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ي2؛ حسـين شـهادت مي دهـد: خـدا يكـى اسـت و شـريكى  َجـّدِ

نـدارد. حضـرت محّمـد؟ص؟ عبد و رسـول خدا مى باشـد كه حق 

را از طـرف حـق آورد. بهشـت و جهنـم بـر حـق هسـتند، قيامـت 

خواهد آمد و شكى در آن نيست، خداى توانا هر كسى را كه در 

قبور باشد، برانگيخته خواهد كرد، من از سر شادى و سرمستى 

و تبهكارى و نيز براى ايجاد فساد و ستمگرى دست به اين قيام 

نـزدم، بلكـه بـراى اصـاح و دگرگون سـاختن اوضـاع اّمت جّدم 

قيام كردم.«
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امـام حسـین؟ع؟ در شـرایط حسـاس آن زمـان، انقالبـی را آغـاز کرد 
که توانست در همان ابتدا، عده ای را منقلب کند و جزء انقالبیون 
حسـینی؟ع؟ قـرار دهـد، عـده ای نیـز در میانـه راه از انقـالب امـام 
گرفتنـد و همـراه بـا لشـکر عاشـورایی شـدند؛  حسـین؟ع؟ درس 
کـه در لحظـات آخـر عمـر شـریف حضـرت، از  افـرادی هـم بودنـد 
نسیم روح بخش این انقالب، منقلب و دگرگون شدند و توانستند 
اسـم خـود را در زمـره یـاران انقالبـی امـام حسـین؟ع؟ بنویسـند و در 
نهایت به خیل شـهدای کربال پیوسـتند. »ابوالحتوف بن حرث« و 

برادرش »سعد بن حرث« از این دسته هستند.
ایـن دو بـرادر هـر چنـد خوش سـابقه نبوده و در ابتـدای واقعه کربال 
بـا عمربـن سـعد بـراى جنـگ بـا امام حسـین؟ع؟ به کربال آمـده و در 
سـپاه ابـن سـعد بـر جنگیـدن مصمـم بودنـد؛ امـا بعـداز ظهـر عاشـورا 
هنگامی که یاران امام شـربت شـهادت نوشـیدند و ندای »َهل ِمن 
َناِصٍر َیْنُصُرِنی « امام حسـین؟ع؟ و صدای گریه زنان و کودکان آل 

گهان منقلب شده و گفتند:  رسول را شنیدند، نا
 ِلَمْن َعصاُه؛ حكم ويژه خداوند است 

َ
 هَّلِلِّ َو ل طاَعة

ّ
َم إل

ْ
»ل ُحك

و از كسى كه نافرمانى خداوند كند، نبايد اطاعت كرد.« 

گفتنـد: »حسـین فرزنـد دختـر  آن دو بعـد از ایـن انقـالب درونـی، 
پیامبـر اسـالم؟ص؟ اسـت. مـا آرزوی شـفاعت جـد او را در روز قیامـت 
داریم، چگونه با وی بجنگیم در حالی که آن حضرت در این حال 
است و یار و یاوری ندارد و تنها در صحرای کربال کمک می طلبد!«
ج  سـپس ایـن دو بـرادر انقالبـی، شمشـیرهای خـود را از غـالف خـار
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نمـوده و بـه سـپاه بنـی امیـه و لشـکر ابـن سـعد حملـه کـرده و تعـداد 
کثیـری را زخمـی و مجـروح نمودنـد و در  کشـته و جمـع  زیـادی را 

نهایت این دو برادر در یک مکان به شهادت رسیدند.3

متنومحتوا
دکتر سـید حسـین محمدجعفری )اسـتاد رشـته مطالعات اسـالمی 
دانشـگاه های مالـزی و بیـروت( می نویسـد: »مطالعـه و تجزیـه 
و تحلیـل دقیـق حـوادث کربـال بـه طـور کل ایـن حقیقـت را نشـان 
می دهـد کـه حسـین؟ع؟ از همـان آغـاز نقشـه ایجـاد انقـالب کامـل 
کـردار  در وجـدان مذهبـی مسـلمانان را می کشـید. تمـام اعمـال و 
گاه بود که  حسین؟ع؟ نشان می دهد که وی کاماًل از این حقیقت آ
پیـروزی از طریـق قـدرت و امکانات نظامی همیشـه موقتی اسـت. 
... در اندیشـه حسـین؟ع؟ اسـالم نیـاز ُمبـرم بـه فعالیـت دوبـاره ای 
همچـون عمـل محمـد؟ص؟ در مقابـل عکـس العمـل کهنـه عربـی 

داشت. بنابراین نیاز به تکانی سخت به چشم می خورد.«4
نکات پیشـین اثبات می کند، حادثه کربال یک حرکت انقالبی بود 
کـه امـام حسـین؟ع؟ و یـاران باوفایـش آغـاز کردنـد و اشـعه فـروزان 
آن تا امروز نیز نورافشـانی می کند. )هر چند برخی از شـاخصه های 

انقالب های امروزی را ندارد.( 
اما در مقابل این انقالب، یک حرکتی هم از ناحیه یزیدیان شـروع 
شـد و آن »نفـوذ« در میـان انقالبیـون و منصـرف نمـودن آنـان از 
همراهـی بـا امـام بـود. یزیدیان در این هدف شـوم خـود تا حدودی 
موفـق بـوده و بـه عنـوان مثـال توانسـتند کوفیـان را از همراهـی بـا 
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انقالب حسینی؟ع؟ منصرف کنند.
کوفیان نامه های متعددی به امام حسین؟ع؟ نوشتند و همراهی 
و بیعـت خـود بـا امـام را اعـالم کردنـد. مرحـوم شـیخ عبـاس قمی در 
منتهی اآلمـال تعـداد نامه هـا را 12000 هـزار بیـان کـرده اسـت.5 در 
آن روزهـا پیک هـای متعـددی از کوفـه بـه مکه می رفـت و چنانکه 

نوشته اند گاه یک پیک چند نامه با خود همراه داشت.
بعد از این نامه ها، حضرت مسلم بن عقیل که شب اول محرم به 
نـام و یـاد ایشـان مزیـن اسـت، به عنـوان نماینده امام حسـین؟ع؟ 
وارد کوفه شد و در منزل مختار بن ابی عبیده ثقفی که مورد احترام 
شـیعیان بـود، اقامـت کـرد. پـس از آن شـروع به گرفتـن بیعت کرد. 
شـرایط بیعت او برای پیوسـتن به انقالب حسینی؟ع؟ چنین بود: 
»دعـوت بـه کتـاب خدا و سـّنت رسـول اهلل، جهاد بـا ظالمین، دفاع 
از مسـتضعفین، کمـک بـه محرومین، تقسـیم عادالنـه بیت المال 
میـان مسـلمین، یـاری اهل بیـت؟مهع؟، صلح با کسـی که اهل بیت 
بـا او صلـح کننـد و جنـگ بـا کسـی که آن ها با او بجنگنـد، و پرهیز از 

عمل بر خالف سخن و فعل اهل بیت؟ع؟.«6
محتـوای ایـن بیعـت، حکایت از یک حرکت انقالبی دارد. انقالبی 

که جنبه های متعددی از زندگی آن زمان را در بر می گرفت.
سـی و پنـج روز پـس از ورود مسـلم، یعنـی پنجـم شـوال سـال 60، 
کردنـد و از انقـالب حسـین؟ع؟  حـدود 18 هـزار نفـر بـا او بیعـت 
بـر  عـالوه  افـراد،  ایـن  میـان  در  کـه  نمودنـد  حمایـت  اعـالم 
داشـتند.7 حضـور  نیـز  شـیعه  غیـر  مـردم  از  بسـیاری   شـیعیان، 

مسـلم پس از بررسـی اوضاع کوفه، ضمن اعالم همراهی کوفیان، 
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از امام حسین؟ع؟ خواست تا عازم کوفه شود.
امـا در همیـن هنـگام، ابـن زیـاد به همـراه پانصد نفر از مـردم بصره، 
در لباس مبّدل و با سر و صورت پوشیده وارد کوفه شد و توانست از 
طرق مختلف در بزرگان و سـرکردگان کوفی، نفوذ کنند و آنان را با 
کنده شدند  خود همراه نماید. تا اینکه کوفیان از اطراف مسلم پرا

و سفیر امام را تنها و در نهایت با مظلومیت تمام شهید کردند.
ابن زیاد از ابزارهای متعددی همچون »خریدن خواص«، »تهدید 
کـرد. امـا  مهم تریـن  عـوام« و ... بـرای نفـوذ در کوفیـان اسـتفاده 
شـیوه نفـوذ او، »نفـوذ فکـری« بـود، یعنـی ابـن زیـاد اعتقـاد و بـاور 
آن هـا دربـاره امـام حسـین؟ع؟ و یارانـش را تغییـر داد، بـه گونـه ای 
کـه امـام حسـین؟ع؟ را خارجـی می دانسـتند و میـان حکومـت امام 
حسـین؟ع؟ و حکومـت ابـن زیـاد تفاوتـی قائـل نبودنـد و چـه بسـا 

حکومت یزیدیان را بر حق می دانستند.
امروز هم عده ای به دنبال این هستند تا هویت ما را تغییر دهند و 
روحیه انقالبی گری را از ما بگیرند که البته به یاری خدا و تیز بینی 
مقـام معظـم رهبـری )مدظلـه العالـی( و بـا هشـیاری مـردم ایـران، 

دشمنان هرگز نمی توانند به این هدف شوم خوددست یابند.
پـس در یـک طـرف، انقـالب حسـینی؟ع؟ آغـاز شـد و از طـرف دیگـر 

نفوذ یزیدی نیز حرکت خود را پایه ریزی نمود.
امـام حسـین؟ع؟ در ایـن قیـام، بـا هـدف اصـالح امـت جـدش، 
انقالبی را آغاز کرد و نفرمود فقط کسانی که حاضر هستند و کسانی 
که هم عصر من هسـتند و یا بسـتگان نزدیک من می باشـند؛ بلکه 

فرمود »امت جدم«
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آیا ما جزء امت جد امام حسین؟ع؟ هستیم یا نه؟. 1
آیا ما می توانیم از شعاع نور این انقالب بهره مند گردیم یا نه؟ . 2
ریشه ها و عوامل شکل گیری انقالب حسینی؟ع؟ کدام است؟. 3
چه نمادها و جلوه هایی در انقالب حسینی؟ع؟ وجود دارد؟. 4
تربیـت نسـل انقالبـی کربـال از کجـا شـروع شـده و چـه پیام هایی . 5

برای ما به همراه دارد؟ 
انقالب حسینی؟ع؟ چه آثار و برکاتی را در پی داشته است؟. 6
چه خطراتی این انقالب و انقالبیون را تهدید می کرده است؟. 7
یزیدیـان بـرای نفـوذ در انقالبیـون از چـه ابزارهـا و امکاناتـی . 8

استفاده می کردند؟
و ...

سـؤال های فـوق برخـی از پرسـش هایی اسـت کـه دربـاره انقـالب 
ح می شـود. امیدواریـم بتوانیـم  حسـینی؟ع؟ و نفـوذ یزیـدی مطـر
پاسـخ های قانـع کننـده ای بـه آن هـا ارائه دهیم؛ اما افـرادی که در 
جلسـه اول حضـور دارنـد، جـزء خـواص عـزاداری محرم به حسـاب 
می آینـد، از ایـن رو، سـزاوار اسـت، بداننـد آشـنا شـدن بـا انقـالب 
گـر  حسـینی؟ع؟ و نفـوذ یزیـدی چـه آثـار و برکاتـی بـه همـراه دارد؟ ا
کسـی بـا ایـن انقـالب و راه هـای نفـوذ یزیدیـان آشـنا نشـود، بـا چـه 

مشکالت و گرفتاری هایی روبرو می شود؟

ثاروبرکاتآشناییباانقالبحسینی؟ع؟ونفوذیزیدی آ
1. آماده سازی و تقویت خود

دستاورد اول آشنایی با انقالب حسینی؟ع؟ آماده سازی و تقویت 
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خود برای همراهی با انقالبیون و مبارزه با یزیدیان است.
کـه تاریـخ تکـرار می شـود. در سـال 60 و 61  حقیقـت ایـن اسـت 
کـه امـام حسـین؟ع؟ انقالبـی را  گونـه ای شـد  هجـری شـرایط بـه 
آغـاز کـرد. در عصـر مـا نیـز شـرایطی شـبیه بـه همیـن زمـان بـه وجود 
آمـد و آزادمـردی همچـون امـام خمینـی؟ق؟ انقـالب نمـود و مـردم 
انقالبـی ایـران از ایشـان حمایـت و پرچـم انقالبـش را علـم کردنـد. 
کنـون نیـز بـا عبـور از مرزهـای جغرافیایی  انقـالب امـام خمینـی؟ق؟ ا
در سـرزمین های دیگـر ادامـه دارد تـا اینکـه بـه انقـالب جهانـی 
امـام زمـان؟جع؟ ختـم شـود. یعنـی انقـالب خمینـی؟ق؟ و انقـالب 
مهـدوی؟ع؟ الگوگرفتـه از انقـالب حسـینی؟ع؟ اسـت. پـس تاریخ 
تکرار می شـود و ما باید خود را برای انقالب نهایی مهدوی آماده و 

نام خود را در زمره انقالبیون ثبت کنیم.
مـراد از آماده سـازی و تقویـت، فقـط جنبـه نظامـی و تسـلیحاتی 
نیسـت؛ بلکـه بایـد در زمینه هـای اعتقـادی، اخالقـی؛ اجتماعـی؛ 
سیاسی؛ فرهنگی؛ اقتصادی و ... خود را رشد دهیم. باید در زمینه 
هنـر، هنرمنـد انقالبـی؛ در زمینه هـای علمـی دانشـمند انقالبـی؛ در 
زمینه های مدیریتی، مسؤلین انقالبی؛ در زمینه آموزشی، اساتید 
و معلمـان انقالبـی؛ در زمینـه تجـاری، تاجران انقالبی و ... داشـته 
باشیم تا به اهداف انقالب خمینی؟ق؟ دست یابیم و زمینه را برای 

انقالب جهانی امام مهدی؟جع؟ فراهم نمائیم.
کـه یـار ویـژه حضـرت هسـتند، 313 انسـان انقالبـی،  313 نفـری 

آماده و پا به رکاب می باشند.
از امـام صـادق؟ع؟ دربـاره اصحـاب حضرت مهـدی؟جع؟ چنین 
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كـه دل هايشـان ماننـد پاره هـای آهـن اسـت، هيچگونـه ترديـدی 

در آن هـا راه نـدارد، در اعتقادشـان بـه خـدا، از صخـره و سـنگ 

گر به كوه حمله ور گردند آن را از جای بركنند.« محكم ترند. و ا

می فرمایـد:  طوالنـی  روایـت  همیـن  ادامـه  در  صـادق؟ع؟  امـام 
»پروانـه وار بـه دور امـام می گردنـد و در نبردهـا بـا جـان خـود از او 
حفاظت و حمایت می کنند و آنچه را که مورد نظر ایشان می باشد، 
عملی می سـازند. در میان آنان مردانی دیده می شـوند که شـب ها 
را بیـدار می ماننـد و همچـون زنبور عسـل شـب را در زمزمه )عبادت 
و راز و نیاز( به سـر می برند و نیز شـب ها را در دفاع و نگهبانی به روز 

می رسانند.«9
گاه ذهن انسان روی  زمانی که این روایات را مرور می کنیم، ناخودآ
جوانـان مدافـع حـرم می رود؛ ایـن جوانان انقالبی، از همه چیز خود 
گذشته و در راه ارزش های دینی و باورهای خود، مهاجرت کرده تا 
از حرم هـای اهل بیـت؟ع؟ دفـاع کننـد. هـر چنـد این ها بـه گرد پای 
یـاران خـاص حضـرت مهـدی؟جع؟ نمی رسـند؛ اما حرکـت این ها 

یک حرکت انقالبی و نوعی آمادگی برای یاری حضرت است.
بنابرایـن در زمـان مـا هـم حادثـه ای همچـون کربـال اتفـاق افتـاده، 
همچنانکـه در زمـان امـام حسـین؟ع؟ یزیـد می خواسـت چهره ای 
وارونـه از اسـالم نشـان دهـد، عـده ای ایـن روزهـا دارنـد بـه اسـم 
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کبر« سـر مردم بی گناه بمب می ریزند، اموال  اسـالم و با شـعار »اهلل ا
آن هـا را غـارت می کننـد؛ بـا شـعار »ال الـه اال اهلل« سـر از بـدن جوانـان 
و نوجوانـان بی گنـاه جـدا می کننـد؛ عده ای به اسـم اسـالم، خون و 
جـان و نامـوس و اموالـش هـر کسـی کـه عقیـده ای برخـالف آن هـا 

داشته باشد را حالل می شمارند!
آری امـروزه ایـن تفکـرات در میـان عـده ای از مـردم مسـلمان نفـوذ 
کرده و عده ای را با خود همراه سـاخته اسـت! پس امروزه هم با دو 
گر امروز امام  جریان حسینی؟ع؟ و یزیدی، سر و کار داریم. یعنی ا
حسـین؟ع؟ می خواسـت قیام و انقالب کربال را تشـکیل دهد، از سر 
زمیـن شـام و عـراق و مناطـق دیگـر اسـالمی، انقـالب دومـی را آغـاز 

کرده و در برابر یزیدیان این زمان، موضع می گرفت.
همچنان که در زمان کربال، انقالبیون در برابر یزیدیان ایستادند، 
امـروزه نیـز بایـد بـا تفکـر انقالبـی امـام حسـین؟ع؟ بـه مبـارزه بـا 

انحرافات پرداخت و از ارزش های اسالمی و دینی دفاع کرد.
بـا جسـت وجوی کوتاهـی در سـخنرانی های مقـام معظـم رهبـری 
»در  انقالبـی ام«،  »مـن  همچـون  عباراتـی  العالـی(،  )مدظلـه 
مقابـل جریـان غیرانقالبـی داخـل نظـام بایـد ایسـتاد«، »مجلـس 
خبـرگان بایـد انقالبـی بمانـد« و جمالتـی از ایـن قبیـل را می تـوان 
یافـت کـه همگـی آن هـا بـر اسـتمرار حرکت هـای انقالبـی و دوری از 

کید دارد. محافظه کاری تأ

2. اقدام به هنگام و به جا
دومین اثر آشنایی با انقالب حسینی؟ع؟ و نفوذ یزیدی، همراهی 
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و هماهنگی به موقع و به جا با انقالبیون است.
طرمـاح پسـر عـدی طایـی همچـون مـن و شـما یکـی از دوسـتداران 
امام علی و امام حسین؟ع؟ است. او سفیر ویژه امیرالمؤمنین؟ع؟ 
نـزد معاویـه بـود. مورخـان او را بـا عنـوان فـردی سـخنور؛ فصیـح 
امـام  کرده انـد.10  توصیـف  هیـکل  قـوی  و  قامـت  بلنـد  السـان؛ 
علـی؟ع؟ در زمـان والیتـش طرمـاح را بـه عنوان سـفیر ویـژه خود به 
نزد معاویه فرسـتاد تا با او سـخن بگوید. گفتگوی شـجاعانه او در 

این مأموریت، از قدرت سخنوری و ایمان قویش حکایت دارد.
 بـر اسـاس برخـی از منابـع تاریخـی آنگاه که امام حسـین؟ع؟ به منزل 
»ُعَذیُب الهجانات« رسید، چهار هزار نفر سواره از کوفه برای یاری امام 
آمدنـد کـه راهنمـای آنـان طرمـاح بن عـدی بـود. وی به امام گفـت: از 
آنجا که مردم کوفه علیه شـما متفق شـده اند، به سـمت کوفه نروید؛ 
بلکـه همـراه مـن بـه کوهسـتان )اجـا( بیاییـد تـا سـر فرصـت تصمیـم 
مناسـبی بگیرد؛ اما از آنجا که امام عهدی با مردم بسـته بود و وظیفه 

خود را چیز دیگری می دانست، پیشنهاد طرماح را نپذیرفت.
سـپس امام حسـین؟ع؟ از یارانش پرسـید: آیا کسـی راهی به غیر از 
جـاده )اصلـی( می شناسـد؟ طرمـاح خـود پا پیش نهـاد و راهنمایی 
منقبـت  در  اشـعاری  کـه  حالـی  در  و  گرفـت  عهـده  بـر  را  کاروان 
اهل بیـت؟ع؟ می خوانـد، پیشـاپیش کاروان بـه راه افتـاد. پـس از 
نشان دادن راه، از امام خدا حافظی کرد و وعده داد آذوقه ای را که 
همـراه دارد بـه خانـواده اش رسـانده و فورًا برای یـاری امام برگردد؛ 
اما او مقداری دیر کرد و پس از بازگشـت خبر شـهادت امام را شـنید 

و از همان جا مراجعت کرد.
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در تاریـخ طبـری از خـود طرماح نقل شـده که پـس از خداحافظی، به 
امام حسین؟ع؟ قول دادم تا سریع بازگردم. امام حسین؟ع؟ در آن 

گر چنین تصمیمی داری، پس شتاب کن.« حال به من فرمود: »ا
طرمـاح می گویـد: مـن از ایـن سـخن دانسـتم کـه او بـه یار و یـاور نیاز 
دارد. از ایـن رو، آنـگاه کـه بـه خانه رسـیدم، وصیت کردم و از مسـیر 
بنـی ثعلبـه به دنبال قافله امام حسـین؟ع؟ رفتـم. اما هنگامی که 
بـه ٌعَذیـُب الهجانـات رسـیدم، سـماعه بـن بـدر، خبـر شـهادت امام 

حسین؟ع؟ و یارانش را به من داد و من با ناراحتی بازگشتم.11
حکایت طرماح نمونه روشـنی اسـت از حال و هوای مردمان عصر 
گر چه شیعه و دوستدار امام حسین؟ع؟ بود؛  امام حسین؟ع؟. او ا
امـا بـر اثـر تصمیـم نابجـا و تاخیـر اندکـی از قافلـه کربـال جـا مانـد. مـا 
باید با انقالب حسینی؟ع؟ آشنا باشیم تا بتوانیم به موقع تصمیم 

بگیریم و به موقع، اقدام انقالبی کنیم.
در انقـالب مـا هـم برخـی از افـراد در مواقعـی کـه بایـد اقـدام انقالبـی 
کننـد، سـکوت می کننـد و اقـدام نابهنگام آن ها اثـر آنچنانی ندارد. 

بنابراین اقدام به هنگام و به جا الزم است.

گریزوروضه
امـا اولیـن سـفیر انقـالب حسـینی؟ع؟ حضـرت مسـلم؟ع؟ اسـت. 
مسـلم همـراه دو نفـر بـه دسـتور امـام زمانشـان راهـی کوفـه شـدند. 
آن هـا از بی راهـه بـه سـوی کوفه رهسـپار بودند کـه در بیابان، راه را 
گم کردنـد و دچـار بی آبـی و تشـنگی شـدند. در ایـن واقعـه دو همـراه 
مسـلم درگذشـتند و خـود او نجـات یافـت و بعـد از آن پیکـی را نـزد 
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ح داد و با اشاره به اینکه این  امام حسین؟ع؟ فرستاد و واقعه را شر
پیشـامد را بـه فـال بـد گرفته، از ایشـان خواسـت کـه او را از ادامه راه 

منصرف کند؛ اما امام دستور به ادامه راه داد.12
تعداد زیادی از کوفیان با او بیعت کردند و مسلم بن عقیل نامه ای 
بـه امـام حسـین؟ع؟ نوشـت و تعـداد زیـاد بیعـت کننـدگان را تاییـد 

کرد و امام را به کوفه دعوت نمود.13
اما مسـلم به زودی از این دعوت پشـیمان شـد و اوج این پشـیمانی 
آن لحظه ای است که مسلم با پیشانی خونین به دیوار داراالماره 
تکیـه زده بـود. برخـی از مقاتـل نوشـتند تـا سـه مرتبـه بـرای مسـلم 
آب آوردند، هر بار خواسـت از آن بنوشـد، جام از خون دهان مسـلم 
رنگیـن شـد تـا ایـن کـه بار سـوم دندان هـای مبارک پیشـین وی در 
جـام ریخـت و فرمـود: شـاید تقدیـر الهـی چنیـن اسـت که مـن با لب 

تشنه شهید شوم.14
در آن حـال مـدام آروز می کـرد: ای کاش امـام حسـین؟ع؟ از آمـدن 
بـه کوفـه منصـرف شـود. ای خـدا! کاری کـن امـام حسـین؟ع؟ بـه 

سوی کوفه نیاید.
یـارب یـارب یـارب! حضـرت مسـلم؟ع؟ بـا سـر خونیـن و دلـی پـر 
اضطراب )یارب یارب( می گوید. بی تاب حسین؟ع؟ است. بیقرار 
رقیه امام حسین؟ع؟ است. خدا کند حسین؟ع؟ علی اصغرش را 

با خود همراه نکند!...
گریـه می کنـد.  یـک بـاره دیدنـد حضـرت مسـلم بـا صـدای بلنـد 
عبیـد اهلل بـن عبـاس سـلمی جلـو رفت عرضه داشـت، تو کـه آرزوی 

شهادت  داشتی، حال پس چرا گریه می کنی؟
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مسـلم فرمـود: بـه خـدا سـوگند مـن بـر جـان خـود گریـه نمی کنـم و از 
کشتن خودم بیم ندارم و سوگوار نیستم، هر چند دوست نمی دارم 
کـه بـه انـدازه یـك چشـم بـر هـم زدن عمـرم تلـف شـود، ولـی بـراى 

خویشاوندانم می گریم که به این سرزمین روى آورده اند.«15

کاش با خونم به روی نامه ها 
می نوشتم یا حسین کوفه نیا

کوفه یک شهر پر آشوب و پر از نیرنگ است 
میهمان داری این قوم فقط با سنگ است

رسمشان حیله گری است، سنتشان تزویر است
بهر قتلت به کف کودکشان شمشیر است

به دل مردم نیرنگ و ریا واهمه نیست
به لب هیچ کسی زمزمه فاطمه؟اهع؟ نیست 

غیر چندین گل نیلوفر پژمرده تو   
همه هستند حسین خصم قسم خورده تو

ترسم این قوم که همه فتنه گر و خیره سرند
خواهر غم زده ات را به اسیری ببرند

چاره ای کن که ز مرغان حرم پر نبرند
پیش چشمان سکینه سر اصغر نبرند

خ گل های تو نیلی نشود چاره ای کن ر
سهم اطفال مصیبت زده سیلی نشود
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ایجادانگیزه1
بستر زمانه، رویدادهای بسیاری را به خود دیده است. بزرگ ترین 
کربـال نـام دارد. ایـن  کـه اتفـاق افتـاده،  و عظیم تریـن رویـدادی 
جریـان محصـور بـه مرزهـای کشـور عـراق نیسـت، بلکـه آثـارش، 
همچـون خورشـید فروزانـی تمـام گیتـی را بـه تماشـا نشسـته و هـر 
کسـی در پرتـو ایـن خورشـید عالم تـاب قـرار گیرد، به انـدازه ظرفیت 
وجودی خویش از آن بهره جسته و درسی از آن می آموزد. در طول 
تاریـخ نیـز شـهادت طلبان درس شـهادت و آزادگان درس آزادگـی و 

مصلحان درس اصالح از آن آموخته اند.
امـا هرچنـد از زوایـای مختلفـی بـه ایـن واقعـه پرداختـه شـده و 
دانشـمندان مسـلمان و غیرمسـلمان مطالـب بسـیاری دربـاره ایـن 
واقعـه بیـان کرده انـد؛ اّمـا زوایـای ناشـناخته آن بسـیار اسـت و امید 

می رود این زوایای پنهان به مرور زمان، آشکار شود.
یکـی از زوایـای ایـن واقعـه عظیـم، تأمـل از منظـر روانشناسـی و 
تربیـت اسـت. کسـانی کـه در انقـالب کربـال و در جبهـه حـق حضـور 



8215

داشتند، آن چنان تربیت شده بودند که با وجود تهدیدات فراوان 
از سوی دشمن، تسلیم مطلق مقام والیت اماِم زماِن خود بودند و 
در راه دفاع از امام و آرمان های او جانشان را به کف دست سپرده و 
مجاهدانه در دفاع از اسـالم، سـینه سـپر کردند. نوجوانی همچون 

چون قاسم؟ع؟، خطاب به امام خود می گوید: 
َ َنْفِسـى ِلَنْفِسـك  الِوقـاء2؛ روحـم فـدای  ِفـَداء و 

ْ
»ُروُحـى ِلُروِحـَك ال

روح شما و جانم به قربان جان شما!«

مسـلم بـن عقیـل پیشـاهنگ آزادی و آزادی خواهـی بـود. وی در 
هنگام رویارویی با سپاه ابن زیاد این رجز را خواند:

را3؛ هرچند 
ْ

 ُنك
ً
َمْوَت َشْيئا

ْ
ْيُت ال

َ
 َو ِإْن َرأ

ً
 ُحّرا

َّ
 ِإل

ُ
َتل

ْ
ق

ُ
 أ

َ
َسْمُت ل

ْ
ق

َ
»أ

مرگ را چيز ناخوشايندی مى بينم، ولى سوگند خورده ام كه جز 

با آزادگى كشته نشوم.«

همیـن رجـز را نیـز عبـداهلل، پسـر مسـلم بـن عقیـل در روز عاشـورا 
هنگام نبرد می خواند.

حال جای این سؤال ها است که:
تربیت نسل انقالبی عاشوراییان از کجا شروع شده است؟

چه کسانی در تربیت این نسل دخیل بوده اند؟
ع تربیت حامل چه پیامی برای زندگی های امروزی است؟ این نو

متنومحتوا
کـه بـا  نسـل انقالبـی عاشـورا، تربیـت یافتـه دامـن مادرانـی اسـت 
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رعایت حدود الهی چنین سـربازان شایسـته ای را برای پاسـبانی از 
دیـن و آرمان هـای الهـی آماده نموده اند؛ زیرا در پناه تربیت دینی، 
تربیـت انقالبـی صـورت می پذیـرد و انقالبـی بـودن، همان داشـتن 

صفات دینی است.
بـدون شـک مـادران مؤثرتریـن عامـل در تربیـت کـودکان بـه شـمار 
می روند. حتی رفتارهایی که مادر تحت تأثیر عناصر و ارزش های 
فرهنگـی، در زمـان حمـل جنیـن از خـود بـروز می دهـد، در کـودک 
او اثـر می گـذارد. امـام خمینـی؟ق؟ فرمـود: »دامـن مادر دامنی اسـت 
کـه انسـان از آن بایـد درسـت شـود. ... )بچه هـا( آن قـدر کـه تحـت 
تأثیـر مـادر هسـتند، تحـت تأثیـر معلـم نیسـتند، تحـت تأثیـر اسـتاد 
نیسـتند. از ایـن جهـت بچه هایتـان را در دامنتـان تربیـت اسـالمی 
]و[ تربیت انسانی بکنید تا وقتی تحویل می دهید شما این بچه را 

به دبستان، یک بچه صحیح تحویل بدهید«4
گـر  و در جـای دیگـر می فرمایـد: »مادرهـا مبـدأ خیـرات هسـتند و ا
خدای نخواسته، مادرانی باشند که بچه ها را بد تربیت کنند مبدأ 
شـّرند. یـک مـادر ممکـن اسـت یـک بچـه را خـوب تربیت کنـد و آن 
بچـه یـک امـت را نجـات بدهـد و ممکـن اسـت بـد تربیت کنـد و آن 

کت یک امت بشود.«5 بچه موجب هال
کید کرده اند  یکی از مطالبی که روانشناسان در رابطه با شیر مادر تأ
ایـن اسـت کـه فرزنـد، نـه تنهـا از شـیر مـادر اسـتفاده کـرده و باعـث 
رشـد و نمـو می شـود، بلکـه خصوصیـات شـخصّیت مـادر، همـراه با 
محبت هـا، عواطـف و نوازش هـای او به فرزندش انتقال می یابد و 

به رشد روانی او کمك می کند. حضرت علی؟ع؟ می فرماید: 
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ْعَراق 6؛ خوي نكو، نشـان وراثت 
َ ْ
َرِم  ال

َ
ِق  ُبْرَهاُن  ك

َ
ْخا

َ ْ
»ُحْسـُن ال

نيكوست.«

کید شده  گر در دین اسالم این اندازه به انتخاب همسر شایسته تأ ا
و معیارهـای دقیقـی بـرای ایـن بخـش زندگی بیان شـده، به خاطر 

تأثیر بیش ازحد مادر در فرزندان و خانواده است.
کـه  امـام حسـن؟ع؟ در جنـگ چنـان بـه دشـمن حملـه می کـرد 
کبر! حسـن چه شـجاعتی دارد؛  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می فرمود: اهلل ا
اما امام حسن؟ع؟ از مادر دیگری یك برادر داشت که نام او محمد 
حنفیـه بـود. در جنـگ جمـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ صفـوف لشـکر را 
منظم کرد و پرچم سپاه خود را به پسرش محمد داد و به او گفت: 
پرچم را ببر. محمد مدت کوتاهی درنگ کرد و آن حضرت دوباره 
فرمـود: پرچـم را ببـر! او گفـت: ای امیرالمؤمنیـن! آیـا نمی بینـی که 
تیرهـا مثـل بـاران می بـارد؟ حضـرت بـه سـینه او زد و فرمـود: اصـل 
و ریشـه مـادرت بـر تـو اثـر گذاشـته اسـت. )یعنـی تـو از مـادر یـک رگ 
تـرس داری( سـپس پرچـم را بـا دسـت خـود گرفـت و آن را بـه اهتزاز 

درآورد.«7
حضـرت علـی؟ع؟ در سـیره عملـی و زندگانـی فـردی خویـش، ایـن 
ع را موردتوجه قرار داد. پس از شهادت حضرت زهرا؟اهع؟، از  موضو
گاهان به انساب عرب بود و طوایف و قبایل  برادرش عقیل، که از آ
شـبه جزیـره عربسـتان و نقـاط مجـاور را بـه خوبـی می شـناخت، 
خواست که برای وی همسری پیدا کند که از دالوران به دنیا آمده 
باشـد تـا اینکـه فرزندی شـجاع به دنیا آورد. عقیـل پس از تحقیق، 
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فاطمـه دختـر حـزام بـن خالـد بـن ربیعـه را به بـرادرش معرفـی نمود 
و خاطـر نشـان کـرد: پـدران و دایی هـای ایـن زن از دالوران عـرب 
در قبـل و بعـد از اسـالم بـوده و موّرخـان از آنـان در هنـگام نبـرد، 
کـه  کرده انـد؛ آن چنـان  نقـل  رادمردی هـا  و  دلیـری  و  شـجاعت 
کمـان زمـان آنـان در برابرشـان سـر تسـلیم فـرود می آورده اند. در  حا
میـان عـرب شـجاع تر و قهرمان تـر از پدرانش یافت نشـود و مقصود 
امیرمؤمنـان؟ع؟ نیـز چنیـن همسـری بـود. چنیـن بـود از ایـن مـادر 

فرزندانی شجاع و دلیر همچون عباس علمدار؟ع؟ به دنیا آمد.
آری مـادران پارسـا و باحیـا می تواننـد فرزندانـی بـا ایمـان و بـا تقـوا 
تربیـت کننـد، فرزندانـی کـه لیاقت حضور در کنار امام حسـین؟ع؟ 
را داشـته و تـا پـای جـان از حریـم اهل بیـت؟ع؟ محافظـت نمایند. 
در کربـال نقـش تربیتـی چنـد زن بسـیار کلیـدی بـوده و صحنه هـای 
از  گوشـه هایی  اینجـا  در  اسـت.  شـده  ثبـت  آن هـا  از  عجیبـی 

نقش آفرینی برخی از این بانوان شاخص را مرور می کنیم:

الف( حضرت زینب؟اهع؟
زینـب کبـری؟اهع؟ یکـی از مـادران کربالیی اسـت که توسـط پنج تن 
اصحـاب کسـاء تربیـت یافته و غذای خـود را از وجود مطهر مادری 

همچون زهرای مرضیه؟اهع؟ تناول نموده است.
این تربیت است که زینب کبری؟اهع؟ را آماده نموده تا دو فرزندش 
محمـد و عـون؛ را بـا دسـتان خویـش کفـن پـوش نمـوده و فدیـۀ راه 
حسین؟ع؟ کند. زینب کبری؟اهع؟، به فرزندان خود تعلیم داد که 
گر با امتناع آن حضرت مواجه شدید - کما اینکه آن مظلوم حتی  ا
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غـالم سـیاه را از قتـال بـر حـذر می داشـت - دائـی خـود را بـه مـادرش 
فاطمه؟اهع؟ قسم دهید تا اجازه میدان رفتن بگیرید.8

ب( حضرت ام البنین؟اهع؟
ام البنیـن پیـش از حضـور در خانـه والیـت، فاطمـه نـام داشـت. 
بسیار با ایمان و دارای خصلت های نیکو بود. او از بانوان ارجمند 
کـه  و بـا معرفـت نسـبت بـه جایـگاه اهل بیـت؟ع؟ اسـت. از آنجـا 
امیرالمؤمنین؟ع؟ در همسرش خردمندی و صفات نیکو مشاهده 

کرد، در تکریم و احترامش از صمیم قلب کوشید.
تمـام تـالش ام البنیـن ایـن بود که جای خالی مادر را برای سـروران 
جوانان بهشت پر کند. ام البنین فرزندان دختر پیامبر را بر کودکان 
خـود مقـدم می داشـت و عمـده محبـت و عاطفـه خـود را نثـار آنـان 
می نمـود و ایـن رفتـار را نه تنها وظیفه ای عاطفی، بلکه فریضه ای 
دینـی می شـمرد. وی بـا درك چنیـن عظمتـی، کمـر بـه خدمتشـان 

بست و حقشان را در حّد توان ادا کرد.
ثمـره زندگـی مشـترک ام البنین با حضرت علی؟ع؟، چهار پسـر بود 
بـه نـام: »قمر بنی هاشـم حضرت ابوالفضل العبـاس«، »عبداهلل«، 
»جعفـر« و »عثمـان« تربیـت صحیح چنین مـادری، هر چهار فرزند 
را فـدای امـام حسـین؟ع؟ کـرد. در زیارت نامـه حضـرت ام البنیـن 
کـه تـو بـا اهـدای  گـواه می گیـرم  می خوانیـم: »خـدا و رسـولش را 
کـردن آن هـا در راه آرمان هـای حسـین؟ع؟  فرزندانـت و قربانـی 
کـه تـو یـار و یـاور امـام علـی بـن  گواهـی می دهـم  جهـاد نمـودی؛ 
ابی طالـب؟ع؟ در سـختی ها، مشـکالت و مصیبت هـا بـوده ای؛ 
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کـه بـه خوبـی از عهـده سرپرسـتی و نگـه داری  گواهـی می دهـم 
فرزنـدان زهـرای اطهـر؟اهع؟ و ادای امانـت ایشـان برآمـدی؛ تـو در 
نـزد خداونـد از مقـام و منزلـت باالیـی برخـورداری؛ سـالم بـر تـو و بـر 

فرزندان شهیدت!«

 ج( حضرت رباب؟اهع؟
کن شـام  ربـاب دختـر عاقلـه و عالمـه »عـدی بـن اوس« از انصـار سـا
بـود. ربـاب یکـی از مادرانـی اسـت کـه کالمـش بـه فصاحت مشـهور 
خ مشـهور  و زبانـش بـه شـاعری مشـهور شـده بـود. هشـام کلبی مور

درباره رباب می گوید: 
9؛  ً

 َو َعقـا
ً
»َو الُرَبـاُب ِمـن ِخيـاِر الِنسـاِء َو أفَضلُهـن  أدَبـا َو َجَمـال

ربـاب از بهتريـن زنـان و از برتريـن آن هـا در ادب، زيبايـی و عقـل 

بود.«

ربـاب پـس از ازدواج بـا حسـین بـن علـی؟ع؟ مـورد توجـه و عالقـه 
کـه آن حضـرت دربـاره ربـاب؟اهع؟ و  گرفـت تـا جایـی  ایشـان قـرار 

دخترش، سکینه؟اهع؟ دو بیت شعر سروده است: 
همـا َو  حّبِ

ُ
 و الربـاُب ا

ُ
 بهـا سـكينة

ُّ
ِحـّبُ دارا َتُحـل

ُ َ
نـى ل َعْمـُرک ِاّنِ

َ
»ل

ئمـى فيهـا ِعتـاُب10؛ به جان تو قسـم 
َ
ْيـَس ِلا

َ
 حالـى َو ل

َّ
 ُجـل

ُ
ْبـُدل

َ
ا

من آن خانه اى را دوست دارم كه سكينه و رباب در آن باشند. 

مـن ايشـان را دوسـت دارم و بيشـتر مـال خـود را بـراى آنـان بـذل و 

بخشش مى كنيم و كسى نمى تواند مرا مورد عتاب قرار دهد.«

حضـرت ربـاب نیـز عالقـه وافـری به امام حسـین؟ع؟ داشـت. او در 
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سفر کربال همراه امام؟ع؟ بود و فرزندش  علی اصغر؟ع؟ را به  آستان  
حسـینی  تقدیـم  کـرد و بعـد از شـهادت فرزند شـش ماهـه اش، برای  
آنکـه  مبـادا حضـرت  اباعبـداهلل ؟ع؟ بـا دیـدن  حضـرت  ربـاب  متأثـر 

شوند، از خیمه  بیرون  نیامد و صبر نیکوی  خویش  را نشان داد.11

د( مادر عمرو
مـادر عمـرو، بـه همـراه همسـر و پسـرش بـا کاروان امام حسـین؟ع؟ 
همسـفر شـد. همسـر او در کارزار عاشـورا به شـهادت رسـید و پسـر او 
نیـز، بـا تشـویق مـادر راهـی میدان شـد. مادر عمرو، پس از شـهادت 
پسـرش، سـتون یکـی از خیمه هـا را برداشـت و بـا آن دو نفـر از اشـرار 
خ فرسـتاد و چنیـن رجز خواند: »من پیرزنی  قـوم حرامیـان را به دوز
ضعیف هستم که قدم خمیده و پیکرم الغر و پوسیده شده است، 
ولـی ای گـروه کافـران! در یاری فرزنـدان عزیز حضرت فاطمه؟اهع؟ 

عزتمند، ضربه سختی به شما می زنم.«12
امام حسین؟ع؟ پس از این رجزها، او را به خیمه ها بازگرداند و در 
حق او دعای خیر فرمود. او پس از شهادت امام حسین؟ع؟ همراه 

با باقی زنان و کودکان، به دست گرگ صفتان اسیر شد.
در زمـان جنـگ تحمیلـی هـم مادرانی بودند که زینـب وار در جهت 
تربیـت فرزنـدان انقالبـی فرزندانشـان اقـدام کردنـد، مادرانـی کـه 
حتی برخی از آنان چهار فرزند خود را تقدیم انقالب اسـالمی ایران 
نمودنـد و ذره ای از بابـت شـهادت فرزندانشـان پشـیمان نبـوده و 
نیستند. برخی از این بانوان چنان ایمان قوی داشتند که حتی با 

ک سپردند. دستان خویش، فرزندان شهیدشان را به خا
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ثارتربیتنسلانقالبی آ
ح می شود این است: »تربیت نسل انقالبی،  سؤال دیگری که مطر

چه آثاری در جامعه دارد؟«
ضرورتی که همواره در جوامع اسـالمی وجود داشـته، تربیت نسـل 
انقالبی، مؤمن و والیی است، نسلی که به منافع اسالم و مسلمانان 
بیندیشـد و در هر مقطعی که قرار بگیرد، همواره انقالبی و مجاهد 
در میدان حاضر شود. چنین تربیتی است که افراد را برای مبارزه با 
طاغوت هـای درون و بیـرون آماده می سـازد و در نهایت زمینه سـاز 
عصـر ظهـور مهدی؟جع؟ می باشـد. چنین تربیتـی در جامعه، آثار 

فراوانی دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:

1. تقویت اخالق در جامعه
کـه   وجـود اخـالق در جامعـه، از ضروری تریـن مسـائل اسـت. چرا
سـعادت بشـر بـه امنیـت اخالقـی و معنـوی وابسـته و انسـانیت 
انسـان ها بـا اخـالق معنـا می یابـد. از ایـن رو اخـالق مبنایـی اسـت 

برای زندگی نیک و پر فضیلت.
کسـانی کـه تربیـت انقالبـی شـده اند، بـر اسـاس آموزه هـای دینـی، 
اخـالق را رعایـت می کننـد و حاضـر نیسـتند در هیـچ صورتـی اصـول 
و آرمان هـای دینـی را زیـر پـا بگذارنـد. جامعـه ای کـه با چنیـن افراد 
انقالبی تشکیل گردد، امورات آن با پایبندی به اخالق اداره شده 
و همیـن سـبب امنیـت و آرامـش در فضای این جامعه می شـود. در 
چنیـن جوامعی آسـیب های اجتماعی همچـون طالق، بی عفتی، 

تجاوز به عنف و ... بسیار کم است.
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کـه تربیـت انقالبـی شـده اسـت، در مواجهـه بـا انحرافـات  کسـی 
جامعـه نمی توانـد سـکوت کنـد. چنیـن شـخصی بـر اسـاس دسـتور 
خداونـد و اهل بیـت؟ع؟، امربه معـروف و نهـی از منکـر را وظیفـه 
شـرعی خـود می دانـد و از کسـی نمی ترسـد. او بـا صراحـت و بـدون 
سیاسـت حـرف خـود را می زنـد. ایـن روحیـه، روحیـه انسـان های 
انقالبـی اسـت. مضمـون بعضـی از روایـات ایـن اسـت که: »کسـانی 
کار  کـه بـا امربه معـروف بـه دنبـال رشـد جامعـه و توسـعه ایمـان و 
نیـك می باشـند و بـا نهـی از منکـر بینـی فاسـقان را به خـاك مالیده و 
از سقوط جامعه جلوگیرى می کنند خلیفه و جانشین خدا و پیامبر 
در زمیـن هسـتند و اهـداف الهـی بـه وسـیله آن هـا در جامعـه تحقـق 

پیدا می کند.«13
انسـان انقالبـی بـه سـادگی از کنار انحرافات جامعـه عبور نمی کند، 
بلکـه بـا دلسـوزی و بـا صراحت نسـبت بـه این قضیـه عکس العمل 
نشـان داده و بـا امربه معـروف و نهـی از منکـر خـود زمینـه برچپیـده 

شدن انحرافات اجتماعی را فراهم می سازد.
مـن  نیسـتم،  دیپلمـات  »مـن  می فرمایـد:  رهبـری  معظـم  مقـام 
انقالبـی ام، حـرف را صریـح و صادقانـه می گویـم. دیپلمـات یـک 
کلمـه ای را می گویـد، معنـای دیگـری را اراده می کنـد. مـا صریـح 
و صادقانـه حـرف خودمـان را می زنیـم؛ مـا قاطـع و جـازم حـرف 

خودمان را می زنیم.«14
عبـداهلل  ابـا  نازنیـن  وجـود  در  می تـوان  را  انقالبـی  بـارز  نمونـه 
الحسـین؟ع؟ دانسـت کـه آنـی حاضـر نشـد اخـالق را فـدای قـدرت 
و انقـالب گـری خـود نمایـد و بـرای اصـالح امـت جـدش بـه صحنـه 
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کارزار کربال قدم نهاد.
گرفتـن از امـام حسـین؟ع؟،  کشـوری بـا سرمشـق  امـروزه هـم هـر 
کم است و  نسل انقالبی تربیت کند، اصول اخالقی در آن کشور حا

انحراف و تباهی در آن جامع جایی ندارد.

