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تعالیباسمه



 «قیام حسینی در برابر جاهلیت اُولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مُدرن»
 

 هفتممبحث 



کنـد  نقل می ــکه با معاویه همنشینی زیادی داشت  ـمعاویه ـ ، روایتی را از اصحابالبالغه بر نهج الحدید در شرحش ابن ابی
یکبـار بعـد از امـا کرد.  عقل و کیاست و تدبیر او تعریف میکرد، از  ی با معاویه به اهل منزل رجوع میصحبت هرگاه او از همکه 

 رجعُت من: »یدگو شود و او می بیند که پدر به شدت ناراحت است و علت را جویا می بازگشت از مجلس معاویه، فرزندش می
کفر الناس و أخب عند اب بـه او و خط امروز به معاویه پیشنهادی دادم تریِن مردم برگشتم! زیرا من از نزِد کافرترین و خبیث« ثهمأ

د بـر تواننـ ر معلوم است که بنی هاشم نیـز نمـیشما مدت زیادی حکومت کردید و به سن پیری رسیدید، از طرف دیگ» گفتم:
بـا بنـی هاشـم داشـته  ، رفتاِر بهتر و عادالنـهبرای اینکه یاد نیکی از شما در تاریخ باقی بماند دهند. پس ضد شما کاری انجام

بر همه روشن بود(. ناگهان معاویه را در حال خشم و ناراحتی دیـدم کـه  ،های معاویه بر دوستان اهل بیت )چرا که ظلم باشید
ندیدی که خلیفه اول و دوم آن تالش ها را کردنـد ولـی هـیس اسـمی از آنهـا ! مگر تو ؟چه یاد خوبی از من باقی بماند»گفت: 

نظـر کـن کـه  ـــین کنیه صدا می زدند اکرم )ص( بود که کفار او را به ا که منظورش پیامبر ـکبشه ـ اما به ابِن ابی نمانده است!
معاویه در چنین سطحی از کفر و عناد  «می ماند. اوست که باقی در مأذنه ها فریاد می زنند! اسم او را مرتبه نام مردم روزی پنج

ها را روا داشت، اما هیس وقت حاضـر  داشت و به یاران ائمه نیز بزرگترین ظلمو دشمنی با نبی اکرم )ص( و اهل بیت )ع( قرار 
س از پـ و حذف فیزیکی حضـرت مبـادرت کنـدعلنا به شهادت برساند و به صورت آشکار، به را نشد امام حسن مجتبی )ع( 

در وصـیت بـه  لـذاسیدالشـهدا  )ع( ادامـه داد.  سال امامِت حضرت 01ن روند را در امام حسن مجتبی )ع( نیز همی شهادت
ه حکومـت حکومِت تو را فراهم کردم و از همه برای تو بیعت گرفتم، اما وقتی بـ ی مقدمات من همه فرزندش، یزید می گوید:

 به دنباِل حذِف فیزیکی او نباش.. یعنی رسیدی هیس گاه با حسین در نیفت

إال فتنـه  و ما جعلنا الرؤیـه التـی ارینـا »ید: اما یزید، شخصیِت خاصی در ضاللت و خباثت و کفر بود. آیه شریفه می فرما 
ه کـه و شـیعه ذیـل آیـه وارد شـداز اهل سنت  روایاِت زیادی« فما یزیُدهم إال طغیانًا کبیراً  للناس و الشجره الملعونه فی القرآن

کند؛  جز طغیان چیزی بر آنها اضافه نمین است که کار آنها آ ،ی این آیه ادامه معنای ظاهر .هستند بنی أمیه شجره ملعونه همان
چیزی جز طغیان کبیر نیست!  امیه( آنها )یعنی یزیِد بنی« یزید»ادامه آیه را اینطور تفسیر می کند:  ،اما در یکی از تفاسیِر روایی

توان همانند تلقـی موجـود در جامعـه مـومنین،  می خواهد رقم بزند. آیا بزرگی را میطغیاِن  ،امیه است لذا یزید که از نسِل بنی
ی بســیار ضــعیف از ادراکــ زی او تعریــف کــرد؟! ایــن معنــا،بــا خواری و قماربــازی و میمــون طغیــان بــزر  او را بــه شــراب

