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پیشگفتار

»چگونه امتی که به اسالم و پیامبر اکرم؟ص؟ منتسب بود، دربرابر فاجعه ای به این 
عظمت، نه تنها سکوت کرد، بلکه با آن همراه نیز شد؟« این پرسشی است که در ذهن 
کسانی که با واقعۀ عاشورا روبه رو می شوند پدید می آید. پس از جنگ ها و فتوحاِت 
آن زمــان، سرزمین های اسالمی بسیار گسترده شده بودند و تعداد مسلمانان نیز رو 
به افزایش بود؛ میلیون ها مسلمان، از افغانستان تا روم شرقی، از قفقاز و آذربایجان 
تا بحرین و عمان، در ایــن سرزمین ها زندگی می کردند. طبیعی اســت که در چنین 
جامعه ای، به تعداد افراد خود، نظرهای متفاوت و باورهای گوناگونی وجود داشته 
باشد. اما چگونه این جمعیت، با وجود گوناگونی و تنوع خود، در جنایت فجیعی 
مانند شهادت فرزند پیامبر اکرم؟ص؟ و اسارت اهل بیت؟مهع؟، به اتفاق نظر و وحدت 
عمل رسید؟ چرا این تفاوت ها در چنین امر شنیعی به وحدت تبدیل شد؟ کتاب پیِش رو 

به این پرسش می پردازد.

این کتاب برپایۀ سلسله سخنرانی های اندیشمند انقالبی و خطیب توانا، حجت االسالم 
محمدصادق حیدری، در دهۀ اول محرم ۱۴۴۰ هجری قمری )مقارن با ۱۳۹۷ هجری 

شمسی( و در شهر مقدس قم، در مسجد »اهل بیت؟مهع؟«، نوشته شده است.

برای پاسخ به این پرسِش بنیادین و بررسی این موضوع برپایۀ قرآن و روایات، در گفتار 
اول تا سوم و به مثابۀ مقدمه، »ساختارهای اجتماعی« به عنواِن عامِل اصلِی ایجاِد 
وحدت در میان افراد و اقشار جامعه معرفی می شوند. سپس با تقسیم ساختارهای 
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اجتماعی براساس »کفر«، »نفاق« و »ایمان« و اشاره به نقش مهم آن ها در سرنوشت 
ارائــه می شود. هم زمان نیز سهمی  انسان ها، زمینه های شکل گیری »فقه حکومتی« 
گرفته  ایــن ساختارها در جنایت عظیمی مانند واقعۀ عــاشــورا درنظر  بــرای  اساسی 
می شود. از گفتار چهارم به بعد، ساختارهایی که موجِب پدید آمدِن حادثۀ عاشورا 

و شهادت امام حسین؟ع؟ شده اند در دو عرصۀ سیاسی و اقتصادی تبیین می شوند.

با توضیحات این کتاب، روشن می شود که پیام عاشورا برای امــروز نیز باید ناظر به 
 مشکالِت 

ً
وظایف اجتماعی و در مقابله با ساختارهای مــادی گــرا معنا شــود. اساسا

فعلِی جامعۀ شیعه، که بزرگ ترین دستاورد آن در عصر غیبت، شکل گیری نظام مقدس 
جمهوری اسالمی است نیز ناشی از همین ساختارهاست. این کتاب با تطبیِق قاعده منِد 
»ساختارهای اجتماعِی قاتِل امام؟ع؟« بر »ساختارهای اجتماعِی برانداِز نظام«، فهمی 
نوین از پیام عاشورا و تکالیِف جدیِد برخاسته از آن برای این دوره از تاریخ ارائه می کند 
و پیشنهادهایی نیز برای طراحِی ساختارهای الهی مطرح می کند تا براساس آن ها بتوان 
چالش های جمهوری اسالمی ایران را برطرف کرد. همچنین می توان از فرصِت بزرِگ 
»اجتماِع مؤمنان در ایام عزاداری« نیز برای بسیِج روحی، فکری و عملِی آنان به منظور 

پیشبرد انقالب اسالمی و عبور از امتحانات اجتماعی استفاده نمود.

