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ادب و آثار ذکر مصیبت امام حسین
کلمات کلیدی :ذکر مصیبت امام حسین

 ،ادب ،آثار ،محرّم ،عزاداری ،عشق ،اشک ،اخالص ،حاجت،

باطن ،حجابهای ظلمانی و نورانی ،حقیقت اباعبداهلل

 ،زیارت ،مالقات ،حیات ،وجهاهلل.

عزاداری و سوگواری خیلی عظیم است .از اوّل محرّم ،این اقامهی عزا و سییهه زدن ،ایین آه و نالیههیای
سوزان و اشک روان خیلی عظمت دارد .خدا میداند چقدر پیش خدا میارزد؛ همین دستهیایی کیه بیا
اخالص بر سیهه میخورد؛ خدا نکهد انسان را غرور بگیرد و فکر کهد که حیا میا خیلیی مهیم شیدیم و
برای ما کم و کوچک است که بلهد شویم و سیهه بزنیم .یادتان هست عابس ،آن پیرمرد محاسینسییید
شجاع و نامآور و این یار اباعبداهلل

را ،بهابر آنچه نقل شده ،وقتی روز عاشورا به میدان رفت ،هیچکس

جرأت نکرد به میدان بیاید .این پیرمرد برگشت؛ زره را از تن کهید؛ بیا آن موهیای سییید سییههاش بیه
میدان آمد! به او گیتهد :اجنـ ْنت یا عابِس؟ 1دیوانه شدی ای عابس؟! زره از تن بیرون کیردی و بیا گوشیت
بدنت رفتی جلوی این همه تیغ و تیر؟ گیت :آری دیوانه شدم! عشق اباعبیداهللالحسیین

میرا دیوانیه

کرده! روز عاشورا انسان مثل عابس لخت شود و سیهه بزنید؛ بیر سیر بکوبید؛ گرییه کهید؛ اشیک برییزد؛
نوحهسرایی کهد .خدا میداند ایهها در دستگاه خدا چقدر بزرگ است و خدا میداند کیه بیا انسیان چیه
میکهد! هرچه غیر خداست را در وجود انسان میسوزاند و از بین میبرد .ضربههای یا حسین یا حسین،
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هرچه غیر حسین

است را از وجود انسان بیرون میکهد و نام حسین

را بر قلب و سیههی انسان

حک میکهد .این سیهه زدن و این اشکها خیلی بزرگ است؛ خدا میداند چه میکهد! قلب انسیان را از
هرچه غیر است ،میشوید و این آیهه را مهجلی میکهد و جلوه و عکس محبوب در آن تجلّی میکهد.
من که شاعر نیستم؛ امّا گاهی در کارشان دخالت میکهم .یادم است یک وقتی گیته بودم:
بییر سیییههی خییود سییخت بکوبییید

بییییا آه و فقییییان قلییییب بروبییییید

زنگییییار دل از اشییییک بشییییویید

تا چهرهی جانان بشود خوب نمایان

انشاءاهلل قدر بدانیم! این مجالس ذکر اباعبداهللالحسین

مجالس میاتم و عیزای حسییهی

را قیدر

بدانیم .خدا میداند چقدر عظیم اسیت؛ چقیدر بیزرگ اسیت .انبییاء عظیام حسیرت چهیین مجالسیی را
میخوردند!
بر ذکر مصیبت اباعبداهلل

و اهلبیت و اصحاب کرامشان [مداومت داشته باشیم ].شاید به ذهن بیاید

که خب ما بارها ذکر مصیبت شهیدیم ،برای چه دوباره و ده باره و صد باره هی بهشیهیم و تکرار کهیم و
باز هم بشهویم؟ یا مکرّر بگوییم یا مکرّر بشهویم؟ در حالی که خدا میداند همان تکرار [چه آثاری دارد].
دیدهاید گاهی انسان به مجالس روضه میرود ،این مدّاح میآید روضهای میخواند؛ مدّاح بعدی هم
همان روضه را تکرار میکهد؛ مدّاح بعدی هم همینطور و مدّاح بعدی هم ...فکر نکهید این تکرارها
بیهوده است؛ تکرار سازنده است .در بحث ذکر خاطرتان هست ،خدمتتان عرض کردیم که ذکر بهمعهی
به یاد آوردن است و همهی دین در همین یک کلمه خالصه است .نام پیامبر

ذکر است :و یـقولون

اِنَّه لم ْجنون و ما هو اِّل ِِ ْْر لِْ ال ِمین 2.نام قرآن ذکر است :اِنّا ن ْحن نـ َّزلْنا ِّ
الذ ْكر و اِنّا له لح ِافظون.