بـزر  عاشـورا کـه باعـث قیـام  ، ادرا  ضعیفی است نسبت بـهاست! و از آن طرف و کفر د و ائمه نفاقیزشناسی ی شخصیت
شـای  در میـان الـواع معمـولی ربازی و میمون بازی ـ که محرمـاتی و قما خواری با شراب مبارزه شود این نهضت عظیم به می
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داد،  انجام دهد و او آشکارا انجام می فردی که هیس شخصی در جامعه اسالمی نباید ـ تنزل یابد! یعنی یک سری گناهان هستند
« طغیـان کبیـر»بـا نـه  ه است؟! این نوع تحلیل ـ که رایـج اسـت ـدبزرگی از سوی حضرت سیدالشهدا  ش موجب چنین قیام

ام قبل و حکّ  ن نظریه، آن است که خیلی ازلذا یکی از شواهد برای رّد ای«! قیام بزر  حضرِت سیدالشهدا »تناسب دارد و نه با 
آنهـا در برابـر اما ائمه زماِن  ؛انجام می دادند به صورت آشکار بودند که همین گناهان را ــ چون خلفای عباسیــ  بعد از یزید

از سوی خلفای های آن، شرابخواری متوکل در برابر حضرت هادی )ع( است. این نوع گناهان  که یکی از نمونه آنها قیام نکردند
زمـان خلفـای امـوی و عباسـی  به توصیف این فسق و فجورها در« االغانی»جور به صورتی شای  بود که کتاب مفصلی مانند 

و ارث  حکمبعضی از احکام نماز و وضو، بدعت در متعددی ) احکام ،امیرالمومنین )ع( غاصبیِن خالفت است. حتی هپرداخت
قـام م»تغییر مکـان  داستان فد  و آیه تطهیر وبدعت در غسل جنابت و بدعت در حکم کنیزان و و حکم طالق و حکم سرقت 

تنهـا قیـام نکـرد بلکـه تحـت  ولی امیرالمومنین نه از اسالم را زیرپا گذاشتند...( کارگزاران خائن، و پس نگرفتِن اموال« ابراهیم
 بیعت نیز فرمود!  اجبار،

 تحلیل صـحی  از سیدالشهدا  و مقدماتی برای روشن شدِن مأموریت حضرت ،شد ی بیانمباحث قبلتمام مطالب که در لذا  
مجتبـی )ع(،  علِت قیام ایشان بود. بیان شد مأموریِت تمام انبیا  گذشته و نبی اکـرم )ص( و امیرالمـومنین )ع( و امـام حسـن

بوده است، و امام حسین « الهی حکومت و تمدن دستیابی به امت و» برای« سه نظام کفر و نفاق و ایمان مدیریِت توازن میان»
فـردِی  هدا  )ع( را به مبارزه با گناهـانبرند. لذا نمی توان قیام حضرت سیدالش وریِت بزر  را از آنها به ارث می)ع( نیز این مأم

چیست که « طغیان کبیر»پس معنای  او تناسبی ندارد.« طغیاِن کبیر»یزید تنزل داد. از طرف دیگر نیز گناهان فردی او با وصِف 
 ـ بر خالف تمامی ائمـه هـدی ـ چه چیزی در فکر یزید بود که حضرت سیدالشهدا  )ع( در پی دارد؟! را عظیمی چنین مبارزه

 بیعِت او را از همان ابتدا  نپذیرفت؟

خـواص و جامعـه منافقانـه اِر سال از بعثت نبی اکرم )ص( و مشاهده رفتـ 01یزید بعد از گذشِت  پاسخ اجمالی آن است که 
ظواهر دینی که غاصبیِن توحید و نبوت و می تواند به کفِر جلی بازگردد. لذا تصمیم گرفت همان  به این نتیجه رسید کهمسلمین 

 زیرا منافق نیز همانند کـافر بـه دنبـال خود را علنی کند. باطنی کفر ها را نداشتند، کنار بزند وخالفت جرأت عقب نشینی از آن
شود برای قـدرت از  گیرد و حاضر می دنیاپرستی است ولی به دلیل مالحظه قدرت دستگاه ایمان، پشت ادبیات دینی سنگر می

شـده ببینـد، بسـیار  نظر کند و به ظواهر دین ملتزم گردد. اما هنگامی که قدرت دستگاه ایمـان را تضعیف برخی شهوات صرف
بل تخلیه شهواتش قرار دارند، کنار بزند و ارضا  تمنیات خود را بدون هیس مان  همین موان  ظاهری که در مقاطبیعی است که 

