تقابل دین و دنیا در نهضت امام حسین
حجتاالسالم والمسلمین علیرضا انصاری

*

اشاره

باریخ بشر مواره شا د بقاب دو جریان حب و بار بوده 1و خوا د بدود در
یک سوی این دو جریان ،خوب ا مود پیدا م کندد و در سدوی دیگدر ،بددی ا
ظهور م ماید حامالن جریان اول ،ا بیا و اولیا ستند کده رالیدهدار دیندداری،
عدالت ،معنویت ،و ستمسدتیزیا د؛ و حدامالن جریدان دوم ،حاکمدان ظدالم و
سلنهرلب

مچون فرعون ا و مرود ا ،پرچمدار دینستیزی ،ظلم و جنایدت

این دو جریان ،دو حادثده یسدتند ،بلکده دو فر نگندد فر ندگ الهد و فر ندگ
جا ل این دو جریان از زمان آدم

آغاز شده است و امام حسدین

راه ا بیدا

َ
َّ ُ َ َ َ
واِث
را ادامه داده است؛ از این رو ،در زیارح وار م خوا یم« :السَلم علیَ يا ِ
َ
َّ ُ َ َ
َآد َم َصـ َ
واِث نــوح َنبــی اللـ ِـه 2 »...در مقابد  ،یزیددد
ـَلم َعلیــَ يــا
ـفو ِة اللـ ِـه ،السـ
ِ
ٍ

ادامهد ندۀ راه قابی  ،فرعون و مرود است اگر گفتها د که ر روز عاشدورا و در
* محقب و ویسنده
 1ر  :مربض منهری ،مجموعه آثار ،ج ،10ص1021
 2شیخ صدوق ،كامل الزيارات ،ص201
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سرزمین کربالست ،بدین معناست که برد حب و بار  ،در در زمدان و مکدان
ادامه دارد و ر جنگ بین روشنای و باریک  ،سخۀ ّ
مکرر عاشوراست
الف) تعریف تقابل دین و دنیا

مقصود از بقاب دین و د یا ،بضاد دین با د یدا یسدت؛ زیدرا دیدن بدا اسدتفادۀ
مننق و مشروع از موا ب اله مخاله یست مقصدود از ایدن بقابد  ،بقابد
مادی و معنوی است؛ یعن در این د یا کسا

ستند که بنهدا بده قددرح و د یدا

م ا دیشند و برای رسیدن به این دف ،از یچ ظلم و جنایت دریدغ م کنندد؛
اما کسان دیگری یز ستند که به دین ،معنویت و ا سا یت مد ا دیشدند و بدرای
رسیدن به این دف ،از یچگو ه فداکاریای دریغ م کنند بقاب بدین معنا در
کربال شک گرفت؛ زیرا در یک ررف ،امام و یاران ایشان قرار داشدتند کده بدرای
دین ،معنویت ،عدالت وا سا یت مبارزه مد کرد دد؛ و در ردرف دیگدر ،یزیدد و
یزیدیان که جز برای رسیدن به قدرح و د یا به یچ چیز دیگری فکر م کرد دد
بدین سان ،برد کربال برد ایمان و کفر و برد دیدن و د یدا بدود یکد بده خددا و
بازگشت به دین م خوا د؛ و دیگری ،به راغوح و زشت ا
م گوید:
مانگو ه که حضرح ابوالفض
ََ
َواللوه نن قطعو یوتم َیمینووی

ّ ی
ننی احامی أبودا َعون دینوی

1

در جبهۀ اموی ،د یاپرست چنان موج م ز د که پاکان دینمدار را بده مسدلخ
م فرستند:

َ
ّ
نموول ر ووابی فةووو أو هبووا

 1ابنشهرآشوب ،مناقب آل اب رالب ،ج ،0ص108
 2اربیل  ،كشف الغمة ،ج ،2ص277

ّ
ی
ننی قتلوت السوید ال یم َهوذبا

2

تقابل دین و دنيا در نهضت امام حسين

 .
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ب) عرصههای تقابل دین و دنیا
 .1تقابل دینستیزی و پاسداری از دین

هضت امام حسین

برد شخص  ،قوم و قبیلهای یست ،بلکه برد برای

دین ،عدالت و ارزش است امام حسین

عرضه داشت:

