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تأمالت

وطن امروز شماره 1736

شنبه  9آبان 1394

اشاره

در «چگونهديدن کربال»

از منظر جریانشناسی تاریخی ،میتوان طیفها
و افراد مختلف زمان ه سیدالشهدا(ع) را در  3جریان
کلی مورد بررسی قرار داد.
■■ جریان اول

جریان سیدالش��هدا(ع) ش��امل خود ایش��ان و
یارانی میشد که در صحرای کربال بههمراه ایشان
به ش��هادت رس��یدند؛ افرادی که مبانی بنیادین و
معرفتی خوبی داشتند و مسائل اسالمی را در دوره
خود بهخوب��ی درک کرده بودند .این جمع چون با
استدالل و اندیش ه صحیح به مسال ه امامت پی برده
بودند ،دیگر در هر مسالهای با امام حسین(ع) بحث
و جدل نمیکردند و نگاه او را کاملترین نگاه نسبت
به هم ه مس��ائل و نس��بت به هم ه رجال آن عصر
میدانستند ،زیرا نگاهشان به مسال ه امامت این بود
که امام ،معصوم از هرگونه خطا و اشتباه است ،بیهوا
و مؤمن راستین است ،سخنش سخن خداست و در
عینحال دشمنشناسی قوی و مسلط به مسائل روز
و خالصه حجت است.
ن حال که نگاه و مبانی این افراد سالم بود،
در عی 
آنها عمل صالح و سالم هم داشتند .چون دید و نگاه
سالم بهتنهایی انسان را حفظ نمیکند .چه بسیار
افرادی که در روز عاشورا به حقانیت امام حسین(ع)
ایمان داشتند ولی چون شکمهایشان از حرام پر بود،
از قاتالن ایشان شدند اما این افراد ،هم نگاه و مبانی
سالم داشتند و هم عمل صالح.
■■ جریان دوم

جریان دوم ،جریان اموی به رهبری یزید بود که
اس��اس آن بر ظلم و فساد اس��توار بود .باطل بودن
جریانی مثل یزید االن برای ما کام ً
ال روش��ن است
ق و فجورش ،شفاف نبود.
اما در آن دوره با هم ه فس 
منطق بنیامیه منطق استکبار ،تفرعن و قبیل ه برتر
بود .نیازی به توضیح نیست که این منطق ،منطق
باطلی اس��ت و قدرتهایی مثل آمریکا ،اسرائیل و
انگلیس االن همان منطق بنیامیه را دارند و خود
را برت��ر میدانند .میتوان گفت مبانی مدرن غرب،
همان نگاه بنیامیه است اما با تئوریپردازی قویتر
و شیکتر .این تفکر باطل است و با فطرت انسانی
تعارض دارد و جریان حضرت سیدالش��هدا(ع) در
تعارض و تقاب��ل با این جریان ب��ود .تقابل جریان
حسینی و جریان اموی با یکدیگر کام ً
ال روشن است.
■■جریان سوم