 .2سورهی قلم ،آیهی .22
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مأموریّت

پیامبر تذکّر است :اِنَّما انْت مذِّكر 4.تمامیّت دین در تذکّر و به یاد آوردن است .چون هیچ

چیز جدیدی وجود ندارد .همه چیز را ما میدانیم؛ ولی فراموش کردیم و با ذکر به یاد میآید .این
یههای غیلت که روی آن حقیقت ما یه به یه نشسته و خدا میداند این یهها چقدر زیاد است.
بهابه برخی اخبار و روایات هیتاد هزار حجاب ظلمانی و هیتاد هزار حجاب نورانی است .این همه حجاب
یه به یه آمده روی وجود ما نشسته و ما را از آن حقیقت خودمان جدا و دور کرده است .خودمان را
فراموش کردیم و ذکر ،این یهها را یکی یکی کهار میزند .ذکر ما را از غیلت و از نسیان نجات میدهد
ولذا همانطور که این یهها مکرّرند ،تذکّر هم باید مکرّر باشد .ذکر نافع است .و ِ ِّك ْر فِا َّن ِّ
الذ ْكر ٰى تـ ْنـفع
الْم ْؤِمنِین 5.فذِّْر اِ ْن نـف ِ
ت ِّ
رى 6.ذکر و به یاد آوردن ،تجدید خاطره کردن ،سودمهد و نافع است و
الذ ْك ٰ
ْ
انسان را دوباره به آن حقایق فراموششده در باطن خودش میرساند .شاید این تعبیر درست باشد که
همهی آن حقایق و همهی آن مقامات انبیاء ،در باطن انسان هست و انسان در سیر الی اهلل همهی آن
مقامات را طی میکهد و همهی آن کما ت را دارا میشود .ابتدا ههوز سالک نیست و غرق در
دنیاطلبیها و شهوات و غضبهاست؛ امّا به یقظه که میرسد ،این نقطهی آغاز سیر و حرکتش از
حیوانیّت و از طبیعت است؛ تا برسد به آن حقیقت آدمیّت؛ تا آن ملکات در درون او بر او سجده بیاورند؛
مالئک درونی او بر آن حقیقت انسانی او سجده کههد .تازه رسید به مقام آدمیّت و از آدم تا خاتم راهی
بسیار طو نی است .از مقامات همهی انبیاء باید عبور کهد .همهی آن کما ت را باید در خودش پیدا
کهد و ایهها به نیروی ذکر اتّیاق میافتد؛ چون آن حقایق در باطن ما هست؛ باید از پشت پرده بیرون
آید .باید از حالت بالقوّه به حالت بالیعل درآید و ذکر این کار را میکهد .لذا ذکر مصائب آلاهلل هم
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سازنده است و با تکرار این اذکار ،یهها کهار میرود ،کهار میرود ،کهار میرود ،تا جایی که انسان
میبیهد اصالً گویا خودش بود که در روز عاشورا این تیرها را خورد و این تیغها بر پیکرش وارد شد .به
آن حقیقت میرسد .حقیقت اباعبداهلل

را در باطن خودش مالقات میکهد .لذا ذکر مصیبت و تکرار

در این ذکر مصائب بسیار سازنده است .انسان را میبرد؛ راه میبرد .میبیهید که هر سال این خاطرهها
دارد تکرار میشود؛ امّا حالوت خودش را از دست نمیدهد .تأثیرگذاری خودش را از دست نمیدهد و
هرچه بیشتر تکرار شود ،آثار بزرگ بیشتری را به دنبال میآورد.
مهتها ایهجا نکتهای را که قبالً هم تذکّر دادهام ،یکبار دیگر ییادآوری کیهم؛ ایهکیه میا دچیار بیدآموزی
هستیم .تردیدی نیست که اشک ریختن بر مصائب اباعبداهلل
عزاداری و اقامهی ماتم در مصائب اباعبیداهلل