ــروری اســـت کــه اثـــِر پــیــِش رو تنها بــه ســاخــتــارهــای  ــایــان نــیــز ذکـــر ایـــن نکته ضــ در پ
سیاسی ـ اقتصادی در آن زمان و در این دوران پرداخته است و به دلیِل محدودیِت زماِن 
سخنرانی ها در شب های دهۀ اول محرم، ساختارهای فرهنگِی قاتِل امام؟ع؟ و برانداِز 
نظام را مــورد بحث قــرار نــداده اســت. امید است فرصت تکمیل این کار در آینده ای 

نزدیک فراهم شود.

حسینیۀ اندیشه
زمستان ۱۳۹۸



گفتار اول

وشــنگِر  ر ادعیــه؛  و  یــارات  ز فرهنــگ 
و  جامعــه  »امــت،  اساســِی  نقــِش 
شــهادت  در  اجتماعــی«  ســاختارهای 

حســین؟ع؟ امــام 
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»چگونه امتی که به اسالم و پیامبر اکرم؟ص؟ منتسب بود، دربرابر فاجعه ای به این 
عظمت، نه تنها سکوت کرد، بلکه با آن همراه نیز شد؟« این پرسشی است که در ذهن 
کسانی که با واقعۀ عاشورا روبه رو می شوند پدید می آید. پس از جنگ ها و فتوحاِت 
آن زمــان، سرزمین های اسالمی بسیار گسترده شده بودند و تعداد مسلمانان نیز رو 
به افزایش بود؛ میلیون ها مسلمان، از افغانستان تا روم شرقی، از قفقاز و آذربایجان 
تا بحرین و عمان، در ایــن سرزمین ها زندگی می کردند. طبیعی اســت که در چنین 
جامعه ای، به تعداد افراد خود، نظرهای متفاوت و باورهای گوناگونی وجود داشته 
باشند. اما چگونه این جمعیت، با وجود گوناگونی و تنوع خود، در جنایت فجیعی 
مانند شهادت فرزند پیامبر اکرم؟ص؟ و اسارت اهل بیت؟مهع؟، به اتفاق نظر و وحدت 
عمل رسید؟ چرا این تفاوت ها در چنین امر شنیعی به وحدت تبدیل شد؟ کتاب پیِش رو 

به این پرسش می پردازد.

عاشورا واقعه ای محدود به یک روز نبود که مردم از خطری که فرزند پیامبر؟ص؟ را 
تهدید می کرد بی خبر باشند؛ امام حسین؟ع؟ و خانوادۀ ایشان بیش از پنج ماه بود 
که به دلیل خطری که جان ایشان را تهدید می کرد  آواره و خانه به دوش بودند و این 
واقعیت را، به روش های گوناگون، برای همگان علنی می کردند، اما واکنشی از جامعۀ 
، تا پیش از انقالب امام سجاد و حضرت  مسلمانان دیده نشد. حتی پس از عاشورا نیز
گاه از واقعۀ عاشورا دیده نشد. این در  زینب؟امهع؟ در شام، واکنش خاصی از جامعۀ آ
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حالی است که قتل خانوادۀ پیامبر؟ص؟، حتی در همان جامعۀ آلــوده و پر از نفاق، 
چنان قباحتی داشت که وقتی مروان به حاکم مدینه پیشنهاد داد تا امام حسین؟ع؟ را 
به دلیل سرپیچی از بیعت، در همان محل استانداری مدینه به شهادت برساند، حاکِم 
َشْرَت  إَلَّ  ِبَذَهاِب ِديِن َو ُدْنَياي ؛ وای بر تو! پیشنهاد 

َ
َك  أ

َ
َك ِإّن ْيَ اموِی مدینه به او گفت: »َو

تو به این معناست که دین و دنیایم را از دست بدهم!«۱

اکنون چگونه افراد این جامعه، با تمام گوناگونی و تفاوت خود، بر انجام این جنایت 
عظیم یا حتی سکوت دربرابر آن، به وحدت اجتماعی می رسند؟ این پرسِش اصلِی این 
سلسله بحث است که پاسخ آن در واقعیتی به نام »جامعه و ساختارهای اجتماعی« 
نهفته است و بدون توجه به این واقعیت نمی توان این موضوع را تحلیل و بررسی کرد. 
، به فهِم صحیِح پیاِم  باید با تطبیق صحیح و قاعده مند این واقعیت بر جامعۀ امروز
عاشورا برای دورۀ کنونی رسید و آن را مبنای حل چالش های جمهوری اسالمی ایران قرار 

داد، نظامی که بزرگ ترین دستاورِد جامعۀ شیعه در عصر غیبت است.

