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نقش امام حسین

در جهلزدایی از جامعه
محمد علینی

*

مقدمه

پس از گذشت  50سرال از رحلرت پیرامبر

مردعیان پیرروی از ایشران فرزنرد و

اه بیت او را شاید و اسیر کردند در چرایى ایا اتفا از ترالش بىوقفره زمامرداران
اموی و بهویىه معاویه نباید غاف بود او برای حکومت بر مررد کوشرید ترا قردر،
درک و فام اامعه را پراییا نگره دارد؛ برهطوری کره مررد فاقرد قردر ،تحلیر و
تشایص باشند زمامداران اموی برای حفظ قدر ،به ترویج ابرگرایى پرداخرنرد و
مفاهیم سهگانه اطاعت از حاکم حزو همراهى با اماعت و حرمرت نقرض بیعرت را
تحریف کردند چنیا االى که با سوءاسرفاده از باورهای دینى و ارزشهای اسالمى
همراه است «اا مقدس» نامیده مىشود اا مقدس مرد زمان امرا حسریا
چنان فراگیر شده بود که اما صاد
ْ

َ

َ َ

ال َج َهال ِة َو َح ْی َر ِ الضَلة؛ 1اما حسیا

َ
ََ
َ
َ
مىفرمایدَ « :و َبذل ُم ْه َج ََ ُه ِفیُ ِل َی ْس ََ ْن ِقذ ِع َبا َدك ِم َان

اانش را در راه تو بذل کررد ترا بنردگانت را از

ِ
سرگردانى گمراهى برهاند» فااعه اا مقدس بهگونهای بود که امرا برا
اااحت و
اهدای خون خود و خاندان و یارانش تالش کرد تا مرد از اا و نادانى رهایى پیدا
کنند؛ زیرا تا رهایى از اااحت انجا نگیرد رهایى از ظلم و فساد و بیرداد امکانپرذیر
ناواهد بود و برپایى ارزشهای دینى میسر ناواهد شد
* کارشناس علمى گروه توحید محروای فرهنگى و تبلیغى
 1محمد با حسا طوسى؛ تاذیب األحکا ؛ م  6ص 113
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«اا » دارای معانى فراوان و مرفاوتى است گاهى در مقاب مفاو علم و گراهى نیرز
1
در مقاب مفاو عق قرار مىگیرد گاهى نیز در مقاب مفاو حلم بره کرار مرىرود
ااهلیت در مرون دینى که بسیار مذمت شده است نا دیگر خشونت اسرت اار
مرتاد حلم و عق و علم است و ایا واژه و مشرقاتش در قرآن غاحبا در مقابر حلرم
و عق آمده است .ایاکه اسال عصر پریش از خرود را ااهلیرت خوانرد بیشررر بره
خشونتگرایى و عقالنیتگریزی مرد آن دوره نظر داشت تا بىسرواد بودنشران  2در
نیز بر اهمیت و بهکارگیری اندیشه و عق تأکید بسیاری شده
روایا ،معصومیا
است؛ چنانکه اما علرى مىفرمایرد« :خداونرد رسرو نش را برر انگیارت ترا
3
گنجینههای ِخ َردهایشان را بر انگیزاند»
از جهل قوی تر گنه چه ی ش

خیره چه یری ظن كه یی گند هی

4

چیستی جهل مقدس

اا مقدس االى است که بُعدی قدسى دارد در چنیا االى شاص ااهر در
اا مىسوزد در اا قدسى شاص ااه با ناادی به نا اعرقاد همرراه مىشرود؛
یعنى برای چنریا فرردی اعرقراد بره ارای تفکرر مىنشریند 5و تفکرر و تعقر در آن
اایگاهى ندارد ااه مقدس کسى است که با توایه دینى تفسیر غلرط برداشرت
کجاندیشانه و تواه نکردن به حقاحناس به دور از هر گونه اندیشه در اارت رضرای
خدا و تقویت دیا ممکا است بزرگتریا انایتها را رقم زند
چ ک حُاق جهل نپدیيرد بفدو

