از قیام تا انتقام
مقدمه:
ما در عرصههای فکری جهان امروز ،کمتر تفکری را پیدا میکنیم که یک سیستم باشد؛ یعنی توانایی
پاسخ به بسیاری از سواالت را داشته باشد .اما اسالم و بخصوص تشیع ،سیستمی ارائه میکند که برای
همه مسائل پاسخ مناسب دارد.
بررسی جریان عاشورا مستلزم بررسی دو جریان است:
 .1جریان مقابل امام حسین (علیه السالم) ،یعنی بنی امیه
 .2جریان خود اباعبداهلل و اهداف قیام ایشان

جریان بنی امیه:
بنی امیه ،جریانی است که از ابتدای اسالم ،برای به خالفت رساندن فردی از خاندان خود برنامه داشت.
سه قبیله یهودی مدینه ،یعنی بنی نظیر ،بنی قریظه و بنی قینقاع ،ضلع چهارمی در مکه داشتند و آن
بنی امیه یعنی نوادگان ابوسفیان بودند« .عبدالشمس» از بزرگان قریش ،در یکی از سفرهای خود به شام،
غالمی یهودی به نام "امیه" را خریداری کرده و او را فرزند خوانده خود اعالم کرد .فلذا بنی امیه
(نوادگان امیه) ،جریانی یهودی است که از همان ابتدای آمدن پیامبر (صل اهلل علیه و آله) ،برای انحراف
این انقالب ،برنامه داشتهاند و ردپای توطئههای آنها را میتوان در تمام جریانات و فتنههای اسالم
مشاهده کرد؛ از شهادت پدر و پدربزرگ پیامبر گرفته تا شهادت اهل بیت.
چنانکه امیرالمومنین پس از ضربت خوردن بدست ابن ملجم ملعون ،میفرمایند« :بخدای کعبه رستگار
شدم؛ فرزند زن یهودی (ابن ملجم) را بگیرید( ».منتهی اآلمال ،جلد اول ،صفحه )258
در بخشی از زیارت عاشورا میخوانیم...« :هذا یَوْمٌ تَبَرََّکَتْ به بَنُو اُمَیََّةَ وَ ابْنُ آکلَة الْاَکْباد اللََّعینُ ابْنُ
اللََّعین »...منظور از لعین ابن لعین معاویه است؛ درحالی که معاویه ده سال پیش از واقعه عاشورا به
هالکت رسیده است .این امر به علت آن است که روز عاشورا ،دقیقا مصادف با روز "یوم الکیپور" یهودیان
است؛ روزی که یهودیان آن را مبارک شمرده و جشن میگرفتند .پس از پیامبر جریان یهودیت با نفوذ
خود ،عنان اسالم را به دست گرفت تا جایی که فردی چون یزید پسر معاویه که مورد لعن و نفرین
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پیامبر اکرم بود ،به خالفت رسید و شرایط به گونهای شد که تنها  50سال پس از شهادت رسول اکرم،
نوه ایشان را سر بریدند.

جریان اباعبداهلل:
اهداف قیام امام حسین
قیامی فراتر از نژاد و عشیره
ارائه مفهوم حقیقی واژگان جنگ و صلح
اتمام حجت با مردم
تبدیل این قیام به سالح استراتژیک جبهه حق
قیامی فراتر از جناحهای سیاسی
جدایی حق از باطل
فراهم شدن امکان گفتمان دینی پس از ایشان
زنده شدن نام و سخنان پیامبر و امام علی
نشان دادن آثار عملی برخی از گناهان
ارتقا بخشیدن سطح فکری مردم
الگوسازی برای تمامی افراد جامعه
آموزش یار امام زمان بودن به شیعیان

