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 بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

  درس تأثير پيام عاشورا 
 السالم يهلعالحسين   اباعبداهللا !اي خدا ،بذل مهجته فيكاين جمله وجود دارد كه  السالم ليهعالحسين   يكي از زيارات اباعبداهللا

اي خداي بزرگ اين  1:ليستنقذ عبادك من الجهالة و حيرة الضاللةخون قلب خودش را در راه تو بذل كرد،  ي آخرين قطره

جانبازي را، اين ايثار جان و خون خويشتن را چرا انجام داد؟ به خاطر اينكه بندگان تو را از اسارت جهل و خمود و ناآگاهي 

اين نقش . بودن در وادي گمراهي و ضاللت رهايي ببخشد رآگاه كند و از متحي ،ها را بيدار كندو خفته بودن نجات دهد، آن

بخواهد درست منتقل شود و در  يك پيام اگر. لي استمأ، نقش قابل تالسالم ليهعالحسين   قيام اباعبداهللا بخش و آگاهي  بيدارگرانه

، بايد خصوصياتي ش واقع شوداستقبال و پذير، مورد به درستي جا بيفتد ،نظر را ببخشد و در بين مخاطبين  ثير موردأجامعه ت

  .توان آن خصوصيات را به صورت بارز ديد عاشوراي حسيني مي ي داشته باشد كه در واقعه

غنا و حقان. ثير يك پيام، محتواي پيام استألين شرط اثرگذاري و تاونقش  شدن آن،  ر واقعثّؤت محتواي پيام در مي

انديشه و  و نيازهاي وجودي ،هاي دروني ت بيشتري داشته باشد و ناظر بر واقعيتپيام حقانيهرچه . ر اساسي داردبسيا

. هاي شاخص موفقيت نهضت انبياي الهي همين استزيكي از رم. افتد شود و جا مي احساس مخاطب باشد، بهتر پذيرفته مي

گويند و اين حقيقتي است كه  آنها از خدا سخن مي. پايگاه دارد ن جايشاآفرينشو گويند كه در فطرت  آنها سخني با مردم مي

آگاهند  هايي كه نا ي در انسانها وجود دارد حتّ انسان ي اين تشنگي در نهاد همه. آن است ي و تشنه  ها شيفته انسان ي جان همه

كافران  و ي مشركينحتّ .ستيزند ه با خدا ميي آنهايي كخلق در پي خدا هستند، حتّ ي همه. هستند چيزي چه ي دانند تشنه و نمي

تربيت و . شود د ميهر انساني بر اساس اين فطرت پاك الهي متولّ 2:كُلُّ مولُود يولَد علَى الْفطْرَة. هم فطرتشان، فطرت الهي است

  . كند هاي گوناگون تبديل مي نگرنگي آنها را به ر كند و بي ها را متفاوت مي روشن وجود انسان ي ثيرات محيطي است كه اليهأت

  ي در جنگ شديي با موسيموس  رنگي اسير رنگ شد چون كه بي  

آنچه سبب شده يكي  .خداگرا هستند و در فطرت هر دو خداپرست، خداشناس اللعنة عليهفرعون  و السالم ليهعي كليم اموس

ست ا انحراف از توحيد، رنگي ي سمبل شرك وتوحيد و يكتاپرستي شود و ديگر آور ديگري فرعون، يكي پيام موسي شود و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  

 .323، ص 23مجلسي، بحاراالنوار، ج  -2



 2

رويين وجود فرعون را هم كنار زد، فطرت فرعون،  ي لذا اگر بتوان رنگ اليه. است رويين وجود آنها پديد آمده ي كه در اليه

 ي ها جانشان تشنه انسان ي گويند كه همه آيند از خدايي سخن مي ، انبياء ميكُلُّ مولُود يولَد علَى الْفطْرَة. فطرت خدايي است

انسانيت سخن و  اخالق ،انبياء از فضيلت. هاست ت دارد و مورد نياز روح و جان انسانست كه حقانيي ااين پيام. اوست

خصوصياتي در روان انسان وجود دارد كه پايگاه . اند مورد خصوصيات فطري انسان مطالعه كرده در انشناس روان. گويند مي

ها  محيطي كه انسان  هاي طبيعي و زيست موقعيت ،شرايط اقتصادي ،مكتسبات فرهنگي، صول تعليم و تربيتآفرينشي دارد و مح

 شرايط زيست وها، شرايط اقتصادي، مراتب رشد علمي،  فرهنگ ي  مهها، در ه انسان ي همه. كنند نيست در آن زندگي مي

برش بزنيم يكي برش عرضي، يعني سطح جهان را بررسي  دوبشري  ي يعني اگر به جامعه. آن خصوصيات مشتركند محيطي در 

يكي از آنها . وجود دارديكسان ها  انسان ي يكي برش طولي، يعني طول تاريخ را بررسي كنيم، آن خصوصيات در همه كنيم، و

  . گويند ديني مي  آن حسبه  حاًنياز رواني انسان، به پرستش خداي متعال است، كه اصطال

يك از جوامع بشري را در هيچ  شما هيچ. دارد يها جا اين هم در فطرت انسان كه است  خالقي انسانعد احس، ب يندوم

هاي  آدم. توانيد پيدا كنيد كه مفاهيم اخالقي در آن مطرح نباشد هاي زماني نمي مقطعي از تاريخ و در هيچ موقعيتي از موقعيت

اين . ي نكنندرخي را شايسته و پسنديده، برخي را ناپسند و نكوهيده تلقّب. آن جامعه رفتارها را با معيار اخالق ارزيابي نكنند

اين سخني است كه هم  .گويند ها سخن مي فضيلت و از اخالق ءانبيا. هاست فطري انسان اتاحساس اخالقي يكي از احساس

ظلم و اجحاف و تبعيض  با ستم و ي مبارزه وانبياء از عدالت، قسط . ت دارد و هم در فطرت انسان جايگاه و پايگاه داردحقاني

آيد و از ظلم بدش  از عدالت خوشش مي هر انساني فطرتاً. دارد يها جا ست كه در فطرت انسانا اين امري. گويند سخن مي

آيد و عدالت را دوست  از اينكه نسبت به او ظلم شود بدش مي اًي ستمگرترين اشخاص جوامع بشري هم قطعيعني حتّ. آيد مي

ت اين پيام و نياز روح و روان و جان حقاني. گويند از اين پيام حق سخن مي انبياء. هاست يگاه عدالت در فطرت انسانپا. دارد

  .شود كه اين پيام پذيرفته شود ها به آن سبب مي انسان

بيداري  ها را به وادي آگاهي و ستيزند و انسان ها مي گمراهي ظلمات و گويند و با جهل و انبياء از آگاهي سخن مي

است، يعني انسان  دانستنند، و اين تشنگي الحد ي ها تشنه انسان ي اين هم در انسان يك نياز فطري است، همه. كنند دعوت مي

ي شود، اگر همه ي از دانستن اشباع نميبه هيچ حد ا خبردار باشد كه يك راز باقي ماندهرازهاي عالم خلقت را هم بداند ام 

. دانايي و آگاهي است ي دهد كه فطرت انسان، تشنه اين نشان مي. آيد درصدد دانستن آن بر مي ندارد، است كه او از آن خبر 