 ،بر سر و سیهه کوفتن ،سیاه پوشییدن،

 ،زمیهیهی اجابیت دعاهیا و برآمیدن حاجیات را فیراهم

میکهد .تردیدی نیست که این آثار را دارد و آثار خیلی عظیمتر؛ امّا ما بیهخیاطر ایههیا بیرویم عیزاداری
کهیم؟! من بروم در مجلس روضهی اباعبداهلل

بهشیهم که فالن حاجت مادّی و دنیویم برآورده شیود!

خیلی حیف است و خیلی کوچک است! دچیار بیدآموزی هسیتیم .از میداحّان زییاد شیهیدهام؛ حتّیی از
مهبریهای فاضل متأسّیانه مکرّر شهیدهام که به مستمعین میگویهد :کسی بیحاجت نیامیده باشید در
مجلس ما! کسی بیحاجت نباشد! حاجتهایتان را در نظیر بگیریید مییخیواهم روضیه بخیوانم! ای داد
بیداد!! یعهی ما برای حاجت گرفتن ،بر اباعبداهلل

گریه میکهیم؟! شاید تشبیه خوبی نباشد؛ ولی چیه

کهم برای ایهکه مسأله روشن شود بگذارید این تشبیه را بکهم .چهد وقت پیش بیود کیه تلویزییون ییک
فیلم سیهمایی نشان داد خیلی تکان خوردم .اسمش بود :چهد میگیری گریه کهیی؟ ییک فییلم ظیاهراً
فکاهی بود؛ ولی نکتههای اخالقی هم در آن درس میداد .چهد میگیری گریه کهی؟ مؤسّسهای درسیت
شده بود برای افرادی که از دنیا میرفتهد و کس و کاری نداشتهد که برایشان عزاداری کهید ،ییا کیس و
کارشان اهل آمدن به عزاداری و تشییع جهازه و گرفتن مجلس ختم و شب هیت نبودند .این مؤسّسه از
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کسی که میخواست بعداً بمیرد و بیکس و کار بود پول میگرفت و کلّی آدم استخدام کرده بود کیه در
مراسم او میآمدند گریه میکردند؛ یقه پاره میکردند و شیون میکردند.
خدای نکرده ما اینطوری در مجالس اهلبیت

نرویم! یعهی برویم گریه کهییم بیرای ایهکیه حاجیت

بگیریم! خدا نکهد! خدا نکهد اینطور باشد .خیلی کوچک است .خیلی کوچک است .خیلی کوچک است!
چطور انسان آن مصائب عظیم آلاهلل

را ببیهد ،بعد ههوز یاد مصائب کوچک و حقییر خیودش باشید

که بخواهد بگوید من میروم به این مجلس حاجتم را بگیرم؟! مادری که بچّهاش را جلیویش تکّیه تکّیه
کردند ،برای حاجت گرفتن گریه میکهد؟ پدری که پسر رشیدش جلوی چشمش پرپر شد ،برای حاجت
گرفتن گریه میکهد؟ او عمق وجودش میسوزد و اشک میریزد .خیدا نکهید میا بیرای حاجیت گیرفتن
عزاداری کهیم .خیلی کوچک است .خیلی زشت است! دیگر باید از این وادی گذشته باشیم .حا افرادی
که متوجّه نیستهد و عوامهد ،از آنها معیوّ است؛ ولی برای کسی که اهل فهم است ،اهل درک و شیهاخت
و معرفت است ،خیلی کوچک است .گریه مگر مزد میخواهد؟! آدم داغدیده گرییه مییکهید .بیرای چیه
گریه میکهد؟ برای ایهکه داغ دیده و چه داغی بزرگتر از داغ عاشورا؟! این اسیت کیه در اقامیهی عیزای
اباعبداهلل

