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کشتی نجات، دست یاری تـاممی خادمین و مشتاقان را در جهت نرش فرهنگ معارف اهل بیت8به گرمی می فشارد.
خاطــرات و نقل های مستقیـــم عزیزان رشکت کننده در این جلســه از نظر کشتی نجات بسیـار ارزشمند است.

تصاویر و عکس های مرتبط با جلسـه صبح اول محـرم، گنجینه  ی ارزشمندی است که جز با همکاری شام عزیزان، تحقق پیدا نخواهــد کرد.

پیشنهادها،  انتقادها و دیدگاه هایتان را از جان و دل خریداریم. هرگونه نقل و برداشت از مطالب کشتی نجات با ذکر منبع بالمانع است.
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سخنرانی حضرت استاد انصاریان/ سال 1349
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منشور حاضر چکامه ای است مختصر از آثار بی پایان محفل معنوی مولی 
الکونین، واسطه فیض حضرت حق، حضرت اباعبداهلل الحسین ارواحنا فداه در 
دهه اول محرم که طی سی سال در مسجد جامع و مسجد سید عزیزاهلل بازار 
تهران با محوریت عالم ربانی و عارف گرانقدر حضرت استاد حسین انصاریان 

برگزار می شده است.
فرهیختگان ارجمندی که مقاالت یا مصاحبه های آن ها در این مجموعه 
آمده است خود از اصحاب این مجلس هستند و آثار علمی و معنوی آن را در 
زندگی شخصی و آثار اجتماعی آن را در زندگی عموم مردم لمس نموده اند. 
در این اثر سعي شده است تاریخ شفاهي این بزم معنوي و آثار فرهنگي آن 

جلسه و اندیشه هاي مؤسس آن از زبان اهالي فرهنگ و مذهب ارائه گردد.
امید آن که این عمل اندک خدمتی ناچیز به درگاه حضرت ارباب به شمار آید.

سخــناول

 واحد فرهنگی ستاد برگزاری مراسم صبح دهه اول محرم
حسینیه هدایت
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حجت االسالم والمسلمین محمد انصاریان

تکنگارههاییازتاریخبرگزاری
جلساتصبحدههاولمحرم



حجت االسالم و المسلمین محمد انصاریان دانش آموخته  ی 
را در مدرسه  حوزه علمیه می باشدو وی تحصیل خود 
ی قائم چیذر تهران آغاز نموده و سپس به مدرسه آیت 
تکمیل  لمعتین جهت  اتمام  از  رفت. وی پس  اهلل مجتهدی 
تحصیالت به حوزه ی علمیه قم آمد و دروس سطح را به 
پایان رساند  و در دروس خارج آیات عظام فاضل لنکرانی و 
حاج شیخ جواد تبریزی)رحمه اهلل علیهما( شرکت نموده است. 
حجت االسالم و السلمین انصاریان همچنین در دروس خارج 
آیت اهلل سید علی محقق داماد حضور داشته و از ایشان بهره 
های علمی فراوانی برده است. وی هم اکنون از شاگردان 
سیدمحمود  آیت اهلل  و  خراسانی  وحید  العظمی  آیت اهلل 
والد  محضر  را  فلسفه  دروس  و  است  هاشمی شاهرودی 
معظم خود استفاده نموده است و در حوزه علمیه مشغول 

تدریس می باشد.


محرم آمد و عیدم عزا شد  

حسینم وارد کرب و بال شد
ش��عاري که از قرون متمادي، معمول و مرسوم 
کودکان تهران بوده اس��ت که از اواسط ماه ذي 
الحجه الحرام کودکان با عالمت ها و بیرق هاي 
ساخت خودش��ان در کوچه هاي محلشان به راه 
مي افتادند و نزدیك شدن ماه محرم را به مردم 

شهر گوشزد مي کردند.
مردم، مساجد و تکایا و حسینیه ها را هم همزمان 
با نداي اطفال پاک سرش��ت آماده عزاداري ماه 
محرم مي نمودند. بنابر شواهد تاریخي در تهران 
قدیم، مهمترین کانون عزاداري در منطقه بازار 

تهران برپا مي شده است.
یکي از مهمترین جلس��ات تهران آن روزگار در 
تکیه دولت برپا مي شده است که متأسفانه این 
بناي تاریخي در زمان پهلوي اول تخریب گردید 

و در همان مکان بانك ملي تأس��یس گردید و 
از روز اول مح��رم زن و م��رد، بزرگ و کوچك، 
فقیر و دارا رخت عزا برت��ن مي کردند و در ایام 
عزاداري بیش��تر اوقات خ��ود را صرف عزاداري 

ساالر شهیدان مي نمودند.
از دیگر محافلي که در بازار تهران در آن امکنه 
اقامه عزا مي شد مي توان به مسجد امام )سلطانی(، 
مسجد سیدعزیزاهلل، مسجد آذربایجانیها، مسجد 
ملك، مسجد میرزا موسي )بزازها(، امامزاده زید 
بازار و مسجد جامع بازار اشاره نمود. در سالهاي 
منتهي به پیروزي انقالب یکي از پرش��ورترین 
جلسات بازار در مسجد میرزا موسي )بزازها( برپا 
بود. این جلسه که سابقه بیش از یکصدساله در 
اقامه عزاي سیدالش��هداء دارد. از طلوع آفتاب تا 
اذان ظهر پیوسته ادامه داشته، وعاظ و مادحین 
در دو قسمت حیاط و شبستان بصورت مجّزا این 

محفل پرشور را اداره مي کردند. 
با توجه به حساس��یت ویژه اي 
که کارگردانان آن جلس��ه در 
روزگار گذش��ته در دع��وت از 
س��خنرانان و مادحین داشتند، 
سعي بلیغ داشته که افرادي را 
به آن جلس��ه دعوت کنند که 
سود بیشتري براي مستمعین 

داشته باشد.
در س��ال 1348 شمسي از والد 
مکرم حضرت اس��تاد حس��ین 

انصاریان دام عزه دعوت به عمل آمد که س��اعت 
10 صب��ح در مس��جد بزازها س��خنراني نماید؛ 

حضور این س��خنران 25 س��اله در آن جلس��ه با 
توجه به تس��لطي که ایشان در بیان معارف الهیه 
و ذکر مصیبت حضرت اباعبداهلل داش��ته، باعث 
شد جمعیت کثیري در ساعت مقرر از اقصي نقاط 
تهران و اطراف تهران در مسجد بزازها حضور یابند. 
بگونه اي شد که کثرت جمعیت شیفتگان، جلسه 
مستقل حیاط را تعطیل کرده و از آن سال دو جلسه 
درهم ادغام شود. با توجه به نیازي که در آن سالها 
احساس مي شد منبر ایشان تبدیل شد به پاسخ هاي 
منطقي و علمي به نظریات مرحوم دکتر شریعتي، 
پاسخ هائي که همراه با تعقل و منطق بود که بعدها 
خود دکتر، در یکي از جلس��ات سخنراني خود که 
بعدها منتشر ش��د از نحوه مناظره استاد با ایشان 
تشکر نمود. اطالعات من از آن جلسه منحصر به 
خاطراتي اس��ت که خود استاد پیرامون آن جلسه 
و گریه پرشور مستمعین هنگام ذکر مصیبت بیان 
فرمودند و از ش��رکت کنندگان 
در آن جلس��ه مرح��وم آیت اهلل 
العظمي سید احمد خوانساري و 
س��ایر علما و معنونین تهران را 
مي توان نام برد. من خود بعدها 
اف��رادي را مالقات ک��ردم که 
برای من تعری��ف کردند که از 
کرج، از ش��هریار و اطراف براي 
شرکت در آن جلسه مي آمدند. 
از حال و هواي آن جلس��ه عالم 
بزرگوار جناب حجت االسالم و 
المسلمین کازروني در سخنراني مراسم ختم مرحوم 
پدر استاد فرمودند: من خودم در سنین جواني در آن 

از حال و هواي آن جلسه عالم بزرگوار 
جناب حجت االسالم و المسلمين 
كازروني در سخنراني مراسم ختم 
مرحوم پدراستاد فرمودند: من خودم 
در سنين جواني در آن جلسه شركت 
داشتم كه بحث معاد توسط استاد 
انصاريان مطرح بود و يكي از حضار 

صيحه اي زد و از هوش رفت.
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جلسه شرکت داشتم که بحث معاد توسط استاد 
انصاریان مطرح بود و یکي از حضار صیحه اي زد و 
از هوش رفت.حضور استاد در این جلسه تا سالهاي 

منتهي به پیروزي انقالب ادامه یافت.
بع��د از پیروزي انقالب ع��ده اي از به اصطالح 
روش��نفکر، این ش��بهه را مط��رح کردند که هم 
اکنون که به پیروزي رس��یدیم نی��ازي به برپایي 
چنین جلساتي نمي باشد. چرا که ما به هدف خود 
نائل آمدیم اما بر اثر شور حاکم از پیروزي، عده اي 
فریب این سخنان و شبهات را خوردند و احساس 
مي شد جلسات سنتي رونق خود را کم کم از دست 
مي دهد و جاي خود را به میتینگ هاي روشنفکران 

و اتباع آنها می دهد.
اینجا بود که مرحوم امام)ره( این خطر را به خوبي 
دریافتند و در سخنراني هاي خود تمام دستاوردهاي 

انق��الب را به برکت حضرت سیدالش��هداء و قیام 
ایش��ان و مجال��س آن حضرت دانس��تند و بیان 
کردن��د: ما هر چه داریم از محرم و صفر اس��ت و 
اصرار داش��تند که مجالس سنتي به همان شکل 

سابق برپا شود.
در آن مقطع استاد به جز منابر معمول خود جلسه اي 
خصوصي که به همراه حدود 20 نفر از دوستانشان 
برگزار مي شد داشتند که در شب هاي سه شنبه برگزار 
مي شد. ایشان پس از مشورت با دوستانشان به این 
نتیجه رسیدند که یکي از کانون هاي عزاداري سنتي، 
بازار تهران مي باشد بنابر این براساس وظیفه اي که 
در برابر روش��نفکرنماها احساس مي شد، تصمیم 
گرفتند از روز اول محرم تا روز یازدهم، این 20 نفر 
به مسجد جامع بازار بروند و در آنجا محفل عزاداري 
برپا کنند. روز اول محرم 1361 شمس��ي فرارسید 
طبق وعده همگي 7 صبح به شبستان مسجد جامع 
رفته آقای حاج حسین عطری نژاد که سالها بود در 
جلسات تهران مسأله شرعي مي گفت چند مسأله 
بیان کرد و سپس حاج مرتضي طاهري به مداحي 
پرداخت و س��پس اس��تاد در حالي که بروي زمین 
نشسته بود سخنراني  را آغاز کرد و بعد از ایشان آقاي 
حاج منصور ارضي و س��پس حاج محسن طاهري 
ب��راي آن جمع اندک به مداحي پرداختند. اما هیچ 
کدام این جمع تصور نمي کردند به سرعت بر افراد 
جلس��ه افزوده شود تا جائي که روز هفتم ساعت 7 
در کل مسجد براي حتي 1 نفر جاي نشستن پیدا 
نمي شد. سال 1361 سپري شد و افسوس که از آن 

سال نواري ضبط نشد.
مجلس دهان به دهان چرخید و محرم سال 1362 
از راه فرا مي رس��ید این بار ن��ه از روز هفتم بلکه 

از روز اول محرم خیل مشتاقان حضرت اباعبداهلل 
الحسین علیه السالم به سمت مسجد جامع بازار 
آمدند و در آن سال استاد بحث لقاء اهلل را به مدت 

11 روز مطرح کردند.
عالم بزرگوار حضرت حجت االسالم و المسلمین 
معاونیان نقل مي کردند و مي فرمودند: من در آن 
س��الها تازه ازدواج کرده بودم اما به جهت شرکت 
دراین جلس��ه تنها از مش��هد به تهران آمده بودم 
روزي کمي دیرتر به مجلس آمدم اما جایي براي 
نشستن پیدا نکردم و همواره از شور حاکم بر جلسه 
مطالب��ي را نقل کردند و فرمودند: بعدها به همین 
س��بك در مشهد جلس��ه اي را تأسیس نمودم که 
یادآور همان سوز و گداز حاکم بر مسجد جامع بود.

ما اطالع نداریم چه بزرگان و ش��خصیت هایي در 
آن جلس��ه شرکت مي کردند و چه تعداد جلسه در 
ایران س��بك و سیاق مس��جد جامع را الگو قرار 
دادند. هیچ کس اطالع ندارد چه تعداد از بچه هاي 
مسجد جامع در جبهه ها شهید شدند اما آنچه که ما 
مي دانیم نوار این جلسات به سرعت در جبهه هاي 
نبرد پخش مي ش��د و به رزمندگان اسالم نیروي 

مضاعفي را انتقال مي داد.
به یاد دارم رزمندگان زیادي این دهه را از جبهه مرخصي 

مي گرفتند و در این جلسه شرکت مي کردند.
به یاد دارم ورودي شبس��تان اصلي مسجد جامع 
به هنگام شور حس��یني پذیراي عاشقاني بود که 
بي ه��وش بروي زمین افت��اده بودند و همین که 
ب��ه هوش مي آمدند به س��رعت خ��ود را به حلقه 
سینه زني مي رساندند که به دور شبستان مي گشتند 

و سینه مي زدند.
ب��ه طور یقی��ن بعداز گذش��تن 3ده��ه از برنامه 

آيتاهللالعظمیحاجسیداحمدخوانساری)اعلياهللمقامهالشريف(

مسجدامام)ره(عزاداریسنتیمسجدجامع
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مس��جدجامع هیچ جلس��ه اي در تهران نظیر آن 
نوع از عزاداري را بخود ندیده اس��ت. من خود به 
کرات مسئولین متدین از نظام جمهوري اسالمي 
در ایران و در خارج را دیدم که مي گفتند ما از حیث 
دینی تربیت شده آن جلسه هستیم شعاع تربیتي 

آن جلسه استاد قابل احصاء و اندازه نیست.
کم ک��م محرم س��ال 65 از راه فرامي رس��ید خیل 
مشتاقان اباعبداهلل الخسین علیه السالم طبق برنامه 
هر سال به مس��جدجامع آمدند آقاي عطري نژاد 
مسائل شرعي را بیان کردند، حاج مرتضي طاهری 
مداحي کرد اما عدم حضور استاد انصاریان جمعیت 
حاضر در مس��جد را سخت در بهت و شگفتي فرو 
برد. محرم آن سال را استاد تهران نماندند و به جهت 
کمردرد شدید که عارض ایشان گردیده بود تا جائي 
که حتي اطباء نماز نشسته را هم براي ایشان اجازه 
نداده بودند  بلکه باید خوابیده نماز مي خواندند . آن 
سالها استاد در تهران از صبح تا شب 9 منبر داشتند. 
1- بعد از نماز صبح مسجد حاج آقاي غروي نماینده 
امام 2- س��پس مسجد لرزاده 3- مسجدجامع 4- 
مسجد ملك 5- مسجد میرزا موسی 6- بعد از نماز 
ظهر مسجد هدایت 7- بعدازظهر حسینیه کربالئیها 
8- بعد از نماز مغرب حس��ینیه موس��وي واقع در 

خیابان زیبا 9- و یکی دیگر از مساجد تهران
بنابر این به جهت بیماری مجبور شدند آن سال را 
به کاشان وعده دهند تا به جاي آن 9 جلسه مهم، 
1 جلسه داشته باشند. سفر استاد به کاشان بهانه 
خوبي بود تا خناسان ضعیف االیمان شایعاتی را در 
مورد ایشان رواج دهند که ایشان بابت حق الزحمه 

بیشتر تن به این سفر دادند!
اما دوستان نزدیك ایشان وقتي به کاشان آمدند با 

یك خانه قدیمي مربوط به یکصد س��ال پیش در 
یکي از محله هاي فقیرنشین کاشان روبرو شدند و 
وقتي سراغ موسس و بنیانگذار جلسه را گرفتند با 
کمال تعجب پیرزن دالکي را مشاهده کردند که 

فرزندانش جلسه را برپا کرده بودند.
دوستان ایشان از کاشان برگشته و مشاهدات خود را 
براي مردمي که تحت تأثیر شایعات واقع شده بودند 
را بیان کردند. مجلس کاشان شب عاشورا تمام شد 
اما استاد به هر زحمتي که بود صبح عاشورا خود را 

به مسجد جامع رساند.
مردم که حال وخیم جسماني او را مشاهده کردند 
با اش��ك چشم از او حاللیت طلبیدندو آن بزرگوار 
ب��ر روي منبر ب��ه خوني که در عاش��ورا از گلوي 
سیدالشهداء بر روي زمین کربال ریخته شد قسم 

یاد کرد که من همه را حالل کردم! 
 این جلسه تا سال 1376 در مسجد جامع برگزار 

شد اما در سال 77 به جهت اختالف نظري که 
استاد با گرداندگان مسجدجامع بر سر نحوه 
اداره جلسه داشتند تصمیم گرفتند جلسه را 
به مسجد سیدعزیزاهلل بازار منتقل نمایند. 
جلسه از سال 77 تا سال 89 در مسجد سید 
عزیزاهلل برگزار شد. این جلسه مانند مسجد 

جامع شاهد حضور خیل مشتاقان بود که با 
اشك چشم و گریه براي اباعبداهلل الحسین 

علیه السالم در جلسه حاضر بودند.
در سال 1389 دوستان این جلسه که 30 سال سابقه 

حضور در این مراسم را داشتند از ایشان تقاضا کردند به 
جهت کمبود امکانات جلسه در بازار و مشکالت حمل 
و نقل مخصوصاً براي بانوان و س��الخوردگان جلسه 
را به حسینیه هدایت در میدان قیام منتقل نمایند که 

ایشان پس از مشورت با دوستانشان 
نظر آنها را پسندید و جلسه را به 

حسینیه هدایت منتقل نمودند. 
امیدواریم که در این حسینیه 
هم مانند سابق شاهد شور 

و حضور عزیزان باشیم. 

مسجدجامع مسجدجامععزاداریسنتی
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دلنوشتـههایی
ازحالوهـــوای
روزهایمحــرم

 حجت االسالم والمسلمین محمد جوادصابریان



حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ محمد جواد صابریان 
حضرت  علمیه  حوزه  در  را  خود  حوزوی  تحصیالت 
ولی عصر7خوانسار آغاز نمود. وی پس از تکمیل دوره 
سطوح برای شرکت در دروس خارج حوزه علمیه به قم 
آیات عظام حاج شیخ جواد  در دروس  و  نمود  مهاجرت 
تبریزی و حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی رحمه اهلل علیهما 
شرکت نمود. وی سال های متمادی از محضر آیات عظام 
است.  نموده  استفاده  نیز  آملی  و جواد  وحید خراسانی 
صابریان از ابتدای دوران تحصیل خود از نزدیکان استاد 
حسین انصاریان به حساب آمده و در درس های تفسیری 
ایشان شرکت و بهره های فراوان برده است. وی دروس 
تخصصی فلسفه را نیز از محضر استاد انصاریان استفاده 
نموده است. حجت االسالم و المسلمین صابریان در عرصه 
تبلیغ دارای فعالیت های گسترده ای می باشد و تحقیق 
بیش از 50 اثر علمی و سخنرانی های مختلف از جمله 

فعالیت های وی می باشد.


باسمه تعالي

تقدیم به  س��احت مقدس حضرت رحمه للعالمین رس��ول 
اکرم9که خود امیر دلسوختگان حضرت سید الشهدا7 
است و و ام االئمه والنجباء فاطمه زهرا و ائمه مظلوم بقیع)ع( 
که توفیق اتمام این س��طور را در جوار بارگاه ملکوتیشان پیدا 
کردم و به پیشگاه مقدس حضرت علی بن موسی الرضا7 

که در شب والدتشان شروع به این نوشتار نمودم.


وقتي نواي ساعت، فریضة صبح را اعالن نمود،  بیدار 
شدم ، اما هوشیار نبودم. با انجام مقدمات نماز، آهسته 
آهس��ته خود را در فضاي جدیدي احس��اس نمودم 
که برایم تازگي داش��ت. وقتي قطرات آب، صورتم 
را نوازش داد ، تازه فهمیدم که روز اول محرم س��ال 
یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت  است، اما به تعجبم 
افزوده شد . محرم ؟! تهران ؟! چگونه ممکن است ؟! 
من باید مانند همة همشهریانم در شهرم � که یکي از 
مراکز پرشور عزاداري است �  خود را مهیاي عزاداري 
س��نتي و وی  ژه  نمایم. این رسم شهر ماست که هر 
که هر کجاس��ت باید در ایام محرم خود را به وطن 
برساند،  به همین خاطر  بیشترین ارقام فرار از سربازي 
و مدرسه  و مرخصي هاي استعالجي و یا هزار بهانة 
دیگر فقط براي این ایام رقم مي خورد، اما چه شده 
اس��ت که من  در این ایام حساس، پایگاه خدمت را 

ترک کرده ام و در تهران به سرمي برم؟!
مشت هاي پي در پي آب به صورت راز این معما 

را مي گش��اید و جواب مي ده��د که تو طلبه اي 
هستي که تازه مفتخر به لباس روحانیت شده اي 
و به حس��ب وظیفة تازه ات ش��عبة خدمت تو بر 
آستان حضرت ارباب تغییر یافته و به تهران منتقل 
ش��ده اي1، زماني باید با شور و شوق و شعف روز 
شماري مي کردي تا ایام محرم آغاز شود و مانند 
هم��ه،  لباس خدمت به تن مي کردي و در جمع 
عزاداران از هیچ کاري دریغ نمي نمودي تا ش��اید 
به تو هم نوکر بگویند. نوکر در نوع نوکري و شیوة 
خدمت ام��ا و اگر ندارد چراکه : العبد و ما فی یده 
کان لم��واله ،  و امروز هم همان اس��ت ، و زمان 
همان و ارباب مخدوم نیز همان،  با این تفاوت که 

عنوان سومي دریافت نموده اي .
تعجب نکن ، درست است عنوان سوم ، تا به حال 
عنوان  بکاء )گریه( و تباکي )خود را به گریه زدن( 
مکمل خدمتت بود اما افتخار ابکاء )گریاندن( کمتر 
نصیب تو مي شد که اینها عناوین افتخار آمیز یك 
نوکر در آستان حضرت ارباب است که »من بيك او 

ابيك او تبايك و جبت له الجنه« 
پاس��خم راگرفته بودم اما ازتحیرم کم نشده بود. 
مگرمیشود خوانساري درایام محرم خوانسار نباشد؟
آخر پس��ر! ت��و با چ��ه عقلي خ��الف رود حرکت 
نم��وده اي؟ مگر فراموش کرده اي که دوس��تانت 
اگر مرخصي هم نمي گرفتن��د از خدمت یا درس 
یا کارخود فرار مي کردند و خود را به خوانس��ار مي 
رساندند؟! راس��تي چگونه دلت آمد از آن کانون پر 
ش��ور عزاداري جدا شوي وبه غربت سفر نمایي ؟ 
درست است که موظفي،  اما مي توانستي وظیفه ات 
را درشهرت انجام دهي تا هر دو خیر نصیبت شود .

نگراني دو چندان ش��د.  فریضه را اقامه نمودم و 
مدتي متحیر بودم که صدایي پر از حرارت گوش 

های��م را ن��وازش داد: »جواد جان ! 
داره دیر میشه«.

 لباس پوشیدم و از اطاق خارج 
ش��دم و به بیرون خانه آمدم، 
درب تاکس��ي را گش��ودم و 

روي صندلي عقب نشستم 
و ب��ه حضور س��رور 

حضرت  گرانقدرم 
استاد انصاریان  

سالم کردم . بعد از شنیدن جواب سالم فرمودند: 
بریم.

نتوانس��تم چشم از ایش��ان بر دارم ، با اینکه بارها 
توفیق ش��رفیابي محضرش��ان را داشتم اما امروز 
چهره اي دیگر وشایدشخصي دیگر را مي دیدم، 
لباس س��یاه و چش��مان نیمه س��رخ و صورت پر 

التهاب حکایت از چیز دیگر داشت .
هر وقت در محضرشان هستم سعي مي کنم کمتر 
بگویم تا بیشتر بشنوم ، اما این بار باید براي جواب 
س��واالتم بپرسم تا بفهمم : آقا ! کجا مي ریم ؟ " 
اول مي ریم حسینیه بزازها و بعد هم مسجد سید 
عزیز اهلل" .هنوز از آش��وب دل فارغ نشده بودم و 
همچ��ون کودکي که از مادر فاصله مي گیرد دلم 
بهانة باز گش��ت داش��ت . کوچه ها و خیابان ها 
را ط��ي کردیم و در دل ب��ازار جا گرفتیم و مقابل 

حسینیة بزازها پیاده شدیم .
مي گویند: " این هیئ��ت از قدیمي ترین هیئات 
تهران است "  که  این را مي شد از ریش سفیدان 
هیئت که مؤدبانه خدمت مي کردند تشخیص داد 
. رس��م این جلس��ه بر این بود که از اول صبح تا 
قبل از ظهر اقامة عزا ش��ود و از وعاظ و  مادحین 
متعدد کسب فیض شود، اما از اوج جمعیت و حال 
و هواي حاکم بر مجلس معلوم بود که بس��یاري 
مش��تري خاص منب��ر حضرت اس��تاد انصاریان 
هستند. اوصاف این مجلس و حال و هوا و شور و 
حرارت آن حکایتی دیگر است که در این مختصر 

نمی گنجد.
بعد از مجلس هیئت  بزاز ها به س��مت مس��جد 
س��ید عزیز اهلل رفتیم. متوجه شدم که این اولین 
سالی  اس��ت که مجلس صبح استاد ، در مسجد 

س��ید عزیز اهلل بر گزار مي شود 
و  قب��ل از این، درمس��جد 
جامع برگزار مي ش��د.2 
شاید دل نگراني هایي 
به خاط��ر تغییر مکان 
وجود داشت اما نه براي 

چ��را  م��ن؛ 
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که از اصل قضایا بي اطالع بودم. اما اگر تشویش 
خاط��ری هم بود با یك جمله همه آرام گرفتند و 
کش��تي عزاي سید الشهدا به حرکت افتاد و ناخدا 
این جمله را به زبان جاري کرد :" بسم الله الرحمن 

الرحيم الحمد لله رب العاملني" 
انگار ایام عزاداري در تهران با بس��م اهلل حضرت 
استاد  در این محفل ویژه آغاز مي شود و به تعبیر 
یکي از دوس��تان، این محفل استاد ، حکم دعاي 
تحویل س��ال نو را دارد که وقتي خوانده مي شود 
نشانة شروع سال است . همین است ، سال قمري 
با آغاز محرم،  نو مي شود ، اما نه با شادي و شعف، 

بلکه با عزا و ماتم و ذکر تحویل آن این است : 
باز این چه شورش است که در خلق عالم است     

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
در س��ال جدید  شمس��ي با خواندن دعاي تحویل 
تبریك و شاد باش به هم مي گویند، اما در سال نو 
قمري این عمل مختص به بني امیه است "و هذا يوم 
تربكت به بنو اميه"  شیعیان سیاه می پوشند و اشك 
م��ی ریزند و می س��وزند و از اعداء آل محمد تبری 

می جویند و"اللهم العنهم جمیعا" 
سر می دهند. از حضرت محول 
الحول و االحوال تحویل حال به 
احس��ن احوال که س��وز و گداز و 
اشك و آه براعظم مصائب آسمان 
و زمین اس��ت  را درخواست می 

نمایند و با زمزمة زیارت سراسر نور و معرفت عاشورا  و 
جبهه سایی به بارگاه کریم بنده نواز نوای "اللهم ارزقنی 

شفاعه الحسین یوم الورود" سر می دهند . 
سخن از سفارت سفیري موثق و جایگاه ارزشمند 
او در پیشگاه حضرت سید الشهدا )ع( بود که چنین 
معرفي شده بود :  »اين باعث اليكم اخي و ثقتي و 

ابن عمي مسلم بن عقيل«
س��خن از ایم��ان و وثاقت بود. س��خن از تعهد و 
اطاعت بود. س��خن از لیاقت و سفارت بود اما به 

مظلومیت و غربت رسید. 
انگار وضع متفاوت ش��د، خدایا!  در کجایم و اینها 
کیانند؟!  هر چه نا خدا اوج میگیرد کشتي نشینان 
همراهي مي کنند و با جوي هاي روان از چشمة 
فیض چشم ، بر خروش دریا مي افزایند!! . عجب 
است که سکان دار از اوصاف دلبر مي گوید و هنوز 
لب به بیان مصائب نگشوده است اما این قوم بي 

تابند و اشك مي ریزند!!
تحیر مانع از این ب��ود که آنان را همراهي کنم و 
ب��ه ثواب حضور در بزم اکتفا کردم و ش��اید نمي 
توانس��تم برخي از مس��ائل را درک کنم چرا که : 

»کند هم جنس با هم جنس پرواز «.
 آیا من از جنس کساني بودم که تا ارباب سخن نام 
اربابش را بر زبان مي راند دل سوختة شیفته ای  از 
صمیم قلب و صادقانه مي گفت: » بمیرم برات «؟

آیا من مي توانس��تم هم پرواز کس��اني باش��م که 
قلبش��ان  از محب��ت حض��رت 
محبوب ابا عبد اهلل الحس��ین ) 
علیه السالم( گر گرفته بود و آب 
اشك  نه این که آن را سرد نمي 
کرد بلکه بر حرارت آن مي افزود 
و لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه 
مي س��وختند وتمناي مرگ مي نمودند تا با فیض 

وصال نائل گردند؟
خدایا اینان چرا از گریه و ناله خسته نمي شوند ؟! 

و تازه این اول راه است و روز اول .
و عجیب تر آنکه س��کان دار خ��ود بیش از همه 
ضجه مي زند و ناله س��ر مي دهد و تمناي وصال 

مي نماید .
ش��اید برخي از این قوم به همین مجلس بسنده 
نمایند و حداق��ل در روز هاي اول به کار روز مره 
خود بپردازند،  اما کار روز مرة او اش��ك اس��ت و 
اشك،  خود مي گوید و مي گرید و براي او فرقي 

ندارد که دیگران چه مي کنند . 
و خروش دریا به حدي اس��ت که ساحل نشینان 
نیز متأثر از آنند و حاشیه نشینان گرچه از ضجه و 
فریاد محرومند، اما سهمي از سوختن و ناله دارند.

و کشتي با ذکر دعای ناخدا  در ساحل امن و ایمان 
آرام گرفت .

مي گویند مهم��ان دردو وقت براي میزبان عزیز 
است یکي در زمان ورود و یکي وقت خروج و در 
هر دو وقت مورد توجه ویژة صاحب خانه اس��ت و 
امروز روز اول مهماني من در این بزم است و امید 
دارم که روز خروجي برایم رقم نخورد و تنها آرزو 
و تقاضایم از میزبان این بود که اربابا ! آیا مي شود 
من نیز هم جنس این جماعت شوم؟ شاید پاسخ 

ارباب چنین باشد که:
اي مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست    

عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري
ظرفیت م��ي خواهد، پاکي و صداقت مي خواهد، 
س��وخته دلي مي خواهد، تو چ��را داري که چنین 

تمنای عظیم در سر می پرورانی ؟!  
و تنها جواب من این است : با کریمان کارها دشوار نیست. 
روزها از پي هم مي آمد و شور و دل دادگی بیشتر 
اوج می گرفت و دیگر از پشیمانی و تحیر خبری 

نبود . روز دوم سخن از این است که:
بار بگشایید اینجا کربالست                     

آب خاکش با دل جان آشنا ست
و روز سوم : عمه بیا گمشده پیدا شده                         

هر وقت در محضرشان هستم سعي 
مي کنم کمتر بگویم تا بیشتر بشنوم

   

   

نجفاشرف
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کنج خرابه شب یلدا شده 
و چهارم : تائبم بگشا برایم باب را                          

دوست می دارد خدا تواب را 
و پنجم : دل از داغ عمو مي سوزد عمه

و ششم : تیغ ها بر بدن قاسم است رحم کنید
و هفتم: اینکه به این کودکي گناه ندارد                 

اینکه سر جنگ با سپاه ندارد
و هشتم : جوانان بني هاشم بیاید                                

علي را بر در خیمه رسانید 
و تاسوعا: اي اهل حرم میر علمدار نیامد                           

سقاي حسین سید و ساالر نیامد 
و عاشورا : چه بگویم ؟ هیچ نگو که تاب از کف این 
جماعت رفته است ، از وضع آشفته و اشك چشم و 
ضجه و ناله و صورت کبود و خون برگونه آنان هویدا 

ست که  هر آینه ممکن است قالب تهي کنند .
 این چه وضعي است ؟ نا خدا! چرا سر بر هنه اي ؟ چرا 
بر اریکة منبر تکیه نمي زني ؟ چرا روي پا ایستاده اي 
؟ چرا بر سر و صورت می زنی ؟ چرا حرف نمي زني ؟ 

چرا قرآن ؟ چرا الرحمن ؟ چرا استرجاع ؟ 
سوال براي چه مگر نمي شنوي ؟! 

از حرم تا قتلگه زینب صدا مي زد حسین)ع(          
دست  و پا مي زد حسین زینب صدا مي زد حسین )ع(

انگار مي بینند که والشمر جالٌس علي صدره"
واي ! امروز دیگر وضع متفاوت است ، همه ضجه 
مي زنند،  همه ناله مي کنند. امروز به کسي نمي 
گویند آهسته گریه کن و همه به "يضج الضاجون و 

يعج العاجون" عمل مي کنند . 
مجلس تمام شد، اما گریه و ناله تمام نشده. مداح 
"امن يجيب املضطر" مي خواند ، اما برخی از فرط 
گریه به حال اضطرار رس��یده ان��د و تحیر بعد از 
وصال را تجربه می کنند . گاه، آه جانگدازی س��ر 

می دهند و نعره می زنند و گاه، 
چشمان رمق دیده اشان خیره 
می ماند و با سکوت معنادار و 
تفکر بر مدار معرفت   روزی 
اشك و آه دیگری را تدارک 
می نمایند. نصیب و بهرة  
مجلس  حاش��یه کمتر از 
اصل نیست . تازه بعضي 
ها ش��روع ک��رده اند و 
برخ��ی نم��ی دانند چه 
کنند، ان��گار تا به حال 
متحی��ر بودن��د و حال 
تحیر مانع اشك بوده، از 
عمق جان آه می کشند 

و تس��بیح گوی حضرت 
حقند ک��ه "نفــس املهموم 

لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده و 
کتامن رسنا جهاد فی سبیل الله"

 انگار مجلس نمي خواهد تمام ش��ود. 
اگ��ر  محاف��ل دیگ��ر  
انتظار حضور حضرت 
استاد را نمی کشیدند،  

بي گمان س��اعت ها 
بزم عاش��قي بر پا بود و این 

جماعت از گریه خسته نمي شدند، 
ولي تا شب باید پروانه های  هفت 
مجلس دیگر به گرد این شمع 
بگردن��د و بس��وزند و بر زخم 

دل مرهم نهند که در برخی 
همین حال و ه��وا حاکم 

است.

با 

م   تم��ا
ش��دن ای��ن 
محفل لحظات حضور 
من در تهران نیز به پایان رسید. از قبل 
مهیا بودم که به سرعت خودم را به 
خوانسار برسانم تا عصر عاشوراي 
حس��ینیه حضرت آی��ت اهلل ابن 
الرضا را درک کنم؛ چراکه س��ال ها 
توفیق خدمت گزاري در این محفل عزا را داشتم 
. قصد این نوشتار شرح آن محفل نیست که خود 
حدیث مفصلي است که در این اجمال نگنجد. اما 

ولوله اي است و  شور و غوغایي .
حرک��ت کردم، اما این ب��ار دل در دل بازار نهادم و 
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رفتم و این بار دلواپسی از سویی دیگری بود که  آیا 
می شود یك بار دیگر در این بازار، تجارتی پر سود 
نصیبم شود و متاع قیمتی عشق و دلدادگی را خریدار 

باشم ؟ تا سرنوشت چگونه رقم خورده باشد. 
خدا را شاکرم که فیض حضور در آن محفل نوراني 
به یك سال خالصه نشد و سالهاي بعد نیز توفیق 
حضور داشتم . حضرت ارباب غمض عین نمودند 
و بي آنکه ش��رط ظرفیت و پاکي و س��وخته دلي 
وجود    داش��ته باش��د مرا به آن محفل راه دادند.  
روز ش��ماري براي درک آن نیز نصیبم شده بود و 

ترک آن براي من امري محال بود .
س��ال یکهزار و س��یصد و هش��تاد و شش است . 
حضرت استاد دستور فرمودند که دقایقي 
در این محفل ایراد سخن نمایم .  
گرچه قابلیت نیست ، اما قرعه 
فال به نام م��ن رقم خورده 
اس��ت . خدایا!  من ناالیق 
چگونه به خ��ود اجازه مي 
دهم که در فضایي سخن 
به زبان جاري س��ازم که 
انفاس قدس��ي حضرت 
حاج  اهلل العظم��ی  آی��ه 
خوانساري  س��یداحمد 
در آن م��وج مي زند؟ 
این منبر جایگاه امثال 
حضرت آیه اهلل وحید 
و حضرت  خراس��اني 
استاد انصاریان است نه 

من !
خود را با این توجیه 
راضي م��ي کنم که 

گرچه  ناالیقي اما این خود سببي است تا بیشتر در 
فضاي این محفل خود را تطهیر نمایي که 

سگ اصحاب کهف روزي چند / پي نیکان گرفت 
و مردم شد 

موضوع س��خن ، فلس��فة عزاداري حضرت سید 
الشهدا و بیان شبهات و پاسخ آن است . فضا همان 
فضا است،  تغییر نکرده است. تنها تغییری که همه 
ساله هویداس��ت ازدیاد حرارت  و اضافه شدن به 

خیل مشتاقان است. 
اینجا باید مراقب بود که چه بر زبان جاری می شود 
؛  چرا که مس��تمع صاحب نظر و اهل دل، فراوان 
است . اینجا در ضمن بیان برخي شبهات نیز بساط 
اش��ك و آه گسترده مي شود. چه بگویم که حتي 
اگر مسئله اي ش��رعي هم بگویي و بتوان  آن را 
به آب و عطش ربط داد باز اشك و آه به پاست .

محفل از اینجا جلوه اي دیگر دارد،  مردم دلواپسی 
را مي بیني که منتظر صید کلماتي هستند که بوي 
دلبر دهد تاحقش را ادا کنند ، کافي است اشاره کني.

 اینج��ا روضه نیاز به مقدمه ن��دارد ، مقدمه همان 
روضه است. گرچه فضا  سیاه پوش و تاریك است 
و  نورمجلس فقط از چند المپ کوچك قرمز و یك 
تابلو که "حسین جان" بر آن نقش بسته است تامین 
می شود،  اما نور وجه مؤمنین و دل سوختگان برای 

آسمانیان جلوه گری می نماید.
اینجا مستمع با گریة جانسوزش گوی سبقت را از 
روضه خوان می رباید و جلوتر از روضه حرکت می 
کند. برخی خود روضه خوانند و هر وقت سکوت می 
کن��ی آنان ادامه می دهند. با همه جا فرق می کند 

مستمع روضه خوان است و روضه خوان مستمع.
اینجا تا می گویی" حسین" می گویند: آرام جانم،  

روح و روانم .

اینجا اگر الیق باشی و چشم دل باز کنی که جان 
بین��ی ، حضور صاحب عزا را لمس خواهی کرد و 

می توانی عرضه بداری که 
"یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الرض و جئنا ببضاعه مزجاه 
  " فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان الله یجزی املتصدقین
البت��ه ارباب ک��رم بر همه تصدق نموده اس��ت و 
بزرگتری��ن و باالترین مدال افتخ��ار در عالم را بر 
سینه هاشان آویخته است  که توانسته اند حقیقت 
دین را که محبت اهل بیت است کسب کنند چرا 

که "هل الدین اال الحب ؟"  
تاسوعا  و عاشورا وصف ناشدنی است . گرچه جلسه 
دو ساعت بعد از نماز صبح شروع می شود، اما بسیاری 
هنگام نماز صبح خود را به مسجد رسانده اند تا فضای 
معنوی داخل مس��جد را درک نماین��د و مجبور به 
نشستن در خیابان و چهارسوق نباشند. نوا و نیایش از 
بعد از نماز صبح شروع شده است و گروهی پیشگام 
در ذکر و زیارتند. زیارت عاشورا را که شروع می کنم 
نیازی به ذکر مصیبت نیست ؛چراکه با فقرات مختلف، 

اشك و آه قرین است.
نمی دانم آیا تا بحال با تشنه ای برخورد کرده ای 
که از فرط تش��نگی فرصت تعارف به تو ندهد و 
آب را از دستت برباید؟ حال افراد این محفل بسان 
حال همان تشنه است، آنقدر عطش عشق و دل 
دادگی سراپایشان را فراگرفته که هنوز وصف دلبر 
بر زبان جاری نش��ده ربوده اند و درک کرده اند و 

رسیده اند و حاجت گرفته اند . 
باید هم اینگونه باشد، اینان سالیان سال درس سوختن 
و دلدادگی را از محضر حضرت استاد انصاریان، استادی 
دل سوخته و دل داده فرا گرفته اند،  که علم و عمل را 
با هم آمیخته و از ثمرة شجرة تنومند علم و معرفتش 
به گونه ای همگان را متنعم ساخته که آنان که توفیق 

عصرعاشورا
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بهرمندی از این بوستان را طی سالیان متمادی داشته اند 
، معترفند که در هر بارنشستن در این گلستان  مصفا،  از 
میوه ای شیرین و ثمره ای جدید متنعم بوده اند و تکرار 

، ذائقه آنان را مشمئز ننموده است.
و این خود ثمره ای ش��یرین از  ثمرات  اعجاب آور 
تمسك به ثقلین به یادگار ماندة  حضرت رسول اکرم 
)ص( اس��ت که  این عالم فرهیخته با عنایت ویژة  
حضرت حق و با شم فقه الحدیثی خود و با سال ها 
بهره بردن در ایام جوانی از مباحث فقهی و اصولی و 
اعتقادی وتفسیر و  عرفان و حکمت در محضر عالمان 
ربانی و مراجع عظام،  به شایس��تگی معارف دین را 
درقالب بیانی عالمانه و رسا و شیوا و در ضمن قلمی 
محققان��ه و عمیق و در عین حال روان  عرضه  می 
نماید  و ذائقه های مختلف و متنوع اجتماع و سالیق 
گوناگون در سطوح مختلف علمی  را بهره مند می 
س��ازند  و در پرتو قر آن  کری��م و آثار آل اهلل عنوان  

مترجم و ش��ارحی برجس��ته و از 
حیث علمی عمیق و دقیق را به 

خود اختصاص دهد .
 علم و حکمت و عرفان، فقه و 
فلسفه و معرفتی که شاید برای 
برخی به خاطر س��ایة س��نگین  
ش��هرت خطاب��ه، خ��ود نمایی 
ننم��وده و موجب مغفول ماندن 
جایگاه ویژه علمی باشد، اما آنان 

که توانسته اند صحیح نگریستن را تجربه کنند ، 
معترفند که این استاد در  عین شهرت شخصیتی 

ناشناخته است.
اندیش��مندی که اهل فن اجتماع فکر مستقیم و 
قلم قویم و بیان روان  او را از موارد ویژه می دانند 
و اذع��ان دارند که اجتماع این س��ه در وجود یك 

ش��خص، خاص اوحدی از مردمان است و  نادرند 
آنان که چنیند. 

 معلمی که فقط تعلیم نداده، بلکه در مقام عمل،  
به یقین، خود سوخته که توانسته بسوزاند و اینان  
که  به گرد شمع وجودش حلقه می زنند و انتظار 
سفتن گوهری ناب را می کشند تا آه از نهادشان 
به ثریا برسد،  این حقایق  را باور دارند و  می دانند 
که باید گرد عالم با عمل حلقه زد و درس آموخت 
آن هم درس آموزی در مکتبی که جوالنگاه کذب 

و ریا و خباثت نیست.
اینان آموخته اند که باید در چش��مه  س��ار عشق 
به آب توبه غس��ل نمود و به زیبایی های اخالق 
متخل��ق ش��د و فرهنگ مه��رورزی را آموخت و 
جلوه های رحمت حق را به عیان دید و به عرفان 
اس��المی معرفت پیدا کرد و جرعه نوش معارف 
اس��المی در پرتو قرآن و نهج البالغه و صحیفه 
س��جادیه شد و همراه با کاروان 
نور  در دیار عاشقان قدم نهاد تا 
همچون کمیل محرم اسرار اهل 
بیت ش��د  و در آغوش رحمت 

حق ماوی گرفت.
و بحمد اهلل این تعلیم و تعلم و 

تدریس و تدرس ادامه دارد ...
زان��وی ادب بر زمی��ن نهادن و 
تلمذ نمودن درمحضر استاد این 
مکتب  و آشنایی با شاگردان زبدة  این مدرسه،   و 
تحقیق اثر فاخر و گرانس��نگ اهل بیت عرشیان 
فرش نش��ین � که ثمرة دروس س��ه ساله همین 
مدرس��ه اس��ت � و نیز تحقیق آثار ارزشمند دیگر 
حضرت استاد، بهره ای بی بدیل و غنیمتی قیمتی 
از ای��ن محفل الهی برای من اس��ت که خدای را 

بر این نعمت س��پاس گ��زارم و اکنون که توفیق 
خاکساری و آستان بوسی بارگاه  رفیع  و باعظمت 
رحمه للعالمین  حضرت رس��ول اکرم )ص(  و ام 
االئمه النجباء حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا 
)س (و ائم��ة مظلوم بقی��ع )ع( نصیب این کلب 
آس��تان شده اس��ت  برای تداوم نوکری و گدایی 
آس��تان حضرات معصومین خصوص��ا میوه قلب 
رس��ول خدا حضرت ارباب  ابا عبداهلل الحس��ین 
دس��ت بر دعا بر می دارم  وعاجزان��ه  دوام آن را  

ازدرگاه حضرت  رب العالمین طلب می نمایم .

بیستم  ذی القعده یکهزار وچهارصدو سی و دو
مدینه  منوره 

پینوشت:
1.دراينس��الشبهادرمسجدالمهدیپلتجريشدر

محضرحضرتآيتاهللخسروشاهیمنبرمیرفتم.
2.جنابآقایهوشیساداتکهازخدمتگزارانقديمی
آستانمقدسحضراتمعصومین)ع(هستندنقلکردند
کهدرمحرمس��اليکهزاروس��یصدوهفتادوهفتيکی
ازوع��اظمعروفتهرانرابرایاياممحرمدرمس��جدحاج
س��یدعزيزاهللدع��وتنمودهبوديم،اماچن��دروزقبلاز
محرممتوجهش��ديمکهايشانبهدستوريکیازمراجعبه
خارجازکشورسفرمیکنند.وقتیباايشانتلفنیصحبت
کردمبسیارعادیبامسئلهبرخوردنمودم.ايشانازطريقه
برخوردمنبااينمس��ئلهتعجبکردهبودومیگفت:به
هرکساينخبررس��یدهناراحتش��دهاندچراشماهیچ
عکسالعملینشاننداديد؟درجوابگفتم:مجلسمربوط
بهمننیست،خودصاحبعزابهبهترينشکلادارهخواهد
نم��ود.تااينکهيکهفتهقبلازمح��رمباکمالناباوری
ح��اجآقایانصاري��انبامنتماسگرفتن��دوفرمودند:بنا
دارممجلسمسجدجامعرابنابرمصالحیبهمسجدحاج
سیدعزيزاهللمنتقلکنمشماآمادهگیداريد؟منکهاز
خوشحالینمیدانس��تمچهکنمعرضکردم:مسجددر

اختیارشماستوماهمدرخدمتشماهستیم.(

اندیشمندی که اهل فن اجتماع فکر 
مستقیم و قلم قویم و بیان روان  او را 
از موارد ویژه می دانند و اذعان دارند 
که اجتماع این سه در وجود یك 
شخص، خاص اوحدی از مردمان 

است و  نادرند آنان که چنیند. 

   

   

حسینیههدايت�يکيازجلساتاستاد�1390
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 مصاحبه با حاج حسن مهجور

فرهیختة ارجمند حاج حسن مهجور فیروزی فرزند ادیب و شاعر فرهیخته مرحوم استاد حاج 
میرزا علی اکبر مهجور  و همچنین از نوادگان آیت اهلل العظمی آخوند مال علی اکبر فیروز کوهی  
و از مقررین مرحوم آخوند خراسانی است. وی از اصحاب خاص حضرت استاد انصاریان و از 

دانش آموختگان عرفان نظری در محضر ایشان است.
مهجور دارای سوابق مدیریتی مهمی در عرصه اقتصادی کشور می باشد. وی احاطه خاصی 
به تاریخ معاصر ایران دارد و دارای کارشناسی ارشد مدیریت در حوزه اقتصاد می باشد. 

گفتگوی خواندنی  و صمیمانه ما با وی در پی می آید.


زمینهآشناییجنابعالیباحضرتاستادانصاریانبهچهزمانیبر
میگردد؟

ارادت ما به آقا جون از زمانی بود که ایشان تازه منبری شده بودند و در 

مسجد سلمان منبر می رفتند. خوب هم محلی هستیم تقریبا؛ ما از اون 
موقع که سخنرانی های متعدد و معروفی در مسجد بزازها و در زمان جریان 
داغ ضد روحانیت داشتند در مجالس ایشان حضور داشتیم و همیشه این 
تعصب و همیت را هم نسبت به روحانیت در خودمان نهادینه کردیم و نهایتا 

از نسل علماء هستیم. تا اینکه انقالب پیروزشد.
نخستینزمینههایتشکیلمحافلسنتیعزاداریپسازانقالب

چگونهشکلگرفت؟
 بعد از پیروزی انقالب ما یك جلساتی داشتیم منزل مرحوم آقای حاج 
محمد مقدم در خیابان ایران  که، یك طبقه خانه را کرده بود حسینیه؛ اول 
البته طبقه باال بود و یه مقدار که شلوغ شد  به دلیل ازدحام جمعیت نگران 

زمزمهعشــق



این بودیم که سقف فرونریزد، که حاج محمد آقا رفتند طبقه باال نشستند و 
مجلس طبقه پایین برگزار می شد.