تخم حکات كم دهش ای پن گو

نمونه بارز اا مقدس را در انگ ادیان و انگهای صلیبى مىتوان مشراهده کررد
 1حسیا ناصری مقد ؛ «مقاحه اا »؛ دانشنامه ااان اسال ؛ م  11ص . 29
 2ر ک :توشیایکو ایزوتسو؛ خدا و انسان در قرآن :معنىشناسى ااانبینى قرآن؛ ترامه احمد آرا ؛ ص
264؛ همو؛ مفاهیم اخالقى -دینى در قرآن مجید؛ ترامه فریدون بدرهای؛ ص 54 – 71
 3محمد با حسیا شریف احرضى؛ ناجاحبالغه؛ خطبه 1
 4ناصر خسرو قبادیانى؛ دیوان اشعار؛ قصیده 246
 .5سید مصطفى محقق داماد؛ فااعه اا مقدس؛ ص 138
 6االلاحدیا محمد موحوی؛ مثنوی معنوی؛ دفرر چاار باش 86
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 1محمد حکیمى؛ داسرانهایى از زندگانى امیرکبیر؛ ص 61 – 64
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خوارم در اسال نمونه دیگری از ایا اا هسرند که با ایمان و اعرقاد راسرخ وحرى
بدون تأمر و اندیشره و فقردان قردر ،تحلیر و انحرراف و کجاندیشرى در دیرا
انایتها و خونریزیهای بزرگى را انجا دادند امرروزه طاحبران و داعرش برا حبراس
تقردس و برا شرعار دفراع از اسرال نرا نبروی و برا کجفامرى از دیرا ترورهرای
نااوانمردانه و انفجارهای بىرحمانرهای در ااران و ااران اسرال برهویىه عررا و
افغانسران انجا دادند کشور ما نیز از ضربا ،مالک ایا اا در امان نماند و دچرار
عقبماندگىهای بسیاری شد که به دو نمونه از ایا ضربا ،مالک اشاره مىشود
احف وقرى در سال 1210ش آبله در تاران شیوع یافت امیرکبیر دسرور آبلرهکوبى داد
تا از شیوع و گسررش آبله الوگیری شود مرد به اات نفوه دعانویسهرا و شرایع
کردن ایاکه تزریق واکسا موارب نفروه اانره در خرون مىشرود از زدن واکسرا
خودداری مىکردند امیرکبیر برای وادار کردن مررد اریمرهای را تعیریا کررد؛ امرا
اااحت مرد و شایعا ،دعانویسها مواب شد تا افراد هروتمند اریمره بپردازنرد و
دیگران یا در آ انبارها مافى شوند و یا به خارم شار بگریزند وقررى امیرکبیرر برا
مرگ طف پانزدهروزه موااه شد و توایه اازدگى را از پردر بررای نرزدن واکسرا
شنید فریاد کشید« :وای از اا و نادانى » بار دیگر وقرى خبر مررگ بچره بقراحى را
برایش آوردند شروع به گریسرا کرد زمانى که با اعرراض اطرافیان خود موااه شد
با صدای رسا گفت« :مسئول اا شان نیز ما هسریم اگر ما در هر روسررا و کوچره و
خیابانى مدرسه بسازیم و کراباانه ایجاد کنیم فاحگیرها بساطشران را امرع مىکننرد
تما ایاها او د حقیقى ما هسرند ما از ایرا مىگرریم کره چررا ایرا مررد بایرد
1
ایاقدر ااه باشند که بر اهر نکوبیدن آبله بمیرند»
میرزا حسا رشدیه در سال  1305اوحیا دبسران به سربک ادیرد را در ایرران
پایهگذاری کرد و ایا شیوه را ادامه داد او برای تأسیس مدارس ادید برا کارشرکنى
شدید خشکمقدسان و ااهالن مقدس قرار گرفت آنها بارها با چو و چما بره
خودش و مدارساش حمله کردنرد دسررش را شکسررند و مردارساش را تاریرب
کردند و به آتش کشاندند؛ اما ایا مرد اسروار و سراتکوش از پرای ننشسرت و برا
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اراده و همت آهنیا در تاران قم مشاد و تبریز مدارسرى ایجراد کررد ناظما سرال
کرمانى در کرا تاریخ بیداری ایرانیان آورده است« :با آمدن میرزا حسرا رشردیه بره
ِ
خشک مقدسان و برخى مرد از اندیشرههای او سرریزهگری آنران
تاران و آگاه شدن
آغاز و فریاد آنان در مجاحس بلند شد که آخراحزمان نزدیرک شرده اسرت و گروهرى
بىدیا مىخواهند احف و بای ما را دگرگون کنند و قرآن را از دست کودکان بگیرنرد
1
و کرا به آنان یاد دهند»
چگونگی ایفای نقش امام حسین

