ظلمستیزتادورانمعاصر 
انقالبهای 

رابطهنهضتعاشوراو
محمود ساالروند
تاریخ پذیرش99/09/15 :

تاریخ دریافت99/03/06 :

چکیده

در ادوار مختل ررف تررراریخی و در نق ررا گونررراگون جه رران ،قیامهرررا و
انقالبهررای فراوانری برره انجررام رسریده کرره تر ثیر آنهررا بررر مررردم عصررر

خرود و زمانهررای آینررده متفرراوت برروده اسررت .اثرگررراری تعرردادی از
این خیزشها ،تنها در محدودۀ زمانی و مکرانی محردودی صرورت
پریرفته است .در این میران ،برخری از قیامهرا و انقالبهرا ترا مردتی
روابط برینالملرل و برخری ملتهرا را تحرت تر ثیر خرود قررار دادهانرد،

ولی به مرور زمان از قدرت و نفوذ آنها کاسته شده است تا جایی کره
یا تغییر آرمان دادهاند یرا بره فراموشری سرررده شردهاند و جرز نرامی از

آنها در تاریخ وجود ندارد.

قیام بزرگ و الهی امام حسین

در روز عاشورای سال  61هجرری

قم ررری ،تنه ررا نهض ررتی اس ررت ک رره هرچن ررد در ظ رراهر ب رره شکس ررت و
ش ر ررهادت اف ر ررراد حاض ر ررر در آن انجامیر ر رد ،ام ر ررا تر ر ر ثیری ش ر ررگرف و

فررو العرراده بررر جنبشهررای مردم ری پر

از خررود ،در سر

جهرران،

برهویژه جوامر اسررالمی داشرته اسرت .ایرن حرکرت برزرگ اعتقررادی،

 .1دانشجوی دکتری کالم ،دانشگاه قم ()mahmoodsalar66@yahoo.com
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از  14ق رررن ،همچن رران پرق رردرت و ت ثیرگ رررار ،الگ رروی کام ررل و

پر ر

بینظیری برای آزادیخواهان و حقطلبان به شمار میرود.

دواژهها:قیام امام حسین  ،نهضت کربال ،خیزشها ،انقرالب

کلی
اسالمی.

مقدمه 

قیام امدام حسدین

در برابدر ظلدم و انحدراف حاکمیدت ،تحدولی بدس بدزر و مانددگار در

نظام شیعه بر جای گذاشت که ندای حقطلبی و مبارزه با سدتمگری موجدود در اسداس آن،
پس از سالیان متمادی فرو ننشسته و همچنان در جامعۀ مسلمانان منشأ اثدر اسدت .اگرچده
نهضددت عاشددورا تنهددا قی دام ش دیعه در برابددر ظلددم و جددور نیسددت ،ولددی ب ده سددبب و یژگ دیهددای
منحصر به فرد آن ،اثرگذار ی و پایدار ی بیبدیلی در بر داشته است.
وجود انگیزههای الهی با هدف واالی اصال جامعده اسدالمی کده در مدتن واقعده عاشدورا
وجود دارد ،سبب شده که نهتنها این حرکدت بدرای مسدلمانان ،الگدو یی کامدل در حرکدت بده
سددمت عدددالت قلمددداد گددردد ،بلکدده در زمانهددای مختلددف ،افددراد و شخص دیتهای سددایر
ادیدان و مددذاهب ،بددا تأثیر پددذیری از ای دن و یژگیهددا ،در جهددت اصددال و الگددوبردار ی فددردی یدا
اجتماعی از آن گام بردارند( .بارا)1341 ،
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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قیام حسین بن علی

در برابر طاغوت زمان خو یش ،دفاع از ماهیت اسدالم و عمدل بده

تکلی دف اسددت و ایشددان ه دیچگدداه در پددی خالفددت و ر یاسددت و کسددب قدددرت نبددود .دالیلددی
کالمی ،عقلی و منطقی بسیاری پشتوانه این ادعا هستند.
خداوند در قرآن میفرماید:
َّ

ْ

َّ

َّ ْ َّ ْ

َّ

َّ

َّ ْ
الر ْج َّس أهل ال َّب ْی ِت َّو یط ِه َّرک ْم ت ْط ِهیرا ؛ (احزاب)33 :
ِإنما ی ِر ید اَّلل ِلیذ ِهب عنکم ِ

خداوند اراده نموده است که هر ناپا کی و رجسی را از خاندان نبوت بزداید و شما را
از هر عیب و نقصی پا ک و منزه گرداند.

روشددن اسددت کدده حددب ر یاسددت ،حکومددت و دنی داطلبی از رذایدل و کاسددتیهای نفسددانی
است که خاندان نبوت از آن مبرا هستند.

اگر قیام ابا عبداهلل الحسین
رسولاهلل

علیه یز ید ،جنبده جداهطلبدی و ر یاسدت دنیدوى داشدت،

دستور به یارى و کمک ایشان نمیداد .پیامبر خدا

فرمود:

إن ابني هذا یعنى الحسین یقتل بأرض یقال لها کربالء فمن شهد ذلك منکم فلینصره

(فیروزآبادی)282 /3 :1392 ،

به درستی که پسر من یعنی حسین در سرزمین کربال کشته میشود .پس هر کدس از

شما که در آن روز حاضر باشد باید به حسین یارى رساند.

«محبددت و دوسددتی دنی دا ،رأس تمددام
از طددرف دیگددر ،از آن جددا کدده بدده فرمددود پی دامبر
ا
بدددیهددا و خطاهاسددت» (مجلسددی )315 /6 :1403 ،قطعددا اباعبددداهلل الحس دین در پددی
چندین ر یاسددتی نبددوده و ا گددر کسددی از روی عمددد و آ گدداهی ،آن حضددرت را دنیاطلددب بخوانددد،
ا
یقینا منکر قرآن مجید شده است( .صانعی)118 :1385 ،
پس از این واقعه که در ظاهر به شکست و شهادت امام حسین و یداران ایشدان انجامیدد،
گو یی شعلۀ پرفروغ عدالتطلبی انقالبی برافروختهتر شد و رو باطنی آن در مقابلده بدا ظلدم
و اسددتبداد حکددام فاسددد ،دو بدداره جددانی تددازه گرفددت و در کالبددد انسددانهای آزاده و ظلددمسددتیز
نی ددز ظه ددور انقالبه ددا و مقاومته ددای اس ددالمی ب ددا پش ددتوانۀ تأثیر پ ددذیری از واقعددۀ کددربال ش ددد؛

رابطه نهضت عاشورا و انقالبهای ظلمستیز تا دوران معاصر

دمیده شد .همین عامل در نهایت ،سبب انگیدزش برخدی قیامهدا در خدونخدواهی ایشدان و

نماز ،برای زنده کردن اسالم ،برای این کده احساسدات و عواطدف عالیدۀ اسدالمی در وجدود مدا
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انقالبهایی که تا عصر امروز ادامه دارند و این پیام مهم را به جهان رساندهاندد کده نهضدت
کربال به دالیل عقلدی و اعتقدادی مسدتحکم و انگیزههدای واالی انسدانی ،همدواره زندده و پو یدا
در جر ی دان اسددت و بددهسددان سددایر قیامهددای مختلددف تددار یخی ،هرگددز رو بدده خاموش دی و زوال
نمینهد.
حسد دین ب ددن علد دی در آن زم ددان ید دک س ددوژ ب ددزر ب دده ش ددمار میرف ددت .ه ددر ک ددس ک دده
میخواست در مقابل ظلم قیام کندد ،شدعارش «یدا لثدارات ُ
الحسدین» بدود .امدروز هدم حسدین
بن علی

یک سوژ بدزر اسدت؛ سدوژهای بدرای امدر بده معدروف و نهدی از منکدر ،بدرای اقامدۀ

احیا شود( .مطهری ،بیتا)175 /1 :
در این نوشتار ،و یژگیها و هدف نهضدت حسدینی و پدس از آن وقدوع قیدامهدای برگرفتده از

آن تا انقالب اسالمی مورد پژوهش قرار میگیرد.
یهایقیا اما حسی
.1ویژگ 



اگرچه ویژگیهای نهضت حسینی در طول تار یخ به فراوانی مورد وا کداو ی و تحقیدق قدرار
گرفته است ،اما به اجمال میتوان گفت قیام حسین بن علی

