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 13/1۱/۶۱1۲         ینیحس یاحمد زک
 

 ینگر بایو ز نبیز
 

 زن مسلمان بوده و ملقب کینماد کامل  نبینموده است. ز ینیحماسه آفر زین میشجاع و حک نب  یز ،ینینهضت حس در
 .باشد یبزرگوار م قا  یبا عقل وعم اریبس یعنی" لهیبه "عق
شوهرش شرط ضمن عقد  یقهرمان را قادر ساخت که برا یبانو نیا شیاز حقوق خو یو آگاه نبیز یدورنگر

 نیوجانش یسخنگو رویوز ن،یامام و برادرش حس یخیکه شوهر را موافق ساخت تا در سفر تار یبگذارد. شرط
کننده است که بعد  رهیبر احساسات و آالم اش چنان خبرساز و خ نبیباشد. غلبه تعقل و توکل ز دانیساالر شه
 لیاز دال یکیکرده است".  یریهم ام یریبحران بر آمده و در "اس تیریکربال، به وجه احسن از عهده مد یازکشتار
الهام  زیآن، هنوز ن یو حماس مانهیحک یاست که درسها نیا افتهی یدانگیجاو ینبیو ز ینیاز نهضت حس لیکه تجل
 ادیبن زالله ا دیکوفه عب یوال زیو طعنه آم یبه تهاجم لفظ نبیپاسخ ز اتبخش،یح یدرس ها نیاز ا یکیاست.  نیآفر
 یریمسلک بوده و چون سا یمن حکومت کنم"؛ جبر خواستی"خدا م گفتیکه م هیهم چون معاو ادیباشد. ابن ز یم

 اد،یبود ابن ز زنان وهیو ب مانیتیبعد از ورود اسرابه کوفه که شامل  بود. یگر هیبدنبال توج خ،یحکمرانان تار
نمود. کار خدا را با برادر و  بیا را شکر که شما را رسوا و تکذمورد اهانت قرار داد: "خد نی)س( را چننبیز

ما رأیُت االّ جمیال ..." داشت: "... انیب نیاش را چن یو حماس قیپاسخ عم نبی!" ز؟یدیخاندانت در کربال چگونه د
  .(دمی{ندال}در کرب ییبایبه جز ز یزیچ چی)ه
 

 
 

 آن شیر زن، آن نستوه و ناب زینب
 آن تیرزن بمثل بوتراب زینب
 یش از کالم و صوت و سوز تیرها
 ها را زدود و کرد روز یتیرگ
 زیاد آن قاتل سردار ما ابن
 زینبا کار خدا یدید گفت
 جابر چه کرد یقاهر یخدا آن
 و یاریت نکرد یرب را دید امر
 در زمین نینوا یچه دید تو

 تو زخم و زهر و زجه ها قسمت
 الزینب ما رایُت جز جم گفت
 ما د مبد م در انفعا ل دشمن
 مجید یمحبوب یآن معبود شکر
 ما رحمت و فرجام شهید مطلع
 بود ینه ننگ و ذلت و خوار این
 بود یقشنگ وعزت و یار این
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باز مانده از قتل عام برادران و فرزندان و همرزمان توانسته است در برابر دشمن سفاک  یزن کی ایدن یکجا در
 !چه؟ یعنی" دمی}در کربال{ ند ییبایبه جز ز یزیچ چیکالم که "ه نیاساسا  ا د؟یو شجاعانه سخن گو مانهیحک نیچن
 

  "با "اصل نظام احسن نبیسخن ز ریتفس
 

اگر خدا عالم را به  رایوجه ممکن خلق کرده است. ز نیرا به بهتر نشیخداوند نظام آفر نکهیا یعنینظام احسن" "
 ییتوانا ای هدیپسند یآن را نم اینداشته،  نیاست که علم به بهتر نیبه علت ا ایصورت ممکن خلق نکرده باشد  نیبهتر

 .مبرا است اتیخصوص نیاز ا دگاریآفر کهیاست. در حال دهیآن بخل ورز جادیاز ا ایآن نداشته و  نشیبر آفر
نقص و  ،یبوده و در جهان ماد شتریب یریکمال و خ یدارا نشیکند نظام آفر یم جابیا ریبه کمال و خ یاله ُحب

، در نظام خلقت ینگرش کل کی"با  یبلخ ینایجهان است در آن به حداقل برسد. بقول ابن س نیکه الزمه ا یفسادها
زمه فقر، تجاوزو... ال چون قتل، یباشند". شرور یها نم یو خوب راتیاز خ شتریب یاند ول ادیکه شرور ز میابییدر م
 نیسچون ح گرید یدارند تعداد ینزول یریس هیابن معاو دیزیچون  یبوده و اگر تعداد ایدر دن اتیح و یانسان اریاخت