خداهندا! تو میدانی که آنچه اا ما ورد ىیفات ،بایای رقابات در
امی امامداری ه یا به نگ آهردن ثیهد ه ما نبود ،بلكه هادت ماا
آن است که نشانههای دیا تو را آشكار سااای ه ا ا و ه درساای
را در همۀ با د بایم کنا تاا بنادىان مظلومات آساوده باشاند ه
فیایض ه ب
سنتها ه احكامت مورد عم قیار ى ید»م1

یاران امام یز چنین دف را د بال م کرد د؛ چنانکه ز یر بدن قدین در شدب
عاشورا گفت« :به خدا سوگند دوست دارم کشته شوم و ز ده شوم ،باز کشته شدوم
و این کار زار بار صورح گیرد ،با بتوا م با جان خود از جان بدو و جدان جوا دان
2

خا دا ت دفاع کنم
اما در سوی دیگر ،یزید جریان دینستیزی را ر بری مد کدرد بداریخ شدان
م د د که بن امیه دینستیزی را به سد خدود بوصدیه مد کرد دد ابدنعبداس
م گوید :روزی در محفل بودیم که ابوسفیان د در روزگدار ابیندای د در آنجدا
یز حضور داشت در آن نگام ،مؤذن شروع به اذان گفتن کدرد ،بدا
بود عل
ً
به جملۀ «اشهدّانّمحمداّرسولّالله» رسید؛ ابوسفیان گفت« :در مجلس ،کس
غیر از خودمان ست » یک از حاضران گفت :ه! ابوسفیان گفت« :ببینید ایدن
اشم (یعن محمد ) اسم خدود را در کجدا قدرار داد و چگو ده بداال بدرد!»
 1ابنشعبۀ ّ
حرا  ،تحف العقول ،ص691
 2شیخ مفید ،اإلرشاد ،ج ،6ص19
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فرمود« :خدا چشمان بو را در مصیبت بگریا د! خداو دد اسدم او را بداال
عل
َ َ َ
ناْل َك ِْذک َرك ؛ «مدا دام و آوازۀ بدو را بلندد
برد؛ چنانکه خود فرموده اسدت :رفع
کردیم» ابوسفیان گفت« :خدا چشمان کس را در مصیبت بگریا د کده بده مدن
1
گفت در مجلس ،کس غیر از ما یست!»
یزید دینستیزی را به اوج رسا د شدا د ایدن دینسدتیزی ،شدعار کفرآمیدز و
ا تقامجویا ۀ او است« :ای کاش ،بزرگا م که در جنگ بدر کشته شد د ،حضدور
داشتند و جزع و الۀ قبیلۀ خزرج را از ضرب یزه م شنید د» مچنین در جای

ٌََ َ َ
إ
إ إ َ َ
َ َ إ
جاِ َو ال َو إح ٌی َن َز ؛ 2اشم
هاش ُم ِبال ُمل ِ فَل *** خبر
دیگر گفته است« :ل ِعبت ِ
با سلننت بازی کرد؛ زیرا ه خبری آمده است و ه وحی دازل شدده اسدت» از

ُ َ َ إ َ
َّ َ إ
این رو ،امام حسین فرمود« :إ َّنا ل َّله َو إ َّنا إ َل إ
السـَل ُم ِإذ
ون َو َعلی ِاْل إسَل ِم
ِاجع
ه
ی
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َإ ُ َ إُ
اْل َّم ُة ب َراع م إثـل َيز َ
يـد»؛ 7مچندین دربدارۀ دینسدتیزی امویدان فرمدود:
قد ب ِلی ِت
ِ ٍ ِ ِ ِ

« ای مردم! رسول خدا

فرمود :ر کس سلنان ستمگری را بنگرد که حدرام

خدا را حالل و عهد اله را بشکند و با سنت رسول خدا

مخالفدت کندد و

او را بأیید کند و بر ضد او قیام کند،جایگا ش جهنم اسدت شدما م بینیدد کده
بن امیه به فرمان شینان از راعت خددا سدرپیچ کدرده و بده فسداد و ِافسداد رو

آوردها ددد ،حدددود الهدد را بعنیدد و بیددتالمددال را بدده خودشددان اختصدداص
دادها ددد،حرام خدددا را حددالل و حاللددش را حددرام کددردها ددد»  0امددام و یدداران
حضرح

برای پاسداری از اسالم ،شهید شد د 0و پاسداری از دین را بر حفظ

 1مجلۀ حضور ،پاییز  ،197۴شمارۀ 19
ّ
 .2ابو مخنه ،وقعة الطف ص218
 7محمدباقر مجلس  ،بحار األنوار ،ج ،۴۴ص962
 0مان ،ص132
 0امام خمین  ،صحیفۀ نور ،ج ،8ص102