آنجا یك مجلس هفتگی  برگزار می شد که بعدها به جلسه شب های  سه 
شنبه معروف شد، خوب مجلسی بود، که خیلی محدود شروع شد و خود 
حاج آقای انصاریان هم سخنران آن بودند. حاج محمد مقدم، حاج محسن 
نورانی،  حاج اسماعیل یحیی، حاج احمد نمازی، شهید اسماعیل کابلی 
،شهید مرتضی گرکانی ،حاج حسن ناصحی و حاج حسن صالحی، حاج 
علی فرامرزی بود حاال اینهایی که خاطرم هست از کسانی بودند که از ابتدا 

در این محافل و مجلس شرکت داشتند.
نحوهبرگزاریمراسمبهچهصورتبود؟

در ابتدای مراسم قرائت قرآن توسط  حاضرین و با محوریت قاری قرآن 
برگزار می شد و سپس زیارت عاشورا و بیان احکام توسط حاج آقای عطری 
نژاد. بعد از آن هم که آقا جون به عنوان سخنرانی اصلی مراسم به ایراد 
سخن می پرداختند و سپس مداحی و مرثیه سرایی که آقای حاج محسن 

طاهری به عنوان مداح اصلی جلسه بود بعدش آقای حاج جواد 
اعتماد سعید سینه زنی  را شروع می کرد و حاج منصور ارضی 
نیز شور را می گرفت. منصور )ارضی( تازه شروع کرده بود و 

از آنجا پا گرفت. 
ضرورتبرگزاریجلساتومحافلمذهبیدرآنزمانچه

بود؟
سال 1360 واقعا تلقی خیلی ها این بود که انقالب اسالمی 

شده و ما به پیروزی رسیدیم، فلذا مسئله عزاداری را 
خیلی بی جا می دانستند، می گفتند دیگر نیازی 
عزاداری  با  ضدیت  مختلف  اقشار  در  نیست. 
خیلی قوی شده بود شاید خیلی جاها عزاداری 
تعطیل شده بود، فکر می کردند تنها راهپیمایی 
و امثالهم کفایت می کند. یکی از تدابیر و 
هشیاری های حضرت امام  رحمه اهلل علیه 
این بود که متوجه شدند،عزاداری برای امام 

حسین )ع( که اصل و ریشه دین ما هست، دارد ار بین می رود که امر 
کردند: "عزاداری امام حسین علیه السالم را به همان شیوه سنتی برگزار 
کنید." این جمله معروف حضرت امام است، وقتی امام این صحبت  و بحث 
را مطرح کردند، شب های سه شنبه وقتی همه می رفتند معموال ما بعداز 
جلسه یك محفلی داشتیم هفت، هشت نفری؛ یك صفایی می کردیم. اون 
روز این بحث که حضرت امام چنین صحبت هایی کردند رو ما درباره اش 
بحث کردیم، یك بحث مفصلی داشتیم از زوایای مختلف. خوب جلسات و 
هیئات مذهبی خیلی ضعیف شده بود و چون مرکزیت جلسات و هیئات و 
عزاداری ها همیشه در تهران، محورش بازار بود؛ در بازار هم این کار تعطیل 
شده بود. خوب خیلی از بزرگان  هم حتی با جریان عزاداری مخالف بودند. 
اما به هر حال بیان می کردند بعضی ها شون، نه اینکه مخالفت و عنادی 
با اهل بیت علیهم السالم داشته باشند، فکر می کردند چون انقالب شده 
دیگر نیازی نیست. که امام با هشیاری که داشتند این بحث رو مطرح کردند 
و ماهم با حضرت استاد انصاریان که بحث داشتیم به این نتیجه رسیدیم که 

ما باید اقدام بکنیم و این کار رو مجددا احیا کنیم.
راهکارعملیونتیجهآنجلسهچهبود؟

به این نتیجه رسیدیم که باید به بازار برویم. محرم هم بود و سخن 
حضرت امام هم به دلیل همین محرم بود . تشخیص حضرت 
استاد این بود که از مسجد جامع شروع کنیم که، برای دهه عاشورا 
همه برادران آمدند، رفتیم به شبستان آیت اهلل شاه آبادی. از در 
که وارد می شدیم دست راست اولین شبستان معروف بود به 
شبستان شاه آبادی. مجلس خیلی روح و حال عجیبی 
داشت، یك هیئت دیگر در کنار ما بود در شبستان 
بزرگ وسطی که اسمش هم خاطرم نیست چون 
هر شبستان به اسم کسی شهرت داشت ، فکر 
کنم هیئت کاشانیها بود. آنها هم فرشی می 
انداختند و چراغی روشن می کردند و پذیرایی 
می کردند ولی جمعیت زیادی نبود فقط اینها 
زحمت خودشون را می کشیدند.جلسه اول 
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ما که برگزار شد در روز دوم، خود اینها فرششان را گرفتند چسباندند به ما و 
چراغ رو آوردند . این خودش یکی از کارهای خیلی زیبای هیئتی هست که 
کمتر اتفاق می افتد ولی اون روز این طور شد،  چون درک درستی داشتند. 
مجلس خیلی خوبی بود اونجا به همین ترتیب قرآن کریم، زیارت عاشورا و 
بیان احکام حاج آقای عطری نژاد، سخنرانی آقاجون و مداحی حاج محسن 
طاهری و ذکر مصیبت و بعد حاج جواد اعتماد سعید و حاج منصور ارضی .
باعنایتبهراهبریحضرتاستادانصاریاندراینجلسهوعالم
محوریآن،شیوهبرگزاریجلساتکهبعدهاهمبهعنوانالگوو

شاخصیبرایدیگرمحافلمطرحگردیدچگونهبود؟
جلسات شب های سه شنبه به روش هیاتی خیلی سنتی برگزار می شد  و 
حضور آقا جون و خط دهی ایشان در برگزاری مراسم از درجه اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار بود و ثمرات زیادی نیز به همراه داشت. در این جلسه اولش 
قرآن کریم خوانده می شد بعد حاج آقای عطری نژاد مسئله و احکام شرعی 
می گفت بعد هم که آقا جون سخنرانی می کردند که محورمباحث هم بیش 
تر جنبه بیان معارف اهل بیت علیهم السالم بود از بعد عرفانی. علتش هم این 
بود که بچه هایی که در این جلسه حضور می یافتند هم خودشان ساخته شده 
بودند و هم این زمینه ی دریافت در آنان وجود داشت و بعد هم مرثیه خوانی  
و مدیحه سرایی. چینش و نحوه برگزاری مراسم به لحاظ محتوایی طوری 
بود که به هنگام اتمام مراسم،شاگردان مکتب آباعبد اهلل الحسین علیه السالم 
از کالس در حسینی با توشه ای از معارف غنی اسالمی و اهل بیت علیهم 

السالم که با مذاق عرفانی بیان شده بود محل جلسه را ترک می کردند.
باتوجهبهبرنامههایمتعددحضرتاستاد،گهگاهایشانفرصت
حضوردرمراسمرابهعنوانسخنرانپیدانمیکردندکهافراد

دیگریبهایرادسخنمیپرداختندتوضیحبفرمایید؟
 به هر حال این راهی بود که استاد انصاریان باز کرد 
چون ایشان در همان موقع در سراسر کشور هم 
سخنرانی می کردند. بعد از مدتی هم که ایشان به 
دلیل منبر در شهرستان ها نمی توانستند در جلسه 
حضور یابند چند تن از بزرگان دیگر وعظ می کردند. 
که از جمله آنان می توان به : حاج میزا اسماعیل 
دوالبی، حاج آقای حسینی، حاج آقای اشرفی اشاره 
کرد که در فواصلی که آقاجون مسیرشان دور بود به 

تناوب این آقایان صحبت می کردند .
تاثیراتاینجلسهبرفضایجبههوجنگ

راچگونهارزیابیمیکنید؟

خیلی از مستمعین به لحاظ قشربندی جوان بودند. آقاجون 
در آن مجلس حال وهوای عرفانی خاصی درست کرده بود 
که همه بچه ها جبهه ای. خیلی هاشون هم شهید شدند 
خیلی ها که من واقعا خودم آمارشان را ندارم، ولی شاید 
خود حضرت استاد که حافظه شان از ما قوی تر است 
اکثریت را به یاد داشته باشند بالغ بر هزاران نفر که جای 
همشان خالی است. در بسیاری از موارد بالفاصله بعد از 
آن مجالس افراد نسبت به ثبت نام و حضور در جبهه اقدام 
می کردند. یعنی فضای حاکم بر جلسه آن قدر آن ها را پاک 

می کرد که واقعاً در راه خدا دست از جان می شستند.
جریانتداوماینجلسهدرروندبرگزاریآنبعداز
منزلمرحومحاجمحمدمقدمچگونهادامهیافت؟

این مجلس یك مجلس بی تبلیغی بود و تبلیغش هم سینه 
به سینه بود هر کس که زمینه درش فراهم بود شرکت می 
کرد؛ به همین ترتیب مجلس بسیار مجلس پرجمعیتی شد 
به طوری که بعدا در خیابان  فرش می انداختیم  و افراد 
استفاده می کردند. به هر حال جلسه بزرگ و پرطرفداری 
شد که البته بعدا به دلیل عدم ظرفیت و گنجایش کافی 

به محلی که االن حسینه همدانیها هست منتقل شد، بعدا هم البته وقفه 
ای در برگزاری جلسات شب سه شنبه ایجاد شد و از آن به  بعد هم بحث 
داریم که چرا دیگر این جلسات از آن موقع برگزار نشد به هر حال اون بچه 
ها بچه های خاصی بودند هر کدامشان یك گوهری بودند حاال هم جوان 
ها خوبند، اما هروقت به آقاجون عرض می کنم آن جلسه را دوباره شروع 
کنیم، آقا جون می فرمایند:" تو مثل اون جوونا رو پیدا کن، باشه". پس از آن 
مسجد جامع بازار به عنوان محل اصلی جلسات محل برگزاری مجالس و 
محافل تا جندین سال بود که یك عده آن جا ماندند: مثل منصورارضی و ... 
و ما رفتیم مسجد آقا سید عزیزاهلل. تا امسال که دو سال بود مردم مراجعات 
زیادی داشتند و به خاطر تغییراتی که در خیابان های منتهی به مسجد شد، 
رفت و آمد و پارک وسائل نقلیه سخت شده بود  که امسال برنامه ریزی 

شد، انشاء اهلل مجلس به حسینیه هدایت منتقل شود.
تاثیراینجلسهبردیگرجلساتراچگونهارزیابیمیکنید؟

ببینید ریشه همه این جلسات بزرگ که در تهران هست ریشه اش همین 
جلسه شب های  سه شنبه است. ریشه این جلساتی که مداحان معروف 
دارند از همین جا شکل گرفت یعنی، آنقدر اثر گذاشت و استقبال مردم 
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هم که می ببینید جلسات خیلی بزرگی است. البته بیشتر 
جلسات االن مناسبتی شده و به دلیل سخنرانی های متعدد 
حضرت استاد در سراسر کشور و خارج کشور، فعالیتهای 
علمی -تحقیقاتی و تدریس در حوزه علمیه امکان برگزاری 
جلسات هفتگی وجود ندارد هر کدام از شعبه های این جلسه، 
مراسمات هفتگی دارند و جمعیت زیادی پای درس مکتب 
اهل بیت علیهم السالم می نشینند. انصافا اکثر کسانی 
که در این جلسه حضور می یافتند جوان بودند، پرشور 

انصاریان  استاد  روضه  هم  واقعا  بودند، 
روضه های سنگینی می خواندند که از 
یاد رفته بود  که، هنوز هم در بعضی از 
مجالس این روضه های سنگین را می 
خوانند. دوستانی هم که مداحی و مرثیه 
سرایی می کردند در انتخاب اشعارشان 
و محتوا و سبك بسیار دقت می کردند 
و شور می گرفتند و دور می زدند. همه 
جوان و پر شور و معتقد. اون جلسه باعث 
شد جلسات سنتی دربازار دو مرتبه رونق 
بگیرد و همه هیئات واقعا آمدند تو میدان و خدمات ارزنده 

ای کردند و آنچه که باب دل خود مردم بود اتفاق افتاد. واقعا از اینکه 
مجالس عزاداری کمرنگ شده ناراحت بودند ولی خوب الحمداهلل این کار 

راه افتاد. و این جلسه شاخصی شد برای دیگر جلسات.
درمجالساولیهحضرتاستادمباحثعرفانیخاصرومطرحمی

کردند،مکتبعرفانیحضرتاستادراتشریحبفرمایید؟
مکتب ارزشمند عرفانی عارف بزرگوار حضرت استاد انصاریان مکتب اهل 
بیت علیهم السالم است و کتابی را ایشان شرح و تفسیرکرده تحت عنوان 
"مصباح الشریعه" از آن خیلی استفاده کرده اند و بنده هم بهره ها برده ام. 
وقتی مباحث عرفانی ناب اهل بیت علیهم السالم مطرح می شود چون 
روح خیلی لطیف می شود آن وقت معارف به قلوب مومنین می نشیند. 
شرکت کنندگان در این جلسات واقعا همه یك پارچه نور واحد بودند، در 

اون جلسات همه بچه ها ناب بودند ناب. 
آسیبشناسیشماارمجالسعزاداریکنونیچیست؟

البته که باید یك اصالحیه بخورد. ما اعتقادمان بر این هست که اول باید 
روي شعور کار کرد و این هم فقط کار عالمان ربانی است بعد شورهم خیلی 

خوب است اما، اگر محور بشود شور اثر تربیتی برای جامعه به خصوص  
جوان ها کم می شود. در صورتی مجالس اهل بیت ما اثر تربیتی خواهد 
داشت که محورش عالم ربانی باشد در کنارش هم باید روضه باشد، سینه 
زنی و مداحی و شور گرفتن باشد اما برای اینکه جامعه بتواند از آن بهره 
بگیرد و ماندگار شود وعمق بگیرد الزمه اش این هست که عالم محور باشد 
آن هم نه هر عالمی. لذا توصیه ما به رفقا و آقایون هم  همیشه این بوده 
است. معارف اصیل اسالمی معارف اهل بیت یك ارزش واالیی دارد که 

امیدواریم به این جهت توجه ویژه ای داشته باشند.
اگرخاطرهایهمازآنمحافلدرذهنتانهست

بفرمایید؟
البته همه ی آن لحظات خاطرات است، جوان هایی که می 
آمدند آنجا، بچه هایی که پاچه گشاد می پوشیدند و موهای 
وزوزی داشتند اینها انقالب کردند و در این مجالس آشنا 
شدند با معارف اصیل اسالم، اکثر این جوانان متصل بودند به 
فساد دوران طاغوت و زمینه همه چیز فراهم بود. اینها همه 
آمدند، نه فقط آقایون حتی خیلی از خانم ها؛ همه حجاب 
پیدا کردند نسبت به دین شناخت پیدا کردند آمدند  و دیدند 
دین چقدر زیباست، معارف اسالمی را از زبان یك عالم 
ربانی که اهل تقوا و عمل هست شنیدند،  به هر حال اثر می 
گذارد.  وقتی دیگران را می بینی که چگونه تحول پیدا کردند تاثیر این جلسات 
بیش تر نمود می یابد، ادبیات گفتاری رفتار و کردار جوانان عوض شد بعد از 
تاثیر کالم خود حضرت امام که بیان شد؛  پیاده سازی اش توسط روحانیت 
در جامعه اتفاق افتاد و استاد به عنوان یك عالم عامل، با بیان بسیار خودمانی 

معارف و مبانی عرفانی دقیق و عمیق را به زبان 
ساده بیان کرد و افراد را جذب کرد و ایشان هیچ 
وقت هیچ چیز را از خودشان نمی گوید این هنر 
حضرت استاد انصاریان هست، هرچه می گوید یا 
آیه قرآن کریم یا حدیث و یا روایت است منتهی، 
اینها را خیلی زیبا و هنرمندانه با مسائل روز ارتباط 
می دهد و تبیین می کند و این هنری است که 

متاسفانه همه ندارند.
شدند  متحول  اونجا  اومدند  هاییکه  آدم  همه 
همه  فالنی.  فالنی،  بگوییم  موردی  نمیتونم 
متحول شدند و بعضی ها سعادتش رو داشتند 

عارف  عرفانی  ارزشمند  مکتب 
انصاریان  استاد  حضرت  بزرگوار 
مکتب اهل بیت علیهم السالم است 
و کتابی را ایشان شرح و تفسیرکرده 
تحت عنوان "مصباح الشریعه" از آن 

خیلی استفاده کرده اند
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و رفتند و امام یه سفره بزرگ شهادت 
پهن کرد و ساقی این سفره  هم یکی 
از بزرگترین هاش استاد انصاریان بود و 
خیلی ها آمدند سر این سفره، رفتند و 
به شهادت رسیدند یه عده هم ماندند به 

امید روزی که روزیشان شود انشااهلل.
های آموزه از ارزشمند هدیه یک
شده مطرح اخالقی و عرفانی
اولمحرم دهه مجالسصبح در
و ما به استاد حضرت توسط

مخاطبینبدهید.
یکی از کارهایی که ما در این مجلس 

می کردیم سه تا نوشته کوچولو داشتیم که به دیوار نصب می کردیم و واقعا 
تاثیر گذاربود: "تهمت نزن، غیبت نکن، دروغ نگو". افراد وقتی با آن حال 
می آمدند در مجلس این سه حکم قطعی اسالم آن چنان  بر آنان اثر می 
گذاشت که در زندگیشان واقعا پیاده می کردند ، در قدیم واقعا تهمت نمی 
زدند غیبت نمی کردند و دروغ نمی گفتند اینها خیلی قیمت دارد و موثر بود. 

اول شرط قدم در مبانی معرفتی، واقعا حفظ زبان است.
خاطرهایهمازشهیدکابلیبهعنوانیکیازشهدایشاخصاین

جلسهدرذهندارید؟
شهید اسماعیل کابلی تنها کسی بود که عشقش این بود که باید جلوی 
درب بایستد و کفش ها را جفت کند. با محسن گرکانی در یك سنگر شهید 
شدند و موقع شور گرفتن زیر دست و پا می رفت تا فرش های زیر پای 
عزاداران را صاف کند و یا جمع کند. یاد و خاطره اش همیشه در ذهن ما 

هست و خداوند بر درجاتش بیفزاید.
تابهحالحسرتگذشتهروخوردید؟

همیشه،  واقعا اون حال و هوا، اون بچه ها. بله، تك تکشان. حاال هم خوبند، 
الحمدهلل یکی از لطف هایی که خداوند نسبت به ما داشته است ، اطرافمون 
آدم غیر متدین نداریم و  البته به برکت همین جلسات هم هست که بعضی 
مواقع تذکرات جدی هم به هم می دهیم. حتی ما در جمع های خودمانی هم 
که داریم همین هست اگر قصوری یا اشتباهی باشد امر به معروف و نهی از 
منکر می کنیم، خنده و صحبت داریم ولی غیبت و تهمت نداریم یك چیزی 
که من همیشه به رفقا میگم : یك اینکه حداقل هفته ای یك بار در جلسات 

و هیئات اهل بیت باشید و دوم اینکه مطالعه را فراموش نکنید.
ارزیابیکلیشماازوضعیتکنونیجامعهچیست؟بهخصوصدر

موردشاخصهایفرهنگیودینیچهدیدگاهیدارید؟

اوال بعضی ها خیلی نا امیدند ولی من 
اصال ناامید نیستم. خوب ها همیشه 
جوانهای  معتقدم  هم  االن  بیشترند. 
منتهی  ترند،  بیش  خیلی  االن  خوب 
بد آن قدر زشت هست که، شما تصور 
کنید االن این دیوار خیلی تمیز و سفید 
هست، اگر به اندازه ی یك لکه سیاه 
بر آن نقش ببندد، تا نگاه کنی می بینی 
تو چشمت می زنه.  خیلی ها ناامید 
هستند که، جوان ها از دست رفتند نه این 
طور نیست. ما در همین مجالس ماه مبارک رمضان افرادی را می بینیم 
که ظاهرشان از همین نا امید کننده هاست اما یك کالم در حال عبور از 
خیابان هست، صدای آقاجون را میشنود، وارد مجلس می شود و همان جا 
جواب یك سری سواالتی را که در ذهنش هست می گیرد، بعد فردای آن 
روز توبه می کند و پس فرداش تغییر میکند؛ چون بشر فطرتش پاک است 
همین که معارف اصیل اسالمی به گوشش بخورد تاثیرش را میگذارد و 

موجب بازگشت طرف می شود .
به هرحال مشکالت زیادی هست و 
نمی شود منکر آن شد به خصوص 
نپرداختن به فرهنگ اصیل اسالمی  
که در دستگاه های فرهنگی ما کم 
کاری شده اما، مردم و جوانان اگر هم 
زدگی از دین داشته باشند و دوری 
کنند نه به واسطه این که از خدا و 
اهل بیت علیهم السالم جدایند بلکه 
به علت عدم شناخت کافی، مصادیق 
را به جای اصل می گیرند و این به 
خصوص در قشر جوان و تحصیل 
ما بسیارشایع است.خیال می  کرده 
کنند من نوعی، مصداق اسالم هستم 
و اگر خطایی از من می بینند می 
گویند این اسالم است. اسالم خوب و 
درست تبیین نشده و از اهلش نشنیدند 

حاجحسنمهجوردرمجلسعصرعاشورا
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و اگر نه از لسان یك عالم ربانی بشنوند 
این، جا می افتد برایشان، اما می خواهند 
از بعضی مصادیق بشنوند طبیعتا حرفشان 

اثر ندارد و تاثیری هم نخواهد گذاشت.
یا  و  مختلف  های  مناسبت  در  االن 
همین دهه ی عاشورا دختر و پسری که 
مورد ایراد هستند حضور پر شور دارند؛ 
بلد نیستند، شناخت ندارند که مثال با 
همین قیافه در مجلس امام حسین علیه 
السالم شرکت می کنند.دلش این طرفه 

اما... به اعتقاد من اشکال از اون ها نیست، 
اشکال از ماست که اگر خواستند از ما مصداق ببیند اون مصداق رو ببینند که 

عامل است.
این را هم عرض کنم که هر امری یك دوران بلوغ دارد. ما هنوز انقالبمون 32 
ساله است، جامعه ی ما در دوران گذار هست و دوران بلوغ را طی می کند. نمی 
توانیم حکم قطعی بدهیم. طبیعی است در دوران بلوغ یك نوساناتی وجود دارد 

این دیگر هنر متولیان اخالق جامعه است که این مسیر را راهبری کنند .
استاد منابر اساسی های ویژگی و خصوصیات و جاذبه دلیل

انصاریانرودرچهمیبینید؟
من یادم هست در قبل از انقالب 
در رادیو مرحوم راشد هفته ای یکبار 
و  گفت  می  اخالق  ساعت  یك 
چقدر آن درسهای اخالق تاثیر گذار 
بود . ما االن درس اخالق نداریم 
اگر هم کسی  شروع می کند  یا 
بینیم  می  رود   می  اخالقي  منبر 
این حرف را می زند اما آیا خودش 
استاد  چرا   کند؟!  می  عمل   هم 
انصاریان این قدر کالمش اثر دارد؟  
این که عامل وعالم هست.  برای 
شده  کم  اخالقی  منابر  متاسفانه 
است. خیلی از آقایان ممکن هست 
اهل منبر هم باشند ولی خیلی اهل 
مطالعه نیستند، ولی آقای انصاریان 
برای هر منبرشان مطالعه دارند، اوال 

منابرشان تکراری نیست و این یکی 
ایشان هست.  ویژگی های خاص  از 
اگر در یك روز پنج منبر بروند  پنج 
موضوع مختلف را صحبت می کند. 
زحمت  خوب  چیست؟  معنایش  این 
می کشد،عالوه بر سالهای سال درس 
و بحث و مطالعه و تحقیق، برای هر 
منبر چند ساعت مطالعه دارد که این 
ها منبر را می سازد. آقا جون احساس 
تکلیف می کند تا چیزی را به مستمع 
تحویل دهد که از آن بتوان استفاده کرد، 

متاسفانه همه این کارو نمی کنند.
فرهنگ ما، فرهنگ شنیداری است. یکی از رفقا می گفت: حاج آقا با توجه 

به کهولت سن خسته نمی شود این همه منبر می رود؟!
گفتم :ایشان احساس تکلیف می کند. همه اهل این که بروند کتاب بخوانند 
و پیگیری کنند واین ها نیستند ایشان احساس می کنند باید بروند و برای 

مردم بگویند .
می گویند،  یك کسی رفت پیش آقای  پیکاسو، در شانزه لیزه. یه ورق کاغذ 
داد دستش و گفت: آقای پیکاسو برای من  یه طرحی بکشید. پیکاسو بعد 
از چند دقیقه ای طرحی زد و به دانشجو تحویل داد. دانشجو که آمد  طرح 
را بگیرد پیکاسو دستش را کشید و گفت: می شود 90 فرانك. گفت: آقای 
پیکاسو 10دقیقه یك طرح زدی شد 90 فرانك؟! گفت: 50سال و ده دقیقه! 

حاج شیخ حسین انصاریان می تواند بگوید همان 50 سال و ده دقیقه کافیه، 
نیم قرن عمرم را صرف مطالعه ، تحقیق و بحث کردم ، حاال میام 10دقیقه 
حرف می زنم  اما من برای همین یك ساعتی که می خواهم سخنرانی 
کنم عالوه بر آن 50 سال  سه ساعتی هم مطالعه می کنم تا بحث درستی 
تحویل دهم. این کار را اگر سایر آقایان هم بکنند مشکل حل خواهد شد 

ودوران بلوغ کوتاه خواهد شد.
مع الوصف معتقدم عالوه بر اینکه اخالقیات در جامعه خیلی صدمه خورده، 
با این وجود اگر این راهنماهامون مصداق تلقی شوند برای جوانان ، دوران 

گذار زودتر می شود.
استادانصاریانرادریکجملهتعریفکنید.

عالم ربانی، مصداق کامل یك عالم ربانی. 
وحرفاخر...

خدا عاقبت همه را بخیر کند و استاد انصاریان را برای جامعه شیعه حفظ کند.

حرمحضرتقمربنیهاشم7،حاجسیدجعفرماهرخسار،استاد،حاجحسنمهجور
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مصاحبه با حاج مرتضی طاهری

حدیثشیـــدایی



طاهري ها را مي شناسیم. حاج مرتضي، حاج محسن و حاج محمد رضا. همه آیین دار حرفه 
پدر خود هستند. از محله مذهبي و صمیمي نازي آباد، بیرق امام حسین)ع( را بر دوش 
گرفتند و پیشاپیش همه در سوگ آقا و موالي شیعیان مداحي کردند. حاج مرتضي بعد از 

مدرسه شاگرد مرحوم کافي بوده و تا حدودي به سبك و سیاق کافي مي خواند. 
او سال هاست که صدایش آرام بخش دل هاي سوخته است که سر به زانو نهاده اند و در 

مظلومیت شیعه و موالیشان گریسته اند. 
با توجه به اینکه وی یکی ازمداحان مجالس صبح دهه اول محرم از ابتدا تا کنون بوده است 

با او به گفتگو نشستیم که در پی می آید؛


شمابهصورتحرفهايچندسالاستکهمداحيميکنید؟
حدود سي سال است.

یادتانهستوقتيکهبراياولینبارمداحيکردید،چهاحساسي
داشتید؟

کالس سوم دبستان بودم که اولین برنامه را اجرا کردم. در آن موقع من به 
مدرسه اسالمي که تحت جامعه تعلیمات اسالمي بود و به صورت اسالمي 
اداره مي شد، مي رفتم مربي مداحي ما آقاي »کني« بود. درست یادم است 
که او ما را در شب نیمه شعبان به مسجد الرسول)ص( برد و من روي 
پله سوم منبر رفتم و شروع به خواندن و مداحي امام زمان)عج( کردم و 

الحمداهلل مشکلي پیش نیامد.
لطفائمه)ع(رادرزندگيوکارمداحيتانرامشاهدهکردهاید؟

بله. یك زماني صداي من از لحاظ حجم ضعیف بود ولي ظرافت زیاد 
داشت و صدایم زیر بود و حتماً باید با اکو و سیستم هاي صوتي مي خواندم 
که صدایم به همه برسد. حدود ده سال پیش، پانصد دانشجوي دانشگاه 
پزشکي تبریز به زیارت امام رضا)ع( آمده بودند و از من خواستند که دعاي 
عرفه را بخوانم. من هم خواندم دوباره درخواست کردند که دعاي »جامعه 
کبیر« را بخوانم چون دعاي طوالني است من گفتم که صدایم نمي رسد. 
ولي آنها اصرار کردند، به آقا گفتم صدایم نمي رسد. اگر تو راضي هستي 
صدایم را قوي کن. از آن روز تاکنون صدایم پختگي و حجم عجیبي پیدا 

کرد. این از کرامات امام رضا)ع( است که شامل بنده شد.

اماجلسهصبحمحرم،شماسالهادرآنمجلسمداحیکردهاید.
اکنونبعدازچندسالمجدداًدراینمراسمافاضهمیفرمایید؟

جلسه اي که توفیق داریم بعد از گذشت سال ها، مي خواهیم بیاییم انجام 
وظیفه کنیم، سال سوم آن هست. قبل از این حدود 20 سال دهه اول 

محرم من تهران نبودم و در خارج از کشور انجام وظیفه می کردم.
روشبرگزاریمراسمومداحیومرثیهسراییچگونهبود؟

در جلسات صبح دهه اول محرم در سال 60 که در مسجد جامع بازار  برگزار 
می شد رسم بر این بود که قبل از منبر استاد انصاریان من مي خواندم وبعد 
از منبر اخوي حاج محسن و بعد هم حاج منصور ارضي مي خواند و دم 
مي گرفت و در واقع ادامه مراسم را اداره مي کرد که بعد از یکي دو سال 
حاج جواد اعتماد سعید هم به جمع اضافه شد حاال قبل یا بعد از ما بود آقاي 
سید محمد موسوي هم مداحي پیش از منبري را داشت. به هر حال چند 
سالي هم بنده توفیق داشتم در  این مجلس بخوانم  که مجلس عجیب و 

منحصر به فردي بود.
قبلازآنمراسمهاییبهشیوهسنتیدرتهرانبرگزارمیشد؟

جلسات سابق در بازار تهران فراوان بود مثاًل مسجد بزاز ها، لذا منبري ها 
و مداحان توانمند قبل از انقالب را دعوت مي کردند و مجلس خاصي بود 
که، تقریباً به خاطر حاشیه هایي که در آن جلسه بوجود آمد تعطیل شد. 
در همین اثنا جاي خالي همچنین جلسه اي احساس مي شد که جلسات 
صبح دهه اول محرم با سخنرانی استاد انصاریان در مسجد جامع بازار 
شکل گرفت. تفاوت جمعیت ما با جمعیت آن ها در این بود که آن ها عمدتًا 
بچه هاي انقالب بودند، بچه هایي بودند که جنگ را اداره مي  کردند و خیلي 

از فرماندهان و شهدا از این جمع بودند.
تأثیراینجلسهبرخودوخانوادهتانچهبودهاست؟

باالخره خود ما در هر برهه زماني یك تأثیراتی از بعضي از افراد و مکان ها 
گرفتیم؛ در دوران نوجواني مان تأثیراتی را از مرحوم کافي گرفتیم و مهدیه 
تهران. در دوران جواني مان که فکر مي کنم مطابق با شروع این جلسات 
بود 25 – 24 ساله بودم خیلي اثرگذار بود. واقعاً یکي از جلساتي که براي 
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ما تأثیرگذار بود و باعث پیشرفت ما شد، جلسه صبح هاي 
دهه اول محرم مسجدجامع بود.

تاثیراینجلساتبرشرکتکنندگانباتوجهبه
اینکهبسیاریازعزیزانبهدرجهرفیعشهادتنایل

آمدندچهبود؟
همین طور که عرض شد اکثر شرکت کنندگان در این جلسات بچه هایي 
بودند که جنگ را اداره مي  کردند و خیلي از فرماندهان و شهدا از این جمع 
بودند. یکي از آن شهدا و عزیزان، شهیید اسماعیل کابلي بود که خاص 
و جزو اعضاي حلقه اول جلسه بود و شهداي دیگري هم داشتیم که 
در اون جلسه جزو حلقه اصلي بودند و در کنار این جلسه خیلي شهداي 
نامي در این جلسه بودند 
و عده اي هم هر وقت 
تهران  مي آمدند 
این  در 
جلسه 

شرکت مي کردند. دستواره ها کریمي ها، شهید غالمعلي 
این تشکیالت  به  وابسته  بودند که  رجبي جزو کساني 
بودند، خیلي از شهدا رو ما در این جلسه داشتیم و عجیب 
بود که خیلي ها براي رفتن به جبهه در همان دهه دوام 
تا  نمي کردند  صبر  بود،  حساس  زمان  آنقدر  نمي آورند. 
دهه ي عاشورا تمام بشود، امروز بودند، فردا مي رفتند،  چه بسا تا پایان دهه 

خیلي هاشون شهید مي شدند. 
راچگونه دیگر برجلسات اولمحرم دهه تأثیرجلساتصبح

ارزیابیمیکنید؟
قبل و بعد از آن جلسه جلسات سنتي فراوان بود و خیلي ها تحت تأثیر 
حرکات روشنفکر مابانه پس از انقالب قرار نگرفتند ولی رگه هایی از آن 
تفکرات داشت مجالس مذهبی و حسینی را تضعیف می کرد. آن طرز فکر 
روشنفکري که با برگزاري جلسات سنتي عزاداري مخالف بود. امام خمینی 
رحمه اهلل علیه در واقع جلودار این قصه بود که فرمود: "دسته جات عزاداري 
به همان شیوه و رسم سنتي بیرون بیایند و عزاداري باید سنتي باشد."  از 
جمله جاهایي که واقعاً به این نداي امام لبیك گفت، به نظرم این جلسه 
بود که در مسجد جامع برگزار مي شد. البته این جلسه فروعي هم داشت، 
که جلسه شب هاي سه شنبه بود که در خیابان ایران منزل حاج محمد مقدم 
برگزار مي شد که در آن جلسه حضرت استاد انصاریان یك مباحث ویژه اي 
را مطرح مي کردند که در واقع مباحث عرفاني خاص بود. در جلسه بازار 
چون جلسه عمومي بود، مباحث هم عمومي بود، تبلیغ دین و در واقع 
کنارش هم راجع به حضرت سیدالشهداء. ولي در جلسات شب هاي 
سه شنبه یك مقدار مباحث عرفاني تخصصي تر و خصوصي تر مطرح 
مي شد که از خروجي های آن جلسه و مباحث آن یکی مجموعه 
چند جلدی عرفان اسالمي می باشد که به قلم استاد انصاریان 

با شرحی بر مصباح الشریعه به زیور طبع آراسته شده است.
جلسات شب هاي سه شنبه و مراسم های صبح دهه اول 
محرم تأثیر عمیق و دقیق فراوانی در ریشه دار شدن 

مشرب عرفاني ایشان � استاد انصاریان 
� چون وصل به مکتب اهل بیت)ع( و 
امام العارفین امام سجاد هست، عرفاني 
است که از لحاظ معنوي ما را پیشرفت 

و ارتقا مي دهد. 
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عزاداري ها بعد از انقالب با وجود آن هجمه هاي روشنفکری داشت. 
ظاهرااینجلسهتوسطرادیوضبطوپخشمیشدهاست،توضیح

بفرمایید.
 این جلسه از آن جلساتي بود که تقریباً در آن زمان رسانه اي شد چون 
هر روز رادیو مي آمد برنامه  ما را، ضبط مي کرد و پخش مي کرد. بعضي از 
روزها هم ضبط مي کردند و فردایش پخش مي کردند. مرحوم صبحدل خدا 
رحمتش کند که در رادیو این کارها را در اختیار داشت، ایشان هر روز دستور 
انجام این کار را مي داد، دو میکروفون برای ما بود: یك میکروفون براي 
مسجد و یکي هم براي ضبط رادیویي. در آن زمان اصاًل باب نبود مراسم 
های عزاداري پخش رادیویی بشود به هر حال از این جا تسري پیدا کرد و 

الحمدهلل هم چنان این جریان ادامه دارد.
روایتوخاطرهايازجلساتصبحدههاولمحرمدرخاطرتان

هستبفرمایید.
خاطره خاص را باید ساعت ها فکر کرد تا بتوان از آن گنجینه ارزشمند 
چیزي را گلچین کرد، چرا که لحظه به لحظه آن خاطره است؛ افرادش، 

دست اندرکارانش، از ورود و خروجش، از قبل منبر تا بعد از منبر که یا 
اهلل یا اهلل مي کردند خاطره است. حالي که در آن جلسه بود خیلی 

کم می شود داشت، نمي شود االن پیدا کرد، چون حال و هواي 
خاصي بود. االنم هم حال داره، ولي حالي که معلوم نبود این بچه 
رزمنده اي که االن داره این جا سینه مي زند چند روز دیگه هست 
یا نه؟! و واقعاً هم همین طور بود. خیلي هاشان هفته بعد نبودند. 
به نظر من هر گوشه اش، هر زاویه اش و هر لحظه از آن جلسه 
خاطره هست و یکي از خاطراتي که براي ما از آن جلسه در 
خاطرم هست: به هر حال پسرعموي من فکر مي کنم سه، 
چهار ماهی در کما بود، ولي عموی من در آن جلسه شفای 
فرزندش را گرفت. درست است قسمتی از بدنش فلج هست 
ولی، سرزنده هست و زندگي مي کند که یکي از پسرهاي 
ایشان هم یکي از مداحان جوان هست که فعال در سطح 

شهرستان می خواند و آیندة خوبي هم دارد.

دیدگاهشخصيجنابعالينسبتبهمکتبعرفانياستادانصاریانو
شخصایشانچیست؟

مهم ترین چیزي که من در مورد ایشان و منبرش می توانم بگویم این 
هست که ایشان منبر بدون مایه  ندارد. منبرهایي داریم که 2000 

واژه ریختند توي قوطي و در قوطی را باز مي کنند 
یك سري واژه مي ریزند داخلش، دوباره تکان 

مي دهند، دوباره همان.
ولي ایشان منبر بدون مایه ندارد، مطالعات 

فراوان، زحمت زیاد می 
حال  هر  به  کشد. 
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مباني و مشرب عرفاني ایشان، چون وصل به مکتب اهل بیت)ع( است و 
امام العارفین امام سجاد هست دیگر. این عرفان، عرفاني است که از لحاظ 
معنوي ما را پیشرفت و ارتقا مي دهد. به هر حال حاالت خوشي هم که 
گاهي در جلسات خصوصي و عمومي دست می دهد و یا این جلسات دهه 
عاشورا که منحصر به فرد هست حاصل پیوند با همین معارف است. به هر 

حال وجود ایشان نعمتي است که خوب است  قدر قدر آن را بدانیم.
برايمداحي،بیشتربهکشورهايمذهبيسفرميکنید؟

خیر، نه تنها به کشورهاي مذهبي و عربي، بلکه به دیگر کشورهاي اروپایي 
مثل انگلستان، اتریش، فرانسه و آلمان سفر مي کنم .

حضورایرانیانومسلمانانآنجابرايشرکتدرمراسممذهبي
بویژهعزاداريامامحسین)ع(ویارانباوفایشچگونهاست؟

ببینید، در حال حاضر، گرایش جوانان به مذهب در ایران وخارج از کشور 
بیشتر شده است و هر کس گمشده اش را در روح مذهب جست و جو مي 

کند تا به آرامش برسد.
آسیبشناسيمداحيدورهکنونیازدیدگاهشماچیست؟

ایام  به  شدن  نزدیك  با  که  است  سالي  چند 
الحسین)ع(  عبداهلل  ابا  حضرت  سوگواري 
هشدارهایي مبني بر اجتناب از خرافات و دوري 
از برخي زیاده روي ها در مداحي ها و جلسات 
مذهبي داده مي شود بطوریکه این امر منجر به 
ایجاد مرز تقریبا نامشخصي از حقایق و خرافه 

شده است. 
فی المثال درباره َعلم کشي و نصب شمایل، به 
دو تلقي خاص در این موضوع اشاره کرد و گفت: 
یك بحث این است که این اقالم وابسته به 
تشکیالت امام حسین)ع( باشد در این صورت 

موضوع فرق مي کند اما برخي مي گویند َعلم یا شمایل چیزهایي وارداتي 
است که ریشه در ادیان دیگر دارد و تعلقي به اسالم ندارد و باید با اینها 

مبارزه کرد. 
به هر حال روند برخورد با انحرافات را مثبت است اما در این برخوردها  
حتی نباید زیاده روي شود و جریان به گونه اي نشود که بیایند همه چیز را 
جمع کنند یا به قول قدیمي ها بگویند "کاله بیاورید"، "بروند سر بیاورند." 

در بیان کرامات مجالس امام حسین علیه السالم بفرمایید؟
این مجالس همه کرامت است به خصوص با مشکالتي که مردم دارند ما 
مي بینیم که هر سال بهتر از سال قبل و پرشورتر در مراسم حضور مي 
یابند، من در آلمان دو جوان را دیدم که حتي ظاهرشان هم زیاد مناسب نبود 
ولي با شور و حال عزاداري مي کردند، اینها همه از کرامات اهل بیت)ع( 
است و این کرامت در خود من هم ایجاد شده و در صدا و لحِن خواندنم هم 

تغییرات خوبي حاصل شده است. 
چرادردورهکنونیتوجهمردمبهخصوصقشرجوانبهمطالب

علمیوشعوریکمترشدهاست؟
از قدیم گفتند که مردم از نصیحت زیاد خوششان نمي آید این خاصیت 
انسانها است که زیاد دوست ندارند نصیحت بشنوند من معتقدم که باید 
نحوه سخنراني ها تغییر کند، بیان لطیف حتي مجالس را از مجالس مداحي 
هم پر رونق تر مي کند چون جوانها اقبال نشان مي دهند، منتها باید حرف 
نو و مستند در قالبي شیرین بیان شود و نه کلیشه اي و تکراري. منابر استاد 
انصاریان در این مبحث مثال زدنی است چرا که از محتوایی برخوردار است 

که همه قشری را به سمت خود فرا می خواند.
توصیهایهمبرایهیئتیهادارید؟

به هر حال ببینید این جلسه صبح محرم استاد یك سرمایه عظیم معنوی 
50-40 ساله دارد: براي استاد انصاریان  و دوستانشان چه بعد از انقالب 
و قبل از انقالب این جلسات مسبوق به سابقه بوده است. به هر حال 

 حاجمرتضیطاهری،استادانصاريان

کشتی نجات
ویـژهنامهصبحدهـۀاولمحرم

محـــــرم1433
26آذرمــــــاه1390



این جلسه مي تواند انگیزه باشد براي همه جلسات. مخصوصاً جلساتي که 
جوانان در محالت و کوچه ها برگزار مي کنند باید بدانند که ذوقي نیست 
یعني تشکیالت امام حسین ذوقي نیست. تشکیالت امام حسین علیه 
السالم وصل به یك سرچشمه عظیم الهي و نبوت و والیت است یعني 
وصل به خاندان وحي است. این نیست که هر چه ذوقمان و دلمان خواست 
و یا مغزمان امر کرده باشد باالخره باید به یك جایي وصل باشیم. به نظر 
من کساني مثل استاد انصاریان و دیگران که به ندرت مثل ایشان هم را 
داریم آدم هاي خاصی هستند. اینها زحمت کشیدند، خون دل خوردند، سالها 
بحث و درس و باالخره یك چیزهایي را بدست آوردند که  اگر ما بخواهیم 

هم  عمر  زحمت بکشیم به یك 
نمی صفحاتي از این  هم  کتاب 
خوب  اختیار رسیم،  در  راحت 
قرار  دارد  بیاییم ما  ما  مي گیرد 
و  برداریم  استفاده کنیم. الگو 
یك  اگر  دیني ما  عالم 

راهبرجلساتمان باشد، راهبر افکارمان باشد، تغذیه کننده فکر و مغز و ذهنمان 
باشد، مي توانیم در راستاي رضاي اهل بیت، مجالس را اداره کنیم. اگر نباشد 
مي شود همین حرکاتي که بعضاً داد خیلي ها را در مي آورد. ذوقي مي خواهیم 
یك حرکتي انجام دهیم. یکدفعه یك حرفي مي زنیم، اون حرف مي شود 
مستمسکي براي معاندین بر علیه نظام، اسالم و مجالس اهل بیت. به هر 
حال باید راهنمایي باشد و چه راهنمایي بهتر از استاد انصاریان در این مسیر.
درمسیربرگزاریاینجلساتانحرافیهمدرروندبرگزاریآن

بوجودآمد؟
مراسم های صبح دهه اول محرم جلسه خاص و ویژه اي بود و از نظر حال 
و معنویت شاید بتوان گفت بي نظیر بود. اون موقع جلسه شعبات مختلفي 

پیدا نکرده بود، معمواًل این جلساتي که اوج مي گیرد، دست هاي شیاطین 
هم مي افتد توي کار و ایجاد اختالف مي کند . پس از مدتی حضور دوستان 
کم رنگ تر شد. یك سال استاد انصاریان در کاشان قول دادند، و از سر 
وظیفه ایشان رفتند کاشان. استارت اختالفات از همین جا زده شد و یك 
سال این جلسه تعطیل شد که بعدها در مسجد آقا سید عزیزاهلل، جلسات را 

دایر کردند، خیلي هم جلسات موفق خوبي بود. 
دلیلانتخابحسینیههدایتبراادامهمراسمهادرامسالچهبود؟

با توجه به اینکه رفت و آمد برای افراد شرکت کننده  و از جمله خود ما  
برای شرکت در جلسه بسیار سخت بود، تصمیم بر این گرفته شد که از 
امسال به لطف خدا در مؤسسه اسالمي و حسینیه هدایت مراسم برگزار شود 
که کار خوبي هست. درست است می گویند زیر سقف این بازار صدها سال 
است براي امام حسین علیه السالم خوانده شده و گریه کردند ولي دیگر 
این بازار، بازار قدیم دهه 60 نیست. آن موقع که ما مي رفتیم، آدم هایی 

که در مسیر مي دیدیم همه اهل نماز شب و ذکر 
و قرآن و اهل بیت)ع( اهل امام حسین)ع(؛ همه 
سیاه پوشیده اما، در این اواخر که مسجد سید 
عزیزاهلل مي رفتیم تا روز قبل از تاسوعا و عاشورا 
مغازه ها باز و بعضي این جوان ها که اهل لباس 
سیاه و این ها نیستند. به نظر مي رسد با توجه 
به شرایطي که هست خیلي موضوعیت ندارد 
که مراسم داخل بازار برگزار مي شود و پیشنهاد 
دوستان براي این جا پیشنهاد بسیار خوبی است 
اهلل جلسه  انشاء  متعال خواستاریم  از خداي  و 

امسال، بسیار خوب برگزار بشود.

 نفراولايستاده،حاجمرتضیطاهریدرجبهةغرب

به هر حال ببینید این جلسه صبح 
عظیم  سرمایه  یك  استاد  محرم 

معنوی 50-40 ساله دارد
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 مصاحبه با حاج حسین عطری نژاد

مروج االحکام و زبدة االخیار حاج حسین عطری نژاد از 
شاگردان آیت اهلل  حاج سیدمهدی الله زاری و آیت اهلل حاج 
شیخ علی اکبر برهان بوده است. وی در مسائل فقهی و 
بیان آن تبحر خاصی دارد. او سال ها نیز از محضر آیت اهلل 
شاه آبادی و آیت اهلل حاج آقا یحیی سجادی نیز بهره برده 
است و بیش از نیم قرن در مجالس مذهبی تهران به تدریس 
احکام فقهی مشغول می باشد.عطری نژاد یکی از پیشگامان 
بیان احکام و مسائل شرعی در مجالس و محافل مذهبی می 
باشد. وی در مجالس صبح دهه اول محرم به ایراد بحث در 
این زمینه می پرداخته است. گفتگوی خواندنی ما با ایشان 

در پی می آید: 


معرفیاجمالیازخودتانداشتهباشید.
من حسین عطری نژاد هستم. عرض می شود 
ده،  اضافه ی  به  را  عمرم  همه ی  که حدوداً 
دوازده سال را که بچه بودم و بازی می کردم 
و حاال هم بچه هستم، هنوز بزرگ نشدم در 
هیئات مذهبی بودم و البته از زمان آیت اهلل الله 

زاری در مجالس ایشان منبر می رفتم و عرض 
احکام و نشر احکام داشتم.به هر جهت درخدمت 
آقایان بودیم و بیش تر عمرم را با استاد انصاریان 

سپری کردم. 
برگردیمبهدهه60سابقهیآشناییشما

باحضرتاستادازچهزمانیبود؟
من خیال می کنم که تا کنون حدوداً 60 سال با 
ایشان بوده ام، یعنی بیش از نیم قرن. البته لطفی 
است که ایشان به من داشته اند. حاال روحیات 
ایشان و آن زمان چه بود که من را جذب  کرد. 
قبل از منبر ایشان گاه و ناگاه از من خواستند در 

جلساتی که ایشان دعوت دارند 
مسئله ی شرعی  مردم  برای 
از آن زمان من  بگویم. دیگر 
هم در مجالس ایشان شرکت 
جاهایی  آن  هم  و  کردم  می 
که ایشان امر داشتند منبر می 

رفتم و عرض احکام و مسائل شرعی می کردم، 
از نیم قرن است. حتی به  فعالیت مان بیشتر 
آقازاده هایشان هم گفته ام اگر من ُمردم بدانید 
من جایم پای منبر ایشان است روبرویش. یعنی 
همیشه از محرابی که منبر می گذارند من سه 
تا صف عقب تر مقابل منبر ایشان می نشینم 
یعنی جای من آنجا است اگر هم در تلویزیون 
ها مالحظه فرموده باشید، حسین عطری نژاد 

مقابل ایشان است.
دههی60ونخستینجلساتیکهبرگزار
گرفت. پا محرم صبح جلسات آن تا شد

توضیحبفرمایید؟
در  داشتیم  مجلسی  یك  ما 
در  استاد،  حضرت  خدمت 
ایران. آن جا مجلسی  خیابان 
بود تقریبا خودمانی اما، جبهه 
ساز یعنی، من خیال می کنم 

نیمقـرندلدادگــی
 حاجحسینعطرینژاددرمقابلمنبراستاد.)حاجحسینعطرینژاد:نیمقرناستدرمقابلايشانمینشینم.(

هنوز از اول عمرم تا همین االن 
که خدمت شما نشستم استادی از 

این بهتر ندیدم.

   

   



که اکثریت این اهل مجلس شهید شدند. مدام 
رفتند. آن  آمدند و ساخته شدند و  در مجلس 
کسی که باقی مانده من هستم به اضافه ی چند 
نفر دیگر که از دوستان هستند. از آن زمان دیگر 
ما در خدمت ایشان بودیم تا االن که در حضور 

شما هستیم.
هستهاولیهمراسمصبحدههاولمحرماز

کجاشکلگرفت؟
 منزل یکی از آقایان بود به نام  حاج محمدمقدم. 
خدا رحمت کند ایشان را از دنیا رفت. شب های 

سه شنبه آن جا بودیم البته مدت محدودی.
بعدازآنمنزلکجارفت؟

از آن جا رفتیم مسجد جامع بازار و بعد هم مسجد 
سید عزیزاهلل. همزمان حضرت استاد هم در مکان 

های مختلف، جلسه های متعدد داشتند.
شاخصحضورشمادرمجالسیکهشکل
گرفتاینبودکهدرآناوایل،بعدازدوران
خفقانیکهدرمجالسمذهبیایرادشده
بودشمابهعنوانیکیازپیشگاماناین
حوزهبهبیاناحکامدینیومسائلشرعی
میپرداختید،چهضرورتیوجودداشت؟

من قبل از این که استاد انصاریان منبری بشوند، 
منبر می رفتم،که عرض کردم زمان آیت اهلل الله 
زاری بود. پدر بزرگوار ایشان خدا رحمتش کند، 
اهل آن مجلس بود.  خود وجوِد مقدس استاد 
هم تقریباً شاید سیزده سالشان بود، البته معمم 
نبودند حوزه هم نرفته بودند هنوز و تحصیل می 
کردند. با پدر بزرگوارشان تشریف می آوردند در 
آن مجالس . ما آنجا بیان احکام داشتیم و چند 
سالی بعد که با ایشان برخورد کردیم کم کم 
برگشتند  بعد که  و تحصیل.  رفتند قم  ایشان 
از قم به تهران، مراسم های مختلف ایشان را 
دعوت می کردند.  قاعدتا آن زمان بلندگو  هم 
خیلی کم بود که سه بعد از نصف شب در را می 
زدند و مردم را به مراسم صبح دعوت می کردند. 
حتی ما منبرهای استاد را در مجالس آیت اهلل 
الله زاری گوش می دادیم. خود آیت اهلل الله 
زاری هم اشاره می کرد...و می گفت: این دعای 
کمیلی که ایشان می خواند، آن جایش را اگر 

این طوری بخواند قشنگ تر می شود. چون خود 
آیت اهلل الله زاری دعای کمیل شان یك بود در 
تهران. حاال الحمد اهلل برای ایشان رونق گرفت 
و همین طوری ادامه پیدا کرد تا این که دیگر 
رفیق تقریباً صمیمی شدیم و از پامنبری های 
پرو قرص ایشان . هر جا هم که ایشان دستور 
می دادند قبل از منبر ایشان من می رفتم احکام 
برای مردم می گفتم. که بیان احکام در مجالس 
مذهبی کم کم شکل گرفت و مردم هم البته 
استقبال می کردند. تا این که سال ها گذشت 
و رفتیم به مسجد جامع بازار و مسجد حاج  آقا 
سیدعزیزاهلل و که دیگر تقریباً ما یکی از حلقه به 

گوش های ایشان شدیم. 
استاد منبر و مجالس در ای جاذبه چه
این به را شما که داشت وجود انصاریان

سمتوسومیکشید؟
ما به ایشان افتخار می کنیم چون، بنده سابقه ی 
بودن با علما را بسیار دارم و هنوز از اول عمرم 
تا همین االن که خدمت شما نشستم استادی 
از این بهتر ندیدم. خیلی پامنبرها رفتم اما آدم 
نشدم ولی در عین حال تشخیص من این است 
که نمونه است و شاید همین یك نفر باشد که با 
این مجموعه ای که در اختیار او هست روحش، 
فکرش، تحصیلش، بیانش، عشقش، داده های 
همه  ها  این  فرمودید؛  دقت  ایشان،  به  خدا 
اش که جمع شود همه جا گیر نمی آید. یك 
مجموعه ای خدا در اختیار  ایشان گذاشته است 

و ما متاسفانه خیلی هم قدر آن را نمی دانیم.
نمودمردمیوبازتاببیاناحکامدرچنین
مجالسی،باتوجهبهاینکهدرآنزمانهم
کارجدیدیبودچطورارزیابیمیکنید؟

گویای   خود  جوانان   و  مردم  استقبال  همین 
حلقه ی مفقوده ای بود که می بایست در چنین 
جلساتی به آن پرداخته شود. من خیال می کنم 
که االن هم خیلی کم است. اگر خیلی جاها 
پیش بیاید خیلی تك اشاره ای می کنند و رد 
می شوند من بیست دقیقه منبر بودم نشر احکام 

داشتم که خیلی در جامعه اثر گذار بود. 
حالوهوایآنمجالسکهبرگزارمیشد

مخصوصاًآنخروجیهاییکهگفتیدهم
خروجیهایجبههزیادداشتهمخیلیها
پایاینمنبرهاتوبهکردندوبرگشتندآن

حالوهوارابرایماتشریحکنید؟
اصاًل من خیال می کنم دیگر همچنین فضایی 
را به دست نمی آوریم. من خودم هم چندین بار 
با خود حضرت استاد به جبهه رفته ام ولی، در 
عین حال یك برنامه هایی خدا به او داده  که 

جایی گیر نمی آید. 
یك موردی در قم بود  و من در آن جلسه خودم 
اظهار کردم که اگر مسئله ای دارید رویتان نمی شود 
به کسی بگویید لطف کنید روی یك کاغذ کوچك 
بنویسید و به من بدهید من فردا شب که می آیم 
منبر جواب شما را می دهم که کسی نداند کیست 
و چیست. این برنامه هم  را راه انداختیم مرتب هم 

نامه می دادند من هم مرتب پاسخ می دادم. 
به اینشیوههامرسومنبودکهسؤاالت

صورتمکاتبهایپاسخدادهبشود؟
بله. خیلی کم بود. و این شیوه در این مجالس 

توسط ما رسمیت پیدا کرد.
خاطرهایهمازبیاناحکامدراینمجالس

درذهنتانهست؟
را  امام  فتاوی حضرت  امر من همه ی  اوایل 
بیان می کردم پیش از انقالب این کار بسیار 
می  اول  )خ(  رساله ها  در  حتی  بود،  دشوار 

امام گذاشتند به جای نام حضرت 
خمینی؛ و قبل از آن اجازه 
نمی دادند در رساله ها 
حتی )خ( تنها باشد.  با 
آن دشواری ما فتاوای 

را نقل  ایشان 
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می کردیم. خدا رحمت کند آیت اهلل الله زاری را 
یك روز من بیانی کردم از فتوای حضرت امام. 
دیدم ایشان از دور نشسته بود من هم اینجا مثاًل 
منبر و جمعیت هم،  حدود دویست نفری جمعیت 
بود. گفت:نشد. گفتم: آقا شما بفرمایید که بشود. 
تمام بیاناتش را که کرد خیلی هم خوش بیان بود 
مسائل را شرح داد. گفتم: آقا من فتوای حضرت 
امام را گفتم حاال این آقایانی که اینطوری این 
جا نشسته اند بیان شما را هم شنیدند هرکسی از 
شما تقلید می کند ُخب حرف شما را گوش می 
دهد. این طور هم با هم بحث داشتیم روی منبر. 
یك دفعه در مشهد بودیم یك کسی یك نامه 
به من داد من خواندم دیدم که نوشته بود: آقا 
شما اگر پای منبر استاد انصاریان در مشهد بیان 
این مسائل را می گذاشتید یکی از آقایان معمم 
می گفتند بهتر نبود؟  فردا شب آمدم منبر، گفتم 
که برادر عزیزی لطف کردند یك نامه ای به من 
دادند این طور بیان کردند که بهتر نبود معممی 
را می  احکام شرعی  منبر می رفت و مسائل 
گفت؟!  برادر عزیز من را از کنار خیابان نیاورده 
اند این جا که، منبر خالی است شما بیا برو منبر 
مسئله بگو. من خیلی سال است که منبر می 
روم و مسئله می گویم. اگر مسئله گفتن من 
عیبی داشته است و یا شرعاً گرفتاری به بارآورده 
ام به من بگو جوابت را بدهم. حاالمن عمامه 
سرم نیست تو غصه ی عمامه را می خوری! بعد 
، ما دعا کردیم و استاد انصاریان تشریف آوردند 
بروند منبر. گفت: چه شده بود امشب دعوایت 
اقا  گفتم:  بود؟!  شده 
با شما که دعوا  من 
آقایان  از  ندارم یکی 
این را نوشته من هم 
جوابش را دادم. بحث 

این طوری بود.
خاطراتدیگریازآن
محافلومجالسبه
خصوصحضورتان
درایامجبههوجنگ
هست خاطرتان

بفرمایید؟

باران بود و چراغ ها را  زمان جنگ ، موشك 
خاموش می کردند، به هر حال وضع این طوری 
بود. یك کسی یك نامه ای نوشت و به من داد. 
من نگاه کردم  و فکرم در جنگ و آن حال و 
هوا بود. این آقا نوشته بود که خمیازه  در ماه 
جای  به  من  کند؟  می  باطل  را  روزه  رمضان 
خمیازه خواندم خمپاره. خوب نه. شب آمدم منبر 
گفتم: برادر عزیز که سوال کردی خمپاره روزه 
را باطل می کند  یا نه؟ خمپاره روزه را باطل 
نمی کند شناسنامه را باطل می کند. یکدفعه 
من  آقا  گفت  و  شد  بلند  منبر  وسط  از  کسی 
خمیازه نوشتم!!! حاال ما خمیازه را خمپاره خوانده 
بودیم. خیلی جالب بود آن شب. خیلی هم مردم 

خندیدند.
در استاد حضرت با همراهیتان بیان در
آن که تاثیراتی و جنگ و جبهه فضای
جلساتصبحدههاولمحرمبررزمندگان

وخودجنابعالیداشتبفرمایید.
ایشان  منبر  واقعاً  طوراست  همین  هم  االن 
عرض کردم همه چیز در ایشان جمع است این 
طور نیست که اگر مثاًل پنج مجلس داشته باشد، 
پنج تا بحث دارد. اینجا منبر بوده، کرج منبر بوده، 
این حرف را نمی رود آن جا بزند. یعنی من در 
تمام طول عمری که با ایشان بودم تکرار در 
منابر ندیدم و خیلی جاها را هم دیده ام تکرار 
نداشته ااّل این که بعضی از اشعار را در مجلس 
دیگر هم خوانده است. اشعار مشکلی نیست ولی 
بحث نه. االن هم هرچه نوار جمع کردند اصاًل 
تکراری وجود ندارد. خود این اثر می گذارد در 
مردم. شما اگر جنس خوب به دست مردم بدهید 
مردم هم می آیند به دنبال جنس ها و  تبلیغ هم 
نمی خواهد. شما االن نگاه کنید در تمام این 
تهران اگر منبر ایشان جایی برود، بیش ترین 
افراد پای منبر ایشان هستند چرا؟ برای این که 
جنس خوب می دهد به مردم، دست خالی نمی 
گذارد و این را خدا به ایشان داده، زحمت عجیب 
هم کشیده، کار کرده،مزد کار گرفته است.جبهه 
هم که با ایشان مشرف شدیم خودشان برای 
تبلیغ و مالقات رزمندگان مرتب آن جا بودند 
حاال یا مقّدم آن جا بودند یا موّخر. ولی ما نه، ما 

رفته بودیم دیدن 
این ها. همان جا 
مسئله  اگر  هم 
شرعی داشتند از 
من می پرسیدند 
اگر چه همه آشنا 
در  ولی  بودند 
عین حال آن جا 
برنامه ای داشتیم 
و  رفتیم  می  و 
و  گشتیم  برمی 
همان چند مرتبه 

ای که در خدمت ایشان بودیم یك مرتبه اش 
من خودم از خودم بدم آمد. می خواستم در جبهه 
بمانم ، که انبارداری را به من دادند. کار انبار را 
هم وقتی کسی می گیرد  باید اجازه به او بدهند 
تا چیزی را دست مردم تحویل بدهد، ما آن اجازه 
را نداشتیم. یك بچه ده، دوازده ساله من را صدا 
زد و آمد جلو و گفت: حاج آقا من کفشم پایم را 
زده، اگر می شود این دمپایی ها را به من بدهید 
من بپوشم. خدا شاهد است هر وقت یادم می 
بابا جان، من این  آید گریه ام می گیرد.گفتم 
اختیار را ندارم، خاال کلی کفش و دمپایی در آن 
انبار بود. گفت: خداحافظ و رفت. او رفته و من 
هنوز باقی هستم. بعد از آن پیش خودم گفنم 
پایش زخم است، جبهه آمده، من آن خاطره یادم 
ماند و طاقت نیاوردم و انبار داری را تحویل دادم 
با استادبرگشتم. گفتم: خدا به من لیاقت نداده، 
برگشتم ولی خدا برکت دهد به ایشان، بار ها 
مراجعت می کردند و حضور موثری هم داشتند. 
ازمجالسشبهایسهشنبهوصبحدهه
تقدیم هم شاخصی شهدای محرم اول

انقالبشد،توضیحبفرمایید؟
در  اوایل جلسه ما تعدادمان محدود بود، شاید 
حدوداً بیست نفر. جلسه در یك شب بود آن هم 
شب های سه شنبه. افراد خاصی هم می آمدند 
که شهدای زیادی از این مجلس تقدیم انقالب 
شهدای  بزرگان  و  فرماندهان  از  بسیاری  شد. 
استان تهران مثل شهید همت و شهید کریمی 
از آن جلسه بودند. یکی از باقی مانده های آن 
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هستم  من  ها 
زنده  قاچاقی  که 
پیغمبر  هستم.  
اکرم)ص( فرمود: 
من  امت  بیشتر 
تا  شصت  بین 
از دنیا می  هفتاد 
االن  من  روند. 
هشتاد و دو سال 
این  اگر  دارم 
ی   برنامه  نهایت 
پیغمبر در زمان را 
بخواهیم حساب کنیم من دوازده سال قاچاقی 
زنده هستم که حاال این را هم خدا خواسته است.
استادانصاریانرادریکجملهتعریفکنید.

فکر نمی کنیم در کشور مثل ایشان را داشته 
باشیم از چند جهت: 1-تکرار ندارد 2- مجالسش 
مخصوص به خودش است هر چه انتخاب کرده 
است بگوید از اول ماه تا آخر ماه همان را می 
گوید. یعنی شرح آن است و خود این مطالعه می 
خواهد. مردم هم عقل دارند  و از قدرت درک 
اینجا  فهمند که  برخوردار هستند. می  باالیی 
یك چیزی گیرشان )دستشان( می آید چرا پای 
منبرش شلوغ می شود جاهای دیگر نمی شود ؟ 
به این دلیل. مثاًل در خیابان ری از آن طرف پل، 
راه را می بندند تمام خیابان را تا باالی حسینیه 
های  درشب  شور   آب  باالی  تا  نشینند،  می 
احیاء پای منبر ایشان. زن، بچه در خیابان. روی 

روزنامه، برنامه ریزی می کنند و حضور دارند.
بوده، شاخص شده برگزار که مجالس
یعنیالگوبودوبعدازآنهمخوب،جاهای
برداری بهره و کردند استفاده مختلفی
هیئت بگویید بخواهید االن اگر کردند
هاییکهاالنهستندومجامعسخنرانیکه
االنهستازاینفضابهرهببرندچهچیزی

رابهعنوانالگوارائهمیدهید؟
من گمان نکنم آن زمان بشود. ولی می توانند از 
آن اتفاقات که افتاده الگو بگیرند بلکه به آن برسند.

