
پیروزی انقالب اسالمی، گسترش روز افزون اسالم ناب و راهپیمایی 
اربعین نشان دهنده حقائقی است در جهان

هدف عالی قیـام امام حسین)ع( از  زبان خود امـام )ع(
قی���ام مق���دس و پرش���کوه ام���ام 
انحراف ه���ای  در  حسین)ع(ریش���ه 
جامع���ه ی  در  اساس���ی  و  بنی���ادی 
اس���امی داش���ت. ای���ن انحراف ه���ا 
زاییده ی انحراف حکومت اسامی از 
مس���یر اصلی خود از س���قیفه به بعد 
بود که پس از ش���هادت علی)ع(کاًبه 
دس���ت سلس���له ی س���فیانی و ح���زب 

ضداسامی اموی افتاد. 
ب���ه گواهی اس���ناد تاریخی، س���ران 
ای���ن حزب هیچ اعتقادی به اس���ام و 
اصول آن نداش���تند و ظهور اس���ام و 

به قدرت رس���یدن پیامبر اسام)ص(
تی���ره ی  پی���روزی  از  جل���وه ای  را، 
بنی هاش���م ب���ر تی���ر ه ی بنی امی���ه، در 
جری���ان کش���مکش قبیلگی در درون 
 طایف���ه ی بزرگ قریش می دانس���تند
  و ب���ا ی���ک حرک���ت خزنده، ب���ه تدریج 
در پوشش اسام به مناصب کلیدی 
دس���ت یافتن���د و س���رانجام از س���ال 
چهل���م هج���ری، حکومت اس���امی و 
سرنوشت ومقدرات امت اسامی به 
دست این حزب افتاد و پس از بیست 
سال حکومت معاویه و به دنبال مرگ 

وی، پس���رش یزید به قدرت رسید که 
اوج انحراف بنیادی و جلوه ای آشکار 
از ظه���ور »جاهلی���ت نو« در پوش���ش 

ظاهری اسام بود.
امام حس���ین)ع(نمی توانس���ت در 
براب���ر چنین فاجعه ای س���کوت کند و 
احس���اس وظیفه می ک���رد که در برابر 
ای���ن وضع،اعت���راض و مخالفت کند. 
سخنان، نامه ها و سایر اسنادی که از 
امام حس���ین)ع( به دست ما رسیده، 
به روشنی گویای این مطلب است. 
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خورشیدبیغروب
محرّم فقط دهه ی عاشورا نیست؛ یک حادثه ی عظیم در اّیام محرّم در تاریخ اّتفاق افتاده که این حادثه متام شدنی 
نیس��ت. نه به معنای این که نظایر آن و اش��باه آن اس��تمرار پیدا می کند -آن به جای خود محفوظ، که بحث دیگری 
است- اّما خود این حادثه مثل خورشیدی است که غروب ندارد. یک وقت حادثه ی عظیمی اّتفاق می افتد، امروز 
اّتفاق می افتد و فردا از بین می رود؛ ]مثل [ این حادثه نیست. این حادثه مثل خورشید بی غروبی است که همواره 

بوده تا امروز، بعد از این هم خواهد بود.

مکتب سیدالشهدا

حادث���ه ی عاش���ورا، از دو جه���ت قابل 
تأم���ل و تدب���ر اس���ت؛ جه���ت اول، 
درس ه���ای عاشوراس���ت. عاش���ورا، 
پیام ه���ا و درس های���ی دارد. عاش���ورا 
درس می ده���د ک���ه ب���رای دی���ن، باید 
ف���داکاری ک���رد؛ درس می دهد که در 
راه ق���رآن، از همه چیز باید گذش���ت؛ 
درس می  دهد که در میدان نبرد حق 
و باط���ل، کوچ���ک و ب���زرگ، زن و مرد، 
پی���ر و ج���وان، ش���ریف و وضیع و امام 
و رعی���ت، ب���ا ه���م، در یک ص���ف قرار 
می گیرند؛ درس می دهد که جبهه ی 
ب���ا هم���ه ی توانایی ه���ای  دش���من، 
ظاهری، بس���یار آس���یب پذیر است.

