کربال در قرآن
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حق داریم از این عنوان تعجب کنیم؛ چه بساااک ر قر نقرن را نم دهودی ایم و واژی ی کقبال را در رن ددیدی ایم! ولی بکید
دادست که نقرنِ شقیف ظکهقی دارد و بکطنی .تفسیقی دارد و تکویلی ،ظَهقی دارد و بَطنی.
صورتی در زیق دارد رن چه در

بکالسنی2

ولی رعنی این حقف این دی ست که هق کسی حق دا شنه بکشد هق چه به دظقش ری رسد و بک سلیقه اش رطکبقت دارد به
عنوان بطن و تکویل نقرن بق رن حهل دهکید بل ه این ارق ،کص جهعی ا ست که ود نقرن ردکن را جک به جک رعقفی دهودی
ن
القاساانونَ فی العِلم»3فقرودی و کقیهه ی «بَل هُوَ ریکتٌ بَینکتٌ فی صاادورِ النی َ
ِ
و در حقشااکن «وَ رکَ یَعلمُ تَکویلَهُ اله اهللُ وَ
اوتوا العلمَ»4در ش اأدشااکن فقو فقساانکدی و لق را ارجک به ردکن دادی که «فَکسااألوا اَهل النکقِ إن کننم ال تَعلهونَ»5که ردکن
پیکربق اکقم صلی اهلل علیه و رله و سلم و اهل بیت طکهقین ای شکن ه سنند که این کنکب بق ردکن و در کده ردکن دکزل شدی
است.
علم قرآن نزد خاندان رسالت است
اگق ی ی از رنن ص صین و داد شهندان بزرگ در زرینه ای کنکبی بنوی سد و در رن کنکب ا صطالحکت ک صی را بقای رقک صد
علهی اش به ککر گیقد و رن کنکب را به چند دفق از شاکگقدان رنصاوصاع تعلیم دهد و بعد بدوید هق کی ری واهد به
رقکصد وانعی رن در این کنکب پی ببقد و ههه حقکیق روردِ دظق رن را بدادد ،به این چند دفق شکگقد رنصوص رن رقاجعه
کند ،حقف دکبجکیی زدی یک ککرالً سنن بجک و درسنی اظهکر دهودی؟
حکال اگق کساای بدون رقاجعه به ردکن به این کنکب رقاجعه کند و چیزی دفههد یک بد بفههد ،ریک دویسااندی ی کنکب رقصااق
است یک ود این شنص که به رن شکگقدان رنصوص و رهنکز این دویسندی رقاجعه د قدی است؟

 .1بک اسنفکدی از کنکب"اینجک کقبالست" .جنکب رنکی سید رجنبی بحقینی
 .2از نصیدی ی ریقفندرس ی ،تکریخ ادبیکت در ایقان.412/5 /
 .3رل عهقان7/
 .4عن بوت49/
 .5دحل43 /

1

حق تعکلی هم بقای هدایت لق شااقایطی را رُقدّر فقرودی و ارق دهودی که هق کی ری واهد به رقصااود وانعی رن و رن
حقکیق ژرفی که رن در نکلب کلهکت نقار دادی ام پی ببقد ،بکید به این چهکردی دفقی که شاااکگقدان رنصاااوص و پقورش
یکفندکن رهد علهی کص رن هسنند رقاجعه کند و تنهک ردکن هسنند که از رن چه رقاد و رقصود وانعی رن بودی ،رگکهند.
حکال کسی نقرن را بدنارد و بق اسکس ذهنیتهکیی که دارد رطکلبی بدوید ،دهیتوادد ادعک کند که به حقکیق این کلهکت رای
یکفنه و رقصود حق تعکلی را فههیدی است .بکید رفت و در فهم حدیث رعنبق ثقلین که دزد فقیقین ،رنواتق است ،دنت دهود
که چدوده ریکن نقرن و عنقت پیودد بقنقار شدی و عدم ادف کک و جدایی رن دو از ی دیدق بکزگو گقدیدی است.
حککم دیشکبوری در رسندرکع به سند ودش از زید بن ارنم دقل دهودی که گفت :نکلَ رسولُ اهلل صلی اهلل علیه (و رله) و
سلم  :إدی تکرِکٌ فی ُمُ الثقلین؛ کنکبَ اهللِ وَ أهل بینی وَ إدهُهک لَن یَفنقنک حنی یَقدا علیّ الحوض .رن در ریکن شهک دو شیء
گقان ندر بکنی ری گنارم .کنکب دا و اهل بینم .ههکدک این دو هقگز از ی دیدق جدا دشاااودد تک در کنکر حوض کوثق بق رن
درریند.
پی از دقل حدیث ،حککم گوید :هنا حدیثٌ صحیحٌ االسنکد علی شَقطِ الشینین و لَم ینقجکی .این حدیث از جهت سند بق
ربنکی بنکری و رسلم صحیح است ولی در صحیح ود دیکوردی

ادد6.