 ي ل، ورود به فضاي نور و روشنايي و به برون رفت از عرصهر، تعقّمردم را به آگاهي، دانايي، تفكّ. آورند انبياء پيام آگاهي مي

غناي  ت وخاطر حقاني  لذا در طول تاريخ اين پيام به. ها جايگاه دارد انساناين پيام در جان . كنند ظلمت و تاريكي دعوت مي

  . است  خودش پذيرفته شده
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. اند ت داشتهبسيار دراز مد اتانبياء در جوامع بشري اثر. اند هاي تاريخ بشريت انبياء الهي بوده گذارترين شخصيت اثر

و مخاطبين آنها  ،تاو در طول تاريخ درازمد ي كه برد انديشه ن ديدتوا تئوريسين اجتماعي را نمي و رهيچ دانشمند، متفكّ

. كند ها، حكومت مي ن بر روح و جان انساناكنوا انديشه و مكتب آنها هاي قبل، ام قرن تعلّق بهم ءانبيا. باشد  قدر گسترده اين

گذاري يك سبك ادبي  يك اديب با پايه. دده مي كند قرار نويني كه عرضه مي ي ثير انديشهأيك فيلسوف فقط فالسفه را تحت ت

 در هر موقعيت اجتماعي و هر مقطع سنّي بشريت ي همه. طور نبودند ا انبياي الهي اينام. دهد ثير قرار ميأرا تحت ت ءشعرا وادبا 

 ي يكي از ابعاد برجسته. ودر واقع شثّمؤها آن گونه پيام ت پيام انبياي الهي است كه سبب شده، اينر بود، غنا و حقانيثّأاز آنها مت

  . و مكتب عاشورا همين است السالم ليهعالحسين   قيام اباعبداهللا

 السالم ليهع حسين  امام . ي دينند ها تشنه انسان. ها، آشناست پيامي است كه براي روح و جان انسان السالم ليهعحسين  پيام امام 

رفتارهاي ناروا  اجحاف و ظلم و ستيز با ستم و از عدالت و السالم ليهع حسين امام . عدالتندي  ها تشنه انسان. گويد از دين سخن مي

. كند هاي زيباي اخالقي را عرضه مي ارزش السالم ليهع حسين امام . ندهست فضيلت و ، اخالق پاكي ي ها تشنه انسان. گويد سخن مي

الم ليهعالحسين   لين محوري كه سبب شد حركت اباعبداهللاوانيت حقّ غنا و ،ر واقع شودثّمؤري و آگاهي مردم ادر جهت بيد الس

  .محتواي پيام او بود

رسان  يعني پيام. رسان است ي دارد، شخصيت خود پيامثيرگذاري پيام روي مخاطب نقش جدأدومين عاملي كه در ت

آمن الرسول : قرآن فرمود. مش باشدپياو مؤيد تبلور  يشها حركت و ها وش، منش، انتخابر،  زندگي. خود تبلور پيامش باشد

. منان نيز ايمان آوردندؤم ي او فرود آمد ايمان آورد و همه پيامبر به آنچه بر 1:اهللامنون كل آمن بؤليه من ربه و المإبما انزل 

ر مكتبي است كه تبلو السالم ليهعالحسين   اباعبداهللا. من تام استؤمخاطبين رسول اهللا، خود پيامبر مصداق يك م ي پيشاپيش همه

كس   هر. روم فرمايد من مي خواهد به سمت كربال حركت كند، مي مي السالم ليهعحسين  وقتي امام  .خواهد به جامعه عرضه كند مي

تنها يك . تبلور مكتب خودش است و خودش پيشتاز است ،قيامش و يعني در حركت، در نهضت. خواهد، با من بيايد مي

مبارزه بكشد و  ي ج كند و به صحنهيها را تهي انگيز سياسي توده هاي سياسي و شعارهاي هيجان لروشنفكر نيست كه با تحلي

گويد هر كس دلش  رود و مي تنه به ميدان مي يك السالم ليهعحسين  امام . و استراحت كند بنشيندخودش در برج عاج روشنفكري 

خواهد خون درونش را در راه  ، هر كس دلش ميتَه موطِّناً علَى لقَاء اللَّه نَفْسهمهج منْ كَانَ فينَا باذالً. خواهد، با من بيايد مي

خواهد، با  هر كسي مي 2: فَلْيرْحلْ معنَا فَإِنِّي راحلٌ مصبِحاً إِنْ شَاء اللَّه بدهد،خدا و شهادت در راه خدا تن  ءخدا بذل كند و به لقا

اگر از عدالت . تبلور دين است ،گويد اگر از دين سخن مي. او تبلور مكتبش است. د من خواهم رفتاگر كسي هم نياي. ما بيايد

  . فضيلت است تبلور ،گويد اگر از اخالق سخن مي. تبلور عدالت است ،گويد سخن مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ابزارها مهارت  ها و كارگيري اين روش تر باشد و در به رساني آگاه هاي پيام رسان هر چه نسبت به ابزارها و روش پيام

ها  بحث شيوه در .گونه است اين السالم ليهعالحسين   اباعبداهللا .ثير بگذاردأتواند روي مخاطبينش ت بيشتري داشته باشد، بهترمي

باقي  تاريخ ي ها تا هميشه كه اين پيام خودش را جاودانه كند و عمق ببخشد و در جان انساننبينيد، كه حضرت براي اي مي

با يك بار گفتن از ميدان در  ؛عبداهللا دارد ل و بردباري و صبري كه اباآن تحم. ر زيبا و دقيق عمل كرده استبگذارد، چقد

وقتي كه دشمن سخن او را . رود كدام از اينها از ميدان در نمي ها، با هيچ ها، تطميع كردن ها، تهديد كردن با مسخره كردن ،رود نمي

هاي مختلف  هاي گوناگون و به چهره گويد، در لباس گويد، با عبارات مختلف مي سوم ميگويد، بار  پذيرد، بار دوم مي نمي

عباي رسول اهللا را بر . آورد گردد لباس رزم را در مي مي بعد بر. كند آيد سخنراني مي بار با لباس رزم مي يك. گويد آيد و مي مي

گردد و شروع به سخنراني  شود، و نزد آنها بر مي شتر ميگذارد و سوار  رسول خدا را بر سر مي ي امهاندازد، عم پشت مي

. است السالم ليهعالحسين   هاي شخصيتي اباعبداهللا يوس نشدن، اينها ويژگيأل، خسته نشدن، ماين صبوري، بردباري، تحم. كند مي

ا به لسان قومشان مبعوث پيامبران ر ي ما همه: خداي متعال فرمود. هاي بارز ايشان است بيان رساي حضرت از ديگر ويژگي

اصطالحات  و ران، انديشمندان، با زبان علمدانشمندان، متفكّ. براي اينكه حقايق را براي مردم تبيين كنند: ن لهمليبي ،كرديم

فهم نيست  ها قابل سخن آنها براي توده. گويند صي سخن ميعلمي و تخص .هاي  ادبيات توده الهي سخنشان با زبان و يا انبياام

اين قرآن براي مردم  :للناس هذا بيانٌ. لذا سخن آنها براي مردم بيان و روشن است. گويند سخن ميبا لسان قوم . مردم است

 السالم ليهعالحسين   شخصيت اباعبداهللا. فهمند، پيچيدگي ندارد عمق جانشان مي ي فهمند، با همه روشن است، معنايش را خوب مي