ی که ا  سابق بر ایشان بود! دستاورداین به معنای انهداِم تمام دستاوردهای نبی اکرم )ص( و حتی انبی و محدودیتی محقق کند.
را از تمـام کـره زمـین برچینـد، بـرای پرستی آشکار  بت اوکشیدند تا  خاتم را می انتظار ظهوِر پیامبرهزار پیامبری که 021تمام 

ین نبا مجاهدت های خـود و امیرالمـومو ه زوه و سریّ غ 01اوردهایی که نبی اکرم )ص( در بیش از دست تحقق آن تالش کردند.
کـه خـدای سال، تاریخ به نقطه ای رسیده بود  0011بعد از  ییعنشکست.  در جزیره العرب کمر کفر را تحقق بخشید و )ع(

زیر سلطه حکومت کفار بیرون  و دین الهی از پرستی تامین شودنبی اکرم )ص(، امنیِت کلمه خدا متعال اراده کرده بود با بعثِت 
ین )ع( محقق شـد نامری که با مجاهدت های نبی اکرم )ص( و امیرالموم آن، موحدین را نسوزانند و نکشند! در سایهتا  بیاید و
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را تـا فروپاشـی دو امپراطـوری روم و ایـران « جهاد با کفار»آن عدول کنند! بلکه  ای از  رأت نکردند ذرهافقین جبه طوری که من
او عمـاًل ادامه دهند! اما یزید به زعم خود به این نتیجه رسیده بود که اآلن فرصِت خوبی برای کنـار زدِن پـرده ظـاهری اسـت! 

لیِت أولی را زنـده کنـد! امـا خواست جاه یزید می در واق ا بر هم بزند. خواست اراده خدای متعال نسبت به تکامل تاریخ ر می
، جـرأت هیس یک از خلفـای جـورخودش کاری کرد که تا زماِن ظهور حضرت ولی عصر )عج(  حضرت سیدالشهدا  با قیام

 جامعه را به بت پرستی آشکار برگردانند.نکردند که 

بگویند باید این ماشین  ،شود و به قول معروف مزه آن زیر زبانش رفته است می گر به کسی که ماشین خوبی سوارا طور مثال، به  
! چـه کسـی در کنـد آن شخص اصال این پیشنهاد را قبـول نمـی ،ندان خوب )مثال پیکان( سوار شویدرا رها کنی و ماشین نه چ
بعـد از آن همـه سـال و زحمـت و  شود به سطِ  پایین تر نزول کند؟! چه رسد بـه تکامـِل معنـوی کـه تکامِل مادی حاضر می

جهانی حضور پیدا کرده بود و بت پرسـتی  در معادالِت قدرتدین الهی فداکاری، برای توحید و نبوت امنیت ایجاد شده بود و 
 یرش نبود و امـام حسـین )ع( بعنـوانوجه قابل پذ به عقب به هیسآشکار در شرف نابودی کامل قرار داشت، سخن از بازگشت 

، ! لـذا در ایـن عرصـه که اجازه تحقق این نقشه پلید را بدهدحاشا و کال و وارث تمامی انبیا  الهی، بعثتفرهنگ  عینِی  تجسم
هستند. به  ، همه مکلفاساس کلمه توحید برای حفِظ بیضه اسالم و دفاع از کود  و جوان و پیر موضوعیت ندارد ومرد و زن و 

در داسـتان اصـحاب اخـدود نیـز همین دلیل است که حضرت سیدالشهدا  )ع( با زنان و فرزندان از مدینه خارج مـی شـوند. 
تردیدی در قلب آن مادر افتاد که آیا چنین کاری  ه به سمت گودال آتش بروند، ناگهانمادری به همراه نوزادش را مجبور کردند ک

 هان فرزند به سخن آمد: مادر تردید نکن، مسئله توحید از حفِظ جان برتر است.نسبت به فرزندش رواست! ناگ

 کـه )ع(، به حاکم مدینه فرمان داد یا از حسین بیعت بگیر یا او را بکش! در حـالی اباعبدالله با حضرت در اولین برخورد یزید 
توانست تـاملی کنـد و ببینـد  فت نیست؛ مییشان بدنباِل کسب خالپدرش دیده بود که ا یزید سکوِت حضرت )ع( را در زمان