اما در میان  2جریان یاد ش��ده ،جریان سومی
وجود داش��ت که توجه به آن اهمیت ویژهای دارد.
این جریان ،جریان گسترده و بزرگی است که زیاد
به آن پرداخته نش��ده است ،ولی واقعاً نیاز به بحث
دارد .این جریان ،خود به چند دست ه کوچک تقسیم
میش��ود .بسیاری از افراد این جریان کسانی بودند
که در ظاهر یا حت��ی در مواردی در باطن ،طرفدار
و محب سیدالش��هدا(ع) و خیلی مواقع هم همراه
اهلبیت علیهمالس�لام بودند اما این حب و ارادت
مانند جریان رهروان سیدالش��هدا(ع) حب و ارادت
تام نبود بهطوریکه حاضر نشدند با نهضت عاشورا
همراهی کنند .البته هر قسم از این جریان به یک
دلیلی که بیان خواهد شد ،حاضر نبود هزین ه قیام در
کنار امام حسین(ع) را بپردازد.
قس��م اول از این جریان افرادی هستند که در
رکاب اهلبیت حرکت میکردند اما بهدنبال منافع
مالی و دنیوی خود بودند .بههر حال ائم ه اطهار(ع)
بهدنبال برپایی حکومت بودند ،جایگاه و اعتباری در
عالم و روزگار خود داش��تند و عدهای میخواستند
از ای��ن موقعیت برای خود دکانی ب��از کنند ،د م و
ن و نوایی برسند .بخشی
دستگاه درست کنند و به نا 
از مردم کوفه و بص��ره را در آن زمان میتوان جزو
این گروه نام برد .یکی از چهرههای برجس��ت ه این
ف بنقیس» یکی از سران قبایل بصره
دسته« ،احن 
اس��ت که در جنگ صفین همراه امام علی(ع) بود
ولی وقتی امام حسین(ع) در مسیر حرکت ب ه سوی
کربال طی نامهای از او کمک خواس��ت ،گفت« :قد
جربنا آل أبی الحسن فلم نجد عندهم إیاله وال جمعا
ّ
للمال وال مکیده فی الحرب؛ ما فرزندان اباالحسن را
آزمودهایم .در نزد اینها از حکومت کردن ،جمعآوری
مال و ثروت و حیله و مکر در جنگ خبری نیست».
وی ب��ا این جمل��ه راز همراهی گذش��تهاش با

گفتاری از حجتاالسالم دکتر جواد سلیمانیامیری

چه کسانی امام حسین را
یاری نکردند؟

اهلبیت علیهمالس�لام را فاش کرد ،زیرا گفت من
بارها خاندان علی(ع) را درک کردهام ،کنار آنها که
باش��ی ،نه پول و ثروتی نصیبت میشود و نه پست
و مقامی و نه در جنگها اهل نیرنگ هستند .پس
قسم اول این جریان ب ه دنبال منافع مالی و دنیوی
ب��ود و هر جبه��های که این مس��ائل در آن تأمین
میشد ،به آن میپرداخت.
قسم دوم این جریان که از امام فاصله گرفتند،
افرادی بودند که در ظاهر خود را محب و ارادتمند
اهلبیت علیهمالسالم مینمایاندند اما در واقع ارادتی
به آن بزرگواران نداشتند و ابراز ارادتشان فقط یک
ظاهرس��ازی بود .یکی از اف��رادی که میتوان برای
هلل بنعمر است .زمانی که
این قس��م نام برد ،عبدا 
