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فلسفه ی قیام امام حسین علیه السالم
در زیارتی از زیارت های امام حس��ین علیه الس��ام که در روز اربعین خوانده می ش��ود جمله ای بس��یار پر معنی 
وجود دارد و آن این اس��ت: »و َبَذَل ُمهَجَتُه فیک لَِیْس��َتفیَد ِعباَدَک ِمْن الَجهالَة«. فلس��فه فداکاری حس��ین بن علی 
علیه الس��ام در این جمله گنجانده ش��ده اس��ت. زائر ]امام حسین علیه السام [ به خدای متعال عرض می کند که 
الَِة«؛ ]هم  این بنده ی تو، این حسین تو، خون خود را نثار کرد تا مردم را از جهالت نجات بدهد و ]از[ »حْیرُة الضَّ

چنین تاش کرد[ مردم را از رسگردانی و حیرتی که در گمراهی است نجات بدهد...

حلول ماه محرّم، ماه حماس���ه و ش���جاعت و فداکاری آغاز ش���د؛ ماهی که خون بر شمش���یر پیروز ش���د، ماهی که قدرت حق، باطل را تا ابد محکوم و داغ 
باطل بر جبهه ی س���تم کاران و حکومت های ش���یطانی زد، ماهی که به نس���ل ها در طول تاریخ، راه پیروزی بر س���ر نیزه را آموخت، ماهی که شکس���ت ابر 
قدرت ها را در مقابل کلمه ی حق به ثبت رس���اند، ماهی که امام مس���لمین، راه مبارزه با س���تم کاران تاریخ را به ما آموخت، راهی که باید مش���ت گره 
کرده ی آزادی خواهان و استقالل طلبان و حق گویان بر تانک ها و مسلسل ها و جنود ابلیس غلبه کند و کلمه ی حق، باطل را محو نماید. امام مسلمین 
به ما آموخت که در حالی که ستمگر زمان بر مسلمین حکومت جائرانه می کند، در مقابل او اگرچه قوای شما ناهماهنگ باشد بپاخیزید و استنکار 

کنید و اگر کیان اسالم را در خطر دیدید، فداکاری کنید و خون نثار نمایید.

از امام حسین)ع( بیاموزید

اول. بزرگ���ی ی���ک "واقع���ه" را از بازتاب های���ی 
ک���ه در "جامع���ه" و"تاری���خ" می گ���ذارد، می ت���وان 
فهمی���د. هرچق���در، ی���ک حادثه بزرگ ت���ر، تأثیرات 
آن هم بیش���تر. آن چه در واقعه ی عاش���ورای س���ال 
61 هج���ری و قی���ام سیدالش���هداء رقم خورد هم ا ز 

همین جنس است. 
قیام آن حضرت، اگرچه به دلیل عدم همراهی 
مردم – به واس���طه ی انحرافی که در امت اسالمی 
بع���د از ف���وت پیامب���ر)ص(  به وج���ود آمده بود – به 
نتیجه ی "تش���کیل حکومت اسالمی" ختم نشد، 
اما نتیجه ی دیگر آن، یعنی "شهادت" آن حضرت 
و یاران���ش، تأثیرات���ی را در جه���ان پدی���دار آورد ک���ه 
همچنان باقی اس���ت. در حقیقت، »مبارزه ی امام 

حسین)ع( دو وجه دارد و ممکن است دو نتیجه به 
بار بیاورد؛ اما هر دو نتیجه خوب است. یک نتیجه 
ای���ن ب���ود که امام حس���ین)ع( بتواند ب���ر حکومت 
یزید پیروز ش���ود و قدرت را از چنگ کس���انی که با 
زور بر س���ر مردم می کوبیدند و سرنوش���ت مردم را 
تباه می کردند، خارج کند و کار را در مسیر صحیح 
خ���ود بین���دازد. اگر این کار صورت می گرفت، البته 
باز مسیر تاریخ عوض می شد. یک وجه دیگر این 
ب���ود ک���ه امام حس���ین)ع( نتواند به ه���ر دلیلی این 
پیروزی سیاس���ی و نظامی را به دس���ت بیاورد؛ آن 
وق���ت امام حس���ین)ع( در این ج���ا دیگر نه با زبان، 
بلک���ه ب���ا خون، ب���ا مظلومیت، با زبان���ی که تاریخ تا 
اب���د آن را فرام���وش نخواهد کرد، حرف خود را مثل 

ی���ک جریان م���داوم و غیرقابل انقطاع در تاریخ به 
جریان می اندازد. 