د. باش یخدا بر گناه انسان نم یتمندیبر رضا لیانسان دل یتوانمند گرید یدارند. از سو یصعود ریس یابن عل
. خداوند دینماینبوده ومتخلف را مجازات م یجامعه با آن راض یانسان قادر به نقض قانون است؛ ول کهیطورهمان
که خداوند کمال مطلق است، عالم خلقت  یکند. از آنجا ینم قهیشترمضایب ریخ نشیاندک، از آفر یبه خاطر شر اضیف

 دباشیسان خداوند بزرگ ُحسن و جمال مطلق م نیمعلول ممکن است. به هم نیآن، کامل تر یبا نظام ها و سنت ها
ر وبهتراز آن فرض ندارد چنانچه د  ترباینظام ممکن بوده و ز نیباتری( زنشیعوالم آفر ای انیتی)گ زیلذا معلول او ن

 نیوبا رحمت تر  نیتر باینظام، ز نی. امیندار نیتراز بهتر نیبهتر ایاحسن  احسن  تیدر عالم واقع و یزبان عرب
 :دلیبقول ب و بودهدستگاه 

 

 چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است از
 گردد دچار رحمت است یهرجا باز م دهید

 ماست بیپرده دار ع دلیاگر گل کرد ب شب
 کار رحمت است دیدر تجد دیاگر خند صبح

 

استدراج، ابتال )مثل  امت،یو ممات و ق اتیاصل "نظام احسن"، سنت شب و روز، عمل و عکس العمل، ح براساس
 ناینیدر صف حس ایامتحان امت که آ ۀنینامردان؛ تدارک زم ۀو شتابزد یپوشال طرهیاسارت و شهادت رادمردان و س

 یداریحق پرستان و سوء فرجام خود پرستان(، ناپا تامحق بر باطل )مانند ُحسن خ یینها ۀ(، غلبانیامو ای رندیگیقرارم
ما  نیقیحکمت و ُحسن به  نیباشند. درک ا یعالم م نیاز  "نظام احسن" در ا یو... نمونه ها یعقب یو ماندگار ایدن

 .سازد یم نیریش زیها را ن یافزوده و تلخ
  شود دایپ نیقیترا نور  گر
 شود بایتواند زشت هم ز یم
 :آموخته است لیذ ینبو اتبخشیح ماتیدر پرتو تعلشکوهمند را  مانیا نیپدر و بشر؛ چن نتیز نیا نبیز
ت امکان نداش دهیو آنچه به او نرس دیرسیم دیبا دهیاو رس یبداند آنچه برا نکهیمگر ا رسدینم مانیانسان به کمال ا"

    "برسد
   آدم دارد به عالم و نیجت زا و مسرت آفرهب نشیب ،یدیتوح ینیجهان ب اصوال  

 به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
 اوست بر همه عالم که همه عالم از عاشقم

 ."بر عدل استوارند نیزم : "آسمان ها ودیفرمایخداوند م و
    :دیگویآموزه ها حافظ م نیهم اساس بر
  سره بر منهج عدل است کی یفلک ریس

 باش که ظالم نبرد راه به منزل خوش
 از لطف بر ما کشف کرد تیخوبت آ یرو

  ما ریدر تفس ستین یزآن سبب جز لطف و خوب
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اینكه نقص انسان را برطرف كند، به  یآمده است: "خداوند برا نی" چنیکتاب "نظام احسن ازمنظر حكمت متعال در
و شرور را از هم تمیز دهد.  یخود را با آن درك كند و خیرات حقیق یو ضرر مال او قّوه عاقله اعطاء كرد تا منفعت

خدا  یباید به كمك عقل از این عالم ظلمت به سو هشناخت دقیق موجودات، قائل به این است ك یصدرا برا ماّل 
 یها یریق آنها به شگفتو قّوه عاقله، ملكوت اشیاء، اسباب و علل آنها را ببینیم و ازط یمهاجرت كنیم و به قدرت اله

نگاه  تكه شایسته است، در حّد امكان شناختیم، از منظر او به خلق ببریم. پس از اینكه خدا را، آنچنان یعالم خلقت پ
ُحسن و شرافت و موافق  یصورت، همه اشیاء نزد ما داراعالَم را ببینیم كه در این یو چشم مهندس یكنیم و با دید اله

جاست که  نیحق است. ا یكه آیینه رضا باشدیم یعقل یصورت، رضاما در این  یما هستند. چون رضا یبا رضا
از هر عیب و نقص  ی. به عبارت دیگر، چون علّت )خداوند( عاركنیمیآنچه را با برهان گفته شود با وجدان درك م