2. دفاع از حریم والیت
دومیـن اثـر تربیـت انقالبـی، دفـاع از حریـم والیـت اسـت. در طـول 
کـه تـا نفـس داشـتند در راه والیـت  تاریـخ تنهـا انقالبیـون بودنـد 
ایسـتادند. نمونه هـای ایـن انقالبیـون را می تـوان در طـول حیـات 
کـرم؟ع؟ و زندگانـی اهل بیـت؟ع؟ مشـاهده نمـود. ایـن  پیامبـر ا
بـن  »عبـداهلل  آن هـا  از  یکـی  هسـتند.  زیـاد  کربـال  در  انقالبیـون 

الحسن؟ع؟« است.
عبـداهلل بـن الحسـن؟ع؟ نمونـه ای از نوجـوان انقالبـی در صحنـه 
کربـال اسـت. هـر چنـد او سـن کمی داشـت؛ اما با تمام قـدرت در برابر 

دشمن ایستاد تا از حریم والیت دفاع نماید. 
در آخرین لحظات حیات شریف اباعبداهلل؟ع؟، در حالی که سپاه 
کفر، حضرت را محاصره کرده بودند و به بدن آن حضرت هفتاد و 
دو زخم وارد نمودند، امام حسـین؟ع؟ ایسـتاد تا اندکی اسـتراحت 
کند، ضعف بر بدنش غالب شده بود و دیگر قدرت جنگ نداشت، 
گاه از سـوی دشـمن سـنگی آمـد و بـر پیشـانیش  در ایـن هنـگام نـا
گاه قلب  خـورد، دامنـش را بلنـد کرد تا خون پیشـانی را پـاك کند، نا

او هدف تیر سه شعبه زهرآلود قرار گرفت.
ِة َرُسـوِل  اهلل« سـپس سـرش را به 

َ
فرمود: »ِبْسـِم اهلِل َو ِباهلِل  َو َعَلی  ِمّل
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طرف آسمان بلند کرد و عرض کرد:
يَس َعلى َوجِه الرض ِابن 

َ
 ل

ً
ـوَن َرُجا

ُ
ّنُهـم َيقُتل

َ
ـُم ا

َ
ُهـَم ِاّنـَك َتعل

ّ
»الل

يرُه؛ خدايا تو مى دانى اينان مردى را مى كشند كه در 
َ

ِبنِت َنِبّى غ

سراسر زمين، جز او پسر دختر پیامبر؟ص؟ نيست.«

سپس با دست آن تیر را از پشت بیرون آورد، خون همچون ناودان 
جـارى شـد، دیگـر نتوانسـت جنـگ کند، همـان جا ایسـتاد، در این 
گاه عبد اهلل بن حسـن؟ع؟ ]که یازده سـال بیشـتر نداشـت  وقت، نا
و[ بچه اى نابالغ بود، از خیمه بانوان بیرون آمد و دوان دوان خود 

را به عمویش رسانید و در کنار عمو ایستاد.

ای عمو من هواییت هستم 
بعد اصغر فداییت هستم

از علِی تو کم ندارم من 
روی دست تو جان سپارم من

تا تو را بین دشمنان دیدم 
دست در دست عمه لرزیدم

تا صدای تو را شنیدم من
یا حسن گفته و دویدم من

دیدمت که زپای بنشستی 
صید گرگ درنده ای هستی

ک افتادی  دیدمت روی خا
ک افتادی تشنه و سینه چا

باید از بهر تو کنم کاری 
خون ز اعضای تو شده جاری
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امام حسین؟ع؟ وقتی که او را دید صدا زد: »خواهرم، او را نگه دار، 
ج شـد تـا او را نگهدارد و به خیمه برگرداند،  زینـب؟اهع؟ از خیمـه خار
ـی ؛ سـوگند  َفـاِرُق  َعّمِ

ُ
 أ

َ
او بـه شـّدت خـوددارى کـرد و گفـت: »َو اهلِل ال

بـه خـدا از عمویـم جـدا نشـوم.« یکـی از دشـمنان بـه نـام بحـر بـن 
کعـب- و بـه قولـی حرملـة بـن کاهـل- شمشـیرش را بـه طـرف امـام 
حسین؟ع؟ فرود آورد، عبد اهلل به او گفت: »َویَلَك َیا بَن الَخبیَثة أ 
َتقُتـُل َعّمـی؛ واى بـر تو اى فرزند زن ناپاك آیا عمویم را می کشـی؟« 
آن ظالم، شمشـیر را به سـوى امام حسـین؟ع؟ فرود آورد، عبد اهلل 
دسـتش را سـپر شمشـیر قرار داد، دسـتش بریده و آویزان شـد، صدا 
زد: »یـا عّمـاه! اى عمـو جـان.« ]و بـه نقـل دیگر گفت: »یـا اّماه، اى 
مادر جان.«[ امام حسـین؟ع؟ عبد اهلل را به سـینه اش چسـبانید و 
فرمـود: »اى بـرادر زاده! در برابـر ایـن مصیبـت صبر کن و به وسـیله 
آن از درگاه خدا تقاضاى خیر و سعادت کن، که خداوند تو را به نزد 

پدران شایسته ات ملحق می کند.
در ایـن هنـگام حرملـه )لعنـت خـدا بـر او بـاد( گلـوى او را هـدف تیـر 
قـرار داد، آن تیـر، سـر او را از بـدن جـدا کـرد و او در آغـوش عمویـش 

حسین؟ع؟ جان سپرد.15
در زیارت ناحیه مقدسه از این کودک شهید یاد شده و مورد سالم و 
درود امام جواد؟ع؟ قرار گرفته است. در این زیارت آمده: »الّسالم 
علی عبداهلل بن الحسـن بن علی الزکی« و سـپس بر قاتل او حرملة 

بن کاهل اسدی لعن شده است.
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ایجادانگیزه1
موقـع  در  خوانسـاری؟ق؟  احمـد  سـید  العظمـی  اهلل  آیـت  مرحـوم 
کـه دسـتم خالـی  ارتحالـش می فرمایـد: »از دنیـا مـی روم در حالـی 
اسـت، ولـی بـه یـک چیـز امیـدوارم و آن گریـه بـر امـام حسـین؟ع؟ 
است. به عقیده من همه چیز مردانه اش خوب است اال گریه، که 

زنانه بودنش لطفش بیشتر است.«2
هر انسان که دست به اقدامی  می زند شایسته است، مردانه اقدام 
گر ایثار جانی یا مالی اسـت، مردانه پای ایثار خود ایسـتادگی  کند، ا

گر انقالب می کند، مردانه پای انقالب خود بماند.  کند و ا
در طـول تاریـخ افـراد زیـادی بوده انـد که با اعتقادی راسـخ بر حرکت، 
جهـاد و عقیـده خـود ایسـتادگی کرده اند و همان تاریخ گواه اسـت که 
افـراد زیـاد دیگـری هـم بوده انـد کـه در ابتـدا حرکتـی مردانـه داشـته، 
امـا در طـول زمـان، مـرد باقـی نمانده انـد! بـه تعبیـری گروهـی از افـراد 
بود ه اند که »توبه انقالبی« داشته اند و گروهی هم که از انقالب، توبه 
نموده اند. حال ممکن است انقالب درونی باشد و یا انقالب بیرونی.
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وقتـی تاریـخ انقـالب اسـالمی ایـران را مطالعـه می کنیـم، بـا کسـانی 
آشـنا می شـویم کـه غیـر از ایـن دو دسـته  بوده انـد. ایـن گـروه سـوم 
کـه اصـاًل انقالبـی نبوده انـد؛ امـا وقتـی بـا انقـالب  افـرادی هسـتند 
کـم نگذاشـته و مردانـه پـای  همـراه شـده اند، در مسـیر انقـالب 
خ ضرغام« یکی از این افراد  انقالبی گری خود ایسـتاده اند. »شـاهر

است که به »ُحّرِ انقالب ایران« معروف شده است.
خ پسـر بچه ای بوده که حداقل هفته ای یک مرتبه، پایش  شـاهر
به کالنتری محل، باز می شـده و برای آزادیش، سـند خانه پدرش 
بابت الت بازی های او گرو می ماند. او کسی بوده که با رفتارهای 
نابجایش سزاوار نفرین مادر پیر و مؤمنه اش شده بود، اما مادرش 
بـه جـای نفریـن، بـرای او دعـای عاقبـت بـه خیری و سـربازی امام 
زمان؟جع؟  می کند؛ دعایی که آن روزها، اطرافیان و فامیل را به 

خنده وا می دارد.
خ هرسـال مـاه رمضـان را روزه می گرفـت و نمـاز می خوانـد؛  شـاهر
امـا در دیگـر ماه هـا، آنچنـان اهـل نمـاز نبـود. او با وجـود اینکه قبل 
از بهمـن پنجـاه و هفـت انقالبـی شـده بـود، امـا از بـس کـه پرونـده 
سـیاهی داشـت، بعد از انقالب، دادسـتانی حکم اعدامش را تأیید 
کـرده بـود. البتـه قبـل از انقـالب بعـد از اثبـات توبه و پشـیمانی اش، 

حکم اعدامش لغو گردید.
خ بعد از توبه واقعی اش، در دوران دفاع مقدس، فرماندهی  شاهر
عملیات هـای مختلفـی در جبهه های غرب و مبارزه با منافقین در 
کردسـتان و گیالن و گلسـتان و جنگ تحمیلی در منطقه آبادان را 

بر عهده گرفت.
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ح زندگانـی اوسـت کـه  خ، حـر انقـالب اسـالمی«3 شـر کتـاب »شـاهر
نـده الت شـرق تهـران و محلـه پیـروزی بـود؛ امـا عنایـت 

ُ
گ روزی 

خ را از  ویـژه امـام حسـین؟ع؟ و نـدای انقـالب آن حضـرت، شـاهر
خ ضرغام  گذشـته ننگین خود پشـیمان کرد، حکایت زندگی شـاهر
گاه ذهن آدمی را به سـوی تّواب کربال، حر ابن یزید ریاحی  ناخودآ

می برد.

متنومحتوا
شـب چهـارم مـاه محـرم، شـب بزرگداشـت و پاسداشـت توبـه گـری 
انقالبـی اسـت. همـان کسـی کـه مردانـه پـای توبه خود ایسـتاد. به 
که  نظـر می رسـد قـدم اول در انقـالب و انقالبی گری توبه اسـت؛ چرا
توبـه، انقالبـی درونی اسـت کـه در نتیجه اصـول معرفت و بیداری 
در قلب آدمی پدیدار می شود و روی دل را به درگاه الهی می گرداند 
و در حقیقت قیامی اسـت علیه هوس های پسـت خود، توبه یکی 
از ویژگی هایی است که انسان را از سایر جمادات و حیوانات ممتاز 

می گرداند.
غفـور،  اوصـاف:  بـا  را  خـود  بـار   91 قـرآن،  در  متعـال  خداونـد 
»بسـیارآمرزنده« و 5 بار غّفار، »بسـیار بخشـنده« یاد شده و در آیات 
بسـیاری، مـردم بـه اسـتغفار و طلـب آمـرزش از درگاه خـدا دعـوت 
شـده اند و بیش از 80 بار سـخن از توبه و پذیرش آن به میان آمده 

ح ذیل هستند: است. برخی از این آیات به شر
ـّمَ َيْسـَتْغِفِر اهَّلَل َيِجـِد اهَّلَل 

ُ
ْو َيْظِلـْم َنْفَسـُه ث

َ
 أ

ً
 ُسـوءا

ْ
1. »َو َمـْن َيْعَمـل

4: كسـى كـه كار بـدی انجـام دهـد، يـا به خود سـتم  ً
 َرحيمـا

ً
ُفـورا

َ
غ
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كنـد، سـپس از خداونـد طلب آمـرزش نمايد، خداوند را آمرزنده 

و مهربان خواهد يافت.«

ْنُفِسِهْم ل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة 
َ
وا َعلى  أ

ُ
ْسَرف

َ
ذيَن أ

َّ
 يا ِعباِدَي ال

ْ
ل

ُ
2. »ق

حيـُم5؛ بگـو  َغُفـوُر الّرَ
ْ
ـُه ُهـَو ال

َ
 ِإّن

ً
ُنـوَب َجميعـا

ُّ
اهَّلِل ِإّنَ اهَّلَل َيْغِفـُر الذ

ای بنـدگان مـن كـه بـر خـود اسـراف و سـتم كرده ايـد، از رحمـت 

گناهـان را مى آمـرزد و او  كـه خـدا همـه  خداونـد نوميـد نشـويد 

بسيار بخشنده و مهربان است.«

کـه در ایـن آیـه آمـده ماننـد: »بنـدگان مـن«، »ناامیـد  تعبیراتـی 
نشـوید«، »رحمـت خـدا«، »آمـرزش همـه گناهان«، »غفـور و رحیم 
بودن خدا«؛ همه حکایت از وسـعت دامنه اسـتغفار و پذیرش توبه 
و گسـتردگی رحمـت الهـی می کنـد و تعبیـر بـه »عبـادی«؛ »بنـدگان 
من«، بیانگر آن است که همه از خوب و بد، بندگان خدا هستند و 
خداوند به آن ها آنچنان مهربان اسـت که آنان را بندگان خودش 
خوانده اسـت. بنابراین چشـم انداز امید به آمرزش، بسـیار وسیع و 

گسترده است.
6؛ ای كسـانى  ً

 َنُصوحـا
ً

ـى اهَّلِل َتْوَبـة
َ
ذيـَن آَمُنـوا ُتوُبـوا ِإل

َّ
َهـا ال ّيُ

َ
3. »يـا أ

كه ايمان آورده ايد، توبه حقيقى و خالص كنيد.«

از پیامبـر اسـالم؟ص؟ سـؤال شـد: توبـه نصـوح چیسـت؟ آن حضرت 
َبَن ِاَلی 

ّ
ائـُب ُثَمّ الَیْرِجُع فی َذنٍب َکما الَیُعوُد اْلَل فرمـود: »َاْن َیُتـوَب الَتّ

ع7؛ توبـه نصـوح آن اسـت کـه شـخص توبـه کننـده بـه هیـچ  ـْر الَضّ
وجـه بازگشـت بـه گنـاه نکنـد، آنچنـان کـه شـیر هرگـز بـه پسـتان بـر 

نمی گردد.«
بایـد توجـه داشـت اولیـن مرحلـه از مراحـل سـیر به سـوی خداونـد، 
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کـی نفـوس می شـود.  توبـه اسـت کـه سـبب زنـده شـدن دل هـا و پا
حضرت علی؟ع؟ می فرماید: 

ک  نـوَب8؛ توبـه دل هـا را پـا
ُّ

 الذ
ُ

ـُر الُقلـوَب وَتغِسـل  ُتطِهّ
ُ

وبـة »الَتّ

مى كند و آثار گناهان را مى شويد.

کی  البته باید توبه انقالبی باشـد، و توبه انقالبی اسـت که سـبب پا
نفس و تقرب به خداوند می شود.

حضرت رضا؟ع؟ می فرماید: 
كـه  كسـى  ـه 9؛  ُمْسـَتْهِزِئ ِبَرّبِ

ْ
ال

َ
ك ـُه 

ُ
ْنـٍب َو َيْفَعل

َ
ُمْسـَتْغِفُر ِمـْن ذ

ْ
»ال

از گنـاه آمـرزش مى طلبيـد، در حالـى كـه آن را انجـام مى دهـد، 

همانند كسى است كه پروردگار خويش را مسخره كند.«

به قول شاعر:

توبه بر لب، ُسبحه بر کف، دل پر از شوق گناه
معصیت را خنده می آید ز استغفار ما

کریـز خود، وجود،  گـر فـردی بخواهـد توبه انقالبـی کند، باید از خا ا
خون، مال، هوس ها، و خواهش های درونی گذر کرده و در صدد 
خ  جبران گناه های گذشـته باشـد تا انقالب درونی علیه هوس ها ر
دهـد. بـه تعبیـری، بایـد مردانه و انقالبی پای توبه اش بایسـتد و از 

میدان انقالب درونی فرار نکند.
انقالبـی شـدن، نیازمنـد دگرگونـی و تحـّول در باورهـا و اعتقـاد و 
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ایمان به خداست.
انقـالب یعنـی خودشناسـی و بعـد از آن، خـود را فرامـوش کـردن و 
کـم کـردن خـدا در همـه امـور خـود. ایـن نقطه شـروع عاشـورایی  حا
گر کسی هرگز در کربال نباشد، حسینی شده و در  شدن است، حّتی ا

کنار امام زمانش قرار گرفته است.
کبـر«  این کـه در منابـع دینـی از »جهـاد بـا نفـس« تعبیـر بـه »جهـاد ا

شده، دالیلی دارد از جمله:
اول: در جهاد اصغر دشمن گاهی دست به اقدام نظامی  زده و وارد 
کبـر« وجـود هـوی و  میـدان کارزار می شـود؛ امـا در میـدان »جهـاد ا

هوس همیشگی است.
دوم: در میـدان جنـگ، مـرد از نامـرد و دوسـت از دشـمن جداسـت؛ 
کبـر آنکـه در مقابل ما رجز می خواند، نه یک دوسـت؛  امـا در جهـاد ا
بلکـه جلوتـر از او یعنـی »خـود« قـرار دارد و بیشـتر انسـان ها متوجـه 
ایـن دشـمن نمی شـوند. دشـمن خارجـی را می توان شـناخت، ولی 

ضربه دشمن مخفی مهلک تر است.
توبه واقعی و صادقانه آثاری دارد:

مانـدن  محفـوظ  بهشـت،  بـه  شـدن  وارد  گناهـان،  بخشـیدن 
محشـر  عرصـه  شـدن  روشـن  قیامـت،  روز  رسـوایی  و  خـواری  از 
در قیامـت بـا نـور توبـه کننـدگان، رسـتگاری و فـالح در قیامـت10 و 
محبـوب خـدا واقـع شـدن، چنـان کـه خـدای سـبحان فرمـود: »ِإَنّ 
کننـدگان و  ِریـَن11؛ خـدا توبـه  اِبیـَن َوُیِحـُبّ اْلُمَتَطِهّ َوّ اهلَلَّ ُیِحـُبّ الَتّ

کان را دوست دارد« و ... پا
تقوا قبل از توبه است
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گنـاه اسـت. داشـتن  کـه بهتـر از توبـه پیشـگیری از  گفتـه نمانـد  نا
کـردار و  تقـوا در زندگـی فـردی و اجتماعـی و تقویـت آن در رفتـار 
تفکـر می توانـد راه انسـان بـه سـعادت را همـوار سـازد. اسـالم عـالوه 
بـر تقـوای فـردی، بـه تقـوای اجتماعـی نیـز دعوت می کنـد و منظور 
ایـن اسـت کـه در راه تحّقـق اهـداف و ارزش هـای اجتماعـی اسـالم 
کنیـم. تقـوای سیاسـی جزئـی از تقـوای اجتماعـی اسـت و  تـالش 
بدیـن معنـی اسـت کـه انسـان از لغزشـگاه هایی که دشـمن بیرونی 

می تواند از آن استفاده کند، پرهیز نماید. 
در سـال های اخیـر اصطـالح »تقوای سیاسـی« توسـط مقـام معظم 
رهبریK  و دیگر مسـؤالن دلسـوز نظام فراوان تکرار شـده اسـت 
ع تقـوا و آثـار و بـرکات آن در جامعـه  و ایـن بـه دلیـل اهمیـت ایـن نـو

است.

توبهوانقالبعاشورایی
در طول تاریخ افراد فراوانی به واسطه نور امام حسین؟ع؟  هدایت 
شده  و افراد زیادی نیز به واسطه هدایت امام حسین؟ع؟ به دین 

مبین اسالم مشرف شده اند. از همین جهت است که 
 

ُ
ـى َيِميـِن َعـْرِش اهَّلِل ِمْصَبـاٌح َهـاٍد َو َسـِفيَنة

َ
ُتـوٌب َعل

ْ
َمك

َ
ـُه ل

َ
»ِإّن

َنَجاة12؛ در طرف راست عرش نوشته شده است: حسين چراغ 

هدايت و كشـتى نجات اسـت.«

در انقـالب اسـالمی ایـران امثال »رسـول ترک«، مرحـوم »طیب« و 
»ضرغام«ـ  که ابتدای سـخن به زندگی ایشـان اشـاره شـدـ  در پناه 

امام حسـین؟ع؟ و مجالس روضه، هدایت شـدند.
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»احمـد راسـم النفیـس«13و »احمـد حسـین یعقـوب«14 دو تـن از 
علمـای االزهـر مصـر هسـتند که بـا مطالعه کتاب »ابناء الرسـول فی 
کربالء« نوشته خالد محمد خالد به مذهب تشیع مشرف شده اند. 
امـا در لشـگر عمرسـعد هـم مردانـی بودند که مردانه پـای توبه خود 

ماندند و جان خود را در راه امام حسین؟ع؟ فدا کردند:
1.  »یزیـد بـن زیـاد بـن محاصـر )مهاجـر(« معـروف بـه »ابوالشـعثاء 
ک بود و پیش از آن که امام  کندی« از مردان شریف و شجاع و بی با
حسین؟ع؟ به سپاه حر برخورد کند، از کوفه به سوی امام شتافت 
و بـه کاروانـش پیوسـت. هنگامـی کـه »مالـک بـن نسـر«، فرسـتاده 
ابـن زیـاد، بـرای حر پیام آورد که از حرکت امام؟ع؟ جلوگیری کند، 

یزید بن زیاد به وی گفت:»  تو مالک بن نسر هستی؟
گفت:» بله«

یزید بن زیاد گفت:» مادرت در عزایت بگرید. این چه پیامی است 
که آورده ای؟«

مالـک گفـت:» مـن از پیشـوای خودم اطاعت کـردم و به بیعتم وفا 
نمودم«.

کـردی و  گفت:»خیـر. تـو پـروردگارت را نافرمانـی  یزیـد بـن زیـاد 
خ  ک و ننـگ و آتـش دوز اطاعـت از پیشـوایت برایـت موجـب هـال
خواهـد شـد! مگـر نشـنیده ای کـه خـدای تعالـی فرمـوده اسـت:» و 
خ دعـوت می کنند و  آنـان را پیشـوایانی قـرار دادیـم کـه به آتش دوز

روز قیامت یاری نخواهند شد!«15
مالک از جواب درمانده شد.

روز عاشـورا نیـز یزیـد بـن زیـاد ابتدا سـواره مبارزه می کـرد و پس از آن 
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کـه اسـب او را پـی کردنـد، در مقابـل امـام؟ع؟ زانـو زد و صـد تیـر بـه 
سوی دشمن رها کرد. از آنجا که یزید بن زیاد تیرانداز ماهرى بود، 

صد تیر به سوى سپاه ابن سعد پرتاب نمود.
ْد َرْمَیَتـُه َواْجَعـْل َثواَبـُه  امـام در حـق او چنیـن دعـا کـرد: »الّلُهـّمَ َسـّدِ
ـَه16؛ )خدایـا، تیـرش را بـه هـدف بنشـان و بهشـت را پاداشـش  اْلَجّنَ
قـرار ده. او پـس از تمـام شـدن تیرهـا برخاسـت و گفـت: از آن همـه 
تیرهایـم تنهـا پنـج تیـر بـه خطـا رفـت. سـپس با شمشـیر بـه صفوف 
دشمن تاخت او شجاعانه شمشیر می زد تا آنکه به فیض شهادت 

نایل آمد.17
هنگامـی کـه تیرهـای یزیـد تمـام شـد، برخاسـت و گفت:» جـز 5 تیر 

همه به هدف نشست«.
آن گاه بـا شمشـیر بـه سـپاه دشـمن حملـه بـرد و رجـز خوانـد و مـی 
گفـت:» منـم یزیـد فرزنـد مهاجـر، شـجاع تر از شـیر بیشـه. خدایا من 

یاور حسین ام و از ابن سعد دور و بیزارم«.
و پیوسـته جنگ کرد تا به شـهادت رسـید. نام وی در زیارت ناحیه 

مقدسه ذکر شده است. 18
ج  2. »سـعد بـن حـارث« و »ابوالحتـوف بـن حـارث« هـر دو از خـوار
بودنـد. بعـد از ظهـر عاشـورا هنگامی که یاران امام شـربت شـهادت 
گهـان  نوشـیدند و صـداى زنـان و کـودکان آل رسـول را شـنیدند، نا
گفتنـد: »ال ُحْکـَم ااّل هلِلِّ َوال طاَعـَه ِلَمـْن َعصـاُه«؛  منقلـب شـدند و 
)حکـم ویـژه خداونـد اسـت و از کسـی کـه نافرمانـی خداونـد کنـد، 
نبایـد اطاعـت کرد(. سـپس گفتند: »این حسـین پسـر دختر پیامبر 
اسـت و مـا امیـد شـفاعت جـدش را روز قیامـت داریم پـس چگونه با 
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او بجنگیم.« آنان با گفتن این حرف به سپاه کوفه حمله بردند و 
آنقدر مبارزه کردند تا به شهادت رسیدند.« 19 

3. »حـر ابـن یزیـد ریاحـی« یکـی از مشـهورترین افـرادی اسـت کـه 
ابتـدا فرمانـده سـپاه عمـر سـعد بود، امـا مدتی بعد، افتخار سـربازی 
در رکاب حضرت سیدالشـهداء را به دسـت آورد و در همین مقام به 

شهادت رسید.20

گریزوروضه
شـاه اسـماعیل صفوی قرن ها بعد از شـهادت حّر، قبر او را شـکافت 
و دسـتمالی که امام حسـین؟ع؟ بر پیشـانی او بسـته بود را باز کرد، 
گهان خون تازه از محل زخم کهنه جاری گشت، با هر پارچه ای  نا
که بستند خون بند نیامد، تا اینکه مجبور شدند با همان دستمال 

یادگار امام حسین؟ع؟ ببندند.21
این یک نشانه است که وقتی یک مرد، انقالبی توبه می کند تا ابد 

پای حرف خود ایستاده و بر توبه خود باقی است. 
آنگاه که حر با امام حسـین؟ع؟ روبرو شـد، حضرت دسـتور داد او و 
همراهانـش را و حتـی اسـب های آنـان را سـیراب کننـد و خـود نیـز با 
دسـتان مبـارک خویـش، بـه عـّده ای از آن هـا از جملـه، حـر آب داد. 
سـپس امـام حسـین؟ع؟ نمـاز جماعـت بـر پـا نمـود و ُحر بـه حضرت 
اقتـدا کـرد. آرام آرام، زمینـه نفـوذ محبـت حسـین؟ع؟ در او فراهـم 
گشـت، اّولیـن گام نفـوذ محبـت ایـن بـود کـه حـر از روی دلسـوزی 
گـر بخواهـی بـه راه خویـش ادامـه دهـی و کار را بـه  عـرض کـرد: »ا

جنگ بکشانی، کشته می شوی« 
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حـر بـه غالمـش »قـّرة بن قیـس« فرمود: که اسـبم را آب بده و آماده 
کـن، مهاجـر بـن اوس بـه او گفـت: به خدا قسـم در هیچ جنگی تو را 
گر به من می گفتند  چنین ندیده بودم که اینگونه برخود بلرزی و ا
که شـجاع ترین مرد کوفه کیسـت؟ تو را معّرفی می کردم، پس این 
چـه ترسـی اسـت کـه در تـو می بینم؟ ُحـر گفت: به خدا سـوگند خود 
خ )طرفـداری از یزید و...(  را بیـن بهشـت )یـاری حسـین...( و دور
مخیر می بینم، و سوگند به خدا که هیچ چیز را بر بهشت )و عشق 
گر چه پاره پاره شوم و مرا بسوزانند.«22 حسین( برتری نمی دهم، ا
سـپس حر پرچم سـفیدی در دسـت گرفت و بر اسـب خویش سـوار 

شد و با خود چنین زمزمه می کرد: 
ِد 

َ
ْول

َ
ْوِلَياِئَك َو أ

َ
وَب أ

ُ
ل

ُ
ْرَعْبُت ق

َ
َقْد أ

َ
ّيَ ف

َ
ُتْب َعل

َ
َنْبُت ف

َ
ْيَك أ

َ
ُهّمَ ِإل

َّ
»الل

ـك23 ؛ خدايـا! مـن توبـه كردم، پس تو توبه مرا بپذير، به  ِبْنـِت َنِبّيِ

راسـتى مـن اعتـراف مى كنـم كـه خطـا كـردم و مـن دوسـتانت را 

كـردن راه و نيـروی نظامـى( ترسـاندم و هميـن طـور  )بـا مسـدود 

فرزندان دختر پیغمبرت را.«

خودش را به محبوبش حسین؟ع؟ رساند و روی پای آن حضرت 
افتاد، عرض کرد: آمده ام توبه کنم، آیا توبه من پذیرفته می شود 

یا نه؟
حسـین؟ع؟ را متوّجه سـاخت که محّبت در درون او شـعله ور شده 

و گویا با تمام وجود فریاد می زند:
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عرض کرد: من حر بن یزید هستم. امام فرمودند: 
ِخَرة24؛ تو حّری و 

ْ
ْنَيا َو ال

ُ
 ِفي الّد

ً
َك ُحّرا ّمُ

ُ
ْتَك أ َما َسّمَ

َ
ُحّرُ ك

ْ
ْنَت ال

َ
»أ

آزاد مردی چنان كه مادرت حر ناميد، تو در دنيا و آخرت، حّری«

یا ابا عبداهلل!
سوار گمشده را از میان راه گرفتی

چه ساده صید خودت را به یک نگاه گرفتی
شبیه کشتی نوحی، نه! مهربان تر از اویی

که حِرّ بد شده را هم تو در پناه گرفتی
گر بود چنان به سینه فشردی مرا که جز تو ا

حسین فاطمه! می گفتم اشتباه گرفتی
من آمدم که تو را با سپاه و تیر بگیرم

مرا به تیر نگاهی تو بی سپاه گرفتی
بگو چرا نشوم آب که دست یخ زده ام را

دویدی و نرسیده به خیمه گاه گرفتی
چنان تبّسم گرمی نشانده ای به لبانت

که از دل نگرانم مجال آه گرفتی
رسید زخم سرم تا به دستمال سفیدت

تو شرم را هم از این صورت سیاه گرفتی25
برخی  از صاحبان مقاتل نوشته اند که از همان جا اجازه خواست تا 
به سوی میدان رود و جان خویش را فدای حسین نماید. حضرت 

فرمود: 
»ِانزل؛ بيا پائين«26 
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ولی اصرار کرد که به میدان رود حضرت فرمود: 
ـك ؛27 )هرچـه مى خواهـى( انجام 

َ
اْصَنـْع َيْرَحُمـَك اهَّلُل َمـا َبـَدا ل

َ
»ف

بده، خداوند تو را مورد رحمتش قرار دهد در آنچه برای تو ظاهر 

شده )و تصميم گرفته ای(.«

آنـگاه حـر بـه سـوی میـدان حرکـت کرد. همـان حّری کـه می لرزید، 
آنچنان شجاعانه و مردانه جنگید به حّدی که چهل نفر از مردان 

جنگی دشمن را از پا درآورد، و سرانجام خود به شهادت رسید. 
هـر یـک از شـهدای کربـال، وقتـی لـب تشـنه و بـی رمـق میـان انبـوه 
دشـمنان بـه زمیـن می افتـاد، دیگـر منتظـر خنجـر خـالص دشـمن 
گر کسی دست به سرش می زد، با خود می گفت: آمده اند که  بود. ا

کارم را یکسره کنند و سر از بدنم جدا سازند.
دسـتی به سـر حر کشـیده شـد. با خود گفت: آمده اند که...؛ اما نه، 
این دست، دست ظلم نیست. خیلی مهربان است. چشمانش را 
بـاز کـرد. چـه می بینـد؟ بـاورش نمی شـود! موالیش را باالی سـرش 
دیـد. سـر حـر را بـه دامـن گرفـت و دسـتمالی بـه سـرش بسـت. حـر 
هنوز باورش نمی شـد. من کجا و دامن امام حسـین؟ع؟  کجا!؟ با 
زبان حال می گفت: آقا جان! می دانستم که خیلی آقایی. شنیده 
بودم، ولی دیگر توقع نداشتم، بیایی و سرم را به دامنت بگیری!

اینجا امام حسین؟ع؟  باالی سر حر حاضر شد و دستمال به سر حر 
بسـت؛ ولی وقتی خود امام حسـین؟ع؟  لب تشـنه و بی رمق میان 
انبـوه دشـمنان بـه زمیـن افتاد،  کسـی نبـود بیاید باالی سـرش، جز 

اینکه شمر خنجر به دست وارد گودی قتلگاه شد ...
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ایجادانگیزه1
حسـن بصری یکی از دانشـمندان قرن اول هجری اسـت که افکار 
شیطانی و گمراه کننده ای داشته و باعث گمراهی عّده زیادی شده 
است. او به شدت با اهل بیت؟ع؟ دشمنی می کرد و یکی از عوامل 
فسـاد در دوران حکومـت امـام علـی؟ع؟ امام حسـن و امام حسـین 
و امام سـجاد؟ع؟ شـمرده می شـود. حسـن بصری، چنان خدمتی 
بـه دسـتگاه بنی امیـه نمـود کـه بـه فرمـوده برخـی از دانشـمندان، 
گـر زبـان حسـن بصـری و شمشـیر حجـاج نبود حکومـت مروانی در  ا

گهواره، زنده به گور می شد.
کـرد، مـردم دور آن  کـه حضـرت علـی؟ع؟ بصـره را فتـح  هنگامـی 
حضرت را گرفتند تا سـخنان او را بشـنوند، چشـم حضرت در میان 

جمعیت به حسن بصری افتاد که چیزی را یادداشت می کرد.
امـام بـا صـدای بلنـد او را مخاطـب قـرار داده و فرمـود: چه می کنی؟ 
عرض کرد سخنان شما را می نویسم تا برای دیگران بازگو نمایم. 

امام؟ع؟ فرمودند: 



21215

 
َ

ـُه ل
َ
َمـا ِإّن

َ
ـِة أ ّمَ

ُ ْ
ا َسـاِمِرّيُ َهـِذِه ال

َ
ـْوٍم َسـاِمِرّيٌ َو َهـذ

َ
ِ ق

ّ
ل

ُ
َمـا ِإّنَ ِلـك

َ
»أ

گاه باشـيد كـه هـر قـوم   ِقَتـال2؛  آ
َ

 ل
ُ

ِكـْن َيُقـول
َ
 ل ِمسـاَس َو ل

ُ
َيُقـول

و جمعيتـى يـک سـامری دارد و تـو ای حسـن! سـامری ايـن اّمـت 

هستى، تو آثار رسول خدا؟ص؟ را از من مى گيری و با هوای نفس 

و تفسـير بـه رأی خـودت، مكتـب تـازه ای مى سـازی و مـردم را بـه 

آن فرا مى خوانى.«

ایـن دشـمنی و عـداوت او بـا اهل بیـت؟ع؟ ادامـه داشـت تـا اینکـه 
روزی حسـن بصـری در سـرزمین منـی عـده ای از حاجیـان را جمـع 
کـرده و با سـخنان گمراه کننده اش، اسـباب انحـراف آنان را فراهم 

می کرد.
امـام سـجاد؟ع؟ هنـگام عبـور از منـی، حسـن بصـری را در آن حـال 
دیـد. لحظـه ای ایسـتاد و خطـاب بـه او فرمـود: ای حسـن بصـری! 
کت شو، از تو سؤالی دارم، چنانچه در این حالت و با  لحظه ای سا
این وضعیتی که مابین خود و خدا داری، مرگ به سراغ تو آید آیا از 
آن راضی هستی؟ و آیا برای رفتن به سوی پروردگارت آماده ای؟

حسن بصری گفت: خیر، آماده نیستم.
حضـرت فرمـود: آیـا نمی خواهـی در افـکار و روش خـود تجدیدنظـر 

کنی و تحّولی در خود ایجاد نمائی؟
حسن بصری لحظه ای سر به زیر انداخت و سپس گفت: آنچه در 

این رابطه بگویم، خالی از حقیقت است.
آنـگاه امـام سـجاد؟ع؟ فرمـود: آیـا فکـر می کنـی کـه پیغمبـر دیگری 
مبعـوث خواهـد شـد و تـو از نزدیـکان او قـرار خواهـی گرفـت؟ پاسـخ 
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داد: خیر، چنین فکری ندارم.
حضرت فرمود: آیا در انتظار جهانی دیگر غیر از این دنیا هستی که 
در آن کارهای شایسـته انجام دهی و نجات یابی؟ اظهار داشـت: 

خیر، چنین آرزویی ندارم.
کنـون عاقلـی را دیـده ای کـه از خـود راضـی  امـام؟ع؟ فرمـود: آیـا تا
باشد و به راه کمال و ترقی قدم ننهد و دیگران را پند و اندرز نماید؛ 

ولی در فکر تحّول و موعظه خود نباشد؟!
امام سجاد؟ع؟ بعد از این سخنان، به راه خود ادامه داد و رفت.

حسـن بصری لحظه ای به فکر فرو رفت و سـپس پرسـید: این چه 
کسی بود که چنین سخنان حکمت آمیزی را بیان کرد؟ گفتند: او 

علی بن الحسین؟ع؟ بود.
پـس از ایـن جریـان هرگـز کسـی ندیـد کـه حسـن بصـری بـا سـخنان 

گمراه کننده اش به فکر منحرف ساختن دیگران باشد.3

متنومحتوا
کسیناسیون  همان گونه که انسان از نظر پزشکی و فیزیکی نیاز به وا
کسـینه شـود.  دارد، جامعـه نیـز بایـد در مقابـل تهدیـدات دشـمن وا
امـام سـجاد؟ع؟ یکـی از اهل بیتـی اسـت کـه تأثیـر بسـیار زیـادی در 
کسینه سـازی جامعه اسـالمی داشته، به گونه ای که پس  جهت وا
از شـهادت امـام حسـین؟ع؟، بخـش مهم و قابل توجهـی از زندگی 
کتیک هـای مبارزاتـی و راهبردهـای دفاعـی  امـام سـجاد؟ع؟ بـه تا
در برابـر نفـوذ دشـمن، اختصـاص یافتـه اسـت. داسـتان مناظـره بـا 
حسـن بصـری یکـی از اقدامـات اثربخـش حضـرت اسـت کـه مـورد 
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اشاره قرار گرفت.
امـام زین العابدیـن؟ع؟ بـرای مبـارزه بـا نفوذگـران، حرکـت جهـاد 
فرهنگـی و پـرورش شـخصّیت ها را در دسـتور کار خـود قـرار داد و بـا 
برنامه عمیق و دامنه دار به ایفاى نقش پیشـوایی خود پرداخت، 
این رویکرد امام سـجاد؟ع؟ زمینه سـاز انقالب فرهنگی امام باقر و 
امام صادق؟ع؟ گشت، تا آنجا که برخی از نویسندگان، همچون 
عالمـه محقـق مرتضـی جعفـر عاملـی آن حضـرت را »باعث االسـالم 

من جدید« می داند.
راهکارهایـی کـه امـام سـجاد؟ع؟ بـرای مبـارزه بـا نفـوذ دشـمن در 
کار قـرار داده و توانسـت بـه نتیجـه مطلـوب دسـت یابـد،  دسـتور 

متعدد هستند؛ اما در اینجا به دو مورد اشاره می شود:

1�تجهیزامتاسالمیبهقدرتایمان
یکـی از مهم تریـن راه هـای نفـوذ دشـمن، نفـوذ فرهنگـی اسـت 
کـه بـر اسـاس آن باورهـا و اعتقـادات مـردم هـدف قـرار گرفتـه و در 
جهـت تضعیـف آن هـا اقـدام می کننـد. از ایـن رو بـرای مقابلـه بـا 
نفـوذ دشـمنان، بایـد ابتـدا امـت اسـالمی بـه صفاتـی آراسـته شـوند 
کـه بتواننـد خـود را از آفـات درونـی حفـظ نمـوده و یقیـن خویـش را 
افزایش دهند. شرط پیروزی این است که در صف مؤمنان باشند 
و گرنـه راه بـرای نفـوذ دشـمن بـاز خواهـد مانـد. یـاد خـدا، ایمـان، 
صبـر، اسـتقامت، پرهیـزگاری، تـوکل و یقیـن بـه وعده هـای الهـی 
اسـت کـه قـدرت معنـوی بی اندازه ای به انسـان می دهـد. قرآن در 

این باره می فرماید: 
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گـر )در برابـر آن  ْيُدُهـْم َشـْيئا4؛ ا
َ

ك ـْم 
ُ

ك ُقـوا ل َيُضّرُ
َ
»ِإْن َتْصِبـُروا َو َتّت

نقشـه  هاى  كنيـد،  پیشـه  پرهيـزگارى  و  اسـتقامت  دشـمنان( 

)خائنانه( آن ها به شما زيانى نمى  رساند.«

جامعه و امتی که باورهای دینی قوی داشـته باشـند و امور زندگی 
خود را بر اسـاس اصول عقالنی و تفکر سـامان دهند، به سـادگی در 
گر امروزه دشمن در میان امت اسالمی نفوذ  دام دشمن نمی افتند. ا
کـرده و توانسـته برخـی از آن هـا را به سـوی تکفیر دیگر مسـلمانان و 
حملـه و تجـاوز بـه حریـم آنان سـوق دهد، به سـبب دوری از باورها 
و اعتقادات صحیح و عدم بهره گیری از قدت تفکر و تعقل است.

حضرت سجاد؟ع؟ در روایت زیبایی فرمودند: 
ُه ِمْن أْيَسـِر ما فيِه5؛ 

ُ
 ما فيِه، كاَن َهاك

َ
َمل

ْ
ك ُه أ

ُ
ْن َعْقل

ُ
ْم َيك

َ
»َمْن ل

كـه بينـش و عقـل خـود را بـه كمـال نرسـاند - و در ُركـود  كسـى 

فكـری بـه سـر بـرد - بـه سـادگى در هاكـت و گمراهى و سـقوط 

قرار خواهد گرفت.«

آن حضـرت بـرای اینکـه بتوانـد در جـو خفقان روزگار خـود، ایمان و 
باورهـای مـردم را تقویـت کنـد، از قالـب »دعـا« اسـتفاده نمـود؛ زیرا 
دعـا پیونـد عمیـق و معنـوى میـان انسـان و پـروردگار اسـت کـه اثـر 

تربیتی و سازندگی مهمی دارد.
برخـی از دعاهـای حضـرت در کتاب گران بهای صحیفه سـجادیه 
جمـع آوری شـده؛ امـا متاسـفانه برخـی از افـراد در عمرشـان حتـی 
یـک بـار هـم ایـن کتـاب را ورق نمی زننـد، کتابـی کـه تنهـا شـامل 
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راز و نیـاز و مناجـات و عـرض حاجـت در پیشـگاه خدا نیسـت، بلکه 
ابعـاد سیاسـی و اجتماعـی و فرهنگـی و عقیدتی نیز دارد. در البالی 
این عبارات وحی گونه، فلسـفه قیام حسـینی؟ع؟ تبیین می گردد 
و انسـان نیایش گـر ناخواسـته از حالـت انـزوا و خمـودی بــه صحنـه 
مبـارزه بـا طاغـوت و سـتمگران سـوق داده شـده، راه عـّزت حقیقـی 

به وی نشان داده می شود.
آن حضرت دعای 49 صحیفه سجادیه را برای دفع دشمنان و بر 
مال کردن نقشـه های آنان بیان فرموده  اسـت؛ زیرا دشـمن با همه 
وجود در مقابل انسـان ایسـتاده، لحظه ای آرام نیسـت و چشـمش 

به خواب نمی رود.
امـام سـجاد؟ع؟ در دعـاى بیسـتم )دعـاى مـکارم االخـالق(، از 
خداوند، پیروزی و غلبه بر دشمنانش را درخواست نموده است: 

َمنـى 
َ
 َعلـى  َمـْن َظل

ً
نـى َيـدا

ْ
ـٍد َواِلـِه َواْجَعل ِ َعلـى  ُمَحّمَ

ّ
ُهـّمَ َصـل

َّ
لل

َ
»ا

 
ً
را

ْ
 ِبَمـْن عاَنَدنـى َو َهـْب لى َمك

ً
 َعلـى  َمـْن خاَصَمنـى َوَظَفـرا

ً
َوِلسـانا

 ِلَمـْن 
ً
ذيبـا

ْ
ـْدَرًة َعلـى  َمـِن اْضَطَهَدنـى َو َتك

ُ
كاَيَدنـى َو ق َعلـى  َمـْن 

َدنـى؛ خدايـا! بـر محمد و خاندانش 
َ

ـْن َتَوّع  ِمّمَ
ً

َصَبنـى َو َسـاَمة
َ
ق

درود فرسـت و مـرا بـر آنكـه بـر من سـتم كند، دسـتى )نيرويی(، و 

بر آنكه با من ستيزه جويد، زبانى )برهانى( و بر كسى كه با من 

دشمنى و عناد ورزد پیروزى عطا كن و در برابر كسى كه نسبت 

به من، به حيله گری و بدانديشـى بپردازد، راه و تدبير و در برابر 

آنكـه بـر مـن فشـار و آزار رسـاند، نيـرو ده و در برابـر عيب جويانى 

كه بر من عيب جويی و دشنام گويی كنند، قدرت تكذيب و در 

برابر خطر تهديد دشمنان، به من امنيت عنايت فرما!«
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و  از شـبهات  راه نجـات و خالصـی  تنهـا  آن حضـرت در روایتـی 
دشمنان را متمسک شدن به اهل بیت دانسته و می فرماید: 

ـِة، 
َ
باِطل

ْ
ال راِء 

ْ
َوال اِقَصـِة، 

َ
الّن ُعُقـوِل 

ْ
ِبال لُيصـاُب  اهَّلِل  ديـَن  »إّنَ 

نـا 
َ
َم ل

َّ
َمـْن َسـل

َ
ْسـليِم، ف

َ
 ِبالّت

ّ
فاِسـَدِة، َولُيصـاُب إل

ْ
َمقايیـِس ال

ْ
َوال

َسِلَم، وَمِن اْهَتدی ِبنا ُهِدَی؛ به وسيله عقل ناقص و نظريه های 

باطل و مقايسات فاسد و بی اساس نمى توان احكام و مسائل 

دين را به دست آورد؛ تنها وسيله رسيدن به احكام واقعى دين، 

تسـليم محض بودن مى باشـد و هركسـى در مقابل ما اهل بيت 

تسـليم باشـد از هر انحرافى در امان اسـت و هر كه به وسـيله ما 

هدايت يابد خوشبخت خواهد بود.«

خوب اسـت بدانیم نفوذ دشـمن، مختص به زمان اهل بیت؟ع؟ 
نبـوده؛ بلکـه امـروزه هـم وجـود دارد. رهبـر انقـالب اسـالمی ایـران 
پـس از اتمـام برجـام، اعـالم خطری که در مسـیر دشمن شناسـی به 
مردم داده، درباره نفوذ دشـمن اسـت. ایشـان در سـال 94 بیش از 

ح کرده است. 80 بار کلمه »نفوذ« را مطر
گر امروز دشمن می خواهد با ایجاد شبهه مردم را از عزاداری امام  ا
حسـین؟ع؟ بی انگیـزه سـازد، بهتریـن راه مقابلـه ایـن اسـت کـه بـا 
تفکـر و تعقـل و بـا مطالعه منابع متقن دینی، ایمان خود نسـبت به 
عـزاداری را تقویـت و پاسـخ های قانع کننـده ای بـرای این شـبهات 
کنیـم تـا ایـن شـبهات نتواننـد ذره ای از ارادت و محبـت مـا  پیـدا 

نسبت به امام حسین؟ع؟ و عزاداری را کم کنند.
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باید بدانیم امام حسین؟ع؟ برای حفظ دین من و شما، خود را فدا 
کرده و خون عزیزانش در این راه ریخته شد و زن و بچه اش در این 
مسـیر بـه اسـیری رفتنـد. بایـد بـه ایـن برسـیم کـه امام حسـین؟ع؟ 
در پیشـگاه خداونـد کریـم، جایـگاه رفیـع و واالیـی دارد و می توانـد 
دست ما را هم بگیرد. باید به این باور برسیم که امام حسین؟ع؟ 

نمرده؛ بلکه زنده است و در نزد پروردگارش روزی می خورد.
گـر بـه ایـن بـاور و اعتقـاد برسـیم، آن وقـت عـزاداری تنهـا ریختـن  ا

اشک نیست، بلکه عین زندگی و نشاط است.