بنابر روایات، عظمت مصیبت حضرت امام حسین؟ع؟ و، به تبع، شگفت انگیز بودِن 
همراهِی یک جامعه با آن، بسیار فراتر از درِک جامعۀ منافِق آن روز و حتی جامعۀ 
مؤمناِن امروز است. ابن قولویه، نویسندۀ کتاب کامل الزیارات )از معتبرترین کتاب های 
حدیث شیعه(، روایتی از امام صادق؟ع؟ نقل می کند که عظمت این مصیبت و سنگینِی 
این عزای بزرگ در آسمان ها را توضیح می دهد. امــام؟ع؟ می فرمایند: »ای ابابصیر ! 
حضرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟ برای امام حسین؟ع؟ می گرید و صدای اندوهناکی از او بلند 
می شود که براثِر آن صدا، آتش جهنم به جوش و خروش درمی آید و ]جهنم[ فریادی 
می کشد که فرشتگاِن حافظ و نگهباِن جهنم آماده می شوند تا آن را مهار کنند، که اگر 
این کار را نکنند، آتش جهنم طغیان می کند و به زمین می رسد و اهل زمین را می سوزاند. 
بنابراین فرشتگاْن درهای جهنم را می بندند و این التهاِب شدید تمام نمی شود تا زمانی 
که حضرت صدیقۀ طاهره؟اهع؟ آرام شود و به گریۀ خود پایان دهد.« آنگاه فرمودند: 
»براثر ایــن گریه و حــزن و صــدای نالۀ حضرت زهــرا؟اهع؟، فرشتگان از روی شفقت و 
ترحم، خدا را می خوانند و به درگاه حق، تضرع و زاری می کنند و اهل زمین و اطراف 

اللهوف علی قتلی الطفوف، ص ۲۳.  .1
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، همه، تضرع و ناله می کنند. به دلیل ترس از ]نابودِی[ اهل زمین، صداهایی از  آن نیز
فرشتگان، آمیخته با تقدیس خدای متعال، بلند می شود و اگر صدایی از صداهای آن ها 
به زمین برسد، اهل زمین بی هوش می شوند و کوه ها قطعه قطعه می شوند و زمین با 
، بسیار عظیم  اهلش به لرزه می افتد.« سپس ابوبصیر می پرسد: »فدایت شوم! این امر
خباری است که تو نشنیده ای! ای 

َ
و بزرگ است!« حضرت می فرمایند: »از این عظیم تر ا

! دوست نداری در زمرۀ کسانی باشی که حضرت فاطمه؟اهع؟ را کمک می کنند؟«  ابابصیر
ابوبصیر می گوید: »وقتی امام؟ع؟ این کالم را فرمودند، به گونه ای ]حالت[ گریه به من 
دست داد که قادر به سخن گفتن نبودم و چنان بغض گلویم را می فشرد که توانایی 
تکلم نداشتم. پس از مجلِس حضرت، با چنان حالی برخاستم و بیرون آمدم که نه غذا 
خوردم و نه خوابیدم و صبح روز بعد را با حالی ترسان روزه گرفتم تا آن که دوباره به 

محضر مبارکشان مشرف شدم. وقتی امام را ساکن و آرام دیدم، من نیز آرام گرفتم.«۱

اصًال همین عظمت مصیبت امام حسین؟ع؟ و ناله و حزن حضرت صدیقۀ طاهره؟اهع؟ 
و وضعیت عــزای فرشتگاِن آسمان ها و اهل عرش است که بــه انــدازۀ معرفت ما، در 
عزاداری هایمان جاری می شود و باعث می شود تا شیعیان برای اقامۀ این عزا، به تکاپو 
درآیند. امثال این روایت می تواند مقداری از عظمِت مصیبِت حضرت سیدالشهدا؟ع؟ 
و آثار آن بر آسمان و زمین و تغییر و دگرگونی آن ها را تبیین کند، همان تغییری که در 
ماَواِت و  یِع الّسَ ِم َو ِف َجِ

َ
ا ِف اإلْسل َتَ ّیَ ِز زیارت عاشورا، با عبارت »ُمِصیَبًة َما أْعَظَمَها َو أْعَظَم َر

األرِض«، اجماًال به آن اشاره شده است.