سیدالش��هدا(ع) از مدینه بهسوی مکه در حرکت
بود ،نزد امام رفت و گریه شدیدی کرد و از دشمنی
یزیدیان با اهلبیت پیامبر(ص) و بیعت مردم با یزید
گفت .آنگاه امام(ع) را به صلح و بیعت دعوت کرد و
عازم مدینه شد.
بعضی ش��اید درباره وی بگوین��د فردی فقیه،
عاب��د ،زاه��د و مقدس ام��ا قدری س��ادهاندیش و
بیبصیرت بوده و به همین دلیل سیدالشهدا(ع) را
یاری نکرده اس��تاما شواهد تاریخی چیز دیگری
را نش��ان میدهد .همین عبداهللب��نعمر در دوره
قبل از سیدالش��هدا(ع) ،ب��ا امیرالمؤمنین علی(ع)
بیعت نمیکند و میگوید دلیل اینکه من با ش��ما
بیعت نمیکنم این است که تو با اهل قبله و کسانی
که نماز میخوانند میجنگی لذا شک دارم که با تو
بیعت کنم اما همین فرد با «حجا ج بنیوسف» که
فردی خونریز و سفاک بود ،بیعت میکند.
جالب این اس��ت زمانی که برای بیعت با حجاج
میرود ،حجاج میگوید دست من بند است ،با پای
من بیعت کن! میرود با پای حجاج بیعت میکند.
حجا ج بنیوسف شخصی سفاک است که طی 20
سال فرمانروایی خود ،غیر از کسانی که در جنگها
کشت 12 ،هزار نفر را بعد از دستگیری زیر شکنجه
به قتل رساند .هنگامی که به درک واصل شد50 ،
ه��زار مرد و  30هزار زن در زندانش محبوس بودند
که از این تع��داد  16هزار نفر بدون لباس و عریان
به س��ر میبردن��د .وی زنان و م��ردان را یکجا و در
زندانهای بیس��قف حبس میکرد بهطوریکه از
گرمای تابستان و سرمای زمستان در امان نبودند.
ن عمر با چنین آدمی بیعت میکند
بع��د عبداهللب 
و در زم��ان بیعت کردن با وی میگوید از رس��ول
خدا(ص) ش��نیدم که فرمود« :من م��ات و ال إمام
ل��ه مات میته جاهلیه؛ هرکس بمی��رد و امامش را
نشناس��د ،به مرگ جاهلی مرده است ».حجاج هم
دراز کش��یده بود و گفت با پ��ای من بیعت کن و
ن عمر با پای وی بیعت کرد.
هلل ب 
عبدا 
دست ه س��وم کس��انی بودند که در جریان قیام
سیدالشهدا(ع) گوشهگیری کردند و با آن حضرت
همراه نش��دند ،آنها نه مشکل طمع مال داشتند و
نه مشکل بیماردلی یعنی انسانهای بدی نبودند اما
بهخاطر ضعف تحلیل و ضعف مبانی دینیشان اهل
شک بودند و در مواقع حساس نمیتوانستند تصمیم
ن صرد
درس��ت را بگیرند .افرادی مانند «سلیمانب 
خزاعی» از این دست بهشمار میآیند .او آدم خوبی
بود اما بهعلت معرفت ناقص به امام حسین(ع) ،ضعف
تحلیل و فقدان بصیرت ،از قافل ه عاشورا دور ماند .وی
حتی به امام حسین(ع) نامه نوشت و ایشان را برای
قیام به کوفه دعوت کرد .در نام ه او و برخی بزرگان
شیع ه کوفه چنین آمده است« :ما پیشوایی نداریم.