پس از رحلت رسولاکر

در جهلزدایی

برداشتهایى غیرر عقالنرى از دیرا صرور ،گرفرت و

اسال همچون پوسرینى شد که وارونه پوشیده باشند  2امرا حسریا
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امامت رسیده بود که امویان منابر و مسرااد را در اخریرار گرفرره بودنرد و نمازهرای
امعه و اماعت به امامت آنان برپا مىشد بدیاسان در طول ساحیان مرمادی فرهنگ
مرد تغییر یافت و رور سلحشوری در آنران ُمررد امویران برا تبلیغرا ،زهررآگیا و
پراکندن شباا ،راه فام و ادراک درست مرد را بسره و آنان را مرقاعد کررده بودنرد
که خود خلیفه و اانشیا رسولخدا
پای منبر اما علرى
زینب

30

در زمرانى بره

هسرند بر اهر ایا تبلیغا ،مردمى که سرالها

نشسرره بودنرد و زنرانى کره بارهرا در حروزه درس حترر،

حتور یافره بودند برای خشنودی خدا با فرزند و اانشیا پیرامبر خردا

به پیکار برخاسرند  3ایاکه اما صاد

مىفرماید حسیا با علرى

اا را از بیا ببرد بسیار مام است اما حسیا

خرون داد ترا

با ایا کار خود نه فقط اار را
4

از بیا برد؛ بلکه در مرحلهای با تر مرد را از اا نجا ،داد
افزون بر ابرگرایى سه مفاو اطاعت از حاکم حزو حفظ اماعت و حرمت نقض
بیعت از مواردی بود که به صور ،تحریف شده مرورد سوءاسررفاده خلفرای ارور
بهویىه در زمان معاویه و یزید رخ داد؛ بهگونهای که توانسرند اکثریت مررد آن عصرر
 1سید مصطفى محقق داماد؛ فااعه اا مقدس؛ ص 246 – 253
 2همو؛ روشنگری دینى؛ م  1ص 45
ل
عبدال اوادی آملى؛ شکوفایى عق در پرتو ناتت حسینى؛ ص 165
3
 4محمد سروش محالتى؛ عقالنیت در عاشورا؛ ص 61

 .1مقابله با جبرگرایی

یکى از مسائلى که در تاریخ اسال و بهخصوص در اریان کربال نقش انحرافرى ایفرا
کرده است اعرقاد به ابر بود بنىامیه با تظاهر به دینرداری و برا چاررهای مرذهبى و
منحرف کردن عقاید مرد مکرب ابرگرایى را مطرر و بر آنها حکومت کردنرد در
واقع ابرگرایى که معاویه مبرکر آن بود پشروانه فکری دسرگاه یزید بود وقررى عمرر
با سعد در رابطه با شرکت در قر اما حسیا مورد اعرراض قرار گرفت گفرت:
«ایا کار از اانب خدا مقدر شده بود»  2وقرى عایشه از معاویه علت اانشرینى یزیرد
را پرسید او گفت« :خالفت یزید قتا و حکم احاى است و بندگان خدا حق دخاحرت
3
در آن را ندارند»
قیا اما حسیا در برابر انحرافرا ،زشرت بنىامیره و سرانرانىهای روشرنگر آن
حتررر ،در انرقرراد از رفرررار آنرران و تأکیررد بررر ناخرسررندی خرردای مرعررال از چنرران
رفرارهایى نمونه مشاوری از موضعگیریهای انرقرادی امامران شریعه در صرحنه
 1محمد با على صدو ؛ ا ماحى؛ ص 547

 2رسول اعفریان؛ حیا ،فکری و سیاسى امامان شیعه
 3اباقریبه دینور ؛ ا مامة و احسیاسة؛ م  1ص205