من فکر می کنم فقط از بحث ایشان می توانند 
الگو بگیرند. مثل این که االن  در موضوع بیداری 

اسالمی سایر بالد اسالمی از جمهوری اسالمی 
ایران الگو برداشتند. خدا رحمت کند حضرت امام 
را گفت: سنگ را بردار و بزن به تانك. می خواهد 
جلو گیری کند دیگر. خدا رحمت کند  مرحوم 
کافی را، ایشان هم تقریبا  مراسم های پر جمعیتی 
داشت، برای این که خوش بیان بود. صداش هم 
قشنگ بود، روضه ی قشنگی هم می خواند و 
مردم هم می آمدند استفاده می کردند. انشاءاهلل 
خدا به همه ی آن ها توفیق بدهد و حضرت استاد 

را هم خدا از ما نگیرد.
پایان در هست اگر خاصی نقل و بیان

صحبتهایتانبفرمایید.
زمانی هم من با استاد در دایره ی مبارزه با منکرات 
بودم. سال آن را نمی دانم. یادم نمی آید زمانی که 

آقای خلخالی در راس کار بود. 
آن جا هم من در خدمت ایشان 
میز  یك  بازپرسی  در  و  بودم 
جداگانه داشتم. آن هایی که می 
خواستند یك مقدار با اخالق روبه 
رو بشوند، شالق خورد ه بودند 
من  نزد  بود  درآمده  پدرشان  و 
می فرستادند. یك آقایی بود که 
به نظرم برای شرکت نفت بود 
هیکل عجیبی داشت. مشروب 
خورده بود، خالصه حکم بود که 
شالق بخورد. آوردند نزد من. من 

یك مقدار  با او صحبت کردم و گفتم که شما لطف 
کنید االن که شالق می خورید ناراحت نشوید، یك 
بی ادبی است که در راه خدا کرده ای و باید جوابش را 
بگیری. ایشان رفت و شالق خورد و تمام شد. مدتی 
گذشت تا استاد استعفا کردند، خوب ما هم معذور 
شدیم تا یك یك سالی از این قضیه گذشت. من یك 
روز می خواستم بروم قم، کار داشتم. دیدم یك کسی 
به من گفت: حاج آقا سالم علیکم. سرم را آوردم باال 
هیکل عجیبی داشت. سالم علیکم. گفت: حاج آقا! 
من را می شناسی؟ گفتم: نه! نشناختم حاال بفرمایید. 
گفت: یادت می آید خواستند به من شالق بزنند با من 
حرف زدی.گفتم: سالم احوال شما؟ چطور هستید. 
منتظر هر گونه رفتار تندی از طرف آن شخص بودم 

در همین حال گفتم: خوشحال هستم که زیارت کردم 
شما را. ولی در عین حال هر کاری دوست دارید بکنید 
از طرف من مانعی نیست. گفت: حاج آقا سالم کردم 
بگویم نوکرت هستم. گفت: من از در این دایره آمدم 
بیرون آن حرف هایت روی من اثر گذاشت مستقیم 
آمدم باالی سر زن و بچه ام. هر وقت که می خواهند 
سفره بیندازند من به آن ها می گویم آن حاج آقا را دعا 
کنید بعد غذا بخوریم. حاال من می خواهم از شما یك 
خواهشی کنم. شما یك ساعتی بیایید برویم منزل ما. 
زن و بچه ی من شما را ببینند بعد بروید. گفتم که من 
االن مشکل دارم باید بروم به کارم برسم شما لطف 
کنید آن دعای سر سفره یادتان نرود من هم اگر وقت 
کردم چشم خدمت شما میرسم و این طوری افراد 
را می ساختیم. یعنی اگر یك بنده 
ی خدایی می آمد و حاال به هر 
بالیی مبتال بود می ساختیم آن ها 
را. و این روش و منشی بود که از 
سیره ی اهل بیت علیهم السالم و 
بواسطه گفتارهای استاد در ما شکل 

گرفته بود.
به هر جهت من مزاحم شما نشوم 

باشد برای جلسات بعد.
ازهمراهیجنابعالیتشکر
میکنیم.وصحبتپایانی...

من امیدوارم که در جامعه ی فعلی ما اگر هفتاد 
میلیون است، هر هفتاد میلیون وظیفه ی شرعی 

استاد  برای  دارند 
انصاریان دعا کنند که 
ایشان را خدا برای ما 
نگه دارد. دقت کردید. 
چون اگر جا خالی کند 
معلوم نیست در این دنیا 
چیزی به این مفتی ها 
گیرمان )دستمان( بیاید 
این را شهادت  نه،  یا 

می دهیم.

این مجموعه ای که در اختیار او 
هست روحش، فکرش، تحصیلش، 
بیانش، عشقش، داده های خدا به 
ایشان، دقت فرمودید؛ این ها همه 
اش که جمع شود همه جا گیر نمی 
آید. یك مجموعه ای خدا در اختیار  
ایشان گذاشته است و ما متاسفانه 

خیلی هم قدر آن را نمی دانیم.
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 مصاحبه با حاج محسن طاهری

شــــورحضــــور
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مرحوم پدرشان، حاج محمدتقی طاهری، از مداحان مطرح زمان خودشان و از عالقه مندان 
به حضرت امام بودند که در زمان مرگشان هم وصیت کردند در نزدیك ترین قطعه به حرم 
امام)ره( دفن شوند. پدر و پدربزرگ و دایی هم به روایت تصاویر خادم سیدالشهداء)ع( 

بودند و این افتخار نصیب فرزندان او شد. 
شروع مّداحی او برمی گردد به سال های 42- 41در همان محل خودشان که نازی آباد؛ خیلی 
از مداحان دیگر هم از آن جا شروع کردند و جلسه ی هفتگی داشتند. تا این که به همراه کار 
مّداحی، دوره ی دبستان و دبیرستان را می گذرانده و در همان دوران بود که با مرحوم کافی 
و مهدیه آشنا شده و آن موقع 11یا 12سال داشته و حدود سال های 50 – 49 و اوج کار ما 

بود. حاج محسن طاهري خود مي گوید:
به هر حال با جمع مهدیه و مرحوم کافی بودیم و در شهرستان های مختلف، به همراه ایشان 
دعای ندبه ی عجیبی برقرار کردیم. در این دوران زیر سایه ی پدر بزرگوارم و مرحوم حاج 
دایی ام که یك سال است فوت کرده اند، به نوکری مشغول بودم و راهنمایی های پدرم 
بسیار برای ما راهگشا بود. اخوی های بنده هم به نوکری برای آل اهلّل می پرداختند و بحمد 

اهلّل این افتخار میراث خانوادگی ماست و خدا را شاکریم. 



جلساتصبحدههاولمحرماستادچگونهشکلگرفت؟
جمعیت بی شماری در این جلسات حضور داشتند که واقعا تك تك آن ها 
گزینش شده بودند و خداي متعال هم آن ها را انتخاب کرد. شاید بیش از 
500 نفر از اون جمعیت به شهادت رسیدند و توفیق داشتند که در جبهه هاي 

نبرد حق علیه باطل شرکت کنند.
اوایل دهه 60 که این مجلس شروع شد تقریباً سه سالي از انقالب گذشته 
بود و یك سال از جنگ مي گذشت. بیانات امام و سخنان ایشان حال و هوای 
دیگری را به این مجالس و محافل مي بخشید و رونق آن را بیش تر مي کرد 
و مردم هم براي این گونه جلسات آگاهي ویژه اي پیدا مي کردند. راهبری این 
جلسه با استاد انصاریان بود و ما هم به اندازه اي که خداوند متعال توفیق ایجاد 

کرده بود انجام وظیفه مي کردیم. براي خود من جلسه ویژه اي بود.
استاد حضرت محرم اول دهه صبح جلسات در شما حضور

انصاریانازچهزمانیشروعشد؟
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امام  فرمایشات حضرت  بنابر  داریم  که  آن چه  في الواقع مي شود گفت 
راحل)ره( از محرم و صفر و سیدالشهداء است. در مقاطعي در بعضي از 
محافل و مجالس این حرکت به جا انجام مي شود که اثرات وجودي اش 
نه پس از دهها سال بلکه پس از یك عمر هم اگر از آن بگذرد فراموش 
شدني نیست. جلسه صبح دهه اول محرم مسجد جامع بازار تهران که 
محوریتش با استاد بزرگوارمان، استاد انصاریان بود. شاید بیش تر مي شود 
گفت دلیل حضور ما در آن جلسه  سخنران و نوکران سیدالشهداء علیه 
السالم بودندکه انجام وظیفه مي کردند و  آن جمع و جمعیتی که در کنار هم 

آن شور و حرارتي که میان دوستان بودند و ما به عشق و شوق 
حضور  پیدا مي کردیم.بود 

دلیلاستقبالمردمازاین
جلساتچهبود؟

جمعیت به شوق شنیدن بیانات 
انصاریان  استاد  حضرت 
هم  خوبي  استقبال  که 
پیدا  حضور  مي شد 
البته  می کردند و 
در انتها هم سوز 
و گدازي مثال 

زدنی.
قطع به یقین 
ن  ا مي تو

گفت 
کت  شر
در  کنندگان 
مجالس  این 

چیزي گیرشان مي آمد که در 
مجالس دیگر از آن خبر نبود 
و امروز متأسفانه این موضوع 
یك مقدار کم رنگ شده است. 
و  شور  مذهبي  جلسات  در 
استقبالي که نسبت به بیانات 
و سخنراني بزرگان بود نیست.

امروز هم الحمدهلل در مجالس 
ایشان هست شاید در برخي موارد بیش تر. اما در دیگران کمتر مشاهده 
عزاداري  به  بیش تر  امروز  عزاداري  جلسات  خیلي  االن  شاید  مي شود. 

پرداخته مي شود تا سخنراني.
با این که آن چه داریم در خصوص عزاداري اهل بیت مبتني بر احادیث، 
روایات و معارف اهل بیت است  و مسیر روشن تعالی و کمال را می توان 
در انها جست و جو کرد که توسط بزرگان و روحانیت معظم تبیین و تشریع 
مي شود و چیزي نیست که من نوعي از آن آگاهي داشته باشم گرچه در 
کتاب ها هم هست اما االن نسبت به بحث سخنرانی در محافل مذهبی 
کم توحهی می شود. شاید یك کسي بیاید بگوید خوب این کتاب هایي که 
آقاي انصاریان و دیگران مي خوانند را من هم مي توانم بخوانم و خوانده ام. 
اما فرقش این هست که کسي مثل ایشان، روحاني زحمتکش، سال ها در 
تهران و قم محضر اساتید رو درک کرده و اهل تشخیص و برداشت و قلم 
و سوز و درد است، خیلي فرق مي کند با من نوعي که بخواهم از روي 
کتاب چیزي را بخوانم و نفهمم حتي از لحاظ ادبیات عرب این چه نوع آیه 

و حدیثي  است؟!
پیدا  به آن دست  تا کسي زحمت نکشد  ریزه کاري هایي وجود دارد که 

نمي کند
دلیلجاذبهوویژگیهایمنابراستادانصاریانچیستکهاستقبال
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همراه به را خواص و عوام
دارد؟

و  مداحان  تعداد  اهلل  ماشاء  االن 
منبري ها زیاد شده است ولي این 
نیست که ممکن است کسي تأثیر 
نََفس داشته باشد و افراد زیادي را 
هم جذب کند. به هر حال ایشان 
اهل بیت  پیرغالم  و  پیشکسوت 
هستند و مویي در این مسیر سفید کردند. در این مسیر اگر بسیاري از 
علما بخواهند وارد این میدان شوند و شعر بگویند و مداحي کنند، از دید 
کارشناسي و تخصصي ممکن است به شعر آن ها و روضه  خواندن آن ها 
حتي ایرادي گرفته شود، اما بحمداهلل استاد انصاریان و شخصیت ایشان و 
زحماتي که متحمل شدند، کمتر در این قشر مي بینید که روحانیت و وعاظ، 

خیلي هاشان درگیر و بند توقعات مردم و امور اجتماعي هستند.
در روز اگر 5 جاي مختلف هم منبر تشریف مي برند، مي بینید که تکرار 
مکررات نیست. براي هر کدام برنامه ریزي وجود دارد و این نشان مي دهد 
که ایشان اهل مطالعه و زحمت هست. اهل قلم و برداشت از آیات و روایات 
و احادیث است و تألیفات مختلف مجلدات قرآن و...؛ لذا زحمت کشیدند. 
به قول معروف که مي گویند: معرف باید ارجح از معروف باشد البته من 
صالحیت ایراد نظر کارشناسی در این حوزه را ندارم اما، آن چه که عرض 
مي کنم سلیقه شخصي من نیست، در واقع آن چیزي است که البه الي 
دفتر خاطرات من پیچیده شده و در روزگارم نقش بسته است و جاي خود 
دارد ولي، از دید یك کسي که سال ها در مسئله نوکري سیدالشهداء انجام 
وظیفه کرده عرض مي کنم، منبرهاي مختلفی را دیدم از آقاي فلسفي 
ما نظیر استاد  گرفته تا... چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب، واقعاً 

انصاریان رو کم داریم، نمي گویم نداریم، چون ما از همه مطلع نیستیم.
این مستمع دنبال چنین فضایي بود، عالمی وارسته، محور مراسم و در کنار 
آن برنامه ای جامع که اخالق و عرفان و با شور و شعور حسینی پیوند 
می زد. استاد انصاریان هم حساسیت خاصی نسبت به محتوای جلسات 
داشتند کما اینکه من خودم مي خواستم چند تا شعر بخوانم، تا صبح یك 
وقتي بیداري مي کشیدم، پاي محافل شعرا گاهي ساعت ها تلمذ مي کردم تا 
بتوانم شعر خوبي را تهیه مي کنم و ارائه دهم. کتاب هاي مختلف مي خواندم 
که گاهي خوابم مي برد. حتی یك روزی مادرم که براي نماز صبح من 
را بیدار کرد، کتاب  ها همین طور کنارم ریخته بود و من خوابم برده بود. 

ویژه اي یعني واقعاً خود ما هم نسبت به اون جمعیت یك تعصب 
داشتیم. هر خوراکي به درد اون جا نمي خورد، هر 
با این که خیلي تجربه  چیزي را نمي شد خواند، 
امروز را نداشتیم، اما توقع آن مستمع این بود که 
همه چیز غنی باشد بنابر این با یك انگیزه ویژه اي 
مي آمد. هر شعر و مطلبي به درد آن جا نمي خورد. 
مثل امروز هم اهل نقد و نظر نبودند که خیلي مواقع 

تا یه حرفي مي زني، قصه به رسانه ها بکشد.
ازحالوهوایآنجلسهبفرمایید؟

اون فشردگي جمعیت و ازدحامي 
که در اون مجلس بود واقعاً آدم 
به سختي خودش رو به تریبون 
که  آغاز  این حرکت  مي رساند. 
همه  که  بود  طوري  مي شد 
داشتند  همراهي  کار  اول  از 
یك  مثل  داشتند.  حال  و 
همه  که  همگاني  مسیر 
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مسیر برایشان مشخص است و مي دانند به کجا مي خواهند بروند، چه کار 
مي خواهند بکنند. خالصه این آیات بیناتي بود که براي همه در واقع حساب 
شده بود و مثل این که به یك دعوت همگاني پاسخ مي دادند و لبیك 

مي گفتند.
في المثل امروز روز حضرت علي اصغر)ع( یا حضرت قاسم)ع( هست، 
همه با آمادگي خاصي و نیت پاک قلبي مي آمدند و به هر حال نوارها 
و سخنراني ها هست. واقعاً فضا یك فضاي نوراني و عجیبي بود. لذا آن 
جلسات دیگر به اعتقاد من تکرار نشد. االن هست. حضرت استاد انصاریان 
مجلس دارند افراد دیگر هم همین طور، اما خود آدم ها خیلي مهم هستند، 
شما مي بینید امروز حتي همان بچه هاي جبهه و جنگ دیگر آن انگیزه هاي 
گذشته را کمتر دارند. آن خلوصي که درصد خلوصش 100 درصد بود گاهي 
انسان مي بیند از من مداح گرفته تا بعضي از عزیزانمان در واقع آن دل هاي 
پاک و نیت ها و آدم هاي ویژه که به اعتقاد من همه این ها رو حضرت امام 
در یك مقطعي تربیت کرد چرا که خیلي هاشان قبل از انقالب با آن فرهنگ 
فساد انگیز پیوند خورده بودند اما نفس امام به آن ها دمیده شد و در مسیر 

انقالب قرار گرفتند.
حلقهاولیهبرگزارکنندگانآنجلسهچهروحیاتیداشتندوآیا

امروزنمونهایبرایآنانهست؟

خیلي از دوستان این اواخر گفتند که دوست داریم آن جلسات مجدد پا 
بگیرد که من گفتم نه من آدم آن زمان هستم و نه آن آدم هایي که مي آیند 
دیگر مثل گذشته هستند. واقعاً این ها گزینش شده و دستچین شده بودند.

کما این که در دوران دفاع مقدس ما افرادي را داشتیم ک االن نداریم، 
حاضر بود براي اهل بیت)ع( و دفاع از وطن و ناموس از همه چیزش بگذرد.

از خود ما، گرفتار دنیا شدیم و تجمالت تا دیگران، اون روزها این حرف ها 
نبود، من دنبال این مسائل نبودم، لذا این ها تأثیر مي گذارد.

شرکت کنندگان در جلسه مثل آتش زیر خاکستر بودند، منتظر یك جرقه. 
لذا ناله هایشان شنیدني بود، اشکشان حال و هواي دیگري داشت، سوزشان 

چیز دیگری بود. امروز هم حاج آقا 
منبر بروند و من هم مي خوانم ولي 
شاید آن حال وهوا ایجاد نشود که 

باید علت را پیدا کرد.
اصلی مداح اینکه به توجه با
جلسهجنابعالیبودیدویژگی
هایشعریوسبکبیانعزاداری

هابهچهصورتبود؟
یك سری شعر فولکلور وشعرهاي 
کالسیك هست که بیشتر در آن 
محافل خوانده می شد و به دلیل 
این که سبك شعر خودمانی بود آن 
زمان سر زبان ها بیش تر باب شد، 

بود  من جمله این شعر:
آي عاقال بیایین بیرون از خونه 

 
مي گن  ما  به  بکنین  تماشا  رو  ما 
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دیوونه
که بعداً هم آقایون تکرار مي کردند وخواندن به این سبك اولین بار 

توسط بنده  صورت گرفت.
ادامه این شعر هم این بود که:

تا به حاال  یه دوست خوبي داشتم 
به پاي اون دوست خوبم جوونیم و گذاشتم

دیوونه ها ، آواره ها، مرده ي یك نگاشن 
اونایي که اهل دلن عاشق کربالشن

حرمش دل رو مي لرزونه به قرآن  
حسین  مي گن  همش  دیوونه ها 

جان
در واقع اگر این تفاسیر رو به کسي 
حسین،  امام  دیوونه ي  مي گفتند 
بحث   نه  مي آمد،  بدش  اون  نه 
خودنمایي و این حرفها بود. واقعًا 
یك کسي دیوونه وار حسینی بود، 
هیچ چیزي برایش مهم نبود فقط 
در  و  باشه  حسیني  مي خواست 
مسیر سیدالشهداء، یك واژه  اي بود 
که اگر به کسي اطالق مي شد هم 
چیز  هم  و  بود  آن  افتخار  مایه ي 
گزاف و بیهوده اي نبود. خیلي ها با 

این اسم عشق مي کردند.
و  الیك  المخبتین  قلوب  ان  اللهم 
الهه، در زیارت امین اهلل مي خوانیم، 
واقعاً دیوانه ي سیدالشهداء و خدا و 

اهل بیت بودن یك  چیزي است که  به هرکسي و هر دلي نمي دهند.
بعضي از این اشعار خاص همان مجلس بود و دیگر تکرار نشد مگر این که 

چه شود و شرایطی ایجاد شد تا خوانده شد. یا مثاًل شعر دیگري بود که:
باز کنج دلم غم خونه کرده 
مثل کفتر موال خونه کرده
ارباب باوفا، دلم و نسوزون

اگه مي سوزوني از عشقت بسوزون
غم  مو  تاپا  سر  تمومه  باوفا،  ارباب 

گرفته 
به جون زینبت بیا حاجتم رو روا کن 

امشب
براي  مثاًل  یا  شکلي  این  شعرهاي 
حضرت علي اصغر)ع( شعري از شهید 

غالمعلي رجبي گفته بود که:
بچه ها دست بابا خوني شده 

 
گمونم شش  ماهه قربوني شده

بعداً هم پس از سال ها آقایان حدادیان و دیگران به این سبك شعرها 
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مثل  جلسه  در  شرکت کنندگان 
منتظر  بودند،  خاکستر  زیر  آتش 
یك جرقه. لذا ناله هایشان شنیدني 
بود، اشکشان حال و هواي دیگري 
داشت، سوزشان چیز دیگری بود.
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انصاریان  استاد  که  بود  هایی  آن  هم  اشعار  از  بخشی  یك  پرداختند. 
مي سرودند و داغ داغ به ما مي دادند و یك بخشي از آن را من مي خوندم و 

بخشي از اشعار استاد را آقاي ارضي. 
غزلیاتي که خوانده مي شد خیلي محکم  و از لحاظ جایگاه ادبي ویژه بود.

االن متاسفانه در  بعضي  جاها این شعرها دیگه از شور خارج مي شود، دیگه 
خیلي شوره. ما با این ها موافق نیستیم و گاهي به دوستان هم تذکراتي 

مي دهیم.
تأثیراینجلساتبرجلساتدیگر،خودشماوخانوادهشماراچگونه

ارزیابیمیکنید؟
از قدیم سخني گفته اند، حرفی که از دل برآید الجرم بر دل نشیند.

این سخنی که از دل بلند مي شود را من می شنوم، اگر خدایي و خالص 
باشد، این اخالص بعد ها به انسان منتقل مي شود و یادگار و گنجینه اي 
ارزشمندي در دل می شود که نهادینه شدن آن رفتار های تعالی گرایانه را 
به همراه دارد. لذا قاعدتا با این بیان این مجالس هم بر خود ما و اطرافیان 

و مستمعین تاثیرات به سزایی داشته است.
آسیبشناسیشماازوضعیتکنونیمداحیدرکشورچیست؟.

مداحان امروز را دو گروه تشکیل مي دهند. گروه قدیمي ملبس به لباس 
مداحي و گروه جوان ترها که چند سالي است 
به مداحي روي آورده اند. البته این گروه جوان 
هم یا از دوران کودکي با مداحي آشنا بوده اند 
و در محضر استاد درس گرفته اند و یا توسط 

نوار دیگر مداحان به مداحي گرویده اند. 
همه مداحان در مسیر تکریم امام حسین )ع( 
حرکت مي کنند و فعالیتشان قابل تقدیر است، 
اما برخي مداحان جوان با توجه صرف به مادیات 
مراسم  شان  مجالس،  در  بیني  خودبزرگ  و 
عزاداري را تنزل مي دهند که این مساله یعني 

بي احترامي به جایگاه مداحي و البته مداحان قدیمي و کهنه کار و زیر سوال 
بردن همه زحماتي که آنها تاکنون متحمل شده اند. این مسایل از ضعف ها 
و معضالت مداحي در ایران است که باید نسبت به تصحیح آن اقدام شود. 
در خصوص برخي انحرافات موجود در عزاداري ها نیز باید  نظر بزرگان و 
صاحبان اندیشه و فقه را قبول کرد. باید دیدگاه ها و نظرات خود را با توصیه 

هاي این حضرات هماهنگ کنیم و در طلب جلب رضاي خدا باشیم. 
مداحان باید به ظرافت هاي کار مداحي آگاه و آشنا باشند و در جهتي 
حرکت کنند که افق بلند انقالب عاشورا، هدف از ایجاد حکومت اسالمي 
ایران را تشریح کنند. هنر مداحي در این است که  و انقالب اسالمي 
واقعیت ها را در قالبي مي خواند که معارف و حزن و اندوه و مصائب اهل 
بیت )ع( بیان شود. مداحي هنر است و کالس کار خود را دارد. نه اینکه 
با رواج برخي رسوم جدید وارداتي و برخي اشعار، شان و جایگاه ائمه)ع( 

را تنزل بدهیم
بیتوجهیبعضیازجوانانرابهمعارفالهیدرهیئاتدیدهاید؟

بله این مسئله هست. نیروی جوان اصوال تابع احساسات است. عشقش بر 
علم و عقلش غلبه می کند. این عشق و احساسات هنر مداحی است که با 
آهنگ و اوزان مختلف ایجاد می کند. ولی معارف اهل بیت را یا نمی شود 
و یا نمی توانند از طریق اشعار منتقل کنند. ما با اصل سخنرانی مشکلی 
نداریم. من و آقا مرتضی در تهران و قم طلبه بوده ایم. افتخارمان این 
است که با مرحوم کافی ارتباط داشتیم. خود ما اصالتا ارادتمند روحانیت 
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بوده ایم و وعظ و خطابه را هم دوست داریم. منتها باید به اندازه عقل 
مردم با آنها صحبت کنیم. چند درصد جامعه ما از مطالب استاد جعفری 
و آیت اهلل جوادی آملی استفاده می کنند؟ خیلی از جوانان گنجایش و 

ظرفیت و آمادگی این مطالب را ندارند.
پسچارهچیست؟

ما باید اشعار را غنی تر کنیم. این خواسته مقام معظم رهبری )حفظه اهلل(، 
دارند و  ضعف های  آقای آهی حضور  است. در خانه مداحان هم حاج 
البته روی ادبیات شعری هم بحث  اعتقادی اشعار را تصحیح می کنند. 

می کنیم.
قبولداریدکهمداحیخیلیداردبهموسیقینزدیکمیشود؟

ما اینجا آموزش ردیف های موسیقی مانند دشتی و بیات ترک داریم. این  
ردیف ها اگر ساماندهی شود صدا، هرز و آهنگ ها از بین نمی رود ولی هر 

ردیف موسیقی هم به درد مداحی نمی خورد.
گاهیجوانانپرشوریبهدنبالمداحانبهصورتافراطیهستند.

نظرشماچیست؟
به آن  این مجلس که  از  ایام جنگ داشتیم.  داریم.  ما که االن کمتر 
مجلس می رفتیم 200 تا موتور پشت سرمان می آمدند. به این افراد مرید 
بگوییم بهتر است. باید این مسئله را ریشه یابی کرد. در هر قشری ممکن 
این باشد. من همین هفته در فرودگاه رشت دیدم یك عده دختر کم سن 
و سال برای گرفتن امضا و اظهار عالقه دنبال یك فوتبالیست بودند. 

این ها در جامعه متداول شده است. اگر به مداحی به عنوان هنر نگاه کنیم 
مداح هم هنرمند است و مانند هنرمندان و ورزشکاران اطرافیانی دارد. اما 
برخی اوقات این مریدان از حالت عالقه مندی خارج می شوند و به ابراز 
برای اعمال قدرت تبدیل می شوند؛ اینها افراط و تفریط است. نمی توان 

به این موضوع نگاه بد داشت. اینها باید در جهت صحیح باشد
آیاتابهحاللحظههاینابیداشتهایدکهآنراازجانباهلبیت

)ع(بهعنوانهدیهایتلقیکنید؟
همه چیز ما از عنایت آنهاست، ولی گاهی در بین خواندن چیزهایی به ذهن 

ما می رسد که اهل فن به آن استحسان می گویند. 
رابطهیاهلبیت)ع(ومجالسراچهگونهمیدانید؟

من به باور قلبی رسیده ام که در تمام مجالسم اهل بیت )ع( حضور دارند 
که ما این گونه توان خواندن داریم؛ آدم گاهی اوقات اسم خودش را هم 
فراموش می کند. مجلسی که از صدر تا ذیل صحیح از آب در می آید، 
نشان دهنده ی حضور خود آنهاست و آنها به ما احاطه و نظر درند و 
خودشان مجالس ما را اداره می کنند. گاهی من برنامه های خاصی برای 

یك مجلسی داشته ام که هیچ کدام اجرا نشده 
های  حرف  و  شعرها  سوی  به  ذهنم  و  است 

دیگری رفته است. 
حرفآخر....

یکی از شاخصه های اساسی جلسات صبح دهه 
اول محرم این بود که ریا و خودنمایي راه نفوذي 
به اون مجالس نداشت و هر چه بود اخالص 
بود. از خدا باید بخواهیم که دوباره آن محافل و 

مجالس تجدید شود.
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مصاحبه با حاج هادی خاکی مجرد

فاضل محترم جناب آقاي هادی خاکی مجرد دانش آموخته ی 
دانشگاه علوم قضایی و وکیل پایه یك دادگستری می باشد. 
وی تحصیالت حوزوی نیز دارد و از محضر آیت اهلل محمدی 
گیالنی و عالمه محمد تقی جعفری بهره های فراوان برده است.

خاکی مجرد عرفان و اخالق را محضر حضرت استاد انصاریان 
کسب فیض نمود.

وی از مدیران سابق پلیس قضایی کشور بوده و در دانشگاه از 
محضر اساتید به نام همچون: دکتر گرجی، دکتر فیض و آیت اهلل 
مقتدایی و آیت اهلل عمید زنجانی و آیت اهلل سیدمصطفی محقق 

داماد بهره های فراوان علمی برده است.


نخستینزمینههایتشکیلجلساتصبح
دههاولمحرمچگونهشکلگرفت؟

شب هاي  جلسه  با  جواني مان  عنفوان  در  ما 
سه شنبه ي استاد انصاریان در منزل  مرحوم حاج 
محمد مقدم در خیابان ایران آشنا شدیم و در 
آن جلسات شرکت می کردیم. کم کم جمعیت 
آن جلسه زیاد شد. بعد از انقالب هم بود، جنگ 
هم شروع شده بود و رزمندگان و جوانان زیادي 

براساس هدایت حضرت امام)ره( دور هم جمع 
شده بودند و این جلسه هم چون جلسه ي خیلي 
حسینیه  به  شد  زیاد  که  جمعیت  بود،  پرباري 
اما مراسم های دهه ي  همداني ها منتقل شد. 
اول محرم معمواًل صبح ها در مسجد جامع بازار 
برگزار مي شد که ساعات شروع آن بستگي به 

فصلی بود که آغاز مي گردید. 
روالبرگزاریمراسمبهچهصورتبود؟

و  مي شد  خوانده  قرآن  جلسه  این  ابتدای  در 
سپس زیارت عاشورا و بعد هم 
بیان احکام و سپس سخنراني 
روضه خواني  انصاریان.  استاد 
سابق  سبك  به  سینه زني  و 
داشت،  نظم  که  سینه زني  و 
یعني ابتدا زمینه  مي زدند، بعد 
واحد و بعد شور از دیگر برنامه 

های این مراسم بود. همه ي مسائل را رعایت 

مي کردند حتي شعرهایي که در آن جلسه خوانده 
مي کردند  کنترل  استاد  حضرت  خود  مي شد، 
که شعر سبك و ناصحیح خوانده نشود و این 
جلسه موجب شد که جلسات سنتي عزاداري 
شکل بگیرد. االن هم که شما مي بینید جلسات 
زیادي در شرق و غرب و شمال و جنوب تهران 
، مادحین اهل بیت)ع( جلسات بسیار سنگین و 
پرثمري را برگزار مي کنند،  این ثمره ي آن جلسه 
است و خود آقایان برگزار کننده این جلساتي که 
عرض کردم باصطالح کساني 
این  در  جواني  در  که  هستند 
جلسه حضور داشته اند و تربیت 
شده این جلسه هستند. خوب 
مي دانید از افرادي که در این 
جلسه بودند: حاج آقا مرتضي 
محسن  آقا  حاج   ، طاهري 
طاهري، حاج منصور ارضي، و افراد مختلف یا 

پردههــایعاشــقی
 اولیننفرازسمتچپ،حاجهادیخاکیمجردواستادانصاريان�ايامجنگتحمیلي

استاد انصاریان بسیار خوب درک 
فانی  جهان  این  آنات  که  کرده 
بی نهایت ابدیت را متغیر می سازد.

   

   



در این جلسه حضور داشتند یا به نوعي مکتب 
این جلسه را پیاده مي کنند. 

سابقهآشنایيشمابااستادانصاریانبهچه
زمانیبرمیگردد؟

ما در جلسات منزل آقاي مقدم با استاد دوست 
کرد،  قبول  استاد  که  هم  پستي  تنها  شدیم. 
مربوط به دایره مبارزه با منکرات است که چند 
ماهی بیش تر نبود. در این مبارزه با منکرات بنده 
خدمت ایشان بودم و کمك مي کردم، چند تا 
براي من  استاد دیدم که  از  ویژگي در آن جا 
خیلي جالب بود و من را جذب کرد و چون ایشان 
خودش اهل عمل بوده حرفش به جان و دل 
مي نشیند. به نظر من، البته صاحبنظر نیستم ولي 
آن چه را که مي فهمم به عنوان یك مستمع، 
حرف کسي در جان مستمع مي نشیند که خود 
اهل عمل باشد. مثاًل در حفظ بیت المال که 
به ما سفارش مي کردند  زیاد  استاد روي منبر 
و گاه گاهي  هم به مسئولین و بقیه سفارش 
مي کنن، من دیدم که ایشان براي رفت و آمد به 
دایره مبارزه با منکرات هیچ وقت از وسیله نقلیه 
و غیره استفاده نکرد. همیشه به من می گفت:  
هادی، موتورت رو بده به یکی بیاورد تا ما را 
برساند. ما خودمان به جهت کار و مسئولیتي که 
داشتیم گاها از وسایل و ماشین استفاده مي کردیم 
ولي ایشان هرگز. ضمناً کاري را که انجام مي داد 
با اعتقاد بود، یعني به نظرش مي رسید که باید 
با منکرات مبارزه کند لذا تنها پستي که قبول  
یکي  بود.  منکرات  با  مبارزه  دایره  کرد همین 
بدنام  ایشان کرد: یك محله  از کارهایي که  
در تهران را ایشان تخریب کرد. ولي من یادم 
مي آید که به ما مي گفت: بروید، تحقیق کنید، 
ببینید کساني که صاحب این امالک هستند؛ 
امالک را از راه نامشروع تملیك کردند و یا نه 
آدم هایي هستند که این جا متولد شدند و خانه 
را از راه کسب و کار بدست آورده اند و مغازه اي 

هم دارند. آن هایی را که در مسأله باج خوري و 
فساد نقشي نداشتند و زندگي عادي خودشان را 
مي کردند تمام خانه ها و مغازه هاشان را خریداري 
کرد. افراد و اموالي را از  شعبات مختلف آورد 
و به صاحبان امالک پرداخت. مي گفت: شرعي 
نیست ما برویم مال این ها را همین طور تصرف 
کنیم. استاد در رابطه با بیت المال در رابطه با 
حفظ اموال مردم این گونه رفتار مي کرد. من 
با  رابطه  در  که  تحقیقاتي  در  که  مي آید  یادم 
منکرات  با  مبارزه  دایره  در  آن موقع  شغلمان، 
داشتیم، یك روزي برخورد کردم به  آدمي که 
گناهي انجام داده است. رفتم خدمت استاد و 
گفتم چنین گناهي انجام داده و گفتم چه بکنیم. 
ایشان گفتند: کسی که از گناه ایشان خبر ندارد؟! 
اگر  مي رود.  آبرویش  شود  برمال  گناهش  اگر 
پیغمبر بود اجازه نمي داد آبروي یك فرد مسلمان 
برود. لذا شما هم اصاًل جایي نه بیان کنید و 
درک  خوب  بسیار  انصاریان  استاد  بگویید.  نه 
کرده اند که آنات این جهان فانی بی نهایت ابدیت 

را متغیر می سازد.
ظاهراجنابعالیباحضرتاستاددرجبهه
کردستانهمحضورپیداکردهبودیدکه
منجربهشیعهشدنجمعیازسنیهایآن

منطقهشدهبود،توضیحبفرمایید؟
چون  محرم  اول  دهه  صبح  جلسه  این  بله. 
جذبه اش زیاد بود، حتي مثاًل از کردستان شرکت 

می کردند. زمانی در جریان مراجعت و سفر به 
کردستان یك آقایي به من مراجعه کرد و گفت: 
امکانش هست با استاد من صحبت کنم؟ گفتم: 
بفرمایید. رفتیم، معلوم شد این ها از طایفه لطفي 
کرد ها هستند و در اثر سخنراني استاد و گوش 
کردن نوار های ایشان شیعه شدند. استاد را دعوت 
کردند که شبانه به منزلشان بروند. نزدیك نماز 
مغرب و عشا هم بود. فرمانده لشکر عاشورا و 
اطرافیان به ما گفتند زماني که غروب مي شود این 
شهر اصاًل امنیت ندارد. گفتم حاال استاد فرمودند و  
ما می رویم. آن شخص کرد و من و استاد داخل 
ماشین نشستیم و آن ها مجبور شدند ماشین هایي 
که دو شکا رویشان سوار بود را به جهت حفاظت 
بیاورند و خالصه با یك تدابیري رفتیم خانه ي 
کردها که آنجا حضرت استاد یك ذکری گرفتند 
در خصوص حضرت علي علیه السالم. در خانه اي 
که افرادش شیعه شدند و از محبین اهل بیت شدند 
جا داشت که ذکر »یا علي« گرفتند. منظور از 
بیان این خاطره هم اینکه این افراد از یك روز 
قبل از محرم دسته جمعي مي آمدند تهران و در 
مراسم شرکت مي کردند. از جبهه ها هم مي آمدند 
رزمندگان زیادي مثل حاج همت ها، دستواره ها، 
حاج عباس کریمي ها. این ها خیلي افراد برجسته 
و خالصی بودند، مي آمدند  و در این جلسه شرکت 

مي کردند.
ویژگیهاییکهمراسماتصبحدههاول
محرمراازسایرجلساتمتمایزمیکرد

چهبود؟
این جلسه، جلسه بسیار پرباري بود چه به لحاظ 
اهل بیت  معارف  نشر  لحاظ  به  چه  و  معنوي 
که  بود  این  جلسه  این  حسن  السالم.  علیه 
بعضاً جلسات یك بُعدي مي شود گاها به سمت 
باصطالح شور و گریه مي رود ولي این جلسه هم 
به لحاظ شعوري و هم فراگیري معارف اهل بیت 
علیهم السالم سطح بسیار باالیي داشت و هر 

 حاجهادیخاکیمجیدواستادانصاريان
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کس مي آمد، مي فهمید که چرا براي امام حسین 
باید گریه کند، چرا باید جانفشاني کند، چرا باید 
ایثار کند لذا، اثرات منبر استاد در جبهه ها هم 
مشهود بوده است. بنابر این به جهت جنبه هاي 
مختلفي که برنامه داشت یعني، مردم هم حالل 
و حرام خدا را یاد مي گرفتند و هم عزا و گریه 
بر سید الشهداء مي کردند، این موجب مي شد که 
اثرات جلسه چه به لحاظ مادي و چه به لحاظ 
معنوي در افراد نهادینه شود. که من به تفکیك 

به آنها اشاره مي کنم.
اثراتخاصاینجلساتبرشمادرمقابل

مکاتبمادیچهبود؟
ما خودمان به جهت جواني و شوري که در همان 
اوایل انقالب داشتیم، آن هایي که سنشان مقتضی 
هست مي دانند که طوفان های بسیار سهمگین 
ایدئولوژیکي و سیاسي مي وزید مثل جریان هاي 
چریك فدایي خلق، جریان منافقین. و این ها تازه 
معروف هایش هستند مثل جبهه  ملي و حزب توده 
و هزاران هزار دیگر... ستاره سرخ، شفق سرخ، هر 
که مي آمد یك اسمی درمي آورد، از کمونیست هاي 
آمریکایي مثل بابك صحرایی و حزب توده ، تا 
وابستگان تفکر غرب گرا مثل جبهه  ملي همه چیز 
داشتیم ولي، این جلسات و منبرهاي استاد و شرکت 
در  آن براي ما این حسن را داشت که هیچکدام 
از این طوفان ها نتوانست ما را از اسالم و انقالب 
و رهبري امام خمیني 

جدا کند.
معنوی اثرات
تشریح را جلسات

بفرمایید؟
هم  معنوي اش  اثر 
زندگي  در  که  این 
ما  توکل  در  و  ما 
نسبت به خدا طوري 
بود  گذاشته  اثر 
گرفتاري  هیچ  که 

نمي کرد،  زحمت  ایجاد  ما  براي  مصیبتي  و 
همه اش مي گفتیم: توکل بر خدا. من یادم مي آید 
که یك روزي، یکي از این دوستان ما به نام 
آقاي حاجي پور فرزندش کوچك بود و سرطان 
داشت، بچه ها داشتند در مسجد جامع عزاداري 
مي کردند. در حال گریه وارد مراسم شد، حاج 
محمد مقدم خدا بیامرز بهش گفت: مگه بچه ات 
سرطان نداره مي خواد بمیره، بیا بچه ات را بنداز 
زیرپاي عزادار ها و شفا می گیرد.  بچه را گرفت 
انداخت زیرپاي سینه زن ها و شفا گرفت و  و 
االن هم فکر کنم حدود 24-25 سالش هست.
تاثیرشرکتدراینجلساتبرخانوادهشما

چهبودهاست؟
 یکي از اثراتي که این جلسه داشت ما چون با 
زن و بچه در این جلسه شرکت داشتیم، این 
از ما  جلسه موجب مي شد که خانواده هاي ما 

درخواست های زیادي نداشته باشند. 
به هر حال ما اول جواني مان بود. بسیاري از مواقع کنار 
زن و بچه مان نبودیم. حضور اعضای خانواده در این 
جلسات باعث مي شد که زن و بچه مان  در حفاظت 
باشند. ضمن این که خواسته هاي زیادي از ما نداشته 
باشند، حوائجشان را برطرف کنیم. من 4 تا بچه دارم، 
تقریباً مي توانم بگویم از چند ماه بعد از تولدشان در 
این جلسات شرکت مي کردند و از انفاس قدسي آن 
جلسه استفاده مي گردند و االن هم خیلي از آن ها 
راضي هستم. و جوانان بسیار متدینی هستند که همه 

این ها از آثار آن جلسات است. 
باتوجهبهاینکهشماسخنرانيهاياستاد
درجلساتصبحدههاولمحرمراضبط
در آن از آرشیوي اکنون هم آیا ميکردید

اختیارتانهست؟
بله، البته آرشیوهایي که هست همه در اختیار 

مرکز دارالعرفان گذاشته شده است.
از بعد سنتي عزاداري برگزاري ضرورت

انقالبچهبود؟
منحرفین،  جانب  از  جامعه  انقالب  پیروزي  با 
مثل کمونیست ها، اسالم نماهاي منافقین، جبهه 

ملي و... دچار یك طوفان شدید فکري سنگیني 
سنتي  جلسه  یك  برگزاري  ضرورت  لذا،  شد. 
امام)ره(  که، حضرت  نمود  می  ناپذیر  اجتناب 
در آن برهه ی زمانی فرمودند: "ترویج فقاهت 
سنتي و عزاداري سنتي باید مدنظر باشد." در 
رابطه با عاشورا و سیدالشهداء و محرم هم چون 
دشمن به این نتیجه رسیده بود که در صورتي 
مي تواند این مملکت، انقالب و شیعه را شکست 
بدهد که، حضرت سیدالشهداء را از این ها بگیرد. 
بنابراین با آن حرکت هایي که ایجاد شده بود در 
دانشگاه ها و مجامع مختلف وجود یك جلسه 
سنتي روضه خواني به سبك سابق واقعا مورد نیاز 
بود و اولین استارتش هم از این هیئت و جلسه 

شب هاي سه شنبه خورد.
و عزاداري هیئات از شما آسیبشناسي

جلساتمذهبيکنونيچیست؟
ما در گذشته زماني که مي خواستیم یك هیئت 
کار  تا  چند  بدهیم،  تشکیل  را  محفلي  یا  و 
مي کردیم: اولین کاري که مي کردیم، پول جمع 
مي کردیم و رحل قرآن مي خریدیم. یك نفر رو 
دعوت مي کردیم جهت آموزش قرآن به شرکت 
هیئت هاي  و  جلسه  هر  اول  یعني  کنندگان 
را  روحاني  یك  بعد  بود.  قرآن  قرائت  سابق، 
شرکت کنندگان  براي  و  مي کردیم  دعوت 
سخنراني و معارف اهل بیت)ع( را تبیین مي کرد 
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و بعد از آن هم یك مداح دعوت مي کردیم. آن 
مداح هم برایمان روضه مي خواند و  هم سینه 
مي زدیم. امروز متأسفانه براي ایجاد یك جلسه 
یا هیئت اول مشکلشان، سیستم صوتي قوي 
هست، یعني محتواي جلسه اصاًل مهم نیست. 
خرید فالن سیستم صوتي آمریکایي و چینی 
می شود دغدغه بچه هیئتی ها و بعد از آن حاال 
پیدا کردن کسي که بتواند خوب شور بگیرد. لذا 
در جلسات کنوني کم تر مي بینیم که آن مسائل 

رعایت شود و این را اهل بیت، نمي پسندند.
به نظرم مي  رسد مسئوالن فرهنگی و بانیان 
جلسات مذهبي باید براي این موضوع چاره اندیشي 
و تدبیر کنند.بصیرت خیلی مهم است. شاخص 
بصیرت و نقطه روشن آن معارف اهل بیت)ع( 
است. این هست که ما اگر بخواهیم مجالسمان 
مورد پسند اهل بیت باشد باید از آموزه های آنان و 

سبك و روش جلسات غني گذشته الگو بگیریم.
افرادزیادیهمازاینجلسهدرفضایجبهه
پیدامیکردند.توضیح وجنگحضور

بفرمایید؟
بله، از این جلسه رزمندگان زیادي وارد فضاي جبهه 
و جنگ شدند و به شهادت رسیدند  که یکي از اثرات 
مادي و معنوي این جلسه سه شنبه شب و دهه 
اول محرم یکیش این بود. که جوان ها رو آماده کرد 
مثل اربابشان سیدالشهداء جانفشاني کنند و از دین و 

مملکت دفاع کنند. شهداي بسیار زیادي هم از این 
جلسه وجود دارد که مي ترسم افرادی را نام ببرم و 
حق دیگران ادا نشود، شهیداني از این جلسه داشتیم 
که به استاد انصاریان نامه نوشتند که ما 40 روز دیگه، 
30 روز دیگه ، فالن ساعت در فالن جا به شهادت 
مي رسیم. یعني آنقدر سطح این ها به لحاظ معنوي باال 
آمده بود که این مفاهیم را درک مي کردند و مي دیدند. 
به هر حال اثرات معنوي آن جلسات در جایي به نام 
جبهه هم بروز و ظهور یافت که هنوز ایمني کشور، و 
مملکتمان از همان جنگ است. اگر دشمن مي ترسد 
به این کشور هجوم بیاورد از برکت جانفشاني و 
ایثارگري هاي شهیدان عزیز در دوران دفاع مقدس 
مي باشد و آن جانفشاني ها و ایثارگري ها نتیجه ي این 
جلسات است. نتیجه معارف اهل بیت و گریه برسید 
الشهداء است که آمدند در این جلسات نشستند و بر 
مصیبت امام حسین)ع( گریستند و سعي کردند چون 
اصحاب ایشان در دفاع از این کشور در معرض هر 

خطري قرار بگیرند.
و محافل باره چندین جابهجایي دلیل

جلساتشبهايسهشنبهشبچهبود؟
ابتداي امر جلسات در منزل حاج محمد آقاي 
مقدم برگزار مي شد. ایشان یك حسینیه اي در 
وقتي که جمعیت  بودند  ایجاد کرده  منزلشان 
زیاد  می شد عماًل امکان اسکان افراد وجود 
نداشت که مراسم به حسینیه همداني ها انتقال 
پیدا کرد. با توجه به حضور بیش تر جمعیت در 
مراسم هاي صبح دهه اول محرم مجبور بودیم 
جلسات  برگزاري  براي  را  بزرگتري  فضاي 
و  بود  سنتي  بازار محل  که چون  کنیم  تعبیه 
مي خواستیم عزاداري سنتي هم برگزار کنیم. لذا 
، مسجد جامع بازار انتخاب شد. چند سالی در 
آن جا مجالس خوبی که سوابقش هم مشخص 
که  بنابر صالحدیدهایي  بعد  شد  برگزار  است 
گرفت،   صورت  گیرنده  تصمیم  آقایان  توسط 
مقرر شد مجالس و محافل به مسجد آقا سید 
عزیزاهلل انتقال یابد. خوب در آن جا نفس مرحوم 

خوانساري وجود داشت، مسجد، مسجد سابقه 
 داري بود هم در جریان انقالب و هم در جریان 

حفظ دین و هم جریان مرجعیت.
بعدها پس از گذشت چندین سال، اخیراً دیدیم که به 
دلیل شرایط جدیدي که در آن منطقه ایجاد کردند 
رفت و آمد مردم در بازار سخت شده و تردد وسایل 
نقلیه هم مشکل شده است، در نهایت به جهت 
آرامش و سهولت در رفت و آمد مردم و آسایش 
مستمعین دوستان تدبیر کردند، و به این نتیجه رسیدند 
که اگر ما جلسه را به حسینیه هدایت انتقال دهیم، این 
حسن را دارد که هم مردم راحت تر به فضاي جلسه  
دسترسي پیدا مي کنند و هم به لحاظ رفت و آمد 
مشکالت گذشته را نخواهند داشت. حسینیه هدایت 
هم داراي یك سابقه درخشاني است که حاال کساني 
که آشنایي با سابقه آن دارند مي دانند که  در این مکان  
سال هاي سال حضرت استاد انصاریان منبر مي رفتند، 
جلسات مذهبي سال هاي سال برقرار بوده است و 
داراي سوابق درخشاني است و انتخاب این حسینیه بر 

پذیرفته اساس سوابق معنوي آن صورت 
به  که  این  است ضمن 
لحاظ ظاهري و فضا هم 
جاي وسیعتري را شامل 

مي شود. انشاء اهلل امسال 
هم یك جلسه بسیار خوب 

و معنوي و پرثمر 
این  در  را 

حسینیه 
شته  ا د

باشیم.
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برادر سردار مجید پازوکی یکی از فعالترین نیرو های لشکر 27 محمد رسول اهلل صلی اهلل 
علیه و آله در دوران جنگ به حساب می آید. وی از همرزمان نزدیك شهید همت و سردار 
شهید حاج عباس کریمی است. پازوکی در سال های اخیر جزو مسئولین فرهنگی سپاه 
به حساب آمده و از نیروهای ارزشی و مخلص می باشد. گفتگوی ما با وی را می خوانید. 


آشناییشماباحضرتاستادچگونهوازکجاشکلگرفت؟

من سعی می کنم با چند شاخص و کلید واژه به بحث بپردازم که سابقه 
آشنایی ما با حضرت استاد هم مرتبط با همین شاخص هاست . افتخار 
آشنایی با استاد انصاریان را از سال 1358  داشتم که تقریبا 14-15 ساله 
بودم . چون من بچه دروازه دوالب هستم، و عرفای زیادی هم در این 
منطقه حضور داشته اند. اینجا دارالمومنین است. مرکزیت مساجد و تکایا و 
حسینیه ها در نهران، دوالب هست. من خودم در تهران جایی به این اندازه 

ندیدم. خوب این جا خیلی مذهبی بوده و رضا شاه نتوانست حتی یك سرباز 
هم از اینجا بگیرد، کشف حجاب کرد  اما نتوانست در این منطقه یك نفر 
را حتی کشف حجاب کند . اسکندر هر کجا رفت خون و خونریزی کرد جز 
دوالب که، این همه داستان دارد و اسناد تاریخی اش هم هست و البته در 
تاریخ طبری هم آمده. خیلی از آقایون علما و مداحان، منابر و مجالسشان از 

این محل آغاز شده و تا به حاال ادامه داشته است.
من توفیق داشتیم در تبلیغات سپاه در آن زمان فعالیت می کردم و اولین 
برخورد ما برمی گردد به حضور حضرت استاد در جلسه ای که در آن  افراد 
باید تك تك، خودشان را معرفی می کردند و نوبت به من رسید که حاج آقا 
به من فرمودند : دوالب یعنی چه ؟ خوب تعابیر مختلفی در این خصوص 
وجود دارد ، از جمله "دلو آب" : ظرفی که با آن آب می کشند . بعضی ها 

زلالنگــاه

استادانصاريانومجیدپازوکي

مصاحبه با حاج مجید پازوکی



هم می گویند "دور از آب" که به مرور زمان شده دوالب که البته خیلی 
قابل استناد نیست.

ولی آن چیزی که در اسناد هست و قدیمی های ما نقل می کنند، این جا 
همه اش کشاورزی بوده : خیار، بادمجان، صیفی جات دوالب هم معروف 
بوده است  میگن "دور آب" یعنی دورش آب بوده که، استناد قوی تری 
است که حاال سر آسیاب که آسیاب هم می تواند دلیل براین استناد باشد 

که حاال به مرور زمان شده دوالب.  و من آن روز اینها را توضیح دادم.
سابقهحضورتاندرمجالسحضرتاستادبهچهزمانیبرمیگردد؟

در این منطقه دو تا حسینیه پایگاه اصلی هست: یکی "تکیه چال" که منابر 
خوبی در این جا برگزار شده و حتی مقام معظم رهبری ، شهید دیالمه ، 
شهید نواب ، فخرالدین حجازی ، صدیقی، فاطمی نیا و رستگاری و ... در 
این مجالس پای منبر بوده اند و دیگری "عسکریه". حسینیه تکیه چال 
خیلی بزرگ بود و پرجمعیت هم بود تنها کسی که آنجا رو می توانست پر 
کند مرحوم کافی بود. من هم یکی از مریدان کافی بودم که یك دهه در 
تکیه چال و دهه دوم محرم در حسینیه عسکریه در مجالس ایشان حضور 
پیدا می کردم. تا این که ایشان در  سال 1356 مرحوم شد. من خیلی جاها  
پای منبر می رفتم و عالقه زیادی داشتم که فیض ببرم .تا اینکه استاد 
حسین انصاریان آمد . قبال افراد زیادی آمدند و رفتند ولی تکیه چال پر نمی 
شد و تنها کسی که توانست آن جمعیت رو برگرداند استاد انصاریان بود. 
البته خوب من دنبال این نبودم که ببینم چه کسی جمعیتش بیشتر هست 

بروم مریدش بشوم.
دلیلجاذبهاستادانصاریانومراسمهایایشانچهبودکهشما

جذبشدید؟
یکی از کلید واژه هایی که قرار شد با آن جلو برویم تقوای ایشان است. 
من رو حساب تقوای ایشان مجذوب ایشان شدم . از تکیه عسکریه دوالب 
ایشان بیرون آمد ،  بارندگی بود و باران مالیمی هم می آمد . ایشان هم 
نعلین نمی پوشید معموال کفش می پوشند، بر عکس اینکه خیلی مالیم 
صحبت می کنند اما در راه رفتن سرعت خاصی دارند و با وقار. وقتی آمدم 

بیرون، یك تاکسی بود که ایشان رو سوار می کرد از اینجا به مجلس بعدی 
می رساند . خودش که ماشین نداشت، فرزندانش هم که کوچك بودند. 
یادم هست هفت تا منبر می رفت. من وقتی بیرون آمد پشت سرش حرکت 
کردم. از روی کنجکاوی می خواستم ببینم با چه وسیله ای رفت و آمد می 
کند؟! چون می خواستم الگوی من بشود خیلی دقیق توجه می کردم. وقتی 
تاکسی ایستاد چون کف پایش گلی شده بود پایش را توی جوی آب کرد 
و شست و سپس سوار ماشین شد. حاال راننده می گفت : آقا جون بیا می 
شورم اشکالی نداره،  استاد می گفت: نه. من همان جا جذب شدم. بعد دیگه 

منبرهاش رو رفتم و اکثر شهرستانها ایشان را همراهی می کردم.
ازفضایجبههوهمراهیتانبااستادهمخاطرهایدارید؟

از جبهه هم که به یاد دارم آن دعای معروف کمیل رو که نمی گذاشتن  
حضرت استاد برود ولی، رفت .و این که افراد پول دار را  همراه خود به 
جبهه ها می برد تا کار راه بیاندازند. زمانی در جبهه چون مشکل حمام 
وجود داشت دستور دادند که 100 دوش حمام فراهم شود و آن مرید گفت: 

چشم و انجام شد .
خاطره ای دیگر هم یادم هست که چند تا نوار در مورد توحید از سخنرانی 
ها در جبهه به دست ایشان رسید. اسناد وقتی فهمیدند گفتند: بابا به اینها 
خط بدهید، راجع به اخالق صحبت کنند، چه چیزی در مورد توحید به اینها 
می خواهید بگویید؟! اینها که فانی در حق اند؛ جانشان را می گذارند برای 
خدا؛ از ما که باورشان خیلی باالتر هست، اینها دارند عمل می کنند چه 

توحیدی می خواهید یاد این ها بدهید؟!
خاطرهایازهمراهیتانباحضرتاستاددرذهنتانهست؟

بعد از منبر که ایشان می نشستند افراد دورشان جمع می شدند و من هم 
خوب کنار ایشان بودم. یه روز طلبه ای آمد و سوال کرد: من مانده ام که 
طلبه بشوم یا دانشگاه بروم؟ شما چه پیشنهاد می کنید؟ استاد فرمودند:  من 
توصیه نمی کنم که بروی آخوند بشوی، ولی اگر طلبه بشوی به هر حال 
محدودیت هایی برات هست . با کوچکترین خطای تو ممکن است مردم 
از اسالم زده بشوند باید خیلی دقت کرد . همیشه راهگشای سازنده بود راه 
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را نشان می داد، خیلی مرید باز 
و مرید پرور نبود.