تقابل دین و دنيا در نهضت امام حسين

ا بیت مقدم کرد د؛ زیرا عل
ُ
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َ َ َ إ َ َ ٌ َ ُ َإُ ُ
فرموده بودَ « :و ِإذا ن َزلت ن ِازلة ف إاج َعلوا أنف َسك إم

ُد َ
ون ِد ِينك إم؛ 1نگام که حادثهای پیش آمدد (کده دیدن یدا جدان شدما را بهدیدد
م کند) جان خویش را فدای دینبان کنید!» 2شدهادح امدام حسدین و یداران
َّ
پاکبازش ،به احیای مکتب ّ
محمدی کمک کرد و خون اباعبدالله درخت

ََ
َ
اسالم را آبیاری کرد و به رشد و بیداری مسلما ان ا جامیدَ « :و َبـذ ُم إه َج َت ُـه ِفیـَ
َّ َ َ
إ َ
َ
َ
7
ِل َی إس َت إن ِقذ ِع َب َادك ِم َن ال َج َهال ِة َو َح إی َر ِة الضَلل ِة»؛
اگر ه دین مصطای هنوز درنهوان بوه پاسوت

از آن سر بریدۀ تو هسوت و از نووای توو اسوت

وقت آیتالله العظم سیدعبدالهادی شیرازی م خواسدتند مداز بخوا ندد،
قب از گفتن «الله اکبر» اذان و اقامه ،سالم به سیدالشدهدا م داد دد« :السدالم
علیک یا اباعبدالله» شاگردان ایشان گفتند شما مرجدع بقلیدد سدتید و دیگدران
عم شما را حجت م دا ند؛ آیا روایت داریم که قبد از شدروع مداز ،بده امدام
حسین سالم بد یم ایشان فرمدود :ده؛ در ایدن مدورد خداص ،مدن روایتد
دیدم؛ ول من چون مازم را از امام حسین دارم ،م بوا م بددون سدالم بدر
0
سیدالشهدا مازم را آغاز کنم مۀ دین ما به برکت سیدالشهدا است
یک از سخنرا ان م گفت در محضر آیتالله العظم میال بودم ،موقع
روضه شد ،شعر معروف را م خوا دم که دربارۀ امام حسدین اسدت؛ رسدیدم بده
این بیت:
ای خوووار وووربالی توووو مهووور نمووواز مووون

مهوور تووو را بووه ملووک سوولیمان نموویدهم
 1شیخ کلین  ،كافی ،ج ،2ص210
 2مان ،ص211
ّ
 7ابن ما حل  ،مثیر األحزان ،ص0

4. http://eheyat.com/%D8%B3.
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ایشان در حال کده بلندد بلندد گریده م کدرد ،از پدایین منبدر فرمدود« :چدرا
م گوی ای خا کربالی بو مهدر مداز مدن؛ ده؛ اصد مداز مدن ای خدا
کربالی بو ،اص ماز من»

1

 .2تقابل اسالم ظاهری و اسالم واقعی

در حادثۀ کربال د به یک اعتبار د دو گروه از ا سان ا بود دد :گرو د کده بده
دینداری بظا ر و با قاب دین ز دگ م کرد د ریف از این گدروه ،مان دای
بود د که خود را ررفدار امام معرف م کرد د ،اما به نگام خندر ،بده راحتد از
امام دست برداشتند سخن فرزدق بیا گر این حقیقدت اسدت؛ وی م گویدد :از
کوفه برم گشتم که امام حسین مرا دید پرسید :ای ابافراس! از مردم کوفه چه
َ
ُ
ُُ ُُ إ ََ َ
ـَ َو ُس ُـیوف ُه إم َعل إیـَ؛ 2دل دای مدردم بدا بوسدتّ ،امدا
خبر گفتم« :قلـوبهم مع
شمشیر ایشان علیه بو» امام در جواب فرمود« :آری! این سخن حق است کده
از روی راست م گوی ؛ زیرا مردم بردگان د یایند و دین لقلقدۀ زبدان آن اسدت!
حمایت آ ان از دین ،با آنجاست که ز دگ ایشان مراه با رفاه باشد و آنگاه کده
َّ َ َ ُ ُّ إ َ َ ِّ َ
َ
الد ُين ل إع ٌـق َعلـی
در بوبۀ امتحان قرار گیر د ،دینداران کمند؛ «الناس ع ِبید الدنیا و
َإ
إ َ
ُ َ َ
ُ
َ َّ َّ َّ ُ َ 7
أل ِس َن ِت ِه إم َيحوط َون ُه َما َد َِّ إَ َم َع ِايش ُه إم ف ِإذا ُم ِّح ُصوا ِبال َبَل ِِ قل الديانون»
گروه دوم ،ا سان ای بود د که دین و امام را خوب م شناختند و م دا سدتند
که در چه شراین از دین و امام دفاع کنند؛ از این رو ،شهدای عاشورا را «ا صدار
َّ َ َ ُ َ
َّ
الـذ ُّاب َ
ون َع إـن
السَل ُم َعل إیك إم أ ُّي َهـا
دین الله» م خوا یم و در زیاربشان م گوییم« :
َّ
َت إو ِح ِید الل ِه؛ 0سالم بدر شدما ،ای مددافعان بوحیدد خددا!»؛ و در زیدارح دیگدری
 1مان
 2محمد بن جریر ربری ،دالئل اإلمامة ،ص182
 7ابنشعبۀ ّ
حرا  ،تحف العقول ،ص200
 0شهید اول ،المزار ،ص111