؛ م  1ص 130
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را با خود همراه کنند امویان با سوءاسرفاده از ایا سره مفارو بسریاری را بره بنرد و
بندگى کشیده بودند و ااازه مااحفت نمىدادند به نظر آنان ار اما حسیا ایرا
بود که با یزید بیعت نکرد و به اطاعرت از حراکم گرردن نناراد و از اماعرت کنراره
گرفت؛ بنابرایا از خوارم است با ایا تبلیغا ،که اما حسیا خراراى اسرت و
مواب تفرقه در میان مسلمانان شده است آن حتر ،را کشرند.
در فااعه عاشورا انگیزه اصلى باش عمده افراد دیاداری کجاندیشانه بود که همان
اا مقدس است از اما سجاد روایت شده است که  30هزار نفر که خرود را از
ایا امت مىپنداشرند به اما حسیا حمله کردند و همه مىخواسرند تقربا احى لال
ُ َُّ َ َ َ ُ َ
َّ
الله َع َّ وجل ِب َد َم ِاه»  1ایرا نوشررار برر اسراس
خون آن حتر ،را بریزند« :كل یَق َّر ِالا ِ
نقش اما حسیا در اا زدایى از مرد اامعه عصر خرویش در محورهرای زیرر
سامان یافره است.
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اارماع است اما سجاد با صراحت و قاطعیرت ابرگرایرى را رد کررد؛ چنانکره
ل
عبیدال در مجلس ابازیاد در کوفه به اما گفت« :مگر خدا على با اححسریا را
وقرى
نکشت؟» حتر ،در اوا او فرمود« :برادر داشرم به نرا علرى 1کره مررد او را
کشرند» همچنیا وقرى یزید کشره شدن اما حسیا را مشیت و کار خردا معرفرى
2
کرد حتر ،فرمود« :پدر را مرد کشرند نه خدا»
 .2مقابله با حاکم جائر
َ
ْ َ
لَ ََ َ َق ْو َم ُ
له
قرآن کریم درباره حاکم اائری چون فرعون چنیا فرمروده اسرت« :فاس
ََ
فأ َط ُاع ُوه» 3فرعون با شستوشوی مغزی قو خود در مصر آنان را سبک و تاى مغز
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کرد تا توان به دست آوردن از علمى و عز عملى نداشره باشرند آنگراه برر آنران
مسلط شد خدا در ایا آیه نفرمود مرد مصر مطیع فرعون بودند زیرا افراد اامعه به
راحرى زیر بار سرم نمىروند بلکه فرمود چون آنان بىخرد شده بودند زیر برار زور
4
رفرند
معاویه  22سال حاکم مقرردر منطقره
در دوران بعد از رحلت رسول گرامى اسال
شاما ،و  20سال با عنوان حاکم در سرزمیاهای ااران اسرال حکمرانرى و اسرال
اموی را اایگزیا اسال نبوی کرد از امله تحریفهای معاویه در اسال ایرا برود
که اطاعت از حاکم را به عنوان اصلى از اصول دیا معرفرى کررد و بسریاری را عبرد
مطیع خود ساخت مرکز حکومت معاویه شا بود و مسلمانان ایا منطقه اسال را از
معاویه فرا گرفره بودند و در اطاعت از حاکم مانندی نداشرند؛ 5برای مثرال معاویره در
روز چاارشنبه با آنان نماز امعه گزارد 6و کسى حب به اعرراض نگشود او سررانجا
فرزندش را اانشیا خود کرد و از مرد بیعت گرفت  7اما حسریا بررای خنثرى
کردن ترفند یزید در واو اطاعت از حاکم زمران برا نقر قرول از پیرامبر گرامرى
 1على با موسى ابا طاووس؛ احلاوف على قرلى احطفوف؛ ص 94
 2احمد با على طبرسى؛ ا حرجام؛ ص 311
 3زخرف54:
ل
عبدال اوادی آملى؛ شکوفایى عق در پرتو ناتت حسینى؛ ص157
4
 5ر ک :عبداحملک با محمد نیشابوری هعاحبى؛ حطایف احمعارف؛ ص 158
 6على با حسیا مسعودی؛ مروم احذهب و معادن احجوهر؛ م  3ص .24
 7محمد اسفندیاری؛ حقیقت عاشورا؛ ص185
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مالک و معیار را مشاص کرد بر ایا اساس حترر ،در یکرى از
اسال
ِ
بیا راه ایسراد و چنیا خطبه خواند:
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اْلَّ ِم َو ال ُعاد َو ِان َّام ل ْام ُیر ِّی ْار ِبق ْاول َو ال ِف ْعال
ول َالل ِه یعمل ِفی ِعب ِاد الل ِه ِب ِ
مخ ِالفا ِلسن ِة رس ِ
ْ َ ْ ََ
ً َ
َ
ك َان َح ِقیقا َعلی الل ِه أ ْن ُید ِخل ُه َمدخل ُه؛ 1پیامبر خدا فرمروده اسرت :کسرى کره زمامرداری