در زیــارت عاشورا، پس از بیاِن عظمِت این مصیبت، بالفاصله این عبارت ذکر شده: 
ْم َعْن 

ُ
ــًة َدَفَعْتک ّمَ

ُ
َعَن اهلُل أ

َ
َبْيِت، َو ل

ْ
 ال

َ
ْم أْهل

ُ
ْيک

َ
ِم َو اجَلــْوِر َعل

ْ
ل

ُ
َسْت أَساَس الّظ ــًة أّسَ ّمَ

ُ
َعَن اهلُل أ

َ
»َفل

ِدیَن  َمّهِ ُ َعَن اهلُل الْ
َ
ْم، َو ل

ُ
ْتک

َ
ًة َقَتل ّمَ

ُ
َعَن اهلُل أ

َ
ُم اهلُل ِفهَیا، َو ل

ُ
َبک

َ
ّت ِت َر

َّ
ُم ال

ُ
اِتِبک ْم َعْن َمَر

ُ
ْتک

َ
ال ْم َو أَز

ُ
َمَقاِمک

ْم.« این گناه عظیم، یعنی به شهادت رساندِن امام حسین؟ع؟، 
ُ

ْمِکنِی ِمْن ِقَتاِلک ْم ِبالّتَ ُ لَ
به عنوان تنها باقی ماندۀ اهل کسا، لعنت را متوجِه مسبباِن آن می کند و، به تصریح 
عبارات فوق، »امت« چنین سوگ سنگین و جنایت عظیمی را رقم زده است. باید توجه 
داشت که این لعنت برای امتی است که اهل بیت؟مهع؟ را به قتل رسانده و پایه های ظلم 

کامل الزیارات، ص ۲00.  .1
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بر این بزرگواران را طراحی کرده است، جامعه ای که با تمکین و تبعیت از رهبراِن نفاق، 
باعث شهادت امام حسین؟ع؟ شد. بنابراین این لعن منحصر به کسانی نیست که در 
عاشورا حضور داشتند و امــام؟ع؟ را به شهادت رساندند، بلکه برای جامعه ای است 
 ، که موجب شهادت ایشان شده است. البته عالوه بر لعنت بر امت، رهبراِن نفاق نیز

به عنوان سردمداران این جامعه، در این زیارت لعن شده اند.

در زیارت مطلقۀ امام حسین؟ع؟ نیز ـ که از لحاظ سند، از معتبرترین زیارت هاست ـ 
ْم 

ُ
ْتک

َ
ٌة َقَتل ّمَ

ُ
ِعَنْت  أ

ُ
لعن ها منحصر به افراد خاصی نیست، بلکه »امت« لعن شده است: »ل

ْ ُتْسَتْشَهد؛  ــٌة َشِهَدْت َو لَ ّمَ
ُ
ْم َو أ

ُ
ْيک

َ
ــٌة َظاَهَرْت َعل ّمَ

ُ
ْم َو أ

ُ
َیَتک

َ
ــٌة َجَحَدْت َول ّمَ

ُ
ْم َو أ

ُ
َفْتک

َ
ــٌة َخال ّمَ

ُ
َو أ

لعنت خداوند بر جامعه ای که شما را به قتل رساند، جامعه ای که با شما مخالفت کرد، 
جامعه ای که شما را انکار کرد، جامعه ای که پشت به پشت هم داد ]و با همکاری و 
پشتیبانِی هم،[ برضد شما عمل کرد، جامعه ای که وضعیت و جایگاه شما را شاهد بود، 

