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مى که در 
َ
»آنهاییى که نفهمیدند حسین چرا شهید شد، نفهمیدند که چرا این َعل

دست حسین بود، برافراشته شد و تکلیف پیروان حسین در قبال این رسالت 
چیست، باید بر خودشان گریه کنند و دنیاى اسالم متأّسفانه در طول قرن هاى 
ت ما پشت سر امام حکیم و بزرگوار و 

ّ
متمادى از این حقیقت غافل ماند. مل

الهى خود فهمید که شهادت حسین یعنى درس غلبه  ى خون بر شمشیر و این 
ت ما این درس را به کار بست و خون را بر شمشیر پیروز 

ّ
درس را به کار بستید و مل

کرد.« ۱۳۶۷/۰۵/۲۴

این بخشی از بیانات رهبر انقالب در جمع رزمندگان لشکر نجف اشرف درباره ی 
حادثه ی عاشورا و قیام امام حسین؟ع؟ است.

به صورت کلی، یکی از تأکیدات حضرت آیت هللا خامنه ای در برخورد با موضوِع 
»حادثه ی عاشورا« کسب معرفت و بصیرت نسبت به وجوه مختلف این 
قیام و به کار بستن درس ها و عبرت های آن در جریان زندگی است. ایشان در 
بیانات خود درباره ی ابعاد مختلف نهضت ابی عبدهللا؟ع؟ بحث کرده و از جمله 
درباره ی ۳ موضوع: هدف قیام امام حسین؟ع؟، خصوصیات نهضت حسینی و 

ثمرات و نتایج قیام عاشورا سخن گفته اند.
آنچه در ادامه می آید بررسی و تبیین این سه موضوع براساس بیانات ایشان 

است.



بازشناسی »هدف قیام عاشورا« 
اساسبیاناتحضرتآیتهللاخامنهای بر
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شهیِد خط امامت

 رهبر انقالب اسالمی: »عاشورا یک حادثه ی تاریخِى صرف نبود؛ عاشورا یک 
فرهنگ، یک جریان مستمر و یک سرمشق دائمی برای امت اسالم بود.«

۱۳8۴/۱۱/۵
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 مقدمه ای بر هدف قیام عاشورا

دربارهیهدفنهضتحســینیحرفهاوســخنانمختلفیگفتهشدهاست؛
شهادت«راهدفامام »رسیدنبهفوز برخی،»تشکیلحکومت«وبرخیدیگر

حسین؟ع؟دانستهاند:
»دوست دارند چنین بگویند که حضرت خواست حکومت فاسد یزید را کنار 
بزند و خود، یک حکومت تشکیل دهد. این هدِف قیام ابی عبدهللا علیه الّسالم 
بود... در نقطه ی مقابل، گفته میشــود: نــه آقا، حکومت چیســت؛ حضرت 
میدانست که نمیتواند حکومت تشکیل دهد؛ بلکه اصًال آمد تا کشته و شهید 

شود!« ]۱[
 ۱۳۷۴/۳/۱9 

اینموضوعــات،هدفقیام نگاهحضرتآیــتهللاخامنهایهیچیکاز امااز
لطمیانهدفونتیجــه«رخداده

َ
اینتحلیلها»خ عاشــورانبودهودرواقعدر

است:
»نه میتوانیم بگوییم که حضرت قیام کرد برای تشــکیل حکومت و هدفش 
تشکیل حکومت بود، و نه میتوانیم بگوییم حضرت برای شهید شدن قیام 
کرد... کســانی که گفته اند »هدف، حکومت بود«، یا »هدف، شهادت بود«، 
میان هدف و نتیجه، َخلــط کرده اند. نخیــر؛ هدف، اینها نبود. امام حســین 
علیه الّسالم، هدف دیگری داشــت؛ منتها رسیدن به آن هدف دیگر، حرکتی را 
میطلبید که این حرکت، یکی از دو نتیجه را داشت: »حکومت«، یا »شهادت«. 
البته حضرت برای هر دو هم آمادگی داشت. هم مقّدمات حکومت را آماده کرد 
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و میکرد؛ هم مقّدمات شهادت را آماده کرد و میکرد. هم برای این توطین نفس 
میکرد، هم برای آن. هر کدام هم میشد، درست بود و ایرادی نداشت؛ اما هیچ 

کدام هدف نبود بلکه دو نتیجه بود.« ]۲[
 ۱۳۷۴/۳/۱9 

برای درک و تبیین دقیق تر هــدف نهضت حضرت اباعبدهللا؟ع؟ الزم اســت 
ابتدا نگاهی داشته باشیم به بستر و زمینه ی وقوع این قیام. به همین منظور 
ابتدا باید به این سؤال پاســخ داد که جامعه ی اسالمی ۵۰ سال پس از پیامبر 
اســالم ؟ص؟به چه وضعیتی دچار شــد که راهی به جز »قیام« پیــش روی امام 

حسین؟ع؟ نماند؟
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انحراِف بزرگ: تبدیل امامت به سلطنت

آن توحیدوعدلبود،۵۰سالپساز ؟ص؟مبتنیبر درحالیکهحکومتپیامبر
حکومترویداد،وضعیتبهصورتاساســیدگرگون بهدلیلانحرافیکهدر