2�معرفیالگویزندگیاسالمی
امام سجاد؟ع؟ در دعاهای عمیق خود، ابعاد یک زندگی اسالمی 
و ایمانـی و قرآنـی و والئـی را بـه بهتریـن و زیباتریـن وجوه به تصویر 
کشیده و در لباس عشق و معاشقه با خداوند و اشک و آه و مناجات 
بـا قاضـی الحاجـات پـرده از روی بسـیاری از اسـرار کشـف شـده و 
غیرمکشـوف برگرفتـه و سـیمای ملکوتـی و راسـتین انسـان مؤمـن 
و اهـل والیـت و والیت مـدار و والیت پذیـر را بـه نحـو احسـن تبییـن 

فرموده است.
البته محور و اساس دعاهای آن حضرت بر ُحب فی اهلل و معاشقه 
و مناجات و عالیترین جذبه های الهی خالصه می شـود و سـیمای 
آن بزرگـوار سـیمای عاشـق فانـی فـی اهلل اسـت. امـا در البـه الی این 
مضامین عرفانی، سـبک زندگی دینی را به عنوان الگو و سرمشـق 

برای ما معرفی کرده است. 
آن حضـرت در فـرازی از دعـای شـریف مـکارم االخـالق چنیـن نجوا 

می کند: 
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اِلِحيـَن َو  َيـِة الَصّ
ْ
ِنـي ِبِحل

ّ
ـٍد َو آِلـِه َو َحِل ـى ُمَحَمّ

َ
 َعل

ّ
ُهـَمّ َصـِل

َّ
»الل

ِقيـَن؛ خداونـدا بـر محمـد و آل او درود فرسـت  ُمَتّ
ْ
 ال

َ
يَنـة ِبْسـِني ِز

ْ
ل
َ
أ

و مـا را بـه زينـت صالحـان و شايسـتگان مزيـن فرمـا و زينـت 

پرهيزگاران را بر من بپوشان.«

»تقـوی  و  »صالحـان«  عنـوان  دو  جمـالت،  ایـن  در  امـام؟ع؟ 
پیشـگان« را با هم آمیخته، تا دو بعد ایجابی و سـلبی زندگی افراد 
را تبییـن کنـد. یعنـی هـم بایـد انسـان مزیـن بـه لبـاس اهـل صـالح 
باشـد تـا کار نیـک انجـام دهـد و هم لباس اهل تقوی را بپوشـد تا او 

را از آلودگی ها حفظ کند.
آنـگاه امـام؟ع؟ امتیـازات و ویژگی هـای صالحـان و پرهیـزگاران را 

چنین بیان می فرماید:
»ِفی َبْسِط اْلَعْدِل« )گسترش دادن عدالت(. 1
»َو َکْظِم الَغْیِظ« )فروخوردن خشم و کینه(. 2
اِئَرِة« )خاموش کننده آتش فتنه(. 3 »َو ِإْطَفاِء الَنّ
ْهِل اْلُفْرَقِة« )جمع کننده اهل تفرقه(. 4

َ
»َو َضِمّ أ

ِح َذاِت اْلَبْیِن« )تالش برای اصالح ذات البین(. 5
َ

»َو ِإْصال
»َو ِإْفَشاِء اْلَعاِرَفِة« )اشاعه و افشای کارهای نیک دیگران(. 6
»َو َسْتِر اْلَعاِئَبِة« )پوشاندن عیوب دیگران(. 7
»َو ِلیِن اْلَعِریَکِة« )رفتار با نرمی و مالطفت(. 8
»َو َخْفِض اْلَجَناِح« )تواضع و فروتنی(. 9

یَرِة« )سیره نیکو و پسندیده(. 10 »َو ُحْسِن الِسّ
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کمیت آرامش بر زندگی و رفتار(. 11 یِح« )حا »َو ُسُکوِن الِرّ
»َو ِطیِب اْلُمَخاَلَقِة« )معاشرت با شیوه پسندیده و اخالق نیک(. 12
ْبِق ِإَلی اْلَفِضیَلِة« )سبقت گرفتن به سوی فضیلت ها(. 13 »َو الَسّ
ِل« )اهل ایثار و تفضل بودن(. 14

ّ
َفُض »َو ِإیَثاِر الَتّ

« )پرهیـز از . 15 اْلُمْسـَتِحِقّ ْفَضـاِل َعَلـی َغْیـِر  ِ
ْ

ْعِییـِر َو ال الَتّ َتـْرِك  »َو 
سرزنش دیگران و پرهیز از تمجید کسانی که سزاوار آن نیستند(

گر چه کم باشد(. 16 « )گفتار به حق، ا »َو اْلَقْوِل ِباْلَحِقّ َو ِإْن َعَزّ
ِل اْلَخْیِر َو ِإْن َکُثَر ِمْن َقْوِلی َو ِفْعِلی« )اندک شـمردن . 17

َ
»َو اْسـِتْقال

گفتار و کردار و کارهای خیر هر چند بسیار باشند(
 ِمـْن َقْوِلـی َو ِفْعِلـی« )بسـیار شـمردن . 18

ّ
ـِرّ َو ِإْن َقـَل

ّ
»َو اْسـِتْکَثاِر الَش

کارهای شر، هر چند اندک باشد(
از  شـاخصه   18 پیشـین،  کوتـاه  جمـالت  در  سـجاد؟ع؟  امـام 
کـرده اسـت. در  شـاخصه های یـک زندگـی دینـی و الهـی را بیـان 
کشـیده )زندگـی  واقـع آن حضـرت دو شـیوه زندگـی را بـه تصویـر 
غیرصالحـان و غیـر پرهیـزکاران و زندگـی صالحـان و پرهیـزکاران( 
و از خداونـد متعـال خواسـته تـا همیشـه زندگی وی در مسـیر زندگی 
کان و صالحـان ادامـه یابد. مطالعه و بـه کارگیری این 18 مورد،  پـا

سبب دینی شدن سبک زندگی ما می شود.
امام سـجاد؟ع؟ نه تنها در دعاهای خود الگو و سرمشـق می دهد، 
بلکه عمل و رفتار آن حضرت نیز سرمشقی نیکو است. آن حضرت 
اسـوه عبـادت و زهـد و سـاده زیسـتی و نمونـه صبـر و شـکیبایی و 

مظهر آمیختگی علم و حلم و ... است.
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یکـی از اصحـاب امـام زیـن العابدیـن؟ع؟ و از راویـان حدیث به نام 
»زهـری« حکایـت می کنـد: روزی بـه همـراه حضـرت سـجاد؟ع؟، 
نزد پنجمین خلیفه از خلفای اموی در دمشق، عبدالملک مروان 
رفتیم؛ عبدالملک، احترام شـایانی نسـبت به حضرت سـجاد؟ع؟ 
بـه جـا آورد؛ و چـون چشـمش بـه آثـار سـجود در چهـره و پیشـانی 
مبـارک امـام زیـن العابدیـن؟ع؟ افتـاد، گفـت: ای ابـو محمد! خود 
را بسـیار در زحمـت عبـادت انداختـه ای، بـا اینکـه خداونـد متعـال 
تمـام خوبی هـا را بـه تـو داده اسـت و تـو نزدیک تریـن فـرد به رسـول 
اهلل می باشـی، تو دارای علم و کمالی هسـتی که دیگران از داشـتن 

آن محروم می باشند!
امـام سـجاد؟ع؟ فرمـود: آنچـه از فضـل پـروردگار و توفیقـات الهـی 

برای من گفتی، نیاز به شکر و سپاس دارد.
و آنـگاه فرمـود: پیغمبـر خـدا؟ص؟ بـا اینکـه تمـام خطاهـای گذشـته 
و آینـده اش بخشـیده شـده بـود، آنقـدر نمـاز می خوانـد کـه پاهـای 
مبارکش ورم می کرد، به قدری روزه می گرفت که دهانش خشک 

می گشت و می فرمود: آیا نباید بنده ای شکرگزار باشم.
سـپس حضرت در ادامه سـخنانش افزود: حمد خداوندی که ما را 
بر دیگران برتری بخشید و به ما پاداش خیر عطا نمود، و در دنیا و 

آخرت حمد و سپاس، تنها مخصوص اوست.
بـه خـدا سـوگند! چنانچـه اعضاء و جوارحم قطعـه قطعه گردد و در 
اثـر عبـادت نفسـم قطـع شـود، یک صـدم شـکر یکـی از نعمت هـای 

خداوند را هم انجام نداده ام.
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چگونه می توان نعمت های الهی را برشمرد؟! و چگونه توان شکر 
نعمتی از نعمت هایش را خواهم داشت؟!

نه به خدا قسم! خداوند هرگز مرا غافل از شکر نعمت هایش نبیند.
بـر مـن  چنانچـه عائلـه ام و دیگـر خویشـان و سـائر مـردم حّقـی 
بـا خداونـد  بـه جـز عبـادت و سـتایش و مناجـات  نمی داشـتند، 
سـبحان، کار دیگـری انجـام نمـی دادم و سـخنی بـه جـز تسـبیح و 

ذکر خدای متعال نمی گفتم تا آنکه نفسم قطع شود.
زهـری می گویـد: سـپس امـام؟ع؟ بـه گریـه افتـاد و عبدالملـک نیـز 
گریـان شـد و گفـت: چقـدر فـرق اسـت بیـن کسـی کـه آخـرت را طلب 
کـرده و بـرای آن جدّیـت و کوشـش می نمایـد و بین کسـی که دنیا را 
کی ندارد که از کجا و چگونه به دست می آورد. پس  طلب کرده و با

چنین افرادی در آخرت سهمی و نجاتی برایشان نخواهد بود.6
عزادار امام حسین؟ع؟ سیره امام سجاد و اهل بیت؟ع؟ را الگوی 
کـه در ماهـواره و شـبکه های  خـود قـرار می دهـد و سـبک زندگـی 

مجازی و ... را طرد می کند.
گر مقام معظم  عزادار واقعی می داند نباید از دشـمن تبعیت کند. ا
ح می کنـد، ایـن  رهبـری )مدظلـه العالـی( بحـث جهـاد کبیـر را مطـر
کبیـر را هـم خـود ایشـان بـه عـدم تبعیـت از دشـمن تفسـیر  جهـاد 
کیـد می کنـد. مواظـب باشـیم تـا از دشـمن  نمـوده و در ایـن بـاره تأ
تبعیـت نکنیـم و دنبالـه رو او نباشـیم، بلکـه مسـتقل و بـا اقتـدار 
زندگـی خـود را پیـش ببریـم و گـوش مـا بـه دهان دشـمن و چشـم بر 

دست او ندوزیم.



223 تفکرانقالبی،ازعاشوراتاانقالباسالمی/ویژهماهمحرم

گریزوروضه
امام سجاد؟ع؟ در مناسبت ها و مجالس مختلفی مظلومیت خود 
و شـهادت مظلومانـه پـدرش را بـرای مردم تبییـن کرد. آن حضرت 
پس از جریان دلخراش و دلسوز عاشورا بیش از حّد بی تابی و گریه 

می نمود. 
هرگاه غالم امام سجاد؟ع؟ ظرف آب را برای ایشان می آورد، امام 
شـروع بـه گریـه می کـرد تـا اینکـه غـالم بـه نشـانه اعتـراض، گفـت: 
آقا! در طی سـی وپنج سـال گذشـته هربار که برای شـما آب می آورم 
کـه بـه آب می افتـد، اشـکتان سـرازیر  تـا وضـو بگیریـد، چشـمت 
می شـود! هـرگاه بچـه شـیرخواره ای را ببینیـد، گریـه می کنیـد، آقا! 
این همه گریه کردید، دیگر بس نیسـت؟ یا بن رسـول اهلل! شـما با 

این وضعیت و حالتی که دارید، خود را از بین می برید!
حضـرت در پاسـخ فرمودنـد: غـالم! از تو انتظار نداشـتم، این حرف 
ـی  ْیـَت َحّتَ

َ
ـا َرأ  ِمّمَ

َ
َقـّل

َ
ـِه ِفـی أ را بزنیـد! »َو اهلِل َلَقـْد َشـَکا َیْعُقـوُب ِإَلـی َرّبِ

ُه َفَقَد اْبنًا َواِحدا« یعقوب؟ع؟، پیامبر و  ّنَ
َ
َسفی  َعلی  ُیوُسَف  أ

َ
َقاَل  یا أ

پیامبرزاده بود. او دوازده پسـر داشـت، خداوند متعال یکی از آنان 
را مدتـی از نظـرش غایـب کـرد، در اندوه این فـراق موقتی، موهای 
سـر یعقوب سـفید، کمرش خمیده و نور چشـمانش از شدت گریه از 
دسـت رفـت، در حالـی کـه پسـرش در ایـن دنیـا و زنده بود؛ امـا »ِإّنِی  
ْهـِل َبْیِتـی ُیْذَبُحـوَن َحْوِلـی 7؛ مـن بـا چشـمان 

َ
ِبـی َو َجَماَعـَة أ

َ
ْیـُت أ

َ
َرأ

خودم پدر و برادر و 71 تن از خانواده ام را دیدم که مظلومانه کشته 
شـده و بـر زمیـن افتادنـد. پـس چگونه اندوه من تمـام و گریه ام کم 

شود؟
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آفتاب لب بامم، پدِر گریه منم
علی اوسطم و پیر عزا و َمحنم

قسمت این بود که با گریه شوم، هم بیعت
یادگارِی غریِبِ پدری بی کفنم

آب شد پیکر من از غم دروازه شام
ردی از سلسله ها هست، به روی بدنم

یوسفی بودم و از حادثه یعقوب شدم
پسر خسته دل کشته بی پیرهنم

ابکی ابکی لحسین بن علی العطشان
شهرۀ شهر شده گریه دشمن شکنم

سـهل سـاعی می گوید: مـن از سـفر مکـه بـه سـمت بیت المقـدس 
بـر می گشـتم، در شـهر شـام دیـدم مـردم کـف می زننـد بـه یکدیگـر 

می رسند تبریک می گویند، شهر را زینت کردند.
گفتنـد: اسـیران خارجـی را می آورنـد. از  پرسـیدم چـه خبـر اسـت؟ 

کدام دروازه؟ از دروازه ساعات!
کنـاره دروازه سـاعات ایسـتادم، یکبـاره صـدای شـادی و هلهلـه 
جمعیـت بلنـد شـد. تـا نـگاه کـردم چشـمم بـه چنـد سـر بریـده روی 
گذشـت،  کـه  نیزه هـا افتاد. یکـی از سـرها قـرآن می خوانـد. سـرها 
دیـدم آقـای بزرگـواری را سـوار بـر شـتر برهنـه آوردنـد! آثـار بزرگـی از 
صورتـش نمایـان بـود، جلـو رفتـم سـالم کـردم، آقـا فرمودنـد: خـدا 
رحمتت کند کی هسـتی؟ که مرا در این شـهر سـالم می کنی )یعنی 

اینجا به ما سنگ زدند، زخم زبان می زنند(
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گفتـم: آقـا سـهل سـاعدی هسـتم از صحابـه جـدت رسـول خدایـم، 
آقا! این چه حالی است می بینم. فرمودند: سهل ساعدی! بابایم 
را کشـتند، عمویـم را شـهید کردنـد بـه حالـش گریـه کـردم. آقـا چـه 
گر ممکن اسـت پارچه ای را زیـر زنجیر گردنم  کنـم؟ فرمـود سـهل، ا
بگـذار. سـهل گفـت: تـا زنجیر را از گردن آقا بلنـد کردم، دیدم خون 

تازه از زیر حلقه های زنجیر جاری شد.

بیمار چنین عاشق و دلداده که دیده
خ یار که دیده  در تاب و تب از عشق ر

گه روی شتر گه به روی خار مغیالن
گه مجلس بیگانه و اغیار که دیده

در سلسله از کرب و بال در سفر شام
بر روی شتر پیکر تب دار که دیده



22615

 
1 . روش داستانی.

2 . اإلحتجاج علی أهل اللجاج، ج 1، ص 172.
3 . اإلحتجاج علی أهل اللجاج، ج 2، ص 313 ـ 314.

4 . آل عمران/120.
5 . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 11، ص 206.

6  . بحار األنوار، ج 46، ص 52.
كامل الزیارات، ص 107 و مستدرک الوسائل، ج 2، ص 466.  . 7



فصـــــــــــــــــلاول

ریشه ها 
و  زمینه های 

انقالب حسینی ؟ع؟

شب
دوم محـرم



29 تفکرانقالبی،ازعاشوراتاانقالباسالمی/ویژهماهمحرم

ایجادانگیزه1
کار اباعبـداهلل الحسـین؟ع؟  َنصـر بـن َابـی ِنْیـَزر، یکـی از یـاران فـدا
اسـت. بـرای ایـن او را بهتـر بشناسـیم، بایـد مقـداری بـه گذشـته 
برگردیم. ابی نیزر فرزند نجاشی پادشاه حبشه است که مهاجران 
اسالم را پذیرفت. زمانی که نجاشی آیات قرآن را از زبان مسلمانان 
مهاجـر شـنید، بـه حقانیـت قـرآن و مسـلمانان پـی بـرد و در برابـر 

نمایندگان رسمی قریش، از مسلمانان دفاع کرد. 
نجاشـی فرزنـدش »ابونیـزر« را بـه خدمـت پیامبـر؟ص؟ فرسـتاد تـا بـا 
اسـالم آشـنا شـود. ابونیزر بعد از مدتی به اسـالم رغبت نشـان داد و 
مسـلمان شـد و پـس از آن تحـت تربیـت و توجـه پیامبـر اسـالم؟ص؟ 
قرار گرفت. می گویند: پس از مرگ نجاشی، مردم حبشه به مدینه 
آمدنـد تـا تنهـا بازمانـده او )ابـی نیـزر( را بـرای نصـب پادشـاهی بـه 
حبشه ببرند، ولی او گفت: یک ساعت در خدمت رسول اهلل بودن 

برایم از یک عمر پادشاهی شما و حبشه برتر است.
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تـا در خدمـت  یافـت  افتخـار  ابونیـزر  پیامبـر؟ص؟،  از رحلـت  بعـد 
امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ بمانـد. ابونیـزر می گویـد روزی در منطقـه 
»ُبَغیِبَغـه« )منطقـه ای کـه پشـت بقیـع فعلـی می باشـد(، مشـغول 
کشـاورزی بـودم، در آن حـال کسـی از دور بـه سـویم آمـد. نزدیـک 
کـه شـد دیـدم موال امیرالمؤمنین اسـت. آن حضرت فرمـود: ابونیزر 
خیلـی گرسـنه ام. آیـا غذایـی داری؟ مـن بـه شـدت شـرمنده شـدم. 
کـی مـن  زیـرا چیـزی بـرای پذیرایـی از ایشـان نداشـتم. تنهـا خورا
کـه در پیـه شـتر پختـه بـودم و قسـمتی از آن را  کـدو بـود  مقـداری 
اسـتفاده کـرده و مقـدار کمـی از آن باقـی مانـده بود که می خواسـتم 

آن را دور بریزم.
عـرض کـردم: چیـزی در خـور شـأن شـما نـدارم. حضـرت فرمودنـد: 
هـر چـه هسـت بیاوریـد. بـا شـرمندگی آن مقـدار غـذا را نـزد ایشـان 
گذاشتم. حضرت بر اساس رسم همیشگی خود، سه لقمه خورد و 
بلند شد. سپس فرمود: این غذا حقی را بر من ایجاد کرده که باید 
آن حق را ادا کنم. آنگاه کلنگ را برداشت و شروع به کندن نمود. 
ک آلـود و خیـس  پـس از مدتـی دیـدم تمـام لباس هـای حضـرت خا
عرق شده و حاصل تالش ایشان چاه آبی بود که آب آن به پهنای 

گردن شتر، از زمین می جوشید.
حضـرت پـس از حفـر چـاه و جـاری شـدن آب، خـدا را سـپاس گفـت 
و دو رکعـت نمـاز خوانـد و فرمـود: »ابونیـزر ایـن آب مـال شماسـت.« 

بعدها این منطقه معروف شد به منطقه ابونیزر.
گذاشـت.  ابونیـزر بعـدًا صاحـب یـک فرزنـد شـد و اسـمش را نصـر 
ابونیزر به فرزندش سـفارش کرد، از آنجا که علی؟ع؟ یک چشـمه 
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بـه مـا بخشـیده، تـو نیـز چشـمه ای بـه ایـن خانـواده ببخـش. نصـر 
خطاب به پدر گفت: مگر خدا نیاموخته: 

گـر ايشـان يک چشـمه  ـُه َعْشـُر امثاِلَهـا«2 ا
َ
ل

َ
»َمـْن َجـاَء بالَحَسـنِة ف

بـه مـا بخشـيده، مـن بايـد ده چشـمه به حسـين؟ع؟ هديه كنم. 

گـر مـن صـد چشـمه هـم بـه او ببخشـم، ايـن پاسداشـت  البتـه ا

محبت های او نيست. 

نصربـن ابـی نیـزر بـا امام حسـین؟ع؟ به کربـال می آید و روز عاشـورا، 
خـود را سـپر اباعبـداهلل؟ع؟ قـرار می دهد تا اینکه بـر اثر تیرهایی که 
بـه بـدن او می خـورد، ده چشـمه خـون از بدنـش می جوشـد. کنـار 

اباعبداهلل به زمین می افتد و می گوید: 
يـُت َيابـن َرُسـول اهَّلَل؛ ای پسـر رسـول خـدا! آيـا وظيفـه ام را 

َ
 َوف

َ
»ا

خوب انجام دادم.« 

امام فرمود: 
ماِمـى ِفـى الَجنـه«. بلـه تـو پیـش از مـن بـه بهشـت 

َ
»َنَعـم انـَت ا

رسيدی.3 

کاری نمی شـود از چشـمه های خونی که بر بدن  در تحلیل این فدا
نصـر بـن ابـی نیـزر جـاری شـد، سـخن گفـت؛ امـا از ضربـات کلنگـی 
که پنجاه سـال قبل امام علی؟ع؟ در ته چاه می زد سـخن نگفت. 
کارزار  نمی شـود از عـرق جبیـن ایـن یـار فدایـی ابـی عبـداهلل در 
صحبـت کـرد و از عـرق جبیـن امیرمؤمنـان در تـه آن چـاه صحبتـی 
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نکـرد. حقیقـت ایـن اسـت کـه ایـن چشـمه های جـاری شـده در راه 
امام حسـین؟ع؟ ریشـه در ضربات کلنگ امیرالمومنین؟ع؟ در ته 
کاری گـره خـورده. ایـن  کاری بـه آن فـدا چـاه دارد. ریشـه ایـن فـدا

انقالب در محضر ابی عبداهلل؟ع؟، ریشه در »ُبَغیِبَغه« دارد. 

متنومحتوا
در تحلیـل و بررسـی بسـیاری از حـوادث و اتفاقـات سـر نخ هایـی 
وصـل  کهن تـری  ریشـه های  بـه  را  انسـان  کـه  می آیـد  به دسـت 
می کنـد کـه گاهـی فاصلـه زمانـی بسـیاری میـان آن دو وجـود دارد. 
گاهـی ظلمـی در  کاری ریشـه دارد و  کاری در فـدا گاهـی فـدا البتـه 
ظلمـی دیگـر. نمونـه ای از تاثیر گـذاری در جریان هـای مثبت ارائه 
می شـود، اما ظلمی که در عاشـورا رقم خورد و زمینه ای شـد تا امام 
حسـین؟ع؟ انقالبـی را آغـاز کنـد، نـه یـک اتفـاق و نـه یـک حادثـه، 
بلکه یک جریان است که باید به دنبال ریشه های آن گشت. باید 

به دست آورد که این شجره از کدام چشمه خبیثه آب می خورد.
سـرنخ های به دسـت آمـده از حادثـه عاشـورا، مـا را بـه ریشـه های 
کهـن پنجـاه سـاله در سـقیفه و جریـان غصـب خالفـت از خانـدان 
پیامبـر؟ص؟ متصـل می کنـد و نشـان می دهـد، جریـان انحرافـی کـه 
در مسـأله رهبری و جانشـینی پیامبر پیش آمد، به تدریج، جامعه 
کـرد و دشـمنان دیریـن اسـالم و  ل مکتـب دور  را از سرچشـمه زال
پیامبر؟ص؟، کم کم قدرت یافتند و با سلطه بر سرنوشت مسلمین 

و حکومت، اهداف و نّیات شوم خود را تحّقق بخشیدند.
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مرحـوم محقـق اصفهانـی معروف به عالمـه کمپانی؟ق؟ به بهترین 
شـکل ممکـن واقعـه عاشـورا را ریشـه یابی کـرده و نسـبت بـه نـگاه 
ظاهـری و دیـدن ایـن واقعـه تنهـا در روز دهـم محـرم 61 هجـری، 
هشـدار داده و ما را به دیدن افق های بلندتر و سرچشـمه اصلی که 

این شجره خبیثه از آن آب می خورد، دعوت می کند.
عالمـه کمپانـی در شـعر بسـیار زیبایـش، چنیـن روشـنگری نمـوده 

است: 

فما َرماه ِاْذ َرماُه َحرَمله
َد له و اَنما َرماُه َمن َمّهَ

آنـگاه کـه حرملـه )لعنُة اهلل علیه( در کربال تیـر انداخت، این حرمله 
نبود که تیر می انداخت. بلکه کسی که زمینه ساز این حادثه بود، 
تیراندازی کرد. یعنی تیر حرمله، سال ها پیش و از کمانی دیگر و با 
ضرب شـصت ظالمی دیگر به حرکت درآمد و به دنبال هدف خود 
می گشـت. این تیر، 50 سـال جاده کربال را در نوردید و دهم عاشـورا 

61 هجری به هدف نشست. 
وُسـه َعلي َيِد الخليفة« تيری 

َ
تي ِمن جانب السـقيفة و ق

َ
»َسـهٌم ا

 ظالٍم ظلَم حق 
َ

از سـوی سـقيفه آمد كه كمانش به دسـت »اول

محمد« بود!

حقیقتًا بهتر از این نمی شود این صحنه معادله گونه تاریخ را، حل 
کاوی نمود. کرد و وا

گر چشـمه شـوم سـقیفه نبود، هرگز جنایت های بعدی که اوج آن  ا
در عاشـورا اسـت، پیـش نمی آمـد و مسـیر تاریـخ اسـالم و شـیعه بـه 
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گونه دیگری رقم می خورد.
و در یک کالم:

همان هایی که از حیدر بریدند!
حسین ابن علی را سر بریدند!

درسقیفهچهگذشت؟
کـه خداونـد منـان بـرای انسـان ها معیـن  در سـقیفه مسـیری را 
کـرده بـود، منحـرف و مـوال علـی؟ع؟ و فرزنـدان معصومـش؟ع؟ را 
خانه نشـین نمودنـد و خـود را بـه جـای آنـان معرفی کردنـد! نتیجه 
ک اهل بیـت؟ع؟ تربیـت نشـدند و  ایـن شـد کـه مـردم در مکتـب پـا

باب انجام همه کارهای زشت و ناپسند بر ایشان باز شد.
کردنـد، بـرای اداره  کـه مـردم تصـور  مشـکل از آنجـا شـروع  شـد 
حکومـت، نیـازی بـه امـام معصـوم؟ع؟ نیسـت و خـود می تواننـد 
جامعـه را اداره کننـد! در واقـع انسـان کاملی کـه خلیفه تام خداوند 

بر روی زمین بود را کنار  زدنند!
کـه اداره حکومـت را فقـط یـک امـر  مشـکل از آنجـا نشـأت  گرفـت 
مـادی دانسـتند کـه می خواهـد فقـط نظـم اجتماعـی را در جامعـه 
برقرار کند و برای برقراری نظم اجتماعی، به اسم دموکراسی، امام 

معصوم؟ع؟ که مجری احکام الهی در زمین است را کنار زدنند.
نتیجـه تفکـر سـقیفه ای این شـد که در روز عاشـورا خلیفـه خدا را به 

بدترین وجه ممکن به شهادت رساندند.
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گر پیمان مردم با »ولی« بود ا
گر پیوند با آل علی بود ا

نه فرمان نبی از یاد می رفت
نه رنج و زحمتش بر باد می رفت

نه زهرا کشته می شد در جوانی
نه می شد خسته از این زندگانی

نه خون دل نصیب مجتبی بود
نه پرپر الله ها در کربال بود

فرهنگسقیفهای
ع فرهنگـی کـه از جنـس سـقیفه باشـد، و انسـان  بایـد بدانیـم هـر نـو
کنـد، حـال چـه آن شـخص  آن را بپذیـرد و بـه آن فرهنـگ عمـل 
کافرتریـن اشـخاص و یـا از نظـر ظاهـری موجه تریـن افـراد از نظـر 
دین باشـد، جا پای اهل سـقیفه گذاشـته اسـت. اهل سـقیفه اهل 
عبـادات طوالنـی بـوده و پـس از اعمـال حکمیـت نیـز از دیـن دم 
کمیت آن با  می زدند؛ اما کدام دین؟ دین بی والیت. دینی که حا

معصوم و جانشین معصوم نباشد!
مگر باطن دین، چیزی جز والیت است؟

در فرهنگ سـقیفه ای، هرجا می دیدند نظر اسـالم برای امور کافی 
نیسـت،  بـه جـای اینکـه دستشـان را بـه اسـالم بدهنـد و خـود را بـاال 

بکشند، نظر خود را بر اسالم ترجیح می دادند.
آری، در این فرهنگ اسـت که حسـین بن علی؟ع؟، انسـان کامل 
و باالتریـن مقـام معنـوی عالـم بـه مسـلخ مـی رود و بـا تیـر سه شـعبه 
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کبر او را تکه تکه  گلوی طفل شش ماهه اش را پاره پاره و بدن علی ا
می کننـد و دو دسـت ابوالفضـل العبـاس؟ع؟ را جـدا و یـاران باوفای 

امام حسین؟ع؟ را با فجیع ترین وجه به شهادت می رسانند.

معاویهویزیدبسترسازجنایت
اهـل  بـه  جنایـت  و  ظلـم  سرچشـمه  سـقیفه،  شـورای  بنابرایـن 
بیت؟ع؟ اسـت و معاویه و یزید دسـت نشـانده برگزیدگان شـورای 

سقیفه بودند و دستور العملشان همان دستورالعمل آن ها بود.
معاویـه و یزیـد بـرای رسـاندن آب زهـر آلود آن سرچشـمه به درخت 
خبیثـه، بسـترهای بسـیار مناسـب و خوبـی بودنـد، البتـه دسـتگاه 
حکومـت معاویـه، هـم از نظـر مرکزی با حکومـت یزید کامال تفاوت 

دارد، هم از نظر اطرافیان و کارگردان ها.
معاویـه مـردی عـوام فریب، سیاسـتمدار، با تجربه و دارای سـوابق 
فراوانی در کار ُملك و ُملکداری اسـت، اما یزید یك جوان خام، بی 
تجربه و خوشـگذرانی اسـت که ریاسـت و حکومت را هم برای َمی 

و معشوق و شعر و شرابش می خواهد.
بـا سـابقه و  بـن عـاص ، مردمـی  اطرافیـان معاویـه ماننـد عمـرو 
ریشـه دار بودنـد کـه در کوران هـای سیاسـی گذشـته، کامـال پختـه 
شـده و بسـیاری از آنان دسـت کمی از خود معاویه نداشـتند و برای 
نگهـداری دنیـای خـود از هـر نقشـه ای اسـتفاده می کردنـد و بـه 
همین دلیل امام حسین؟ع؟ تا روی کار آمدن یزید دست به قیام 
و انقالب نزدند و منتظر ماندند تا بستر الزم فراهم شود تا در شرایط 
ک خـود و یارانـش شـجره طیبـه  مناسـب بـا جـاری کـردن خـون پـا
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اسـالم را بـه ثمـر بنشـاند. همـه جانفشـانی و ایثارهـا در کربـال بـرای 
ع تفکر و فرهنگ سقیفه ای است.  جلوگیری از این نو

گـر مـا در آن زمـان بودیـم، چـه  امـا مهم تریـن سـؤال ایـن اسـت: ا
می کردیم؟

جـواب: مگـر سـقیفه فقـط در آن زمـان بـوده اسـت؟ ممکـن اسـت، 
مـا نیـز امـروزه جـزء تابعیـن آن فرهنـگ بـوده و از ولـی بـر حـق خـود، 
اطاعـت محـض نداشـته باشـیم! یـا هـر کجـا فرمـان ولـی، مخالـف 
منافـع مـا باشـد، از او سـرپیچی کنیـم و ارزش هـای دینـی و الهـی را 

زیر پا بگذاریم! 
آیـا چنیـن تفکـری امـروزه وجـود نـدارد؟ آیـا عـده ای بـه دنبـال ایـن 
نیسـتند کـه همـان آشـی کـه در سـقیفه پخته شـد و عـده ای زیادی 
را مسـموم کـرد امـروز هـم بـرای ما بپزند و فکرها را نسـبت به والیت 

فقیه مسموم کنند؟
حضـرت امـام خمینـی؟ق؟ اصـل والیـت فقیـه را بـر مبنـای عقلـی و 
کید کردند:  ح فرمودنـد و تأ کمیـت دینـی مطر نقلـی بـودن آن در حا

»پشتیبان والیت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد.«. 
اصـل والیـت فقیـه در دوران امـام بزرگـوار، اصالـت خـود را در اداره 
نظام اسـالمی و دفاع از حقوق مسـلمانان و مسـتضعفان به روشـنی 
نشـان داد و ایـن اصـل مترقـی اسـالم، اسـتحکام و اسـتمرار خـود را 
در دوران رهبـری پربرکـت مقـام معظـم رهبـری بـه اثبـات رسـاند و 
تالش هـای ناموفـق مخالفـان والیـت فقیـه در حـذف ایـن اصـل بـا 
بصیـرت مـردم و درس آمـوزی از فرهنـگ عاشـورا بـه سـنگ خورده 

است. 
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گریزوروضه
امـا فرهنـگ برآمـده از سـقیفه و دسـت اندرکاران آن، روز دوم مـاه 
محـرم کاروان ابـی عبـد اهلل الحسـین؟ع؟ را بـه کربـال کشـاندند و 
بسـتر مناسـبی را بـرای یزیدیـان فراهـم نمودند تا ایـن عزیزان را به 

شهادت برسانند. 
ابـن اثیـر جـزری در کتـاب ُاسـد الغابـة فـی معرفـة الصحابـة از زبـان 
راوی نوشـته: بـا امیرالمؤمنیـن آمدیـم کنـاره فـرات، از مسـیر کنـاره 
گرفـت و ایسـتاد و مـا دورش را گرفتیـم. با دسـت به نقطه ای اشـاره 

کرد و فرمود: 
»هذا موضُع ِرواِحلهم، و ُمناُخ ِركاِبهم و ُمَهراُق ِدماِئِهم؛ خوابگاه 

شـتران آن ها اينجاسـت. اينجا از مركب پیاده مى شـوند. اينجا 

خون های مباركشان به زمين مى ريزد.«

کی هـم گفـت: »بأبـی َمـن ال  آن حضـرت در انتهـا یـک جملـه سـوزنا
ـماء إال اهلُل4؛ پدرم فدای آن کسـی که  ناصَر له فی الرِض وال فی الّسَ

نه در زمین و نه در آسمان یاوری جز خدا ندارد.«
می دانیـد ایـن پیش بینـی امیرالمؤمنیـن چـه زمانـی محقـق شـد. 
آنگاه که کاروان امام حسین؟ع؟ رسید به مکانی که یکباره دیدند 

اسب ابی عبداهلل قدم از قدم بر نمی دارد.
ُهّمَ ِإّنِي 

َّ
  الل

َ
َقال

َ
ُء ف

َ
ْرَبا

َ
 ك

َ
ِقيل

َ
ْرِض ف

َ ْ
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َ
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َ
َها ق

َ
ا َوَصل ّمَ

َ
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َ
»ف

وا 
ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ّمَ ق

ُ
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َ
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ْ
ْرِب َو ال

َ
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ْ
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ُ
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َ
أ

ِني 
َ
ث

َ
ا َحّد

َ
ُبوِرَنا ِبَهذ

ُ
 ق

ُّ
َهاُهَنا َمَحّطُ ِرَحاِلَنا َو َمْسَفُك ِدَماِئَنا َو ُهَنا َمَحل

 اهَّلل5؛ وقتى به كربا رسيدند، امام حسين؟ع؟ پرسيد: 
ُ

ي َرُسول َجّدِ
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»نام اين زمين چيست؟« گفته شد: كربا. فرمود: خدايا من پناه 

مى برم به تو از اندوه  و با. سپس فرمود: »اينجا محل اندوه و با 

اسـت، فرود آيید.« در همين جا فرود آيید، سـوگند به خدا همين 

جا جاى پیاده شدن ما و محل ريختن خون ما و محل قبرهاى ما 

اسـت. سـوگند بـه خـدا در هميـن جـا اهل بيت من به اسـيرى برده 

مى شوند. جّدم رسول خدا؟ص؟ به من چنين خبر داده است.«

ای زمین کربال من ارمغان آورده ام
ُدّر کوچک اصغر شیرین زبان آورده ام

ای زمین کربال آخرین مأوای ما
دست بگشا بهر استقبال ما

ای زمین کربال این خواهر غم پرورم
ای زمین کربال این شیرخواره اصغرم

کـه دختـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در همیـن  امـا یـک روزی هـم رسـید 
سرزمین به یک نحوی جمالت آن دو امام را تکرار کرد.

کنـار قتلـگاه، »َتْنـُدُب  کـه زینـب؟اهع؟ آمـد  کـدام روز؟ همـان روزی 
اْلُحَسـْیَن؛ شـروع کرد بر امام حسـین گریه کردن.« »ُتَناِدی ِبَصْوٍت 
َحِزیـٍن َو َقْلـٍب َکِئیـٍب؛ بـا صـدای پـر از درد و بـا دلـی شکسـته فریـاد 
ْثَنْیـِن َنْهبـًا؛ پـدرم به  ِ

ْ
ْضَحـی  َعْسـَکُرُه ِفـی َیـْوِم ال

َ
ِبـی َمـْن  أ

َ
کشـید: »بأ

ِبی اْلَعْطَشاُن 
َ
فدای آن کسی که خیمه هایش را غارت کردند.« »ِبأ

ی َمَضی؛ پدرم فدای آن آقایی که کنار نحر آب با لب تشـنه سـر  َحّتَ
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َماِء؛ پدرم فدای  ِبی َمْن َشـْیَبُتُه َتْقُطـُر ِبالّدِ
َ
از بدنـش جـدا کـردن« »ِبأ

آن آقایی که خون از محاسن شریفش می چکید.«
امـا یکبـاره لحـن کالم را عـوض کـرد، فریـاد کشـید: »َوا ُمحمـَداه َوا 
َداء«6 ِس ِمَن اْلَقَفا َمْسُلوُب اْلِعَماَمِة َو الّرِ

ْ
أ َجداه  َهَذا ُحَسْیٌن َمْجُزوُز الّرَ
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ایجادانگیزه1
گـر نبـود ایـن درس هـا  تاریـخ درس هـا و عبرت هـای زیـادی دارد و ا
و عبرت هـا، چـه بسـا اشـتباهات و خطاهـای ملـت هـا مـدام تکـرار 
مـی شـد. بـرای تذکـر آن درس هـا و عبرت هـا و مصـون مانـدن از آن 
خطاهـا شـعار هایـی مـد نظـر قـرار مـی گیـرد. یکـی از شـعارهایی کـه 
تقریبـًا از اوایـل انقـالب و بـا شـروع دوران دفـاع مقـدس بـه صـورت 
همگانی موردتوجه مردم ایران قرار گرفته و در اغلب مراسـم های 
مذهبـی و سیاسـی کشـور بـر زبـان میلیون ها زن و مـرد ایرانی جاری 
می شـود، شـعار: »ما اهل کوفه نیسـتیم علی تنها بماند« می باشد. 
شعاری که امروز ملت شجاع و قهرمان ایران اسالمی سر می دهند 
برگرفتـه از درس هـا و عبـرت هـای تاریـخ اسـالم مـی باشـد و گویـای 
ایـن نکتـه  ظریـف اسـت کـه ما با بصیـرت و هوشـیاری و با موقعیت 
شناسی و والیت مداری، فریب نیرنگ بازان و حقه بازان زمانه ی 

خود را نخواهیم خورد و دست از ولی خود بر نخواهیم داشت.
»ما اهل کوفه نیستیم« به این معنی است که در راه دستورات دین 
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و والیت از چنان استقامتی برخورداریم که طمع مال دنیا و آسایش 
در آن نداریـم تـا رهبـر دینـی و سیاسـی خـود را تنهـا گذاشـته و باعـث 

شویم تاریخ صلح امام حسن؟ع؟ را بر ولیمان تحمیل گردد.
»ما اهل کوفه نیستیم« به این مفهوم است که ما گروهی نیستیم 
کـره و تطمیـع و تحریـم، حمایت  کـه دشـمن بتواننـد بـا ارعـاب، مذا
مـا را از والیـت سـلب کنـد؛ بلکـه از دیـار سـلمانیم و در خیـل کوفیانی 
همچـون حبیـب بن مظاهـر، هسـتیم کـه تـا آخریـن قطـره خون به 
حمایـت از موالیمـان می پردازیـم و نمی گذاریـم تاریـخ کربـال دوباره 

تکرار شود؛
بنابرایـن »مـا اهل کوفه نیسـتیم، علی تنها بماند« جمله ای  اسـت 
کوتـاه، بـا مفهومـی بـه عمق هزار و چهارصد سـال تاریخ. پس نباید 

به آسانی از کنار آن گذشت.
حـال ایـن سـؤال ها بـه ذهـن می آیـد: چـرا کوفـه بـه اینجـا رسـید؟! 
چـرا اّمـت اسـالمی کـه آن قـدر نسـبت بـه جزئیـات احـکام اسـالمی و 
آیات قرآنش دّقت داشـت، در چنین قضیه آشـکاری، دچار غفلت 
خ داد؟ مـا چـه  و سـهل انگاری شـد و فاجعـه ای بـه عظمـت کربـال ر
کنیم که آن گونه نشود؟ آیا مردم زمان ما، از جامعه زمان پیغمبر و 

امیرالمؤمنین؟ع؟ قرص تر و محکم تر هستند؟!

متنومحتوا
یکـی از مؤثرتریـن راه حل هـا ایـن اسـت کـه بایـد ابزارهـای دشـمن 
کوفـه را شـناخت و ابزارهـا و تکنیک هـای  بـرای نفـوذ در مـردم 
دشـمن برای نفوذ در خواص را رصد کرد. باید دید دشـمن چه کرد 
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بـا کوفیانـی کـه بـا آن همـه شـور و شـوق امـام زمـان خـود  را دعـوت 
کردنـد، امـا ایشـان را یـارى نکـرده و حتـی در برابـر ولـی خـدا شمشـیر 

کشیدند؟
نوشـتند.  حسـین؟ع؟  امـام  بـه  متعـددی  نامه هـای  کوفیـان 
نامه نـگارى آنـان، در ایـام اقامـت امـام حسـین؟ع؟ در مکـه )دهـم 
ماه رمضان سـال 60 ق( آغاز شـد2 و از جهت تعداد به حدی رسـید 
کـه می تـوان از آن بـه نهضـت نامه نـگارى یـاد کـرد. ایـن حرکـت بـه 
کـه در هـر روز بـه طـور متوّسـط ششـصد نامـه بـه  مرحلـه اى رسـید 
امـام؟ع؟ می رسـید تـا اینکـه تعـداد نامه هـا بـه دوازده هـزار نامـه 

رسید.3
مختلـف  گروه هـاى  و  نبـوده  خـاص  طیـف  یـك  از  نامه نـگاران 
بـا گرایش هـاى بسـیار متفـاوت را در بـر می گرفتـه، به گونـه ای کـه 
در میـان آن هـا نـام شـیعیان خاصـی همچـون سـلیمان بـن صـرد 
خزاعـی، مسـّیب بـن نجبـه خـزارى، رفاعـة بـن شـداد و حبیـب بـن 
کن  مظاهر دیده می شـد. در نقطه مقابل افرادى از حزب اموى سـا
در کوفه، همانند شـبث بن ربعی )که بعدها مسـجدى به شـکرانه 
کشـته شـدن امـام حسـین؟ع؟ بنـا کرد(، حّجـار بن ابجر )کـه در روز 
عاشورا در حالی که از سرداران سپاه عمر بن سعد بود، نامه خود به 
امـام؟ع؟ را انـکار کـرد(، یزیـد بـن حـارث بـن یزیـد )او نیـز نامه خود 
بـه امـام؟ع؟ را در روز عاشـورا انـکار کـرد( و عمـرو بن حجـاج زبیدى 
)مأمـور شـریعه فـرات همـراه بـا پانصـد سـوار بـه منظـور جلوگیـرى از 
دسترسی امام؟ع؟ به آب( در فهرست آن ها دیده می شد که اتفاقًا 
شـورانگیزترین نامه هـا را نیـز اینان نگاشـتند و بـه امام؟ع؟ گزارش 
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لشکرى آماده )جند مجّند( را دادند.4
کـه در تاریـخ نامـی  کثریـت نامه نـگاران را-  امـا بـه نظـر می رسـد ا
کـه  از آن هـا بـرده نشـده اسـت- تـوده مردمـی تشـکیل می دادنـد 
عمدتـًا بـه دنبـال منافـع مادى خود بودند و به آن سـمتی می رفتند 
کـه احسـاس می کردنـد بـاد بـه آن طـرف مـی وزد. اینـان گرچـه در 
بحران هـا، تـوان رهبـرى بحـران را ندارند؛ اّمـا موجی عظیم اند که 
دشـمن، می توانـد بـا تدبیرهـاى خود، به خوبـی از آنان بهره گرفته 

و با سوارى گرفتن از آن ها، به مقصد خود برسد.