(ع)

نزد ما بیا تا ش��اید خدا بهواسط ه شما ما را بر محور صحیح را به مسال ه امامت و شخص امام حسین(ع)
ن بشیر» در قصر حکومتی نداشتند .آنها فکر میکردند همانگونه که خود امام
نب 
حق گرد آورد« .نعما 
النه کرده ولی ما روز جمعه با او نماز نمیگزاریم و گاهو بیگاه در اقداماتشان با آنان مشورت میکنند؛
برای نماز عید همراهش از ش��هر خارج نمیشویم .همچنان که میتوانند به امام مش��ورت بدهند ،در
اگر بفهمیم شما نزد ما میآیی ،او را از شهر [کوفه] برابر تصمی��م امام هم میتوانن��د تصمیم دیگری
بگیرند و خط برگزیده امام را اش��تباه بش��مارند(!)
بیرون میکنیم و به شام برمیگردانیم».
اما او روز عاشورا به یاری امام نیامد در حالیکه و خط دیگری را که به نظرش��ان درس��تتر است،
قضیه عاش��ورا معتقد بودند
میدانست سیدالشهدا برحق است و یزید از ریشه انتخاب کنند .آنها در 
فاس��د اس��ت اما ش��ک کرد و نیام��د .بعد همین مبارزه نظامی با یزید کار نادرست و بیثمری است،
ن صرد بعد از عاشورا گفت ما خودمان زیرا کوفیان به امام(ع) وفا نمیکنند و امام در برابر
س��لیمانب 
امام حس��ین(ع) را دعوت کردیم و ایشان میهمان یزید شکست میخورد و به شهادت میرسد بنابراین
م��ا بودند ول��ی بهخاطر عدم یاری ما به ش��هادت طبق تحلیل خودشان به این نتیجه رسیدند که قیام
رس��یدند .حاال باید برویم کشته و شهید شویم تا امام حسین(ع) فایدهای ندارد .از اینرو از همراهی با
پاک شویم بههمین دلیل فرمانده قیام توابین شد امام خودداری کردند.
این نگاه حتی به برخی افراد خاندان بنیهاشم
و ط��ی س��خنرانیاش گفت« :م��ا در انتظار آمدن
خاندان پیامبرمان بودیم و به آنها وعده یاریدادیم و اقوام سیدالش��هدا(ع) هم س��رایت کرده بود .نظر
و به آمدن ترغیبشانکردیم ولی وقتی آمدند ،در این افراد از نظر تحلیلی این بود که امام حسین(ع)
یاریش��ان سس��تی و دورویی کردیم و تماشاچی میرون��د ،ج��ان خود را از دس��ت میدهن��د و به
شدیم و منتظر ماندیم ببینیم چه میشود .تا اینکه نتیجهای هم نمیرس��ند .امام حسین(ع) برای آنها
یا ُ ْستُشْ ِه َد َو َم ْن
فرزند پیامبرمان و باقیمانده و شیرهجان ،گوشت طی نامهای نوشتندَ « :فأ َِّن َم ْن لَحِ قَ ب 
ید ِرک ال ْ َفت َْح؛ هرکس به من بپیوندد،
و خون پیامبر(ص) نزد ما کش��ته شد ».سپس به ل َ ْم یلْ َحقْ بیل َ ْم ْ
مردم گفت« :بهپا خیزید که خدایتان خش��مگین ش��هید خواهد ش��د و هرکس به من ملحق نشود،
است .نزد همسرانتان و فرزندانتان بازنگردید تا خدا به فت��ح و پیروزی نخواهد رس��ید» .ابنجعفر که
از شما راضی شود .گمان نمیکنم خدا راضی شود خودش از بزرگان بنیهاشم و اقوام امام حسین(ع)
است ،جزو همین دسته قرار
مگر اینکه قاتالنش را بکشید یا
کشته ش��وید .از مرگ نترسید؛ اساس ًا بنیامیه با آمریکا و اسرائیل از میگیرد .حت��ی در ماجرای
واهلل اگر از مرگ بهراسید ،ذلیل جهات متعددی شباهت دارند .انگار کربال فرزند خودش را تقدیم
ماهیتمشترکیدرتاریخدارند.همه ام��ام حس��ین(ع) میکند و
میشوید».
وقتی ش��خصیت س��لیمان زیادهخواه هس�تند ،انحصارطلبند ،فرزندش در ماجرای کربال به
ن ص��رد را زمان امیرالمؤمنین میخواهند هم ه عالم را زیر س�لطه شهادت میرسد ولی خودش
