
 
 
 
 
 
 
 
 

سهانتخاب،یکموقعيت

 محمد رضایی

 .خاكستري، سياه، سفيد: يك موقعي  انساني واحد و سه نوع انتخاب: موضوع درس
 ي عتادي و هتا  بازشناسي كتاربردي عاشتورا از منظتر تحليتل شخصتي      : هدف درس

ز آن رخداد عاشورا بتا هتدف الگتوگيري ا    معمولي موجود در جامعه اسالمي همزمان با
در اين مجموعته  . هاي معمولي در جامعه انتظاراس  وابط انساناصالح ر براي تقوي  و

اميته و   شتم و يتا حتتي بنتي    ها يتا بنتي   به جاي توجه با سيد الشتهدا . گردد مي تالو
ي ها چرا كه اكثر مخاط  رخداد عاشورا به مردم عادي در آن جامعه بپردازد طاغو  در

عاشتورا در   ي محترم و هتا  سدي هستند كه در پتاي كتال  مردمي عا ها مجالس سخنراني
ولي غلبه مباحث تاريخي يا كالمي در سط  كتالن  ، باشند مي ي راه از بيراههوجو جس 

همذا   ها و معارف ارائه شده در خطابه باعث شده كه مخاط  معمولي كمتر با مباحث
 .پنداري كند

گهگاه به صور  مستتقل در  ي عادي عاشورايي ها البته ارائه قصه برخي از شخصي 
شتده است    اي  خطي و تكراري و كليشته  ها يگر وجود دارد ولي غال  رواي  ها خطابه

 .  داند مي چرا كه مخاط  از قبل به واسطه كثر  استماع پايان قصه را
در موقعي  واحد و مشابه همتراه بتا   اي  اين در حالي اس  كه ارائه تطبيقي و مقايسه

 .  ورد توجه بوده اس ختي و مردم شناسي كمتر مشنا نگاه تحليلي روان
شود متناس  با يك دهته محترم و در يتك ستير محتتوايي       مي در اين مجموعه سعي

منظم به اين بررسي تطبيقي و كتاربردي بپتردازد و بتوانتد از جامعته عاشتورايي پلتي و       
ي هتا  ي از شخصتي  گيتر  معبري به جامعه اسالمي كنوني بزند به اميتد آنكته بتا عبتر     

بتتتوانيم بهتتتر و بيشتتترخود را بتتا امتتام  خاكستتتري عاشتتوراييستتياه و ، معمتتولي ستتفيد
 .تعريف و تبيين نماييم زمانمان
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چرا كته  ، ها يا بهش  اس  يا دوزخ از منظر ديني سرانجام انسان: یک پرسش و پاسخ
بتا ايتن نگتاه     ؛حق و باطل مدام اس  از مصاف خير و شر واي  مسير زندگي هم صحنه

ي اآيتا خاكستتري بته معنت     ؟ي داردگتاه  جتاي خاكستري چته   اماد معنا دار و سياه سفيد
هاي غير اصيل و وارداتتي بتر آمتده از فرهنتگ انستان شناستي غربتي         اثرپذيري از نگاه

 ؟نيس 
از منظر قا ي عتالم   ها سياه و سفيد حكم نهايي و قطعي انسان: در جواب بايد گف 
ولي غالت  انستا نهتا از     كند مي دقص ها انسانكه براي درصدي از  و خيبر هستي اس 

ي خير وشر هستند كته  ها منظر و نگاه انساني به فرموده قرآن معجون ومخلوطي از رفتار
كنند و گاه حتي تتا لحظته مترگ و     مي در مسير زندگي سرانجام به يك سو گرايش پيدا

 .  مانند مي باقي «وال الي هؤالء ال الي هؤالء»پس از آن 
خاكستري در لحظه رواي  موقعيت  است  نته از     معنايبه  جا در ايني پس خاكستر

و اين نگتاه منافتاتي بتا نگتاه دينتي       ها باب بيان حكم قطعي و نهايي اين دسته از انسان
چرا كه انسان خاكستري كه وي گي غال  او شك و ترديد و عمتل مخلتو  يتا    . ندارد

پيونتدد و يتا بتا     متي  ده و به خيرسرانجام يا توبه كر، تر  هر دو طرف خير و شر اس 
 . از سياهي گرفتار خواهد شداي  استمرار شك و ترديد خود به مرتبه
مطالعته متوقعيتي ختاص در زمتان ومكتاني       معنتاي پس خاكستري در اين بحث بته  

 .  خاصي مشاهده انساني مردد و سرگردان در آن حال  اس 
 : چند تذکر

 شد:  با مدل كلي هر قسم  شامل طرح زير مي .1
 ؛توصيف وتبيين كلي مو وع ت
 ؛در طول تاريخ آن مو وع در سخنان يا سيره امام حسين ت
ي هتا  بررسي آن مو وع از منظر يك موقعي  و سه و عي  اجتماعي و شخصي  ت

 ؛آن زمان
 ؛گانه ي سهها شخصي  و ها و عي  ت
 ./ انتظار ي وجمع بندي با رويكرد عاشوراگير نتيجهت 
دي نمتود رختدادهاي عاشتورا بتراي زنتدگي روزمتره ختود و        ركارب چون هدف .2
و تربيت    گتاه  جتاي شم به دليل ها ي امام و بنيپرداز شخصي ي جامعه اس  از ها انسان

 .  تر شود وي ه آنها پرهيز شده اس  تا امكان هماننديابي و الگوبرداري راح 
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و رويدادهاي  اولمنابع معتبر دس   شناسي بر اساس سعي بر شخصي در اين اثر  .3
پرهيتز شتده    ي غيرمستتند هتا  و رويتدادپردازي  ها از شخصي اس ، بدين جه   مستند
ستعي در عتدم   اي اجتناب شده است  و   ي احساسي و افسانهها پردازي حاشيه ازو  اس 

به جه  رعاي  تنوع و توسعه باشد  مي در غال  موارد ها تكرار در استفاده از شخصي 
 .  ز تكرارز ادر كمي  افراد و پرهي

به جهت   شده  به خود عزيزان واگذاراي  ي تفصيلي و تبيين مقايسهپرداز شخصي  .4
از غير ي قرآني و حديثي ها و همچنين از استشهادها،  در مستند اختصار و رعاي  امان 

به مبزان تالو عزيزان و اقتراي مجتالس و   اين مهمواگذاري  وشده پرهيز  سيدالشهدا
 . ونمحافل گوناگ

ي هتا  ي عاشورايي براي انجتام فعاليت   ها ظرفي  باالي اين گونه تحليل شخصي  .5
 .نمايشي گوناگون هنري به وي ه در حوزه ادبيا  داستاني و

 در ايتن مجموعته بته جهت  رستيدن بته هتدف الگتوگيري و         : طرح كلتي درس  .6
 اي قستم  بتر   13صحنه عاشورا تتالو شتده    از مردم شناسي شخصي كاربردي شدن 

 ي بتر استاس ستير    يجلس در نظتر گرفتته شتود كته هماهنتگ بتا رويكترد محتتوا        م 13
؛ بتدين جهت  ستير    رود پتيش متي  منطقي محتوا و مباحث و نظام خطابه در دهه محرم 
ولتي  ، گتذرد  متي  خاكستتري  سفيد و، مباحث از آغاز تا ش  تاسوعا بر محوري  سيا ه
 يگيتر  رويكرد اصلي پتي آن  و پس از. ش  عاشورا به سر مرتبه سفيدي اختصاص دارد

 .  شود مي
 :  كلي چنين اس  شناسي شخصي سير محتوايي بحث در يك نمودار خطي و جدول 

 :نمودار خطی محتوا
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 شناسی جدول شخصیت 

ي برجستته سته گانته در عاشتورا قابتل استتفاده در       هتا  اس  اغل  شخصي  گفتني
ستعي شتده    ه به جهت  رعايت  تنتوع   ي بودند ولي در اين مجموعدي متعدها موقعي 
 .مورد پرهيز شود االمكان از تكرار شخصي  در چند حتي

 سیاه خاكستری سفید موضوع

 جون حس نیاز
غسیل )عمرو بن حنظله 

 نافع بن ارزق خارجی (کهئالمال

 بن ابی قیسقرة  هرثمه بن اعین زهیر علم وایمان

 اشراف كوفه سلیمان صرد قیس بن مسهر ظارشناسیانت

 عمر سعد ابن حر جعفیاهلل  عبید حر دین ودنیا

 پسر طوعه طرماح محمد بن بشیر ها وابستگی

 ابراهیم اشتر ،فرزدق ابوالشعثاء ،ابو ثمامه اعتبار وتخصص
عمرو ، حمید بن مسلم، حرمله

 جبن حجا

 شمر ابن عمر حبیب بن مظاهر سازی جریان

 ابن زیادغالم شمر و بن سمعان ةعقب سلیمان غالم حضرت ها ها و انتخاب فرصت

 حر حریم وحرمت
پیام رسان خبر شهادت 

 حضرت مسلم
كثیر بن  بن ارجوزههلل. عبدا

 شهاب
گانه  مراتب سه) حق یاوری

 حبیب بن مظاهر بریر خضیر بن مالك اسدی انس (سفیدی

 نقش زنان وهمسران
للّه همسر عبدا، ماریه سعدیه

 بن عمیر
 عقبه دختر عمارة بن نوار همسر خولی

 عمر سعد ابن حر جعفی انصاریللّه جابر بن عبدا ی یا عبرت شدنساز فرهنگ

 )انسان کامل( امام نیازی به بی احساس نیاز یا .1

آيد در مرحله استعداد و رشتد است  چته در ظتاهر و چته در       مي آدمي چون به دنيا
ومأمور اس  كه به سوي سعاد  و كمال گام بردارد و در اين مسير تنهتا نيست    . باطن
 ي را همراه او نموده كته همتواره اورا بته نيكتي و خيتر فترا      تطرفداوند سرش  و كه خ
همين فطر  بتاطني است  كته همتاره او را بته انتختاب الگتو و راهنمتا و         و. خواند مي

 يتابي  شتكل توانتد در   متي  كند يعني كسي كه جلوتر و پيشرو اس  و مي سرمشق دعو 
 . يم مرا رهنمون گرددها استعداد
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كمال  انسان كامل =» :طرح واره سير زندگي انسان چنين اس ؛ فطر بر اساس مدل 
ي از او در جهت   گيتر  تالو بتراي الگتو   گاه آنافتن انساني كامل و يعني ابتدا ي «انساني

يي كه بر استاس  ها ناولي چه بسيارند انس. كمال انساني در تمام ابعاد وجود انساني خود
صترفا  ؛ د ولي به جاي انتختاب انستان كامتل   آورن مي ميل فطري خود به الگو يابي روي

ي نتاقص و گمراهتي را بته    هتا  انسانمتوجه ابعاد زميني و مادي وجسماني خود شده و 
عنوان الگو و امام و پيشوا خود انتخاب نموده و از انتخاب و پيروي امام و انسان كامتل  

 .  همين نقطه و سرآغاز انحراف و گمراهي اس  كنند و مي نيازي بي احساس
يك انتخاب تاريخي  ازمنظر سه موقعي  و گاه آنابتدا درسخنان امام و اين مو وع را

 .كنيم مي بررسي

  در محضر سخن وسیره امام

 ضرورت انتخاب الگو و هوشیاری در این رابطهالف: 

رو شتد كته از آن    هروبت  «بشر بن غالت  استدي  »در راه عراق با مردي به نام  امام
و روزي كه هر گروهي را به پيشوايشان » :سوره اسرا پرسيد 171درباره آيه  حرر 
 :  فرمود پس امام «خوانيم فرا مي

خوانتد   مي امامي كه به هداي : آري اي برادر اسدي امام و پيشوا بر دو گونه اس 
كند يس هر كس كه امام حق و هداي  را اجاب   مي و امامي كه به گمراهي دعو 

ر كس امام باطل و گمراهي راپاسخ گويد به آتش گردد و ه كند به بهش  رهنمون
 1.درآيد

 مدل و روش هر یک از امامان حق و باطل

من شما را : فرمايد مي به مردم بصره درباره مدل و الگوي امام حق او هدر نام امام
و را كشته و بتدع  را احيتا   اخوانم چرا كه سن   مي به كتاب خدا و سن  پيامبرو فرا

بشنويد و فرمانم بريد شما را به راه راس  هداي  كنم و سالم و  فتارم رااگر گاند،  هكرد
 2.رحم  خدا بر شما باد

امام باطل و جامعه باطل ستخني است     در توصيف مسير و از سخنان آن حرر 
 :ه فرزدق در ميانه راه عراق دارد كهبكه 

                                                      
 .367، ص44بحاراالنوار،   .1
 .280، ص3تاريخ طبري،  . 2
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 پيتروي  اينان مردمي هستند كه در پيروي شتيطان پابرجاينتد و ختداي رحمتان را    
 شراب، اند د را روا  داده و حدود خداوندي را باطل كردهكنند و در زمين فسا نمي
يتاري ديتن    و من سزاوارترم كته بته   اند هنوشند و اموال فقرا را وي ه خود ساخت مي

كلمته ختدا    خدا برخيزم وآيين او را گرامي داشته و در راه ديتنش جهتاد كتنم تتا    
 1.برترين باشد

 :  و همانندي هر يك از اين دو الگو چنين اس  سرانجام انتخاب و
 در  «نتاس »كلمته   معنتاي  ۀآمتد و از آن حرتر  دربتار    مردي نزد امير المتؤمنين 

 فرستتتاد و او  سيدالشتتهداد گتتر را نتتز وآن حرتتر  پرستتش، بقتتره پرستتيد 122آيتته 
 پتتس آن ، كلمتتا  نتتاس و اشتتباه النتتاس و نستتناس پرستتيد  معنتتاياز آن حرتتر  از 
 :  حرر  فرمود

كه خداوند مردم را به پيروي از متا حتتي در جزئيتا  اعمتال      بي  اهليعني ما : ناس
 .حج توصيه نموده اس 

هر كتس  : فرمايد مي ابراهيم كه 36به دليل آيه ، يعني شيعيان ودوستان ما: الناسه اشبا
 .از من پيروي نمايد از من اس 

 خداونتد دربتاره آنهتا    متا كته   از خبتر  بتي  يعني همين تتوده گمتراه و متردم   : نسناس
 :فرمايد مي

 2.تر از آنان هستند آنان نيستند مگر همانند حيوانا  و بلكه گمراه

خيرا  وبركا  فراوانتي   بي  اهلانس و ارتبا  با  البته از نگاه و منظر سيدالشهدا
 :  چنين اس  دارد كه نمونه آن
يكي از اين چهتار  ، هر كس به سراغ آيد: فرمايد مي اس  كه سيدالشهدااز سخنان 

 : مورد بهره او گردد
 ؛  ومعرف  ديني به او رسد استواراز توحيداي  يا نشانه

 ؛ يا حكم وقانوني درس  و عادالنه را بشنود و ببيند
 ؛پرسود ومنفع  بهره او گردداي  يا برادري

 3.همنشيني با علم و دانشمندان بهره او گردد يا حداقل )ثواب( و

                                                      
 .217الخواص، ص ةتذكر. 1
 .244، ص8؛ كافي،  44فرقان، آيه. 2
 .32، ص2كشف الغمه،  . 3
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 یک موقعیت سه انتخاب

 : نمايد ولي مي با توصيه و سفارو به ثقلين رحل  پيامبر
نظتام   ؛و پس از گذش  يك نسل از جامعه اسالمي نيم قرن پس از رحل  پيامبر
 بيت   اهتل بعد از غصت  خالفت  ايتن حتس نيتاز بته        ،كند خالف  و امويان تالو مي

كش تبليغتا   در كشتا . را تبديل به اطاعتي كوركورانه از خلفاي فاسد بنمايتد  پيامبر
ي دوم هتا  فكري و فرهنگي نظام خالف  و امويان در طترد مستلمانان و بته ويت ه نستل     

و عي  اجتماعي مردم نسب  به احساس نياز يا عدم نيتاز بته    بي  اهلجامعه از  وسوم
ي طبقا  گونتاگون اجتمتاعي چنتان آشتفته     ها يهدر ال سيدالشهداانسان كاملي چون 

بلكته  ، مانتد  نمتي  در حجاز و شام بي  اهلديگر جايي براي  شود كه نه تنها مي وپراكنده
 تمن  در با امام ها از ديدار براي قطع رابطه شيعيان عراق ها حتي در عراق هم تالو

حرافتي در عتراق باعتث    ان ي تبليغي و فرهنگيها ايجاد برنامه تا در كنار اس  سفر حج
 . گردد مي از امامجامعه ي  ها نيازي هر چه بيشتر توده بي دوري و احساس

 نيتازي نستب  بته امتام معصتوم )انستان كامتل( و        بي حس نياز يا: موقعيت مورد نظر
 : ي اجتماعي آنها تابباز

 : غالم ابوذر جون )حوي(: و عي  سفيدالف 
مدتي در خانه ابوذر بود تتا اينكته    ؛ر خريداري شداو غالمي گمنام بودكه توسط ابوذ

 ش آمتد رختدادي كته زمينته ستاز آزاد شتدن او توستط        رخداد تبعيد و رحل  ابوذر پي
 . ابوذر بود

خود تاره آشنا شتده بتود و تنهتا پاستخ      ولي او كه در خانه ابوذر با كيستي و چيستي
آمتد و چنتان    بيت   اهتل ديد پس از رحل  ابوذر به خانه  مي بي  اهلدرس  را نزد 

ستال  ، ده امام مجتبتي  و اصرار كرد تا ماندگار شد و پس از شهاد  اميرالمؤمنين
شد و سرانجام همتراه ايشتان بته كتربال آمتد و بته هنگتام رزم         سيدالشهداار زگ خدم 

عاشورا يتا شتهاد  در ركتاب امتام را نقطته      ؛عاشورا در برابر اصرارهاي امام بر رفتن او
 1.وي  و رمز جاودانگي خود اعالم كرده

نع ديدار مردم عراق در  تمن  ه مادر زماني كه والي مدينه در زمان معاوي: نمونه دیگر
 شد و يا اغل  مردم به طمتع هتداياي معاويته راهتي شتام      مي سفر حج با امام در مدينه
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متا بته ختاطر    : شدند جمعي از شيعيان كوفي به ديدار امام در مدينه رفتنتد و گفتنتد   مي
س متا را  هتر كت  : فرمود گاه آنسر به زير افكند و اي  امام لحظه. دينمان نزد شما آمده ايم

 1... .فقط براي خدا و رسولش در روز قيام  همراه ما خواهد بود... . دوس  بردارد
: تفاوتي ويا سرگرداني نسب  بته انتختاب الگتوي معصتوم     : بيتريموقعي  خاكسب 
نيازي مراتبي دارد كه در مرتبه خاكستري واوليه آن سترگرداني وحيتر  در    بي احساس

در ايتن  ؛توجهي به مسئله الگو و پيشتوا است    بي وتي واتف بي انتخاب اس  كه به همراه
ل را انتختاب نكترده و در يتك    و عي  فرد يا جامعه نه پيشواي حق ونه پيشتواي باطت  

شتهر مدينته وحتتي مكته بتراي       گير اين و عي  دامن، كنند مي برزخ سرگردان زندگي
 .  ي سال بوده اس ها سال

 :  فرمايد مي امام سجاد
 .شود نمي نفر دوستدار ياف  بيس ي حت بي  اهلينه براي ما در دور شهر مكه ومد

پسر حنظله غسيل المالئكه از نسل دوم انصار و صتحابه   در اين شهر عمروبن حنظله
اينها از لحتاظ فكتري   . هاي سوم جامعه اسالمي هستند آنها نسل كهپسر دارد  ده واس  

ودر ستال دوم  . كوم  امويانهستند و نه متمايل به ح بي  اهلو ديني نه متمايل به 
بته قيتام عليته     مشخص حكوم  يزيد پس از حادثه عاشورا و البته بدون طرح و برنامه

بته هنگتام قيتام نته آنهتا بته        اي اس  كه البته وصعي  قيام آنها به گونه پردازند يزيد مي
وحتتي امتام    ؛بته آنهتا   توجهي دارند و نته امتام ستجاد    و امام سجاد بي  اهل
 . ي آن به دور باشدها گردد تا از آسي  مي وقع قيام آنها از شهر مدينه خار م سجاد

ي انصار هتم ستاكن مدينته هستتند ولتي در بترزخ خاصتي        ها ها آقازاده در اين سال 
در  بيت   اهلو احاديث نبوي وحرور . ظاهري و متوسط خويش هستند سرگرم زندگي

 .  مدينه معنا وجاي خاصي نزد آنها ندارد
 :  ابر امام معصومري بدلي در بها ايجاد الگو: موقعيت سياهوضعيت و

ي ها خيلي زود الگوها و جريان و تعاليم پيامبر بي  اهلان از گرد در جامعه روي 
 بيت   اهتل از  گردد تتا متردم بته آنهتا مشتغول شتده و       مي ايجاداي  سياسي و فكري

آگاهانتته در برابتتر  در ايتتن ميتتان چتته بستتيارند آنهتتا كتته عالمانتته و؛ دان شتتودگتتر روي
 .  پردازند مي به نفي آنها ايستند و مي بي  اهل
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و ، ر مستتجد الحتترام مشتتغول تتتدريس بتتراي شتتاگردانش بتتود روزي ابتتن عبتتاس د
پس در اين حتال  ؛نشسته و تك وتنها مشغول عباد  بوداي  هم در گوشه سيدالشهدا

باس راكه ديتد بته   ( وارد مسجد شد و جمع كالس ابن عنافع بن ارزق )از خوار  عراق
دم دربتاره  اي ابن عبتاس بته متر   : آن سو رف  و كمي گوو كرد پس برخاس  و گف 

ابتن   !پرستي و اوصتاف او بگتو   مي براي من از خدايي كه ؟دهي مي مورچه و شپش فتوا
 .  عباس از سخنان او به فكر فرو رف 

ارزق نتزد متن   ابن : كه سخنان آنها را شنيده بود رو به نافع كردوفرمود سيدالشهدا
   !ام من از تو سؤال نكرده: نافع گف  ؛بيا تا پاسخ  بگويم
   !اس  پيامبر بي  اهلو از  اين حسين بن علي اي ابن ارزق: ابن عباس گف 

نافع كه اصرار ابن عباس را ديد به ناچار رو سوي امام كترد و بته ناچتار گتوو بته      
 گتر  ي ستتيزه مت شتما قتومي ومرد  : هسخنان امام سپرد وپس از آن با اين سخن به امام كت 

 1.از آن جمع دور شد؛هستيد
 : ی دیگرها نمونه
در اين مد  جز شتاگردي   سال ساكن مدينه بود و چند از علماي تابعين كوفه شقيق

 2.عايشه نكرد

 بندی نتیجه و جمع

وجود استعدادهاي گوناگون در انسان و ابعتاد و روابتط متنتوع و پيجيتده او اثبتاتگر      
در   رور  حج  بايد نوب   باشند و پس از مي سان به الگو و انسان كاملا طرار ان

يعني اينكه بفهميم و بدانيم در كنار اين نياز من حج   ،به احساس حرور حج  برسد
وگرنه اگر اين احساس نياز يا ، توانم به او دسترسي داشته باشم مي هم وجود دارد و من

  غرب  و شهاد  يا غرب  وغيبت  امتام   احساس حرور در انسان شكل نگيرد موجبا
نمايد وتا اين عطش ايجاد گردد و تبديل بته دردي مشتتر  نشتود     مي معصوم را فراهم

 .  له را داش  نبايد توقع ظهور و مدينه فا

 ازآگاهی تا ایمان .2

آيد  مي ي بيروني كمتر پيشها باطل با وجود فطر  باطني و حج  در مصاف حق و
حق را نشناسد و يا در تشتخيص آن دچتار   ؛جامعه ديني زندگي كند براي انساني كه در
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قبتل   زبايس  ا مي شد كهابه وي ه كه اگر آن حق شخص يا رويداد مهمي ب. مشكل شود
 .  گرف  مي براي آن زمينه سازي صور 

يي آستماني وغيبتي كته هتر     گو پيشي ها و نشانه ها در اين صور  وجود انبوه گزاره
با هتدف تحقيتق ايمتان و    ، س ها ياد آور علم نهفته در سينه و ياس  كدام يا علم آور ا

يي كه به فرمتوده قترآن حتق را    ها گيرد ولي چه بسيارند انسان مي پيروي از حق صور 
 دانند و يتا بته مصتاف آن   گر لي با اين وجود از آن رويوشناسند  مي چونان فرزند خود

 .  روند مي
آسماني درباره اصل حتواد   ي  ها ييگو پيشنبوه در طول تاريخ اولياي حق با وجود ا

ي حتق  هتا  شخصتي  : شتود هماننتد   متي  مهم تاريخ اولياي حق كه شامل ابعاد گوناگون
متي  بودند و مي بايس  پيروان حق بسيار مي به ظاهر، وباطل مكان و حتي بعرا زمان آن

هتم  ي متاين تناقد علم وباور خود متوقعي ، باشند ولي واقعي  گوياي حقايق ديگراس 
 س  كه بتا جلتوه كامتل آن در عاشتورا آشتنا     ها وتكرار شونده در زندگي تمام ما انسان

 : گرديم مي

 سیره امام در محضر سخن و

ي بارز در حادثه عاشورا وجود انبوه روايا  نبوي و علوي در معرفتي  ها از نكته: الف
لت  نستب    دعاي جهاباشد تا بعدها كسي ا مي به جامعه آن روز تا كنون سيد الشهدا

 .  به شخصي  و مقام امام نداشته باشد
باشتد   مي يي رخداد عاشوراگو پيشهمچنين انبوه روايا  نبوي و علوي در مورد : ب