 ،قیام بدراى عددل اسدالمی

و امر به معروف و نهی از منکر بود( .مطهرى)391 /25 :1358 ،
طاغوتستیز ی 

.1-1

یکی از اساسیترین و یژگیهای قیام عاشورا مقابله با دستگاه طاغوتی بندیامیده بدهو یدژه
یز ید بود .او از ابتدای حکومت غاصدبانۀ خدو یش ،چهدر حقیقدی بندی امیده را آشدکار نمدود و
ظلم و استکبار را در کردار و گفتار خو یش علنی کرد؛ تا جایی که در نامهای به ولید بدن عتبده
چنین نوشت:
قد کان عهد إلى عهدا و جعلنى له خلیفه مهن بعهده و أوصها ى أن أحهد آل أبهی

تراب بآل أبی سفیان؛ (ابن اعثم کوفی)10/5 :1411 ،

پدددرم مددرا خلیفدده و ول دیعهددد خددود قددرار داده و وص دیت کددرده اسددت کدده انتقددام آل

ابیسفیان را از آل ابیتراب بگیرم.
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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امام خمینی میفرماید:
خطددری کدده معاو یدده و یز یددد بددرای اسددالم داشددتند ایددن نبددود کدده غصددب خالفددت
کردنددد؛ خطددری کدده اینهددا داشددتند ای دن بددود کدده مددیخواسددتند اسددالم را بدده صددورت
سلطنت درآورند .میخواستند معنو یت را بده صدورت طداغوت درآورندد( .خمینری،

)9 /8 :1368

حقطلبیواصالحامتپیامبر
 .1-2



دیگر ویژگی نهضت عاشورا ،مطالبۀ حدق و اصدال امدت پیدامبر
یکی از سفرهای حج فرمود:

بدود؛ آن گونده کده در

َّ
َّاللهم إ َّ
ک َّت ْع َّلم ا َّ َّلم یک ْن ما َّ
التمها َّ َّشهىء ِم ْهن
کان ِمنا منافس فى
سهلطان َّو ال ِ
ِ

َّ
َّ
ْ َّ َّ َّ َّ ْ
ول ال
هالد ََّ فیه َّأمن
ظه َّهر إالصهال َّ فهى ِب ِ
فض ِ
حطام و ِلکن ِلنرد المعها ِلم ِمهن دی ِنهک و ِ
ِ
َّ
ل َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
حدودَ؛ (حرانی)239 :1404 ،
بادَ و تقام ا معطل ِمن
ِ
ال َّمظلومون ِم ْن ِع ِ

خدایا! تو میدانی که آنچه از طرف مدا صدورت گرفتده ،رقابدت در کسدب قددرت یدا
افزونطلبی در ثروت نبوده ،بلکه برای بازگرداندن نشانه و سنتهای دین توسدت
و [برای آن است که اصال را در کشور تو آشدکار سداز یم تدا بنددگان سدتمدیددهات،
امان و آرامش یابند و مقررات تعطیل شدهات برپا شود.

امددام حسددین

ب دده ایددن مطل ددب آ گدداهی داشددت ک دده خاندددان بنددی امیدده کوچددکترین

اعتقادی بده اسدالم ندارندد و دیدن را پوششدی بدرای قددرتطلبدی و ثروتانددوز ی خدو یش قدرار
دادهاند .این ادعا در سخن بزر آنان قابل مشاهده اسدت .ابوسدفیان در اواخدر عمدر خدود در
حالی که نابینا شده بود در جمع خو یشانش با صدای بلند گفت:
یا بني أمیه تلقفوهها تلقه الکهر فوالهذ يحله به أبوسهفیان مها زلهت أرجوهها لکهم
ولتصههیرن إلههى صههبیا ِکم وراث ه یهها بنههي أمی ه تههداولوا الخالف ه فإ ه ال جن ه وال ههار؛

(مسعودی)343 /2 :1409 ،

اى بنیامیه! دولت بیپایان خالفت را به دست گیر ید که نه بهشتی در کار است و
[بددتهددا قسددم مددیخددورم پیوسددته بددراى شددما آن را آرزو مددیکدردهام .آن را دسددت بدده
دست به اوالد خود به ارث برسانید.

عزتطلبیوآزادگی
 .1-3

دوران زندگی امام حسین

با حکومت معاو یه و یز ید همراه بدود .اگرچده ایشدان قددرت

و سلطنت را در اختیدار نداشدت ،ولدی هدیچگداه در مقابدل کفدر وطداغوت لدب فدرو نبسدت و در
زمانها و موقعیتهای مختلف با رادمردی و در او عزت و اقتددار ،اعتدرا
حکومت را اعالم میفرمود .اباعبداهلل

خدود بده فسداد

پس از مر معاو یه نیز با یز یدد بیعدت نکدرد و بارهدا

در باره انحرافها و فساد متعدد او سخن به میان آورد:

َّ
ْ َّ ْ َّ َّ
َّ
َّ
إ َّ ا َّأ ْهل َّب ْی ِت النب َّو ِ َّو َّم ْ
الر َّسال ِ َّو مخ َّتل ال َّمال ِئکه ِ َّو ِب َّنها فه َّت َّح اَّلل َّو ِب َّنها خ َّهت َّم اَّلل َّو
ن
د
ع
ِ
ِ
ِ
َّ ْ لْ
ْ ْ َّ ْ َّ
َّ
ْلَّ ْ َّ
َّ
َّ
َّ
ْ
َّ
َّ
َّ
م
س ا حرمه ِ مع ِلهن ِبال ِفس ِهق و ِمث ِلهى ال یبها ِیع
َّی ِز ید رجل ف ِ
اسق ش ِ
هارب ا خم ِهر قا ِتهل الهنف ِ

رابطه نهضت عاشورا و انقالبهای ظلمستیز تا دوران معاصر

نه جهنمی .اى بنیامیه! بکوشید و خالفت را مانندد گدوى بده دسدت آور یدد .بده آن
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ْ َّ

ِمثل ؛ (مجلسی)325 /44 :1403 ،

ما اهل بیت نبوت و معدن رسالتیمّ ...امدا یز یدد مدردی فاسدق ،شدرابخدوار و قاتدل
ب دیگناهددان اسددت کدده آشددکارا گندداه و فسدداد م دیکنددد؛ پددس مثددل مددن بددا امثددال و ی
نمیتواند بیعت کند.

امام

با عزت تمام خطاب به لشکر یز ید از پیامبر

چنین نقل میفرماید:

مههن رأى سهههلطا ا جههائرا مسهههت ال لحههرم اَّلل ا کثههها لعهههد اَّلل مخالفههها لسههن رسهههول

اَّلل

 :فلم یعیر علی بفعل و ال قهول کهان حقها علهى اَّلل أن یدخله مدخله ؛ (مفیرد،

)122 :1413

هرکس سلطان ستمگری را مشاهده کند که حرامهای خداوندد را حدالل سداخته و
عهد و پیمان الهی را شکسته ،ا گدر علیده او بدا ز بدان وعمدل قیدام نکندد ،بدر خداوندد
است که او را با همان ستمگران در یک جایگاه عذاب کند.

.2هد اما حسی

ازقیا

در مسئلۀ هدف قیام کربال ،علما و اندیشهوران فراوانی سخن به میان آوردهاند کده البتده
نهضتی به این بزرگی و ماندگار ی چنین تکرار ی را برمیتابد .برخی اهداف امام حسین
در سخنان بزرگان به اجمال اینگونه است:
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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زمینهایاسالمیوازبینبردنحاکمیتفاسد
.2-1تشکیلحکومتدرسر 

امددام حسدین

بددرای امتندداع از بیعددت یز یدد بددن معاو یده از مدیندده بدده مکدده رفددت و پددس از

آن کدده نماینددد اعزامدیاش مسددلم بددن عقی دل آمددادگی اکثر یدت نیروهددای مردمدی کوفدده را بددرای
حمایت از امام به و ی گدزارش داد ،بده قصدد تشدکیل حکومدت بدرای احیدای اسدالم بدهسدوی
کوف دده حرک ددت ک ددرد( .خمیند دی373 - 371 /2 :1368 ،؛ طوس ددی188 - 182 /4 :1382 ،؛
شر یف مرتضی)179 - 178 :1250 ،
.2-2قیامبرایشهادت

سد ّید بدن طدداووس ،صداحب کتدداب لهدوف معتقددد اسدت شددرافتی بداالتر از شددهادت در راه

خدددا نیسددت و امددام حسدین

از همددان آغدداز بدده همدین قصددد و بددا علددم بدده آن بدده سددوی کددربال

رهساار شد( .ابنطاووس)28 :1348 ،
.2-3تشکیلحکومتدرکوفه

امام حسین از مکه به قصد تشکیل حکومت در کوفه حرکدت کدرد (مطهدری:1358 ،
ا
 ،) 194 /3ولی وقتی که خبر قتل نمایندهاش مسلم به و ی رسید ،یقین کدرد کده او نیدز حتمدا
کشته خواهد شد و از این زمان عد دیگری را نیز دعوت بده همکدار ی بدا خدو یش کدرد تدا بدا او
کشته شوند و خون بیشتری ر یختده شدود کده نددای امدام بیشدتر بده جهانیدان برسدد( .همدو/1 :
)240
.2-4دعوتمردمبرایقیاموتغییروضعموجود