سیاستهاوابزارهاینفوذدشمن
سیاسـت ها و ابـزار نفـوذ دشـمن بـرای رخنـه در کوفیـان و انقـالب 
حسـینی؟ع؟ متعـدد می باشـد. در ایـن فرصـت بـه دو مـورد اشـاره 

خواهیم کرد:

۱. مذاکره
بـا ورود ابـن زیـاد به کوفه، اشـراف قبایـل و نیز طرفداران اموى، به 
سرعت دور او را گرفتند و او را در جریان ریز مسائل کوفه گذاشتند. 
نـزد  امـام؟ع؟  از محبوبیـت  آغـاز ورود خـود  عبیـداهلل در همـان 
کوفیـان و گسـتردگی قیـام بـه خوبـی مطلـع گشـت و بـا عمامـه اى 
سـیاه و صورتـی پوشـیده وارد کوفـه شـد. مـردم منتظـر امـام؟ع؟ به 
خیال آنکه او امام حسـین؟ع؟ اسـت، اسـتقبال بسیار گسترده و پر 
کـره  شـورى از او بـه عمـل آوردنـد. ابـن زیـاد بـا ایـن خدعـه بسـتر مذا
و صحبـت بـا مـردم را بـرای خـود فراهـم کـرد و بـا تکیـه بـر تجربیات 
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سیاسـی خـود در بصـره و نیـز بـا کمـك طرفدارانـش، سیاسـت هاى 
عاجالنه و ابزارهای مؤثرى را براى نفوذ در مردم و تضعیف انقالب 

حسینی؟ع؟ در پیش گرفت.
کـره و تعامـل درس عاشـورای حسـینی؟ع؟ نبـود؛  بنابرایـن مذا
بلکه از ابزارهای نفوذ دشـمن در کربال بود که با کمک آن، مردم را 

خریدند تا علیه امام خودشان شمشیر بکشند.
کـره بـرای دشـمن بـه خوبـی جـواب داد و مردمـی کـه آمده  ابـزار مذا
بودنـد سـخنان امـام حسـین؟ع؟ را گـوش دهنـد و دل هایشـان بـا 

ج شد. امام بود، شمشیرهایشان علیه امام از نیام خار
که امـام  شـویم  یـادآور  هـم  را  نکتـه  ایـن  اسـت  مناسـب  اینجـا 
کـره بـه معنـای تعامـل و رسـیدن بـه یک  حسـین؟ع؟، هرگـز بـه مذا
توافـق بـا حکومـت جـور و ظلـم و دسـتگاه نامشـروع بنی امیـه، تـن 
کـه بیـن امـام حسـین؟ع؟ و معاویـه،  نـداد. در مکاتبـه و نامـه ای 
صـورت می گیـرد، امـام بـه صراحـت، می فرمایـد: »آیـا تـو همـان 
کـی چـون زیـاد را بـر عـراق و بصـره  معاویـه اى نیسـتی کـه فرزنـد ناپا
مسـلط کـردى تـا دسـت و پاهـاى مـردم را قطـع نمایـد، چشـم هاى 
آنـان را از کاسـه درآورد، ایشـان را بـر فـراز شـاخه های درخـت خرمـا 

به دار بزند... 
ْيَها ... من 

َ
َيِتَك َعل

َ
ِة ِمْن َول ّمَ

ُ ْ
ى َهِذِه ال

َ
ْعَظَم َعل

َ
 أ

ً
ُم ِفْتَنة

َ
ْعل

َ
 أ

َ
ِإّنِي ل

بـراى ايـن امـت، فتنـه ای بزرگ تـر از ايـن نمى بينـم كه تـو خليفه 

آنـان باشـى مـن نظـری را بـراى خـودم و دينـم و امـت حضـرت 

گر من با تو جهاد  محمـد بهتـر از ايـن نمى بينـم كـه بـا تو بجنگـم؛ ا

گـر جهـاد بـا تـو را تـرك  كنـم، قربـًه الـى اهَّلل تعالـى جهـاد مى كنـم و ا
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كنم، بايد براى اين گناه از پروردگارم طلب مغفرت كرده و از او 
بخواهم كه مرا هدايت كند.«5

کـره  بنابرایـن درگیـری امـام بـا معاویـه و یزیدیـان، بـه معنـای مذا
نبوده و نخواهد بود، بلکه منشأ این نزاع به سر اعتالی کلمه »اهلل 
کـره. امـام صـادق؟ع؟ در  هـی العلیـا« بـوده اسـت و نـه تعامـل و مذا

این خصوص می فرماید: 
َنا َصَدَق اهَّلُل َو 

ْ
ل

ُ
 َبْيَتْيِن َتَعاَدْيَنا ِفي اهَّلِل ق

ُ
ْهل

َ
ِبي ُسـْفَياَن أ

َ
 أ

ُ
ا َو آل

َ
»ِإّن

 َعِلّيَ ْبَن 
ُ

 ُمَعاِوَية
َ

اَتل
َ
 اهَّلِل َو ق

َ
ُبو ُسْفَياَن َرُسول

َ
 أ

َ
اَتل

َ
َب اهَّلُل، ق

َ
ذ

َ
وا ك

ُ
ال

َ
ق

ْفَياِنُي   ُحَسْيَن ْبَن َعِلّيٍ َو الّسُ
ْ
 ال

َ
يُد ْبُن ُمَعاِوَية  َيِز

َ
اَتل

َ
ِبي َطاِلٍب َو ق

َ
أ

َقاِئم؛ ما و خاندان ابوسفيان، دو خانواده هستيم كه به 
ْ
  ال

ُ
ُيَقاِتل

جهت خداوند با يكديگر دشمنى كرديم. ما خداوند را تصديق 

كرديـم و آن هـا تكذيبـش كردنـد. ابوسـفيان بـا پیامبـر جنگيـد و 

معاويه با على بن ابيطالب؟ع؟ و يزيد با حسـين بن على؟ع؟. 
سفيانى نيز با قائم؟جع؟ خواهد جنگيد.«6

خرید خواص
کره به خوبی بهره   دشمن برای نفوذ در انقالب حسینی از ابزار مذا

برد و با »خرید خواص« و »تهدید عوام« به هدف خود رسید.
خواص چه کسانی بودند:

الف(روسایقبایل

در زمـان امـام حسـین؟ع؟، اشـراف و رؤسـاى قبایـل، مهم تریـن 
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نیـروى تأثیرگـذار اجتماعـی در رخدادهـاى سیاسـی بودنـد، زیـرا 
انسـجام و نظام قبیلگی هنوز پایدارى خود را داشـت. عبیداهلل به 
خوبـی می دانسـت کـه چگونـه رؤسـای قبایـل را بـه دور خـود جمـع 
کنـد. او بـا رشـوه هاى کالن و وعده هـای نجومـی توانسـت نیـروى 
اشـراف و رؤسـاى قبایـل را بـه سـمت خـود بکشـاند، چنان کـه ابـن 
عبـداهلل عائـذى دربـاره وضعیـت آنـان، ایـن چنیـن بـه امـام؟ع؟ 
کالن پرداخـت  کوفـه رشـوه هاى  گـزارش می دهـد: »بـه اشـراف 
شـده و جوال هـاى آن هـا را پـر از جـو و گنـدم  کرده اند، دوسـتی آنان 
تصاحب شـده و خیرخواهی شـان را بـراى خـود برداشـته اند و آن هـا 

یکپارچه علیه تو گشته اند!«7

ب(عرفاوعریفان

دومین نیروى اجتماعی تأثیرگذار که عبیداهلل از آن ها نیز به خوبی 
بهـره بـرد، نیـروى »عرفـا« بـود. »عرفـا« در اصطـالح بـه کسـی گفته 
می شـد کـه: مسـئولیت گروهـی را بـر عهـده داشـت. وظیفـه اصلـی 
»عریـف« آن بـود کـه دفترهایـی تهیه کرده و در آن اسـامی افراد زیر 
نظر خود همراه با زنان و فرزندانشان را ثبت کنند، چنان که اسامی 
تازه متولدین نیز به سـرعت در این دفتر ثبت و اسـامی افراد از دنیا 
رفتـه محـو می شـد. بدیـن ترتیـب آنـان شـناخت کامـل از محـدوده 

مسئولیت خود به دست می آوردند.
کوفـه، زیرکانـه در  عبـداهلل بـن زیـاد در همـان آغـاز ورود خـود بـه 
صـدد اسـتفاده از ایـن نیـروى قـوى اجتماعـی برآمـد. او پـس از 
اولیـن سـخنرانی خـود در مسـجد جامـع، بـه قصـر آمـده و »عرفـا« را 



18215

احضـار کـرد و خطـاب بـه آن ها چنین گفت: »شـما باید نام غریبان 
و مخالفان یزید را که در عرافت شـما هسـتند، براى من بنویسـید. 
ج و مشـکوکین کـه نظـر بـر اختـالف  همچنیـن هـر کسـی را از خـوار
کنـی دارنـد، بایـد بـه مـن گزارش دهید. کسـی که به این دسـتور  پرا
عمل کند با او کارى نداریم اما هر کسی معرفی نکند باید ضمانت 
عرافـت خـود را بـه عهـده بگیـرد و نبایـد هیـچ مخالـف و یاغـی در 
ج شده  گر چنین نشود، از پناه ما خار عرافت او با ما مخالفت کند. ا
و مال و خون او بر ما حالل اسـت. هر عریفی که در عرافت او کسـی 
از شورشـیان علیه یزید یافت شـود، آن عریف بر در خانه اش به دار 
آویـزان خواهـد شـد و همـه افـراد تحـت عرافـت او از پرداخـت عطاء 

محروم خواهم کرد.«8

تهدیدعوام

کـره عمدتـًا حـول محـور تهدیـد، تشـویق، وعده ووعیـد  ابـزار مذا
می چرخـد، ابـن زیـاد در اولیـن سـخنرانی اش در مسـجد جامـع 

گفت:  کوفه، 
د الِبّر و سوِطى و َسيفى َعلى 

َ
الَوال

َ
م ك

ُ
َنأ ِلُمحِسنكم و ُمطيعك

َ
ا

َ
»ف

ـف َعهـدى9؛ مـن براى فرمانبـرداران همانند 
َ
مـِرى َو َخال

َ
َمـن َتـَرَك ا

پدرى مهربان و شمشير و تازيانه ام برای نافرمانان است.«

خ کشیدن سپاه شام و خبر از حرکت این سپاه از شام به کوفه،  به ر
کار  کـه از سـوى او بـه  بـراى سـرکوبی عاصیـان از حربه هایـی بـود 
گرفتـه شـد. مـردم کوفـه پـس از صلـح امـام حسـن؟ع؟ کـه آخریـن 
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رویارویی آن ها با سـپاه شـام بود ابّهت فراوانی از آن سـپاه یکپارچه 
در ذهـن خـود ترسـیم کـرده و به هیچ وجه در خود تـوان مقابله با آن 
را نمی دیدند. همین تهدید بود که به میان جامعه زنان نیز سرایت 
کرد به گونه اى که آن ها به سـوى خویشـان خود )همچون برادر یا 
شوهر که در سپاه مسلم بودند( آمده و او را از سپاه جدا می کردند.10

۲.تحریموتطمیع

ع تحریـم و  یکـی دیگـر از ابزارهـای نفـوذ و رخنـه دشـمن، موضـو
تطمیع است. تحریم مایحتاج عادی زندگی مردم توسط ظالمان 
و زورگویـان، قدمتـی دیریـن در تاریـخ دارد. هرجـا کـه مسـتبدان و 
ل، تهـی می شـد اقـدام بـه  متکبـران، دستشـان از منطـق و اسـتدال
محـروم نمـودن مؤمنـان از اقـالم مصرفـی و نیازمندی های روزمره 

می کردند.
سال هفتم بعثت بود که مشرکان مکه، به دلیل هراس روزافزون از 
نفوذ اسالم در میان مردم، تصمیم به اعمال تحریم های سنگین 
علیـه پیامبـر و مسـلمین نمودنـد. آنـان با هم هم قسـم شـدند که تا 

از پای درآوردن پیامبر؟ص؟ و یارانش، دست از دشمنی برندارند.
ایـن قطعنامـه بـا حـدود 80 امضـا بـه تصویـب رسـید و تقریبـًا همـه 
مسـتکبرین آن عصـر، بـر تحریـم مسـلمانان اتفاق نظـر داشـتند. 
حتـی »ولیدبـن مغیـره« اشـخاصی را در مکـه گماشـته بـود که فریاد 
می زدند: »هر کس از حامیان محمد خواسـت چیزی بخرد قیمت 

را آن قدر باال ببرید که از معامله صرف نظر نماید.«11



18415

کـه مسـلمانان، سـه سـال را بـا مشـقت و زحمـت  نتیجـه آن شـد 
فراوان، در منطقه ای به نام »ِشعب ابی طالب« که در اطراف مکه 

قرار داشت، سپری کنند.
مهم ترین منبع مالی مردم کوفه هم دریافت عطا و جیره از سـوى 
کـه از سـوى  حکومـت بـود. »عطـا«، مقـدار پرداخـت نقـدى بـود 
حکومت کوفه، یکجا یا طی چند قسط به مردم پرداخت می شد؛ 
و »جیـره« کمك هـاى ماننـد خرمـا، گنـدم، جو و روغـن و ... بود که 

ماهیانه در اختیار آنان قرار می گرفت.
کنده کردن اطرافیان  یکی از موفق ترین شگردهاى ابن زیاد در پرا
مسلم، تهدید به تحریم و قطع عطا و جیره در صورت ادامه شورش 
کنده شدن آنان بود.12  و به افزون کردن عطا و جیره در صورت پرا
ابن زیاد با استفاده از همین ابزار تحریم توانست در لشکر عظیمی 
از مـردم کوفـه نفـوذ کنـد و آن ها را علیه انقالب حسـینی وارد جنگ 
کند. امام حسین؟ع؟ نیز تأثیر این ابزار را به خوبی درك کرده و به 

همین نکته مورد بحث اشاره نموده و می فرمایند: 
ْم 

ُ
ْت َعِطّياُتك

َ
ِد اْنَخَزل

َ
ْيُر ُمْسَتِمع ِلَقْولي، ق

َ
ْم عاص ِلْمري غ

ُ
ك

ُّ
ل

ُ
»َو ك

ْم، 
ُ
وِبك

ُ
ل

ُ
َطَبَع اهَّلُل َعلى ق

َ
َحراِم، ف

ْ
ْم ِمَن ال

ُ
َحراِم َو ُمِلَئْت ُبُطوُنك

ْ
ِمَن ال

ل َتْسـَمُعوَن؛ شـما از دسـتور مـن سـرپیچى 
َ
ل َتْنِصُتـوَن، أ

َ
ـْم أ

ُ
ك

ُ
َوْيل

كـه عطاهـای  مى كنيـد و بـه سـخنانم گـوش فـرا نمى دهيـد، چرا

شما تنها از راه حرام بوده و شكم هايتان از حرام پرشده است و 

كت  خداوند بر دل های شـما ُمهر زده اسـت. واى بر شـما! آيا سـا
نمى شويد؟ آيا به سخنانم گوش فرا نمى دهيد.«13
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پیـام ایـن کالم امـام حسـین؟ع؟ ایـن اسـت کـه در سـایه تهدیـد و 
تحریـم وظیفـه شـما حفـظ کرامـت و عـزت و نپذیرفتـن عطاهـای 
کره  حـرام دشـمن و مقاومـت و ایسـتادگی اسـت نه تـن دادن به مذا

و پذیرفتن مفاد آن.
و امـروز بعـد از گذشـت 1400 سـال، بـاز هـم قصـه تحریم هـا تکـرار 
شـده اسـت و این بار، یزید و شـمر در لباس آمریکا و انگلیس، ملت 
انقالبی ایران را آماج تحریم ها قرار داده اند تا بلکه دست از حرکت 

پرشتاب خود به سمت قله های افتخار بردارند.
کره بعد از تحریم فراهم  وقتی شـمرهای زمان برای شـما بسـتر مذا
می کننـد، شـما بایـد عبـاس گونـه عمـل کنیـد. وقتـی شـمر، عبـاس 
بـن علـی را مخاطـب قـرار می دهنـد و بـرای علمـدار کربـال امان نامـه 
مـی آورد ابوالفضـل بـی اذن ولـی امـر خویـش، بـه شـمر نـگاه هـم 
کـه  کـه امـام حسـین بـه عبـاس اذن می دهنـد  نمی کنـد و آنـگاه 
َکاَن َفاِسـقًا14(  ِجیُبـوُه  َو ِإْن  

َ
جوابـش را بـده هرچنـد فاسـق باشـد )أ

حضرت عباس؟ع؟ که کانون غیرت، حمیت و وفاداری است، بر 
شمر بانگ می زند و می فرماید: 

َمـاَن  
َ
 أ

َ
 ُتْؤِمُنَنـا َو اْبـُن َرُسـوِل اهَّلِل ل

َ
َماَنـَک أ

َ
َعـَن أ

َ
َعَنـَک اهَّلُل َو ل

َ
»ل

ـُه15؛ بريـده بـاد دسـتان تـو و لعنـت خـدا بـر تـو و امان نامـه تـو ای 
َ
ل

دشـمن خـدا، مـا را فرمـان مى دهـى كـه از يـاری بـرادر و موليمان 

كان  حسـين؟ع؟ دسـت برداريم و سـر در طاعت ملعونان و ناپا

درآوريـم آيـا مـا را امـان مى دهـى ولـى بـرای فرزنـد رسـول خدا؟ص؟ 

امانى نيست؟«
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گریزوروضه
اینجـا، صحبـت از دسـت دادن و قـدم زدن و قهقهـه بـا دشـمن و 
کره و تعامل نیست. صحبت از بی اذن ولی نگاه نکردن است  مذا

و قاطعیت و غیرت.
اینجـا صحبـت از تحریـم آب اسـت و دسـتان بریـده ابوالفضـل در 
شکستن تحریم آب، صحبت از تحریم آب است و لبان خشکیده 

شش ماهه ابی عبداهلل؟ع؟.
اینجـا صحبـت از برداشـتن تحریـم آب اسـت امـا زمانـی که سـرها را 
بریدند؛ خیمه ها را سوزاندند و اهل بیت؟ع؟ را به اسارت بردند ... 
عرصه عاشورا به گستره تاریخ است؛ یزید صفتان تاریخ، برای لغو 

تحریم ها به کمتر از این راضی نمی شوند.
آزمـون تحریـم آب و آزمـون عطـش و تشـنگی یکـی از آزمون هـای 
سـخت کربـال بـود. سـه روز قبـل از شـهادت امـام حسـین؟ع؟ در روز 
هفتـم محـّرم دسـتورى از عبیـداهلل بـن زیـاد بـه عمـر بـن سـعد ابـالغ 
شـد کـه: »بیـن حسـین و آب فاصلـه انداز و مگذار کـه قطره اى از آن 

بنوشند«
ابن سعد عمرو بن حجاج را با پانصد سوار، مأمور مراقبت از شریعه 
فـرات بـه منظـور جلوگیـرى از دسترسـی امـام؟ع؟ و یارانـش بـه آب 
کـرد. عطـش و تحمـل تشـنگی در آن بیابـان سـوزان بـه ویـژه بـا آن 
کاروان مشـتمل بـر زنـان و کـودکان بسـیار طاقت فرسـا بـود و روضـه 
عطـش همان روضه ای اسـت کـه جبرئیل امین هم برای حضرت 
آدم؟ع؟ و توبـه ایشـان بـه آن اشـاره می کنـد. بـه حضـرت آدم؟ع؟ 

می فرماید: 
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 ُمعيـٌن؛ 
َ

ـُه َناِصـٌر َو ل
َ
يـَس ل

َ
، ل

ً
ريـدا

َ
 ف

ً
 َوحيـدا

ً
ريبـا

َ
 غ

ً
»ُيقَتـل َعْطَشـانا

شـهيد مى شـود در حالتـي كـه تشـنه و بي كـس و تنهـا باشـد و او 

 َوا َعَطَشـاْه َوا 
ُ

ـْو َتـَراُه يـا آَدُم َو ُهـَو َيُقـول
َ
را يـار و يـاوري نباشـد.« »َو ل

خـان 
ّ

الُد
َ

ـَماِء ك َعَطـُش َبيَنـُه َو َبيـَن الَسّ
ْ
 ناِصـراه َحّتـي َيُحـول ال

َ
ـة

َّ
ِقل

گـر او را ببينـي در حالتـي  ـيوِف؛ اي آدم، ا  بالُسّ
َّ

ـْم ُيِجبـُه اَحـٌد ال
َ
ل

َ
ف

 ناِصـراه( تـا گاهي كه از تشـنگي 
َ

ـة
َّ
كـه مى گويـد: )َوا َعَطَشـاْه َوا ِقل

كـه آسـمان را نتوانـد ببينـد و  چشـمش چنـان تاريـك مى شـود 

هيچ كسى او را جواب ندهد ال با شمشير.«

ک کربال بود، در موارد  امام سجاد؟ع؟ که خود شاهد صحنه هولنا
زیادی به مسئله عطش اشاره کرده است. پس از حادثه کربال، در 
بیـان چگونگـی دفـن پیکـر شـهدای کربـال نقل شـده اسـت کـه امام 
سـجاد؟ع؟ هنگامـی کـه بدن مطّهـر امام حسـین؟ع؟ را دفن کرد، 

با انگشت خویش بر روی قبر نوشت: 
 
ً
وُه َعْطشـانا

ُ
َتل

َ
ـِذي ق

َّ
ل
َ
ْبـُر الُحَسـْيِن بـِن َعِلـِيّ بـِن ابـي طاِلب ا

َ
»هـذا ق

ريبـا16؛ ايـن قبـر حسـين بـن علـي اسـت كـه او را بـا لـب تشـنه و 
َ

غ

غريب كشتند.«

همچنیـن، هنگامـی کـه خبـر بازگشـت اهل بیـت؟ع؟ از اسـارت بـه 
محمـد حنفیـه رسـید، وی بـه اسـتقبال کاروان آمـد. وقتـی محمـد 
حنفیه در مورد امام حسـین؟ع؟ از امام سـجاد؟ع؟ سـؤال می کند، 

ایشان می فرماید: 
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ّيـاٌن؛ عمـو! پـدر مـا   الَحيوانـاِت َر
ُّ

ل
ُ

 و ك
ً
ـوُه َعطشـانا

ُ
َتل

َ
»يـا َعّمـاُه! ق

را بـا لـب تشـنه كشـتند در حالـي كـه همـه حيوانـات را سـيراب 
مى كردند.«17

بعد از حدود 1400 سال روضه عطش سال گذشته در سرزمین منا 
عینیت یافت؛ سعودی ها با تبعیت از ابن زیاد زمانه، با ممانعت از 
رسـاندن آب بـه حجـاج بیـت اهلل الحـرام، گوشـه ای از کربـال را تکرار 
کردنـد. بـه یـاد آن عزیـزان هم امشـب بـر ابی عبداهلل اشـک بریزیم 

و گریه کنیم:

بگذار با تو این شب آخر به سر شود
گر که امشب زینب سحر شود ای وای ا

هرچه به صبح واقعه نزدیك می شویم
از غصه تو دلهره ام بیشتر شود

ای میهمان تشنه لبم، بر غریبی ات 
پهلو شکسته آمده تا نوحه گر شود

تا آه می کشی جگرم تیر می کشد
خواهر به حال بی کسی ات خون جگر شود

مرحوم شـیخ جعفر شوشـتری می گوید18: در روز عاشـورا، چهار جا، 
چهـار عضـو بـدن ابی عبـداهلل بـه خاطر بی آبـی از کار افتـاده بود که 
گـر آب هـم می دادنـد، کار از کار گذشـته بـود و فایـده  حتـی شـاید ا

نداشت.
اولیـن جایـی کـه از عطـش از کار افتـاد چشـمان امـام حسـین؟ع؟ 
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بـود، امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: جـّد مـا در روز عاشـورا، از شـدت 
عطش چشمانش آسمان را دود می دید.

دومیـن عضـو، لب هـای آقـا بـود، می دانـی چـرا؟ حمیدبـن مسـلم 
می گویـد دیـدم لب هـای حسـین؟ع؟ ماننـد دو چوپ خشـک شـده 

به هم می خورد، دیدم از لب های حسین خون می آید.
کبر را بغل  سـومین عضـو، زبـان حضرت بود، همان زمـان که علی ا
کبـر دیـد بابـا از خـوِد او  گرفـت، زبـان در دهـان علـی گذاشـت، علـی ا

تشنه تر است.
چهارمیـن عضـو جگـر حسـین بوده، هـالل بن نافـع می گوید، آمدم 
نزدیـک گـودال، جنـگ تمـام شـده، از بـاالی گـودال نـگاه کـردم، 
گفتـم  دیـدم لب هـای حسـین تـکان می خـورد، نزدیک تـر رفتـم، 
شـاید حسـین نفریـن می کنـه، دیـدم می گویـد: »لشـگر جگـرم از 
تشـنگی می سـوزد« از گـودال آمـدم بیـرون، سـریع رفتـم آب آوردم، 
دیـدم شـمر دارد بیـرون می آیـد، گفت کجا مـی روی، گفتم می روم 
پسـر فاطمـه را سـیراب کنـم، گفـت زحمـت نکـش، مـن سـیرابش 

کردم ... .
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ایجادانگیزه1
آنـگاه کـه اقـوام و ملـل و ادیـان بـزرگ بـا گرایـش مختلـف مذهبـی 
را بررسـی می کنیـم، متوجـه می شـویم کـه هـر یـک به فراخـور آداب 
و تعالیـم خویـش، نمادهـا و سـمبل هایی را بـرای خـود انتخـاب و 
کرده انـد. ایـن نمادهـا در فرهنـگ دینـی، همـان »شـعائر  معرفـی 

مذهبی« هستند.
نمادها و سمبل ها دارای دو ویژگی مهم و اساسی می باشند: یکی از 
این ویژگی ها »قدرت تداعی معانی« است؛ یعنی به محض اینکه 
فردی چشـمش به آن نماد می افتد، بالفاصله پیام و محتوای آن 
نماد در اندیشه اش جاری می شود و با ظهور و هویدا شدن نمادها 
و شـعائر دینـی، بـه تمـدن و یـا فرهنگی که نماد بر اسـاس آن شـکل 
گرفتـه، می رسـد. از ایـن رو، مکتـب و مذهبـی پایـدار و تأثیرگذارتـر 

است که حالت تداعی معانی در آن قویی تر باشد.
کـی از  ویژگـی دوم نمادهـا »پـر رمـز و راز بـودن آن هـا« اسـت کـه حا
امـری سـری و درونـی اسـت و هـر چـه دایـره آداب، شـعائر و افعـال 
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در فرهنگی وسـیع باشـد، نشـان از گسـتردگی و عمیق بودن شـکل 
درونـی آن اسـت کـه بـه تعبیـرات دینـی از آن بـه حکمـت و فلسـفه 
تعبیر می شـود و بر اسـاس این حکمت و فلسـفه، اعمال و عبادات 
شـرعی بـه صـورت نمادین انجام می پذیـرد و در بر دارنده مفهوم و 

ایده ای می شود که آن را از سایرین متمایز می کند.
بنابرایــن نمادهــا تأثیــر فراوانــی در انتقــال پیــام و ترویــج یــک 
شناســایی  بــرای  شناســنامه ای  حقیقــت  در  و  دارنــد  فرهنــگ 
ــار  ــه اهمیــت و آث ــا توجــه ب ــا فرهنــگ هســتند. حــال ب آن مکتــب ی
نمادهــا در انتقــال پیــام و ترویــج فرهنــگ، شایســته اســت، نمادهــا 
و شــعائر انقــالب حســینی؟ع؟ موردبررســی و تحلیــل قــرار گیــرد تــا 
ببینیــم چــه نمادهایــی در انقــالب حســینی؟ع؟ وجــود داشــته کــه 

ــت؟ ــده اس خ ش ــر ــان س ــن جری ــداری ای ــبب پای س
خ حسـینی؟ع؟ در ذهـن مـا  کـدام شـعائر پـر رمـز و راز از انقـالب سـر

شکل گرفته است؟
دشـمنان انقـالب حسـینی؟ع؟، چگونـه بـا ایـن نمادهـا برخـورد 

می کنند؟

متنومحتوا
بی شـک در انقـالب حسـینی؟ع؟ نمادهـا و شـعائر مختلفـی وجـود 
خ حسـینی؟ع؟  کـی از مظلومیـت و حقانیـت قیـام سـر کـه حا دارد 
اسـت؛ اما از مهم ترین نمادها، پایبندی به پوشـش کامل اسـالمی 
بـرای بانـوان حتـی در سـخت ترین شـرایط اسـت. ایـن اسـتقامت 
کـی از پـر رمـز و راز بـودن حکمـت  سـبب تداعـی معانـی بلنـد و حا
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کربـال  پوشـش اسـالمی اسـت. بـر اسـاس منابـع تاریخـی، واقعـه 
کـی از پایبنـدی بـه پوشـش کامـل اسـالمی بـرای بانـوان انقالب  حا
حسینی؟ع؟ حتی در سخت ترین شرایط است. در اینجا به برخی 

از این گزارش ها اشاره می شود:

گزارش اول: تقاضای چادر
شـیخ مفیـد نقـل می کنـد که زنان حسـینی؟ع؟ در صحـرای کربال از 

عمر سعد چنین درخواستی داشتند: 
ْرَن ِبـه2؛  زنـان از 

َ
 ِمْنُهـّنَ ِلَيَتَسـّت

َ
ِخـذ

ُ
ْسـَوُة ِلَيْسـَتْرِجَع َمـا أ ْتُه الّنِ

َ
ل
َ
»َو َسـأ

او خواسـتند آنچه از آنان گرفته شـده بازگردانده شـود تا خود را 

بـا آن بپوشـانند« امـا چـون آن خواسـته اثـری نداشـت و دسـتور 

عمرسـعد كارسـاز نشـد و كسـى چادرهـا را بازنگردانـد، ايـن بـار 

تقاضـای خـود را بـه گونـه ای ديگـر و بـه شـخصى غيـر از او ابـراز 

كردنـد و ايـن درخواسـت دوم زمانـى اتفـاق افتـاد كـه عمـر سـعد 

اسـرای اهـل حـرم را بـه كوفـه برد. اهل كوفه برای تماشـای اسـرا 

اجتماع كردند. يكى از زنان كوفى كه بر بامى ايستاده و بر آنان 

ْنُتن ؟؛ شـماها از كدامين 
َ
َسـاَرى أ

ُ ْ
ّيِ ال

َ
مشـرف بود، پرسـيد: »ِمْن أ

اسرا هستيد؟«

جواب دادند: 
ـٍد؛ مـا اسـرای آل محمـد هسـتيم« زن از بـام  َسـاَرى ُمَحّمَ

ُ
»َنْحـُن أ

پايین آمد و هر چه چادر، مقنعه، روسری و پارچه ای كه داشت 
جمع كرد و به آنان داد و آنان خود را پوشانيدند.3
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ح می شـود این اسـت که  سـؤال مهم و قابل تأملی که در اینجا مطر
چرا کاروان اسرا با آنکه گرسنه بودند، نان و خرما را قبول نکردند؛ 
ولـی چـادر و مقنعه هـا را قبـول کردنـد؟ آیـا نمی خواهنـد بفهماننـد 
که حجاب اهمیتش بسـیار زیاد اسـت و حتی می توان عطّیه های 

دیگران را قبول کرد و با آن خود را از دید نامحرم حفظ کرد؟!
آیـا پایبنـدی زنـان عاشـورایی به حجـب و حیا نمی توانـد نمادی با 
تداعی معانی بلند در انقالب حسینی؟ع؟ باشد؟ آیا این ها زنان ما 
را به رعایت حجاب در هر حال و هر موقعیت و با هر وسیله دعوت 

نمی کند؟!
پرواضح اسـت که حجاب نشـانه کرامت و ارجمندی زن مسـلمان 
اسـت و زنان عاشـورایی و زینب گونه که پیامبران حریت و آزادگی 
و آیات عصمت و عفت بوده و هسـتند، حفظ کرامت و شـخصّیت 

خود را بر همه چیز مقدم می دارند.

گزارش دوم: پنهان داشتن خود از نامحرمان
پـس از چنـد روزی کـه اسـرا در کوفـه ماندنـد، آنـان را بـه سـوی شـام 
روانـه کردنـد. در هنـگام حمل ونقـل اسـرا از مکانی به مـکان دیگر، 
آنـان را هماننـد اسـرای کفـار و گاه بـدون پاسداشـت حرمـت آنـان 
از نظـر امـکان حفـظ کامـل حجـاب، انتقـال می دادنـد و ایـن کار، 
اعتـراض اهل بیـت؟ع؟ و حضـرت سـجاد؟ع؟ را برانگیخت و آنان 
گر  برای حفظ حجاب از هیچ کوششـی فروگذار نمی کردند و حتی ا
الزم بـود بـه خواهـش و تمّنـا نیـز متوسـل می شـده اند، در حالـی کـه 
هیـچ سـراغ نداریـم، امام حسـین؟ع؟ یا اهل حرم بـرای امور مادی 
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بـه دشـمن متوسـل شـده یـا التماس کرده باشـند و بـاز هیچ موردی 
نمی یابید که اهل حرم پس از اسارت از دشمن تقاضای نان، آب و 
سایر امور مادی را داشته باشند، ولی دقت در حوادث شام، اصرار 
بانوان بر حفظ پوشـش و حجاب و دور نگه داشـتن خود را از انظار 

تماشاچیان روشن می کند.
سـید بـن طـاووس نقـل می کنـد کـه »وقتـی اسـرا بـه دمشـق نزدیک 
شـدند، ام کلثوم به شـمر نزدیک شـد و گفت: از تو درخواستی دارم. 
شمر گفت: درخواستت چیست؟ گفت: هنگامی که خواستی ما را 
به شهر وارد کنی، از دروازه ای که تماشاچیان آن کمتر باشند، وارد 
کـن و بـه مأمـوران پیشـنهاد کـن، سـرها را از بیـن کجاوه هـا بیـرون 
کننـد، زیـرا مـا از بـس در چنیـن حالتـی و چنیـن  ببرنـد و از مـا دور 
وضعی مورد دید واقع شدیم خوار و ذلیل گشتیم. ولی شمر از بس 
ظالم و یاغی بود، دستور داد سرها را بر نیزه ها در بین کجاوه ها قرار 

دهند و آنان را با آن حال از بین تماشاچیان عبور داد.«4
از ایـن حـوادث، پلیـدی، خباثـت و کفر و کینه بیش ازحد مخالفان 
آنـان روشـن می شـود. دشـمنان بـا برنامـه نفـوذ نیـز در صـدد محـو 
آثـار اسـالم بودنـد و تـالش می کردنـد حجـاب و پوشـش شـرعی را 
کـه بـا تقاضـای  بـی ارزش و منسـوخ نشـان دهنـد. از ایـن روسـت 

ام کلثوم مخالفت می کردند.

گزارش سوم: تقاضای حضرت سکینه از سهل بن سعد
مسـیر  در  کـه  می کنـد  نقـل  سـعد  بـن  سـهل  از  مناقـب  صاحـب 
بیت المقـدس، بـه شـام رسـیدم. دیـدم مـردم شـادند و بـه یکدیگـر 
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بشـارت می دهنـد. زنـان بـه دف زنـی و پای کوبی مشـغولند. پیش 
کسـی  کنـون ایـام شـادی و عیـد شـامیان نیسـت،  گفتـم: ا خـود 
را دیـدم و از علـت ایـن شـادمانی سـؤال کـردم ... گفتنـد: ایـن سـر 
حسـین؟ع؟ اسـت کـه از عـراق بـه شـام هدیـه شـده اسـت. گفتـم: 

عجبا! سر حسین؟ع؟ را می آورند و مردم چنین شادی می کنند.
گهان اسـب سـواری را دیدم که بر نیزه اش سـری اسـت که بسـیار  نا
گهان پشت سـر او زنانی را دیدم  شـبیه سـر رسـول اهلل؟ص؟ اسـت و نا
که بر شـتران بدون جهاز سـوارند. به اولین نفر آنان نزدیک شـدم و 
عـرض کـردم: »ای دختـرک، تو کیسـتی؟« گفت من سـکینه دختر 

حسینم.
گفتم: حاجتی داری؟ من سـهل بن سـعد هسـتم. جّد تو را دیده ام 

و سخنش را شنیده ام.
گفـت: ای سـعد! بـه کسـی کـه ایـن سـر بـه دسـت او اسـت بگـو سـر را 
جلوتـر ببـرد تـا مـردم مشـغول تماشـای آن شـوند و چشمشـان بـه 
اهل بیـت رسـول اهلل؟ص؟ نیفتـد. سـهل می گویـد: نـزد صاحـب سـر 
گـر بـرآوری چهارصـد دینـار بـه  رفتـم و گفتـم خواسـته ای دارم کـه ا
تـو خواهـم داد. گفـت: خواسـته ات چیسـت؟ گفتـم: ایـن سـر را از 
کجـاوه جلوتـر ببـر، او انجـام داد و من طبق وعـده ام چهارصد دینار 

به او دادم.5
هـر دینـار طـال تقریبـًا معـادل یـک مثقال اسـت و هـر مثقال بیشـتر از 
4/25 گـرم اسـت؛ بنابرایـن چهارصـد دینـار بیش از هزار و ششـصد 
گـرم طـال خواهـد شـد و اینکـه کسـی ایـن مقـدار طـال را می بخشـد تـا 
تنهـا بعضـی از زنـان اهل بیـت رسـول اهلل؟ص؟ کمتـر در معـرض دیـد 
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نامحرمـان قـرار گیرنـد، اهمیـت حفـظ حجـاب را بـه خوبـی روشـن 
می سازد.

گزارش چهارم: اعتراض به سلب پوشش از اهل حرم
وقتـی اسـرای اهل بیـت؟ع؟ را وارد شـام کردنـد و آنان را به مجلس 
یزیـد بردنـد. او بـا تکّبـر بـه بیـان افتخـارات و پیروزی هـای خـود 
پرداخـت. آنـگاه حضـرت زینـب؟اهع؟ بـه پـا خاسـت و بـا بیـان آیاتـی 
از قـرآن، اسـتهزا گـری یزیـد را ناشـی از تکذیـب آیـات الهـی و مهلـت 
گناهـان او و سـرانجام  دادن خداونـد بـه او را بـرای افـزون شـدن 

گرفتار شدنش به عذاب الهی دانست. سپس فرمودند: 
َك 

ُ
َقـاِء َتْخِديُرَك َحَراِئَرَك َو ِإَماَءَك َو َسـْوق

َ
ل َعـْدِل َيـا اْبـَن الّطُ

ْ
 ِمـَن ال

َ
»أ

ْبَدْيـَت ُوُجوَهُهّنَ 
َ
ـَت ُسـُتوَرُهّنَ َو أ

ْ
ـْد َهَتك

َ
َبَنـاِت َرُسـوِل اهَّلِل َسـَباَيا ق

ـد6؛ ای فرزنـدان آزاد شـده! آيـا 
َ
ـى َبل

َ
ـٍد ِإل

َ
ْعـَداُء ِمـْن َبل

َ ْ
َتْحـُدو ِبِهـّنَ ال

ايـن عـدل اسـت كـه تـو زنـان و كنيـزكان خـود را در پشـت پـرده و 

حجـاب نـگاه داری و دختـران رسـول اهَّلل؟ص؟ را بـه عنـوان  اسـير 

بدين سوی و آن سوی كشانى، پرده حرمت آنها بدری روی آنان 

را بگشائى و دشمنان، آنها را از شهری به شهری برند؟!«

نکتـه مهمـی کـه حضـرت زینـب؟اهع؟ از آن سـخت آزرده شـده ایـن 
اسـت کـه زنـان یزیـد پوشـیده اند و او و زنـان دیگـر پوشـش کامـل 
ندارنـد و بـه همیـن جهـت نمی گویـد، زنـان تـو در کاخ و اسـیران در 
کوخنـد یـا زنـان تـو سـیر و اسـیران گرسـنه اند، بلکـه تنهـا و تنهـا بـر 
حجاب اصرار می کند. عالوه بر این، باید توجه داشت که پوشش 
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به طور کامل برداشـته نشـده، اما آن حضرت این چنین نسـبت به 
ع می کردند. ع و فز ج می دادند و جز آن حساسیت به خر

هـدف از نقـل ایـن گزارش هـا هـم نشـان دادن اهمیتـی اسـت کـه 
خانـدان امـام حسـین؟ع؟ نسـبت بـه حجـاب و عفـاف خویـش 
داشـتند و هـم رسـوا سـاختن دشـمن اسـت؛ زیـرا یزیدیـان حریـم 
دختـران  و  زنـان  و  نداشـته  نـگاه  را  پیامبـر؟ص؟  عتـرت  حرمـت 

حسینی؟ع؟ را در معرض تماشاى مردم قرار داده بودند!
آری، زنـان و دختـران عاشـورایی بـا آنکـه زیردسـت دشـمن بودنـد 
و داغـدار و مصیبـت زده و از منزلـی بـه منزلـی و از شـهرى بـه شـهرى 
وارد می شـدند، بـا نهایـت دقـت، نسـبت بـه حفظ  حجـاب و عفاف 
گرانه و  مراقبـت داشـتند و در همـان حـال نیـز سـخنرانی های افشـا
انجام رسـالت و تبیین و دفاع از اهداف شـهدا باز نمی ماندند. این 
درسـی بـراى بانـوان در همـه دوران و همه شـرایط اسـت که بانوان 
مـا از انقـالب امـام حسـین؟ع؟ می تواننـد بیاموزنـد. از طرفـی دیگـر 
برنامـه نفـوذ یزیـدی در هتـک حرمـت بانـوان و ترویـج بی حجابـی 
قابـل تأمـل اسـت کـه ایـن نفـوذ در هـر زمانـی شـکل خـاص خودش 

دارد.
بعد از انقالب ایران نیز دشمن از طریق جنگ نرم به دنبال ترویج 
بدحجابـی در ایـران اسـت، حـال آیـا عـده ای بـا بدحجابـی خود به 
تکمیل پازل دشمن در پروژه نفوذ کمک نمی کنند؟ ما چه جوابی 
در برابر شهدای حجاب خواهیم داشت؟ چه پاسخی در برابر اهل 
حرم حسـینی؟ع؟ که در سـخت ترین شـرایط اسـارت، این شعائر و 

نماد اسالمی را حفظ کرده اند، خواهیم داد؟
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حجابوغیرتدوروییکسکه
حجـاب و غیـرت دو روی یـک سـکه هسـتند، نمی شـود از حجـاب 
صحبت کرد و از غیرت صحبتی به میان نیاورد. نمی شود از غیرت 
گـر از  کـرد و از حجـاب همسـر او سـخنی نگفـت. ا مـردی صحبـت 
حجاب زنان عاشورایی کالمی می گوییم، جا دارد از غیرت مردان 
عاشـورایی هـم بگوییـم. بنی هاشـم، غیرتمنـدان روزگار خویـش 
بودنـد و جوانـان بنی هاشـم پیوسـته اهل بیـت امـام حسـین ؟ع؟ را 
در طـول سـفر بـه کربـال محافظت می کردند. شـب ها نیز با حراسـت 
این جوانان به ویژه قمر بنی هاشـم، زنان حرم آسـوده و بی هراس 
می خوابیدنـد. امـام حسـین ؟ع؟ و دیگـر مـردان غیرتـی عاشـورا، در 
حفـظ امنیـت اهل بیـت و جلوگیـری از تعـرض دشـمنان بـه زنـان 

تدابیری اندیشیدند که به آن اشاره می کنیم:

الف( کندن خندق در اطراف خیمه ها
امام حسـین؟ع؟ دسـتور داد تا چادرها و خیمه ها را به هم نزدیک 
آن  درون  در  و  کننـد  حفـر  خندقـی  خیمه هـا  اطـراف  در  و  کننـد 
ک، هیـزم و ِنـی بریزنـد تـا هنـگام شـروع جنـگ، خندق هـا را  خاشـا
مشـتعل سـازند و دشـمن، تنها از یک طرف با آن ها بجنگد. به هر 
ک در آن وضـع بحرانـی  حـال مسـئله حفـر خنـدق و یـا وضـع خاشـا
کتیک هـای نظامـی  بـا تعـداد نفـرات کـم، عـالوه بـر نشـان دادن تا
حضرت اباعبداهلل؟ع؟، نشانه دقت ایشان در حمایت از اهل بیت 

خویش است.7
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ب( نحوه برپایی خیمه ها
برپـا سـاختن خیمه هـا بـه صـورت نزدیـک به هـم و تودرتو سـاختن 
طناب هـای آن هـا و باالخـره هاللـی قرار دادن آن ها نشـان از غیرت 

حسینی؟ع؟ است.
مردان عاشـورای لحظه ای از حفظ امنیت خیمه ها غافل نشـدند 
و عـالوه بـر دسـتور آتـش زدن هیزم هـای خنـدق، در شـب عاشـورا 
مأموریت یافتند خیمه ها را به هم نزدیک کنند تا دشمن نتواند از 

البه الی خیمه ها رد شود.
شـیخ مفیـد ایـن حادثـه را از قـول حضـرت سـجاد؟ع؟ چنیـن نقـل 
می کند: »در شب عاشورا نشسته بودم و عمه ام زینب به پرستاری 
من مشغول بود. پدرم و ُجْوَیْنـ ــ که قباًل غالم ابوذر بودـ ــ به کناری 
رفتنـد و او شمشـیر پـدرم را اصـالح می کـرد و پـدرم اشـعار »یا َدْهـُر ُاّفٍ 
َلـَک ِمـْن َخلیـِل ...« را می خوانـد و تکـرار می کـرد تـا مـن مـراد پدرم را 
دریافتـم ]اشـعار از بی وفایـی دنیـا و کشـته شـدن افراد خبـر می داد[ 
و دانسـتم که بال نازل شـده اسـت. عمه ام نیز شـنید و به گریه افتاد 
و از جـا پریـد. در حـال حرکـت جامـه اش بـه زمیـن می کشـید، به نزد 
حسین؟ع؟ شتافت و سر به گریه و ندبه گذاشت. حضرت نگاهی 
بـه او کـرد و فرمـود: »ای خواهـر، شـیطان بردبـاری تـو را نربایـد« و 
چشم های پدرم پر از اشک شد ... سپس حضرت بر صورت زینب 
آب پاشید و ... آنگاه حضرت از نزد خواهرش به نزد اصحاب رفت 
و بـه آنـان دسـتور داد تـا خیمه هـا را بـه هم نزدیک کننـد و طناب ها 
را در یکدیگـر داخـل کننـد و خودشـان بیـن چادرهـا واقـع شـوند و بـا 
کـه خیمه هـا پشـت  دشـمن از یـک طـرف مواجـه شـوند؛ در حالـی 
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سرشـان و جانـب چـپ و راستشـان واقـع شـود و آنـان را احاطه کرده 
باشد، مگر از طرفی که دشمن به سوی آنان می آید.8

کتیـک نظامـی، بسـیار دقیـق بـوده اسـت؛ زیـرا  روشـن اسـت کـه تا
عـالوه بـر خنـدق کـه مانـع از تجـاوز دشـمن بـه خیمه هـا می شـده، 
طناب هـای چادرهـا تودرتـو واقـع می شـده تـا دشـمن نتوانـد از بین 
کنـد و محـدوده میـدان را نیـم هاللـی قـرار داده انـد و  آن هـا عبـور 
خودشـان نیـز در دهانـه آن نیـم هـالل واقع شـده اند و عـالوه بـر 
مواجه شـدن با دشـمن از یک سـو، خیمه ها از هرگونه گزند و تجاوز 

در امان می ماند.