ادامـه صـلحی را بدهـد کـه بـا  نهادرفتاِر سیاسی حضرت )ع( چه خواهد بود و بعدًا تصمیم بگیرد! یا اینکه بـه حضـرت پیشـ
ی آن  زده ی غفلـت اما یزید همان ابتدا اصرار بر کشتن امام داشت و این در حالی بود کـه در جامعـه .حسن منعقد شده بود امام

روز هم، کشتن اباعبدالله الحسین به معنای کفر بود. معنایش انهدام فرهنِگ بعثت بود. به همین دلیل وقتی مـروان بـه حـاکم 
! این کـار «إنک أشرت بذهاب دینی و دنیای»اند، آن حاکم اموی گفت: مدینه اصرار کرد که در مدینه، اباعبدالله را به قتل برس

به معنای از دست دادن دین و دنیای من است. وقتی سر مبار  حضرت سیدالشهدا  )ع( را به شهر شـام وارد کردنـد، یکـی از 
گفـت:  علت کارش سوال کردند. علمای شام با مشاهده این صحنه از مردم جدا شد و به مکانی فرار کرد. او را پیدا کردند و از

که با کشتِن تو، الله اکبـر و  حالیگویند در  اینها برای کشتِن تو تکبیر می« قتلوا بک التکبیر و التهلیال و یکّبرون ان قتلت و انما»
عرض کرد: اگر چیست! عبدالله بن مطی  هم در راه کوفه به امام  )ع(فهمیدند معنای کشتن حسین را کشتند! همه می االالله الاله

شما کشته شوید، حرمت اسالم و حرمت عرب و حرمت قریش هتک خواهد شد. در روز عاشورا هم وقتی حر، تصری  عمـر 
 های امام حرکت کرد. را دید، تصمیمش را گرفت و به سوی خیمه امامسعد بر قتل 

کید حضرت بر عدم بیعت ـ برخالف رفتـار  برای چیست« کشتن»یا « گرفتن بیعت»اصراِر یزید بر  باید توجه کرد که پس  و تأ
بـراع  مثـل  علی اإلسالم السالم إذ ُبلیت االمه»می فرمایند:  لشهدا  )ع( به مروانحضرت سیدا .تمام ائمه معصومین ـ چیست
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الِم اسـالم خـداحافظی کـرد. کـدام اسـالم؟ اسـ ، باید بـااگر قرار است امت اسالمی به حاکمی چون یزید مبتال شوند« یزید!
نقل شده مربوع به امام حسـن  کمترین روایاِت  ،است همان طور که معروف در اوج انزوا قرار داشت. در آن زمان، بیت که لاه

 اخـالِق نفـاق کردند و در عمـق امان خود احساِس نیازی نمی)ع( و امام حسین )ع( است؛ چرا که امت اسالمی آن زمان به ام
خـداحافظی کـرده بـود! پـس کـدام « بیت اسالِم اهل»می سالها بود که با جامعه اسال و و به آن خو گرفته بودند فرو رفته بودند

آلود کـه در آن، توحیـد و  همان اسالم ظاهرِی نفاق که این کالِم حضرت )ع( آن است تحلیل صحی  از اسالم مّد نظر است؟!
و نشانه آن این است که من به  شد، در حال از بین رفتن است شمرده می زه و حج و... محترمنماز و رو نبوت و ظواهر دین چون

بعد از هشـدار  ،اما مردم مدینه که مرکز اجتماع صحابه رسول خدا بود .ام عنوان فرزند پیامبر در معرض قتل و کشتار قرار گرفته
حضـرت )ع(  پـس! امیه تفسـیر کردنـد یهاشم و بن و مساله را به دعوای قدرت بین بنی حضرت سیدالشهدا  )ع( بیدار نشدند

در آنجـا مدینه و مهیا بودن شرائط،  خویشاونداِن حضرت دریاران و  علی رغِم کثرت و لذا به دنبال کسب حکومت نبودابتدائا 
ی تشـکیل حکومـت یعنـی  دانستند از لوازم اولیـه می ! چرا کهکنند و استانداری مدینه را تصرف نمی برند دست به شمشیر نمی

که اسالم به قرائت ادبیـات نفـاق نیـز در معـرض تهدیـد و د نبه مردم اعالم کن ندخواست می مند نیستند بلکه همراهی مردم بهره
توجه به علم )ع( با  چون ایشان و فرزند رسول خدا به عنوان وارث آرمان بعثت در معرض خطر جانی و قتل است نابودی است