امام حسین

نمیخواست در کوفه تشکیل حکومدت دهدد؛ ز یدرا ا گدر قددرت حکومدت

را به دست میگرفدت ،نمدیتوانسدت اسدالم را زندده کندد و حتدی نمدیتوانسدت لعدن پددرش را
کدده معاو ی ده روا داده بددود بددردارد و ناچددار بددود هددم لعددن پدددر و هددم بدددعتهددای دیگددر را بدداقی
بگذارد .از اینرو امام نمیخواست خودش حکومت را قبضه کند؛ ولدی مدردم را دعدوت کدرد
ّ
کدده بددر ضددد حکومددت یز ی دد قی دام مسددلحانه کننددد و وضددع موجددود را تغییدر دهنددد( .عسددکری،
.2-5حفظجان

بیرون آمدن امام حسین

از مدینده بده مکده و از مکده بده طدرف عدراق بدرای حفدظ جدان

بدود ،نده خددرو و نده قیدام و نده جند

بدا دشددمن و نده تشددکیل حکومدت(.اشددتهاردی:1350 ،

)194 -193
.3خلطبی هد ونتیجه 

همان گونه که اشاره شد چرایی و هدف امام

از قیام عاشورا ،همواره بر اسداس مبدانی

کالمی و عقالیی مورد توجه صاحبنظران بوده است .اما به نظدر مدیرسدد آنهدا بدین هددف و
نتیجه این قیام مقدس دچار برداشتهای ناقص و نیمه تمام شدهاند .اگرچه کدالم بزرگدان
با واقعیتهای مصداقی کربال همخدوانی دارد ،امدا در تمدایز بدین هددف و نتیجدۀ قیدام دقدت

رابطه نهضت عاشورا و انقالبهای ظلمستیز تا دوران معاصر
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کافی به خر ندادهاند.
ا گددر مقصددود از هدددف امددام حسدین

ای دن اسددت کدده ایشددان بدده ایدن قصددد بددرای تشددکیل

حکومت خرو نمود که اگر امکان قیدام علیده باطدل نبدوده و نتیجدهای در بدر نداشدت از قیدام
منصرف شود ،حرفی بسیار اشتباه و خطاست .به تعبیری ،اگر مقصود بزرگان از سدخنی کده
مددیگو ینددد هدددف حضددرت از قیدام ،تشددکیل حکومددت اسددت مطلددب مددذکور باشددد ،بدده خطددا
رفتهاند؛ ز یرا مجموع حرکدت امدام ،ایدن را نشدان نمدیدهدد .چرا کده ا گدر فدردی بدا نیدت ایجداد
حکومددت حرکددت کنددد ،بای دد تددا جددایی پ دیش رود کدده ای دن قصددد امکددان پددذیر باشددد؛ امددا ا گددر
متوجه شود احتمال عقالیی برای آن وجود ندارد ،انصدراف از قصدد بدر او الزم مدیگدردد؛ ز یدرا
اگر هدف ،تشکیل حکومت است ،تا جایی مجاز به این کار است که مقدور باشد.
در نظر دیگر مطر میشود که امام تنها به قصد شهادت و کشته شدن قیام کرد.
خطای این نظر یه نیز روشن است؛ چرا که در اسناد و مدارک اسدالمی چندین منطقدی کده
آدمی خود را به کام مدر بسداارد وجدود نددارد .بده تعبیدر دیگدر ،ایدن کده انسدان ،بندای حرکدت
حق خود را برای ایدن کده «مدن بدروم کشدته شدوم» یدا بده تعبیدر شداعرانه «خدون مدن پدای ظدالم را
بلغزاند و او را به زمین بزند» ،مفهومی بیگانه با رو شهادت اسدالمی اسدت .بلکده شدهادت
ّ
مطددر شددده در آی دات قددرآن و روایدات ،حرکت دی اسددت کدده انسددان بدده دنبددال هدددفی مقدددس کدده
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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واجب یا راج است ،گام بردارد و در آن راه ،تن به کشته شدن نیز بدهد .این همدان مفهدوم
شهادت صحی اسالمی است.
.3-1هدفقیامعاشورا 

هدف آن بزرگوار ،عبارت است از انجام دادن یک واجب عظدیم از واجبدات دیدن کده آن
ّ
را هیچ کس قبل از امام حسین انجام ندداده بدود؛ واجبدی کده در بندای کلدی نظدام فکدری،
ارزشی و عملی اسالم ،جایگاهی پر اهمیت و واال دارد.
بدده طددور طبیع دی انجددام ای دن واجددب ،بدده یک دی از دو نتیجدده م دیرس دد :الددف) بدده قدددرت و
حکومت؛ ب) به شهادت.
در نهایت قیدام ایشدان ،یکدی از دو نتیجده «حکومدت» یدا «شدهادت»را در برداشدت .البتده

ّ
ّ
حضرت برای هدر دو نیدز آمدادگی الزم را داشدت؛ ز یدرا هدم مقددمات حکومدت و هدم مقددمات
شهادت را آماده کرده بود؛ اما هیچیک از این دو ،هدف ایشان از قیام نیست.
عبارت است از بازگرداندن جامعه از انحرافی که اسالم را تهدیدد می کندد

هدف امام

تا در مقابل این بدعت خطرناک که به وسیله بنیامیده بدرای جامعده اسدالمی بده وجدود آمدده
است قیام نماید.
تار یخنگاران ،برخی انحرافات اخالقی خلیفه جهان اسالم (!) را چنین نگاشتهاند:
یز ید مردى عیاش بود .س

و میمون و یوز و حیواندات شدکارى نگده مدیداشدت و

شرابخوار بود .روزى به شراب نشسته بود و ابنز یاد در طرف راسدت او بدود .رو بده
ساقی خود کرد و شعرى بدین مضمون خواند« :جرعهاى بده کده جدان مدرا سدیراب
کند و نظیر آن را به ابنز یاد بده که رازدار و امین من اسدت و همده جهداد و غنیمدت
من بده او وابسدته اسدت ».سداس بده مغنیدان گفدت شدعر او را بدا آواز و سداز بخوانندد.
اصحاب و ّ
عمال یز ید نیز از فسق او پیروى کردند .در ایام وى غنا در مکه و مدینه
روا یافت و لوازم لهو و لعب به کار رفت و مردم آشکارا شرابخوارگی کردند .یز ید
میمددونی داشددت کد ده کنیدده او را اب ددوقیس کددرده بددود و او را در مجل ددس شددراب خ ددود

دستاورد اصال جامعه از انحراف ،این میشود که در این راه حتدی ا گدر نتدوان حکومدت
ش ددخص فاس دددی چ ددون یز ید دد را س ددرنگون و حکوم ددت بند دیامید ده را از بد دین ب ددرد ،دس ددتک ددم
مشروعیت آن ز یر سؤال خواهد رفت .از اینرو سیدالشهدا

دست به قیام علیه یز یدد زد و

به همراه خانواده و یارانش به سوی کربال حرکت کرد.
ا
هدف حضرت از قیام در رویارویی با ُحر کامال مشهود است:

َّ
َّ َّ
َّ َّ
َّ
َّ ْ
ْ َّ
َّ ْ َّ َّ َّ
هاء َّو
ِإن الد َّیا تغی َّر ْت َّو ت َّنک َّر ْت َّو أد َّب َّر َّم ْعر وفها َّو ل ْهم َّی ْب َّهق ِم ْن َّهها ِإال ص َّهب َّاب کص َّهب َّاب ِ ِاْل ِ
َّ
َّ ْ
َّ
َّ ْ َّ َّ
َّخسیس َّع ْیش َّکالْ َّم ْر َّعى ْال َّوب َّ َّ
اط ِل ال ی َّت َّن َّاهى
یل أ ال ت َّر ْو َّن ِإلى الح ِق ال ی ْع َّمل ِب ِ َّو ِإلى ال َّب ِ
ِ
ِ ِ
َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ْ
َّ
َّع ْن ِل َّی ْرغ ِب المؤ ِمن ِفي ِلق ِاء َّر ِب ِ َّحقا َّحقا ف ِهإ ِي ال أ َّر ى ال َّم ْهو َّت ِإال َّس َّهعاد َّو الح َّیها َّم َّهع
َّ
َّالظالِم َّ
ین ِإال َّب َّرما؛ (مجلسی)381 /44 :1403 ،
اکنون کار به اینجا رسید که میبینید .وضع دنیا دگرگون شدده و نیکدی آن از بدین
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رفته و چیزى از آن باقی نماندده ،مگدر بده قددر انددکی آب کده در ظدرف آب باشدد .از
دنیا زندگی پستی باقی مانده که نظیر چراگاه خطرناکی است .آیا نمیبینید که به

حق عمل نمیشود و از باطل جلوگیرى نمیگردد .به راسدتی کده شدخص مدؤمن بده
طور قطع ،راغب به مالقات پروردگار خو یش است.