گفنند :بق این اسکس و بک توجه به ردچه بیکن شد به سقاغ ریکت شقیفه نقرن ری رییم تک ببینیم ریک سننی از کقبال در نقرن
رردی است یک ده!
کهیعص
کهیعص ،دن سنین ریه سوری ربکرکه رقیم ا ست ،که بک توجه به حدیث رب سوط و رف صلی که رقحوم صدوق دقل دهودی و
رن ضهن شقفیکبی سعد بن عبداهلل ا شعقی نهی به رح ضق بکهقالنور ارکم ع س قی و نقی العین او ح ضقت ابک صکلح الههدی
عجل اهلل تعکلی فقجه ال شقیف ری بک شد ،که در این دیدار حقفی از این ریه ی شقیفه بق کقبال تطبیق گقدیدی ا ست .سعد
َساااولِ اللهِ عَنْ تَأْوِیلِ کهیعص نَکلَ هَنِیِ الْحُقُوفُ رِنْ أَدْبَکءِ الْغَی ْبِ أَطْلَعَ اللهُ عَلَیْهَک
گوید :عقض کقدم :نُل ْتُ فَأَ ْبِقْدِی یَک ابْنَ ر ُ
عَبْدَیُ زَکَقِیک ثُم نَصهَک عَلَى رُحَهدٍ صلی اهلل علیه و رله و سلم وَ ذَلِكَ أَن زَکَقِیک سَأَلَ رَبهُ أَنْ یُعَلِّهَهُ أَسْهَکءَ الْنَهْسَةِ فَأَهْبَطَ عَلَیْ ِه
سیْنَ ُسقِّیَ عَنْهُ هَهُّهُ وَ ادْجَلَى کَقْبُهُ وَ إِذَا ذَکَ َق
سنَ وَ الْحُ َ
جَبْقَئِیلَ فَعَلهَهُ إِیکهَک فَ َکنَ زَکَقِیک إِذَا ذَکَقَ رُحَهداً وَ عَلِیّکً وَ فَکطِهَةَ وَ الْحَ َ
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َساااهَکئِهِمْ رِنْ
َسااالیْتُ بِأ ْ
ُسااایْنَ َنَقَنْهُ الْعَبْقَوُ وَ وَنَعَتْ عَلَیْهِ الْبُهْقَوُ فَقَکلَ ذَاتَ یَوْمٍ یَک إِلَهِی رَک بَکلِی إِذَا ذَکَقْتُ أَرْبَعکً رِنْهُمْ ت َ
الْح َ
سیْنَ تَدْرَعُ عَیْنِی وَ تَثُورُ زَفْقَتِی فَأَدْبَأَیُ اللهُ تَعَکلَى عَنْ نِصنِهِ وَ نَکلَ کهیعص فَکلْ َکفُ ا ْسمُ کَقْبَلَکءَ وَ الْهَک ُء
هُهُورِی وَ إِذَا ذَکَقْتُ الْحُ َ
هَلَککُ الْعِنْقَوِ وَ الْیَکءُ یَزِیدُ وَ هُوَ ظَکلِمُ الْحُسَیْنِ وَ الْعَیْنُ عَطَشُهُ وَ الصکدُ صَبْقُی ...
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روالی رن از تأویل کهیعص به رن بق دهید؟ فقروددد :این حقوف از ا بکر غیبی اسااات که داودد بندی اش زکقیک را بق
رن رگکی سک ت و سپی بق پیکربق اکقم ح ضقت رحهد صلی اهلل علیه و رله و سلم بکزگو دهود و جهت این بود که ح ضقت
زکقیک علیه السالم از داودد رسئلت دهود تک اسکری هسه ی طیبه را به او تعلیم دهد تک در رش التع دا را به حق ردکن
بنوادد .داودد جبقئیل را بق او فقو فق سنکد و رن ا سهکء سکریه را به او تعلیم داد .جنکب زکقیک هق ونت از رحهد و علی و
فکطهه و ح سن علیهم ال سالم یکد ری کقد و دکم ردکن را بق زبکن ریرورد ،اددوهع بقطقف ری شد و غهع زائل ری گقدید
ولی وننی از حسین علیه السالم یکد ری کقد و دکم او را به زبکن ری رورد اشك از دیدی اش ری رینت و دفی در سینه اش
ری پیچید .روزی عقض کقد :بکرالهک! رقا چه ری شااود که وننی از رن چهکر دفق یکد ریکنم و ایشااکن را دکم ری بقم ،از غم
ررارع ری یکبم ولی وننی از حسااین علیه السااالم یکد ریکنم و دکم او را ری بقم ،رب از دیدی ام ری بکرد و دکله ام بلند ری
شود؟ حق تعکلی رکجقای شهکدت رن حضقت را بقای او بکزگو دهود و فقرود کهیعص .پی ککف اسم کقبالست و هکء کشنه
شدن عنقت است ،یکء یزید رلعون ،ظکلم اوست ،عین عطع رن حضقت و صکد و صبق و بقدبکری اوست ...
مکاناً قصیاً
ریه ی دیدق ریه  22ههین سوری رقیم است :فَحَهَلنهُ فَکدنبنَت بِهِ رَ کدکً نَصیکً .پی رقیم بکر بقگقفت و او را به جکیدکی دوری
اف ند .پی از رن که ح ضقت رقیم از دم جبقئیل بکر گقفت ،حهلع را به دقطه ی دورد سنی بقد .نقرن تعبیق به ر کن دور
دهودی و در حدیثی که شیخ الطکئفه ،رقحوم شیخ طو سی اعلی اهلل رقدره در تهنیب االح کم – که از کنب اربعه شیعه
است -دقل دهودی ،رن ر کنِ جکیدکی دور بیکن شدی است:
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ابوحهزی ثهکلی از ارکم چهکرم ،ح ضقت علی بن الحسین علیههک السالم از این ریه شقیفه پق سید .ح ضقت فقروددد :رقیم از
در شق -بیت الهقدس -بیقون ررد تک به کقبال ر سید و فقزددش – عی سی – را در رو ضع نبق ح سین و ضع دهود ،سپی
ههکن شبکده