شخصی ای مسئله ظاهرا
برایخودتانوجودداردکه
بعضیازدوستانآنرانقل

میکنندکهاستادپیشازحادثشدنآننسبتبهتبیینآنایراد
سخنداشتند،توضیحبفرمایید؟

هفت سال من بچه دار نمی شدم و هر دفعه حضرت استاد با گوشه و کنایه 
به ما می گفت: ببینم مجید بچه دار شدی؟! و... از امام رضا علیه السالم 
نذر کردم و گرفتم . آمدیم و استاد فرمود : مجید خبری نشده هنوز؟ حاال 
این عارف بودن رو می خواهم بگویم. توضیح دادم: که بله خدا لطف کرد و 
دعا کنید بچه سالم باشد. بدون اینکه من حرفی بزنم، دیوان حافظی داشت، 
برداشت و تفالی زد. گفت: بچه ات پسر می شود، اسمش را باید بگذاری 
حسین. من گفتم: آقا جون، هم برادر زنم اسمش حسین هست هم برادر 
خودم. بعد هم من چون از حضرت امام رضا علیه السالم نذر کردم و گفتم 
که یا امام رضا اگر من بچه ام پسر بشود اسمش رو جواد می گذارم که  نام 
پسر شما باشه. آقا جون گفت: کلهم  نور واحد. تو حسین بگذار، ناراحت که 
نمی شوند هیچ، خوشحال هم می شوند. پسر بعدیت رو جواد بگذار این 
پیش بینی ها رو می خواهم عرض کنم. گفت: حاال حسین هم نمی خواهید 
بگذارید، محمد حسین بگذار. گفتم: چشم. االن من سه تا پسر دارم؛ پسر 
بزرگم محمد حسین هست و دومی محمد جواد 
و سومی محمد مهدی. و این خاطره ای بود در 
بیان پیشگویی و عرفان حضرت استاد انصاریان.
دربیانخصوصیاترفتاریایشانمواردی

خاطرتانهستبفرمایید؟
هم  دوستان  و  استاد  مکرمه،  مکه  سال 71  
حضور داشتند که دعای عرفه را بخوانیم. من با 
سازمان رفته بودم. یادم هست به شوخی و خنده 
به من گفت: مجید بیا امروز پیش ما یه لقمه 
حالل بخور. گفتم: آقا جون به هر حال من آنجا 
مسئولیت دارم و نمی رسم. که یك روز رفتم 

عرفات و ایشان را دیدم ولی 
توفیق نشد آن نان حالل رو 

بخوریم!
یکی از کلید واژه های دیگر 
هاشون  به حرف  عامل  که 
هست: در یکی از منابر ایشان قصه ای را تعریف کردند که من دقیقا یادم 
نیست ولی مضمون به این که استادی که به طلبه های در کالس درس 
می دادند یك دفعه وسط درس بلند می شدند و تمام قد می ایستادند. چند 
بار این تکرار شد. بعدا این را شاگردان نزدیك از ایشان می پرسند: استاد 
دلیل بلند شدن های مکرر شما چیست؟ استاد فرمود: فالنی چون سید است 
و جدش رسول اهلل است. وارد فضای کالس که شد من به احترام سید 
بودنش تمام قد می ایستادم و پس از آن بچه سیدی توپش داخل مسجد 
افتاد و چندین بار وارد شد  که من به احترام آن بلند می شدم. این در خاطرم 
بود تا اینکه در همین مسجد جامع من دیدم حضرت استاد بلند شدند. من 
متوجه شدم صورتم را برگرداندم و دنبال یك سید می گشتم، دیدم عالمی 
که عمامه سیاه به نشان سیدی بر سر داشت وارد مجلس شد، آن قدری 
ایستاد تا آن عالم بنشیند بعد  هم خودش نشست . می دانستم که هیچ 
کس جز من این موضوع را نمی داند و این موضوع را  بارها مشاهده کردم 

و این هم عاملیت ایشان.
و موضوع بعدی: این رو دوستان باید بفرمایند شیخ حسین انصاریان چند سال 
هست که کمیل رو حفظ هستند. 30 سال هست که من ایشان را می شناسم 

حفظ هست و حافظه خوبی دارند یك بار هم نشده که اشتباه کنند ...
اگر از مجموع سخنرانی های استاد در سال همه مناسبت ها را کم کنیم و 
فقط محرم و صفر و فاطمیه باشد حداقل من سالی 50 مراسم ایشان را در 
این سی سال هر سال شرکت کردم چیزی حدود 1800 منبر حاال به جز 

نوارها و سی دی ها و...
به هر حال یکی از ویژگی های ایشان این هست: یکبار در این 1800 منبر 
ندیدم که از مردم صلوات بگیرد. یه روز خودم از استاد در ماشین سوال 
کردم گفتم: آقا جون چرا شما از مردم صلوات نمی گیرید؟ فرمود: من 
احتیاجی به صلوات گرفتن ندارم . آن هایی که صلوات می گیرند؛ یا مطلب 
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را در ذهنشان گم می کنند و 
یا مطلب کم می آورند.

سال  نه  توفیق  خودم  من 
را  امر  ولی  سپاه  در  خدمت 
داشتم که ماه مبارک رمضان 

استاد می آمدند آنجا سخنرانی. خیلی ها جلوی مقام معظم رهبری و یا 
جلسات خاص حالتشان تغییر می کند، ولی ایشان با همان اطمینان که 
در منبرهای دیگر سخنرانی می کنند در آن جا هم سخنرانی می کند و 
حالتشان در همه منابر و محافل از لحاظ معنوي ثابت است. یکي از محافل 
مهم و سخنراني هاي علمي ایشان، مسجد امیر است. خودش یك بار در 
جمعی فرمود : مسجد امیر مرا پیر می کند . آنقدر من مطالعه می کنم چون، 

اکثرا دانشجویان و اساتید حضوردارند و من باید جوابگوی مردم باشم. 
شاخص دیگر وقت شناسی هست: سر ساعت منبر را واگذار می کند و هیچگاه 
از بانی مجلس تعریف نکرده است .لذا این که پای منبرش شلوغ می شود 
دلیلش این هست که ایشان به روز صحبت می کند. مخاطب شناس خوب و 

دقیقی هست و در هر مجلس به فراخور آن خوراک می دهد .
در فرودگاه حاج علی آقای بیدادی ایشان را  دعوت کرد سخنرانی. همه خانم 
ها کاکل ها بیرون و با یك وضع حجابی! صحبت ایشان 10 دقیقه بیش تر 
طول نکشید . نود درصد خانم ها روسری ها آمد جلو ، موها رفت داخل .  

نفس تاثیر گذار و نفوذ کالم باال. من که خودم از ایشان خیلی درس گرفتم.
خاطرهایهمازنفوذکالمایشاندرخاطرتانهست؟

در مورد همان نامه هایی که بعد از منبر ها به ایشان می دادند تا من بخوانم 
و پیگیری شود،  نامه ای چند صفحه ای بود از زنی که، غیر اخالقی در 
جامعه حرکت کرده بود.  بعد خودش می گفت: من با شوهرم از خیابان 
خاوران رد می شدم - اون جا حسینیه ای هست- با شوهرم در حال عبور 
بودم، دیدم از بلندگو صدای گریه ی بلندی فضای حسینیه را پر کرده است. 
زن به شوهرش گفت: برای من جالب بود که این کیه و چرا روی منبر 
گریه می کند؟ شوهر هم تعجب کرد. استاد کمیل را می خواند و گریه می 
کرد با آن نواهای خاصشان. زن میگوید: من دلم شکست بعد گریه کردم 
و تمام شد و  حتی در ماشین هم گریه می کردم . شوهرم گفت: چرا گریه 

می کنی؟ این که تموم شد. 
گفتم: من متحول شدم و تا 
صبح گریه کردم و بعد پیش 
گناهکارم،  من  گفتم:  خودم 
این که شیخی هست و همه 
اش نماز و دعا. برای چی داره گریه می کنه؟  برای من داره گریه می کنه، 
برای امثال من داره گریه می کنه! نوشته بود: که من توبه کردم و دیگر به 

شوهرم خیانت نمی کنم و دوست دارم که شما را ببینم. 
حالوهوایمراسمهایصبحدههاولمحرمچگونهبود؟

در مسجد جامع هم استاد با بیان شیوایشان و نفوذ کالمشان، جمعیت را 
شارژ می کرد و آن انرژی درونشان نهادینه می شد و بعد هم که راهی 
جبهه ها و اجتماع می شدند، سکوی پرتاب بود. ماوی و پایگاهی بود که 

همه جذب می شدند.
اسماعیل کابلی، محمد هدایتی ، حاج احمد دهشیری و جواد صراف و 

محمدی هدایتی از شهدای معروف این مراسم هستند.
درجریاندرخواسترزمندگانبرایحضورحضرتاستاددردهه

اولمحرمدرجبههچهاتفاقیافتاد؟
یك نامه ای بچه ها نوشته بودند که آقاجون محرم بیاد جبهه. اون سال 
به رزمندگان مرخصی نداده بودند و نمی شد که بچه ها بیایند ودر مجالس 

حضور پیدا کنند. من دستنوشته آقا رو دارم. 
ایشان خیلی جالب قلم زده که: شما کجا و من 
کجا؟! من چه کسی باشم که بخواهم برای شما 
صحبت کنم؟ عاشقانه و عارفانه در یك صفحه 

جواب رزمنده ها رو دادند
وحرفآخر...

اینها مشتی بود و خاطرات زیادی از آن مجالس 
و حضرت استاد هست. طول عمر ایشان را از 

خداوند خواستارم. 
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 مصاحبه با حاج حسن اکبری

جناب مستطاب حاج حسن اکبری از ابتدای نوجوانی در 
خدمت فعالیت های انقالبی بوده و عضو فعال سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از بدو تشکیل آن می باشد. وی از نزدیکان و 
عالقمندان حضرت استاد انصاریان بوده و سلسله مباحث 
معرفتي را از محضر معظم له و مرحوم آیت اهلل علوي تهراني 
بهره برده است و در سال های اخیر از مسئولین اصلی ستاد 
بازسازی عتبات عالیات می باشد. اکبری در مسائل فرهنگی 
به حق از کارشناسان و بسیار دلسوز می باشند. گقتگوی ما 

با وی را می خوانید:


نخستینزمینههایآشناییشماباحضرت
استادانصاریانچگونهشکلگرفت؟

بنده افتخار آشنایی ام با حضرت استاد در سال 
1360 و از پادگان دوکوهه شروع شد. اولین بار 
بود که اعالم کردند یك استاد اخالق آمده و 
در صبحگاه پادگان دوکوهه می خواهد صحبت 

کند. هنوز تیپ حضرت رسول صلی اهلل علیه 
و آله تبدیل به لشکر نشده بود. چهره ایشان 
چهره جذابی بود، هنوز هفت- هشت دقیقه ای 
از سخنرانی ایشان نگذشته بود که تانك های 
عراقی به ما حمله ور شدند لذا قاعدتا بایستی با 
توجه به اینکه ایشان به عنوان نیروی رزمی در 
فضای پادگان حضور نیافته بودند و استرسی که 
بر اثر حمله دشمن به ایشان وارد می شد باید 
دچار تشویش می شدند و یا احیانا جایگاه را ترک 
می کردند؛ آقایان و مسئولین مختلفی بودند که 
سابق بر این در همان مکان سخنرانی می کردند 
و به محض حمله، جایگاه سخنرانی را ترک می 
کردند تا به پناهگاه بروند ولی، حضرت استاد را 
دیدم اصال تکان نخورد و عکس العمل خاصی 

نسبت به این موضوع نداشت و خیلی با شجاعت 
باد  دادند.  ادامه  را  سخنرانی  استرس  بدون  و 
زیادی می وزید، نیروهای عراقی آمدند چرخی 
زدند و رفتند . از آن موقع شخصیت ایشان برای 
من جذاب شد  با چنین  خصوصیاتی و آدم صبور 
و قوی. چون دشمن آن موقع به پادگان دوکوهه 
خیلی نزدیك بود هنوز عملیات های گسترده ای 
را آغاز نکرده بود، به هر حال  شخصیت ایشان 

ما را جذب کرد.
ارتباطشماباحضرتاستادوشرکتدر
جلساتومحافلایشانچگونهادامهیافت؟

پادگان  در  استاد  حضور  و  اتفاق  آن  از  پس 
دوکوهه، ما  مرخصی که از جبهه آمدیم تقریبا 
10، 12 روز بعد از آن جریان، در جلسه ای که در 
منزل حاج آقای مقدم برگزار می شد و سخنران 

شعلههایعرفـان



آن  استاد انصاریان بود، شرکت کردیم. من از در 
که وارد شدم برای اولین بارعکس حضرت امام  
با استاد  انصاریان را دیدم. استاد را مشاهده کردم 
که در آن عکس به حضرت امام یك چیزی را 
می گفت و امام با یك خنده زیبایي به ایشان 
نگاه می کرد. خیلی برای من این روحیه جذاب 
عنوان یك  به  ایشان  زمان  آن  در  بود، خوب 
استاد اخالق و عارف مطرح شده بود. ما پیش 
خودمان می گفتیم این چه استاد اخالق و عارفی 
است که پیش حضرت امام هم نمی خندد. برایم 

یك مقدار سنگین و عجیب بود. 
خوب زیاد تهران نمی ماندیم و پس از چند روز 
مجددا اعزام به جبهه می شدیم ولی، هر فرصتی 
پیش می آمد خصوصا جلسات شب های سه 

شنبه ومسجد جامع را شرکت می کردیم.
جلسات برگزاری فضای و هوا و حال از

برایمانبگویید.
 فی الواقع من حاضرم همه عمرم را که هر چه 
خدا به ما عمر می دهد را بگیرد فقط یك ده شب 
جلسه اون ایام را درک کنم. با توجه  فعالیتهای به 
این که به دلیل مسائل کاری سفرهای متعددی 
به کربالی معلی داشته ام، ایام مختلفی را در 
کربال گذراندم: روز عاشورا، روز اربعین و... ولی 
همیشه معتقدم دهه اول محرم درتهران یك 
غوغای دیگری ست. هرکس هم که این دو جا 
رو درک کرده  باشد به این موضوع رسیده است 
. به همین  خاطر هیچ موقع دهه اول محرم رو 
کربال نرفتم . حتی زمان صدام ملعون هم که 
محدودیت رفت و آمد ایجاد شد بارها از طریق 
کشورهای دیگر به کربال مشرف شدم ولی این 

مجلس چیز دیگری است.
جمله یک در را محرم اول دهه مراسم

تشریحبفرمایید؟

مراسم دهه اول محرم در مسجد جامع یك بابی 
از بهشت است.

باتوجهبهاینکهازاینمراسمافرادزیادی
بهدرجهرفیعشهادتنائلشدنددراین

خصوصتوضیحبفرمایید؟
رزمندگانی که از آن مسجد به جبهه های جنگ 
رفتند از بچه های بسیار با اخالصی بودند که 
معارف اهل بیت علیهم السالم و درس ایثارگری 
این  از  یکی  که،  آموختند  جلسات  همین  در 
شهدای عزیز را حضرت استاد خواب شب اول 
قبرشان را هم دیده بودند که در منبری تعریف 

کردند و باید شرحش رو از خود ایشان بپرسید.
باتوجهبهاینکهشماسالیانسالپایثابت
مجالسمسجدجامعبودهایدازسالهای

اولیهتشکیلآنبفرمایید.
داستان مسجد جامع از زمانی آغاز شد  که 

بنابر فرمایش و رهنمود حضرت امام 
مبنی بر زنده نگه داشتن مراسم های 
سنتی عزاداری صورت گرفت که در 
مقام اجرا با  تدبیر حضرت استاد این 

مراسم شکل گرفت.
جنگ  و  جبهه  رزمندگان  حضور 

در این جلسه چگونه بود؟ 
جلسه  آن  برگزاری 
در  بود  ای  گونه  به 
سالهای بین 62 تا 65  
به  لشکرها  فرمانده 
رزمندگان در تهران 
و کرج مرخصی می 
دادند: لشکر حضرت 
محمد9 و حمزه 
 .7 ا لشهد سیدا

بنایمان بر این بود که  

هر طور شده خودمان را به این مجالس صبح دهه 
اول محرم برسونیم و اگر هم مرخصی نمی دادند 
باالخره رزمنده ها می خواستند از جبهه در بروند تا 
هرجوری شده خودشان را به این مجلس برسانند یا 
مرخصی هاشان را نگه می داشتند تا آن چند روز  را 
بگیرند . من هم جزو همون افراد بودم، همش خدا 
خدا می کردم تو این دهه یه موقع عملیاتی، چیزی 
نباشه که فرصت حضور رو از دست بدم و این جلسه 
رو درک نکنم. خوشبختانه شرایط طوری می شد 

که اکثریت مواقع  شرکت می کردیم. 
ایام در رزمندگان حضور کثرت ظاهرا
محرمباعثکمبودنیرودرفضایجبههها

نیزمیشدهاست،توضیحبفرمایید؟
این  در  برای حضور  رزمندگان  اشتیاق  و  شور 
اتاق  از  نیست.بعدها  توصیف  قابل  جلسات 
فرماندهی جنگ یك اطالعیه ای آمد که بعدا 
من از زبان  شهید رضا دستواره که خود 
از اعضای اصلی شرکت کننده در جلسه 
بود شنیدم. که در زمین صبحگاه  به نقل 
از یکی فرماندهان جنگ به حضرت امام 
گزارش دادند به دلیل اینکه اکثریت می 
خواهند در این ایام در عزاداری 
ها شرکت کنند جبهه ها 
خالی می شود. خالصه 
این که شهید دستواره 
حضرت  گفت:  می 
امام فرمودند خالی 
بر  جبهه  کردن 
خالف اطیعو اهلل و 
اطیعو الرسول است 
خودشان-  ولی 
دستواره-  شهید 

می آمدند!
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بااینوجودتاثیراینجلساتبررزمنگان
راچگونهارزیابیمیکنید؟

با این که خیلی از رزمندگان می دانستند خط مقدم 
جبهه از اهم واجبات است یك جوری پرپر می 
زدند این 10-12 روز را بیایند در مراسم باشند 
و برگردند. شهدای زیادی این مجلس داشت ، 
نوع تربیت شان به خصوص رزمندگان طوری می 
شد که فقط خال این جلسه را در جبهه می دیدند 
چرا که شعبه این روش  سینه زنی و شور و نوا و 

عزاداری فقط در جبهه پیدا می شد.
تاثیراینجلسهبرافرادشرکتکنندهرا

چگونهارزیابیمیکنید؟
شاکله زندگی خیلی از جوان های آن روز که 
االن اکثریت میانسال و مسن هستند در این 
جمع و جلسه شکل گرفت و استخوان بندی شد 

و سازه آن را مستحکم بنا کرد . 
می توانم بگویم خیلی از موانع زندگی هم که 
مربوط به مسائل خاص بود از آن جا برطرف 
شد . چگونه زندگی کنیم ؟ همسر یابی، مسائل 
اقتصادی، اجتماعی . جامعیتی در آن جلسه و 

سخنان استاد بود که تاثیرات زیادی داشت . 
میتوانم به جرات بگویم همه شهرهای ایران به 
این سبك و سیاق عزاداری نداشتند و خود تهران 
چند تا شعبه ی خیلی کوچك بود که آن هم بچه 

های همین جلسه خوراکش را می دادند. 
ازتاثیراتاینجلسهبرخودتانودالیلاصلی
حضوروگزینشچنینفضاییبفرمایید؟

من از کودکی در مجالس مذهبی شرکت می 
کردم و خیلی از مراسمات و هیئات مذهبی را 
آقای  داشتم و تست کردم ولی، جلسه  حضور 
انصاریان یك نظر خاصی بهش هست. عالوه 
براین که خود حضرت استاد فی الواقع زحمات 

زیادی می کشند و آن چیزهایی را که الزم بوده از 
اساتید کسب کرده و من معتقدم یك نظر خاصی 
از سوی اهل بیت علیهم السالم به مجالس ایشان 
هست . انشااهلل خدا عمر طوالنی به ایشان بدهد 
و سالهای سال مردم جهان از وجود ایشان استفاده 
کنند ولی، اگر روزی ایشان جایگاهشان خالی شود 
اون روزهست که متوجه می شویم چه توجهاتی 

به ایشان مشهود شده است .
خاطرهخاصیازآنمراسمدرخاطرتانهست؟
من یه دوستی داشتم به نام آقای شاه حسینی 
، خیلی خوش هیکل ، خوش بر و رو و خوش 
اندام بود. ایشان از فرماندهان گروه ضربت جنداهلل 
در کردستان بود. نمی دانستم در آن موقع، که 
ایشان خیلی ارتباط نزدیك با استاد انصاریان دارد. 
استاد انصاریان را دیدم که برای ایشان منبر رفت. 
خوب حضرت استاد کمتر برای شهدا منبر می 
رفت به دلیل اینکه می فرمود : "برایم طاقت فرسا 

و سخت است که برای شهدا بخوانم،منبر بروم." 
و من به دلیل نزدیکی روحی که با ایشان داشتم 
درک می کردم خیلی برای ایشان سخت است که 
بخواهند برای شهدا منبر بروند. اما برای شهید شاه 

حسینی که دو تا برادر هم بودند و بچه شمیرانات 
و هردو به شهادت رسیدند ایشان منبر رفت و یادم 
هست که وقتی استاد از منبر پایین آمد، پدرشهید 
شاه حسینی با حالت تواضع به پای استاد انصاریان 
افتاد و استاد همان جا نشست. ایشان همراه با 
پدر شهید شاه حسینی نشستند به گریه کردن 
و یك حرفی را استاد انصاریان در گوش این آقا 
زد؛ من هم کنار ایشان نشسته بودم و شنیدم که 
گفت:" من ازت می خواهم که به برکت خون 
دوتا شهیدت دعا کنی که ماهم شهید بشویم." 
این جمله برای من خیلی تکان دهنده بود که یك 
استاد اخالق با این مقام و شخصیت و شان وقتی 
یك پدر شهید رو دید با اون حالت این درخواست 
را مطرح کرد و من احساس می کنم  ایشان تا 
پایان عمر با خیل شهدا درحال حرکت هستند. 
ایشان  اطراف  که  کنم هر کس هم  می  فکر 
باشد چون ایشان با شهداست اون جذابیت و روح 

شهادت رو می تواند لمس کند.
توجه اهل بیت علیهم السالم و شهدا به حضرت 

استاد اعتقاد قلبی من هست.
وصحبتپایانی...

من می خواهم بگویم حضرت استاد انصاریان 
یك عصاره ای از حداقل یك قرن یا دو قرن 
پیش در بیان معارف و ذکر مصائب است. چون 
کارش یك است و اگر استاد انصاریان روزی در 
جمع ما نباشد حداقل این را می توانم بگویم 
امروزه به نظر من کسی نیست که جای خالی 
ایشان رو پر کند و در کشور خودمان  من کسی 
را مثل ایشان سراغ ندارم نه به خاطر اینکه به 
وعظ  مخاطب  یك  دید  از  دارم  ارادت  ایشان 
و خطابه عرض می کنم، سلیقه ی شخصی 

نیست. خداوند ایشان را برای ما حفظ کند.

شاکله زندگی خیلی از جوان های آن 
روز که االن اکثریت میانسال و مسن 
هستند در این جمع و جلسه  حضرت 
استاد شکل گرفت و استخوان بندی 
شد و سازه آن را مستحکم بنا کرد . 
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دعایحضرتابراهیم7برایپیرواناهلبیت8
خلاصهمباحثحضرتاستادانصاریاندردههاولمحرمسال1389مسجدسیدعزیزالله



مجلساول
ِبسِم اللِه الرَّحمِن الرَِّحیم

الُم َعلی َسیِِّد االَنِبیاِء وَامُلرَسِلین َحِبیِب اِلِهنا َو  الُة وَالسَّ »اَلَحمدُِ للِه رَبِّ العالَِمین اَلصَّ
ِیِبینَّ الّطاِهریَن  َطِبیِب ُنُفوِسنا اَِب القاِسِم ُمَحَمد َصلَّی اللُه َعَلیِه َو َعلی اَهِل َبیِتِه الطَّ

املَعُصوِمیَن املَُّکرَِمین.«
کالم امروز به عنوان س��خن درباره ی ریش��ه، از یکی از جمالت ملکوتی 
حضرت ابی عبداهلل الحس��ین )علیه السالم( گرفته ش��ده، قرآن در سوره ی 
مبارکه ی ابراهیم از این ریش��ه - که البته با یك تعبیر گسترده تر در کالم 
حضرت آمده - تعبیر به ریش��ه ی ثابت می کند »أَصُلها ثاِبت«1. علت ثابت 
بودن این ریشه و این که هیچ خطری در هیچ روزگاری این ریشه را تهدید 
نمی کند این است که؛ زمینی که این ریشه در آن کاشته شده توحید است، 
باغبانش خوِد خدا اس��ت »َءأَنُتم َتزرَُعوَنُه اَم َنحُن الزارعون«2. عبارت خیلی 
صریح است که خداوند از خودش تعبیر به زارع می کند با اسم فاعل؛ یعنی 
کننده ی این کار من هستم. هم به وجودآوردن ریشه و هم کاشت آن، کار 
خداس��ت، و هم زمیِن ریشه، توحید است و هم حافِظ ریشه و محصوالت 
این ریش��ه، خود پروردگار است؛ یعنی تمام درهای خطر و عیب و نقص و 

نابودی به روی این ریشه بسته است.
قرآن می فرماید: قیامت با دو نفخه صورت می گیرد؛ در نفخه ی اول، تمام 
زندگان آس��مان و زمین می میرند؛ حتی یك فرش��ته ه��م زنده نمی ماند؛ 
امواِت َو َمن ِفی االَرض«3. در نفخه ی دوم، تمام آنان که بر  »َفَصِعَق َمن ِفی السَّ

اثر نفخه ی اول مرده اند، در یك لحظه زنده می شوند.
ولی آن  چیزی  که در آیه مهم اس��ت این اس��ت که؛ این ریش��ه و شاخ و 
برگ ه��ای اصیل، ب��ا نفخه ی اول نخواهند ُمرد؛ اصاًل مرگ ُس��راغ آن ها 

نمی رود؛ یعنی آن ها از حوزه ی ُمردن به کل خارج هستند. 
اُقُتُلوِنی اُقُتُلوِنی یا ِثقات                 

اِنَّ ِفی َقتِلی َحیات ِفی َحیات4
این چه حیاتی اس��ت که مرگ، اجازه ی حمله به آن ها را ندارد واز دایره ی 

ُمردن در نفخه ی اول علناً اس��تثنا ش��ده اند؟ همه ی این حرف ها در قرآن 
اس��ت ولی مالحظه می فرمایید که تمام آن مبهم اس��ت؛ نه آن »أَصُلها 
ثابِت« واضح است؛ فقط می گوید: ریشه ی ثابتي است که روزگار، فصول، 
ایام و گردش زمان، در این ریشه، اثری ندارد. آن آیه هم مبهم است که در 
ماواِت َو َمن ِفی ااَلرض« می میرند مگر آن هایی را  نفخه ی اول »َمن ِفی السَّ

که خدا استثنا کرده است که با آن نفخه نمی میرند.
همه مبهم اس��ت؛ آن ها چه کسانی هستند؟ این ریشه چیست؟ زارع فقط 
روش��ن است که خدا اس��ت؛ »َءأَنُتم َتزرَُعوَنُه اَم َنحُن الزارعون«. حافظ هم 
معلوم است که پروردگار است، زمین هم معلوم است که توحید است که بنا 
بر آیه »ُیثَِّبُت اللُه الَِّذیَن َءاَمُنوا ِبالُقوِل الثاِبت«5، محکوم به ثبات است؛ چون 
ایمان یعنی توحید. اما این ریش��ه کیست؟ شاخ و برگ هایش چه کسانی 

هستند؟ 
مبهم��ات این مقدمه را باید با کمك اهل بیت برط��رف کرد اواًل آن هایی 
ــامواِت َو  ک��ه به اصطالح در نفخه ی اول نمی میرند با این که »َمن ِفی السَّ

َمن ِفی االَرض« می میرند این ها چه کسانی هستند؟ این ها یك تعداد 
محدودی هس��تند که نفخه ی ِمیراندن نمی تواند ُس��راغ آن ها 

برود؛ نه  این که نمی رود، اصاًل پا ندارد ُس��راغ 
آن ها برود که جانشان را بگیرد. بخشي 
از این تعداد محدود، ابا عبداهلل الحسین 

و شهداي کربال هستند که 
نمی میرن��د؛ هرچ��ه 
می خواهید اس��لحه 
بکش��ید، تیرب��اران 
کنی��د، نی��زه بزنید، 

خدا مرگ را از این ها 
برداش��ته، حت��ی مرگ 

نفخه ی اول را. پیغمبر به 
زهرا فرمود: جلسات 

ي  ا ع��ز

آن چه در پی می آید  خالصه ی 10 سخنرانی از مجموعه مباحثی 
صبح  شمسی،  سال 1389  در  انصاریان  استاد  حضرت  که  است 
دهه ی عاشورا در مسجد سید عزیزاهلل با موضوع دعای حضرت 
ابراهیم7 برای پیروان اهل بیت8 ایراد نموده است. با توجه 
به حجم سنگین مباحث ایراد شده توسط معظم له، پیاده سازی و 
توسط محقق گرانمایه حجت االسالم و المسلمین سید علی غضنفری 
خالصه نویسی  وبه صورت ده مجلس ارائه گردیده است. امید است 

مورد استفاده عالقمندان به مکتب آل اهلل قرار گیرد.
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حسین تا قیامت ادامه دارد. حسین بوده و زنده است و هرگز نمی میرد. 
تا خداوندی خدا برجاست           

بیرق شاه کربال برجاست6
شما هم اگر بخواهید نمیرید، خودتان و زن و بچه تان حسینی بشوید. این 
برای ابهام آن آیه. همان طور که ده ها سال است دل ما را اسیر او کرده، در 

آینده هم دل هایی را اسیر او می کند. این ابهام آن ها. 
اول باید ُس��راغ قرآن مجید رفت تا ببینیم تعبیر واضح تری از این ریش��ه 
می توان پیدا کرد. تعبیر واضح تر این واژه در قرآن کلمه ی »اُم« به معناي 
ریشه اس��ت که بارها در قرآن تکرار شده است. به عنوان نمونه به دو آیه 
اشاره میکنیم که اولي به صورت خاص و دومي به صورت عام بر این معنا 
داللت دارد: آیه اول، در سوره قصص به شکلي روشن آمده: »َو اَُوَحینا اِلی اُمِّ 
ُموسی«7 کلمه ی )اُم( یعنی ریشه؛ چون انسان ها چهار- پنج ساعت مهمان 
ُصلب پدر هس��تند، اما نُه ماه با وجود مادر متحد هس��تند، و نُه ماه همه ی 
تغذیه ی اخالقی، فکری، اندیش��ه ای و بدنی ش��ان از مادر است، لذا خدا 
مادر را ریشه نامید. ما به ریشه ی وجود موسی وحی کردیم »اَن 
اَرِضِعیه« که حاال که بچه را به دنیا آورده ای ش��یرش بده. 
اما به خاطر طبع انس��انی اگر می ترسی 
که بچه به دس��ت دستگاه فرعون 
بیفتد او را در ی��ك جعبه بگذار و 
در رود نی��ل بین��داز. 
نترس، غصه هم 
نخ��ور، م��ا او را 
ب��ه دامن خودت 
نی��م  ا د می گر بر
»َو جاعلــُوه ِمــن 
فرزن��د   امُلرَســِلین« 
ت��و س��ومین پیغمبر 

اولو العزم من است. این ریشه، این هم شاخ و برگ. این ریشه موسی. 
ینا االِنساَن ِبوالَِدیِه«8؛ مِن خدا به تمام  و اما آیه ای که عام است؛ آیه »َو َوصَّ
فرزندان نسبت به حقوق پدر و مادرشان سفارش اکید دارم. رسول خدا)ص( 
کراراً به مردم گفت: »أََنا َو َعِلٍی اََبوا هِذِه االَُمة«9 این تأویل آیه است که مِن 
خدا، به مردم سفارش رعایت حق پدرها را کردم. در مدینه هم بارها مردم 
شنیدند که پیغمبر)ص( از حضرت زهرا)س( تعبیر به اُم کردند و حتی گفتند: 
»تو مادر من هستی«؛ یعنی ریشه ی من، نه مادر جسمی. یعنی اي دخترم، 
اگر خدا تو را به من نداده بود، درخت وجوِد من و دینم و فرهنگم با این همه 

حادثه و خطر خشك می شد؛ تو ریشه ی من هستی.
پس قرآن مجید همه ی ما را سفارش می کند به رعایت حق پیغمبر و علی 

و زهرا )علیهم السالم( به عنوان اُم و ریشه. 
قرآن مجید از زهرا)س( تعبیر به کوثر کرده؛ اي رسول ما، تا قبل از والدت 
زه��را)س( اهل مکه به  تو می گفتن��د: ابتر؛ یعنی بدون بچه، و منتظر هم 
نشستند تا تو که بچه نداری بمیری و کسی نباشد برنامه ات و فرهنگت را 
ادام��ه بدهد. اما من به تو خیر کثیر عطا می کنم که یك خیر این بچه ای 
که به تو می دهم این اس��ت که همسر علی)ع( می شود؛ یك خیرش این 
است که مادر یازده امام می شود؛ یك خیرش این است که بیاید در مسجد 
و حکوم��ت عربِی جاهلی زمان خودش را محکوم کند و تا قیامت، حجت 

بر همه تمام بشود.

پینوشت:
1.ابراهیم)14(:24
2.الواقعه)56(:64
3.الزمر)39(ک68

4.مولوی
5.ابراهیم)14(:27
6.صغیراصفهانی
7.قصص)28(:7

8.عنکبوت)29(:8
9.بحاراالنوار،259/23باب15حديث8
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مجلسدوم
»ِبسِم اللِه الرَّحمِن الرَِّحیم«

الُم َعلی َسیِِّد االَنِبیاِء َوامُلرَسِلین َحِبیِب اِلِهنا َو  الُة َوالسَّ »اَلَحمدُِ للِه رَبِّ العالَِمین اَلصَّ
ِیِبینَّ  َطِبیِب ُنُفوِسنا اَِبالقاِسِم ُمَحَمد )صلوات( َصلَّی اللُه َعَلیِه َو َعلی اَهِل َبیِتِه الطَّ

الّطاِهریَن املَعُصوِمیَن املَُّکرَِمین.«
مطالب امروز توضیح لطائف و اشارات کالم دیروز است. چهار نور است که 
در حقیقت یك نور محسوب مي شود، ولی خداوند مهربان، این حقیقت را 
در چه��ار مرتبه و در چهار تجلی بیان فرموده. اگر این نور در زندگی آدمی 
بتابد و باطن، اخالق و اعمال انسان از این چهار نور شکل بگیرد، خودش 

هم عاقبت تبدیل به نور می شود. 
به خواست خدا، هم اصل چهار نور را، و هم تبدیل شدن به نور را از قرآن 
برایتان می گویم تا کس��ی فکر نکند این مباحث، مباحث عرفانی خارج از 

حدود اسالم ناب الهی است. 
اما نور اول؛ خداس��ت که با همین تعبیر ه��م از وجود مقدس او در معارف 
الهیه یاد ش��ده؛ مثل دعای کمیل که امیر مؤمنان)ع( وقتی پروردگار را با 
همین تعبیر می خوانند: »یا نور یا قدوس«1. این نور اگر بتابد، در تابش آن، 
ارزش ها ظهور خواهد کرد؛ هم ارزش های عملی، هم اخالقی و هم ایمانی.

»اَللُه َولِیُّ الَِّذیَن آَمنُوا ُیخرُِجُهم ِمنَّ الُظُلامِت اِلَّی النُّور«2 یعنی این نور، ش��ما 
را به جانب نور شدن سوق می دهد. هرچند این نور فیزیکي نیست ولي در 
قیامت نمود پیدا خواهد کرد: »َيْوَم َترَى اْلُمْؤِمننَي َو اْلُمْؤِمناِت َيْســعى  ُنورُُهْم 

َبنْيَ أَْيديِهْم َو ِبأَْياِنِهم«3
به فرموده ی پیغمبر)ص( وقتی کسی نور حق را در وجودش بتاباند »تخّلقوا 
ِباَخالِق الله«4 محقق مي ش��ود؛ یعنی آدم متخلق به اخالق حق می شود و 
هرگز در رفتار و کردار و در برخورد، نه تابع خش��مش می ش��ود و نه تابع 
هوای نفس، حتی با دشمن خود نیز خارج از محدوده ی اخالق الهی برخورد 

نمی کند.
اما نور دوم؛ قرآن کریم است؛ »اَنزَلنا إلَیُکم ُنورَاً ُمِبینا«5 این تعبیر پروردگار 

اس��ت از قرآن، قرآن نور اس��ت. اگر نور قرآن در زندگی نباشد حتماً آتش 
فرهنگ های دیگر در زندگی شعله می کشد. این قطعی است و دلیل قرآنی 
دارد؛ چون اگر فرهنگ قرآن – که نور است – نباشد، فرهنگ ناری حاکم 
می شود. در سوره بقره است: »اُولِئَک َیدُعوَن اِلََی الّنارِ«6 فرهنگ غیرقرآن، 

شما را به آتش دعوت می کند.
و اما نور سوم، که نور نبوت و رسالت وجود مبارک رسول خدا)ص( است؛ نور مبارکي 

که تمام انبیاء و ارزش هایشان در او خالصه شده اند.
در این ره انبیاء چون ساربانند  

دلیل و رهنمای کاروانند 
وز ایشان سید ما گشت ساالر  

هم او اول هم او آخر در این کار
احد در میم احمد گشت ظاهر              

در این دور اول آمد عین آخر7
زاحمد تا احد یك میم فرق است )میم مخلوق بودن همین است( 

همه عالم در این یك میم غرق است
َمــن یعنی او را ببی��ن، همه چیز را دیدی؛ چنانکه فرمود:  «

رَاءِنی َفقد رَأَی الَحق«8 این حرف درستی 
اس��ت از پیغمبر)ص( ک��ه اگر من را 
ببینید خ��دا را دیده اید؛ چون در قرآن 

ُیِطِع  »َمن  مي فرماید: 
اَطاَع  َفَقــد  الرَُّســول 
اللــه«، »اِنَّ الَِّذیــَن 
ا ُیباِیُعوَن  ُیباِیُعوَنَک اِنَّ

الله«9.
خوب، اگر نور نبوت در 

زندگی انسان تجلی نکند، 
باید آتش استالین، لنین 
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و ِهگل در زندگی اش تجلی کند.
و نور چهارم، نور اهل بیت)ع( است »َقد َخلََّقُکُم الله اَنوارَاً«10 این یك متن 
دعایی است، اما از قرآن هم براي اثبات این نور دلیل داریم؛ خدا می فرماید: 
»َفالَِّذیــَن آَمُنــوا ِبه«11 آن هایی که مومن به پیغمبر ش��وند »َوَعزَُّروه« او را 
گرام��ی بدارند »َو نََصُروه« و با مومن بودن و عمل صالح، او را یاری کنند 
ی اُنزَِل َمعه« و از نور همراه او تبعیت مي کنند. نمی گوید  »َواتََّبُعــوا الُنورَالــذَّ
»اُنــزَِل ِبه« درباره ی قرآن ک��ه درآیات دیگر آمده، همه جا از ضمیر )بِه( و 
ی اُنزَِل َمعه« نوری  )بِالَحق( استفاده شده، اما این جا می گوید: »َواتََّبُع ُنورَالذَّ
که با آن معیت دارد. چیس��ت این نور؟ رس��ول خدا)ص( پاسخ داده است: 
»أَنا َو َعِلٌی ِمن ُنوٍر واِحد«12 این نوري که معّیت دارد نور اهل بیت)ع( است 
که اگر آدم این نور را در وجود خود بتاباند مي شود حسینی مسلك، علوی 
مسلك؛ خودش، زنش، دخترش، بچه اش، حجابش، اخالقش و تمام رفتار 

و کردارش.
زندگ��ی با این چهار ن��ور، آدم را تبدیل به نور می کند؛ این هم آیه 
قرآن: »َيْوَم َترَى اْلُمْؤِمننَي َو اْلُمْؤِمناِت َيْسعى  ُنورُُهْم َبنْيَ أَْيديِهْم 
َو ِبأَْياِنِهْم ُبرْشاُكُم اْلَيْوَم َجنَّاٌت َتْجري ِمْن َتْحِتَها 

اْلَْنهاُر خالِديَن فيها«13 
آن وقت که این چه��ار نور تجلی 
ک��رد، نتیجه »ذلِــَک ُهَو 
الَعِظیــم«  الُفــوُز 

است.
هش��تم)ع(  امام 
می فرمای��د: یك 
بندگان  عالم��ت 
خوب خدا، خوشحال 
شدنشان است. از چه؟ 
از آن چه که دارند 

خوش��حال هستند می گویند: ما خدا داریم، قرآن داریم، علی داریم، پیغمبر 
داریم، زهرا داریم، حسین داریم. این کالم حضرت رضا)ع( از قرآن گرفته 
وا ِبَبیِعُکُم الّذی باَیعُتم«14 بندگان من با این معامله ای که با  شده، »َفاسَتبرِشُ
من و قرآن و پیغمبر و حسین کردید، خوشحال باشید. لذا در روایات آمده 
ک��ه اگر پرده را برایتان کنار بزنند و وضع خودتان را ببینید، آن  وقت دیگر 

برای ما هم گریه نمی کنید همه اش خوشحالي است. 
در مورد فردایتان نیز مي فرماید: »َفُینَِّبُئُکم ِبا ُکنُتم َتعَمُلون«15 و یا: »َیوَم َتِجُد 

ُکُل َنفٍس ما َعِمَلت ِمن َخیٍر ُمحرَضاً«16 
با این چهار نور، شما در قیامت تمام این خوبی ها را نزِد چشم خودتان حاضر 
می بینید؛ یعنی بندگان من، در قیامت الزم نیست دنبال حسین)ع( بگردید، 
وارد که مي شوید حسین)ع( حاضر است، پیغمبر و علی)ع( حاضرند، قرآن 

حاضر است، من حاضر هستم، خوشحال می شود. 

پینوشت:
1.دعایکمیل

2.بقره)2(:257
3.حديد)57(:12

4.بحاراالنوار:129/58)تتمیم(
5.نساء)4(:174
6.بقره)2(:221

7.شیخمحمودشبستری
8.بحاراالنوار،235/58باب45؛کنزاالعمال:382/15حديث41475

9.فتح)48(:10
10.بحاراالنوار129/99باب8؛الفقیه:613/2)زيارتجامعه(

11.اعراف)7(:157
12.بحاراالنوار:34/35باب1حديث33

13.حديد)57(:12
14.توبه)9(:111

15.مائده)5(:105
16.آلعمران)3(:30

کشتی نجات
ویـژهنامهصبحدهـۀاولمحرم

محـــــرم1433
آذرمــــــاه1390 55



مجلسسوم
»ِبسِم اللِه الرَّحمِن الرَِّحیم«

الُم َعلی َسیِِّد االَنِبیاِء َوامُلرَسِلین َحِبیِب اِلِهنا َو  الُة َوالسَّ »اَلَحمدُِ للِه رَبِّ العالَِمین اَلصَّ
ِیِبینَّ الّطاِهریَن  َطِبیِب ُنُفوِسنا اَِبالقاِسِم ُمَحَمد َصلَّی اللُه َعَلیِه َو َعلی اَهِل َبیِتِه الطَّ

املَعُصوِمیَن املَُّکرَِمین.«
کت��اب خدا امر واجب دارد به همه که تا زنده هس��تید خود را وزن کنید تا 
سبك سنگینی باطن شما، معنویت شما، آدابی که با آن ها سر و کار دارید 
و انس��انیت شما برایتان معلوم بش��ود. اگر خود را وزن کردید و معلوم شد 
وزن تان کم است، یا در مرز خسارت قرار دارید و یا دارید خسارت می بینید.

جالب است در آیاتی که می شود دراین باره از آن ها استفاده کرد، لغت )ضرر( 
به کار نرفته، بلکه کلمه ی )خسارت( به کار رفته است؛ خسارت به معنای تباه 
ش��دن و از دست دادن تمام س��رمایه های وجودی خویش است؛ در حالت 
خس��ران، عقل، فطرت، حال، بدن، مال و تمام هستي انسان تباه می شود. 
این تباهی ادامه پیدا می کند تا این که به فرموده قرآن، چنین افرادي هیزم 

دوزخ مي شوند: »فکاُنوا لَجهنََّم َحَطبا«.1 
اما این ترازویی که باید خودمان را با آن بکشیم تا سنگینی و سبکی، و یا 

تباهی و خسارتمان حداقل برای خودمان معلوم شود چه ترازویی است؟ 
ق��رآن تعبیر باالی��ی از ای��ن ت��رازو دارد )قس��طاس( و آن را مقید کرده 
»بالقسطاس املســتقيم«؛2 یعني ترازوی مستقیم، ترازویی که هیچ عیب و 
نقصی ندارد. مستقیم به معنی خط راست نیست، به معنای پابرجایی است. 
این که می گوید مستقیم، یعنی هر کسی از هر جا بلند نشود و بگوید: من 
ترازو هس��تم، خودتان را با من بسنجید؛ چون ترازو اگر عیب داشته باشد، 
نقص داشته باشد و یا خراب باشد، وزن را درست نشان نمی دهد، سبکی و 
سنگینی را درست نشان نمی دهد، بلکه اشتباه نشان می دهد. تمام مدعیان 
این معنا که مي گویند ما ترازو هستیم، بیائید خودتان را با ما هماهنگ کنید 
تا وزن تان معلوم شود، دروغ می گویند؛ مستقیم نیستند، عیب دارند، نقص 
دارن��د. لذا قرآن کریم در همین س��وره ی مبارکه ی بقره، وقتي مي خواهد 
ترازوی��ی را معرفی کند، یك ترازوی کامل، جامع، تام، س��الم، مس��تقیم، 
َُهن  بی عیب و بی نقص را معرفی می کند: »اِذ ابَتلی اِبراِهیَم َربَُّه ِبَکِلامٍت َفاَتَّ
قاَل اِنِّی جاِعُلَک لِلناِس اِماما«3 یعنی اي ابراهیم، تو یك ترازویی هستی تا روز 
قیامت برای کل انسان ها، که اگر کسی بخواهد وزن خودش را در ایمان، 

در عمل، در اخالق، در اندیشه، در تفکر، در رفتار، در منش، در اقتصاد، در 
زن و بچه داری بفهمد، باید خودش را با تو بسنجد.

»اِنِّــی جاِعُلَک لِلناِس اِماما« امام در این جا یعنی همان قس��طاس مستقیم؛ 
چون آیات ربطش به همدیگر معجزه اس��ت، ابراهیم)ع( برای بعِد خودش 
س��ؤال می کند: »قاَل َو ِمن ُذرِّیِتی« از نسل من هم امام اَتم که ترازو باشد 
برای مردم هس��ت؟ علنی پ��روردگار به او می گوید: در نس��ل تو هم آدم 
عیب دار، آدم نقص دار، آدم بت پرس��ت، آدم منحرف هم هست »قال الَیناُل 
َعهِدی الظالِمین« ترازو بودن وجود نسل تو را من در ستمکاران از نسل تو 
قرار نمی دهم. ابولهب هم نس��ل تو می ش��ود در آینده، ولی پرعیب است. 
او یك چاه پر از آلودگی و تعفن اس��ت. او نمی تواند میزان باش��د. »ال َیناُل 
َعهِدی الظالِمین« یعنی »َیناَل َعهِدی العاِدلین« بله من در نسل تو ترازو قرار 
می دهم، اما عین خودت، بی عیب، کامل و جامع. این مطلب یقیني است و 

اتفاق هم خواهد افتاد. 
بنابراین همان وقت یعنی چهار - پنج هزار سال قبل از پیغمبر اکرم)ص( خدا 
بر روي تمام جریانات بعد از مرگ پیغمبر)ص( ُمهر باطل زد و گفت: »الَیناُل 
َعهِدی الظالِمین«. حاال هرچه هم می خواهند به این ها خوبی بچسبانند خدا 
به ابراهیم گفت: این ها خوبی ندارند، این ها ناقص هس��تند، این ها ُپرعیب 

هستند. حاال بخاری بیاید کتاب بنویسد، مسلم نیشابوری بیاید کتاب 
بنویس��د، ابن ماجه بیاید کتاب بنویسد، حاکم نیشابوری بیاید 

کتاب بنویس��د و ب��االی چهارصد - پانصد 
صفحه برای آن س��ه نفر مدام ارزش 
بنویسد! خدا به ابراهیم گفت: همه ی 

این ها دروغ است، این ها 
ظالم هستند و ترازو 

نیستند.
ابراهیم)ع(  آن وقت 
که شدید مهربان به 

جامعه ی انسانی بوده 
می آی��د به دی��وار کعبه 
تکیه می دهد درخواست 
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این را می کند که این ترازو را در آینده ظهور بده. ابراهیم)ع( درخواست کرد، 
التماس کرد، اشك ریخت و گفت: »َربَّّنا َوابَعث ِفیِهم رَُسواَلً َیتُلوا َعَلیِهم آیاِتَک 
ِکیِهم إنََّک اَنَت الَعِزیُز الَحکیم«4 این گفتار  ِلُمُهــُم الِکتاب و الحكمة َو ُیزَّ َو ُیعَّ
ابراهیم است و دعای ابراهیم و التماس ابراهیم. اما سخن خدا در سوره ی 
ی َبعَث ِفی االُِمییَن رَُسواَلً ِمنُهم َیتُلوا َعلیِهم آیاِته َو  جمعه این اس��ت: »ُهَوالذِّ
ِکیِهم َو ُیَعلُِّمُهُم الِکتاب و الحكمة َو اِن کاُنوا ِمن َقبُل لَِفی َضالِل ُمِبین«5 یعنی  ُیزَّ
چند هزار سال قبل ابراهیم)ع( برای جامعه ی انسانی ترازو درخواست کرد 
و سه خصوصیت هم برای این ترازو گفت، که هر سه را خدا بعداً در وجود 

رسول اکرم)ص( تجلي داد.
اما پیغمبر)ص( که یك فرد اس��ت، پس چرا خدا در سوره ی انبیاء ترازو را 
جمع بسته »َو َنَضُع املَواِزیَن«6 یعنی غیر پیغمبر)ص( من ترازوهای دیگری 
هم قرار دادم. جابر به پیغمبر)ص( گفت: بعد از تو ترازو کیس��ت؟ )این در 
کتاب های اهل سنت هم هس��ت؛ مانند ینابیع المودة شیخ سلیمان بلخی 
حنفی قندوزی اس��ت.( بعد از تو ما خودمان را با چه کسی بکشیم؟ رسول 
خدا)ص( دستش را گذاشت بر روی شانه ی امیرالمؤمنین)ع( گفت: با این 
بکشید خودتان را، خودتان را با این میزان بسنجید؛ اقتصادتان را، سیاستتان 
را، کش��ورداری تان را، برخوردتان با مخالفین، با مردم، با همسرانتان، با 
بچه هایتان، با رفیقانتان، با بازارتان، خودتان را با علي)ع( بسنجید. 
جابر پرسید: بعد از او چه کسی؟ پیغمبر)ص( فرمود: جابر! 
بعد از علی، حس��ن و بعد از او، حسین 
علی بن الحس��ین،  او،  از  بع��د  و 
بع��د محمدبن علی - ک��ه تو او را 
من  سالم  می بینی، 
را ب��ه او برس��ان 
- بعد جعفر، بعد 
موسی، بعد علي 
الرضا  موسي  بن 
)همی��ن ترازوی��ی 
که خدا در کش��ور ما 
گذاشت( بعد حضرت 

جواد، حضرت هادی، حضرت عس��کری. اي جاب��ر! دوازدهمین ما هم به 
مصلحت غایب می شود، اگر از عمر جهان یك روز بیش تر نمانده باشد او 

را ظهور می دهد. 
یِتی« گفت:  ابراهیم هم گفت ذریه نگفت یك نفر، نگفت: »َو ِمن رَُجٍل ِمن ُذرَّ
یِتی« در فرزندان من. آن جا هم جمع اس��ت، در سوره ی انبیاء هم  »ِمن ُذرَّ
»موازین« جمع آمده اس��ت. اگر اهل سنت به ما بگویند از کجا می گویید 
ترازو این چهارده نفر هستند؟ می گوییم: چون خدا در آیه ترازو را جمع آورده 

»موازین«، اگر ترازو فقط قرآن است، باید مفرد بیاید.
خداوند امر می کند یك بار ش��ما خودتان را بکشید »ِبالِقسطاِس امُلسَتِقیم« 
یك بار هم من در قیامت ش��ما را می کش��م: »َو َنَضُع املَواِزیَن الِقسِط لَِیوِم 
الِقیاَمــة« با جمعي از معیاره��ا )موازین( من پیغمبر و علی و فاطمه تا امام 
زمان)ع( را قیامت در محش��ر قرار می دهم. ابداً به کسی ظلم نمی کنم در 
کش��یدن اعمالتان»َفال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئاً«. اگر وزن عمل تان به وزن  دانه ی 
ارزن باشد می آورم »َو اِن کاَن ِمثقاَل َحبٍَّة ِمن َخرَدٍل اََتینا ِبها«7 عیار سنجش 
آن را هم علی و فاطمه و فرزندانشان هستند، اما پرورنده را خودم محاسبه 
می کنم»َو َکفی ِبنا حاِسبین«. چه لذتی دارد در قیامت وقتی می خواهند ما 
را حسین)ع( بکشند! حاال اگر وزن ما یك وزن کاملی نباشد؛ در اخالق، در 
عمل و در آداب، یقیناً وزنمان قابل قبول خواهد بود و آن سنگینی الزم را 
داریم و خس��ران نخواهیم داشت؛ چون در سوره ی اعراف می گوید: »َو اَّما 
ت َمواِزیُنه َفاُولِئَک الَِّذیَن َخِسُوا اَنُفَسُهم ِبا کانوا ِبآیاِتنا َیظِلُمون«8 امام  َمن َخفَّ
باقر)ع( می فرماید: مراد از آیات، ما هستیم و )اولئك( اشاره دارد به ظالم به 
علی، ظالم به زهرا، ظالم به  حس��ن و ظالم به حسین)ع( که این ظالمان، 

تمام موجودی وجودشان تباه تباه است.

پینوشت:
1.جن)72(:15

2.شعراء)26(:182
3.بقره)2(:124
4.بقره)2(:129
5.جمعه)62(:2
6.انبیاء)21(:47
7.انبیاء)21(:47
8.اعراف)7(:9
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مجلسچهارم
»ِبسِم اللِه الرَّحمِن الرَِّحیم«

الُم َعلی َسیِِّد االَنِبیاِء َوامُلرَسِلین َحِبیِب اِلِهنا َو  الُة َوالسَّ »اَلَحمدُِ للِه رَبِّ العالَِمین اَلصَّ
ِیِبینَّ الّطاِهریَن  َطِبیِب ُنُفوِسنا اَِبالقاِسِم ُمَحَمد َصلَّی اللُه َعَلیِه َو َعلی اَهِل َبیِتِه الطَّ

املَعُصوِمیَن املَُّکرَِمین.«
قرآن مجید از همه ی مردم به تعبیر صریح خودش زندگی مستقیم خواسته، 
یعنی یك حیات و زندگی که تمام شئون آن استوار باشد و این زندگی بتواند 
باز به تعبیر صریح خودش در قیامت به صورت »عیشة راضیة«1 تجلی کند. 
امیرالمؤمنین )علیه السالم( در نهج البالغه می فرماید: اجرای خواست خداوند 
هیچ سودی براي خدا ندارد: »اِلَنَُّه الَتنَفُعُه طاَعَة َمن اَطاَعه«2 چرا که او نیازی 
به هیچ کس و به هیچ چیز ندارد. خالءی در ذات و صفات ندارد که بخواهد 
با کسی یا با چیزی، این خأل را ُپر کند. او ذاتی است مستجمع جمیع صفات 
کمال که یك تعبیر زیبای دیگر هم در سوره ی توحید برای خودش آورده؛ 

»الَصَمد« یعنی این وجود توخالی نیست.
اگر تمام این مخلوقات از خواس��ته ی او س��رپیچی کنند، سینه سپر کنند، 
ب��ه قول خ��ود امیرالمؤمنین »أبــدی َصفَحَتُه لِلَحــق«3 و بگویند: با این که 
می شناسیم و با این که می دانیم چه کسی هستی، با این که می دانیم ما را 
آفریدی، اما به هیچ عنوان زیر بار خواسته ات نمی رویم، آن  زندگی مستقیم 
ک��ه از ما می خواهی را نمی خواهی��م، ما زندگی کج می خواهیم، ما زندگی 
منحرف می خواهیم، ما زندگی ای می خواهیم که طرح آن را خودمان بدهیم 
بر اساس خواس��ته های خودمان و شهواتمان و هوای نفس مان. اگر همه 
سینه سپر بکنند و این طوری اعالم بکنند »َو الَترّضُُه َمعُصیة َمن اَساء« هیچ 

زیانی به او وارد نمی شود.
اما خوِد پروردگار هم در قرآن با این مسئله برخورد شگفت آوری دارد که اگر 
سینه سپر کنید و با جرأت به من اعالم بکنید که این خواسته ی تو را مطلقا 
نمی خواهیم، این طرحی که برای اقتصاد ما دادی، برای زن و بچه های ما 
دادی، ب��رای عبادت ما دادی، برای کار خیر ما دادی، نمی خواهیم و باالتر 
این که س��ینه س��پر بکنید و به من بگویند اصاًل به تو چه که در زندگی ما 
دخالت می کنید، تو چه کاره هس��تی؟ تو خدایی خودت را برای موجودات 

بکن! اگر به چنین حالی برسد )که خیلی ها رسیدند( پروردگار می فرماید: من 
اصاًل در عذاب کردن و جریمه کردن ش��ما عجله ای ندارم، باز هم نان و 
آب شما را می دهم، باز هم سفره ی شما را پهن نگه  می دارم. علت این که 
در جریمه کردن شما عجله ندارم و رگ  حیات شما را سریعاً قطع نمي کنم 
این است که اواًل: شما هرچه هم که علیه من بتازانید نمي توانید از دسترِس 
قدرت من خارج ش��وید؛ شما و همه  سینه  سپر کردن هایتان و همه عربده  
جویی هایتان در دایره ی قدرت من اس��ت. دری باز نیس��ت که از دایره ی 

قدرت من بیرون بروید و جریمه نشوید.
اما علت دیگر مهلت دادن من؛ چون من انبیاء را فرستادم، قرآن را فرستادم، 
ائمه را قرار دادم، عالم ربانی را قرار دادم، منتظر توبه ی شما می مانم. خیال 
نکنید شما را فراموش کرده ام! نه، اتفاقاً فرشتگان از گناهان شما چنان به 
ج��ان می آیند که از من عذاب ش��ما را مي خواهند ولي باز امان مي دهم و 

مي گویم: من منتظر می مانم توبه کنند. 
ای��ن برخ��ود خدا با آن هایی اس��ت ک��ه می گویند ما زندگی مس��تقیم را 
نمی خواهیم، می گویند به تو چه، ما خودمان عقل داریم، فهم داریم، پیغمبر 

نمی خواهیم، قرآن نمی خواهیم، حس��ین نمی خواهی��م، خودمان بلد 
هستیم که چه  طور زندگی کنیم.