همچنان که در نامهای به سران کوفه مینو یسد:

َّ
َّ ْ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ
الشه ْهی َّطان َّو َّت َّو َّل ْهوا َّعه ْهن َّط َّ
اعه ِ اله َّهر ْم َّن ِن َّو
َّو ق ْهد َّع ِل ْمههت ْم أ َّن َّههؤال ِء القه ْهو َّم ق ْهد ل ِزمههوا طاعه
َّ ِ
َّ َّ
َّ ْ َّ ْ َّ َّ َّ َّ
ْ َّ
ْ َّ
ْ َّ
اَّلل َّو َّح َّرمهوا َّحال له ؛
أظهر وا الف َّساد َّو عطلوا الحهدود َّو ْاس َّهتأ ثر وا ِبهالف ْي ِء َّو أ َّحلهوا َّح َّهر َّام ِ

(بحرانی اصفهانی)233 /17 :1413 ،

ایددن گددروه (بنددی ام ّیدده) بدده طاعددت شددیطان پایبنددد شدددهاند و از پیددروى خداون ددد

سرپیچی کردهاند؛ فساد را آشکار ساختهاند و حدود الهی را تعطیل کردهاند .آندان
بیتالمدال را بده انحصدار خدو یش درآوردهاندد ،حدرام خددا را حدالل و حدالل خددا را
حرام شمردهاند و من [که فرزندد رسدول خددایم بده قیدام بدراى تغییدر ایدن اوضداع ،از
همه کس سزاوارترم.

با توجه به استداللهای مطر شده ،چگونه میتوان حرکت امام حسین

را از جنبده

مبارزه و ستیز با حکومت یز ید تهی کرد و هدف آن را اصال انحراف ندانست؟ همان گونده
که میفرماید:
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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َّ َّ

َّ
َّ
َّ
ثل یز ید؛ (جزائرى)205 /1 :1427 ،
و على ِاالسالم السالم اذا بلی ِت االم ِبراع ِم ِ

آنگاه که افرادی چون یز ید بر مسند حکومت بنشیند باید فاتحه اسالم را خواند.

قیبهایالگوگرفتهازکهبی 

.4قیا هاوان

نهضددت حس دین

نقط دۀ عطف دی در آغدداز حرکددتهددای پددس از خددود علی ده ظلددم و سددتم

حکام مستبد و فاسد بده شدمار مدیرود .قیدامهدایی کده یدا بده خدونخدواهی امدام شدهید و یدا بدا
تأثیر پذیری از انگیزه و هدف آن حضرت تا به امروز ادامه یافتهاندد .مکتدب و تفکدر مقابلدۀ بدا
ستمگری ،بعد از واقعۀ کربال رن

و بدوی تدازهای بده خدود گرفدت و قیامهدای اعتقدادی و ضدد

ظلدم کدده در برهدهای از تددار یخ حتدی بدده شکسدت و شددهادت قیدام کنندددگان انجامیدد ،در زمددر

رهروان نهضت حسینی و در جهت تقابل بدا انحدراف و اسدتکبار حکدام فاسدد ،پیروزمندانده
قلمداد گردند.
.4-1قیاممردممدینه(حره) 

دو سدال پددس از واقعده کددربال یعندی در سدال  63هجددری ،هنگددامی کده افشدداگریهای امددام
حسین

درباره فساد اخالقی و حکومتی یز ید همهگیر شد ،برخی جرأت کردندد کده چهدره

فاسددد خلیفد دۀ مسددلمین را ب دده طددور علند دی فدداش کنن ددد و از تبعیددت و ی بدده عنددوان حدداکمی
ستمگر ،سر باز زنند .مردم مدینه در ذیالحجۀ آن سال ،علیه فساد نظدام امدوی و حکومدت
یز ید قیام کردند و او را از خالفت خلدع نمودندد( .ابدنطقطقدی158 :1360 ،؛ لیثدی عصدفری،
)147 :1415
اگرچدده ای دن قی دام ،بدده سددبب حضددور یدداران عبددداهلل بددن زبیددر در میددان شورشددیان کدده امددام
سددجاد

نمیخواسددت آنهددا ایشددان را پددل پیددروزی قددرار دهنددد ،از ماهیددت اص دیل شددیعی

برخوردار نبود و در خط زبیر یان قرار داشت ،اما در اصل قیامی ضداستبدادی با تأثیر پذیری
از عاشورا قلمداد میشود.
حکومت خود ،عددهای از آندان را بده شدام فرسدتاد تدا از بدذل و بخشدشهدای خلیفده برخدوردار
گردند؛ ولی با آنکه یز ید به آنان درهم و دینار فدراوان بخشدید ،در بداز گشدت از شدام ،بده جدای
تعر یف از او ،در مسجد النبی شروع به بدگو یی از یز ید کردند .طبری مینویسد:
چون آن گروه بده مدینده آمدندد میدان خدو یش سدخن کردندد و ناسدزاى یز یدد گفتندد و

مالمت او کردند و گفتند :از پیش کسی آمدهایم که دیدن نددارد ،شدراب مدینوشدد و

طنبور میزند و کنیزکان پیش وى مدینوازندد؛ سد بدازى مدیکندد و بدا فرومایگدان و

غالمددان بدده صددحبت مددینش دیند .شدداهد باش دید ک ده مددا او را خلددع ک دردهایدم( .طبرررى

)3097/7 :1375

آغاز واقعه حره اینگونه به ثبت رسیده است:
از جمله حوادث سال ،این بود که مدردم مدینده عثمدان بدن محمدد بدن ابدیسدفیان
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عامل یز ید بن معاو یه را از مدینه بیرون کردند و خلع یز ید را اعالم نمودند و مدردم،
بنیامیه را که در مدینده بودندد محاصدره کردندد .حبیدب بدن کدره گو یدد :وقتدی مدردم

مدینه با عبداهلل بن حنظلۀ غسیل بر خلع یز ید بن معاو یه بیعت کردند ،به عثمان
بددن محمددد و مددردم بنددیامی ده و وابستگانشددان و قرشدیانی ک ده هددمعقیدده آنهددا بودنددد
تاختند که در حدود یک هزار کس بودند و آنها به جمع برون شدند و به خانه مروان
بن حکم رفتند و کسان به محاصره آنها پرداختند( .همو)3100 :

ابناثیر نیز در این باره مینو یسد:
اهالی مدینه عثمان بن محمد بن ابیسفیان را که از طرف یز ید والی بود ،از مدینه

طرد و اخرا کردند .بنیامیه را هم پس از آن که اهل مدینه بدا عبدد اهلل بدن حنظلده

بیعددت کردنددد محاصددره نمودنددد .بنددیامی ده بددا غالمددان و ی داران و کسددانی ک ده بددا آنهددا
همعقیده بوده در یک جا جمع شدند و در خانده مدروان تحصدن نمودندد و بده یز یدد
نامه نوشتند و استغاثه کردند( .ابن اثیر)242 /11 :1385 ،

 .4-1-1نتیجه قیام حره

در نهایدت ایدن قیدام علیده حکومدت فاسددد بندیامیده ،بدده کشدتار بددیرحماندۀ مددردم مدیندده
انجامید .مسلم بن عقبه سه روز سااهیان خو یش را در کشتن مردم مدینه و غارت شدهر آزاد
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399

28

گذاشت و آنها جنایاتی مرتکب شددند کده قلدم از نوشدتن آن شدرم دارد تدا جدایی کده و ی را بده
خاطر این جنایاتُ « ،مسرف» نامیدند.
خبددر شددورش مددردم مدیندده بدده دمشددق رس دید .یز ی دد دوازده هددزار سددااهی را بدده فرمددانده دی
مسلم بن عقبه مری _ یکی از سرداران خونر یز خود _ و معاونت ُحصین بن ُنمیدر سدکونی بده
مدیندده فرسددتاد .سددااه شددام ،مدیندده را محاصددره کددرد .مقاومددت عبددداهلل بددن حنظلدده و انصددار
بدیفایدده بددود .در ایدن واقعدده هفتصددد نفددر از قددر یش و انصددار و ده هددزار نفددر از بقیده مددردم کشددته
شدند( .دینوری237 /1 :1410 ،؛ طبری)3114 /7 :1375 ،
.4-2توابین 