ج( سخنان امام حسین؟ع؟ در قتلگاه
پـس از شـهید شـدن اصحـاب و اقـوام، همـگان بـه سـوی حضـرت 
کـس جلـو می آمـد از حضـرت  اباعبـداهلل؟ع؟ حملـه ور شـدند. هـر 
شکسـت می خـورد تـا اینکـه عمـر سـعد فریـاد زد: »ایـن مـرد فرزنـد 
علـّی اسـت. ایـن فرزنـد شـجاع ترین مـرد عـرب اسـت« و دسـتور داد 
تـا از هـر طـرف بـه حضـرت حملـه کردنـد و بیـن او و خیمه هـا فاصلـه 

انداختند. در این هنگام امام حسین؟ع؟ فریاد کشید و فرمود: 
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9؛ وای بـر شـما ای  ً
ِض ِلَحَرِمـي َمـا ُدْمـُت َحّيـا َعـّرُ
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ُ
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گر دين نداريد و از معاد هراسى نداريد،  پیروان آل ابی سفيان! ا
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در دنيايتـان آزادمـرد باشـيد و بـه حسـب و شـرافت خـود نـگاه 

كنيد، چون شما عرب هستيد. شمر ندا برآورد كه چه مى گويی 

فرزنـد فاطمـه؟ حضـرت فرمود: مى گويم من با شـما مى جنگم و 

شما با من، زنان گناهى ندارند. تا من زنده ام طغيان گران خود 

را از حرم و اهل بيت من بازداريد.«

آری، امـام حسـین؟ع؟ بـا اینکـه می دانـد تـا لحظـه ای دیگـر هیـچ 
مدافعـی بـرای اهل بیتـش نیسـت و تنها مدافع آنـان نیز تا لحظات 
دیگـر از پـا درمی آیـد، ولـی باز حاضر نیسـت، ببینـد اهل بیتش مورد 
هجوم دشـمن واقع شـوند و شـرافت عربی آنان را گوشـزد می کند تا 
شـاید بدین وسـیله آنـان را از تعـرض بـه زنـان بـازدارد. آیـا این عمل 
حضـرت درس حمّیـت، غیـرت و دفـاع از تمـام خانـواده بـرای تمـام 
مـردان جهـان نیسـت؟ آیـا دوسـتداران حضـرت نبایـد بـرای حفـظ 

خانواده از تعّدی دیگران تالش کنند؟

گریزوروضه
در کتـاب مناقـب آل ابی طالـب، نقل شـده حضـرت اباعبـداهلل؟ع؟ 
پس از تنهایی و کشـته شـدن اصحاب و یاران، برای رفع تشـنگی 
و تجدیدقوا، به سـوی فرات رفت. صف دشـمن را شـکافت و خود 
را بـه آب رسـاند. همیـن کـه کنـار شـریعه ایسـتاد و دسـت خـود را بـه 

سوی آب دراز کرد، یکی از لشکریان عمرسعد فریاد زد:
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ای حسـين! آيـا از نوشـيدن آب بهره منـد شـده و لـذت مى بـری، 

در حالـى كـه اهل بيـت تـو مـورد تعـرض واقع شـده اند؟! حضرت 

آب را ريخـت و بـر قـوم حملـه كـرد، صـف آنـان را دريـد و خـود را 

به خيمه رسـانيد، ديد خيمه ها سـالم اسـت و مورد هجوم واقع 

نشده است.«

درسـت اسـت که حضرت می توانسـت یک لحظه درنگ کند و آب 
بیاشامد و سپس به سراغ خیمه ها رود، ولی این عمل )ریختن آب 
و برگشـتن بـا سـرعت( نشـانگر اوج اهتمـام حضرت بـه حفظ حریم 
خویـش از تعـرض بیگانـگان اسـت بـه طوری که آشـامیدن آبی که 
بـا رنـج فـراوان خـود را بـه آن رسـانیده، در نظـرش کم اهمیت جلوه 
گاه اسـت و از  می کند و مهم تر اینکه دشـمن نیز از این روحیه امام آ
آن سوءاستفاده می کند و به دروغ شایع می کند، به خیمه ها حمله 

شده است.
آری، همه حسـینیان در کربال به فکر پوشـش مناسـب برای زنان و 
دختـران اهـل حـرم بودنـد و حتی دختران خردسـال عاشـورایی نیز 
نسبت به مسئله حجاب احساس تکلیف می کرد. نقل شده دختر 
کوچک امام حسـین؟ع؟ بعد از اسـیری بی هوش شـد و آنگاه که به 
هـوش آمـد، اولیـن درخواسـتی  کـه داشـت ایـن بـود کـه عمـه جـان 

چیزی  هست که با آن خودم را بپوشانم.
یک نیمه شـبی هم دختر سـه سـاله امام حسین؟ع؟ از خواب بیدار 
شـد و صـدا می زنـد پـدرم کجاسـت؟ االن او را دیـدم. اهـل خرابـه 
دورش را گرفتنـد؛ امـا هـر قـدر نـوازش کردنـد آرام نشـد. دختـر عزیـز 
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گـر نـازی کنـد خریـدارش پـدر اسـت؛ امـا ایـن دختـر بابـا  پـدر اسـت، ا
ندارد. صدای شـیون از همه بلند شـد. گویا مصیبت ها تازه شـده و 
بر سر و صورت می زدند. یک مرتبه دیدند خرابه نورانی شد طبقی 

را وارد کردند و جلوی رقیه گذاشتند.
پارچه ای روی آن قرار دارد. با دست های کوچك پارچه را کنار زد. 

یا اهلل! چشمش به سر بریده بابا افتاد.
نازدانـه اباعبـداهلل، نالـه ای زد و سـر را بـه دامـن گرفـت و همچـون 

حضرت زهرا؟اهع؟ برای حسین مادری کرد.
یک باره شروع کرد به درد دل کردن.

بابا! تا که با عمۀ خود راهی بازار شدم
مورد مرحمت خندۀ اغیار شدم

تا که در بزم شراب تو گرفتار شدم
خالصانه متوّسل به علمدار شدم

من نگویم چه به روز سر من آوردند
چادری را که برایم تو خریدی بردند

نگفـت مـن را زدنـد. بدنـم کبـود شـده، نـه! بلکـه ماننـد مـادری کـه 
در دیـدار عزیـزش همـه درد هـای خودش را فرامـوش می کند. صدا 
یَدیك11؟ ای پدرم چه کسـی سـر تو  ـِذی َقَطَع َوِرِ

َ
زد: »َیـا اَبَتـاه َمـن َذاّل

ـذی َخَضَبَك ِبِدمائَك12؟ چه 
َ
کـرده؟« »یـا ابتاه َمن ذاّل را از بـدن جدا

کسی محاسنت را به خونت رنگین کرد؟« سر را به سینه چسبانید 
و گریـه می کـرد. دیدنـد لب هـا را بـر لب هـای بابا گذاشـت ناله ای زد 

و به زمین افتاد.
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ایجادانگیزه1
امـام حسـین؟ع؟ قبـل از رسـیدن بـه کربـال، در سـرزمین »ثعلبیـه« 
خیمـه ای دیـد کـه پیرزنـی در آن بـود. بـا پیـرزن احوال پرسـی کرد و 
ح حالش را جویا شد. پیرزن گفت: من با پسر و عروسم در اینجا  شر
کن هستیم و ما بر آیین نصرانیت می باشیم. او در ادامه گفت:  سا
مـا در ایـن بیابـان در مضیقـه بـی آبـی قـرار داریـم. امـام؟ع؟ بـا نیـزه 
گهان آب بیرون آمد. زن  ک زمین را کنار زد، نا خود، قسـمتی از خا
تعجـب کـرد و مجـذوب بزرگـوارى امـام؟ع؟ شـد. امـام؟ع؟ جریان 
گر پسـرت آمد، به او بگو  مسـافرتش را برایـش بیـان کـرد و فرمود: »ا

گر می خواهد به کمک ما بیاید.« ا
کـدل، وقتـی آب خوشـگوار را دیـد و از ماجـرا  وهـب، ایـن جـوان پا
مطلـع شـد، مجـذوب امـام؟ع؟ گردیـد. بـا اینکـه پنـج روز )یـا هفده 
بـه  مـادر و همسـرش  بـود، همـراه  از عروسـی اش نگذشـته  روز( 
خدمـت امـام؟ع؟ رسـید و بعـد از مسـلمان شـدن عـرض کـرد: پیـام 
شـما را دریافتم و از این پس سـرباز شـما هسـتم. امام حسین؟ع؟ از 
او تشـکر کـرد. آنـگاه وهـب همـراه مـادر و همسـرش، بـا کاروان امام 

حسین؟ع؟، روانه سرزمین کربال شدند.
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در روز عاشـورا مادر شـجاع وهب، به او گفت: »به جاى شـیرى که 
به تو دادم، دلم می خواهد جانت را در طبق اخالص بگذارى و در 
خدمت امام حسین؟ع؟ تا سر حد شهادت با دشمن جنگ کنی.« 
وهـب پرسـید: در مـورد همسـرم چـه کنـم؟ ایـن مـادر قهرمـان ایـن 
بار گفت: عزیزم! جمال همیشگی را به جمال چند روزه مفروش!
امـام  عاشـق  دیگـر  او  و  کـرد  دگرگـون  را  وهـب  مـادر،  سـخنان 

حسین؟ع؟ شده بود.
همسـر وهـب نیـز از گفتگـوى شـوهر، نـورى بر قلبش تابیـد و گفت: 
هزاران جان من و تو، فداى امام حسین؟ع؟ باد! ولی چون جهاد 
بر زنان نیست، من از تو یک تقاضا دارم. برویم نزد امام، در حضور 
گـر در قیامـت به بهشـت رفتـی، بدون  ایشـان بـا مـن تعهـد کـن کـه ا

من به بهشت نروى!
وهـب قبـول کـرد و خدمـت امـام؟ع؟ رفتنـد و تعّهـد خـود را اظهـار 

نمود.
وهـب در روز عاشـورا بـه میـدان رفـت. گروهی از دشـمنان تبهکار را 
کشـت و بـه جایـگاه خـود برگشـت و در حالـی که خون از شمشـیرش 
می چکید، نزد مادر آمد و گفت: از من خشـنود شـدى؟ مادر گفت: 
از تـو خشـنود نخواهـم شـد تـا آنکـه در پیشـاپیش امام حسـین؟ع؟ 

کشته شوى!
وهـب بـه میـدان برگشـت، همچنـان جنگیـد تا به شـهادت رسـید. 
همسـر وهـب بـا سـوز و گـداز و حماسـه، خـود را بـه وهـب رسـاند؛ در 
حالـی کـه سـخت بر ضد دشـمن خون خوار فریاد می کشـید. سـرش 
روى سـینه وهـب بـود کـه دشـمن عمود آهنین بر فرقـش زد و او نیز 
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به شهادت رسید.
دشـمن، ناجوانمردانـه سـر وهـب را بـراى مـادرش فرسـتاد تـا دل او 
را بسـوزاند! اما او سـر جوانش را برداشـت و بوسـید و گفت: »سپاس 
کـه بـا شـهادت تـو در رکاب امـام حسـین؟ع؟، مـرا  خداونـدى را 
روسـفید کرد.« سـپس غرش کنان برخاسـت و سـر وهب را به سـوى 
دشمن پرت کرد و گفت: »سرى را که براى دوست داده ایم، دیگر 
باز نمی سـتانیم.« سـپس به خیمه آمد و سـتون خیمه را برداشت و 

به جنگ دشمن شتافت و دو تن از دشمنان را کشت.
امـام حسـین؟ع؟ او را بـه خیمـه برگردانـد و بـراى او دعـا کـرد و بـه او 
مـژده بهشـت داد. مـادر وهـب خوشـحال شـد و گفـت: خدایـا! امید 

بهشت را از من مگیر.2

متنومحتوا
مـردان و زنـان بزرگـی هسـتند که در صحنه و پشـت صحنه انقالب 
عظیم عاشورا نقش آفرینی کرده اند. البته تاریخ بیشتر اسنادی از 
مردان موفق را به ما گزارش داده اسـت؛ اما قطعًا پشـت سـر هر مرد 
کار، مادر صبور و با ایمانی وجود دارد که در پشت  موفق همسر فدا
صحنـه جریـان اسـت و عمومـًا نقـش آن ها در پیـروزی آن انقالب و 

مقابله با نفوذ دشمن مورد غفلت قرار گرفته است.
وهـب و همسـر و مـادرش؛ زهیـر بـن قیـن و همسـرش و بسـیاری از 
مـادران و همسـران شـهدای هشـت سـال دفـاع مقـدس، نمونه ای 
از کسـانی هسـتند کـه هـم مـرد و هـم زن حماسه سـاز شـدند و تاریـخ 

گوشه ای از رشادت آن ها را برای ما به نمایش گذاشته است.
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اما تاریخ گاهی از زنان انقالبی و عاشورایی سخن به میان می آورد، 
بـدون اینکـه از همسـران آنـان سـخنی بگویـد؛ زیـرا رشـادت ها و 
آنـان دارد.  بـه شـخصّیت خـود  کاری هـای آن هـا اختصـاص  فدا
حضرت زینب؟اهع؟ یکی از این بانوان اسـت. زینب؟اهع؟ شـخصّیتی 
اسـت کـه تندیـس بصیـرت، تجسـم شـجاعت و معنـی کامـل صبر و 
اسـتقامت اسـت او نه تنها، حضور هفت معصوم را درك کرده، بلکه 

امانت دار بار والیت و امامت نیز گردیده است. کوتاه سخن اینکه: 
َهـا َوِعلمَهـا َوَعَملَهـا 

َ
َواِضلَهـا َوَخَصاِلَهـا َوَجال

َ
َضاِيلَهـا َوف

َ
ـإّن ف

َ
»ف

َتاِليـة  َوَبَهائَهـا  َوَشـَرفَها  َوِضَيائَهـا  َوُنورَهـا  َوِعَفتَهـا  َوِعصَمتَهـا 

او و  يَهـا3؛ همانـا فضائـل و برتری هـای 
َ
َعل اهَّلِل  ـَواُت 

َ
َصل ُمَهـا 

ُ
ا

خصلت هـای جالـت قـدر و علـم و عمـل و عصمـت و عفـت 

و نورانيـت و روشـنايی و شـرف و زيبايـی اش همچـون مـادرش 

زهرا؟اهع؟ است.«

صدیقـه  آفریـن  بصیـرت  مکتـب  گرد  شـا زینـب؟اهع؟  حضـرت 
طاهره؟اهع؟ و تربیت یافته آغوش نبوت و امامت است. مصیبت ها 
و فتنه ها پی در پی او را آبدیده و همچون کوه استوار ساخت و از او 

شخصّیتی آهنین آفریده است.
گرامـی اش  جـد  دادن  دسـت  از  مصیبـت  بـرای  سـالگی   5 در  او 
حضـرت خاتم االنبیـاء؟ص؟ اشـك ریخـت و بـا چنـد مـاه فاصلـه در 
شـهادت مـادرش زهـرا؟اهع؟ بـه سـوگ نشسـت. مشـاهده 25 سـال 
غربـت و تنهایـی پـدر و سـپس دیـدن فـرق شـکافته او در محـراب 
مسجد کوفه، زینب کبری؟اهع؟ را در کوران حوادث روزگار قرار داد.
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صحیفـه  حسـن؟ع؟  امـام  بـرادرش  مظلومیـت  و  مسـمومیت 
دیگـری از بـی مهری هـای نامردمـان را برای او رقم زد و در نهایت، 
آن،  مصیبت هـای  کمتریـن  کـه  را  تاریـخ  حماسـه  خونین تریـن 
شـهادت برادران، فرزندان و برادر زاده های عزیز و گرامی اش بود 

را مشاهده کرد.
 فتنـه سـقیفه، فتنـه فـدك، فتنـه قتـل عثمـان، فتنـه جمـل، فتنـه 
ج، فتنه ساباط و... همه و همه تجربه هایی  حکمیت، فتنه خوار
بـود تـا زینـب کبـری؟اهع؟ را بـرای بزرگ ترین فتنه تاریخ مهیا سـازد؛ 
گـر بصیـرت آفرینـی حضرت زینب؟اهع؟ نبود نه تنها موج بیداری  و ا
اسـالمی، کوفـه، شـام، مدینـه و ... را فـرا نمی گرفـت کـه اسـالم هـم 

در کربال می ماند.
گـر نبـود زینـب کبـری؟اهع؟ کربـال در کربـال و مسـلمانان در   در واقـع ا
رؤیـای دیانـت خویـش می مردنـد. مـوج بیـداری اسـالمی در طـول 
تاریخ مدیون خطابه ها و روشنگری های زینب کبری؟اهع؟ است. 
روشـنگری هایی کـه تمامـی ابعـاد و زوایای گسـترده فتنه را روشـن 
کـرد. خطابه هـا  سـاخت و زمینـه سـقوط سلسـله امـوی را فراهـم 
کـه خطـر پیـروی از هـوای نفـس را گوشـزد می کـرد و  و تذکرهایـی 
رسـوا  را  بدعت گـذاران  و  آشـکار  را  دیـن  در  جدیـد  بدعت هـای 

می ساخت.
حضـرت زینـب؟اهع؟ با تدبیر و دوراندیشـی خـود، الگویی از مدیرت 
در برابـر دشـمن را بـرای مـردان و زنـان آزادی خـواه بـه نمایـش 
گذاشته و در مسیر دشوار دشمن شناسی، به بهترین وجه بصیرت 

آفرینی کرده است.
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در ایـن فرصـت صفحاتـی از دفتـر بصیـرت آفریـن این بانـوی بزرگ 
انقالب عاشورا را مورد دقت و بررسی قرار دهیم و الگوی مدیریتی 
مقابلـه بـا نفـوذ را در سـیره و سـخن حضـرت زینـب؟اهع؟ ترسـیم 

می نماییم.

الگویمدیریتیمقابلهبانفوذ
خطبه هـا و خطابه هـای زینـب؟اهع؟ بلندتریـن فریـاد تاریخ اسـت که 
بشـریت را به سـوی زیبایی ها و ارزش ها و فضیلت ها رهنمون شـده 
اسـت. خطبه هایـی کـه همـه نقشـه های شـوم یزیدیـان را نقـش بـر 
آب کرد و همچون رعدوبرقی، روشـنگر و کوبنده تمامی بافته های 
سی وچند ساله بنی امیه را از بین برد؛ و موج بیداری اسالمی حاصل 
از آن، کاخ امویـان را بـرای همیشـه لرزانـد و واژگـون کرد و زمینه قیام 
»توابین«، قیام »حره«، شـورش در »حجاز«، قیام در »عراق«، قیام 

»مختار بن ابی عبداهلل ثقفی«، قیام »زید بن علی« را ایجاد کرد.
کربـال، در تـالش فرهنگـی و  راز مانـدگاری تأثیـر خـون شـهیدان 
ترسـیم الگـوی مدیریتـی مقابلـه بـا نفـوذ دشـمن توسـط عقیلـه 
بنی هاشـم؟اهع؟ نهفته اسـت و شـکی نیست که این الگوی اساسی 
بـرای همـه زمان هـا و مکان هاسـت و امـروز و هـر روز بـه ایـن روش 
زینبـی نیازمندیـم. در اینجـا سـه محـور ایـن الگـوی مدیریتـی را در 

سخن و سیره آن حضرت پی می گیریم.

الف( تسلی بخشی دل های دوستان
حضـرت زینـب؟اهع؟ پـس از شـهادت امـام حسـین؟ع؟ و در طـول 
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دوران اسـارت، پیوسـته یـاور غم دیـدگان و پنـاه اسـیران بـود، از 
گـودی قتلـگاه تـا کوچه هـای تنـگ و تاریـك کوفـه، از مجلـس ابـن 
زیاد تا ستمکده یزید، در همه جا فرشته نجات اسرا بود و به شهید 
داده ها دلداری می داد. حضرت زینب؟اهع؟ با بصیرت کامل، هرگز 
اجـازه نـداد رنـج اسـارت، اسـیران را از پـای درآورد و با تسّلی بخشـی 
دل های دوستان و اسیران، بزرگ ترین ضربه را بر یزید و یزیدیان 

زد و از جنایات آنان پرده برداشت.
آن بانوی بزرگوار حتی تسـلی بخش دل امام سـجاد؟ع؟ بود؛ آنجا 

که فرمود: 
ـى 

َ
َعْهـٌد ِمـْن َرُسـوِل اهَّلِل ِإل

َ
ِلـَك ل

َ
ـَواهَّلِل ِإّنَ ذ

َ
ـَك َمـا َتـَرى ف

َ
 َيْجَزَعّن

َ
»ل

ـَك؛4 ]اي پسـر بـرادر![ آنچـه مي بينـي تـو را  ِبيـَك َو َعّمِ
َ
َك َو أ َجـّدِ

بي تاب نسازد. به خدا سوگند! اين عهد رسول خدا؟ص؟ با جد، 

پدر و عمويت است.«

عقیلـه بنی هاشـم؟اهع؟ اوج تسّلی بخشـی را در مجلـس ابن زیـاد، 
بـه نمایـش گذاشـت. آنـگاه کـه آن ملعـون بـا نیـش زبانـش بـه زخم 
زینب؟اهع؟، نمك می پاشد و برای آزردن او گفت: »کار خدا را با برادر 
و خانواده ات چگونه یافتی؟« او در واقع می خواهد بگوید: »دیدی 
خـدا چـه بالیـی بـه سـرتان آورد؟« زینب کبری؟اهع؟ در پاسـخ درنگ 
نمی کنـد و بـا آرامشـی کـه از صبـر و رضـای قلبـی او حکایـت داشـت 
 َجِمیـاًل5؛ جـز زیبایـی چیزی ندیـدم.« این کالم 

َّ
فرمـود: »َمـا َرأْیـُت ِاال

نورانـی، پتـك محکمـی بـر سـر ابن زیـاد بود کـه قدرت محاجـه را از او 
گرفت و خون تازه ای در رگ های همه دوستان جاری ساخت.
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ب( تحقیر و سرزنش دشمنان
ح الگوی مدیریتی مقابله با نفوذ دشـمن در سـیره  دومین گام از طر
و سـخن حضـرت زینـب؟اهع؟ تحقیـر و سـرزنش دشـمنان اسـت. 
خطاب هایی که حضرت زینب؟اهع؟ نسبت به یزیدیان دارد، نمونه 

عینی تحقیر دشمن است. برخی از این خطاب ها عبارتند از:
۱.»پسـرمرجانـه«:  حضـرت زینـب؟اهع؟ در کاخ ابن زیـاد، او را »پسـر 

و  توهین آمیزتریـن  عبیـداهلل  بـرای  کـه  می خوانـد  مرجانـه«6 
کـه از نامشـروع بـودن وجـود وی و  کننده ترین القـاب اسـت  رسـوا
بدنـام بـودن مـادرش حکایـت دارد و آن چنـان ضربه  بـر پیکر لرزان 

عبیداهلل می زند که تصمیم به قتل زینب؟اهع؟ می گیرد.
قـا«:حضـرت زینـب؟اهع؟ یزیـد را »فرزنـد طلقـا« و در 

َ
۲.»فرزنـدُطل

عبارتـی »طلقـاء خبیثـه«7 خطـاب فرمود که اشـاره به داسـتان فتح 
مکه است،  زیرا پیامبر اسالم؟ص؟  بزرگان مکه را که ابوسفیان، جد 
یزیـد هـم از آن هـا بـود،  بخشـید و آزاد کـرد و فرمـود: »ِاْذَهُبـوا َفَاْنُتـْم 

الُطَلَقا.«8
کاخ  3.»دشـمنخـداوپسـردشـمنخـدا«:حضـرت زینـب؟اهع؟ در 

یزید این گونه بر سر او فریاد می زند: »یزید! ای »دشمن خدا و پسر 
دشـمن خـدا!« سـوگند بـه خـدا! تـو در دیـده مـن ارزش آن را نـداری 
که سرزنشـت کنم و کوچك تر از آن هسـتی که تحقیرت نمایم، اما 
چـه کنـم اشـك در دیـدگان،  حلقـه زده و آه در سـینه زبانـه می کشـد. 
پـس از آنکـه حسـین کشـته شـد و حـزب شـیطان، مـا را از کوفـه بـه 
بارگاه حزب بی خردان آورد تا با شکسـتن حرمت خاندان پیغمبر، 
پـاداش خـود را از بیت المـال مسـلمانان بگیـرد، پـس از آنکه دسـت 
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آن دژخیمـان بـه خـون مـا رنگیـن و دهانشـان از پـاره گوشـت های 
کنـار آن  کنـده شـده اسـت، پـس از آنکـه گرگ هـای درنـده بـر  مـا آ
کیـزه جـوالن می دهنـد، توبیـخ و سـرزنش تـو چـه دردی  بدنـه ای پا

را دوا می کند؟«9

ج(  تحریك احساسات مردم
ح الگـوی مدیریتـی مقابلـه بـا نفـوذ دشـمنان  گام از طـر سـومین 
تحریـك  زینـب؟اهع؟  و سـخن حضـرت  سـیره  در  انقـالب عاشـورا 
احساسـات مـردم اسـت. ایـن راهـکار زینبـی؟اهع؟ از طـرق مختلفـی 

صورت گرفته است:
کوفـه رسـید،  کاروان اسـیران، بـه  ۱.»خطابـهوسـخنراني«:وقتـی 

زنـان، مـردان و کـودکان کوفـه همـه بـه خیابان هـا آمـده بودنـد تـا 
اسـیران را بـه تماشـا بنشـینند. حضـرت زینـب؟اهع؟ بـا زیباتریـن 
کلمـات و جمـالت و بـا شـجاعتی بی نظیر و علی وار بر مسـند خطابه 
ایسـتاد: »حمد و سـپاس، مخصوص خداوند اسـت و درود بر پدرم 
محمد و اهل بیت پاك و برگزیده او باد! ای مردم کوفه! مردم مکار 
خیانت کار! هرگز دیده هایتان از اشـك تهی مباد! هرگز ناله هایتان 
از سـینه بریـده نشـود! شـما ماننـد زنـی هسـتید کـه یک بـاره تمـام 
رشـته های خـود را پـاره می کـرد. نـه پیمـان شـما ارجـی دارد و نـه 
سـوگند شـما، اعتبـاری! ... چـه بـد توشـه ای برای آن جهـان آماده 
خ! گریه می کنید؟ آری به خدا گریه  کردید؛ خشم خدا و عذاب دوز
کنیـد کـه سـزاوار گریسـتنید! بیـش بگرییـد و کم بخندیـد! با چنین 
ننگـی کـه بـرای خـود خریدیـد، چـرا نگرییـد؟ ننگـی که بـا هیچ آبی 
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شسـته نخواهـد شـد. چـه ننگـی بدتـر از کشـتن پسـر پیغمبـر و سـید 
جوانان بهشت؟«10

حضرت با این بیانات، افکار و احساسات مردم را در اختیار گرفت 
و سخنان او کاماًل صحنه را تغییر داد تا آنجا که صدای مردم کوفه 
بـه گریـه بلنـد شـده بـود. زنـان موهای خود را افشـان کـرده بودند و 
خـاك بـر سـر و روی خـود می ریختنـد و دسـت های خـود را بـه دهان 

می گزیدند.
۲.»گریـهوفغـانوبرپایـیمجالـسعـزاداریوسـوگواری«:از جملـه 

کارهـای مدبرانـه حضـرت، برگزاری مجالس سـوگواری و عزاداری 
در شـام و مدینه و دسـتور وی مبنی بر سـیاه پوش کردن محمل ها 
بـود کـه فرمـود: »محمل هـا را سـیاه پوش کنیـد تـا مـردم بداننـد کـه 
کشـته شـدن فرزنـدان زهـرا؟اهع؟  مـا در مصیبـت و عـزاداری بـرای 

هستیم.«11
هـر چنـد این گونـه امـور از نظـر دشـمنان، سـاده و بـی ارزش بـود، 
ولـی در حقیقـت، همیـن کارهـا، زمینـه مـوج بیداری اسـالمی شـد و 
توانسـت کاخ یزیدیـان را متزلـزل کنـد. مدتـی کـه آن بانـوی بزرگوار 
در شـام اقامـت داشـت در محلـه ای بـه نـام »دار الحجـارة« مراسـم 
عزاداری برپا کرد و آن چنان نوحه سرایی و گریه و زاری می کرد که 
شرکت کنندگان در آن مراسم تصمیم گرفتند به خانه یزید هجوم 

برند و او را به قتل برسانند.12
کـه پـس از تحمـل  همچنیـن آن بانـوی سـتمدیده را می بینیـم 
آن همـه مصیبت هـا و رنج هـا به مدینه بازمی گردد و در شـهر پیامبر 
و در خانـه خـود بـه سـوگواری بـر امـام حسـین؟ع؟ و دیگـر یـاران او 
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گـروه از زنـان  گـروه  می پـردازد. در ایـن مراسـم عـزاداری، هـر روز 
مدینـه بـه خدمـت آن حضـرت آمـده، ضمن تسـلیت به ایشـان، به 
ندبه و گریه می پردازند تا آنجا که به تدریج، زنان قبایل و عشایر، 

تصمیم به خونخواهی شهدای کربال می گیرند و قیام می کنند.13

گریزوروضه
بعـد از شـهادت امـام حسـین؟ع؟، حضـرت زینـب؟اهع؟ بـه سـرعت 
خود را به بدن خونین و پاره پاره برادر رساند و شیون کنان فرمود: 
ـي 

َ
ْطَبَقـْت َعل

َ
ـَماَء ا ْيـَت الّسَ

َ
 َبْيَتـاْه! ل

َ
ْهـل

َ
َداْه، َوا ا َخـاُه، َوا َسـّيِ

َ
»َوا ا

ْهِل؛14 اي كاش آسمان  ي الّسَ
َ
ْت َعل

َ
َدك

ْ
 َتَدك

َ
ِجَبال

ْ
ْيَت ال

َ
ْرِض، َو ل

َ ْ
ال

بر زمين ويران مي شد و اي كاش كوه ها از هم مي پاشيدند و به 

بيابان ها مي ريختند.«

کنـار  کاروان اسـیران را از  کـه بـه پیشـنهاد شـمر لعیـن،  و زمانـی 
بدنـه ای قطعـه قطعـه شـده شـهیدان عبـور می دادنـد و زینـب؟اهع؟ 
پیکـر شـهدا و بـدن پاره پـاره شـده بـرادرش را دیـد، خـم شـد و بـدن 
پاره پـاره بـرادر را در آغـوش گرفـت و دهانـش را روی حلقـوم بریـده 

برادر نهاد  و بوسید.
می بوسید و می فرمود: 

ُمَقـاَم 
ْ
ْخَتـْرُت ال

َ َ
ُمَقـاِم ِعْنـَدَك ل

ْ
ِحيـِل َوال ـْرُت َبْيـَن الّرَ ـْو ُخّيِ

َ
ِخـي ل

َ
»َيـا ا

ْحِمـي15؛ ای بـرادرم، اگـر مـرا بيـن 
َ
 ِمـْن ل

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ـَباَع َتـأ ّنَ الّسَ

َ
ـْو ا

َ
ِعْنـَدَك َول

سكونت در كنار تو و رفتن به مدينه مخير مي كردند، سكونت نزد 

تو را برمي گزيدم، گرچه درندگان بيابان، گوشت بدنم را بخورند.«
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در برخی از مقاتل آمده: در این هنگام رو به مدینه کرد و فرمود: 
َعَراِء، 

ْ
ا ُحَسْيُن ِبال

َ
َماِء. َهذ  الّسَ

ُ
ة

َ
ِئك

َ
ْيَك َما

َ
ي َعل

َّ
َداُه، َصل »َوا ُمَحّمَ

ْعَضـاِء؛ فريـاد! اي محمـد كـه پیوسـته 
َ ْ
ـُع ال َمـاِء، ُمَقّطَ  ِبالّدِ

ُ
ـل ُمَرّمَ

كنـون ايـن حسـين اسـت  درود فرشـتگان آسـمان تقديـم تـو بـاد! ا

كه به خون خود آغشته و اعضايش قطعه قطعه شده است.«

ـٍد  ـي ُمَحّمَ
َ
ي َو ِال

َ
ُمْشـَتك

ْ
ـي اهَّلِل ال

َ
ُه، َو َبَناُتـَك َسـَباَيا، ِال

َ
ا

ْ
ـك

َ
»َوا ث

ـي 
َ
ْهـَراِء، َوِال  الّزَ

َ
اِطَمـة

َ
ـي ف

َ
ُمْرَتَضـي َو ِال

ْ
ـي َعِلـّيٍ ال

َ
ُمْصَطَفـي َو ِال

ْ
ال

َهَداء؛ وای از اين عزا و مصيبت! و اين ها دختران 
ُ

ِد الّش َحْمَزَة َسّيِ

تـو هسـتند كـه اسـير شـده اند. از ايـن ظلـم و سـتم ها بـه خداونـد 

و بـه خدمـت محمـد مصطفـي و علـي مرتضـي و فاطمـه زهـرا و 

حمزه سيد الشهداء؟ع؟ شكايت مي برم.«

َبـاِء،  يـُح الّصَ ْيـِه ِر
َ
َعـَراِء، َتْسـِفي َعل

ْ
ا ُحَسـْيُن ِبال

َ
ـَداُه، َو َهـذ »َوا ُمَحّمَ

كـه  َبَغاَيـا، فريـاد اي محمـد! ايـن حسـين اسـت 
ْ
ِد ال

َ
ْول

َ
 ا

ُ
ِتيـل

َ
ق

در گوشـه بيابـان افتـاده و بـاد صبـا بـر او مـي وزد و او بـه دسـت 

زنازادگان كشته شده است.«

 
ُ

ي َرُسول َيْوَم َماَت َجّدِ
ْ
ل
َ
َبا َعْبِد اهَّلِل، ا

َ
ْيَك َيا ا

َ
ْرَباُه َعل

َ
»َوا ُحْزَناُه، َوا ك

اهَّلِل؛ اي بسـا حـزن و انـدوه مـن! امـروز احسـاس مي كنـم كـه جـد 

بزرگوارم احمد مختار از دنيا رحلت كرد.«

وَن َسـْوَق 
ُ
ُمْصَطَفـي ُيَسـاق

ْ
 ال

ُ
ـة ّيَ ّرِ

ُ
ِء ذ

َ
ـٍد، َهـُؤل ْصَحـاَب  ُمَحّمَ

َ
»َيـا ا

كنون ذريۀ مصطفي را  َباَيا16؛ كجايید اي اصحاب محمد؟! ا الّسَ

به اسيري مي برند.«
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تو سر نداری، من سِر رفتن ندارم
ماندی به روِی خاك و عالم کربال شد

بنِد دلم بودی و هر بنِد تن تو 
انگار جاِی گندم ری آسیا شد

بی دردسر سرگرم سر بود و نشست و
آن قدر دست و پا زدی تا اینکه پا شد

یک بار بوسیدم گلویت را چگونه ...
جاِی همان بوسه دوازده ضربه جا شد

زینب زمین خورده، ولی تو سنگ خوردی
این زخم ها از ضربه های بی هوا شد

آتش میان خیمه عباس افتاد 
دستی کنار معجر من بی حیا شد

تو سر نداری دخترت معجر ندارد
یعنی بریدند و کشیدند و جدا شد
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ایجادانگیزه1
کرم؟ص؟، منافقان توانسـتند با سوءاسـتفاده  پس از رحلت رسـول ا
از غفلـت مـردم سـاده، ظلـم و سـتم خـود را بـه جامعـه اسـالمی کـه 
بـا تـالش بی وقفـه پیامبـر؟ص؟ بـه بار نشسـته بـود، افزایـش دهند و 
احکام و عقاید اسـالم را به سـود خود تفسـیر کنند تا منافع بیشـتری 
بـه دسـت آورنـد. بـا خانه نشـین کـردن والیـت و بـه دسـت گرفتـن 
قـدرت، روز بـروز بـر ظلـم خـود افزودنـد و اوج ایـن اسـتبداد در زمـان 
خ داد. روایـات انحرافـی فراوانـی در بیـن مـردم بـه اسـم  امویـان ر
پیامبـر؟ص؟ رواج داده و اهل بیـت؟ع؟ را کنـار زدنـد و روایت هـای 
واقعـی آن بزرگـواران را محـو نمودنـد. مردم نیز بـا تبلیغات فراوان، 
کم کـم بـا انحرافـات ایجادشـده در جامعـه اسـالمی، خـو گرفتند و از 

خود حرکتی نشان نمی دادند.
در چنیـن شـرایط، احیـاء مکتـب نورانـی پیامبر بزرگوار اسـالم؟ص؟، 

نیاز به جراحی داشت.
از این رو، امام حسین؟ع؟ انقالب عاشورایی خود را آغاز نمود و فرمود: 
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 ُيَتَناَهـى َعْنـُه 
َ

َباِطـِل ل
ْ
ـى ال

َ
 ِبـِه َو ِإل

ُ
 ُيْعَمـل

َ
َحـّقِ ل

ْ
ـى ال

َ
 َتـَرْوَن ِإل

َ
 ل

َ
»أ

2؛ آيـا نمى بينيـد كـه بـه حـق  ً
ـِه ُمِحّقـا ُمْؤِمـُن ِفـي ِلَقـاِء َرّبِ

ْ
ـِب ال

َ
ِلَيْرغ

عمـل نمى شـود و كسـى از باطـل روی گـردان نيسـت؛ در چنيـن 

شـرايطى مؤمـن بايـد لقـاء پـروردگارش را بـر چنيـن زندگى ترجيح 

بدهد.«

این جراحی هزینه بسیار باالیی برای اسالم داشت، از جمله اینکه 
بهتریـن انسـان روی زمیـن، اباعبـداهلل الحسـین؟ع؟ بـه همـراه 
تعـدادی زیـادی از یـاران باوفای آن حضرت به شـهادت رسـیدند و 

اهل بیت؟ع؟ به اسارت برده شدند.
حال این سؤال ها به ذهن می آید: آیا بهتر نبود که امام حسین؟ع؟ 

همچون برادرش با صلح قضیه را تمام کند؟
امـام حسـین؟ع؟ بعـد از ایـن اقـدام انقالبـی کـه بـا شـهادتش ختـم 

شد، به چه دستاوردهایی دست یافت؟

متنومحتوا
گـر بخواهیـم با آثار و دسـتاوردهای انقالب امام حسـین؟ع؟ آشـنا  ا
شـویم، ابتـدا بایـد اهـداف ایـن انقـالب را مـرور کـرده، سـپس مـوارد 

حاصله را با آن اهداف تطبیق دهیم.
حضـرت اباعبـداهلل الحسـین؟ع؟ هـدف از قیـام انقالبـی خـود را 

این گونه اعالم کردند: 
مـا 

َ
ِشـًرا َو ل َبَطـًرا َو ل ُمْفِسـًدا َو ل ظاِلًمـا َو ِإّن

َ
ْخـُرْج أ

َ
ـْم أ

َ
»ِإّنـى  ل

ْن آُمـَر 
َ
أ ريـُد 

ُ
أ ـِة َجـّدی؟ص؟  ّمَ

ُ
أ ـِب اِلْصـاِح فـى  

َ
ِلَطل َخَرْجـُت 
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بی  َعِلى  
َ
سيَر ِبسيَرِة َجّدی  َو أ

َ
ِر َو أ

َ
ْنهى  َعِن الُمْنك

َ
َمْعروِف َو أ

ْ
ِبال

بيطالب3؛ من از روی خودخواهى و خوش گذرانى و يا برای 
َ
ْبِن أ

فسـاد و سـتمگری قيـام نكـردم؛ بلكـه قيـام مـن بـرای اصـاح در 

اّمـت جـدم مى باشـد، مى خواهـم امربه معـروف و نهى  از منكر 

كنـم و بـه سـيره و روش جـدم و پـدرم علـى  بـن ابيطالـب؟ع؟ 

عمل نمايم.«

اما برخی از آثار انقالب امام حسین؟ع؟ که با توجه به اهداف آن، 
در جوامع اسالمی ایجادشده، عبارتند از:

الـف( رسـوایی بنی امیـه و اوج گرفتـن نفـرت عمومـی نسـبت بـه 
آنان

بعد از واقعه عاشورا، هرچند یزید در ابتدا بسیار خوشحال و مغرور 
شده بود و فکر می کرد با کشتن اباعبداهلل؟ع؟ و بهترین یارانش و 
همچنین تحقیر اهل بیت؟ع؟، بزرگ ترین ضربه را به اسـالم وارد 
کرده و ریشه اسالم را خشکانده است؛ اما در واقع این شهادت امام 
حسـین؟ع؟ بـود کـه بزرگ ترین ضربـه را به بنی امیـه وارد کرد؛ زیرا 
پـس از جریـان عاشـورا، بنی امیـه بـه طـرق مختلـف رسـوا شـدند و 

نفرت عمومی نسبت به سران بنی امیه ایجاد شد.
از آنجـا کـه سـپاه کفـر، بـه جـز جنایـت بزرگ خـود، جنایـات دیگری 
مانند اسـیر کردن اهل بیت؟ع؟، اذیت کودکان و کشـتن بعضی از 
آنـان و تحقیـر و تهدیـد را سـرلوحه کار خویـش قراردادنـد، مـردم بـه 

شدت از این رفتار جنایتگران نفرت به دل گرفتند.
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پـاس  بـه  عاشـورا  حادثـه  از  پـس  »یزیـد  می گوینـد:  مورخـان 
خوش خدمتی عبیداهلل بن زیاد، او را به دمشق دعوت کرد و اموال 
فـراوان و تحفه هـاى بزرگـی بـه او بخشـید و او را نـزد خـود نشـانید و 
مقـام او را بـاال بـرد )ترفیـع رتبـه و درجـه( و او را به حرم سـراى خود و 
نزد زنان خویش برد و ندیم آنان قرار داد؛ اما از آنجا که فشار افکار 
عمومی اوج گرفت، یزید با یک چرخش سریع، خود را تبرئه کرد و 

مسئولیت را به گردن عبیداهلل افکند.«4
کـه سـر حسـین؟ع؟ را نـزد یزیـد  »ابـن اثیـر« می نویسـد: هنگامـی 
بردند، موقعیت ابن زیاد نزد او باال رفت و از اقدام او خوشحال شد 
و به وى جایزه داد، ولی طولی نکشید که به وى گزارش رسید که 
مـردم نسـبت بـه او خشـمگین شـده و بـه او لعـن و ناسـزا می گوینـد. 
بعـد از ایـن گـزارش، او از کشـتن حسـین پشـیمان شـد و می گفـت: 
ای کاش! حسـین؟ع؟ را به منزل خود می آوردم و به خاطر پیامبر 
اسـالم؟ص؟ و رعایـت حرمـت قرابـت حسـین بـا او، اختیـار را بـه وى 
گذار می کردم، هر چند موجب ضعف حکومتم می شد. خدا پسر  وا
مرجانـه )ابـن زیـاد( را لعنـت کنـد! او حسـین را مجبـور بـه ایـن کار 
کرد، در حالی که حسین از وى خواسته بود اجازه بدهد، به یکی از 
مناطق مرزى برود، ولی پسر مرجانه با پیشنهاد او موافقت نکرده 
او را به قتل رساند و با این کار مرا مورد بغض و نفرت مسلمانان قرار 
داده و تخـم دشـمنی مـرا در دل هـای آن ها افشـاند. اینک هر کس 
کـس بـه خاطـر قتـل حسـین بـا من دشـمن شـده اسـت. این چه  و نا
گرفتارى بود که پسـر مرجانه براى من درسـت کرد! خدا او را لعنت 

و گرفتار غضب خویش سازد!«5
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همچنین با آنکه یزید نخست با کودکان و زنان و بازماندگان امام 
حسـین؟ع؟ با خشـونت غرور و تکبر برخورد کرد و دسـتور داد آنان 
را در خانـه مخروبـه اى جـاى دهنـد؛ امـا زیـر فشـار افـکار عمومـی، 
کمـی بـا آنـان، بنـاى نرمـش و مالطفـت نهـاد و محـل  بـه فاصلـه 
سکونتشان را تغییر داد و به دستور او برای اسرا هدایای را آوردند و 
گر مایل هستید شما را روانه مدینه کنم؛ اما آنان  خود یزید گفت: ا

هرگز قبول نکردند.«6
بنت الشـاطی، نویسـنده معروف مصری می نویسد: زینب، خواهر 
حسـین بـن علـی؟ع؟، لـذت پیـروزی را در کام ابـن زیـاد و بنی امیـه 
خـراب کـرد و در جـام پیـروزی آنـان قطـرات زهـر ریخـت. در همـه 
حوادث سیاسـی پس از عاشـورا همچون قیام مختار و عبداهلل بن 
زبیـر و سـقوط دولـت امویـان و برپایـی حکومـت عباسـیان و ریشـه 
دوانـدن مذهـب تشـیع، زینـب قهرمـان کربـال نقـش برانگیزاننـده 

داشت.7
گـر امـروز هـم کسـی نسـبت بـه مکتـب اهل بیـت؟ع؟ بـی احترامی  ا
کند و یا با این مکتب دشـمنی داشـته باشـد، عاقبت رسـوا می شـود 
و در نـزد مـردم خـوار و ذلیـل می گـردد. کسـانی کـه در فتنـه 88 بـه 
عـزاداران امـام حسـین؟ع؟ حملـه کردنـد و آبـروی خـود را بردنـد، 

برخی از این افراد هستند.

ب( احیای سنت شهادت طلبی
یزید بر منبر پیامبر خدا؟ص؟ می نشست و به نام اسالم بر مسلمانان 
حکومـت می کـرد و خـود را امیرالمؤمنیـن می خوانـد. او هـر آنچـه بـا 
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کاری به دسـت آمده بود را ابزاری برای حکومت قرار  زحمت و فدا
داده بود. افراد بی گناهی را به قتل رساند و نوامیس مردم را هتک 
حرمت نمود و با خوش گذرانی و سگ بازی حکومت داری می کرد 

و از مردم سلب آسایش و آرامش کرده بود.
این حکومت ظالمانه در زمان امام حسین؟ع؟ اوج گرفت. در این 
شـرایط امـام حسـین؟ع؟ نـه می توانـد سـکوت نماید و نـه می تواند 
کـه چنیـن یزید، اصل دین را نشـانه گرفته بود.  همراهـی کنـد؛ چرا
اینجا بود که امام حسـین؟ع؟ از یک سـو با سـخنان خود، فرهنگ 
شـهادت را در بیـن مـردم احیـا کـرد و بـا نوشـیدن شـربت شـهادت، 
بـه تمـام دیـن داران و عاشـقان اسـالم آموخـت کـه در برابـر چنیـن 

ظالمانی باید ایستاد و جان خود را در راه خدا هدیه کرد.
اول  قـرن  در  حسـین؟ع؟  امـام  کـه  شـهادت طلبانه ای  حرکـت 
کـرد، امـروز بعـد از حـدود 14 قـرن توسـط مدافعـان  هجـری آغـاز 
حـرم زینبـی؟اهع؟ ادامـه یافتـه اسـت و عـده ای از جوانـان انقالبـی 
در کشـورهای اسـالمی جمـع شـده و معتقدنـد تنهـا راه نجـات امـت 

اسالم، ایستادگی تا ریخته شدن خون ها در برابر ظالمان است.
نویسـندگان، پژوهشـگران و حتی متفکران جهان، اظهار نظراتی 
نسـبت بـه درس شـهادت اباعبـداهلل؟ع؟ در عاشـورا داشـته اند کـه 

قابل تأمل است:
ج جـرداق مسـیحی: وقتـی یزیـد، مردم را به قتل حسـین؟ع؟ و  جـر
مأمـور بـه خون ریـزی تشـویق می کرد، آن هـا می گفتند: چـه مبلغی 
به ما می دهی؟ اما انصار حسـین؟ع؟ به او گفتند: ما با تو هسـتیم 
گر هفتاد بار کشته شویم، باز می خواهیم در رکابت جنگ کنیم  و ا
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و کشته شویم.8
موریس دو کبری نویسنده آمریکایی: در مجالس عزاداری حسین 
گفته می شود که حسین برای حفظ شرف و ناموس مردم و بزرگی 
مقام و مرتبه اسالم، از جان و مال و فرزند گذشت و زیر بار استعمار 
و ماجراجویـی یزیـد نرفـت. پـس بیاییـد مـا هم شـیوه او را سرمشـق 
قرار دهیم و از زیردستی استعمارگران خالصی یابیم و مرگ باعزت 

را بر زندگی با ذلت ترجیح دهیم.9
بنابرایـن شـهادت طلبی امام حسـین؟ع؟ و یارانـش چنین تفکری 
را در تاریخ ایجاد کرده است. برای نمونه در عصر حاضر می توان از 
جنبش های شهادت طلبانه ای نام برد که با تأسی از حضرت امام 
حسین؟ع؟ در مقابله با ظلم و جور ایجاد شده است. جنبش های 
کشـور ایـران شـکل گرفته نمونـه ای از ایـن مـوارد  کـه در  اسـالمی 

می باشند.
کـو؛ جنبـش مشـروطیت؛ جنبـش سـردار جنـگل؛  مثـل جنبـش تنبا
قیـام خیابانـی در تبریـز؛ جنبـش آیة اهلل کاشـانی؛ جنبـش فداییان 

اسالم و جنبش امام خمینی؟ق؟.