َ

َ ُ

َ
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1

 .3تقابل ارزشهای مادی و الهی

یک از مؤلفه ای جامعۀ دین  ،ارزش ای آن جامعه است ارزش ا سدتون
فقراح جامعه و عام بقای آن محسوب م شود اگر ارزش دا در جامعده افدول
کند و یا جابهجا شود ،آن جامعه در معرت سقوا قرار م گیرد بر ایدن اسداس،
یک از شاخصه ای مهم جامعۀ «مدینة النب » حاکمیت ارزش دا بدود رسدول
خدا

به دستور خدا دست به ا قالب فراگیدر در بمدام باور دا ،ا دیشده ا ،و

حیاح زد و جا لیت را ابود و اسالم را در جامعه استوار کدرد و فرمدود« :اکندون
می روز اول است که خدا آسمان و زمین را آفرید و دگرگو اساسد رخ داده؛

2

َ إ
ََ ُُ َ
و ر پدیده و شا از جا لیت از بین رفته است« :أال کل ش إی ٍِ ِم إن أ إم ِر ال َج ِاه ِل َّی ِـة
َ
ُ
7
َت إح َت ق َد َم َی َم إوضوع»

متأسفا ه با رحلت پیامبر ارزشزدای آغداز شدد و روز بده روز گسدترش
یافت در عصر عیمان ارزش ای اسالم یک پس از دیگری جدای خدود را بده
معیار ای ّ
مادی و جا ل داد و این رو دد در اواخدر عمدر معاویده بده اوج خدود
ّ
حاکمیت یزید ،مبارزه با مبا و ارزش ای اسدالم  ،شدک علند بده
رسید با
ّا
خود گرفت؛ از این رو ،امام حسین فرمود« :جدا اوضاع زمان دگرگون شدده،
زشت ا آشکار گردیده و یک ا و فضیلت ا از محی ما رخت بر بسته اسدت
ّ
مردم در ز دگ پست و ذلتباری به سر م بر د؛ و صحنۀ ز دگ بده جایگدا
سخت و دشوار مچون چراگا سنگالخ و کمعلده ببددی شدده اسدت! آیدا
 1مان ،ص010
 2محمدمهدی آصف  ،فی رحاب عاشورا ،ج ،1ص10
 7محمدباقر مجلس  ،بحار األنوار ،ج ،61ص۴90
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م بینید که دیگر به حب عم م شدود و از بارد خدودداری مد شدود ! در
چنین وضع  ،جا دارد که شخح باایمان ،مشتاق دیدار پروردگار باشدد در ایدن
ّ
محی ذلتبار و آلوده ،مرگ را جز سعادح و ز دگ بدا سدتمگران را جدز ر دج و
آزردگ م دا م»  1مچنین امام در امۀ به سران بصره فرمود« :اکندون فرسدتادۀ
خود را با این امه به سوی شدما اعدزام کدردم و شدما را بده کتداب خددا و ّ
سدنت
پیامبرش فرا م خوا م؛ چراکه [این گروهّ ]،
سنت پیامبر را از بین بدرده ،بددعت را
احیا کرد د »  2کس از ا س بن مالک پرسیدّ ،
سنت پیغمبر چقددر ما دده
است او گفت :من سال ا با پیامبر محشور بدودم؛ جدز مدین مدازی کده
7
مردم م خوا ند و شهادح «انَّلّالهّاَلّالله» ،دیگر چیزی بداق ما دده اسدت
در این فضا بود که امام حسین از اصالح امت و امر به معروف و ه از منکر
0
سخن گفت
متأسفا ه امروزه یز ارزش ا جابهجا شده است؛ یعند ارزش دای الهد بده
ا
ارزش ای مادی ببدی شده اسدت؛ مدیال یکد از ارزش دا حجداب و پوشدش
است ،اما ر سال که م گذرد ،بدحجاب ا شک جدیدبری به خود م گیر د
عام مهم بدحجاب  ،ریشه در بغییر گرش ز ان به مقولۀ حجاب دارد آن ا
ا
عمدبا بر این باور د که حجاب ،امری شخص است و آن دا دوسدت دار دد بدا
ظا ری آراسته و زیبا وارد جامعه شو د ببدی بدحجاب به ارزش فر نگد و بده
اصنالح «باکالسشدن» ،معضل بسیار جدی است کار به جدای رسدیده کده
بعض  ،مقولۀ حجاب را از عفاف جدا ساخته ،معتقد د« :حجداب ،یدک حکدم
 1ابنشعبۀ ّ
حرا  ،تحف العقول ،ص200
 2محمدباقر مجلس  ،بحار األنوار ،ج ،00ص700
3. http://akhlagh.tahzib-howzeh.ir/page/%D8%.