دوم. 14 ق���رن پ���س از واقع���ه ی عاش���ورا، ای���ن 
»جری���ان م���داوم و غیرقابل انقطاع«، در گوش���ه ی 
دیگری از جهان، و در کشوری به نام ایران، موجب 
پدید آوردن قیام دیگری ا ز جنس قیام عاشورایی 
حسین بن علی)ع( شد. به سخنی دیگر، »کاری که 
در زمان امام حس���ین)ع( انجام گرفت، نس���خه ی  
کوچک���ش ه���م در زم���ان ام���ام م���ا انج���ام گرفت؛ 
منتها آن جا به نتیجه ی »ش���هادت « رس���ید، این جا 
ب���ه نتیجه ی »حکومت«. این همان اس���ت؛ فرقی 

نمی کند. 

بـه رهبـری حسـین)ع(
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زینب كبری )س( یك نمونه ی برجسته ی تاریخ 
اس���ت ك���ه عظم���ت حضور ی���ك زن را در یكی از 
مهم ترین مسایل تاریخ نشان می دهد. این كه 

گفت���ه می ش���ود در عاش���ورا، در حادثه ی كربال، 
خون بر شمشیر پیروز شد - كه واقعاً پیروز شد 
 - عام���ل ای���ن پیروزی، حض���رت زینب )س( بود؛ 

واالّ خون در كربال تمام شد. 
حادث���ه ی نظامی با شكس���ت ظاهری نیروهای 
حق در عرصه ی عاش���ورا به پایان رس���ید؛ اما آن 
چی���زی ك���ه موجب ش���د ای���ن شكس���ت نظامِی 
ظاه���ری، تبدی���ل به یك پی���روزی قطعِی دایمی 
ش���ود، عب���ارت ب���ود از منش زین���ب كبری )س(؛ 
نقش���ی كه حضرت زینب )س( بر عهده گرفت؛ 

این خیلی چیز مهمی است.

عامل پیروزی »حضرت زینب« بود، واالّ خون در كربال تمام شد

| ویژه نامه ی ماه محرم | شماره ی اول | مرداد 1401 |

| شورای فرهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( |
www.farhangisetad.com

تحول عظیم را بـه رهبـری حسـین)ع(
کسی به وجود می آورَد 

که دلش نلرزد
کاری ک���ه ام���ام حس���ین)ع( کردن���د، یک کار 
فوق العاده ای است. یعنی ابعاد آن از آن چه که 
ما امروز محاسبه می کنیم، خیلی باالتر است. 
صبرش فقط صبر بر تش���نگی و کش���ته ش���دن 

یاران نبود؛ این ها صبرِ آسان است. 
صبرِ س���خت تر این اس���ت که دیگ���ران، افراد 
گاه و محت���رم ه���ی بگوین���د آق���ا نکنی���د، این کار  آ
غلط اس���ت، این کار خطرناک اس���ت. هی ایجاد 
تردید کنند. کی ها؟ افرادی مثل عبدهللا جعفر، 
عبدهللا زبیر، عبدهللا عباس؛ این شخصیت های 
برجس���ته ی بزرگ آن روز دنیا. هر که باش���د، اگر 
اراده و ثبات در او نباشد، با خودش فکر می کند 
که من دیگر تکلیفی ندارم. آن که در مقابل این 
تردیدافکنی ه���ا بایس���تد و دلش نلرزد و قدم در 
این راه بگذارد، او همان کسی است که می تواند 
این تحول عظیم را به وجود بیاورد، و امام بزرگوار 
ما در این جهت تش���بّه کردند و اقتفاء کردند به 

سید و ساالر شهیدان.

 روایت امام حسین)ع( 
از امیرالمؤمنین)ع(

 درباره ی صبــر
پرس���ید:  امیرالمؤمنی���ن)ع(  از  پیرم���ردی 

پایدارتریِن مردم کیست؟
فرم���ود: »آن ک���ه در می���دان ه���ای س���خت، 
پای���داری کن���د«. س���پس ب���ه پیرم���رد رو ک���رد و 
فرم���ود: »ای پیرم���رد! خداوند عز و جل مردمی 
را آفری���د و از س���رِ عنای���ت، دنی���ا را ب���ر آنان تنگ 
گرف���ت و آن���ان را ب���ه آن و ب���ه خ���ار و خاش���اکش 

بی رغبت کرد. 
از ای���ن رو، ب���ه س���رای س���المت ک���ه ب���ه آن 
دعوت ش���ان کرده عالقه مند ش���دند و بر تنگی 
زندگ���ی، ش���کیبایی نمودن���د و ب���ر ناخوش���ی، 
شکیب و به سوی کرامت الهی، شوق ورزیدند. 
پس جان های ش���ان را در طلب خش���نودی خدا 
بذل نمودند و فرجامِ کارش���ان ش���هادت گشت 
و خ���دای ع���ز و جل را خش���نود از خویش، دیدار 
کردن���د و دانس���تند ک���ه م���رگ، راهِ رفت���گان و 

ماندگان است. 