 مطل  است.  ، از تصمیم ائمه طغیانالهی که در شب قدر بر ایشان نازل شده است

نه ـ مرکز تقدس و معنویـت کـذایی در حجت بعدی بر جامعه اسالمی، خروج حضرت به همراه زنان و فرزندان است، اما مدی
که سفری معمولی نیست باید برای همگان سوال ایجاد کند که چرا حضرت با زنان و  به ابرو نمی آورد! این سفرخم  آن زمان ـ

ـ که به دنبال رسیدن به قدرت بود  نیز عبدالله بن زبیر ،فرزندان قصد سفر کرده است؟!  این درحالی است که عالوه بر حضرت
ی فرعی را برای حرکت خود انتخاب د کردند تا مسیرهابه حضرت نیز پیشنها از بیعت یزید سرباز زد و از کوره راه ها فرار کرد. ـ

اصلی مدینه به مکه حرکـت مـی کنـیم. دلیـل ایـن تصـمیمات  و در جواب گفتند ما از راه کنند اما حضرت )ع( چنین نکردند
چیست؟! حضرت سیدالشهدا )ع( می خواست پیام خود را به همه برساند و بر همه حجت تمام کنـد! شـما تصـور کنیـد نـوه 

در مـدت قریـب بـه  سول الله در راه های سرزمینی که منتسب به حاکِم اسالمی است و شعارش شعاِر دین رسول الله است،ر
! حداقل مطلب این است که برای همه سوال شود کـه چـرا ؟آواره شود! این چه پیامی بزرگی برای مردم آن جامعه دارد شش ماه

آواره بیابـان هـا شـده اسـت؟! سـفری کـه مـاه  در کشور اسالمی، شش ماه اللهذریه رسول الله و تجسم اخالق و رفتار رسول 
لذا وقتی سلیمان بن صـرد خزاعـی در کوفـه بـرای دعـوِت  )شعبان، رمضان، شوال، ذی القعده، ذی الحجه( به طول انجامید!

او از دست طواغیـت هجـرت « نهاربًا من طواغیت آل أبی سفیا»شیعیان به قیام خطبه خواند در توصیف نوه پیامبر می گوید: 
 کرده چرا که می خواهند او را بکشند!

نید اما بیعت نک عرض کرد: شما  در مکه به حضرت )ع( بود که )در حضور ابن عباس( عبدالله بن عمر ، پیشنهادحجِت دیگر
نفهمیدی کـه اگـر مـن در سـوراخی أف  لهذا الکالم! تو هنوز »! حضرت در پاسخ فرمود: ای بنشینید تا شما را نکشند در گوشه

همه را متوجه کرد  «وا حسیناه!»وقتی ابن عباس از مجلس خارج شد گفت :  «پنهان شوم آنها به سراغ من می آیند و می کشند!
حضرت )ع( در مکه مکررًا اعالم می کند که مـن در معـرض کشـته شـدن  یعنی که حضرت در معرِض کشته شدن قرار دارد.
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، حج خود ترویه روز در و حج ایام در باعبداللها الهی بکشند! امن را در حرم )ص(ابایی ندارند که پسر پیامبرستم! حتی آنها ه
ول خواست در خانه خدا خوِن نوه رس . چرا که نمیشد خارج مکه از حجاج، همه چشم مقابل در ورا به عمره مفرده تبدیل کرد 

فرهنِگ بعثت را در مرکز امِن الهی )خانه خدا( به شـهادت برسـاند! بـا ایـن  خواهد تنها تجسم الله ریخته شود. یعنی یزید می
ها اثبات این مطلب است که یزید در  گیری اوصاف یزید به چه چیزی از ظواهر اسالم پایبند است؟! معنای این رفتارها و موض 

فت؟ کسانی که از بیشترین تمکن مـالی این اتمام حجت ها برای چه کسانی انجام گر داری است. های دین حال انهدام حداقل
 دام از آنها خم به ابـرو نیاوردنـد واما هیس ک آن زمان برخوردار بودند و مستطی  شده بودند و به خانه خدا آمده بودند و عقالنِی 

 دعوای قدرت میان بنی هاشم و بنی امیه است.این گفتند 

کـه  هم در معرض خطر است، از مکه خارج شدند و با توجه بـه اینشان حتی در حرم خدا  که جان لذا حضرت برای اعالم این
حرکـت  برای حفظ جان خود بـه محلـی کـه در آن طرفـدارانی وجـود دارد، که ، طبیعی بودحمایت کردند کوفیان نیز از ایشان