بقگشت8.

زرکدی که روسی بن جعفق در عُقیض9بوددد و ی ی از علهکی دصکرا بک زحهت بسیکر ،پی از پی جویی سکلیکن دراز ،روفق به
دیدار حضقت شد و سواالتی از رن وجود رقدس دهود و حضقت هم پقسع هکیی از او پقسیددد ،از جهله فقروددد :وَالنهقَ
النی وَلدَت علیه رقیم عیسی هل تعقفه؟ رن دهقی که رقیم فقزددش عیسی را دزدیك رن زاییدی ری شنکسی؟ عقض کقد:
شاااجقُ الننلِ وَ ال ُقم .رن دهق فقات اسااات که در نکن قرک و اددور کنکر رن ری
ده .حضاااقت فقروددد :هُو الفقات و علیه َ
روید10.

رقحوم رجل سی در بیکن این حدیث گوید :چه ب سک رن چه در این حدیث شقیف د سبت به رحل و ضع حهل جنکب رقیم
ذکق شااد  ،رورد اساانبعکد نقار گیقد؛ زیقا در دزد اهل کنکب بل ه حنی دزد رک به تواتق ثکبت شاادی که جنکب رقیم در بیت
الهقدس بود و رحقر و رزاد بقای درت .به کده ی کله یک واهقش ،ههسق حضقت زکقیک رفت؛ چدوده از رن جک به کوفه
و فقات -و کقبال -رردی و این رسااکفت طوالدی را در این ردت کوتکی طی دهودی؟ جواب این اساات که این ارق در دظق رک و
دسبت به رک بعید ری دهکید ارک دسبت به چودکن رقیم و ارثکل او هیچ اسنبعکدی ددارد ،بنکبقاین ره ن است داودد او را در
یك سکعت هزاران فق سنگ سیق دهد و بک ندرت طی االرض این فک صله طوالدی را در ردت کوتکهی طی دهکید و روید این
رعنی -که در حدیث رردی -نول دای تعکلی اساات که فقرودی اساات فَکدنبنَت بِه رَ کدکً نَصاایکً ،یعنی بک حهلع به ر کن
دوری ررد -و ر کن نصی و جکیدکی دور بک ردچه در این حدیث و سکیق روایکت رردی که کقبال و فقات بودی سکزش دارد.
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توضیحی در بکری ی رحل والدت حضقت عیسی علی دبینک و رله و علیه السالم