ج( بیدار نمودن خواص کوفه از خواب غفلت 
عـده ای از مسـلمان از قافلـه کربـال عقب مانده و نتوانسـتند رسـالت 
سـنگین خـود را ایفـا نماینـد. امـا پـس از عاشـورا، از خـواب غفلـت 
بیـدار شـدند و تصمیـم گرفتنـد تـا اشـتباه خـود را جبـران نمایند. هر 
چند سـکوت و اقدام نکردن به موقع شـیعیان کوفه باعث شـد که 
حرکت های پس از عاشورا نتیجه چندانی نداشته باشد، اما برخی 
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از آن انقالب هـا دل اهل بیـت؟ع؟ را شـاد کـرد و انتقـام خون هـای 
ریختـه شـده را گرفـت. برخـی از قیام هایـی کـه پـس از عاشـورا بر اثر 

بیدار شدن خواص شکل گرفت، عبارتند از:

قیام توابین
پـس از جریـان عاشـورا، عـده ای از خـواص بـه رهبـری سـلیمان بـن 
ُصرد خزایی، توبه کردند و قیام توابین را تشکیل دادند؛ اما از آنجا 
کـه از بصیـرت سیاسـی، شـجاعت، زمان شناسـی، اقتـدار و ثبـات 
در تصمیـم و عمـل بی بهـره بودنـد و همیـن امـر باعث شـد تـا درباره 
حضور به موقع خود در کربال دچار تردید و اشتباه شوند، همچنان  

موجب شد برای جبران آن اشتباه نیز ناموفق باشند.

واقعه حره
پـس از شـهادت امـام حسـین؟ع؟ اولیـن شـهری کـه علیه دسـتگاه 
امـوی قیـام نمـود و خانـدان بنی امیـه را از شـهر بیـرون رانـد، مدینه 
بـود. هـدف مـردم مدینـه، از بیـن بـردن حکومـت بنی امیـه بـود که 
اساسـًا برای نابودی اسـالم پایه ریزی شـده بود. شـاید بتوان گفت 
تنها عاملی که باعث این انقالب شد، شهادت حسین بن علی؟ع؟ 
بود. زینب کبرا؟اهع؟ که بعد از اسارت به مدینه بازگشته بود، نیز در 
بـه وجـود آوردن ایـن انقـالب نقـش مؤثری داشـت و مـردم را بر ضد 

حکومت یزید تحریك نمود.
ع ایـن حادثـه بدیـن ترتیب بود که سـران مدینـه دور هم جمع  وقـو
شـدند و بـه مشـورت پرداختنـد و بـه این نتیجه رسـیدند کـه یزید را 
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از حکومـت خلـع و بـا عبـداهلل بـن حنظلـه انصـاری بـه عنـوان رهبـر 
نهضـت، بیعـت نمـوده و فرمانـدار یزیـد و عناصـر و ایـادی آن ها را از 
شـهر اخـراج کننـد. همیـن کار را هـم کردند و تمـام عناصر اموی را از 
شهر بیرون نمودند و با عبداهلل بن حنظله انصاری بیعت نمودند.
یزید پس از آنکه از ماجرا اطالع یافت، سپاهی را به فرماندهی مسلم 
بـن عقبـه و بـه جهت سـرکوب مـردم مدینه، عازم آنجا کرد. مسـلم 
هـم بـا نهایت خشـونت، شـهر را بـه محاصره درآورد. مـردم انقالبی 
مدینـه جهـت جلوگیـری از سـپاه یزیـد، خندقی در اطراف شـهر حفر 
کردنـد، امـا چـون بنیـه دفاعـی قـوی نداشـتند، شـهر مدینه سـقوط 
کـرد و مدینـه بـه دسـت مسـلم بـن عقبـه افتـاد. وی و فرماندهانش 
مردم را قتل عام کردند و سه روز جان و مال و ناموس مردم را مباح 
شـمردند. ایـن واقعـه در سـال 63 هجـری اتفـاق افتـاد و بـه واقعـه 

حره مشهور است.10

 قیام مختار
مختار ثقفی در جریان کربال در زندان بود و نتوانست به همراه امام 
حسـین؟ع؟ باشـد. پـس از آزادی، بـا قیـام توابیـن همـکاری نکرد؛ 
زیرا او می دانسـت آنان روش قیام و سیاسـت را نمی دانند. در سـال 
66، مختـار بـا همـکاری ابراهیـم فرزنـد مالـک اشـتر قیـام کردنـد و 
موفـق شـدند قاتـالن اباعبـداهلل؟ع؟ و اصلی تریـن سـرکردگان کربال 
را بـه سـزای عمـل خـود برسـانند. برخی آمار کشـته شـدگان در قیام 
مختار را 3000 نفر گفته اند از جمله: عمربن سعد و پسرش، شمربن 
ذی الجوشـن، حکیـم بـن طفیـل، زیادبن مالک، خولـی، منقذبن 
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مره، عبداهلل بن اسید، سنان و ...(

د( احیای روحیه استکبارستیزی در برخی از امت های اسالمی
حســینی؟ع؟،  مکتــب  درس هــای  برجســته ترین  از  یکــی 
و  حرکــت  ذات  در  روحیــه  ایــن  اســت.  آزادگــی  و  ظلم ســتیزی 
کــه شــعار »هیهــات منــا  انقــالب امــام حســین؟ع؟ قــرار داشــته 
ایــن پیــام عاشــورا دانســت. الذلــه« را می تــوان تجلــی آشــکار 

و  اسـالمخواهی  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا  مانـدگار  انقـالب  ایـن 
و  ظلم سـتیز  نهضت هـای  الهام بخـش  همـواره  ظلم سـتیزیاش، 

آزادی خواه جهان بوده است.
الهـام  انقالب هـای  از  یکـی  خمینـی؟ق؟  امـام  نهضـت  و  انقـالب 
گرفتـه از قیـام عاشـورا اسـت. امـام خمینـی؟ق؟ در کالم گهربـاری به 
ایـن مهـم اشـاره کـرده اسـت: »انقـالب اسـالمی ایـران، پرتویـی از 

عاشوراست.«11 
بدین ترتیب اصلی ترین عامل فرهنگی محرک تأثیرگذار بر انقالب 
اسـالمی ایـران را بایـد ایدئولـوژی انقالبـی شـیعه مبتنی بـر فرهنگ 
عاشـورایی دانسـت. نهضـت امـام و انقـالب اسـالمی در همـه ابعـاد 

خود وامدار نهضت امام حسین؟ع؟ و فرهنگ عاشورا است.
هـدف و انگیـزه مـردم ایـران از قیـام علیـه ظلـم و سـتم و حمایـت از 
رهبـری شـجاع، برپایـی حکومـت عـدل بـوده اسـت. حکومتـی که 
در آن احکام اسـالمی رعایت شـود و آزادی و اسـتقالل را برای مردم 
هدیه آورد. این اهداف واال و متعالی، همان اهداف و انگیزه قیام 
حسـینی؟ع؟ بـود کـه حاضـر شـد جـان خـود و بهتریـن یارانـش را در 
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طبق اخالص بگذارد. امام راحل؟ق؟ درباره تأثیر عاشورا بر اهداف 
و انگیزه های انقالب اسالمی می فرماید: 

»حضـرت سیدالشـهدا؟ع؟ بـه همـه آموخـت کـه در مقابـل ظلـم و 
ستم در مقابل حکومت جائر چه باید کرد.«12 

گریزوروضه
کـت  کربـال بـه هال امـا تعـدادی از دشـمنان و قاتـالن در صحنـه 
رسـیدند. از جملـه ظالمانـی کـه در کربـال کشـته شـدند، قاتـل قاسـم 

بن الحسن؟ع؟ بود.
قضیـه بـه میـدان رفتن »قاسم بن الحسـن« صحنه بسـیار عجیبی 
اسـت. قاسم بن الحسـن؟ع؟ یکـی از جوانـان کـم سـاِل سـپاه امـام 
غ  حسین است. نوجوانی است که »َلْم َیْبُلِغ اْلُحُلم ؛ هنوز به حّد بلو
و تکلیف نرسیده بود.« در شب عاشورا، وقتی که امام حسین؟ع؟ 
فرمـود کـه ایـن حادثـه اّتفـاق خواهـد افتـاد و همـه کشـته خواهنـد 
شـد و گفـت شـما برویـد و اصحـاب قبـول نکردنـد کـه برونـد، ایـن 
نوجـوان سـیزده، چهارده سـاله عرض کرد: »عمـو جان! آیا من هم 
در میـدان بـه شـهادت خواهـم رسـید؟« امام حسـین؟ع؟ خواسـت 
کـه ایـن نوجـوان را آزمایـش کنـد - بـه تعبیـر مـا - فرمـود: »عزیـزم! 
کشته شدن در ذائقه تو چگونه است؟« گفت: »احلی من العسل«؛ 

از عسل شیرین تر است.
ببینیـد؛ ایـن، آن جهت گیـری ارزشـی در خانـدان پیامبـر اسـت. 
تربیـت شـده هاى اهل بیـت این گونه انـد. ایـن نوجـوان از کودکـی 
در آغـوش امـام حسـین بـزرگ شـده اسـت؛ یعنـی تقریبـًا سـه، چهـار 
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ساله بوده که پدرش از دنیا رفته و امام حسین تقریبًا این نوجوان 
را بـزرگ کـرده اسـت؛ مرّبـی  بـه تربیـِت امام حسـین اسـت. حـاال روز 
عاشـورا کـه شـد، ایـن نوجوان پیش عمـو آمد. مقاتـل این گونه ذکر 

ٌم13؛ یکی از راویان می گوید: 
َ

َج ُغال اِوی : َو َخَر می کنند: »َقاَل الّرَ
طـرف  از  ديديـم  گهـان  نا مى كرديـم،  نـگاه  كـه  »همين طـور 

ّنَ َوْجَهـُه 
َ
أ

َ
، پسـر نوجوانـى بيـرون آمـد: »ك خيمه هـاى ابی عبـداهَّلَلّ

 ُيَقاِتل ؛ 
َ

َجَعل
َ
َمر؛ چهره اش مثل پاره ماه مى درخشـيد. »ف

َ
 ق

ُ
ة

َ
ِشـّق

آمد و مشغول جنگيدن شد.« 

ایـن را هـم بدانیـد کـه جزئیـات حادثـه کربـال هـم ثبـت شـده اسـت؛ 
چه کسـی کدام ضربه را زد، چه کسـی اّول زد، چه کسـی فالن چیز 
را دزدیـد؛ همـه این هـا ذکـر شـده اسـت. آن کسـی کـه مثـاًل قطیفـه 
حضـرت را دزدیـد و بـه غـارت بـرد، بعـدًا بـه او می گفتنـد: »سـرق 
القطیفـه«! بنابرایـن، جزئیـات ثبـت شـده و معلـوم اسـت؛ یعنـی 
خانـدان پیامبـر و دوستانشـان نگذاشـتند کـه ایـن حادثـه در تاریخ 

گم شود.
َقـه ؛ ضربـه، فـرق ايـن 

َ
َفل

َ
ِسـِه  ف

ْ
ـى  َرأ

َ
ْزِدُي  َعل

َ ْ
َضْيـٍل  ال

ُ
َضَرَبـُه اْبـُن  ف

َ
»ف

ُم ِلَوْجِهه ؛ پسـرک با صورت روى 
َ

ُغا
ْ
َع ال

َ
َوق

َ
جوان را شـكافت. »ف

ـاْه؛ فريـادش بلند شـد كه عموجان.  زميـن افتـاد. »َو َصـاَح َيـا َعّمَ

ْقـر« بـه ايـن خصوصيـات  ـي الّصَ ِ
ّ
َمـا ُيَجل

َ
ُحَسـْيُن ؟ع؟ ك

ْ
ـى ال

َّ
َجل

َ
»ف

كنيـد! صقـر، يعنـى بـاِز شـكارى.  ـت 
ّ
و زيبايی هـاى تعبيـر دق

مى گويـد حسـين؟ع؟ همچـون بـاِز شـكارى، خودش را بالى سـر 

َضَب« شّد، به معناى 
ْ

غ
َ
ْيٍث أ

َ
َة ل

َ
 َشّد

َ
ّمَ َشّد

ُ
اين نوجوان رساند. »ث

حملـه كـردن اسـت. مى گويـد مثـل شـير خشـمگين حمله كرد. 
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ْيف ؛ اّول كه آن قاتل را با يک شمشير  َضْيٍل ِبالّسَ
ُ
َضَرَب اْبَن ف

َ
»ف

زد و بـه زميـن انداخـت. عـّده اى آمدنـد تـا ايـن قاتـل را نجـات 

دهند؛ اما حضرت به همه آن ها حمله كرد.

جنـگ عظیمـی در   همـان دور و بـِر بدن »قاسم بن الحسـن«، به راه 
افتـاد. آمدنـد جنگیدنـد؛ اما حضرت آن ها را پس زد. تمام محوطه 
گرفـت. راوى می گویـد: »َو اْنَجَلـِت اْلُغْبـَرة؛  را گـرد و غبـار میـدان فرا
بعـد از لحظاتـی گـرد و غبـار فـرو نشسـت. ایـن منظـره را کـه تصویـر 
می کنـد، قلـب انسـان را خیلـی می سـوزاند: »فرأیـت الحسـین؟ع؟: 
مـن نـگاه کـردم، حسـین بن علـی؟ع؟ را در آنجا دیـدم. »َقاِئمًا َعَلی 
م ؛ امـام حسـین بـاالى سـر ایـن نوجـوان ایسـتاده اسـت 

َ
ِس اْلُغـال

ْ
َرأ

و دارد بـا حسـرت بـه او نـگاه می کنـد. »و ُهـَو َیْفَحـُص ِبِرْجَلْیـه ؛ آن 
نوجـوان هـم بـا پا هایـش زمیـن را می شـکافد.« یعنـی در حـال جان 

دادن است و پا را تکان می دهد. 
ـوك؛ كسـانى كـه تـو را بـه قتـل 

ُ
َتل

َ
 ِلَقـْوٍم ق

ً
 ُبْعـدا

ُ
ُحَسـْيُن ع َيُقـول

ْ
»َو ال

رساندند، از رحمت خدا دور باشند.«

ایـن یـک منظـره، کـه منظـره بسـیار عجیبـی اسـت و نشـان دهنده 
عاطفه و عشـق امام حسـین به این نوجوان اسـت، و در عین  حال 
کارى او و فرسـتادن ایـن نوجـوان بـه میـدان جنـگ و عظمـت  فـدا
کـه بـا ایـن نوجـوان هـم  روحـی ایـن جـوان و جفـاى آن مردمـی 

اینگونه رفتار کردند.14
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مرکب سوار کوچک کرب و بال شدی
زهرا شدی، علی شدی و مصطفی شدی

وقتی عسل ز لعل لبت بوسه ای گرفت
تنها سواره حسن مجتبی شدی

از بس عزیز هستی و از بس که محشری 
بین قنوت زینب کبری دعا شدی

دل ها شکست و غّصه حرم را فرا گرفت 
وقتی که از کنار عمویت جدا شدی

بند رکاب حسرت پای تو را کشید
تا راهی میانه دشت بال شدی

دانه به دانه موی عمویت سفید شد
وقتی زمین فتادی و وقتی که تا شدی

در بین معرکه چقَدر نیزه خوردی و
پرپر شدی خالصه شدی نخ نما شدی

یک نیزه دار جسم تو را بر زمین زد و
بر زیر نعل کشته بی انتها شدی

تشییع پیکرت چقدر دردسر شد و
آخر میان تّکه حصیری تو جا شدی

آن خاطرات کوچه دوباره مرور شد
وقتی به زیر پای عدو جابه جا شدی15
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ایجادانگیزه1
در حادثه کربال سه شخصّیت متفاوت، نقش آفرینی کرده اند:

اول: امـام حسـین؟ع؟، کـه بـه هیـچ قیمتـی تسـلیم حـرف باطـل 
نمی شـود و تـا آخریـن نفـس، پـای انقـالب خـود می ایسـتد و جـان 
خویـش و عزیزانـش را در ایـن راه تقدیـم می کنـد و به آنچه که اهل 
باطـل از ایشـان می خواهنـد تـن در نمی دهـد. آری، حسـینیان از 
آب می گذرنـد، امـا از آبـرو نـه. همین آبرو پایه های انقالب ایشـان را 

کنون نیز راه آن ادامه یابد. شکل داده و سبب شده ا
دوم: یزیدی که همه را تسلیم خود می خواهد و مخالفان را تحمل 
نمی کند. سِر حرفش می ایستد و نوه پیغمبر خدا؟ص؟ را سر می برد. 
بـی آبرویـی را بـه جـان می خرد تـا به چیزی که می خواهد برسـد. او 

نیز در راه خود ذره ای شک ندارد.
سوم: عمِر سعدی که بر اساس نقل های تاریخی تا روز هشتم ماه 
محـّرم هنـوز در تردیـد بـه سـر می بـرد. هـم دنیـا را می خواسـت هـم 
آخـرت. هـم بـه دنبال رضایت گرفتن از امام حسـین؟ع؟ بود و هم 
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بـه دنبـال جـذب منافعـی کـه از یزیـد بـه او می رسـید. امـاراِت ری را 
همـراه بـا احتـراِم مـردم می خواسـت. نه حاضـر بود از قـدرت بگذرد 
و نـه از خوشـنامی. هـم آب می خواسـت و هـم آبرو! امـا عاقبت عمِر 
سـعد نـه سـهمی از قـدرت بـرد و نـه از خوشـنامی! نـه دنیـا دارد و نـه 

آخرت و به هیچکدام از چیزهایی که می خواست، نرسید.
کاوی کنیـم، بایـد بـه  بـرای اینکـه بتوانیـم ایـن قضیـه را بیشـتر وا

چند سؤال زیر پاسخ دهیم:
چـرا یزیـد و عبیـداهلل ابـن زیـاد، عمرسـعد را بـرای مقابلـه بـا انقـالب 
امـام حسـین؟ع؟ انتخـاب می کننـد؟ و چـرا آنـان از افـراد دیگـر و 
نزدیکان خود اسـتفاده نکردند؟ چرا یزید و عبیداهلل یقین داشـتند 
کـه تنهـا عمـر سـعد می توانـد اهدافی کـه برای فتنه هایشـان در نظر 
داستند را محقق نماید؟ و اصال چرا تمام هم و غم عبیداهلل بزرگان 
کوفـه بـود و بـه هـر نحـوی حتـی بـا بسـتن دروازه های کوفـه، اجازه 

الحاق بزرگان به لشگر ابا عبداهلل الحسین؟ع؟ را نداد؟

متنومحتوا
جنـگ میان اسـالم اهل بیت؟ع؟ و اسـالم بنی امیـه، و به تعبیری، 
درگیری میان حق و باطل، قدمتی به در ازای تاریخ اسالم، دارد. از 
ابتدای اسالم، بنی امیه به عنوان نماد جبهه باطل و نفاق داخلی 
در میـان امـت اسـالم در یـک طـرف قـرار داشـته و اهل بیـت؟ع؟ بـه 

عنوان نماد جبهه حق، در طرف دیگر. 
امام صادق؟ع؟ در این خصوص فرموده اند: 

َنـا َصـَدَق اهَّلُل 
ْ
ل

ُ
 َبيَتيـِن َتَعاَديَنـا ِفـى اهَّلِل ق

ُ
ْهـل

َ
ِبـی ُسـْفياَن أ

َ
 أ

ُ
ـا َو آل

َ
»ِإّن
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ُ

 ُمَعاِويـة
َ

اَتـل
َ
 اهَّلِل َو ق

َ
ُبـو ُسـْفياَن َرُسـول

َ
 أ

َ
اَتـل

َ
َب اهَّلُل ق

َ
كـذ ـوا 

ُ
ال

َ
َو ق

ُحَسـيَن ْبـَن َعِلـى 
ْ
 ال

َ
يـُد ْبـُن ُمَعاِويـة  يِز

َ
اَتـل

َ
ِبـی َطاِلـٍب َو ق

َ
َعِلـى ْبـَن أ

َقاِئـم2؛ مـا و خانـدان ابوسـفيان، دو خانواده 
ْ
 ال

ُ
ـْفياِنى يَقاِتـل َو الّسُ

هسـتيم كـه بـه جهـت خداونـد بـا يكديگـر دشـمنى كرديـم. مـا 

خداوند را تصديق كرديم و آن ها تكذيبش كردند. ابوسفيان با 

پیامبر؟ص؟ جنگيد و معاويه با على بن ابی طالب؟ع؟ و يزيد با 

حسين بن على؟ع؟. سفيانى نيز با قائم؟ع؟ خواهد جنگيد.«

قرائـن و ظواهـر نشـان مـی داد کـه در زمان حکومـت معاویه و یزید، 
درک ایـن روایـت امـام صـادق؟ع؟ برای افراد زیـادی ممکن نبوده 
اسـت؛ زیـرا خانـدان ابی سـفیان یـک سـیر به ظاهـر اسـالمی را برای 
مسـیر حکومـت خـود معیـن کـرده بودنـد. مثـال معاویـه بـا ظاهـری 
اسـالمی حکومـت را در دسـت داشـت و تـا پایـان عمـر از ظاهرسـازی 
و  تصمیمـات  بـرای  می کـرد  سـعی  و  برنداشـت  دسـت  فریـب  و 
سیاسـت های ضد اسـالمی خود، دالیل اسـالمی مهیا نماید تا آنجا 
که حتی برای مخدوش نمودن چهره امیرمؤمنان از جعل روایات 
پیامبر؟ص؟ اسـتفاده می کرد و این یعنی اسـتفاده از ابزارهای دینی 

برای براندازی اصل دین.
او بـا همیـن روش، مـردم شـام را سـال ها در گمراهـی نگـه داشـت و 
سـپس دامنـه ایـن گمراهـی را به مرکـز خالفـت امیرمؤمنان؟ع؟ نیز 
کشـاند! به نحوی که پس از آن حضرت با نفوذ در میان سـپاهیان 
امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ بـه آسـانی لشـگر دوازده هـزار نفـری آن 

حضرت را متفرق ساخت.
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هدفاصلیدشمنازنفوذ
ع تفکـر او، پـروژه جدیـد اسالم سـتیزی  بـا روی کار آمـدن یزیـد و نـو
آغـاز شـد. یزیـد از همـان ابتدا با اسـالم به مخالفـت پرداخت و دیگر 
پایبنـد بـه ظواهـر اسـالم نبـود. ایـن اقدام او بـا زمینه سـازی معاویه 

اتفاق افتاد. 
سـرهاى مقّدس شـهیدان کربال را وارد مجلس یزید سـاختند، یزید 
در حالـی کـه بـا چـوب دسـتی خـود بر لـب و دندان امام حسـین؟ع؟ 

می زد، این اشعار را می خواند:

َلِعَبْت هاِشُم ِباْلُمْلِک َفاَل 
َخَبٌر جاَء َو اَل َوْحٌی َنَزْل

َلْیَت َاْشیاِخی ِبَبْدر َشِهُدوا 
ُج ِمْن َوْقِع ااَلَسْل3 َع اْلَخْزَر َجَز

فرزنـدان هاشـم )رسـول خـدا( بـا سـلطنت بـازى کردنـد، و در واقـع 
نـه خبـرى )از سـوى خـدا( آمـده بـود و نـه وحیـی نـازل شـده! کاش 
بـزرگان مـن کـه در جنـگ بـدر کشـته شـده بودنـد، امـروز می دیدنـد 
ج چگونـه از ضربـات نیزه به زارى آمده اسـت! در آن  کـه قبیلـه خـزر
حـال، از شـادى فریـاد می زدنـد و می گفتنـد: ای یزیـد! دسـتت درد 
نکند! امروز کیفر ماجرای بدر را به آنان دادیم و همانند بدر با آنان 

معامله کردیم و در نتیجه برابر شدیم!
عبـارات فـوق، اصلی تریـن هـدف یزیـد را مشـخص نمـود و آن 
برانـدازی کامـل دیـن اسـالم بـود. امـا متاسـفانه برخـی از مؤمنـان 
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فریب حیله های وی را خوردند و بعد از امیدواری به ایشان، علیه 
امام حسین؟ع؟ شمشیر کشیدند.

آیاتی از قرآن کریم، نسبت به دلخوش بودن به دوستی یهودیان 
و مسیحیان به ما هشدار می دهد: 

َتُهم4؛ هرگز 
َ
ن َترضى عنَک الَيهوُد َو ل الَنصاری َحتى َتَتِبَع ِمل

َ
»َو ل

يهـود و نصـاری از تـو راضـى نخواهنـد شـد، مگـر آنكـه پیـروی از 

آيین آن ها كنى.«

صاحـب مجمـع البیـان در تفسـیر این آیـه چنین آورده اسـت: یهود 
و نصاری از پیامبر اسالم؟ص؟ درخواست متارکه جنگ و آتش بس 
کـه بعـد از متارکـه و مهلـت دادن،  کردنـد  نمـوده و چنیـن وانمـود 
اسـالم را پذیرفته و از او پیروی کنند. از این رو خداوند پیامبرش را 

از موافقت آنان ناامید ساخته و فرمود: 
َتُهْم«

َّ
ِبَع ِمل

َ
ى َتّت

َ
صاری َحّت

َ
 الّن

َ
يُهوُد َو ل

ْ
ْن َتْرضى َعْنک ال

َ
»َو ل

کرم؟ص؟ سعی و کوشش فراوان مبذول  برخی هم گفته اند: پیامبر ا
می داشـت تا آنان را راضی کرده و در دین اسـالم وارد شـوند، از این 
نظر به آن حضرت دسـتور داده شـده که در این راه سـعی و کوشـش 
بـه کار مبـر، بلکـه دسـتور الهـی را کـه عبـارت از مجاهـده و جنـگ بـا 

آنان است مورد عمل قرار ده.
این جمله داللت می کند بر اینکه در هیچ حال خشنود کردن آنان 
ممکن نیسـت؛ زیرا خداوند خشـنودی آنان را فقط در یک صورت 
عملـی می دانـد و آن وقتـی اسـت کـه پیامبر اسـالم؟ص؟ یهـودی و یا 
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نصرانـی شـود و چـون ایـن معنـی ممتنـع اسـت پـس خشـنود کردن 
آنان نیز همین نحو است.5

این آیه و آیه های مشابه قرآن به ما هشدار می دهد که باید نسبت 
کثرًا مسـیحی اند؛ و در  بـه نقش هـای دولت هـای اروپا و آمریکا که ا
راسـتای منافـع دولـت یهـودی غاصب فلسـطین گام بـر می دارند، 

هوشیار باشیم.
رابطـه اقتصـادی و تجـاری و علمـی مـا نیـز باید همراه با هوشـیاری 
پیگیری شود و همواره در این داد و ستدها این آیه را چراغ راه خود 

قرار دهیم: 
6؛ خداونـد  ً

ُمْؤِمنيـَن َسـبيا
ْ
ـى ال

َ
كاِفريـَن َعل

ْ
 اهَّلُل ِلل

َ
ـْن يْجَعـل

َ
»ل

ط بـاز 
ّ
كافـران نسـبت بـه اهـل ايمـان راه تسـل هيـچ گاه بـرای 

نخواهد نمود.«

غیـر  نمی خواهـد  خـدا  کـه  اسـت  آن  بیانگـر  قرآنـی  هشـدارهای 
مسـلمین، بـر اهـل ایمـان و مؤمنین مسـلط باشـند. ما هـم باید این 

نفوذ ناپذیری را در خودمان به وجود بیاوریم.
در دوره کنونـی مـا هـم وضـع بدیـن منوال اسـت، با یـک تفاوت که 
در صـدر اسـالم، حکومـت بـا پیامبـر بود؛ ولی االن بـا یهود و نصاری 
)آمریـکا و و بـه تعبیـری اسـتکبار جهانـی( در حالـی کـه قـرآن بـه مـا 
تذکـر می دهـد: تـا وقتـی کـه مثـل آن هـا نشـوید و دیـن و سـنت های 

خود را کنار نزنید؛ دشمن از شما راضی نمی شود.
بنیانگـذار جمهـوری اسـالمی ایـران می فرمایند: »ما چـه بخواهیم 
و چـه نخواهیـم، صهیونیسـت ها و امریـکا و شـوروی در تعقیبمـان 
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خواهند بود تا هویت دینی و شرافت مکتبی مان را لکه دار نمایند. 
کینه تـوزی  بعضـی مغرضیـن، مـا را بـه اعمـال سیاسـت نفـرت و 
در مجامـع جهانـی توصیـف و مـورد شـماتت قـرار می دهنـد و بـا 
می گوینـد:  کودکانـه  اعتراض هـای  و  بی مـورد  دلسـوزی های 
جمهـوری اسـالمی سـبب دشـمنی ها شـده اسـت و از چشـم غـرب 
و شـرق و ایادی شـان افتـاده اسـت! کـه چـه خـوب اسـت ]بـه[ ایـن 
سـؤال پاسـخ داده شـود کـه ملت هـای جهـان سـوم و مسـلمانان، و 
خصوصًا ملت ایران، در چه زمانی نزد غربی ها و شرقی ها احترام و 

اعتبار داشته اند که امروز بی اعتبار شده اند!«7 
میدان هـای  در  باطـل  و  تاریـخ همـواره حـق  در طـول  بنابرایـن 
مختلف، با هم درگیری هایی داشـته اند. یکی از آن درگیری های 
بـزرگ، حماسـه کربـال اسـت کـه گرچه ظاهـرًا به شکسـت گروه حق 
انجامیـد؛ ولـی طبـق آیـه شـریفه: »َلـْن یْجَعـَل اهلُل ِلْلکاِفریـَن َعَلـی 
ج  کـه بـه خـر گـروه باطـل بـا آن همـه قسـاوتی  اْلُمْؤِمنیـَن َسـبیاًل« 
دادند؛ نتوانستند پیروز نهایی باشند و از آن ها اثری باقی نیست، 
ولـی راه سـید و سـاالر شـهیدان و یارانـش، روز بـه روز بیشـتر تجلـی 

پیدا می کند.
بازهـم تکـرار می کنیـم که هدف اصلی یزیدیان از نفوذ در مؤمنان، 

براندازی اصل دین اسالم است. 

سایراهدافدشمنازنفوذ
الف( تغییر نگاه و تفکر افراد مؤثر

کربـال ایـن هـدف نمـود خاصـی داشـته و افـراد  کارزار  در صحنـه 
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متعددی مورد این هدف قرار گرفته اند. برخی از آن ها عبارتند از:
۱.عمرسعد

از سیاسـت های معاویـه برخـورد بـا دیـن بـه وسـیله ابزاری هـای 
دینـی بـود، یزیـد نیـز همیـن سیاسـت را بـه کار می گرفـت و انتخـاب 

عمرسعد بر همین مبنا اتفاق افتاد.
عمـر سـعد پسـر سـعدبن ابـی وقـاص، یکـی از سـرداران صـدر اسـالم 
کـرد  اسـت. او در سـن نوجوانـی همـراه پـدر در فتـح عـراق شـرکت 
)سـال 17هـ  ق(. پـدرش از بـزرگان محسـوب شـده و سـردار جنـگ 
علیـه ایـران بـود و از اعضـای شـورای شـش نفره خالفت بعـد از عمر 

محسوب می شد.
در حادثـه کربـال، عبیـدا هلل بـن زیـاد بـا زیرکـی بـه دنبـال شـخصّیتی 
می گشـت که از موقعیت خوبی در میان مسـلمین برخوردار بوده و 
اثرگـذاری او و قـدرت تخریـب بـاالی او زبانـزد باشـد. او بعد از تالش 
کوشـش بسـیار، عمـر سـعد را بـرای ایـن هـدف انتخـاب نمـود.  و 
گانـه و بـا دقـت تمـام صـورت گرفتـه  بنابرایـن انتخـاب عمـر سـعد آ

است.
۲.شریحابنحارثکندی

شـریح بن حارث، قاضی معروف کوفه و وابسـته به امویان بود. او 
در زمـان عمـر بـه قضـاوت کوفـه منصـوب شـد و مدت شـصت سـال 
ایـن شـغل را داشـت. اولیـن مداخلـه شـریح در آغـاز انقـالب کربـال، 
مربـوط بـه بیعـت هفتـاد تـن از بـزرگان کوفـه همچـون: حبیـب بـن 
مظاهر، محمدبن اشـعث، مختار ثقفی، عمربن سـعد و دیگران در 
حضور شریح و شاهد گرفتن وی بر هواداری آل علی؟ع؟ و دعوت 
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از امـام حسـین؟ع؟ بـرای سـپردن حکومـت کوفـه بـه او بـود.8 ولـی 
صـرف نظـر از پیمـان شـکنی بیشـتر ایـن بـزرگان، خود شـریح نیز به 
محـض ورود عبیـداهلل بـه کوفـه در داراالمـاره حضور یافـت و بدون 
در نظر گرفتن تعهد بر وفاداری با آل علی؟ع؟، به جرگه مخالفین 

آن ها پیوست و یکی از مشاورین درگاه عبیداهلل گردید.9 
عبیداهلل نیز که جهت رسیدن به مقاصد خود به حمایت اشخاصی 
همچـون شـریح قاضـی، نیـاز داشـت، از او اسـتقبال کـرد. چـرا کـه 
در میـان مـردم مقـدس مـآب کوفـه، شـریح از شـخصّیت ممتـازی 

برخوردار بود.10

ب( تخریب مظاهر اسالمی
هـدف دیگـر یزیدیـان از نفـوذ در میـان مسـلمانان، تخریـب مظاهر 
خ داده است:  اسالمی بوده است. این هدف نیز در قالب های زیر ر

۱.تالشبرایتخریبشأنوجایگاهامامان؟ع؟

عبیـداهلل بـن زیـاد بـرای دسـت یابی بـه ایـن هـدف، ابتدا بـا تدوین 
برخـی از قوانینـی کـه در ذیـل بـدان اشـاره می شـود، از ورود معـارف 

اهل بیت؟ع؟ به سرزمین خود جلوگیری کرد:
 منع از رفت و آمد محدثین سـایر بالد اسـالمی به حوزه حکومتی 
خـود؛ )عـدم اجـازه معاویـه به ابـوذر که تبعیدی عثمان به دمشـق 
بود، برای ماندن در این منطقه، به همین دلیل بود. بعدها نیز هر 
کسی که به شام می آمد ومعاویه متوجه می شد که افکار او ممکن 
است ذهن مردم شام را، به قول او، فاسد کند، وی را از شام بیرون 

می کرد.(11
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ج از شـام بـه مـدت   جلوگیـری از خـروج و اقامـت شـامیان در خـار
طوالنی؛

 جلوگیـری از کتابـت و نقـل احادیـث نبـوی؟ع؟ در شـام و ترویـج 
علـوم و فنـون دیگـر بـه جـای علـم حدیـث )همیـن امـر منشـأ ورود 
بسـیاری از اسـرائیلیات و فرهنگ سـاختگی یهود به کتب اسـالمی 

شد(.
این مسیر در حکومت یزید نیز ادامه داشت. دلیل آن نیز در تاریخ 
کربـال مشـهود اسـت. برخـورد مـردم شـام بـا کاروان اسـرا بـه عنـوان 
افراد خارجی و اتفاقاتی که در مجلس یزید افتاد، شاهد این مدعا 

می باشد. 
عدم معرفت نسبت به والیت حتی در میان خواص نیز رخنه کرده 
بود. »سلیمان بن صرد خزاعی« یکی از شیعیان برجسته ای است 
کـه در  کـه از شـأن اجتماعـی باالیـی برخـوردار بـوده و کسـی اسـت 
زمـان امـام حسـن؟ع؟ بـا تنـدی؛ خطاب بـه امام زمانـش می گوید: 

چرا صلح را پذیرفتی؟
اما همین سلیمان، حکومت نظامی اعالم شده توسط عبیداهلل در 
کوفـه را بهانـه کـرده و بـه طـرف کربـال نمـی رود و خـود را از یاری امام 

حسین؟ع؟ محروم می سازد.
۲.اقدامبهتخریبکعبه

در سـال 64 هجـری و در روز سـّوم مـاه ربیـع االول بـه دسـتور یزیـد 
خانه کعبه را با منجنیق خراب کردند.12

ع پیوسـت. جنگ  کت یزید به وقو این فاجعه یازده روز قبل از هال
میان سـپاه حصین بن نمیر و یاران عبداهلل بن زبیر ابتدا در بیرون 
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شـهر مکـه انجـام شـد. پـس از کشـته شـدن تعـداد زیـادی از افـراد 
عبداهلل بن زبیر وی به داخل شهر مکه پناهنده شد. سپاه حصین 
بن نمیر بیش از دو ماه، شهرمکه را به محاصره خود در آوردند و در 
طی همین مدت بود که خانه کعبه را با منجنیق، سنگ زدند و در 

خانه خدا آتش افروختند.

ج( ایجاد شبهه در بین خواص
هدف دیگر دشمن از نفوذ در بین انقالبیون، ایجاد شبهه در میان 
خـواص اسـت تـا نتواننـد میـان حـق و باطـل تشـخیص دهنـد و بـه 

عبارتی از بصیرت محروم شوند.
»قره بن قیس حنظلی« یکی از مصادق این بخش در انقالب کربال 
اسـت. او علی رغم شـهرتش به حسـن رأی، چون از فیض بصیرت 
محـروم بـود، نتوانسـت خـود را از عمـر سـعد کنـار کشـیده و بـه حـق 

بپیوندد.
در انقـالب مـا هـم نمونه هایـی از شـبهه افکنـی در بیـن خـواص را 
می توان یافت، به عنوان مثال شواهدی در دست است که نشان 
کش دهمین دوره انتخابات ریاست  می دهد، در سال 88 و در کشا
اروپایـی  امنیتـی سـفارتخانه های  رابطیـن  از  برخـی  جمهـوری، 
موفـق شـدند تـا به سـتادهای انتخاباتی کاندیداهـای خاص نفوذ 
کننـد. در ایـن زمینـه »الکـس پین فیلـد« دبیـر اول سیاسـی سـفارت 
انگلیـس بـا برخـی اعضـای احزاب و نیز با اعضای سـتاد انتخاباتی 
نامزدهـای خـاص مالقات هایـی داشـت و »تـام بـرن« دبیـر دوم 
سـفارت هم تحت پوشـش توریسـت به سـتاد انتخاباتی چند تن از 
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نامزدهای دوره دهم ریاست جمهوری رفت و آمد می کرد.13
اما تفاوتی که انقالبیون ما با مردم زمان امام حسین؟ع؟ داشتند، 
این بود که مردم ایران به سـرعت دسـت های اجانب را تشـیخص 
دادند و گوش به فرمان ولی زمانشان شدند و در نهم دیماه با یک 

حرکت خودجوش، به دفاع از آرمان های انقالبشان پرداختند.
البته در کربال هم افرادی بودند که نفوذ یزیدیان لحظه ای آنان را 

از امام زمانشان جدا نکرد. 
یکی از این افرد حضرت عباس؟ع؟ است. در کربال شمر لعین برای 
عباس؟ع؟ و برادرانش امان نامه آورده بود تا به زعم خود آن ها را 
از مـرگ نجـات دهـد. ولـی این امان نامه به هیچ وجه رایگان نبود 
و بهای آن تسلیم در برابر خواسته های انسان فاسقی چون یزید، 
بود. علمدار کربال با آن اعتقاد راسـخی که به امام خویش داشـت، 

خطاب به شمر گفت: 
ُمُرَنا 

ْ
 َتأ

َ
َماِنک يا َعـُدّوَ اهَّلِل أ

َ
ِعـَن َمـا ِجْئـَت ِبـِه ِمـْن أ

ُ
ـْت يـَداک َو ل »َتّبَ

 )سـام اهَّلل عليهـا( 
َ

اِطَمـة
َ
ُحَسـيَن ْبـَن ف

ْ
َخاَنـا َو َسـيَدَنا ال

َ
ْن َنْتـُرک أ

َ
أ

َعَنـا14؛ دسـتت بريـده بـاد! 
ُّ
ِد الل

َ
ْول

َ
َعَنـاِء َو أ

ُّ
 ِفـى َطاَعـِة الل

َ
َو َنْدُخـل

لعنت بر امان نامه ات. ای دشـمن خدا! مى خواهى كه برادرم، 

سـرورم و امامـم را تـرک بگويـم و در اطاعـت لعنـت شـدگان و 

فرزند لعنت شدگان وارد شوم؟« 

آری، عبـاس بـن علـی؟ع؟ بـی اذن ولـی امـر خویـش، بـه شـمر نگاه 
کـه امـام حسـین؟ع؟ بـه عبـاس اذن  هـم نمی کنـد و آنـگاه هـم 
ِجیُبوُه َو ِإْن 

َ
می دهد تا جواب شـمر را بدهد، هرچند فاسـق باشـد، )أ
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َکاَن َفاِسـقًا(15 و وقتـی شـمر، بـرای علمدار کربال امـان نامه می آورد، 
حضرت عباس؟ع؟ که کانون غیرت، حمیت و وفاداری است، بر 

شمر بانگ می زند و می فرماید: 
ُه16؛ 

َ
َمـاَن ل

َ
 أ

َ
 ُتْؤِمُنَنـا َو اْبـُن َرُسـوِل اهَّلِل ل

َ
َماَنـَک أ

َ
َعـَن أ

َ
َعَنـَک اهَّلُل َو ل

َ
»ل

لعنـت خـدا بـر تـو و امـان نامـه تـو ای دشـمن خـدا! مـا را فرمـان 

بـرادر و موليمـان حسـين؟ع؟ دسـت  يـاری  از  كـه  مى دهـى 

كان درآوريـم، آيـا مـا را  برداريـم و سـر در طاعـت ملعونـان و ناپـا

امان مى دهى، ولى برای فرزند رسول خدا؟ص؟ امانى نيست؟«

عبـاس بـن علـی، چنـان بـا قاطعیـت سـخن می گویـد، کـه دشـمن 
نامیدانه، به خیمه خویش، باز می گردد.

مقابلهبانفوذبهسبکحضرتابالفضل؟ع؟
 بصیرت:

امام صادق؟ع؟ درباره عمویش عباس؟ع؟ می فرماید: 
اَن َعّمَنـا الَعَبـاس َناِفـذ الَبِصيـرة17؛ عمـوى مـا عبـاس داراى 

َ
»ك

بصيرت ژرف بود.« 

 عدم تعلق به دنیا:
در تاریخ می خوانیم: 

ـُجود18؛ ]در پیشـانى[ و بيـن چشـمان او اثـر  ـُر الّسُ
َ
ث
َ
»َبْيـَن َعْيَنْيـِه أ

سجده ]نمايان[ بود.« 
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نقل شـده که روى قاتل عباس که از طایفه »بنی دارم « بود، سـیاه 
شـده بود. علت را از او پرسـیدند. گفت: »من مردى را که در وسـط 

پیشانی او اثر سجده بود کشتم که نامش عباس بود.«19 

 عشق به والیت و والیت پذیری

گریزوروضه
کـه امـام زمانـش عاشـق او بـود. تاریـخ  آن قـدر عاشـق والیـت بـود 

می نویسد: 
 ُمعرى َعن 

ً
 َشـاِخَصا

ً
ا

َ
 َهيك

ّ
ـم َيبـق الُحَسـين َبعـَد اِبـی الَفضل إل

َ
»ل

واِزم الَحَياة20؛ از امام حسين بعد از ]مرگ[ اباالفضل جز هيكلى 
َ
ل

]و مشتى استخوان[ خالى از لوازم حيات و زندگى باقى نماند.«

پـس از او بـود کـه دشـمن جـرأت و جسـارت پیدا کرد و بـر اصحاب و 
خیمه هاى امام حسین؟ع؟ حمله ور شدند. در تاریخ می خوانیم: 
الُحَسـین؛21  َعلـی َاصَحـاِب  الِرَجـاُل  ـاُس تداَفعـِت  العَبّ ُقِتـَل  »َلّمـا 
هنگامی که عباس کشته شد، مردان ]دشمن از هر سو[ بر اصحاب 

امام حسین؟ع؟  حمله ور شدند.«

تا تو بودى خیمه ها آرام بود
کام بود   دشمنم در کربال نا

تا تو بودى من پناهی داشتم 
با وجود تو سپاهی داشتم 
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تا تو بودى خیمه ها غارت نشد 
 بعد تو کس حافظ یارت نشد 

تا تو بودى چهره نیلی نبود 
دست ها آماده سیلی نبود 

تا تو بودى دست زینب باز بود 
بودنت  بهر حرم اعجاز بود 

تا که مشکت پاره و بی آب شد
 دشمن پر کینه ات شاداب شد 

کبـر می خواسـت  بـه  حضـرت عبـاس؟ع؟ بعـد از شـهادت علـی ا
میـدان بـرود، امـا بـرادر بـه او اجـازه میـدان رفتن نـداد، بعـد از اصرار 

زیاد فرمود: مقدارى آب براى کودکان بیاور.
پیشـانی حسـینش را بوسـید و به سـوى فرات حرکت کرد، مشـك را 

پر از آب نمود، خود نیز تشنه بود، می خواست آب بنوشد: 
ـى الَمـاء22؛ سـپس بـه يـاد 

َ
رق

َ
ُحَسـْين  َو َمـن َمَعـُه ف

ْ
ـَر َعَطـَش ال

َ
ك

َ
ذ

َ
»ف

تشـنگى حسـين و همراهـان ]و كـودكان[ افتـاد، پـس آب را ]روى 

آب[ ريخت.« 

یا َنْفُس ِمْن َبْعِد اْلُحَسْیِن ُهوِنی 
ْن َتُکوِنی 

َ
َوَبْعَدُه ال ُکْنِت أ

هذا ُحَسْیٌن واِرُد اْلَمُنوِن 
َوَتْشَربیَن باِرَد اْلَمعیِن
هان اى جان عباس! می دانی که پس از شهادت پیشواى آزادى، 
حسین چقدر زندگی بر تو گران است؛ می دانی چقدر دردناك است 
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کـه تـو بخواهـی پـس از او در ایـن فضـاى تیـره و تـار نفـس بکشـی و 
زندگی کنی؟

آنگاه فریاد برآورد: 
23؛ بـه خـدا قسـم  ً

وُق الَمـاء َوَسـيِدى الُحَسـين َعطَشـاَنا
ُ
»واهَّلل ل اذ

آب نمى نوشم، در حالى كه آقاى من حسين تشنه است.«

شـدت عالقـه امـام حسـین؟ع؟ بـه جنـاب ابوالفضـل؟ع؟، مثـل 
شـدت عالقـه حضـرت رسـول؟ص؟ بـه حمـزه سـید الشـهداء و جعفـر 
طیـار بـود و ایـن شـدت تـا عاشـورا ادامه داشـت تا اینکـه صدای قمر 
ِخـی24؛ 

َ
ْدِرْکنـی  یـا أ

َ
بنـی هاشـم بلنـد شـد: »َونـادى  ِبأْعلـی  َصْوِتـِه: أ

بـا صـداى بلنـد فریـاد زد: بـرادر مـرا دریـاب. ابـی عبـداهلل خـود را بـه 
بالیـن بـرادر رسـاند. امـا اهـل حرم دیدند امام حسـین به طرف حرم 

برمی گردد اما با چه حالی؟ 
روایت شده که حضرت امام حسین؟ع؟ فرمودند: 

كمـرم شكسـت و  كنـون  ِتـي؛ ا
َ
ـْت ِحيل

َّ
ل

َ
َسـَر َظْهـِري َو ق

َ
َن اْنك

ْ
»ال

چاره ام كم شد«.
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ایجادانگیزه1
کـــه روزى در  محمـــد بـــن  ســـلیمان  از پـــدرش روایـــت می کنـــد 
نفس زنـــان  بصیـــر  ابـــو  کـــه  بـــودم  صـــادق؟ع؟  امـــام  محضـــر 
گرفـــت، حضـــرت بـــه او  وارد شـــد و چـــون در جـــاى خـــود قـــرار 
از چیســـت؟« زدنـــت  نفـــس  ایـــن  ابـــا محمـــد   فرمودنـــد: »اى 
ــالمند  ــدا؟ص؟ سـ ــول خـ ــد رسـ ــت اى فرزنـ ــت: »قربانـ ــر گفـ ــو بصیـ ابـ
گشـــته و مرگـــم نزدیـــك شـــده در  شـــده ام و اســـتخوانم باریـــك 

کـــه نمی دانـــم وضعـــم در آخـــرت چگونـــه اســـت!« صورتـــی 
امام فرمودند: »اى ابا محمد! تو هم چنین می گویی؟«

ابوبصیر گفت: »چرا چنین نگویم؟ قربانت گردم.«
حضـرت فرمودنـد: »اى ابـا محمد! مگـر نمی دانی که خداى تعالی 

جوانان شما را گرامی داشته و از پیران شما حیا دارد؟«
پیرمـرد گفـت: »قربانـت، چگونـه جوانـان را گرامـی دارد و از پیـران 

حیا کند؟!«
حضرت فرمودند: 
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ْن 
َ
أ ُهـوِل 

ُ
ك

ْ
ال ِمـَن  َيْسـَتْحِيي  َو  َبُهـْم  ِ

ّ
ُيَعذ ْن 

َ
أ ـَباَب 

َ
ـِرُم اهَّلُل الّش

ْ
»ُيك

ُيَحاِسَبُهم2 ؛ خداوند جوانان را گرامى داشته از اينكه عذابشان 

كند و از پیران حيا كند كه از آن ها حساب بكشد.«

خداونـد متعـال جوانـان را بـه سـبب جوانیشـان دوسـت داشـته و 
احتـرام می کنـد، از ایـن رو تمـام پیامبـران را در جوانی برانگیخت و 
اهل بهشت را جوان قرار داد و قرآن در روز محشر به صورت جوانی 
نشـان داده می شـود و امـام زمـان؟جع؟ نیـز در چهـره یـک جـوان 

ظاهر خواهند شد.
از طرفـی دوران جوانـی در طـول حیـات انسـان، دارای اهمیـت 
و حساسـیت فـراوان اسـت و از دسـت دادن آن، مایـه خسـرانی 
غیرقابـل جبـران خواهـد بـود. جوانـی از جنبه هـای متعـددی مورد 
توجه معصومین؟مهع؟  قرار گرفته است و در اشعار پارسی نیز درباره 
اهمیـت آن و حسـرت از دسـت دادنـش شـعرها سـروده اند. خیـام 

برای از دست دادن این فرصت چنین افسوس می خورد:

افسوس که نامه جوانی طی شد 
و آن تازه بهار زندگانی دی شد

غ طرب که نام او بود شباب آن مر
افسوس ندانم که کی آمد کی شد

امـا افـرادی کـه در همیـن دوران بـا اهمیـت و ارزشـمند قـرار دارنـد، 
در معـرض آسـیب های فراوانـی هسـتند و می توان گفت بیشـترین 
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آسـیب ها در دوران جوانـی بـه افـراد می رسـد. از ایـن رو، شناسـایی 
ایـن آسـیب ها و راه هـای مقابلـه بـا آن، برای خود جوانـان، والدین 
و مسـئولین ضروری اسـت. یکی از این آسـیب ها نفوذ دشـمنان در 

جوانان است. 
کارشـکنی دشـمنان در بـه  گویـای نفـوذ و  مطالعـه تاریـخ اسـالم 
ابتـذال کشـیدن جوانـان اسـت. جریـان نفـوذ دشـمن در حضـرت 
کـه بـا توطئـه امـان دادن شـکل  ابوالفضـل؟ع؟ در شـب عاشـورا 
گرفت یکی از نمونه های نفوذ در جوانان اسـت که با بصیرت نافذ 
حضـرت برطـرف شـد. از ایـن رو بـرای بهره بـرداری هـر چـه بهتـر از 
دوران جوانـی و حفـظ جوانـان از انحـراف و تباهـی، نیـاز فـراوان 
گاهـی از نقشـه های دشـمنان داریـم و شـناخت راه هـا و ابـزار و  بـر آ

خطرات نفوذ دشمن در جوانان ضروری به نظر می رسد. 