   .گذاري پيام اوست ثيرأت ي هاين جهات دومين جنب ي در همه

اگر براي انتقال پيام ابزارهاي توانمندي به كار . شود سومين عنصر، ابزار و وسائلي است كه براي رساندن پيام استفاده مي

زارها چنان اب از در استفاده السالم ليهع  حسين امام . شود گذارد و پذيرفته مي ثير ميأشود و بهتر ت گرفته شود، پيام بهتر منتقل مي

روز عاشورا حضرت چه آن دارد كه در شرايط متالطم  ر وا ميآسا و هنرمندانه عمل كرده است كه انسان را به تحي زيبا و معجزه

  .كند مي كار

 ي هسرآمد است و در اوج قلّ نهضت عاشورا در هر چهار بعد واقعاً. و چهارمين نكته هم كيفيت و روش انتقال پيام است

ثيري كه گذاشت، بسيار أت و ت قرار گرفتقيموفّ ي هبخش عاشورا در اوج و قلّ لذا پيام بيدارگر و آگاهي. ار داردتوانمندي قر

هاي بيداري و آگاهي در اثر اين نهضت شروع شد كه  هبارق السالم ليهعالحسين   بالفاصله بعد از شهادت اباعبداهللا. انگيز است حيرت

از خون اهل بيت و اصحاب خودش براي جاودانه كردن و  از خون خودش و السالم ليهع  حسين امام . تا امروز هم ادامه دارد

  . ماندگار ساختن پيامش استفاده كرد

 السالم ليهعحسين  اينكه امام . دهد، همه حساب شده و دقيق است انجام مي السالم ليهع حسين امام  ،هايي كه از آغاز حركت

ها و انتقادهايش نسبت به دستگاه يزيدي را هم ابراز كند،  تن به بيعت با يزيد ندهد و اعتراض مدينه بماند و درممكن بود 
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 خود اين حركت، حركتي. آيد ه ميه و طفل خردسال و ياران و اصحاب و به مكّاز مدينه با زن و بچ السالم ليهع  ا امامام. شدني بود

چند ماه قبل از  السالم ليهعرود؟ امام  ه ميبه سمت مكّ السالم ليهعحسين  امام كه شده چه . انگيزد مي  ها را بر هست كه خيلي از توجا

  . ها را جلب كرد هلذا خود اين توج. كند زمان، زمان حج نيست ه حركت ميزمان حج از مدينه به سمت مكّ

اج از سراسر بالد شد معتمرين و حج و ده مركز آممكّ. ديگري است ي نكته ،روند ه ميمكّ به السالم ليهع حسين اينكه امام 

اين نقطه را  السالم ليهع حسين امام . ه استآيند كانونشان در مكّ واجب مي ي و حجهاي مستحب كساني كه براي عمره. اسالمي است

ماند  اگر در مدينه مي المالس ليهعحسين  امام . كند انتخاب مي، براي اينكه بتواند پيام خود را به سراسر سرزمين اسالمي منتقل كند

با هر كسي كه از شهر و روستاهاي مختلف براي عمره،  يشانا. ه بودحضرت دو سه ماهي در مكّ. شد گونه پيامش منتقل نمي اين

ه را روشن امي نامشروع بودن حكومت بني ،گفت قيامش را مي ي كرد و انگيزه ه آمد صحبت مييا بعدها كه براي حج به مكّ

ثمرات نهضت پيامبر به دست غاصبان خالفت را  ي شدن همه  تضييع. داد بيت را توضيح مي  ت حكومت اهلقانيح و كرد مي

  . خود اين انتخاب، انتخاب بسيار دقيقي است. پيام خودش را به اقصي نقاط جهان اسالم رساند از اين طريق و داد توضيح مي

فاقي افتاده است؟ اين ه رفته است؟ چه اتّكرده و به مكّ  خودش را رها ي هخانه و كاشان السالم ليهعحسين  اينكه چرا امام 

از  السالم ليهعحسين  همين كه امام . را بشنوند السالم ليهعحسين  د و پيام امام نها را كنجكاو كرد كه بياي الي بود كه خيليؤعالمت س

امن خودش را از آن  رود تا در آن محلّ مي به مكّه. طر استدر مدينه در خ يشانمعنايش اين است كه ا ،رود مي 1همدينه به مكّ

و همه را  كردههايي را منتقل  با حركت خود حرف السالم ليهعيعني امام . رسان است هاي پيام اينها نقطه ي  همه. خطر مصون بدارد

  افتد؟  فاق ميكه بفهمند چرا دارد اين اتّكند  ميتشنه 

ها از اقصي نقاط سرزمين اسالمي براي اينكه  حاجي ي همه. ه استاز مكّ السالم ليهعين حس ديگر وقت خروج امام  ي نكته

 ي اگر قصد حج هم كردها حتّمفرده كرده بود، ام ي از آغاز قصد عمره السالم ليهعامام  ظاهراً 2.اند ه آمدهحج به جا بياورند به مكّ

ه خارج سم حج را انجام ندهد و چند روز قبل از يوم الترويه از مكّل كند و مراخودش را به عمره مبد توانست حج بود مي 

شود، بمانند و  ه حاضر ميماندند؟ به خاطر اينكه تا آن روزي كه بيشترين جمعيت در مكّ هچرا حضرت تا روز تروي. شود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شوده ببرد، احدي حق ندارد متعرض او ه پناالحرام و مكّ مسجد به اگر كسي ؛ستامن ا ه بلدمكّ -1

 ي رسند كه عمرهنچون اگر آن روز  .اند ه رساندهها خودشان را به مكّ ست كه تمام حاجيا ه است، يعني روز قبل از روز عرفه، روزيحج كه روز هشتم ذي هيوروز تر -2

لذا آخرين زماني كه . شوند ق به حج نميبروند و مراسم حج را انجام بدهند نخواهند داشت و موفّ نارصتي براي اينكه بتوانند به عرفات و مديگر ف ،عشان را به جا بياورندتمتّ

ها  كه چون حاجياست  اين هم گذاري اين اسمدليل . است هيورسانند، روز تر ه ميخودشان را به مكّ قطعاً و بدهند  شان را انجامتوانند حج ميها هم  ترين حاجي ترين و تنبل سست

در منا بيتوته  باً شب عرفه را استحبا .بردند شتند و همراه خودشان ميدا مي  ه آب بره به سمت منا و عرفات بروند و آنجا صحراي خشكي بوده است، لذا از مكّخواستند از مكّ مي

ر و بعد از بر شعبعد از طلوع صبح در وادي م. روند و شب را در آنجا هستند و به سمت مزدلفه يا مشعر ميكنند  كنند و روز عرفه را در عرفات هستند، غروب عرفه حركت مي مي

عرفات سرزمين معرفت است، مشعر سرزمين . مانند سه روز هم در منا، كه سرزمين عشق است مي. شوند مي  كنند و به سرزمين منا وارد ر حركت ميشعآمدن روز، از وادي م

يعني . داشتن روية يعني روز آب بريوم التّ. داشتند مي  ها بايد با خودشان آب بر ها آبي نبود، حاجي چون در اين سرزمين. ر است و منا سرزمين عشق و ارادت استآگاهي و شعو