ب
پیگی��ری میکنی��م ،میبینیم خود و حزب خود داش�ته باش�ند ،نمیرود و به حضرت میگوید
حض��رت برای جن��گ جمل از نهتنها با ش�یعه و ش�یعیان ،بلکه با جنگ با یزید عواقب س��وئی
کوف��ه نی��رو درخواس��ت کرده اسلام و انقالب اسلامی دشمنی دارد و به نتیجه نمیرس��د و
بود ولی س��لیمان نیام��ده بود .دارند ،درصدد نابودی اسالم هستند ،ضربه میخوریم .بهتر است
بعد از جنگ جم��ل ،وقتی امام میخواهند فرهنگ و سبک زندگی ب��ا تعام��ل و ادبیات ن��رم با
عل��ی(ع) از بص��ره وارد کوف��ه م�ردم همانگون� ه باش�د ک�ه آنها اینها برخورد کنی��م .به امام
ن صرد خزاعی میخواهند ،برای مردم اهمیت قائل حسین(ع) میگوید« :از مکه
نب 
شدند ،سلیما 
هم ب��ه دیدن حضرت آمد چون نیس�تند ،بهراحتی به حقوق مردم خارج نشو .من از کاری که تو
از بزرگان کوفه محسوب میشد .تجاوز میکنند ،م�ردم را برد ه خود آهنگ انج��ام آن را کردهای،
ل و غارتش�ان نگران هس��تم ،ت��رس دارم
وقتی خدمت امام علی(ع) رسید ،میپندارن�د و از قت� 
حضرت او را س��رزنش کرد که هیچ باکی ندارند و برنامهریز ،زیرک ،خود و خاندانت را به هالکت
بس��پاری ».ای��ن جم�لات
چ��را به جنگ جم��ل نیامدی؟ تشکیالتی و حزبی عمل میکنند
نشاندهنده این است که وی
س��لیمان بهانههای��ی آورد ام��ا
حض��رت علی(ع) نپذیرفتند و ب��ه او فرمودند« :تو احس��اس میکند یک فهم مستقلی در مقابل فهم
دچار تردید شدهای .منتظر ماندی و نیرنگ به کار امام حسین(ع) میتواند داشته باشد(!)
یک سوال بزرگ در اینجا پیش میآید :چگونه
بردی ،در حالیکه نزد م��ن از مورد اطمینانترین
افراد بودهای .چه چیز تو را واداش��ت تا از اهلبیت فردی مانن��د ابنجعفر که فرزن��د «جعفر طیار»،
پیامبرت دس��ت برداری؟» شخصیت سلیمانبن صحاب�� ه ب��زرگ پیامبر اک��رم(ص) و پس��رعموی
ت قدم نداشت ،سیدالش��هدا(ع) اس��ت ،با آن عظمت و بزرگی به
صرد بهگونهای بود که در کارها ثبا 
شک میکرد و دوباره تصمیم میگرفت .ابنسعد در ای��ن روز میافتد؟ تحقیق و بررس��ی که میکنیم،
کتاب «الطبقاتالکبری» درباره سلیمان مینویسد :میبینیم این فرد انس��انی بخش��نده ،اهل کمک،
«کان کثیر الشک و الوقوف؛ شخصیتش بهگونهای باس��خاوت و انسانی خوش��نام بوده است اما گاهی
ب��ود که خیلی در کارها تردید ب��ه دل راه میداد و مبتال به بیپولی میشد .به تعبیر امروزی ،در سبک
زندگ��یاش اهل قناعت نب��ود و زندگی پرخرجی
توقف میکرد».
قسم چهارم ش��امل افرادی میشود که بررسی داشت .معاویه از همین مشکل و روحی ه او استفاده
زندگیش��ان واقعاً برای امروز عبرتآموز است .این کرد .او روی ش��خصیت ابنجعفر کار کرد و پول به
اف��راد حقیقتاً طرف��دار امام حس��ین(ع) بودند .نه او میداد .یکمیلیون درهم برای وی مقرری تعیین
مشکل بیماردلی داشتند و اهل فساد بودند ،نه نفاق ک��رد و یزید هم که آمد این یکمیلیون درهم را به
و تردیده��ای ن��اروا ،و از جنگ و جبهه و جهاد هم  2میلی��ون درهم تبدیل کرد .معاویه مدعی بود به
نمیترسیدند اما نگاهش��ان به مسال ه امامت مانند هیچیک از بنیامیه ب ه اندازهای که به پس��ر جعفر
اصحاب سیدالشهدا(ع) نبود و آن معرفت عمیق و طیار کمک مالی کرده ،کمک نکرده اس��ت .البته