طلب آنقدر واض  بود م یعنی ابتدا این ادله و و بینات و احتجاج ها مطرح شد و سپس کوفیان به حضرت نامه نوشتند. کنند. می
چه چیز باعـث « ما الذی أخرجک من حرم الله و حرم رسوله»در راه کوفه خدمت حضرت )ع( عرض کرد: « حرهأبا»که وقتی 

و! مگر مطلب وای برت« ویحک! طلبوا دمی فهربُت »شد تو از حرم خدا و رسولش خارج شوی؟! حضرت )ع( او را عتاب کرد: 
خون مرا بریزند من هجرت کردم! پنج ماه هجرت توسط کسی که تجسِم فرهنِگ بعثـت اسـت و  خواستند را نفهمیدی! آنها می

های الهی را بر همه آشکار  بزرگان جهان اسالم، بینه  دوری او از خانه و کاشانه و آوارگی در شهرهای امت اسالمی و محاجه با
 دار کیست! فهمیدند که حق چیست و حق بودند و نمیشود مردم آن زمان جاهل  کرد. لذا خیلی عجیب است که بعضا گفته می

 ه من نامه نوشتند، اگر نظرشـان عـوض شـده،فرمایند مردم خودشان ب می ،در حرکتشان به سمِت کوفه وقتی با ُحّر روبرو شدند
امکان برگشـت نیسـت! حضـرت )ع( ادامـه دادنـد: پـس بگذاریـد مـن از  ند وأمرای من نپذیرفت که جواب داد گردم. حّر  برمی

شود! این بـه چـه معناسـت؟ یعنـی نـوه رسـول اللـه )ص( در  رج شوم. دوباره فرمان آمد که نمیمرزهای سرزمین اسالمی خا
بـر جامعـه آن روز سرزمین های اسالمی امنیِت جانی ندارد ولی در سرزمین های کفار امنیِت جانی دارد! این باالترین حجت 

علی رغم  ـ ز رسیدن خبر شهادت حضرت مسلم )ع(است. بعد ا« ارتجاع و بازگشت به جاهلیِت أولی»است که یزید به دنباِل 
به راهش ادامه داد چرا کـه مـی خواهـد در برابـر بر تغییر مسیر به سوی یمن و... ـ اباعبدالله  پیشنهادات خواص به ایشان مبنی

بایستد! این مهم با تغییر مسیر بسوی نقاع دوردست و مخفی تناسب ندارد. پس چه خروج ایشـان « کفر مظهر قدرِت جامعه»
ه از مدینه و چه حضورشان در مکه و چه خروج نابهنگام از مکه، همه اعالن بر این است که جان من در خطر است! کسـی کـ

کنـد  اهند بکشند! با همه اتمام حجـت مـیخو ت را میفِظ کلمه توحید و نبوت اسهای بعثت است و حا تجسم فرهنگ و آرمان
و یـاران ایشـان را در روز  ماننـد تـا اینکـه حضـرت سیدالشـهدا  )ع( خود باقی می جمعی دسته ولی مردم در خواب و ُخرناس

ز دسـت بـر اِت نفـاق در کوفـه نیـبرنـد! آنهـا از ادبیـ را به اسارت می عالم ترین نوامیس رسانند و محترم شهادت می عاشورا به
 «! ن  الله...کیف رأیَت ُص »دارند. عبیدالله ملعون بر منبر کوفه خطبه می خواند:  نمی

و بعد از چندین روز همسفری با  روز عاشورا و شهادت حجت خداو حوادث فجیِ   نج ماه آوارگی و دوری از مدینهبعد از پاما 
فضا را برای آشـکار کـردِن  بیند، سکون و خمود جامعه اسالمی را می وقتی یزید در مسیر کوفه و شام،قاتالِن سیدالشهدا  )ع( 
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. لذا آن ابیات کثیف و کفر آمیز را در برابِر سر بریده أباعبدالله الحسـین کند و رسیدن به هدف خود مهیا ارزیابی می کفِر باطنی
غیبی آمده و نه وحیی نازل شده است! این کشـته هاشم سلطنت را به بازی گرفته بودند وگرنه نه خبِر  بنی»آورد:  )ع( به زبان می

بـا خوشـحالی بـه مـن دسـت مریـزاد  در مقابل کشته ها بدر بود! ای کاش پدرانم که در جنگ بدر کشته شدند اینجا بودنـد و
پرست بـود، بـه عنـوان هویـت و افتخـار خـود مطـرح و  بت را که مظهِر مبارزه مسلمین با کفار« جنگ بدر»یعنی « گفتند! می

