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 تعالیباسمه

 ؛ ساختارهای اجتماعِی برانداز نظامالسالم علیهساختارهای اجتماعِی قاتل امام

 

 :اول مبحث چکیده

 در شهادت امام حسین)ع( « امّت، جامعه و ساختارهای اجتماعی»فرهنگ زیارات و ادعیه، مبیّن نقش اساسیِ  

 

 

چگونه اّمتی که به اسالم و پیامبراکرم)ص( انتساب داشت، بر انجام این جنایت عظمی )یعنی شهادت فرزند پیامبراکرم)ص( و اسارت 
سکوت در برابر آن، به اهل سند؟می« وحدت اجتماعی»بیت)ع(( یا همراهی با آن یا  ست که در  !ر سله مباحثی ا سل صلی  سوال ا این، 

 و عزای حسینی)ع( مطرح خواهیم کرد. دهه سوم ماه محرم شبهای

ضرت اباعبداللهدر بیان عظمت  صیبت ح سین علیهم سالمح سمان ال شورا ، دها و زمیندر آ صیَبًة ما » کنیم:عرض میر زیارت عا ُم
مواِت َوااَلْرِض  َتها ِفی ااِلْسالِم، َوفی َجمیِع السَّ ْلِم َواْلَجْوِر »آید: و سپس این عبارت می «َاْعَظَمها َوَاْعَظَم َرِزیَّ َسْت َاساَس الظُّ ًة َاسَّ َفَلَعَن اللُه ُامَّ

تی َرتَّ  قاِمُکْم، َوَازاَلْتُکْم َعْن َمراِتِبُکُم الَّ ًة َدَفَعْتُکْم َعْن َم مَّ لُه ُا ِت، َوَلَعَن ال یْ ْهَل اْلَب ها، َوَلَعَن  َبُکُم َعَلْیُکْم َا لُه فی ةً  ال مَّ لُه ُا لُه  ال َقَتَلْتُکْم، َوَلَعَن ال
ْمکیِن ِمْن ِقتاِلُکْم  دیَن َلُهْم ِبالتَّ قدر مانده از اهل کساء آنگناه و به شهادت رساندن حضرت اباعبدالله الحسین)ع( به عنوان تنها باقی« اْلُمَمهِّ

ست که لعنت خود را بر  ستیم که مقامات و مراتبی را که خداوند برایمی« امتی»بزرگ ا صب کردند. بیت رقم زده بود از آناهل فر اما ها غ
شت که این لعنت بر  ست که اهل«امت و جامعه»باید توجه دا سی پایه)ع( بیتای ا ساندند و مهند های ظلم را بر این بزرگواران را به قتل ر

شود که منحصر به افرادی نمی ،این این لعنای که با تمکین و تبعیت ائمه نفاق، باعث شهادت سیدالشهدا)ع( شدند. بنابربنا کردند. جامعه
در عصر عاشورا در سرزمین کربال حضور داشتند و در مقابل حضرت قرار گرفتند و ایشان را در گودال قتلگاه به شهادت رساندند بلکه این 

آمده است منحصر به افراد یا ائمه  هایی که در زیارت مطلقه اباعبدالله)ع(ی قاتلین وارد شده است؛ همچنین لعن«جامعه»ه لعن و نفرین ب
ٌة َجَحَدْت »شود: نیز وارد می« جامعه و امت»شود بلکه به نفاق نمی ٌة َخاَلَفْتُکْم َو ُأمَّ ٌة َقَتَلْتُکْم َو ُأمَّ ٌة َظاَهَرْت َعَلْیُکْم َو ُلِعَنْت ُأمَّ  ِواَلَیَتُکْم َو ُأمَّ

ٌة َشِهَدْت َو َلْم ُتْسَتْشَهْد... قصر شهادت ( در مقابل هویت و تمامیت یک جامعه در همه ابعاد قرار داشت. می اباعبدالله الحسین)عنیع«. ُأمَّ
شهدا ست.)عسیدال ست. (، یک جامعه ا شرارت نیز در این زیارت آمده ا صوصی نیز برای ائمه نفاق و محورهای  در دعای  گرچه لعن مخ

ٌة َعَلی َمْقِتِه ُمْجتَ َو »شود: شریفه ندبه نیز همین حقیقت بیان می ُة ُمِصرَّ مَّ
ُ
دعی مسلمانی و منتسب م یجامعهیعنی  «ِمَعٌة َعَلی َقِطیَعِة َرِحِمهِ اْْل

شکیل دادند تا با همدلی و  )ص(به نبی اکرم سول خدا ،همکاری همهمفکری و با همدیگر یک وحدت اجتماعی را ت سل و رحم ر ( ص)ن
شریف نیز  را از بین ببرند. شهادت و آزار و اذیت خاندان نبوت را به رفتار و اجتماع این دعای  سبت « امت جامعه و»قتل و  وقتی . دهدمین

به همین نیز که در آن  الحسررین)ع( خواسررت به سررمت مکه حرکت کند برای برادر  محمد حنفیه وصرریتی را نوشررتحضرررت اباعبدالله
ما َخَرجُت ِلَطَلِب »: شودمیاشاره  مهم مطلب یعنی دوباره شوم. از این شهر خارج می برای اصالح امت جدم،« اإلصالِح ِفي اّمة جّديِانَّ

 گذاشتند.دست می« امت و جامعه»بر همین  نیز )ع( بیتاهلحتی منافقین و دشمنان مطرح است. « امت»بحث از 