 .س حركت كنندهاي مقد دارند براي اينكه به سمت آن سرزمين روزي كه آب بر مي
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افتند  ، در شرايطي كه همه دارند راه ميهه آمده بود و روز ترويبه مكّ، ، پسر پيغمبرالسالم ليهعحسين  جمعيت ببينند كه امام  ي همه

ه و اصحاب خودش را برداشت و راه باره زن و بچ كه به منا بروند شب را در منا بيتوته كنند و فردا را به عرفات بروند، يك

ام ها را حساس كرد كه داستان چيست؟ چرا ام خيلي از ذهن. اي بود دهنده اين حركت خيلي تكان. كربال را در پيش گرفت

 ي خفته ي كننده را به ذهن و انديشه هاي بيدار كه ضربه هاي بسيار دقيقي است اينها حركت. رود مي گونه اين السالم ليهع حسين 

تفاوتي و سكوت در برابر  بي ي كه، حجحج. گويد من اين حج را قبول ندارم مي السالم ليهعامام  ،با اين كار. كند ميجامعه وارد 

ها بدون اينكه  گشتن دور سنگ. محتواست اين حج بي. ه است، حج نيستامي ديني دستگاه حاكميت بني بيظلم و فساد و 

من ست؟ ا يحاجي محتواي اين طواف را بفهمد، چه حجبي حج ديني و  تواند در كنار ظلم و زور و بي ي كه ميمحتوا، حج

كنم و به سرزمين كربال  رهايش مي. قبول ندارمرا داشته باشد، گري ن ثير اصالحأه بر پا بشود و هيچ تامي فساد دستگاه بني

  .روم مي

خواهد براي مبارزه  خواهد به سمت كربال برود، مي حضرت مي. ه را با خود برداشتبعد اينكه حضرت زن و بچ ي نكته

 ،تني حضرت آمد و گفت رادر ناه بيفد حنمحم. ها هم نتوانستند هضم كنند دارد؟ ديديد خيلي ه را بر ميچرا زن و بچ. برود

تي هم بودند ولي عاشق نبودند، عاقل ني  هاي با حسن آدم اًكه واقع  خيلي از كساني. اس پسرعموي پيامبر آمد و گفتعب ابن

حسين  كه ديدند نيست، به امام   كردند ببينند در اين حركت پيروزي ظاهري هست يا نيست، وقتي بودند، سبك و سنگين مي

جا باشيد، بعد هم اگر  همين. بزرگوارتان بمانيد جا در سرزمين جد خواهيد برويد؟ همين عرض كردند كه آقا كجا مي لسالما ليهع

 ششي طفل حتّ. برد ه را هم ميدر اين حركت زن و بچ السالم ليهعحسين  ا امام بريد؟ ام خواهيد برويد، زن و بچه را چرا مي مي

ها كنجكاو شود  ست براي اينكه ذهنا ت برانگيزياسيدار و حس معنا هاي كامالً اينها همه حركت .برد خودش را هم مي ي ماهه

  كند؟  كه چرا حضرت چنين كاري مي

  بستند، اين حركت زيباي اباعبداهللا السالم ليهعحسين  در طول همين سفر، وقتي حر با لشكريانش آمدند و راه را بر امام 

. ستا خيلي معنادار ،هاي اينها را هم سيراب كنيد ي حضرت فرمود اسبحتّ و و لشكريانش آب داد به حرّكه  السالم ليهعالحسين 

 زياد آمده است كه راه را بر پسر پيغمبر بگيرد و ه از طرف ابنامي حر سرلشكر حكومت بني. دهنده است بسيار تكان ي يك ضربه

كرامت با او  گونه با رأفت، مهرباني و اين السالم ليهعحسين  امام . نگذارد يشانراه پيش و پسي براي او بدهد  را در محاصره قرار او

حسين را  1:عجع بالحسينجزياد رسيد كه  كه پيام ابنهنگامي  .بيداركننده است معنادار و اين حركت، بسيار. شود رو مي روبه

 السالم ليهعحسين  امام  اين حر بود كه راه را بر .خوردنگذار تكان ب ،عقب بگذارد به يا گير كن، نگذار يك قدم به جلو و زمين

آيد،  مي السالم ليهعحسين  ناشايست خود، براي توبه و بازگشت به سمت امام  ا وقتي كه حر شرمنده و پشيمان از رفتارام. بست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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؟ راهي هست براي ن باقي مانده استي م آيا جايي براي توبه :ل پرسيدحر آمد و او. دپذير ميچقدر كريمانه و بزرگوارانه او را 

جا گفت اجازه  حرّ همان. آري، خوش آمدي: حضرت او را پذيرفتند و فرمودند ؟اينكه بتوانم در جمع ياران شما پذيرفته بشوم

كنار  را از اسب پياده كردند و او. اي كنار من بنشين بيا چند دقيقه. نه، تو مهمان مايي: حضرت فرمودند. بدهيد من بروم بجنگم

حسين  نشست يكباره در ذهنش مرور شد، راه بستن بر امام  السالم ليهعالحسين   كه كنار اباعبداهللا همين . دست خودشان نشاندند

كه خواست به فكر برود و غرق شرمندگي شود، سرش پايين   همين. است اين واقعه به وجود بيايد  و اينكه او سبب شده السالم ليهع

روز بود   روزي كه بايد سر به زير بودي، آن  آن. حرّ سرت را باال كن 1:سك يا حرّأرفع را: فرمودند السالم ليهعسين ح افتاد، امام 

كنند كه  چنان كريمانه برخورد ميايشان . امروز روز سرفرازي توست. زياد بودي ه و در بين لشكريان ابنامي كه در بين ياران بني

  . اش در ذهنش خطور كند و دچار شرمندگي شود گذشته گذارند يك لحظه فكر خطاي نمي

هاي  حركت السالم ليهعحسين  امام  .آفريند هاي زيبايي مي چه جلوه السالم ليهعحسين  روز عاشورا، امام  وقايعيا در 

. آورد رزم را در ميرود لباس  حضرت مي. ها ايجاد كند دهد كه موج بيداري را در روح و جان انسان اي را انجام مي دهنده تكان

بود، با اين  2يماهه را كه در آن حال تلظّ  ، اين طفل ششالسالم ليهع اصغر  علي. ندازدا عبا به دوش مي. پوشد لباس معمولي مي

ن دانست كه اين لشكر رحم به دلشا و هم مي. رود از دنيا مي اوآب هم بدهند،  السالم ليهع اصغر  به علياگر دانست  مي. حال آورد

از حضرت پرسيدند كه اي پدر، كار شما با اين قوم به كجا رسيد؟ حضرت فرمود  السالم ليهعاد سج اينكه وقتي امام   كما. راه ندارد

  . كند نفوذ نميشان اند كه ديگر حرف حق در دل هاي حرام خورده قدر لقمه كه اينها آن

ديگر روح انسان پذيراي حق . برد يق متعالي از بين ميت وجودي انسان را با حقاناك سنخي هاي حرام و شبهه لقمه

را  السالم ليهع اصغر  ا چرا عليام. داند كه اينها رحم به دلشان راه ندارد مي. شناسد اين مردم را مي السالم ليهعحسين  امام . نخواهد بود

كنيد، الاقل به اين طفل صغير،  به ما رحم نمي رحم و شفقت نيستيد و  گويد، اگر شما اهل آورد و مي حال جلوي لشكر مي  با آن