 بیـت بـود، و دشـمنان اهـل هـا ه شام با وجود اینکه مرکِز ناصـبیمهم است ک صریحا وحی را انکار کرد! لذا توجه به این نکته،
ی کـه «ادبیـات کفـر»افتنـد و یزیـد را از  العابدین )ع( به گریه و زاری مـی چگونه با خطبه حضرت زینب )ع( و حضرت زین

 )ع(بیـت ن است که مردم شام اگر چه بـا اهـل! علت ای؟گردانند برمی« ادبیات نفاق»رده، به همان لحظاتی پیش آن را آشکار ک
، همـین )س(و زینب کبـری حضرت زین العابدین )ع( عثت و ظواهر اسالم حساسیت داشتند ودشمن بودند ولی بر فرهنِگ ب

مجلس دستور داد موذن اذان بگویـد.  لذا یزید برای تغییر فضای ها را زنده کردند و شام را بر سر یزید خراب کردند. حساسیت
ا و جد مـن اسـت و جـد تـو، رسول الله )ع( پیامبر خد فرمود:« اشهد ان محمدا رسول الله»اما حضرت سجاد در هنگام ذکر 

احساساِت مردم  ابوسفیان است که رئیس کفار و مشرکان بود و او را در مقابل فرهنگ توحید و نبوت قرار داد. یعنی با برانگیختن
شام نسبت به توحید و نبوت، انقالِب عواطف در همان مجلس یزید بوجود می آید. شدِت سیلی که بر صورت یزید نواخته شد 
به حدی بود که مجبور شد بگوید تمام قضایا به گردِن عبیدالله است! بعد از آن نیز دستور داد کاروانی را که به آن نحو فجی  از 

ام احترامات به مدینه برگردانند! شدِت آن سیلی در سال بعد در واقعه حّره نیز قابل مشاهده اسـت کربال به شام آورده بود، با تم
نـد تنهـا خانـه ای کـه بـه دسـتور که وقتی سپاهیاِن یزید چند صد تن از مهاجرین و انصار کشتند و به نوامیِس آنها تجـاوز کرد

خانه حضرت زین العابدین )ع( بود! یزید حاکم امپراطوری اسالمی بود که مرزهایش از افغانستان تا  ،امنیت داشت ،حکومت
چند زن و خردسال و یک مرد جوان در اوج بـال و مظلومیـت، در مرکـِز قـدرِت او طـوری  ،روم شرقی ادامه داشت! در برابر او

بزرگتـرین آیـه و حجـت خـدای « عاشورا»شینی می کنند!! لذا عواطِف دشمنان خود را منقلب کردند که او را مجبور به عقب ن
 متعال در تمام تاریخ است!

جرأت تکرار چنین جسارتی بـه دسـتاوردهای  ور دیگرشدِت این سیلی و عقب نشینی به حدی است که هیس یک از خلفای ج
بیـت نزدنـد و لـذا  ه کشتار علنی ائمه اهلبیا  عظام و نبی اکرم )ع( نکردند و بر توحید و نبوت ظاهری باقی ماندند و دست بان

کردن حکومت نفاق و رد بیعت با آنان مبادرت نکردند  یک به قیام برای ساقط ائمه هدی نیز با توجه به عدم همراهی مردم، هیس
از تحـوالت دین کامال  شکل دیگری قد علم کرد و ساِل اخیر به 051تا اینکه همین کفِر جلی در  بلکه تقیه را در پیش گرفتند.

فقهـای »بـه دسـِت « حکام نفاق»از دسِت « پرچمداری حکومت اسالمی»کنار گذاشته شد و  و حاکمیتی و جهانی اجتماعی
کند تا اینکه  کاشانی و دیگر فقها معنا پیدا میالله  الله نوری و آیت مبارزات شیخ فضلافتاد. در این روند است که « عظام شیعه

آینده به تحلیـِل قیـام فقهـای شـیعه در برابـر  در مبحثرسد.  ینی )ره( این مبارزه به نتیجه میمبار  حضرت امام خم به دست
 خواهیم پرداخت.« جاهلیِت أولی»ر و نسبِت آن با قیام حضرت سیدالشهدا  )ع( در براب« درنجاهلیِت مُ »


