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چکیده

اهااداف قیااا امااا حسااین  ،بیااان درسهااا ،شااعارها و پیااا هااای
مکتب حسینی و در نهایت تبیین مبانی اعتقاادی حرکات حضارت

همااواره مااورد توجااه اندیشاامندان ،مورخااان و نویسااندگان فراواناای

قاارار گرفتااه ،بااه طااوریکااه سااهم فراواناای از ادبیااات عاشااورایی را در
کنار ادبیات مرثیه به خود اختصاص داده است .در میان آثاری که

ایاان نااو نگاااه را بااه قیااا حسااینی داشااتهانااد ،ماایتااوان دوبیتاای

خواجه معینالدین چشتی را طر ح نمود .خواجه باا خلا .و سارایش

شااعری کوتاااه عناصاار مهاام اعتقااادی و ارزشهااای واالی نفسااانی را
مطاار ح کاارده و تفساایر زیبااایی از حرکاات امااا حسااین

ارائااه کاارده

اساات .خواجااه معااینالاادین از عرفااای قاارن ششاام و هفااتم بااود و در
تبلیا دیاان اسااال در شاابه قاااره هنااد توفیاا .فراواناای یافاات .مقااا و

بارگاه خواجه در میان مرد هندوستان ،اهمیت باالیی دارد.

 .1دانشیار گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی تبر یز )(akbarsajedi@gmail.com

 .2است تتتادیار گت تتروه بیوشت تتیمی و آزمایشت تتگاههای بت تتالینی دانشت تتگاه علت تتوم پزشت تتکی تبر یت تتز؛ نویست تتنده مست تتئول
)(dr.hasania@hotmail.com

ایاان نوشااتار ضاامن معرفاای ایاان شاااعر ،مبااانی اعتقااادی و کالماای
دوبیتی او را مورد تج یه و تحلیل قرار داده و به این نتیجه رسایده

است که خواجه باه مباانی اصایل اعتقاادی حرکات اماا حساین

اشااراف داشااته و تفساایر صااحیحی از آن ارائااه نمااوده اساات .خواجااه
روی عناصااری مثاال احیااای دی اان ،عاا ت و آزادگاای تأ کیااد کاارده و

پیون ا ااد معن ا اااداری ب ا ااین عا ا ا ت حس ا ااینی و توحی ا ااد الها اای برق ا اارار
نموده است.

کلیژوان ا  :معین الادین چشاتی ،پیشاینه اساال در هناد ،دوبیتای

شاه است حسین  ،ع ت حسینی ،توحید.
مقدمه 

عاشورا نه یک روز که تاریخی به پهنای تاریخ بشریت است و کربال نته قطعتهای کوچتک
ّ
ّ َ
َ
از زمین که جغرافیای اطلس جهان است .جمله «کل َیوم َعاش َورا َو کل ارض ک َربال» هر چنتد
روایتی از معصوم نیست اما حقیقتی است انکارناپذیر .تحقتق عینتی ایتن جملته انبتوهی از
آثار ادبی _ هنری است که تاریخی بتس کهتن را پیشتینهاش ستاخته استت .ادبیتات مرثیته و
سرایش شعر در سو امام حسین

امروز و دیروز ندارد .بترای ایتن ستوز و گتداز هنتد ،ایتران،

عتتراق و ی تا هتتر ستترزمین دیگتتر فرقتتی نتتدارد .مهتتر حستتین
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مرزهتتا را درنوردیتتده و قل ت هتتای

سوخته فراوانی را فتح کرده است.
از ستتویی بایتتد دانستتت کتته جنبتتههتتای دیگتتری در ادبیتتات عاشتتورایی وجتتود دارد کتته ا گتتر
مهتتمتتتر از نگتتاه رثتتا و ستتوز و گتتداز بتتر مظلومیتتت امتتام حستتین

نباشتتد ،کمتتتر از آن نیستتت.

تفسیرها و تحلیلهای نهضتت حستینی ،مبتانی اعتقتادی آن ،درسهتا و پیتامهتای مکتت
عاشتتورا بتته مرات ت

مهتتمتتتر از مرثیتتهخوانی صتترف بتتر امتتام حستتین

استتت .از ایتتنرو بختتش

اعظمی از ادبیات عاشورایی بته تبیتین جنبتههتای اعتقتادی ،شتعارها و درسهتای نهضتت
امام حسین

مصروف شده است.

در بتتین اشتتعاری کتته ایتتن نگتتاه را بتته قیتتام عاشتتورا داشتتتهانتتد متتیتتتوان دوبیتتتی خواجتته
معینالدین چشتی را مطر نمتود .خواجته بتا خلتق شتعری کته هشتصتد ستال از سترایش آن

متیگتتذرد ،جنبتههتتای اعتقتادی و درسهتتای مهتم نهضتتت حستینی را ترستتیم نمتوده استتت.
شعر خواجه صدها سال است که در هند و پاکستان متورد استتقبال عمتوم متردم قترار گرفتته،
در عتتزاداریهتتا و مراستتم متتذهبی آن دیتتار توستتط متتداحان و قت ّتواالن خوانتتده متتیشتتود .نوشتتتار
حاضر بر آن است که ضمن معرفی این شاعر ،دوبیتی مزبور را تجزیه و تحلیل نموده ،مبانی
اعتقادی و کالمی آن را مورد بررسی قرار دهد .از اینجهت دو پرستش اساستی فتراروی مقالته
ق تترار دارد .ابت تتدا بای تتد معل تتوم ش تتود ک تته خواج تته معینال تتدین چش تتتی کیس تتت و چ تته ت تتأثیر و
جایگاهی در میان مسلمانان هند داشته است؟ دیگر آن که خواجه در بتاره امتام حستین
چتته ستتروده و آن شتتعر کتتدام عناصتتر نهضتتت حستتینی را متتد نظتتر قتترار داده و مبتتانی کالمتتی آن
چیست؟
پیشی هتحقیق 

در باره احوال و زندگانی خواجه معینالدین چشتی آثاری نگاشتته شتده استت .آثتار ز یتر
 .1مقاله «خواجه معینالدین چشتی اجمیری»( .اخترچیمه)591 - 583 :1353 ،
 .2کتاب طریقه چشتیه در هند و پاکستان و خدمات پیروان این طریقه به فرهنتگ استالمی و

ایرانی( .آریا)1365 ،
 .3کتتتاب خواجگتتان چشتتت .ایتتن کتتتاب بتته زنتتدگینامتته ستتی تتتن از مشتتایخ چشتتتیه و از
 .4مقالتته «دیتتدگاه عرفتتانی خواجتته معتتین چشتتتی بتتر استتاس دیتتوان منستتوب بتته وی».
(کیخای فرزانه و سلیمی خراشاد)116 - 97 :1394 ،
آثار پیشگفته ،زندگینامه و تأثیرات فکری خواجه را بر محتیط هندوستتان متورد بررستی
قرار دادهاند.
آنچه اثر حاضر را از آثار پیشین جدا میسازد ،نگاه خاص این مقاله به دوبیتی خواجه
معتتینالتتدین چشتتتی استتت .تتتاکنون هتتیچ اثتتر پژوهشتتی ،دوبیتتتی خواجتته معتتینالتتدین را
ارز یتتابی نکتترده استتت .از ایتتنرو تبیتتین مبتتانی و شتتر مضتتامین دوبیتتتی مز بتتور از امتیتتازات

در دوبیتی خواجه معینالدین چشتی

جمله خواجه معینالدین پرداخته است( .چشتی)109 - 102 :1386 ،
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تحقیق پیش روست.
مهوریبرحیا خواجهمعی الدی چشهی 

خواجتته معینالتتدین حستتن ستتجزى معتتروف بتته چشتتتی ،از عرفتتاى قتترن ششتتم و مت ّترو

سلسله چشتتیه در هنتد ،در ستال  537هجتری قمتری بته دنیتا آمتد .برختی بتر ایتن باورنتد کته
نسل وى از سادات سیستان بود و به احتمال بسیار خود وى نیز در قصبه سجز به دنیا آمد.
از ای تنرو ،بتته معینالتتدین حس تینی ستتجزى هتتم مشتتهور بتتود .همچن تین بتته دلی تل س تکونت و
َ
َ
وفات معینالدین در اجمیر ،به اجمیرى هم شهرت داشت( .توسلی)172/1 :1394 ،
خواجه از ا کتابر مشتایخ صتوفیه و پیشتوای طریقتت چشتتیه در شتبه قتاره هنتد و پاکستتان
بتتوده استتت .چنتتانکتته مشتتهور استتت وی پتتس از ستتید علتتی بتتن عیمتتان هجتتویری صتتاح
کشفالمحجوب بزر ترین و مهمترین شخصیت تصوف اسالمی است که شمع نتور استالم
را در آن دیتتار بتته درخشتتش درآورد .وی اولتتین بتتار سلستتله طر یقتتت عرفتتانی را در آنجتتا بنیتتان
نهتاد و بستاط ارشتاد را گستترد و مقبولیتت و محبوبیتت فراوانتی بته دستت آورد( .اخترچیمته،
)583 :1353
پدر بزرگوارش خواجه غیاثالدین حسن از ستادات حستینی بتوده کته نست
پنج واسطه به امام رضا
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شتریفش بتا