ذن الي من األ. بريد ،تيري كه بايد سوراخ كند. شعبه بيايد و سر حضرت را ببرد  كند تا آن تير سه ه را عرضه ميبچ. رحم كنيد

امام . جاري شد السالم ليهع راصغ  خون از گلوي علي. افتاد و آويزان شد السالم عليهاصغر   سر علي 3:ذن، من الوريد الي الوريداأل

اصغر محاسن   پاشد و بعد هم با خون علي گيرد و به آسمان مي مي السالم ليهع اصغر  ها را از زير گلوي علي خون السالم ليهعحسين  

 ه هركس ب كه هر. يعني تابلوهاي ماندگار تاريخي است. دهنده است تكان ها خيلي زيبا و اين حركت. كند خود را خضاب مي

دهنده را،  هاي تكان اين حركت. شود آگاهي و بيداري در روح و جانش ايجاد مي ي هجرقّ ها نگاه كند قطعاً كدام از اين جلوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .121ي، ص ي انصار ابي مخنف، مقتل، ترجمه -2

ولي وقتي كه ديگر از رمق . زند كند و به زمين مي هي خودش را از زمين بلند مي ،كند افتد اول هي جست و خيز مي ي حالتي است كه وقتي ماهي از آب به خشكي ميتلظّ  -3

 .شود بسته مي  و  ماهي بازكند، فقط دهان اين  ش را بلند كند و به زمين بزند و لحظات آخر را طي ميخودتواند  افتاد، ديگر نمي

1-  
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فهمد كه داستان دو گروه رقيب سياسي براي تصاحب  مي. تاريخ ببيند برايش معنادار است ي هر مقطعي از آينده كس در هر

  . ستا گريچيز دي داستان ،قدرت نبوده است

در  .گونه از عموي خودش دفاع كرد طور به ميدان آمد، و آن اي بود آن ده سالهيا يا وقتي كه عبداهللا بن حسن كه طفل نه 

دست  ،كه دشمن شمشير را به سمت حضرت فرود آورد، عبداهللا براي اينكه از عموي خودش دفاع كند هاي آخر آن لحظه

هاي  ها، صحنه اين صحنه. جان داد السالم ليهعالحسين   و عبداهللا در آغوش اباعبداهللا كوچكش را بلند كرد و آن دست قطع شد

پيام آن  ،وقت اين تابلو از جلوه نيفتد و هركس به آن نگاه كند تاريخ است براي اينكه تابلويي خلق شود كه هيچ ي جاودانه

   .به او منتقل شود كامالً

 ، زينب كبريالسالم ليهع ادسج امام  ي كننده به وسيله بيدار بخش و هاي آگاهي اين حركت ،السالم ليهعحسين  امام  تبعد از شهاد

از همان روز . الحسين استمرار پيدا كرد ه بنتصغيره يا رقي ي فاطمه عليها، اهللا سالم  الحسين بنت سكينه عليها، اهللا سالم كلثوم ام عليها، اهللا سالم

در كوفه و شام خواندند،  السالم ليهع ادسج هايي كه امام  خطبه. هاي بسيار زيباي معنادار حركت. ها شروع شد عاشورا حركت

 ،ابراز شدعليها  اهللا سالمجي كه از زبان سكينه دهنده و مهي سخنان تكان عليها، اهللا سالم  كلثوم  امي   خطبه عليها، اهللا سالم هاي حضرت زينب خطبه

حماقت دستگاه . اي بود كننده ي بيدارهاي جد شام، حركت هاي در خرابهعليها  اهللا سالمرقيه  ي جان باختن عاشقانه و دل گفتن راز

مسيري كه اسرا را . نمايي كنند را كشتند، خوب است قدرت السالم ليهعحسين  اينها فكر كردند حاال كه امام . ه هم كمك كردامي بني

و آثار پيروزي و  ندبه تمام شهرهايي كه در مسير است ببر ندا اهل بيت را كه اسير كرده. ه مستقيم نبوداز كوفه به شام آوردند، را

گويند ببينيد  دهند و مي برند نشان مي فكر كردند اينها را مي اين حماقت آنها بود،. نداقتدار يزيد را به همگان نشان ده

ولي . را چطور سركوب كرد و بازماندگان آنها را هم چگونه اسير كرديزيد چقدر قدرتمند است و دشمن خودش  منينؤاميرالم

اي شدند، شروع به  وقتي وارد هر منطقه ءيعني اين گروه اسرا. ندنَكَ دانستند كه با دست خودشان گور خودشان را مي نمي

الم ليهع ت اباعبداهللابيدارگري، پيام آگاهي را رساندن و حقانيرا و ناحق بودن و بطالن دستگاه حكومت اصحابش  و اهل بيت و الس

  . است  دهنده تكان و تصويرها بسيار زيبا  اين. يعني كاري كه آنها كردند درست اثر عكس بخشيد. كردند كردن يزيدي را افشا

خواندن   حال قرآنرا باالي نيزه در  السالم ليهعالحسين   ر اباعبداهللابعد از اينكه سر مطهعليها  اهللا سالم  آنجا كه حضرت زينب

از زير محمل خون تازه قطره قطره  شود و شكافد و خون جاري مي زنند، سر مي محمل مي ي به چوبه را بينند سر خودشان مي

ها را به نخورد، گفت اي ءي را در خود شام از اسراجد ي كه يزيد آن ضربه  را به شام آوردند، وقتي ءبعد از اينكه اسرا. چكد مي

 و داستان اربعين اباعبداهللا. مسير برگشتن به مدينه هم به كربال آمدند در. به شهر و ديار خودشان برگردانيد. انيدمدينه برگرد

  .را آفريدند السالم ليهعالحسين  

و طول زمان و اينكه در رفتن  همسير را ل باشد يا نه، با محاسبه مسافت وتواند اربعين او هايي وجود دارد كه مي ترديد

سرعت در بازگشت و در مسير مستقيم آنها را بازگرداندند، اين امكان وجود دارد كه اهل بيت  ام به كندي مسير طي شد وبه ش
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خواهند آنها را به كربال ببرد  اينكه سردو راهي از قافله ساالر مي .ل به سرزمين كربال و مزار شهدا آمده باشنددر همان اربعين او

  روند، حضرت زينب بعد كه به مدينه مي. دهنده و معنادار است بخش و تكان يك حركت بسيار آگاهيو خلق داستان اربعين، باز 

ال است كه قدر حضرت فع اين. كند تبليغ ميبه ه شروع امي پرشور عليه دستگاه بني به عنوان يك انقالبي سلحشور وعليها  اهللا سالم

و  با وجود زينب. شما خواهد رفت مدينه از دستحكومت در مدينه بماند،  بنويسد كه اگر زين فرماندار مدينه به يزيد نامه مي

را تبعيد كردندعليهما  اهللا سالم كلثومّ  و خواهرش ام  لذا زينب. شود اداره كرد مدينه را نميعليهما  اهللا سالم  كلثوم ام. مدينه به مصر  ل ازاو

در عليها  اهللا سالمكلثوم  البته ام. مصر را شوراندند. ه آنجا نتوانند كاري كنندگفتند بفرستيمشان به سرزمين دوري ك. تبعيدشان كردند

خودش را ادامه داد، كار به جايي  ي هاي بيدارگرانه حركت. نداشت كه دست برعليها  اهللا سالم ولي حضرت زينب 1مصر از دنيا رفت،