 0ابنشهرآشوب ماز درا  ،مناقب آل أبیطالب ،ج ،0ص87
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دین و با حدود زیدادی دم دویت اسدت؛ یعند مبدادا بصدور شدود شدخح
ا
ب حجاب ،شخح ب عفت است؛ اصال حجاب ،ربن به عفت دارد ایدن دو
ا
را باید کامال از م جدا کرد»1؛ درحال که در ده ا مدورد از آیداح قدرآن و گفتدار
امامان معصوم

 ،بهصراحت به رابنۀ متقاب ایمان و عم اشداره شدده اسدت

مانگو ه که فرد پس از دارا شدن ایمان ،خودبهخود رفتدارش ا ضدباا م یابدد،
ر یدگ و بدرفتاری را یز ایمان ،م زداید عالقهمندی به حیا و ارزشمند دا ستن
عفت ،زما معلوم م شود که رفتار فرد ،گواه آن باشد امیرمؤمندان

فرمدوده

است« :بدان که ر ظا ری ،بارن متناسب با خود دارد آ چده ظدا رش پداکیزه
باشد ،بارنش یز پا و پاکیزه است؛ و آ چه ظا رش آلوده باشد ،بدارن آن یدز
آلوده است»

2

ا بیت امام

در سفر کربال ،منادی این متا ت و عفداف بود دد ،رچندد

سپاه کوفه به حریم آ ان ب حرمت کرد سه بن سعد وقت اسیران را شناخت که
از دودمان پیامبر د ،جلو رفت و از یک از آ ان پرسید :بو کیست
دختر امام حسین

پرسید :آیا کاری و حداجت داری سدکینه

گفت :سکینه،
فرمدود :بده

یزهداری که این سر را م برد ،بگو جلوبر از ما حرکت کند با مردم به گداه کدردن
ّ
آن مشغول شو د و به حرم رسول الله چشم دوز د سه به سرعت رفدت و
ُ 7
چهارصد در م به یزهدار داد؛ او م سر منهر را از ز ان دوربر برد
 .4تقابل مالخواهی و ایثارگری

حقیقت این است که دین با استفادۀ معقول و مننق از مدال و موا دب د یدا
 1یوسه غالم « ،حیا بدون حجاب» ،ما نامۀ معارف ،ش  ،103ص22
 2صبح صالح ،نهج البالغه ،خنبۀ 100
 7جواد محدث  ،پیام عاشورا ،ص207
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مخاله بوده بلکه بدان بوصیه کرده است ،اما اسالم با ثرورحا ددوزی و درآمدد
امشروع مخاله است داده ای باریخ شان م د دد بدا زمدا کده صدحابۀ
پیدامبر

بدده ثدروحا دددوزی پرداختدده بود دد ،در مسددیر رسدول خدددا حرکددت

م کرد د ،اما بعد از رحلت رسول اعظم

برخد یداران زدیدک پیدامبر

و

بزرگان اصحاب ،به مدال ،و خریدد خا ده ای متعددد و زمدین مشدغول شدد د و
ثروبمندا ب درد شد د مسعودی آمار ثروح برخ از آن ا را ق کرده اسدت
رلحه روزا ده دزار دیندار از غدالح زمین دای عدراق و بدیش از ایدن مقددار از
زمین ای فراح ،درآمد داشت
زبیر خا های وسدیع در بصدره داشدت کده پایگداه بجدار و ثروبمنددان بدود و
خا ه ای در مصر و کوفه و اسکندریه ،و یز پنجاه زار دینار قد ،مقدار زیدادی
اسب ،کنیز و [غالم] داشت
ثروحخوا