رهبتران باطتل   ، رهبتر حتق در آن حادثته   ، اصتل رختداد  : كه شاما اين ابعاد حادثه اس 
ن تقريبتي  زمتا ، حتق  پيامدهاي ياري يا تر  ياوري، مكان حادثه، مستقيم و غير مستقيم

 ... . و
در طول قيام خود جهت  يتادآوري بتا رويكترد      سيدالشهداو سخنان  ها خطبه: ج

 :تحقق ايمان در افراد و جامعه درباره اين روايا  اس 
در طول مسير قيام از مدينه تا كتربال هرگتاه بتا شتخص يتا گروهتي        امام حسين

كه در نقطه اي  به گونه ؛ودمانورو معرفي خود بشد يكي از محورهاي مورد  مي رو روبه
مقام خود حتتي ار منظتر    اهتمام بسيار در بازشناسي شخصي  و او  آن در روز عاشورا
كه گاه پ وهشگر امروزي در ايتن نتوع رفتتار امتام بته      اي  به گونه ؛شخصي  نسبي دارد

هتم بتراي    آن، افتد كه اين همه مانور بر روي شخصي  نستبي و ختانوادگي   مي حير 
   ؟اي چيس كوفيان بر
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ي سياستي بگويتد از   هتا  چرا به جاي اينكه براي آنها از معارف استداللي يا تحليتل و 
گويتا اتتاق   ، امتا درمقابتل   گويتد  متي  جد خود عمو و حس  نس  خود و پدر ومادر و

واز . واستمرار آن وحشت  دارد  فرماندهي لشكر كوفه هم از همين قدر  مانور امام
باشتد   ، نمتي دهتد  متي  ول ايماني در برخي افراد هم رخر گهگاه اند  تحسويي ديگر اگ

پس اين منظر بايد چيزي فراتر از يك . واسطه همين جه  نسبي امام حسينه مگر ب
نهفتته   معرفي فاميلي يا خانوادگي باشد و در اين حس  ونس  بايد تمام هوي  امام

گتر باعتث   واز ستويي دي  است   باشد كه از يك سوعامل تفكربرانگيزي وتحتول ايمتان  
در صتب  عاشتورا    به عنوان نمونه طليعه اولين خطبته امتام  . گردد مي وحش  دشمن
 :چنين اس 

بررسي كنيد و ببينيد من كيستم سپس به خود باز آييتد   پس نس  من را: اما بعد و
مرا بكشيد و حترمتم را  بنگريد آيا شما را رواس  كه ، شتن را نكوهش كنيديو خو

پستر عمتوي    شتما و فرزنتد وصتي و    دختر پيتامبر  آيا من فرزند؟ هتك كنيد
 شما و فرزند اول مؤمن به خدا واول تصديق كننده به آنچه پيتامبر  پيامبر

عموي پدرم و جعفر طيار ذو  سيدالشهداآيا حمزه ؟ نيستم، از جان  خداوند آورده
ان برادرم نيس   ودرباره من  آيا اين سخن پيامبر ؟الجناحين عموي من نيس 

 1رور جوانان بهش  هستند؟سآن دو پيامبر در باره او و من فرمود: كه 

انتد:   هدر مني يك سال قبل از مرگ معاويه اس  كته دربتاره آن گفتت    خطبه امامت 
نازل شده يود را نگذاش  مگر  بي  اهلآيه قرآني را كه در شان  حرر   من آن هي 

اند و از آنهتا بتر هتر يتك از     اينكه آن را بر جمع صحابه و تابعين حا ر در مجلس خو
كته ايتن را از    آري بته ختدا ستوگند   : گفتنتد  مي گرف  وآنها مي روايا  شهاد  و گواه

فتنتد بته ختدا ستوگند ايتن      گ متي  وتتابعين . دهيم مي شنيديم و شهاد  رسول خدا
 2.شنيديم: شناسيم مي سخنان را از كساني از حساب كه آنها را به امان  و راستي

 انتخاب سه یک موقعیت و

يتل  توان ديتد وتحل  مي رابطه علم وايمان ويا علم وكفر رادر صحنه عاشورا به راحتي
 شتود و گتاه   متي  به راستي چرا علم وآگتاهي گتاه بته تحتول ايمتان وبتاور منجتر       ، كرد
آيا مشكل در نوع ودرجه علم اس  و يا اينكه براي ايمان شترائطي   ؟ماند مي خاصي  بي
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ما وجود دارد بستياري از متا    هكسي اس  كه در زندگي هماين پارادو ؟ديگر الزم اس 
يمتان يتا   ها ه باطل علم داريم ولي با اين وجود انتخابنسب  به راه صحي  يا  الل  را

اي  ي نبوي و علوي و حتي برنامهها ييگو پيشدر عاشورا بر اساس . غلط اس  ياسس  
در باره معرفتي   ها حج  موقع رفتن به صفين در كربال داش  تمام كه حرر  علي

معرفي تفصيلي ، آن ي بارز حق و باطل درها معرفي شخصي : يي حادثه كربالگو پيشو 
مكان آن حتي معرفي اجمالي زمان آن صور  گرفته بود تا مسلمانان به هنگام مواجهته  

 .  نداشته باشنداي  با آن هي  عذر و بهانه
نتع ونتابودي ايتن معتارف     سال حكوم  خود سعي در م بيس البته معاويه در طول 

حتتي در   هتا  ييگتو  پيشو از اين روايا   يي بسيارها هلي با اين وجود هنوز رگونمود 
توانس  منجتر بته تحتول ايمتاني      مي وجود داش  كههم دس  افراد خاكستري و سياه 

آنها شود ولي لجاج  وعناد آنها در برابر علم وشتناخ  شتان رويتدادها را بته ستم       
 . ديگري برد

 ي پس از آنها بحراني قاطع و نوع ايمان يا ترديد مواجهه با علم و: عيتموق
 :  از شناخ  تا باوري عميق: انتخاب سفيد وضعيت و

 زهيربن قين
بهانته ستفر حتج ودر    بته  كه از گروه عثمانيه شهر كوفه بود كه شده به او نسب  داده 

در  ؛ور شتده بتتود ي ناخواستته آينتتده كوفته از شتتهر د  هتتا گريتتز از رويتداد بتراي  واقتع  
كند بته هتر    مي ره تالوگردد ودوبا مي رويدادهاي ناخواسته با امام وكاروان او هم مسير

جهت  يتك اطتراق    . ولي به نحو شده از كاروان امام فاصله گرفته وبه سرع  دور شود
لتي آن را  وبا اينكه با دعو  امتام بتراي ديتدار روبته رو شتد       زرود ا طراري در منزل

 .  شمات  واصرار همسرو او را ناچار به پذيرو ديدار امام كرداما ، نپذيرف 
ايتن تحتول   : تحولي عميق وژرف او رافراگرفته بتود از او پرستيدند  پس از ديدار كه 

بلنجتر در   فتت  شتهر   ها پيش در ماجراي نبترد و  سال: او گف  سرچشمه در كجا دارد؟
شتادي  : بته ماگفت   ، بتود آذزبايجان چون فت  نصي  ما شد سلمان فارسي كه همراه ما 

اس  كه در كربال حسين كسي شادي وفت  براي آن ، حقيقي شما در اين فت  نبايد باشد
 پتذيرو  و يادآوري اين سخن سلمان مرا به ديدار حسين ؛را ياري نمايد بن علي

 1د.سخن او ترغي  كر
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 : دیگر موارد
يجي اونستب  بته   ناشي از علتم وآگتاهي تتدر   اي  قصه تحول ايمان حر هم به گونهت 
علمتي   ؛واز نزديك اس  به واسطه انس چند روزه او ومشاهده امام اس  كه امام

بته   كه حر سعي در كتمان يا مقابله باآن ندارد ومي گزارد تا تدريجا در درونتش تبتديل  
 . قطعي شوداي  باورري عميق واراده گاه آنحير  وترديد و

   :فایده بي علمي: انتخاب خاکستری موقعيت و
از كوفه به سوي صفين جه  رويايي و مصتاف بتا    به هنگام حرك  امير الؤمنين

مام ا؛گذشت   مي امام به سوي شمال عراق ودر مرز عراق وشاما  از كربال رمسي، معاويه
 هزار نفر گفته شده و اكثرا كوفي بودند چتون بته كتربال    90تا60به همراه لشكري كه از 

ين آمده و در پيش روي تمام لشتكريان  تمن حتزن    رسد در محل قتلگاه ازاس  پاي مي
اين برنامه براي كوفياني كته  ، دهد مي گويد و همگان را هشدار مي وگريه وماتم از آينده
 علتم و  و وجو جس امام ندارند به جاي آنكه زمينه ايجاد پرسش و غالبا اعتقاد قلبي به 

 . دگرد مي تمسخر هجو و بعراً ايمان باشد باعث شك و ترديد و
هرثمه بتن اعتين از حا تران در لشتكر صتفين و شتاهدان ستوگواري اميتر         : هرثمه
 ، ولي او كه از شيعيان شهر نبود و اعتقاد قلبي به امتام نداشت   در كربال بود المؤمنين
با وجود آنكه نبرد صفين يك ستال   ترديد نگريس  و شك و ۀاين رويداد به ديد لذا به

را كه براي همستر شتيعي   اي  ين خاطرهتر ، مهمصفينطول كشيد ولي او در بازگش  از 
ولتي همسترو از   . كند همان حادثه رويداد كربالس  مي خود به قصه هجو امامش ذكر

رستد و او   مي فرا سيدالشهداگذرد تا زمان قيام  مي ها سال. كند مي مقام امام خود دفاع
روز ، بتا عمتر ستعد    كه همه چيز را فراموو كرده همراه گروه چهارهزار نفري اعزامتي 

همد آنجا كربالست  ودر  ف مي گذرد و مي شود و يك روز كه مي چهارم محرم وارد كربال
كته دائتم ختوره     دچار شك وترديدي عجي  و فراوان شتده . اس  برابر آنها حسين

كنتد و پتس از    متي  جان او شده و سرانجام او را از لشكر كوفه و راهي لشكر گتاه امتام  
اكنون قصتد  : پرسد مي ! امام از او؟پردازد مي اد آوري آن رخداد تاريخيديدار با امام به ي
ديگر با كوفيان نخواهم بود ولي طاق  ماندن با شتما را هتم   ؛گويد مي او؟داري چه كني

و !خواهي ما را نشتنوي  پس چنان از اينجا دور شو كه فرياد ياري: فرمايد مي ! امام؟ندارم
 1.نهد مي او به سرع  پا به فرار
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 از دیگر موارد
بود كته چتون    شيبان بن مخرم هم از حا ران لشكر كوفه به همراه امير المؤمنين

گتردد و استتخوان    متي  كند همان وق  مي   به سخن امام شكبيند و نسب مي رخداد را
گتذرد وچتون حادثته     ها مي ، سالنهد مي يابد و محل قتلگاه را عالم  مي رااي  خر مرده

نشيند تا ماجرا تمتام شتود و    مي اس  او به آنجا آمده و به انتظاركربال در شرف رخداد 
پردازد و پتس   مي عالم  خودي وجو جس آيد و به  مي پس از رفتن لشكر كوفه گاه آن

بوده است    بيند دقيقا قتلگاه امام در همان جاي گريستن اميرالمؤمنين مي از يافتن آن
   1كند؟! مي باور ار سال قبل امام عليبيس  سخن  وتازه آن وق 
 :  شود مي دانش آزار دهنده كه سرانجام زير پا گذاشته: انتخاب سياه موقعيت و

عمر ، كند مي پيوندد و اطراق مي حر سپاهرسد و به  مي لشكر عمر سعد چون به كربال
. ي نزد امام بفرستد و پاسخي شفاف از امام دريافت  كنتد  دافتد تا قاص مي سعد به تالو

اولتين نفتر    ،تا يكي از آنهتا را نتزد امتام بفرستتد     خود را جمع كرده پس خواص لشكر
نگاران بته امتام است  از ديتدار امتام سترباز        ولي او چون از نامه ،اس  «عزره بن قيس»
 انتختاب  «شتعبي هلل كثيتر بتن عبتدا   »كنند تتا اينكته    نمي چند نفر ديگر هم قبول، زند مي
او در آستانه خيمه گاه امام توسط يتاران   ادبي بي شود ولي او هم به واسطه تندي و مي

كند و او به ستوي   مي بن قيس را انتخاب ةپس عمر سعد قر. شود مي حرر  برگردانده
ايستتد   متي  افتد و چون در كنار خيمه گاه امام در انتظتار اجتازه ورود   مي كاروان امام راه

و را آدمتي ختوو   متن تت   گويد قره مي به او، بيند ومي شناسد مي حبي  بن مظاهر او را
ولي قره بته او  . كردم در مثل چنين جايي تو را ببينم نمي شناختم و گمان مي مفكر وسال
باز گشت    دقص، رود و پس ازدرياف  جواب حرر  مي دهد و به ديدار امام نمي پاسخ
گردي و ايتن مترد    مي گويد قره نزد اين قوم ستمگر باز مي حبي  دوباره با تعج ، دارد

وپتس  ، د من اكنون قاصد هستم وبايد خبر را برستانم گوي مي قره؟كني نمي ري)امام(را يا
 2.ماند مي ر سعدمرود وتا آخر با ع مي !ولي؟از آن شايد با خود بينديشم

پس عمر ستعد  ، روزي عمر سعد با امام قبل از حادثه عاشورا رودرو شد: دیگر موارد
و امتام   !؟كه متن قاتتل تتو هستتم    گويند  مي كنند و مي سفيهان شهر گمان: به امام گف 
 3.ر هستندآنها سفيه نيستند بلكه دانشمندان شه: پاسخ داد كه
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اي  ي براي هي  حادثهبيت اهلو يي نبوي وعلوي گو پيشدر روايا  : نتيجه وجمع بندی
ين تتر  مهتم روايتاتي كته   ، مهدوي  روايا  وجود ندارد وآخر الزمان و به اندازه عاشورا
ي پتيش  هتا  هي بخشي و ايجاد زمينه سازي اجتماعي نسب  به رويدادكاركرد آنها در آگا

رو اس  با اين نگتاه بتين آخرالزمتان و جامعته امتوي زده معاويته و بتين ظهتور قيتام          
ي هتا  هشتدار  ي از روايتا  گيتر  ي فراوان اس  با شد كته بتا درس  ها شباه  سيدالشهدا

ستازي   و آمتاده  ستازي  زمينته  به ستوي ، آخرالزماني و الگوگيري از دانش مفيد ياران امام
 ظهور گام بردارد. 

 :انتظار وسطح درک و توقع مردم از امام. 3

وشناخ  انتخاب انستان  ، آدمي پس از در   رور  انتخاب الگو براي زندگي خود
گيترد چراكته    متي  توقع در وجتودو شتكل   حال  انتظار و ؛كامل وشناخ  انسان كامل

حرك  و رور  حرك   اس  كه گاه آنني كمال الگو را در  ك وقتي نقص خود  و
 . تظار براي حرك  و فعالي كند و اين يعني پيدايش ان مي معنا پيدا

انتظتار صتحي  آن است  كته در متن      : تواند داشته باشد مي البته اين انتظار دو حال 
يعني من وقتي نقص خود و كمال الگو را يتافتم از ختود متوقتع باشتم كته       ؛شكل گيرد
او كامل اس  پس بايد ببينم انتظتار     بنمايم و چرا كه فرو آن اس  كهتالو و فعالي

گيتردو   متي  تظارهاي او از من چيس ؟ ولي متا سفانه غالبا اين رابطه معكوس شكليا ان
گيرد و من خود را مهم  مي انتظار در درون من بدون هي  حال  توقع وتالو شكل اين

گيترد و الزمته    متي  ان كامل و تعاليم او شتكل يا انتظارهاي من از انس تصوركرده وانتظار
واسطه نقص ورشد نايافتگي من ايجاد انتظارهتايي است  در   اين انتظار داني از عالي به 

به فرمان متن باشتد و يتا    يا اين كه امام بايد حالل مشاكل من باشد و حد و معناي اينكه
 . من تالو كند منافع اينكه امام تهديدي براي منافع من نباشد بلكه براي رشد و تكثير

نقتا  ستياه و تاريتك رختداد      اين موقعي  ومو وع يكي از فرازهايي حستاس و از 
 : نشينيم مي كربالس  كه به تحليل آن

 در محضر سخن وسیره امام

با آغاز حرك  تاريخي خود از مدينه و به وي ه به هنگتام اقامت  چنتد     امام: الف
توقع وانتظتار جامعته استالمي را از حاكميت       دارد تا سط اي  ماهه در مكه تالو وي ه

ي بته  نگتار  نامته بته   به حرك  وا دارد كه نمونه آن در اقدام امتام  باالتر برده و آنهارا
 . فرازي از اين نامه چنين اس . دهد مي اشراف و بزرگان بصره خود نشان
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ود ختوانم چترا كته ستن  او را نتاب      مي شمارا به كتاب خدا و سن  پيامبرو فرا... 
شتمارا بته راه   ، و فرمانم بريتد  اگر گفتارم را بشنويد اند هكرده و بدع  را احيا كرد

 1...راس  هداي  كنم

 الهتا تتو  بار: سال قبل مترگ معاويته   در مني يك امام فراز پاياني خطبه: دیگر موارد
 داني كه آنچه از ما سر زد )ومي رند(براي رقاب  فرمانروايي و نيز دسترسي بته متال   مي
ي آيين تو را بنمايانيم و سامان بخشتي  ها بلكه از آن روس  كه نشانه، ارزو دنيا نبود يب

ي  آشكارا سازيم تا بندگان ستمديده تو آسوده گردند و بته فترائد و   ها را در سرزمين
 2...سنن و احكام تو عمل كنند

رر  ي كوفيان اس  كه  من اعزام حها پاسخ به نامه اولين نامه امام: مورد دیگر
گونته   اين سيدالشهدافرستد و نگاه كوفيان را به مسئله امام  و قيام  مي مسلم به كوفه

 آگتاهي  آن مطالت   از آوردند را شما يها نامه سعيد و هاني بعد اما: كه نمايد مي اصالح
 است   اميتد  كه چرا بيا ما سوي به پس نداريم امام ما كه بود اين شما بيشتر سخن يافتم
 3.گردد رهنمون حق و هداي  به را ما تو واسطه هب متعال خداي
 يهتا  نامه پاي شدن كشيده ميان به: سيدالشهدا قيام در توجه شايسته نكا  از: ب
 نامه همه اين امامهايش اس  و اصوال اينكه  ها و مالقا  ديدار در امام توسط كوفيان
 حادثته  پايتان  از پتس  و كنتد  متي  محافظت   آنها از تا آورد مي كربال تا خود مراهه به را

 توجته  شايستته  نقا  از يكي. اس  آمده چهها  نامه اين برسر كه شود نمي معلوم عاشورا
 و سياستي  تحليلي با خود غي  علم سواي امام كه چرا، اس  عاشورا حادثه در وتحليل
 راهتا   نامته  وجود اين با ولي، شود كوفيان به اعتمادي بي به آگاه تواند مي ساده اجتماعي
 ونقتش  مردم از امام توقع و انتظار منظر از مگر باشد نمي اين و، دارد خود با همواره
 .  بداند را آنها عمده بودن پايه بي چه اگر، امامهاي  يگير تصميم در آن
 برابتر  در، استدي  مردي هب پاسخ به كربال به مكه راه طول در امام نمونه عنوان به
 چنتين  ويتارانش  حتر  بتا  مواجهته  در متثال ؛ كند رومي ارها  نامه عمرسعد برابر در و رحّ
 :  فرمايد مي
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 و رستيد  شتما  يهتا  نامته  اينكته  از پس مگر نيامدم شما سوي به من مردم اي هان
. اگتر  اكنتون ... نداريم امامي ما كه بيا ما سوي به كه گفتند و آمدند شما فرستادگان

 خرستند  نا آمدنم از و كنيد ينم را كار اين واگر... ام آمده من هستيد خود پيمان بر
 1.روم مي ام آمده كه جا همان به و دانمگر روي شما از نيز من، هستيد

 انتخاب سه موقعیت یک

 وهتم  نبتود  اسالمي جامعه برايل آ وايده مطلوب و عي  )معاويه( امويان حكوم 
 بته ، بودنتد  يگتر  واصالح تحول براي فرصتي انتظار در ها سال هكوف جامعه وهم امام
 حستين  امتام  نزداي  نامه ارسال با كوفيان، مجتبي امام شهاد  از پس نمونه عنوان
 حوالته  معاويته  مترگ  از پتس  بته  را حادثته  اين امام ولي كردند قيام به دعو  را ايشان
 2.دهد مي
 جامعته  از امتام  انتظتار  و گتردد  متي  آغتاز  حستيني  قيام و حرك  معاويه مرگ با

 امتام  قيتام  آغاز از پس كوفه در هم سو آن از، رسد مي فعلي  به كوفيان وي ه به اسالمي
 بته  كوفته  شهر بر كمحا جوّ كوتاهي فاصله به و گيرد مي شكل ودعو  انتظار از موجي
 گتردد  مي تر وسيع روز هر مو  اين شعاع و شود مي تبديل يگر دعو  و انقالبي جوّي
 .  رسد مي امام به نامه هزار 12 روز5 تنها فاصله به رمران ماه نيمه در كهاي  گونه به

 نه؟ يا اس  نهفته واقعيتي نامه همه اين سر پش  آيا ولي
 يانه؟ هس  آنها از امامي انتظارها وتوقع مرتبه يگير شكل همراه بهها  دعو  آيا
 ؟بلعكس يا اس  امام از آنها انتظار از ناشيها  دعو  اين آيا
  ؟اس اندازه چه تاها  انتظار اين عمر وآيا
 كته  گيرد مي شكل حساسي و تاريخي انتخاب سه و موقعي  يك هك اس  گونه بدين
 : اس  چنين آن گانه سه و عي 

 آن ذهني مرات  و ابعاد و انتظار حال  ايجاد و ادعا: موقعيت
 : پويا و مثب  انتظار: سفيد وضعيت
 :مسهر بن قيس
 شهر يعيانش وريآ جمع اب صرفا مظاهر بن حبي  نند هما شهر جسته بر شيعيان از او
 بته  نگتاري  نامته  محتدود  نهرت   ايجتاد  و امتام  حرك دربارۀ  بحث جلسا  گذار پايه
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 فعاليت   و تالو به او در كه انتظار عشق بود كوفه به ايشان دعو  براي شهداالسيد
 نزد به كوفي شيعيان قاصدان و پيك ازاولين خودو كه شد باعث بود شده منجر فراوان
 چتون  او بپيمايد ها بيابان رادر مكه تا كوفه متري كيلو1400ف مسا ماما ودعو  باشد
 همتراه  امتام ۀ فرمتود  بته  بعد چندروز ولي ماند امام محرر در عاشقانه رسيد مكه به

 نهايت   مستلم  بتراي  كوفيتان  از يگير بيع  در و شود مي كوفه راهي عقيل بن مسلم
 حرتر  ه نامت  قاصتد  رستد  متي  نجتام ا هب مهم اين چون و دهد مي انجام را خود تالو
 حرتر   بته  او عشتق  ايد مي مكه به شودوچون مي مكه در امام نزد به كوفه از مسلم

 وچون. شد عراق مسير راهي امام كاروان همراه تا شود مي امام نزد او ماندگاري
 دستور عاشقانه اس  فه كو بلد راه كه او سدي نو مي كوفه براياي  نامه امام راه دربين
 شتده گير دس  راه ميان در ولي پذيرد مي خطراتش تمام رابا كوفه به نامه بردن براي امام
 كوفته  منبتر  فتراز  بتر  را امتام  پيام انكه  من دشمن دادن فري  و شجاع  با كوفه ودر
 .رسد مي شهاد  به كند مي قرائ 

 خنثی انتظار خاکستری وضعیت

 او سستتي . اس  تشيع مدعي و فهكو در خزاعهۀ قبيل رئيس: خزاعي صرد بن ليمانس
 با صل  ازرخداد پس مجتبي امام به او وشمات  تندروي ويا جمل نبرد در حرور از

 را نگاري نامه مو  كوفه اودر حرر  قيام شروع از پس. دارد خودۀ پروند در را معاويه
 يابتد  متي  توسعه چنان كند مي ايجاد او كه موجي دهد مي وشيوع شروع شيعيان كمك به
 نگتاري  مته  نتا  بته  شتروع  انتديش  مصتلح   اشراف برخي مانند هم شهر شيعيان غير كه
 بته  مسلم حرر  مدنآ از پس ولي، اس  نگاري نامه ايجاد او تالو نهاي  كنند مي

 خطرنتا   وبتا  اونيس  از ياثر و نامي ديگر نآ از پس رخدادهاي و امامه نمايند عنوان
هتا   بعد خوداوكه كشاند انزوامي كنج به هم راو ا هقبيل بلكه خود تنها كوفه او اع شدن
 : گف  سخن چنين نهر  شروع موقع در شد توابين نهر  رهبر و رئيس

 يتاري  او. نامته  يتاپي پ كترد  حركت   عراق سوي به علي بن حسين كه هنگامي
 كتنج  بته  ختود  دنيتاي  دادن دست   تترس  از متا  ولي رسيد مي ما به يشها خواهي
 1.ننموديم ياري را او و وديمب برده پناه يمانها خانه
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 :دنيوي مصال  و منافع حفظ جه  در و منفي انتظار: سياه وضعيت
 والتي  حكومت    تعف  درتت   ق ه 60 سال شعبان ماه اواخر در كوفه در كه هنگامي