متیرستد .در پتانزده ستالگی پتدرش درگذشتت و بتاغ و ملتک وی

به ارث خواجه رسید .روزی خواجه به درختتان آب متیداد کته درو یتش ابتراهیم قنتدوزی در
باغ آمد و از صحبت درویش نور هدایت در باطنش روشتن گشتته ،دلتش از امتال ک و استباب
ستترد شتتد .خانتته و اثتتاث را فروختتته و بتته شتتوق تحصتتیل علتتم و فضتتل راه ستتمرقند در پتتیش
گرفت .مدتی در ستمرقند و بختارا بته حفتظ قترآن و کست علتوم ظتاهری پرداختت .ستسس در
نتتواحی نیشتتابور بتته ختتدمت و مالزمتتت شتتیخ عیمتتان هت َ
تارونی نایتتل آمتتد .در اوان جتتوانی از
اصحاب و مریدان وی شد .خرقه خالفت یافت .از آن پس خواجه به بغداد رفت و بته قتولی
از محضر عارفان بزر زمان میل شیخ عبتد القتادر جیال نتی ،شتیخ ضتیا الدین ابوالنجیت
سهروردی ،شتیخ نجمالتدین کبتری و شتیخ شتهابالدین عمتر ستهروردی اکتستاب فتیض و
برکت نمود و بعتد از بیستت ستال همنشتینی بتا خواجته عیمتان ه َ
تارونی و ستفرهای بستیار در

سرزمینها استالمی و دیتدار بتا چنتدین تتن از مشتایخ معتروف آن عصتر بته والیتت هندوستتان
متتأمور گردی تد و در شتتهر اجمیتتر س تا کن شتتد .در آنجتتا در تتترویج دیتتن مقتتدس استتالم اهتمتتام
داشته و طریقه تصوف چشتیه را در آن سرزمین روا داد( .همو)584 - 583 ،
خواجه معینالدین از آموزگاران معنوى جامعه هنتد بته شتمار متیرود .زمتان حیتات وى
با روى کار آمدن مسلمانان ترکنژاد افغان که بعدها سلطنت مملوکان دهلی را پایته گتذارى
کردند ،مصادف بود .به نظر میرسد حسن شتهرت و تتأثیرى کته خواجته بتر جوانتان مستلمان
امتتروز شتتبهقتتاره گذاشتتته استتت ،تتتابع اختتالق استتالمی و محتیط پرورشتی و سیاستتی فرهنگتتی
زمان اوست( .توسلی)172/1 :1394 ،
از لحاظ عقیده ،مشایخ چشتیه ،سنی حنفی مذهبند ،اما نسبت به ائمه شیعه دارای
خلتتوص و ارادت بیشتتتری بودنتتد ،بتته حتتدی کتته در ایتتن متتورد دستتت کمتتی از ختتود شتتیعیان
نداشتهاند( .کیخای فرزانه و سلیمی خراشاد)113 :1394 ،
ستال  633هجتری قمتری بتود (آر یتا:1365 ،

دارد (صتتافی )40 :1382 ،و گفتتته میشتتود کتته خواجتته صتتاح

کرامتتات و ختتوارق عتتادات

است (مدرس تبریزی .)349/5 :1374 ،در ایوان و رواقها و داخل مقبتره اشتعار ز یتادی بته
زبان فارسی که زبان رسمی کشور هند بود ،دیده میشود.

استتالم بتته هندوستتتان خصوصتتا هنتتد شتتمالی ،شتترقی و مرکتتزی توستتط عرفتتا و متصتتوفان
ایرانی آمده است؛ طوریکه میتوان گفت بین ایرانیان و هندیان نهتنها شباهت فرهنگتی و
نتتژادی وجتتود دارد ،بلکتته یتتک عقتتد روحتتانی دینتتی نیتتز بستتته شتتده اس تت( .جعفتتری هنتتد،
)238 :1352
خواجه معینالدین در منطقه شتبهقتاره هنتد بتا القتابی معتروف استت کته متیتتوان عمتق
تأثیرگذاری و جایگاه او را در میان مردم آن دیار از آن القاب استنباط نمود .القتابی همچتون
سلطان الهنتد ،ولتی الهنتد ،وارث النبتی فتی الهنتد ،خواجته خواجگتان ،خواجته اجمیتری و

در دوبیتی خواجه معینالدین چشتی
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خواجه غری نواز( .اخترچیمه)583 :1353 ،
مسلمانان هند معتقدند اگر کسی این قدر قدرت و استطاعت نداشته باشد که بته حتج
بیتاهلل و زیارت روضههای ائمه اطهار و اولیای دین مشرف گردد ،دستت کم بته ز یتارت سته
آستتتانه بتتزر  ،یعنتتی مرقتتد حضتترت قطتت التتدین بختیتتار کتتاکی ،درگتتاه حض ترت خواجتته
نظامالدین معتروف بته اولیتا و زیارتگتاه حضترت خواجته معتینالتدین چشتتی بشتتابد و ایتن
زیارت کمتر از حج بیتاهلل نیست( .جعفری هند)243 - 242 :1352 ،
از میتان تمتام عتواملی کته در گستترش استالم در هنتد ستهیم بودهانتد ،طریقتههای عرفتتانی
مختلتتتف و بتتتهو یتتتژه مشتتتایخ سلستتتله چشت تتتیه نقتتتش مهمتتتتری ایفتتتا کردهانتتتد .در اثتتتر روش
مداراجو یانتته خواجتته معینالتتدین چشتتتی ،شتتمار ز یتتادی از هنتتدوان استتالم آوردنتتد .بنتتا بتته
روایتتتهتتای تذکرهنویستتان ،از آنجتتا کتته وی در عتتالم رو یتتا از جانت
اسالم در هند شد ،او را نای

رسولاهلل

پیتتامبر

متتأمور تتترویج

در هند مینامند .بتا در نظتر گترفتن ایتن واقعیتت

که شمار زیادی از مردم اجمیر و راجستان در اثر کوششهتای او بته استالم ایمتان آوردنتد ،ایتن
روایتها چندان دور از حقیقتت نمینمایتد و شتاید از اینروستت کته او را مترو دیتن نبتوی و
طر یقتته علتتوی در هندوستتتان دانستتتهاند .خواجتته معینالتتدین در میتتان متتردم هنتتد چنتتان
جایگاهی یافت که آرامگاه وی در اجمیر تا امروز زیارتگتاه مستلمانان و هندوهاستت( .آر یتا،
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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)305/19 :1367
به معینالدین آثارى مکتوب منسوب است که برخی از آنها عبارتاند از:
 .1انیس االروا یا انیس دولت؛  .2گنج اسرار؛  .3دلیل العارفین؛  .4بحر الحقایق؛  .5استرار
الواص تتلین؛  .6رس تتاله وجودیت ته؛  .7کلم تتات معینال تتدین َس تتجزى؛  .8دیت توان معت تین( .توست تلی،

)175/1 :1394
ایتتن آثتتار همگتتی صتتبغه عرفتتانی دارنتتد و در بتتاره مستتائل صتتوفیه همچتتون بیتتان برختتی از
ملفوظتتات خواجتته عیمتتان هت َ
تارونی ،شتترحی بتتر مناجتتات خواجتته عبتتداهلل انصتتارى ،تبیتتین
مستتائلی از قبیتل طهتتارت ،نمتتاز ،ذک تر ،محبتتت ،وحتتدت و آداب ستتالکان ،شتتر ستیر و ستتفر
عرفتتانی ختتود از جملتته معتترا و وصتتول ختتود بتته مقتتام وحتتدت ،هشتتت نامتته بتته قطت التتدین
بختیار ،تبیین نیروهایی که به سب

ر یاضت و چلهنشینی به وجود میآیتد و بیتان وحتدت

وجود ،نفی و اثبات ،ناسوت ،الهوت و ملکوت هستند.
وبیهیخواجهمعی الدی  ربارهامامحسی

شاه است حسین ،پادشاه است حستین

ست تتر داد و نت تتداد دست تتت در دست تتت یز یت تتد



دیتتن استتت حستتین ،دیتتنپنتتاه استتت حستتین
حق ت تتا ک ت تته بن ت تتای ال ال ت تته اس ت تتت حس ت تتین

ایتتن دو بیتتتی بتته خواجتته منستتوب بتتوده و امتتروزه نیتتز بتتر ستتر ز بتتانهتتای عتتام و ختتاص رایتتج

است( .کاظمی پاکستانی271 :1337 ،؛ چوهدری)94 :1386 ،
دوبیتی خواجته در معرفتی امتام حستین

و شناستاندن حضترت بترای اهتالی شتبهقتاره

هند توفیق فراوانی داشته است .این شعر بتدون ایجتاد هتیچ حساستیت قتومی و متذهبی در

بتتین متتردم آن دیتتار در مراستتمهای متتذهبی و آیتتینهتتای دینتتی کتته عمومتتا توستتط اهتلستتنت و
صوفیان برگزار میشود ،همچون ق ّتوالی 1کته بته همتراه موستیقی خاصتی استت ،همتواره رایتج
بوده است.