شد:
»خصوصیت حکومت پیامبر این بود که به جای ابتناء بر ظلم، ابتناء بر عدل 
داشــت. به جای شــرک و تفرقه ی فکری انســان، مّتکی بر توحید و تمرکز بر 
عبودیت ذات مقدس پــروردگار بود. به جای جهل، مّتکی بــر علم و معرفت 
بود. به جای کینه ورزی انسان ها با هم، مّتکی بر محّبت و ارتباط و اّتصال و رفق 
و مدارا بود؛ یعنی یک حکومِت از ظاهر و باطن آراســته. انسانی که در چنین 
حکومتی پرورش پیدا میکند، انسانی باتقوا، پاکدامن، عالم، بابصیرت، فّعال، 
ُپرنشاط، متحّرک و روبه کمال است. با گذشت پنجاه سال، قضایا عوض شد. 
اسم، اسم اسالم ماند؛ نام، نام اسالمی بود؛ اما باطن دیگر اسالمی نبود. به جای 
حکومت عدل، باز حکومت ظلم بر سر کار آمد. به جای برابری و برادری، تبعیض 
و دودستگی و شکاف طبقاتی به وجود آمد. به جای معرفت، جهل حاکم شد.« 

 ]۳[
 ۱۳۷9/۱/۲۶ 

جامعهیاسالمیُرخداده واقع»انحراِفتبدیلنظامامامتبهسلطنت«در در
بود:

»امامت به سلطنت تبدیل شد! ماهیت امامت، با ماهیت سلطنت، مغایر 
و متفاوت و مناقض است. این دو ضّد همند. امامت، یعنی پیشواییِى روحی 
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و معنوی و پیوند عاطفی و اعتقادی با مردم؛ اما سلطنت یعنی حکومت با زور 
و قدرت و فریب، بدون هیچ گونه علقه ی معنوی و عاطفی و ایمانی. این دو، 
درست نقطه ی مقابل هم اســت. امامت، حرکتی در میان امت، برای امت و 
در جهت خیر است. سلطنت یعنی یک سلطه ی مقتدرانه علیه مصالح مردم و 

برای طبقات خاص، برای ثروت اندوزی و برای شهوت رانی گروه حاکم.« ]۴[
 ۱۳۷9/۱/۲۶ 

ومعنویت«و»دنیاطلبی«دوعاملایجاداین»گمراهیوانحراف ذکر »دوریاز
امتاسالمیبود: عمومی«در

»دو عامل، عامل اصلی این گمراهی و انحراف عمومی است: یکی دور شدن 
از ذکر خــدا که مظهر آن نماز اســت؛ فراموش کردن خدا و معنوّیت، حســاب 
معنوّیت را از زندگی جدا کردن و توّجــه و ذکر و دعا و توّســل و طلب از خدای 
ل بــه خدا و محاســبات خداییــی را از زندگی کنار گذاشــتن. دوم 

ّ
متعال و توک

»واّتبعوا الّشــهوات«؛ دنبال شهوترانیها رفتن؛ دنبال هوســها رفتن و در یک 
جمله: دنیاطلبی. به فکر جمع آوری ثروت، جمع آوری مال و التذاذ به شهوات 
دنیا افتادن. اینها را اصل دانستن و آرمانها را فراموش کردن. این، درد اساسی و 

بزرگ است.« ]۵[
۱۳۷۱/۴/۲۲ 

حکومتاسالمی«بود: مرکز وسرانجاِماینانحراف،فراگیرِی»فساددر
»همان مدینه اى که اولین پایگاه تشکیل حکومت اسالمى بود، بعد از اندک 
مدتى به مرکز بهترین موسیقیدانان و آوازخوانان و معروفترین رقاصان تبدیل 
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شد؛ تا جاییى که وقتى در دربار شام مى خواستند بهترین مغنیان را خبر کنند، 
از مدینه آوازه خوان و نوازنده مى آوردند!... مدینه مرکز فســاد و فحشــا شد و 
آقازاده ها و بزرگ زاده ها و حتى بعضى از جوانان وابسته به بیت بنى هاشم نیز، 
دچار فساد و فحشا شدند! بزرگان حکومت فاسد هم مى دانستند چه کار بکنند 

و انگشت روى چه چیزى بگذارند و چه چیزى را ترویج کنند.« ]۶[
۱۳۷۴/۱۰/۵ 
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هدف قیام: تجدید بنای نظام و جامعه اسالمی

گرفتهبود؛انحرافی مقابلانحرافبزرگجامعهیاسالمیقرار امامحسین؟ع؟ در
دادهبود: نابودیقرار خطر که»اصلاسالم«رادر

»یک وقت مــردم که فاســد میشــوند، حکومتها هم فاســد میشــوند، علما و 
گویندگان دین هم فاســد میشــوند! از آدمهای فاســد، اصًال دین صحیح صادر 
نمیشــود. قرآن و حقایق را تحریف میکنند؛ خوبها را بد، بدها را خــوب، منکر را 
معروف و معروف را منکر میکنند! خّطی را که اسالم -مثًال- به این سمت کشیده 
است، صدوهشتاد درجه به سمت دیگر عوض میکنند!« ]۷[                          ۱۳۷۴/۳/۱9 