 الوقتوع  قريت   آمتدن  شتايعه  و رستد  متي  او  به يانشيع گارين نامه نهر ، شهر اموي
 يا تبليغا  خاطر به هم شيعيان غير از ييها گروه جاتدري اس  مطرح شهر بهسيدالشهدا 
 شتهر  بتر  و آمتد  امتام  فتردا  اگتر  تا پيوندند مي ينگار نامه مو  به آينده از خطر احساس
 اشتراف  گتروه  ايتن  دسترآم . باشتند  نيفتتاده  عقت   جديتد  شرايط از هم آنها شد مسلط

 را امويتان  ومت  حك با ساله 20 همكاري سابقه كه آنها هستند كوفه شهر سنج مصلح 
 را ينگتار  نامته  مو  گستردگي و ديده  عف به رو شهر در آنهارا موقعي  چون. دارند
 امتام  بته  مرتمون  ايتن  بته اي  نامه كه رسند مي نتيجه اين به مشورتي مجلس در؛بينند مي

 هتر  هستند آب پرها  چاه و رسيدهها  ميوه و اس  خرم و سرسبز ها باغ بعد ماا: )بنويسند
 1بود( خواهيم تو آماده سربازان ما يخواست گاه

هتا   همتان  بود... و حجا  بن عمرو، ابجر بن حجار، يربع بن شبث سوي از نامه اين
 ختود  منافع حفظ جه  سرع  به اس  شده كوفه شهر وارد زياد ابن شدند باخبر تا كه
 .  آمدند امام مصاف به كربال تا آن حفظ براي حتي و پيوستند او به

 یگیر نتیجه

 اس ؟ امام از من انتظار يا باشد بايد من از امام انتظارمعناي  به نتظارا
 باعث كه من ناقص معرف  و در  يعني باشد امام از من يها انتظارمعناي  به اگر
 ايتن  در باشتد  مي يمها خواسته اساس بر امام درباره كردن قراو  و محوري خود ايجاد
 استاس  بر م اس  خودم منافع حفظ براي اي و س ها خوشي مختص يا من انتظار حال 
 .  اس  من يها خواسته وها  نياز مجري و عامل امام آن

 حركت    رور معناي  به باشد امام به نسب  من آمادگي و انتظارمعناي  به اگر ولي
 و دارم نفس كه آنجا تا يعني، اس  مني  ها تالو وها  توانمندي حس  بر من فعالي  و

 از و هست   امامم كه باشم گونه بدان و. ننمايم دريم فعالي  و جنبش زا بايد دارم اعتبار
 .دارد توقع من
 كته  بودنتد  كستاني  كتربال  شتهداي ؛بود ديگتران  از كربال شهداي امتياز نقطه همين و
 بته  ديگران ولي بودند دادهل شك آنها از سيدالشهدا يها انتظار افق در را خود زندگي
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 مستير  در تا داشتند توقع و انتظار امام از بيشتر، خود درون در راستين انتظار ايجاد جاي
 يتا  و نكترد  حركت   مستير  آن در امتام  چتون ، نماينتد  حرك  يشانها خواسته و اهداف
 دانگتر  روي و منصترف  ختود  ادعتاي  از آنها پس نزد را آنها اهداف با موافق  ساز زمانه
 .  شوند مي
 يتاران  مقتام  آرزوي بتاره  در ي سيدالشتهدا  هتا  زيتار   در كته  آنچته  نگتاه  اين با

 كته  اس اي  قيقيح انتظار استمرار آرزويمعناي  به حقيق  در خوانيم مي سيدالشهدا
 . بودند آن سمبل و نماد، خود زمان امام ياران باوفاترين مقام در آنها

 دنیا و دین. 4

 و تعلتق  احساس رود مي باالتر او سن چه هر، نهد مي دنيا به پا تولد با كه وقتي آدمي
 رشد موازا  به كه چرا. گردد مي بيشتر كند مي زندگي آن در كه محيطي به او گيتوابس
 بيشتر دنيوي مظاهر و دنيا با او انس و درگيري ميزان و بيشتر او دنيويها  دارايي بيشتر
 .  باشد مي انسان درها  انحراف وها  بحران از بسياري آغاز نقطه همين و. شود مي

 و طراحتتي و گتتذاري ارزو بتته ختتود زنتتدگي محتتدوده استتاس ربتت آدمتتي كتته چتترا
 .  پردازد مي ريزي برنامه
 آنچته  يعني باشد زميني زندگي جغرافيايي و تاريخي بستر فقط تواند مي محدوده اين
 ختود  بتا  خلتو   آدمتي  كته  چترا  باشتد  آن از فراتر تواند مي و دارد اختيار در و هس 
 كته  است   درونش در وسيعي يها ظرفي  وها  عداداست، امكانا  داراي كه ببيند تواند مي
 و امكانتا   همته  اين نيس  قبول وقابل. اس  زميني ساله صد نهايتا زندگي فراتر بسيار
 دنيتا  پتس . شتود  تمام چيز همه مرگ با هم آخرو در و باشد سال صد برايها  استعداد
 حيتا   را سانيان حيا  از مرحله اولين بلكه و نيس  آدمي زندگي محدوده و چيز همه
 . دهد مي تشكيل زميني
  بترداري  توشته   تمن  بايتد  و است   معبتر  و مزرعته  دنيا كه واقعي  اين در  ولي
  جاست   همتين . است   باور وغير تلخ بسياري براي كرد گذرن آ از بيشتر و بهتر چه هر
 پديتدار  يتا ودن آختر   يتا  ودنيتا  دين بين ترديد، وباطل حق وباطني دروني تقابل در كه
 معيتار ، يمهتا  ريتزي  برنامته  لحظته  لحظته  در يمهتا  انتخاب لحظه لحظه در يعني شود مي

 دنيتوي  يتا  اختروي  يتا  دنيوي محدوده، باشد چه انتخاب و گذاري ارزو باري ومال 
 ؟واخروي
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 بته  دنيتا  و ديتن  بين انتخاب در انسانيي  ها ترديد ترين واقعي صحنه كربال كارزار و
 .اس  زندگي براي طراحي و يارمع و محدوده عنوان

 امام سیره و سخن محضر در

 آن داخل شما دارم دوس  ام ساختهاي  خانه: كرد عرو حسين امام به شخصي *
 بته  توجته  )بتا : فرمتود  و انداختته  آن به نگاهي؛ شد آن وارد حرر . كنيد دعا و شويد
 ادآبت  را ديگتران  نته خا و ساخته ويران را خود آخر  خانه(: بود شده آن در كه خرجي
 1.دارند نفر  تو از آسمانيان و فريفتند را تو زمينيان، اي نموده
 :  فرمود و كرد گذراي  خانه به راهي در امام *

 2.اس  برانداخته را دين و برافراشته را گل

 ستاده ، ناپايتدار  ستايه  بته  شدن فريفته، دنيا ناپايدار يها لذ  اهل اي: فرمايد ومي *
 .  اس  لوحي

 منتزل  را وآن آفريتد  را دنيا كه را خداوندي سپاس: عاشورا صبح امام خطبه اولين
 فريت  ؛ آورد در ديگتر  الحت  بته  حتالي  از را ختود  اهتل  پيوسته كه داد قرار ونيستي فنا

 گمتراهش  دنيتا  كته  است   كستي  بدبخ  و خورده را دنيا فري  كه اس  كسي خورده
 را ختود  كندوآزمنتدان  اميتد  نتا  را ختود  اميتدواران  دنيتا  كه نخوريد دنيا فري س پ؛كند

 يادتتان  از را بزرگتوار  ختداي  و گشتته  چيره شما بر شيطان كه )راستي... كند مي محروم
، آيتيم  باز او سوي به و خداييم آن از اما كه حقا، شما وآهنگ شما بر هالك  پس، برده
 . ستمكاران( گروه باد دور پس، شدند كافر، ايمانشان از بعد كه اند مردمي واينان
 تتا  پس اس  زبانشان ير آويزي دين و هستند دنيا بندگان مردم همانافرمايد:  يو م *
 آزمتوده  بتد  بتا  گتاه  هر و نمايند دينداري دهد پاسخ را شان دنيوي يها معيش  كه آنجا
 3.گردند اند  دينداران شوند
 ديتن  امور بر را ظالمان شما: تابعين و صحابه به خطاب مني خطبه در امام سخنان از
 همته  واين، روند راه خودي  ها خواهش و شهو  در و كاركنند شبهه به تاگمارديد  خدا
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 از سترانجام  كته  است  اي  دنيوي زندگي به شما بود خوو و مرگ از شما فرارسب   به
 1.شد خواهد جدا شما

 انتخاب سه موقعیت یک

 و. ماس  از بسياري مشكل، قيمتي هر به آخر  و دنياودنيا و دين بين معج و ترديد
 بودن ابدي غير چون ملي دارد دنيوي زندگي و دنيا بهها  انسان هاي اسار  در ريشه اين
 هتي   مترگ  دغدغه چون نشود رويگردان طور به هم آخر  از خواهد مي بيند مي را آن
، بزنتد  دست   وهمزيستتي  جمع نوعي به كند مي تالو هماره پس كند نمي رها را او گاه
 بعدي فجايع و شود مي منجر آخر  و دين رفتن حاشيه به عجم اين غالبا متاسفانه ولي
 دنيتا  يتا  ديتن  انتخاب درها  ترديد وها  اييگر دنيا اينز ا آكنده كربال صحنه. دارد دنبال را
 رحلت   از پتس  كته  چرا. اس  زندگيي  ها مال  وها  معيار يا اهداف انتخاب مقابل در

 داده روا  جامعه در آن فريبنده مظاهر و اييگر دنيا، اسالمي تعاليم خالف بر، پيامبر
 و شتوند  دنيتا  گرفتتار  و استير اي  گونه به اجتماعي طبقا  همه كه شد داده وتالو شد

 تترويج  و ايجاد درصدد پيامبر كه مخلصانه خواهي معوي  و ايماني روحيه ديگرآن
. شتد  زده دنيتا  جديتد  جامعته  ايجتاد  باعث همين و. باشد نداشته وجود ديگر نباشد آن

 گتروه  در چته  ماندنتد  باز سيدالشهدا همراهي از كه آنها از بسياري كه اس  وجال 
 فطتري  حقتايق  و استالمي  تعتاليم  از هنوز كه اين دليله ب خاكستري گروه در چه و سياه
 فردايتي  كته  داشتتند  اجمتالي  يقتين  بلكه و زدند زيادمي حدس، بودند نشده دور كامال
 كترده گيتر   زمتين  را آنهتا  حال زمان اسار  همين اين يول بود نخواهد آنها براي روشن
 ادعتاي  و دنيا و دين جمع مقام در بازي زرنگ براي وتالس زميني اسار  منظر از. بود

 . شويم مي عاشورايي يها شخصي گر  نظاره به يگر محاسبه
  ودنيا دين تعارو: موقعيت

 :  واهيخ معنوي  نهايي لهادمع تا اييگر جمع ارزيابي: سفيد شخصيت
 داشتتن   تمن  آغتاز  همتان  از كته  هستتند  سيدالشهدا خالص ياران بخش اين در
 را امتام  يتاري  نتداي  چتون  و نبستتند  دل آن بته  گتاه  هي  ولي موفق دنيوي زندگي
 ايتن  شتاخص  ولتي  شتدند  كتربال  راهتي  و تندشست  زندگي از دس  سرع  به شنيدند
 :هستند نفر دو مو وع
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 عالقه هم همسرو به كه بود كوفه در كرده ازدوا ه ازت جواني او: كلبي عميرهلل عبدا
 شتهر  جوانتان  عنتوان  بته  كتوفي  جوانتان  همه مثل هم ديگري آرزو يك، داش  فراوان
 . بود اسالمي جهاد در شرك  نآ و داش  اسالمي نظامي

 حومته  )لشتكرگاه  لته ينخ در را كتوفي  ستربازان  انبتوه  و آيد مي بيرون منزل از روزي
 حستين  بتا  نبترد  آنهاد قص كه شنود مي و پرسد مي آنها هدف از وقتي ليو بيند مي كوفه(
 حتال  در آرزويتش  بينتد  متي  و كنتد  مي انديشه و خلو  خود با كمي؛ اس  علي بن

   !؟س ا چگونه آن در باطل و حق ولي اس  تحقق
 و است   كرده انتخاب را حسين سرانجام، گويد مي همسروبه  و رود مي منزل به
 پتذيرد  مي عاشقانه او و ببر خود با هم مرا گويد ، مينرو گويد نمي همسرو و برود بايد
 كتربال  شتهيد  زو  تنهتا  امتام  ركتاب  در و شتوند  متي  كتربال  راهي مخفيانه دو هر و
 1.گردند مي

 :  اس  رياحي يزيد بن رحّ: سفيد شخصي  ينتر مهم

 بتراي  جهت   بدين اس  كوفي دالوران و نها فرماند از اما؛ نيس  كوفه شيعيان از او
 بن حسين، امام با مواجهه اولين در شود مي اعزام امام رويارويي به امام راه كنترل
 آشتوبي  او درون امتا  كنتد  متي  او بته اي  ويت ه  احترام حتي و شناسد مي كامال را علي

 بته  را او دنيتوي  ماموريت   يتا ؟ كنتد  انتخاب را حسين آيا كه شود مي پاه ب عجي 
هتا   ترديتد  ميتان  اين در؟ شود مند بهره آن منافع از و برساند انجام به انقهرم يك عنوان
 يعنتي : دنيا و دين بين جمع: دهد انجام مهماي  زرنگي كند مي سعي يگر محاسبه از پس
 انجتام  و مقتام  و پست   در مانتدن  بتاقي  وهتم ، امام به نسب  احترام و ادب رعاي  هم

 دو و ترديتد  هنتوز  اما دهد مي ادامه عاشورا صب  تا را گانه دو بازي اين. خود ماموري 
 بته  را جمتع  ايتن  بتوانتد  تتا  دهتد  متي  فريت   را خود دارد و اس  نكرده رها را او دلي

 .  برساند نيكو سرانجام
 وختط  تئوري ايانپ خط به بيند مي شود مي قطعي نبرد كه عاشورا صب  سرانجام ولي
 و؛ يدشت ك شمشير بايد سرانجام و نيس  پذير امكان جمع اينجا وديگر رسيده خود مشي

 نتزد ، او عتجمي طرح شكس  به اعتراف با سرانجام و. كند انتخاب بايد مي كه اينجاس 
 نمايد! مي وعجي  مهمفي اعترا و آيد مي امام
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 شتما  بتا  جنتگ  بته  واقعتا  اينهتا  و بكشتند  جتا  اين به را كار كه كردم نمي گمان من»
 «بيايند؟!
 وخوشتي  خوبي به چيز همه اينكه اميد به، بود دوگانه يباز بر من سعي االن تا يعني
 نمتايم  حفظ را منافعم تا دادم مي فري  را خود داشتم من حقيق  در امام. شود تمام
 1.ام آمده توبه براي پس اس  نبوده بيشاي  فريبي خود طرح اين فهميدم اكنون و

 : شتربي كشيدن نفس روز چند بلكه آخر  نه دنيا نه: خاکستری شخصيت
 جعفي حر بناهلل  عبيد
 راه خبتر  چتون ، بودنتد  او گترد  جوانان ازاي  عده همواره كه بود كوفه شجاعان از او
 در لشتكر  آوري جمتع  بتراي  را ادزي ابن تالو و شنيد را عراق سوي به امام افتادن
 ختواهي  و شتود  نبترد  و سياس  بازي وارد بايد زود يا دير فهميد، ديد قوا تمام با كوفه
 وآختر   شهاد  و بود حسين سو يك: شود بايد طرفي آن ويا طرفي اين يا خواهين
 تمام با و پرداخ  كتاب و حساب به مدتي او. دنيوي يها وسوسه و زياد ابن سو يك و

 هتي   امتام  با مصاف، كه رسيد نتيجه اين به بود گرفته فرا را او كه دروني يها ترديد
 عتامالنش گير  گريبان زودي به حسين خون و داش  نخواهد دنيوي منافع او براي وق 
معنتاي   بته  هتم  حستين  يتاري  امتا . اس  فري  دنيوي يها وسوسه پس، شد خواهد
 محاستبه  در نهايت   در، است   مانتدن  زنتده  به مند قهعال او كه حالي در، اس  شهاد 
 و ييتر گ كنتاره  و كوفته  از موقتع  به فرار با كه رسد مي نتيجه اين به ودنيا دين بين جمع
 .كند مي حفظ را خود حيا  و زندگي و منافع حداقل طرف دو به نسب  وتياتف بي

 را( حجتاز  هرا ختالف  )بتر  غربتي  شمال راه كوفه از شدن دور هنگام به جه  بدين
 زدن دور حال در كه امام ولي نشود مواجهه امام كاروان با حتي تا كند مي انتخاب
 قصتر  در كتربال  از قبل خود منزل اخرين در س ا شمال سوي به جنوب از كوفه منطقه
 ديتدارو  بهاهلل  عبيد تا فرستد مي او نزد را ياران از يكي شود مي رو روبه او با مقاتل بني
، خوانتد  مي ياري با را او و آمده ديدارو به خود امام و كند نمي اعتنايي او ولي دبياي
 امتام  ولتي . كنتد  متي  عر ته  امام به را شمشيرو و اس  كامل اعتنايي بي در او ولي
 متا  از كته  اكنتون ، ختواهيم  مي را ياري  و ايم نيامده شمشير و اس  براي ما: فرمايند مي
 2...نيس  نيازي تو والام به را ما داري دريم
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 اميد به امروز در آخر  كردن مال لگد + نسيه حلواي از به نقد سركه: سياه شخصيت
 : فردا توبه

 سعد بن عمر
 ايتن . بتود  كوفه شهر والي واولينگذار  بنيان و ايران فات  وقاص ابي بن دسع پسر او
 كوفته  سرشتناس  اشتراف  و افراد جزو جواني در بود شده باعث بودن آقازادهي  ها امتياز
 طتول  در جهت   بتدين . باشتد  پتدرو  مقتام  هماننتد  مقتامي  دنبال به هميشه كه بگردد

 كوفته  امتوي  والتي  به شهر اشراف يگرد ههمرا را خود همواره معاويه ساله 20 حكوم 
، برستد  مقتامي  و پس  به فتناي دس  يعنياو  هديرين آرزوي به شايد تا كرد مي نزديك
 . نشد وي ه توجهي او به گاه هي  معاويه دوران در ولي
 بن عمرو / زياد ابن / )يزيد فاسد جوانان زمامداري مو  و يزيد رسيدن خالف به  با
 خالفت   كه، كوفه به امام شدن نزديك و حسيني قيام بحبوحه رد...( و عاص/ بن سعيد
 عنتوان  بته ، بفرستتد  امام مصاف را او تا بود كوفه داخل در مناس اي  گزينه دنبال اموي
 :  چراكه، گردد مي انتخاب گزينه ترين وتنها بهترين
 ممترد  اكثريت   رابتراي  پدرو نام كه بود كوفه شهر والي اولين وگذار بنيان فرزند هم
 .  كشيد مي يد  شهر

 .  داش  را كوفه شهر در زهره بني قريشي قبيله رياس  مدعي

 بود شهر اجتماعي خواص و اشراف گروه جزو

 . زد مي پا و دس  مقام و پس  براي بود ها مد 

 ختود  دنبتال  بته  توانست   متي  را شتهر  متردم  از بسياري شد مي لشكر فرمانده او اگر
 .  بكشاند

 او بته  را ري منطقته  امتار   و ماموري  حكم ابتدا سياسي بازي يك در جه  بدين
 وكنتد   آمتاده  را ختود  لشتكر  هتزار  چند همراه روز چند مد  به گذارند مي و دهند مي
 شتر   پتيش  ناگهتان  است   او تتاريخي  آرزوي سوي به افتادن راه آستانه در كهگاه  آن

 لت  هم را بحرانتي  الكتام  ش  يك او، گويند مي او به را كربال به رفتن يعني ري امار 
 فراوانتي  يها كتاب و حساب صب  تاو خواند مي مشور  به را مشاوراني حتيد، گير مي
 خطترا   و مصتائ   دانتد  متي  اينكته  بتا  برسدو جمع به تواند نمي سرانجام ولي كند مي

 بتا  خواند مي شعري و كرده غلبه او بر امار  تاريخي وسوسه، چيس  امام با رويارويي
 در او گذارد مي كاله را خود وجدان سر دارد كه كند مي اعتراف يعني ند(گوي )مي عنوان
 : گف  چنين بود كربال عازم كه تاريخي صب  آن
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 1.كنيم مي وتوبه گرديم مي باز باشد اگر، اس  جهنمي و بهشتي گويند مي

 گیری نتیجه

 ممهت  بستيار  آدمتي  سرنوشت   در آن ديتدن  وسيله يا ديدن هدف و دنيا به نگاه نوع 
 .  اس 
 قيم  به حتي، قيمتي هر به كشيدن نفس بيشتر روز چند براي تالو و مرگ از فرار
 حيتواني  بته  تبديل را انسان تواند ، ميخود منزل  و كرام  و ارزو تمام پاگذاشتن زير
 توصتيف  دربتاره  كته  روايتاتي  در كته  اس  جال  و بنمايد آن از تر پس  بلكه، درنده
 صتدق  آخرالزمتاني  گمتراه  هتاي  انسان درباره اوصاف اين همه اس  الزمان آخر شرايط
 و دنيتا  دربتاره  درست   محاستبه  بته  دعو  عاشورا بزرگ درس كهس   اينجا و. كند مي

 كته  باشي مراق  مسير اين در اينكه و. اس  وآخر  دين بين و آن بين جمع چگونگي
 جتدا  امامت   از را تتو  تنهتا  نه بيشتر كشيدن نفس روز چند يا و ري گندم داش  چشم
 در را تتو  تتدريجا  و. نمايداي ن زبوني و پستي گونه هر تحمل به ناچار را تو بلكه، كندن

 ختود  تعلقتا   واسطهه ب باشي امام وياور يار بود قرار كه ييوت و دهدن قرار امام  برابر
 .  گردين آخرالزماني سياهي استمرار براي عاملي و شوين ظهور حجاب

 ها یوابستگ وها  دلبستگی. 5

 منظتر  از و اس  هدف خود ايانگر دنيا نگاه از و اس  آخر  مزرعه دين نگاه از دنيا
 از؛ است   آختر   عترو  هتم ، آخر  و دنيا بين جمع نظريه با وزرنگي هوو مدعيان
 از پتس  ويت ه  بته  و تولتد  بدو از و دارد فراوان يها جذابي  و مظاهر كه دنيايي كه آنجا
 بيشتتري  يهتا  جتذابي   و تعلقا  با شود مي افزوده يآدم سن بر چه هر تكليف و بلوغ
 نتوع  كته  اينجاست  ، گتردد  مي رو روبه فراواني دنيوي يها كمي  با و گردد مي رو روبه
 تعيتين  آنهتا  بته  گرايش نوع وها  جذابي  كمي  به نسب  را آدمي و عي ، دنيا بهنگاه 
 كتار ، بگردد جمع نظريه عيمد فريبكاري با يا زده دنيا آدمي اگر مرحله اين ودر، كند مي
 بته  را ييهتا  استار   وابستگي و وابستگي به تبديل يشها دلبستگي كه رسد مي جايي به

 بتتي  چون دنيوي ظاهرم ترين كوچك حتي گاه و، بارد مي او وروي سر از كه دارد همراه
 انساني واينجاس . نيس  ممكن برايش او از شدن جدا و كندن دل كه گردد مي او براي
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 وهتا   بت   انتواع  استير  را ختود  آيتد  متي  ختود  بته  وقتي، بود شده آفريده رها و زادآ كه
 آن وابستتگي  مرحلته  بتدترين  و ؛... اند كرده گير زمين كامال را او كه بيند ها مي دلبستگي
 گتردد  ختود  همانند مردمي وبرده اسير يشها دلبستگي و. طمع واسطه به آدمي كه اس 
 چاپلوسي يا و آنها كردن را ي دنبال به يا آنها دنبال هب دائم خود منافع حفظ جه  وبه
 هتر  بته  دادن تن نهاي  ودر زبوني و پستي، بردگياو  هثمر همه اين كه. باشد آنها براي
 .  اس  ناشايستي كار

 امام سیره و سخن محضر در

 ها:   دلبستگي مورد در امام مواعظ: الف
 :  فرمود شخصي به امام *
 كننتده  واگذار قدرهمچون بر و مكن تالو انهگر ستيزه روزي آوردن دس ه ب راه در
 جويي قناع  و اس  سن  از برآمدن روزي يوجو جس  در زيرا، ننما تكيه، اختيار بي
 آورد نمتي  روزي زيتادي  حترص  وبتدان  نيس  روزي از مانع عف  البته، اس  عف  از

 ا گنتاه  جوينده حرص گيرنده كار به و اس  حتمي اجل و اس  شده تقسيم رزق همانا
 1.س 
 آگتاه  وآختر   دنيتا  خيتر  از مترا  متواليم : كته  نوشت   نامته  امتام  بته  شخصي *
 : نوش  پاسخ حرر ؛فرما

 بتا  را خداونتد  خشتنودي  كتس  هر كه حقا بعد اما، مهربان بخشنده خداوند نام به
 كفايت   است   مردم دس  در كه كارهايي از اورا خداوند پس طلبد مي مردم خشم
 بته  را او خداونتد  طلبتد  متي  داونتد خ خشم با را مردم خشنودي كس هر و كند مي
 2.والسالم كند مي واگذار مردم

 :نوش  برايش امام؛دهد پند را او دوكلمه با كه خواس  امام از كسي *
 زودتتر  دارد را آنچه، آيد بر چيزي به رسيدن صدد در خداوند نافرماني با كه كسي
 3.رسد مي او به زودتر دارد بيم را وآنچه دهد مي دس  از