شعر مزبور در دیوان غزلیات خواجه موجود نیست (نک :چشتتی ،)1362 ،ولتی بتر ستردر

این شعر توسط بنیاد بینالمللی غدیر قم بر بارگاه خواجته معتینالتدین نصت
(سایت اینترنتی بنیاد بینالمللی غدیر)

شتده استت.

مبانی وبیهیخواجهمعی الدی 
ال )شاهبود امامحسین



واژه شتاه در لغتت بته معنتای کستی استت کتته بتر کشتوری ستلطنت کترده و صتاح

تتتا و

تخت است (معین .)2003/1 :1375 ،البتته بته هتر چیتزی کته در بزرگتی و ختوبی بته حست

صورت و معنا از امیال خود امتیاز داشته باشتد نیتز شتاه گفتته متیشتود (ابتن خلتف تبر یتزی،
ّ .1قوال در لغت به معنای بسیارگوست و در اصطال تصتوف عبتارت استت از خواننتدهای کته ابیتات ستوزناک،
رباعیات و غزلیات عاشقانه را با آواز میخواند و صوفیان به آهنگ او به سماع برمیخاستند( .معین:1375 ،
)2738/2

در دوبیتی خواجه معینالدین چشتی

مبانی دوبیتی را میتوان ذیل چهار عنوان کلی مورد بررسی قرار داد:

تجلی عزت و عظمت حسینی

بارگاه خواجه نقش بسته (غروی )85 :1375 ،و در سال  1396تابلوی کاشیکاری مزین به
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بتتیتتتا .)698 :معتتادل عر بتتی شتتاه در ز بتتان عر بتتی کلمتته ستتلطان استتت کتته بتته معنتای والیتتت

است( .فیومی)285 :1405 ،

اظهتتار نظتتر در بتتاره واژه شتتاه کتته از چتته زمتتانی وارد ادبیتتات دینتتی شتتده و شخصتتیتهتتای
ذکتر شتدهانتد ،نیازمنتد تحقیتق بیشتتر استت.

معنوی نظیر امامان و یا امامزادگان با این لق

آنچ تته اکن تتون ب تتا نگ تتاهی اجم تتالی معل تتوم م تتیگ تتردد ای تتن اس تتت ک تته ای تتن واژه ب تتر ائم تته
و امامزادگان اطالق شده است .به عنوان نمونه در سر در حرم امام رضتا
عل تتی ب تتن موس تتی الرض تتا

کلمته «الستلطان

» ،نوش تتته ش تتده و حض تترت در بس تتیاری از آث تتار نوش تتتاری ق تترون

گذشته با عنوان «سلطان خراسان» و «شتاه خراستان» معتروف و مشتهور بتوده استت( .نتوایی،
)344 :1394
درباره امامزادگان نیز میتوان گفت لق

شتاه و شتاهزاده بترای امامزادگتان فراوانتی بته کتار

رفته است .از آن جمله میتوان به امامزادگان مدفون در ایران به تفکیک استانی اشاره کرد:
 .1شتتاه رضتتا ،شتتاه ز یتتد ،شتتاه ناصتتر ،شتتاهزاده محمتتد و شتتاهزاده ابتتراهیم واقتتع در استتتان
اصفهان.
 .2شاهزاده محمد واقع در استان بوشهر.
 .3شاه عبدالعظیم حسنی و شاهزاده حسین واقع در استان تهران.
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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 .4شاهزاده ابراهیم واقع در استان خراسان رضوی.
 .5شاهزاده عبداهلل واقع در استان خوزستان.
 .6شاه عبدالرحمن واقع در استان چهارمحال و بختیاری.
 .7شتتاه چتتراغ ،شتتاه فتتر اهلل ،شتتاه میرعلتتی حمتزه ،شتتاهزاده حستتین ،شتتاه محمتتد و شتتاه
علمدار واقع در استان فارس.
 .8شتتاهزاده استتماعیل ،شتتاه احمتتد قاستتم ،شتتاه ستتیدعلی ،شتتاه ابتتراهیم و شتتاه جمتتال
غری

واقع در استان قم.
 .9شاه احمد ،شاه محمد و شاهزاده ابراهیم واقع در استان لرستان.
 .10سلیمان شاه واقع در استان کرمان.
 .11شاه بال و زاهد واقع در استان مازندران.

 .12شاهزاده حسین واقع در استان مرکزی.
 .13شاه زین علی و شاهزاده محمد واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد.
 .14شاه محمدتقی واقع در استان هرمزگان( .بانک جامع امامزادگان و بقاع متبرکه)
ّ
البته برخی اقطاب صوفیه و دراویش نیز با این لقت یتاد شتدهانتد .مستلم ایتن استت کته
در زمان خواجه معینالدین ،واژه شاه به امام حسین

اطالق شده است.

در تتتاریخ ک تتربال نیتتز از س تتوی برختتی از ی تتاران حض تترت کلمتتهای شتتبیه بتته ستتلطان بتترای
حضتترت بتته کتتار رفتتته استتت .یکتتی از اصتتحاب امتتام هنگتتام رجزختتوانی ،حضتترت را چنتتین
توصیف کرد:
حسیَوَن مَاألمی ؛َ(ابن شهر آشوبَ )104/4 :1379 ،
َْ
أمیریَ

حسین امیر و فرمانروای من است و چه نیکو امیری است.

واژه امیتتر ه تتر چن تتد عینتتا مع تتادل واژه س تتلطان و شتتاه نیستتت ،امتتا بتتیارتبتتاط بتتا آن نیتتز
نمیتواند باشد.
از اطالق نام شاه بر امام حستین

برداشتتهتای مختلفتی متیتتوان داشتت کته یکتی از

تفاستتیر ذوقتتی ایتتن استتت کتته در مملکتتت وجتتودی خواجتته معتتینالتتدین و تمتتام کستتانی کتته
شیفته امام حسین

هستند ،حضترت ستلطنت و حکومتت متیکنتد .او بتر دلهتای تمتام

تکوینی ائمه

مرتبط دانست.

والیتتت تکتتوینی ،یعنتتی مستتلط شتتدن بتتر جهتتان هستتتی و سرپرستتتی موجتتودات جهتتان و
عهده گرفتن تدبیر امر آنهاست( .جوادی آملی)123 :1379 ،
این والیت مخصوص خداوند متعال است .او هرگونته تصترف و تتدبیر در هتر موجتودی و
هر رقمی برایش فراهم و ممکن است در مرتبه بعد ،خداونتد بته هتر فترد کته بخواهتد ببخشتد.
البته والیت تکوینی اشخاص ،در طول والیتت تکتوینی خداونتد استت و بته اذن خداونتد در
عالم هستی تصرف دارند.

در دوبیتی خواجه معینالدین چشتی

انسانهای آزادیخواه حکومتت دارد .متیتتوان ایتن نگتاه خواجته را بته بحتث کالمتی والیتت

تجلی عزت و عظمت حسینی

اطالق شاه به امام حسین

جلوهای از والیت تکوینی
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پیتتامبر و خانتتدان مکتترم وی ،همتتانگونتته کتته در حتتوزه تشتتریع ،لستتان نتتاطق حتتقانتتد ،در
عرصه تکوین دست عطا و بازوی قدرت خداوندند .ایشان محل ظهور قدرت کامتل الهتی و
مظهتر ستلطنت قتاهر ر بتتوبی هستتند .بتدین ترتیت

دنیتا و آخترت ،بتته لحتاظ نظتام استتباب و

مسببات ،با یکدیگر سنخیت داشته و تشریع با تکوین هماهنگ است .ا گتر در آخترت (بته
اذن و فرمتتان الهتتی) حستتابرستتی و پرونتتده خلتتق و تقستتیم و ستتوق افتتراد بتته ستتوی بهشتتت و
دوزخ ،ز یتتر نظتتر پیتتامبر

و علتتی

انجتتام متتیگیتترد ،در دنیتتا نیتتز ایتتن بزرگتتواران ،جنتتود

پروردگتتار و واستتطه جر یتتان فتتیض ر بتتوبی بتته مخلوقتتات بتتوده و کتتارگزاران خداونتتد در هستتتی
(فرشتتتگان و …) بتته اذن خداونتتد تحتتت نظتتارت گستتترده ایشتتان ختتدمت متتیکننتتد .در عتتین
حتتال آن بزرگتتواران از ختتود استتتقاللی نداشتتته و صتترفا در دایتتره قتتدرت و مشتتیت الهتتی عمتتل
میکنند( .ابوالحسنی منذر)478 - 477 :1384 ،
شاهحسین گویان تبریز

در بیشتر نقاط آذربایجان و به طور گستترده در تبر یتز نتوعی مراستم متذهبی برگتزار متیشتود
که در زبان محلی «شاخسی» نامیده میشتود .ایتن کلمته گتویش ترکتی «شتاهحستین» استت.
ایتتن مراستتم از چنتتد روز مانتتده بتته محتترم تتتا ظهتتر روز عاشتتورا ادامتته مییابتتد (محتتدثی:1376 ،
 .)239شتتاخستتی در اصتتل یتتک رژه نظتتامی استتت .در مراستتم شاهحستتین گویان ،عتتزاداران
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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نوعی چوب مخصوص این نوع عزاداری را از زمین تا فرق سر خود حرکتت میدهنتد و وقتتی
چتوب بتته زمتین نزدیتتک میشتود ،همگتتی بتا صتتدای بلنتد نتتدای «شاخستی» (شاهحستتین) و
زمتتانی کتته چتتوب بتته سرشتتان نزدیتتک میشتتود ،همگتتی بتتا صتتدای بلنتتد نتتدای «واخستتی»
(وایحسین) سرمیدهند.
مراسم «شاخسی» یادآور وفاداری بینظیر یاران امام

به اهل بیت

است .هر یتک

از اصتتحاب بتته لحتتاظ انستتانی ،اخالقتتی و تربیتتتی جایگتتاه بتتاالیی داشتتتند .آنهتتا بتته دلیتتل
معرفت باالیشان ،خود را فدایی امتام حستین

متیدانستتند و ماننتد پروانته دور وجتودش

به پرواز درمیآمدند .میتوان این وفاداری را در مذاکره ش
به وضو یافت.