امام؟ع؟بودکهاین پپی»بیعتگرفتن«از حکومتباطلیزیددر سویدیگر از
بیعتبهمعنایتأییداینانحرافبود:

ع داشت که این امام هدایت پای حکومت او را امضا کند؛ »بیعت« 
ّ

»]یزید[ توق
یعنی این. میخواســت امام حســین ؟ع؟  را مجبور کند به جای این که مردم را 
ارشاد و هدایت فرماید و گمراهی آن حکومت ظالم را برای آنان تشریح نماید، 
بیاید حکومت آن ظالم را امضا و تأیید هم بکند! قیام امام حسین ؟ع؟  از این جا 
شروع شد... توقع کرد که امام حسین علیه الّسالم پای این سیه نامه ی تبدیل 
امامت اسالمی به سلطنت طاغوتی را امضا کند؛ یعنی بیعت کند. امام حسین 
فرمود »مثلی ال یبایع مثله«؛ حسین چنین امضاییی نمیکند. امام حسین ؟ع؟  
باید تا ابد به عنوان پرچم حق باقی بماند؛ پرچم حق نمیتواند در صف باطل 

قرار گیرد و رنگ باطل بپذیرد.« ]8[
 ۱۳8۱/۱/9 
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چنینفضایپی،تکلیفبزرگحضرتاباعبدهللا؟ع؟،»بازگرداندنجامعهی در
اســالمیبهخّطصحیحوتجدیدبناینظاموجامعهیاسالمی«بودکهاین

واقع»هدفقیامعاشورا«بود: موضوعدر
»پس هدف، عبارت شــد از بازگرداندن جامعه ی اســالمی به خّط صحیح. 
چه زمانی؟ آن وقتی که راه، عوضی شده اســت و جهالت و ظلم و استبداد 
و خیانِت کســانی، مســلمین را منحرف کرده و زمینه و شــرایط هــم آماده 
است... امام حسین قیام کرد تا آن واجب بزرگی را که عبارت از تجدیدبنای 
نظام و جامعه ی اســالمی، یا قیام در مقابل انحرافات بــزرگ در جامعه ی 

اسالمی است، انجام دهد.« ]9[
۱۳۷۴/۳/۱9

منکر«تحققمییافت: بهمعروفونهیاز طریق»قیاموامر کهاینهدفاز
»این از طریق قیــام و از طریق امر بــه معروف و نهی از منکر اســت؛ بلکه 

خودش یک مصداق بزرِگ امر به معروف و نهی از منکر است.«]۱۰[
 ۱۳۷۴/۳/۱9 

والبته:
»این کار، گاهی به نتیجه ی حکومت میرســد؛ امام حسین برای این آماده 

بود. گاهی هم به نتیجه ی شهادت میرسد؛ برای این هم آماده بود.« ]۱۱[
۱۳۷۴/۳/۱9 
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اســالم«معرفیگردیده کالمامامحســین؟ع؟بهعنوان»دستور اینمعنادر
است:

 »این کــه در مقابلــه ی بــا حرکــت انحرافــی فوق العــاده خطرنــاک آن روز، 
امام حسین؟ع؟  می ایستد، این میشود یک درس، که خود آن بزرگوار هم همین 
را تکرار کردند؛ یعنی کار خودشان را به دستور اسالم مستند کردند: »اّن رسول 
 لحرمات هللا ناکثًا لعهد هللا مخالفًا لسّنة 

ّ
هللا قال: من رأی سلطانًا جائرًا مستحًال

لم ُیغّیر علیه بفعل و ال قول کان 
َ

رسول هللا یعمل فی عباد هللا باإِلثم و الُعدوان ف
حّقًا علی هللا ان یدخله مدخله«؛ حضرت این را بیان کردند. یعنی من وظیفه ام 
این اســت، کاری که دارم انجام میدهم، بایســتی ابراز مخالفت کنم، باید در 

جاده ی مخالفت و ایستادگی قدم بگذارم.« ]۱۲[
۱۳9۰/۴/۱۳ 
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 گستره تاریخی یک مبارزه

میتوانبرایمبارزهوقیاماباعبدهللا؟ع؟ در بانگاهیکالننیز سویدیگر از
گســترهیتاریخ،امتدادیعظیموبیپایانیافت.مبــارزهایعلیه»جهلو

زبونیانسان«:
»اما باطن این قضیه، حرکت بزرگتری اســت که ... آن حرکت علیه جهل و 
زبونی انسان است. در حقیقت، امام حســین اگرچه با یزید مبارزه میکند، 
اما مبارزه ی گسترده ی تاریخی وی با یزیِد کوته عمِر بی ارزش نیست، بلکه 
ت انسان است؛ امام حسین با اینها 

ّ
با جهل و پستی و گمراهی و زبونی و ذل

مبارزه میکند.« ]۱۳[
 ۱۳۷9/۱/۲۶ 
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پی نوشت ها:

۱. بیانات در خطبه های نمازجمعه  ۱۳۷۴/۳/۱9
۲. همان

۳. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران ۱۳۷9/۱/۲۶
۴. همان

۵. بیانات در دیدار فرماندهان گردان های عاشورا  ۱۳۷۱/۴/۲۲
۶. بیانات در دیدار جمعی از پاسداران ۱۳۷۴/۱۰/۵

