زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا »ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم«
ﻋﻈﻤﺖ
ِ
ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﺶ۲۹۶۲۶ :
ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ۱۳۹۹/۹/۹ ۰۷:۵۹:۲۸ :

ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم اﺳﺘﺎد ﻃﺎﻫﺮزاده :ﺧﺪا ﻗﻮت .ﺣﻘﯿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺳﻮاﻟﯽ
ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﭘﯿﺶ اوﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ :در دوران ﺧﻔﻘﺎن  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎدر ﺳﺎزی و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﮔﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ آﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻄﺸﺎن اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽداد؟ و
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﭼﺮا در ﺳﺎل  ۶۱ﺗﻌﺪاد ﯾﺎران ﺣﻀﺮت آﻧﻘﺪر ﮐﻢ ﺑﻮد؟ اﮔﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
اﻗﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﺎران ﺣﻀﺮت ﺗﻼش ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ؟ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا داﺷﺘﻨﺪ؛ در دوران ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ
اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮای دوران ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﯿﺮو و ﯾﺎر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﻮال درﺑﺎره اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﯾﺎران ﺣﻀﺮت در دوران ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺧﻮب ﺧﻮن دل ﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎل ۶۱
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺧﺐ ﭼﺮا در آن  ۲۰ﺳﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮو ﻧﺸﺪﻧﺪ؟  ۲۰ﺳﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻮع ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻦ  ۱۶ ۱۵آﻣﺎده اﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ؛ ﺧﺐ اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽﺷﺪ در ﻃﯽ
اﯾﻦ  ۲۰ﺳﺎل ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻠﺤﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد .آﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد؟ ﻣﮕﺮ
ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﺪ؟ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮ آن ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻮری ﺑﻮده ﮐﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺎ در ﺧﻔﻘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ درﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﺣﻘﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ از دﺳﺖ اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت ﺑﺮﻣﯽ آﻣﺪ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮو و ﮐﺎدر ﺳﺎزی اﺳﺖ؛ ﺣﺎﻻ اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ ﭼﺮا ﻣﺸﻐﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﺸﺪﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺎک ﭘﺎی اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت ﻫﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺳﻮاﻟﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :آﻧﭽﻨﺎن ﺷﺮاﯾﻂ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و ﻗﺒﯿﻠﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ،اﻫﻞاﻟﺒﯿﺖ را ﮐﻢﺗﺮ از ﺑﻨﯽاﻟﻌﺒﺎس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻼﻣﻪی
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ آوردن ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﺸﺎندادن آن ﻓﻀﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ
»ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم« ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ »ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم« در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺑﻦﻋﺒﺎس ﻫﻢ
در ﮐﻨﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﻮد .ﺷﺨﺼﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺧﻮد را از اﺑﻦﻋﺒﺎس ﺑﭙﺮﺳﺪ .اﺑﻦﻋﺒﺎس ﺑﻪ اﺣﺘﺮام اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ »ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم« ﺟﻮاب ﺳﺆال ﻃﺮف را ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ارﺟﺎع دادﻧﺪ .ﺳﺆالﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ
ﻣﻦ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ،از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ّ
ﺣﺪ اﻫﻞاﻟﺒﯿﺖ »ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم« در اﻧﺰوا
ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻋﻼﻣﻪی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رواﯾﺖ ﻓﻘﻬﯽ در ده ﺳﺎﻟﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا
زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ
»ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم« از اﯾﺸﺎن ﻧﺪارﯾﻢ» .ﺗﻮﺧﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺨﻮان از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻞ« .ﻋﻈﻤﺖ
ِ

ﺣﻀﺮت در آنﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮاﯾﻂ را آنﭼﻨﺎن ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
ﻧﮕﺬﺷﺖ و  ۴۰۰۰ﻋﺎﻟِﻢ از ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق »ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم« رﺟﻮع ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