اما گواهی نداد ]یعنی در راه شما خطر نکرد و شهید نشد[.«

موضوع همۀ این لعن ها امت و جامعه است؛ یعنی امام حسین؟ع؟ فقط با یزید، 
، ابن سعد، حرمله، خولی و دیگر منافقان و سپاهیان آن ها نجنگیدند، بلکه دربرابر  شمر
هویت و تمامیِت یک جامعه )در همۀ ابعاد( قــرار داشتند. درواقــع جامعه باعِث 
به شهادت رسیدِن امام حسین؟ع؟ شد. این حقیقت در دعای ندبه نیز به صراحت 
ِدِه؛ جامعۀ 

ْ
ِه َو ِإْقَصاِء ُول ِحِ  َقِطیَعِة َر

َ
ِمَعٌة َعل  َمْقِتِه، ُمْ

َ
ٌة َعل ــُة ُمِصّرَ ّمَ

ُ ْ
بیان شده است: »َو األ

]به ظاهر مسلمان[ بر دشمنی با ایشان و خشمگین کردنشان اصرار داشت و ]افراد این 
، وحدتی اجتماعی را تشکیل دادند تا ]با همدلی و همکاری  جامعه[، با کمک یکدیگر
و همراهی و هم فکری،[ نسل رسول خدا؟ص؟ را از بین ببرند و فرزندان ایشان را تبعید 
کنند.« در این دعای شریف، پس از بیان عملکرد این جامعه، قتل و شهادت و آزار و 
 َو ُسِبَ َمْن 

َ
 َمْن ُقِتل

َ
اذیت خاندان نبوت به عنوان نتیجۀ این رفتار معرفی می شود: »َفُقِتل

ْقِصَی؛ ستمکاران گروهی از اهل بیت؟مهع؟ را به قتل رساندند، بعضی را 
ُ
ْقِصَی َمْن أ

ُ
ُسِبَ َو أ

اسیر کردند و برخی را تبعید نمودند.« البته پیش از بیان این نتیجه، تعداد اندکی از این 
َفٰ ِلِرَعاَیٍة.« پس جامعه و امت نقشی اساسی در  ْن َو َّ  مِ

َ
َقِلیل

ْ
 ال

َّ
جامعه استثنا می شوند: »إل

شهادت امام حسین؟ع؟ دارد.
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هنگامی که امام حسین؟ع؟ قصد عزیمت به مکه را داشتند، برای برادرشان، محمد 
ا َخَرْجُت  َ َ

حنفیه، وصیتی نوشتند که در آن نیز به همین موضوع مهم اشاره می شود: »إّن
ِة َجّدی؛ من فقط برای اصالح امت جدم از این شهر خارج شدم.«۱  ّمَ

ُ
ِح ِف أ

َ
ِب اإلْصل

َ
ِلَطل

حتی منافقان و دشمنان اهل بیت؟مهع؟ نیز به جامعه و وحــدت آن توجه داشتند و 
ازاین رو هنگامی که حضرت مسلم؟ع؟ اسیر شدند،  ابن زیاد به ایشان گفت: »تو وحدت 
جامعۀ مسلمانان را به هم زدی.« ایشان در پاسخ فرمودند: »نه، تو و پدرت بودید که 
وحدت امت اسالمی را از بین بردید! ما شایسته تر به این امر بودیم و شما اتحادی را که 

باید بر محور اهل بیت؟مهع؟ ایجاد می شد نابود کردید.«2

پس درواقــع بــرای اصــالِح »امــت« بــود که امــام حسین؟ع؟ قیام کردند و، درمقابل، 
منافقان نیز قصد داشتند همین امت را تصاحب کنند. بنابراین اگر قرار است عاشورا و 
پیام آن را بررسی کنیم، نباید پیام این قیام بزرگ را به اجتناب از غیبت و تهمت و لقمۀ 
حرام یا رعایت حجاب و احترام والدین برای تک تک افــراد منحصر کرد. اگرچه این 
احکاِم فردی نیز بسیار مهم اند و از دستورهای نورانِی خداوند هستند، اما به غیر از فرد، 
جامعه نیز باید احکامی را رعایت کند. رعایت نکردِن این احکام بود که باعث شد 
همین جامعه با امام حسین؟ع؟ به مبارزه برخیزد و ایشان را به شهادت برساند. پس 
پای »امت« در میان است و ما باید عالوه بر یادگیرِی وظایِف فردی از واقعۀ عاشورا، به 
وظایف اجتماعی خود نیز توجه کنیم. برای فهم قیام عاشورا باید این سؤال را مدنظر 
قرار داد: چگونه انحراف های جامعه را بفهمیم و دربرابر آن ها بایستیم؟ راِز تداوِم 