اما خدایا برخوردت با دوس��تانت چگونه است؟ 
اگر کس��ی با تو بسازد، خواسته ی تو را 

قب��ول بکند، تو را بخواه��د، انبیاء تو 
با را بخواهد، ائم��ه را بخواهد، 

آن ها چه کار می کنی؟ 
ام��ا آن های��ی ک��ه 
خواس��ته ی م��ن را 
قبول بکنند و با معیار 

و مالک و میزان من 
زندگی مس��تقیم براي 

خود بسازند؛ 
1. به آنها حیات طیبه 

کشتی نجات
ویـژهنامهصبحدهـۀاولمحرم

محـــــرم1433
58آذرمــــــاه1390



مي دهم: »َمن َعِمَل صالِحاً ِمن َذًکٍر اَو اُنثی َو ُهَو ُمؤمٌن َفِلُنحیَیَنُه َحیاًة َطِیَبًة«4 
یك زندگی به شکل زندگی حسینم به او می دهم؛ حیات طیبه یعنی زندگی 

که از آلودگی های مالی و شکمی و شهوانی و صندلی خالی است خالی. 
َنا  یَن قالُوا َربُّ 2. اما در وقت ُمردن؛ آن جا هم با دوستانم عملم این است: »اَلذِّ
الله ُثمَّ اسَتقاُموا«5 به محض این که نفسش می خواهد به آخر برسد، قبل از 
این که ملك الموت را بفرستم »َتَتَنزَُّل َعَلیِهُم املاَلِئکُة« فرشتگانم را کنار بستر 
او نازل می کنم و می گویم با دوستم حرف بزنید و به او بگویید: »ااَّل َتخاُفوا« 
از ُمردن خودتان نترسید، »َو الَتحزَُنوا« از این که این خانه ی دویست، سیصد 
َنِة التَّی  متری و زن و بچه را دارم از تو می گیرم غصه نخوری »َو ابرِشُوا ِبالجَّ
ُکنُتم ُتوَعدُون« قبل از این که جان بدهد به او بشارت بدهید تو اهل بهشت 

هستی که راحت جان بدهد.
به ملك الموتم هم می گویم با قدرت ملك الموتی جان دوست من را نگیر 
که بخواهی پنجه فرو کنی روحش را بگیری و )نَزع( َکنی، این کار را نکن؛ 

یك گل بهشتي جلوي بیني اش بگذار تا با استشمام آن، جان دهد.
3. فرشتگانی که روح را قبض می کنند، روحش را می آورند به طرف من و 
می گویند: خدایا! روح دوست توست، چه کار کنیم؟ خطاب می رسد: 
روحش را رها کنید، خودتان برگردید کنار قبرش چون االن 
دفن��ش کردن��د. از حاال ت��ا قیامت کنار 
قبرش تسبیح بگویید، حمد بگویید، 
تحلی��ل بکنید، اهلل اکب��ر بگویید، 
ثوابش را در پرونده ی 
او بنویس��ید. شما 
عمله ی  مالئکه 
بنده ی من، شما 
کنی��د  عب��ادت 
ثواب��ش را پای او 

بنویسند.
4. وقت��ی وارد ب��رزخ 
ب��ه  می ش��ود 

مالئک��ه می گویم: یك رختخواب از بهش��ت پهن کنی��د، یك رختخواب 
برزخی. چون بنده ی من ش��صت س��ال اس��ت که با من ساخته؛ خیلی از 
لذت ها را از خودش کنار زد؛ ش��کم چرانی نکرد، شهوت رانی نکرد، بنده ی 
من خس��ته شده اس��ت؛ عبادت کرده، خدمت کرده، مانند عروس در شب 
عروسی روی این رختخواب بخوابانید و به او بگویید: بعداً می آییم بیدارت 
می کنیم تا قیامت برپا بشود. بنده ی من در استراحت است قیامت می گویم: 
فرش��تگان! صدایش کنید. بیدارش می کنند تا از قبر درمی آید؛ »َواملاَلِئَکُة 
َیدُخلوَن َعلیِهم ِمن َکلِّ باٍب«6 از همه طرف مالئکه ی من احاطه اش می کنند 
به او می گویند: »َسالٌم َعَلیُکم ِبا َصرَبُتم«7 امنیت خدا ابدی برای تو؛ به خاطر 
صبری که کنار ش��کم و شهوت و اس��کناس و صندلی کردی و کج راهه 

نرفتی. »َسالٌم َعَلیُکم ِبا َصرَبُتم«.
5. کارم با بنده ام هنوز تمام نشده، باید بیاورند او را داخل بهشت روی تخت 
بهشت که نشست، اولین صدایی که در بهشت می شنود صدای خودم است: 
»َسالٌم ُقواًل ِمن َربٍّ َرِحیم«8 بنده ی من! سالم علیکم! خودم هم دارم به 
تو سالم می کنم. تو یك عمر رو به قبله نشستی و گفتی: »اَشَهُد اَن الاِلَه ااِّل 
الُم َعَلینا« یك عمری  َها النَِّبُی« »اَلسَّ الُم َعَلیَک اَیُّ الله« یك عمر گفتی: »اَلسَّ

تو سالم کردی، حاال من به تو سالم می کنم.
6. و اما آخرین برخورد من با دوستم، همان چیزی است که منتظر آن است: 
َهداِء َوالّصالِحیَن  دیِقیَن َوالشُّ یَن اَنَعَم اللُه َعَلیِهم ِمنَّ الَنِبییَن َوالصِّ »َفاُولِئَک َمَع الذِّ

َو َحُسَن اُولِئَک رَِفیقا«9 بنده ی من! با اینها همنشین مي شوي.

پینوشت:
1.الحاقه)69(:21

2.نهجالبالغه:خطبه184)خطبههمام(
3.کافی:67/8)خطبهامیرالمؤمنین(حديث23

4.نحل)16(:97
5.فصلت)4(:7
6.رعد)13(:23
7.رعد)13(:24
8.يس)36(:58
9.نساء)4(:69
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مجلسپنجم
»ِبسِم اللِه الرَّحمِن الرَِّحیم«

الُم َعلی َسیِِّد االَنِبیاِء َوامُلرَسِلین َحِبیِب اِلِهنا َو  الُة َوالسَّ »اَلَحمدُِ للِه رَبِّ العالَِمین اَلصَّ
ِیِبینَّ الّطاِهریَن  َطِبیِب ُنُفوِسنا اَِبالقاِسِم ُمَحَمد َصلَّی اللُه َعَلیِه َو َعلی اَهِل َبیِتِه الطَّ

املَعُصوِمیَن املَُّکرَِمین.«
دو مالک و دو معیار از جانب پروردگار عالم برای ساختن زندگی مستقیم، 
صادقانه، غرق تقوا، امید، آگاهی و رشد قرار داده شده؛ یك مالک و معیار 
قرآن مجید اس��ت: »اِن ُهَو ااِّل ِذکٌر لِلعالَِمین«1 قرآن من س��رمایه ای برای 
همه ی جهانیان است »لَِمن شاَء ِمنُکم اَن َیسَتِقیم«2 اگر بخواهید یك زندگی 
مس��قتیمی پیدا بکنید. اما اگر از این مدار خارج شوید، یقیناً دچار بی  راهه و 
کج راهه و انحراف خواهید ش��د. در این زمینه قرآن مجید امر سومی را در 
عالم مطرح نکرده، با یك تعبیر بسیار روشن می گوید »َفامذا َبعَد الَحقِّ ااِّل 
الل«3 مقصد یا خداس��ت یا ابلیس، سومی ندارد؛ یا نور است یا ظلمت،  الضَّ
س��ومی ندارد؛ یا حق اس��ت یا باطل، س��ومی ندارد؛ یا دنیا است یا آخرت، 
سومی ندارد؛ یا دین داری است یا بی دینی، سومی ندارد. امر شریکي را هم 
خ��دا قبول نکرده ابداً! که من نمازم را به امیرالمؤمنین اقتدا بکنم؛ پلویم را 

سر سفره معاویه بخورم.
اگر بنا باش��د قرآن در زندگی  شما نباشد، محور، کارگردان  و شکل دهنده 
زندگی تان گمراهی خواهد بود. شاید بعضی ها تصور بکنند گمراهی یعنی 
انکار خدا یا انکار قیامت، نه؛ خیلی ها خدا را قبول دارند، قیامت را هم قبول 
دارند، ولی از نظر عمل و اخالق گمراه هستند یا گمراه می شوند؛ مانند زبیر 
که واقعاً مؤمن به خدا و مؤمن به قیامت بود و امیرالمومنین)ع( تعبیري مانند 
تعبیر پیغمبر)ص( درباره سلمان را براي او به کار برد و فرمود: »الُزَبیُر ِمّنا«4 
اما در اخالق و در عمل به محوریت ُحّب جاه، گمراه شد، دچار انحراف شد، 

دچار ضاللت شد.
خطر چقدر س��نگین اس��ت که اولیای خاص پروردگار دائم دعا می کردند: 
»َربُّنا الُتِزع ُقُلوَبنا َبعَد اِذ َهَدیَتنا َو َهب لَنا ِمن لَُدنَک رَحَمًة اِنََّک اَنَت الوَّهاب«5 
خدایا! ما زورمان نمی رس��د ولی تو که قدرت داری دل ما را از دچار ش��دن 
به انحراف و کج روی حفظ کن تا این ظرف باعظمت، جای بُخل، حس��د، 

کبر، غرور، ریا، خودخواهی، دنیاخواهی و صندلی خواهی نش��ود؛ چون امام 
صادق)ع( می فرماید: شما هر کاری می کنید خرج کردن همانی است که در 
قلب شما است. و ااّل اعضاء و جوارح شما ظرف نیستند چشم شما، گوش 

شما، زبان شما، شهوت شما، شکم شما تابع وضع دلتان است. 
اما مالک دوم؛ اهل بیت من هستند، باید این مالک هم پشتوانه ی قرآنی 
داشته باشد که دارد؛ در سوره ی مبارکه ی احزاب، این بزرگواران را با همین 
عنوان اهل بیت نام برده و به عنوان معیار کامل و جامع معرفی می کند: »انا 
ِهرَُکم َتطِهیراً«.6 اذهاب رجس  ُیِریُد اللَه لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّجَس اَهلَ الَبیِت َو ُیطَّ
یعنی این ها فاقد هر نوع عیب ظاهر و باطن هستند، و جامع هر نوع کمال 
ظاهر و باطن هس��تند، این ها شایسته هستند امام شما باشند، مالک شما 

باشند، معیار شما باشند برای ساختن یك زندگی مستقیم. 
نکته مهم درباره این معیار این است که باید با هم به کار گرفته شوند: »اِنِّی 
تارٌِک ِفیُکم الثََّقَلین ِکتاَب اللَه َو ِعرتَِتی«7 لبه ی تیز این روایت هم این جاست 
»لَن َیفرَتِقاً« این ها جدایی ندارند، مگر اینکه ش��ما خودتان با رأی خودتان 
جدایی بیندازید و بگویید: »َحسُبَنا ِکتاَب الله«8 قرآن برای ما کافی است. و 

یا در مقابل بگویید: ما که وابس��ته ی به اهل بیت و شیعه هستیم، هر 
گناهی دلمان خواست انجام مي دهیم، نگران هم نیستیم؛ چون 

اهل-بیت)ع( نجاتمان مي دهند! اتفاقاً تمام ائمه 
بی استثنا گفته اند: اگر این کاره هستی 

نگران ب��اش. به فرموده ق��رآن: »َو 
لَْيَسِت التَّْوَبُة لِلَّذيَن َيْعَمُلوَن 

يِّئاِت َحتَّى إِذا َحرَضَ  السَّ
أََحَدُهــُم اْلَمْوُت قاَل 
الَ  َو  اْلَن  ُتْبــتُ  إيِنِّ 
الَّذيــَن َيُوُتوَن َو ُهْم 

أَْعَتْدنا  أُولِئــَك  ــاٌر  ُكفَّ
لَُهْم َعذابــاً أَلياًم«9 توبه 

دو طایفه پذیرفته شدني 
نیست؛ هم کافران، و 
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هم مجرمان حرفه ای که جرم را تا لحظه ی مرگ ادامه دادند.
این آیه علناً این شعاری را که ما علیه آن ها َعلَم کردیم رد می کند؛ می گویند: 

هم شعار آن ها شیطانی است و هم شعار شما.
چهارده انس��انی که جامع همه ی کماالت هستند و فاقد همه ی نواقص، 
در واقع نور محض هس��تند؛ چنانکه امام هادی)ع( خطاب به اهل بیت)ع( 
می فرماید: »َخَلَقُکُم اللَه اَنوارَاً«10 اصاًل خداوند شما را نور آفریده؛ یعنی جسم 

شما هم نور است، عمل شما هم نور است، اخالق شما هم نور است.
ُس��دیر صیرفی از اصحاب امام صادق)ع( اس��ت. می گوی��د: یك روز امام 
ص��ادق)ع( برای من صحبت می کرد آن قدر تحت تأثیر زیبایی کالم امام 
قرار گرفتم که به حضرت عرض کردم: »َکالُمَک َکالُجوَهر«11 آقا این کلماتی 
که از دهان ش��ما بیرون می آید این کلمات مثل یاقوت است، مثل لولوء و 
مرجان است. امام به من فرمودند: سدیر! »هل الُجوَهر ااِّل الَحَجر؟!« الماس 
یك خرده س��نگ است، عقیق که یك خرده سنگ است، فیروزه که یك 
خرده س��نگ است، طال که سنگ است؛ چرا سخن ما را به این چیزهای 
پیش پا افتاده مثل زدی گفتم: آقا کالم شما چیست؟ فرمود: »کالمنا نوٌر« 
سخن ما چراغ راه شماست، سخن ما خورشید روز شماست، سخن 
ما ماه شب شماست، سخن ما روشنایی قلب و فکر شماست. 
»َکالُمُکم ُنــور َو اَمُرُکم رُشــد َو َوصَیَتُکُمِ التَّقوا و 
َیِتُکُم الَکرَم َو عاَدِتُکُم  ِفعُلُکُم الَخیر َو َسجِّ
االِحسان«12 این معیارها برای یك 
روز و دو روز نیست )عاَدُتُکم( یعنی 
ش��ما  دائم  اخالق 
احس��ان اس��ت؛ 
چه زنده باش��ید 
در میان مردم، و 
چه زنده ی برزخی 
باشید فرقی نمی کند 
االِحســان«.  »عاَدِتُکُم 
امیرالمؤمنین)ع( در 

اوج حکومت خود به س��ه - چهار تا از آن خوبان اصحابش، آن  کسانی که 
ب��ا این دو معی��ار- یعني ق��رآن و اهل بیت)ع(- تربیت ش��ده بودند؛ مثل 
ابوالهیثم بن  التیهان و عماریاسر عالقه داشت. علی مجذوب این ها بود، آن ها 
هم مجذوب علی بودند و همدیگر را تا ابد هم رها نکردند. )دایره ی جذب، 
دایره ی عظیمی اس��ت. این ها می گفتند: علی جان! تو را می خواهیم. علی 
هم می گفت: من هم ش��ما را می خواهم. و این رابطه پس از مرگشان نیز 
ادامه داشت؛ مثاًل امیرالمؤمنین)ع( شهید شده بود، بیست سال بعد ابن زیاد 
می خواس��ت میثم را بکش��د می گفت: از علی دس��ت بردار تا تو را نکشم! 
می گفت: من علی را می خواهم، بکش.( حضرت به چند نفر از این ها فرمود: 
هر کاری دارید بگذارید زمین و بروید بیرون کوفه. گفتند:علی جان! ما هیچ 
کاری نداری��م. مجذوب بودند. با هم آمدند بیرون کوفه، امیرالمؤمنین یك 
جایی از بیابان و بیرون ش��هر را انتخاب کرد و گفت: بنشینید. خودش هم 
نشست، فرمود: می دانید چرا شما را آورده ام این جا؟ یکی از دوستان ما که 
مثل خودتان است در َیمن ُمرده است )یمن دو هزار کیلومتر با عراق فاصله 
دارد( پیش از مردنش به بچه هایش گفت: به محض این که بدن من سرد 
شد، من را بپیچانید ببرید کوفه آن جایی که علی)ع( در آن راه می رود، من 
را آن جا دفن کنید. این ها نزدیك اس��ت که برسند، من آمده ام به استقبال 

جنازه ی محبوبم. 

پینوشت:
1.تکوير)81(:27
2.تکوير)81(:28
3.يونس)10(:32

4.بحاراالنوار:108/32باب1حديث80
5.آلعمران)3(:8
6.احزاب)33(:33

7.بحاراالنوار:133/23باب7حديث69
8.بحاراالنوار:474/22باب1حديث22

9.نساء)4(:18
10.عیوناخبارالرضا275/2:7)زيارتجامعه(

11.األنوارالبهیه:153؛بحاراالنوار:29/42باب4ذيلحديث28
12.بحاراالنوار:131/99باب8حديث4

کشتی نجات
ویـژهنامهصبحدهـۀاولمحرم

محـــــرم1433
آذرمــــــاه1390 61



مجلسششم
»ِبسِم اللِه الرَّحمِن الرَِّحیم«

الُم َعلی َسیِِّد االَنِبیاِء َوامُلرَسِلین َحِبیِب اِلِهنا َو  الُة َوالسَّ »اَلَحمدُِ للِه رَبِّ العالَِمین اَلصَّ
ِیِبینَّ الّطاِهریَن  َطِبیِب ُنُفوِسنا اَِبالقاِسِم ُمَحَمد َصلَّی اللُه َعَلیِه َو َعلی اَهِل َبیِتِه الطَّ

املَعُصوِمیَن املَُّکرَِمین.«
مطلبی در قرآن مجید در چند آیه بیان شده که آغاز آیات یکي است ولي 
ُلوال َفضُل اللــَه َعَلیُکم َو رَحَمُته لَُکنُتم ِمَن  پای��ان آنها با هم فرق می کند: »َفَ

یطان«2. الخارِسین«1، »َو ُلوال َفضُل اللَه َعَلیُکم َو رَحَمُتُه التََّبعُتُم الشَّ
ق��رآن مجی��د از یك حقیقت خبر مي دهد، نه این که خس��ران و تبعیت از 
ش��یطان به وقوع نپیوسته باشد؛ نه، خسران و تبعیت از شیطان برای اکثر 
مردم به وقوع پیوسته و تنها اقل مردم در دایره ی »َفضُل اللَه و رَحَمُة اللَه« 
هستند و از خسران و پیروي شیطان در امانند؛ چون خداوند متعال برای دفع 
خسران و شیطان، سپری قوی تر از این دو حقیقت نیافریده، این فضلی که 

می گوید و رحمتی که می گوید، هر دو مخلوق خدا هستند.
این اقلیت زیر پوش��ش فضل اهلل و رحمة اهلل، به هیچ شکلی تابع شیطان 
نیستند؛ به خاطر عقل شان، فکرشان، درک شان، بینایی شان، آینده نگری شان. 
این ها آدم هایی هستند که در حّد خودشان از نعمت عقل، از نعمت تفکر، از 
نعمت خودشناسی و عاقبت شناسی برخوردار هستند. پوچ نیستند و به قول 
امام صادق)ع( بنا به نقل ص��دوق)ره( در معانی االخبار طواف کننده ی دور 

شکم و طواف کننده ی دور شهوت نیستند. 
اما خس��ران – که اکثریت گرفتار آن هس��تند - یعنی از دست دادن تمام 
س��رمایه های وجود. در اصطالح قرآن معنی خس��ران این است که عقل، 
فطرت، معنویت، قلب، انس��انیت و همه هستي انسان از دست برود، و در 
پیچ و خم همین هواهای نفس و خواسته های نامعقول و پوچ و لذت های 

نامشروع، نابود شود. 

ح��اال خدا می خواهد این گونه م��ردم را در دنیا عنوان بر روی آن ها بگذارد 
نمی گوید انس��ان های سرمایه های وجود از دس��ت داده می گوید: »اُولِئَک 
َکاالَنعام«3 این یعنی زمینه ی گفتن انس��ان وجود ندارد همه تباه ش��دند و 
یَن الَیعِقُلون«4 عقل از  ُم البُّکُم الذِّ واِب ِعنَداللِه الصُّ تعبی��رات دیگر »اِنَّ رَشَّالدَّ

دست داده. 
حاال سخن این است که خود این خسرانی که پروردگار می فرماید، محصول 
ــیطان« است. شیطان کیست؟ شیطان اسم عام است، ابلیس  »التََّبعُتُم الشَّ
اس��م خاص؛ ابلیس یك نفر است که عنوان شیطان را دارد، ولی شیطان 

میلیون ها نفر هستند.
اما معناي »َفضُل اللَه َو رَحَمُتُه« بنا بر لغت فضل یعنی احسان، رحمت هم 
یعنی مهربانی؛ یعني اگر فضل و رحمت من نبود »لَُکنُتم ِمَن الخارِسین« اهل 
یطان« است. این شبهه  خسران بودید و خسران هم محصول »التََّبعُتُم الشَّ

جبر دارد؛ یعني ما که خسران نکردیم اجباراً خسران نکردیم، خدا بقیه را 
رها کرد که بروند جهنم جلوی ما را هم گرفت که نرویم جهنم! 

این حرف غلط است و خدا در کار تشریع، اجبار قرار نداده.
طب��ق ای��ه »َو ماَیعَلــُم َتأِویَلــُه ااِّل اللَه 

َوالرّاِســُخون ِفی الِعلــم«5 باید س��راغ 
راسخان در علم برویم. راسخ در علم 

امام صادق اس��ت،  یا 
یا امام باقر است، یا 
است،  امام هش��تم 
امیرالمؤمنین)ع(.  یا 

آن ها باید آیه را برای 
ما معن��ی کنند که به 

دایره ی قبول جبر کشیده 
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نشویم.
ببینی��د روایات ما چق��در زیبا آیه را از دایره ی جبر بی��رون می آورد؛ فضل 
یعنی پیغمبر اکرم)ص(، رحمت یعنی اهل بیت)ع(، یعنی امیرالمؤمنین)ع(، 
یعنی امام مجتبی)ع( این جا یك قید دیگر هم دارد؛ رحمت واس��عه یعنی 

ابی عبداهلل)ع( این از القاب او است که مي گوییم: »یا رَحَمُةاللِه الواِسَعة«
روایتی ه��م در این زمینه از حضرت رضا)ع( نقل می کنند که امام فرمود: 
»ُکلُّنا ُسُفن النَّجاة َو َسِفیَنة الُحَسین اُوَسُع َو ُفی الَلَجِج الغاِمرَة ارََسع«6 همه ما 
کشتي نجات هستیم، ولی خدا کشتی حسین ما را گسترده تر آفریده و در 

حرکت در تاریکی ها و اعماق دریاها سریع تر. 
یعنی اگر ُحر نزد ابراهیم)ع( می رفت ده سال طول می کشید که ُحر بشود، 

اما نزد حسین ما با یك نگاه ُحر می شد.
داس��تانی اس��ت محبت ابی  عبداهلل)ع( در دلها. من ه��ر وقت یادم می آید 
می گویم: خدایا! هرچه را می خواهي از من بگیر، حس��ین را از من 
نگیر. فکر هم نمی کنم بگیرد، علت هم دارد، دلیل هم دارد. 
رسول خدا)ص( می فرماید: »اِنَّ لِلُحَسین ِفی 
ُقَلوِب امُلؤِمنیَن َمَحَبٌة َمکُنوَنة«7 معناي 
روایت این اس��ت: خدا هر مؤمني 
را که می خواست در َرحم 
مادر خلق کند، در 
این مسیر، عشق 
به حس��ین را با 
مخلوط   او  خاک 

کرد.
را  محب��ت  ای��ن 
بي جه��ت نمی گیرند، 

خ��ود ما هم نمی گذاریم بگیرند؛ چون ما که آلوده به گناه کبیره نیس��تیم، 
اصراری بر گناه صغیره هم که نداریم، چرا بگیرند؟ دلیلی ندارد که بگیرند.

امام ششم)ع( هم مي فرماید: »ِشیَعُتنا ِمّنا ُخِلُقوا ِمن فاِضٍل ِطیَنِتنا«8 خدا وقتی 
ِگل م��ا چهارده نفر را خمیر کرد پیغمبر و عل��ی و زهرا تا دوازدهمین ما را 
ساخت از ِگل اضافه آمده ي ما، شماها را آفرید. ما ِگل مان با آن ها یکی است
عج��ب نگاهی به ما دارد خدا»َو ُلوال َفضُل اللَه َعَلیُکم« اگر فضل و رحمت 
یطان« شما هم یزیدی شده بودید، اگر فضل و رحمت  من نبود »التََّبعُتُم الشَّ
من نبود شما را هم در تالویو به دنیا می آوردم، شما را هم در ریاض به دنیا 
می آوردم، ش��ما را هم در جده به دنیا می آوردم، شما را هم در مکه به دنیا 

می آوردم.
این حدیث در بحاراالنوار مرحوم مجلسی)ره( است: فردي به امام صادق)ع( 
گفت: یابن رس��ول اهلل! می خواهم زندگی ام را ببرم مکه و تا آخر عمر آن جا 
باش��م. آمده ام با شما مش��ورت کنم. فرمود: مکه نرو؛ چون مردم مکه شر 
هس��تند. گفت: پس زندگی را جمع کنم بیایم مدینه خدمت شما؟ فرمود: 
اصاًل مدینه نیا؛ این ها از مردم مکه بدترند. مگر نمی دانی این ها با مادر ما 

چه کردند؟ کجا می خواهی بیایی؟ 
خدایا! خوب جایی ما را به دنیا آوردی، هنوز صدای گریه ی پدر و مادر ما در 

عزاي حسین)ع( در گوش مان هست. 

پینوشت:
1.بقره)2(:64
2.نساء)4(:83

3.اعراف)7(:179
4.انفال)8(:22

5.آلعمران)3(:7
6.االمامحسین197:7

7.الحقالمبینفیمغرفهالمعصومین:588
8.بحاراالنوار:303/53)حکايت55(
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مجلسهفتم
»ِبسِم اللِه الرَّحمِن الرَِّحیم«

الُم َعلی َسیِِّد االَنِبیاِء َوامُلرَسِلین َحِبیِب اِلِهنا َو  الُة َوالسَّ »اَلَحمدُِ للِه رَبِّ العالَِمین اَلصَّ
ِیِبینَّ  َطِبیِب ُنُفوِسنا اَِبالقاِسِم ُمَحَمد )صلوات( َصلَّی اللُه َعَلیِه َو َعلی اَهِل َبیِتِه الطَّ

الّطاِهریَن املَعُصوِمیَن املَُّکرَِمین.«
وجوِد مبارک حق بر اساس حکمت خود و نیاز انسان، براي هر کدام از دو 
دس��ت راست و چپ انس��ان چهارده مفصل قرار داده است. ستون فقرات 
انسان مفاصلی که دارد - فوقانی و تحتانی - هر کدامش چهارده مفصل 
است. ماده هایی که حامله می شوند و می زایند )از هر نوعی( قسمت فوقانی 
و تحتانی ستون فقرات شان هر کدام چهارده ُمهره یا مفصل دارد. پرندگانی 
که قدرت پرواز دارند، در هر بال شان - آن پرهایی که آن ها را از زمین به 
هوا می برد - چهارده پَر است که در عربی تعبیر می کنند به »قوادم«. این 
کلمه ی قوادم در فرمایشات حضرت صدیقه کبری)س( هم آمده؛ زمانی که 
حکومت و دولت زمانش را محاکمه و محکوم کرد. یك محاکمه ی حقوقی 
ق��وی که اگر مت��ن آن را به دادگاه های جهان نش��ان بدهند می بینند که 
دختر پیغمبر)ص( در آن س��ن کم، هم یك قاضی پرقدرت بوده، هم یك 
حقوق شناس بی نظیر، و هم یك وکیل دعاوی بی نمونه. فرمودند: »اِسَتبَدُلوا 
الزُّنابی ِبالَقواِدم«1 ش��ما یك جابه جایی بسیار خطرناک را مرتکب شده اید؛ 
قرآن و دین و نبوت انبیاء، با علی بن ابیطالب)ع( توان پرواز داشت، اما شما 
این پَرهای قوی را چیدید و پرهای نازکی که نقشی در پریدن پرنده ندارند 
را جای این پرهای قوی گذاشتید. یعنی شما دین را زمین گیر کردید و نبوت 
انبیاء را زمین گیر کردید و یك زخمی به دین خدا زدید که تا قیامت معالجه 

نخواهد شد و این زخم می ماند.
پ��روردگار عالم برای ُدم حیواناتی که ُدم دراز دارند، چهارده مفصل و مهره 
قرار داده. منازلی که ماه باید در طول یك ماه طی کند، بیس��ت و هش��ت 
منزل است؛ چهارده منزل قبل از بدر کامل است و چهارده منزل بعد از بدر 
کامل اس��ت تا اینکه برود در َمحاق و دوباره ظهور کند. حروف عربی که 
کامل ترین زبان جهان است چهارده حرف آن شمسی است که الف و الم  
می گیرد و چهارده حرف آن قمری اس��ت که الف و الم نمی گیرد. حروف 
مقطعه ی قرآن کریم اگر تکراری های آن را حذف کنیم دقیقاً چهارده حرف 
مي ماند که این جمله را مي س��ازد: »ِصاُط َعُلٍی َحٌق ُنِسُکُه« فقط راه علی 

حق است و ما تربیت شدگان اهل بیت، متمسك به همین راه هستیم. 
)یکی از بزرگ ترین علمای س��قیفه، علمای بنی امیه، علمای بنی عباس، 
علمای حکومت جاهلی عربی سقیفه یك تفسیر دارد که چهل جلد است 
ک��ه خیلی هم ب��ه آن می نازند بار علمی هم دارد. من با یکی از مهم ترین 
رؤسای دانشگاه های عربی ادبی اسالمی هلند در خود هلند مالقاتی داشتم 
بیش از یك ساعت. در پایان مالقات به او گفتم: آقای پروفسور! آیا علت 
ش��یعه بودن ما را می دانید که چرا دنبال اهل سنت نرفتیم؟ گفت: بگویید. 
آوردمش در کتابخانه همان دانش��گاه، در بخش کتب تفسیری، جلد اول 
این تفس��یر را درآوردم در بحث بس��م اهلل در سوره ی حمد بحث مفصلي 
درباره بس��م اهلل های قرآن آورده که آیا این بسم اهلل جزء سوره است یا جزء 
سوره نیست؟ در نماز نخوانیم یا بخوانیم؟ اگر بنا شد بخوانیم، بلند بخوانیم 
یا آهس��ته بخوانم؟ حدود بیس��ت صفحه بحث کرده، بعد می نویسد: عمر 
آرام می خوانده، ابوبکر بلند می خوانده، فالن عالم مان می گوید: جزء سوره 
نیس��ت نخوانید... خیلی برای این بحث میدان باز کرده، بعد می گوید: اما 
نظر خودم - خودش صاحب نظر اس��ت – این اس��ت: به اقوال کسانی که 
می گویند حتماً بسم اهلل را بخوانید کار ندارم، به اقوال کسانی که می گویند 

نخوانید کار ندارم، به اقوال آن هایی که می گویند جهراً بخوانیم کار 
ن��دارم، آن هایی که می گویند اخفاتاً بخوانیم باز هم کار ندارم، 

من در مسئله ی بس��م اهلل تحقیق کردم  
دیدم علی ب��ن ابیطالب، هم می خوانده 
و هم بلن��د می خوانده. و بعد این جمله 

را می نویسد که من به 
آن پروفس��ور نش��ان 
دادم؛ مي گوی��د: »َمنِّ 
اتََّخَذ َعِلیاً اِماَماً ِفی ِدیِنه 

ًو ًنفِســه ًفقد اِسًتمَسَک 
ِبالُعرَوِة الُوثقی«2.

این ح��رف خیلی طالیی 
ط��الی  ای��ن  اس��ت، 

ر  چها بیس��ت و
از  عی��ار 
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دهان یك حیوان افتاده است. او در تفسیرش وقتی به ما می رسد از ما تعبیر 
به رافضی می کند و بعد از آن هم می گوید: »َخَذلَُهُم الله« خدا همه ی این  
شیعه ها را به خاک سیاه بنشاند و نابود کند! ولی این گوهری که از دهان 

این آدم افتاده ماندگار شده است. آن پروفسور ماند چه بگوید؟ 
ک��دام فرهنگ در این عالم می تواند به فرهنگ اهل بیت ُمهر باطل بزند؟ 
بگوید به این دلیل این فرهنگ باطل است! فرهنگ ما درست است، آن ها 
دلیلی در مقابل م��ا ندارند، دلیل فرهنگ های دیگر مقابل ما فقط فحش 

است، فقط ناسزا گفتن است هیچ دلیلی ندارد.( 
گفتیم که حروف مقطعه ی قرآن کریم اگر تکراری های آن را حذف کنیم 
دقیقاً چه��ارده حرف مي ماند که این جمله را مي س��ازد: »ِصاُط َعُلٍی َحٌق 
ُنِســُکُه«3 فردي به پیغمبر)ص( گفت: ما م��دام در نماز می خوانیم »اِهِدنَّا 
اَط امُلسَتِقیم«4 این صراط مستقیم را عینی می شود نشان بدهی یعنی  الصِّ
به صورتی که با چشم دیده بشود؟ فرمود: همین االن می توانم به تو نشان 
بدهم گفت: نش��ان بده. دستش را گذاش��ت بر روی شانه ی امیرالمؤمنین 
فرمود: »هذا ِصاٌط امُلسَتِقیم« این عینیت صراط مستقیم است، این حقیقت 

صراط مستقیم است.
اما چهاردهمین سوره ی قرآن، سوره ی مبارکه ی ابراهیم است. 
در آیه ی اول س��وره ی ابراهیم سخن صریحًا 
از وج��ود مبارک پیغمبر)ص( اس��ت 
که اي پیغمبر! من به تو کتاب دادم 
ُلامِت  »لُِتخرَِج الّناِس ِمنَّ الظُّ
اِلَی النُّوِر ِبإذِن َربِِّهم 
الَعزیِز  ِصاِط  اِلــی 
الَحِمید«5. اواس��ط 
سوره بحث ذریه ی 
اس��ت  ابراهی��م)ع( 
ک��ه ابراهیم برایش��ان 
دعا کرد: »رَبِّ  اجَعلِنی 
َو ِمن  ــالة  الصَّ ُمِقیَم 
 6 یَِّتی« ِر ُذ
یك 

َیِتی ِبواٍد  آیه ی دیگر هم در این س��وره هس��ت: »ربنا اِنِّی اَســَکنُت ِمن ُذرِّ
الة«7 اواَل: اس��ماعیل)ع( یك  رَّم َربَّنا لُِیِقیموا الصَّ َغیَر ِذی َزرٍع ِعنَد َبیِتًک امُلحَّ
نفر بود، اما ذریه یعنی یك نس��ل. ثانیاَ: )لُِیِقیموا( جمع اس��ت. پس معلوم 
مي ش��ود که دعاي ابراهیم)ع( فقط در مورد اس��ماعیل)ع( نیست. عالوه 
بر این، ذریه ی ابراهیم در مکه فقط از نس��ل اس��ماعیل اس��ت نه از نسل 
اس��حاق؛ چون عده اي از ذریه ی اسحاق در مصر پراکنده بودند و هستند، 
یك عده ای از آن ها هم در فلسطین پراکنده بودند و نسل آن ها امروز هم 
هس��تند. این که می گوید: نسلم را کنار این خانه می گذارم، معلوم می شود 
در آیه ی ش��ریفه نسل اسماعیل را می گوید. بعد هم می گوید: دل عده ای 
از مردم را عاش��ق این ذریه ی من ُکن دعایش هم مستجاب شد؛ نگفت: 
»َواجَعل اَفِئدًة الّناِس« دل کل مردم را، کل مردم لیاقت این را نداش��تد که 
قلب شان ظرف محبت ذریه ی ابراهیم یا اهل بیت بشود. ما جزء مستجاب 
ش��ده های دعای ابراهیم)ع( هستیم. فرد اول در آیه ی اول؛ پیغمبر است و 
یقیناً مصداق اَتم و اَکمل این دعاها در این دو آیه، سیزده نفر هستند؛ فاطمه 
اطهر، امیرالمؤمنین و یازده فرزندشان. خدا از پیغمبر)ص( تعبیر به سراج منیر 
می کند، از زهرا)س( تعبیر به َقمر می کند و امیرالمؤمنین تا امام زمان)ع( هم 

دوازده ستاره ی برج فاطمی و نبوی و علوی هستند. 
این چهارده تا س��تون فقرات معنوی عالمیان هستند که هر انسانی بدون 
این ها معلول است؛ چون ستون فقرات ندارد؛ رها است، مریض است، علیل 
است؛ لذا اخالق درستی ندارد، عمل درستی ندارد، اعتقاد درستی ندارد. اما 
این ستون فقرات نخاع می خواهد و نخاع این ستون فقرات که چهارده نفر 

هستند، قرآن کریم است: »اِنِّی تارٌِک ِفیُکُم الثََّقَلین ِکتاَب الله َو ِعرتَِتی«8 

پینوشت:
1.بحاراالنوار:158/43باب7حديث8

2.تفسیرفخررازی:207/1؛تفسیرمفاتیحالغیب:205/1
3.تفسیرصافی:91/1

4.فاتحه)1(:6
5.ابراهیم)14(:1
6.ابراهیم)14(:40
7.ابراهیم)14(:37

8.بحاراالنوار:126/23باب7حديث54

کشتی نجات
ویـژهنامهصبحدهـۀاولمحرم

محـــــرم1433
آذرمــــــاه1390 65



مجلسهشتم
»ِبسِم اللِه الرَّحمِن الرَِّحیم«

الُم َعلی َسیِِّد  الُة َوالسَّ »اَلَحمدُ للِه رَبِّ العالَِمین اَلصَّ
ین َحِبیِب اِلِهنا َو َطِبیِب ُنُفوِســنا  االَنِبیاِء َوامُلرَســلِ
اَِبالقاِســِم ُمَحَمد َصلَّی اللُه َعَلیِه َو َعلی اَهِل َبیِتِه 

ِیِبینَّ الّطاِهریَن املَعُصوِمیَن املَُّکرَِمین.« الطَّ
کتاب خ��دا با عباراتي گوناگ��ون در ضمن آیاتي 
متعدد، مسئله ی اساس��ی و اصولی و بسیار مهِم 
مالک ه��ا و معیاره��ا را مورد توجه ق��رار داده، و 
این مسئله را که برپایی نظام کل شیء بر اساس 
مالک خاص خوِد شیء است و معیار خاص خوِد 
شیء است اعالم می کند و بدون تکیه ی بر مالک 
و معیار و میزان برای هیچ چیزی نه س��رپا شدن 
و ن��ه ماندن را عقیده دارد، نه چیزی بدون مالک 
بوجود می آید و نه چیزی بدون معیار و میزان برپا 
می ش��ود و نه می تواند ادام��ه ی حیات بدهد و نه 
می تواند ثمر و منفعت الزم را از وجود خود ظهور 

بدهد.
این یك حقیقتی اس��ت که بش��ر در طول تاریخ، 
نسبت به خودش بی توجه بوده، البته اکثریت بشر. 
اما از دیرباز هنگامی که می نشسته و بحث علمی 
می کرده، ثاب��ت می کرده و برایش هم ثابت بوده 
و روش��ن بوده که به وجود آمدن و س��رپا شدن و 
تداوم حیات برای هر موجودی، از برکت آن معیار 
و مالک و میزانی است که قرار داده شده. عده ای 
که بویی از رس��الت انبیاء به مشام شان خورده بود 
می گفتند خدا قرار داده، یك عده ای هم می گفتند: 
قرار وج��ود این موج��ودات این اس��ت. باالخره 
در تاریخ بش��ر، مخالف مالک و معی��ار و میزان 
وجود نداش��ته است که بگوید این گیاه دانه اش یا 
هسته اش یا شکافته ش��دن آن یا ریشه دادن آن 
در زمین، س��اقه دادن آن در بیرون، رنگ آن، قّد 
آن، وزن آن، حج��م آن و منافع آن، بدون مالک 
است، بدون میزان است. اگر میزانی در خوِد همین 
گیاهان نبود، گیاه بر چه اساسی بر خالف جاذبه ی 
زمین ریش��ه خودش را فع��ال می کند و به طرف 
باال ساقه می دهد؟ این که یك طرف گیاه به عنوان 
ریشه برابر با میل جاذبه فرو می رود، اما یك طرف 

دیگر آن به عنوان س��اقه، ب��ر خالف میل جاذبه 
می آید باال، این باید یك مالکی داشته باشد، یك 
معیاری باید داشته باشد. حاال یا در درون خودش 
ب��ه او یاد داده اند، یا نه، یك علیمی، یك حکیمی 
بر اس��اس عدلش که همان مالک است، این کار 

را می کند.
باالخره بر اس��اس همان مالک که عدل اس��ت 
گیاه در حّدی که رش��د می کند متوقف می شود با 
این که تمام عوام��ل حرکت روبه باال باز هم با او 
هست، یعنی هرچه که باعث بوده گیاه برود باال، 
هنوز هس��ت، اما باالتر نمی رود. در مورد انسان ها 
هم همین طور اس��ت، با این که تم��ام عوامل قّد 
کش��یدن هس��ت، اما به یك نقطه که می رسند 
متوقف می شوند، دست خودشان هم نیست، کار 

آن مالک است، کار آن معیار است.
بعضي ه��م پرت وپال می گویند ک��ه کار طبیعت 
اس��ت. اما آن هایی که بویی از توحید استش��مام 
کرده اند می گویند: عدالت حق اس��ت. بعد معنی 
هم می کنند عدالت را و می گویند: عدل به معنای 
»وضُع الشیء علی َموِضِعه« است یعني هر چیزی 

را سرجای خودش قرار دادن. 
هیچ کس عقیده ندارد که چیزی بی مالک به وجود 
می آی��د، چیزی بی مالک رش��د می کند و چیزی 
بی مالک متوقف می ش��ود. و اگر بتوانند یك جا 
در عال��م طبیعت، مالک را به هم بریزند، یا معیار 
را به هم بریزند - یعنی موجود را از آغوش مالک 
خارج بکنند - یك موجود عجیب و غریبی از آب 
درمی آید که نه شکل درستی پیدا می کند، نه رشد 
درس��تی پیدا می کند، نه قّد درستی پیدا می کند، 
فقط و فقط یك موجود مزاحم می ش��ود. در این 
مطل��ب دقت بفرمایید که تم��ام آن حرف قرآن 
اس��ت. شما کلمه ی فساد را در قرآن ببینید، مثاًل 
همین لغت را درباره ی آسمان ها و زمین استعمال 
کرده »لََفَسَدتا«1 هر دو فاسد می شود، یعنی اگر دو 
خدا وجود داشت، آسمان ها و زمین قیافه ای غیر از 
این پیدا می کرد، حجمی غیر از این پیدا می کرد، 
حرکتی غیر از این پیدا داش��ت. نه این که ذره ای 

منفع��ت ظاهر نمی کرد، بلکه فس��اد 

مطلق بود، تمام آن ضرر بود و شر بود.
درب��اره ی همین گیاهان، یك مالک رش��د گیاه 
و محصول دادن گیاه، ب��ه قوِل خوِد قرآن، زمین 
پاک است، یعنی زمینی که شوره ندارد، نمك زیاد 
ندارد، سنگالخ نیست، ریشه در آن زمین می تواند 
کار بکند، س��اقه به قاعده می توان��د بیرون بیاید: 
ِیُب َیخــُرُج َنباَته ِباذن َربِّه«2 یعنی چند  »َوالَبلُد الطَّ
مالک الهی می خواهد که یکي از آنها زمین طیب 
اس��ت، یعنی زمین بااستعداد، یکی از آنها  رحمت 
حق اس��ت، اراده ی حق است، عدالت حق است. 
ما در کن��ار یك گیاه، موج ظه��ور صفات خدا را 

می توانیم ببینیم:
برگ درختان سبز پیش خداوند هوش

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار3 
قران در مورد همین کیاهان هم لغت فس��اد را به 

ی َخُبَث الَیخُرُج ااِّل َنِکداً«. کار گرفته: »َوالذِّ
حاال برویم ُسراغ این بحِث محورِی ریشه ای بسیار 

مهم؛ اما با یك زبان روان طبق آیات قرآن مجید:
م��ا از نظر جایگاه، مادون پ��روردگار و مافوق تمام 
موجودات روی زمین هس��تیم - اما اگر بخواهیم 
فوق تمام موجودات عالم بش��ویم، یعنی از مالئکه 

باالتر برویم، آن باز یك مالک دیگر دارد - این 
یك جایگاه طبیعی و ذاتی براي ما است: 

ــمس  َر لَُکم وَالَّیل وَالنَّهار والشَّ »َســخَّ
والنُُّجوم  والَقمــر 

ٌت  ُمَســَخرا
 4 مــِره« ِباَ
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شاید واضح به نظر برس��د که بله، ما از گاو و فیل 
برتریم، اما به قول قدیمی ها: تو که اشرف موجودات 
روی زمین هس��تی آیا فکر کردي پروردگار تو که 
حتی برای ی��ك علف مالک ق��رار داده، برای تو 
م��الک قرار ن��داده؟ »أَیحَســُب االِنســاَن اَن ُیرتََک 
ُســدی«؟5 اگر بگویی مالک ق��رار نداده، یعنی من 
یك موجود بیگانه ی از کل هستی هستم. که این 
یك دروغ بزرگ اس��ت، چرا؟ چون ربط تو به تمام 
موجودات معلوم است، و اگر تنها یك ربط تو را ببرند 
نابود می شوی. تو مثاًل با آب مربوط هستی، با آب 
زندگی می کنی، آب را می خوری، با آب غذا درست 
می کنی، با آب شست وشو می کنی، اگر من ربط تو 
را ببرم »لَو َجعلنــاُه اُجاَجاً«6 بیایم به هرچه آب در 
کره ی زمین اس��ت بگویم کامال شور و تلخ شوید. 
ت��و چه می کنی؟ نه می توانی بخوری، نه می توانی 

بکاری، نه می توانی بشوری، چه کار می کنی؟ 
با اشاره  به یك لطیفه ای که در این مسئله هست، 
به طرف نورانیت قرآني برویم »اَنزَلنــا إِلَیُکم ُنورَاً 

ُمِبینا«7 قرآن نور آشکار است.
امَء رََفَعها َو  خداوند در قرآن کریم مي فرماید: »وَالسَّ
َوَضَع املِیزان«8 یعنی این میلیاردها سیاره و میلیاردها 
صحابی و کهکش��ان که ن��ه با زنجیر به 
سقفی بس��ته ش��ده اند و نه ستوني 
زیر آن هاست طبق مالک من، 
میلیارده��ا 
ل  س��ا
س��ت  ا

ک��ه در فض��ا گردش منظ��م دارند، تص��ادف هم 
نمی کنند، فرو هم نمی ریزند. بالفاصله برمی گردد 
به انسان و می گوید: »ااَّل تطغوا ِفی املِیزان«9 یعنی 
در کار میزان طغیان نکنید، از مالک جدا نش��وید، 
از میزان جدا نش��وید. طغیان در میزان نکنید یعنی 
دست به معیارهای آسمان ها نزنید؟! مگر ما قّدمان 
چقدر اس��ت یا طیاره هایمان چقدر ب��اال می رود یا 
چقدر قدرت داریم که آیه به ما هشدار بدهد دست 
ب��ه معیارهای باال نزنی؟! این آی��ه اصاًل کاری به 
معیارهای باال ندارد، بلکه یر مورد یك میزانی است 
که در دسترس ما است، یعني در مالک  زندگی تان 

طغیان نکنید.
ش��ما هم مالک دارید برای سالم زندگی کردن، 
برای درس��ت زندگی کردن، برای صحیح زندگی 
ک��ردن. همان طوری ک��ه در هم��ه ی موجودات، 
مالک ها متعدد است، در زندگی شما هم دو مالک 
هست، ستون فقرات حیات شما دو تا است: »واَنزَلنا 
َمَعُهُم الِکتاَب وَاملِیزان«10 یك مالک، قرآن است و 
دیگري میزان. از )واو( واو عاطفه ش��ده یعنی یك 
مالک کتاب اس��ت، یك معیار هم میزان اس��ت. 
خوب، اگر این می��زان، همان قانون حالل و حرام 
باشد، در خوِد قرآن هست و دوباره گفتن نمی خواهد. 
معلوم می شود این میزان چیز دیگری است که اوال 
باید هم وزن قرآن باشد و ثانیا کارش این است که 

نگذارد شما در معانی قرآن دچار تحریف شوید.
این مالک دوم باید سراس��ر علم باش��د، حکمت 
باشد، عدل باشد، فهم باشد، بصیرت باشد، که ما 
این ها را در س��قیفه نمی بینی��م، آن چیزی که در 
سقیفه می بینیم جنگ است، انصار می گویند: 
صندلی برای ما است، حق ما است، مهاجرین 
می گویند: برای ما است و حق ما است! عاقبت 
در این دعوا مکه ای ها برنده ش��دند، آیا این ها 
میزان هستند؟ این ها معیار ساختن زندگی سالم 
هس��تند؟ این ها تکیه گاهی هستند که اگر ما به 
آن ه��ا تکیه بدهیم دیگر ما را جهنم نمی برند؟ نه 

اینها نیستند!
به امام باقر)ع( گفت: یابن رس��ول اهلل! »َوزُنوا 
ِبالِقسطاِس امُلسَتِقیم«11 هم میزان 

برای ما مبهم است و هم قسطاس مستقیم؟ فرمود: 
»اَلِقســطاُس امُلســَتِقیم وَاللُه َعِلیُّ بُن ابیطالب« این 
میزان اس��ت. در این معیار، علم هست بی ساحل، 
عدالت هست بی س��احل، ارزش های الهی هست 

بی حدود، این میزان زندگی است.
»ااَّل تطَغوا ِفی املِیزان« نسبت به علی طغیان نکنید 
چون همه ی زندگی شما فاسد می شود حتی فهم 
ش��ما هم از قرآن فاسد می شود. آن وقت هر کافر 
نجس��ی را می گویی��د اولی االمر اس��ت. »َو اَِقیُموا 
الَوزن«12 در زندگی خودتان اقامه کنید ترازو را، ترازو 
را کنار نزنید، ترازو را تعطیل نکنید، ترازو را نبرید در 
صف مأموم بنشانید و بگویید حرف نزن و ااّل گردن 
وا املِیزان« از ارزش میزان کم  تو را می زنیم »والُتخِسُ
نکنید،  نگویید علی و معاویه، نگویید یزید و حسین 
بن علی. علی افق صفات من است، معاویه تجلی 
صفات ابلیس اس��ت. کم نکنید ارزش اهل بیت را. 
ننشینید بگویید یك جنگی بوده این ها عددشان کم 
بوده و طبیعتاً مغلوب شدند. کشتن آن ها را کم نکنید. 
آن ها آمده بودند چراغ توحید را خاموش بکنند، آمده 
بودند که همه انبیاء را بکشند، آمده بودند پرونده ی 
ق��رآن را خاتمه بدهند. نگویید این دو با هم جنگ 
داش��تند، بگویید جنگ حق و باط��ل، جنگ نور و 
ظلمت، جنگ خدا و ابلیس. کربال صحنه جنگ خدا 
و ابلیس بود، ولی دس��ت خدا در این جنگ حسین 
بود، دست خدا در جنگ جمل علی بود، دست خدا 

در جنگ صفین علی بود.

پینوشت:
1.انبیاء)21(:22
2.اعراف)7(:58
3.سعدیشیرازی
4.نحل)16(:12

5.قیامت)75(:36
6.واقعه)56(:70
7.نساء)4(:174

8.الرحمن)55(:7
9.الرحمن)55(:8
10.حديد)57(:25

11.بحاراالنوار:106/100باب2
12.الرحمن)55(:9
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مجلسنهم
»ِبسِم اللِه الرَّحمِن الرَِّحیم«

الُم َعلی َسیِِّد االَنِبیاِء َوامُلرَسِلین َحِبیِب اِلِهنا َو  الُة َوالسَّ »اَلَحمُد  للِه رَبِّ العالَِمین اَلصَّ
ِیِبینَّ الّطاِهریَن  َطِبیِب ُنُفوِسنا اَِبالقاِسِم ُمَحَمد َصلَّی اللُه َعَلیِه َو َعلی اَهِل َبیِتِه الطَّ

املَعُصوِمیَن املَُّکرَِمین.«
خداوند مهربان از باِب لطف و مهر و احسانی که به انسان دارد، برای این که 
چند روزی که در دنیا هست زندگی مستقیم و بر اساس حق برای او به پا 

شود، معیارها و مالک هایی را برای او قرار داد.
از زم��ان حضرت آدم تا االن، م��ردان و زنانی که زندگی خود را هماهنگ 
ب��ا این مالک ها بنا کردند، زندگی مس��تقیمی را یافتن��د، وجوِد با منفعتی 
شدند، به تعبیر عیسی بن مریم)ع( در گهواره، نّفاء شدند که معنای »َجَعَلِنی 
ُمباَرکاً« اس��ت بنا بر توضیحی که امام ششم )علیه السالم( دادند. این افراد 
با هماهنگ ش��دن با این مالک ها، خیِر دنیا و آخرت خود را تأمین کردند. 
نیا َوالِخرَة«1  رسول خدا)ص( کراراً به مردم فرمود: »َفاِنِّی َقد ِجئُتُکم ِبَخیرِالدُّ
من از جانب خدا خیر دنیا و آخرت را برای ش��ما آوردم. آن هایی هم که در 
مقابل این مالک ها تکبر کردند و خود را با معیارهای دیگر که معیار های 
ابلیسی است هماهنگ کردند، با اختیار خودشان فیوضات الهیه را، خیر دنیا 

و آخرت را، سعادت امروز و فردا را از دست دادند.
آیاتی در این زمینه از کتاب خدا شنیدید که در این آیات، پروردگار مهربان 
عالم، دو مالک برای این امت قرار دادند یك مالک؛ قرآن کریم اس��ت و 
یك مالک هم اهل بیت)ع( هس��تند که به  همی��ن عنوان در قرآن مجید 

مطرح هستند.
شما اگر بخواهید آثار هماهنگی یك انسان را با این دو مالک مالحظه کنید 
بهترین مصداق، وجوِد مبارک قمربنی هاشم )علیه السالم( است. ایشان طبق 
مالک قرآن مجید و با توجه و عنایت سه امام که مالِک قرار داده شده ی 
خدا بودند رش��د کردند. یك امام؛ وجوِد مبارِک امیرالمؤمنین)ع( بود. یك 
امام؛ حضرت مجتبی )علیه السالم( بود و یك امام هم حضرت ابی عبداهلل 

الحسین)ع(.
قمربنی هاشم )علیه السالم( سیزده سال در کنار امیرالمؤمنین)ع( تربیت شد 
و امیرالمؤمنین)ع( هر خیری را به او آموخت و در هر خیری هم او را تمرین 
داد. ده سال از وجوِد مبارِک امام مجتبی)ع( فیض ادب و تربیت گرفت، ده 

سال هم از وجوِد مبارِک حضرت ابی عبداهلل الحسین)ع(. 
ب��ا این دو مالک اله��ی، با این دو میزان الهی و با ای��ن دو معیار الهی به 
جایی رس��ید که هر وقت وج��وِد مبارِک امام ص��ادق)ع( می آمدند کربال، 

زیارتی که برای ایشان می خواندند نشسته نمی خواندند با تمام قد کنار قبر 
مطهر او می ایستادند و این گونه حضرت را زیارت می کردند. البته لمس این 
زیارت کار بسیار مشکلی اس��ت که وجوِد مبارِک امام صادق)ع( یك فرد 
را در معرض س��الم این سالم کنندگان قرار داده، »َسالمُّ الله َو َسالُم َمالِئَکِة 
دیِقین َو  ین َو ِعبادِه الّصالِحین و جمیع الشهدا َو الصِّ رِبین َو اَنِبیاِئه امُلرَســلِ امُلقَّ
ِیبات ِفیام تغتدی َو َتُروح«2 س��الم خدا، فرشتگان مقرب، انبیاء  الزاِکیات الطَّ
فرستاده شده، سالم همه ی بندگان صالح خدا، سالم همه ی شهداء، سالم 
همه ی صدیقین، تا زماني که شب و روز در رفت و آمد است »َعَلیَک َیابَن 

اَمیرَامُلؤِمنین« بر تو باد ای فرزند امیرالمؤمنین.
یعن��ی امام می خواهن��د بگویند تمام این ها س��الم کننده ی به عموی من 
قمربنی هاشم)ع( هستند. این خیلی حرف است این به طور طبیعی به نظر 
می آید که قمربنی هاشم در ورود به عالم بعد باید به انبیاء باید سالم بکند 
چون وارد بر مورود باید س��الم بکند. با ورود به ملکوت باید به مالئکه ی 
مقرب سالم بکند اما این جا عکس است خدا به تو سالم می کند، مالئکه 
به تو سالم می کنند، انبیاء به تو سالم می کنند و این برای آن ها لذت دارد 
که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل به تو سالم بکنند و افتخار بکنند که به ما 

اجازه دادند به قمربنی هاشم سالم بکنیم، به محضر او برسیم. 
رسول خدا)ص( می فرماید: آقای تمام مردم عالم شهداء هستند، ولی پرونده 
با این حرف بسته نمی شود پیامبر)ص( می فرماید: آقای تمام شهدای عالم 

و سید و سرور شهدای عالم، این هفتاد و دو نفر هستند. آقا و سید این 
هفتاد و دو نفر حسین من است و مرتبه ی بعد قمربنی هاشم.