نهضدتی شدیعی بددود کدده در سددال 64هجددری قمدری یعندی سدده سددال پددس از واقعدۀ کددربال در

کوفه علیه حکومدت امدوی رخ داد .آندان بده ایدن دلیدل کده در قیدام کدربال همدراه نشددند و از آن
حمایت نکردند ،پشیمان بودندد و قصدد جبدران داشدتند .شدعار اصدلی آنهدا در خدونخدواهی
سیدالشددهدا

«یالثددارات الحسددین» بددود (بددالذر ی .)368/6 :1417 ،بددر همددین اسدداس،

معتقد بودند گناهی که در قتل امام حسین

داشتهاند ،جدز بدا کشدتن قداتالن و ی یدا کشدته

شدن در این راه پاک نمیشود (ثقفی کوفی.)774 /2 :1373 ،
ای دن گددروه خددود را تددوابین نامیدنددد و سددلیمان بددن صددرد خزاع دی را بدده فرماندددهی خددو یش
برگز یدند.
سددلیمان مددردى بس دیار ش دکا ک بددود و در کارهددا بس دیار درن د

مددیک درد و چددون حس دین

کشته شد ،او و مسیب بن نجبه فزارى و پس از ایشان ،همۀ کسانی کده امدام حسدین را یدارى
نداده بودند ،پشیمان شدند و گفتند :راه توبده و رهدایی از آنچده مدا کدردیم چیسدت؟ همگدی
بیرون آمدند و روز اول ماه ربیع اآلخر سال  65در نخیلده جمدع شددند و لشدکرگاه سداختند و
سلیمان بن صرد را بر خود فرمانروا سداختند و گفتندد :بده شدام مدیرو یدم و خدون حسدین

را

مطالبه میکنیم .آنان چهار هزار تن بودهاند و از نخیله بیرون آمدندد و خدود را بده عدین الدورده
)266 /4
 .4-2-1فرجام توابین

سرنوشدت قیدام تدوابین نیدز بهتدر از مدردم مدیندده نبدود و آنهدا در ایدن جند

ندابرابر شکسددت

خوردند .جمعی از مردم شام که بیست هزار تن بودند به فرماندهی حصین بن نمیر ،به آنان
برخوردند و جنگیدند .سلیمان بن صرد از اسب پیاده شد و شدروع بده جند

کدرد .یز یدد بدن

حصین بن نمیر او را با شلیک تیرى کشت و هنگامی کده سدلیمان بدن صدرد بده زمدین افتداد،
گفت« :سوگند به خداى کعبه رستگار شدم» .بیشتر یارانش نیز کشته شدند و آنان کده بداقی
ماندند به کوفه بازگشتند .ادهم بن محرز باهلی ،سر سلیمان بن صدرد و مسدیب بدن نجبده را
نزد مروان بن حکم برد .سلیمان بن صدرد هنگدامی کده کشدته شدد  93سدال داشدت( .همدان
منابع)

رابطه نهضت عاشورا و انقالبهای ظلمستیز تا دوران معاصر

که در ناحیده قرقیسدیا اسدت رسداندند( .ثقفدی کدوفی566 :1373 ،؛ کاتدب واقددى:1374 ،
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در این بین رهبدران تدوابین بده جدز رفاعدة بدن شدداد کشدته شددند و او بده همدراه بداقیماندد
گروه توابین به کوفه بازگشت( .یعقوبی ،بیتا258 - 257 /2 :؛ طبرى)3241 /7 :1375 ،
.4-3قیاممختارثقفی 

جنبشدی بددا هدددف خددونخددواهی از شددهدای کددربال بدده رهبددری مختددار بددن ابدیعبیدد ثقفدی
شددکل گرفددت .مختددار در زمددان واقعدده کددربال در زندددان بددود و پددس از رهددایی بدده دنبددال انتقددام از
قاتالن امام

برآمد .او پس از ورود به کوفه با دعوت سلیمان بدن صدرد و قیدام تدوابین مواجده

شد؛ اما از آنجا که سدلیمان را بدرای قیدام مناسدب ندیدد ،از همکدار ی بدا آندان خدودار ی کدرد.
و ی به کوفیان نیز میگفت سلیمان در زمینه جن

تجربه ندارد و رمدوز آن را نمدیداندد .عمدر

بن سعد نیز نزد حاکم کوفه رفت و از بیضرر بودن توابین و در مقابل ،خطرآفر ین بودن مختدار
سخن گفت( .ابناثیر)172/4 :1385 ،
قی دام و ی پددس از شکسددت تددوابین در سددال  66قمددری در کوفدده آغدداز شددد و پددس از بدده ثمددر
و یارانشدان از جملده

نشاندن حکومت خو یش ،بسیار ی از عامالن شهادت امدام حسدین

عمددر بددن سددعد ،شددمر بددن ذیالجوشددن ،سددنان بددن انددس و عبیدداهلل بددن ز یداد را از پددای درآورد.
(بالذر ی)377-378 /6 :1417 ،
 .4-3-1تردید در انگیزه قیام مختار
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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درباره انگیدزه و چرایدی قیدام مختدار ،دیددگاههای گونداگوی وجدود دارد .برخدی آن را بدرای
مطامع دنیوی و هدفی غیر از خونخواهی امام شهید میپندارندد؛ ولدی برخدی علمدای بدزر
شیعه ،قیام او را با اذن خا

امام ز ینالعابدین

میدانندد .آیدتاهلل خدو یی ،شخصدیت

و اخبار و روایات رسیده درباره مختار را در دو قسم دستهبندی می کند:
 .1اخبار مد و ستایش؛
 .2اخبار مذمت و نکوهش.

ایشان اخبار مد و ستایش او را قوی و برتر میداند و معتقد است در ُحسن حال مختدار

همین بدس کده او بدا کشدتن قداتالن امدام حسدین
خدمتی بزر به ساحت مقدس خاندان پیامبر

دل اهدلبیدت

را شداد کدرد و ایدن خدود

است که استحقاق پاداشدی از جاندب

آن بزرگواران دارد .به باور ایشان ،از ظاهر بعضی از روایات به دست میآید که قیدام مختدار بدا
اذن و اجازه خا

امام سجاد بوده است( .خو یی)102 - 99 /18 :1403 ،

عالمه مامقانی در اینباره میگو ید:
تمام آن چه ذکر شده این است کده ایدن فدرد (مختدار) مدذهبش امدامی و معتقدد بده
امامددت ائمدده معصددومین

بددوده و قی دام و حکومددت او بددا اجددازه امددام سددجاد

صورت گرفته است( .مامقانی)206 /3 :1381 ،

عالمه امینی نیز در کتاب الغدیر بر این باور اسدت کده مختدار ،مدرد هددایت ،قیدام کنندده،
مجاهددد ،قهرمددان و سلحشددور بددوده اسددت .سدداس بددا تجلی دل از مقددام و شخص دیت و ی بی دان
میدارد:

هر کس با دید بصیرت و تحقیق بر تار یخ ،حدیث و علم رجدال بنگدرد درمدییابدد
کده مختدار ،از پدیشگامدان دیدندار ی ،هددایت و اخدال

بدود و نهضدت مقدددس او

تنها برای برپایی عدالت و ر یشهکدن کدردن ملحددان و ظلدم امو یدان و بدا اجدازه امدام
سجاد

بوده است( .امینی)343 /2 :1374 ،

مختار پس از  18ماه حکومت و جنگیدن با سه گروه آل زبیر در حجاز ،مروانیدان در شدام
و اش ددراف کوف دده ،س ددرانجام در  14رمض ددان س ددال  67قم ددری در س ددن  67س ددالگی ب دده دس ددت
مصعب بن زبیر به شهادت رسید .طرفداران و ی که تعدادشان به ششهزار نفر میرسدید،
او را در جن

با زبیریان همراهی نکردند و تسلیم شدند .مصعب نیز دستور داد همۀ آنان را

اعدام کنند.