1

سبب شد که برخ برای رسیدن به ثروح ،در مقاب امام عصر

خود قرار گرفتند؛ چنانکه یاران امام حسن

در بقاب آن حضرح و معاویه ،بده

معاویه پیوستند و دین خود را به د یا فروختند در صحنۀ کربال یز مالدوستان در
مقاب امام

قرار گرفتند مین د یاپرستان بود د که وقت امام

را به شهادح

رسا د د ،بدرای گدرفتن جدایزه از ابدنزیداد ،بدر بدد ش اسدب باختندد و البسده،
زیورآالح و اموال خا دان ّبوح را به غارح برد د
مقرم قضیهای را ق م کند که خود گوا بر این گفته اسدت« :مدردی دزد
فارمه  ،دختر امدام حسدین آمدد و خلخدال پدای او را بیدرون آورد و در آن
حال ،م گریست فارمه گفت :چرا گریه م کن گفت :برای این کاری که
م کنم و اموال دختر رسول خدا را به غارح م بدرم! فارمده گفدت :اگدر
 1مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،2ص701د707
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چنین است ،پس مرا ر ا کن! گفت :م برسدم دیگدری آن را ببدرد!» 1بسدیاری از
رؤسا رشوه ای فراوان گرفتند و برای حضور در میدان جنگ بدا امدام حسدین
ی ی
سددر قیمددت چا دده م زد ددد و شعارشددان ایددن بددود« :ک دم ب یهد یب ؛ چدده مبلغ د
2
م د »
امام حسین در مسدیر کدربال بدا عبداللده بدن منیدع مالقداح کدرد او در
مننقهای چاه آب و کشاورزی داشدت وقتد امدام حسدین بده او رسدید ،بده
حضرح سالم عرت کرد و گفت« :شما فرز دد پیغمبدر سدتید؛ شدما فرز دد
امیرالمؤمنین ستید؛ آقا کجا م روید » امام فرمود :کوفه عدرت کدرد مدن
خوا ش دارم؛ به کوفه رو ید؛ آن ا شما را یاری م کنند  7وی ده بنهدا امدام را
مرا کرد ،بلکه امام را صیحت کرد؛ زیرا ا تمام او برحفظ منزلت قدریش و
عرب بیش از ا تمام او به حفظ اسالم است؛ از این رو ،امام از کنارش م گدذرد
و به او ّ
بوجه م کند
اما در مقاب گروه مالدوستان ،یاران امام بود دد کده اییدار کرد دد اییدار،
مقدم داشتن دیگری بر خود است اییارگر ،کس است که حاضر باشد سدت و
جان خدود را بدرای دیدن خددا فددا کندد در صدحنۀ عاشدورا ،خسدتین اییدارگر،
سیدالشهدا بود که حاضر شد فدای دین خدا شود اصحاب آن حضدرح یدز
ر کدام اییارگرا ه جان خود را فدای امام خدویش کرد دد در ردول حدواد
عاشورا یز صحنه ای زیبای از اییارگری دیده م شود وقت یرو ای ابدنزیداد،
آگاه شد د که مسلم بن عقی در خا ۀ ا بدن عدروه اسدت ،دا را احضدار
کرد د و از او خواستند که مسلم را به آ ان بسلیم کندد او م بوا سدت بدا سدپردن
 1مقرم ،مقتل الحسین ،ص700
 2محمدصادق جم  ،سخنان حسین بن علی از مدينه تا كربال ،ص607
 7شیخ مفید ،اإلرشاد ،ج ،2ص32
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مسلم به دست آ ان ،جان خویش را جاح د دد ،امدا حاضدر شدد در راه مسدلم
1
کشته شود ،ول او را بسلیم کند
 .5تقابل قدرتخواهی و مسئولیت الهی

در قیام کربال دو جریدان ر بدری وجدود دارد :جریدان امویدان کده در صددد
رسددیدن بدده قدددرح بود ددد و ب درای بدده دسددت آوردن آن از ددیچ جنددایت دریددغ
م کرد د؛ اینان باور داشدتند کده حکومدت بایدد میشده از آن امویدان باشدد؛