فرزن��د جعفر ای��ن مبلغ را صرف کن��ز و تجمالت
نمیکرد بلکه انفاق هم میکرد .ب ه هر حال این کار
زمین�� ه مراوداتش با معاویه را زیاد کرد ،حتی آنقدر
مراودات��ش با بنیامیه زیاد ش��د که یکبار معاویه
دخت��ر وی را برای یزید خواس��تگاری کرد .او هم
میخواس��ت به این ازدواج رضایت بدهد ولی امام
حس��ین(ع) جلویش را گرفتن��د و به وی فرمودند:
حاال دیگر کارت بهجایی رسیده که میخواهی به
اینها (بنیامیه) زن بدهی؟ اینها که خون بنیهاشم
از شمشیرهایشان میچکد .بعد ابنجعفر در جواب
سیدالش��هدا(ع) گفت چهکار کنم ،بدهی دارم و در
سای ه این ازدواج ،مالی به من میرسد.
ط��رح معاویه این بود که ب��ا توجه به موقعیت
جعف��ر طیار در خان��دان ،خان��وادهاش را در مقابل
خانواده علی(ع) بهعنوان رقیب مطرح کند .هدفش
از ب��زرگ جلوه دادن فرزند جعفر کاس��تن منزلت
فرزندان علی(ع) بوده؛ چنانک��ه یکبار به او گفت:
«چقدر حسن و حس��ین را بزرگ میشماری؟ در
حالیکه آنها بهتر از تو نیستند ،پدرشان نیز از پدر تو
بهتر نیست و اگر فاطمه دختر پیامبر نبود ،میگفتم
مادرت اس��ماء نیز از او کمتر نیست» ،اگرچه او به
ن دو و پدرش��ان بهتر از من
معاویه گفت بهخدا ای 
هستند .ولی اگر کید معاویه و خدع ه او خوب برایش
جا افتاده بود ،بای��د به معاویه تودهنی محکمتری
بزند ،لک��ن ظاهرا ً به این نتیجه رس��یده بود که با
امویان باید با ادبیات مالیم گفتوگو کرد.
کس��انی مانند محمد بنحنفی��ه و ابنجعفر و
ابنعباس بهخاط��ر ارادت قلبی و رابط ه فامیلیای
که با سیدالش��هدا(ع) داش��تند ،اگر کسی نزد آنها
با سیدالش��هدا(ع) میجنگید ،آنها قطعاً به کمک
حضرت میآمدند ولی چون اساس حرکت را درست
نمیدانستند ،آنقدر پای کار امام نبودند که بههمراه
ایش��ان از شهری به ش��هر دیگر بروند .این موضوع
نشان میدهد انقالبی بودن و پای یک نهضت بودن،
خودش مراتبی دارد و امثال ابنجعفر بهخاطر ضعف
تئوریک و روحی ه سازش ،فقط حداقلی از این روحیه
را داشتند.
یکی دیگر از مصادیق دست ه چهارم ،ابنعباس
است .او نیز آرامآرام محاسباتش نسبت به بنیامیه
عوض ش��د؛ یعنی مبارزه مس��لحانه با آنان را در
آن شرایط س��زاوار نمیدانست .زمینههای اشتباه
ن عباس» موجب
محاس��باتی جناب «عبداهللب�� 
شد بنیامیه همچنان به او امیدوار باشند و سعی
کنند از طریق او در اراده اهلبیت علیهمالس�لام
در مبارزه با ظلم و اس��تکبار امویان ،اخالل ایجاد
کنند .امروز هم جریان استکبار یکی از مدلهای
نفوذش اینگونه اس��ت .نگاه و مبان��ی امروز رهبر
حکیم انقالب نس��بت به موضوع نف��وذ ،برگرفته
از نگاه سیدالش��هدا(ع) اس��ت ،زیرا تاری��خ دوره
سیدالشهدا(ع) را که پیگیری کنیم ،میبینیم همان
نگاهی است که سیدالشهدا(ع) نسبت به مواجهه
با استکبار داشتهاند .دشمنی آمریکا با ما ،دشمنی
با جمهوری اسالمی بهعنوان یک کشور و حضرت
امام خمینی و مقام معظ��م رهبری بهعنوان یک
شخص نیس��ت بلکه دشمنی با انقالب اسالمی و
حتی بهطور کلیتر ،با اسالم است.
اساس��اً بنیامیه با آمریکا و اس��رائیل از جهات
متعددی ش��باهت دارند .انگار ماهیت مشترکی در
تاریخ دارند .همه زیادهخواه هستند ،انحصارطلبند،
میخواهن��د هم ه عالم را زیر س��لط ه خود و حزب
خود داشته باشند ،نهتنها با شیعه و شیعیان ،بلکه
با اسالم و انقالب اس�لامی دشمنی دارند ،درصدد
نابودی اسالم هستند ،میخواهند فرهنگ و سبک
زندگی مردم همانگون ه باشد که آنها میخواهند،
برای مردم اهمیت قائل نیستند ،بهراحتی به حقوق
مردم تجاوز میکنند ،مردم را برده خود میپندارند
ل و غارتش��ان هیچ باکی ندارند و برنامهریز،
و از قت 
زیرک ،تش��کیالتی و حزبی عمل میکنند .در این
میان ،تنها کس��انی تا آخر در مسیر حق میمانند
که تابع بیچونوچرای «ولی زمانه» باشند و رفتار
و گفتار خود را با وی مطابقت دهند.
منبع :دفتر حفظ و نشر آثار
حضرت آيتاهلل العظمی خامنهای