صحبت کن خواهیماگر میلذا  شورا و پیام آن  شتن، حجاب غیبت نکردن، تهمت نزدن را بهپیام این قیام بزرگ  نباید یمدرباره عا ، نماز دا
و باید به مردم  از احکام نورانی خدای متعال اسررت این احکام فردی،اگرچه  منحصررر کنیم؛گذاشررتن و... ، به پدر و مادر احترام خواندن
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در مقابل های خود اختارها و منزلتیک جامعه با تمامی ابعاد و روابط و سرررعایت نشررد که آن احکام دارد و احکام  نیزجامعه  گفت؛ اما
سین ضرت اباعبدالله الح سید. ح شهادت ر صالح همین جامعه قیام کرد و به  ضرت نیز برای ا عالوه بر درس  ما باید)ع( قرار گرفت و ح

ه را چطور بفهمیم . انحرافات امت و جامعگری داشته باشیممان نیز مطالبهیف اجتماعیگرفتن وظایف فردی از واقعه عاشورا، نسبت به وظا
ستیم. و در مقابل ست  آن بای شود:ممکن ا ی قرار بگیرد هر فردی کنار فرد و افراد دیگر زیراامت و جامعه فرق چندانی با افراد ندارد، » گفته 

شکیل می صالح کند ی انجام دهدف خود  را به خوبیهر فردی وظااگر لذا د. شوجامعه ت صالح می نیزجامعه  و خود را ا این « شود.ا
ساده که خیلی ناقصشهوری است های ممطلب از آن گزاره سدرست  ،بله. است انگارانهو  دهنده ت که تک تک افراد، واحدهای تشکیلا

یت و واقعیت اسرررت. ب ،نیز جامعه هسررتند اما جامعه جدای از افراد َوَأِعُدوا َلُهْم َما »فرماید: وقتی قرآن کریم می ،عنوان نمونههدارای هو
َتَطْعُتْم ِمْن ُقَوة   بخواهد به صررورت فردی وظیفه خود را انجام اگر هر کسرری  ید در مقابل کفار آماده کنید،هر چه توان دار( 60)انفال/« اسررْ

به این صورت خود را مسلح کنند و آماده نبرد  تک افرادتکاگر حال . فردی است تمرینآموز  و و  انفرادیاسلحه تهیه  دهد، نهایت کار او
ی عملیاتی و ادوات نظامی مانند توپخانه، توانند روبروی آن بایستند؟! دشمنی که با طراحی نقشهمی شوند، هنگامی که دشمن حمله کند

ی بوسیله دشمنچرا که  ها خواهد شد.آنشکست منجر به از نوع فردی آمادگی قطعا  ها آمده استبه جنگ آن هواپیما، موشک، تانک و...
وقتی  پس .کنند، همه به صورت فردی عمل می. اما در این طرف جبههن افراد خود، یک جامعه نظامی تشکیل داده استبه وحدت رساند

شبیه به هم انجام میجمعی با یک هدف مشترک به دور هم جمع می تک دهد، حقیقت دیگری غیر از حقیقت تکشود و یک سری افعال 
  گیرد.افراد شکل می

سران کفر چگونه  سیج کردند؟ آیا برای تحقق اهداف خود، نزد تکحال  رفتند تک افراد مییک جامعه را در مقابل نبّی و ولّی خداوند ب
های جوامع امروزین را گفتند در مقابل نبی خدا بایسررتید؟! در پاسرری باید گفت اگرچه جوامع در آن دوران، سرراده بوده و پیچیدگیو می

طور نمونه در زمان یزید که حکومتش ها نبوده است، بهیل شده بود که امکان صحبت با فرد فرد آنهای عظیمی تشکنداشته اما از جمعیت
سترده بوده، میلیون شرقی گ ستان تا اروپای  صحبت با یکایک این تعداد کردهها نفر در امپراطوری او زندگی میاز افغان اند. حال آیا امکان 

طور نبوده است. بلکه سران و ائمه کفر با ایجاد ساختارها و ستقیم وجود داشته است؟! قطعا اینکردن آنها از طریق تخاطب مانسان و گمراه
رسرراندند تا مردم به سرربب این هایی را در جامعه به پذیر  میها و توبیح و تشررویقها و تحقیر و تجلیلروابطی، ارزشررها و مطلوبیت

رکت نمایند. به عبارت دیگر، مأل و مترفین و اکابر مجرمین و طواغیت و ائمه کشرری، به سررمت مقاصررد ظلمانی آنها حبندی و کانالجدول
 های کفر و نفاق جهت گمراه کردن مردم بودندکفر، مهندسین ساختارها و روابط اجتماعی و بناکنندگان ساختمان

باید زیرا زیارات عمل کرده اسرت. پس اگر کسری در وظیفه خود نسربت به عاشرورا اکتفا به وظایف فردی نماید، او برخالف روایات و 
ما نیز به جامعه  صررورت،در غیر این. شررناخت تا بتوان گفت جامعه ما چه باید کندرا ایجاد کننده عاشررورا  روابط و سرراختارهای اجتماعِی 

های عزاداری مراسررم( مبتال شررد و شررهادت حضرررت را رقم زد. اگر َهی ت و عامام حسررین)شررود که جامعه زمان همان خطراتی مبتال می
د و نصررحبت کن باید در رابطه با مشررکالت جامعه و روابط و سرراختارهای اجتماعی )ع( به اصررالح امت بپردازنددر راه اباعبدالله بخواهند

 دهد.سمت توجه مردم را به آن 