 .8تهنیب االح کم .173/6
 .9دهی ا ست در یك فق سنی ردینه رنعلق به علی بن جعفق و در رن جک سککن بود و بدین جهت فقزددان او را عقی ضیه ری گویند – اننبکس از
لغت دکره دهندا -عقیض -و ظکهقاً گکهی روسی بن جعفق به رن یکری ری رفنه ادد.
 .10ال کفی ( 478/1کنکب الحجه ،بکب رولد ابی الحسن روسی بن جعفق ( ) حدیث ).4
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از رن جکیی که ره ن اسااات عدی ای رفکد این احکدیث را بعید بشاااهکردد ،ده این که دای دنواسااانه در رقکم رد و اد کر
بقریند ،که ری دادیم رد و اد کر ب سیکر طقدکک ا ست؛ دهکیت ارق این ا ست که بدوئیم دادع رک به درک این رطلب ند دداد
و ف ق رک به ردچه فقرودی ادد دقسید و تونف ری کنیم و علم رن را به ود ردکن وا ری گناریم! و ری گوییم رک دهی فههیم و
ردکن ود به ردچه فقرودی ادد بصیق و رگکهند؛ لنا رضکف بق ردچه از رقحوم رجلسی روردی شد در توضیح رطلب ری گوییم:
الف :در ود نقرن شقیف ،روردن تنت رل ه ی سبک دزد ح ضقت سلیهکن در کهنق از یك چ شم بق هم زدن به و سیله ی
کسی که در دزد او بهقی ای از علم کنکب بود ،صقیحکً رردی است .بنکبقاین صدور چنین اروری از جهعی که روید رن عنداهلل
هسنند هیچ اسنبعکدی ددارد و هیچ چیزی عقالً و دقالً یکفت دهی شود که رردن و رقاجعت جنکب رقیم را به کقبال و فقات
در شااب هندکم رنع دهکید .این احکدیث از ونو چنین ارق ره نی که دظیقش در نقرن رردی اساات و عقل هم ره ن ری
شهقد ،بق ری دهد .بنکبقاین هیچ وجهی بق رد و اد کر بل ه اسنبعکد و دور شهقدن رن ددارد.
ب :عالوی بق ردچه روردیم ری گوییم نقرن از حهل جنکب رقیم بدون داشاانن پدر بق ری دهد و ری پنیقیم در حکلی که
ب سیکر عجیب ا ست ،چه رکدعی دارد حدیث از رردن شبکده جنکب رقیم از بیت الهقدس به کقبال و رجو و بکزگ شنع بق
دهد و ر کن ن صی و جکیدکی دور را به ر کن ک صی تطبیق دهند؟ جکی سوال ا ست و گفنن چقا و به چه دلیل ،ولی اگق
ارکم و رگکی به تکویل نقرن به تعلیم حق تعکلی بدوید بدون چون و چقا نکبل پنیقش است.
ج :عبدالوهکب عزام در سفق دکرهاش روردی گوید :وارد صحن ربکرک شدیم و طقف چپ ،جهعی بک رهندی کص بق سینه
هکیشکن ریکوبیددد و عزاداری ری کقددد و طقف راست ،جهعی از زدکن دشسنه بوددد و پیوسنه ولوله و دکله داشنند .دا ل
حقم رطهق شدیم و ضقیح ربکرک را زیکرت دهودیم و جاللت رن ر کن رقدس رکدع از رن بود که چ شم بد شکییم و جهکل
رن ر کن را ددقیم و به زیورهک و پیقایه هک توجه کنیم  ...در رن حقم رحنقم سااقدابی بود که دی پله داشاات و پوشاایدی به
شبکک رهنی بود و به رن جک رنبح -ننلدکی -ری گفنند و ری گفنند ون ح ضقت ح سین علیه ال سالم در فکجعه ی کقبال
در رن جک به زرین ریننه .وَ هُنککَ زاویهٌ یُقکلَ أدهک رَولدُ اله سیح عی سی بن رقیم ،در رن حقم رحنقم زاویه و گو شه ای بود
که ری گفنند اینجک جکیدکی والدت عیسی بن رقیم