حیاِت یک جامعه چیست؟

ممکن است گفته شود جامعه تفاوت چندانی با فرد ندارد، زیرا جامعه چیزی جز در 
کنار هم قرار گرفتِن افراد نیست. بنابراین اگر هرکس وظایف خود را به درستی انجام 
دهد و خود را اصالح کند، جامعه نیز درنهایت اصالح می شود. این مطلب از مطالِب 
بــرای مؤمنان  ــادی  زی که مشکالت  مشهوِر ناقص، ساده انگارانه و غیردقیقی اســت 
به وجود آورده، فهم ما را از قیام امام حسین؟ع؟ و اهداف ایشان تنزل داده و باعِث 

بحاراألنوار، ج 44، ص ۳۲9.  .1
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وارد شدِن ضربه های زیادی به جامعۀ اسالمی شده است. بله، درست است که تک تک 
افراد، واحدهای تشکیل دهندۀ جامعه هستند، اما جامعه، فارغ از افراد تشکیل دهندۀ 
خــود، یک واقعیت است و هویت جداگانه ای دارد. بــرای نمونه، با فرارسیدِن ماه 
محرم،  ممکن اســت کسی در خانۀ خــود روضــه ای بخواند، مرثیه ای گــوش دهــد، به 
مصائب امام حسین؟ع؟ توجه پیدا کند و عزاداری نماید، اما وقتی برای عزاداری وارد 
مسجد و مجالس پرجمعیت می شود، عزاداری و سینه زنی و نوحه خوانِی این جمعیت 
را می بیند، در فضای مراسم قرار می گیرد و مطالب سخنران و مداح را می شنود،  حال 
 با عــزادارِی فــردِی او بسیار متفاوت اســت. در این نوع 

ً
دیگری پیدا می کند که قطعا

عــزاداری، واقعیِت جامعه بر فرد اثر می گذارد و شاید چندین برابِر حالِت عــزادارِی 
فردی، نسبت به امام حسین؟ع؟ توجه پیدا کند. بنابراین هنگامی که افرادی با هدفی 
مشترک در کنار یکدیگر جمع می شوند و کارهایی مشابه انجام می دهند، حقیقِت 
دیگری غیر از حقیقِت تک تِک افــراد شکل می گیرد. مثال دیگر نیز این آیه است: > َو 
<؛ »هرچه توان دارید دربرابر کافران به کار گیرید«۱ اگر  �ةٍ ّوَ ْم ِم�نْ �ةُ َطْع�ةُ ْس�ةَ

ْ
ُهْم َما ا

َ
وا ل

ُ
ِعّد

أَ
ا

هرکس بخواهد به صورت فردی وظیفۀ خود را انجام دهد، نهایِت کاِر او تهیۀ اسلحه 
و آمــوزش و تمرین فــردی اســت. اگر تک تک افــراد به این صــورت خود را مسلح کنند 
و آمــادۀ نبرد شوند، آیا می توانند دربرابر حملۀ دشمن مقاومت کنند؟  دشمنی که با 
 
ً
طراحی نقشه های دقیق و پیچیدۀ عملیاتی به جنگ با چنین افرادی آمده است قطعا

بر آن ها پیروز خواهد شد، زیرا به وسیلۀ ایجاِد وحدت و ارتباط منسجم میان افراد 
خود، واقعیتی مرّکب پدید آورده و جامعه ای نظامی تشکیل داده است، در حالی که 
در این سوی جبهه، همه به صورت فردی عمل می کنند؛ یکی به تنهایی به پیش می رود، 
یکی به راست می چرخد، یکی به عقب برمی گردد و دیگری می ایستد. بنابراین جامعه 

هویتی غیر از تک تک افراد دارد.