اینه���ا درس های عاشوراس���ت؛ البته 
همی���ن درس ها کافی اس���ت که یک 
مل���ت را از ذل���ت ب���ه ع���زت برس���اند. 
همی���ن درس ه���ا می توان���د جبهه ی 
کف���ر و اس���تکبار را شکس���ت ده���د؛ 
اس���ت. زندگی س���ازی  درس ه���ای 

»ع��ب��رت ه������ای  دوم،  ج����ه�����ت 
عاشورا«س���ت. غیر از درس، عاشورا، 
ی���ک صحنه ی عبرت اس���ت. انس���ان 
باید به این صحنه نگاه کند، تا عبرت 
بگی���رد؛ عب���رت بگی���رد، یعن���ی چ���ه؟ 
یعن���ی خود را با آن وضعیت مقایس���ه 
کن���د و بفهم���د در چه حال و وضعیتی 
است؛ چه چیزی او را تهدید می کند؛ 
چ���ه چی���زی برای او الزم اس���ت. این را 
می گویند »عبرت«. شما اگر از جاده ای 
عب���ور کردید و اتومبیل���ی را دیدید که 
واژگون شده یا تصادف کرده و آسیب 
دی���ده، مچاله ش���ده و سرنش���ینانش 
ناب���ود ش���ده اند، می ایس���تید و ن���گاه 
می کنی���د؛ برای این که عبرت بگیرید 
]تا[ معلوم ش���ود که چه طور سرعتی، 
چه ط���ور حرکتی و چگونه رانندگی ای 
ب���ه ای���ن وضعی���ت منتهی می ش���ود. 
ای���ن هم نوع دیگری از درس اس���ت؛ 
ام���ا درس از راه عبرت گی���ری اس���ت.

عبرت های عاشورا

بیش از یک هزار و س���یصد س���ال اس���ت که ش���یعیان، 
ه���ر س���اله در ع���زای س���رور و س���االر ش���هیدان حض���رت 
حسین بن علی)ع( بر سر و سینه می زنند، نوحه می سرایند 
و بر مصائب او اش���ک ماتم می ریزند. این عزاداری ها هر 
س���اله باشکوه تر برگزار شده و هیچ گاه کم فروغ و بی رونق 
نگردیده اس���ت. مردم با ش���ور و عش���ق و از روی جان و دل 
در آن شرکت می کنند و از بذل مال برای هرچه باشکوه تر 

برگزار شدن آن، دریغ نمی ورزند.

نام حس���ین )ع(  در قلب ها حک ش���ده اس���ت و یاد نام 
او، اش���ک های بی ری���ای م���رد و زن و پی���ر و ج���وان را ج���اری 
می سازد. مردم کودکان خود را با مراسم عزای حسین)ع( 
آش���نا و آن ه���ا را ب���ا ی���اد و نام او بزرگ می کنن���د و تکریم نام 
حس���ین بن علی)ع( و ش���رکت در مراس���م س���وگواری آن 
حضرت را از اوان طفولیت به آنان می آموزند. هر مصیبتی 
پ���س از س���پری ش���دن زمان، فرام���وش می ش���ود. اما چرا 

مصیبت و قیام آن حضرت از یادها نمی رود؟!

جاودانگی نهضت عاشورا
ادامه در صفحه ی 2
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ادامه از صفحه ی قبل

ای���ن اس���ناد بیانگ���ر آن اس���ت که از 
نظ���ر ام���ام، پیش���وا و رهبر مس���لمانان 

شرایط و ویژگی هایی دارد که امویان 
فاق���د آن ه���ا بودن���د و اس���اس 

انحراف ه���ا و گمراهی ه���ا 
ای���ن ب���ود ک���ه عناص���ر 

فاس���د و غیرالی���ق، 
برمس���ند  تکی���ه 
خافت اسامی 
جای���گاه  و 
پیامب���ر  واالی 
و  بودن���د  زده 
و  حاکمی���ت 
زمام داری آن ها، 