 ، لذا حضرت زينبيمروودمان در پايتخت يعني دمشق بياتحت كنترل خاو را  گفتند. شود رسيد كه در مصر هم شورش بر پا مي

خودشان دست نكشيدند و  ي لحظه از حركت بيدارگرانه  گرداندند به شام و حضرت تا آخر عمر، آنجا بودند و يك را برعليها  اهللا سالم

  . جا از دنيا رفتند همان

ه كيد عجيبي كه ائمأو بعد هم ت 2.اشكبار بودند ر وثّأمت، گرفته، كربال محزون ي براي واقعه تا آخر عمر السالم ليهع ادسج امام 

شان فضاي مصيبت و عزا  ه فضاي زندگيائم ي م، همهل محرّاز او. داشتند السالم ليهعالحسين   عزاي اباعبداهللا ي اقامه بر المالس عليهم

تغيير  شان با دوستان و شيعيانشان، كامالًياه مجالسشان، محافلشان، نشست. شد رنگ زندگي آنها عوض مي كامالً. شد مي

گريستن  كيد بر ثواب برأهمه ت  و اين. اند ه از همديگر حالتشان را نقل كردهخود ائم .كرد و روز گريه و سوگواري آنها بود مي

  . داشتن پيام عاشوراست  نگه  مجالس عزا و ذكر مصيبت آنها، همه به خاطر زنده ي و اقامه السالم ليهعالحسين   مصائب اباعبداهللا بر

اگر انسان احتمال قوي . افراد برداشته است ي گويند وجوب آن از عهده فقها مي ي همه ،در حج اگر خطر جاني باشد

ا در مورد ام. شود، حج بر او واجب نيست ل ميجسمي و جاني متحم ي شود يا صدمه آنجا كشته مي ،دهد كه برود حج مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ به هر دو خواهر زينبين دمشق يا شام ي مصر است يا در زينبيه ي در زينبيهعليها  اهللا سالم ر حضرت زينبمرقد مطه داريم كه بحث است كه آيا واقعاً لذا در مصر يك زينبيه -1

 صغري يعني ام  مصر به احتمال بسيار قوي مرقد زينب ي لذا زينبيه. زينبين تعبير شده است المالساعليهممنين ؤميرالمو ا عليها اهللا سالم زهرا ي يعني براي دو دختر فاطمه. گفته شده است

 .است عليها اهللا سالم  كلثوم

كه به اين گوسفند كه سر بريدي آب گويند  رسند و مي حضرت به او مي. هاي آن است ابي گوسفندي را سر بريده و مشغول آماده كردن گوشتشوند مثالً قص حضرت رد مي -2

اب ميدادي؟ قص پس پسر پيغمبر را چرا با لب تشنه بين دو :گويند بعد حضرت مي. بريم ها رسممان است كه حيوان را بدون اينكه به آن آب بدهيم سر نمي ابگويد آري ما قص 

ريخت در مجلس حضرت ظرف آب  طور اشك مي ديد همين جا حضرت آب مي آب بخورد؟ هرآن  نهر سر بريدند؟ يعني پسر پيغمبر مثل اين گوسفند هم حق نداشت كه از 

هاي  و با اين حركت را زنده نگه داشتندكربال  ي انهيعني نهضت عاشورا پيام بيدارگر ،كرد هاي گريه مي كرد و هاي ضرت به اين آب نگاه ميح. گذاشتند آبي مي ي آوردند، كاسه مي

ايستاد و  حضرت مي .كنند مثالً دارند كفن و دفنش مي ،برند ي را دارند ميا ديدند مثالً مرده كردند مي ور ميحضرت عب. هاي آينده منتقل كردند نسل ي همه بسيار زيباي معنادار به

سه روز و سه شب با تن عريان زير آفتاب رها كردند و  دانيد، پسر پيغمبر را آخر مي :فرمود كنيد؟ حضرت مي رسول اهللا شما چرا گريه مي  بن پرسيدند يا مي. كرد هاي گريه مي هاي

دقيق استفاده شد، براي اينكه پيام را  ها بسيار كفن از اين عالم داشته باشد؟ از تمام اين صحنه آيا پسر پيغمبر حق نداشت يك. را در يك بوريا به خاك سپردم آخر هم من او

 .دارند و منتقل كنندزنده نگه 
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الم ليهعالحسين   اعبداهللار ابزيارت مرقد مطهزمان كه خطر شديدتر  هر. درست عكس است الس فضيلت  ه بر ثواب واست تاكيد ائم

 السالم ليهعالحسين   ر اباعبداهللاكيد براي رفتن به زيارت مرقد مطهأاين همه ت. بيشتر است السالم ليهعالحسين   رفتن به زيارت اباعبداهللا

   .تاريخ زنده نگه داشته شود ي ام عاشورا براي هميشهابزاري است براي اينكه پي

شهيد و رويم  ما مي :فرمودند و از روز آغاز حركتشان پيروزي خودشان را به روشني اعالم كردند السالم ليهع حسين امام 

آخرين  الم كرد و تاله را اعئل حضرت اين مساز روز او. يعني پيروز واقعي ماييم. شوند ا دشمنان ما پيروز نميشويم ام مي

ي آن طفل حتّ السالم ليهعآخرين ياران اباعبداهللا  و در روز عاشورا تنهاي تنها شد السالم ليهع  لحظه يعني وقتي كه حضرت اباعبداهللا

به  حضرت. نثار كردند حضرت تنها ماند السالم ليهعالحسين   در راه اباعبداهللارا به صحنه رفتند و جان خودشان هم شش ماهه 

ام،  به اهل بيتشان فرموده بودند كه براي اينكه شما خبردار شويد كه من هنوز كشته نشده ولي. ميدان رفتند و جنگيدند

رسيد،  اباعبداهللا كه مي باهللا الّاال حول و ال قوة اين صداي . ال حول و ال قوة اال باهللا العلي العظيمگويم  ها و مي هاي خيمه نزديك

از يك طرف . اند و اهل خيام يك پناه دارند فهميدند كه حضرت هنوز به شهادت نرسيده شدند و مي ياهل بيت خوشحال م

گردد به  مي راند، از يك طرف بر عقب ميآنها را كند و  به آنها حمله مي ،جنگد خو مي ندهحضرت با اين خيل عظيم لشكر در

گيان خبردار شوند كه حضرت هنوز به  هكند كه خيم را بلند مي اهللاب الاال قوة  ال حول و واهللا اكبر ها و صداي  سمت خيمه

روم و ديگر  ها براي آخرين وداع كه ديگر برگشتي نبود، فرمودند من مي بار آخر كه حضرت آمدند، به خيمه. اند شهادت نرسيده

ديگر براي بال و گرفتاري  1ءالوا للباستعد: ها فرمودند هوقت حضرت به زن و بچ شوم، آن روم و شهيد مي مي، برگشتي نيست

نواع اعاديكم با بو معذّ ءعدااأل يكم من شرّاهللا حافظكم و منج نّاو اعلموا : آماده بشويد، براي اسارت آماده بشويد، بعد فرمود

و  داد  دشمنان نجات خواهد خداي متعال شما را از شرّ. بدانيد خداي متعال حافظ و نگاهدار و نگاهبان شماست 2:ءالبال