َ
يـا َبنـی ُا َم َّی َـه! َت َل َّق ُف َ
وهـا
چنانکه روزی ابوسفیان خناب به افراد قبیلۀ خود گفت« :
ِ
ُ
َ ُّ
َتلق َف الك َر َ ؛ 2ای فرز دان امیه! با خالفت اسالم ما ند بوپ ،بازی کنیدد و آن

ا
را به یکدیگر پاس د ید» معاویه یز رسما در میان جمعیت کوفه گفت« :من بدا

شما جنگیدهام با ماز گزارده ،روزه گرفته ،حج به جدا آوریدد و زکداح بپردازیدد
7

شما این ا را ا جام م د ید من با شما جنگیدهام با بر شما حکومت کنم»
ّ
عمر بن سعد با سپا سازمانیافته از ررف عبیدالله بن زیاد مأمور سدرکوب
شورش دیلم شد و سپاه او برای حرکت آماده بود ،ول فرمان م یابد که به کدربال
برود و کار حسین

را یکسره کند و سپس عازم ری شود بردید ما ند خدوره بده

جا ش م افتد؛ ّ
و در عمب فاجعه او را بکدان
بصور جنگ با حسین بن عل
ّ
م د د و سرا جام به عبیدالله م گوید :به جنگ حسدین مد روم عبیداللده
به وی پاسخ م د د که حکومت ری ملغا و دست یدافتن اسدت او کده د یدای
خود را در خنر م بیند ،یک روز مهلدت م خوا دد و در عدین حدال کده مدۀ
مشاورا ش او را از این کار ه م کنند ،سرا جام دین خدود را از دسدت داد و بده
 1جواد محدث  ،پیام عاشورا ،ص21
 2مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،2ص707
 7شیخ مفید ،االرشاد ،ج ،2ص10
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ّ
گمان خود بهشت قد د یا را به دست م آورد مین عمر در رؤیای لدذح چندد
روزۀ حکومت و ریاست ،با بمام آگا
سوی خیام حسین

که سبت به قضایا داشت ،اولین بیر را به

پرباب م کند و به سپا یا ش م گوید « :زد امیدر گدوا

د ید که من اولین کسد بدودم کده بده سدوی خیمده ای حسدین بدن علد
بیرا دازی کردم»

1

اما در آن ررف ،سیدالشهدا

و یاران حضرح برای ا جدام مسدئولیت قیدام

کرد د .امامان شیعه ،در شرای مختله اجتماع  ،ربب بکلیه عم م کرد د
حادثۀ عاشورا یز یک از جلوه ای عم به وظیفه بود امام حسین  ،بدا آنکده
امام برحب بود و خالفت و ر بری را حب خود م دا ست ،ول در امهای کده بده
ا بصره وشت ،فرمود :قوم ما حکومت را برای خود برگزید د و مدا بده خدارر
آنکه بفرقۀ ّامت را خوش داشتیم ،به آن رضایت دادیم ،در حال که مدا خا ددان
پیامبر م دا یم که ما به خالفت و ر بری ،شایستهبر از کسا

ستیم که آن را بدر

عهده گرفتها د یاران او یز مینگو ه بود د و بدرای ا جدام بکلیده الهد  ،در راه
صرح او شهید شد د وقت امام

از آ ان خواست در کده م خوا دد بدرود،

سخن یاران او چنین بود« :به خدا سوگند! رگز از بو جدا خوا یم شد و جا مدان
را فدای بو م کنیم و با خون گلو و رگ ا و دستا مان از بو حمایت م کنیم؛ اگدر
کشته م شویم ،وفای به عهد کرده و بکلیفد را کده بدر عهددۀ مدا بدوده ،ا جدام
َ َ

ُ إ

ُ

َ

َ

دادهایم« :فإذا َن إح ُن قتل َنا َب إی َن َي َد إي ََ َنك ُ
ون ق إد َوف إی َنا ِل َر ِّب َنا».
ِ
ِ