عاشورای امتام

بتا یتاران ختود

در میان یارانش در ش

پس از سخنان صریح و آزادمنشانه حضرت

عاشتورا _ مبنتی

بر این که آنها کشته خواهند شد و هتر کتس متی خواهتد بترود ،بترود _ یتاران مخلتص امتام
وفتتاداری و اختتالص ختتود را بتته حضتترت نشتتان دادنتتد .ابتتتدا

یکتتی یکتتی بلنتتد شتتده و مراتت
ّ
عباس بن علی به امام عرض کرد:

براى چه از تو دست برداریم؟ براى این که پس از تو زنده بمتانیم؟ ختدا نکنتد هرگتز
چنین روزى را ببینیم.

آنگتتاه بتترادران امتتام و فرزنتتدان و برادرزادگتتان او و فرزنتتدان عبتتداهلل بتتن جعفتتر (فرزنتتدان
) به پیروى از ّ
عباس یکی پس از دیگرى سخنان مشابهی گفتنتد .ستسس
حضرت زین
میل مسلم بن عوسجه ،حبی

یاران امام

بته حمایتت از

بن مظاهر و بقیته یتاران امتام

امتتام ستتخنرانی و اعتتالن وفتتاداری نمودنتتد( .مفیتتد 91/2 :1413 ،و ابومخنتتف کتتوفی:1417 ،
)198 - 197
اصل مراسم «شاخسی» یادآور اعالن وفاداری اصحاب به حضترت

و اهتل بیتت

ب)اطالقدینبهحضرتحسین



اگر دین را مجموعهای از اعتقادات ،اخالقیات و فقهیات برشمریم ،متیتتوان بتا نگتاهی
ذوقی قیام حسینی را تجلی هر سه بخش مزبور دانست :جنبتههتای عقیتدتی و کالمتی قیتام
در مبنتتای کالمتتی لحظ تته بتته لحظ تته زنتتدگی پی تتامبر
استتت .در ایتتنکتته ستتیره معصتتومان

و معصتتومان

درس زنتتدگی

یکتتی از منتتابع معتبتتر کالمتتی ،اخالقتتی و فقهتتی استتت

شتتکی وجتتود نتتدارد .امتتا در ایتتن میتتان حضتترت امتتام حستتین

و بتته و یتتژه قیتتام و شتتهادت

حضرت در نشانگری این ابعاد جلوه و عظمت خاصی دارد.
خواجتته معتتینالتتدین بتته زیبتتایی تمتتام حستتین
حستین

نفتس دیتن استت .حستین

را عتتین دیتتن معرفتتی متتیکنتتد؛ یعنتتی

عقیتتده ،عمتل و اختالق استت .ا گتر حستین

بتته

درس فقهی جهاد عمل کرد ،اخالق عفو و گذشت را زیر پتا نگذاشتته بته دشتمنش آب داد و

در دوبیتی خواجه معینالدین چشتی

حسینی ،ابعاد اخالقی نهضت سید الشهدا

و درسهای فقهی امام

.

تجلی عزت و عظمت حسینی

است و شعار مزبور و تعبیر «شاهحسین» طبیعتا این وفاداری را بهتر نشان میدهد.
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حیواناتشان را هم سیراب کترد .او از دشتمن مهلتت خواستت امتا نته بترای بهرمنتدی بیشتتر از
لذایذ دنیوی؛ بلکته بترای اقامته نمتاز ،قرائتت قترآن و راز و نیتاز .بته لحتاظ عقیتدتی ا گتر توحیتد
مجسم بود ،نماز ظهر را در آن بحبوحه به دور از چشمها و در خفا نخواند بلکته اخالصتش را
بدون هیچ ریا و سمعهای جلوی هزاران هزار چشم متجلی کرد.
کتتربال را متتیتتتوان دایتترةالمعتتارف استتالم دانستتت .قتتاموسنامتتهای کتته بستتیاری از معتتارف
اسالمی در آن به نمایش گذاشته شد.
خ تتود حضتتترت

چن تتدین بتتتار در ستتتخنان گون تتاگونش از کلمتتته دی تتن استتتتفاده کتتترد و

جایگ تتاه حقیق تتی دی تتن و دی تتن حقیق تتی را ترس تتیم نم تتود .حضتترت وقتتتی وارد کتتربال شتتد ب تته
اصحابش فرمود:

ُ
ُ
نهَمناَد ّر ََم ا َِیش ُنهمََف ِنَِاَ
نقَعنلََأل ِسنن ِ ِهمََیَ ُح ُاطان ُ َ
الندی ُ ََل ن َ
نَ ّالناسََع َِبی ُ َدَال ّندنَیَاَوََ ّ ِ َ
ِإ ّ َ
ُ
ّ ّ ُ
الد َّیانونَ؛َ(ابن شعبه حرانیَ )245 :1404 ،
ِ ُّم ُصااَ ِبالْ ِ َءَق ََ َ
مردم بنده دنیا هستند و دین لیسیدنیهای زبانشان است ،مادامی که دنیایشتان
را تأمین کند دور و بر دین میگردند و هنگام آزمایش الهی دینداران کم میشوند.

بایتتد هتتم حستتین

دیتتن باشتتد؛ چرا کتته در آن بحبوحتته و وانفستتای کتتربال تنهتتا امتتام

و

یاران باوفایش بودند که دین حقیقی را نشان دادند .دین حستینی حقیقتت دیتن بتود و دیتن
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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یزیدی تهی از آن.
در آن زمانها مرسوم بود که جنگجویان هنگام نبرد شعار میدادنتد و رجتز متیخواندنتد.
در آن اشتتعار غالبتتا ختتود را معرفتتی و هدفشتتان را از جنتتگ بیتتان متتیکردنتتد .در عبتتارتی کتته بتته
عنوان زبان حال حضرت امام حسین

است ،چنین آمده است:

ُ
ُ ُ
ین؛َ(تهرانیَ )25 :1393 ،
قلَیاَ ُس ُیا ََخ َِ ِ َ
إنَکانََ ِدی ُ ََُم ّم ن َدَلََیسق ِبمَ َِالَ ِبب ِ َ

ا گتتر دیتتن پیغمبتتر جتتز بتتا کشتتته شتتدن متتن پایتتدار نمتتیمانتتد ،ای شمشتتیرها متترا در

برگیرید.

جامعیتتت دینتتی کتتربال از زاو یتته دیگتتر نیتتز جتتای دقتتت و تأمتتل دارد .در کتتربال فقتتط متتردان
نقشآفتترین نیس تتتند .زن تتان قهرم تتانی چ تتون زینت ت

س تتهمی کمتتتری از متتردان در حفتتظ و

پاسداری از دین ندارند .در بین سربازان امام

نه مترد و زن تفتاوتی دارد ،نته طفتل و شتیخ!

از طفتتل صتتغیر گرفتتته تتتا شتتیخ کبیتتر در آن جهتتاد ختتونین حضتتوری فعتتال دارنتتد .جهادشتتان
تجلی مروت ،غیرت و صبر بر مصیبت بود.
پنت ت تتاه عالمیت ت تتان زینبت ت تتت پنت ت تتاه نت ت تتدارد

اگر اجازه دهی صتف کشتیده از پتیات آیتیم
دینپناهیامامحسین
ج ) 

بتته جتتز ت تتو ای شتته خوبتتان امیتتدگاه نتتدارد

کتته ایتتن ستتساه نگو یتتد حستتین ستتساه نتتدارد



از منظتتر خواجتته معتتینالتتدین امتتام حستتین

نتته تنهتتا ختتود دیتتن استتت بلکتته پنتتاهگتتاه و

حتتافظی امتتین نستتبت بتته معتتارف دینتتی استتت .او بتتا قیتتام ختتونین ختتود جلتتوی تحریفتتات را
گرفت و اسالم واقعی را نشان داد .اسالمی که متیرفتت تتا فتروغش را بته کلتی از دستت دهتد،
جان تازهای گرفت.