آخر هم كه براي شهادت آخرين  ي ي در اين لحظهيعني حتّ. ها و بالها عذاب خواهد كرد دشمنان شما را با انواع گرفتاري

يد نبدا. ا بدانيد پيروز ماييمشوم، شما هم خودتان را براي اسيري آماده كنيد، ام گويد من كشته مي مي، كند خداحافظي را مي

هاي فراواني در پيش خواهد داشت يعني با قاطعيت تمام پيروزي خودش را خبر  تاريدشمن شما بعد از شهادت من گرف

هاي بيداركننده در خود لشكريان عمرسعد  اين ضربه. ظهر عاشورا آشكار شد از هاي اين پيروزي درست بعد دهد و جلوه مي

  . هاي بيداري را زد هجرقّ

هاي حضرت را  حضرت را گرفت و چشم ي تمام چهره خون ،ل سنگي به پيشاني حضرت خورد و پيشاني شكافتاو

حضرت آشكار شد كه  ي ها از صورت مباركشان پاك كنند، سينه لباسشان را بلند كردند كه اين خون ي حضرت جامه. پوشاند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  

2-  
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را  حضرت هر چه فشار آوردند كه اين تير. حضرت نشست ي به سينه ،كربال آورده بود ي تيري كه حرمله به صحنه سهيكي از 

  . رمق براي حضرت باقي نماند آن حال ديگر در. حضرت تير را از پشت بيرون كشيدند. از جلو بيرون بكشند بيرون نيامد

  بر جدال طاقت داشت دالشهدانه سي  نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت  

ن حالي كه ديگر رمقي حضرت با هما. ها حمله كرد همان موقع لشكر به سمت خيمه. حضرت با صورت به زمين افتاد

زد، به شمشير  ها فواره مي نفس خون از سوراخ زخم هرحالي كه تمام بدنشان سوراخ سوراخ بود و با هر نمانده بود و در

لَكُم  يا شيعةَ آلِ أَبِي سفْيانَ إِنْ لَم يكُنْبا آن غيرت حسيني فرياد برآورد؛  زمين بلند شد، و خيز از كرده و نيم  اي تكيه شكسته

اگر دين نداريد و اگر از روز قيامت  !سفيان اي پيروان خاندان ابي 1: دينٌ و كُنْتُم ال تَخَافُونَ الْمعاد فَكُونُوا أَحرَاراً في دنْياكُم

فت حسين ها چه كار داريد؟ عمرسعد گ هبه زن و بچ. شما مرديد با مرد بجنگيد. نامرد نباشيد. ترسيد الاقل مرد باشيد نمي

را  السالم ليهع ر اباعبداهللاحمله كردند پيكر مطه السالم ليهعالحسين   كه به سمت اباعبداهللا. گويد برويد سراغ خود حسين راست مي

، وقتي كه ديگر مطمئن شدند داين جنايت بزرگ شريك بشو هرچه داشت استفاده كرد براي اينكه در كس از هر احاطه كرد و

ها را آتش زدند  خيمه. ها حمله كردند و شروع كردند به غارت اند، به سمت خيمه آورده را از پاي در السالم ليهعين الحس  اباعبداهللا

  . كردند رسيد غارت مي و هر چيز دستشان مي

زياد به  هايي كه همراه با سربازهاي لشكر ابن يكي از زن. آگاهي وارد شد ي اين ضربه بايد ديد كهدر همين صحنه 

وقتي  ،وائل بود  بن بكر ي جنايات شوهرش بود و از قبيله ي كننده ييدأكربال آمده بود و تا همين لحظه هم، همراه و ت ي صحنه

اند، يكباره به غيرت آمد و  داده  ها را مورد تهاجم و غارت قرار هها و بچ كنند و زن ها حمله مي ديد لشكر عمرسعد به خيمه

اي  !من ي زياد حمله كرد و فرياد زد كه اي قبيله ه به دست گرفت و به سمت لشكريان ابنچوب خيمه خودش را كند مثل نيز

خواهند لباس از تن  دهند و مي پيغمبر را مورد تهاجم قرار مي ي خانواده وها دارند ناموس نكجاييد؟ بياييد، اي !خويشاوندان من

 2: للَّه يا لَثَارات رسولِ اللَّه ال حكْم إِالّ :بعد هم فرياد برآورد. نواميس پيغمبر بيرون بكشند و آنها را مورد غارت قرار دهند

لحظه حكومت   درست در همان. بياييد همراه من كه حمله كنيم !خواهان رسول خدا اي خون. فرمان نيست مگر از آن خدا

درست . نان من پيروز نيستند، پيروزي مال ماستدشم: فرمود السالم ليهعحسين  اينكه امام . شود ه از داخل متالشي ميامي بني

ت گرفت و دست اين زن را به شد ،بعد شوهر اين زن آمد. شود آن آشكار مي ي هبالفاصله بعد از شهادت حضرت، اولين جرقّ

  . برد كشيد و

اد، اين ملعوني كه زي ابن. خودشان كردند بودن كار  كارانه عاشورا خودشان اعتراف به جنايت ي كاران صحنه تمام جنايت

زياد گفت كاش به  زياد به ابن  عثمان بن. عثمان دارد به نامبرادري ، كربال را از كوفه مديريت كرد ي عاشورا و واقعه ي صحنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .51، ص 45بحاراالنوار، ج مجلسي،  -3
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، به اوزياد به  ي برادر ابنيعني حتّ. شدي ا تو از خاندان ما چنين جنايتي را مرتكب نميشديم، ام بدبختي دچار مي ت وفقر و ذلّ

در زيارت عاشورا اسم او  ، واستبه نام مرجانه آلوده و پليدي  ، زياد كه زن بدكاره يا مادر ابن. اطر اين حركتش معترض شدخ

زياد اين كار را كردي ولي به تو بگويم با اين جنايتي كه تو كردي، بوي بهشت محال است به  ابن: زياد گفت به ابن ،هم هست

روايت داريم كه روز . بودن كارشان معترف شدند  كارانه همه به جنايت. ون فرو ريختنديعني خودشان از در. مشامت برسد

اينها با ريختن  ي و همه 1:بون الي اهللا بدمهيتقرّ كلّجنگيدند و  مي السالم ليهعحسين  عاشورا سي هزار نفر آدم بودند كه با امام 

ا امام ام. كنند كردند كار خوبي مي فكر مي. اين جهل و ناآگاهي بود. ستندج ب ميبه خدا تقرّ السالم ليهعالحسين   خون اباعبداهللا

هاي بسيار شگفتي كه خلق كرد، از درون آنها را  هاي عجيب و با آن صحنه ها، با آن حركت با آن سخنراني السالم ليهعحسين  

  .كنند كارانه بودن كار خودشان اعتراف به جنايتكه واداشت 

برادري به نام يحيي بن حكم ، اي به اهل بيت دارد داند چه كينه كثيف و منفوري كه خدا مي ي چهره يا مروان حكم، اين

مقصودش  ـه دختران سمي !سبحان اهللا، اي يزيد: يحيي بن حكم در مجلس يزيد بلند شد و خطاب به يزيد گفت .دارد

ان حكم وي، يعني برادر مرا هكرد ا اين طور در مجلس حاضرپيغمبر ر  ا آلبايد محترم باشند ام ـزياد است  ابن فرزندهاي مادر