انشاءاهلل آن خلوص را توجّه کهیم .همین که در قبال این عزاداری چییزی خواسیتیم ،بیه

قصد رسیدن به حاجتی رفتیم ،خلوص از بین رفت.
درست است که مرتبهی شدیدتر عدم خلوص این است که برای خودنمایی و رییا و کسیب نیام و سیری
بین سرها درآوردن باشد و تیاخر به ایهکه در مجلس من فالن مقامات آمدند و مجلس من فالن مهبیری
و مدّاح مشهور در آن نقش اییا کرد ،هیأت ما اینقدر ناهار داد ،اینقدر خرج داد ،آن مرتبیهی شیدیدتر
ریا است که خیلی اجر عمل را لطمه میزند؛ امّا کمترین مرتبهی خالص نبودن هم این است که انسیان
برای غیر امام حسین

گریه کهد .گریه کهد برای امام حسین

شود و مشکل دنیاییش رفع شود .انشاءاهلل که اینطور نباشد.
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چون میخواهد حیاجتش بیرآورده

در روایات داریم کسی که در ذکر مصیائب امیام حسیین

بگویید :یـا ل ْیتنِـی ك ْنـت م ـ فـافوز م ـ فـ ْـوزا

ع ِظیما؛ یا ل ْیتنِی ك ْنت م ك ْم فافوز م ك ْـم فـ ْـوزا ع ِظیمـا 7:یا اباعبداهلل! ای کاش من با شیما بیودم و بیه آن فیوز
عظیم شهادت در رکاب شما نائل میشدم ،کسی این را بگوید ،در اجر شهدای کیربال شیریک مییشیود.
خیلی بزرگ است .شریک شهدای کربال میشود .در آن اغراق هم نیسیت .هیر وقیت مصیائب آلاهلل
ذکر شد ،انسان از ته دلش ای کاش بگوید .دیدهاید گاهی انسان از ته دلش میگویید ای کیاش ...کیاش
من آنجا بودم .این ای کاش را از ته دل ،با همهی وجود و صادقانه بگوید .بگوید :یا اباعبداهلل! کاشکی من
و زن و بچّههایم بهجای شما آوارهی بیابان و کوه و دشت میشدیم .یا اباعبداهلل! کاشکی پسر جوان مین
بهجای علیّ اکبر شما تکّه تکّه و ارباً اربا میشد .از ته جان بگوید :یا اباعبداهلل! کاشکی بهجای علیّ اصقر
شما ،تیر حرمله به حلقوم طیل شیرخوار من مینشست .یا اباعبداهلل! کاشکی زن و بچّهی من ،جیای زن
و بچّهی شما اسیر دست اشقیاء میشدند و آوارهی کوه و بیابانها میشدند .یا اباعبداهلل! کاشکی میرا بیا
قتل صبر 8میکشتهد؛ با تکّهسهگها با کعب نیها با شمشیر شکستهها  ...کاشکی سر مرا جای سر شیما
از قیا با دوازده ضربه میبریدند! یا ل ْیتنِی ك ْنت م

فـافوز م ـ فـ ْـوزا ع ِظیمـا .اگیر از عمیق جیان بگویید ،در

مقامات و فضیلت و مراتب شهدای کربال شریک است .اگر آن روز نبیودیم ،امیروز مییشیود ایینطیوری
شریک آنها شویم و همراه آنها باشیم .ظاهراً جهگ جمل بود که یکی از اصحاب حضرت امیر

خدمت

حضرت قریب به این مضمون عرض کرد که :یا امیرالمؤمهین! ای کاش برادر من هم در این جهگ بیود و
در این پیروزی شکوهمهد شما شریک میشد .بهابر آنچه در نهجالبالغه هم آمده حضرت فرمودنید :اهـو ٰى

 .7سیّدبنطاووس ،االقبالباالعمالالحسنه ،ج  ، 3ص 33؛ صدوق ،امالی ،ص  133و عیوناخبارالرّضا

 ،ج  ،1ص  : 333یا ابْن

شبِیب اِ ْن س َّرك ا ْن تكون ل ِمن الث ِ ِ
ِ
است ْش ِهد مع الْحس ْی ِن فـق ْل مت ٰى ما ِك ْرته یا ل ْیتنِی ك ْنت م ه ْم فافوز فـ ْوزا ع ِظیما .کفعمی،
َّواب مثْل ما لم ِن ْ
مصباح ،ص  231و ابنقولویه ،کاملالزّیارات ،ص  :237یا ل ْیتنِی ك ْنت م

 .8قتل صبر :قتل با زجر و شکنجه.
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فافوز فـ ْوزا ع ِظیما.