متنومحتوا
کـه بـه نـام جـوان بنی هاشـم،  بـا توجـه بـه شـب هشـتم محـرم 
کبر؟ع؟ ُمزین اسـت، برخی از خطرات و تهدیدهای  حضرت علی ا
نفـوذ دشـمن در جوانـان را بررسـی می کنیـم تـا ببینیـم نفوذ دشـمن 
در جوانـان چـه خطرهـای را بـه دنبـال دارد؟ و دشـمنان بـرای 
دسـت یابی بـه اهـداف پلیـد خـود، از چـه راه هایـی در جوانـان نفوذ 

می کنند؟

خطرهاینفوذدشمن
1. خطرهای اعتقادی

کـه جوانـان مـا را تهدیـد  در پـروژه نفـوذ دشـمن، اولیـن خطـری 
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می کنـد، خطرهـای اعتقـادی اسـت، خطراتـی که قلـب و باورهای 
نـاب جـوان را نشـانه می گیـرد و ایمـان و اعتقاد او را سسـت می کند. 
سسـتی ایمـان جوانـان یـک جامعـه، هماننـد سسـتی سـتون های 
یک اتاق است که هر لحظه احتمال می رود، سقف اتاق آوار شده 

کنان آن فرو ریزد. و بر سر سا
دشـمنان از قدیم االیـام بـه دنبـال سسـت کـردن اعتقـادات جـوان 
کـه می توانـد  بوده انـد. داسـتان سـامری سرشـار از نکاتـی اسـت 
کـه همـواره  پندهـای بسـیاری بـرای هـر تمـدن و فرهنگـی باشـد 
ریشـه های  و  می شـود  جویـده  آن  اعتقـادی  پایه هـای  درون  از 
حقانیت آن از سوی موش های حق نما مورد تهدید قرار می گیرد. 
ایـن موش هـای خزنـده بـه آرامـی، عقایـد و بنیادهـای اصیـل تفکر 
اسـالمی را می جوند و به جای آن با بدل سـازی، جایگزین هایی را 
قـرار می دهنـد کـه در نهایت فروپاشـی باورهای اعتقـادی و ایمانی 

را به همراه خواهد داشت. 
تلویزیـون  و  رادیـو  بـه  نسـبت  کافـی  اطالعـات  مـا  گـر  ا امـروزه 
نمی داشـتیم و سـامری هایی از ایـن نادانـی مـا اسـتفاده می کردند، 
می توانستند خود را به عنوان خدا معرفی کنند. ما باید حواسمان 

به آسیب های ماهواره یعنی سامری امروز باشد.
نمونـه دیگـری از نفـوذ اعتقـادی در جنـگ صفین اسـت بامداد روز 
پنجشـنبه دوازدهـم ربیـع االول، خدمـت عمروعاص به امویان در 
جنـگ صفیـن، مایـه حیـات آنـان شـد. او در حسـاس ترین لحظـه 
های جنگ، زمانی که نشانه های شکست در سپاه معاویه آشکار 
گشـته بـود دسـت بـه نیرنگـی بـزرگ زد و دسـتور داد بـا بسـتن قـرآن 
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بـر سـر نیـزه هـا و حمـل کـردن قـرآن بـزرگ دمشـق بـا کمـک ده نفـر 
روی نیـزه هـا، همـه سـپاهیان فریـاد بزننـد: ای اهـل عـراق! کتـاب 
کـم اسـت )دو طـرف دسـت از جنـگ برداریـم  خـدا بیـن مـا و شـما حا
و بـه حکـم قـرآن تسـلیم شـویم!( امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ خطـاب 
بـه سـپاهیانش فرمـود: بـه جنـگ ادامه دهید و اسـتقامت کنید که 
لحظـه پیـروزی فرا رسـیده اسـت و به دعوت اینـان اعتنایی نکنید 
کـه فریبـی بیـش نیسـت، زیـرا قبـل از شـروع جنـگ، امـام؟ع؟ طـی 
نامه هـای متعـدد و سـفیران فـراوان، معاویـه و اهـل شـام را دعـوت 
بـه پذیـرش حکـم قـرآن کـرده بـود و آنـان نپذیرفتـه بودنـد و اینـک 
که در آستانه شکست قرار گرفته بودند قرآن را دستاویز خود کرده 
بودنـد. ولـی نیرنـگ عمروعـاص کار خـود را کـرد و گـروه زیـادی از 
سـپاه عـراق کـه تعـداد آنهـا بالـغ بـر 10 هـزار نفـر بـود دسـت از جنـگ 
کـره و  کـره شـدند و هـر چـه حضـرت از مذا برداشـتند و خواسـتار مذا
حکمیت نهی کردند؛ اما بی توجه و حتی تهدید صحابه و اصرار بر 

کره شد. کره و ساده لوحی ابوموسی سبب برد باخت مذا مذا
کـرده تـا بـا اسـتفاده از ابزارهـای مختلـف  دشـمن همـواره تـالش 
بـه اعتقـادات و باورهـای نسـل جـوان و نوجـوان مسـلمان ضربـه 
بزنـد. مقـام معظـم رهبـریK  در ایـن بـاره می فرمایند: »دشـمن 
بـا همـه  ابزارهایـی کـه برایشـان ممکـن بـوده، حمله کرده انـد به ما 
بـرای سسـت کـردن اعتقـادات دینـی مـا، سسـت کـردن اعتقـادات 
سیاسـی مـا، تقویـت نارضایی هـا در داخـل کشـور، جـذب جوان هـا 
بـه خصـوص جوان هـای فّعـال و اثرگـذار در سـطوح مختلـف بـرای 

مقاصد خودشان.«3
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بـا ایـن تفاسـیر، قشـر جـوان و نوجـوان می توانند مهم تریـن جامعه 
هـدف دشـمن در اجـرای پـروژه نفـوذ باشـند تـا بـا ایجـاد تزلـزل در 
باورهـای دینـی، تغییـر در اعتقـادات مذهبـی را بـه ثمـر بنشـاند 
در ایـن صـورت دشـمن دیگـر نیـاز بـه لشکرکشـی بـرای سـلطه بـر 
یـک جامعـه را نـدارد؛ بلکـه روح جامعـه مـورد نظـر خـود را بـرای 
پذیـرش سیاسـت های ضـد دینـی آمـاده کـرده اسـت و در ایـن حال 
افـراد جامعـه اسـالمی، میـان والیـت و امامـت حضـرت اباعبـداهلل 
الحسـین؟ع؟ و والیـت یزیـد هیـچ تفاوتـی قائـل نمی شـوند و حتـی 
گرفتـه و بـا افتخـار علیـه امـام  پرچـم لشـکر یزیدیـان را در دسـت 
حریـم  حرمـت  کـه  اینجاسـت  می کشـند.  شمشـیر  حسـین؟ع؟ 
اهل بیـت پیامبـر؟ص؟ شکسـته می شـود و عـده ای فقـط بـه تماشـا 
می نشـینند و اینجاسـت که مردم کوفه سـفیر امام خود را رها کرده 

و حتی برای کشتن او رقابت می کنند. 
در ایـن میـان، »بصیـرت افزایـی« در مقابلـه بـا توطئه هـای شـوم 
دشـمنان در پـروژه نفـوذ بسـیار کارسـاز خواهـد بـود و پادزهـری بـر 
گر جوان در تحلیل مسـائل اجتماعی، فرهنگی و  زهر نفوذ اسـت. ا
سیاسـی به بصیرت الزم دسـت یابد، نه تنها خود می تواند دشـمن 
را بشناسـد و در جبهـه او قـرار نگیـرد، بلکـه بـرای خنثی سـازی 

دسیسه های دشمنان با دانش و منطق تالش نماید.

2. خطرهای اخالقی
یکـی دیگـر از خطرهـای نفـوذ دشـمن، خطرهـای اخالقـی اسـت. 
در ایـن مـورد ترویـج بی بندوبـاری و فسـاد اخالقـی از اهـداف نفـوذ 



139 تفکرانقالبی،ازعاشوراتاانقالباسالمی/ویژهماهمحرم

دشمن در بین جوانان است.
ایـن توطئـه در دسـتگاه یزیـدی نمـود جـدی داشـته و خـود یزید به 
ایـن فسـاد اخالقـی مبتـال بـوده اسـت. ابن کثیـر در این بـاره عبارتی 
دارد کـه بـه اشـتهار یزیـد در ایـن کار تصریـح می کنـد: »او بـه چنـگ 
و نوشـیدن شـراب و موسـیقی و شـکار و برگزیـدن مـردان و زنـان 
خواننده و سگ و جانوران شاخ زن همچون قوچ و خرس و بوزینه 
عالقـه داشـت و هـر روز صبـح کـه از خـواب بـر می خواسـت، مسـت 

بود.«4
اخالقـی  فسـادهای  پیشـگام  را  یزیـد  مورخـان  از  برخـی  حتـی 
شـمرده اند: »یزیـد بـن معاویـه نخسـتین فـرد بود که آشـکارا شـراب 
نوشـید و نسـبت بـه موسـیقی و شـکار و گزیـدن کنیـزان آوازه خـوان 
و َاْمـَردان و سـرگرم شـدن بـا بوزینـگان بـه گونـه ای که مترفـان را به 
خنده وا دارد و جنگ دادن سگ و خروس، از خود شیفتگی نشان 

می داد.«5
امروز نیز وقتی دشـمنان اسـالم در جبهه های نظامی با تجربه  تلخ 
شکسـت مواجـه شـده اند، تصمیـم گرفتنـد در جبهـه  فرهنگـی و از 
طریـق حملـه بـه ارزش هـا و اخالقیـات دینـی مسـلمانان وارد عمـل 
شـوند و بدیـن ترتیـب از درون بـه اسـالم حملـه کردنـد تـا آنجـا کـه 
روز بـه روز تهاجمـات آن هـا در ایـن عرصـه پیچیده تـر و مرموزانه تـر 

گشته است.
کار  مقـام معظـم رهبـریK تعابیـر دقیقـی را در ایـن مـورد بـه 
برده انـد؛ تعابیـری چـون: تهاجـم فرهنگـی، شـبیخون فرهنگـی، 
برانـدازی فرهنگـی، ناتـوی فرهنگـی و جنـگ نـرم و در نهایـت بـه 



14015

مسـئله  نفـوذ فرهنگـی، فکـری و سیاسـی بارهـا اشـاره فرموده انـد 
تـا هرچـه بیشـتر مـردم، دانشـجویان و جوانـان را بـه خطـرات ایـن 

مسئله و اهمیت مقابله با آن توجه دهند. 
ایشـان در یکـی از سخنانشـان می فرماینـد: »دشـمن از راه اشـاعه 
فرهنگ غلط – فرهنگ فساد و فحشاء – سعی می کند جوان های 
مـا را از مـا بگیـرد. کاری کـه دشـمن از لحـاظ فرهنگـی می کنـد، یک 
تهاجـم فرهنگـی بلکـه بایـد گفـت یـک شـبیخون فرهنگـی و یـک 

قتل عام و غارت فرهنگی است«6
از مهم تریـن ابزارهـای فرهنگـی بـرای تخریـب اخـالق، گسـترش 
فسـاد اخالقـی اسـت. فسـاد اخالقـی اعـم از راه هـا و روش هـای ضـد 
فرهنگـی اسـت کـه ممکـن اسـت از عناصـر داخلـی گرفتـه شـده و یـا 
گـردد. از جملـه مفاسـد اخالقـی،  از فرهنـگ بیگانـه وارد جوانـان 
گسـترش فسـاد جنسی در بین جوانان است. فیلم های ویدیوئی، 
برنامه هـای تلویزیونـی ماهـواره ای، مجـالت و تصاویـر مبتـذل 
کاتالـوگ کاالهـای لوکـس و تبلیغـات روانی که از این ابزارها نشـأت 
می گیـرد، همگـی سـعی دارنـد تـا قشـر جـوان جامعـه مـا را در فسـاد 

جنسی فرو برند.
امیر المومنین علی؟ع؟  می فرمایند: 
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كـه نفـس خـود را اصـاح كنـد مالـک آن شـده و هـر كسـي نفـس 

خود را رها سازد آن را هاک ساخته است.« 
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پیروی از هوای نفس یکی از نمونه های فساد اخالقی است به آن 
جهـت کـه آدمـی را بـه سـوی پاییـن و در مسـیر سـقوط قـرار می دهد 

آن را هوی نامیده اند.
اسـتاد شـهید مرحـوم آیـت اهلل مطهـری در کتاب »آشـنایی با قرآن« 
ح می دهـد: »تاریـخ  قصـه پـر غصـه اندلـس اسـالمی را این گونـه شـر
کـم می خواهنـد  گاه قدرت هـای حا کـه هـر  بشـر نشـان می دهـد 
جامعـه ای را تحـت سـلطه خـود قـرار دهنـد و آن را اسـتثمار کننـد، 
کننـد و بـرای ایـن منظـور  تـالش می کننـد تـا روح جامعـه را فاسـد 
تسـهیالت شـهوت رانی را بـرای مـردم مهیـا می کننـد و آن هـا را بـه 
شـهوت رانی ترغیـب می کننـد. نمونـه عبرت انگیـزی از ایـن شـیوه 
کثیـف، فاجعـه ای بـود کـه در اسـپانیای مسـلمان برای مسـلمانان 

اتفاق افتاد. 
ج کـردن اسـپانیا از چنـگ مسـلمانان، از راه  مسـیحیان بـرای خـار
فاسـد کـردن روحیـه و اخـالق جوانـان مسـلمان وارد عمـل شـدند تا 
آنجـا کـه توانسـتند وسـایل لهـو و لعـب و شـهوت رانی را بـه سـهولت 
در اختیـار مسـلمانان قـرار دادنـد و در ایـن کار تـا آنجـا پیـش رفتنـد 
کـه حتـی سـرداران و مقامـات دولتـی را نیـز فریفتنـد و آنـان را آلـوده 
سـاختند و بـه ایـن ترتیـب توانسـتند عـزم، اراده، نیـرو، شـجاعت، 
کی روح مسـلمین را از میان بردارند آن ها را به آدم هایی  ایمان و پا
زبـون، ضعیـف، شـهوت ران ، شـراب خوار و زن بـاره مبـدل کننـد و 
پرواضـح اسـت کـه غلبـه و پیـروزی بـر چنیـن مردمـی کار دشـواری 

نیست.«
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۳. خطرهای اجتماعی
یکـی دیگـر از خطـرات نفـوذ دشـمن در نسـل جـوان، خطرهـای 
اجتماعی اسـت. نمونه جریان آن در داسـتان حضرت موسـی؟ع؟ 
کـه حضـرت موسـی؟ع؟ بـرای نجـات مّلـت  و بلعـم باعـورا اسـت 
کیـه راهـی جـز سـرکوبی سـتمگران و فتـح آن شـهر و حومـه  انطا
نمی دید، برای اجرای این امر سپاهی به فرماندهی یوشع و کالب 

کیه رهسپار کرد. تشکیل داد و آن سپاه را به سوی انطا
کیه گرد عابـد خود بلعم باعور که  عـده ای از مـردم اغفال شـده انطا
اسم اعظم را می دانست جمع شده از او خواستند تا درباره حضرت 
موسـی؟ع؟ و سـپاهش نفریـن کنـد، بلعـم در ابتـدا ایـن پیشـنهاد را 
رد کـرد، ولـی بعـد بر اثر هواپرسـتی جواب مثبت به آن ها داد، سـوار 
بـر االغ خـود شـد تـا بـه سـر کوهـی کـه سـپاه حضـرت موسـی؟ع؟ از 
بـاالی آن پیـدا بودنـد بـرود و در آنجـا در مورد حضرت موسـی؟ع؟ و 
سـپاهش نفریـن کنـد، ولـی در آنجـا هـر چه فکر کرد تا اسـم اعظم را 

به زبان آورد و نفرین کند به یادش نیامد.
او کـه تیـرش بـه هـدف نرسـیده بـود و بـه طـور کلـی از دیـن و ایمـان 
سـرخورده شـده بـود، بـرای سـرکوبی سـپاه حضـرت موسـی؟ع؟ 
کیـه پیشـنهاد کـرد کـه همـواره بـرای  راه عجیبـی را بـه مـردم انطا
شکسـت هـر ملتـی، اسـتعمار گـران از همیـن راه اسـتفاده می کننـد، 

آن راه و پیشنهاد، این بود.
کیـه از راه اشـاعه فحشـاء و انحـراف جنسـی و برداشـتن  مـرد انطا
پوشـش و حجـاب از زنـان و دختـران وارد عمـل گردنـد، دختـران و 
زنان زیبا چهره و خوش اندام را با وسایل آرایش بیارایند و آن ها را 
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همراه اجناس مورد نیاز به عنوان خرید و فروش وارد سپاه حضرت 
موسی؟ع؟ می کنند و سفارش کرد که هر گاه کسی از سربازان سپاه 
حضرت موسـی؟ع؟ خواسـت قصد سـوء با آن دختران و زن ها کند 

مانع او نشوند.
آن هـا همیـن کار را انجـام دادنـد طولـی نکشـید کـه سـپاه حضـرت 
موسـی؟ع؟ بـا نگاه هـای هـوس آلـود خـود که بـه پیکر عریـان زنان 
کردنـد کم کـم در پرتـگاه انحـراف جنسـی قـرار گرفتنـد تـا آنجـا کـه 
ک  نوشـته اند بیسـت هـزار نفـر از سـپاه حضـرت موسـی؟ع؟ بـه خـا

سیاه افتادند و با وضع ننگینی سقوط کردند8.
امروزه نیز دشمن با ورود مدهای مبتذل لباس های زنانه و مردانه 
در بین جوانان به دنبال نفوذ در آنان اسـت. حتی در داخل کشـور 
عده ای با استفاده از امکانات داخلی، در تولید و توزیع لباس های 
مبتذل دست دارند. الزم به یادآوری است که مبنای کار این گونه 
تولیدکنندگان، مجالت و نیز مدل لباس های غربی است که وارد 

کشور می گردد.
از دیگـر اقدامـات پـروژه نفـوذ در فضـای اجتماعـی، ایجـاد روحیـه 
مدگرایی و اخالق خاص ترویج کنندگان این مدها  است که ترویج 
کننـده ارزش هـای ضـد اخالقـی از جمله هم جنس بـازی و برقراری 

روابط آزاد جنسی و... هستند.
توزیـع و گسـترش مصـرف مـوارد مخـدر و مشـروبات الکلـی از دیگـر 
خطرات نفوذ اجتماعی اسـت که دشـمن با گسـترش فسـاد و نابود 
کـردن تـوان علمـی و فکـری نیروهـای جـوان جامعـه می باشـد کـه 

متأسفانه در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
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۴. خطرهای اقتصادی
یکـی دیگـر از خطـرات نفـوذ دشـمن در بیـن جوانـان خطرهـای 
اقتصـادی اسـت. برخـی از جامعه شناسـان همـواره در تحلیل علل 
انحرافات جامعه، اثر بسزایی برای عامل اقتصادی و فقر قائل اند 
و بعضی دیگر نیز بر این عقیده اند که تبعیض های قومی و نژادی 
کـه باعـث بیـکاری یـا کـم کاری می شـود، عاملـی بـرای گرایـش بـه 
سـوی کجـروی اسـت. از دیدگاه اسـالمی تأثیر عوامـل اقتصادی بر 
انحرافات اجتماعی هرگز قابل انکار نیسـت، افراد ضعیف النفسـی 
چون عمر بن سعد که حرص و طمع چشمانش را کور کرده بود، در 

همان ابتدای امر اعتراف می کرد:

ْدِری َو ِإّنِی َلَواِقٌف
َ
َفَو اهلِل َما أ

ْمِری َعَلی َخَطَرْین 9 
َ
ُر ِفی أ َفّکِ

ُ
أ

کار  یعنـی بـه خـدا سـوگند، نمی دانـم و مـن سـرگردان مانـده و در 
امـام  بـا  جنگیـدن  )یکـی  خطـر  دو  بـر  می کنـد  اندیشـه  خویـش 
حسـین؟ع؟ بـرای بـه دسـت آوردن امـارت ری و دیگـری بدنـام 

شدن در بین امت اسالمی(
عمـر سـعد در روز عاشـورا در جـواب بریـر کـه او را نصیحـت می کـرد، 
گفـت: »راسـت می گویـی ای بریـر! هـر کـس با حسـین بن علی؟ع؟ 
و فرزندان او جنگ کند و حق ایشـان را از ایشـان بگرداند، جای او 
خ باشـد، لکـن ای بریـر ملـک ری بـزرگ اسـت و والیتی  در آتـش دوز
پر نعمت که ترک آن نتوانم گفت... شـقاوت بر من مسـتولی شـده 
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و نعمت و جاه و حرمت و دولت را در چشـم من بیاراسـته، می دانم 
که بد می کنم؛ اما چه کنم.«10

نمونـه دیگـری از ایـن اشـخاص، سـنان بـن انـس اسـت کـه پـس از 
شـهادت امـام حسـین؟ع؟ و اسـب دوانـدن بـر پیکـر مطهـرش، بـر 
کـی از دنیاطلبی  خیمـه عمـر بن سـعد ایسـتاد و شـعری خواند که حا

او بود:

أو قر رکابی فضة و ذهب
انا قتلت سید المحجبا11

یعنـی رکابـم را از طـال و نقـره سـنگین کـن که من سـلطان پـرده دار را 
کشته ام.

امـام حسـین؟ع؟ در روز عاشـورا به خوبـی  از دومیـن سـخنرانی 
برمی آید که امام؟ع؟ به عامل نفوذ اقتصادی و تأثیرات آن توجه 

بسیاری داشتند، آنجا که فرمودند: 
م12؛ و در اثر 

ُ
وِبك

ُ
ل

ُ
ى ق

َ
َحـَراِم َو ُطِبَع َعل

ْ
ـْم ِمـَن ال

ُ
ـْد ُمِلَئـْت ُبُطوُنك

َ
َق »و 

غذاهاي حرام و لقمه هاي غير مشـروعي كه شـكم های شـما از 

آن انباشـته شـده اسـت، خدا اين چنين بر دل های شـما مهر زده 

است.«

امـروزه نیـز دشـمن درصـدد اسـت از طریـق مسـائل اقتصـادی، راه 
نفـوذ خـود را دوبـاره در ایـران بـاز کنـد. از مهم تریـن مصادیـق نفـوذ 
کاالهـای اسـتراتژیک  گرفتـن زمـام  اقتصـادی دشـمن در اختیـار 
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کشـور اسـت. بـه هر حـال هر اقتصـادی برای رتق وفتـق امور جاری 
خود یک نیازهای اساسـی دارد. مثل گندم، روغن، برنج و ... که 
کنون  عمدتـًا تحـت عنـوان کاالهای اساسـی از آن ها یاد می شـود. ا
کـه دشـمن بـا اسـتفاده از وابسـتگان خـود  ایـن خطـر وجـود دارد 
چرخـه تأمیـن ایـن کاالهـا را زیر چتر خود بگیرد و در بزنگاه ها از این 
مجرا برای نفوذ اسـتفاده کند. دشـمن نشـان داده اسـت در مقاطع 

موردنیاز، از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند.
از دیگـر مصادیـق نفـوذ اقتصـادی دشـمن ترویـج کاالی غیر ایرانی 
و اسـتفاده آن در سـبک زندگی ایرانی اسـت همچنین رؤیاپردازی 
جوانـان بـرای پـول دار شـدن در یـک شـب، بـا اسـتفاده از بازاریابـی 
گل  کویسـت و  کـه در سـال های اخیـر بـا برنامه هـای  شـبکه ای 
کویسـت در کشـور شـکل گرفـت و بسـیاری از جوانـان را مبتـال کـرد و 

ج شد. سرمایه های فراوانی با این روش از کشور خار

۵. خطرهای سیاسی
یکی دیگر از خطرات نفوذ دشمن در بین جوانان خطرات سیاسی 
اسـت. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در نهج البالغـه فرمـود: »َمـْن َناَم َلـْم ُیَنْم 
گر ما در جبهه  نبرد خوابمان برد، معنایش این نیست که  َعْنه «13 ا
سـرباز خط مقابل هم خوابش برده؛ نه او بیدار اسـت؛ منتظر اسـت 
مـا خوابمـان ببـرد تـا بـر سـر ما بتـازد. در میـدان نبرد، کارزار همیشـه 
 Kنظامـی نیسـت؛ گاهـی سیاسـی اسـت؛ مقـام معظـم رهبـری
دربـاره نفـوذ سیاسـی می فرمایند: »نفوذ سیاسـی هم این اسـت که 
گر نشد تصمیم سازی نفوذ بکنند. وقتی  کز تصمیم گیری و ا در مرا
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دسـتگاه های سیاسـی و دسـتگاه های مدیریتـی یـک کشـور تحـت 
تأثیـر دشـمنان مسـتکبر قـرار گرفـت، آن وقـت همـه  تصمیم هـا در 
این کشور بر طبق خواست و میل و اراده مستکبرین انجام خواهد 

گرفت.«14
ایشـان در فرمایشـی دیگـر می فرماینـد: »نفوذ امنیتـی چیز کوچکی 
نیست، اّما در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی، کم اهمیت 

است.«15
یکـی از مصادیـق نفـوذ سیاسـی در بیـن جوانـان مربـوط بـه جریـان 
فتنه 88 است که کشور را به طور جدی تهدید کرد. براندازی نظام 
کامی های  همـواره راهبـرد اصلـی آمریـکا علیـه مـا بوده اسـت، امـا نا
پی درپـی، ایـن کشـور را وادار نمـود کـه راهبـرد تعدیـل و تغییر رفتار 
را ترجیح دهد. این در حالی اسـت که فتنه 88 باعث شـد تا آمریکا 
تصور کند فرصت برای بازگشت به راهبرد اصلی و احیانًا تحقق آن 
فرارسـیده اسـت. لـذا بـا آغـاز اردوکشـی های خیابانی و آشـوب های 
پـس از انتخابـات 88 در تهـران، به حمایـت صریح از آن پرداختند 
و حتـی اروپاییـان نیـز با نادیده گرفتن شـورای امنیت و تصمیمات 
آن، بـه سـوی تحریم هـای فـرا قطعنامـه ای ناشـی از تصمیمـات 
شـورای امنیـت رو آوردنـد کـه مجموعه ای از تحریـم اقالم نظامی، 
حمل ونقـل،  مسـافرت،  سـرمایه گذاری،  وارداتـی،  و  صادراتـی 

همکاری های فنی و برخی موارد دیگر را در بر می گیرد.
امـا عامـل نجات بخـش از فتنـه بصیـرت دهـی عاشـورا و تفکـر امـام 
حسـین؟ع؟ بـود کـه دوبـاره محـرم و صفـر اسـالم و انقـالب اسـالمی 
ایران را حفظ کرد. خاصیت کشتی امام حسین؟ع؟ نجات بخشی 
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فـردی و اجتماعـی اسـت کـه در دوره هـای مختلـف وقتـی افـراد و 
جوامع به آن چنگ زدند از آفات و آسیب ها در امان مانده اند. 

چـه تعـداد از جوانـان در محـرم بـا توسـل بـه امـام حسـین؟ع؟ توبـه 
کردند؟ چه تعداد از جوامع با تفکر ظلم ستیزی امام حسین؟ع؟ از 

یوق ستم ظالمان نجات پیدا کردند؟

گریزوروضه
برنامـه نفـوذ دشـمن در جوانـان حتـی در حسـاس ترین لحظـات 
کبـر؟ع؟ وارد  واقعـه کربـال ادامـه یافـت. در کربـال هنگامـی کـه علی ا
میدان شـد، از آنجا که مادرش دخترزاده ابوسـفیان  بود، یك نفر از 
لشـکریان ابـن سـعد بـا صـداى بلنـد بـه او گفـت: یـا علی! چـون تو با 
امیرالمؤمنین یزید قرابت و خویشاوندى دارى و ما دوست داریم، 
حـق رحـم را مراعـات کنیـم، حاضریم به تو امـان بدهیم و از جنگ 

با تو، صرف نظر نماییم.
کبـر؟ع؟ در پاسـخ وى فرمود: قرابت و خویشـاوندى  حضـرت علی ا
مـن بـا رسـول خـدا؟ص؟ مقـدم بـر آن و شایسـته تر بـر رعایـت اسـت. 
پـس از آن حملـه شـدیدى کـرد و در ضمـن حمله با این شـعر، خود و 

هدفش را معرفش می فرمود:

انا علی الحسین بن علی
نحن و رب البیت! اولی بالنبی

تا هلل ال یحکم فینا ابن الدعی
أضرب بالسیف احامی عن ابی
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اضربکم بالسف حتی یلتوى
ضرب غالم هاشمی قرشی16

منم علی پسـر حسـین بن علی، سـوگند به خداى کعبه که ما اولی 
به پیغمبریم، به خدا قسـم نباید این فرزند فرومایه بر ما حکومت 
کنـد، بـا ایـن شمشـیر بـر شـما می تـازم و از پـدرم، حمایـت می کنـم و 
ایـن شمشـیر را آن چنـان بـر شـما فـرود بیـاورم کـه درهـم بپیچیـد، 
کبـر؟ع؟  ماننـد شمشـیر زدن جـوان هاشـمی قریشـی حضـرت علی ا
کـه بـه میـدان رفـت. هرکسـی از  نخسـتین نفـر از بنی هاشـم بـود 
بنی هاشـم اذن میـدان می خواسـت، امـام اجـازه نمـی داد؛ امـا تـا 
فرزندشـان اذن خواسـت، امـام بـه ایشـان اجـازه میـدان رفتن داد. 
در دل امـام غوغایـی بـر پـا شـد در مقاتـل آمـده، آقـا صـدا زد: علـی 
جان! می خواهی بروی برو، ولی کمی خرامان خرامان برو تا بیشتر 

بتوانم ببینمت. نگاهی مأیوسانه به او کرد و گفت: 
ْيِهُم اْبُن َرُسـوِلَك 

َ
َقْد َبَرَز ِإل

َ
ْيِهْم ف

َ
ـِهيُد َعل

َ
ْنَت الّش

َ
ْن أ

ُ
ُهّمَ ك

َّ
 الل

َ
َقال

َ
»ف

سـَتقنا 
َ
ّنا إذا ا

ُ
 ِبَرسـوِلَک و ك

ً
 و َمنطقـا

ً
 و ُخلقـا

ً
ـاس  َخلقـا

َ
ْشـَبُه الّن

َ
َو أ

ـَک َنَظرنـا إليـه17؛ خدايـا! خـودت بر اين قوم شـاهد باش  إلـى َنبّيِ

كه به سوی آن ها جوانى رفت كه از نظر جمال و كمال و سخن 

گفتـن، شـبيه ترين مـردم بـه رسـول تـو اسـت و مـا هـر گاه مشـتاق 

كبر مى نگريستيم.« ديدار پیامبر تو بوديم به چهره على ا

کبـر؟ع؟ وارد میـدان شـد و جنگـی حیـدری کـرد. در  حضـرت علی ا
مقتل آمده 120 مرد از سـواران دشـمن را کشـت، تشـنگی بر ایشـان 
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چیره گشت و نزد پدر برگشت: 
 الَحديـِد أجَهَدنـى18؛ پـدر جـان! 

ُ
ِنـى ِثقـل

َ
َتل

َ
َبـۀ! الَعَطـُش ق

َ
»يـا ا

كشـته و سـنگينى اسـلحه مـرا بـه زحمـت  شـدت تشـنگى مـرا 

انداختـه.« امـام حسـين؟ع؟ گريـه كردنـد و فرمودنـد: محبـوب 

دلم! صبر كن. به زودی رسول خدا تو را سيراب خواهد كرد كه 

بعد از آن هرگز تشنه نخواهى شد.«

کـه جـوان غریبانـه پـدرش را صـدا زد! چـه  امـا آه از آن لحظـه ای 
گذشـت لحظـه ای کـه حضـرت با بـدن قطعه قطعه شـده فرزندش 

روبرو شد؟ 

سخت است پیش چشم بابا
غلطیده به خون جوان بمیرد

از بهر پدر عصای پیریست
ای وای که پیش از آن بمیرد

حضـرت آدم؟ع؟ وقتـی چشـمش بـه سـر شکسـته پسـرش افتـاد، 
صیحـه و نالـه اش بلنـد شـد، از آن پـس آدم؟ع؟ از فـراق نـور دیـده، 
شـب و روز تـا چهـل شـبانه روز گریـه می کـرد. حضـرت یعقـوب؟ع؟ 
اینکـه  تـا  گریسـت  سـال  چهـل  دیـد  را  فرزنـدش  خونـی  لبـاس 
چشـمانش سـفید شـد با اینکه می دانسـت فرزندش زنده است؛ اما 
جگرهـا بسـوزد بـرای آن پـدری کـه وقتـی باالی سـر پسـرش رسـید ، 
دید عالوه بر این که سر و صورتش پر از خون است تمام بندش هم 
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قطعه قطعه شـده اسـت به قدری این بدن پاره پاره شـده که توان 
برداشتن بدن را ندارد.

جوانان بنی هاشم بیایید
علی را بر در خیمه رسانید

خدا داند که من طاقت ندارم
علی را بر در خیمه رسانم
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ایجادانگیزه1
متـوکل از بدتریـن خلفـای عباسـی بـود کـه بـا آل ابوطالـب دشـمنی 
بسـیار می کـرد و از اذیـت و آزار ایشـان دسـت بـردار نبـود تـا جائـی کـه 

خباثت او متوجه قبر امام حسین؟ع؟ هم شد.
ج« ملعـون یهـودی از طـرف متـوکل  در تاریـخ ثبـت شـده کـه »دیـز
کـه بنی اسـد  مامـور شـد و قبـر مطهـر را شـکافت و بوریـای تـازه ای 
هنـگام دفـن آورده بودنـد، را دیـد کـه هنـوز باقـی و جسـد مطهـر بـر 
روی آن قـرار داشـت؛ لیکـن او بـه متـوکل نامـه نوشـت کـه قبـر را بـه 
دستور شما نبش نمودم، اما چیزی ندیدم و اصال جسدی در اینجا 

نیست.
ج بـه امـر متـوکل گروهی از یهودیان را به کار گرفت تا دویسـت  دیـز
از اطـراف قبـر را شـخم زدنـد و آب بسـتند و نگهبانانـی  جریـب 
کـه بـه قصـد زیـارت قبـر امـام  گماشـت تـا افـرادی  در اطـراف قبـر 

حسین؟ع؟ می آیند را بگیرند و شکنجه دهند!2
کمـان  در طـول تاریـخ تالش هـای متعـددی از سـوی سـالطین و حا
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ظالم صورت گرفته تا حتی آثار و نمادهای ظاهری انقالب عاشورا 
کـه قبـر امـام حسـین؟ع؟ و یـاران انقالبی اش اسـت را از بین ببرند و 
ک کنند، داسـتان فوق یکی از این  یـاد و خاطـر آن هـا را از ذهن هـا پا

جریانات است.
امـروزه هـم از سـوی دشـمنان اسـالم تالش های چشـمگیری برای 
کـردن ایـن انقـالب وجـود دارد، از جملـه ایـن تالش هـا:  خامـوش 
القـای شـبهه و تشـویش اذهـان عمومـی، در فضاهـای مجـازی 
ع تشـیع گسـترده شـده  اسـت. بـه ویـژه کـه در ایـن زمـان دایره شـیو
و ایـن تفکـر در مناطـق مختلـف جهـان طرفـدار پیـدا کـرده اسـت. 
دشـمنان شـیعه و جریان اسـالم آمریکایی به دست و پا زدن افتاده 
و به حربه های پلیدی چنگ می زنند تا انقالب عاشورا را زیر سؤال 
کمرنـگ سـازند و در  ببرنـد و عـزاداری و یـاد امـام حسـین؟ع؟ را 
نهایـت جلـوی رشـد تشـیع و تفکـرات آن را در جهـان بگیرنـد؛ اما به 

خواست خدا تا حاال نتوانسته و نخواهند توانست.
گیر دیگـری همچون  بـه نظـر شـما چـرا از انقالب هـای معـروف و فرا
انقـالب فرانسـه )1789(؛ انقـالب روسـیه )1917(؛ انقالب الجزایر 
)1962( کـه در طـی یکـی دو قرن اخیر اتفاق افتاده اند، اثری باقی 
کـه بیـش از حـدود 1370 سـال پیـش روی  نمانـده، ولـی انقالبـی 

داده، همچنان زنده و پویا است؟
چـرا جنبـه تاثیرگـذاری ایـن قیـام همواره باقی اسـت و ایـن قیام هر 
ساله سبب بیداری و هوشیاری افراد متعددی می گردد؟ و در یک 

کالم کوتاه، راز ماندگاری انقالب عاشورا چیست؟
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متنومحتوا
دربـاره راز مانـدگاری ایـن انقـالب نسـبت بـه سـایر انقالب هـای 
آزادی بخـش، نظریه هـای مختلفـی ارائـه شـده اسـت. امـا یکـی 
از دقیق تریـن دیدگاه هـا ایـن اسـت کـه مانـدگاری انقـالب عاشـورا 
بـه سـبب ویژگـی و شـاخصه هایی اسـت کـه فقـط در ایـن انقـالب 
یافـت می شـود و در هیچ یـک از انقالب هـای نامبـرده وجـود ندارد. 
ایـن شـاخصه ها اسـت کـه انقـالب حسـینی؟ع؟ را متمایـز می کنـد. 
گـر بخواهیـم راز مانـدگاری این انقـالب را بدانیم، باید با  بنابرایـن ا

شاخصه ها و ویژگی هایش بیشتر آشنا شویم.

شاخصههایانقالبحسینی؟ع؟
1. هدفمند و عقالنی بودن

خ داد.  بعـد از رحلـت پیامبـر؟ص؟ دو انحـراف در جهـان اسـالم ر
انحـراف اول، »انحـراف از امامـت و خالفـت« بـود و انحـراف دوم 
کـه بـه مـرور زمـان خـود را نشـان داد، »تغییـر ارزش هـای اسـالمی« 
بـود. اهـل بیـت؟ع؟ و علوی هـا در برابـر ایـن انحرافـات ایسـتادگی 
کردنـد؛ امـا در عصـر امـام حسـین؟ع؟ دو انحـراف جدیـد در حـال 
شـکل گیری بـود: یکـی اینکـه بـه مـرور زمـان »سـازمان سیاسـی 
اسـالم براسـاس والیت عهدی بنا می شـد«؛ یعنی   همان پادشـاهی 
موروثی، انحراف دوم، »خالفت کسی مثل یزید بود« آدمی که به 

فسق شهرت داشت.
کمـان قبـل از یزیـد حداقـل مراعـات ظاهـر را می کردنـد؛ ولـی  حا
او حتـی مراعـات ظاهـر را هـم نمی کـرد و بـه اصـول اسـالمی پایبنـد 
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نبـود. در چنیـن شـرایطی، وقتـی یزیـد خلیفـه می شـود، اصـرار دارد 
کـه اولیـن بیعـت را از امـام حسـین؟ع؟ بگیـرد، زیـرا او هـم جایـگاه 
امام حسـین؟ع؟ را می شناسـد و هم در صلح نامه امام حسـن؟ع؟ 
نکاتی وجود دارد که برای دستگاه خالفت مخاطره آمیز است؛ لذا 
یزیـد بـه والـی مدینـه »ولیدبـن عقبـة بن ابی سـفیان« نامه نوشـت 
کـه از حسـین بـن علـی؟ع؟ بیعـت بگیـرد. مـروان ملعـون، ولیـد را 
گر  تحریـک کـرد تـا همـان شـب از امـام حسـین؟ع؟ بیعت بگیـرد و ا

بیعت نکرد، همانجا گردنش را بزند.3 
همـان شـب بـرای بیعـت نـزد امـام حسـین؟ع؟ رفتنـد؛ امـا امـام 

نپذیرفت و خطاب به ولید فرمود: 
ـُف 

َ
ِه َو ُمْخَتل

َ
سـال ِه َو َمْعـِدُن الّرِ ُبـّوَ

َ
 َبْيـِت الّن

ُ
ْهـل

َ
ميـُر! ِاّنـا ا

َ
َهـا ال ّيُ

َ
»ا

 
ٌ

َتَح اهَّلُل َو ِبنا َخَتَم، َو َيزيُد َرُجل
َ
ْحَمِه َو ِبنا ف  الّرَ

ُّ
ِه َو َمَحل

َ
َماِيك

ْ
ال

ِفْسِق، َوِمْثلى 
ْ
َمِه ُمْعِلٌن ِبال ْفِس المَحّرَ

َ
 الّن

ُ
فاِسٌق شاِرُب َخْمر قاِتل

ل ُيباِيـُع ِلِمْثِلـِه4؛ اى اميـر! مـا از خانـدان نبـّوت و معـدن رسـالت 

 نـزول رحمـت الهـى 
ّ

و جايـگاه رفـت و آمـد فرشـتگان و محـل

مى باشيم. خداوند )اسام را( با ما آغاز كرد و با ما پايان برد. در 

حالى كه يزيد مردى است فاسق، َمى گسار، قاتل بی گناهان و 

كسى كه آشكارا مرتكب فسق و فجور مى شود. بنابراين، هرگز 

شخصى مانند من، با مردى همانند وى بيعت نخواهد كرد!« 

در این مجلس است که امام حسین؟ع؟ می فرماید: 
 َيزيـَد؛ 

َ
ـُه ِبـراٍع ِمْثـل ّمَ

ُ
ـْد ُبِلَيـِت ال

َ
 ق

ْ
ـاُم ِاذ لّسَ

َ
ـى اِلْسـاِم ا

َ
»َو َعل

زمانى كه اّمت اسامى گرفتار زمامدارى مثل يزيد بشود، بايد 

فاتحه اسام را خواند!«
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امام حسین؟ع؟ بعد از این جریان، صحنه دیگری از انقالب خود 
را بـا درایـت و تدبیـر آغـاز  کـرد و روانـه مکـه شـد. در ایـن انقـالب امـام 
بـر اسـاس علـم ظاهـری و انسـانی خـود )و نـه علـم باطنـی و والیی( 
یـک سـری اهـداف ابتدایـی و یـک سـری اهـداف نهایـی را در نظـر 
گرفـت. هـدف ابتدایـی امـام ایـن بـود کـه بـا یزیـد بیعت نکنـد، زیرا 
بـا بیعـت امـام، ُمهـر تایید بـر پای دو انحراف جدیـد می خورد. پس 
امـام نبایـد بیعـت می کـرد ولـو اینکـه بـه هـر نتیجـه ای منتهی شـود 

حتی شهادت. 
هدف نهایی امام هم این است که آن دو انحراف، یعنی انحراف 
خالفـت و تغییـر ارزش هـای اسـالمی را سـر جـای خـود برگردانـد و 

اصالح نماید.
نه تنها امام حسین؟ع؟ انقالبش عقالنی و بر اساس منطق شکل 
گرفت؛ بلکه افرادی هم که در رکاب امام حسـین؟ع؟ جنگیدند و 
شربت شهادت نوشیدند، آنان نیز با هدف و بر اساس تفکر و تعقل 

با این انقالب همراه شدند.
نقـل شـده در شـب عاشـورا پیکـی بـرای »ُبشـربن عمـرو خضرمـی« 
خبـر آورد کـه سـپاه دیلـم فرزنـدت را اسـیر کـرده و خانـواده ات از تـو 
خواسـته اند کـه بـه کوفـه برگـردی تا بـرای آزادی پسـرتان فدیه ای 

تهیه کنی.
او با شنیدن این خبر اظهار داشت: »امیدوارم که خداوند به من و 
او در برابـر ایـن گرفتاری هـا پـاداش دهد. دوسـت نـدارم که فرزندم 

اسیر باشد و من زنده باشم.«
ایـن سـخن بشـربن عمـرو خضرمی بـه گوش امام رسـید، امامی که 
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گاه بود. از این رو به بشـر  از سـوز دل مادر و بسـتگان آن پسـر اسـیر آ
فرمود: 

 ِفـي 
ْ

اْعَمـل
َ
ٍ ِمـْن َبْيَعِتـي ف

ّ
ْنـَت  ِفـي ِحـل

َ
 َو أ

ْ
 اْنَصـِرف

َ
»َرِحَمـَك اهَّلُل أ

عطيَک ِفداَء إبِنک؛ خداوند تو را مورد رحمت 
ُ
اِك اْبِنَك و أنا ا

َ
ك

َ
ف

قرار دهد. تو برگرد و برو، از جهت بيعِت من آسوده خاطر باش. 