سرمگر را ببیند که حرا خدا را حالل مىسرازد و عاردش را مىشرکند و برا سرنت
پیامبر

مااحفت مىورزد و در میان بندگان خدا برر اسراس گنراه و تجراوز عمر

مىکند وحى در مقاب او با عم یا گفرار اظاار مااحفت ننماید بر خداوند اسرت کره
او را با همان ظاحم در اانم اندازد

 .3مقابله با بیعت نامشروع

معاویه کوشید برای یزید از اما بیعت بگیرد اما موفق نشد امرا

فرمرود :روشرنى

صبح تاریکى شب را رسروا کررد و روشرنایى خورشرید نرور چراغهرا را بىفرروغ
 1محمدباقر مجلسى؛ بحاراألنوار؛ م  44ص 381؛ محمد با اریر طبری؛ تاریخ طبری؛ م 4ص304؛
ابااهیر ازری؛ احکام فى احراریخ؛ م  4ص 48؛ حوط با یحیى ابىمانف؛ مقر اححسیا ؛ ص85
 2امعى از نویسندگان؛ موسوعة کلما ،ا ما اححسیا ؛ ص  285ر252

نقش امام حسین علیهالسالم در جهلزدایی از جامعه

اامعهای که حالل خدا را حرا و حررا خردا را حرالل کررده و سرنتهای پیرامبر
را از بیا برده بود اامعهای فاسد است چنیا اامعهای که امرت اسرالمى
اسال
را در معرض سقوط اخالقى قرار داده بود بیش از هر چیز به اصالر نیاز داشرت؛ از
ُ َ َ ََ ْ
ْ
ُ َ
اال ْ
همیا رو بود که اما حسیا فرمود« :ا َّنا ل َّله َوا َّنا ا َل ْ
اَم ِاذ ق ْاد
َم الس
س
ی
ل
ع
و
ون
ع
راج
ه
ی
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
ُ ُ
ُب ِل َی َِ االمة ِبراع ِمْل َی ید»  2اسرفاده اما حسیا از عبار« ،مث یزید» از ایرا روسرت
که به مرد بفاماند اریان خالفت یزید و انحراف و سررم وی مرد نظرر اسرت کره
ترالش
مىتواند در هر زمان و مکانى دارای مصدا باشد؛ نه شاص یزیرد .امرا
کرد تا با سانان خود از اامعه مسلمانان اا زدایى کند و با ارائه مالک و ضابطه به
مسلمانان آنان را به ایا سمت و سو هدایت کند که با اسرفاده از قدر ،فکر و تأم
صاحب تحلی شوند و گول ظاهر و شعارهای تو خاحى  -حرى در قاحب نگاه دینى و
ارزشى  -را ناورند و حق را از باط تشایص دهند
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ساخت مىدانم برای چه هدفى از کمرا  ،یزیرد و سیاسرت و مردیریرش سراا
گفرهای مىخواهى مرد را گمراه سازی » 1در واقع اما

به اا مقردس اشراره

کرد که از اانب معاویه مطرر شده بود
اما

به هیچ قیمرى حاضر نبود با یزید بیعت کند و یزید نیز برای بیعرت گررفرا از

اما

راهى از خروم از مدینه و رهسپار شدن به سروی کرربال

مصر بود اما

َ
َُّ ْ ْ ٌ
َ َ ُ
نداشت از ایا رو خطا به محمد حنفیه فرمود« :یا أخا َ
الله ل ْو ل ْم َیك ْن فا الادنیا َمل َجاَ
و
ِ
ِ
ُ
َوال َم َْ َوی َلما َبای ْع َُ َی َید ْب َن ُمعاو َی َة َأ َب ًادا»  2همچنیا فرمود« :ال َو َّاللاه ال ُاعْ
طایك ْم ب َیادی ِا ْعطااءَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََّ َ َ
َْ
3
بید؛ به خدا کره دسرت سرازش برا خرواری بره آنران نمرىدهم و
لیل و ال ا ِف َُّر ِفر َار الع ِ
الذ ِ