است12.
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عبدالوهکب عزام ظکهقا ر صقی و عکری رقام ا ست و حدود هفنکد سکل نبل به زیکرت عنبکت رقد سه ر شقف شدی و در این
نسااهت از ساافقدکره اش که روردیم دو جهت بساایکر نکبل توجه اساات .ی ی این که این رقد غیقشاایعه رن چنکن رجنوب
جاللت ر کن و عظهت رن حقم رحنقم شاادی اساات که از توجه به جهکل رن بکزرکددی ،وننی جاللت رن حکیق شااقیف و رن
ر کن رقدس بقای غیقشیعه ای چنین وضعی پدید رورد ،بقای اربکب رعقفت از دوسنکن و شیعیکدع چه دقشی ری رفقیند!
و جهت دوم که به ههین جهت ن سهنی از عبکرتع را روردیم این ا ست که رعلوم ری شود تک حدود هفنکد سکل نبل هنوز
در رن حقم دایی دهکد و دهود ،رن ر کن ن صی نقردی و زادگکی عی سکی ربکدی ربین و ر ش کر بودی ا ست .رری ،به بیکن ارکم
چهکرم علیه السالم مَکاناً قَصیاً که در داسنکن حهل و وضع حضقت عیسی در نقرن رردی ،کقبالی ارکم حسین علیه السالم
است13.

البقعهِ المبارکهِ
سورین ریه ای که در نقرن رقتط بک کقبال ست ،ریه  30سوری ن صص ا ست .فَلَهک أتکهک دُودیَ رِن شکطیءِ الوادی األیهَنِ فی
البقعهِ الهبکرکهِ رنَ الشااجقیِ .رن گکی که روساای علیه السااالم به طقف رن رتع رفت ،از جکدب راساات وادی در رن بکرگکی
ربکرک از رن در ت رقدس صدایی شنید .در حدیثی از ح ضقت صکدق علیه ال سالم چنین ر سیدی ا ست :شکطِی الوادی
األیهَن النی ذَکقَیُ اهلل تعکلی فی الققرن هو الفقاتُ و البقعهُ الهبکرکهُ هی کقبال14.
کنکر وادی ایهنی که داودد در نقرن ذکق

دهودی ،فقات است و بقعه ربکرکه ،کقبال است.
رقحوم رجلساای در بیکن این حدیث و حدیث دیدقی که در بیکن ریه شااقیفه ی وَجعلنک ابن رقیمَ وَ ارهُ ریهً و روَینکههک إلی
رَبویٍ ذاتِ نقارٍ و رعینٍ 15رسااایدی ،و ربوَیٍ را به دجف (کوفه) و رَعینٍ را به فقات تفسااایق دهودی ،گوید :اسااانبعکدی در رردن
جنکب رقیم بک فقزددش پی از والدت جنکب عی سی علیه ال سالم به کوفه -دجف -دی ست و ههچنین رردن در رونع والدت
به طی االرض ،و ههین طور هیچ اسنبعکدی در رردن حضقت روسی بک طی االرض به کقبال دهی

 .13این حقیقت ری توادد رسیحیکن جهکن را هم به رحبت حضقت سید الشهدا علیه السالم پیودد دهد.
 .14وسکئل الشیعه  .314 /10تهنیب االح کم .38/6
 .15رورنون.50 /
 .16رالذ األ یکر .98/9
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بکشد16.

به کقبال ری رویم؛ کقبالیی که دا بک زکقیکی پیکربق از رن صحبت دا شنه ،کقبالیی که جکیدکی تجلی کالم حق بقای کلیم
دا روسی بودی ،کقبالیی که زادگکی پسق رقیم حضقت عیسی بودی ،چه ربکرک ر کدی! و چه فق ندی سکعت و زرکدی است
بق زائقان حقیم سیدالشهداء علیه السالم!

17

دوش وناات ساااا حق از غصااااه دجااک تم داددااد
واداادر رن ظ لهاات شااااب رب حیااک تم داددااد
بی

ود از شااااعشااااه ی پق تو ذا تم کقددااد
بااکدی از جااکم تااجاالاایّ صاااافااکتاام داددااد

چه ر بکرک ساااحقی بود و چه فق ندی شااابی
رن شااااب ناادر کااه ایاان تااکزی بااقاتاام داددااد
بعااد از این روی رن و رینااه ی وصاااف جهااکل
کااه در رن جااک

بق از ج لوی ی ذا تم داددااد

رن اگق ککم روا گشااانم و وش دل ،چه ع جب
رسااا ن حق بودم و ا ین هااک بااه زکااک تم

 .18دیوان حکفظ ،غزل .183
* به ارید بهقی رندی دل سپقدی ی رسنکن سیدالشهداء علیه السالم رقحوم رنکی حکج سیدرجنبی قدرند
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داددااد18