توانیم به كالم  نمونه، مي یبي ندارد. براگونه عی هیچ -جهت كه منتسب به او استاز آن -است، آیت، نشانه و مظهر
رده ك چهابن زیاد در برابر سرزنش آن ظالم )بنگر خدا با شما  در كاخ عبیدالله« س»حضرت زینب یزیبا و پرمعنا

است؟ مردان شما را ُكشت و شما را خوار، ذلیل و اسیر نمود كه این دلیل حقانیت ماست( اشاره كنیم كه فرمودند: 
دانم او شاهد كنم و مي؛ همه چیز به نظر من زیبا بود، زیرا من به همه اینها از منظر او نگاه مي« جمیال  ما رأیت االّ »

 1".بینممياست و ملكوت )باطن( اعمال شما را 
ومذاکره واتمام حجت  یو اعتراض منطق حتیعدم آغاز جنگ، اصل را بر نص :ینینهضت حس یها ییبایز قسمت از

من، و توطئه دش عیو تطم دیاز تهد دنینهراس ،یبر مقدرات اله یتمندیرضا فه،یقرار دادن، عمل آگاهانه و عاشقانه بوظ
قبال است کارویمبارزان در پ ییبقت جوس وقربانگاه،منزلگاه  نیساختن شان ب ریعدم اجبار همرزمان به جنگ و مخ

در اوج  یاز آنان، عزتمند یو پاسدار کاریشرکت در پ یاز شهادت، عدم استفاده اززنان داواطلب برا ریکم نظ
و نظاره آن توسط  بیدرعاشورا، گشوده شدن ابواب عالم غ شیایبه نماز ون تیاولو ل،یجم یو صبر تیمظلوم

در  یروزیوپ شیخود در اثبات موضوع و قتل دشمن با شهادت خو یدر عاشورا، نف شهادتجوانمردان قبل از 
 یۀوارا یو کندرو یو تندرو ییاز ماجراجو یدور ر،یمس نیدر ا روانیبا جان، مال، خاندان و پ یشکست، فداکار

 در اوج ،ینید روناصل از بدل در منازعات د کیدر تفک رتیو بص اریالگو، مع جادیا ،یمبارزات یالگو نیبهتر
و  انیمنافقت امو یافشا دن،یگرد یعامل زوال خاندان امو ان،ی دیزیضاللت بودن  تیو در نها انینیبودن حس قتیحق

فت مخال دند،یورزند و چرا وچگونه به قدرت رس یم یبا آل رسول دشمن شهیهم انیپرسش که چرا آل ابوسف نیطرح ا
بر حفاظت از تداوم سلسله  یمبن یلطف اله ۀمشاهد ،یو علو ینبو تآرمان حکوم یایوشعاراح یبا نظام موروث

ص( رسول الله ) ییشگویدرکربال، تحقق پ نیالعابد نیموعود رسول الله با جان سالم بدر بردن امام ز فهیدوازده خل
ل را در د یدرماندگ تضرع و دنیحسرت شن گردد،یجوانان بهشت م دیو س دیدر کربال به قتل خواهد رس نیکه حس

  ...و اد،یابن ز النهیبه عتاب ذل نبیشمن گذاشتن،جواب عزتمندانه زد
 ییبایو ژرف؛ نهضت کربال در کمال حکمت و ز ینگرش کل کیدر  یاست ول یهیبد یامر انیامو اتیجنا حیتقب
  به چشم خلق مهالل محر تیهر آ ی. بقول عالمه بلخباشدیم یمبتن
 اطل "ب میقرآنکر یریباشد؛ به تعب یکه اگر حق محور و مبن نستیا تیواقع آن ُحسن مبهم است دنید یبرا نکیع

 ."اند ییدر جوار خدا دانیو جاو یخوشحاالن از فضل اله ای" نیآب وشهدا "فرح یکف رو
 

  داوند رودخ یکه بر بال َملَک سو آن
  خرسند رود یبادل مطمئن وخاطر

 

کوه و شکا میو شه میو بازماندگان فه دیشه یبرا   .ندارد یمعن تیاش، ش 
 الف خالف یزه اریعشق وگله از  الف
  مستحق هجرانند نیبا زان چن عشق
 نیچن بنیبه ز نیحس هیدر توص زیآن ن ینموده و در انتها یجلوه گر ینیو کمال از ابتدا و امتداد نهضت حس ییبایز
مگشا که از منزلت شما خواهد کاست. سوگند به  تیاست: "خواهرم بر بال صبر کن و لب به شکا دهیگرد انیب کوین

 .با شما ست یتعال یبار یخدا که خدا
 ۀندیگو بایتر از سخن ز بای"ز کهیبدرست است". انی: "خداوند با صا بران وعاقبت از آن متقدیفرمایم کویچه ن میقرآنکر
 *."آن است

========================= 
 )ع( یعسکر دیرباز. * امام حسن عسکر - یچار ی* نویسنده: محّمد جواد طالب
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