۷. بیانات در خطبه های نمازجمعه ۱۳۷۴/۳/۱9
8. بیانات در پادگان دوکوهه  ۱۳8۱/۱/9

9. بیانات در خطبه های نمازجمعه ۱۳۷۴/۳/۱9
۱۰. همان
۱۱. همان

۱۲. بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران ۱۳9۰/۴/۱۳
۱۳. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران ۱۳۷9/۱/۲۶



بازشناسی »خصوصیات قیام عاشورا« 
اساسبیاناتحضرتآیتهللاخامنهای بر
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ماندگار تا ابد

»عاشورا یک واقعه استثناییی بود.«]۱[ 
 ۱۳۷۱/۴/۱۰ 
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»یک حادثه ی تاریخی صرف نبود؛ عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر و 
یک سرمشق دائمی برای امت اسالم بود.«]۲[ 

 ۱۳8۴/۱۱/۵ 

درواقع »حسین بن علی علیه الّسالم به برکت جهادش، اسالم را زنده کرد.« ]۳[ 
۱۳۷۴/۳/۳ 

چنین حادثه ای حاوی ویژگی ها و خصوصیات خاص خود است که آن را از دیگر 
حوادث و قیام ها در طول تاریخ متمایز کرده و باعث شــده که »قیام عاشورا« 

اثری بنیادین در سرنوشت اسالم و حفظ آن بگذارد.
برخی از این خصوصیات بدین شرح اند:
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۱. اخالص

مهمترینخصوصیاتنهضتحسینی»اخالص«است: یکیاز
»حرکت حسین بن علی، حرکتی خالصًا، مخلصًا و بدون هیچ شائبه، برای خدا 
و دین و اصالح جامعه مسلمین بود... این که حسین بن علی ؟ع؟  فرمود: »اّنی 
لم اخرج اشرًا و البطرًا و الظالمًا و المفسدًا« خودنماییی نیست؛ خود نشان دادن 
نیست؛ برای خود، چیزی طلبیدن نیست؛ نمایش نیست. ذّره ای ستم و ذّره ای 
فساد، در این حرکت نیست. »و انما خرجُت لطلب االصالح فی اّمة جّدی.« این، 
نکته بسیار مهّمی است. اّنما: فقط! یعنی هیچ قصد و غرض دیگری، آن نّیت 

پاک و آن ذهن خورشیدگون را مکّدر نمیکند.« ]۴[
۱۳۷۲/۱۰/۲۶ 

وهمیناخالصهمعاملماندگاریقیاماباعبدهللا؟ع؟ شدهاست:
»کار امام حسین ؟ع؟ ، از کارهاییی است که یک سر سوزن ناخالصی در آن نیست. 
لذا شــما میببینید این جنس ناب، تا کنون مانده اســت و تا ابد هم خواهد 

ماند.«  ]۵[
۱۳۷۲/۱۰/۲۶
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۲. عقل و منطق

حرکت امام حســین ؟ع؟ حرکتی متکی بر »عقــل و منطق« بــود. درحالی که: 
»جامعه ی اسالمی، جامعه ی امامت است.«]۶[ 

 ۱۳۷۵/۳/۲۰ 
اما »بنی امّیه، امامت را در اسالم به سلطنت و پادشاهی تبدیل کردند.«]۷[ 

 ۱۳۷۵/۳/۲۰ 
در چنین شرایطی »یزیدی که بر سر کار آمده بود، نه با مردم ارتباط داشت، نه علم 
داشت، نه پرهیزگاری و پاکدامنی و پارساییی داشت، نه سابقه جهاد در راه خدا 
داشت، نه ذّره ای به معنویات اسالم اعتقاد داشت، نه رفتار او رفتار یک مؤمن و 
نه گفتار او گفتار یک حکیم بود. هیچ چیزش به پیامبر شباهت نداشت. در چنین 
شرایطی، برای کسی مثل حسین بن علی -که خود او همان امامی است که باید به 

جای پیامبر قرار گیرد- فرصتی پیش آمد و قیام کرد.« ]8[
۱۳۷9/۱/۲۶

منطِققیامعلیهحاکمیتیکهبزرگترینانحراف بنابراینحرکتحسینیمبتنیبر
رابهجامعهیاسالمیتحمیلکردهشکلمیگیرد:

»عنصر منطق و عقل در این حرکت، در بیانات آن بزرگوار متجلی است؛ قبل از 
شروع این حرکت، از هنگام حضور در مدینه تا روز شهادت. جمله، جمله ی این 