ا ِخیـ م نـا؟ 9آیا برادر تو دلش میخواست ،دلش پر میکشید و آرزو داشت ،دوست میداشت که در ایین
جهگ با ما باشد؟ عرض کرد :بله! به خدا یا امیرالمؤمهین! با همهی وجودش آرزو داشت؛ امّا نتوانسیت و
موفّق نشد .حضرت فرمودند :برادر تو در این جهگ با ما بود .نهتهها برادر تو ،کسانی در این جهگ بیا میا
بودند که در اصالب رجال و ارحام نساءند و در قرون آیهده به دنیا خواههد آمد .آنها هیم در ایین جهیگ
شریکهد .لذا اینطوری میشود شریک شد .خاطرتان هست جلسهی قبیل عیرض کیردم ،حیا کیه میاه
محرّم شروع میشود برویم کهار اصحاب و اهلبییت اباعبیداهلل
خانوادهی اباعبداهلل

؛ خیانمهیا برونید داخیل خیمیه کهیار

؛ مردها بروند کهار میردان .شیبهیا مییخواهیید بخوابیید سیرتان را روی متّکیا
بخوابید .اینطور با اهلبییت

نگذارید؛ روی خاک کهار در خیمههای اهلبیت

حرکت کهید تا روز عاشورا هم شهید شوید؛ آن وقت شریکید .یا ل ْیتنِی ك ْنت م
در زیارت اباعبداهللالحسین
صادق

باشیید .ایینطیور

فافوز م

فـ ْوزا ع ِظیما.

در نیمهی شعبان چهد جملیهی [لطییف] هسیت 10.بهابیه رواییت ،امیام

این زیارت را تعلیم دادند .زیارت کوتاهی هم هست .کلّ زیارت شاید به اندازهی ییک صییحه

هم نیست؛ ولی مضامین بسیار لطیف و قشهگی در آن است .زائر شهادت میدهد و میگویید :ا ْشـهد انَّـ
ت :یا اباعبداهلل! من شهادت میدهم تو را کشتهد؛ امّا تو نمردی .گیت:
قتِْْت و ل ْم تم ْ
ثبییت اسییت بییر جریییدهی عییالم دوام مییا

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

یا اباعبداهلل! تو عشق مجسّم بودی! تو تمامیّت عشق بودی! تو عاشق نبودی که عشق بر تو افیزوده شیده
باشد؛ تو همهی حبّ و همهی عشق بودی با تمامیّت خودش ولذا ثبت است بر جریدهی عالم دوام تو.

 .9سیّدرضی ،نهجالبالغه ،خطبهی  ،12ص .22
 .13کفعمی ،مصباح 498 ،و 499؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،98ص  342و محدّثقمّی ،مفاتیحالجنان ،زیارت امام حسین
نیمهی شعبان.
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در