 :پرسيد حسين فرزندو از المؤمنين امير
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 خشتنود  كفتاف  انتدازه  بتع  و باشتد  كتم  آرزوهاي  اينكه فرمود ؟چيس  نيازي بي
 1.شديد شدن نوميد و داشتن طمع: فرمود چيس ؟ فقر: پرسيد. باشي

 درمان راه

 كته  حتالي  در كتردم  صتب   دفرمتو ؟ كتردي  صب  چگونه پرسيدند حسين امام از
 فراگيترم  خداونتد  حستاب  و متن  دنبتال  بته  مرگ، رو پيش آتش، سر باالي پروردگارم

 را آنچته  نته  و كنم مي پيدا دارم دوس  را آنچه نه، خويشم اعمال گرودر  من و باشد مي
 بخواهتد  اگتر  كه اس  ديگري اختيار در كارها همه و برانم توانم مي خود از پسندم نمي
 2!؟اس  تر فقير ازمن فقيري كدام پس گذرد مي ازمن بخواهد اگر و كند مي عذابم

 دلبستگی و وابستگی نتیجه

 جوانتان : كترد  ستؤال  من از، رفتم امام نزد گويد مي همداني جعيد نام به مردي *
، بطالت   مجتالس  و بتازي  كمتان  و تير اهل: گفتم اند؟ چگونه كوفه( شما شهر )در عرب
 .  دنيا بر حريص يا ارب خورنده: گفتم؟ اند چگونه موالي پرسيد

 ختداي  گفتتيم  متي  متا  كته  بودنتد  گروهي دو آن اينان .راجعون اليه انا وهلل انا :فرمود
 وها  سرگرمي باعث معاويه هاي سياس  )و كرد خواهد ياري آنها با را خود دين سبحان
 بتاز  آن گستترو  و حتق  ديتن  يتاري  از نتيجته  در تا شده آنهاها  گمراهي وها  دلبستگي
 3مانند(
 تتا  داشت   ستعد  عمتر  بااي  مذاكره جلسه كربال در اقام  مد  در سيدالشهدا *
 كته  آورد كوفه رادر خود امال  و خانه بهانه سعد عمر اما بكشاند حق راه به را او شايد
 بهتترين  از را آن از بهتتر  متن  فرمتود  امتام : كنتد  مي يرانو يا مصادره را آنها زياد ابن

 4.نپذيرف  سعد عمر ولي. مده مي تو به حجاز در اموالم
 :  فرمود سعد عمر به امام عاشورا صب  *
 بتود  نخواهي شادمان وآخر  دنيا در من از پس تو كه شد مرتك  خواهي چه هر... 
 5.س ها بچه پراني سنگ آما  كه بينيم مي كوفه يها كوچه در ني بر را سر  گويا و
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؛ پيوستتند  حرتر   آن بته  كوفته  از امتام  يتاران  از نفتر  چند اقعر راه ميانه در *
 بتزرگ  يهتا  رشتوه  را كوفه اشراف اما: گف  آنها از يكي: پرسيد آنها از كوفه از امام
 را آنهتا  هتواي  وانتد   هآورد دست   به را دلشان و ساختند سرشار زيبا زندگي از و دادند
 تو با هايشان دل پس مردم بقيه اما، تواند ندشم آنها همگي رو اين از ساختند خود وي ه
 1.اس  تو عليه بر يشانها شمشير ولي
 بتر  نتاچيزي  آويزي دين و دنيايند بندگان مردم كه حقا: حر لشكر برابر در امام *

 گتاه  هر پس باشد فراخ در دنياشان كه زنند مي حلقه آنجا تا گردو بر كه اس  زبانشان
 . گردند اند  دينداران، شوند آزموده بال با

 یک موقعیت سه انتخاب

 زبتان  بتر  بسيار كوفه مردم توده و عي  درتحليل معروف جمله يك كربال حادثه رد
 : كه اس  شده آورده

 .توس  عليه بر يشانها شمشير و تو با قلبهايشان كوفه مردم! حسين اي

گتاه   آن امتام  نحليلتي  و شناستي  كتار  نگاه در منظر از متناقد و عجي  موقعي  اين
 برابتر  در و شتده  عميتق  تتدريجا  و گردد فراوان نيويد يها دلبستگي كه گردد مي ايجاد

 متادي  منافع، زمين، خانه، فرزند، زن همانند ييها  دلبستگي؛ بگيرند قرار آدمي اعتقادا 
 ... و اجتماعي اعتبار و منافع، اقتصادي و

 : شويم آشنا كوفيان مهم و وي ه تعلق چند با منظر اين از
 استاس  بر آنها زندگي كه بودند فتوحا  ازانسرب؛ كوفه مردم: کوفه اقتصادی وضعيت
 البته. دولتي و كارمندي نظام همانند بود المال بي  سهمه به وابسته خالف  نظام طراحي
 قمتري  ستال  اول در بود ساليانه كه هم آنها مالي درآمد و سهمه توزيع ينتر مهم امروزه
گيتر   زمتين  ستر  يتا  زياد بنا ماليي  ها تشويق وها  تهديد اساس بر و بود محرم اول يعني
 2.شود مي معلوم و كرده پيدا معنا كوفيان اكثر شدن

 مسلم حرر  از جدايي، كوفه شهر رخدادهاي در عامل اين: وفرزند زن به وابستگي
؛ راه  تمن  در امتام  بته  نپيوستن براي كنندگان ديداري  ها جويي بهانه، او گذاشتن تنها و

 .  اس  كوفيان هانهب ينتر مهم و آيد مي چشم به كامال
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  آن يها تاب باز و دنيوي يها دلبستگي و وابستگي: قعيت مو یک
 : زندگي اول اولوي  معصوم وامام دين: سفيد موقعيت

 بشير بن محمد
 در و شتد  مكته  راهتي  كوفه شنيداز را امام قيام خبر چون كه بود كوفه مردم از او
 يتارانش  امتام  عاشورا ش ؛ آمد كربال به همراهش و پيوس  امام به عاشقانه آنجا
 جملته  از كردنتد  داري وفتا  ابتزار  همته  ولتي ؛ نمايد حج  اتمام آنها به تا كرد جمع را

 چتون  ولتي . كترد  نخواهتد  رهتا  را اماماي  لحظه كه كرد ياد قسم كه بشير بن محمد
 فرزنتد  كته ، آورد خبتر  و رسيد كوفه از فرزندانش از يكي ناگهان گذش  ش  از پاسي

 او آزادي بتراي  امتوال  درخواست   وآنها اس  شده اسير ري در بزرگش( )پسر ديگرو
 بتراي  و بيايتد  كوفه به و شده جدا امام از او كهاند  هكرد اصراراو  هخانواد واند  هكرد
 كته  شتنود  متي  هتم  را امتام  ستخن  حتال  ايتن  در. بيانديشداي  چاره فرزندوي  آزاد
 فرزنتد  ازادي ودر بترو ، برداشتتم  تتو  از را بيعتم من كند رحمت  خدا محمد: فرمايد مي
 امتام  بته  رو قاطعانته  و كنتد  مي سربلندگاه  آن و انديشد مي كمي محمد. ووبك خود
 .بشوم جدا شما از اگر بخورند زنده زنده مرا درندگان: گويد مي

 اكنتون  و مانم مي حسين با من گويد مي پدر ليو كند چه كه مانده متحير فرزندو
 بترد  جامته  تعتدادي : بينتد  متي  را او وصتالب   سخن چون امام دارمتر  ماي مه وظيفه

 بترده  را آنها تا بسپار فرزند  به را اينها: فرمايد مي و دهد مي محمد به و آورد يماني مي
 1(ودب درهم هزار  قيم به برد جامه 5 )آنها كند خود برادر آزادي فديه و

 :  تكاليف تنانداخ عق  براي جويي بهانه: خاکستری موقعيت
 عدی بن طرماح
 . بودند كوفه حومه در ساكن كه بود طي قبيله ازاو 
 و دريافت   از پتس  و رفتته  كوفته  به ساليانه آذوقه تهيه براي محرم اول مناسب  به او
. شتود  متي  رو روبته  امتام  بتا  راه ميتان  در كه طي قبيله به گش  باز حال در آن تهيه
 كوفته  از من: گويد مي ولي. خواند مي فرا ياري به را او كوفه از يگير خبر از پس امام
 برستانم ام  هختانواد  به را آنها تا بده مهلتي من به، برم مي خواربار و آذوقه دخو اهل براي
 .بيايم شما نزدگاه  آن و
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 و رفتتم  متن  پس. بشتاب بيايي خواستي اگر: كند رحمت  خداوند: فرمايد مي امام
 در ولتي  افتادم راه به كربال سوي به كردم وداع اطرافيانم و دهخانوا با و رساندم را آذوقه
  1.گشتم باز و شده منصرف پس اس  شده كشته حسين كه شدم باخبر راه ميانه
 عمتل  وارونته  چنتان ها  مهم اهم وها  اولوي  تشخيص در كه اس  كسي مصداق )او
 و بگتذرد  نيتاز  زمتان  ات اندازد مي عق  را خود وتكاليف وظايف جويي بهانه با و كند مي
 2(.شود فراهم او مو وع انتقادي عذر او براي

 :  زندگيبه فرد منحصر و اول اولوي ، دنيوي يها وابستگي: سياه موقعيت
 هتدفي  كه شوند مي تربي  چنان كوفه جوان نسل، سالبيس   از پس معاويه كوفه در
 :  ندارند روشي و راه ره از دنيوي منافع به سريع يابي دس  و بطال  جز
 حادثته  از قبتل  ستال ده  كه كوفه در يارانش و عدي حجربن يگير دس  ماجراي در
 است  ايتن   همدان قبيله همانند كوفه شيعه يها قبيله مردان پير شكوه؛ دهد مي رخ كربال
 يهتا  قبيلته  جوانتان  مانند كس هي  حجر يگير دس  و كردن محاصره، خبرچيني در كه

 .  شوند مند بهره آن جوايز از تا نكرد اريهمك زياد ابن دستگاه با شيعه
 بته  منتدان  هعالقت  از ختود  دل در: كوفي زنان از طوعه تاريخي يها گزارو اساس بر
 بتا  را مستلم  ميزبتاني  دهد مي انجام كه بااليي پذيري خطر با جه  بدين اس بي   اهل
 يتابي  دس  طمع به سرع  به گردد مي خبر با ماجرا از تا پسرو ولي، پذيرد مي افتخار
 داراالمتاره  بته  مستلم  حرتر   يگيتر  دس  جايزه و دنيوي زندگي و منافع به سريع
 نزديتك  او. شتود  متي  مسلم حرر  يگير دس  وباعث. كند مي خبرچيني و رود مي
 فتراوان  جتوايز  وعده و المال بي  ساليانه سهميه مقرري بودن خطر در و محرم ماه شدن
 .  شود مي مسلم حرر  يگير دس  باعث و داده قرار زندگي اول اولوي  را

 كته  بتود  چنتان  اوي  دنيو زندگي به او وابستگي و دلبستگي: تميمي ربعي بن شبث
 در كه اس  جال  و، كرد مي او اشرافي زندگي نگهداري و حفظ براي راها  تالو تمام
 هتدفش  بلكته  باشتد  داشتته  اقتصتادي  يتا  سياستي  رشتد  خواست   نمي ها سال اين تمام

 نتان  بتا  همراه بوداي  زندگي سال 81 او تالو نهاي ، بود او اشرافي زندگي نگهداري
 چنتين  اختصتار  بته  او حتال  شترح  در كهاي  گونه بهگذش   مداوم خوردن روز نرخ به
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 عمتر  اواختر  بتا  مصتادف  هكت  او جواني در، شد متولد بعث  قبل سال يك اواند:  هنوشت
 .بود پيامبر

 ازدوا  كتذاب  مستيلمه  بتا  وبعد بود پيامبري عيمد كه )زني سجاح يگو اذان مدتي
 را ختود  تتا  آورد استالم  ستريع او  دروغتين  پيامبران آن به مسلمانان حمله با. بود، كرد(
 روي بتا  امتا  كترد  شرك  عثمان عليه مسلمانان قيام در و، شد كوفه ساكن و دهد نجا 
 از قبتل  ولي دكر شرك  نهروان جنگ در و شد خوار  جزو المؤمنين امير آمدن كار
 حتزب  بتا  و شتد  كوفه اشراف جزو معاويه خالف  دوران در، شد جدا خوار  از جنگ
 همتراه نيتز   او سيدالشتهدا  بته  ينگتار  نامه مو  ايجاد با، كرد مي همكاري كوفه اموي
 ولتي  شتود  نشين متي  خانه زياد ابن آمدن با ليو نويسد مي امام بهاي  نامه شهر اشراف
 همتراه  نهايت   در و كشتاند  متي  االماره دار قصر به را او زياد ابني  ها تطميع وها  تهديد
 تتوابين  نهرت   بتا  قتتا  موها  بعد، شود مي امام با جنگ براي كربال راهي سرباز هزار
 شتدن   تعيف  بتا  و پيونتدد  متي  مختار به و شده جدا آنها از دوباره ولي شود مي همراه
 81 در ق  ه 67 سرانجام و. كند مي شرك  مختار قتل در و پيوندد مي دشمنانش به مختار

 1.سالگي در حالي كه به لشكريان مصع  بن زبير پيوسته و با مختارمي جنگيد كشته شد

 بندی جمع و نتیجه

 بته  باشتد  انستانس  تعتالي  و رشتد  بتراي  وسيله بهترين تواند مي دنيوي يها جذابي 
 اينكته  جاي به صور  ينا در كه چرا نشودها  وابستگي وها  دلبستگي موج  كه شرطي
 در تتوان  تمتام  بتا  آدمتي ، باشد آدمي رشد خدم  در هستي همه قرآني تعاليم اساس بر

 كتاري  هتر  به تن آنها رشد ياها  دارايي حفظ براي و شود مي خود اطراف محيط خدم 
اي  فاصله گردد مي شان وامام مردم بين افتادن فاصله باعث و عي  اين ايجاد و دهند مي
 غيبت   يتا  شهاد  مثل يها رخداد راحتي به شود مي عادي و نهادينه جامعه در ديگر كه

 . آورد خواهد دنبال به را معصوم

 اجتماعی اعتبار و تخصص. 6

 كتس  هتي   ولتي  است   مشتتر   هتا  انسان همه انساني جوهره گرچه قرآن فرموده به
 رنتگ و زبتان  تفتو  حتي باطني و ظاهري خصوصيا  تفتو  و نيس  ديگري همانند
 .  اس  خداوندي يها نشانه از نيز

                                                      
 .332، ص1التهذي ،   .1



 153 ◄یك موقعيت، سه انتخاب 

 خاص خلقيا  وها  استعداد دارد را خود خاص انگش  اثر كه انساني هر نگاه اين با
 زنتدگي  ستاز  زمينته  كه س ها ظرفي  وها  استعداد درها  تفاو  همين و دارد نيز را خود

 ارايد ختاص اي  زمينته  در كنتي  نگتاه  انساني هر به جه  بدين. س ها انسان اجتماعي
 تبتديل  مهتار   و تخصتص  بته  بپردازد آن سعه وتو رشد به اگر كه اس  وي ه استعداد
 . گردد مي

 از كته  است  ي اجتماعيگاه  جاي و اعتبار انسانيي  ها استعداد وها  امتياز از ديگر يكي
، اجتمتاعي  ختواص ، اجتمتاعي  شهر . شود فراهم او براي اس  ممكن ناگون گو طرق
 ممكن كه اس  اجتماعي شان و اعتبار نوعي همه... و جامعه از بخشي وسرپرس  رهبر
 .شود افراد برخي بهره اس 
 ويت ه  و ختاص  نعم  نوعي امتيازها و اعتبار ياها  تخصص اين همه قرآن فرموده به 
 راه در آنها صرف آنها نعم  شكر و اس  حرام آن كفر و الزم آن نعم  شكر كه اس 
 تقريبتا  مو وع اين. اس  باطل مسير در آنها كردن صرف آنها كفران و حق ومسير خير
 بخشتي  بتا  كته  باشتد  ها متي  تعهد وها  تخصصي همچنين و خواص رسال  عنوان همان

 : گرديم مي آشنا آن عاشورايي ازكاركردهاي

 امام سیره و سخن محضر در

 1.رسد نمي كمال به حق پيروي راه از جز عقل

 بتر  ختدا  يهتا  نعمت   از آورنتد  متي  روي شما هب خود يها نياز در مردم اينكه بدانيد
 2...شويد تبديل او يها غر  به كه ندهيد انشن دلتنگي الهي يها نعم  از. شماس 

 3.شود مي سب  را جديد نعم ، پيشين نعم  براي تو اريزشكرگ

 مواردي در و. باو شكيبا پسندي نمي آنچه بر سازد مي ملزم را تو حق كه مواردي در
 4.دار مگه را خود، داري دوس  كه آنچه از خواند مي را تو، نفس هواي كه

 اميد را آنچه، كند تالو چيزي آوردن دس  به براي وندخدا نافرماني راه از كه كسي
 1.رسد مي او به زودتر دارد بيم را آنچه و دهد مي دس  از زودتر دارد
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 آبتاد  را دنيتا  كته  انآن؟ رفتند كجا دنياداران و پادشاهان: بگو و شيبيند آدم فرزند اي
 جتدا  آن از سترانجام  و پاكردنتد  بهها  شهر، كاشتند درختان، نمودند حفرها  نهر و كردند
 متا  شتدند  آنها وار  ديگر گروهي اما نداشتند خوو را جدايي اين كه حالي در گشتند
 2...پيونديم ها ميآن به زودي به نيز

، نيرومند گروه اي وتابعين( بهصحا )اي شما سپس: مني در امام خطبه از یيها فراز
 در خدامنتد  وستيله  وبه معروفيد خواهي رخي و ونيكي دانش به كه هستيداي  دسته شما
 گرامتي  را شتما  نتاتوان  و برنتد  متي  حستاب  شما از شرافتمند كه داريد مهابتي مردم دل
 مقتدم  ختدا  بتر  را شتما ، نداريد نعمتي حق آنها وبر شمايند درجه هم كه وآنان دارد مي
 هيبت   بته  و دارنتد  متي  دريتم  خواستارانش از كه هستيد حوايجي واسطه شما، دارند مي

 نيست   رو آن از اينهتا  همته  آيا داريد ميبر گام راه ميان در بزرگان وارجمندي پادشاهان
، خداونتدي  حقتوق  بيشتتر  از چته  اگتر  كنيتد؟!  قيام خدا حق به دارندكه اميد شما به كه

 ر د كته  كستاني  بته  و كنيد نمي وظيفه انجام خود مسئولي  خور ودر... ايد كرده كوتاهي
 ستازو  و چاپلوستي  بته  وختود  كنيتد  نمتي  تتوجهي  نداده بهايي كنند مي تالو راه اين

 3.ايد آسوده باستمگران

 امام سیره با همراه

 پيمتان  دامان به دس  مرتبه دو يكي يهمعاو دردوران او امام  دوران در امام. 1
 بتراي  جاهليت   در اجتمتاعي  اعتبتار  داراي جتوانمردان  كته  اني)پيم شد الفرول حلف
 (كردند ايجاد محرومين حقوق احقاق
 او بته اي  نامته  معاويه دوران در عدي بن حجر شهاد  خبر شنيدن از پس امام. 2
 كته  را او يتاران  و حجتر  كته  نبتودي  وت اين آيا: اس  چنين آن از قسمتي كه نويسد مي

 بته  امتر  و شتمردند  مي وحشتنا  راها  بدع  و بودند خداوند برابر در خاشع و عبادتگر
 4؟كشتي را كردند مي منكر از ونهي معروف
 صحابه از نفر هفتصد مني در و رف  حج به معاويه مرگ از قبل سال يك امام. 3
 وبيت    اهتل  فرتائل  بازشناستي  در مفصتل اي  خطبته  آنها براي و كرد جمع را تابعين و

 5.نمود ايرادبي   هلا رسال  و شناسي زمان
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: كته  فرستتاد  كوفه بهاي  نامه با را مسلم حرر  كوفيان يها نامه پاسخ در امام. 4
 شتما  فرستتادگان  آنچته  بر شما خردمندان و انديشمندان و نبزرگا كه ش ون او اگر.... »
 «آمتد  ختواهم  شتما  نتزد  زودي بته ، انتد  داستتان  هم ام خوانده يتانها نامه در و گويند مي
 بته گاه  . آناس  نموده شهر خواص آزمايي راس  بر متوقف را خود تصميم هم امام

 1.جايگزين آنجا مردم ترين موثق نزد شدي كوفه وارد چون: فرمود مسلم حرر 
 از چتون  كوفيتان  حركت   آغتاز  و مكه در اقام  از پس خود قيام آغاز در امام. 5
 )شتهر  نويسد مي بصره اخماس ايرؤس به خطاب را نامه ننمود مشاهده را حركتي بصره
 رؤستاي  آنهتا  رؤستاي  بته  كه شد مي تقسيم بزرگ قبيلهپنج  به اجتماعي لحاظ از بصره

 و حركت   بته  حتق  مستير  در را بصتره  شتهر  كه خواهد مي آنها از و( گفتند مي اخماص
 2.وادارند نهر 
 فته كو بته  چترا  كته  گرف  مي قرار سؤال مورد گاه هر عراق مسير طول در امام. 6
 ... .اس  من به كوفه شهر بزرگان يها نامه اين فرمود ؟ ميرود مي

 انتخاب سه موقعیت یک

 و اجتمتاعي  عتدال   بر مبتني و اجتماعي طبقا  بدون جامعه ايجاد پيامبر هدف
 از آكنتده  شد ايجاداي  جامعه آنها حكوم ها  سال و خالف  غص  با ولي بود اقتصادي
 را آن در تحتول د قصت  امتام  كته اي  جامعه در جه  بدين. اجتماعي يها طبقه و تفاو 
 بته  برختي  ميتان  ايتن  در و دارنتد  وجود آن در اصناف و اجتماعي يها گروه انواع دارد
 بته  و دارنتد  اي ويت ه  تخصتص  يا و دارند برخورد بيشتر اجتماعي اعتبار از اينكه لحاظ

 قعتود  يتا  ركت  ح كه چرا هستند امام وي ه توجه مورد هستند خواص جزو اصطالح
 تتاثير  هستتند  ختود  رؤستاي  واي  قبيلته  نظتام  به وابسته كه عرب جامعه در هوي  به آنها

 يهتا  برنامته  اينان به نسب  امام نهر  طول در جه  بدين. دارد جامعه در بسياري
 :  همانند مواردي دارد وخاصي وي ه
 متتن  بتر  گذاري تاثير جه  شهرها اشراف و قبايل رؤساي با ارتبا  ايجاد در سعيت 
 ؛جامعه
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: هستتند  خاصتي  اجتماعي واعتبار تخصص داراي كه خواصي جذب در وي ه سعيت 
 آنتان  جتذب  براي رااي  وي ه تالو امام كه جعفي حراهلل  عبيد و زهير همانند كساني
 ؛دارد
 چرايتي  و چيستتي  تبيين و توجيه و اسالم جهان علمي يها چهره با ارتبا  مكه درت 
 ؛او قيام
 كوفته  لشتكر  فرمانتدهان  بته  وي ه توجهي عاشورا صب  و كربال در اقام  مد  درت 
 . دارد

 در امتام ، نيست   ديگتر  اجتماعي يها توده به امام اعتنايي معناي بي به اين البته
 بته  ولتي ، دارد خود حال فراخور به گفتگويي و ديدار هر با مكه در يا و عراق راه طول
 وغيتر  متخصتص  وغيتر  نايافتته  شتد ر و معمتولي  روهايني ريزو برابر در نمونه عنوان
 ختاص  يهتا  واكتنش  مستلم  حرر  شهاد  خبر رسيدن از پس، جامعه بر اثرگذار
 را او شتايد  نمايتدتا  متي  تتالو  جعفي حراهلل  عبيد مقاوم  برابر در ولي دهد نمي نشان
 است   اهللعبيتد  مثتل  وي ه تخصصي يا اجتماعي اعتبار لحاظ به همه اين و. نمايد جذب
 .باشد داشته فراوان اثر جامعه متن بر تواند يمن حق جبهه با او اهيهمر كه
 . هستيم اجتماعي خواص گانه سه يها و عي  شاهد كه اس  جامعه اين در و

 قيتام  برابر در آنها العمل عكس و اجتماعي اعتبار داراي يا متخصص خواص: موقعيت
 :امام

 : جامعه خدم  رد و ابزار اجتماعي اعتبار و تخصص: سفيد وضعيت
 متذحج  قبيله رياس  كه بود شيعي بزرگمردي و مذحج قبيله رئيس او: عروه بن نيها 
 داراي داشت   كوفته اي  قبيلته ي  رؤسا ديگر با كه روابطي جه  به و داش  همراه به را

 حرتر   كته  وقتتي  جهت   جهت   بتدين . بتود  كوفته  شهر دراي  ه ويگاه  جاي و نقش
 در را ختود  تتوان  تمتام  بلكه نزد او سينه به رد دس تنها  نه او آورد پناه او به مسلم
 مستلم  حرتر   با و ا همراهي متوجه وقتي هم زياد( )ابن دشمن؛گذاش  او اختيار
 او جتاي  بته  را حجا  بن عمرو رقيبشسويي  از سازد خنثي را اعتبارو اينكه براي شد
 . دارد باز مسلم ياري ازا ر مذحج قبيله بتواند خود تحميلي رياس  با تا نشاند
 قا ي شري  علمي و اجتماعي اعتبار از، مذحج قبيله قيام هنگام به ديگر سويي از و 