بیانات نورانی، بیان کننده ی یک منطق مستحکم است.«]9[
۱۳8۴/۱۱/۵ 
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ازجملهآنکه:
»]حضــرت[ خطاب به لشــکر دشــمن، این گونــه فرمــود: »اّیهاالّنــاس، اّن 
رسول هللا؟ص؟  قال: »من رأی سلطانًا جائرًا مستحًال لحرام هللا، ناکثًا لعهدهللا، 
مخالفًا لسّنة رسول هللا یعمل فی عبادهللا باالثم والعدوان ثم لم یغّیر بقول و 
ال فعل کان حّقًا علی هللا ان یدخله مدخله«؛ یعنی اگر کســی ببیند حاکمی در 
جامعه، بر سِر کار است که ظلم میکند، حرام خدا را حالل میشمارد، حالل خدا 
را حرام میشمارد، حکم الهی را کنار میزند -عمل نمیکند- و دیگران را به عمل 
وادار نمیکند؛ یعنی در میان مردم، با گناه، با دشــمنی و با ظلم عمل میکند 
-حاکِم فاســِد ظالِم جائر، که مصداق کاملش یزید بــود- »و لم یغّیر بقول و 
الفعل«، و با زبان و عمل، علیــه او اقدام نکند، »کان حّقــًا علی هللا ان یدخله 
مدخله«، خدای متعال در قیامت، این ســاکِت بی تفــاوِت بی عمل را هم به 
همان سرنوشتی دچار میکند که آن ظالم را دچار کرده است؛ یعنی با او در یک 

صف و در یک جناح قرار میگیرد. این را پیغمبر فرموده است.«  ]۱۰[
۱۳۷۴/۳/۱9
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۳. عزت

ویژگیهایقیامحضرتاباعبدهللا؟ع؟ »عزت«است: از یکیدیگر
»حرکت امام حســین، حرکت عّزت بود؛ یعنــی عّزت حق، عــّزت دین، عّزت 
امامت و عّزت آن راهی که پیغمبر ارائه کرده بود. امام حسین ؟ع؟  مظهر عّزت 
بود و چون ایســتاد، پس مایه ی فخر و مباهــات هم بود. این عــّزت و افتخار 
حسینی اســت. یک وقت کســی حرفی را میزند، حرف را زده و مقصود را گفته 
است، اما پای آن حرف نمی ایستد و عقب نشینی میکند؛ این دیگر نمیتواند 
ق به آن انسان، ملت و جماعتی است که پای حرفشان 

ّ
افتخار کند. افتخار متعل

بایستند و نگذارند پرچمی را که آنها بلند کرده اند، توفانها از بین ببرد و بخواباند. 
امام حسین ؟ع؟  این پرچم را محکم نگه داشت.« ]۱۱[

۱۳8۱/۱/9 

گوشهگوشهینهضتحسینینمودیافتهاست: اینخصوصیتدر
»همان جاییی هم که حسین بن علی ؟ع؟ یک شــب را مهلت میگیرد، عزتمندانه 
مهلت میگیرد؛ همان جاییی هم که میگوید: »هل من ناصرٍ« -استنصار میکند- 
از موضع عزت و اقتدار اســت؛ آن جاییی که در بین راه مدینه تــا کوفه با آدم های 
گوناگون برخورد میکند و با آنها حرف میزند و از بعضی از آنها یاری میگیرد، از موضع 

ضعف و ناتوانی نیست؛ این هم یک عنصر برجسته ی دیگر است.«]۱۲[
 ۱۳8۴/۱۱/۵ 
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۴. غربت و مظلومیت

کهباقصد»احیای قیامومبارزهیخودعلیهدستگاهظلموجور امامحسین؟ع؟در
اسالم«صورتمیپذیرفت»غریبانه«واردمیدانشد:

 »دشــوارترین مبــارزه، مبــارزه ی غریبانــه اســت... در حادثــه ی عاشــورای 
امام حسین؟ع؟ ، حتی کسانی مانند »عبدهللا بن عباس« و »عبدهللا بن جعفر« 
که خودشــان جزو خاندان بنی هاشــم و از همین شــجره ی طّیبه انــد، جرأت 
نمیکنند در مکه یا مدینه بایســتند، فریاد بزنند و به ناِم امام حســین ؟ع؟ ، 
شــعار بدهند. چنین مبارزه ای، غریبانه اســت و مبارزه غریبانه، سخت تریِن 
 مبارزه هاست. همه با انسان، دشــمن. همه از انســان، رویگردان. در مبارزه 
امام حســین ؟ع؟ ، حّتی برخی از دوستان هم معرضند. چنان که به یکی از آنها 
فرمود: »بیا به من کمک کن.« و او به جای کمک، اسبش را برای حضرت فرستاد 
و گفت: »از اسب من استفاده کن!« غربت از این باالتر و مبارزه از این غریبانه تر؟! 
آن وقت در این مبارزه ی غریبانه، عزیزترین عزیزانش در مقابل چشمش قربانی 

شوند.« ]۱۳[
 ۱۳۷۳/۳/۱۷

همینغربتایشاناست: ناشیاز »مظلومیت«اباعبدهللا؟ع؟نیز
»از هزار و اندی آدمی که با امام حســین ؟ع؟ ، از مکه به راه افتاده، یا در بین راه 
به حضرت پیوسته بودند، در شب عاشورا تعداد اندکی ماندند که با مجموع 
آنچه که روز عاشــورا خودشان را به حضرت رســاندند، هفتاد و دو نفر شدند! 
ت نیســت.