.4-4قیامز یدبنعلی

در ماه صفر سال  122هجری قمری و در زمان حکومت هشام بن عبددالملک ،هدمعصدر
با امامت امام صادق

 ،قیامی به رهبری ز ید بن علدی بدن الحسدین

بدر ضدد حکومدت

بنیامیه به وقوع پیوست.
انگیدزه ز یدد از قیدام علیده امو یدان ،خونخدواهی امدام حسدین

 ،امدر بدده معدروف و نهدی از

رابطه نهضت عاشورا و انقالبهای ظلمستیز تا دوران معاصر

 .4-3-2سرنوشت مختار
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منکددر و گددرفتن خالفددت از دسددت بن دیامی ده ذکددر شددده اسددت .بسدیار ی از اندیشددهوران شدیعی
مانند شیخ مفید ،خواست اصلی ز ید بن علی را از قیام بر ضد حکومت بنیامیده را چندین
میدانند:
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وف َّو َّی ْن َّهى َّع ِن الم ْنک ِر
ان ع ِابدا َّو ِرعا ف ِقیها َّس ِخیا ش َّجاعا َّو ظه َّر ِبالس ْی ِ َّیأمر ِبال َّم ْعر ِ
ْ
َّ َّ
َّ َّ
َّ
َّ
ات الح َّس ْی ِن عل ْی ِ السالم؛ (مفید)171 /2 :1413 ،
َّو یطا ِلب ِبث َّار ِ
و دیگر از برادران آن حضرت ،ز ید بن علی است که پس از امام باقر

شر یفترین

و بزرگددوارترین و برتددر ین بددرادران آن جن داب اسددت و او مددردى عابددد و پارسددا و فقی ده و
بخش ددنده و دلید در ب ددود و بد ده خ دداطر ام ددر بد ده معدددروف و نه ددی از منکد در و خ ددونخ ددواهی
حسین

با شمشیر خرو کرد.

 .4-4-1سرنوشت قیام

قیام ز ید نیز سرانجامی جز شهادت او و یارانش نداشت .دشمنان ،بدن بیجان او را بده
چن

آوردند و جنایات بسیاری مانند بر یدن سر ،به دار آو یختن جسد ،آتش زدن بدن و به

آب ریختن خاکسترش انجام دادند.
در نقلی از امام صادق
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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آمده است:

هفت روز پس از آن کده بندیامیده جسدد ز یدد را سدوزاندند ،خداوندد اراده کدرد آندان را
نابود سازد( .کلینی)161 /8 : 1407 ،

.4-5قیامفخ 

واقعدۀ فد ّدخ ،از جملده قیدامهدای شدیعیان علیده حکومددت بندیعبدداس اسدت کدده در هشددتم
علیه ظلدم

ذیالحجه سال  169هجری به رهبری حسین بن علی از نوادگان امام حسن
حکومت و در زمان خالفت هادى ّ
عباسی صورت پذیرفت .از آنجا که ایدن قیدام در منطقده
فخ در نزدیکی مکه رخ داد ،به قیام فخ یا قیام صاحب فخ مشهور شده است.
این قیام همانند قیام امام حسدین

کده نتیجده فشدار یز یدد بدرای بیعدت گدرفتن از امدام،

ظلددم بیاندددازه ،بدده انحددرف کشدداندن اسدداس شددرع اسددالم و اشدداعۀ منکددر و حددرام در جامع دۀ

اسدالمی بددود ،واکنشدی در برابددر هتدک حرمددتهدای صددورت گرفتده بددر شدیعیان ،سددتمپیشددگی
حکام عباسی ،ناذیرفتن ذلدت بدرای سدادات علدوی و در یدک کدالم ،عمدل بده تکلیدف بدوده
است .بر این اساس ،قیام عاشورا با توجه به حضور امام معصدوم و اصدول و اهدداف عقلدی و
شرعی موجود در آن ،معیار ی برای سنجش قیامهای پس از خود قرار گرفت که قیام حسدین
بن علی صاحب فخ ،یکی از آنهاست .او هدف خود از قیام را عمل به کتاب خددا و سدنت
پیدامبرش ،سدیر کددردن یتیمددان و بیدوهزنددان ،عز یدز کددردن عز یدزان خددا و ذلیدل نمددودن آنددانی کدده
خدددا آنهددا را ذلی دل کددرده اسددت ،امددر بدده معددروف و نه دی از منکددر و همچندین رضددای آل محمددد
عنوان کرد.
سددرانجام ای دن قی دام نیددز کشددتار وحش دیانۀ حس دین بددن علددی و تمددامی یداران و ی بدده دسددت
حکومت بود .در روایتی از امام جواد

آمده است:

پس از واقعۀ طف (کربال) جنایتی بزر تر از واقعۀ فخ نبود( .ابیعنبه ،بیتا)164 :

روز ی پیدامبر

همددراه بددا اصددحاب خددود از منطقدده فد ّدخ عبددور مددیکددرد و از مددردی سددخن

گفت که در آن مکان همراه بدا گروهدی از مؤمندان کشدته خواهدد شدد و کفدنهایشدان از بهشدت
از امام بداقر

نیدز روایدت شدده اسدت کده جبرئیدل بده پیدامبر در بداره ایدن حادثده گفدت کده

یکی از فرزندان ایشان در منطقه فخ کشته خواهد شد و ثواب کسی که همراه او شدهید شدود،
ثواب دو شهید است( .همو)367 :
.4-6انقالباسالمیایران 

در بین قیامها و خیزشهای ضدظلم و اسدتکبار ی عدالم اسدالم ،از جملده انقالبهدایی
که از اساس ،برگرفته از نهضت کربال و با اهداف متعالی ،در عصدر حاضدر بده وقدوع پیوسدت،
انقالب اسالمی ایران به رهبری امام رو اهلل خمینی است .با نگداهی تحقیقدی مدیتدوان بده
این مطلدب دسدت یافدت کده پیوندد عمیدق انقدالب اسدالمی ایدران و نهضدت عاشدورا بدا هدیچ
نمونهای در تار یخ مکتبها ،نهضتهدا و انقدالبهدا قابدل مقایسده نیسدت .فلسدفۀ عاشدورا،
کده جددوهر مکتددب تشدیع اسددت ،از همددان آغدداز ظهددور انقددالب اسددالمی در  15خددرداد  1342بدده

رابطه نهضت عاشورا و انقالبهای ظلمستیز تا دوران معاصر

خواهد آمد( .اصفهانی)366 :1383 ،
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عنوان بنیان فکری و نظری نهضت امامخمینی قرار گرفت.
ایشان در این باره میگو ید:
کیفیدت مبددارزه را ای دنکدده قی دام در مقابددل ی دک حکومددت قلدددر ی کدده همدده جددا را در
دست دارد ،با یک عدده معددود چطدور باشدد ،اینهدا چیزهدایی اسدت کده حضدرت

سیدالشهدا به ملت آموخته است( .خمینی)55 /17 :1364 ،

رهبر انقالب ایران بر این عقیدده بدود کده عاشدورا ندهتنهدا مصدیبتی حدزنآور نیسدت ،بلکده
خیزش دی هدددفدار و دارای اصددل و ر یشدده عقالیددی اسددت .بددر هم دین اسدداس مبنددای اعتقدداد
خو یش در تأسیس انقالب را بر آن اصل استوار ساخت:
در حالی که شهادت حضرت سیدالشهدا

از همه خسدارتهدا بداالتر بدود ،ولدی

چون او میدانست که چه میکند و کجا میرود و هدفش چیست ،فداکار ی کرد و
شهید شد و ما هم باید رو ی آن فداکار یها حساب کنیم که ایشدان چده کدرد و چده
بساط ظلمی را به هم زد و ما هم چه کردهایم( .همو)54 :

ایشان بنای مقاومت انقالب اسالمی در راه دفاع از حقطلبی ،آزادگی و در نهایدت جدان
دادن در راه آن ،حتی با کمی افراد و تجهیزات در مقابل طداغوت را متدأثر از قیدام امدام شدهید
میداند:
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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مددا هددم همددانطددور ی کدده سیدالشددهدا

در مقابددل آن همدده جمعی دت و آن همدده

اسلحهای که آنان داشتند قیام کرد تا شهید شد ،مدا هدم همدین طدور ،مدا هدم بدرای
شهادت حاضر یم( .همو)62 :

این تفکدر و حرکدت برگرفتده از عاشدورا کده توانسدته بدود بدر پادشداهی  2500سداله فدایق آیدد،
سرانجام در بهمن  1357به ثمر نشست .پس از پیروز ی انقالب اسالمی ایدران کده بدر اسداس
اهددداف نهضددت حس دینی اسددتوار شددده بددود ،گددو یی بدده نهضددتها و خیزشهددای ظلددمسددتیز
سراسددر دنی دا جددانی تددازه داده شددد تددا بددا امی دد برگرفتدده از پی دروز ی انقددالب ای دران ،تددالش را در
پیشبرد اهداف خو یش با عزمی راسختر دنبال نمایند.
این روحیۀ مضاعف که در وجود مبارزان و جبهههای مقاومت اسالمی سراسر جهان به