ا پيروز كشند، ام ، ما را ميماندشمنان: اينكه حضرت فرمود. ه از داخل فرو ريختامي حكومت بني. هم سخن به اعتراض گشود

بوده كه با يك   زيد آدمينشين ي اين زن كاخ. زن يزيد است ،هند. شود ل آثارش به روشني ظاهر مياز همين روزهاي او. نيستند

شدن آن مجلس  در داستان آمدن اسرا به كاخ يزيد و برپا ،كرده است زندگي مي ـمثل يزيد ـ   فاسد و پليدي، هرزه، آدم آلوده

 تاهاي خارجي را كه در پايتختش حضور داشتند به آن مجلس دعوت كرده بود  سران سفارتخانه ي عجيب كه يزيد همه

در  ،گونه اسير كردم و به اينجا آوردم شان را هم اين مانده ه من دشمنان خودم را كشتم و نابود كردم و باقينمايي كند، ك قدرت

 ، به يزيدروا داشتندعليها  اهللا سالم زينب كبري بيت پيغمبر و  نسبت به اهل در مورد جنايتي كه و كند همين مجلس فرياد بلند مي

افتد و براي اينكه خودش را جلوي زنش تبرئه كند به  ه زبان يزيد آنجا به لكنت ميرسد ك به جايي مير كند، كا اعتراض مي

زياد ملعون چنين جنايتي را كرد،  اين ابن. ها راضي نبودم فاقكاري نداشتم و به اين اتّ  تصميم به چنين گويد من واقعاً دروغ مي

ه امي ه آغاز شد، حكومت بنيامي از مركز بني ،زيد شروع شدها از دل كاخ ي يعني اعتراض. من دستور چنين جنايتي ندادم الّاو

  . نياورد  بعد از داستان عاشورا چندان دوامي

عاشورا را خلق كرد،  ي واقعه ،لسال اودر  ،كارانه سه سال حكومت جنايتاو طي . طوالني نبود يزيد حكومت مدت

ي رستاد، مدينه را قتل عام كردند و براي چند روز تا يك هفته حتّسال بعد هم قتل عام مدينه را برپا كرد كه سربازهايش را ف

هاي  داند چقدر، جنايت انجام شد كه سال بعد بچه و خدا مي. خودش حالل كرد انمدينه را به سرباز انو دختر نتمام زنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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چون گفت  .بود خريب كعبهقصد ت هه ببه مكّ  يزيد هم در سال سوم حكومتش، داستان حمله كارسومين . د شدندنامشروع متولّ

ه من نميتا كعبه هست، كاخ سبز من در دمشق نمودي ندارد و مردم متوج بعد از اين . هد بوداها به سمت كعبه خو هشوند و توج

  . سه سال يزيد به درك واصل شد

ه ايجاد كردند امي ه بنيچون يكي از انحرافات بزرگي ك. رسيد بايد به خالفت مي   نام معاويه ه ب شبعد از مرگ يزيد، پسر

 ي دوم، خليفه ي ل، خليفهاو ي حكومت خليفه .اين انحراف در زمان معاويه شكل گرفت .اين بود كه حكومت را موروثي كردند

شد و آن  گذاشته  ا يك بدعت بزرگ بعد از مرگ معاويههاي نامشروعي بود؛ ام حكومت هيه، اينها هموسوم، حكومت معا

كدام در رسيدن به  ي مقبوليت مردمي شخص، هيچنه حتّ هاي خود شخص و يعني نه صالحيت. بود موروثي شدن حكومت

ست براي اينكه خليفه و سلطان شود كفايت ا قبلي ي كه اين شخص فرزند پادشاه قبلي يا خليفه  همين. حكومت مالك نيست

بعد از به درك واصل شدن يزيد، پسر يزيد به . رفتندرا گ آنجلوي  السالم ليهعحسين  ي بود كه امام بزرگاين بدعت  .كند مي

ـ چهل روز بيشتر خليفه نبودـ كه به حكومت رسيد . سفيان ابي  بن ة معاوي  بن  يزيد  بن ة معاوي 1.معاويه به نام ،رسد خالفت مي

 حق با علي بود و جد !ي مردما: روي منبر رفت و شروع به سخنراني كرد و به مردم گفت. م جمعيتي را دعوت كردروز چهلّ

امروز هم حكومت مال . پدر من يزيد ناحق بود. و حق با حسين بود. ناحق بوداو نبود و  )معاويه(من، حق با پدربزرگ من 

كنم كه راضي به اين حكومت  جا اعالم مي لذا من همين. است و حكومت من ناحق است السالم ليهع ادسج الحسين امام   بن  علي

كه پدربزرگم معاويه و پدرم يزيد مرتكب  را من حاضر نيستم جناياتي :گفت سپس. كنم و از حكومت استعفا ميناحق نيستم 

هاي مهلكي بود كه داستان عاشورا به سيستم حكومتي بني  اينها ضربه. كنم گيري مي شدند ادامه بدهم و لذا از حكومت كناره

ه زدامي.  

 السالم ليهعحسين  قبر امام  .ابين به وجود آمدبعد جنبش تو. ت اسالمي شداري امبيد أمبد السالم ليهعحسين  حركت امام 

بستند و  با هم پيمان مي ،شد هاي انقالبي كه در قرون آينده در سرزمين اسالمي برپا مي گذاران تمام جنبش اي شد كه پايه نقطه

  . كردند بعد نهضت و قيام و مبارزه خودشان را شروع مي

به عنوان نمونه . كند ها را بيدار مي تست كه تمامي ملّا اي حركت بيدار كننده السالم ليهعالحسين   ركت اباعبداهللامروز هم ح

الگوي من در : گويد گاندي شخصيتي است كه نهضت بزرگ آزادي هندوستان از استيالي استعمار انگلستان را رهبري كرد، مي

كه براي  است اي كننده در انتقال پيام بيدار السالم ليهعحسين  ت امام قيهاي موفّ اينها نمونه. است مالسال ليهعالحسين   اين نهضت اباعبداهللا

اگر . بيدارگري را بر دوش داريم رساني و ست كه ما هم رسالت اين پياما اين درس بسيار بزرگي. بشري داشت ي جامعه

ي كنيم و سأت السالم ليهعحسين  بايد به امام  ،المالس  معليهه ها و اهداف ائم نامهبر ي كننده رو و دنبال ايم، يعني پيرو يعني دنباله شيعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. الندها فع اشاند خفّ تا مردم در شرايط تاريكي و جهل خفته. اهللا نقش بيدارگري خودمان را به شايستگي ايفا كنيمءشا نا

ا وقتي مردم ها را بمكند، ام تد بيرون بيايند و خون ملّتوانن آگاهي مي تاريكي و نا آشام در فضاي ظلمت و هاي خون اشخفّ

ها  د و خود را در دخمهنكن بايد فرار ها اشها وارد شد، ديگر خفّ روشنايي و آگاهي به دل و جان انسان ،بيدار شدند و نور

رگري خودمان را به نقش بيدا نكهما هم به عنوان يك شيعه اگر بخواهيم اين حركت را دنبال بكنيم براي اي. دنمخفي كن

  .توانيم الگو بگيريم مي ،هست السالم ليهعحسين  هاي زيبايي كه در داستان عاشوراي امام  نكته ي از همه ،شايستگي ايفا كنيم

  