ّ
 این، مظلومیت اســت. این مظلومیت، به معنای کوچکی و ذل
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 امام حسین ؟ع؟ ، عظیمترین مبارز و مجاهد تاریخ اسالم است؛ چون او در چنین 
میدانی ایستاد و نترسید و مجاهدت کرد. اما این انسان بزرگ، به قدر عظمتش، 
مظلومیت دارد. همان قدر که بزرگ اســت، همان قدر هم مظلوم است؛ و با 

غربت هم به شهادت رسید.« ]۱۴[
۱۳۷۱/۴/۱۰

وهمین،عامل»عظمت«اینحرکتوشهدایآناست:
»عظمت شهدای کربال به این است! یعنی برای احساس تکلیف، که همان جهاد 
در راه خدا و دین بود، از عظمت دشــمن نترسیدند؛ از تنهاییی خود، احساس 
وحشت نکردند؛ کم بودن عّده ی خود را مجوّزی برای گریختن از مقابل دشمن 
قرار ندادند. این است که یک آدم را، یک رهبر را، یک ملت را عظمت میبخشد: 

نترسیدن از عظمت پوشالی دشمن.« ]۱۵[
۱۳۷۱/۴/۱۰ 
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۵. معنوّیت و عبودّیت

سرتاسر جملهویژگیهایپیاستکهدر از »تسلیممطلقخدابودن«یکیدیگر
موقعیتهــایگوناگون،این قیامعاشــوراجلوهمیکند.امامحســین؟ع؟در

خودنمایانکردهاست: رفتار خصوصیترادر
»]در رفتار امام حســین؟ع؟ [ همان معنوّیت و عّزت و ســرافرازی و درعین حال 
عبودّیت و تسلیم مطلق در مقابل خدا محسوس اســت. در همه مراحل هم 
این طور است. آن روز که صدها نامه و شاید هزارها نامه با این مضمون برای او 
آوردند که ما شیعیان و مخلصان توایم و در کوفه و در عراق منتظرت هستیم، 
دچار غرور نشد. آن جا که سخنرانی کرد و فرمود: »خط الموت علی ولد آدم مخط 
القالده فی جیــد الفتاة«، صحبــت از مرگ کرد. نگفت چنــان و چنین میکنیم. 
دشمنانش را تهدید و دوستانش را تطمیع به تقسیم مناصب کوفه نکرد. حرکت 
مسلمانانه همراه با معرفت، همراه با عبودّیت و همراه با تواضع، آن وقتی است 
که همه دستها را به طرفش دراز کرده اند و نسبت به او اظهار ارادت میکنند. آن 
روز هم که در کربال همراه یک جمِع کمتر از صد نفر، توسط سی هزار جمعیت از 
اراذل و اوباش محاصره شد و جانش را تهدید کردند، عزیزانش را تهدید کردند، 
زنها و حرمش را تهدید به اسارت کردند، ذّره ای اضطراب در این مرد خدا و این 

بنده ی خدا و این عزیز اسالم مشاهده نشد.« ]۱۶[
۱۳۷9/۱/۲۴ 
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حادثه منحصربه فرد

تاریخاست: در وبینظیر قیامعاشورابااینخصوصیات،حادثهایمتمایز
»خیلیها در دنیا قیام کردند، رهبری داشــتند؛ کشته هم شدند. در بین اینها، از 
اوالد پیغمبران و از ائّمه هم کم نبودند. اما سیدالشهدا یک فرد خاص است. 
حادثه ی کربال، یک حادثه ی منحصر به فرد است. شهدای کربال، یک جایگاه 

منحصر به خودشان دارند.«]۱۷[
 ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ 

واینگونهاستکه:
»این جنس ناب، تا کنون مانده است و تا ابد هم خواهد ماند.«]۱8[

 ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ 
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پی نوشت ها:
۱. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۳۷۱/۴/۱۰

۲. بیانات در دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه ی ماه محرم ۱۳8۴/۱۱/۵
۳. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون ۱۳۷۴/۳/۳
۴. بیانات در دیدار جمعی از پاسداران ۱۳۷۲/۱۰/۲۶

۵. همان
۶. بیانات در دیدار فرماندهان لشکر ۲۷ محمد رسول هللا )ص( ۱۳۷۵/۳/۲۰

۷. همان
8. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران ۱۳۷9/۱/۲۶

9. بیانات در دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه ی ماه محرم ۱۳8۴/۱۱/۵
۱۰. بیانات در خطبه های نمازجمعه ۱۳۷۴/۳/۱9

۱۱. بیانات در پادگان دوکوهه  ۱۳8۱/۱/9
۱۲. بیانات در دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه ی ماه محرم ۱۳8۴/۱۱/۵

۱۳. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون کهگیلویه و بویراحمد ۱۳۷۳/۳/۱۷
۱۴. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۳۷۱/۴/۱۰

۱۵. همان
۱۶. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران ۱۳۷9/۱/۲۶

۱۷. بیانات در دیدار جمعی از پاسداران ۱۳۷۲/۱۰/۲۶
۱8. همان



بازشناسی »نتایج قیام عاشورا« 
اساسبیاناتحضرتآیتهللاخامنهای بر
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»...أنا ِمن حسین «

 رهبر انقالب اسالمی: »عاشورا یک حادثه ی تاریخِى صرف نبود؛ عاشورا یک 
فرهنگ، یک جریان مستمر و یک سرمشق دائمی برای امت اسالم بود.«

۱۳8۴/۱۱/۵ 
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فکر کن اگر نمی رفتیم، چه می شد!