وجددود آمددده بددود ،زن د

هشدددار ی بددرای مسددتکبران عددالم بدده صدددا درآورد تددا جددایی کدده علیده

انقالب نوخاستۀ ایران ،جنگی تمامعیار به راه انداختند که این نهال جوان را از ر یشه قطدع
کنند؛ اما غافل از اینکه همان تفکری کده سدبب بده وجدود آمددن انقدالب شدده بدود ،در جدان
مردم ایران ر یشه تنیده و سبب ایستادگی در برابر تعدی آنان خواهد شد.
 .4-6-1جنگ تحمیلی

در سالهای ابتدایی انقالب ایران ،درست زمدانی کده جمهدور ی اسدالمی از تدوان دفداعی
به شدت کمی بهدره مدیبدرد ،ارتدش بعدث عدراق بدا حمایدت امر یکدا و برخدی کشدورها بده ایدران
حمله کرد؛ اما مردمی که با قیام حسینی ،انقالب خو یش را بده ثمدر رسدانده بودندد ،بدا همدان
تفکددر عاشددورایی ایدن جند

نددابرابر را بددرای سددایر انقالبیدون تبدددیل بدده الگددو یی هماننددد کددربال

کردند.
قو محرکه مقاومت مردم ایدران در جند

تحمیلدی ،همانندد اصدل ابتددایی در بده وجدود

آمدددن انقددالب ای دران ،ر یشدده در نهضددت عاشددورا و مکتددب امددام حس دین

دارد؛ آن گوندده کدده

آیتاهلل خامنهای در اینباره معتقد است:
زنده و الهامبخش است؛ این حادثه فقط این نیست که آن را بخوانندد و بگو یندد و

مردم خوششان بیاید یا متأثر عاطفی شوند؛ نهخیر ،منشدأ برکدات و حرکدت اسدت.
این ،در انقالب و جن و گذشتۀ تار یخ ما محسوس بوده است .در تدار یخ تشد ّیع،
بلکه در تار یخ انقالبهای ضد ظلم در اسالم _ ولدو از طدرف غیرشدیعیان _ حادثده

کربال بهصورت درخشان و نمایان اثربخش بوده؛ شاید در غیدر محدیط اسدالمی هدم
اثربخش بوده اسدت .پدس ،عجیدب و بعیدد نیسدت؛ مدا ا گدر نخدواهیم هشدت سدال
جن خودمان را با آن هشتُ ،نه ساعت عاشورای امام حسین مقایسه کنیم،
یا آن را خیلی درخشانتر بدانیم؛ یعنی من هیچ حادثهای را در تار یخ نمیشناسم
خامنهای)1370/04/25 ،

که با فداکار ی آن نصف روز قابل مقایسه باشد( .

 .4-6-2حزب اهلل لبنان

با پیروز ی انقدالب اسدالمی و اشدغال لبندان توسدط اسدرائیل ،سده تشدکل اصدلی شدیعیان

رابطه نهضت عاشورا و انقالبهای ظلمستیز تا دوران معاصر

شما ببینید ،این نصف روز حادثده ،چقددر در تدار یخ مدا برکدت کدرده و تدا امدروز هدم
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شامل حزب الدعوه لبنان به رهبری علی کورانی ،گروه امل اسالمی بده رهبدری سدید حسدین
موسددوی و تجمددع علمددای مسددلمین تحددت نظددر صددبحی طفیل دی ،بددا اتحدداد همددهجانبدده و بددا
حمایت انقالب ایران در سال 1982میالدی ،جندبش مقاومدت حدزباهلل را تأسدیس کردندد.
در این میان ،حزباهلل لبنان فعالیتهای خود علیه اشغالگران صهیونیسدتی را تدا دو سدال
بد د دهط د ددور مخفد د دی پد د دیش ب د ددرد و نخس د ددتین ب د ددار در س د ددال 1984مدد دیالدی پد ددس از عملیدد دات
شهادتطلبانه شهید علی صفیالدین ،ضمن بیانیهای مسدئولیت آن را بدر عهدده گرفدت و
در نهای دت سددال  1985مددیالدی همزمددان بددا عقددبنش دینی اسددرائیل از ص دیدا ،در بیانیددهای
رسمی ،ایدئولوژ ی و استراتژ ی خود را بیان کرد.
اسداس تشددکیل ایدن گددروه مقاومددت اسددالمی نیدز الگو پددذیری از نهضددت کددربال و قیدام امددام
حسین

است .از اینرو رهبران آن بارها و در موقعیتهای مختلف ،پایبندی اعتقدادی

خددود را بدده ایدن نهضددت ابددراز کردهانددد .سیدحسددن نصددراهلل ،در سددخنرانی بدده مناسددبت شددب
عاشورا در مجمع «سیدالشهدا » در «الرو یس» در حومه جنوبی بیروت گفت:
امام حسدین

بده مدا مدیآمدوزد هنگدامی کده پدای واجدب الهدی و مسدئولیت مدا در

قبال اسالم ،مقدسات و وطنهایمان به میان میآید ،بایدد از جدان خدود بگدذر یم و
آن را فدا کنیم .رمز قدرت و قوت ما چه زمانی کده سدال نداشدتیم و چده اکندون کده
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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سدال دار یدم ،همدین روحیدۀ حسدینی اسددت .بدا چندین روحیدهای سدال مقاومددت
دارای معنا ،مفهوم و ماهیت دیگری خواهد بود .ما به جهانیان اعالم میکنیم کده

نه با تهدید و نه با کشتن ما نمیتوانید ما را بترسانید؛ ز یرا مر برای ما امری عادی
است و ما کرامت خود را از خدا و شهادت میگیر یم.

همچند دین و ی درمراسدددم بدددزر داشدددت مب ددارزانی کددده درجر ید دان جند د

 33روز رژ ید دم

صهیونیستی علیه لبنان جانباز شدند می گوید:
حضرت سیدالشدهدا و حضدرت عبداس

الگدوی مدا هسدتند .امدروز مدیخدواهم

تأ کیدد کدنم کدده از نظدر اخالقدی ،شددرعی ،دیندی ،قدانونی و انسددانی نبدردی واضد تددر و
باالتر از نبرد و مبارزه با رژ یم صهیونیستی و اشغالگری اسرائیلی وجود ندارد.

همین الگوپذیری تمامعیار که به واسطه تفکدر حسدینی در رو مبدارزان مقاومدت شدکل
گرفت ،سبب شد دشمن اسرائیلی از مقاومت حدزب اهلل بده سدطو آیدد و بارهدا ار عجدز خدود
در مقابدل حددزباهلل لددب بده اعتددراف گشدداید .بده عنددوان نموندده ،سدیلوان شددالوم _ وز یدر خارجدده
سابق رژ یم صهیونیستی _ در باره جن

با حزب اهلل میگو ید:

ما چه دلیلی برای به راه انداختن جن

تابستان  2006علیده لبندان داشدتیم؟ ا گدر

به این مبادلۀ اسیران راضی میشدیم و سدمیرقنطار را در قبدال دو سدرباز اسدرائیلی
آزاد مددیکددردیم 160 ،نظددامی و غی در نظددامی اسددرائیلی کشددته نمددیشدددند و ب دیش از
پنجهزار موشک حزباهلل بر سر ما فرود نمیآمد.
 .4-6-3انتفاضه فلسطین

انتفاضدده ی دا «انقددالب سددن » ،جنددبش نددو ین ضددد صهیونیسددتی اسددت کدده محتددوای آن
اعتددرا

مددردم فلسددطین علی ده اوضدداع نابسددامان آوارگددان در اردوگدداههددا ،افددزایش ب دیکددار ی،

تبعیض نژادی و سرکوب روزانه مردم به دست رژ یم صهیونیستی است .انتفاضۀ مردمی در
سرزمینهای اشغالی ،با بهرهگیدری از کمتدرین امکاندات در پدی نیدل بده هددفی بدزر _ یعندی
صدداحبنظددران فلسددطینی در بدداره ماهی دت انتفاضدده مددردم فلسددطین و ارتبدداط آن بددا قیدام
امام حسین

سخنان بسیاری دارند .محمدد البحیصدی _ اندیشدهور ،روحدانی و نو یسدنده

فلسطینی _ به خصلتهای بارز امام حسین

در روز عاشورا اشاره می کند و می گوید:

عظیمتر ین مظهر روز عاشورا ،ز یبایی مظهر الهی بود که در شهات امام حسین
تجلددی یافددت .ایددن امددر نشددانگ ددر فددداکار ی و برحددق بددودن امددام حسددین

ب ددود.