اس�تاد اصغر طاهرزاده :در اين نکته هيچ ش��کي
نيست که کربال تابلوي کاملي از زندگي ديني است
تا انس��ان در هيچ ش��رايط و موانعي از سير به سوي
خدا باز نماند و از همه سختتر شرايط و موانعي است
که امويان در مقابل مسلمانان قرار دادند که عم ً
ال در
آن ش��رايط از اسالم جز قالبي باقي نميماند و تمام
ارزشهاي الهي در ذيل ارزشهاي جاهليت به حجاب
سب حضرت علي(ع) که نمون ه کاملي از يک
ميرفت و ّ
انسان معنوي بود ،حکايتي است از روح کلي حاکميت
امويان که بناست به اسم اسالم بر مسلمانان حکومت
کنند .در نظر بگيريد اگر حکومت حزب اموي ادامه
مييافت و نقشههاي معاويه بهبار مينشست ،از اسالم
چه چيزي باقي میماند؟ با بررس��ی شواهد تاريخي
میتوان جايگاه امويان را در تاريخ اسالم بررسی کرد
و به نتیجه رفتار آنها رسید و روشن کرد نهضت کربال
متوجه دفع خطر امويان از اسالم بود تا جهان اسالم
را  -اعم از شيعه و سني -از فتن ه آن حزب آزاد کند.
با چنين توجهي به نهضت ،حضرت امام حسين(ع)
روح و رويهای را کالبدش��کافي کرد که همواره اسالم
حقيقي را نشانه ميرود و خواسته يا ناخواسته زمين ه
ضدارزششدن ارزشهاي حقيقي را پديد میآورد.
در تحلیل واقعه کربال  2نکته مهم است .موضوع اول
آنکه عالوه بر بررسي زمينههايي که منجر به شهادت
امام حسين(ع) شد به اين نکته باید پرداخته شود که
«بايد چگونه آن زمينهها را ارزيابي کرد تا امروز جامعه
اسالمي گرفتار همان تفکراتي نشود که به اسم توسعه
ضدارزش شدن ارزشها ميشود» ،و