»نقل شده اســت بعد از آن که امام سجاد ؟ع؟ پس از حادثه ی عاشورا به مدینه 
برگشــت... یک نفر خدمت ایشــان آمد و عرض کرد: یابن رســول هللا! دیدید 
رفتید، چه شــد!... ایــن کاروان برگشــته و فقط یک مــرد -امام ســجاد ؟ع؟- در 
این کاروان هست؛ زنها اسارت کشــیده، رنج و داغ دیده اند؛ امام حسین نبود، 
علی اکبر نبود، حتی کودک شیرخوار در میان این کاروان نبود. امام سجاد ؟ع؟ در 
جواب آن شخص فرمود: فکر کن اگر نمی رفتیم، چه می شد! بله، اگر نمی رفتند، 
جسمها زنده می ماند، اما حقیقت نابود می شــد؛ روح ذوب می شد؛ وجدانها 
پایمال می شد؛ خرد و منطق در طول تاریخ محکوم می شد و حتی نام اسالم هم 

نمی ماند.« ]۱[
۱۳8۰/۱۲/۲۷ 

حضــرتآیــتهللاخامنــهایبــاتحلیــلاهــدافونتایــجقیــامحضــرت
اباعبدهللا؟ع؟ هرگونهشائبهیشکستخوردنامام؟ع؟راردمیکنند:

»خطاست اگر کسی خیال کند که امام حسین؟ع؟  شکست خورد. کشته شدن، 
شکست خوردن نیست. در جبهه ی جنگ، آن کس که کشته می شود شکست 

نخورده است. آن کس که به هدف خود نمی رسد، شکست خورده است.«]۲[ 
 ۱۳۷۱/۴/۱۰ 
چراکه »هدف دشمنان امام حسین؟ع؟ این بود که اسالم و یادگارهای نبوت را از 

زمین براندازند. اینها شکست خوردند. چون این طور نشد.«]۳[
 ۱۳۷۱/۴/۱۰ 
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نهضت حسینی به عنوان حادثه ای مهم در تاریخ اسالم با نتایج و دستاوردهاییی 
همراه بوده است. برای فهم درست این نتایج، الزم اســت اهداف این قیام را 

مدنظر قرار دهیم تا در نسبت با آن به ارزیابی نتایج پرداخته شود.
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نداِی مظلومیت اسالم

امام حسین؟ع؟  علیه »انحراف ُرخ داده در امت پیامبر ؟ص؟« قیام کرد تا مانع 
از بین رفتن اسالم شود:

»در مقابله ی با حرکت انحرافی فوق العاده خطرناک آن روز، امام حســین ؟ع؟  
می ایستد.«  ]۴[ 

۱۳/۴/۱۳9۰
»هدف امام حسین؟ع؟  این بود که در برنامه ی یکپارچه ی دشمنان اسالم، که 
همه جا را به رنگ دلخواه خودشان درآورده بودند یا قصد داشتند درآورند، رخنه 
ایجاد شود؛ اسالم و ندای مظلومیت و حقانیت آن در همه جا سر داده شود و 

باالخره دشمن اسالم، مغلوب شود. و این، شد.«]۵[
 ۱۳۷۱/۴/۱۰ 

دوسرفصل ایناساسحضرتآیتهللاخامنهای»نتایجقیامعاشــورا«رادر بر
»نتایجکوتاهمدت«و»نتایجبلندمدت«برشمردهوتحلیلکردهاند:

»هم در کوتاه مدت امام حسین؟ع؟  پیروز شد و هم در بلندمدت.« ]۶[
۱۳۷۱/۴/۱۰ 
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۱. نتایج کوتاه مدت قیام عاشورا

امام حســین؟ع؟  در کوتاه مدت پیروز شد: »در کوتاه مدت به این ترتیب که، 
خود این قیام و شهادت مظلومانه و اسارت خاندان آن بزرگوار، نظام حکومت 
بنی امیه را متزلزل کرد. بعد از همین حادثه بود که در دنیای اسالم -در مدینه 
و در مکه- پیی درپیی حوادثی پیش آمد و باالخره منجر به نابودی سلسله ی آل 
ابی سفیان شد. به فاصله سه، چهار سال، سلسله ی آل ابی سفیان به کلی برافتاد 

و از بین رفت.« ]۷[
 ۱۳۷۱/۴/۱۰

حرکــت عاشــورا، قیــام  از بعــد بنیامیــه سلســلهی نابــودی  بــر عــالوه
ریزی«

ُ
اباعبدهللا؟ع؟ باعث»بیداری«وجدانمردمشدو»روحیهیمسئولیتگ

به»روحیهیمسئولیتپذیریوظلمستیزی«تبدیلشد.شکلگیریقیامهای
بود: نهضتحسینینتیجهیاینتغییر بعداز پیاپپیعلیهُحکمایجور