• قیامی فراتر از نژاد و عشیره:
قیام امام حسین ،قیامی فراتر از نژاد و عشیره بود؛ آن هم درست در زمانی که عشیره گرایی و نژاد گرایی
در جامعه اسالمی بیداد میکرد؛ به همین خاطر نیز این قیام قدرت تاثیر فرا نژادی دارد.
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• ارائه مفهوم حقیقی واژگان جنگ و صلح:
این قیام به ما آموخت که قرار دادن واژه جنگ در مقابل صلح ،غلط است؛ واژه صلح در مقابل فساد است،
نه جنگ؛ چه بسا میتوان در طول جنگ ،جامعهای را اصالح کرد (همانند اباعبداهلل) و در زمان صلح،
جامعهای را به نابودی کشید.
در ایدئولوژی و سیستم فکری تشیع ،میتوان با جان دادن (کشته شدن) دین را حفظ کرد.
نابودی شجره ملعونة بنی امیه و نفوذ یهود در اسالم ،تنها به دست اباعبداهلل امکان پذیر بود؛ همانگونه که
بعد از واقعه عاشورا ،بنیامیه هیچگاه روز خوش به خود ندید.
• اتمام حجت با مردم:
قیام امام حسین ،حجت را تمام میکند .تک تک رفتارهای امام در روز عاشورا ،چه در زمانی که علی
اصغر را به میدان میب رند و چه زمانی که قرآن و لباس پیامبر را به دست گرفتند ،به گونهای بود که
حجت را بر مردم تمام میکرد.
• تبدیل این قیام به سالح استراتژیک جبهه حق:
بسیای از مردم ،حتی خود شیعیان نمیدانند که امام حسین یک سالح شکست ناپذیر است .هر قیامی
که به تأثیر و به نام ایشان باشد ،پیروز است و هر کس که در مقابل امام حسین قرار بگیرد ،محکوم به
شکست است .علت شکست ناپذیری امام حسین این است که ایشان ثاراهلل است و خود خدا خونخواه
امام حسین است و کسی توانایی مقابله با خداوند را ندارد.
• قیامی فراتر از جناحهای سیاسی:
امام حسین و قیام ایشان ،فراتر از جناحهای سیاسی است .زمانی اصالحطلبان میگفتند امام حسین
اصالحطلب بوده است؛ زیرا فرمودند من برای اصالح امت جدم قیام کردهام .اصولگرایان نیز میگفتند که
امام حسین اصولگرا بوده است؛ چرا که فرموده من بر اساس اصول جدم و پدرم عمل میکنم .درحالی
که امام حسین (علیه السالم) فراتر از این دو جناح و دیگر جناحهای سیاسی است .ایشان قصد داشتند
جامعه را بر مبنای اصول دین ،اصالح کنند.
• جدایی حق از باطل:
قیام اباعبداهلل برای همیشه حق و باطل را از هم جدا کرد .یعنی میتوان با معیار امام حسین و اهداف
قیام ایشان بسیاری از مسائل و افراد را سنجید.
• فراهم شدن امکان گفتمان دینی پس از ایشان:
قیام امام حسین ،باعث فراهم شدن امکان گفتمان دینی پس از ایشان شد .در شرایطی که ذکر حدیث از
پیامبر اکرم و امیرالمومنین منع شده بود ،افرادی چون عبیداهلل بن زیاد و دیگران شروع به نقل احادیثی
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از پیامبر و امام علی کردند.
• زنده شدن نام و سخنان پیامبر و امام علی:
پس از ایشان دوباره نام پیامبر و امام علی زنده شد و سخنان ایشان بر سر زبانها افتاد.
بعد از امام حسین ،بنیاسماعیل به سرنوشتی چون امت بنیاسرائیل دچار شدند .قوم یهود پس از رَد و
انکار پیامبران خود ،دست به تحریف دین زدند و سرانجام اعمالشان به جایی رسید که پیامبران خود را
کشتند و در نهایت نیز لعن شدند .امت اسالم نیز مانند یهود ،والیت علی بن ابیطالب را که ولی معصوم
بود ،رد ک رده و نپذیرفتند و پس از آن دست به تحریف دین زدند و کار تحریف به جایی رسید که امام
زمان خود را سر بریدند و آنها نیز لعن شدند.
• نشان دادن آثار عملی برخی از گناهان:
نشان دادن آثار عملی برخی از گناهان یکی دیگر از ویژگیهای این قیام است.
برخی از گناهان آثاری دارند که باید در عمل به برخی از افراد ثابت شود .مانند آثار گناهان مربوط به
مباحث مالی و حرام خواری.
آخرین سخن امام حسین در میان هلهله دشمنان این بود...« :مُلئَت بُطونَکُم من مال الحرام»...
یعنی شکمهایتان از مال حرام پر شده است که صدای هل من ناصر ینصرنی امام زمانتان را نمیشنوید.
• ارتقا بخشیدن سطح فکری مردم
• الگوسازی برای تمامی افراد جامعه:
قابلیت شبیه شدن همهی افراد جامعه ،به افراد حاضر در واقعه کربال وجود دارد .همه میتوانند نقش
خود را در این تراژدی عظیم پیدا کنند.
• آموزش یارِ امام زمان بودن به شیعیان:
این قیام به شیعیان یاد داد که چگونه باید یار امام زمان بود .میشود مثل وهب نصرانی اواسط راه به امام
پیوست و یا چون حر ریاحی در لحظات آخر به یاری امام رسید و پای اهداف امام ایستاد.
پیامبر اکرم فرمودند« :ای علی! مردم از درختهای گوناگون آفریده شدهاند ،اما من و تو از یک درخت
هستیم .من ریشه آن درختم و تو تنهاش؛ حسن و حسین میوههای آن و شیعیان ما برگهای آن
هستند( ».ابن عساکر ،تاریخ دمشق ،ج ،42ص)384
نکاتی در رابطه با این حدیث:
✓ اولین ویژگی ای که برگ نسبت به درخت دارد ،این است که برگ باعث زیبایی درخت میشود .امام
صادق (خطاب به شیعیان) میفرمایند« :کونُوا لَنا زَیْنا وَ ال تَکونُوا عَلَیْنا شَیْنا»؛ «برای ما (اهل بیت)
زینت باشید و مایه ننگ و عار ما نباشید( ».بحاراالنوار ،ج ،65ص)151
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✓ برگها از خود درخت حفاظت میکنند .درخت خشکیدهای که برگ و ثمری ندارد ،توسط دیگران
قطع می شود .پس از پیامبر ،درخت اسالم چون دیگر برگی (یار) نداشت ،مورد هجوم دشمنان قرار
گرفت و شاخههایش بریده شد .ائمه ما یار نداشتند که مورد ظلم واقع میشدند.
✓ برگهایی که باالتر باشند ،بزرگتر و زیباترند؛ زیرا اولین برگهایی هستند که در معرض باران و نور
هستند؛ به عالوه اولین برگ های هستند که اگر چوب و سنگی به سمت درخت پرتاب شود ،به آنها
اصابت میکند .ما باید در دفاع از این شجره طیبه ،اول و پیشقدم باشیم.
اگر حُب اباعبداهلل ما را به عرصه عمل و کار برای امام زمان نکشاند ،هیچ کار خاصی انجام ندادهایم .اگر
این محبت ما را اهل امر به معروف و نهی از منکر نکند ،یعنی امری که هدف قیام امام حسین بود و
ایشان برای آن ،خود و خانوادهیشان را فدا کردند ،این محبت کوچکترین ارزشی ندارد.
صحنهی عاشورا همچنان پا برجاست؛ اما امام حسین و یزید آن فرق کرده است .حتی امروز هم ،همه
افراد میتوانند نقش خود را در آن پیدا کنند.
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