غربي زمينهساز
اينکه آن تفکر چه خصوصياتي دارد و چگونه بايد از
آن فاصله گرفت .موضوع دوم ،توجه به روش حضرت
سيدالشهدا(ع) اس��ت که حضرت چگونه توانستند
جهان اسالم را از نقش ه عظيم سرکرده امویان یعنی
معاويه رهايي بخشند و راز اين رهايي را چگونه بايد
جستوجو کرد؛ رازی که اصحاب حضرت متوجه آن
شدند و به زيبايي تمام حضرت را ياري کردند ،اما نه
براي شهيد شدن ،بلکه براي تحقق زيباترين شهادت:
 -1مس��لّم «هرک��س به هر مقامي رس��يد از کربال
رس��يد» .اما آنچه بيش از همه مهم اس��ت چگونه
ديدن کربال است .اگر کربال وطن عشق است و نويد
جاودانگي و آموزشکده نهراسيدن از مرگ؛ در «چگونه
دي��دن کربال» يک نگاه ديگر را نيز بايد از ياد نبرد و
آن؛ «چه ش��د که کار به قتل س��لطان عشق يعني
حسين(ع)کشيدهشد؟»
 -2در «چگون ه ديدن کربال»؛ يک وقت به حسين(ع)
مينگري��م که چگونه دلها را تا اوج اُنس با خدا جلو
ميبرد و در درياي اش��ک شوق وصل غرق ميکند و
يک وقت به يزيديان مينگريم که چگونه حزب اموي
خواست اسالم را از حقيقت بيندازد و به نظاره غمهاي
اهلالبيت(ع) مينشينيم که چه خو ن دلها خوردند.
 -3در «چگون ه ديدن کربال»؛ يک وقت راه انسان را
به سوي کعب ه مقصود ،در راه حسين(ع) مينگريم و
يک وقت بايد راه انحراف از اس�لام را در خون ريخته
سيدالشهدا(ع) ريشهيابي کنیم تا کربال را با  2چشم
«جمال» و «جالل» ديده باشيم.
 -4در «چگونهديدن کربال» -هرچند ناخواس��ته-
لحظهاي بايد چشم از حسين(ع) برداشت و به لشکري
ت است و سعی کرد
چش��م دوخت که سراسر ظلما 
جايگاه تاريخي آن لش��کر را ريشهيابي و روح و روان
آنان را کالبدشکافي کرد تا معلوم شود از کجا شروع
کردهاند که هماکنون در جبه ه مقابله با حس��ين(ع)
قرار دارند.
 -5در «چگون�� ه ديدن کرب�لا»؛ بايد به لبخندهاي
حس��ين در قتلگاه نيز چش��م دوخت که چه خطر
بزرگي را از س��ر اس�لام عزيز ب ه در برده اس��ت که
اينچنين در خون خود قهقهه ميزند و صداي شکر
خود را از اين پيروزي به آسمان بلند کرده است.
 -6در «چگون ه ديدن کربال»؛ اگر بصيرت فهم فاجعه
امويان شناخته نشود که چه نقشهها در سر داشتند،
هرگز به فهم کربالي حسين(ع) نخواهيم رسيد و در
آن صورت به هيچجا نرسيدهايم.
 -7در «چگونهديدن کربال»؛ ميتوان فهميد چگونه
در بازار عش��ق و شهادت ميش��ود «خود» را بدهيد
و اسالم از دسترفته را بازستانيد و به معجزه عشق
ايمان بياوريد که در مسير عشق ،هرگز راه ادام ه اسالم
به بنبس��ت نميرسد ،هر چند حزب پيچيده اموي
مسير آن را سد کند و لذا شناختن حيلههاي عظيم
امويان ما را متوجه نقش عظيم حسين(ع) مينمايد
که راه حسين(ع) چگونه راهي است ،راهي که هرگز
امويان آن را نميبينند و از آن سر درنميآورند.
 -8در «چگون ه ديدن کربال»؛ اگر جايگاه مناجاتهاي
شبعاشورا درست ديده نشود ،هرگز کربال ديده نشده
است و هرگز راز نشاط و اميدواري حسين(ع) در بعد
از ظهر عاشورا فهميده نخواهد شد و از حادثه کربال که
بايد تا ابد جان ما را گرم نگه دارد ،محروم ميشويم.
 -9در «چگون��هدي��دن کرب�لا»؛ وقتي ب��راي تو
محبوبترين انسانها ،اصحاب کربال خواهند بود که
بفهمي چه ميفهميدند که اينچنين مرگي را انتخاب
کردند ،و پروانهوار در کنار مواليش��ان پرپر شدند تا
در ش��هادت مواليشان او را کمک کرده باشند و نه
در حفظک��ردن و ماندن آن حضرت .آيا عجيبتر از
اين ميش��ود که ياران امام ،امام را در تحقق بهترين
شهادت ياري کنند؟ چه رازي در ماندگاري اسالم در
اين نوع مردن يافتند؟
اینها تنها چند س��وال از هزاران سوالی است که
در چگون��ه دیدن کربال و چه نتیجهای گرفتن از آن
موثر اس��ت و چشم حقیقتبین و حقیقتیاب باید
بدان توجه کند.