ف��ردي می گوی��د: ب��ه من��زل زین العابدین 
)علیه السالم( رفتم، دِر اتاق را با اجازه باز 
کردم، داخِل اتاق مالقات ایشان کنار 

امام نشس��تم، یك مرتبه 
دیدم در باز ش��د یك 
بچه ی چهار - پنچ 
اتاق شد،  وارد  ساله 
امام ب��ا هیجان بغل ِ 

خ��ود را ب��از کردند، 
بچه خیز برداشت پرید 

زین العابدین)ع(  بغِل  در 
دس��ت انداخ��ت به 

گ��ردن 
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بچه، صورت بچه روی شانه ی امام بود امام بدون صدا مثل ابر بهار اشك 
ریخت بدون صدا. عرض کردم: یابن رسول اهلل! از فرزندان پدر شما هست؟ 
فرمود: نه، این بچه ی عموی من قمربنی هاش��م است. این بچه شش ماه 
منتظر برگشتن پدرش بود وقتي برای او روشن شد که بابا نمی آید هر روز 
م��ادرش او را می آورد خانه ی ما و می آید بغِل من. بعد فرمود: خدا رحمت 
کند عمویم عباس را، خداوند در قیامت مقامی به او داده که تمام شهیدان 
اولین و آخرین قبطه می خورند و می گویند: ای کاش ما جای عباس بودیم.

زندگی قمربنی هاش��م )علیه السالم( چهار درس مهم دارد؛ یك پیام او این 
است که اي مردم! روشتان نسبت به فرزندانتان این باشد که خیر و خوبی 
و ارزش ها را به آن ها تعلیم بدهید و آن ها را در این تعلیم تمرین بدهید تا 
این که نهایتاً بشوند خادم خدا، خادم قرآن، خادم پیغمبر و خادم اهل بیت)ع(. 
و این تمرین دادن به بچه هایتان باید در حّدی باشد که این حالت خدمت در 
آن ها رنگ ثابت پیدا بکند و تا آخر عمر در آن ها بماند. رنگ خدا را بگیرند 

»صبَغة الله َو َمن اَحسُن ِمنَّ اللِه صبغة«.3 
پی��ام دوم این اس��ت که بچه هایتان را به معناي حقیق��ي، وفادار به قرآن 
و پیغمب��ر و ائمه و اهل بیت)ع( بار بیاورید که در وفاداری، عهدش��کنی به 
درون آن ها راه نداش��ته باش��د. در جریانات، در حوادث، در ش��یرینی ها، در 
تلخی ها وفادار باش��ند »ِمن امُلؤِمنین رِجاٌل َصَدُقوا ما عاَهدو اللَه َعَلیِه َفِمنُهم 
ُلوا َتبِدیاٌل«4 از مردم مؤمن کسانی  َمن َقضی َنحَبه َو ِمنُهم َمن َینَتِظر َو ما َبدَّ
هستند که به تعهدشان نسبت به پروردگار وفادار بودند و رشته ی 
وفاداری ش��ان تا این جا ادامه پیدا کرد که یا شهید شدند یا 
نه، ماندند و وف��اداری را ادامه دادند »َو 
لُوا تَبِدیاًل« اصاًل در فکر تغییر  ما بَدَّ

این وفاداری نیفتادند. 
س��وم؛  پی��ام  ام��ا 
دو  را  بچه هایتان 
مرگه بار نیاورید. 
آن ق��در به آن ها 
شخصیت بدهید، 
آن ق��در ارزش ها را 
در آن ه��ا  زنده کنید 
ک��ه اگ��ر در مقابل 
حق  دش��من 
ر  ا قر

گرفتند، ابداً سر تسلیم فرود نیاورند. اگر هم قرار است کشته شوند، در حال 
ذلت نباشند که هم یك مرگ شخصیتی ببینند و هم یك مرگ بدنی.

این پیام قمربني هاش��م)ع( اس��ت که اي مردم! فرزندانتان را دو مرگه بار 
نیاورید، زبون بار نیاورید، پوچ بار نیاورید، من را این طور بار آوردند که وقتی 
در کوران حادثه، در اوج تش��نگی، در اوج غربت، در اوج محرومیت از امور 
مادی، امان نامه برای من آوردند، اصاًل نامه را نگرفتم که بخوانم، همینکه 
گفتند نامه آورده اند، شمشیر از غالف کشیدم، خیز برداشتم تا آورنده ي نامه 

را بزنم و دو نیم کنم اما گریخت.
ما یك مرگ را قبول کردیم نه دو مرگ را، و حیات ما در همین یك مرگ 
یَن ُقِتُلوا ِفی َسِبیِل  َبَّ الذِّ است و خدا هم این حقیقت را ُمهر کرد: »َو ال َتحسَّ
اللِه اَمواَتاً«5 اسم آن را می گذارند مرگ، اما مرگ نبود، حیات عند ربهم بود. 
اما پیام چهارم؛ این قدر مقام انس��انی نسل خودتان را رفعت بدهید، بلندی 
بدهید، به آن ها بزرگی و آقایی بدهید که سّر نگهدار بی نظیری بشوند که 
اگر گرفتار دش��من شدند و دشمن هم اعالم کرد یا س��ّرت را بده یا تو را 
قطعه قطعه می کنیم. به دشمن بگویند: بدن برای قطعه قطعه شدن حاضر 

است اما دادن سّر هرگز.
قمربني هاشم)ع( مي گوید: من را این گونه تربیت کردند، من تمام سّر وجودم 
حسین است. من سّری که داشتم سّر خدا بود و سّر ملکوت بود و سّر خلقت 
بود و همه چیز در این سّر بود؛ حسین. دیدید که با من چه کردند که این 
س��ّر را از دست بدهم، اما یك نگاه به بدنم کردم، یك نگاه به دشمن و با 

کمال شجاعت و سرافرازانه گفتم: 
َوالله اِن َقَطعـُتم َیِمینی       

اِنِّی اُحاِمی اََبداً َعن ِدیِنی 
َو َعن امام الصادق الَیِقین      

َنجِل النَِّبی الطاِهر االَِمین6
اگر یك دس��ت مرا گرفتید، آن دس��ت من را هم بگیرید، َفرق من را هم 

بگیرید، چشم من را هم بگیرید، اما من حسین را از دست نمی دهم.

پینوشت:
1.بحاراالنوار:192/18باب1حديث27؛امالی،شیخطوسی:583حديث1206

2.بحاراالنوار:277/98باب20حديث1
3.بقره)2(:138

4.احزاب)33(:23
5.آلعمران)3(:169

6.المناقب،ابنشهرآشوب:108/4
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مجلسدهم
»ِبسِم اللِه الرَّحمِن الرَِّحیم«

الُم َعلی َسیِِّد االَنِبیاِء َوامُلرَسِلین َحِبیِب اِلِهنا َو  الُة َوالسَّ »اَلَحمُد  للِه رَبِّ العالَِمین اَلصَّ
ِیِبینَّ الّطاِهریَن  َطِبیِب ُنُفوِسنا اَِبالقاِسِم ُمَحَمد َصلَّی اللُه َعَلیِه َو َعلی اَهِل َبیِتِه الطَّ

املَعُصوِمیَن املَُّکرَِمین.«
چند مطلب از اخالق مبارک وجود ابی عبداهلل الحس��ین)ع( است که برای 
همه درس اس��ت؛ برای هر کس��ی که میدان بیشتری در زندگی دارد؛ چه 
میدان مالی، چه میدان مقامی، چه میدان علمی. این مطالب را اهل  ُسنت 
هم نوشته اند من این موارد را اول در کتاب های آن ها دیدم بعد در کتاب های 
خودمان؛ درس گرفتن از زندگی کس��ی که تمام انبیاء برایش گریه کرد ند، 
آسمان و زمین برای او گریه کرد، ماهیان دریا برای او گریه کردند، پرندگان 
هوا برای او گریه کردند این گفتار زین العابدین)ع( است که هیچ چیز در این 
عالم نبود مگر این که برای پدرم گریه کردند. امام صادق)ع( نیز می فرماید: 

تا قیامت هر شب خدا و مالئکه او را زیارت می کنند.
درس اول: حضرت در کوچه می رفت تعدادي بچه که باز ی شان تمام شده 
بود از خانه هایشان نان خشك آورده بودند نشسته بودند روی خاک تا نان 
خشك بخورند، چشمشان به ابی عبداهلل)ع( افتاد همه از جا بلند شدند دامن 

او را گرفتند گفتند: بیا با ما ناهار بخور، فرمود: باشد! 
این درس اس��ت یعنی اي بزرگ ترها، تمام محبت را هزینه ی کوچکترها 
بکنی��د تا آن ها هم با عاطفه ب��ار بیایند، آن ها هم لطیف ب��ار بیایند، باید 
بچه هایم��ان را نازک دل بار بیاوریم که اگر چند س��ال دیگر که ما در دنیا 
الُم َعَلیَک یا اَباَعبِدالله« بتوانند  نیستیم این جمله به گوش آن ها خورد »السَّ
گریه کنند. بچه ها سنگ دل بار نیایند، بچه ها را به خاطر خستگی کار روز 
َرد نکنی��د، آغوش تان را برای بچه ها تعطی��ل نکنید همه چیز را واگذار به 

همسرتان نکنید این ظلم به نسل است.
آم��د روی خاک نشس��ت، این ها که دیگر یادش��ان نمی رفت، تا آخر عمر 
افتخارشان بود که حسین)ع( با ما ناهار خورد، درست هم نان خشك خورد، 
یعنی َس��ِر بچه ها کاله نگذاش��ت کامال غذا خورد تا سیر شد. بعد فرمود: 

عزیزانم من دعوت شما را راحت قبول کردم؟ گفتند: بله آقا )اصاٌل او دعوت 
همه را راحت قبول می کند. خیلی راحت لبیك می دهد، خیلی راحت جواب 
س��الم می دهد(. فرمود: من به حرِف همه ی ش��ما گوش دادم شما هم به 
حرف من گوش می دهید؟ گفتند: کاماًل، فرمود: بلند شوید دنبال من بیائید. 

همه را آورد خانه.
)این کار را قیامت مادرش انجام می دهد، اینکه چرا خودش انجام نمی دهد 
علت دارد. در تفاس��یر مهم گذش��ته ی ما مثل تفس��یر ُفرات آمده که در 
قیامت وقتی دختر پیغمبر)ص( می خواهد وارد محش��ر ش��ود به کل اهل 
محش��ر می گویند: چش��م تان را پایین بیندازید، واهلل نگاه به نامحرم حرام 
وا اَبصاَرُکم«1 می آید جلوي درِ بهشت  است، چشمتان را بیندازید پایین »ُغضُّ
پ��در را می بیند، امام مجتبی)ع( را می بیند، می بیند یك نفر هم ایس��تاده 
که َس��ر ندارد، مي پرسد: این کیس��ت؟ پیغمبر)ص( می گوید: فاطمه جان! 
حسین است. فاطمه ناله می زند. خطاب می رسد: فاطمه ی من، ناله نکن. 
من مخصوصاً می خواستم حسین تو را به همان حال روز عاشورا نشان تو 

بدهم که خودم جزء تسلیت دهندگان به تو باشم، به تو تسلیت می گویم. 
به خاطر حسینت اعالم می کنم به تو که بدون قید و شرط، هرچه 

می خواهی از من بخواه، تمام عزاداران حسینت را می خواهی 
بخواه، گریه کن ه��ا را می خواهی بخواه، 

این ها مه��م نیس��ت، گریه کن های 
غیرشیعه فرزندت را می خواهی بخواه، 

همه را قبول می کنم با 
خودت بردار و برو(. 

هم��ه را آورد خانه، 
ب��ه خادم��ان خانه 

دست  یك  فرمودند: 
لب��اس به ه��ر یك از 

این بچه ها بدهید، هر چه 
هم دارید بیاورید، برای 
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این که این ها هرچه داش��تند گذاشتند سِر سفره. من نمی توانم مثل این ها 
عمل بکنم، اگر هرچه آوردني اس��ت بیاورید، باز هم من نس��بت به این ها 

کم کار کرده ام.
درس دوم: سید الشهداء)ع( یك روز از کوچه اي می گذشت، ظهر بود، چند 
کارگر ساده، ُسفره ی پارچه ای که مقداري نان خالی در آن بود پهن کرده 

بودند که ناهار بخورند.
)اي مردم، اي صاحبان علم، اي صاحبان مال، به این آس��تین کهنه ها، به 
این پابرهنه ها، به چشم حقارت نگاه نکنید خدا در بین این ها بندگان عجیبی 

دارد که ما نمی دانیم.( 
یکی از از این آستین پاره ها گفت: رفقا دست نبرید در سفره بروم ابی عبداهلل 
را بیاورم گفتند: چه می گویی؟! کجای کار هستی؟ تو بروی حسین را با آن 
عظمتش بیاوری سر سفره ی ما؟ گفت: شما چه می گویید؟! شما که متوجه 
نیستید این کیست! بلند شد آمد جلو گفت: آقا جان! با ما ناهار می خورید؟ 
فرمود: بله، پیاده ش��د سر سفره که نشست این آیه را خواند: »اِنَّه ال ُیِحبُّ 
امُلســَتکرِبین«2 خدا باد به دماغ ها را دوس��ت ندارد. خدا آن هایی که 
مردم ضعیف و  مس��تضعف و آستین پاره  را با چشم حقارت 

نگاه می کنند دوست ندارد. 
غذا خورد فرمود: می آیید خانه ی ما؟ 
گفتند: بله آقاجان می آییم. فرمود: 
ما غذای گرم داریم آن ها را 
به خانه بُرد. فرمود: 
هم��ه ی  ب��رای 
غ��ذای  آن ه��ا 
بگذارید.  کام��ل 
این هم یك درس.
س��وم،  درس  ام��ا 
کردن  هزین��ه   درس 
پ��ول  آبروس��ت، 

ن��داری، قدرت نداری، اما خدا به تو آب��رو داده برای باز کردن ِگره دیگران 
آبرو هزینه کن.

سید الش��هداء)ع( در مدینه از کنار باغی مي گذشت دید باغبان با چهره ی 
اندوهناک نشسته، ظهر بود، غذایي که خودش باید مي خورد لقمه می کرد 
و جلوی سگ باغ می گذاشت. امام چند لحظه اي او را نگاه کرد، بعد فرمود: 
چه می کنی؟ باغبان سرش را باال کرد، تا چشمش به ابی عبداهلل افتاد گفت: 
غصه دار هستم، ناراحت هستم، مالِك من یك یهودی است و من مسلمان 
هستم، دلم می خواهد از زیِر بار این یهودی بیرون بیایم. دارم غذای خودم 
را به این سگ می دهم بلکه یك ُدمی تکان بدهد کار ما حل شود. )حتی 
کمك به حیوان هم ِگره از کار باز می کند.( امام آمدند دِر مغازه ی یهودی، 
منزل یهودي هم طبقه باالي همان مغازه بود و همسرش هم کنار پنجره 
نشس��ته بود. امام فرمودند: دویس��ت درهم پول آورده ام غالمت را بخرم. 
گفت: آقا نمی فروشم، کل باغ و غالمم فدای آمدن تو، برای تو. غالم و باغ 
را به تو بخشیدم. )حسین آزاد می کند آدم را. خداوند آن قدر به او قدرت داده 
ک��ه آدم را از قیود آزاد کند، آدم را از عذاب آزاد کند.( فرمود: این دویس��ت 
درهم را که پول غالم است به تو بخشیدم. گفت: یابن رسول اهلل! پول را به 
خودت��ان ِهبه کردم. امام فرمود: پس من هم این پول را االن می برم و به 
غالم می دهم، خودش را هم آزاد می کنم، باغ را هم به نام خودش می کنم. 
زن یهودی از آن باال گفت: اي مرد! یهودي سرش را بلند کرد. زن گفت: 
من ِمهرم را به تو بخشیدم، من مسلمان شدم. مرد یهودی گفت: چرا تو تنها 

مسلمان شوی؟ حسین جان! من را هم مسلمان کن. 
این همه، نتیجه یك قدم ابی عبداهلل)ع( است. قدم باید برکت داشته باشد، 

قدم باید منفعت داشته باشد.

پینوشت:
1.تفسیرفرات:443،حديث443)سورةطور(،بحاراالنوار:224/43باب8حديث12

2.نحل)6(:23
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فرهیخته گرامي جناب آقاي آیت پیمان، دانش آموخته ی دانشگاه علوم تربیتی شیراز  و 
دارای کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی است.  وی از سال 1358 جزو مدیران فرهنگی کشور 
به حساب می آید. نزدیك به دو دهه فعالیت در مدیریت ارشد استان کهکیلویه و بویر احمد 
و مدیریت ادره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم و معاونت هنری وزار ارشاد و فرهنگ 
اسالمی در کارنامه ایشان می درخشد.وی خدمات آموزشی فراوانی را در 8 سال دفاع مقدس 
به رزمندگان اسالم ارائه نموده است و جزو کسانی محسوب می شود که بحث آموزش در 
جبهه را پایه گذاری نموده است. آیت پیمان سال هاي متمادي در دروس تخصصي تفسیر 
نهج البالغه و قرآن کریم آیت اهلل ملك حسیني شرکت نموده و با توجه به احاطه کافي به زبان 
عربي، مطالعات گسترده اي در منابع اسالمي دارد. آقاي پیمان در یك دهه اخیر نیز از مکتب 
علمي استاد انصاریان بهره هاي فراواني برده است. وی هم اکنون مدیر موسسه فرهنگی 

دارالمعارف الشیعی است و مسئولیت موقوفه حسینیه هدایت را بر عهده دارد.


در سال های آخر دبیرستان و آغاز دوره جوانی ، بواسطه شرایط محیط 
عشایری و سنتی و مذهبی بودن خانواده، در منطقه دور افتاده و محروم بویر 
احمد به لطف حق در مسیر فعالیت مذهبی و سپس  انقالبی قرار گرفتم و 
در جلساتی که در منزل یك دوست آگاه بوسیله یك معلم انقالبی مخفیانه 

تشکیل می شد شرکت می کردم ، آن جلسه تا حدود زیادی به روضه های 
خانگی امروزی شباهت داشت و سخنرانی های کوتاه یك معلم شهید و 
قرائت مقاالت و خواندن نوبتی گزیده های کتاب هایی که به افراد جلسه 
داده می شد وقت اصلی جلسه را پر می کرد . پس از چند ماه ، وقتی که 
افراد خوب پاالیش شدند و جلسه تثبیت شد، کم کم با فضای انقالبی 
کشور در اواخر سال 56 سخن از امام خمینی و مبارزات او و علت تبعید وی 
و مفاسد حکومت پهلوی به میان آمد و از آن جمع بیست نفره، حدود شش 
نوجوان شانزده و هفده ساله بودیم که تشویق شدیم از بین بچه های تنها 
دبیرستان یاسوج دسته سینه زنی برای محرم تشکیل دهیم و ظهر هر روز 
دهه محرم که از دبیرستان خارج می شدیم در دو دسته منظم در خیابان 
سرد و برف گرفته یاسوج حرکت می کردیم و شعر های تعیین شده ای را 

که تعلیم دیده بودیم به صورت نوحه سر می دادیم.
خون حسینی که در آن صحنه ریخت / رشته بیداد ستم را گسیخت

من علی اکبرم پور امیر حجاز / جان خود میدهم تا که بماند نماز 
کاخت شود زیر و زبر یابن مرجانه / ای ظالم بیداد گر یابن مرجانه

آیت پیمان

شعـاعنـــــور



و هر روز نوحه ای جدید و انقالبی ... به تدریج عالوه بر کتاب ها تعدادی 
نوار کاست سخنرانی و روضه خوانی توسط اعضای جلسه تهیه شد که ما 
به امانت می بردیم و عبارت بودند از نوار سخنرانی سال 42 امام و چند نوار 
متعدد از مرحوم کافی و شریعتی و تعداد محدودی کاست که می گفتند: )این 
ها نوار حاج آقای انصاریان است( دوتا از این نوار ها به امانت سهم من شد و 
با ضبط صوتی که از همسایه قرض گرفتم گوش دادم.اولی سخنرانی مرحوم 
کافی بود در مورد امام زمان و مظلومیت شیعه سخن می گفت و روضه جان 
سوزی می خواند. تمام که شد نوار بعدی را گذاشتم که بر خالف مرحوم 
کافی سخنران را نمی شناختم و اسم او را تازه شنیده بودم )حضرت استاد حاج 
شیخ حسین انصاریان(. با روشن شدن ضبط زنگ و طنین صدای گیرایش 
به حدی مجذوبم کرد که بر خالف عادت همیشگی نوار را بر نگرداندم که از 
اول سخنرانی گوش بدهم . و از همان قسمت تا پایان سخنرانی با دقت گوش 
کردم و اشعار و روضه وی که به شیفتگی ام می افزود، بار ها گوش کردم و 
از آن مثل یك شیء قیمتی نگهداری می گردم و دو دوست دوره دبیرستانم 
را با نوار آشنا کردم و هر سه به خانه دبیرمان رفتیم و مشتاقانه درخواست 
سایر نوار های آقا را کردیم. گفتند باید صبر کنید تا برگردانند. باال خره معلوم 
شد ده عدد نوار بیشتر ندارند که همه آنها را مکرر گوش دادیم و مباحث آنها 
که پیرامون موضوعاتی چون صفات مومن ، توبه، رحمت پروردگار، مهربانی 
پروردگار، ویژگی های قیامت و روابط زن و شوهر و ارزش خوش رویی و 
خوش اخالقی بود. چون شهد بر جان می نشست و آن گاه که به اصطالح 
گریز به صحرای کربال می زد و از سید الشهدا می گفت شعله هایی در وجودم 
بر می افروخت که با لطف حق هنوز زبانه می کشد و فکر میکنم همان 
مشعل هدایت و چراغ راهم در سی و دو سال گذشته بود.در تابستان 57 وارد 
مبارزات انقالبی در شهر های جنوب فارس و یاسوج شدیم و توزیع اعالمیه 
های امام و تك سخنرانی معروف امام و کتاب های مرحوم شریعتی و همان 
تعداد سخنرانی های مرحوم کافی و استاد انصاریان که در اختیار داشتیم ، همه 
امکانات انقالبی ما بود که به سختی تعدادی از آنها را تکثیر میکردیم و دست 

به دست می گرداندیم.
پس از شروع مدارس در سال 57 فعالیت ما زیاد شد و دیوار نویسی شبانه و 
تهیه و توزیع شبنامه در مورد جنایات حکومت پهلوی و سخن سینه به سینه 
و پاره کردن و شکستن قاب عکس های شاه در کالس ها و جمع آوری آنها 
از دبیرستان و کندن تابلوی دبیرستان رضا پهلوی باعث دخالت شهربانی در 
دبیرستان شد و ما چند نفر به اشاره دبیرمان در صبح 14 آبان از کالس درس 

خارج شدیم و در راه رو دبیرستان با فریاد مرگ بر سلطنت پهلوی و اهلل اکبر 
اولین شعار انقالبی در شهرمان را سر دادیم که باعث تعطیلی کالس ها و 
آمدن همه به حیاط دبیرستان شد.متنی را من خواندم و دانش آموز دیگری 
شعار داد و دبیرمان صحبت کرد. و دبیرستان به وسیله نیرو های شهربانی 
و ژاندارمری محاصره شد و ما چند نفر را از راه دیوار فراری دادند و متواری 
شدیم. این فعالیت ها ادامه داشت تا پیروزی انقالب و در اسفند 57 مسئولیت 
انتظامات کمیته را به عهده داشتم و برای خرید اقالم فرهنگی به شیراز رفتم 
ولی نتوانستم نوار هایی از استاد پیدا کنم. این آرزو برای من باقی بود تا چند 
ماه بعد که به قم آمدم و پس از جستجوی زیاد آدرس مغازه ای در گذر خان 
را به من دادند.پیرمردی نوار فروش با دستگاه های ابتدایی نوار هایی را که 
داشت به سفارش مشتریان تکثیر می کرد.وقتی به او گفتم همه سخنرانی 
های حاج شیخ حسین انصاریان را می خواهم حساب کرد و مبلغی را گفت که 
نداشتم.متوجه مشکل من شد و پیشنهاد داد می توانم روی نوار کهنه برایت 
ضبط کنم که پول کمتری بدهی. فردای آن روز کارتن نوار ها را گرفتم و مثل 
کسی که گمشده ای را پیدا کرده باشد مسرور و خوشحال بودم. یکی از برنامه 
های پر ثمر زندگی ام گوش دادن نوار ها و رد و بدل کردن آنها بین دوستان 
بود.اما نوار هایی که مربوط به محرم بود حال و هوای دیگری داشتند.از گریه 
ها و ناله هایی که با طنین کالم استاد اوج می گرفتند هم مبهوت می شدم 
و هم طوفانی در وجودم ایجاد می شد و این بار اشتیاق دیگری در وجودم 
شکل گرفت و به آرزوی جدیدی تبدیل شد و حسرت حضور در جلسه ای که 

صدایش را می شنیدم بر دلم نشست.
تصمیم به جستجو گرفتم تا خودم و دوستان مشتاقم بتوانیم این جلسات پر از شور 

و نوا را از نزدیك ببینیم، اما نتوانستیم.
من که برای ادامه تحصیل عازم 

را  ها  نوار  همه  شدم  اهواز 
دادم و سفارش  هدیه 
کردم که به دیگران 

تشویق  و  بدهید 
گوش  کنید 
ی  و ز ر آ . کنند
جلسات  دیدن 
تحقق  استاد 
تا  نکرد  پیدا 
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جنگ درگرفت و در روز های آغاز 
حمله صدام به اهواز من در این شهر 
تربیت  بچه های  اتفاق  به  و  بودم 
معلم اهواز کار امداد رسانی به مکان 
های بمب باران شده و نجات مردم 
مجروح و انتقال شهدا و سنگر بندی 
ورودی های شهر و آموزش نظامی 
و... را به عهده گرفتیم و سرنوشتمان 
با جبهه از آغاز جنگ تا سال پایان 
ایام پر خاطره  آن گره خورد و آن 
حسین  "شیخ  نام  زمزمه  دوباره 
انصاریان" را در جبهه های جنوب 
و غرب و شهرت دعای کمیل وی را 

بیشتر از قبل می شنیدم و خاطره نوارهای سخنرانی برایم تجدید می شد 
و بر اشتیاق دیدارش می افزود و این مشتاقی و مهجوری همچنان ادامه 

داشت.
به واسطه مسئولیت هایی که در جبهه های غرب و جنوب پذیرفتم و به 
خصوص سال هایی که در قرار گاه خاتم االنبیاء)ص( مسئولیت داشتم به تمام 
تیپ ها و لشکر ها و محور های جنوب و غرب میرفتم و در نماز ها و صبحگاه 
های رزمندگان برای توجیه طرح ابتکاری آموزش رزمندگان که مسئولش بودم 

صحبت می کردم و جلسات زیادی با رزمندگان دانش آموز 
و دانشجو از همه استان ها در همه یگان ها داشتم و این 
باعث شد که در محور ها و پادگان های مختلف بیتوته کنم 
و با فرماندهان و رزمندگان رو در رو صحبت کنم و همین 
زمینه دوستی ها و آشنایی های زیادی شد و از آنجا پی بردم 
که فرماندهان پاسدار و بسیجی و رزمندگان بسیاری از اقشار 
مختلف همچون حقیر از تاثیر نفس با برکت استاد بهره ها 
برده اند و بسیاری از آنان روحیه شهادت طلبی و عشق به 
جبهه را مرهون منبر های او هستند.در این دوره هم نوار های 
سخنرانی استاد و بخصوص دعای کمیل وی در اکثر سنگرها 
پیدا می شد و تبلیغات قرارگاه ها و تیپ ها و لشکر ها در اختیار 

رزمندگان قرار میدادند و هم آوازه حضورش در جبهه های جنگ و سخنرانی 
های شور آفرینش در اجتماع رزمندگان زبان به زبان می گشت و اشتیاق دیرینه 

در  افزود.  می  دیدارش  برای  را  من 
که  جلساتی  که  بردم  پی  زمان  آن 
اشتیاق حضور در آنها را داشتم جلسات 
شب های سه شنبه و صبح محرم و 
شب های رمضان استاد بوده اند که 
نسل اول و دوم انقالب و سرداران و 
فرماندهان نام آور دفاع مقدس جان 
خود را در آن جلسات صیقل داده و 
جرعه های معرفت و عشق به حق را 

در آنجا نوشیده اند.
 ، باقری  شهید   ، دستواره  شهید 
شهید همت ، شهید کریمی و ... از 

ستارگانی بودند که از این منظومه درخشیدند و رفتند.
مشتاقان کالمش سخنرانی های وی  در دو کوهه و پادگان ابوذر و محور 
های عملیاتی را با ضبط های معمولی باطری دار ضبط می کردند و تك 
تك تکثیر می کردند و همان ها که درس ایمان و اخالص و پایداری د 
ر راه حق و ارزش شهادت و مقام شهید را در پای منبر های تهران از او 
آموخته بودند ، اینك در میدان جهاد ، آن عالم ربانی را عامل به گفته هایش 
می دیدند و قلوب پاکشان با قلب سلیم او پیوند مستحکم تری میافت و 
من با همه اشتیاقم به دلیل ماموریت های خاص در جبهه در اشتیاق و 
هجران دیدارش مانده بودم و با نوار کمیلو نوار مقام شهید 
و نوار هایی که از تبلیغات قرار گاه خاتم االنبیاء و دوستان 
رزمنده می گرفتم انس گرفته بودم، عمل و عکس العمل 
، سنخیت و اولیاءاهلل موضوع مباحثی بود که برای همیشه 
در حافظه من ثبت شد و به یاد دارم که از شهید واال مقام 
مرحوم  حجت االسالم میثمی در مورد استاد انصاریان 

سوال کردم که صحبت هایش چطور است؟
وی گفت:" خداوند به او برکت داده است و نفسش پاک 
است و تاثیر کالم فوق العاده ای دارد. و از دوست دیگری 
شنیده بودم که او مبارز بوده و زندان رفته و تنها روحانی 
است که علناً در منبر، شاه را مهدور الدم اعالم کرده و بعد 

از دستگیری و زندان به طور معجزه آسایی نجات یافته است.
سال های جنگ بر ما گذشت تا اینکه در سال 73 که در استانداری یاسوج 

 ازراست،حجتاالسالمشهیدمیثمی

به یاد دارم که از شهید واال مقام 
مرحوم  حجت االسالم میثمی در 
مورد استاد انصاریان سوال کردم که 

صحبت هایش چطور است؟
وی گفت:" خداوند به او برکت داده 
است و نفسش پاک است و تاثیر 

کالم فوق العاده ای دارد. 
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خدمت می کردم آیت اهلل حائری شیرازی مهمان ما بود و 
اصرار داشتیم بیشتر بماند. وی فرمود که حاج آقای انصاریان 
ده شب در شیراز میهمان ایشان است و سخنرانی دارد .خبر 
مهمی برای من بود، بعد از سال ها اشتیاق برای درک منبر 
استاد اکنون فرصت آن را داشتم که عالمی را که در دینداری و 
ایمانم نقش داشت و محبت اهل بیت و عشق به سید الشهدا 

را غیاباً به من آموخته بود از نزدیك ببینم.
عصر روز بعد از یاسوج عازم شیراز شدم و در کنار جلسه وی 
در دفتر امام جمعه شیراز شرکت کردم و روز های بعد با 
جمعی از دوستان میرفتیم و در پای منبر ایشان یاد سالهای 
گذشته برایم تداعی می شد اما به علت ازدیاد جمعیت 

دورا دور می نشستیم . تا اینکه روز آخر جمعیت را شکافتم و لبخند زنان 
مقابلش ایستادم و به سیمایش چشم دوختم و تا سالم کردم و کمی خم 
شدم دستش را عقب کشید و سرم را به سینه فشرد و آنگاه احساس جوانانی 
را که هجوم می آوردند تا خودشان را به او برسانند درک کردم. مهربانی و 
مهرورزی در سینه ای ماال مال از معنویت و اخالص موج می زد و این موج 
در عمق جان انسان رسوخ می کرد.از همین فرصت استفاده کردم و به یاسوج 
دعوتشان کردم و سال بعد آیت اهلل حائری امام جمعه شیراز و حجت االسالم 
و المسلمین آقای مجیدی امام جمعه یاسوج هم همکاری کردند و یك جلسه 
در مصلی بزرگ یاسوج ترتیب یافت و دوران حسرت و هجر ما به وصل 
منتهی شد و این نعمت را خداوند افزود تا حال که مالزمت وی به لطف حق 

برای ما مداومت یافته است.
در سال 77 که میزبانش بودم و از شیدایی اشتیاق گذشته و شور و حال نوار های 
سخنرانی و تاثیر آنها در جبهه ها می گفتم و برای استاد از حیرانی خودم نسبت 
به موج ناله ها و گریه های جانسوز که از نوار ها می شنیدم حکایت کردم ، استاد 
شرح حال شیفتگان و دل باختگانی را برایم گفت که از اولیاء خدایند و برای 
دیدن آنها فقط باید صبح محرم در مسجد حاج سید عزیزاهلل تهران حضور پیدا 
کرد. و عهد کردم که محرم همان سال به آن جلسه بروم که سال ها اشتیاق 
رؤیت آن را داشتم . دهم محرم 1377 صبح زود از مهمانسرای وزارت کشور 
خارج شدم و با خودروی معاون سازمان جوانان که سر وعده به میدان فاطمی 
آمده بود راهی بازار تهران شدیم. همراهم را که کنارم راه می رفت از یاد بردم و 
همگام با مردان و زنانی که هروله گونه با قدم های تند در بازار حرکت می کردند 
مسیر را طی کردم تا نزدیك مسجد رسیدم و صدای سخنران را از دور شنیدم.

گویا اواسط صحبت بود و جمالت استاد با صدای گریه هایی 
که برایم آشنا بود آمیخته بود.بی اختیار ال به الی جمعیت به 
جلو کشیده می شدم تا جایی که صحن سیاه پوش و شبستان 
اصلی مسجد در زیر نور قرمز رو به روی دیدگانم قرار گرفت و 
این لحظه ای بود که چشمم به منبر افتاد و او را بر باالی منبر 
ندیدم اما صدای ناله ها و ضجه های جمعیت همراه با جمالت 
بغض آلود و هق هق گریه های آشنای او فضا را پر کرده بود 
. سعی کردم در میان جمعیت قدم بردارم و جلو تر بروم، اما 
لحظه ای او را دیدم که کنار منبر ایستاده و سر برهنه کرده 
و عبا و قبا را زمین انداخته و فقط با پیراهن مشکی ایستاده و 
مقتل می خواند، بی اراده بر زمین زانو زدم و همانجا نشستم 
و به یاد آوردم که در گذشته بار ها صدای این مجلس دلم را لرزانده بود ولی 
اکنون با دیدن عین صحنه همه وجودم می لرزید و بهت و بغض و اشکم به هم 
آمیخته بود و لحظاتی چیزی نمی شنیدم و لحظه ای بعد فقط چند کلمه با ناله 
ای جانسوز در گوشم طنین می افکند. بچ������ه ه���ا ..... بچ���ه ه���ا ..... 

..... عم���ه ..... عم���ه ..... گودال ...... تیر سه شعبه ..... خنجر 
نیزه ها ..... بوسه ..... رگ های بریده ...... و امواج پیاپی 

گریه های بلند مردم .......
حال فهمیدم که باقری ها و دستواره ها و کریمی ها 
و همت ها در چه مکتبی درس آموخته بودند.حال 
فهمیدم که سیل خروشان جوانان شهادت طلب و 
سبقت گیرندگان در میدان مین از کدام صهبا مست 

شده بودند.حال متوجه شدم که سّر کالم 
نافذ این مرد از کجاست  و چرا 
همچون طبیب دوار در جای 
جای این خاک نقش درمانگر 
و  دارد  را  بیمار  های  جان 
حضورش به دل سوختگان 
التیام می بخشد و با داروی 
کالمش زخم درد مندان را 

مرهم می گذارد.
آری او از این شفا خانه 
نسخه می پیچد، از منبر 

در آن زمان پی بردم که جلساتی که 
اشتیاق حضور در آنها را داشتم جلسات 
شب های سه شنبه و صبح محرم و 
شب های رمضان استاد بوده اند که 
نسل اول و دوم انقالب و سرداران و 
فرماندهان نام آور دفاع مقدس جان 
خود را در آن جلسات صیقل داده و 
جرعه های معرفت و عشق به حق 

را در آنجا نوشیده اند.
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»عقل« از سنخ بینش است. قضاوت او در حوزه 
بایدها و نبایدها مراتبي دارد: الف.عقل جزئي که 
در صدد ارضاي تمایالت شهواني است؛ ب. عقل 
ایماني که شهوات را در بند مي کشد و به عقل 
متعارف و عقل قدسي تقسیم مي شود. در عقل 
متعارف، عقل در حصار منافع خود است، در حالي 
که در عقل قدسي، تنها معشوق مورد توجه است 
و بس. و با »عشق« که از سنخ کشش است 
زیستي،  این سه، شخصیت  شد.  خواهد  یکي 

عقالني و رباني را در انسان پدید مي آورند.
ام��ام حس��ین7 از آن رو که عاش��ق عبادت 
ب��ود، همه چیز خود را در راه معش��وق فدا کرد، 
از ش��خصیت رباني برخوردار و قیامش عاشقانه 
بود. اما معناي این س��خن عاقالن��ه نبودن آن 

شخصیت و قیام او نیست.
اب��ن زبیر با این که قیامي را علیه یزید س��امان 
داده ب��ود و نیز دش��منان ام��ام در کربال، عقل 
جزئي داش��تند و آناني که ب��ه فضائل اخالقي 
ایمان داشته، ولي امام را به دالئل سست عهدي 

مردم کوفه و... از قیام و آوارگي زن و بچه برحذر 
مي داش��تند، عقل متعارف داش��تند. اما امام که 
انح��راف را در جامعه اس��المي مي دید، عقلش 
عاشقانه فتوا مي داد که در حریم دفاع از محبوب 

باید از جان و فرزند و خاندان گذشت.
کلیدواژه ها: امام حس��ین، عش��ق، عقل، قیام، 
عقل قدس��ي، عقل متعارف، عقل ایماني، عقل 

حسابگر، عقل جزیي، عقل معاش.
مقدمه

در تحلیل ش��خصیت امام حس��ین7 آیا باید 

استاد قاسم ترخان 1

جایـگاهعشـــقوعقــــل
درشخصیتامامحسین



آن حضرت را عاقل بدانیم یا عاش��ق؟ 
و آیا عاشق دانستن آن حضرت به معناي 

عاقالنه نبودن نهضت امام7 نیست؟
از آن جا که پاسخ گویي به سؤال فوق بدون 
ذک��ر مقدماتي امکان پذیر نیس��ت، پیش 

و از هر چیز ش��ناخت دقیق��ي از معناي عقل 
عشق و رابطه آن دو، همچنین شخصیت هایي 
که از این دو ش��کل مي گیرند، ضروري به نظر 

مي رسد:
1. مفهوم شناسي عقل و عشق

مفهومشناسيعقل
واژه عقل، در لغت به معناي امساک و منع است 
و ب��ه معاني فهم، معرفت، علم، ق��ّوه و نیروي 
پذیرش علم، تدبّر، نیروي تشخیص حق از باطل 
و خیر از ش��ر، آمده است،2  و در علوم مختلف، 
داراي معاني اصطالحي متفاوت3  و کاربردهاي 

گوناگوني است.4 
از نظر متفکران اسالمي، »عقل« نیرویي است 
که در نفس انساني به ودیعه نهاده شده است و از 
سنخ کشش و گرایش نیست. عقل چراغي است 
که روشنگري مي کند، حسابگري است که کارها 
را مورد سنجش قرار مي دهد و دوگونه محصول 
دارد: گاهي در حوزه هست و نیست به قضاوت 
مي پ��ردازد و گاهي در حوزه باید و نباید. از اولي 
به »عقل نظري« و از دومي به »عقل عملي« 
تعبیر مي ش��ود. عقل نظري در جهاد علمي مرز 
وهم و خیال را مش��خص مي نماید، تا انسان در 
مس��ائل علمي و نظري در ورطه مغالطه سقوط 
نکند. عق��ل عملي تعدیل خصلت هاي اخالقي 
را برعهده دارد و به منظور تنظیم خواس��ته ها و 

گرایش ها و میل ها وارد عمل مي شود.5
البته باید توجه داش��ت که عقل عمل��ي در آثار 
فیلسوفان اسالمي از دو اطالق برخوردار است که 

یکي از آن مشهور و دیگري غیرمشهور است.

الف. معناي مش��هور: عقل عملي، 
قوه اي اس��ت که به واس��طه آن، 
چیزي را که آدمي س��زاوار است آن 
را انجام دهد یا ترک کند، مي شناسد.6  
براین اس��اس، عقل عملي همچون 
عق��ل نظري، قوه ش��ناخت اس��ت و 
تف��اوت این دو عقل تنه��ا در متعلّق 

شناختشان است.
ب. معن��اي غیرمش��هور: عقل عملي، 
قوه اي اس��ت که انس��ان را ب��ه اعمال خویش 
تحریك مي کند. عقل ب��ه این معنا همان قوه 
محرکه یا قوه عامله یا قوه اراده اس��ت.7  براین 
اساس، عقل عملي قوه عمل کردن است. کساني 
که عقل عملي را بر معناي غیرمشهور آن حمل 
مي کنند، کارکرد عقل عملي را به معناي مشهور، 

از کارکردهاي عقل نظري مي دانند.
به هر حال، عقل عملي دو مرتبه دارد: یك آنچه 
فق��ط به تدبیر امور زندگي دنیوي مي پردازد که 
عقل مصلحت اندیش  )فردي یا جمعي( اس��ت. 
این همان عقلي بدلي، نیرنگ و ش��یطنت،8  یا 
»عقل حسابگر«،9  و »عقل جزئي«10  است که 
در آن ارضاي تمایالت شهواني مورد توجه است.
دو. عقل ایماني که ش��هوات و تمایالت باطل 
را در بند مي کش��د و س��عادت دنیوي و اخروي 
انس��ان را حاصل مي کند.11  عقل ایماني، خود 
ممکن اس��ت به عقل متعارف و برین )قدسي( 
تقسیم ش��ود. در عقل متعارف، عاقبت اندیشي 

و عبرت آموزي و پی��روي از اصول عقالني 
موردنظر است، اما همه این ها بر محور خود 

شخص یا مصلحت فردي و جمعي مي چرخد، 
یعن��ي اگرچه در این جا عقل به فراتر از جلب 
مصلحت و لذت هاي دنیوي مي اندیشد، اما باز 

در حصار منافع خود اس��ت و کاري به معشوق 
ن��دارد و در آن خبري از جان گذش��تگي، ایثار و 

فداکاري در راه معش��وق و نادیده گرفتن خود، 
نیس��ت. این در حالي است که عقل قدسي به 
معناي ذوب ش��دن در توحید اس��ت. این عقل 
اگرچه عاقبت اندیش��ي و عبرت آموزي و... را به 
نحو برتر و باالتر دارد، اما مصلحت اندیشي براي 
خود خودمحوري که از ویژگي هاي عقل متعارف 

است در او یافت نمي شود.
مفهومشناسيعشق

واژه »عشق« به معناي »دوستي شدید« است12 
و از »َعَشقه« مشتق شده است. »عشقه« همان 
گیاه پیچك است که درخت را احاطه کرده، در 
نهای��ت راه تنفس را بر آن مي بن��دد و به مرور 

باعث زردي آن مي گردد.13 
عرفا مي گویند: با استناد به آیه کریمه »يحّبهم و 
يحّبونه«14 مي توان نتیجه گرفت عشق دو سره 
اس��ت،15 در مبدأ و معاد، و قوس نزول و سعود، 
جایگاهي بس بلند دارد؛ یعني هم خداوند عاشق 
مخلوقات اس��ت و هم مخلوقات عاشق خداوند 
هس��تند. به عبارت دیگر، از سویي عشق علت 
ایجاد عالم است و اساس عالم را تشکیل مي دهد؛ 
زیرا ذات حضرت حق، آن شاهد حجله غیب که 
پیش از آفرینش جهان، خود هم معش��وق بود 
و هم عاشق، خواس��ت تا جمال خویش آشکار 

سازد، آفرینش را آینه جمالش گردانید.
از سویي دیگر؛ هر موجودي طالب کمال خویش 
اس��ت و کمال وجودي هر معلولي همان مرتبه 
وجودي علت اوس��ت، پس هر معلولي عاشق 
علت خویش اس��ت و چون باالترین مرتبه 
هستي ذات حضرت حق است، معشوق 
حقیق��ي سلس��له هس��تي، ذات مقامي 
حضرت حق اس��ت.16  براین اس��اس است 
که اواًل: عش��ق به غیر خدا عشق مجازي تلقي 
مي گ��ردد. و ثانیا: در فرهنگ و آموزه هاي دیني 
عش��ق به عبادت از اهمیت وی��ژه اي برخوردار 
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مي ش��ود؛17  زیرا عبادت، عش��ق ورزي و سخن 
گفتن با معشوق واقعي است18 و عاشق خواهان 
آن اس��ت که هرچه بیشتر با معشوقش خلوت 
داشته باش��د و با او س��خن بگوید.19  عالوه با 
عبادت اس��ت که انس��ان به مقام فناي في اهلل 
مي رسد و در واقع عشق به عبادت، همانا عشق 
به ابزاري است که انسان را به معشوق مي رساند 

و با آن عاشق به وصال معشوق نائل مي آید.
به هر حال، عشق از نوع کشش و گرایش و یکي 
از صفات و حاالت دروني انسان است و احساسي 
باطني اس��ت که از »قلب و دل« برمي خیزد و 
زماني که پدید مي آید، نوعي یگانگي بین فرد و 
محبوبش به وجود مي آورد؛ به گونه اي که محّب 
مي خواهد همه چیزش را در اختیار محبوب خود 
قرار دهد.20  وجودش را پیچکي احاطه کرده که 
به چیزي غیر از محبوبش نمي اندیش��د،21  البته 
در عش��ق مجازي که عشقي نفساني و غریزي 
است، با وصال و رسیدن به معشوق، غریزه و در 
نتیجه عش��ق خاموش مي گردد،22  اما در عشق 
حقیقي که روح و حقیقت انس��ان با معش��وق 
همراه است و مي خواهد با معشوق متحد شود، 
آن گاه که وصال رخ دهد، انس��ان به فناي في 
اهلل مي رسد.23  به عبارت بهتر، وصال در عشق 
مجازي، عش��ق را و در عشق حقیقي، عاشق را 

فاني مي کند.
حضرت علي7 درباره عشق حقیقي مي فرماید: 
»حب الله نار ال يّر عيل يشء االّ احرتق؛ محبت و 
عشق الهي به چیزي گذر نمي کند، مگر این که 

آن را مي سوزاند.«24 
2.رابطهعقلوعشق

با توجه به مطالب پیشین مي توان گفت: 
در بح��ث مصاف عش��ق و عقل، چهار 

حالت تصور دارد:

الف. اگر منظور از عقل، عقل بدلي )حسابگر(، و 
منظور از عشق، عشق حقیقي باشد، بدیهي است 

که این عقل را با عشق حقیقي کاري نیست.
عاشق از حق چون غذا یابد رحیق  
عقل آن جا گم شود کم اي رفیق 
عقل جزئي عشق را منکر بود  
گرچه بنماید که صاحب سّر بود 25

البته مقصود عرفا و حکما نیز از عقل در آن جایي که 
از جنگ عشق و عقل سخن مي گویند، این عقل 

نیست؛ زیرا آنان نیز این عقل را بي عقلي مي دانند.
ب. اگر مراد از عش��ق، عش��ق مج��ازي یعني 
دلبستگي به شهوات و نفسانیت و غرائز، و منظور 
از عقل، عقل خدابین و ایماني باشد، یقیناً این عقل 
چنین عش��قي را محکوم مي کند؛ زیرا عقلي که 
رو به س��وي خدا دارد، تسلط شهوت بر انسان را 
نمي پسندد، به ویژه اگر شهوت به حد افراط برسد.
ج. اگر منظور از عقل، عقل متعارف ایماني و مراد 
از عش��ق، عشقي حقیقي و فناي في اهلل باشد، 
این دو در مراحلي درگیري دارند؛ زیرا کار عقل 
مصلحت اندیشي و مصلحت طلبي و کار عشق 
از خود بي خود ش��دن، ایثار، از خودگذش��تگي و 

فداکاري در راه معشوق است.
حریم عشق را درگه بسي باالتر از عقل است
کسي آن آستان بوسد که جان در آستین دارد

عرف��ا صد در صد و به ط��ور کامل منکر عقل 
متعارف نیستند، بلکه آن را چراغ و نردبان براي 
ترقي در عالم معنا مي دانند. سعدي در این 
باره مي گوید: »عقل با چندین شرف که 
دارد نه راه اس��ت، بلکه چراغ راه هست، و 
اول راه ادب طریقت است و خاصیت چراغ 
آن است که به وجود آن، راه از چاه بدانند 
و نیك از بد بشناسند و دشمن از دوست 
فرق کنند و چون آن دقایق را بدانست، برین 

برود که ش��خص اگرچه چ��راغ دارد، تا نرود به 
مقصد نرسد.« 26

اما عرفان، رهروان راه عشق را دعوت مي کند از 
استدالل هاي خشك و خسته کننده که چه بسا 
ره به جایي نمي برد، لحظه اي فاصله بگیرند و 
گوش و چش��م خود را به حقایق ازلي و ابدي 
عال��م باز کنند. تالش عرفان ب��از کردن راه 

شهود است. شهود معشوق واقعي از طریق 
اطاع��ت پ��روردگار و انجام عبادات 
الهي، شهود حقیقي که حکمت به 

معناي حقیقي کلمه است و سزاوار است 
که انسان براي رسیدن به آن، تالش کند. براین 
اساس حتي عبادتي که به شوق بهشت یا ترس 
از جهنم انجام مي گیرد، مورد تقبیح روایات قرار 

مي  گیرد.
ام��ام علي7 مي فرماید: »خدایا، تو را از ترس 
عقابت و به طمع ثوابت پرس��تش نکردم، بلکه 
چون تو را براي عبادت شایس��ته یافتم، سر بر 
بندگیت ساییدم.«27  امام صادق7 نیز فرموده 
است: »بندگان سه گروهند: گروهي خداي را از 
ترس عبادت مي کنند، آن بندگي بردگان است و 
گروهي خداي تبارک و تعالي را براي به دس��ت 
آوردن ثواب بندگي مي کنن��د، این عبادت مزد 
بگیران است و گروهي خداي عزوجل را به جهت 
محبت او بندگي مي کنند، آن بندگي آزادگان و 

بهترین و برجسته ترین عبادت است.«28 
معناي این روایات آن اس��ت که گروهي خدا را 
تنها براي نفع ش��خصي خود عبادت مي کنند. 
آن ه��ا به مقصود خود )فرار از عذاب و رس��یدن 
به ثواب( مي رس��ند، اما به مقام عالي که همان 
لقاء اهلل و دیدر یار است، نائل نمي آیند. این رفتار 
اگرچه عاقالنه اس��ت و از قص��د قربت فاصله 
نمي گیرد،29  اما عاش��قانه نیس��ت؛ زیرا انس��ان 

کشتی نجات
ویـژهنامهصبحدهـۀاولمحرم

محـــــرم1433
78آذرمــــــاه1390



عاش��ق، حتي درباره امور معنوي نیز حسابگري 
ن��دارد. به عبارت دیگر؛ گرچه انس��ان، با انجام 
عبادت الهي، به انگیزه رفتن به بهشت یا نرفتن 
به جهنم، عاقالنه رفتار مي کند و به س��ود 
عظیمي دس��ت مي یابد که 
اما  نیس��ت،  توصیف  قابل 
انسان باید به جایي برسد که 
خدا را براي خدا بخواهد و توجهي به 
خود و مصلحت خود، حتي چنین منفعتي نداشته 

باشد.30
خالف طریقت بود که اولیا          

تمنا کنند از خدا جز خدا
گر از دوست چشمت به احسان اوست 

تو در بند خویشي، نه در بند دوست31
د. اگر مراد از عشق، عشق حقیقي و مراد از عقل، 
عقل برین و قدسي باشد، یقیناً بین این دو هیچ 
منافاتي وجود ندارد و در س��یر و سلوک روحاني 
همواره همراه هم هستند؛ زیرا عشق به معناي 
فناي في اهلل و عقل قدسي به معناي ذوب شدن 
در توحید است. انسان آن گاه که به مرحله عشق 
مي رس��د، تازه مي فهمد که عقل حقیقي همان 
»عقل برین و قدسي« است که او دارد و دیگران 

گرفتار عقال و وهم اند و آن را عقل مي پندارند.
کوه عقل و بیابان جنونم داده اند 

حیرتي دارم از این، کین هر دو چونم داده اند32
توضیح این که اهل معرفت از س��ه قسم جهاد 

سخن گفته اند:
»جهاد اصغر« که عبارت اس��ت از جنگ انسان 
در بیرون هس��تي خود با دش��من مهاجمي که 
جان و حقیقتش را نشانه گرفته است. این جهاد 
س��اده ترین نوع پیکار است؛ زیرا در این صحنه 
دشمن را بهتر از دیگر صحنه ها مي توان شناخت 

و کنترل کرد.

از این باالتر، »جهاد اوسط« اس��ت که در صحنه 
نفس، بین رذیلت ه��ا و فضیلت ها نزاع و تهاجم 
وجود دارد و انسان مي کوشد در جنگ بین فجور 
و تق��وا و ح��رص و قناعت، و جه��ل و عقل و... 
فضیلت را فاتح کند؛ یعني آنچه در علم اخالق و 
فن تهذیب نفس، به »جهاد اکبر« موسوم است، 
نزد اهل معرفت، جهاد اوس��ط است. جهاد اوسط 
جهادي است که با شیطان در درون وجود انسان 
رخ مي دهد. انسان در صحنه جهاد اوسط، رذایل 
اخالقي را از متن وجود خود ریشه کن مي سازد و 
به فضایل و محاس��ن اخالقي آراسته مي گردد و 
در آستانه ملکوت عالم قرار گرفته، براي ورود به 
جمع مالئك آماده مي شود33  و رفته رفته گام پیش 
گذاش��ته، به جمع فرشتگان مي پیوندد و از همه 
محاسن و زیبایي هاي فرشتگان بهره مند مي شود.

