
  جانگداز شهادت و بار غم فقدان

www.einsadtehran.ir 

 
 
 
 

آمد و زمین مرده را به آسمان پیوند داد؛ آسمان بارید و رسول 

زمین هم به جنبش درآمد و رویید؛ رویشی باالتر از رویش 

درختان و گیاهان و سبزه ها بل رویش انسانها که آنها را از 

کرد و در دل نور و روشنایی به انتخابشان  ظلمت ها به نور خارج

 وادار کرد.

او آمد و به جای ثوره و انقالب در زمین در انسانهای زمینی  

هاى اندیشه؛ «لِیُثِیرُوا لَهُمْ دَفائِنَ الْعُقُولِ»انقالب ایجاد کرد و 

ها برانگیخت. آنها را به قدر و ارزش و عظمتشان مدفون را در آن

د و آنها را به سرمایه ها و استعداهای ذاکر و یاد آور ش

نامحدودشان بشارت داد :که تو ای انسان وجود فراباشی هستی 

که بی نهایت ادامه داری و دنیا چنان کوچک است که در حد 

لقمه ای هم برای تو نیست و به تعبیر استاد بزرگتر از دنیا: 

از  ترشود، که او بزرگانسان با تمامى هستى دنیا، سرشار نمى
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اى نشسته است و این اینهاست. دنیا همچون نمى در ته کاسه

 بلعد.  عطش دریاها را مى

 ها به مستى مادهد این باده کى کفاف

 بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

و فلسفه آمدن تو انسان در این دنیا این بوده که دنیا را بارور 

و با چنین کنی و آن را به حیات و عشق و محبت تبدیل نمایی 

تبدیلی نوری برافشانی که با آن دنیاهای بزرگتر را در نوردی؛ 

 « نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدیهِمْ یَسْعى»

او آمد تا با این بشارت، غل و زنجیرها را پاره کند و انسان را از  

اسارتها و سبک غلط و دست و پاگیر زندگی جاهلی چه در 

یَضَعُ »...قرون گذشته و وسطی و چه در قرن حاضر، آزاد نماید؛ 

 «کانَتْ عَلَیْهِم وَ الْأَغْاللَ الَّتی عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
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هنده با صالبت و منذرِ تمام قامت ظاهر او در قامت هشدار د  

شد و اعالن کرد: اگر این همه سرمایه عظیم انسانی و 

استعدادهای بی نهایت را شکوفا نکنی و جهت عالی ندهی و در 

راه محبوبت به کار نگیری و به عشق برتر نرسی و با نظام هستی 

هماهنگ نشوی، ضربه می خوری و به بن بست می رسی و 

 گردی و منفجر می شوی و می سوزی!!متراکم می 

شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذیراً وَ »...اینگونه او مبعوث شد در حالی که  

رَحْمَةً »، بود و باالتر این که «داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنیرا

، بود برای همه عالم رحمت بود عنایت و رأفت و جود «لِلْعالَمین

را در هم تنیده بود و در تار و پود هستی جریان داده و کرامت 

 بود. 

او با آمدنش قرائت دیگری از هستی و انسان ارائه داد و هستی 

را و انسان را به گونه ای دیگر خواند که هیچ قرائتی از هستی 

و از انسان از هیچ فرد و جمع و جامعه و تمدنی نه در گذشته و 

http://www.einsadtehran.ir/


  جانگداز شهادت و بار غم فقدان

www.einsadtehran.ir 

 
 
 
 

بسیار دور همتای او نبوده و به  نه در حال و نه در آینده های

گرد او نخواهد رسید که او از عالم حقیقت آمده بود و هستی 

در محضر او حاضر بود و چیزی بر او غائب و پنهان نبود. به او 

اقْرَأْ » : خطاب آمد که هستی را اینگونه قرائت کند و بخواند

(اقْرَأْ وَ رَبُّکَ 2نْ عَلَقٍ )(خَلَقَ الْإِنْسانَ م1ِبِاسْمِ رَبِّکَ الَّذی خَلَقَ )

 ( 5(عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ )4(الَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ )3الْأَکْرَمُ )

رسول آمد و به تالوت آیه ها پرداخت و نشان دادکه همه هستی 

نشان از رب دارد و به او دعوت می کند. و نشان داد که هستی 

را تزکیه و پاک کرد و از اسارت ها آیت است نه غایت . او همه 

آزاد نمود و به انسان آنچه را که نمی دانست و آنچه را که نمی 

توانست بداند ، آموخت؛ که امروز بشر با همه غرورش آنچه دارد 

 از رسوالن آموخته است.

این رسول بود که آمد و عالم را نور افشاند و با رفتنش برای 

ن، دو نور را از خود به جا جلوگیری از تاریکی مجدد انسا
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گذاشت؛ قرآن و اهل بیت. ولی افسوس که  انسان در نور قرار 

گرفته بعد از رفتن رسول آگاهانه قرآن را مهجور کرد و به پشت 

و نور دیگر رسول را تیر باران کرد و در پرده غیبت  1سر انداخت

فرو برد. این بود که با رفتنش آنان که عظمت حضورش را درک 

می کردند همچون علی و فاطمه دو ثمره حیات او، آسمان را بر 

خود خراب دیدند و فریاد برآوردند که دیگر از آسمان وحیی 

جاری کرد و با نمی بارد و به جای آن باید گریست و سیل اشک 

و چون زمین تشنه ای که  2غم و اندوه همیشگی همراه  شد.

  3بارشش را از دست داده ناله سر داد.

                                                           
ي اتََّخُذوا هَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورا 30فرقان : .   1 ِّ إِّنَّ َقْومِّ  َو قاَل الرَُّسوُل يا رَب 

لًا َو اْلكََمُد . َلْو لَا أَنََّك أََمرَْت بِّالصَّبْرِّ َو َنَهيَْت َعنِّ اْلَجَزعِّ َلأَْنَفْدَنا َعَليَْك َماَء الش    2 اُء ُمَماطِّ ُئون  َلكَاَن الدَّ

 نهج البلاغه 235خطبه  -ُمَحالِّفاً 

 انا فقدناک فقد الارض وابله. مصرعی از شعر فاطمه زهرا در مرثیه پیامبر..   3
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این است که فقدان چنین رسولی و شهادت چنین ولیّ، 

بزرگترین مصیبت انسانی و جهانی می شود که هر مصیبتی در 

 نور برابر آن دو ناچیز است. و تنها تسلی چنین فقدانی با ظهور

   حاصل انسانها اضطرار فرض در هم آن غیبت پرده از خدا

 شود؛ می

اضطراری که یا برخاسته از بلوغ عقلها و یا برخاسته از ظلم  

فراگیربود. و اینجاست که باید با اضطرار تمام بر او شکایت برد 

اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْکُو إِلَیْکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا وَ غَیْبَةَ وَلِیِّنَا وَ   :و ناله سر داد

شِدَّةَ الزَّمَانِ عَلَیْنَا وَ وُقُوعَ الْفِتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ الْأَعْدَاءِ عَلَیْنَا وَ کَثْرَةَ 

 عَدُوِّنَا وَ قِلَّةَ عَدَدِنَا

 

فلسفیان عبدالمجید استاد  
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