2

 .6تقابل راحتطلبی و دردمندی

در عصر امام

ا سان ای عافیترلب بود د که مرا

 1موفب بن احمد خوارزم  ،مقتل الحسین ،ج ،2ص8
 2جواد محدث  ،پیام عاشورا ،ص73

کرد شدان بدرای
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ثروح و قدرح بود ،بلکه به دلی راحت رلب از آن حضدرح حمایدت کرد دد
عدم اراعت از امام و ب بفاوب در برابر سر وشت اسدالم ،بددبر از مدالا ددوزی
است؛ زیرا سکوح در برد حب و بار  ،ممکن است موجب شکست جبهۀ حب
شود متأسفا ه هضت کربال شا د چنین افرادی بدود؛یعن بعضد م بوا سدتند
ّ
عبیداللده بدن ّ
حدر
امام را مرا کنند ،اما این کار را کرد د یک از این افدراد،
جعف بود وقت امام حسین به منزلگاه قصر مقابد رسدید ،خیمدهای دیدد؛
ّ
عبیدالله بن ّ
حر جعف
سؤال کرد که این خیمه از کیست اصحاب گفتند :خیمۀ
است امام کس را فرستاد با او را به مکاری دعوح کندد؛ او جدواب منفد داد
پاسخ وی را به محضر امام رسا ید د و حضدرح خدودش دزد او رفدت پدس از
ّ
سالم فرمود :عبیدالله! بو در عمرح گنا ان زیادی ا جام دادهای؛ آیا می داری که
ّ
با من بیای و با م به پیروزی برسیم عبیدالله گفت :آقا! من از کوفه بیرون آمددم
با شما را بینم؛ چون در غیر این صورح ،گرفتار م شدم من ه م خواسدتم بده
روی شما شمشیر بکشم و ه م بوا ستم با شما موافقت کنم ول حاال که شدما
آمدهاید ،من اسب و شمشیری دارم که آن را به حضوربان بقدیم م کنم؛ ول مدرا
معذور بدارید امام

فرمود« :من با خود بو کار داشتم ،حال که م آی  ،مدا را

به شمشیر و اسب شما احتیاج یست؛ بو را صیحت م کنم با م بدوا خدود
را به مکان دوری برسان با صدای استغاثۀ ما را شنوی؛ زیرا به خددا سدوگند! اگدر
فریاد ما به گوش کس برسد و به یاری ما شدتابد ،خداو دد او را در آبدش جهدنم
قرار خوا د داد»

1

اما در سوی دیگر ،ا سان ای بود د که درد دین داشدتند و بدرای حمایدت از
امام  ،لحظهشماری م کرد د مو ۀ این امر« ،یزیدد بدن صدبیت» اسدت او
 1محمد بن جریر ربری ،تاريخ طبری ،ج ،0ص703
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ّ
ّ
م گو ید دو بچهام «عبدالله» و «عبیدالله» را برداشتم ،گفتم من بده مدردم بصدره
کاری دارم؛ م روم به پسر فارمه ملحب شوم غالمش آمد و گفت :اربداب! مدرا
ّ
م با خودح ببر آمد د مقاب خیمه ای اباعبدالله وقتد یزیدد بدن صدبیت
ّ
مقاب خیمۀ اباعبدالله رسید ،به او گفتند :امام حسدین بده اسدتقبال شدما
رفته است؛ وقت حضرح

شنید شما آمدهاید ،به دیدن شما آمد ،رفت مقابد
بده اسدتقبال مدن آمدده ! بده سدرعت آمدد ،دیدد

خیمۀ شما گفدت :حسدین
ّ
اباعبدالله مقاب خیمۀ او ایستاده است؛ از مدان پشدت سدر ،امدام

را در

1

آغوش گرفت بعد خودش و دو فرز دش به شهادح رسید د
محمد بن بشر حضرم در سپاه امام بود فرز ددش در مدرز (ری) اسدیر
شده بود امام به او اجازه داد که کربال را بر کند و در پد آزاد کدردن فرز دد
اسیرش برود ،ول او عالقۀ به فرز د را در راه دف دین  ،ح کرده بود و حاضدر
شد امام را بر کندد دافع بدن دالل ،شدهیدی دیگدر از عاشدوراییان بدود
مسری داشت که امزد بود و نوز عروس کرده بود د در کربال نگدام کده
م خواست برای برد به میدان برود ،مسرش دست به دامان او شد و گریسدت
این صحنه کاف بود که ر جوا را متزلزل کندد ،و ا گیدزۀ جهداد را از او سدلب
کند امام حسین از او یز خواست که شادما مسدرش را بدر میددان رفدتن
برجیح د د؛ ول او گفت :ای پسر پیامبر! اگر امروز بو را یاری کنم ،فردا جواب
2
پیامبر را چه بد م جنگید با شهید شد

 2جواد محدث  ،پیام عاشورا ،ص01

1. http://rcb.ir/%D8%B3%D8%AE%D9%86.