ادامه از  صفحه قبل

ه���دف امام حس���ین)ع( ب���ا هدف ام���ام بزرگوار 
م���ا یکی بود. یک دلی���ل آن هم بی تردید، »حضور 
مردمی« در نهضت امام خمینی)ره( بود. »حضور 
مردمی و گسترش مردمی در طول یک سال، یک 
س���ال و نیم در یک کش���ور وس���یعی مثل کش���ور ما 
انج���ام گرف���ت. همان ش���عاری که م���ردم در تهران 
می دادن���د، در ف���الن روس���تا در دوردس���ت ه���م 
ک���ه م���ردم راهپیمای���ی می کردند، همان ش���عار را 
می دادن���د. ل���ذا ام���ام آن وق���ت - آن ط���ور ک���ه به ما 
اّط���الع دادن���د - فرم���وده بودند ای���ن انقالب پیروز 

خواهد شد. 
سوم. و این »جریان مداوم و غیرقابل انقطاع«، 
حاال بعد از گذش���ت چهل س���ال از پیروزی انقالب 
اس���المی، متصل به »پدی���ده ای عظیم و بی نظیر« 
در جه���ان ش���ده اس���ت موس���وم ب���ه »راهپیمای���ی 
اربعی���ن«. ای���ن راهپیمای���ی عظی���م و باش���کوه که 

حقیقتاً یک پدیده ی عظیم تاریخی است.
معم���والً در این ج���ور پدیده های���ی ک���ه انس���ان 
مش���اهده می کن���د ک���ه تبلیغات���ی ب���رای آن انج���ام 
نگرفت���ه لک���ن ناگهان یک پدیده ای در محیط دید 
انس���ان برُوز می کند، دس���ت خدایی مش���هودتر از 

همه جای دیگر است. 
معم���والً »ب���رای این که ده ه���زار نفر، پنجاه هزار 
نف���ر را ی���ک جا جمع کنند، چق���در تالش تبلیغاتی 
در  دنی���ا انج���ام می گی���رد، آخ���رش هم نمی ش���ود. 
ام���ا این جا ب���ا وجود موانع فراوان، از ایران فقط دو 
میلیون نفر برای پیاده روی هشتاد کیلومتری بلند 
می ش���وند می روند کربال؛ چند برابر آن هم ا ز خود 

عراق و از مناطق دیگر. 

از  را  "واقع���ه"  ی���ک  بزرگ���ی  ب���اری،  چه���ارم. 
بازتاب های���ی که در "جامعه" و "تاریخ" می گذارد، 
می ت���وان فهمی���د. ح���اال بعد از گذش���ت 14 قرن از 
واقعه ی عاش���ورا، ای���ن »جریان م���داوم و غیرقابل 
انقط���اع«، واقع���ه ی دیگ���ری را رق���م زده اس���ت که 
در آن جمعیت���ی بال���غ ب���ر 20 میلی���ون نفر ش���رکت 
می کنن���د. همه ی این ها بیانگر »حقایقی« اس���ت 

برای آنان که اهل تدبر و تفکرند. 
»واقع���ا ای���ن اعتقاد، درس���ت اس���ت که اس���الم 
را قی���ام سیّدالّش���هدا حفظ ک���رده؛ هم چنان که در 
ط���ول زم���ان، در قرن های متوال���ی، این حادثه روز 
به روز زنده تر شده. امروز این مراسم از صد سال 
پیش که تدیّن مردم به حسِب ظاهر، معارضینی 
مث���ل معارضی���ن ام���روز ه���م نداش���ت، خیل���ی 
گرم تر، گیراتر، پرُش���ورتر و گس���ترده تر دارد انجام 
می گی���رد؛ هم���ه ی این ها معن���ا دارد، همه ی اینها 
نش���ان دهنده ی یک حقایقی و یک جریانی اس���ت 
که به رهبری حسین بن علی)ع( دارد در دنیا پیش 
می رود؛ و انش���اءهللا پیش خواهد رفت و کارگش���ا 

خواهد بود و گره های ملت ها را باز خواهد کرد.