همچون بردگان فرار نمىکنم»

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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شااد ،حتر ،را به دنبرال داشرت؛ امرا اگرر امرا

اگر چه بیعت نکردن اما

بیعت با یزید را مىپذیرفت مفاسد مرعددی در پى داشت؛ از املره مروروهى کرردن
حکومت امویان و به رسمیت شناخرا رهبری یزید که انحرافى ادی در امامت برود؛
زیرا یزید ویىگىهای رهبر اسالمى را نداشت  4مرد و بهویىه خردمندان اامعه یزیرد
را مىشناخرند و او را فاسق و فاقد مدیریت مىدانسرند بیعت اما

مرانع قیا هرای

بعد علیه حکومت نیز مىشد؛ زیررا دسررگاه بره باانره بیعرت حترر ،مااحفران را
سرکو

مىکرد بیعت اما

به پیروی از حتر،
َْ
ُی َب ِای ُع ِمْل ُه؟»

زمینه را برای بیعت دیگران فراهم مىکرد؛ زیرا برخى

بیعت مىکردند؛ از همیا رو بود که اما

ْ َ
فرمودِ « :مْ ِلای ال

5

 .4مقابله با ترفند لزوم حفظ جماعت

هنگامى که اما حسیا

از مکه خارم شد عمرو با سعید از حتر ،خواست بره

 1اباقریبه دینوری؛ ا مامه و احسیاسه؛ م  1ص 186؛ محمد مادی آصفى؛ فى رحرا

عاشرورا؛ م 2

ص294
 2ابااعثم کوفى؛ احفرور؛ م  5ص 32
 3سید عبداحرزا موسوی مقر ؛ مقر مقر ؛ ص256؛ محمد با اعفر ابانما حلى؛ مثیراألحزان؛ ص62
 4مرتتى مطاری؛ مجموعه آهار؛ م 17ص 202

 5محمد مادی آصفى؛ فى رحا

عاشورا؛ م  3ص 429

مکه برگردد؛ عمرو به اما

گفت« :آیا نمىترسرى کره از اماعرت مسرلمانان اردا

مىشوی و بیا امت تفرقه مىاندازی؟»  1از آن سو یزید در نامهای درباره روابرط امرا
حسیا

با شیعیان کوفه به اباعباس نوشت« :ای اباعبراس ز اسرت حسریا را

مالقا ،کنى و او را از ایجاد اخرالف باز داری»
اما حسیا
به عرا

2

با شناخت دقیق از شیوههای شیطانى یزید و یزیدیان پیش از حرکرت

اهداف و انگیزه خود را برای قیا در برابرر حاکمران غاصرب و سررمگر در

وصیتنامه سیاسى ر احاى خویش بیان کرد در وصیتنامه حتر،

که پاساى بره

اتااما ،وارده بعد از شااد ،ایشان است چنیا آمده است:

امت اد

قیا کرد مىخواهم امر به معروف و ناى از منکر کنم و به شیوه ارد

و پدر حرکت نمایم

در واقع سانان اما حسیا

و نیز وصیتنامه آن حترر ،برر مرال کننرده فسراد

حکومت و شاص یزید به عنوان حاکم و پاسخ به تامتها از امله ایجراد تفرقره و
مقابله با اماعت و اتحاد بود

نقش امام حسین علیهالسالم در جهلزدایی از جامعه
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وف َو أن َهی َع ِن ال ُم ْنك ِر َو أ ِس َیر ِب ِس َیر ِ َج ِّدی َو أ ِباا؛ 3مرا بررای
ر
ع
ِ
ِ
ِ
ااهطلبى کا اویى آشوبگری و سرمگری قیا نکرد ؛ بلکره بررای اصرالر در کرار
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