»جهاد اکبر« که عالي ترین مرتبه جهاد با نفس 
اس��ت، همان جنگ عقل و عشق است. انسان 
در این مق��ام فقط به اصالح اوصاف نفس��اني 
نمي پ��ردازد و رذائ��ل اخالق��ي را ه��دف قرار 
نمي دهد، بلکه باالتر، در این جهاد، خود نفس، 
یعني دشمن ترین دش��منان،34  مورد هدف قرار 
مي گیرد و تالش مي شود واپسین حجاب و مانع 
طل��وع حقیقت، برطرف گردد. با پیروزي بر این 
دشمن، زیبایي و حسن ازلي الهي تجلي مي کند 
و عشق از پوش��ش حجاب هاي ظلماني خارج 

مي شود و بال هاي نوراني اش آشکار مي گردد.
رسول خدا9گروهي را به جهاد فرستاد و چون 
برگشتند فرمود: مرحبا به مردمي که جهاد اصغر 
را انجام دادند و جهاد اکبر بر عهده آن هاس��ت. 
عرض شد: یا رسول اهلل! جهاد اکبر کدام است؟ 
فرمود: جهاد با نفس؛ سپس فرمود: بهترین جهاد 
از کسي است که با نفس خود که میان دو پهلو 

دارد بجنگد. 35

البته سالح و ابزاري که در هر یك از میدان هاي 
مجاهدت و تالش به کار مي آید، ویژگي خاص 
خ��ود را دارد. مهم ترین وس��یله در جهاد اصغر 
و اوس��ط، عقل است. انس��ان به کمك خرد و 
عقل نظري فریب دش��من بیرون و درون را در 
صحنه جهاد اصغر و اوسط تشخیص مي دهد، با 
همکاري و همراهي عقل عملي دست و پایش 
را مي بندد و خود را از فریب او ایمني مي بخشد؛36  
اما عقل در جهاد اکبر، ابزاري کارآمد نیس��ت.37  
عقل که برترین مرتبه و عالي ترین جایگاه نفس 
آدمي است، همان حجابي است که در جهاد اکبر 

باید برداشته شود. 38
انس��اني که در افق عقل زندگي کند، در ردیف 
فرش��تگان اس��ت و آن که با این ابزار از فریب 
شیطان مي رهد، در صف مالئك قرار مي گیرد. 
اما انس��ان معلم فرشتگان است و شأني برتر از 
فرشتگان دارد. انسان کامل را با خداي سبحان 
حاالتي است که در آن هیچ یك از فرشتگان و 
کساني که در ردیف آنهایند، جاي ندارند.39  اگر 
انس��ان به افق فرشتگان و دیگر موجوداتي که 
وجودي نیمه  مادي و عقل��ي دارند توقف کند، 
از رس��یدن به کمالي که شایسته آن است و از 
وصول به گروهي که در جست وجوي آن به سر 
مي برد، بازمي ماند. آنچه آدمي خواهان آن است، 
زیبای��ي نامحدود و بي کران اس��ت. آن زیبایي 
در محدوده امور طبیع��ي و دنیوي و حتي امور 
عقل��ي و اخروي نیز نمي گنجد. به همین دلیل، 
براي وصول و رس��یدن به آن باید از این مراتب 
عبور ک��رد. هدف از این جهاد ورود به افق هاي 
متعالي اس��ما و صفات الهي است، نه بازگشت 
به گرایش هاي ش��هواني، عقل پس از آن که 
دست شیطان را از حریم وجود انسان کوتاه کرد 

و آتش شهوت را خاموش 
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ساخت، از محدودیت و کاستي هاي ذاتي اش و 
نیز برتري افق هاي فراروي خود آگاه مي ش��ود. 
این آگاهي، زمینه تجلي و ظهور حسن و زیبایي 
اله��ي را فراهم مي آورد. بدین ترتیب، با عبور از 

دولت عاقلي نوبت عاشقي فرا مي رسد.
بنابراین؛ در بررسي رابطه عقل و عشق سه گزاره 

زیر رخ مي نماید:
گزاره اول: عش��ق محصول ش��ناخت اس��ت. 
انس��ان با براهین عمیق عقلي )عقل نظري( به 
خدا ایمان مي آورد و با عزم وش��وق و عش��ق و 
اخالص از راه عقل عملي به او راه مي یابد،40  اما 

این مرحله اول راه است.
گزاره دوم: عقل در برابر عش��ق باطل مي ایستد 
و شهوت، غضب و غرایز را در بند مي کشد و به 

خدمت انسان در مي آورد. 41
گزاره سوم: انسان وقتي به مرحله عشق رسید، 
عقل متعارف را کنار مي گذارد – چنان که انسان 
مؤمن در مرحله ابتدایي عقل بدلي را کنار مي نهد 
– و آن گاه ب��ه مقام حقیقي عقل بار مي یابد. در 

ای��ن صورت عش��ق حاکم و 

فرمانرواي عقل و عقل وزیر و مش��اور 
او اس��ت که در مسیر زندگي، هم مانند 

چراغ اتومبیل، پرتوافکني مي کند و هم مانند 
ترمز، وظیفه مهار احساسات تند و سرکش را 

برعه��ده دارد. البته جایگاه عش��ق در این مثال 
مانند موتوري اس��ت ک��ه اتومبیل را به حرکت 
درم��ي آورد. بدیهي اس��ت که موت��ور بي چراغ، 
عشقي کور، رس��واکننده و مرگبار است و چراغ 
بي موتور، بي اثر و بي روح، سرد و بي حرکت. پس 
در مرحله عقل برین، انسان سالك به مقام جمع 
عقل و عش��ق مي رس��د و هرگز نباید این دو را 
رقیب یکدیگر محسوب کرد، بلکه باید هر دو را 

از عناصر اساسي ایمان به شمار آورد.
3.تفاوتشخصیتها

براساس سه گونه عقلي که بیان شد )عقل حسابگر، 
متعارف و برین( س��ه نوع شخصیت در انسان ها 
ش��کل مي گیرد. این ش��خصیت ها عبارت اند از: 
شخصیت زیستي و حیواني، شخصیت عقالني و 
شخصیت رباني، مولوي در بیتي به بهترین شکل 

این سه را به نظم کشیده است:
حاصل عمرم سه سخن بیش نیست  

خام بدم پخته شدم سوختم
انس��اني که به دنیا چسبیده اس��ت و به فراتر از 
امور مادي نمي اندیش��د، تمام همتش خوردن و 
ارضاي تمایالت ش��هواني و مادي اس��ت و در 
این راه از عقل حسابگر بهره مي برد، هنوز خام 
اس��ت و فقط از شخصیت زیستي بهره مي برد. 
اما انس��اني که در زندگي خود از اصول عقالني 
پیروي مي کند و رفتار خ��ود را با عقل متعارف 
مي سنجد و عاقبت اندیش��ي42 و عبرت آموزي43  
دارد و رفتاري ناپخته از او مش��اهده نمي شود.44  
از ش��خصیت عقالني بهره مند است. در نهایت 
ش��خصیت رباني از آِن انس��ان عاش��قي است 
که رفتارش را همس��و با عقل برین و قدس��ي 

تنظیم کرده است. چنین انساني اگرچه 
برخي از معیاره��اي عقل متعارف مانند 
عاقبت اندیش��ي و عبرت آم��وزي و... را ب��ه 
نح��و برتر و باالتر دارد، اما مصلحت اندیش��ي 
و خودمح��وري که از ویژگي هاي چنین عقلي 
است در او یافت نمي شود و از این جهت ممکن 
اس��ت این رفتارها مورد تأیید عقل حسابگر، یا 
عقل متعارف قرار نگیرد. بهتر است این نکته را 

با ارائه مثال هایي توضیح دهیم:
الف. حض��رت ابراهیم7 در کهولت س��ن از 
هاجر صاحب فرزند ش��د. اما ب��ه فرمان الهي، 
کودک و مادرش را در س��رزمین بي آب و علف 
اس��کان داد.45 کودکي حضرت اس��ماعیل7 
به س��ر رس��ید و در نوجواني بود که پدر در رؤیا 
مشاهده نمود در حال ذبح اوست، این رؤیا که در 
واقع فرمان الهي بود، با فرزند در میان گذاش��ته 
بود، اسماعیل گفت: »پدرم! هرچه دستور داري 
اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهي 
یافت!« قرآن در ادامه نقل این واقعه مي فرماید: 
»هنگامي که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین 
او را ب��ر خاک نهاد، او را ندا دادیم: »اي ابراهیم! 
آن رؤیا را تحقق بخشیدي )و به مأموریت خود 
عمل ک��ردي(!« ما این گونه، نیکوکاران را جزا 
مي دهیم! این مسلّماً همان امتحان آشکار است! 
ما ذبح عظیمي را فداي او کردیم.«46  در روایت 
آمده اس��ت که ابراهیم چندین مرتبه کارد را با 
نیروي هرچه تمام تر بر گلوي اسماعیل کشید، 
اما خراش��ي وارد نش��د، ناراحت شد و کارد را بر 
س��نگ زد، سنگ دو نیمه ش��د، فرمود: سنگ 
را دو نی��م مي کني و گلوي نازک اس��ماعیل را 
نمي بري؟! کارد به زب��ان آمد و گفت: »الخليل 
يأمــرين و الجــيل ينهاين«؛ تو مي گوی��ي ببر، خدا 

مي فرماید نبر. 47
اگر تیغ عالم بجنبد زجا              
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نبرد رگي تا نخواهد خدا
ب. امام حس��ن7، سه مرتبه تمام اموال خود 
را به دو قسمت کرد و نیمي را به فقرا داد و نیم 
دیگر را براي خود برداش��ت، یا بیست بار با پاي 

پیاده به زیارت خانه خدا رفت و حج بجا آورد. 48
ج. حضرت ابوالفضل7وقتي لشکر دشمن را 
در نوردید و به کنار شریعه فرات رسید، خواست 
مش��تي آب بیاش��امد، ولي به یاد تشنگي امام 
حسین7و اهل بیت آن حضرت افتاد و آب را 

ریخت. 49
در تحلیل این حوادث؛ اگر عقل، قدسي و انسان، 
عاشق نباشد، چگونه داوري خواهد کرد؟  آیا غیر 
از این است که خواهد گفت: اي ابراهیم7 تو 
در پیري صاحب فرزند شدي، این فرزند عصاي 
دست تو است، تو مگر پدر نیستي؟ چگونه حاضر 
مي شوي با این ش��رایط فرزندت را به قربانگاه 
ببري؟ آخر گناه این نوجوان چیست؟ او باید در 
این دوران از لذت هاي دنیوي بهره ببرد، نه این 

که بي جهت در خون خود بلغتد و... .
اي امام حسن به فقرا کمك کن، اما نه آن قدر 
که نصف اموالت را به آنان دهي، مگر تو پیري 
و وقت ناتواني در پیش نداري؟ چرا این اموال را 
براي وقت  تنگ دستي و ناداري ذخیره نمي کني؟ 
مگر مرکبي پیدا نمي شود که خود را تا این اندازه 
به زحمت مي افکني؟! هدف آن است که به حج 
بروي، تحمل این سختي چه وجهي دارد و آیا در 
آن جا که امکان اس��تفاده از مرکبي راه وار وجود 

دارد، چنین اقدامي، کار بیهوده تلقي نمي شود؟
اي ابوالفضل! چه آب بنوشي چه ننوشي، تشنگي 
امام حسین7 برطرف نمي شود، الاقل از این 
آب جرعه اي نوش کن تا بتواني بهتر جنگ کني!
اما پاس��خ انسان عاشِق بهره مند از عقل قدسي 
و داراي ش��خصیت رباني به این س��ؤاالت این 
اس��ت که، من اگرچه در پی��ري صاحب فرزند 

ش��دم... و اما کس��ي از من خواسته تا فرزندم را 
س��ر ببرم که حکیم است و بي حکمت کاري را 
انجام نمي دهد، به یقین مصلحتي در پس این 
دستور است؛ وانگهي من عاشقم، حتي اگر این 
کار منفعتي براي من نداشته باشد، من باید این 
خواسته معشوق را اجابت کنم که عاشق خود و 
منفعت خود را نمي بیند و دل در گرو دوست دارد.
اگرچه مال عزیز است و نیز مرکبي براي رساندن 
خود به مکه دارم، اما این مال و جان از آن اوست 
و از این رو در راه دوست هرچه بیشتر خود را به 

زحمت افکنم، لذت بیشتري مي برم.
در راه طلب پاي فلك آبله دارد  

این وادي عشق است و دو صد مرحله دارد
درد و غم و رنج است و بال زاد ره عشق  

هر مرحله صد گمشده این قافله دارد50
م��ن اگر چه تش��نه ام و در کنار نه��ر آب، و نیز 
مي دانم اگر یك مش��ت آب بخورم به تشنگي 
امام حس��ین7 افزوده نمي شود و اگر آب هم 
نخورم از تش��نگي او کم نخواهد شد، اما رسم 
عاش��قي و وفاداري در این نیست که معشوقم 

تشنه باشد و من سیراب.
تحلیلشخصیتوقیامامامحسین7

برگردیم به اصل بحث که آیا امام7شخصیت 
عقالني داشت یا رباني؟ آیا کار امام حسین7در 

کربال عاش��قانه بود یا عاقالنه؟! جواب این 
است که شخصیت آن حضرت شخصیت 
رباني و قیامش نیز عاش��قانه ب��ود، البته 

عاش��قانه بودن به معناي این نیست که کار 
آن حضرت مخالف عقل بوده است.

با نگاهي به مطالب گفته شده و ذکر شواهد 
و نکاتي از رفتار و قیام امام حسین7 به 

تبیین این ادعا مي پردازیم:
1. عش��ق ورزي ب��ه خ��دا در ش��خصیت امام 

حسین7

عش��ق به عبادت، فدا کردن همه چیز خود در 
راه احیاي ارزش هاي اس��المي، ع��الوه بر آن 
امضا ک��ردن طومار محبت خدا با خون خویش 
و اختصاص یافت��ِن عنوان سیدالش��هدا به آن 
حضرت، مي توانند از جمله ش��واهدي باشند که 
ما را به ش��خصیت رباني امام حسین7 که از 
عشق به حضرت حق لبریز گشته است، رهنمون 
سازند. در واقع از طریق برهان إّن51 با نگاهي به 
س��خنان و رفتار امام و یارانش، تالشي صورت 
مي گیرد تا به گوش��ه اي از شخصیت رباني آن 
حضرت و اصح��اب پاک باخت��ه اش، معرفتي 

حاصل شود.
الف.عشقبهعبادت

بیان ش��د که عبادت سخن گفتن با معشوق و 
ایجاد رابطه است و انسان مي تواند با عبادت به 
مقام فناي في اهلل برسد و عشق به عبادت، همانا 
عشق به ابزاري است که عاشق با آن به وصال 

معشوق مي رسد.
در ش��خصیت امام حس��ین7 و قیام عاشورا، 
مي توان ش��واهد فراواني از این عش��ق را ارائه 
کرد. ابن اثیر در کتاب أسد الغابه مي گوید: »وكان 
الحسني)رض( فاضالً كثري الصوم، و الصالة، و الحج، و 
الصدقة، وأفعال الخري جميعها؛52  امام حسین7 
فاضل ب��ود و زیاد روزه، نماز و حج بجا مي آورد 
و صدقه م��ي داد و کارهاي خیر از همه نوعش 

انجام مي داد.«
امام در تاسوعا از دشمن مهلت خواست که 
یك شب را به آن ها مهلت دهند 
تا به مناج��ات بپردازند و فرمود: 
خدا مي داند من دوست مي دارم نماز 
بخوانم و قرآن تالوت نمایم و همواره 

به دعا و استغفار بپردازم.53
در روز عاشورا مردي به نام ابوالصائدي 
مي آید خدمت امام حس��ین7 عرض 
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مي کند: یابن رس��ول اهلل! وقت نماز است، ما 
آروز داری��م آخری��ن نمازمان را با ش��ما به 

جماعت بخوانیم، ببینید چه نمازي بود 
آن نماز، نمازي بود که تیر مثل باران 

مي آمد، ولي حسین و اصحابش غرق در 
حالت خودشان بودند.: »الله اكرب، بسم الله 

الرحمــن الرحيم، الحمدلله رب العاملني...« یك 
فرنگي مي گوید: چه نماز شکوفایي خواند حسین 
بن علي! نمازي که دنیا نظیر آن را سراغ ندارد. 54
انساني که براي رسیدن به ثواب نماز جماعت،55  
در نماز جماعت حاضر مي شود، صد البته رفتار 
عاقالنه اي دارد، اما انساني که حاضر است در راه 
رسیدن به معشوق در برابر دشمن سینه سپر کند 
و ی��ا در زیر باران تیرها نماز اقامه نماید، آن هم 
به جماعت، یقیناً رفتاري عاش��قانه دارد و صرفًا 
براي ثوابش نیست که جانش را در معرض خطر 

قرار مي دهد.
ب.جانفشانيوفنايدرراهدوست

آن حضرت با نهضت خود، شدیدترین عواطف 
بش��ري را فاني در عاطف��ه و محبت الهي کرد. 
وي انس��ان کامل اس��ت و بدیهي است که در 
او شدیدترین و عمیق ترین عالقه ها و عواطف  
وجود داشته باشد. عالیقي مانند عالقه به همسر 
خواهر، برادر و فرزن��د، که هر یك نمونه هایي 
از عش��ق زمیني و دنیوي محسوب مي گردند. 
اتفاق��اً این عواطف م��ادي در کربال نیز حضور 
داشتند، اما امام حسین7 با نهضت و حرکت 
خ��ود، همه ای��ن عواطف را یك جا در عش��ق 
الهي و محب��ت به حق محض فان��ي کرد. به 
همین دلیل اس��ت که بُعد عرفاني نهضت امام 
حسین7 بسیار باالس��ت. هر ایثارگر به طور 
معمول، ممکن است فقط یکي از این عواطف را 
فاني کند، اما امام حسین7 در نهضت عاشورا، 
در یك نیم روز، تمام این عواطف و محبت ها و 

عشق هاي زمیني را در راه عشق الهي فاني 
کرد. ابي عبداهلل7 به دست خود علي اکبر را 
سوار اسب کرد و روانه میدان نمود، مقایسه 
کنی��د این کار امام را با کاري که حضرت 
ابراهی��م7 انج��ام داد. ابراهی��م اگر جبین 
اسماعیل را بر خاک نهاد و... اما هرگز مانند امام 

حسین7 با بدن پاره پاره فرزند56 مواجه نشد.
اقبال الهوري با توجه به این بُعد از شخصیت امام 
حس��ین7 دربارة آن حضرت این گونه سروده 

است:
آن امام عاشقان پور بتول  

سرو آزادي ز بستان رسول 
اهلل اهلل باي بسم اهلل پدر   

معني ذبح عظیم آمد پسر
سرخ رو عشق غیور از خون او   

معني این مصرع از مضمون او
در میان امت آن کیوان جناب   

همچون حرف قل هو اهلل در کتاب
چون خالفت رشته از قرآن گسیخت  

حریت را زهر اندر کام ریخت
خاست آن سرجلوه خیر االمم   

چون سحاب قبله باران در قدم
در زمین کربال بارید و رفت   

الله در ویرانه ها کارید و رفت
تا قیامت قطع استبداد کرد   

موج خون او چمن ایجاد کرد
دشمنان چون ریگ صحرا التعد   

دوستان او به یزدان هم عدد
سّر ابراهیم و اسماعیل بود   

یعني آن اجمال را تفصیل بود
مدعایش سلطنت بودي اگر   

خود نکردي با چنین سامان سفر
تیغ بهر عزت دین است و بس  

مقصد او حفظ آیین اس��ت و   

بس
خون او تفسیر این اسرار کرد   

ملت خوابیده را بیدار کرد
رمز قرآن از حسین آموختیم   

زآتش او شعله ها اندوختیم
اي صبا اي پیك دورافتادگان   

اشك ما بر تربت پاکش رسان 57
درباره امامان معصوم:در زیارت جامعه مي خوانیم: 
»الّســالم عيل الّدعاة إيل اللــه... و الّتاّمني يف محّبة 
الله؛ س��الم بر ش��ما اماماني ک��ه ... در محبت 

خداوند تمام هستید.« 58
امام حسین7 آن کسي را که از سرمایه محبت 
خداوند محروم است، خس��ران زده مي داند: »و 
خست صفقة عبد مل تجعل له من حّبك نصيباً.« 59
شهید مطهري در این باره مي گوید: براي نشان 
دادن جنبه توحیدي و عرفاني، جنبه پاک باختگي 
در راه خدا و ماسواي خدا را هیچ انگاشتن، شاید 
هم��ان دو جمله اباعب��داهلل در خطبه اي که در 
مکه ایراد فرمود، کافي باشد. سخنش این بود: 
»رضي اهلل و اهلل رضانا اهل البیت،60 ما اهل بیت 
از خودمان پس��ند داریم، ما آنچه را مي پسندیم 
که خدا براي ما پس��ندیده باش��د.« هر راهي را 
ک��ه خدا ب��راي ما معّین کرده اس��ت، ما همان 
راه را مي پس��ندیم.61  و این است آخرین زمزمه 
مناجاتي ابي عبداهلل: »صرباً عيل قضائك يا رب ال 
اله ســواك يا غياث املســتغيثني ما ايل رّب سواك و 
ال معبــود غريك صرباً عيل حكمك يــا غياث من ال 
غياث له...؛ در مقابل قضا و قدر تو شکیبا هستم 
اي پروردگاري که به جز تو خدایي نیس��ت، اي 
فریادرس دادخواه��ان که مرا جز تو پروردگار و 
معبودي نیس��ت، بر حکم و تقدی��ر تو صبور و 
شکیبا هس��تم، اي فریادرس آن که فریادرسي 

ندارد... .62
و آن گاه صورت بر خاک گرم کربال گذاشت 
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و با یاد خدا و این جمالت: »بســم الله و بالله و 
يف سبيل الله و عيل ملة رسول الله«؛63  با پیکري 

قطعه قطعه به دیدار خدا رفت.
این همه از آن رو اس��ت که شناخت و معرفت، 
محصول عقل است و عش��ق نیز با شناخت و 
معرفت ایجاد مي گردد.64  امام حس��ین7 در 
باالترین درجه شناخت و در نتیجه در عالي ترین 
مرحلة عش��ق قرار داش��ت، و براین اساس به 
آساني همه وجود، دارایي، خانواده و فرزندش را 
در راه بندگي خدا فدا کرد تا رضایت حق تعالي 

را به دست آورد.
ی��اران آن حضرت نیز به گون��ه اي بودند که در 
درونش��ان عش��ق به خدا و آیت کبرایش زبانه 
مي کش��ید. جهت نمونه تنها ب��ه چند گزارش 

تاریخي بسنده مي کنیم:
امام حسین7 در »ذي حسم« بایستاد و حمد و 
ثناي خداي گفت و سپس فرمود: »کارها چنان 
ش��ده که مي بینید، دنیا تغییر یافته و به زشتي 
گراییده، خیر آن برفته و پیوس��ته بدتر شده و از 
آن فقط به اندازه ته ظرفي مانده و معاشي ناچیز؛ 
مانند چراگاه کم مایه. مگر نمي بینید که به حق 
عمل نمي کنند و از باطل جلوگیري نمي نمایند، 
حقاً که مؤمن باید به دیدار خداي راغب باش��د 
که به نظر من مرگ ش��هادت است و زندگي با 
ستمگران مایه رنج، در این هنگام زهیر بن قین 
بجلي برخاس��ت و پس از حمد خدا گفت: »اي 
پس��ر پیامبر، به خدا اگر دنیا براي ما باقي بود و 
در آن جاوید بودیم و یاري و پشتیباني تو موجب 
جدای��ي از دنیا بود، قیام با ت��و را بر زندگي دنیا 

ترجیح مي دادیم.«65
ش��ب عاش��ورا امام به اصحاب خود خطاب 

فرمود: از تاریکي ش��ب استفاده کنید و 
خود را نجات دهی��د، اصحاب هر یك 

سخناني گفتند که از عشق بي بدیل آنان 

به اباعبداهلل7 حکایت مي کند. سعد بن عبداهلل 
حنفي گفت: »ب��ه خدا تو را رها نمي کنیم...، به 
خدا اگر بدانم کش��ته مي ش��وم، س��پس زنده 
مي شوم، آن گاه زنده سوخته مي شوم و خاکسترم 
به ب��اد مي رود و هفتاد بار چنینم مي کنند، از تو 
جدا نشوم تا پیش رویت بمیرم. چرا چنین نکنم 
که یك کشتن است و آن گاه کرامتي که هرگز 

پایان نمي پذیرد.«
زهی��ر بن قین نیز گفت: »به خدا دوس��ت دارم 
کش��ته شوم و زنده ش��وم و باز کشته شوم و به 
همین صورت هزار بار کشته شوم و خدا با کشته 
ش��دن من بلیه را از جان تو و جان این جوانان 

خاندان تو دور کند.« 66
ج.سیدالشهدابودنامامحسین7

از آنچه گفته شد روشن گردید که چرا در روایات 
از آن حضرت با لقب سیدالشهدا یاد شده است.67

به کسي که جانش را در راه خدا داده باشد، شهید 
گفته مي شود، اما چرا واژه سیدالشهدا به چنین 
ش��خصي اطالق گردیده است؟ آیا در فرهنگ 

دیني این واژه، حامل معناي خاصي است؟
با مراجعه به کتب لغت مي توان به وجوه متعددي 
دست یافت،68  اما در این بین دو وجه قدر مسلّم 

و از اهمیت برخوردار است:
اول این که »شهادت«؛ حضور، مشاهده و دین 
است و شهید از آن رو که به راحتي از جان و مال 
خود دل کنده، همه هستي خود را به پاي دوست 
ریخته، سزاوار عنوان ش��هید است.69  او کسي 
اس��ت که حق را ش��هود کرده است و تنها او را 
مي بیند و بس.70 او نه تنها از شخصیت عقالني 
بهره مند است، بلکه از آن جهت که به وجه 
اهلل نظر مي کند، داراي ش��خصیت رباني نیز 
هست، شهید عاشق است و کار عاشق نیز 

سوختن و نورافشاني کردن است.
امام حس��ین7 نیز از آن رو که سرسلس��له 

عش��اق است، به سیدالش��هدا ملقب گردید. آن 
حضرت همچون شمع س��وخت تا انسان ها در 
پرت��و نورش از تاریکي ره��ا گردند71 و حقیقت 
جویان براي رس��یدن به سرمنزل مقصود، راه را 

گم ننمایند.
بنابراین س��ّر این نکات نیز روشن مي گردد که 
چرا باالتر از ش��هادت، بّر و نیکي وجود ندارد؟72  

م و چ��را ب��ا این ک��ه ه��ر پیامبر و  م��ا ا
معصومي بعد از مرگشان به غسل 
و کفن نیاز دارند،  شهید به غسل و 
کفن نیازي ندارد؟73 و چرا در نماز از 

خدا مي خواهیم که ما را به راه ش��هدا 
هدایت نماید؟74 آیا مي توان براي 

این همه ارزش، فلسفه و 

حکمتي غیر از ارزش 
عش��ق و فناي تمام هس��تي از روي آگاهي و 

اختیار در راه معشوق یافت؟!
وجه دوم این که »ش��هادت« به معناي گواهي 
دادن نیز به کار رفته اس��ت75 و جالب است که 
 )martyrdom( بدانیم در دین مسیح نیز کلمه
داراي چنین کاربردي است، امضا کردن با خون 
به جاي استفاده از قلم و مرکب، وقتي کسي به 
چیزي شهادت مي دهد، مي خواهد که مخاطب 
به طور غیرمس��تقیم به حقیقت آن چیز متوجه 
شود؛ یعني امضاي حقیقت چیزي. براین اساس 
مي توان گفت: امام حس��ین7 طومار محبت 
خدا را با خون خود امضاء کرده و همه را از این 

طریق متوجه حقیقت اسالم نموده است.
نتیجه این که محبت به خداوند و عشقي که امام 
حسین7 به حضرت حق داشت، باعث گردید 
تا آن حضرت، هم به عبادت عشق بورزد و هم 
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براي احیاي ارزش هاي اسالمي همه 
چیز خود را فدا کند، طومار محبت 
خ��دا را نیز با خ��ون خود امضا 
نماید و عنوان سیدالش��هدا را 

به خود اختصاص دهد.
2.نمودعقولســهگانه
درنهضتامامحسین

لح��اظ نهض��ت  از  عاش��ورا 
معمول��ي دنی��وي ب��ا پیش فرض هاي 

ي  ک ه��ا دنیوي مال امی��ال  ارضاي 
)عق��ل بدلي( و همچین عقل متع��ارف، کاري 
نامعق��ول بود. به عبارت دیگ��ر؛ بر مبناي عقل 
حسابگر و عقل متعارف باید این حادثه به گونه 

دیگري مدیریت مي شد.
به نظر مي رسد که براي توضیح این نکته اشاره 
به دو جریان هم زمان که از سوي دوگونه عقل 

هدایت مي شد، ضروري باشد:
الف. جریان حیلت زبیري یا عقل حسابگر و بدلي
این را مي دانیم که پس از مرگ معاویه، دو قیام 
مهم بر ضد یزید صورت گرفت. یکي قیام امام 
حس��ین7 و دیگري قیام عبداهلل بن زبیر. هر 
چند هر دو زیر بار خالفت یزید نرفتند و نهضتي 
را آغاز کردند، ولي بین این دو قیام تفاوت هاي 
بنیادیني در ابزار و روش ها،  آرمان ها و اهداف و 

آثار و نتایج وجود داشت.76
هدف اب��ن زبیر از قیامش ای��ن بودکه خود به 
قدرت برسد و حکومت کند. با این هدف بدیهي 
است که عقل در خدمت شهوات قرار مي گیرد و 
مانند معاویه و یزید تزویر و حیلت مي کند تا به 
اهداف دنیایي برس��د. البته گفتني است که او با 
استفاده از عقل حسابگر توانست به ظاهر موفق 
گردد و بر حجاز مسلط شود و حدود سیزده سال 
)از س��ال 61 هجري تا 73( بر مصر، فلسطین، 
دمشق، حمص، قنسرین، عواصم، کوفه، بصره 

و خراس��ان و... حکومت کند و همه نواحي جز 
اردن را طرف��دار خود گرداند.77  اما از منظر دین 
و عقالي عالم ابن زبیر یك انس��ان شکس��ت 
خ��ورده اي بیش نیس��ت که با رفتن��ش، نام و 

نشانش نیز از بین رفت.
در مقاب��ل وي، امام حس��ین7 اگرچه در یك 
نیم روز به ش��هادت رسید،  ولي الهام بخش همه 
قیام ه��اي حق طلبان��ه اي ش��د که بع��د از او در 
تاریخ اس��الم رخ داد، خون تپن��ده خدا در کالبد 
امت اس��المي گردید، ثاراهلل شد. او که از رسول 
اکرم9 بود، رسول اکرم9 نیز از او شد،78  دعا 
در زیر قبه اش به استجابت جاودان رسید و تربتش 
ش��فا شد و اشك بر او وسیله مغفرت گردید؛ زیرا 
حسین7مردم را به خدا مي خواند و ابن زبیر به 
خ��ود. او خدایي ش��د و باقي به بقاي الهي و این 

فاني!
ب��ا ای��ن توضی��ح اش��اره اي خواهیم ک��رد به 
بهره برداري ه��اي عقل حس��ابگر اب��ن زبیر از 
فرصت ه��اي پی��ش رو، که مي توان��د تصویر 
روشن تري را از سازگاري قیام امام حسین7با 

عقل برین ارائه دهد:
با ورود امام به مّکه و اقامت ایش��ان در آن جا، 
مردم دسته دسته به دیدار حضرتش مي شتافتند. 
ابن زبیر که مي دانست با وجود شخصیتي چون 
حس��ین بن علي7در مکه، جایي براي او در 
بین مردم نیس��ت، براي کس��ب وجاهت، دایم 
به خان��ه آن حضرت مي رفت و هر چند تحمل 
امام براي او س��خت بود، ولي براي بهره برداري 
سیاس��ي، این ام��ر را بر خود هموار س��اخت و 
هر روز به محضر امام حس��ین7 ش��رفیاب 
مي ش��د.79 ابن زبیر لحظه شماري مي کرد تا 

از حضور امام در مّکه خالص ش��ود، از این 
رو وقتي ش��نید آن حضرت به کوفه 
خواهد رفت، خوش��حال و ش��ادمان 

گف��ت: »اي اباعبداهلل نیك کردي که از خداي 
متعال بترسیدي و با این قوم براي ستم ایشان 
و این که بندگان نیك خدا را خوار کردند، جهاد 

را خواستي.«80 
امام حس��ین7فرمود: »قصد کرده ام به کوفه 
روم. ابن زبیر گفت: خ��دا تو را توفیق دهد. اگر 
م��ن در آن جا یاراني داش��تم، مانند ت��و از آن 
عدول نمي کردم. و چون ترس��ید که امام به او 
سوءظن پیدا کند و شادماني او را از رفتن امام و 
ناراحت��ي اش را از بودِن آن حضرت بداند، گفت: 
اگ��ر در حج��از بماني و ما را با م��ردم حجاز به 
یاري خود دع��وت کني، تو را اجابت کنیم و به 
س��وي تو شتابیم که تو به این امر از یزید و پدر 

او سزاوارتري.«81
هنگامي که ابن زبیر از نزد امام مي رود، حضرت 
مي فرماید: »براي ابن زبیر در دنیا چیزي بهتر از 
خروج من از حجاز به س��وي عراق نیست؛ زیرا 
مي داند ک��ه با وجود من در این جا، جایي براي 
او نیست و مردم او را با من یکسان نمي دانند، از 
این رو دوست دارد من از حجاز خارج شوم و این 

جا را براي او خالي کنم.«82
دیگران نیز از ضمیر ابن زبیر آگاه بودند. عبداهلل 
ب��ن عباس پس از اصرار به امام براي ماندن در 
مکه و انکار امام ب��ه آن حضرت مي گوید: »تو 
با رفتن خویش چش��م ابن زبیر را روشن و او را 

شادمان مي کني.« 83
امام با این که مي دانست مکه براي قیام مناسب 
اس��ت و در آن جا از پش��تیباني مردم برخوردار 
است، اما حاضر نش��د با ماندن در مکه حرمت 
عزیزترین مکان اس��الم را بش��کند،84  آن 
حضرت پناهگاه کعبه را ترک کرد و خود را 
آماج تیرهاي دشمنان قرار داد، تا حریم الهي را 
پاس دارد، ولي ابن زبیر در مکه باقي ماند 

تا از حرمت مکه به نفع خود استفاده کند.
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او همان قوچي بود که باعث گردید حرمت مکه 
شکسته شود؛ زیرا سپاه یزید بعد از کشتار مردم 
مدینه که از آن به »واقعه حره« یاد مي ش��ود،85  
به س��وي مکه حرکت کرد و آن گاه که به مکه 
رسید، زبیر به کعبه پناهنده شد. حصین بن نمیر 
س��کوني که فرماندهي س��پاه یزید را در دست 
داشت،  دس��تور داد تا آتش به س��وي ابن زبیر 
اندازند و وقتي یاران ابن زبیر خواس��تند آتش را 
خاموش کنند تا آس��یبي به کعب��ه وارد نیاید، او 
ممانعت کرد تا آن که احساسات مردم تحریك 
شود و او بتواند بهره برداري الزم را از این حادثه 
بنماید.86  البته این تنها ب��اري نبود که او براي 
رس��یدن به مقاصد خود از حرمت حرم چش��م 
پوشید. ده سال بعد، آن گاه که حّجاج به او حمله 
کرد، ب��از به کعبه پناه برد و حج��اج کعبه را با 

منجنیق خراب کرد و او را کشت. 87
این ها نمون��ه اي بود از رفتاره��اي ابن زبیر که 
براس��اس عقل ابزاري س��اماندهي مي ش��د و 
رفتارهاي امام حس��ین7 که با عقل قدس��ي 
تنظیم مي گردید. اما گروه دیگري بودند که رفتار 

امام را براساس عقل متعارف مي سنجیدند.
ب. جریان خیرخواه یا عقل متعارف

امام حسین7 مي دانست که هیچ شانسي براي 
زنده مان��دن ندارد، مي داند که آن ها مي خواهند 
او را ش��هید کنند و نیز از س��ابقه مردم کوفه در 
سس��ت عهدي نسبت به پدر و برادر، باخبر بود، 
براین اس��اس نباید به عهد و پیمان مردم کوفه 
اعتماد مي کرد و مانند بسیاري از مؤمنان و علما 
و عقالي زمانش مي اندیش��د.88 همان هایي که 
عاقل بودند و به فضائل اخالقي ایمان داشتند، 
ولي همه امور را براساس عقل مصلحت اندیش 
مي س��نجیدند و مرگ و آوارگي و اسارت را که 
ره آورد این س��فر بود، خوش نداشتند، از این رو 
آن حض��رت را از حض��ور در صحنه کربال منع 

مي کردند89 یا به او توصیه مي نمودند که خاندان 
خود را در این سفِر بدوِن بازگشت، همراه نبرد.90
دقیقاً تنها فرق اینان با امام در همین نکته بود؛ 
یعني آن حضرت نیز مرگ و آوارگي و اسارت را 
مي دید، اما او عاشق بود و به وسوسه هاي عقل 
دوراندیش توجهي نداش��ت. انحراف در جامعه 
اسالمي زیاد ش��ده بود، و در آن موقعیت براي 
جلوگی��ري از انحراف ایجاد ش��ده، هیچ عاقلي 
نمي توانست راه دیگري را انتخاب کند. از این رو 

امام حسین7 که در مرحله عشق حقیقي 
در حق تعالي مس��تغرق بود، دفاع از حق را 

تنها در مرگ، آوارگي و اسارت خود و خاندانش 
مي دید؛ و چنی��ن هم کرد. این همان جهاد 
اکبر اس��ت که نبرد عقل متعارف و عش��ق 

حقیقي نیز خوانده مي شود.
در ای��ن موقعیت، کس��اني ک��ه در حصار عقل 
متعارف گرفتار بودند و با برهان و استدالل قدم 
برمي داشتند، معتقد بودند در زماني که شرایط و 
امکانات قیام و نبرد مهیا نیست و دشمن در اوج 
اقتدار است، باید تقیه و سکوت کرد، اما در نظر 
امام حس��ین7 که از این حصار بیرون رفته و 
به مرحله عقل برین و قدسي رسیده بود، عقل 
و عش��ق یك فتوا مي دادن��د؛ در حریم دفاع از 
محبوب باید از جان و فرزند و خاندان گذش��ت، 
و این تفس��یر سخن امیرمؤمنان7 در جریان 
جنگ صفین اس��ت. آن حض��رت زماني که به 
س��رزمین کربال رسید، فرمود: »این جا اقامتگاه 

سواران و آرامگاه عاشقان شهید است.«91
آري، در قیام حسیني عقل متعارف متحیر است 
و فتوا به سکوت مي دهد، اما عقل برین و قدسي 

با که به قله عش��ق و ش��هود  رسیده، 
راه محاسبه دقیق و ارزیابي  کامل، 

بهترین درست را از نادرست  ب��ه 
تش��خیص  مي دهد و هرگز وجه 

در بن��د عقل متعارف که در حقیقت همان وهم 
است، محدود و محصور نمي شود.

امروزه بر همگان روش��ن اس��ت ک��ه اگر امام 
را  روز  آن  عاق��الن  نصیح��ت  حس��ین7 
مي پذیرفت، از اسالم تنها اسمي باقي مانده بود. 
واقعیت و حقیقت آن در بند بني امیه اسیر مي شد 
و به دس��ت ما نمي رسید. فداکاري حسیني که 
آمیختگي عش��ق و عقل برین بود، اسالم را از 
خطر نابودي و س��قوط به دست اراذل بني امیه 
محفوظ داش��ت؛ زیرا عقل در قلمرو عشق به 
محاس��به و برنامه ریزي پرداخ��ت و راه را 
از چاه نش��ان داد، و این است معناي 
هماهنگ��ي عق��ل و عش��ق در قیام 

حسیني.
بهترین تفس��یر از واقعه عاش��ورا از زبان 
عقل برین و عش��ق کامل، حضرت زینب 
کبري3 ش��نیده ش��د. ابن زیاد به روش 
جبرگرایان، کردار خود  و س��ربازانش را به خدا 
نسبت داد و به وي گفت: »چگونه دیدي کاري 
ک��ه خدا با برادر و خاندانت انجام داد؟« حضرت 
زین��ب فرمود:»ما رایت اال جمی��ال، هوالء قوم 
کت��ب اهلل علیهم القتل فب��رزوا الي مضاجعهم؛ 
جز خوبي چیزي ندیدم. آن ها گروهي بودند که 
خداي سرنوشتشان را شهادت قرار داده بود و به 
خوابگاه ابدي خود رفتند.«92 این سخن تنها بر 
زبان کس��اني جاري مي شود که سوار بر مرکب 

عشق، قله هاي کمال را در نوردیده اند.93
ام��ام  نهض��ت  گفت��ه مي ش��ود  اگ��ر  پ��س 
حسین7تجلي عشق است، به معناي آن نیست 
که غیرمعقول است. هرگز چنین نیست که کار 
امام حسین7غیرمعقول یا ضد عقل باشد، بلکه 
کار و نهضت ایش��ان تجلي عشق و فراتر از حد 
عقل متعارف اس��ت. از این رو اگر امام به عنوان 
یك فیلسوف مورد سؤال قرار بگیرد، مي تواند از 
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کار خودش دفاع عقالني هم ارائه دهد.
س��خن پایاني این ک��ه در کربال 
صاحبان عقل جزئي و عقل برین 

در مقابل هم قرار گرفتند؛ یعني گروهي 
که فروتر از عقل متعارف بودند با عده اي که 

فراتر از آن بودند در مقابل یك دیگر صف آرایي 
کردند. و گروهي هم که صاحبان عقل متعارف 
بودند، از آن رو که عاش��ق نبودند، پاي رفتن و 

توان همراهي با امام را نداشتند.
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نحیفاس��ت...چونانتیرتراشیدهوالغرکردهميباشند.
)نهجالبالغه،ص303و503(.

ابوس��عیدابوالخیراينحالتراباخط��اببهبرگهايزرد
پايیزياينگونهبیانکردهاست:

تورارويزردومرارويزرد
توازمهرماهومنازمهِرماه

22.ازامامصادق)ع(دربارهعش��قمجازيس��ؤالشد،آن
حضرتفرمود:»دلهاييکهازيادخداخالياست،خداوند
دوس��تيديگريرابهآنهاميچش��اند.«)عللالشرايع،ج1،

ص041(.
23.رک:فطرت،ص59-19.

24.بحاراالنوار،ج07،ص22؛المحجةالبیضاء،ج8،ص7.
25.مثنويمولوي،دفتراول،ابیات1891و2891.

26.کلیاتسعدي،ص988.
27.نهجالبالغه،قصارالحکم،732؛بحاراالنوار،ج14،ص41.

28.الکافي،ج2،ص338.
29.شکينیسترفتاريکهانسانرابهبهشتميرساندو
ازجهنمنجاتشميدهد،رفتارعاقالنهاستوهمچنیناز
آنجهتکهاثرطبیعياعمالعبادي،دستيابيانسانبه
گوه��رتقواودرپرتوآنورودبهبهش��ت،قصدقربتدر
اينگونهعباداتوجوددارد؛زيراچنینچیزيراخداخواسته

است.
30.اث��روفاي��دهعب��ادتک��هازآنبهه��دففعلتعبیر
ميکنن��د،نبايدباه��دففاعل،يعنينی��توانگیزهانجام
دهندهکارخلطش��ود.دربارهعبادتها،همبايدگفتکه
اگرچهمنافعيهمانندبهشتو...برايايناعمالوجوددارد
واينآثارنیزبهخودعبادتکنندهوديگرانسانهاميرسد
وفرقيهمنميکندکهانس��انهايع��اديآنهاراانجام
دهنديامعصومان)ع()اگرچ��هاينبزرگوارانازعبادتهاي
خود،بیش��ترازديگرانس��ودميبرند؛زيراآنهابامعرفت
کاملتريآنهارابجاميآورند(امامعصومانعباداترابه
عش��قالهيانجامميدهند؛يعنيآنهابراياينآثار،تنبه
عبادتخداندادهاند.آنانعبادتراراهعشقبازيبامعبود

يافتهاندوازخود،خواستهايندارند.
31.سعدي.

32.ديوانفیضکاشاني.
33.امیرمؤمن��انعل��ي)ع(ميفرماي��د:»ماالمجاهد
الّش��هیدف��يس��بیلاهللبأعظ��مأج��رامّم��نق��دفعّف
لکادالعفیفأنيکونملکامنالمالئکة؛پاداشمجاهديکه
درراهخداوندکشتهشود،بیشترازکسينیستکهتوانايي
بزهکاريداش��تهباش��د،وليعفتوپاکدامنيبهکاربرد،
نزديکاستانسانعفیفوپاکدامنفرشتهايازفرشتگان

باشد.«)نهجالبالغه،حکمت474(.
34.»اعديعدوکنفس��کالتيبینجنبیک؛دش��منترين
دشمنانتنفسياستکهپیشرويتواست.«)بحاراالنوار،

ج76،ص63(

35.انرسولاهلل)ص(بعثسريّةفلّمارجعواقالمرحبابقوم
فضواالجهاداألصغروبقيعلیهمالجهاداالکبرقیليارسول
اهللوماالجهاداالکبرقالجهادالنفسثّمقال:أفضلالجهاد
منجاهدنفس��هالّتيبینجنبیه؛)االماليشیخصدوق،ص

.)764
36.البتهدرمبارزهباهواهاينفس��اني،تقويتکششهاي
مقاب��ل،ازاهمیتويژهايبرخورداراس��ت؛مث��الًازطريق

ادراکآثاراعمالخیر،محبتخدادردلانس��انبیدار
ميگ��رددوبامحبتخداجاي��يبرايغیرخدادر
دلباق��ينميمان��د،ل��ذادرمناجاتش��عبانیه
آمدهاس��ت:»الهيلميکنل��يحولفانتقلبه

عنمعصیتکاالفيوقتايقظتنيلمحبتک«.)ر.ک:
اخالقدرقرآن،ج1،ص591-312(.

37.مولويدرمثنويمعنوي،دفتراول،ص46،بااشاره
بهروايتيکهازپیامبر)ص(نقلکرديم،ميگويد:

 ايشهانکشتیمماخصمبرون
ماندخصميزوبتردراندرون

 کشتناينکارعقلوهوشنیست
شیرباطنسخرةخرگوشنیست

 چونکهواگشتمزپیکاربرون
رويآوردمبهپیکاردرون

  قدرجعنامنجهاداالصغريم
بانبياندرجهاداکبريم

  سهلشیريدانکهصفهابشکند
شیرآناستآنکهخودرابشکند

38.عارفومش��تاقلقايحق،جنگبزرگتررابینعقلو
جهلنميداند،بلکهميکوشدتاعشقومحبترابرعقل
پیروزکند؛يعنيعقلدرمقابلجهل،عهدهدارعقالکردن
غراي��زواغراضوهميوخیاليازيکواهدافش��هويو
غضبيازس��ويديگراست،اماعقلدرمقابلعشق،عقال
شدهعشقاست؛زيراعقلمصطلحدرساحتعشقچونان

وهموخیالاستدرمصافباعقلمصطلحعاقالن.
39.نبيخاتمميفرمايد:»ليمعاهللوقتاليسعهفیهملک
مقربوالنبيمرسل؛مراباخدايتعاليوقتياستکهدر
آن،هیچيکازفرشتگانوانبیايمرسل،بامننميگنجند.«

)بحاراالنوار،ج81،ص063،ح66(.
40.بهعبارتديگر،عقلعش��قآفريناس��ت.امامعلي)ع(
ميفرمايند:»العقلرقّيإليعّلیین؛عقلباعثترقيانسان
بهاعليعلییناست«.)تصنیفغررالحکمودررالکلم،ص05(
41.ب��هبیانيديگر؛عقلراهنماوکنترلکنندهاس��ت.امام
عل��ي)ع(ميفرمايند:»العقليه��ديوينجي؛عقلهدايت
بخ��شونجاتدهندهاس��ت.«ي��ا»العقليحس��ن)يصلح(
الروي��ة؛عقلرويهومنشرااص��الحميکند.«)ر.ک:آُمدي،

عبدالواحد،تصنیفغررالحکمودررالکلم،ص15و35(.
42.»ياأباذّرالعقلکالّتدبیر؛ايابوذر!هیچعقليهمچون
عاقبتانديش��ينیس��ت«.)ديلمي،حس��نبنابيالحسن،

ارش��ادالقلوبإليالصواب،ج1،ص141(؛»العاقلمنسّلم
ال��يالقضاءوعملبالحزم«؛)تصنیفغررالحکمودررالکلم،

ص45(.
43.حضرتعلي)ع(ميفرمايد:»العقالمناتّعظبغیره؛عاقل
کس��ياستکهازغیرخودپندبگیرد«؛)تصنیفغررالحکم
ودررالکل��م،ص522(،دراينبارهر.ک:مولوينیزدر
مثنويمعنوي،دفتراول،ص041،داستانشیر،گرگو

روباه،اينروايتراتبیینميکند.اوميگويد:
  عاقلآنباشدکهعبرتگیرداز

مرگياراندرباليمحترز
  پسسپاساوراکهمارادرجهان

کردپیداازپسپیشینیان
  تاشنیديمآنسیاستهايحق

برقرونماضیهاندرسبق 
  تاکهماازحالآنگرگانپیش

همچوروبهپاسخودداريمبیش
  استخوانوپشمآنگرگانعیان

بنگريدوپندگیريدايمهان
44.البتهبايدتوجهداشتکهپختگيمراحلودرجاتيدارد.
ازديدگاهماانس��انباگذرازش��خصیتزيستيبهمرحله
پختگيميرسدودرمراحلباالکهعقلبهمرحلهقدسي
راهمييابد،اينپختگيبهنهايتخودخواهدرس��ید.میوه
تازمانيکهخاموناپختهاستبهشاخهدرختچسبیدهو
آنگاهکهکامالپختهش��د،آنرارهاميسازد،انساننیزتا
ماداميکهبهدنیاچس��بیدهاست،خاماستوازشخصیت
زيستيبرخورداروآنگاهکهپختهشدازشخصیتعقالني
بهرهمندميشودوزمانيکهکامالپختهگرديدبهمرحله
شخصیتربانيراهمييابد،مرحلهايکهباجداشدنازدنیا

وتعلقاتدنیاييوسوختنتوأماست.
  بودمیوهتاخاموناپختهسخت

زخاميبچسبدبهشاخدرخت
  توهممیوهشاخاينعالمي

زخاميبدانبازچسبيهمي
روشناستکهانسانباشخصیتعقالنينیزممکناست
باس��نجشومقايس��هنعماتاخرويودنیاييوبهش��وق
رسیدنبهبهش��تونعماتپايدار،دلازدنیابکند.امادل
کندناوماننددلکندنعاش��قنیست،عاشقدلدرگرو

دوستسپردهاستودرنهايتپختگيبهسرميبرد.
45.»ربناإنياسکنتمنذريتيبوادغیرذيزرع«،ابراهیم،73.
46.»ق��اليابنيإنياریفيالمن��امأنّيأذبحکفانظرما
ذاتريقالياأبتافعلماتؤمرس��تجدنيإنشاءاهللمن
الصابرينفلّماأسلماوتّلهللجبینوناديناهأنياابراهیمقد
صّدقتالرؤياإنّاکذلکنجزيالمحسنینإّنهذالهوالبالء

المبینوفديناهبذبحعظیم.«)صافات،601-201(.
47.ر.ک:أطیبالبیانفيتفسیرالقرآن،ج11،ص871.

48.الکافي،ج1،ص164.
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49.»فلماأرادأنيشربغرفةمنالماءذکرعطشالحسین
وأهلبیتهفرميالماء«)بحاراالنوار،ج54،ص14(.

50.الهيقمشهاي.
51.برهانإّن،آناس��تکهانسانازمعلولبهعلتبرسد،

برخالفبرهانلّمکهرسیدنازعلتبهمعلولاست.
52.أسدالغابةفيمعرفةالصحابة،ج1،ص894.

53.»فهويعلنأنّيأح��ّبالّصالةلهوتالوةکتابهوالّدعاءو
االستغفار...«؛)اإلرشاد،ج2،ص19(.

54.مجموعهآثاراس��تادش��هیدمطهري،ج71،ص483؛با
اندکيتغییردرعبارت.

55.درروايتيواردشدهاستکهاگريکنفربهامامجماعت
اقتداکند،هررکعتازنمازآنانثوابصدوپنجاهنمازدارد
واگردونفراقتداکنند،هررکعتيثوابششصدنمازدارد
وهرچهبیشترشوند،ثوابنمازشانبیشترميشود،تابهده
نفربرسندوعدهآنانکهازدهگذشت،اگرتمامآسمانها
کاغذودرياهامرکبودرختهاقلموجنوانسومالئکه
نويسندهشوند،نميتوانندثوابيکرکعتآنرابنويسند.
)ر.ک:توضیحالمس��ائل،»المحش��يلإلمامالخمیني،ج1،ص

.)867
56.»فقطعوهبسیوفهمإرباًإربا«بحاراالنوار،ج54،ص44.
57.ر.ک:مجلهپاکستانمصور،91آبان،8631ه�.ش.

58.مناليحضرهالفقیه،ج2،ص016.
59.بحاراالنوار،ج46،ص241.

60.همان،ج44،ص763.
61.امامباقر)ع(بهعیادتجابرميرود،احوالاوراميپرسد.
امامباقرجواناستوجابرازاصحابپیغمبروپیرمرداست.
جابرعرضميکند:يابنرسولاهلل!درحاليهستمکهفقررا
برغنا،بیماريرابرسالمت،ومردنرابرزندهماندنترجیح
ميدهم.امام)ع(فرمود:مااهلبیتاينطورنیس��تیم،مااز
خودمانپسندينداريم،ماهرطوريکهخدامصلحتبداند
همانبرايمانخوباست؛)ر.ک:مجموعهآثاراستادشهید

مطهري،ج71،ص383(.
62.مقتلالحسین،ص753؛قمقامزخاروصمصامبتار،ص262.

63.بحاراالنوار،ج54،ص35.
64.امامحسین)ع(دراينبارهفرمودهاست:»أيّهاالّناسإّن
اهللجّلذکرهماخلقالعبادإالّلیعرفوهفإذاعرفوهعبدوه؛اي
مردم!خدابندگانرانیافريدمگربراياينکهاورابشناسند
وهرگاهاوراش��ناختند)عاشقاوش��وندو(عبادتشکنند.«

)بحاراالنوار،ج5،ص213(.
65.تاريخاالمموالملوک)تاريخطبري(،ترجمه،ج7،ص4992.

66.همان،ص6103.
67.ر.ک:بحاراالنوار،ج89،ص5و53و17.

68.ر.ک:لسانالعرب،ج3،ص242.
69.برايناس��اسکهگوشبهفرمانعقلحسابگروبدلي

ب��ودهوبرايتصاحباالغدش��من،جان��شرافداکرده،
»قتی��لالحم��ار«اطالقش��دهاس��تنهش��هید.)ر.ک:

المحجةالبیضاء،ج9،ص401؛جامعالسعادات،ج3،ص311(.
70.اوحقیقتاًبههمانجاييرسیدهاستکهدرعرفانازآن
بهوحدتش��هودوازآنباالتربهوحدتوجودتعبیرآورده
ميشود.جزخدانبودنهمانوحدتوجوداستوجزخدا

نديدنهمانوحدتشهود.
71.درزيارتاربعینميخوانیم:»وبذلمهجتهفیکلیستنقذ
عبادکمنالّضاللةوالجهالة؛امامحسین)ع(جانشرادرراه
توبذلوايثارکردتابندگانتراازگمراهيونادانيوتاريکي
وش��کوش��بههنجاتدادهوبهطرفهدايتورهايياز

هالکتبکشاند.«)کاملالزيارات،ص822(.
72.»عنأبيعبداهلل)ع(قالقالرس��ولاهلل)ص(فوقکلذي
بّربّرحّتييقتلالرّجلفيسبیلاهللفإذاقتلفيسبیلاهلل

فلیسفوقهبر«؛)الکافي،ج2،ص843(.
73.البتهبايدتوجهداشتکهشهیددرمعرکهوخّطمقّدم
جبهه،احتیاجبهغس��لوتیمموکفننداردوبالباسخود
دفنميش��ود،مگراينکهبرهنهباشدکهدراينصورت
باي��داوراکفننماين��د.)ر.ک:الغايةالقصويفيترجمة

العروةالوثقي،ج1،ص022و122(.
74.ق��رآنازس��وييدرس��ورهحم��دب��هما
ميآموزدکهبگويیم:»اهدناالّصراطالمستقیم

ص��راطالذينانعمتعلیهم؛مارابهراهراس��ت
هدايتکن،راهکس��انيکهآنانرامشمولنعمت
خودس��اختي«؛وازس��ويديگ��ردرآيه96س��وره

نس��اءبهمعرفي»الّذينأنعمتعلیه��م«ميپردازدو
ميفرماي��د:»ومنيطعاهللوالّرس��ولفأولئکمعالذين

انعماهللعلیهممنالّنبیینوالصديقنوالشهداءوالصالحین
وحسناولئکرفیقا؛وکسيکهخداوپیامبررااطاعتکند،
)درروزرستاخیز(همنشینکسانيخواهدبودکهخدا،نعمت
خودرابرآنانتمامکرده؛ازپیامبرانوصديقانوش��هداو

صالحان؛وآنهارفیقهايخوبيهستند!«
75.المفرداتفيغريبالقرآن،ص564.

76.برايآگاهيبش��ترازاينتفاوتها،ر.ک:سیاستعزت
حسیني،سیاستحیلتزبیري.

77.ر.ک:تاريخيعقوبي،ج2،ص791و512.
78.»حسینمّنيوأنامنحسین«؛بحاراالنوار،ج34،ص162،
معناي»منازحسینم«ايناستکهحیاتدينپیامبر)ص(از

نهضتامامحسین)ع(است.
79.مقتلالحسینابومخنف،ص41.

80.همان،ص46.
81.همان،ص46؛نفسالمهموم،ص28.

82.مقتلالحسینابومخنف،ص46.
83.همان،ص46و56.

84.ابنزبیربهآنحضرتگفت:»اگرخواهيدرهمینجا
اقامتکنوماتوراياريميکنیموغمتوميخوريم
وباتودستبیعتميدهیم،اماآنحضرتدربرابر
ديدگانناباورابنزبیروديگرانفرمود:»پدرمحکايت

ک��ردکهدرمّکهقوچياس��تکهبهس��بباوحرمتمکه
شکستهميشودومندوستندارمآنقوچباشم.«)مقتل

الحسینابومخنف،ص66؛نفسالمهموم،ص38(.
85.دراينواقعهسهروزشهرمدينه،برلشکريانيزيدمباح
اعالمشدتامردمرابکشندواموالشانراغارتکنندو...بعد
ازاينبودکهدوشیزگانفرزندآوردندوشناختهنبودآنها
راکهباردارکردهاست.)ر.ک:تاريخيعقوبي،ج2،ص091-981؛

تاريخاالمموالملوک،ج4،ص773(.
86.تاريخيعقوبي،ج2،ص191-291.

87.همان،ص312.
88.حضرتامامباقر)ع(فرمود:وقتيامامحسینآمادهشد
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زنانغیرهاشــمی
درنهضتحسینی

استاد حمیدرضا مطهری1



چکیده
قیام کربال و نهضت حس��یني با تالش افراد و 
گروه هاي مختلف تحت رهبري امامان ش��یعه 
و اهل بیت: به ثمر نشس��ت، زن��ان در این قیام 
نقش ارزنده اي داشتند و در این میان سهم زنان 
غیرهاشمي اگرچه در اندازه بانوان اهل بیت:نبود، 
اّما تأثیر به س��زایي در بی��داري جامعه و تحقق 
اهداف نهضت حس��یني داش��تند. این��ان که از 
گروه ه��ا و قبایل مختلف بودن��د، در مناطق و 

مقاطع متعدد به ایفاي نقش پرداختند.
زنان غیرهاشمي در راستاي تحقق اهداف امام 
حسین7 در مراحل آغازین نهضت حسیني، 
روز عاشورا و پس از آن تا بازگشت اهل بیت:به 
مدینه حضور داش��تند و در انجام وظیفه خود از 

هیچ تالش و کوششي دریغ نکردند.
تش��ویق و ترغیب مردان به یاري حسین7، 
دوري گزیدن از همسران شقي، برداشتن شمشیر 
براي ی��اري اهل بیت: و همراهي با اس��یران و 
بانوان اهل بی��ت:از اقدامات زنان غیرهاش��مي 
عاشورایي بود. در این نوشتار اقدامات این بانوان 
در س��ه مقطع زماني پیش از عاشورا، روز واقعه 
و پس از شهادت امام حسین: بررسي مي شود.  

کلیدواژه: امام حس��ین:، نهضت، کربال، عاشورا، 
زنان غیرهاشمي، اهل بیت:.