آثار و نتایج بسیار 
تل���خ و ویرانگ���ری به 

دنبال آورده بود.
پیش���وای  ویژگی ه���ای 

مسلمانان
در نخس���تین روزهای���ی ک���ه ام���ام 
حس���ین)ع(در مدین���ه، ب���رای بیع���ت 
جه���ت یزید، در فش���ار بود، در پاس���خ 
ولید که پیشنهاد بیعت با یزیدرا مطرح 
ک���رد، فرم���ود: این���ک ک���ه مس���لمانان 
ب���ه فرمانروای���ی مانن���د یزی���د گرفت���ار 

شده اند، باید فاتحه اسام را خواند.
امام ضمن پاسخ  نامه های کوفیان، 
نوش���ت: ... امام و پیشوای مسلمانان 
کس���ی اس���ت که ب���ه کتاب خ���دا عمل 
نم���وده راه قس���ط و ع���دل را در پی���ش 
گیرد و از حق پیروی کرده باتمام وجود 

خویش مطیع فرمان خدا باشد.
 ام���ام حس���ین)ع(هنگام عزیم���ت 
به س���وی عراق در منزل���ی بنام »بیضه« 
خط���اب ب���ه »حر« خطبه ای ای���راد کرد و 
طی آن انگیزه ی قیام خود را چنین شرح 
داد: »مردم! پیامبر خدا)ص(فرمود: هر 
مسلمانی با حکومت ستمگری مواجه 

گ���ردد ک���ه حرام خدا را حال ش���مرده و 
پیمان الهی را درهم می شکند، با سنت 

و قانون پیامبر از در مخالفت درآمده در 
می���ان بندگان خ���دا راه گناه و معصیت 
و تجاوزگ���ری و دش���منی در پیش  گیرد، 
ول���ی او در مقاب���ل چنی���ن حکومت���ی، با 
عم���ل و یا با گفتاراظهار مخالفت نکند، 
برخداون���د اس���ت ک���ه آن فرد)س���اکت(
را ب���ه کیفرهمان س���تمگر)آتش جهنم(

محکوم سازد.
محو سنت ها و رواج بدعت ها

آن حض���رت پ���س از ورود ب���ه مکه، 
نامه ای به س���ران قبایل بصره فرستاد 
و ط���ی آن چنی���ن نوش���ت: »...این���ک 
پیک خود را با این نامه به س���وی ش���ما 
می فرستم، شمارا به کتاب خدا و سنت 
پیامبر دعوت می کنم، زیرا در شرایطی 
قرارگرفته ایم که سنت پیامبر)ص( به 
کلی از بین رفته و بدعت ها زنده شده 

اس���ت، اگر س���خن مرا بشنوید، شما را 
به راه راست هدایت خواهم کرد...«.

دیگر به حق عمل نمی شود
حسین بن علی)ع( در راه عراق 
در منزلی به نام »ذی حسم « 
درمی���ان یاران خود به پا 
خاس���ت و خطب���ه ای 
بدی���ن ش���رح ایراد 
نمود: پیشامدها 
اس���ت  همی���ن 
ک���ه می بینی���د، 
اوض���اع  ج���داً 
زم���ان دگرگون 
ش���ده زشتی ها 
آشکار و نیکی ها 
از  فضیلت ه���ا  و 
محی���ط م���ا رخ���ت 
ب���ر بس���ته اس���ت واز 
اندک���ی  ج���ز  فضیلت ه���ا 
مانن���د قط���رات ته مان���ده ظرف 
آب باقی نمانده است. مردم در زندگی 
پس���ت و ذلت ب���اری ب���ه س���ر می برند و 
صحن���ه ی زندگی،هم چ���ون چراگاهی 
س���نگاخ و کم علف به جایگاه سخت 