به دست امام

فرمایشتتی از حضترت نقتتل شتده کتته مضتمون آن ایتتن

در مالقتات ولیتتد بتا امتتام حستین

است که با حاکمیت یزید دیگر باید فاتحه اسالم را خواند.
و آن را به نفع دین و دنیای امام دانست .حضرت

در پاسخ او چنین فرمود:
ُ

ُ
ّ
لِلَوََإ ّناَإلَیَ ِ َهَ اج ُ ونََوََعلََاْلس ََ ّ
الس ُ ََ ِإَََقدََ ُب َِل َی ِ ََاأل ّمن ََ ِبن ا ن ََ ِمثن ِ ََیَ َِز یند؛َ(ساید
ِ
ِإناَ ِ َ ِ ِ
ِ ِ
بن طاووسَ )24 :1348 ،

حض تترت ب تتا تعبی تتر «و عل تتی االس تتالم الس تتالم» حاکمی تتت شخص تتی می تتل یز ی تتد را م تتر
اسالم میداند.
امام حسین

و احیای دین اسالم

امامت برای نظام بخشیدن به دین و امت اسالمی است؛ ز یترا امتام مجتری قتانون استت
و قوانین دین و احکتام الهتی را اجترا متیکنتد .بتدین گونته کته امتام بترای اجترای احکتام الهتی
حکومت را تشکیل میدهد تا حدود شرعی را اجرا کنتد .حتق مظلومتان را بگیترد .نظتم را در
جامعه حاکم کند .امنیت را فراهم آورد و همه امور مربوط به دین را ستامان بخشتد( .مکتارم

در دوبیتی خواجه معینالدین چشتی

باید با اسالم خداحافظی کرد ،آنگاه که والی مسلمانان کسی همچون یزید باشد.

تجلی عزت و عظمت حسینی

ولید هنگامی که امام حسین

را دید ،به حضرت پیشنهاد کرد که با یز ید بیعتت کنتد
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شیرازی)194 :1388 ،
همچنتین امامتت ،استتاس استالم بتارور و شتتاخ بلنتد آن استت (کلینتتی.)200/1 :1407 ،
دایتتره امام تتت چتته از نظ تتر زم تتان و چتته از نظ تتر مکتتان ،ب تته ماننتتد رستتالت پیتتامبر استتالم
بسیار گسترده بوده است .این مأموریت «جهانی» و «جتاودانی» استت؛ یعنتی هتم تمتام روی
زمین را شامل میشود و هم تمام زمانهتا را تتا دامنته قیامتت در برمتیگیترد (مکتارم شتیرازی،
 .)247/7 :1377از اینرو بدون امامت و رهبری یتک دیتن جهتانی فراگیتر و ختاتم نخواهتد
شتتد و ایتتن ،بتتدون وجتتود امتتامی معصتتوم در هتتر زمتتان امکتتانپتتذیر نیستتت (مکتتارم شتتیرازی،
.)57 :1386
بنابراین مسئله امامت تنها مسئله دیروز ما نیست .مستئله امتروز جهتان استالم و مستئله
رهبری امت استت کته عامتل بقتا و استتمرار نبتوت و مستئله سرنوشتت استالم استت (امینتی،
.)104 :1388
حتال بتتا ایتتن تفاستیر بایتتد بتته نقتتش بستیار مهتتم شتتهادت امتام حستتین
اشاره نمود؛ زیرا یکی از اهداف مهم قیام امام حسین
موفقیتتت بزرگ تتی نص تتی

در بقتتای استتالم

احیای دین خداست و در ایتن راه

آن حض تترت ش تتد .ه تتر چن تتد آن حضتترت

و یتتاران باوفتتایش بتته

شتتهادت رستتیدند ،ولتتی تکتتانی بتته افکتتار خفتتته مستتلمین دادنتتد و لتترزه بتتر انتتدام حکومتتت
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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جباران افکندند .در نتیجه اسالم را زنده ساختند( .مکارم شیرازی)234 :1387 ،
البتتته رستتالت احیتتاگری اختصاصتتی بتته حضتترت امتتام حستتین

نتتدارد همتته امامتتان

حتامالن و پاستتداران دیتتن بتتودهانتتد امتتا ایتتن ویژگتتی کتته احیتتای دیتتن بتتا شتتهید شتتدن امتتام گتتره
ختتورده باشتتد ،در حضتترت نمتتود بیشتتتری دارد .فتتداکاری و شتتهادت امتتام حستتین

نقتتش

بیشتری در حفظ دین داشته است( .رضائی نس )70 :1396 ،
امام حسین

با شهادت خود ،به رو دین و دینداری جانی تتازه دمیتد .ا گتر خباثتت

یز یتدها دیتتده نمتتیشتد و ا گتتر باطتتل معرفتی نمی گشتتت ،چهتتره حتق و حقیقتتت بتترای همیشتته
تاریک میماند .اگر امتروز حتق روشتن استت ،بدینروستت کته باطتل بته ختوبی ختود را نشتان
داده است.
شرایط و جزئیات شهادت حضرت

و یاران نیز در احیای دین نقش داشتهاند .در آن

برهه از زمان احیای دیتن ممکتن نبتود ،مگتر بتا شتهادت امتام حستین

بتا همته مقتدمات و

شرایط و مقارنات آن؛ یعنی اگر حتی حضرت علی اصغر آنگونته شتهید نمتیشتد ،قداستت
و ابهتت دستتتگاه خالفتت نمتتیشکستت و متتردم عمتق فاجعتته را درک نمتیکردنتتد .همته ایتتن
جزئیتتات و ر یتتزهکتتاریهتتا بتترای هتتدایت و بیتتدار کتتردن متتردم ضتترورت داشتتت( .عستتکری،
)668 - 667/2 :1388
از ستتتویی نبایتتتد از نظتتتر دور داشتتتت کت تته نهضتتتت امتتتام حستتتین

پدیتتتدهای عمیتتتق و

چن تتدماهیتی اس تتت؛ چرا ک تته عوام تتل متع تتددی در آن دخال تتت دارن تتد .برخ تتی عل تتت قی تتام
حضرت

را امتناع از بیعت یزید متیداننتد و بعضتی دیگتر امتر بته معتروف و نهتی از منکتر و

عتدهای هتتم دعتوت کوفیتتان و تشتکیل حکومتتت را علتت اصتتلی قیتام ذکتتر متیکننتتد .در یتتک
نگتتاه کلتتی و دقیتتقتتتر متتیتتتوان تمتتام انگیتتزههتتا و علتتل و عوامتتل برشتتمرده را در «احیتتای دیتتن»
خالصه کرد .احیای دین عبارت استت از تحر یتفزدایتی و کشتف افتقهتای نتوین و حقتایق
تازه در حوزه معارف دینی همراه با مکت شناسی اجتهادی و زمانشناسی دقیق کته عامتل
امتتام حستتین

حتتافظ دیتتن و شتتریعت استتت .ا گتتر حستتین

شتتهید نمتتیشتتد ،امتترو ز

استتالم یز یتتدی ح تترف اول و آختتر را متتیزد .حض تترت امتتام خمینتتی در جمتتالت ختتود بارهتتا
بت تر تقاب تتل «اس تتالم نت تاب محم تتدی

» ب تتا «اس تتالم آمریک تتایی» تأ کی تتد م تتیک تترد (خمین تتی،

اس تتالم حقیق تتی دارن تتد .اس تتالم ست تعودی ،اس تتالم داعش تتی و هتتر قرائت تتی از استتالم کتته از اه تتل
بیتتت

فاصتتله بگیتترد ،نمتتود استتالم آمریکتتایی استتت و حتمتتا بتته سرنوشتتت استتالم یز یتتدی

مبتال خواهد شد.
شهادت مظلومانه امام حسین

خط بطالنی بر چهل سال تبلیغات مسموم بنیامیته

بود که با نیرنگ و فر یت  ،ختود را بته عنتوان حاکمتان برحتق دولتت استالمی جتا زده بودنتد .از
اینرو شهادت سیدالشهدا

در روز عاشورا مسلمانان را از خطر بنیامیه آ گاه کترد و ستب

نجات و بقای اسالم شد( .مکارم شیرازی)685 :1387 ،

در دوبیتی خواجه معینالدین چشتی

 .)119/21 :1367امروزه تفاسیر گوناگونی از اسالم نمود و بروز پیدا کرده که فاصله اساسی با

تجلی عزت و عظمت حسینی

اساسی در قیام عاشورا به شمار میآید( .عباسی)411 :1381 ،
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د)عزتوآزاد یامام



از جمله ابعاد چشمگیر نهضتت عاشتورا عتزت و آزادگتی امتام حستین
معینالدین در این دوبیتی ،بتر عتزت و آزادگتی امتام

استت .خواجته

تأ کیتدی و یتژه داشتته و امتام را کستی

معرفی میکند که حاضر است سرش از بتدن جتدا شتود ،ولتی دستتش بتا دستت یز یتد بیعتت
نکند .از اینرو الزم است بر عنصر عزت و آزادگی امام

تأمل بیشتری شود.