مقدمه
تاریخ اس��الم به ویژه تاریخ تشیع نشان دهنده 
آن است که زنان سهم )نقش( به سزایي در امور 
مختلف داش��ته اند و آن جا که پاي حق در میان 
بوده این قشر عظیم جامعه، حضوري به هنگام 

داشته و نقش ارزنده اي ایفا کرده اند.
نهضت عاشورا نقطه عطفي در تاریخ اسالم بود 
که ماندگاري دین محمد6 را تضمین کرد. 
س��هم بزرگي از این ماندگاري مدیون حضور و 
شجاعت زناني است که با جان فشاني خود قیام 
حسین را به ثمر رس��انده و مانع تحریف تاریخ 

شدند.
بنابراین مي توان گفت عاش��ورا ساخته مردان و 
زناني اس��ت که با رش��ادت خود پویایي، آزادي 
و آزادگي را براي همیش��ه تاری��خ فریاد زدند و 

ماندگار کردند.
در این حماسه جاوید، جان فشاني مردان در رکاب 
حس��ین بن علي8 باعث شده تا نقش زنان کمتر 
دیده ش��ود و کس��اني هم که به این مهم توجه 
کرده اند بیش��تر به زن��ان اهل بیت:پرداخته اند و 
برجستگي نقش اهل بیت:و اقدامات آنها به ویژه 
حضرت زینب3 باعث ش��ده ت��ا دیگر بانوان 
کاروان حس��یني به ویژه زنان غیرهاشمي نقش 
آفرین در نهضت حس��یني کمتر مورد توجه قرار 

گیرند.
نگاهي به تاریخ این واقعه نش��ان مي دهد زنان 
از نخستین لحظات حرکت حسین بن علي8تا 
پایان نهضت و به ثمر رسیدن آن نقش عظیمي 
داشته اند و به جرأت مي توان گفت: سهم بزرگي 
از مان��دگاري قیام حس��یني7 مدیون تالش 
زنان عاش��ورایي بوده اس��ت. زناني که همراه و 
همگام با حض��رت زینب3 در تحقق اهداف 

امام حسین7 نقش آفریدند.
حضور فداکارانه و اقدامات قهرمانانه زنان به ویژه 
بانوان اهل بیت به سرپرستي حضرت زینب3 
و ادامه قیام امام حس��ین7 توسط آنها باعث 
ماندگاري این نهضت عظی��م و بیداري جامعه 
اس��المي شد. اگرچه بیشتر نقش آفریني در این 
باره مربوط به بانوان اهل بیت:بود، اما در کنار آنها 
زنان غیرهاشمي هم حضور داشتند که در همه 
مراحل قیام از نخس��تین روزه��اي حرکت امام 
حسین7 تا بازگشت اهل بیت:به مدینه نقش 

آفریدند.
اّما محققان و نویسندگان در بررسي نقش زنان 
در نهضت حسیني بیشتر به بانوان اهل بیت:توّجه 
کرده و زنان غیرهاش��مي کمتر مورد توجه واقع 
شده اند. در این نوش��تار برآنیم تا ضمن معرفي 
زنان غیرهاشمي به نقش آفریني آنها در نهضت 

عاشورا بپردازیم.
زن��ان غیرهاش��مي هم��راه و همگام ب��ا زنان 
اهل بی��ت:در ی��اري امام حس��ین7 به انجام 
وظیفه پرداختند. برخي از آغاز حرکت حس��یني 
تا پایان اس��ارت اهل بیت:حضور داشتند، برخي 
تنها در یك مرحله از قیام حضور داشتند، عده اي 

پیش از عاش��ورا با تشوبق و ترغیب افراد آن ها 
را به یاري امام حس��ین7 فراخواندند و برخي 
دیگ��ر پس از ش��هادت امام حس��ین7نقش 
آفریدند. اینان گاهي در مقابل حکومت جائرانه 
ام��وي به پا خاس��ته و قیام کردن��د و برخي به 
مخالفت با همسران خود برخاسته و ضمن توبیخ 
و سرزنش آنها، خانه و کاشانه خود را ترک کرده 
و از اقدام ش��وهران و بستگان خود اظهار برائت 

نمودند.
پژوهش و نگارش نوشتار درباره زنان غیرهاشمي 
از جهات مختلف قابل تأمل و دقت نظر اس��ت 
و همی��ن نکته ارائ��ه آن را با دش��واري مواجه 
مي کند. ش��خصیت و پایگاه طبقاتي زنان، نوع 
اقدام و رفتار آنها در جریان نهضت عاشورا و نیز 
زمان حضور آن ها در قیام حس��یني موضوعاتي 
هس��تند که مي توانند محور مناسبي براي این 
نوشتار باشند. انتخاب هر کدام از این موضوعات 
محاس��ن و نواقصي دارند. به منظور جلوگیري 
از تکرار مطالب و نیز ارائه آن به ش��یوه اي غیر 
تکراري و کم نقص تر، زمان حضور زنان در قیام 
حس��یني محور اصلي این نوشتار قرار گرفته و 
نقش آفریني آنان در س��ه مقط��ع زماني، پیش 
از عاش��ورا، زمان واقعه )روز عاش��ورا( و پس از 
شهادت امام حسین7 مورد بررسي قرار گرفته 
و ت��الش مي ش��ود در این قال��ب اقدامات آنها 

بررسي و ارائه شود.
الف(پیشازعاشورا

اگرچه عمدة نقش آفریني زنان در نهضت عاشورا 
مربوط به روز عاشورا و پس از آن بود اّما پیش از 
واقعه هم بودند زناني که با اقدام خود نام خویش 
را در نهضت حسیني ماندگار کردند. این بانوان با 
حمایت از حرکت ضد اموي و یا تشویق و ترغیب 
اطرافیان خود براي یاري امام حس��ین7 و یا 
همراهي با کاروان اهل بیت:انجام وظیفه کردند.

افرادي مانند دلهم همس��ر زهیر بن قین، ماریه 
دختر منقذ در بصره، همسران افرادي مانند هاني 
بن عروه، حبیب بن مظاهر، مس��لم بن عوسجه 
و عبداهلل ب��ن عمیر کلبي و پی��ش ا ز همه آنها 
طوعه یاري گر تنهایي مسلم بن عقیل در غربت 
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کوفه و س��رآمد زنان این گروه رباب همسر امام 
حسین7، از این دسته اند. البته با توجه به حضور 
فعال برخي از این بانوان در روز عاش��ورا و پس از 

آن، از آنها در قسمت هاي بعدي یاد مي کنیم.
1.حمایتازقیام

خ��ودداري امام حس��ین7از بیعت ب��ا یزید و 
حرکت آن حضرت از مدینه و اس��تقرار در مکه، 
جو رعب و وحشت حاکمّیت امویان را فرو ریخت 
و جنبش هاي آزادي خواهي و ضداستبدادي علیه 
خالفت ضد اس��المي ام��وي در نقاط مختلف 

سرزمین هاي اسالمي به حرکت درآمدند.
مهم ترین کانون ضّد اموي، عراق بود آنها که از 
عصر معاویه به دنبال راهي براي قیام بودند، از این 
فرصت استفاده کرده و جمعیت هایي را تشکیل 
داده و نامه های��ي به امام حسین7نوش��تند تا 

رهبري جریان ضّداموي را برعهده بگیرد.
اگرچه مرکز مهم این حرکت ها کوفه بود، اّما در 
نقاط دیگر عراق هم شیعیان با جریان مخالفت 
اس��تبداد اموي همراه شدند. یکي از کانون هاي 
ضّداموي عراق در شهر بصره و در منزل زني از 

عبدالقیس به نام ماریه بود.
ماریه دختر منقذ یا سعد معروف به ماریه عبدیه 
از زنان ثروتمند بصره بود. او با شجاعت، شهامت 
و سخاوت قدم در یاري حسین7 نهاد و ثروت 
خ��ود را در این راه هزینه ک��رد. او از خانواده اي 
دوس��ت دار اهل بیت:بود و پیش از آن همسر و 
فرزندانش در رکاب امام علي7 به ش��هادت 
رسیده بودند. ماریه خانه خود را به عنوان مرکزي 
براي تجمع یاران اهل بیت:قرار داده بود. به گفته 
برخي از همین خانه بود که شیعیان بصره براي 
امام حسین7 نامه نوشتند و آن حضرت را به 

بصره دعوت کردند.
طب��ري در این باره مي گوید: ش��یعیان در خانه 
زني از عبدالقیس به نام ماریه دختر سعدیا منقذ 
جمع شده به بررسي مس��ائل روز مي پرداختند 
که عبیداهلل بن زیاد بعد از ش��نیدن این خبر به 

عامالنش دستور داد مانع تجمع آنها شوند.2 
گوی��ا از همین خانه و اجتماع ش��یعیان بود که 
افرادي مانند یزید بن ثبیت و فرزندانش عبداهلل 

و عبیداهلل به یاري امام حسین7 رفتند.3 
حرکت ماریه نش��ان مي دهد که زنان از همان 
نخس��تین روزه��اي حرکت حس��یني همراه و 
همپ��اي م��ردان و در مراحل مختلف حضوري 

فعال داشته اند.
ادامه چنین حرکت هایي از جانب زنان در حمایت 
از قیام امام حسین7 را در بیعت شکني کوفیان 
و رها کردن مس��لم بن عقیل در کوفه مي توان 
مشاهده کرد. آن جا که ابن زیاد با رفتن به کوفه 
و ایجاد رعب و وحشت در آن جا، مردم را از گرد 
مسلم پراکنده کرده، مسلم در آن شهر پرآشوب، 
ب��دون پناه��گاه و ی��اور در کوچه ه��اي کوفه 
س��رگردان بود که طوعه او را پن��اه داد.4 اگرچه 
پسر طوعه جاي مس��لم را به ابن زیاد گزارش 
داد اّما این زن با آن کار شجاعانه خود محبت و 
وفاداري خود، به اهل بیت:را نش��ان داد. و درس 
پاي بندي به عهد و پیمان را به کوفیان آموخت.

2.تشویقوترغیبمردان
یکي از اقدامات مهمي که زنان در راستاي قیام 
حس��یني انجام دادند تش��ویق مردان به یاري 
امام حس��ین7 بود. از آن جا که وظیفه جهاد 
و حضور در میدان جنگ از زنان س��اقط ش��ده 
است آنها به ش��کل دیگري به انجام این مهم 
اقدام کردند و آن تشویق مردان براي یاري امام 
حس��ین7 و گاهي همراهي با آنها در دفاع از 

اهل بیت: بود.
این نکت��ه زماني اهمیت مي یاف��ت که برخي 

مردان در پیوس��تن به کاروان حسیني تعلل 
مي کردند.

دیلم )دلهم( همس��ر زهیر بن قین 
از این دس��ته بود. او همراه شوهر 
و برخي بستگانش از مکه به عراق 

برمي گش��تند. آنه��ا اگرچ��ه همراه 
کاروان حس��یني حرکت مي کردند، 

اما گویا زهیر تمایل��ي به مالقات امام 
نداش��ت و لذا هر جا امام منزل مي کرد 

آنها با اندکي فاصله اطراق مي کردند.
سرانجام در یکي از منزل گاه ها امام حسین7  
قاصدي نزد او فرس��تاد و او را دعوت کرد. گویا 

زهیر در امتثال امر امام مردد بود که همس��رش 
رو به او کرد و گفت: س��بحان اهلل! پسر رسول 

خدا9تو را خواسته، تو اجابت نمي کني!
زهیر پس از شنیدن سخنان همسرش و با تشویق 
او نزد امام رفت و لحظاتي بعد با چهره اي شاداب 
بازگشت و دستور داد تا خیمه هایش را جمع کرده 

و در کنار خیمه هاي امام7 برپا کنند.
زهیر همس��رش را همراه پسرعموهایش روانه 
ک��رد، خ��ود در رکاب امام به کرب��ال رفت و به 

شهادت رسید.
زن زهیر که نقش مهمي در پیوستن شوهرش 
به امام7 داش��ت ضمن خداحافظي و دعا در 
حق او از وي خواست تا در روز قیامت و در کنار 

پیامبر9 او را شفاعت کند.5 
ام ّوهب همسر عبداهلل بن عمیر کلبي هم یکي از 
زناني است که پیش از عاشورا همراه همسرش 
به کاروان امام حسین7 پیوست و روز عاشورا 
در کنار شوهرش به شهادت رسید. شرح حال او 
در قسمت دّوم این نوشتار یعني افراد نقش آفرین 

در روز عاشورا بیان خواهد شد.
اق��دام ای��ن بانوان نش��ان مي دهد ک��ه آنها از 
نخستین مراحل قیام از نهضت حسیني استقبال 
و حمایت کرده اند از زماني که خبر بیعت نکردن 
امام حسین7 در سرزمین هاي اسالمي منتشر 
ش��د تا حضور نماینده آن حضرت – مس��لم – 
در کوف��ه و در ادامه حرکت به س��وي عراق تا 
رسیدن به کربال، زنان شیعه و دوستدار خاندان 

پیامبر9 حضور فعال داشتند.
ب(روزواقعه

بي تردید روز عاشورا یکي از اندوهناک ترین و در 
عین حال سخت ترین روزهاي زنان 
عاشورایي بوده است. زناني که ضمن 
پاي بندي به اصول اعتقادي و اطاعت از 
امام خود، به حمایت از اهل بیت:برخاسته 
و با تشویق و ترغیب شوهران و فرزندان 
خود به دفاع از حرم  رسول خدا9نام خود 

را در همیشه تاریخ ماندگار کردند.
یکي از چهره هاي برجس��ته زنان غیرهاشمي 
در روز عاش��ورا ام وهب همس��ر عبداهلل بن 
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عمی��ر کلبي بود. او که نام��ش را قمر یا قمري  
گفته اند همراه ش��وهرش به کرب��ال رفت. روز 
عاشورا هنگامي که عبداهلل مشغول مبارزه بود او 
نیز براي تشویق و یاري شوهرش راهي میدان 
کارزار ش��د که امام حس��ین7 به درخواست 
عبداهلل او را برگرداند و فرمود: خدا تو را از جانب 
خاندان رس��ول جزاي خیر ده��د به طرف زنان 

برگرد، جهاد بر زنان واجب نیست. 
هنگامي که عبداهلل به شهادت رسید همسرش 
به بالین او آم��د و در حالي که خاک و خون را از 
چهره او پاک مي کرد گفت: بهشت بر تو گوارا باد، 
و از خدا مي خواهم تا مرا به تو ملحق کند. ش��مر 
که ناظر ماجرا بود به غالمش دس��تور داد تا به او 
حمله کند و آن غالم ضربه اي بر سر آن بانو وارد 
کرد و او را به شهادت رساند.6 و او یگانه زن شهیده 

میدان جنگ در روز عاشورا لقب گرفت.
برخ��ي منابع از ام وهب دیگر نی��ز یاد کرده اند 
که همراه پسر و عروسش در کربال حاضر بود. 
اب��ن وهب گویا مس��یحي بوده ک��ه در محضر 
امام حسین7مسلمان ش��ده و همراه همسر 
و مادرش به کربال رفت. او به تش��ویق مادرش 
راهي میدان شد و به شهادت رسید. مادرش در 
تشویق او مي گفت: در راه پسر پیامبر نبرد کن تا 
شفاعت جدش را در روز قیامت به دست آوري.7 
شباهت کنیه این فرد با همسر عبداهلل بن عمیر 
کلبي باعث شده تا برخي آنها را یکي بدانند. اما 
تطبیق و مقایسه خبر حضور او در میدان جنگ 
و بازگرداندن او توس��ط امام حس��ین7و این 
دعاي بش��ارت درباره او که همراه فرزندش در 
کنار رس��ول اهلل9 در بهشت خواهند بود؛8 و 
گزارش��ي که خبر از شهادت همسر  عبداهلل بن 
عمیر در کنار شوهرش مي دهد9 و اینکه خبري 
از حضور شهادت فرزند آنها گزارش نشده؛ چنین 
مي نماید که آنها دو نفر بوده و ش��باهت اسمي 

باعث شده تا این دو یکي تلقي شوند.
بحریه دختر مسعود خزرجي همسر جناده بن کعب 
انصاري خزرجي یکي دیگر از بانوان فداکار عاشورا 
بود. او همراه همسرش جناده در مکه به کاروان 
امام ملحق ش��ده و همراه آن حضرت به کربال 

رفت. جناده خود از یاران و شیعیان باوفاي 
امام علي7 بود که هیچگاه سستي 
ب��ه خود راه نداد و از اولین ش��هداي 
عاش��ورا بود که در حمله نخس��ت 

دشمنان به شهادت رسید.
همس��ر او پس از ش��هادت جناده نه 

تنها سستي و اندوه به خود راه نداد بلکه 
مصمم ت��ر از قبل در ی��اري امام خویش همت 

ک��رد و فرزند خود عمرو بن جن��اده را لباس رزم 
پوش��انده خدمت امام فرستاد. امام حسین7 با 
توجه به شهادت پدرش و اینکه ممکن است این 
غم و اندوه براي مادر او س��نگین باش��د و با این 
استدالل که او کم سن و سال است و پدرش تازه 
به ش��هادت رسیده و مادرش به او نیازمند است، 
مانع رفتن او شد. عمرو بن جناده گفت مادرش او 
را فرستاده و خود لباس رزم بر او پوشانده است و با 

اجازه به میدان رفت و به شهادت رسید.
ش��هادت او ه��م خلل��ي در ایمان ای��ن بانوي 
فداکار ایجاد نکرد. به طوري که دش��منان سر 
فرزندش را از تن جدا کرده و به سوي یاران امام 
حسین7پرتاب کردند. مادرش سر او را گرفت 
و به سوي دشمنان پرتاب کرد که به یکي از آنها 

برخورد کرد و او را به هالکت رساند.10 
برخي نقل کرد ه اند که این زن ش��جاع در حالي 

که این اشعار را مي خواند به دشمن حمله کرد.
انا عجوز يف النساء ضعيفة  

بالية خالية نحيفة
ارضبكم برضبة عنيفة   

دون بني فاطمة الرشيفه11 
خوارزمي از کش��ته ش��دن دو نفر به دست این 
بانوي سلحش��ور خبر مي دهد و مي گوید: امام 
حس��ین7 او را بازگردان��د و در حّق وي دعا 

کرد.12 
اّم خلف همسر مسلم بن عوسجه هم از بانوان 
حاضر در کربال بود. او که همراه همس��رش در 
کربال حضور داشت شاهد شهادت شوهرش و به 

قولي فرزندش نیز بود.
منابع از ناراحتي و شیون و زاري کنیز مسلم بن 
عوسجه هنگام شهادت او یاد کرده اند. براساس 

این گزارش ها هنگام نبرد مسلم بن 
عوسجه با دشمن گرد و خاک 
زی��ادي به پا خاس��ت و چون 
فرو نشست مسلم بن عوسجه 
را دیدند که روي زمین افتاده 
است امام حسین7 با شتاب 
به س��وي او رفت و ضمن دعا در 
حق او این آیه را تالوت کرد »فمنهم من 
قــي نحبه و منهم من ينتظر و ما بّدلوا تبديالً«13 
پس از حضور امام حسین7 بر بالین مسلم او 
به ش��هادت رسید و کنیز او صیحه زد »واسّیداه 

یابن عوسجتاه«14  
معلوم نیست که این فرد ناله کننده همسر مسلم 
بن عوس��جه بوده یا کنیز او، اما با توجه به صبر 
استقامتي که از همسر او نقل شده و اینکه داستاني 
شبیه همسر جناده درباره شهادت فرزندش براي 
او نیز نقل شده و از شهادت پسرش خلف یاد شده 
است مي توان گفت این ناله و زاري مربوط به او 
نبوده اما از طرف دیگر با توجه به آن که در میان 
شهداي کربال فردي به نام خلف دیده نمي شود با 
احتمال اش��تباه در نقل گزارش شهادت فرزند او، 
ش��اید بتوان گفت که همو در شهادت شوهرش 

چنین ناله سر داده است.
اّم اسحاق نیز یکي از زنان غیرهاشمي حاضر در 
کربال بود، اّم اسحاق دختر طلحه بن عبیداهلل از 
بني تیم بن مّره – مادرش جرباء دختر قس��امة 
بن رومان از بني طي ب��ود. او به گفته ابوالفرج 
اصفهاني از زیباترین زنان قریش بوده است.15  

اّم اسحاق همس��ر امام حسن مجتبي7 بود 
و براي آن حضرت طلحة بن حس��ن را به دنیا 
آورد.16  امام حسن7 در پایان عمر و در هنگام 
شهادت به برادرش حس��ین7 سفارش او را 
کرد و ضمن اعالم رضایت خود از اّم اس��حاق، 
فرمود: نگذار او از این خاندان بیرون رود و پس 

از انقضاي عده اش با او ازدواج کن.
امام حسین7 پس از انقضاي عده اّم اسحاق 
با او ازدواج کرد که فاطمه دختر امام حسین7 

از او بود.
اّم اس��حاق همراه اهل بیت:به کربال رفت و در 
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عاشورا حضور داشت و برخي گفته اند: در آن روز 
پسري به دنیا آورد.17 

اگرچ��ه او فرزن��د طلحه بود ام��ا در گرایش به 
خاندان پیامبر9 و علویان با پدر خود همسویي 
نداشته و همین باعث ازدواج او با امام حسن7 
و سپس با حس��ین بن علي7 و حضور او در 
کربال است. اگرچه نقش خاصي از او در جریان 
عاشورا نقل نشده است اما حضور دختر او فاطمه 
در کنار دیگر بانوان اهل بیت:و خطبه ها و سخنان 
او در کوفه و شام را مي توان در اثر تربیت صحیح 

او نقش مادرش در این جریان برشمرد.
ج(پسازواقعه

بس��یاري از زنان غیرهاشمي همگام و همپاي 
بانوان اهل بیت:و با پیروي از آن ها پس از واقعه 
عاشورا تالش فراواني در تحقق اهداف قیام امام 

حسین7 از خود نشان دادند.
کربال، کوف��ه، مدینه و مس��یر طوالني حرکت 
اسیران اهل بیت:شاهد فداکاري این دسته از زنان 
شجاع شیعه بود که با حمایت از اهل بیت:و نهضت 

عاشورا نام خود را در اوراق تاریخ ثبت کردند.
برخي از این بانوان در کاروان حسیني از منتسبان 
ب��ه خاندان پیامبر9 بودند بعض��ي از خانواده 
دوستداران و یاران امام علي7در نقاط مختلف 
و ع��ده اي هم زناني بودند ک��ه علیرغم عالقه 
دوستي به خاندان پیامبر در خانواده هایي زندگي 
مي کردند که ش��وهران آنها در صف دش��منان 
اهل بیت حتي از قاتالن امام حسین7به شمار 
مي آمدن��د اما خود آس��یه گونه در دفاع از حق و 

حقیقت کوتاهي نکردند.
1.منسوبانبهاهلبیت:

برخي از بانوان نقش آفرین در نهضت حسیني7 
زناني بودند که در میان خانواده اهل بیت:زندگي 
ک��رده و به دالیلي س��ببي همانن��د ازدواج، از 
منس��وبان به این خاندان به شمار مي آمدند. اما 
چون از جهت نس��بي هاش��مي نبودند، در این 
نوش��تار از آنان یاد مي ش��ود. برجسته ترین این 
افراد را مي توان رباب همسر امام حسین7 و 

اّم سلمه دانست.
رباب دختر امرو القیس بود که در زمان خلیفه دّوم 

به مدینه رفت و مس��لمان شد و سه دختر خود را 
به ازدواج امام علي7 و حسنین7 درآورد.18 

رباب به همسري امام حسین7درآمد و در نزد 
آن حض��رت منزلتي عظیم یافت و مورد عالقه 
زیاد آن حضرت بود. او همراه کاروان حس��یني 
به کربال رفت پس از شهادت امام حسین7به 

اسارت برده شد.
رباب در مجلس ابن زیاد بدون واهمه از او س��ر 

مقدس امام را برداشت و بوسید و چنین سرود:
واحسینا فال نسیت حسینا  

اقصدته اسّنة االعداء
غادروه بكربالء صيعاً 

السقي الغيث بعده كربال19 
یعني: واي حسین! من حسین را فراموش نمي کنم 
دشمنان نیزه ها بر بدن او زدند. آن ها با او نیرنگ 
کرده و جنازه اش را در کربال روي زمین گذاشتند 

بعد از او باران زمین کربال را سیراب نکند.
او ب��ا ای��ن س��خنان کوتاه ب��ه ش��هادت امام 
حسین7اش��اره کرده و فجای��ع امویان را به 
تصویر کشید. به گفته منابع او پس از بازگشت 
به مدینه یکسال با سختي و اندوه زندگي کرد و 
سرانجام از شدت ناراحتي درگذشت.20 گفته شده 
که بسیاري از بزرگان و اشراف قریش، حتي یزید 
از او خواستگاري کردند اما او نپذیرفت و گفت: 
ال أتّخذ حموا بعد رس��ول اهلل9 21یعني بعد از 

رسول خدا9 خویشاوندي قبول نمي کنم.
رب��اب با این رفتار و گفت��ار خود ضمن زنده نگه 
داشتن یاد امام حسین7 جریان کربال و شهادت 
امام حسین7 را زنده نگه داشته و به کساني که 

در کربال نبودند عمق فاجعه را نشان داد.
اّم سلمه همسر پیامبر9 نیز از بانوان منتسب 
به اهل بیت:بود، او در روز عاشورا در کربال نبود، 
اما اقدامات و عکس العمل او پس از دریافت خبر 
ش��هادت امام حس��ین7 از اهمیت به سزایي 
برخوردار اس��ت. اگرچه بس��یاري از زنان مدینه 
پس از دریافت خبر شهادت امام حسین7 تنفر 
و انزج��ار خود را از این اقدام بني امیه به نمایش 
گذاردند اما رفتار برخي بانوان مانند اّم س��لمه از 

اهمیت و برجستگي ویژه اي برخوردار است.

براساس گزارش ها نخستین عکس العمل نسبت 
به این رخداد مربوط به ام ّ س��لمه همسر رسول 
خدا9بود. براس��اس برخي اخبار او پیش بیني 
شهادت امام حس��ین7 را از زبان رسول خدا 
شنیده و عالمتي از آن حضرت در اختیار داشت.

برپای��ه این اخبار پیامبر9 مق��داري خاک در 
شیش��ه اي به او داد و فرم��ود: هرگاه دیدي این 

خاک ب��ه خون تازه تبدیل ش��ده بدان که 
فرزندم حس��ین7 کشته شده است. 

پس از حرکت امام حس��ین7 به 
س��مت عراق ام سلمه هر روز در 
آن خاک نظ��ر مي کرد و نگران 
حس��ین7 ب��ود. وي روزي 
پیامب��ر را با چه��ره اي غمگین 
و خاک آلود در خ��واب دید که 
خبر از شهادت امام حسین7 

داد، ناگهان از خواب برخاست و 
بالفاصله به شیشه نگریست و دید 

تبدیل به خون ش��ده است و فهمید 
که حس��ین7 به ش��هادت رسیده لذا 

شروع به گریه و عزاداري کرد.22 
برخي هم ناراحتي و عزاداري ام س��لمه را پس 
از دریافت خبر ش��هادت ام��ام مي دانند. براین 
اساس اّم س��لمه وقتي خبر کش��ته شدن امام 
حس��ین7 را ش��نید لباس س��یاه پوشید و در 
مسجد پیامبر9خیمه اي برپا کرد و در آن به 

عزاداري نشست.23 
آنچ��ه در این باره اهمیت دارد آن اس��ت که ام ّ 
سلمه به عنوان همسر رسول خدا9 نسبت به 

این واقعه انزجار شدید خود را نشان داده است.
اخب��اري از لعن و نفرین اّم س��لمه نس��بت به 
قاتالن امام حس��ین7 در منابع مختلف نقل 

شده است.24 
اّم س��لمه تا دوران امام حس��ین7 به سالمت 
زندگي مي کرد اّما مدت کوتاهي پس از شهادت 
آن حض��رت در مدینه درگذش��ت. فاصله کوتاه 
رحل��ت این بان��وي جلیل القدر از ش��هادت امام 
حس��ین7 نیز اخباري که از شدت ناراحتي او 
در شهادت امام7گزارش شده است به طوري 
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که پس از شنیدن خبر شهادت امام7 از سخن 
گفتن باز ماند و از شدت اندوه بي هوش بر زمین 
افتاد،25 همه این موارد نشان مي دهد که او توان 
تحمل چنین مصیبتي را نداشته، از این رو، در پي 
این واقعه از شدت اندوه بیمار شده و رحلت کرده 

است.
2.زنانقیامگر

اگرچ��ه قیام ب��ه خون خواهي حس��ین بن 
علي7 غالباً به وسیله مردان صورت 
گرفته، اما بوده اند زناني که با قدرتي 
مردان��ه فرات��ر از م��ردان زم��ان 
خویش عمل کرده و در راه امام 
حس��ین7 شمش��یر زده و یا 
مب��ارزه کرده اند. نکته هم آنکه 
گاهي چنی��ن حرکاتي از میان 
دش��منان دیده شده است. بنابر 
گزارش هاي تاریخي نخس��تین 
قیام زنان در این راس��تا در همان 
روز عاش��ورا آغاز شد. به گفته برخي 
راوی��ان، زني از قبیله بک��ر بن وائل که 
همراه ش��وهرش در سپاه عمربن سعد بود با 
مشاهده حمله لشکریان ابن سعد به خیمه  ها و 
زنان و فرزندان حسین7 و غارت خیام آن ها، 
شمشیري به دست گرفت و به سوي خیمه ها و 
به دفاع از اهل بیت:رف��ت. او قبیله خود را صدا 
مي زد و مي گفت: اي آل بکر بن وائل آیا دختران 
رس��ول خدا را تاراج مي کنند؟! هیچ فرماني جز 
فرم��ان خداوند نیس��ت به خونخواه��ي پیامبر 

برخیزید.62 
اگرچه شوهر این زن او را بازگرداند اّما نکته مهم 
حرکت او در آن شرایط و قیام او به خون خواهي 

حسین7  است.
دختر عبداهلل بن عفیف ازدي هم از بانواني بود 
ک��ه در راه خون خواهي حس��ین و دف��اع از آن 

حضرت متحمل رنج و مشقت هایي شد.
عبداهلل ب��ن عفیف ازدي از نیك مردان ش��یعه 
کوفه و از جانب��ازان رکاب امام علي7 بود. او 
در جنگ جمل چشم چپ و در صفین هم چشم 
راس��ت خود را از دست داد. او پس از آن بیشتر 

وقت خود را در مسجد مي گذراند.
هنگامي که سرهاي شهدا و اسیران اهل بیت:را 
به کوف��ه بردند، عبیداهلل بن زی��اد بر فراز منبر 
کوفه به نکوه��ش خاندان پیامب��ر9 و امام 
حس��ین7 پرداخت. در این هنگام عبداهلل بن 
عفیف برخاست و پاسخ یاوه گویي هاي او را داد 
و او را دروغگو و دشمن خدا و پیامبر9 خواند.
ابن زیاد با عصبانیت دس��تور داد او را دس��تگیر 
کنند اّما بس��تگانش مانع شده او را رهانیدند. اما 
ابن زیاد که خشم سراسر وجودش را گرفته بود 
نیروهایش را براي دستگیري او فرستاد. آن ها با 

شکستن در خانه عبداهلل وارد خانه شدند.
دختر عبداهلل پدر را از حضور دشمنان آگاه کرد و 
سپس شمشیر را به دست او داد و گفت پدر جان 
کاش م��رد بودم و همدوش تو با قاتالن عترت 

پاک پیامبر9 مبارزه مي کردم.
این دختر در کنار پدر خود حضور داشت و او را از 
مکان حضور یا مسیر حمله دشمنان آگاه مي کرد و 
پدرش با راهنمایي او به دشمنان حمله مي کرد.27 
اگرچه سرانجام عبداهلل بن عفیف دستگیر و به 
ش��هادت رسید اما نکته مهم و موردنظر در این 
نوشتار، ش��جاعت و دالوري دختر او در مقابله 
با دشمنان اهل بیت:بود آن هم در جامعه اي که 
بس��یاري از مردان از ترس در پستویي خزیده و 

جرأت اظهارنظر نداشتند.
ب��ه نقل برخي مورخان، این دختر به جرم یاري 
پدرش زنداني ش��د و مدتي در زندان بود تا آنکه 
به یاري سلیمان بن صرد خزاعي از زندان نجات 
یافت و بعدها با محمد پس��ر سلیمان بن صرد 

ازدواج کرد و داراي فرزنداني شد.28  
دفاع آن زن از قبیله بکر بن وائل و یا اقدام دختر 
عبداهلل بن عفیف ازدي رفتارهاي فردي بودند؛ 
اما گاهي حرکت هاي جمعي هم از جانب برخي 
زن��ان صورت مي گرفت. اقدام زنان بني اس��د و 

حرکت زنان شهر حلب از این دسته بود.
زنانحلب

یکي از زنان شیعي و شیرزنان دوستدار اهل بیت 
درة الص��دف دختر عبداهلل بن عمر انصاري بود 
که پدرش هم از بزرگان ش��یعه در زمان خود و 

س��اکن حلب بود. هنگامي که کاروان اس��یران 
اهل بیت:به حلب رس��ید عبداهلل در حالي که به 
شدت مي گریست اش��عاري درباره شهادت امام 

حسین7 سرود.
درة الص��دف دختر او ضمن همدردي با پدرش 
گفت: پس از ش��هادت اه��ل هدایت خیري در 
زندگ��ي نیس��ت. او تصمیم گرف��ت تا گروهي 
تش��کیل داده و اس��یران اهل بیت:و س��رهاي 
مقدس شهدا را از دست نیروهاي اموي برهاند و 
با دفن سر مقدس امام حسین7 در منزل خود 

افتخاري ابدي نصیب خود کند.
دره الصدف مردم حلب به ویژه زنان را به یاري 
طلبید که هفتاد زن با او همراه شده و با پوشیدن 

لباس رزم به دنبال مأموریت خود رفتند.
البته آنه��ا در مقابل س��پاه بني امیه شکس��ت 
خوردن��د و دره الصدف در جن��گ براي نجات 
اهل بیت:کشته شد.29 اّما به مرداني که از ترس 
بني امیه در مخفیگاه خزیده بودند. نشان داد که 

باید در برابر ظلم ایستاد.
اگرچه این نخس��تین قیام دسته جمعي زنان در 
حمایت از نهضت امام حسین7 بود اما شاید 
بتوان رفتار زنان بني اسد را هم به نوعي در این 

راستا دانست.
زنانبنياسد

گروهي از بني اسد در نزدیکي کربال زندگي مي 
کردند، آن  ها در جریان عاشورا بي طرفي اختیار 

کرده و از صحنه دوري گزیدند.
پس از شهادت امام حسین7 و رفتن سپاهیان 
عمر بن سعد از کربال، زنان بني اسد از مردان این 
طایفه خواستند تا براي دفن اجساد مطهر شهدا 
اقدام کنند اما گویا م��ردان قبیله از عواقب این 
کار و سخت گیري ابن زیاد مي ترسیدند و لذا در 
رفتن سستي کردند. بنابراین زنان بني اسد بدون 
توجه به خطرات احتمالي براي دفن اجساد مطهر 

شهدا راهي کربال شدند.
این اقدام زنان باعث شد تا مردان به دنبال آنان 
روانه ش��دند و اقدام به دفن ش��هدا کردند. این 
اقدام زنان اگر چه مبارزه مسلحانه علیه حاکمان 
اموي و قاتالن امام حسین7 نبود اما به واقع 
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حرکت��ي ضد اموي و مخالفت علني با حاکمان 
ظالم کوفه بود و نخس��تین حرکت گروهي در 
راستاي مخالفت با دستگاه اموي پس از شهادت 

امام حسین7 به شمار مي رود.
زنانيازخانوادهدشمنان

اوض��اع، س��نت ها و عرف اجتماعي و ش��رایط 
اقتص��ادي آن زم��ان، بي اختیار ب��ودن زنان در 
ازدواج انتخاب همسر و نیز مقید نبودن بسیاري 
از خاندان ها و قبایل ب��ه ازدواج با افرادي که از 
نظ��ر اعتقادي با آن ها هماهنگ باش��ند باعث 
مي شد تا برخي زنان مؤمنه و دوستدار اهل بیت:با 
مرداني ازدواج کنند که از نظر فکري، اعتقادي و 

مذهبي با آن ها همسایه نبودند.
اما این نکته باعث نش��د تا آن ها در برابر جریان 
ضددین��ي حاکم و اقدامات آن ها س��اکت بمانند 
عکس العملي نش��ان ندهند. اینان که آسیه گونه 
با فرعونی��ان زمان خود زندگ��ي مي کردند پس 
از آگاه��ي از ماج��راي عاش��ورا و ش��هادت امام 
حس��ین7، خانواده خود را رها کرده و در برابر 

ظلم ایستاده اند.
همس��ران افرادي مانند خول��ي، کعب بن جابر، 
مالك بن نس��یر و حتي یکي از همسران یزید 

از این دسته اند.
خولي از کساني بود که در شهادت 
امام حس��ین7 نقش داشت. او 
از طرف عمربن س��عد مأموریت 
یافت تا س��ر مقدس امام7 را 
ببرد.30   ابن زیاد  نزد 
او به امید کسب جایزه 
از عبیداهلل به س��رعت 
روانه کوفه ش��د اما چون 
دیرهنگام به آن جا رس��ید 
داراالماره بسته بود و او ناچار 
س��ر مقدس امام7 را به خانه 

خود برد.
همس��ر او که نامش را به اختالف، 
ن��وار31 و عی��وف32  گفته ان��د پس از 

آگاهي از ماجرا خانه را ترک کرد.

براس��اس این گزارش ها خولي سر مطهر را در 
تنور خانه اش گذاشت و نزد همسرش رفت. زن 
از او پرس��ید چه خبر؟ او گف��ت ثروت جاوداني 
را برایت آورده ام سر حس��ین را آورده ام. همسر 
خولي ضمن س��رزنش او، با ناراحتي گفت: واي 
بر تو، مردم طال و نقره مي آورند و تو س��ر فرزند 
رسول خدا9 را آورده اي؟ به خدا قسم دیگر با 

تو نخواهم ماند.
از این زن نقل شده که وقتي آن جا را ترک کردم 
دیدم نوري از تنور به آسمان کشیده شده است.33 
همس��ر خولي چند س��ال بعد از ش��هادت امام 
حس��ین7 این رفتار خود را کامل کرد و زمینه 
هالکت خولي را فراهم کرد. زماني که مختار در 
کوفه قیام کرد و قاتالن امام حسین7را تحت 
تعقیب قرار داد همس��ر خولي مخفي گاه او را به 
لش��کریان مختار نشان داد و او را دستگیر کردند 

و کشتند.34 
همسر کعب بن جابر هم چنین رفتاري با شوهرش 
داشت. کعب بن جابر از سپاهیان عمربن سعد بود 

که بریر بن خضیر را به شهادت رساند.
وقتي کعب به کوفه بازگش��ت همسرش به نام 

نوار او را سرزنش کرد و از او جدا شد.35 
برخي گفته اند نوار خواهر او بود شاید علت این 
اختالف نام پدر این زن باش��د که جابر بود و از 
آن جا که نام پدر کعب هم جابر است، از این رو 

برخي او را خواهر کعب پنداشته اند.
این زن همسر کعب بوده باشد یا دختر او چندان 
تفاوتي ندارد مهم حرکت او در مقابله با دشمنان 

امام حسین7است.
همسر مالك بن نس��یر هم از زناني بود که در 
حمایت از امام حس��ین7 در مقابل شوهرش 
ایستاد. مالك از کساني بود که در شهادت امام 
حسین7 نقش داشت. او بود که با شمشیر بر 
فرق امام7 زد به طوري که کاله آن حضرت 
پر از خون شد، او کاله امام7 را با خود به خانه 
برد که همسرش گفت: آیا غنیمت فرزند دختر 
رس��ول خدا9را به خانه  آورده اي؟ آنگاه او را از 

خانه بیرون انداخت.36 

عکس العمل نس��بت به جنای��ت بني امیه حتي 
به درون درب��ار و قصر یزید هم راه یافت. برخي 
گزارش ها از رفتار اعتراض آمیز برخي زنان اموي 
مانند همسر و کنیز یزید خبر مي دهند. براساس 
این اخبار زماني که سر مقدس امام حسین7 در 
مقابل یزید بود و او با چوب دستي بر لبان مبارک 
امام7 مي زد ابوبرزه اس��لمي از صحابه رسول 
خدا9 ناراحت ش��د و برخاس��ت و به اعتراض 
ب��ه یزید گفت آیا به لب و دندان حس��ین چوب 
مي زني؟ مگر نمي داني چوب دستي ات را برجایي 

مي زني که بارها پیامبر9 آن را بوسیده است.
همسر یزید، هند دختر عبداهلل بن عامر از اندرون 
قصر یزید این گفتگو را شنید، به اعتراض بیرون آمد 
و گفت: آیا این سر حسین7 پسر فاطمه دختر 
رسول خداست! و به عزاداري و شیون پرداخت.37 در 
این باره گزارش هایي دیگر هم در منابع متأخر دیده 
مي شود. چنان که ابن طاووس مي گوید کنیزي از 
درون کاخ یزید با دیدن جسارت او بر لب و دندان 
امام به اعتراض برخاست و نفرین کرد و گفت: خدا 
دست و پایت را ببرد چوب بر لب و دنداني مي زني 
که بوسه گاه پیامبر9 بود.38  بر پایه این گزارش  

یزید دستور داد تا گردن آن کنیز را زدند.

نتیجه
براساس آنچه گفته ش��د چنین برمي آید که زنان 
غیرهاشمي هم سهم بسزایي در نهضت حسیني7 

داشته و در مراحل مختلف قیام نقش آفریدند.
بعض��ي مانند ماریه عبدیه ث��روت و منزل خود 
را وقف حرکت حس��یني کرده و پایگاهي براي 
حرکت ش��یعیان به وجود آوردن��د که از همان 
پای��گاه مرداني به یاري ام��ام7 رفتند. برخي 
همچون دیلم )دلهم( همس��ر زهیر بن قین در 
پیوس��تن همس��رش به امام حسین7نقش 
آفریدند، عده اي در روز عاش��ورا همگام و همراه 
با بانوان اهل بیت: حضور داش��تند و بعضي هم 
بعد از شهادت امام حسین7مخالفت خود را با 
استبداد اموي نشان داده و حرکت هاي اعتراضي 
ش��دید خ��ود را به نمای��ش گذاش��تند. بعضي 
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حرکت ها گروهي و برخي انفرادي بود.
نخستین حرکت گروهي را زنان بني اسد انجام 
دادند، آ ن ها پس از آگاهي از وضعیت اجساد شهدا 
و ب��ا توجه به ترس مردان آن ها از عکس العمل 
حاکمان اموي براي تدفین شهدا پیش قدم شدند، 
سپس مردان به دنبال آن ها به حرکت درآمدند.

مهم ترین حرک��ت اعتراضي گروه��ي زنان را 
در مس��یر حرکت اهل بیت:مي ت��وان دید آن جا 
که زنان حلب تحت فرم��ان درة الصدف براي 
نجات اسیران اهل بیت:به حرکت درآمدند. اگرچه 
توفیق چنداني نیافتند اما نش��ان دادند که زنان 

مي توانند نقش مهمي داشته باشند.
بعضي از زن��ان در خانه دش��منان امام زندگي 
مي کردند اینان پس از اطالع از جنایات شوهران 
خود از آنان جدا شده و حتي برخي از آن ها مانند 
همسر خولي بعدها در جریان قیام مختار با نشان 

دادن مخفیگاه او زمینه قتل او را فراهم آورد.
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کتابشناسیآثارعاشوراییاستادانصاریان



استاد حسین انصاریان،ویرایش و تحقیق: آرش مردانی پور، محمد جواد 
صابریان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، 1383، 742 صفحه

در این اثر یك دوره معارف و فضایل اهل بیت علیهم السالم، دالیل و 
مبانی امامت و عظمت آن ها با تکیه بر آیات و روایات ارائه شده است. 
نویسنده مستندات زیادی  از منابع  روایی شیعه و اهل سنت در باره مفهوم 
و مصادیق اهل بیت علیهم السالم، امامت حضرت علی علیه السالم و 
اوالد معصوم او و داستان هایی از ایثار و شجاعت، سخاوت، صبر، حلم و 
خداپرستی و معنویت، عصمت، زهد و ایمان ائمه اطهار علیهم السالم نقل 
کرده و به توضیح و تبیین آن ها پرداخته است.ضمن این که شرحی اجمالی 
از زندگی چهارده معصوم علیهم السالم و سیره و رفتار مبارزات آن ها و 
گزیده ای از سخنان و حکمت های آن ها در این کتاب آمده است. کتاب 
در پنج بخش سامان یافته است. در بخش نخست با عنوان شخصیت اهل 

بیت علیهم السالم، به بحث در باره مصداق و مفهوم اهل بیت و آیات و 
روایات در این زمینه و لزوم شناخت آنان پرداخته است. در بخش دوم از 
جایگاه اهل بیت علیهم السالم در کتاب ادیان آسمانی دیگر و شخصیت 
پیامبر و اهل بیت در قرآن، تورات و انجیل سخن رفته است. بخش سوم، 
مربوط به دیدگاه های عارفان بزرگ در بیان مقامات و مناقب خاندان پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله است. در بخش چهارم با عنوان فرهنگ اهل بیت، 
گزیده هایی از ویژگی ها و سجایای اخالقی معصومان بازگو شده است. 
نویسنده در آخرین بخش با عنوان پیروان اهل بیت ویژگی پیروان آنان 
و روش پیروی را با بهره گیری از آیات و روایات برشمرده است. وی در 

سراسر کتاب به مناسبت به نقل داستان هایی در موضوع می پردارد.
این کتاب به زبان های عربی، اردو، ترکی آذری، ترکی استانبولی، انگلیسی، 

فرانسه و اندونزیایی ترجمه شده است.

اهلبیت7
عرشیانفرشنشین

اندیشمند محقق حضرت استاد انصاریان در طول عمر با برکت خویش منشا آثار علمی 
و خدمات دینی فراوان بوده اند.با  توجه به کثرت اشتغاالت و فعالیت های تمتم وقت 
و بی وقفه شان، به  عرصه تحقیق و تالیف کتب ارزشمند و تدریس در حوزه علمیه 
اهتمام فراوانی داشته اند.امروز تعداد 132 جلد کتاب در 70 عنوان اعم از تفسیر، ترجمه، 
عقاید، اخالق، عرفان و تربیت حاصل مجاهدت علمی و تحقیقی معظم له می باشد که به 

مشتاقان علوم و معارف قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( عرضه شده است.
کشتی نجاتآن چه در پی می آید تنها معرفی آثار عاشورایی ایشان است.

ویـژهنامهصبحدهـۀاولمحرم
محـــــرم1433
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استاد حسین انصاریان، قم، مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان الشیعی، چاپ 
دوم، 1390، 158 صفحه، رقعی

مروری بر مقتل حضرت سید الشهداء علیه السالم و بر گرفته از متن گفتار 
های حضرت استاد انصاریان است. در این کتاب به تفصیل و در ضمن 
جلسات مختلف به موضوعات ذیل پرداخته شده است: شان و شخصیت 
امام حسین و اهل بیت علیهم السالم و اهمیت روضه و گریه برای امام 
حسین علیه السالم، سفر حضرت مسلم بن عقیل به شهر کوفه و شهادت 
ایشان، ورود حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم و یاران و اهل بیت به 
سرزمین کربال، وقایع شب عاشورا، شهادت حضرت مسلم بن عوسجه، 
شهادت حضرت حبیب بن مظاهر، پیوستن حضرت حر به کاروان حسینی 
و توبه کردن او و چگونگی شهادت ایشان، اجازه گرفتن حضرت قاسم علیه 

السالم برای رفتن به میدان و چگونگی شهادت ایشان، به میدان رفتن 
حضرت علی اکبر علیه السالم و شهادت ایشان، شهادت حضرت علی 
اصغر علیه السالم، شهادت حضرت ابوالفضل علیه السالم، به میدان رفتن 
حضرت اباعلداهلل الحسین علیه السالم و شهادت ایشان، بازگشت ذوالجناح 
به خیمه ها، وقایع شام عاشورا و آتش زدن خیمه ها، اسارت حضرت زینب 
علیها السالم و اهل بیت امام حسین و حرکت آنان به شهر کوفه، مجلس 
ابن زیاد لعنه اهلل علیه، در دیر راهب نصرانی بین مسیر کوفه و شام، ورود 
کاروان اسرا به شهر شام، چگونگی شهادت حضرت رقیه علیها السالم، 
بازگشت اهل بیت علیهم السالم به کربال در روز اربعین، بازگشت اهل بیت 

به مدینه النبی صلی اهلل علیه و اله.

مقتلسیدالشهــدا7

کشتی نجات
ویـژهنامهصبحدهـۀاولمحرم

محـــــرم1433
100آذرمــــــاه1390



باکارواننـــور؛
نگرشیبهشخصیتاصحابسیدالشهداء7

اس��تاد حسین انصاریان،  ویراس��ته ي: محمد جواد صابریان، قم، انتشارات 
دارالعرفان، چاپ اول، 1382، 180صفحه، رقعي

نگارن��ده با هدف آش��نایي خوانن��دگان با اوص��اف و حاالت ی��اران امام 
حس��ین7این اثر را فراهم آورده است. وي معتقد است حماسه بزرگ و 
بي مانند عاشورا اصل فداکاري ها و جانفشاني هاي مؤمنان و عاشقان تربیت 
یافته مکتب رس��الت است. نویسنده کوشیده اس��ت تصویري درخشان و 
روشن از این شهیدان ملکوتي ترسیم کند. او نخست، ضمن اشاره روحاني 
و عرفاني به این رخداد بزرگ به مطالعه و بررسي مکاشفه امام حسین7، 
نظری��ات امام علي7در قس��متي از خطب��ه 133 نهج البالغه و توصیف 
آس��مانیان و زمینیان، بصیرت و معرفت اصحاب حسین بن علي7و نیز 
آراء و اقوال دیگر عالمان و محدثان درباره این رویداد استثنایي مي پردازد. 
در این نوش��تار، عالوه بر توصیف ش��خصیت و فضایل امام حسین7، 

ش��رحي از زندگي 20 تن از ی��اران آن حضرت، همراه با حکایتي از آن در 
واقعه کربال، آورده ش��ده است. این اش��خاص عبارت اند از: یزید بن ثبیط 
عبقسي، عابس بن شبیب شاکري، ابوثمامه صائري، فرزند برادر حذیفة بن 
اس��ید غفاري، ابوالحتوف بن حرث و سعد بن حرث،  اسلم بن عمرو، وهب 
بن وهب، جابربن حج��اج، جابر بن عروه غفاري، جناده به حرث انصاري، 
حبیب بن مظاهر اسدي، حنظله بن اسعد شباسي، مردي با بصیرت از قبیله 
خزیمه، س��عید بن عبداهلل حنفي، سوید بن عمرو، عبداهلل بن عمیر، مالك 
بن عبد وس��یف بن حارث، مسلم بن عوس��جه، هفهاف بن مهند راسبي، 
قمر بني هاش��م. مؤلف در بخش پایاني این کتاب حکایات و داستان هاي 
ش��گفت انگیزي درباره واقعه کربال از زبان فقیهان و محدثان با استناد به 

منابع تاریخي و روایي فراهم آمده است.
قابل ذکر است که این کتاب، به انگلیسی هم ترجمه شده است.

کشتی نجات
ویـژهنامهصبحدهـۀاولمحرم
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اس��تاد حس��ین انصاریان، قم، نش��ر دار الصادقین، چاپ اول، 1377، 209 
صفحه، وزیري.

در این کتاب روایات و اشعاري در مدح، فضائل و رثاي امام حسین7در 
واقعه کربال ذکر ش��ده اس��ت. نگارنده سعي کرده اس��ت روایاتي از پیامبر 
اکرم9و سایر امامان:که در رابطه با امام حسین و فضیلت گریه بر مصائب 
آن حض��رت و هم چنی��ن زی��ارت وارده را نقل نموده و درب��اره هر یك از 
آن ها توضیحات مختصري ارائه نماید. در احادیث نقل شده ابعاد مختلفي از 
شخصیت امام حسین7و جایگاه منحصر به فرد آن در آخرت بیان شده 
اس��ت. نگارنده به اهمیت و آثار محبت امام حسین7و فضیلت گریستن 
و عزاداري بر آن حضرت اش��اره نموده و پاداش این محبت و س��وگواري 

را رضوان الهي و رس��یدن به بهشت موعود عنوان مي کند. وي هم چنین 
اش��عاري را که خود در مدح و رثاي امام حسین7و واقعه عاشورا سروده 
اس��ت در البالي این روایات درج نموده اس��ت. در این اش��عار ابعاد غم و 
مصیبت امام حسین7و داستان اسیري خاندان آن حضرت بویژه حضرت 
زینب3منعکس ش��ده و اوج مظلومیت آن حضرت به تصویر کش��یده 
ش��ده اس��ت. منبع نقل روایات درباره امام حسین7کتاب هاي معتبري 
مانند احقاق الحق، ینابیع الموده، موسوعه کلمات االمام حسین7، البکاء 
للحسین و کامل الزیارات است که در آن ها آداب و آثار عجیب زیارت امام 

حسین7ذکر شده است.

چشمهسارعشق؛
هزارشعردرشخصیتملکوتیحضرتسیدالشهدا7

کشتی نجات
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استاد حس��ین انصاریان، قم، مرکز علمي تحقیقاتي دارالعرفان، چاپ اول، 
1388، 35 صفحه، پالتویي

بررسي ویژگي هاي امام حسین7و فضایل آن حضرت در آیات و روایات 
است. این کتاب که متن یکي از سخنراني هاي استاد حسین انصاریان است 
به بحث درباره ابعاد شخصیت و عظمت امام حسین7پرداخته و فضایل 
آن ام��ام معصوم: به ویژه فضیلت زی��ارت آن حضرت را بیان مي نماید. در 
ابتداي کتاب تعابیر مختلف امام عصر7در مورد امام حس��ین7و قیام 
ایش��ان مبني بر این که آن حضرت با شهادت خویش همه انسان ها را از 
ظلم و تاریکي به نور و روشنایي دعوت کرده است و هم چنین عظمت قیام 
امام حسین7و جایگاه ویژه او نزد خداوند بیان گردیده است. نویسنده بر 

طبق روایتي از پیامبراکرم9اظهار داشتند که هیچ قلم و مرکبي برتر از 
خون حسین7نیس��ت و علت این که امام زمان7خون حسین7را 
خون زنده مي نامد این است که این خون همواره منشأ آثار و برکات فراواني 
براي احیاي دین اس��الم بوده اس��ت. در ادامه به تفس��یر روایات معروف 
نبوي9در مورد امام حس��ین7مبني بر این که حس��ین مني و أنا من 
حسین7پرداخته شده و ابعاد مختلف شخصیت امام حسین7با توجه به 
همین روایت بررسي گردیده است. در پایان کتاب به اهمیت زیارت قبر امام 
حسین7اش��اره شده و موقعیت امام حسین7در قیامت و توجه خاص 
آن امام7به زائران و سوگواران خویش به تصویر کشیده شده و حکایاتي 

عجیب در این باب ذکر مي شود.

نگاهیبهمقامامامحسین7

کشتی نجات
ویـژهنامهصبحدهـۀاولمحرم
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حسین انصاریان ، قم، انتشارات، دارالعرفان، چاپ اول، 1388، 36 صفحه، پالتویي.
پژوهش��ي درباره مقام معنوي حضرت اباالفضل العباس7با توجه به آیات و 
روایات است. کتاب حاضر متن یکي از سخنراني هاي استاد حسین انصاریان است 
که در آن ضمن بیان کلیاتي از قرآن و روایات درباره مقام انسان و ابعاد وجودي 

او به بحث درباره کرامات و مقام حضرت اباالفضل العباس پرداخته شده است.
نگارنده با توجه به آیه 70 از س��وره  اسراء )بني اسرائیل( به بحث درباره کرامت 
انس��ان و ارزش او در مقابل سایر موجودات پرداخته و هندسه وجودي انسان و 
گرامي داشتن آدم و ذریه او توسط خداوند متعال را بررسي نموده است. وي به 
ارزش عقل انسان اشاره نموده و سعادت و شقاوت انسان  را در گرو آن و ارزش 
انسان را نیز به عقل و معرفت او دانسته است. از نظر وي قرآن کریم و روایات 
معصومین مالک همه ارزش هاي انساني را عقل انساني معرفي کرده و درجات 
بهشت را نیز به میزان بهره گیري افراد از عقل سلیم عنوان نموده اند. بطوري که 

اگر عقل انسان را از او بگیرند او دیگر هیچ تکلیفي در این دنیا نخواهد داشت.
در بخش دیگري از کتاب نویس��نده به قدرت بکارگیري از نیروهاي طبیعت و 
تسخیر سایر موجودات توسط انسان پرداخته و برتري انسان بر سایر موجودات را 
تصویر نموده است. در ادامه نعمت هاي پاکي را که خداوند به انسان ارزاني داشته 
است از منظري قرآني بررسي نموده و فضیلت انسان را از این جهت نیز بر سایر 
موجودات را تبیین نموده و نعمت هاي خداوند به انسان ها را منحصر به فرد ارزیابي 
کرده است. وي به لزوم پرهیز از خباثت و استفاده از نعمت هاي طیب و پاک نیز 
اشاره نموده و این مباحث را به عنوان مقدمه بحث روز تاسوعا یعني روزي که 
متعلق به حضرت اباالفضل العباس اس��ت قرار داده و به بیان فضایل و مقامات 
معنوي آن حضرت پرداخته و مقام ایشان را از زبان امام حسین7 توصیف کرده 
و مقام امام علي7و منزلت ایشان را نیز نزد پیامبر اسالم9بیان نموده است.

نگاهیبهمقامقمربنیهاشم7
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استاد حس��ین انصاریان، قم، انتش��ارات دارالعرفان، چاپ اول، 1388، 36 
صفحه، پالتویي.

بررسي اوصاف و ویژگي هاي حضرت زینب3با توجه به قیام کربالست. 
کت��اب حاضر که برگرفته از متن یکي از س��خنراني هاي اس��تاد حس��ین 
انصاریان است به بحث درباره جنبه هاي مختلف مقام و شخصیت حضرت 
زینب کبري3از جمله دانش و حماسه بزرگ ایشان پس از واقعه عاشورا 
مي پردازد. در ابتداي کتاب با توجه به قانون وراثت، انتقال اوصاف والدین به 
فرزندان مورد بررسي قرار گرفته و انتقال اوصاف حضرت فاطمه3مانند 
عفت، پاکدامني و تقوي به حضرت زینب3و هم چنین انتقال شجاعت در 
عمل و فصاحت در سخن از علي7به آن حضرت مورد تجزیه و تحلیل 

ق��رار مي گیرد. در بخش دیگر کتاب به صب��ر واالي حضرت زینب3و 
دانش فراوان ایشان اشاره شده و از لحاظ علمي، عبادي و اخالقي، حضرت 
زینب3، شخصیتي در اوج کمال توصیف گردیده است. احاطه حضرت 
زینب3به تفس��یر و علوم قرآني و فقه و نیز برگزاري جلس��ات تفسیر و 
تبیین احکام توس��ط آن حضرت در بخش هاي بعدي کتاب بیان مي شود. 
نویسنده نقش بي بدیل حضرت زینب3را در سرانجام رساندن پیام واقعه 
عاشورا تبیین نموده و سخت ترین و مهم ترین مرحله از این قیام جاوداني را 
متوجه آن حضرت دانسته است. خطبه غراي حضرت زینب3در کوفه و 
شام و افشاگري ایشان از دستگاه ظلم بني امیه و ارسال پیام کربال به گوش 

همگان از مباحث پایاني این کتاب است.

نگاهیبهمقامحضرتزینب
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