 يتاري  ازاي  لحظته  هتاني  وجتود  ايتن  بتا  ولي. شوند آرام مذحج مردم تا كند مي استفاده
 1.كشد نمي دس  مسلم
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 صائدی ابوثمامه
 شد كوفه وارد مسلم حرر  وقتي جه  بدين بود شناسي اسلحه در او تخصص

 استلحه  تهيه و مالي امور مسئول را او بنمايد قيام و امام ورود آماده را كوفيان شد قرار و
 .بود نموده
 بته  را ختود  بيراهه از او كوفه در او اع وآشفتگي مسلم حرر  شهاد  از پس
 و شناستايي  ربالكت  در او يهتا  برنامه از و آيد مي كربال به امام همراه و رساند مي امام

 ستعد  عمر قاصد اولين كهاي  گونه به؛ اس  امام نزد به سعد عمر فرستادگان ارزيابي
 امتام  بتا  او مالقا  براي و كرد ناساييش را بود خطرنا  و پس  بسيار انساني كه را

 بتا  ديتدارو  موقع اينكه يا و بود صالح بدون امام ديدارن آ و، گذاش  شرطي پيش
 و نپتذيرف   ادب بتي  جسور قاصد آن ولي باشد او شمشير قبره بر مامهث ابو دس  امام
 بتراي  را كوفه الصالح اهرظ افراد از يكي شد ناچار سعد عمر و برگرداند را او ثمامه ابو
 .  بفرستد امام
 عاشورا ظهر در نماز يادآوري كه بود نماز مواقي  به او اودانش تخصص آخرين و
 1.داش  همراه رابه

 پتيش  در و بتود  متاهري  انتداز  تير كه: كربال شهداي از نديك ابوالشعثاء: ردموا دیگر
 كته اي  گونته  به رف  خطا به آنپنج عدد  فقط كه افكند تير صد و نشس  امام روي
 : كه نمود دعا او حق در امام

 2.بده قرار بهش  را ثوابش و پابرجا و محكم را او پرتاب بارالها

 : خورد مي خا  كه خاصيتي بي بارواعت تخصص: خاکستری موقعيت
 هبت ها  سال آن در او، بود كوفه ساكن و شاعري ذوق با بود جواني غال  بن فرزدقت 
 اشتعارو  اكثر چه اگر. بود شده شناخته اسالم جهان و عراق و كوفه در اشعارو اعتبار
 گتاه  جتاي  اعتراب  در شتاعري  و شعر كه بود حالي در اين. بود مدح يا هجو يا درباري
 او. معاويته  حاكمي  دوره جاهلي  به گشته باز دوباره جامعه در وي ه به داش اي  وي ه
 امتام  بتا  است   حتج  عتازم  متادرو  همراهكه  حالي در، عراق سوي به امام سفر آغاز در
 به حا ر ولي. دهد مي فراواني كارشناسانه نظرا  هم امام برابر در و شود مي رو روبه
 .شود مي خود حج سفر راهي و دشو نمي امام رساني ياري
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 درها  سال اين در و اس  كوفه ساكن و اشتر مالك فرزند او: اشتر مالك بن ابراهيمت 
 در ولتي . است  اي  ويت ه گتاه   جتاي  داراي نخع قبيله در و اس  شجاع  و جواني او 

ولي شش يا هف  ستال   ندارد وجود او از ارشيزگ اصال سيدالشهدا قيام رخدادهاي
 از يكتي  بته  تبتديل  ناگهتان  رود متي  او ستراغ  به سپاهش فرماندهي ايرب مختار كه بعد

 پتس گتاه   آنو اس  همراه مختار با سال يك مد  او، گردد مي كوفه مهم يها شخصي 
 جنتگ  در آنهتا  ركاب در و پيوندد مي (بي  اهل دشمنان )از زبيريان به او شهاد  از
 .شود مي كشته دشمن سپاه با

 : موارد دیگر
 امتام  از ختود  اجتمتاعي گتاه   جتاي  و رزمتي  تخصتص  با كه جعفي حراهلل  عبيدت 
 .اس  گردان روي
 از كته  اس ه كوف در شيعه مدعي رؤساي از يكي و رهبران از خزاعي صرد سليمانت 
 نتا او  هقبيل و خود ناگهان حرر  قيام او  در ولي اس  هم ينگار نامه نهر  داعيان
 . نيس  آنها از خبري اصال و شوند مي پديد

 :  فروشي واعتبار تخصص: سياه وضعيت
 :  اسدي كاهل بن حرملهت 
 .  اس  كوفه شهر در گمنام كمي و اسد بني قبيله در ماهر اندازي تير او
  بكشتد  ديگتران  رخ بته  را ختود  مهتار   تا اس  طاليي فرصتي يوجو جس  در و
  ستعد  عمتر  بته  دنشت  نزديتك  بتا  و يابتد  مي كربال در را طاليي فرص  اين سرانجام و
  را افتختار  يهتا  پلته  كنتد  متي  ستعي  وجته  بهتترين  بته  او ويت ه  يهتا  موري  ما انجام و

 .  بزند بر ميان
 لشتكر  همراه او، اس  نگاري رويداد و نگاري تاريخ او تخصص مسلم بن حميدت 
 روز در، كند رواي  و ثب  خواهد مي زياد ابن كه گونه آن را تاريخ تا شود مي سعد عمر
 و دقيتق  او گزارو تا اس  حساس يها صحنه به افراد ترين نزديك از يكي او راوعاش
 ختود  كارنامته  و تخصص مطابق بتواند تا باشداند  هخواست او از آنچه مطابق البته و كامل
 .بگيرد خوبي پاداو
 كوفته  اشراف از و مذحج قبيله در او رقي  و عروه بن هاني داماد حجا  بن عمروت 
 ولتي . ختورد  متي  چشتم  به اشراف گروه كنار در كوفه يها رويداد در شپاي رد كه اس 
 . نيس  او براي مجالي هاني وجود با كهس   او ديرينه آرزوي مذحج رياس 
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 صرف و زياد ابن كمك با كه گذارد مي او اختيار در طاليي فرص  هاني يگير دس 
 قبيلته  مردم كهگاه  آنو ،بگيرد اختيار در را مذحج قبيله رياس  سرع  به خود اعتبارا 

 آن قطتع  دغدغته  المال بي  ساليانه سهميه تحويل موعد رسيدن و محرم ماه آستانه در را
 هتم  نهايت   در، زياد ابن با ارتباطش واسطه به آن نمودن وبيشتر حفظ وعده با دارند را

 و كنتد  مي كنترل را هاني شهاد  برابر در هانآ قيام هم، گيرد مي عهده به را قبيله رياس 
 عهتده  به را فرا  شريعه دهي فرمان جانآ در و كرده كربال راهي را آنها بيشتر نهاي  در
 .... و گيرد مي
 در علمتي  مدرسته  اولتين  گتذار  پايه از مسعوداهلل  عبد شاگردان از او: قا ي شري ت 
 چنتان  و مانتد  مي باقي كوفه قراو  مقام درها  سال خود دانش واسطه به كه اس  كوفه
 بته  حا ر آن حفظ براي اميرالمؤمنين شهاد  از پسكه  شود مي مقام اين به بسطهوا
 جهت   بتدين . شتود  گرفته او از منص  اين مبادا تا شود مي ميها بني با همكاري گونه هر
 ابتن  قصتر  بام بر حرور هظلح يك با و گيرد مي قرار او همراهان جزو زياد ابن آمدن با

 .  كند مي اجرا زياد ابن عليه كوفيان مقيا ناكامي در مهم نقشي زياد

 بندی جمع و یگیر نتیجه

 قترار  اجتمتاعي  ختواص  گترده  در را افراد اينكه لحاظ با، اجتماعي واعتبار تخصص
 يتا  ستفيدي ه ب كه نهد مي خود دارندگان اختيار در را طاليي يها فرص  هميشه دهد مي

 كه آنجا واز، اس  بيشتر هم نهاآ تطميع يا تهدديد و وسوسه يها زمينه و بگروند سياهي
 ، هم رسال  آنها سنگين تر اس  و هم پاداو آنها؛«هركس بامش بيش برفش هم بيشتر»

 جتذب  بتراي  امتام  ويت ه  تتالو  شتاهد  سو يك از م سيدالشهداقيا رخداد در
 البتته  كه هستيم شمها بني جوانان شده تربي  گروه به آنها كردن ا افه و جامعه خواص
 محتدود ... حترو ، زهيتر ، مظتاهر  بتن  حبي  همچون كساني قال  در آن ايوردهآ دس 
 و )تهديتد  اعتبتاري  يتا  واقعتي  بسيار يها هزينه صرف با امويان لمقاب نتيجه در و، اس 
اي  برنامته  هماننتد  دارنتد  خواص كنترل و جذب در سعي اول وهله در خالي( تو تطميع
 طبقتا   بقيه كنترل به خواص كنترل با و كند مي اجرا كوفه در ورود بدو در زياد ابن كه
 .  پردازد مي شهر اصناف و

 مشتخص  جوامتع  در وزرنتگ  فهميتده  يهتا  انستان  تتك  تك رسال  كه واينجاس 
 اعتبتار  داراي )متخصتص . است   جامعته  ختواص  بته  خود نمودن تبديل آن و گردد مي

. نمايتد  مي همراه ايمان و تعهد با را خود واعتبار تخصص نعم  آن از پس تا اجتماعي(
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 نتيم  منظتر  ايتن  )از نمايد فراهم را حق ورهبر دين تقوي  زمينه مستقيم وغير مستقيم و
 گشتا  راه بستيار  اجتمتاعي  اصتناف  طبقتا   درباره زمان امام دعاي به تحليلي نگاهي
 .(باشد تواند مي

 ساز جریانتفاوت،  ، بیرو دنباله شخصیت. 7

. شتد اب داشتته  درستتي  زنتدگي  تواند مين تنهايي به كه اس  اجتماعي موجودي آدمي
 استالم  در جامعته  از يگيتر  گوشه و انزوا و رهباني ، انساني فطري وي گي اين براساس
 اجتمتاعي  حرتور  و مشتارك   گونته  هتر معنتاي   به اين ولي. اس  شده شمرده مذموم
 .نيس 
 بايتد ، فتردي  تهتذي   و فتردي  ستلو   از پتس  متؤمن  استالمي  يها آموزه اساس بر

 فعتال  هوشتيارو ، زرنگ، ذابج بايد او؛باشد داشته جامعه در گذار اثر و الفع حروري
 حقيقت   و حتق  ستوي  بته  را آنها وشايسته سالم يها انسان جذب از پس بتواند تا باشد
 . است   شتده  سترزنش  همتواره   تعيف  متؤمن  متا  دينتي  دوايتا   در و باشتد  هنمونر
. نتدارد  نستبتي  زرنگتي  وعدم تنبلي و انفعالي شخصي  و  عف با ايمان اصوال كه چرا
  شخصتي   نايتافتگي  رشتد  واستطه  بته  كته  افترادي  نيستتند  كتم  بشتري  جوامع در ولي
  شتده  رعتاء  همتج  وتتدبر  تفكتر  بتدون  و دارنتد  رو دنبالته  و منفعتل  طبعي همواره خود
 اگتر  يتا  و شتوند  مي كشيده طرف وآن طرف اين بهها  فتنه طوفان ميان در برگي چون و

 ستردمدار  كنتد  مي تالو اس  فراوان باطل يها وسوسه چون نددار هم فعالي شخصي 
  يكتي  كته  اينجاست   و نباشتند  بهتره  بتي  آنهتاي   لتذ   و منتافع  از و شتده  باطل جبهه
 منظتر  ازهتا   انستان  بنتدي  تقستيم  يعني، دهد مي نشان را خود بشري مهم يها موقعي  از

 يافت   آن بتراي  راوانتي ف شتواهد  قرآن مطالعه با كه رو دنباله يا پيشرو شخصي  داشتن
 شتده  تصتوير  جهنميتان شناستي   شخصي  و سرگذش  قرآن آيا  ازاي  درباره شود مي
 و پيشترو  دستته  دو بته  تبتديل  شوند مي مستقر آنجا در جهنميان وقتي گونه بدين، اس 
 بهانته گتاه  تعفا    آن و شتوند  ( متي مرتلين  و  تعفاء  برابتر  در )كبراءوسادا  رو دنباله
 كته انتد   هبود ما بزرگان اين و اس  نبوده گمراهي بر تقصيري را ما لاص در كه آورند مي
 1اند. هشد ما گمراهي باعث

                                                      
 .48ت  47؛ غافر، آيا  39ت  38اعراف، آيا   .1



 161 ◄یك موقعيت، سه انتخاب 

 كته  است   جوانتاني  عنتوان  بته  كهتف  اصتحاب  داستتان  و شخصي ها  اين برابر در
 1.بشوند هرم باطل جامعه در خواهند نمي
 و استي شن حتق  متو   ايجتاد  و سازي جريان صدد در كه هستند كساني اينها از برتر و
 ستوره  آغتاز  در يس آل مؤمن: همانند مواردي. هستند اجتماعي يها توده در باوري حق
 . يس
 :  امام سيره و سخن محرر در
 2.اس  خردمندان با همنشين قبولي اسباب يها نهنشا از *
 3.رسد نمي كمال به حق پيروي راه از جز عقل *
، شود نمي سخن هم پندارد دروغگو را او ترسد مي كه كسي با كه اس  كسي عاقل *
 را او ترستد  متي  كته  كستي  بته ، كنتد  نمي خواستي در كند رد را او ترسد مي كه كسي از

 4.بندد نمي اميد نيس  اطميناني او اميد به كه كسي به و كند نمي تكيه بفريبد
 :جعفي حراهلل  عبيد به امام سخنان از *

 تو از عمر  گذشته روزهاي هانگنا برابر در خداوند كه بدان حر پسر اي تو اما و
 گناهان  همه كه خوانم مي فرااي  توبه به را تو اكنون هم من و كند مي خواس  باز
 را حقمتان  اگتر  كنتي  يتاري  پيامبر دانجان ما كه خوانم مي فرا را تو، بشويد را

 گشتتند  چيتره  ما بر ظالمانه و داشتند باز را ما اگر و گوييم مي سپاس را خدا دادند
 5.بود خواهي ما ياران از خواهي حق در

 :شمها بني به امام نامه *
 كتس  هتر  بعد اما شمها بني به علي بن حسين از. مهربان بخشنده خداوند نام به
 دست   پيتروزي  بته  نيايتد  متن  بتا  كس هر و شد خواهد شهيد باشد من با شما از

 6والسالم. ياف  نخواهد

 :  عراق راه ميانه از كوفه مردم به امام دوم نامه از فرازي *

                                                      
 آغاز سوره كهف. .1

 .177تحف العقول، ص .2
 .127، ص78بحاراالنوار،   .3
 .181، ص1االمام الحسين،   ةحيا .4
 .83، ص5الفتوح،   .5
 .28؛ اللهوف، ص481بصائر الدرجا ، ص .6
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 هتر  كارتتان  در رسيد كوفه به ام فرستاده گاه هر، شدم رهسپار شما سوي به من... 
 وارد شتما  بتر هتا   روز همين در بخواهد خدا اگر كه كنيد تالو و شتاب بيشتر چه

 1د.ش خواهم

 ختدا  رستول  شتماوحق  خدابر حق به را شما: مني در امام خطبه از فرازهایي
 ختود(  يها شهر )به اينجا از چون دهم مي سوگند دارم پيامبر با كه من وخوشاوندي

 آنان به كه را انها، يتانها قبيله از خود ديار در شما وهمه كنيد عر ه مرا گفتار اين رفتيد
 وحتق  شتود  كهنه امر اين كه رود مي آن بيم كه چرا آوريد عمل به دعو  داريد اطمينان

 2.گردد مغلوب و رفته بين از
 :  العقول تحف رواي  به مني خطبه از ديگر ازيفر

 ستبك  را امامتان  روحتق  ازايتن  ايتد  كرده كوتاهي خداوندي بيشترحقوق از شما... 
 در شتما  ايد گرفته را حق خود پندار به و ايد ساخته تباه را  عيفان حقوق و شمرده
 هبت  آفريتده  را آن كته  ختدا  بتراي  را جتاني  ونته  ايتد  كترده  ختر   متالي  نه راه اين

 درگتاه  به شما آيا ايد افتاده دراي  عشيره با خدا ر اي براي نه و ايد اختهاند همخاطر
 3داريد؟! آرزو او عذاب از امن و پيامبران همنشيني و بهش  خداوند

 :دیگر فراز
 وبتر  ايتد  هيافتت  دست   منزلتي به خدا كرام  از زيرا شمايم بر كيفر فرود نگران من
 شتود  مي شكسته خدا يها پيمان بينيد ر مياينكا با اينك اما... ايد هيافت برتري نديگرا
 كستاني  بته  و كنيتد  نمي وظيفه انجام خود مسئولي  خور ودر... و شويد نمي نگران
 بتا  ستازو  و چاپلوستي  بته  و رستانيد  نمتي  يتاري  را كنند مي تالو راه اين در كه

 4.ايد هگرفت انس ستمگران

 :دیگر فرازی
 شتهر  هتر  در امتوي(  )ستتمگران  آنهتا  وتابعين( صحابه شما )سكو  نتيجه در.... 

 اسالمي كشور سراسر، گويد مي سخن آنان سود به كه دارند منبر بر سخنور خطيبي
 را متا  اگر شما... و. اس  مانده باز آني  جا همه در ستمگران دس  و مانده پناه بي
 در و يرنتد گ نيترو  شتما  بتر  ستتمگران ، باشتيد  نداشته انصاف ما با و نرسانيد ياري

 5...بكوشند شما پيامبر نور كردن خاموو

                                                      
 .301، ص3تاريخ طبري،   .1
 .198، ص1الغدير،   .2
 .168تحف ا لعقول، ص .3
 همان. .4

 همان. .5



 163 ◄یك موقعيت، سه انتخاب 

 انتخاب سه موقعیت یک

 و خالفت   نظتام  تالو قرن نيم از آمده بر كه قد ه 61د   60 سال اسالمي جامعه در
 مستلمانان  (فانتخ  قومه فاطاعوه) فرعوني نظام و اصل همانند بود شده تالو بود امويان
 شتده  تحريتف  استالمي  بته  بخشتي  شخصي  و هوي  اصيل اسالم از نمودن دور با را

 و فاستد  نظام گونه هر از مطلق پيروي به قائل كه باشداي  جبري اصول پيرو كه بكشانند
 فكتر  هم منكر از نهي و معروف به امر همانند اصولي به حتي اينكه بدون باشد منحرفي
 و صتي  شخ تنهتا  نته  كته  شدند پيدا مسلماناني تدريجا جامعه اين در جه  بدين، كند

 تنها نه كه بودند اجتماعي وادادگي و انفعال نهاي  در بلكه نداشتند درستي ديني هوي 
 بلكته  نداشتتند  پيشترف   مسير را اجتماعي وجهش مو  ايجاد و سازي جريان خالقي 
، روي دنبالته ، مرگتي  روز نتوعي  و نداشتتند  را مخالف  و اعتراو ياراي و قدر  حتي
 مستلمانان  غالت   در موجود و ع حفظ  رور  به باور اي و ونوميدي ياس، تفاوتي بي
 بته  تتا  كترد  متي  كمتك  اموي حكوم  به كه بود شرايط اين شدن نهادينه و زد مي مو 
 خارجي اتهام امام به هم و كند دور امام از را ساكن و وغافل ساك  مردم هم راحتي

 .  بزنند اجتماعي و عمومي نظم زننده هم بر و
 گوناگون يها شخصي  پيدايش شاهد امام يامق با همزمان هك اس  شرايط اين در
 در فتراوان  تتاثير  آنهتا  يهتا  واكتنش  يا كنش كه ييها شخصي  هستيم قيام با مواجهه در

 .  داش  باطل و حق رويدادهاي و حواد  مسير
 . باطل و حق مسير در آن تاب باز و رو دنباله يا پيشرو شخصي : موقعيت
 : حق زمينه در روپيش شخصي : سفيد وضعيت

 اسدی مظاهر بن حبيب
 شتهر  ستاكن ، بتودن  كتوفي  لحتاظ  به سيدالشهدا قيام آستانه در: مظاهر بن حبي 
 .بود كوفه
 افتختارا   و بتود  گذاشتته  ستالي  كهتن  به پا و گذش  مي او عمر از ها سال كه اين با
 مطلتع  سيدالشتهدا  قيتام  از تا ولي داش  همراه به را اميرالمؤمنين خالف  دوران
 بتن  عتدي ، كميتل  )هماننتد  المؤمنين امير گذاشته سن به پا ياران تمام خالف بر شد
 گفت   بتتوان  شتايد  و گذاشت   ميتدان  به پا قوا تمام با...( و، قنبر، جبير بن سعيد، حاتم
 حبيت   او نهرت   درطول و كوفه در امام ياور و يار ترين ساز جريان و تري  فعال
 :  اس  چنين يشها  فعالي  ترين مدهع گزارو كه بود مظاهر بن
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 ؛)فقط( كوفه شيعيان ميان در ينگار نامه ايجاد *
 از يگيتتر بيعتت  بتتراي او بتتا گستتترده وهمكتتاري مستتلم حرتتر  از استتتقبال *
 ؛كوفه در مندان هعالق
 ؛قيامش هنگام به مسلم حرر  فرماندهان از *
 حرتر   شتهاد   از پتس  كتربال  سوي به شيعيان ترغي  و شناسايي براي تالو *
 ؛مسلم
 ؛بود ممكن كربال به رسيدن امكان كه لحظاتي آخرين در كربال به ورود *
 ؛بودند كربال اطراف در كه اسد بني عشاير از نيرو آوري جمع براي تالو *
 1.امام لشكر چپ جناح فرماندهي *

 بتا  رديگت  نفر چند و فرزندو دو همراه بصره از كه بصري ثبيط بن يزيد: موارد دیگر
 ...پيوندد مي امام به و رساند مي مكه به را خود و كرده فرار بسيار زحم 

 : خاکستری وضعيت
 خنثي و تفاو  بي يها شخصي و  متزلزل يها شخصي 

 :تاریخي گزارش این همانند: متزلزل یها شخصيت( الف
 :نويسد مي بالذري

 تنهتا  آنهتا كتي از  ي كترد  متي  اعتزام  كتربال  ستوي  به نفري هزار يها دسته زياد ابن
 بيابتان  ودر شده متواري راه ميانه در مابقي و رسيدند مي كربال به نفر 400د   300
 2.شدند مي مخفي و برده پناه نخلستان يا

 ريتزو  امتام  لشتكر  از كته  آنهتايي  تمتام  و مشترقي  قيس بن  حا  همانند يا و
 :كردند

 كه باشد امام با وقتي ات كه شر  آن به پيوس  امام به راه ميانه در قيس بن  حا 
 شتهاد   بته  امام اصحاب كه موقعي تا عاشورا روز تا پس، نگردد خطرنا  او اع
 آوري يتاد  بتا  و آمد امام نزد او، ماند تنها ماما چون و ماند كربال در رسيدند
 3.گذاش  فرار به پا اسبش بر سوار و گرف  اجازه امام از شرطش

 : خنثي و تفاوت بي یها شخصيت. ب

                                                      
 ابصارالعين في انصار الحسين. .1

 .178ص ،3انساب االشراف،   .2
 .329، ص3تاريخ طبري،   .3
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 در بلكته  و دنتد نكر يتاري  و گذاشتتند  تنهتا  را امتام  كه شميها بني تمامي همانند
د همانن كساني. بپردازند امام نصيح  و وعظ به كارشناسي مقام در كردند سعي مراحلي
نيتز   را فرزنتدانش  از يتك  هتي   بلكته  نكترد  ياري خود را امام تنها نه كه عباس ابن

 ستاك   شخصتيتي  بته  تتاريخ  در كته  عمتر  بناهلل  عبد مانند كسي يا. نفرستاد امام همراه
 ستكو   كته . است   شتده  صتيف  تتو  ستتمگر  حتاكمي  گونته  هر پيرو و آرام و ومطيع
 . دارد باطل جبهه رابراي تبليغي كاربرد بهترين او يگير وگوشه

 رو دنبالته  شخصتي  : بل، باط سازبراي وجريان پيشرو شخصي : الف: سياه وضعيت
 باطل از كامل

 :باطل در پيشرو يتشخص الف
 :  الجوشن ذي بن شمر همانند
 و پيوندد مي كوفه امويان گروه به معاويه دوران داش  يگر خارجي ازاي  سابقه كه او
 چشتم  بته  استمش  عتدي  حجربن يگير دس  رخداد همانن كوفهي  رويدادها برخي در
 ابتن  ورود با. رسد نمي او به شهر يها آقازاده وجود با مهمي مقام گاه هي  ولي خورد مي
 او بته  تتوجهي  چنتدان  اشتراف  جتود و بتا  ولتي  گردد مي او اطرافيان جزو كوفه به زياد
 شتدن  خلتو   و امتام  جنتگ  بته ها  آقازاده و اشراف تدريجي اعزام با اينكه تا، شود نمي
 نامه اينكه تا، بگيرد عهده به فعالي نقش كند مي سعي و آيد مي چشم به او زياد ابن قصر
 با او. كند چه اس  مردد زياد ابن و دهد مي مصالحه بوي كه رسد مي كربال از سعد عمر

 شتدن  نوشتته  باعتث  و كند مي ور شعله را زياد ابن خشم و خباث  خود آتشين سخنان
 بته  نفتر  هتزار  همتراه  شتود  متي  مامورگاه  آن و شود مي امام شدن وكشته نابودي نامه
  تمن  كرد تعلل امر اجراي در عمرسعد اگر تا بيايد كربال به ووي ه احتيا  لشكر عنوان
 حا تر  ستعد  عمتر  چون ولي، بگيرد عهده به را دستور رايواج فرماندهي خود او عزل
 يهتا  جنايت   بيشتترين  مجتري  نظام سواره فرماندار عنوان به او شود نمي گيري كناره به