و دشواری تبدیل شده است.
مسخ هویت دینی مردم

حاکمی���ت زمامداران ام���وی و اجرای 
سیاس���ت های ض���د اس���امی توس���ط 
آنان،هوی���ت دین���ی مردم را مس���خ کرده 
ارزش ه���ای معن���وی را در جامع���ه از بین 
برده بود. امام در دنباله ی س���خنان خود 
در منزل »ذی حس���م« فرمود: »...مردم 
بندگان دنیایند، دین به صورت ظاهری 
و در ح���د ح���رف و س���خن در زبانش���ان 
مط���رح می ش���ود ت���ا زمانی ک���ه معاش و 
زندگی مادی ش���ان رونق دارد، در اطراف 
دی���ن گ���رد می آین���د، اما زمانی ک���ه با با 
وگرفت���اری آزمایش ش���وند، دینداران در 

اقلیت هستند.

فرهنگ عاشورا

لقـب ثـــارهللا

)ث���ار( در لغ���ت هم به معنی خون 
آمده است، و هم به معنی طلب 
و انتقام گرفتن از خون کس���ی که 
به دس���ت دیگران کش���ته ش���ده 

است.
ث���ارهللا از دو واژه ی )ث���ار( و )هللا( 
تش���کیل یافت���ه و یک���ی از الق���اب 
ام���ام حس���ین)ع(   اس���ت ک���ه در 
زیارت عاشورا آن حضرت را با این 
لقب موردخطاب قرار می دهیم. 
ث���ارهللا یعن���ی )طل���ب دم���ةهللا( 
کسی که طالب خون او خداست 
و انتق���ام از قاتلی���ن او را خداون���د 

خواهد گرفت.
ث���ارهللا ب���ه کس���ی ک���ه خ���ود و 
خویش���انش در راه خ���دا کش���ته 

شوندنیز گفته می شود.
مرحوم مجلس���ی در شرح جمله 
)الوت���ر الموت���ور( چنی���ن نوش���ته 
است:  فردی که از لحاظ رسیدن 
به کم���ال در دوران خویش یگانه 
و  بی همتاس���ت و ی���ا م���راد از آن 
هم���ان ثارهللا اس���ت که به معنی 
کس���ی اس���ت ک���ه طالب خ���ون او 
خداوند اس���ت و موتور به معنای 
کش���ته ش���دن در راه خداون���د و 
کشته  ش���ده ای اس���ت ک���ه انتقام 

خونش را نگرفته باشند.
امّ���ا درب���اره این که این لقب را چه 
کس���ی به ام���ام حس���ین)ع( داده 
اس���ت باید عرض ش���ود که چون 
سند زیارت عاشورا قدسی است، 
یعنی زیارت عاشورا که زیارت امام 
حسین)ع( است از طرف خداوند 
به ائمه رسیده است و  آن را پیامبر 
اک���رم)ص( از جبرئی���ل گرفت���ه و 
جبرئیل آن را از خداوند یاد گرفته 
است و از طریق معصومین به ما 
آموخته اند تا آن حضرت را زیارت 
کنیم،ب���ر این اس���اس این لقب را 
خداوند به امام حس���ین )ع( داده 

است و چه لقب زیبایی است.

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

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

ع(
( )ع( از زبان خود امام  هدف عالی قیام امام حسین

پیام قیام با ش����کوه سیدالش����هداء)ع(منحصر به آن زمان نیس����ت، بلکه این پیام 
پیام����ی جاوی����د و اب����دی اس����ت و فراتر از محدوده ی زمان ومکان اس����ت، هرجا و در 
هر جامعه ای که به حق عمل نش����ود و از باطل خودداری نش����ود، بدعت ها زنده، 
و س����نت ها ناب����ود ش����ود، هرج����ا که اح����کام خدا تغیی����ر و تحریف یاب����د و حاکمان و 
زمامداران با زور و ستمگری با مردم رفتار کنند، در هر جامعه ای که ویژگی های جاهلیت راداشته باشد آن جامعه، جامعه ای 

یزیدی بوده، و مبارزه و مخالفت با مفاسد و آلودگی ها و آمران و عامان آن ها، کاری حسینی خواهدبود.

پیام جاوید
قیام امام حسین)ع(