ابتدا الزم است کمی روی عنوان عزت نفس توضتیح داده شتده ،ستسس عتزت حستینی
مورد بررسی قرار گیرد.
دستگاه آفرینش که انسان را اجتماعی و نیازمند به تعاون آفر یتده استت ،او را بته صتفت
عزت نفس مجهز نموده تا در محیط اجتماع با نیروی شخصتی ختود بتوانتد امتورات ختود را
انج تتام ده تتد .ص تتفت ع تتزت نف تتس عب تتارت از آن اس تتت ک تته انس تتان در زن تتدگی از نیروه تتای
خدادادی استفاده کند و در راه رسیدن به مقاصد ختویش آنهتا را بته کتار انتدازد و بته نیتروی
دیگران تکیه نکند و این خود یکی از اختالق فطتری و پستندیده انستان استت( .طباطبتایی،
)234 :1387
ع ت تتزت نف ت تتس س ت تتدی اس ت تتت ک ت تته انس ت تتان را از زن ت تتدگی پس ت تتت و بس ت تتیاری از کاره ت تتای
ناروا و کردارهای زشت نگه میدارد .کسی کته عتزت نفتس نتدارد و چشتم بته دستت ایتن و آن
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دوختتته استتت ،بتته آستتانی اراده و شخصتتیت ختتود را بتته دیگتتران میفروشتتد و بتته طمتتع نتتوایی
ناچیز ،هرچته بگو ینتد آن کنتد و هتر چته بخواهنتد اگرچته آزادی فطتری ،آبترو ،عتزت و شترافت
باشد نیار نماید.
غال

جنایتهتا ماننتد آدمکشتی ،راهزنتی ،دزدی ،جیت بتری ،جاسوستی ،دروغگتویی،

چاپلوستتی ،وطتتنفروشتتی ،اجنبتتیپرستتتی و ماننتتد ایتتنهتتا از نتتتایج شتتوم طمتتع و تکیتته زدن بتتر
دیگران است .ولی کسی که تا افتخار عتزت نفتس را بته ستر دارد در برابتر هتیچ عظمتتی جتز
عظمتتت ختتدای متعتتال ستتر فتترود نمتتیآورد و در مقابتتل ه تیچ صتتولت و حشتتمتی بتته زانتتو در
نمتتیآیتتد و همیشتته از آنچتته تشتتخیص متتیدهتتد دفتتاع متتیکنتتد .از اینجهتتت عتتزت نفتتس
بهترین وسیلهای است که میتوان با آن صفت درستتکاری را بته دستت آورد و حفتظ نمتود.

(همو)235 - 234 ،
با این مقدمه درباره عزت نفس الزم استت بته چگتونگی درستی کته امتام
است ،دقت نمود .امام حستین

بته بشتر داده

هتم درس داد و هتم مصتداق واقعتی درس را عمتال پیتاده

کتترد .حضتترت نشتتان داد یتتک انستتان بتتا همتته ابعتتاد وجتتودیاش در ایتتن عتتالم بایتتد چگونتته
زندگی کند و چگونه بمیرد .اگر ابعاد وجودی انسان تحلیتل شتود معلتوم متیگتردد کته انستان
ابعت تتاد مختلت تتف و پیچیت تتدهای دارد .بعت تتد مت تتادی ،معنت تتوی ،معرفتتتتی ،اقتضتتتائات فتتتردی،
اجتماعی و ...همگی در وجود انستان جمعنتد .حتال بایتد دیتد انستان نستبت بته ایتن ابعتاد
گونتتاگون چتته مستتئولیتهتتایی دارد؟ بتتا تأمتتل در قیتتام امتتام حستتین
حضرت به این پرسش عمال پاستخی مناست

معلتتوم میشتتود کتته

داده استت .او نشتان داد انستان چگونته بایتد

زندگی کند و چگونه بمیرد .او حیات و ممات را معنا کترد .حضترت زنتده بتودن و متردن را در
قال

عزت و ذلت معرفی نمود( .تهرانی)43 :1391 ،
از نظتتر امتتام حستتین

متتر همتتراه بتتا عتتزت انستتانی عتتین زنتتدگی استتت .متتردن بتتا عتتزت

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
آن حضتترت

ثبت تتت است تتت بت تتر جر یت تتده عت تتالم دوام مت تتا

(حافظ شیرازی)17 :1372 ،

در برابتتر بیعتتتختتواهی استتتاندار امتتوى و تهدی تد مشتتاور او بتته روشتتنگتترى

ّ ُ
ُ
ُ ُ
اَّللَوََ ِبنناَ
نَال ّ ِ سنال ِ ََوََ ُْمقَلن ََاْل َِئکن ِ ََوََ ِبنناَفنقحََ ُ َ
یاَاأل َِمی ََُ ِإناَأه ََبَیَ ِ ََ ّالن ُْ ّا ََوََم ِند ُ َ
أَ ُّ َ
ُ
ُ ن
بَ ْ
سَ ُ
لَلََ
نقَوََ ِمنث ِ َ
اْلح ّ م ِ ََ ُم ِل ن ََ ِبال ِفس ِ َ
اْلم ََِقا ِت ََ ّالنف ِ َ
قَشا ِ ُ َ
اس ن َ
ختََ ُ َ
اَّللَوََیَ َِز ی َدَر ُج ََف ِ
َُیْا َِی ُ َعَ ِ ِِبث ِل ِ َه؛َ(سید ابن طاووسَ )23 :1348 ،
هان اى امیر! بدانید که ما خاندان نبوت هستیم و گنجینه رسالت و جایگاه آمد و

شد فرشتگان و فرودگاه وحی خدا .او ،دین را از خاندان ما و به وسیله ما آغاز فرمود
و سرانجام نیز به وسیله خاندان ما آن را جهانی خواهد ساخت ّاما یز ید این عنصر

خودکامتتهاى کته از متتن بتتراى او بیعتتت متتیخواهیتد ،مردک تی گنتتاهپیشتته و بی تدادگر و
ش تترابخوار اس تتت .کس تتی اس تتت کت ته دس تتتش ت تتا مرف تتق ب تته خ تتون بت تیگناه تتان و

در دوبیتی خواجه معینالدین چشتی

پرداخت و فرمود:

تجلی عزت و عظمت حسینی

حیات ابدی است .حافظ می گوید:
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عدالتخواهان آغشته است .او مقررات خدا را در هم میشکند و به زشتی و گناه
و تبتتاهی دستتت متتیی تازد .از ای تنرو کستتی هماننتتد متتن بتتا فتتردى هماننتتد او بیعتتت

نخواهد کرد.

از فرزنتتد علتتی

و فاطمتته

خاندان باکرامت اهل بیت

بتته غی تر از ایتتن حرکتتت نمتتیتتتوان انتظتتار دیگتتری داشتتت.
هرگز تن به ذلت نمیدهد.

ّّ
ْ ْ ّ ّ
ّ ُّّ
یَاب ََ ّ
نَ ّ
الَلن ََ
یَ
یَبن َ
یَاثنقن ِ َ
یَقندََرَکنزََبن ْ َ
الد ِ َع ِّ َ
الد ِ َع ّ َ
ألََوََ ِإ ّ َ
الَلن ِ ََوََهَینا ََ ِمنناَ ِ
السنل ِ ََوََ ِ
ُ
ُ ن
ن ُُ
اَّللََ َِلکََلناَوََر ُس ُال ُ َهَوََ ُ
ناسَ
ح ّین ََوََنف ن َ
ورَطابن ََوََط ُهن ََوََأننا ََ ِ َ
اْلؤم ُنونََوََ ُح ُج نَ
یَلبََ ُ َ
ُ
ّ
ّ
ن
ّ
ّن
ُ
نَز ِاحن ََ ِِب ِنَ َِهَاألسن ََمنعََ ِقلن ِ ََ
نار ِ ََالَ ِکن ا ََِألََوََ ِإ ِ َ
أ َِب َی ََ ِم ََأنََنؤث َطاع ََ ِاللئا ََِعنلََمص ِ
اص ؛َ(هموَ )99 - 98 :
ال د ِ َدَوََ ِخَل ِ ََ ّالن ِ َ
شگفتا! زنازاده فرزند زنازاده مرا بین یکی از دو چیز مجبور کرده است .بتین متر و
ّ
ّ
ذلت تسلیم .هیهات که ما ذلت و خوارى را بپذیر یم .دامنهاى پا ک و اصالت و
همت واال و ّ
شرافت خاندانّ ،
عزت نفس ما هرگز به ما اجازه نمیدهند که اطاعت

فرومایگان را بر مر شرافتمندانه ترجیح دهیم .آ گاه باشید! من با این یاران اندک
و بسیارى دشمن و پیمانشکنی و کارشکنی یاران و دوستان ،راه خود را انتختاب
کردهام و تا سر منزل مقصود به دنبال آن خواهم رفت.

نه تنهتا ختود حضترت

نمتاد عتزت و آزادگتی بتود ،یتاران باوفتای امتام

نیتز در محضتر

سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398

امامشتتان درس ختتوبی از عتتزت و آزادمتتردی فراگرفتتته بودنتتد .بتته عنتتوان نمونتته حضتترت
هنگامی که بر بالین حر آمد او را آزادمردی واقعی معرفی کرد:

ُ َّ ُ
ُ
ُ
یَ
ثَاسقش ِهدََ ُفح ِم ََ ِإلََاْلسَ ِْ
ً
ُّ
ُ
الدنَیَاَوََاآل ِخ َ؛َ(هموَ )104 :
فَ
کَماَ َّسقَکََأ َّمکََ ُح ّ َاَ ِ َ

ُ ُ
ُ ُّ
نولَأنن ََ ُ
اْلن ََُّ
نهَوََیَب َ
القن ابََعن ََوج ِه ِ َ
نحَ
َفج ََیَس َ

حتر شتتهید شتتد و جنتتازهاش بتته ستتمت امتتام حستتین

حمتتل گردیتتد .حضتترت در

حالیکه خا ک و گرد و غبار را از صورت حر پا ک میکرد ،فرمتود« :تتو واقعتا آزادهای.
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همانگونه که مادرت تو را در دنیا و آخرت حر و آزاده نامیده است».