 1...گردد مي كربال
 : باطل راه در ومنفعل رو دنباله شخصيتب: 

 شتناخ   را حق اينكه با، كربال در امام نزد عمرسعد قاصد يناول قيس ابي قرة همانند
 .ماند باطل بر اما

                                                      
 البحار، واژه شمر. سفينة .1
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 در را امتام  توقتف  دستتور  كه، حرّ به زياد ابن قاصد بديّ نصر بن مالك همانند و
 كته  ابوالشتعثاء  نتام  بته ، امتام  كتوفي  يتاران  از يكتي  با جا همان او. بود آورده كربال

 تمتام  او بتر  را حجت   ابوالشعثاء گرچه. شد سخن هم و رو هبرو شناختند مي را همديگر
 در كوفته  لشتكر  جتزو  و مانتد  باطتل  جبهه در خليفه از اطاع  لزوم بهانه به او اما، كرد
 .شود مي كربال

 یگیر نتیجه و بندی جمع

 و شتم ها بنتي  و حرتر   ختود  فريل  و زيار  كنار در سيدالشهدا يها زيار 
 زمتان  آن يهتا  انسان سنجي نسب  آن و دارد هم ديگر مهم خشب ود، آرزوها وها  سالم
، يافتته  رشتد  يها شخصي  عنوان به امام اصحاب عنوان به را بخشي كه اس  امام با

 اس  ييها زيار  لعني فرازهاي برابر در و شناسيم مي آگاهانه پيرو و ساز جريان و فعال
 و منفعتل  يهتا  شخصتي   يا و باطل براي، سازي جريان در فعال يها شخصي  شامل كه

 و قمتري  گونتاگون  يهتا  مناستب   در حرتر   يها زيار  كثر . اس  باطل به را ي
 متا  بته  شخصي  و و عي  بهترين معرفي و ارائه مگر ندارد هدفي بخش دو اين تكرار
، شناستي  مهتدي  در آن تجلي ما زمان در كه ياوري امام و باوري امام، شناسي امام مسير در

 .  اس  ياوري مهدي و باوري مهدي

 ها وانتخابها  فرصت. 8

 از گمنامی تا شهرت

 دمعت  و زدن درجا باعث همين و گذرد مي تكرار و روزمرگي به غالباها  انسان زندگي
 كته  كستاني  اول: انتد  دستته  برسهها  انسان منظر اين از شود مي انسان زدن جا در و رشد
 ختود  محاسبه به ش  هر كه س ا كسي موفق انسانت    نفس محاسبه روايا  براساست 

 نتواختي  يتك  از انستانس  اگتر  نباشد سان يك او روز دو هر كه كند مي تالو و پرداخته
 شترايط  كته اي  مرگي روز از گريز با تواند مي داش  برنامه و طرح خود براي و گريخ 

 هتر  و لحظته  هتر  از يعني، گردد ساز فرص  شخصيتي به تبديل، كند مي فراهم جامعه يا
 بته  بزند پليها  بحران وياها  شكس  از حتي و كند استفاده خود ترقي و رشد براي چيز
 .خودو اهداف پيشبرد و موفقي  سوي

 بايتد  حتداقل  نداشت   را برنامته  و طترح  ايتن  خود براي اگر كه اند كساني دوم گروه
 ويت ه  شرايط او براي گهگاه و قطعا اجتماعيي  ها واكنش وها  كنش كه چرا باشد زرنگ
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 ختود  يهتا  جهتش  بتراي  را زمينته  آنها شكار با تواند مي كه كند مي فراهم را حساسي و
 و هميشگيها  فرص  روايا  فرموده به كه باشند هوشيار بايد گروه اين البته كند فراهم
 .  گذرند مي سريع و آمده شتاب به بهاري ابر وچون نيستند ماندگار
 دوم گتروه  همانند ونه باشند زاس ص فر كه هستند تالو در نهاند  كساني سوم گروه

 پشت   خود مرگي روز بر اصرار با بلكه، نشينند مي موجود يها فرص  كمين و رصد به
 گريتزان  خود اطراف يا خود در وتحول دگرگوني از و زند مي اس  فرص  ههرچ به پا

 مستير  ويتا  حتق  مستير  در: دارد وجود رويكرد دو هم سازي فرص  مقام در البته. اس 
 :نشينيم مي عاشورا نظاره به نگاه اين با؛ لباط

 امام سیره و سخن محضر در

 : كربال در هشبان مذاكره و ديدار در سعد عمر با امام سخن *
 آيا؟ترستي  نمتي  اوس  سوي به گش  باز كه خدايي از آيا تو بر واي سعد ابن اي
 متن  بتا  و نكت  رها را اينان بيا؟داري جنگ قصد من با كه كيستم كه شناسي مي مرا
 1.كند نزديك خداوند به را تو اين كه باو

 : جعفي حر بنهلل عبيدا با ديدار در امام سخن *
 كنتد  مي خواس  باز تو از عمر  گذشته يها روز نگناها برابر در خداوند كه بدان
 فترا  را تتو ، بشتويد  را گناهانت   همه كه خوانم مي فرااي  توبه به را تو اكنون من و
 يارانم از، ما خواهي حق در تو و... كني ياري را پيامبر خاندان ما كه خوانم مي
 2و.با

 كردنتد  رد را امتام  يتاري  آنها كهگاه  آن مشرقي قيس بن عمرو با ديدار در امام
 :مودرف

 مرا ي(ها )خيمه سياهي و نشنويد را ما دادخواهي فرياد كه شويد دور و برويد پس
 پاستخ  و ببينتد  را متا  سياهي يا بشنود را ما واهيخ ياري فرياد كس هر زيرا، نبينيد
 3.افكند آتش در صور  با را او خداوند، نرسد ما فرياد به و نگويد

 :  مدينه از خرو  موقع شمها بني به امام نامه *
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 به پس نباشد من با كس هر و شد خواهد شهيد باشد من با شما از كس هر بعد اما
 1.ياف  نخواهد دس  پيروزي

 :بصره به امام نامه *
 فترا  پيتامبرو  خداوسن  كتاب به را شما و فرستادم شما سوي به را ام فرستاده من
 را گفتتارم  اگتر اند،  هكرد ااحي هرا بدع  واند  هكشت راخدا  سن  كه چرا خوانم مي

 شما بر خدا ورحم  سالم كنم هداي  راس  راه به را شما، بريد فرمانم و بشنويد
 2.باد

 :مكه از خرو  موقع امام خطبه يپايان فراز *
، اس  كرده خدا ديدار آماده را خود و بخشد مي ما راه در را خويش خون كس هر
 3.رهسپارم فردا من كه بداند پس

 :  فرمود راه ميان در مسلم حرر  شهاد  خبر شنيدن از پس امام *
انتد   هشيدك دس  ما از، ما پيروي مدعيان و اس  آمده مسام شهاد  خبر كه اكنون

 4.نيس  بيعتي او بر ما از كه برگردد خواهد مي كس هر شما از كنونا

 :  سازي فرص  مقام در امام خطبه از فرازي
 مطترح  مترا  گفتتار  خودتتان  ديار در رفتيد اينجا از چون را شما دهم مي سوگند... 
 متل ع بته  دعتو   او از داريتد  اطمينتان  او بته  تان قبيله از اكه را كس آن ره و كنيد
 5.آوريد

 : مني خطبه در سوزي فرص  چگونگي و چرايي تحليل
 رو اين از كرديد كوتاهي خداوندي حقوق از تان( اجتماعيگاه  جاي به توجه )با شما
 همته  از شتما  مصتيب  ايد....  هساخت تباه را  عيفان حقوق و شمرده سبك را ماناما حق
 آن بتراي  كاوكه  حالي در ديدش مغلوب علما منزل  حفظ در زيرا، اس  تر بزرگ مردم
 حتق  از شتما  جتدايي  واستطه  بته  مگر نشد ربوده شما از منزل  اين.... كرديد مي تالو

 بتر  اگتر كه  حالي داشتيددرن آ بر روشن دليل اينكه با پيامبر سن  در شما واختالف
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 ستپرده  شتما  بته  ختدا  ديتن  امتور  زمتام  كرديد مي صبر خدا راه ودر بوديد شكيبا آزارها
 آنهتا  بته  را خداوند دين وامور نشانيد خود جاي به را ستمگران شما جان  از و دش مي

 1... .و كنند شبهه تا سپرديد

 انتخاب سه موقعیت یک

 نظتم ناگهان  و كرد شروع را خود قيام و حرك  سيدالشهدا كه اسالمي جامعه در
 ناراحت   بستياري  ستويي  از، ريخ  مه به را مسلمانان جديد جاهلي  زندگي روزمره
 امتام  يتاري  بته  تنهتا  نته  آنهتا  است   داده انجتام  را حرك  اين چراامام كه بودند

 اظهتار  و كارشناستي ي  نظرهتا  اظهتار  براي يافتند فرصتي را مجال اين بلكه برنخواستند
 عتده  مقابتل  در. كننتد  منصترف  مسيرو ازادامه را او شايد تا امام براي صيح ون وعظ
 را قيتام  خواس  در امام از دائم و داشتند را امام ويپير مدعي ديروز تا كه زيادي
 تتاريخي  سوزي فرص  با و خزيدند كنار و گوشه به ديدند خطرنا  را شرايط تا داشتند
 .  گذاشتند تنها و غري  را حق هم و كردند گرفتار را خود هم خود
 جهتش  بتراي  نردبتاني  يوجو جس  در بود ها مد  كه هم طلبان فرص  از جمعي و
 در تغييتر  ايجتاد  فرصت   بهتترين  را حستين  ختون  و تحتوال   اين بودند خود اگهانين

 ايتن  كته  آنها بودند معدود بازار آشفته اين در و. يافتند خود اجتماعيگاه  جاي و زندگي
 طلبانته  فرصت   يها نگاه وهمين. ببينند باطل و حق مصاف براي تاريخي فرصتي را قيام
 يتا  شناستي  فرصت   ايتن ، گتردد  متي  عاشورا رخداد راه موج  راحتي به كه بود آشفته
 از ديگري و روز آن جامعه آزاد يها انسان منظر از يكي: نگريم مي منظر دو از را سوزي
 (باشد تواند مي كارمندي نظام يهشب چيزي كه) غالمان و بندگان منظر
  آن اجتماعي يها فرص  و حسيني قيام: قعيت مو

 : ياوري حق مسير در شناسي رص ف تا سازي فرص  از: سفيد وضعيت
 :  سازي فرص  و صيداوي مسهر بن قيس
 آن از پتس  يهتا  رخداد و كوفه در ينگار نامه آغاز از پس كه بود كوفي شيعيان از او
هتاي   فرمتان  عشق به را كيلومتري 1400 طوالني مساف  اين مكه و كوفه بين مرتبه چند
 در ،شتد  عتراق  عتازم  امتام  همراه و ماند امام با مكه در سرانجام و پيمود امام
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 حومته  در او ولتي  كنتد  مي كوفه بهاو  هنام دومين قاصد عنوان به را او امام راه ميانه
 بته  او. شتود  گير متي  دس  نمير بن حصين ندهي فرما به د زيا ابن يها نيرو توسط كوفه
 ابتن  پتيش  را او چون... خورد مي و كند مي پاره پاره را نامه سرع  به يگير دس  مجرد
 گتويي  ستزا  نا و لعن را پدرو و را امام و بروي منبر بر اگر گف  او به آوردند زياد
 در رود متي  منبتر  فتراز  بر و پذيرد مي را پيشنهاد اين زرنگي با او و ياف  خواهي نجا 
گتاه   آن و گويد مي كوفيان به را نامه مرمون سرع  بهاند  هشد جمع مردم تمام كه حالي
 بته  و كشتيده  پتايين  منبر از را او سريع جه  بدين پردازد مي پدرو و زياد ناب لعن به

 1.رساند مي شهاد 
 : شناسي فرصت و زهير همسر دلهم
 داشت   تالو و بود شده آگاه عراق سوي به امام سفر از عراق راه مسير در زهير

، كننتد  متي  اطتراق  مشتركَا امام با جا يك در خواسته نا ولي. نشود رو روبه امام با
 او همسترو  متا ، كند نمي اعتنايي زهير ولي، خواند مي فرا خود نزد به را او ماما پس
 پاستخش  تتو  و طلبتد  مي را تو خدا رسول فرزنداهلل  سبحان: گف  و كرد شمات  را
 برگشت   زهير كهگاه  آن و. رف  حرر  ديدار به و شد شرمگين زهير پس !؟دهي نمي
 طتالق  را تتو  كته  بپتذيري  بايد باشم سينح با من يخواه مي اگر گف  همسرو به
 بتا  تامتل  و درنتگ  كمتي  بتا  امتا  و نشتود  امام با من همراهي مانع تو محب  تا دهم

 در را او شتفاع   هتم  زهيتر  آنكته  شر  به پذيرد مي را پيشنهاد اين شهام  و شجاع 
 2.نبرد ياد از آخر  سراي

 حكايت   و امتام  بته  بصتره  از او تنپيوس و بصري ثبيط بن يزيد حكاي : موارد دیگر
 ... و همسرو و كلبي عمير بنهلل عبدا

 بتا  تازه ابوذرۀ خان در او، بود ابوذر غالم حوي يا جون: غالم یک سفيد شناسي فرصت
 راه تنهتا  بتود  فهميده كه او. رسيد شهاد  به ابوذركه  بود شده آشنا خود انساني هوي 
 امتام گتاه   آن و منتين  المتؤ  اميتر  خانته  بته  عاشتقانه  هستتند بيت    اهل حقيق  و حق

 تتا  نمايتد  متي  را آنان اريزگ خدم  عمر يك و آيد مي سيدالشهدا سپس و مجتبي
 زدنت  نبترد  اذن جهت   اصتحاب  شهاد  ميان در بيند مي عاشورا روز و كربال در را خود
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 گريتان  او ولتي  بترود  و است   را ي او ازكه  كند مي اصرار امام ولي آيد مي امام
 يتك  شتهر   و جتاودانگي  رمز و خود زندگي فرص  بهترين را لحظه آن و پذيرد مين

 1...داند مي نشان و نام بي و گمنام بوده
 :  پياپي يها سوزي فرص : خاکستری وضعيت
 نداشتند را او ياري تحمل ولي شناختند و ديدني را امام يا بودند امام با كه افرادي

 طرماحو  مشرقي قيسبن   حا و  اعين بن هرثمه ندهمان كساني گذاشتند فرار به پا و
 ... و جعفي حر بناهلل  عبيدو  عدي بن

 از تميمتي  وال بتن اهلل عبتد  و خزاعي صرد بن سليمان همانند بودند كوفه در كه آنها
 كوفته  بته  تتا  فرستتادند  متي  نامه دعو  امام براي همراه و بعد يها سال در توابين سران
 ختود  جان ترس از آنها. شد عراق رهسپار امام چون ولي كنند او ياري آنها تا بيايد
 .خزيدندها  خانه كنج به اموالشان و

 استدي  مشتمّعل  بتن  متذري  و استدي  ستليم  بتن . . عبدا: اسدي مرد دو آن حكاي 
 :  گويند مي

 برستيم  علتي  بن حسين به تا شديم عراق راهي و داديم انجام سرع  به را خود حج
 از كته  بوديم حرك  در شتابان خود شتران با؛ شد خواهد چه كه يمببين را او سرانجام و
 ختالف  )در آيتد  مي ما سوي به عراق از هم مردي ديديم ولي ديديم را امام كاروان دور
 جتاده  را ختود  مستير  بتود  شده رو روبه امام كاروان با چون ولي( امام وكاروان ما مسير
 را خود مسير ديديم چنين چون ما شود رو هروب امام با مبادا تا اس  كرده منحرف اصلي
 رو روبته  كته  او بتا  دارد عتراق  از خبر چه و كيس  ببينيم تا كرديم منحرف او طرف به

 از او از آمديم دراي  بيلهق هم وقتي. بود اسدي مثعبه بن بكير: پرسيديم را اسمش شديم
اند  هكشت را انيه و مسلم كه ديدم بودم شهر در كه آخري روز گف  او و پرسيديم كوفه
 بته  پتا  كوفته  شهر از ديدم چنين چون من. كشند مي بازار در واند  هگرفت را نهاآ پاهاي و

 .  نهادم فرار

 )ثعلبيته(  بعد منزلنيده از او خدا حافظي كرده و در ش را خبر اين تا: گويند مي دو نآ
 يتا  مگتويي  آشتكارا  داريم شما براي مهم خبري گفتيم حرر  به رسيديم امام به

 حرتر   شهاد  خبر وآنهاكنم،  زهمراهانم چيزي پنهان نميا من: فرمود امام؟ پنهان
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 پتس  وشود  حاكم مي امامبي   اهل وگويند و حزن و اندوه بر لشكر  را مي مسلم
 رونتدآن  متي  وبستياري  دهتد  متي  را رفتنبه همراهان خوداجازه جدايي و  امام آن از

 وبته  شديم جدا حسين )نيامده(ازيديم د چنين چون هم گويندما مي هم دومرداسدي
 1.رفتيم خود راه

 همستتران از يكتي  غتتالم ستمعان  بتتن عقبةة: غدالم  یددک خاکسدتری  سددوزی فرصدت 
 و قيتام  هنگتام  بته  نداشت   را جتايي  و بتود  غالم اينكه اقتراي به او بود سيدالشهدا
 مستير  طتي  در هكاي  گونه به بود خاندانش و امام با همواره، كربال تا امام حرك 
 است   بتوده  امتام  نتزد  كته  كوفيتان  يهتا  نامته  دار انباراي  گونه به منازل از برخي در

 .  اس  شده برشمرده
 اينكته  بتدون  مانتد  ها مي لحظه آخرين تا و اس  امام گاه لشكر در عاشورا روز او
هتا   خيمته  از اينكته  بتدون  و دهتد  نشان خود از ديگري هم  يا كار اريزگ خدم  جز
هتا   خيمته  ستوي  بته  كوفه لشكر وهجوم رسيد شهاد  به امام اينكه از پس. بيايد نبيرو
 قصتد  و كننتد  متي  وگيتر  دس  و يابند ها مي خيمه ميان در را او تعج  با گردد مي آغاز
 برختي  شتفاع   بته  نبتوده  بتيش  غالمي واينكه خود معرفي با او ولي دارند را او كشتن
 كته  است   ايتن  تاريخ در او حسن )تنها رود مي هفكو به و يابد مي نجا  مرگ از كوفيان
 2(.گردد مي عاشورا واقعه راويها  بعد بوده امام با عاشورا روز انتهاي تا مكه از چون

 : باطل برايسازي  : فرص سياه وضعيت
 : کندی قيس بن اشعث بن محمد
 در المتؤمنين  اميتر  حكومت   زمتان  منافقين بزرگ قيس بن اشعث ارشد فرزند او
 تقوي  در معاويه حكوم بيس  سال  در كه شد مي شمرده وفهك اشراف از و بود فهكو

 در ينگتار  نامته  متو   ايجاد و معاويه مرگ از پس. كرد مي تالو كوفه در آنها حكوم 
 بتا  همراه او گسترده يگير بيع  و كوفه به مسلم حرر  ورود با آن از پس و كوفه
 حكوم  و خود منافع نگران كه او بود كوفه اموي والي بشير بن نعمان  عف و سستي
 .بود اموي
 گزارشتي  ارائه نويسدو من مي يزيد بهاي  هوچندنفرديگرنام سعد عمربن همراهي به
 دادن ماموريت   آنهتا  واثرنامته  كنتد  مي تشويق كوفيان برابر در عمل شد  اورابه ازكوفه

                                                      
 .302، ص3تاريخ طبري،   .1
 .80، ص4الكامل،   .2



 173 ◄یك موقعيت، سه انتخاب 

 و لشتكر  بتدون  هكت  كوفته  بته  زياد ابن آمدن با بود كوفه به او اعزام و زياد اين به يزيد
 شدند مطلع داراالماره به ورودو از تا آنها شد كوفه وارد وتنها تك و بود خاصي سرباز
 و هتدايا  دريافت   از پتس ي و دستور به ازاو حماي  و من روند مي ديدارو به سريع
 شتام  تخيلتي  سپاه درباره را خود نمايي سياه تبليغا  و افتاد راه شهر در يزيد يها رشوه
 گتاه  مخفتي رفتتن   لتو  از وپتس  كننتد  ختالي  را مستلم  اطراف كوفيان تا اندازد مي راه به

 ختود  ستربازان  نفتر  چنتد  بتا  اشعث بن محمد همين، طوعه خانه در مسلم حرر 
 دروغتين  امتاني  دادن بتا  او ختود  نهاي  در كه شود مي او يگير دس  و درگيري مامور
ي  هتا  ستازي  رصت  ف سترانجام  .شتود  مي مسلم حرر  شهاد  و يگير دس  باعث
 امتام  جنگ به كربال به را اشعث بن قيس برادرو كه شود مي چنان زياد ابن براي محمد
 پاستخش  امتام  دهتد  متي  مصتاله  پيشنهد امام به قيس عاشورا صب  در چون و فرستد مي
 مستلم  خون از بيش شمها بني خواهي مي آيا، اشعثي بن محمد برادر  برادر تو: دهد مي
 1.باشند طالب  لعقي بن

 ستاكن  كته  بتود  اميه بني فرزندان و كوفه اموي حزب از: عقبه بن ةعمار: موارد دیگر
 ابتن  يزيتد  چتون  و بود يزيد به اننگار نامه از اشعث بن محمد همانند او، بود شده كوفه
 ازدوا  بته  را دختترو  كرد كه كاري اولين آمد كوفه به او و داد كوفه ماموري  را زياد
 2.درآورد دزيا ابن
 هتر  كته  زياد ابن و زياد يها غالم ويسار سالم و شمر غالم رستم: غالمان مورد در و
 و آمدنتد  امام مصاف به خود يها ارباب به خدمتي خوو براي و بودند كربال در سه
 3.شدند كشته امام ياران دس  به آخر نفر دو

 برابر در كه اس  موفق يها نسانا برجسته صفا  از يكي بصير : بندی جمع و نتيجه
 بهتره  بهترينها  فرص  ايجاد يا شناسايي با بصير، خباث  يا و اس  تاخير و تسويف آن
 ستوزي  فرص  جويي بهانه و انداختن عق  با عنصر سس  افراد و، دارد را آنها از وري
 مو  با خود لخيا به تا هستندها  فرص  كمين در پستي واسطه به مراهگ افراد و كنند مي
 هتي  : فرمتود  كوفيان به سيدالشهدا كه گونه همان ولي برسند دنيوي منافع به واريس

 . يابد دس  پيروزي و موفقي  به تواند نمي حق گذاشتن پا زير يا ياري تر  با كس
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 ها وحرمتها  حریم. 9

 است   محتدود  هستتي  وقتتي  كته  چترا ، اس  زندگي محدود لوازم از يكي مرزبندي
 ومترز  حتد  بتدون  تعتالي  و سعاد  صور  اين در اس  ودمحد هم من عمر و زندگي
 گتاه  آزمتون  و مزرعته  محدود دنياي كه چرا آمد نخواهد دس ه ب روشي و راه و واندازه
 محتتدوده در نگهتتداري ختتود موفقيتت  رمتتز ينتتتر مهتتم گتتاه آزمتتون در و استت 
 بتدين ، است   عمتل  محتدوده  و عمتل  زنتدگي  در موفقي  راه پس. س ها ورالعملدست
 محدوده در كه ييها عمل مجموعه يعني اس  شريع  آسماني شرايع اصلي نرك جه 
 گذارد مي آدمي روي پيش سرگرداني و پراكندگي از را راه و بيراهه از را راه دنيوي عمر
 است   اختروي  و دنيتوي  بلند اهداف سوي هب عمل تنهاراهمعناي  به شريع  كه اينك و

 و تقتدس  نوعي از دارند خود ارزگ قانون با كه پيوندي و ارتبا  لحاظ به اعمال اين خود
 آنهتا  بته  شعائر گلواژه، شريع  نام موازا  به جه  بدين و شوند مي مند بهره معنوي 
. دارد آدمتي  سرنوشت   در فراوانتي  ثيتر  تتا  آنهتا  با آدمي مواجهه نوع كه، شود مي ناميده
 يتا  ستفيد  نقطه كي وجود كه مدعاس  اين گواهها  انسان از بسياري گذش  سر مطالعه
 پرتگتاه  در آنهتا  دادن قترار  يا تحول نقطه ساز زمينه بسيار افراد پرونده در سياه لكه يك

 آنهتا  يهتا  حرمت   حفتظ  و دينتي  هاي ارزو و شعائر حريم رعاي ، س  ا بوده سقو 
 : گرديم مي آشنا موقعي  اين با اس  عاشورايي هاي درس ينتر مهم از يكي

 ماما سیره و سخن محضره در

 :فرمود؟ چيس  ادب: پرسيدند امام از *
 را او آنكته  مگر، نكني برخورد كس هي  با و آيي بيرون خود خانه از كه اس  اين
 1.ببيني خود از برتر

 گف  نمي سخن او حرور در حسن امام احترام به حسين امام: باقر امام *
 2 .رف نمي راه او از جلوتر هرگز و كرد نمي سخنراني و