بيعـت خـود را از تـو برداشـتم، در آزادی فرزنـدت اقـدام كـن، مـن 

به قدر فديه فرزندت و آزادی او چيزهايی به تو مى بخشم.«

گاه  در این لحظه ُبشر باید به امامی جواب دهد که از درون دل ها آ
اسـت، دقایق سـخت و نفس گیری بر او گذشـت تا اینکه اشـک در 

چشمانش حلقه زد و در همان حال گفت: 
ْن و اهَّلِل 

ُ
باَن َعن َخَبِرک، ل َيك

ْ
 الُرك

َ
م أسَئل

ُ
َک ث

َ
فارق

ُ
»َهيهاَت أْن ا

5؛ محـال اسـت مـن از تـو جـدا شـوم و سـپس خبر تـو را از  ً
هـذا أبـدا

شترسواران و قافله هايی كه عبور مى كنند، بگيرم! به خداوند 

سوگند هرگز اين كار شدنى نيست و من از تو جدا نمى شوم.«

ُبشر آنچه در دل داشت صادقانه عرضه کرد و نشان داد سوز فراق 
گر تنها بر اسـاس  امام زمانش چه اندازه برای او سـنگین اسـت. او ا
احساسـش اقـدام می کـرد، می بایسـت بـرای آزادی پسـرش از کربال 
می رفـت؛ ولـی او بعـد از تفکـر و تعقل، تصمیـم به ماندن و همراهی 

امام زمانش گرفت و در این راه جانش را تقدیم نمود.
بنابراین انقالب امام حسین؟ع؟ با برنامه بوده و یک سیر منطقی 
و هـدف عقالنـی را دنبـال می کـرده و بـه دنبـال تفکـر و تعقـل شـکل 
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گر  گرفته و تنها یک انقالب و قیام احساسـی و ماجراجویانه نبود. ا
خ می داد،  تنهـا یـک انقـالب احساسـی بـود و بـدون منطق و تفکـر ر
ک می شـد و دیگر کسـی  مطمئنـا بعـد از مـدت کوتاهـی از ذهن هـا پا
انقـالب و شـهدای آن اشـک نمی ریخـت و مجلـس  ایـن  بـرای 

عزاداری برپا نمی کرد.
البته از ابتدایی که امام حسـین؟ع؟ قیام کردند تا االن که در قرن 
15 هجری هسـتیم؛ در طرف مقابل، کسـانی از حزب اموی بودند 
کـه تـالش می کردنـد قیام ابا عبـداهلل؟ع؟ را یک حرکـت غیرمعقول 
و احساسـی جلـوه دهنـد و القـا می کردند که حضرت بـدون برنامه و 

تحت تاثیر احساس وارد این میدان شده  است.
کنون هم دشمنان شیعه و اسالم، چون جاذبه های قیام عاشورا  ا
کـه شـبهاتی  در جهـان اسـالم را مشـاهده می کننـد؛ تـالش دارنـد 
دربـاره عاشـورا بسـازند و آن را گسـترش دهنـد؛ آن هـا می داننـد کـه 
شـیعه در پنـاه سـه اصـل بنیـادی »امامـت و والیـت«، »عاشـورا« 
و »انتظـار« معنـا پیـدا می کنـد، بـر همیـن اسـاس می خواهنـد بـه 
شـکل های مختلـف انقـالب عاشـورا را زیـر سـؤال ببـرد تـا بـه نوعـی 
جلـوی رشـد تشـیع و تفکـرات آن را در جهـان بگیـرد؛ امـا از آنجـا کـه 
تاریـخ، معقـول و هدفمنـد بـودن ایـن انقـالب را ثبـت کـرده اسـت، 

نمی توانند صدمه ای به عاشورا بزنند.
کـه می خواهنـد بـرای امـام حسـین؟ع؟ و یـاران  عزادارانـی هـم 
مظلومش عزاداری کنند، باید از دو بال عقالنی و عاطفی برخوردار 
باشـند، هـم شـور حسـینی داشـته باشـند و هـم شـعور حسـینی؛ زیـرا 
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شـور بـه تنهایـی نمی توانـد سـبب بقـای عـزاداری و پیونـد عمیـق و 
کامـل عـزادار بـا ایـن انقـالب شـود و لـذا کسـانی کـه تنهـا بـرای شـور 
بـه ایـن عزاداری هـا می آینـد، همینکـه محـرم تمام می شـود، دیگر 
آثـاری از انقـالب حسـینی در آن هـا نیسـت، پس عـزادار واقعی، هم 
پیـروی عقالنـی از عاشـورا دارد و هـم پیـروی احساسـی و عاطفـی. 
هـم بـرای بـاال بـردن شـعور و معرفـت خـود نسـبت بـه آموزه هـای 
دیـن، وارد عـزاداری می شـود و هـم بـرای شـور و همراهـی عاطفـی 

و احساسی.

۲. اخالق محوری
کـرم؟ص؟ از همـان ابتـدای دعـوت دینـی، یکـی از اهـداف  پیامبـر ا

بعثت خویش را چنین معرفی نمودند:
ق6 ؛ همانا بدان جهت خداوند 

َ
ْخا

َ ْ
اِرَم ال

َ
َم َمك َتّمِ

ُ
َما ُبِعْثُت ِل

َ
»ِإّن

مرا به رسالت برگزيده است كه مكارم اخاق را تكامل بخشم 

و انسان را با اخاق حسنه بيارايم.«

امـام حسـین؟ع؟ هـم کـه انقالبـش دنبالـه رو همـان انقـالب نبوی 
اسـت، ارکان انقالبـش را بـر محـور اخـالق اسـالمی بنـا نهـاده و ایـن 
روحیه از ابتدا تا انتها در این انقالب و یاران انقالبی امام؟ع؟ موج 
می زنـد. همیـن ویژگی یکی از رموز ماندگاری انقالب حسـینی؟ع؟ 

است.
انقالب هـای بسـیاری در تاریـخ هسـت کـه در مسـیر قیـام، اخالق را 
فراموش کرده و در مواقع حساس حتی انسانیت خود و طرف های 
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مقابـل را نادیـده می گیرنـد؛ امـا رفتارهای اخالقی امام حسـین؟ع؟ 
در انقالب کربال حتی با دشـمنان بسـیار شـگفت انگیز و قابل تأمل 

است. 
برخـورد اخالقـی امـام حسـین؟ع؟ بـا حربـن یزیـد ریاحـی یکـی از 

صحنه های رویارویی با دشمن در مسیر این انقالب است.
کـه از  لشـگر حـر حرکـت می کنـد تـا جلـوی امـام را بگیـرد. آنـگاه 
دور لشـگر حـر دیـده می شـود، امـام می فرماینـد: »مشـک ها را پـر 
از راه دور می آینـد و تشـنه اند.« لشـگر اسـالم  کنیـد، این هـا  آب 
بسـیج شـده و مشـک ها را پـر می کننـد. هنگامـی کـه سـپاه حـر از راه 
می رسـد، امـام؟ع؟ می فرمایـد: »هـم به خودشـان آب بدهید و هم 

اسب هایشان را سیراب کنید.«
علـی بـن طعـان محاربی: می گوید من کمی با تاخیر رسـیدم، دیدم 
گهان  همه مشـغول آب خوردن هسـتند و کسـی من را نمی بیند. نا
متوجه شـدم که خود امام حسـین؟ع؟ به سـراغ من آمد و به لهجه 
حجـازی گفتنـد: »شـترت را بخوابـان تـا آبـت بدهـم. شـترت بلنـد 
اسـت نمی توانـم بـه تـو آب بدهـم.« مـن نفهمیـدم کـه حضرت چه 
می گویـد، چـون لهجـه ام عراقی بـود. امام این بـار فرمودند: »َیابَن 
َاِخـی ِانـخ الَجَمـل؛ پسـر بـرادرم شـترت را بخوابـان« وقتـی شـتر را 
خوابانـدم، امـام مشـک آب را بـه مـن دادند. آنگاه که خواسـتم آب 
بخورم، سـر مشـک را درسـت در دسـت نگرفته بودم؛ آب از اطراف 
سـر مشـک می ریخـت. امـام فرمود: سـرش را بپیچان تـا آب نریزد. 
بـاز مـن متوجـه نشـدم تـا اینکـه خـود حضـرت آمدنـد و سـر مشـک را 

پیچاندند تا من به راحتی از آن آب بخورم.«7
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این روحیه اخالق محور امام اسـت که توبه حر را می پذیرد. حری 
که راه را بر امام بسته و دشمنی خود را ثابت کرده بود؛ اما آنگاه که 
با حالت پشـیمانی به نزد سـپاه امام می آید، با وجود اینکه امام به 
او نیازی ندارد )زیرا با آمدن حر، معادالت کربال تغییری نمی کرد(، 

ولی امام ذره ای کینه و نفرت نسبت به او نداشت! 
حضـرت ابـا عبـداهلل  الحسـین؟ع؟ وقتـی از دور حـر را دیدنـد، بدون 
توجه به بدی و پستی اقدام قبلی او، بدون هیچ گونه سرزنشی، او 

را پذیرفتند و بخشیدند.
حـر، از شـّدت شـرمندگی سـر بـه زیـر و سـرافکنده و هرچـه امـام 
حسـین؟ع؟ می فرمودنـد: تـو را عفـو کـردم، سـرش را بـاال نمی آورد. 
کنـد. آنـگاه امـام  زیـرا او خجالـت می کشـید در روی ایشـان نـگاه 

برایش استغفار نمود و فرمود که 
ِخَرِة«8 

ْ
ْنَيا َو ال

ُ
 ِفي الّد

ً
َك ُحّرا ّمُ

ُ
ْتَك أ َما َسّمَ

َ
ُحّرُ ك

ْ
ْنَت ال

َ
»أ

ایـن برخوردهـای اخالقـی و انسـانی اسـت کـه قیام کربـال را در طول 
تاریخ ماندگار کرده است. 

امـا مـا عـزاداران عاشـورایی چگونـه بـا همسـایگان و بـرادران و 
خواهران خود برخورد می کنیم؟ آیا در روابط خانوادگی و اجتماعی 

خود اخالق را سرلوحه قرار می دهیم یا بی اخالقی را؟ 
متاسـفانه برخـی از مـا همینکـه بـا دیگـری درگیـر شـویم، آبـرو و 
حیثیت او را نشـانه می گیریم، اخالق و انسـانیت را زیر پا گذاشـته و 

کار می کنیم! با تهمت ها و تهدیدها و غیبت ها فرد را نا
هنگام برخورد با دوستان خود، چقدر این سیره عملی و کاربردی 
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امام حسین؟ع؟ را به کار می گیریم؟ 
آیـا اخـالق مـا، بـا درگیری هـای خانوادگی و طالق هـا رابطه ای دارد 

یا خیر؟

3. رنگ خدایی داشتن
بـر اسـاس نـص صریـح قـرآن کریـم: »مـا ِعْنَدُکـْم َیْنَفـُد َو مـا ِعْنـَد اهلِل 
بـاٍق9؛ آنچـه نـزد شماسـت فانـی می شـود، اّمـا آنچـه نـزد خداسـت 
باقی است.« همه چیزها از بین می رود، مگر چیزی که رنگ الهی 
داشـته باشـد. وقتـی حـوادث و آدم هـا رنـگ خدایـی پیـدا می کننـد 

ماندگار می شود.
یکـی از شـاخصه های انقـالب حسـینی؟ع؟ صبغـه الهـی بـودن آن 
اسـت. یعنـی رنـگ خـدا دارد. امام حسـین؟ع؟ بـرای خداوند همه 
چیـز خـود را تقدیـم می کنـد و زمانـی کـه بـرای خـدا چیـزی را دادی، 

خداوند همان را برایت نگه می دارد.
اصحـاب و اهـل بیـت؟ع؟ ایشـان نیـز بـا صبغـه الهـی بـه میـدان 
کربـال از  آمدنـد. چنانکـه شـنیده اید تنهـا تقاضـای امـام در حادثـه 
سپاه دشمن این بود که امشب را به ما مهلت بدهید تا به عبادت 
خدا بپردازیم و گفته شده که در شب عاشورا صدای زمزمه عبادات 
اصحـاب امـام حسـین؟ع؟ مثـل کنـدوی زنبور عسـل بلند بـود و به 

گوش می رسید.11
آیا ما کارهایمان را برای رضای خدا انجام می دهیم، یا برای رضای 
دیگران؟ خشنودی خدا در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های ما 
چه جایگاهی دارد؟ چه کسـانی رضایت همسـر و فرزند و دوسـتان 
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و بستگان را بر رضای خدا ترجیح می دهند؟
عبـادات مـا چگونـه برگـزار می شـود؟ چـه مقـدار بـه نمـاز اول وقـت 

اهمیت می دهیم؟ آیا به خاطر نماز کار را تعطیل می کنیم یا ...؟

گریزوروضه
اما یکی از چیزهایی که امام حسـین؟ع؟ در انقالب عاشـورا تقدیم 
کرد و تا قیامت ماندگار اسـت، فرزند شـش ماهه ای اسـت که روی 

دست پدر پرپر شد.
گاهـان می گوینـد، امـام  برخـالف آنچـه کـه بعضـی از دشـمنان و ناآ
حسـین؟ع؟ با برنامه و بر اسـاس تفکر و تدبر، علی اصغرش را روی 

دست گرفت و به سوی میدان روانه شد. 
گـه بـه مـن رحـم نمى كنيـد.«  ـم َترَحمونـي؛ ا

َ
ـوِم إن ل

َ
 يـا ق

َ
»وقـال

فـل« آيـا بـه او آب دادنـد يـا خباثـت و پليـدی  ا الّطِ
َ

ارَحمـوا هـذ
َ
»ف

خود را آشكار كردند.11

امام حسین؟ع؟ حتی با نشان دادن لبان خشکیده علی اصغرش 
هـم بـه دنبـال نجـات امـت جـدش رسـول خداسـت، بـه امیـد آنکه 
یکی از دشـمنان، دلش به رحم بیاید و با رسـاندن قطره آبی، خود 

را به امام زمانش برساند و هدایت گردد.
تا این صحنه پدیدار شـد، نانجیب صدا زد حرمله، چرا داری نگاه 

می کنی؟ 
 

َ
َجَعـل

َ
ف َبَحـُه، 

َ
ذ

َ
ف ُشـَعب  ـاث 

َ
ث ِبَسـهٍم  ِمنُهـم   

ٌ
َرُجـل َرمـاُه 

َ
»ف

ـوٍم َدَعونـا 
َ
ـم َبيَننـا وَبيـَن ق

ُ
ُهـّمَ احك

ّ
: الل

ُ
الُحَسـيُن؟ع؟ َيبكـى وَيقـول
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َقَتلونـا12؛ در ايـن حـال مـردى از آنان تير سـه شـعبه اى 
َ
ِلَينُصرونـا ف

كـرد. حسـين؟ع؟ مى گريسـت  بـه سـوى او انداخـت و ذبحـش 

كـه مـا را  كـن بيـن مـا و بيـن قومـى  و مى گفـت اى خـدا! حكـم 

خواندند تا ياريمان كنند، پس كشتند ما را.«

از اینجا به بعد شرایط بسیار سخت تر می شود: 
َماِء؛ خون  ِم َنْحَو الّسَ

َ
َتا َرَمى ِبالّد

َ َ
ا اْمَتل ّمَ

َ
ل

َ
ْيِه ف

َ
ّف

َ
َم ِبك

َ
ى الّد

َ
ّق

َ
ّمَ َتل

ُ
»ث

 :
َ

ـّمَ قـال
ُ
علـى را در دسـتش ريخـت و رو بـه آسـمان پاشـيد«. »ث

ـُه ِبَعْيـِن اهَّلِل13؛ فرمـود: تحمـل ايـن داغ 
َ
ّن
َ
 بـی أ

َ
ـّىَ مـا َنـَزل

َ
َهـْوٌن َعل

بـر مـن آسـان اسـت؛ زيـرا در محضـر خـدا هسـتم.« امـام باقـر؟ع؟ 

ْرِض14؛ يک 
َ ْ
ى ال

َ
ْطَرٌة ِإل

َ
ِم ق

َ
ْم َيْسـُقْط ِمْن ذِلَک الّد

َ
ل

َ
مى فرمايد: »ف

قطره از اين خون به زمين نريخت.«

خدایـی بـودن عاشوراسـت کـه ایـن صحنه هـا را مانـدگار می کنـد تـا 
گـر بعـد از حدود 15 قرن اسـم علی اصغر بیاید، اشـک  آنانکـه حتـی ا

در چشمان حلقه می زند و بغض راه گلوها را می گیرد.

به روی دست پدر عاشقانه جان می داد 
گلی ز باغ لبش دست باغبان می داد

سپیدی گلویش شد نشان تیر ولی
شکوه خنده خود را به او نشان می داد

کمان ابروی او دل شکار بود ای کاش
کمان سرکش دشمن کمی امان می داد
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تمام چارستون حسین را لرزاند
سه شعبه ای که علی را تکان تکان می داد

کمی ز خون گلو را به آسمان پاشید
نمی ز خون گلو غسل آسمان می داد

خ غروب عاشورا به لحظه لحظه سر
حسین در گذر عشق امتحان می داد
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ایجادانگیزه1
در دوران بعثت پیامبر گرامی اسالم؟ص؟، دوازده نفر از دانشمندان 
یهـود، تصمیـم گرفتنـد بـراى ایجـاد تزلـزل و تردیـد در مسـلمانان، 
صبحگاهـان نـزد آن حضـرت آمده و اظهار ایمان کنند، ولی در آخر 
روز از اسـالم برگردنـد و بگوینـد: مـا محمـد و آییـن او را دیدیـم، ولـی 
بـا آنچـه در تـورات و انجیل آمده اسـت، مطابقت ندارد. آنان قصد 
داشتند تا با این نقشه ماهرانه به هم کیشان خود این گونه وانمود 
گر اسالم مکتب خوبی بود، دانشمندان و نخبگان از آن  کنند که ا
دسـت بر نمی داشـتند، با این کار هم در مسـلمانان تردید به وجود 
می آوردند و هم سـایر یهودیان را از مسـلمان شـدن باز می داشتند. 

خداوند متعال با نزول آیه زیر، نقشه شوم آنان را برمال ساخت: 
ذيَن 

َّ
ى ال

َ
 َعل

َ
ْنـِزل

ُ
ذي أ

َّ
ِكتـاِب آِمُنـوا ِبال

ْ
ْهـِل ال

َ
 ِمـْن أ

ٌ
ـْت طاِئَفـة

َ
»َو قال

ُهْم َيْرِجُعوَن2؛ جمعى از اهل 
َّ
َعل

َ
ُفـُروا آِخـَرُه ل

ْ
ك هـاِر َو ا

َ
آَمُنـوا َوْجـَه الّن

كتـاب )از يهـود( گفتنـد: »)برويـد در ظاهـر( بـه آنچـه بـر مؤمنـان 

نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز، كافر شويد 
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)و باز گرديد(! شايد آن ها )از آيین خود( بازگردند! )زيرا شما را، 

گاه از بشـارات آسـمانى پیشـين مى داننـد و ايـن  اهـل كتـاب و آ

توطئه كافى است كه آن ها را متزلزل سازد(.«

در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده اسـت: آنگاه که رسـول خدا؟ص؟ 
فرمـان تغییـر قبلـه از بیت المقـدس بـه کعبـه را در هنـگام نمـاز ظهـر 
ابـالغ کردنـد، یهـود گفتنـد: بـه آنچـه در آغـاز روز بوده ایمـان آورید، 
ولی بدان چه در پایان روز آمده )تغییر قبله( کفر ورزید تا آنان از آن 

قبله بازگردند و به طرف بیت المقدس نماز بخوانند.3
در ایـن جریـان عـده ای از دانشـمندان و عالمـان یهـود بـا توسـل به 
طناب پوسـیده نفوذ قصد منحرف سـاختن مسـلمانان را داشـتند. 
»نفـوذ« یکـی از ابزارهـای دشـمنان اسـت کـه معمواًل همـراه با ورود 
پنهانـی اسـت و در جهـت تغییـر باورهـا و جایگزیـن کـردن باطـل به 

جای حق از آن استفاده می شود.
به نظر شـما، نفوذ در انسـان ها از چه زمانی و توسـط چه کسـی آغاز 

شده است؟
گـر افـراد و یـا جامعه ای نسـبت به نفوذ دشـمنان بی توجه باشـند،  ا

چه پیامد و عواقبی برای آن ها به دنبال دارد؟

متنومحتوا
مسـئله نفـوذ از زمـان خلقـت انسـان معنـا پیـدا کـرد. هنگامـی کـه 
ابلیـس قسـم یـاد کـرد کـه انسـان را گمـراه  کنـد. ابلیس با تغییـر باور 
آدم؟ع؟، او را قانع کرد تا از درخت ممنوعه استفاده نماید و بدین 
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سـبب دشـمنی خود را آشـکار سـاخت. شـیطان برای تغییر باورها، 
ابتدا در ذهن انسان نفوذ می کند و خود را به عنوان دوست معرفی 
می کنـد تـا انسـان او را بـاور کـرده و بـه او اعتمـاد نمایـد. ایـن اعتمـاد 
اسـت که جداره حفاظتی انسـان را شکسـته و سبب تسلط شیطان 

بر انسان می شود.
نفـوذ دشـمنان در جوامـع و حکومت هـا و افـراد نیـز بـه همیـن روش 
صورت می گیرد. آنان در مرحله اول سعی می کنند اعتماد دیگران 
گـر  را بـه خـود جلـب کـرده و آنـگاه مقاصـد خویـش را القـاء نماینـد و ا
نتواننـد چنیـن کننـد، بـه صـورت پنهانـی در باورهـا نفـوذ می کننـد. 

این روش با نام »جنگ نرم« شناخته می شود.
در یـک حکومـت دشـمن از دو مسـیر می توانـد نفـوذ کنـد. نفـوذ در 

»مسئوالن« و نفوذ در »مردم«.
هدف دشـمن از طراحی نفوذ در مسـئوالن، تغییر دادن محاسبات 
مسـئوالن آن حکومت اسـت که نتیجه آن، قرار گرفتن فکر و اراده 
مسـئولین در مشـت دشـمن اسـت و در ایـن حالـت، دیگـر نیـازی به 
دخالـت مسـتقیم دشـمن نیسـت و فـرد مسـئول بـدون آنکـه حتـی 

خود بداند، همان تصمیمی را می گیرد که دشمن می خواهد.
هدف از نفوذ در مردم، آماج قرار دادن باورهای مردم نسبت آرمان ها 

و ارزش ها و تضعیف روحیه خودباوری و استقالل طلبی آنان است.
در هـر صـورت بی اعتنایـی نسـبت بـه ورود دشـمن و عـدم مقابلـه 
گـواری را در پـی خواهـد داشـت. از  بـا آن، پیامدهـا و نتایـج بسـیار نا
جملـه پیامدهـای بی تفاوتـی نسـبت بـه نفـوذ دشـمن می تـوان بـه 

چند مورد زیر اشاره کرد:



19615

1�پایمالشدنارزشها
در دوران والیت امام حسین؟ع؟ یزیدیاِن فرصت طلب، توانستند 
بـا نفـوذ در افـکار و اذهـان مـردم، ارزش هـا و آرمان هایـی کـه پیامبر 
کاری و از جان گذشتگی آن ها را بنا کرده بود، زیر  اسالم؟ص؟ با فدا
پـا گذاشـته و ارزش هـای اسـالمی را تـا حـدودی از جامعـه اسـالمی، 

ریشه کن سازند.
کردنـد، ابعـاد مختلفـی  کـه یزیدیـان زمـان پایمـال  ارزش هایـی 
از جوامـع اسـالمی را در برمی گرفـت و تنهـا منحصـر بـه ارزش هـای 
معنـوی و مذهبـی نبـود؛ بلکـه در بعـد سیاسـی ارزشـی همچـون 
کمان الهی؛ در بعد اقتصادی صرف بیت المال مسلمین  والیت حا
در خوش گذرانی و شراب خواری؛ در بعد اجتماعی تحقیر شیعیان 
پیامبـر  سـنت  و  سـیره  رفتـن  بیـن  از  فرهنگـی  بعـد  در  و  واقعـی 
اسـالم؟ص؟، در دسـتور کار نفوذ گران یزیدی قرار گرفته و بر اسـاس 

همین مواضع عمل می کردند.
از این رو انقالب امام حسین؟ع؟ جراحی دوباره ای بود تا ارزش ها 
را به جامعه برگرداند. پیام خونین عاشورا در صفحه تاریخ ثبت شد 
و حرکـت اعتراضـی امام حسـین؟ع؟ یـک جنبه قیامی و یک جنبه 
پیامـی داشـت. جنبه هـای پیامـی آن توسـط خواهـر بزرگوارشـان 
حضرت زینب کبری؟اهع؟ و امام سجاد؟ع؟ شروع شد و امروز تمام 
مرزهـای آزادگـی جهـان را در نوردیـده و به گوش احرار عالم رسـیده 
گـر پیام رسـانان ایـن قیـام زیبـا و هنرمندانه و حساب شـده  اسـت و ا
کـه اصـول آن  کننـد ایـن فرهنـگ عاشـورایی  و بـا بصیـرت عمـل 
کردن جامعه  انسـانیت، حریـت و مبـارزه با ظلم اسـت را بـرای مهیا
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مهدوی جوامع بشری احیاء خواهند کرد.
دشـمنان امـروز مـا هـم همـواره درصـدد ایـن هسـتند کـه بـا نفـوذ بـر 
تـا ارزش هـای  را تغییـر داده  آنـان  مسـئولین و مـردم، باورهـای 
اسـالمی را در جامعه ریشـه کن کنند تا بتوانند بر همه دنیا حکومت 
کنند. تا زمانی که ارزش ها در جامعه وجود دارد، دشمن نمی تواند 
بـه اهـداف خـود برسـد. از طرفی انجام کودتـا و جنگ، هزینه های 
بسـیار زیـادی را بـر آنـان تحمیـل می کنـد، از ایـن رو تنها راه رسـیدن 
بـه اهـداف شـوم خـود را نفـوذ می بینـد کـه بـا هزینـه بسـیار پاییـن، 

می تواند آنان را به مقصد خود برساند.
امـا جهـاد و شـهادت یکـی از ارزش هـای اسـالمی اسـت کـه باعـث 
می شـود مؤمنیـن باصالبـت و قـدرت در برابـر دشـمنان بایسـتند. 
دشـمن تمـام تـالش خـود را می کنـد تـا مفهـوم جهـاد و شـهادت را 
از کتـاب درسـی حکومت هـای اسـالمی در منطقـه آسـیای مرکـزی 
حـذف نمایـد. البتـه در برخی موارد موفـق و در برخی موارد ناموفق 

بوده است.
گـر مـا نسـبت بـه نفـوذ دشـمنان بی تفـاوت باشـیم، ایـن  بنابرایـن ا

ارزش ها پایمال شده و بازیچه دست بیگانگان قرار می گیرد.

2�انحرافافرادودین
دومیـن پیامـد بی تفاوتی نسـبت به نفوذ دشـمن، انحراف مردم از 
دیـن اسـت. ایـن جملـه کلیـدی امام حسـین؟ع؟ بهتریـن توضیح 

برای این پیامد است. 
يَد«4  ِبَراٍع ِمْثِل َيِز

ُ
ة ّمَ

ُ ْ
ْد ُبِلَيِت ال

َ
 ق

ْ
ُم  ِإذ

َ
ا ِم  الّسَ

َ
ْسا ِ

ْ
ى  ال

َ
»َعل
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کـم الابالـی همچـون یزیـد،  در عصـر امـام حسـین؟ع؟ بـا وجـود حا
بسـیاری از سـنت های زمان رسـول خدا؟ص؟ تغییر یافته و اعمال و 
عقایـد انحرافـی جایگزیـن آن شـده بود، بدعت هـا و خرافات رونق 

یافته و افکار انحرافی در میان مسلمانان رواج یافته بود.
امام حسین؟ع؟ در خطبه ای که بعد از ورود به کربال بیان نمودند، 

وضع دین داری جامعه آن روز را چنین ترسیم می کنند: 
ِسـَنِتِهْم َيُحوُطوَنـُه 

ْ
ل
َ
ـى أ

َ
ْعـٌق َعل

َ
يـُن ل ْنَيـا َو الّدِ

ُ
ـاَس  َعِبيـُد الّد

َ
»ِإّنَ الّن

اُنـوَن5؛ مـردم  ّيَ
َ

 الّد
َّ

ـل
َ
ِء ق

َ
َبـا

ْ
ُصـوا ِبال ا ُمّحِ

َ
ـِإذ

َ
ْت َمَعاِيُشـُهْم ف َمـا َدّرَ

بنـدگاِن حقيـر دنيـا هسـتند و ديـن شـىء بی مقـداری بـر سـر زبـان 

آن ها اسـت. مردم تا آن زمانى ديندار هسـتند كه معيشـت آنان 

تأمين شود، اما وقتى به وسيله باء مورد آزمايش قرار بگيرند، 

دين داران اندك خواهند بود.«

کمان  امـام حسـین؟ع؟ ایـن وضعیـت را نتیجه رفتار ناشایسـت حا
گاهی، انقالب کربال را آغاز نمود. بنی امیه می دانست. از این رو با آ

امروزه هم جریان ها و گروه های مختلفی در کشـور ما توانسـته اند 
بـا نفـوذ بـر اذهـان، تعـدادی از مـردم را جـذب خـود نماینـد و آنـان را 
کـه از طـرف  کننـد. گروه هایـی  از مسـیر صحیـح ایمـان، منحـرف 
داعـش،  شیطان پرسـتان،  می شـوند.  تقویـت  اسـالم،  دشـمنان 
دروایـش، بهائیـت و عرفان هـای کاذب و ... از جملـه آن گروه هـا 

هستند.
هریـک از ایـن گروه هـا اعتقـادات و افـکار منحـرف خـود را بـا تمـام 
گرفته انـد تـا بـا نفـوذ بـر مـردم، آنـان را از راه راسـت  کار  تـوان بـه 
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منحرف کرده اند.
بـه طـور مثـال شیطان پرسـتان کـه بـا اعتقـادات و افـکار منحـرف 
خـود و نمادهـای بـه کارگیری شـده در جامعه به صـورت زیرزمینی 
و گاه هم آشـکار رشـد نموده و افرادی را به خود مشـغول کرده اند. 
کارگـزاران تربیتـی، نهادهـای فرهنگـی و  از ایـن رو ضـروری اسـت 
خانواده هـا بـا برنامه ریـزی منظـم، افراد آسـیب پذیر را شناسـایی و 

برای ایمن سازی آنان اقدام کنند.
بایـد خانواده هـا و مربیـان مـدارس تمـام همت خود را بـرای تربیت 
و تقویـت باورهـای اسـالمی بـه کار ببندنـد تـا در برابر نفوذ دشـمن از 

طریق شبهات بتوانند از کیان خود دفاع نمایند.

3�تضعیفحاکمیتاسالمی
تضعیـف  دشـمن،  نفـوذ  بـه  نسـبت  بی تفاوتـی  پیامـد  سـومین 

حکومت اسالمی است.
کـه  امـام حسـین؟ع؟ یکـی از اوصیـای پیامبـر اسـالم؟ص؟ اسـت 
همچـون دیگـر پیامبـران و اوصیایشـان، در پـی تشـکل حکومـت 
اسـالمی بودنـد؛ زیـرا در نـگاه امـام حسـین؟ع؟ حکومـت بهتریـن 
وسـیله بـرای جلـب رضـای خـدا و بهترین عامل برای زمینه سـازی 
گر این حکومت به دسـت  هدایت و رشـد و تعالی بندگان اوسـت و ا
نااهـالن بیفتـد، نه تنهـا زمینـه تعالـی بنـدگان خـدا از بیـن مـی رود، 
کمیت شیطان و جهل و کفر و شرک حاصل می شود  بلکه زمینه حا
و امـام نمی توانـد نسـبت بـه ایـن پیامدهـای مثبـت و منفـی بـدون 

توجه باشد.
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روزی امـام حسـین؟ع؟ در جمـع معتمـدان و بـزرگان و عالمـان 
سخنرانی مفصلی ایراد نمود و در این سخنرانی که ظاهرًا در زمان 
معاویه و در ایام حج بوده، بزرگان قوم را مخاطب قرار داد و آنان را 
به وظیفه مهم امربه معروف و نهی از منکر متذکر شد و خاطرنشان 
کـرد کـه چـون شـما ایـن وظیفـه را تـرک کرده اید، حکومتـی که حق 
کم  شـما عالمان اسـت به دسـت نااهالن افتاده و کسـانی بر شما حا
شـده اند کـه صالحیـت حکومـت ندارنـد؛ و آن هـا را بـه شـدت بـرای 
کمان  ترک امربه معروف و نهی از منکر توبیخ کرد و از ستمگری حا

و عامالن حکومت اموی ناله سر داد و فرمود: 
َطاٍن َو 

ْ
 ِفـي ُسـل

ً
سـا

ُ
ـا َتَناف

َ
اَن  ِمّن

َ
ـْن  َمـا ك

ُ
ـْم  َيك

َ
ـُه  ل

َ
ّن
َ
ـُم  أ

َ
ـَك  َتْعل

َ
ُهـَم  ِإّن

َّ
»الل

َمَعاِلـَم ِمـْن ِديِنـَك 
ْ
ِكـْن ِلُنـِرَي ال

َ
ُحَطـاِم َو ل

ْ
ُضـوِل ال

ُ
 ِمـْن ف

ً
ِتَماسـا

ْ
 ال

َ
ل

وُمـوَن ِمـْن ِعَبـاِدَك َو 
ُ
َمْظل

ْ
َمـَن ال

ْ
ِدَك َو َيأ

َ
َح ِفـي ِبـا

َ
ْصـا ِ

ْ
َو ُنْظِهـَر ال

اِمـك 6؛ خدايـا، تـو مى دانـى 
َ

ْحك
َ
 ِبَفَراِئِضـَك َو ُسـَنِنَك َو أ

َ
ُيْعَمـل

آنچه از ما سرزده برای سبقت جويی به سوی سلطنت دنيايی 

يـا بـه دسـت آوردن چيـزی از مال ومنـال دنيـا نبـوده اسـت، لكـن 

مـا مى خواهيـم عامت هـای ديـن تـو را بنمايانيم و اصاح را در 

بـاد اسـامى آشـكار كنيـم تـا بنـدگان مظلوم تو امنيـت يابند و 

به دستورات و احكام واجب و مستحب تو عمل شود.«

این جمله امام به خوبی ارزش وسیله ای حکومت را آشکار می کند 
گـر حکومـت بـه دسـت افـراد نفـوذی غیـر  و معلـوم می گردانـد کـه ا
صالح باشـد، حداقل نسـبت به این مسـائل مهم بی توجه هسـتند 
گر در دست ستمگران باشد، این مسائل مهم تعطیل می گردد،  و ا
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پـس بـرای محقـق سـاختن این اهـداف متعالی بایـد حکومت را به 
دست گرفت و جامعه را بر مبنای آموزه های اسالمی اداره نمود.

امـام  و  بـود  وسـیله ای  نـگاه  بـه حکومـت،  امـام  نـگاه  بنابرایـن 
حکومت را بهترین وسیله برای اجرای دین خدا و خدمت به خلق 
خدا می دانسـت و خود را موظف می دانسـت برای به دسـت آوردن 

آن تالش نماید.
امروزه هم محققان و تحلیل گران بر این باورند که نفوذ دشمنان 
دین، باعث تضعیف باورها و ارزش ها در بین جامعه و حکومت ها 
کارآمـد سـازی و فروپاشـی نظام هـای سیاسـی را  شـده و موجبـات نا

فراهم می سازد.
کمیـت اسـالمی در اندلـس، نمونـه ای از فروپاشـی از  فروپاشـی حا
درون از طریـق اسـتحاله فرهنگـی اسـت. مسـلمانان در اواخـر قرن 
اول هجـری، تحـت تأثیـر انگیزه هـای دینـی و شـور مذهبـی، بـا 
سـرعتی کم نظیـر بـر سراسـر اندلـس و حتـی اعمـاق فرانسـه مسـلط 
گروه هـای مختلـف  شـدند، امـا به مـرور بـا بـروز اختالفـات میـان 
مسلمان برای کسب قدرت، دنیازدگی، فساد اخالقی و رفاه طلبی 
زمینـه  آن هـا،  بـزرگان  و  سـران  به ویـژه  مسـلمانان،  از  بسـیاری 
از  بهره گیـری  بـا  فراهـم شـد. دشـمن  انحطـاط  و  آسـیب پذیری 
ضعف های درون جامعه اسالمی، به تدریج قدرت یافت و ابتدا با 
به راه اندازی جنگ نرم و کمک به گسترش فساد و فحشا، موفق 
کمیـت آنان شـد. سـپس با  کارآمـد سـازی حا بـه تضعیـف اقتـدار و نا
جنـگ سـخت، طومـار قـدرت و حکومـت مسـلمانان و درنهایـت 
حضور آنان در اندلس را در هم پیچید. در چند سال اخیر، انقالب 
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مصر هم همین گونه سرنگون شد و انقالبی که تنها مدت کوتاهی 
دوام یافت و مخالفان انقالب با پشتیبانی دشمنان اسالم، همان 

انقالبیون را محکوم و مجازات کردند.
گر امروز کشورهای اسالمی منطقه نمی توانند اتحاد و یکپارچگی  ا
خـود را در برابـر دشـمنان اسـالم حفـظ نماینـد، بـرای ایـن اسـت کـه 
دشـمن بـا تمـام قـوا از جملـه روش نفوذ اسـتفاده کرده و بـا تبلیغات 
فـراوان توانسـته برخـی از مـردم را فریـب دهـد و برخـی از خـواص 
مسـلمان را بـا خـود همـراه سـازد و مثـاًل در جایی شـیعه انگلیسـی به 
وجود آورده اند و در جایی سنی تکفیری و با ایجاد اختالف، زمینه 
درگیری میان پیروان دو مذهب شیعه و سنی را فراهم نموده اند.

4�شهادتوترورانقالبیونواقعی
تـرور  و  شـهادت  دشـمن،  نفـوذ  شـوم  پیامدهـای  از  دیگـر  یکـی 
انقالبیون واقعی اسـت. گاهی ترور فیزیکی اسـت و در آن شـخص 
را از ادامه حیات سـاقط می کنند؛ مثل امامانی که شـهید شـده اند؛ 
ع نفـوذ و تـرور به شـهادت  )دانشـمندان هسـته ای ایـران بـا ایـن نـو

رسیدند.(
گاهـی تـرور شـخصّیتی اسـت، یعنـی شـخصّیت فـردی را زیـر   امـا 
ع ترور از زمان های بسـیار دور وجود داشـته  سـؤال می برند. این نو
است. معاویه، جهت تخریب شخصّیت امیرالمؤمنین علی؟ع؟، 
نقشـه ای شـوم کشـیده بـود. او بـه بچه هـای شـامی، بزغالـه یـا بـّره 
هدیـه می کـرد و می گفـت این بزغاله از جانب معاویه اسـت و زمانی 
کـه بچه هـای شـامی بـا بزغاله های خود انـس می گرفتند و بزرگ تر 



203 تفکرانقالبی،ازعاشوراتاانقالباسالمی/ویژهماهمحرم

می شـدند، عمـال معاویـه بزغاله را که گوسـفند شـده بـود از بچه ها 
می گرفتنـد و می گفتنـد ایـن کار از جانـب علـی اسـت و مـا بـه فرمـان 
علـی ایـن گوسـفند را از شـما می گیریـم. در واقـع بـا همیـن حیله هـا 
کینـه حضـرت علـی؟ع؟ و بچه هـای حضـرت علـی؟ع؟ را در دل 

مردم شامی می کاشتند.7
بـا ایـن جریـان بایـد بفهمیـم کـه چـرا امـام سـجاد؟ع؟ سـخت ترین 
لحظات اسارتشـان را در شـام می داند و سـه مرتبه می فرماید الشام 

الشام الشام ...
امـروزه هـم دشـمنان از طریـق عوامـل تبلیغاتـی جنـگ روانـی و بـا 
ح و مؤثـر  اسـتفاده از وسـایل ارتبـاط  جمعـی، شـخصّیت های مطـر
جامعه اسـالمی را به زیر ذره بین کشـیده و از راه های بزرگ نمایی، 
ارائـه اطالعـات سـاختگی و جعلـی، مـدرک سـازی، شـهادت های 
دروغ، تحریـف حقایـق، آنـان را تـرور شـخصّیت می کننـد. نتیجـه 
ایـن نفـوذ و تـرور ایـن اسـت کـه شـخصّیت های برجسـته و بانفـوذ، 
نـزد مخاطبـان و طرفـداران خـود دچـار بی منزلتـی و تخریـب چهره 

می شوند و اثرپذیری از کالم و رفتارشان کم می شود.
کـه امـام علـی؟ع؟ می فرمایـد بایـد پیوسـته  بنابرایـن همان گونـه 
گـر لحظـه ای از دشـمن غفلـت کنیـم،  دشـمن را زیـر نظـر داشـت، ا
ایشـان  می شـود.  وارد  دشـمن  ناحیـه  از  فراوانـی  آسـیب های 

می فرمایند: 
اِيُد8؛ كسـي كه از دشـمن غفلت 

َ
َمك

ْ
ْنَبَهْتُه  ال

َ
ِه  أ »َمْن َناَم َعْن  َعُدّوِ

كند، حيله ها و كيدهاي دشمن بيدارش خواهد ساخت.«
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آن حضرت درباره مکر و حیله دشمن می فرماید: 
 ِمنـَك ِللَعـدِو الُمَبـاِرز9؛ از دشـمن 

ً
َرا

َ
َشـُد َحـذ

َ
اِتـم أ

َ
ـْن ِللَعـدِو الَمك

ُ
»ك

پنهان بيشتر از دشمن آشكار بر حذر باش.«

گریزوروضه
امام حسین؟ع؟ می دانست که بعد از ایشان، او را ترور شخصّیتی 
ـِق  می کننـد و بـه او اتهـام خارجـی می زننـد. از ایـن رو بـه روایـت: »اّتَ
َهـِم«10 دقیقـًا عمـل کـرد و از همـان مدینـه تـا کربـال و روز  َمواِضـَع الّتُ
عاشـورا، هـر زمـان شـرایط را مناسـب می دیـد، خویـش را معرفـی 

می  کرد؛ برای اینکه جلوی این تهمت را بگیرد.
َمْغِرِب اْبُن  ِبْنِت  

ْ
َمْشِرِق َو ال

ْ
َو اهَّلِل َما َبْيَن ال

َ
ْم ف

ُ
ك ّنِي اْبُن ِبْنِت َنِبّيِ

َ
»أ

م 11؛ مگر نه اين است كه من پسر 
ُ

ْيِرك
َ

 ِفي غ
َ

ْم َو ل
ُ

ْيِري ِفيك
َ

َنِبٍي  غ

گـر بـه مشـرق و مغـرب عالـم   دختـر پیامبرتـان هسـتم؟! و اهَّلل ا

برويـد، چـه در ميـان خودتـان و چـه در بيـن ديگـران، پسـر دختـر 

پیامبرى غير از من نخواهيد يافت.«

امـا ایـن مـردم سـنگدل، چگونـه با کسـی کـه فرزند رسـول خدا؟ص؟ 
بود برخورد کردند؟!

؟ع؟« باَعْبِداهَّلَلِّ
َ
ْيَک يا ا

َ
 اهَّلُل  َعل

َّ
»َصل

آنـگاه کـه سـید الشـهداء از باالی اسـب روی زمین افتـاد، ذوالجناح 
چنـد لحظـه ای اطـراف حضـرت می گردیـد و دشـمنان را از حضـرت 

دور می کرد: 
 

ٌ
ُه ُصَهيل

َ
َصـَد َنحـَو الَخيَمـِه َو ل

َ
 فـى َدِم الُحَسـيِن؟ع؟ َو ق

َ
غ ـّمَ َتَمـّرَ

ُ
»ث

رَض12؛ سـپس خـود را بـه خـون امـام 
َ
عـاٍل َو َيضـِرُب ِبَيـِدِه ال
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حسـين؟ع؟ آغشـته نمـود و بـه سـمت خيمه هـا حركـت نمـود و 

بـا صـدای بلنـد شـيهه مـى زد و دسـتش را بـه زميـن مى كوبيـد و بـا 

ت ِابِن ِبنِت 
َ
َتل

َ
ٍه ق ّمَ

ُ
ليَمه ِمن ا

َ
لّظ

َ
ليَمه ا

َ
لّظ

َ
زبـان خـود مى گفـت: »ا

هـا13؛ يعنـى فريـاد از ظلـم! فريـاد از ظلـم امتـى كـه پسـر دختـر  َنبّيِ

پیامبرشان را كشتند.«

اهـل حـرم صـدای شـیهه ذوالجناح را شـنیدند. از روزنـه خیام نگاه 
نمودنـد، ذوالجنـاح را بـی سـوار، بـا لجـام رهـا شـده و زیـن واژگون و 
یـال غـرق بـه خـون دیدنـد کـه گاهـی شـیهه می زنـد گاهـی شـیون 
می کند و گاهی سر بر زمین می کوبد و گاهی سم بر زمین می ساید. 

در حالی که بدنش پر از خون و تیر است.
بیـرون دویدنـد و در میانشـان ولولـه  از خیمـه  گاه اهـل حـرم  نـا
وا  ابتـا!  وا  سـیدا!  وا  امامـا!  وا  اشـک ریزان  و  گریـان  افتـاد، 
رسـول اهلل! وا علیـا! و وا زهـرا گویـان، گـرد ذوالجنـاح حلقـه زدنـد و 
از احـوال اباعبـداهلل می پرسـیدند. بعضـی رکابـش را می بوسـیدند 
و بعضـی تیـر از بدنـش در می آوردنـد و بعضـی دسـت بـه یـال خونـی 
می مالیدنـد. خـود  صـورت  و  سـر  بـه  و  می کشـیدند   ذوالجنـاح 

ام کلثوم دست ها را بر سر نهاده بود و از سوز دل فریاد می زد: 
بـا القاِسـماه، وا َعليـاه، وا 

َ
اه، وا َنبّيـاه، وا ا

َ
»وا محمـداه، وا َجـّد

َجعَفـراه، وا َحمَزتـاه، وا َحَسـناه، هـذا ُحسـيٌن ِبالَعـراء، َصريـٌع 

رَبا14؛ يا محمد، يا جدا، ای پیامبر، ای اباالقاسم، يا على، يا 
َ

ِبك

جعفر، يا حمزه، ای امام حسن اين حسين توست كه در معركه 

افتاده و در كربا كشته شده.« 
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ام کلثـوم بعـد از ایـن جمـالت غش کـرد. حضرت سـکینه؟اهع؟ فریاد 
مـی زد: ای وای کـه فخـر اوالد آدم کشـته شـد، ای مـرگ! چـرا مـرا 

نمی بری؟ من زندگی بی پدر را نمی خواهم.15

چهره از خون خدا کردی خضاب ای ذوالجناح!
چون شرار افتاده ای در پیچ و تاب ای ذوالجناح!

صیحه هایت الّظلیمه، شیهه هایت یا حسین
هر نفس داری هزاران التهاب ای ذوالجناح!

ای ُبراق تیر باران گشته در معراج خون
از چه بر تن زخم داری بی حساب ای ذوالجناح!

فاش بر گو ماه زینب را کجا انداختی
در یم خون یا میان آفتاب ای ذوالجناح!

گوش کن در َقلزم خون از گلوی خشک او
دمبدم آید صدای آب آب ای ذوالجناح!
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