مظلومیدت در کددربال و صددحنۀ قداسددت کددربال ،وجدوه مشددترک بدین کددربال و فلسددطین

است و بدین ترتیب میتوان مظلومیت و صدحنه قداسدت قددس و فلسدطین را بده

یاد آورد .شخصی که امروز در فلسطین با خنجدر و چداقو بده سدرباز اسدرائیلی حملده

میکند ،نشان میدهد که ملت فلسدطین قابلیدت مقابلده بدا رژ یدم صهیونیسدتی را

دارد؛ امدا کسدانی کده از ایدن امدر ناراضدیاند ،افدرادی هسدتند کده از مسدئلۀ کدربال هددم

بیزارنددد .همددانگوندده کدده امددام حس دین

بددا خددون خددود پی دروز شددد ،ملددت مظلددوم

رابطه نهضت عاشورا و انقالبهای ظلمستیز تا دوران معاصر

آزادساز ی فلسطین _ به وقوع پیوسته و تا به امروز ادامه دارد.
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فلسطین هم در پایان پیروز و سربلند خواهند شد.

امدام خمیندی در پیدرو ی انتفاضدده مددردم فلسدطین از انقددالب اسددالمی و بدده تبددع آن قیدام
خونین کربال علیه مستبدان میگو ید:
فلسطینی ،راه گم کرد خود را از راه برائت ما یافت و دیدیم که در این مبارزه چطور
حصدارهای آهندین فدرو ر یخدت و چگونده خدون بددر شمشدیر و ایمدان بدر کفدر و فر یداد بددر

گلوله پیروز شد و چطور خواب بنیاسرائیل در تصرف از نیل تا فرات آشفته گشدت
و دوباره کوکب در یدۀ فلسدطین ،از شدجر مبارکدۀ الشدرقیه و الغربیدۀ مدا برافروخدت.

(خمینی )234/20 :1364

 .4-6-4جهاد علیه داعش

از دیگر جنبشهای مقاومت اسالمی که با اعتقاد و الگو پذیری از مکتدب کدربال در کشدور
سور یه و عراق علیه تکفیریهای وهابی بده پاخاسدت ،حرکدت نیروهدای مقاومدت ،متشدکل
از جوانان سور ی ،ایرانی ،عراقی ،پاکستانی و عدهای دیگر از آزادیخواهان جهان است.
ا
ایددن جهدداد در برابددر گروههددای تکفیددری خصوصددا داعددش کدده در سددال 2014بددا حمایددت
مستقیم امر یکا و برخدی کشدورهای منطقده مانندد عربسدتان سدعودی ،اعدالم خالفدت جهدانی
نمدود و دسددت بدده جنایداتی متعدددد در عددراق و سدور یه و چنددد کشددور دیگددر ماننددد افغانسددتان زد
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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صورت پذیرفت.
ر یشۀ داعش به جماعت توحید و جهاد میرسد که در سال  1999به رهبری ابومصدعب
الزرقدداو ی تأس دیس شددد و در سددال  2004بدده شددبکۀ القاعددده پیوسددت و پددس از آن بدده القاعددد
عددراق مع ددروف شددد .داع ددش بدده تفسد دیر و قرائ ددت وهابیددت از اسددالم و خشددونتگرایددی ضددد
ش دیعیان معددروف بددود .آنددان در بیانی دهای بدده مناسددبت اربع دین و ای دام عددزای امددام حس دین
ضددمن تهدی دد ش دیعیان بدده کش دتار ،کین دۀ عمی دق خددود نسددبت بدده نهضددت ایشددان را ایدنگوندده
عنوان کردند:
إ نها لهن رضهى بإها ه امیر ها و خلیفتنها یز یهد بهن معاویه و بمها ان الحسهین کهان عههدوا
لمعاوی فان الحسین و اتباع هم اعداء لنا و هدف شرعى لداعش؛

ما راضی به اهانت به امیر و خلیفه خود یز ید بن معاو یه نیستیم و به سبب این که

حسین دشمن معاو یه بوده ،پس حسین و پیروانش هدف شرعی داعدش خواهندد
بود.

سرانجام در سال  ،1396پس از جنایدات متعددد ایدن گدروه تکفیدری و ائدتالفش در کشدتار
 33هدزار نفدر ،زخمدی شددن  41هددزار نفدر و نیدز  11هددزار مدورد گروگددانگیدری از مدردم بددا هدر دیدن و
مددذهب ،1شددهید سددردار قاسددم سددلیمانی _ فرمانددده نی درو ی قدددس سددااه پاسددداران انقددالب
اسدالمی _ کدده سدازماندهی گروههددای مقاومدت در جهدداد علیده داعددش را بدر عهددده داشددت ،در
نامددهای بدده رهبددر انقددالب اسددالمی ،پای دان س دیطر شددجر خبیث دۀ داعددش را اعددالم کددرد و ای دن
پیدروز ی بددزر را بده ایشددان و جهددان اسدالم تبر یدک گفددت تدا بدده سددبب تفکدر حسدینی ،چندین
پایانی بر دولت خودخواند داعش در سرزمینهای اسالمی رقم زده شود.
 .4-6-5انقالب یمن

از جملدده خیزشهددای معاصددر و متدأثر از کددربال کدده علیده حکومددت فاسددد یمددن و بدده تبددع آن
دشمنان خونر یز آنها شکل گرفت ،انقالب مردم یمن است .در تدار یخ  26مدارس  2015برابدر
با  6فروردین  1394ائتالفی از کشورهای عر بدی بده سدرکردگی عربسدتان بدا یدک حملده هدوایی
است.
یمنیها نیز همچدون سدایر قیامهدای برگرفتده از نهضدت حسدینی ،در عدین مظلومیدت بده
مقاومت ادامه دادهاند و مکتدب حسدینی را تنهدا راه پیدروز ی خدود مدیدانندد .رهبدر انصداراهلل
یمن با تشبیه اوضاع فعلی یمن به واقعه کربال و بیان اینکه دشمنان مدردم یمدن تنهدا تسدلیم
شدن آنان را خواستارند ،میگو ید:
نگدداه مددا در نبددرد بددا دشددمنان ،بدده امددام حسدین

اسددت کدده بددا وجددود تنهددا شدددن و

محاصره از سوی دشمنان ،قدرت و صالبت ایشان هر لحظه بیشتر شد.

رابطه نهضت عاشورا و انقالبهای ظلمستیز تا دوران معاصر

موسوم به عملیات «توفان قاطعیدت» ،آغدازگر جنگدی و یرانگدر بدود کده تدا بده امدروز ادامده یافتده
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 .1آمار مربوط به یک سال پیش از نابودی داعش است.

نتیجه 

برآیند قیامهای سرنوشتساز و مؤثر تار یخی پس از واقعۀ کدربال و نهضدت ضدد اسدتبدای
امددام حس دین

 ،بدده شددکل مکتب دی نواندیشددانه ،همددراه بددا وجددود مبددانی اعتقددادی و اهددداف

واالی انسدان سداز بدده ایدن خددتم مدیشددود کده نهضدت پو یدای کدربال در طددول زمدان جر یدان دارد.
اگرچه قیامها و خیزشهای ذکر شده که هر کدام به نحوی تبلدور ایسدتادگی امدام حسدین
در برابدر ظلدم و سدتم را آشدکار و از آن اثدر مدیپدذیرد ،یدا بده شکسدت ظداهری خدتم شدده و یدا بدده
پیدروز ی و اسددتقرار انقالبهددای اسددالمی انجامیددد ،امددا واال تددر ین نتیجدۀ ایدن قیدام مظلوماندده،
تدأثیر نهضددت پددر بددار ایشددان در رو جوامددع اسدالمی و حتدی سددایر ادیدان در حرکددت بدده سددمت
عدالت و تغییر است.
در عصر حاضر نیدز حرکتهدای اعتقدادی چدون اسدالم آوردن مدردم نیجر یده و قیدام برخدی
کشورهای عر بدی در براندداز ی حکومدتهدای ظدالم از ایدن قبیدل هسدتند .در نهایدت مدیتدوان
گفددت انق ددالب اسددالمی اید دران بدده عن ددوان یکددی از خیزشهددای الگددو گرفتدده از نهضددت امددام
حسین

نتیجهبخشترین قیام مردمی و دارای آرمان است که نمونهای موفق بدرای ایجداد

بدذر امیدد در رو و جدان سدایر عددالتخواهدان و ظلددمسدتیزان بدرای قیدام علیده سدتمگری بدده
ا
شددمار مددیرود .در واقددع ای دن انقددالب همددراه بددا اهددداف واال کدده نهایتددا زمینددهسدداز ظهددور امددام
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زمان

خواهد شد ،برگرفته از نهضت انسانساز کربالست .میتوان بده گدواه تدار یخ بده ایدن

نتیجددده رس د دید کددده کد ددربال و نهضدددت سیدالشد ددهدا

جر ید دانی حقیقد دی و دارای پاید ددار ی و

همچنین الگو یی بیمثال برای تمام انسانهای آزادیخواه بوده و خواهد بود.
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