ـت :شهادت میدهم تو را ناجوانمردانه با لب عطشان در غربت و تههایی مطلق بیا
ا ْشهد انَّ قتِْْت و ل ْـم تم ْ
ـل بِرجـا ِء
قساوتبارترین صورت کشتهد؛ امّا تو نمردی یا حسین! تیو زنیدهای .ا ْشـهد انَّـ قتِْـت و ل ْـم تم ْ
ـت ب ْ
ت قـْـوب ِشـی تِ  :نهتهها تو نمردی و زندهای ،بلکه به طییل حیات توسیت کیه قلیوب همیهی
ح ٰیوتِ حیِی ْ
شیعیان زنده است .نهتهها تو حیّ هستی ،بلکه محیی هستی .نهتهها زندهای ،بلکه حیاتبخشی .با تیو ییا
حسین! دلهای همهی شیعیان زنده است .تو مایهی حیات قلوب همهی شیعیان هستی.
ض ِ
و بِ ِ
یاء نوِرك ْاهتدى الطّالِبون اِل ْیـ  :یا اباعبداهلل! هیچکس خودش به تو راه پیدا نکرد .با روشیهایی نیور تیو
بود که طالبان و اهل طلب به تو راه پیدا کردند .اهل طلب با روشهایی نور تو ،به تو راه یافتهد .یا حسین!
تو ما را به خودت جذب کردی .تو ما را به مجلس خودت آوردی .تو محبّت خودت را در قلب ما کاشتی.
تو این اشکها را از چشمهای ما روان کردی .تو این آههیا و نالیههیای سیوزان را از سییههی میا بییرون
آوردی .خودت بودی! ما نبودیم .ما ایهها را به حساب خودمان نمیگذاریم .ایهها عطایای بسییار عظیمیی
ض ِ
است .ما کجا و ایهها کجا! بِ ِ
یاء نوِرك ْاهتدى الطّالِبون اِل ْیـ  :اگر کسی هدایت شد و به هدایت راه یافیت بیا
روشهایی نور تو بود ای حسین! و ا ْشهد انَّ نور ِ
اهلل الَّ ِذی ل ْم یطْفأْ و ل یطْفأ ابـدا :ای حسیین! مین شیهادت
میدهم که تو همان نور خدایی که خاموش نشدی و ابیداً خیاموش نخیواهی شید .قیرآن فرمیود :ی ِریـدون
لِیط ِْفؤوا نور ِ
اهلل بِافْو ِاه ِه ْم و اهلل متِم نوِرِه و ل ْو ك ِره الْکافِرون؛ 11و ل ْـو كـ ِره الْم ْشـ ِرْون 12:آنها اراده کردند نور خیدا
را با دهانهای خود خاموش کههد؛ با پف کردنهای خود نور خدا را خاموش کههد؛ ولی نور خدا خاموش
نمیشود .خدا نور خودش را به اوج کمال میرساند؛ ولو کافران و مشرکان برایشان تلخ اسیت و کراهیت
دارند .کافر و مشرک کیست؟ آن کس که با اهلبیت

 .11سورهی صف ،آیهی .8
 .12سورهی توبه ،آیهی .33
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مییجهگید .در زییارت جامعیهی کبییره مگیر

خییدمت اهییلبیییت
اهلبیت

عییرض نمیییکهیییم :مـ ْن جحـدْ ْم ْــافِر و مـ ْن حــاربک ْم م ْشـ ِرک 13:هییرکس بییا شییما

جهگید ،مشرک است .و ا ْشهد انَّـ نـور ِ
اهلل الَّ ِـذی ل ْـم یطْفـأْ و ل یطْفـأ ابـدا؛ و ل ْـو كـ ِره الْم ْشـ ِرْون:

نور تو ای حسین! برای همیشه روشهیبخش هستی است .و انَّـ و ْجـه ِ
اهلل الَّ ِـذی ل ْـم یـ ْهِْـ ْ و ل یـ ْهْـ ابـدا:
همه میرا هستهد؛ امّا تو وجهاللّهی .كل شیء هالِ اِلّ و ْجهه؛ 14كل م ْن عْ ْیها فان و یـ ْبق ٰـى و ْجـه ربِّـ ِوالْجـل ِ
ْ
و ِْ
ال ْكـراِ  15.حسین! تو وجهاللّهی هستی که نه هالک میشوی و نه ابداً هالکت و نابودی و از بین رفیتن
برای توست .تو باقی همیشگی هستی! تو وجهاللّهی!

اهلل و صَّْى اهلل عْ ْی یا اباع ْب ِد ِ
صَّْى اهلل عْ ْی یا اباع ْب ِد ِ
اهلل و صَّْى اهلل عْ ْی یا اباع ْب ِداهلل

ِ 16

 .13ابنمشهدی ،مزارالکبیر ،ص 229؛ صدوق ،منالیحضرهالفقیه ،ج  ،2ص  613و محدّثقمّی ،مفاتیحالجنان ،زیارت جامعهی کبیره.
 .14سورهی قصص ،آیهی .88
 .12سورهی رحمان ،آیات .27 -26
 .16کلینی ،کافی ،ج  ،4ص 575؛ حرّعاملی ،وسائلالشّیعه ،ج  ،44ص  494و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص .404
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