 :  امامتش دوران در معاويه به امام نامه از تيقسم *
 بته  كتردي  چنتين  چتون  و شود تسليم تا دادي حجر به مؤكد و محكم يها ميثاق تو
 او، داري خداونتد  يهتا  پيمتان  شمردن ناچيز و خداوند به كه تيئجر و گستاخي واسطه
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 در مرتبته  ناولتي  بتراي  كته  نبتودي  تو وآيا... كشتي انهگر تجاوز و ستمگرانه را ويارانش
 حكتم  خدا رسول آنكه با شمردي بر سفيان ابو فرزند را زاده زنا ابيه بن زياد اسالم
 1.اس  سنگسار زناكار براي و شوهر آن از فرزند: فرمود
 ختدا  وستيله  به كه را كسي شما: تابعين صحابه براي مني در امام يها خطبه از *
 . داريد نمي گرامي )امام( شود مي شناخته
 يهتا  پيمان كه بينيد مي شما، داريد احترام مردم ميان در خدا خاطر به خود اينكه با *
 بته  ختود  پتدران  از پيمان نقد براي اينكه با شويد نمي نگران ولي شود مي شكسته خدا
 مستئو  خور در... و شده ناچيز و خوار خدا رسول پيمان كه بينيد مي افتيد مي هراس
 2.يدنماي نمي وظيفه انجام خود لي 
 اينكه با كنم بيع  يزيد با من آيا: قيام آستانه در مدينه والي وليد به خطاب امام *
 نخواهتد  بيعت   او مثتل  با من مثل پس... و كند مي گناه آشكارا كه اس  فاسق مردي او
 3...كرد
 احيتا  را وبتدع  انتد   هبترد  ازبتين  را خداونتد  سن  همانا: بصره به امام نامه از *
 4اند. هكرد
 هتك را خداوندي  ها حرم  شما: كوفيان ميان در كربال در يشها خطبه در امام *
 شتانل  فراگيتر  ذلتتي  زودي به بود خواهد كوتاه دنيا از شما بهره آن واسطه به و نموديد
 .شد خواهد شما لحا

 شتوم  كشته وج  يك به حتي )حرم( مكه از خار  اگر سوگند خدا به: امام سيره
  5شود( شكسته حرم حرم  مبادا )تا شوم كشته حرم داخل اينكه زا اس  بهتر برايم

 انتخاب سه موقعیت یک

 خداونتد  كتاب: گذاش  جاي به خود از مهم يادگاردو  رحلتش انهآست در پيامبر
 از پتس  ولتي ، دارنتد  پتاس  را آنهتا  حرم  كه خواس  مسلمانان از و را خود عتر  و
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 بته  كته  شتد  انجتام  ستاله  پنجاه ييها امهبرن سلسله يك خالف  غص  از پس پيامبر
 شتكني  حرم : از بودند عبار  كه شود نهادينه اسالم جهان در مهم اصلدو  آن موازا 
 جامعته  در رااي  نظريته گتاه   آن و استالمي  شتريع   در فتراوان  گذاري بدع  وبي   اهل

 و بتود  شتريع   به نسب  يگر هح ابا آن نتيجه كه يگر مرخئه نام به دادند روا  اسالمي
 تنهتايي  بته  زباني اقرار و نيس  شر  وعمل رفتار مسلماني براي كه بود اين آن چكيده
 بته  را حساستي   كمتترين  كته  بتود اي  جامعه ايجاد و عي  اين نتيجه و كند مي كفاي 
 بتود  شده رانده حاشيه به آن در منكر از نهي و معروف به امر، داش  شعائر وها  حرم 

 . بود شده فرهنگ آن در ولنگاري و تفاوتي بي و
 استتمرار  همچنتان  امويتان  يهتا  برنامته  و سيدالشهدا قيام بود نمي اگر جه  بدين
 كته  روست   همين از ماند نمي نامي اسالم از حتي ديگر كه گذش  نمي چندي ياف  مي
 اختالق  و تعاليم روح گش  باز ساز زمينه و اسالم اصل حفظ  امن سيدالشهدا قيام

 . بود بعد يها سال در اسالمي
 تحمتل  منحط زمانه آن در خود قيام طول در سيدالشهدا مصائ  ينتر مهم از البته
 ستوي  از يافتته  روا  ولنگاري همان در ناشي كه بودها  جسار  وها  اهان  ترين سخ 
 .بود امويان

 . زمان آن جامعه در آنگاه  جاي وها  حرم  حريم: موقعيت
 : آن نيك امسرانج و داري حرم : سفيد وضعيت

 بن یزید ریاحي حّر
 عامتل  همتين  تنهتا  وا خيري به عاقب  سب  كه اس  مشهور چنان حرّ داري حرم 
 .  اس  شده شمرده
 است   شتده  مشهور زهرا حضرت مقام حرم  حفظ در تنها او داري حرم  ولي
 : از عبارتند كه دارد هم ديگري موارد و تيس  آن به منحصركه  حالي در

 بتن  حجتا   به امام رسيد فرا نماز موقع و شد همراه امام با آنكه از پس حّر .1
 هستي مايل آيا: فرمود حّر با امام اذان اتمام از پس بگويد اذان كه داد دستور مسروق
 شتما  جماعت   در ما بلكه نه داد پاسخ حّر؟ دارد پاه ب جماع  نماز خود براي گروه هر

 هتم  و ختود  هتم  است   امتام  با كه وزيردو ت سه   مد  در او پس. كنيم مي شرك 
 بته  آن از پتس  و كترده  شترك   امتام  جماعت   نماز در كند مي مكلف را سربازانش
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 گتاه  هتي   ولتي  اس  كوفيان يها نامه درباره غالبا كه دهند فرا گوو امام يها خطبه
 1.دهد نمي ادبانه بي و تند جواب

 را امتام  بته  پيوستن قصد وفهك از شيعيان از نفر چهار مرتبه يك همراهي مد  در. 2
 بتا  امتام  ولتي ، بپيونتدد  شتما  به جديدي نيروي نبايد كه شود مي مانع حر ولي دارند

 اصترار  و، بتوده  ما با اول از كه اس  اين مثل باشد ما با دلش كس هر اينكه به استدالل
 و نتد ك نمي بيشتري مقاوم ، بيند مي را امام اصرار چون حر و دارد را آنها پيوستن به

 .  آيد مي كوتاه
 وعظ براي حتي كه خود يها برنامه تمام در امام ياران نگهداري ادب: موارد دیگر

 ظمت  ع و مقتام  در  بتا  و گرفتنتد  متي  اجازه و اذن امام از كوفيان برابر سخنراني و
 . بودند ادب و اطاع  كمال مقام در امام
 را پيتامبر  فرزنتد  دعمت   حرمت   چترا  كه زهير نمودن شمات  و زهير همسر ت
 . او خيري به وعاقب  زهير داري حرم  و دهد نمي پاسخ

 :  امام حرم  حريم به توجهي بي و اعتنايي : بيخاکستری وضعيت
 :  همانند مواردي

 كتاروان  چون ولي، بود كوفه از مسلم حرر  شهاد  برخ حامل كه كوفي مردت 
  2.شود رو هروب امام با مبادا تا كرد كج را خود راه ديد دور از را امام
 وقتتي  حتتي  كته اي  گونه به، او از امام دعو  به اعتنايي بي و جعفي حراهلل  عبيدت 
 و سترد  يهتا  پاستخ  بتا  و كنتد  نمي ازامام چنداني استقبال رود مي او سوي به امام

 3.شود مي رو هروب امام با خود غيرمنطقي
 بلكه بودند حج اعمال سرگرم تنها نه ،حج آستانه در مكه در و حجاز در كهيي آنهات 
 از را امتام  كارشناستي  نظتر  اظهتار  يتا  نصتيح   و موعظه اسم به داشتند قصد بعرا
 : مثل كساني دارند باز عراق سوي به شدنش رهسپار
 بته .( بود عايشه شاگردان از و داش  ودانش علم ادعاي كه) الرحمن عبد دختر ةعمر
 و جماعت   بتا  همراهتي  بته  امتام  كتردن  وصيهت  من و نوش  نامه مكه در امام
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 بته  حستين : كته  بود شنيده خدا رسول از كه شنيدم عايشه از كه نوش ، اطاع 
 1!؟باشد( همان حادثه اين كه رسبت )پس. شد خواهد كشته بابل سرزمين

 : حقيق  و حق برابر در: جسار  و  ئجر و اهان  نهاي : سياه وضعيت
 متعتدد  و متنتوع  يهتا  شكني حرم  وها  جسار  انبوه اب مواجه امام قيام طول در

 :  همانند مواردي، بود دشمنانش
 ؛نهر  آغاز در مدينه در ايشان با حكم بن مروان اهان  و جسار ت 
 نستب   امتام  بته  عمتر  ابتن  و مكته  والي سعيد بن عمرو همانند مكه در كه آنهات 
 ؛كردند مي بيع  و جماع  پيروي به دعو  را او و دادند مي زايي تفرقه و شكني پيمان
 يهتا  پيشتنهاد  مقابل در چون امام با خود خصوصي مذاكره در كه سعد بن عمرت 
 امتام  تمستخر  و هجتو  به كرد بيني پيش رااو  هآيند امام و كرد مي جويي بهانه امام

 اينكته  تا بدهد مهل  امام به ش  يك خواس  نمي اصالً تاسوعا عصر رد و پرداخ 
 ؛  كرد پذيرو به مجبور را او رماندهانشف اصرار
 بته  يتا  داشت   ختواني  خطبته  قصته  امام گاه هر كربال به ورود از پس او: شمرت 
 ؛نمايد آزرده را امام خود يها هتاكي با كرد مي سعي شد مي نزديك امام
 ؛امام به كوفيان ادبي بي از متعدد مواردي و آب شدن بسته اجرايمت 
 ...وت 

 : ارجوزه بنهلل ا عبد حكاي 
 بتا  تتا  بتودم  آمتده  كتربال  بته  كته  بودم افرادي اولين از من گويد مي وائل بن مسروق
 عاشورا صب  ولي نمايم خود مال را آن وي ه جايزه علي بن حسين سر به يابي دس 

، لشتكر  دو رويتارويي  موقع صب  همان. شد كربال از من فرار باعث كه داد رخ ماجرايي
 صتدا  را امتام  بار چند و رف  حسين روي هروب حوزهاهلل عبد نام به هكوف لشكر از مردي
 امتام  آتتش  بته  را تتو  باد م ده: گف  او؟ خواهي مي چه كه داد پاسخ امام پس زد

 ازگتاه   . آنشوم مي وارد برند مي فرمانش كه شفيع و مهربان پروردگار بر من بلكه: فرمود
 . افكن در آتش به را او الها بار فرمود  اس حوزه ابن گفتند؟كيس  او: پرسيد يارانش

 و شد واژگون خود اس  از او و كرد رم او اس  ديدم ناگهان پس: گويد مي مسروق
 زمتين  بته  سترو  كته اي  گونته  به، شد نآويزا اس  از و كرد گير اس  ركاب در پايش
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 بته  تتا  شتد  كوفتته اي  بوته و سنگ هر به سرو اسبش گريختن حال در پس، گرف  مي
 1.گذاشتم فرار به پا وحش  و ترس از ديدم مي را اين چون من و، رسيد ك هال

 بندی جمع و یگیر نتیجه

 پاستداري  و حرمت   به دادن شهاد  و اعترافبي   اهل يها زيار  فرازهاي از يكي
 هنگتام  بته  داري حرمت   هماننتد  آنها شهاد  از پسبي   ي اهل ها مقام و مزارها حرم 
 .آنهاس  بودن زنده
 ايتن  و، و تو  بدون يا و و با معصومين نام لمس فقهي حكم اس  باب همين زا و
اي  رابطته  قلبتي  تقتواي  و داري حرمت   و شعائر رعاي  بين كه اس  آن از حاكي همه
 و شتعائر  حفتظ  قترآن  آيته  تصتري   بهتقوا  داد برون و تجلي حقيق  در و اس  عميق
 برسيم داري حرم  بهسير تقوا م به همه سويه دو رابطه يك در كه باشد. س ها حرم 

 .  بيفزاييم خود توفيقا  كس  و تقوا تعميق به داري حرم  با هم و

 یاوری حق مراتب و ابعاد. 10

 تعتاليم  اصتول  چته  اگتر  جهت   بدين اس  متفاو  انسانيي  استعدادها و ها ي ظرف
 احكتام  در متغيتري  و باز فرايها،  استعداد تنوع خور فرا به ولي اس  سان يك اسالمي
 فتراخ  زمتان  همانند مواردي باشد نشده اجحاف و ظلم كسي به تا اس  شده تعبيه ديني

 و تنتوع  يا و آفتاب غروب تا ظهر زوال از وعصر ظهر نماز وق  همانند موسع واجبا 
 و حقيقت   ايتن  گوياي همگي، گوناگون يها ذوق و ساليق مطابق مستحبا  گستردگي
 را استتعدادها  تنتوع ، ختود  كاملي  و جامعي  مقام رد كه هستند اسالم دين در واقعي 
 محبت  ، )شتناخ   مرتبته  سته  در كته  اس  جه  بدين و اس  نداده قرار غفل  مورد
 تتالو  و سعي كنار در استعداد، اصل در خورد فرا به تواند مي انساني هر( عمل، وايمان
 ستلمان  رتبه يا هدرج اختالف كه اينجاس  در و. يابد دس  تعالي مرات  از مرتبه هر به
 نتيجته  دو استتعداد  تنتوع  ايتن  البتته . يابتد  متي  تفسير و كند مي پيدا معنا عمار و ابوذر يا
 و تنتوع ، شتود  همتراه  تتالو  درجده  تنوع با استعداد تنوع اين اگر، باشد داشته تواند مي

 درجته  و مرتبته  تفتاو   همتان  آن نمونته  دارد همراه به را تقوا و ايمان درجا  تفاو 
 .اس  ابوذر و سلمان ايمان
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 درجته  ولتي  باشتد  همتراه  تتالو  مدل تنتوع  به منجر تواند مي استعداد تنوع اين ولي
 باشتد  متعتدد  درجته  به وصول يها راه اس  ممكن صور  اين در باشد سان يك تالو
 شتمي ها غيربنتي  اصتحاب  اغلت   دربتاره  كته  چيتزي  باشتد  يكستان  درجه و مرتبه ولي

 . گردد مي و عي  اين ايجاد باعث و نمايد مي صدق، سيدالشهدا

 امام سیره و سخن محضر در

 و معنتوي  يها سود در و نيدك رقاب  هم باواال  و شايسته اخالق در مردم اي هان *
 1...گيريد پيشي هم از بهشتي
 متا  راه در را ختويش  ختون  كتس  هتر : مكته  از خرو  موقع امام يها خطبه از *
 2...شود رهسپار ما با اس  كرده خدا ديدار آماده را دخو و بخشد مي
 : معاويه مرگ از سالقيل يك مني در امام خطبه پاياني فراز *

 منتد  نيترو  شتما  بر ستمگران نباشيد ما خدم  در و نرسانيد ياري را ما اگر شما و
 3.بكوشند شما پيامبر نور كردن خاموو در و ردندگ

 مستهر  بتن  قتيس  توستط  راه ميتان  از كتا  كوفيان به امام دوم نامه پاياني بخش *
 :  فرستاد

 گنيتد  تالو و شتاب بيشتر چه هر كارهايتان در رسيد كوفه به من فرستاده گاه هر
 4.شوم مي وارد شما بر روزها همين در بخواهد خدا اگر كه

 كوفته  از نفتر چهار  ناگهان كرد مي اسكور  را امام حّر كه كربال منزلي يك در *
 متامورم  متن  كته  داشت   را ممانعت   قصد حر، آمدند امام سوي به پيوستن قصد به

 منزله به و هستند من ياران اينان: فرمود امام، شوند ملحق شما به جديد افراد نگذارم
 5اند. هآمد مكه از من با كه هستند كساني
 نزد جمعي بودند شام راهي يشها دينار وها  درهم طمع به همه كه معاويه زمان در *
 از پتس  امتام . ايتم  آمتده  شتما  نزد دينمان خاطر به ما گفتند و فتندر مدينه به امام
 :فرمود مكثاي  لحظه
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 او بته  كته  احساني سب  به ونه خويشاوندي سب  به نه بدارد رادوس  ما كس هر
 متا  بتا  امت  قي روز در دارد دوست   را متا  پيتامبرانش  و خدا براي تنها و ايم كرده
 1.بود خواهد

 :عاشورا ش  در يارانش درباره امام سخن
 پيونتدجوتر  و نيكوكارتر خانداني و خود ياران از بهتر و وفاتر با ياراني من بعد اما
 2.دهد نيك پاداو را شما همه خداوند دارمن سراغ خود خاندان از

 انتخاب سه موقعیت یک

 صتد ق مدينه در يزيد با بيع  درخواس  با سيدالشهدا كه موقعي ق  ه 60 سال در
 صحابه از (نفر5-4) اند  تعدادي، شمها بني تنها، داش  مكه سوي به را شهر از خرو 

 مكته  بته  امتام  اينكته  تتا  نداشت   چنتداني  ويتاور  يتار  و بودند او همراه غالمش چند و
 شتيعيان  كه اس  زمان اين در، اس  مكه ساكن روز ده و ماه چهار و نمايد مي مهاجر 
 و استتعداد  ميزان حس  بر كس هر والبته خيزند برمي او رييا به او قدم ثاب  و خالص
 و اس  آن در كه محيطي لحاظ به كس هر و كند مي اقدام خود يها وظرفي  مندي توان

 و جامعته  در نفتوذو  قتدر   و بخشتي  اثتر  ميتزان  بته  و دارداو  هجامع از كه شناختي
 مراتت   كته  است   گونته  بتدين  و زنتد  مي دس  عمل و اقدام به اس  آن در كه محيطي
 شخصتيتي  تيتپ سته   قال  در آن از مرتبهسه  با كه گيرد مي شكل ياوري حق گونگونا
 : شويم مي آشنا

 .  اجتماعي نفوذ و فردي استعداد ميزان به ياوري حق ابعاد: موقعيت
 . محدود فردي مندي توان مرحله در ياوري حق: سفيد و عي . 1

 :اسدی حارث بن انس: اول مرتبه
 بتود  شتنيده  اميرالمتؤمنين  ازگاه  آن و پيامبر از هك بود سال كهن صحابه از او 
 بته  عتراق  در و نمتود  خواهتد  قيام حسين فرزندم كه رسيد خواهد روزي زودي به)

 (رسيد خواهد شهاد 
 مستير  از كوفته  لشتكر  كه صفين نبرد هنگام به اميرالمؤمنين ركاب در همچنين او
 تتا  گذش ها  سال بود ديده را نشس  وماتم حزن به كربال در حرر  و گذش  كربال
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 او، كترد  هجتر   مكه به مدينه از قيام مرحله آغازين در حسين امام ق ه 60 سال در
 بتاال  ستني  با بود دركوفه ولي نمود امام ياري قصد استس موعود قيام همان اين دانس 
 كوفيتان  بته  اميتدي  نته  و داش  را مظاهر بن حبي  چون فعاليتي توان و حوصله نه كه

 بته  كوفه از سفر متر كيلو 1400 توان مسهر بن قيس يا و خرير بن برير مثل نه و داش 
 شتدن  خطرنتا   هنگام به شايد بماند كوفه در اگر ترسيد مي هم سو آن از داش  را مكه

 و بست   ستفر  بتار  او رستيد  جالبي حل راه به انديشه كمي با پس شودگير  زمين او اع
 1.نشس  علي بن حسين انتظار به الكرب خشك بيابان در و شد كربال راهي

 : بيشتر تالش با فردی یاوری حق: دوم مرتبه
 :  همداني خضير بریر
 استتحاله  طترح  معاويته  كته  زماني در و بود همدان شيعي قبيله از و كوفه مردم از او

 ازجوانتان  بسياري گمراهياو  هثمر كه بود گذاشته اجرا به ار كوفه شيعي قبايل فرهنگي
بي   اهل معارف كرد تالو خود قبيله از بخشي قرآن معلم نقش در او. بود انهمد قبيله
 علدي  دیدن  بتر  را شتاگردانش  نگهدارد زنده خود توان محدوده در را آنها احاديث و

 2.كند تربي 
 نداشت   وكوفيان كوفه به اميدي انس همانند كه او مكه به مدينه از امام هجر  با
 جهت   بتدين  بنشيند امام انتظار به كوفه در يا كند فيانكو معطل را خود كه نديد صالح

                                                      
 ياد آوري:  .1

ن سعد و تتاريخ  سن  به نام طبقا  اب انتظار يكي از ياران امام دركربال تنها در دو متن معتبر اهل حكاي 
ابن عساكر آمده اس  كه راوي آن پدر و پسري چوپان از عشاير بني اسد در اطراف سرزمين كربال هستند 

بيند مدتي قبل از ورود امام به كتربال پيرمتردي ستاكن كتربال شتد ه و چتون از علت  ستكونتش          كه مي
در اينجا شتهيد خواهتد    يامبرگويد در آنجا به انتظار حسين نشسته اس  كه به فرموده پ پرسند مي مي

 و طبقا  ابن سعد( 211، ص14شد. )تاريخ ابن عساكر،  
و از انجا كه تعداد شهداي كربال محدود و مشخص اس  و در روايا  بتاال تصتري  شتده كته آن مترد:      
پيرمرد صحابي واسدي بوده اس ، اين خصوصيا  با شهداي كربال تنها با انس بن كاهل اسدي مطابقت   

ترين فترد كتربال    سا ل چون طبق منابع شيعي او در كنار حبي  بن مظاهر، تنها صحابي شهيد و كهندارد. 
اس  و هم طبق گزارو كتاب اسد الغابه از متون اهل سن  و برخي متون شيعي او راوي حتديث نبتوي   

، 1به،  پيشگويي شهاد  سيدالشهداء در عراق هم اس  )وهم از راويان حديث غدير در كوفه( )اسد الغا
 (270، ص1و االصابه،   123ص
 توان به داستان تركيبي با ال دس  ياف . جه  از تركي  اين چندين رواي  و گزارو تاريخي مي بدين
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 1400 مستاح   بته  ستفري  رنتج  خريتدن  جتان  به با او، گرف  سخ  و مهم تصميمي
 امتام  ركتاب  و مكته  بته  را ختود  سترانجام ، حجاز و عراق داغ هاي بيابان در متركيلو
 آن از و. باشد امام محرر در خدم  به آماده نيروي هميشه كند مي سعي و رساند مي
 و ستخنرانان  از يكتي ، رتر  ح آن از اجتازه  كست   يتا  امام دستور با كه اس  پس

 كتاروان  در افراد ترين شوخ به تبديل عاشورا ش  در يا و اس  كوفه لشكر انگر موعظه
 1.گردد مي امام اصحاب

 : اجتماعي مو  ايجاد و گروهي ياوري حق: سفيد وضعيت
 : بصری ثبيط بن یزید اول مرتبه
 تتا  نويستد  متي  بصره شهر هاي قبيله گانه پنج رؤساي بهاي  نامه مكه از شهداءلسيدا
  تعيف  يتا  پيوندنتد  مي زياد اين به يا آنها ولي، خوانند فرا امام ياري به را مردم آنها
 .  پيچد مي شهر در نامه خبر حال هر به ولي كنند مي عمل

 شتوند  متي  را خبرنامته  چتون  ندشتد  متي  جمع« ماريه» نام به زني خانه در كه شيعيان
 در ولتي  كنتد  مي دعاييا و گويد مي سخني كس هر و پردازد مي جويي چاره به آن درباره
 يتا  تعلل از را حا ر جمع كه اس  بصري عبدي ثبيط يزيد نام به شخصي تنها آنها ميان
 مامتا  بته  پيوستتن  عازم اينك هم من گويد مي و دارد ميباز نشسته شهر رؤساي انتظار به

اهلل  عبيد واهلل  عبد نام به پسرو چند از پسر دو پس كند مي همراهي مرا كسي چه، هستم
 بصره از مخفيانه و سرع  به آنها همراه او و گويند مي لبيك او به دوستانش از تن دو و
 اطتراق  ابطت   منطقته  در شهر حومه در رسد مي آنجا به چون و افتد مي راه مكه سوي به

 او بته  ولتي  شتود  متي  ايشان منزل راهي ديدارامام برايگاه  آن و ندز مي چادر و كرده
 بتا  او است   رفتته  يتارانش  و يزيتد  ديتدن  براي ابط  به و يس ن منزل در امام گويند مي

 2...و بيند مي خود انتظار به را امام و گردد مي باز خود چادر به شگفتي
 : اسدی مظاهر بن حبيب: دوم مرتبه
 قيتام  آغتاز  متوجته  حبي ، كوفه به سيدالشهدا آميز اعتراو هجر  خبر رسيدن با

 يهتا  تتالو  ستال بيس   واسطه به داند مي چه اگر او گردد مي امام موعود و تاريخي
 ايتن  بتا  كته  داند مي ولي اس  شده دگرگون الكام معاويه اجتماعي و فرهنگي و سياسي
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 است   آن در امتام  هبت  تشتيع  و منتدي  هعالقت  از ييها رگه هنوز كه شهري تنها وجود
 . نيس  اميدي ديگر جاي هي  به و اس  گونه همين
 ختود  يها فعالي  نهاي ، امام هجر  خبر رسيد يها حظهل اولين همان از او پس

 :  اس  زير شرح به كه كند مي آغاز ياوريامام زمينه در را
 ؛شهر شيعيان ميان در گارين نامه نهر  ايجاد براي تالو
 بتراي  كوفيتان  از يگيتر  بيع  و ايشان با كردن بيع  و مسلم حرر  از استقبال
 ؛ايشان

 ؛مسلم حرر  قيام در همكاري
 بته  ختالص  شتيعيان  مانتده  بتاز  فرستادن در سعي و قيام شكس  از پس شدن پنهان
 ؛كربال
 در امتام  شتدن  محاصتره  از قبتل  محرم( 6) روز آخرين در كه نفرين آخرين خود
 ؛پيوندد مي امام به كربال