امام

در آخرین لحظات و به هنگام شهادت نیز بتا دیتدن ایتنکته دشتمنان بته ستمت

خیتتام حملتتهور متتیشتتوند ،کالمتتی فرمتتود کتته نتته بتترای خصتتوص مستتلمانان کتته بتترای همتته

انسانها درس بزرگی از عزت و آزادگی است:

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
کانننااَ
نتَلََ َْتننافونََاْل ننادََفَ َ
بَ ُسننفَیَانََ ِإنََلََ َیکن ََلَکنمََ ِ َدین ن ََوََ َکنن ُ َ
آلَأ ِ َ
وَ یَلَکنمََیناَ ِشنی ََ ِ َ
ً
ُ
فَ ُدنَیَا َکم؛َ(هموَ )120 :
أح ا َاَ ِ َ
وای بر شما ای خاندان ابوسفیان! اگر دین ندارید و از آخرت نمیهراسید الاقل در
دنیایتان آزادمرد باشید.

در ایتتن پیتتام دیگتتر موضتتوع متتذه
روی سخن حضرت

و ملیتتت مطتتر نبتتود .نتتژاد و منطقتته نقشتتی نداشتتت.

همه اهل عالم بود که ای عالمیان هرگز تن به ذلت نداده و شترف و

آزادگیتان را پیش ستمگران و جباران از دست ندهیتد .آیتا در سراستر جهتان ستابقه دارد کته
کسی به خونش غلتیده و روی خاکهای گترم افتتاده باشتد ،بتاز از آزادی و شترف دم زنتد؟ از
اینروست که پیام عزت و آزادگی از نمادهای منحصر به فرد حسینی است.
تجلی توحید در عزت حسینی

در آختترین قستتمت دوبیتتتی خواجتته معتتینالتتدین حقیقتتتی مهتتم را یتتادآور شتتده و امتتام
مهمتی بتتین کلمتته توحیتتد و عتتزت حستتینی وجتود دارد .پتترچم «ال التته اال اهلل» بتتر بنتتای محکتتم
قی تام حستتینی برافراشتتته شتتده و از ایتتنروستتت کتته تتتا قیتتام قیامتتت ایتتن پتترچم همتتواره بتتر فتتراز
قلههای حقیقت خواهد ماند.
مهمترین پیام عاشورا همانا دعوت بشریت به سوی توحید استت .امتام حستین
َ َ َّ
َ َ ّ َ َّ
ْ
النتتاس قولتتوا ال ِإلت َته ِإال اهلل تف ِلحتتوا» (مجلستتی،
را کتته متتیفرمتتود« :ی تا أیهتتا
تعبیتتر رستتولاهلل
 ،)202/18 :1403ب تتا ش تتهادت خ تتویش ب تته نم تتایش گذاش تتت؛ هم تتان طنین تتی ک تته اب تتراهیم
حجت را تمام کترد

بتشکن

سر داد و ذریهاش به نواختن آن پرداخت و خاتم انبیا

و حسین

نیز با شهادت خود آن را بته نمتایش گذاشتت( .مرعشتی )289 :1376 ،او بترای

تحقق توحید در همه ابعاد و جنبههای حیتات فتردی و اجتمتاعی استیر ضتعف و تنهتایی و
عتتدمهتتا نشتتد و در تتتراکم ظلمتتتهتتا و در میتتان همتته یتتأسهتتا و ناامیتتدیهتتا و بتتا همتتان ستتال
توحیتد ،غبتتار تیتتره و ستتیاهی حکومتت ظلتتم و جتتور را شتتکافت و فتال و رستتتگاری را بتته بشتتر

در دوبیتی خواجه معینالدین چشتی

ایتن

تجلی عزت و عظمت حسینی

حستین

را زیربنتای کلمتته توحیتد معرفتتی متیکنتد .از نظتتر خواجته معتتینالتدین آمیختگتتی

85

هدیه بخشید و آنچنان عاشقانه و استوار در راه حق هنر آفرید که در هنگامه نبرد ختونین بتا
دشمن و در آخرین مناجات خود با معبود یکتا چنین ل

گشود:

بارخ تتدایا! رحمت تتت ب تته بن تتدگانت نزدی تتک ،وع تتدهات ص تتادق ،نعمت تتت ش تتامل،
امتحانتتت زیبتتا و بتته بنتتدگانت کتته تتتو را بخواننتتد نزدیتتک هستتتی( .طوساای:1411 ،

)828/2

اما باید دید که چه رابطهای بین عزت حسینی و توحید الهتی وجتود دارد .بتا مراجعته بته
قرآن معلوم میشود که در مکت قرآن تمام ّ
عزتها از ِآن خداست (یونس .)65 :قترآن کتریم
از کسانی که به سراغ غیر خدا میروند با این بیان انتقاد میکند:

ً
ُ
لِلَجَی اَ ؛َ(نساءَ )139 :
نَال ِ ّز ََ ِ َ
أََیَْقغونََ ِعند ُه ُ َمَال ِ ّز ََف ِِ ّ َ

آیتتا ع تتزت و توانتتایی را ن تتزد آنتتان م تتیجو ین تتد ،در حتتالیکت ته عتتزت ب تته تم تتامی از آن
خداست؟

طبیعتتتی است تتت کت ته اتصت تتال بتتته عز یتت ِتز مطلتتتق و قت تتدرت بتتتینهایتتتت ،بتتته انستتتان عتت ّتزت

میدهد .چنانکه کلماتی همچون «اهلل ا کبر» طاغوتهتا را در نتزد انستان حقیتر و او را در برابتر
آنها عزیز میکند.
در حقیقت توحید الهی حرکتی عتزتمندانته استت .حرکتتهتای غیرتوحیتدی همگتی
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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محکتوم بته ذلتتت و ختواریانتتد و تنهتا حرکتت عتتزتمنتد ،نهضتتتی استت کته بتتر بنتای توحیتتد
استوار گشته باشد.
این حقیقت که توحید و بندگی خدای یکتا عزت است در مناجات حضترت علتی
نیز آمده است:

ً
ً
ُ
دا؛َ(صدوقَ )420/2 :1362 ،
لَ ِع ّز َاَأنََأَ َکونََلَکََعْ َ
ِإ َِلیَکَفََ ِ َ

خدایا! برای عزتمندی من همین مقدار کافی است که برای تو بندهام.

خواجه معینالدین معتقد است امام حسین

بیرق ال الته اال اهلل را بتر نهضتت ختونین

ختتود استتتوار ستتاخت تتتا ایتتن بیتترق همیشتته بتته جتتاودانگی تتتاریخ بتته اهتتتزاز درآیتتد .در منظتتر
خواجتته ا گتتر امتتام حستتین

در کتتربال حرکتتتی عتتزتمندانتته از ختتود نشتتان داد و تتتن بتته ذلتتت

نداد ،در حقیقت کلمه توحیدی ال اله اال اهلل را به نمایش گذاشت.
نهیجه 

شتهادت امتام حستین

فصتل نتوینی در بتین آثتار علمتی و مکتتوب ایجتاد کترده استت.

قیتتام عاشتتورا همتتواره کتتانون توجتته بستتیاری از انستتانهتتای آزادانتتدیش قتترار گرفتتته و ایتتن توجتته
اختصاصتی بته نتژاد ،ز بتان ،محتل زنتدگانی و حتتی دیتن و متذه
اجمالی به آثاری که درباره قیام امام حسین

خاصتی نتدارد .بتا متتروری

نوشته شده است ،کثرت و فراوانی آن قابتل

اثبات خواهد بود .ادبیات مرثیه و سرایش شعر برای مظلومیت امام حسین

تنها بخشی

از ادبیات عاشورایی استت .ستهم قابتل تتوجهی از ادبیتات عاشتورایی بته بیتان اهتداف قیتام
حضرت ،تبیین شعارها و پیامهتای حرکتت حستینی مصتروف شتده استت .در میتان آثتاری
ک ته چنتتین نگتتاهی را بتته مکت ت

عاشتتورا داشتتتهانتتد متتیتتتوان دوبیتتتی خواجتته معتتینالتتدین

چشتی را میال زد .خواجه معینالدین با شعر ذیل ،عناصری میل والیت تکوینی امام
شهادت حضرت

و ارتبتتاط توحیتتد بتتا

را با زبانی بسیار ساده ،شیوا و تأثیرگذار در آن برهه زمانی در شتبه قتاره

هند مطر کرده است.
خود خواجه از شخصیتهای تأثیرگتذار در شتبه قتاره هنتد بتوده و استالم کنتونی متردم آن
ستامان متتتأثر از فعالیتتتهتتای خالصتانه ایتتن عتتارف ایرانتتی استت .از ستتویی نبایتد از نظتتر دور