»چه کسی به فکر این بود که با دستگاه ظلم و فساد آن روز یزیدی مبارزه کند؟ 
در چنین زمینه ای، قیام عظیم حسینی به وجود آمد، که هم با دشمن مبارزه 
کرد و هم با روحیه ی راحت طلبی فســادپذیر رو به تباهی میان مســلمانان 
عادی و معمولی. این مهم اســت. یعنی حســین بن علی؟ع؟ ، کاری کرد که 
وجدان مردم بیدار شد. لذا شما می بینید بعد از شــهادت امام حسین ؟ع؟، 
قیامهای اسالمی یکی پس از دیگری به وجود آمد... حسین بن علی؟ع؟ ، کاری 
کرد که در همه ی دورانهای حکومت طواغیت، کسانی پیدا شدند و بااینکه 
از دوران صدر اسالم دورتر بودند، اراده شان از دوران امام حسن مجتبی؟ع؟ ، 
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برای مبارزه ی با دستگاه ظلم و فساد بیشتر بود... مرتب در داخل ملتها قیام 
به وجود آمد. این قیامها را چه کســی به وجود آورد؟ حسین بن علی؟ع؟ . اگر 
امام حسین ؟ع؟ قیام نمی کرد، آیا روحیه ی تنبلی و گریز از مسئولیت تبدیل 
به روحیه ی ظلم ستیزی و مسئولیت پذیری می شد؟... تا قبل از شروع قیام 
 امام حســین؟ع؟ ، خواص هم حاضر نبودند قدمی بردارنــد. اما بعد از قیام 

امام حسین ؟ع؟ ، این روحیه زنده شد.«]8[
 ۱۳۷۱/۱۱/۶ 
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۲. نتایج بلندمدت قیام عاشورا

دســتاوردهایکوتاهمدت،قیامعاشــورانتایجبنیادینوفوقالعاده عالوهبر
آنبهعنوان»نتایجبلندمدت«قیام انقالباز داشتکهرهبر مهمدیگرینیز

اباعبدهللا؟ع؟ یادکردهاند:
»در درازمدت هم امام حســین ؟ع؟ پیروز شد. شــما به تاریخ اسالم نگاه کنید 
و ببینید چقدر دین در دنیا رشد کرد! چقدر اسالم ریشه دار شد! چگونه ملتهای 
اسالمی پدیدار شدند و رشد کردند! علوم اسالمی پیشــرفت کرد، فقه اسالمی 
پیشرفت کرد و باالخره بعد از گذشت قرنها، امروز، پرچم اسالم بر فراز بلندترین 
بامهای دنیا، در اهتزاز است. آیا یزید و خانواده یزید به این که اسالم این طور، 
روزبه روز رشــد کند راضی بودند؟ آنها می خواســتند ریشــه اســالم را بکنند؛ 
می خواستند از قرآن و پیغمبر اســالم، اسمی باقی نگذارند. اما می بینیم که 

درست به عکس شد.«]9[
 ۱۳۷۱/۴/۱۰ 

واقعمهمتریننتیجهودستاوردقیامعاشورا»حفظوماندگاریاسالم«است: در
»اساس دین با عاشورا پیوند خورده و به برکت عاشورا هم باقی مانده است. 
اگر فداکارِى بزرِگ حسین بن علی ؟ع؟ نمیبود -که این فداکاری، وجدان تاریخ را 
ی متوّجه و بیدار کرد- در همان قرن اول یا نیمه ی قرن دوم هجری، بساط 

ّ
به کل

ی برچیده میشد.« ]۱۰[
ّ
اسالم به کل

۱۳۷۲/۳/۲۶ 
و در یک جمله: »همین حرکت، اسالم را حفظ کرد.« ]۱۱[

۱۳9۰/۴/۱۳ 
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دورانکودکیامامحسین؟ع؟ فرمودهبودند:"حسیُنِمّنیَو اسالم ؟ص؟در پیامبر
أناِمنحسین".اینکالمباقیامخونینحضرتاباعبدهللا؟ع؟معنامییابد:

»حرکت نبوی و حرکت حسینی، مثل دایره ی متحدالمرکز هستند. به یک جهت 
متوّجهند. لذا این جا »حسین ِمّنی َو أنا ِمن حسین« معنا پیدا میکند.«]۱۲[

 ۱۳۷۵/9/۲۴ 
و »"و انا من حسین"؛ یعنی دین پیامبر، زنده شده ی حسین بن علی است.« ]۱۳[
۱۳۷۷/۲/۱8 

اینکه: وکالمآخر
»جز با منطق عشق و با چشم عاشقانه، نمیشود قضایای کربال را فهمید. باید 
با چشم عاشــقانه نگاه کرد تا فهمید حسین بن علی در این تقریبًا یک شب و 
نصف روز، یا حدود یک شبانه روز -از عصر تاسوعا تا عصر عاشورا- چه کرده و 
چه عظمتی آفریده است! لذاســت که در دنیا باقی مانده و تا ابد هم خواهد 

ماند.«]۱۴[
 ۱۳۷۷/۲/۱8 
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۱۴. همان





»اساس دین با عاشـــورا پیوند خورده و به برکت عاشورا هم باقی مانده 
اســـت. اگر فداکارِى بزرِگ حســـین بن علی؟ع؟نمیبود -که ایـــن فداکاری، 
ی متوّجه و بیدار کـــرد- در همان قرن اول یا نیمه ی 

ّ
وجدان تاریخ را به کل

ی برچیده میشد.«
ّ
قرن دوم هجری، بساط اسالم به کل

۱۳۷۲/۳/۲۶ 