 ؛كربال منطقه در حا ر اسد بني عشاير از نيرو آوري جمع براي سعي
 .  امام لشكر چپ جناح فرماندهي

 انجتام  را امام دستور باال پذيري خطر با كه امام يها نامه يها پيك: موارد دیگر
 .  كوفه به حرر  قاصد مسهر بن قيس و بصره به امام قاصد سليمان يعني دادند
 در و نظتامي  حكومت   غترق  كوفته  از گونتاگون  شتگردهاي  بته  هكت  امام يارانت 

 .رساندند كربال به را خود كامل محاصره

 یگیر نتیجه و بندی جمع

: دارد وجتود  مقتام  دو امام شهيد اصحاب به نسب  زائر براي شهدا يها زيار  در
 شتمرده سيدالشتهدا   تتا  پيتامبر  از اصتحاب  كته  آنهتا  واالي مرتبته  به اقرار مقام اول
 و المتتؤمنين اميتتر يتاران  و پيتتامبر راستتتين صتحابه  كتتهمعنتتا  بتدين ؛ شتتوند يمت 

 كته  وي گتي  همتان  مگتر  باشد نمي اين و هستند ان يزرگوار اين حقيق  در حسنين
 .اس  خود مرتبه نهاي  در و خالصانه وفاداري وآن دارند تصري  آن به امام
 يعنتي  ايتن  و آنهاست   اهيهمر درجه و مرتبه به رسيدن براي آرزومندي دوم مقام و
 شتناخ   بتا  مگتر  شتود  نمتي  محقتق  آرزو ايتن  و كربال شهداي با همانندي براي تالو
 و نيازهتا  مستير  در آن كتردن  مصتروف  و اجتماعي يها يمند توان و فردي يها استعداد
 .زمان امام يها خواسته
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 همسران( )و زنان. 11

 و كرامت   احيتاي  يشهتا  رستال   از يكي شد مبعو  رسال  به كه اسالم پيامبر
 و تعي م احكا هاي تفاو  كه جسمي هاي تفاو  پذيرو اساس اين بر بود زنان منزل 

 يتا  ودو،  درجته  انستاني  بته  زن شدن تبديلمعناي  به اين اما دارد دنبال به را تكليفي و
 ايمتان  مستقالنه نبوي جامعه در زنان جه  بدين؛ نيس  اجتماعي واكنش و كنش بدون
 حتتي  و كننتد  متي  مشارك  اجتماعي يها فعالي  درظوابط  و حدود رعاي  اب آورند مي
 .  شود مي داده قرار آنها عهده به دها نبر در ماندر امور

 بلكته  نشده فراموو گاه هي  خانواده كانون عنوان به زنگاه  جايو نقش ميان در البته
 مكمل نقش ايفاي به مادريگاه  آن و همسري مقام در زنان تا شود مي وي ه تاكيدي برآن
 . بشوند خود وي ه رسال  متوجه بعد يها نسل اصلي معلمين يا و مردان كنار در
 مستقيم حرور اجتماعيي  ها صحنه از بسياري در نتواند زن اس  ممكن منظر اين از
 بتا  روابطتش  ونتوع  ختودو  عواطتف  و احساس مديري  نوع ولي باشد داشته فعال يا

 جامعه سرنوش  در سزا به تاثيري هم... و آنها مديري  و ستنده مرتبط او با كه مرداني
 .  كند مي سهيم مردانه يها واكنش و كنش عقاب يا آشوب در را زن هم و دارد

 امام سیره و سخن محضر در

 مهتم اي  خطبته  نماز اقامه از پس بيره منزل در حر با رويارويي هنگام به امام * 
 :  فرمايند مي جمله از كند مي اشاره موجز را مهم مواردي كه دارند وتاريخي

 وة؛ ن في فلكم  هليكم مع  هلي ل فسكم ن مع نفسي
 كترم  و سترد  در )تتا  ام آورده را خانتدان  و باشتم  شما با و شما كنار در تا آمده من

 1د.بگيري سرمشق و الگو من از پس، باشند شما عيال و اهل و خانواده با رويدادها(

 همتراه  و پيوستتند  متي  امتام  بته  همسرانشتان  با كه ياراني وپذير در امام سيره *
 . شمها بني بانوان با را زنان آن نمودن
 و متردان  وظايف هم بود زنده تا كهاي  گونه به خاندانش مديري  در امام سيره *
 رويتدادها  در يتا  متردان  ميان دراي  بهانه به يا دليل بي زنان گاه هي  و بود مشخص زنان
 شتود  متي  گذاشته انان عهده به مشخصي ماموري  نوع و ماموري  وهم ندشو نمي ديده
 . گردد مي شروع هم مشخصي زمان از كه
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 مبتر  پيتا  همستر  سلمه ام به را خود وصاياي مدينه از خرو  هنگام به امام *
 1.گرداند زبا فرزندانش بزرگترين به مدينه به كاروان گش  باز از پس تا سپرد

 ابانتخ سه موقعیت یک

 سويي از زنان بود شده احيا دوباره جامعه هاي ارزو كه زده اموي اسالمي جامعه در
 يتا  حرتور  كمتترين  و بودنتد  شتده  اجتمتاعي  دو درجه يها شخصي  به تبديل دوباره
 تبليتم  آنهتا  ابتتذال  يتا  شهواني يها زمينه بر ديگر سويي واز داشتند جامعه در را تاثيري
 گشت   باز يا و حجاز در وي ه به و اسالم جهان در مغنيه يها كنيز ترويج همانند شد مي
 . بودند كربال حادثه پرچمدار آنها نامشروع فرزندان كه زنان برخي ميان در اخالقي فساد
 ازهتا   ختانواده  و جامعته  در ايتي گر وتجمل زدگي دنيا روحيه ترويج جه  اينكه يا و

 وكوفته  مدينه مذهبي شهرهاي بديلت براي كهاي  گونه به؛ شد استفاده سوء آنها روحيا 
 سويي به دار خانه زنان و خانوادگي نظام تفاو  بي و وساكن خنثي يها شهر به خصوصاً
 از هتم  آن دنيتوي  درآمتد  بيشتر كس  به را وجوانان مردان همراه كه شد مي دهي جه 
 متردان  از بستياري  شتدن  گير زمين باعث عامل همين و ودندمن مي قيمتي هر به و راهي
 مدينته  تفتاو   بتي  يهتا  ختانواده  كته اي  گونته  بته ؛ شتد سيدالشتهدا   قيام طول در كوفي

 عامتل  ينتر مهم داشتند واهمه آن تبعا  و خطرپذيري زا كه كوفه دنيازده يها وخانواده
 رفتن حاشيه در كلي نگاه يك ودر. بودند قيامش طول درسيدالشهدا  تنهايي و غرب  در

 زده دنيتا  زنتدگي  بته  آنهتا  شدن مشغول و اجتماعي ياه وواكنش كنش از زنان گسترده
 .  داش  را عاشورا حادثه پيدايش در مهمي نقش

 :  آنها اجتماعي فعالي  تاب وباز قيام آستانه در اسالمي جامعه زنان: موقعيت
 . گيرد مي عهده به فعال نقشي مردان براي دشوار شرايط در كه زني: سفيد وضعيت
 :  كلبي ميرع بناهلل  عبد همسر. الف
 بتا  دارد را كتربال  به رفتن قصد همسرو كه شد متوجه وقتي بود« هانيه» نامش كه او
 مستلم  حرر  به مردانشان پيوستن مانع كوفي ومادران زنان چگونه بود ديده كه اين
 او كتردن  تشتويق   تمن  بلكته  نشتد  او قصد مانع اصال تنها نهاند  هشد سيدالشهدا يا

 محاصتره  در راه ستختي  باتحمتل  نفتر  دو و گتردد  همراهشنيز  خودو كه كرد تالو
 نبترد  يگيتر  او  هنگتام  به عاشورا زرو ودر رسانند مي كربال به كوفه از را خود سرانجام
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 او يتاري  براي رسد مي شهاد  به شود گير مي در كوفه سپاه بااهلل  عبد همسرو كه وقتي
 او گونته  بتدين  و رسد مي هاد ش به رستم( نام )به شمر غالم توسط و رود مي ميدان به
 .گردد مي كربال شهيده تنها
 :  سعديه ماريه: ب
 شتهر  والتي  زياد ابن كه زماني در، بود بصره شهر در عياجتما موقعي  داراي زني او
 مردي هي  و كند مي حكوم  خفقان و خشون  با شهر در زياد پدرو از پس كه اس 
 تجمتع  مركتز  رااو  هخانت  اوشد  خواهد هكشت وگرنه نيس  تشيع واعالن ادعا امكان را
 .دهد مي قرار شهر شيعيان مخفيانه نيمه
 طلبتي  ياري نامه بصره رؤساي به مكه به هجر  از پس سيدالشهدا كه زماني در و
 يزيتد  و كند مي ايجاد كوچك موجي كه اس  خانه اين در تنها نامه آن بازتاب فرستد مي
 1د.كن مي مكه راهي امام ياري براي بصره راه از را ديگر نفر چند و بصري ثبيط بن

 : موارد دیگر
 تشتويق  و تمن  آيتد  متي  همسرو ياري به سخ  شرايط در كه زهير همسر دلهمت 
 پيوستتن  موانتع  كنتد  مي سعي خود طالق پذيرو با حتي، شدن حسيني براي او نمودن

 . ببرد بين از امام به را همسرو
 . شد كربال راهي او همراه كا عوسجه بن مسلم كنيز يا همسرت 

 قيتام  طتول  در مردانشتان  يگير گوشه و تفاوتي بي عامل كه زناني: خاکستری وضعيت
 : بودند امام
 هنگتام  بته  آنهتا  ستكو   ويت ه  به، مردانشان همراهي به آنها سكو  و مدينه زنانت 
 ابتراز  عتدم  يتا  همراهتي  عتدم  وهتا   بچه وها  زن همراهبي   اهل كاروان خرو  مشاهده
 . آنها با حافظي خدا و وداع انجام يا همدردي
 نظتر  اظهتار  و موعظه با كند مي تالو كه: عايشه شاگرد و عبدالرحمان دختر عمدهت 

 2د.شو عراق سوي به مكه از امام حرك  مانع خود كارشناسي
 داشتتن  همتراه  جهت   آنهتا  شدند توابين جزو همسرانشانها  دبع كهاي  كوفي زنانت 
 قيتام  بته  آنهتا  پيوستن و همراهي از كردند تالو فرزندانشان يا همسران ربيشت روز چند
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كه  حالي در. دهند نشان وهمراهي سكو  آنها شدن پنهان مقابل در يا و كنند داري خود
 زنتان  جمعتي  دستته  حركت   ماننتد  هستتيم  آنها انقالبي يها حرك  برخي شاهدها  بعد

 برختي  كته  وقتي، كوفه در قدر  الءخ ايجاد يزيد مرگ از پس كوفه مسجد در همدان
 جمعتي  گتواري  سو انجام با اشراف زنان، كردند كوفه امار  نامزد را سعد عمر اشراف
 تصتميمي  چنتين  انجتام  اجتراو  متانع  سعد عمر از خود انزجار اظهار و كوفه مسجد در

 1.شدند
 : بودند سهيم كربال فجايع در كه زناني: سياه وضعيت
 همستر ، پتدرو  پيشتنهاد به  كوفه به زياد ابن ورود از پس كه  عقبه: بنةراعم دختر
 زيتاد  ابتن  كه مدتي تا آن از پس و كربال هاي جناي  رخداد مد  تمام ودر شد زياد ابن
 .بود او مونس و همدم بود كوفه در

 استتقبال  همسترو  از آورد مي كوفه به را امام سر همسرو وقتي كه خولي همسر آن
 2.كند مي

 : همانند كساني بودند كربال جانيان مادران كهاي  بدكاره زنان

 ؛زياد ابن مادر
 ؛شمها بني قاتلين و شمر مادر
 ؛سعد عمر مادر
 .امام مطهر پيكر بر تازان اس  از نفر 10 مادر
 جامعته  در خود خاندان تمامي نمودن همراه با : سيدالشهدابندی جمع و یگير نتيجه
 ختانواده  و نمستلما  زن نقتش  كتاوي  بتاز  به بارهدو تا بود تالو در اموي مرده و آلوده
 وايتن  نمايتد  احيتا  را آن اجتمتاعي  حرور ونوعگاه  جاي نوع درس  تعريف و بپردازد
 آن وجهتي  بهترين به برادرو عاشورايي قيام امتداد در زینب حضرت كه بود رسالتي

 ازبيت    لاهت  زنتان  تمتام  الگتوي هتا   بعتد  كه نمود گذاري يه پا را روشي و نمود ايفا را
 مستلمان  متعهد دختران و زنان تمام تا خاتون حميمه حضرت و معصومه حضرت
 زمان امام ياران جزو در زنپنجاه  ماموري  و حرور بازتاب به آن امتداد كه. گش 
 .باشد مي
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 شدن روزگار عبرت یا سازی فرهنگ. 12

 و كننتده  اميد نا آن اجتماعي يها بازتاب غالبا سخ  و مهم حواد  دادن رخ از پس
 بختش  اگتر  ويت ه  به داده رخ بزرگ مصيبتي آن در كهاي  جامعه كه چرا، باشد مي ناگوار
 به و نباشد يافته رشد و ديني جامعه اگر، باشند سهيماي  گونه به آن در مردم ازاي  عمده
 نتوعي  بته  دلبستن ار موجي و شده ايجاد آن در حقار  و ياس و نوميدي مو  سرع 
. شتود  م مردم دلگرمي و تسكين مايه انحرافي هاي عرفان و رهباني  از رافيانح يها فرا
 و فريتاد  بته  رو ناگهتان  ندارنتد  را مرگتي  روز و ستكون  اين تحمل كه هماي  عده البته

 گرفتتار  را ختود  هتم  ديگتر اي  گونته  به دوباره و آورند مي هدفي بي شورو و اعتراو
 .  شوند مي خورده  ربه جامعه بيشتر نابودي و ريختگي هم به باعث هم و كنند مي
 جامعته  درمتان  بتراي  راه بهتترين بيت    اهتل  سيره و ديني تعاليم براساس كه حالي در
 اس  شده هم سرخوردگي و حقار  احساس نوعي دچار كه زده بحران و ديده آسي 
 و هويت   تا كه چرا ايماني و علمي و فرهنگي سازس باز و يابي باز مگر نيس اي  چاره
ي  هتا  بحتران  وها  آسي  درمان براي راهي نشود متحول آنها فرهنگي و ايماني  شخصي
 كمتترين  داراي جامعته  ايتن  در تحتول  و جتذب  ايجاد براي هم گام اولين و نيس  آنها

 وتوبته  صتحي   دعاهتاي  و عرفان و زيار  فرهنگ ايجاد. استدالل و تفكر براي آمادگي
 خونبتار  و ستخ   بستيار  حادثه از پس كه اس  نگاه اين با. اس  برانگيز تفكر و دهنده
 عاشتورايي ي  وردهاآ دس  و ها ارزو بستر بر سجاد امام رهبري و امام  دوران عاشورا
 . گيرد مي شكل

 امام وسیره سخن محضر در

 :مني در امام خطبه از *
 1...گيريد پند داده پند را خود اولياي آن به خداوند آنچه از دمرم اي

 : تابعين و صحابه به خطاب مني امام خطبه از ديگر فرازي *
 را امامتان  حتق  رو ايتن  ازايد،  هكرد يكوتاهي  خداوند حقوق بيشتر از شما ولي... 

 بهش ، خداوند درگاه به شما آياايد... .  هساخت تباه را  عيفان حقوق، شمرده سبك
 درگتاه  بته  انآرزومنتد  اي آرزومنديتد؟! ، او عذاب از امامان و پيامبران همنشيني و

 2...آيد فرود شما بر او يها كيفر از كيفري ترسم ! ميخدا
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 :ديگر فرازي *
 از شتما  جتدايي  واستطه  به مگر نبود آن دليل و، ربودند شما از را منزل  اين و... 
  1.داشتيد آن براي روشن دليل اينكه با پيامبر سن  در شما اختالف و حق

 :  مكه سوي به مدينه از  خرو موقع شمها بني به امام نامه *
 پيروزي به هرگز نباشد كس هر و شد خواهد شهيد باشد من با شما از كس هر اما

 2والسالم. ياف  نخواهد دس 

 : بصره مردم به امام نامه پاياني فراز *
 3م.نماي مي هداي  راس  راه به را شما، كنيد اطاع  مرا و بشنويد مرا سخن اگر

 :مكه از خرو  هنگام امام خطبه از فرازي *
 خشتنودي ، خدا خشنودي نيس  گريزي خورده رقم الهي تقدير قلم با كه آنچه از
 صتابرن  كامتل  پاداو او تا صبوريم و شكيبا او بالي بر ما و اس  پيامبر خاندان ما
 4د.كن عطا ما رابه

 :امويان و كوفيان توصيف در امام *
 نيتز  مرا زيرين پيراهن اين اينكه تا ندگذار نمي خود حال به مرا آنان سوگند خدا به

 را آنهتا  كته  كنتد  مسلط آنان بر را كسي خداوند كنند چنين چون پس آمرند بيرون
 5.بگرداندها  ام  ترين ذليل

 :  مسهر بن قيس شهاد  خبر شنيدن از پس امام *
 در برختي  و رستيدند  شتهاد   بته  برختي : كه نمود  تالو را احزاب 23 آيه ابتدا

 بارالهتا : فرمتود گتاه   آن و را( ختود  عقيده و )ايمان نكردند تبديل هرگز و انتظارند
، خواستني يها ذخيره و وي ه رحم  قرارگاه و بده قرار وآنها ماگاه  جاي را بهش 
 6.آر گردهم را آنان و ما خود پاداو

 :جعفي حراهلل عبيد به خطاب امام *
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 1.شد خواهد  هال نكند ياري را ما و بشنود را ما استغاثه كس هر

 :  عاشورا صب  در امام خطبه از *
 درنگ بيشتر شود اس  سوار پياده كهاي  اندازه به جز ما كشتن از پس شما كه هان

  2د...آي باز شما برسر مرگ آسياب چرخش آنكه مگر كرد نخواهيد

 انتخاب سه موقعیت یک

كته   حتالي  در شناستند  متي  اثتر  و تاثيركم  امامي و بيمار امام را سجاد ماما بسياري
 شناستي  بتاز : كه اس  مهم بسياري پيام آورياد محرمسيزدهم  در سجاد امام مناسب 
 يها تالو اس  سجاد امام خدما  و زحما  مرهون اسالم دوباره احياي و عاشورا
 ستازي  نيترو  و تربيت   و پراكنده و مانده باز ياران اند  آوري گرد براي سجاد امام
 ايجتاد  نهايت   در و نداشت   آنهتا  بته ي اميد كس هي  )غالمان( كه يافراد دل از جديد
 بتراي  آنهتا  سازي وآماده ايران و عراق دربي   اهل دار دوس  جوانان براي دوباره جاذبه
 بخشتيد  اسالمي پيكر به دوباره رمقي كه بود صادق امام و باقر امام هاي گاه دانش
 زنتدگاني ، امتوي  دوران مرده جامعه دل زا و نمود فرص  به تبديل را تهديدها تماميو 

 . نمود تربي  يبيت اهل ايمان و معرف  و علم جوينده
 و وانتدوه  حتزن  و عاشورا حادثه مسير اين در سجاد امام پشتوانه البته صد و البته
 .  شد تشيع فرهنگ گذار پايه كه بود عاشورا براي حرر  آن ساله بيس  يها گريه

 آنها با مواجه ونوعها   مصيب وها  بحران: موقعيت
 : معصومين دهاي رهنمو اساس بر دوباره سازي فرهنگ: سفيد وضعيت
 :  انصارياهلل  عبد جابر: اول مرتبه
 آينتده  بينتي  پيش با پيامبر كه بود پيامبر عهد از نابينا و فرتو اي  صحابه او
 عاشتورا  از سپت  آنهادرست   اولين كه بود داده عاشورا از پس او به تاريخي نقش دو او
 حركت   يتك  در شتنيد  مي را پيامبر فرزند شهاد  خبر تا بايس  مي او. شد مي آغاز

 شده حساب چنان هم آن شود سيدالشهدا گاه قتل رهسپار مدينه از تاريخي و نمادين
 تاريخي زيارتي انجام با و برسد آنجا به امام شهاد  ناربعي يعني مشخص روزي در كه
 تتاريخي  فرهنتگ  گذار پايه سفر خوف خريدن جان به وها  تهديد امتم گذاشتن پا زير با
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 روز در را سيدالشتهدا  زيتار   ويت ه  به و باشد سيدالشهدا زيار  هم آن زيار 
 ستاليانه  اجتراي  با تشيع تا ماندب تشيع براي خاصي و نشانه فرهنگ يك به تبديل اربعين
 . بگردد جاودانه آن

 :كابلي خالد ابو: دوم مرتبه
 خراستان  در سيدالشهدا شهاد  خبر او جواني در بود بزرگ خراسان از جواني او
 پتا   احساستا   اين سفانه متا ولي داش  امويان به ميل كسي كمتر ديگر و بود پيچيده
 احساستا   ايتن  از استتفاده  ستوء  كمين درها  فرقه وها  گروه از بسياري و بود خطر در

 .بودند نشسته خراسان در فزاينده
 و توانست   نمتي  ديگتر  او واداشت   حركت   بته  را او سترانجام  او گر پرسش فطر 

 و آن چگونگي و ن بود حسيني تفسيرمعناي  و وروو راه اما باشد يزيدي خواس  نمي
 ستفر  راهي و خريد جان به را سلو  و سير پس دانس  نمي خود زمانه در را آن تجلي
 گرفتتار  مسير اين در مدتي حتي و حجاز مركز تا ايران شرق از و وار سلمان سفري، شد
 مگتر  نديتد  را عاشتورا  امتداد از راستين نشاني كدام  هي  در ولي شد گوناگون يها فرقه
 و عاشتورا معناي  تازه كه بود آنجا و شد مواجهه مكه و مدينه در سجاد امام با كهگاه  آن

 او بتر  تتاخر  و تقتدم  بتا  معصتوم  امتام  بر تفريط و افرا  با كربال كه، فهميد را كربال
 .  اس  همراه بصير  با عمل و آگاهي و بينش با بلكه نيس  سازگار

 معصوم بر عر ه بدون و بنياد خود احساسي رفتارهاي: خاکستری وضعيت
 او ستتمگرانه  حكومت   يهتا  يتخ  شتدن  آب و يزيتد  مرگ: خزاعي صرد بن سليمان
 اجتمتاعي  سيلستي   ومتر  هر  و سياسي رهبريخأل  نوعي با را اسالمي جامعه ناگهان
 كرد فوران سليمان احساسا  دوباره و نبود اختناقي و تهديدي زمان اين در، كرد مواجه
 . شد بلند كوفيان از هزار شانزده تا هزار چهار و او پشيماني فرياد و

 بته  ينگتار  نامته  متو   )هماننتد  حستين  ختون  انتقام، انتقام، انتقام فرياد گهانان و
 سليمان به كرد نمي  ئجر كس هي  ولي رسيد مي گوو به نيبرز و كوي هر در حسين(
 تكترار  را قبلي اشتباها  همان داري دوباره چرا پس هستي پشيمان واقعا اگر تو بگويد
 گتوو  كتو  ولتي  بود شده متذكر او به را اشتباهاتش برخي نوعي به مختار )البته كني مي
 امتام  بتا  نه كه او توابين راطياف و احساسي جريان، بود سليمان همان دوباره و شنوا(

 ستوي  بته  سرع  به برنامه و طرح بدون قيامي با و انديشيد گذشته به ونه كرد مشور 
 .  شد كشيده نيستي
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 :تاريخ عبر  اهالي: سياه وضعيت
 تصتورو  كته  آنچته  از تتر  ستريع  بستيار  كوفيتان  و كوفه لشكر درباره امام بيني پيش
 گنتدم  ختوردن  فرصت   جانيان آن از بسياري امام فرموده به و پيوس  وقوع به رف  مي
 شتدند  تتاريخ  دان زبالته  در ستياه  يهتا  عبر  آنها همه زود خيلي و نيافتند هم را عراق
 : كه گونه بدين
 .  شد جانيان از بسياري گير گريبانها  كابوس، عاشورا رخداد فرداي از

 .  فروپاشيدها  بعري خانوادگي زندگي

 نمانتده س كت  هي  براي آبرويي كه چرا، شد ناچيز بسيار حسين قتل هداياي و جوايز
 .بود

 .نداشتند را يزيد دربار را اجتماعي اعتبار هي  كدام هي  ديگر
 عاشتورا  حادثته  از بعتد  سالشش  از كمتر و شد متالشي بعد سال دو يزيد حكوم 

 . زد رقم را آنها از بسياري نابودي مختار قيام

 ختواري  طعم نوعي به كوفيان تمام حجا  ساله س بي حكوم  اسقرار با نهاي  در و
 .  چشيدند را ذل  و

 است   معصوم از پيروي نيس  بيشتر هم يكي كه سعاد  راه تنها: بندي وجمع پايان
 دنبتال  بته  را وتتاريخي  اجتمتاعي  خسران هم و فردي خسران هم آن بر وتاخر تقدم كه
 از پتس  بته  كته  پيتروي  است   انهعاشق و عالمانه پيروي بر هم راه اين تحقق راه و دارد

 نهايت   ودر شتود  اجتمتاعي  ستازي  تمتدن  و ستازي  فرهنتگ  به منجر فردي خودسازي
 .برسد ظهور شهر آرمان به را خود مطلوبي 