غالبتتا از اهتتل ستتنتند هتتیچ حساستتیت قتتومی و متتذهبی را برنینگیختتته و همتتواره وحتتدت

در دوبیتی خواجه معینالدین چشتی

داشت که تأثیر عمیتق دوبیتتی مز بتور در شناستایی امتام حستین

بته مستلمانان آن دیتار در

تجلی عزت و عظمت حسینی

تتتأثیر شتتهادت امتتام حستتین

در احیتتای استتالم ،عتتزت نفتتس امتتام

،

تنوع فراوانی که دارند زمزمه میشود.
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حدی است که ارتبتاط شتعر مز بتور بته یکتی از امامتان شتیعه و روا آن در بتین مستلمانانی کته
مسلمانان را در پی داشته است .دوبیتی خواجه در میان اهتالی هنتد و پاکستتان درخشتش
خاصتی داشتته و ستتالیان ستال استتت کته در عتتزاداریهتا ،مراستتمات و آیتینهتتای متذهبی بتتا

م ابع 

_ آر یتا ،غالمعلتتی ( ،)1365طریقتته چشتتتیه در هنتتد و پاکستتان و ختتدمات پیتتروان ایتتن طریقتته بتته

فرهنگ اسالمی و ایرانی ،تهران ،زوار.

_ ______________ ( ،)1367مدخل چشتیه از دایتره المعتارف بتزر استالمی ،تهتران ،مرکتز دایتره
المعارف بزر اسالمی.

_ ابن خلف تبریزی (بیتا) ،برهان قاطع ،تهران ،انتشارات فریدون علمی.

_ ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ( ،)1404تحف العقول ،تحقیتق :علیا کبتر غفتارى ،قتم،
جامعه مدرسین.

_ ابتتن شتتهر آشتتوب مازنتتدرانی ،محمتتد بتتن علتتی ( ،)1379مناق ت

عالمه.

آل أبیطال ت

 ،قتتم،

_ ابوالحسنی منذر ،علی ( ،)1384زمتان ،زنتدگی ،ختاطرات ،شتیخ ابتراهیم زنجتانی ،تهتران:
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

_ ابومخنتتف کتتوفی ،لتتوط بتتن یحی تی ( ،)1417وقعتته الطتتف ،تحقیتتق :محمتتدهادى یوستتفی
غروى ،قم ،جامعه مدرسین.

_ اخترچیمتته ،محمتتد ( ،)1353خواجتته معتتین التتدین چشتتتی اجمیتتری ،مجلتته گتتوهر ،نامتته
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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تحقیقتی در بتاره ادبیتات ،هنتتر و تتاریخ و فرهنتگ ایتران و دانتتشهتای روز ،انتشتارات بنیتتاد
نیکوکاری نوریانی ،تهران ،شماره  ،18ص.591 - 583

_ امینی ،ابراهیم ( ،)1388امامت و امامان

 ،قم ،بوستان.

_ توسلی ،محمدمهدی ( ،)1394سیمای شبه قاره هند ،قم ،مجمع ذخایر اسالمی.

_ تهرانتتی ،مجتبتتی ( ،)1391ستتلوک عاشتتورایی ،منتتزل هفتتتم عتتزت و ذلتتت ،تهتتران ،مؤسستته
پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی.

_ _____________ ( ،)1393ستتلوک عاشتتورایی ،منتتزل چهتتارم دیتتن و دیتتنداری ،تهتتران ،مؤسستته
پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی.

_ جعفری هند ،یونس ( ،)1352خواجه بختیار کاکی ،مجله یغما ،شماره  ،298ص- 238
.243

_ جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)1379والیت فقیه والیت ،فقاهت و عدالت ،قم ،اسرا.
_ چشتی ،اهلل دیه بن عبد الرحیم ( ،)1386خواجگان چشت ،تهران ،نشر علم.
_ چشتی ،خواجه معتینالتدین ( ،)1362دیتوان غزلیتات ،تصتحیح :آرش گتودرزی ،بتیجتا،
انتشارات چشتیه.
_ چوهتتدری ،شتتاهد ( ،)1386برخ تتی مناقتت

س تترایان حضتترت امتتام عل تتی

در شتتبه ق تتاره،

اطالعات حکمت و معرفت ،شماره  ،7ص.106 - 94
_ حافظ شیرازی ،موالنا شمسالدین محمد ( ،)1372دیوان غزلیات حافظ ،تحقیتق :دکتتر
خلیل خطی

رهبر ،تهران ،انتشارات صفی علیشاه.

_ خمینی ،رو اهلل ( ،)1367صحیفه امام ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی .
_ رضایینس  ،محمد ( ،)1396معرفت حسینی

 ،تهران ،مؤسسه فرهنگی هنتری نتوین

پژوهش فیاض.
_ سید ابن طاووس ( ،)1348اللهوف علی قتلی الطفوف ،ترجمه :احمد فهترى ،تهتران ،نشتر
_ صافی ،قاسم ( ،)1382بهتار ادب ،تتاریخ مختصتر ز بتان و ادبیتات فارستی در شتبه قتاره هنتد و

پاکستان ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
_ صتتدوق ،علتتی ابتتن باو یتته ( ،)1362الخصتتال ،تصتتحیح :علتتیا کبتتر غفتتارى ،قتتم ،جامعتته
_ طباطبت ت تتایی ،سیدمحمدحست ت تتین ( ،)1387تعت ت تتالیم است ت تتالم ،تحقیت ت تتق :ست ت تتید هت ت تتادی
خسروشاهی ،قم ،بوستان کتاب.
_ طوستی ،محمتد بتن الحستن ( ،)1411مصتبا المتهجتد و ستال المتعبتد ،بیتروت ،مؤسسته
فقه الشیعه.
_ عباس تتی ،محمدمه تتدی ( ،)1381ام تتام حس تتین

و احی تتای دی تتن ،فص تتلنامتته حکوم تتت

اسالمی ،شماره  ،25ص.437 - 411
_ عسکری ،مرتضی ( ،)1388نقش ائمه

در احیا دین ،قم ،دانشکده اصول دین.

_ غروی ،مهدی ( ،)1375جای پای امیرخسرو و ابوریحان ،نامه پارسی ،ش ،3ص.94 -49

در دوبیتی خواجه معینالدین چشتی

مدرسین.

تجلی عزت و عظمت حسینی

جهان.
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_ فیومی ،احمد بن محمد ( ،)1405المصبا المنیر ،قم ،دار الهجره.
_ کاظمی پاکستانی ،حستین ( ،)1337قصتاید ادیت

برومنتد ،مجلته ارمغتان ،شتماره  5و ،6

ص.278 - 269
_ کیخای فرزانه ،احمدرضا و سودابه سلیمی خراشاد ( ،)1394دیدگاه عرفانی خواجه معتین

چشتی بر اساس دیوان منسوب به وی ،فصلنامه مطالعات شبه قاره ،دانشتگاه سیستتان و
بلوچستان ،سال هفتم ،شماره  ،23ص.116 - 97
_ مجلسی ،محمد باقر ( ،)1403بحار االنوار ،بیروت ،دار احیا التراث العربی.
_ محدثی ،جواد ( ،)1376فرهنگ عاشورا ،قم ،نشر معروف.
_ مدرس تبریزی ،محمدعلی ( ،)1374ریحانة االدب ،تهران ،خیام.
_ مرعشتی ،جعفتتر ( ،)1376عاشتورا ،انقتتالب استالمی و رستتالت متا در جهتتان کنتونی ،مجموعتته
مقتتاالت هفتمتتین ستتمینار بررستتی ستتیره نظتتری و عملتتی حضتترت امتتام خمینتتی ،تهتتران:
عرو .
_ معین ،محمد ( ،)1375فرهنگ معین ،تهران ،امیرکبیر.
_ مفیتد ،محمتتد بتتن محمتد ( ،)1413اإلرشتتاد فتی معرفتة حجتتج اهلل علتتی العبتاد ،قتتم ،مؤسستته
آلالبیت
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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.

_ مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1377پیام قرآن ،تهران ،انتشارات دارالکت

االسالمیه.

_ ___________________ ( ،)1386آیات والیت در قرآن ،قم ،انتشارات نسل جوان.
_ ___________________ ( ،)1387عاشورا ریشهها ،انگیزهها ،رویدادها ،پیامدها ،قم ،انتشارات
امام علی

.

_ ___________________ ( ،)1388قهرمت تتان توحیت تتد ،شت تتر و تفست تتیر آیت تتات مر بت تتوط بت تته حضت تترت
ابراهیم

 ،قم :انتشارات امام علی

.

_ نوایی ،علیاکبر ( ،)1394عطارد خراستان ،بزرگداشتت هفتتاد ستال مجاهتدت علمتی عالمته

حا شیخ عزیز اهلل عطاردی ،مشهد :مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان.
_ سایت بینالمللی بنیاد غدیر )(http://www.alghadir.ir
_ بانک جامع امامزادگان و بقاع متبرکه )(http://www.emamzadegan.ir