در همین راستا باید توجه داشت که »امت« )از ریشۀ »أ م م«( در زبان عربی، به معنای 
هدف مشترکی است که یک جمع براساس آن، در کنار یکدیگر جمع می شوند. برای 
فهم قیام عاشورا و درک وظایف خود در قبال آن باید به این پرسش مهم توجه کرد: 

سورۀ انفال، آیۀ 60.  .1
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»جامعه چه وظیفه ای دارد؟« اهمیت این پرسش در این است که »جامعه« دربرابر 
امام حسین؟ع؟ ایستاد، با همۀ ابعاد و روابط و ساختارهای خود. امام؟ع؟ نیز برای 
اصالح همین جامعه قیام کردند و به شهادت رسیدند. پس هنگامی که دربارۀ عاشورا 
صحبت می کنیم باید به جامعه نیز دقت کنیم و به این نکته توجه داشته باشیم که 
جامعه چیزی غیر از جمِع تک تِک افــراد اســت. اگــر کسی در وظیفۀ خــود نسبت به 
عاشورا، به اعمال فردی اکتفا کند، برخالف روایات عمل کرده است، زیرا باید روابط و 
ساختارهای اجتماعی ای که زمینۀ شهادت امام؟ع؟ را ایجاد کردند را شناخت تا بتوان 
وظیفۀ جامعۀ امــروِز خود را فهمید. در غیر این صــورت، جامعۀ ما نیز دچــار همان 
خطراتی می شود که جامعۀ امام حسین؟ع؟ را به شهادِت ایشان سوق داد. اگر قرار 
است عزاداری ها در مسیر امام حسین؟ع؟ قرار بگیرند و به اصالح امت بپردازند، باید 
به مشکالت جامعه و روابط و ساختارهای اجتماعی بپردازند و توجه مردم را به آن ها 

جلب کنند.

امروزه روشن است که جامعه و ساختارهای آن واقعیتی مستقل از تک تک افراد است 
و هویت جداگانه ای دارد. حتی می توان گفت واقعیتی بسیار بزرگ تر از آن نیز شکل 
گرفته است، به گونه ای که جوامع و ساختارهای آن ها، با تمامی پیچیدگی خود، مانند 
افرادی شده اند که جامعۀ بزرگ تری به نام »جامعۀ جهانی« را تشکیل می دهند؛ یعنی 
جامعۀ جهانی نیز به واقعیتی تبدیل شده که ورای هریک از این جامعه ها، هویت 
مستقل و ساختارهای ویژۀ خود را دارد. موضوع این ساختارها دیگر هماهنگِی »یک« 
جامعه نیست، بلکه هماهنگِی »جامعه ها« است که این امر در سازمان ملل متحد 
تجلی یافته است. یکی از بخش ها و ساختارهای این سازمان، »شورای امنیت« نام دارد 
و به تصمیم گیری دربارۀ امنیت جهان می پردازد. اما چرا تصمیم گیراِن اصلِی این شورا 
و دارندگاِن حِق ِوتو فقط پنج کشور هستند؟ یکی از دالیِل اصلِی این مسئله این است 
که این کشورها بیشترین سالح های هسته ای در جهان را دارند. این به آن معناست که 
امنیت در روابط و ساختارهای جامعۀ جهانی، برپایۀ سالح هسته ای تعریف می شود 
و هر کشوری که در دستیابی به این فناوری از دیگران سبقت گرفته باشد می تواند 
درمورد جنگ، صلح و امنیت، برای دیگر کشورهای جهان نیز تصمیم گیری کند. درواقع 
رویه های مشترکی کشورها را به وحدت می رساند و این رویه در بخش نظامی، براساس 
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سالح هسته ای شکل گرفته است. البته باید به این حقیقت مهم نیز توجه داشت که 
امروزه مردم و جامعۀ انقالبی ایران توانسته اند اثر و کارآمدِی سالِح هسته ای را خنثی 

کنند و ساختار جامعۀ جهانی را در عرصۀ نظامی و امنیتی به چالش بکشند.

نظام سلطه با سالح هسته ای،  همۀ کشورهای جهان را تهدید می کند و آن ها را مجبور 
به اطاعت از خود می نماید. اما چرا مــردم ایــران از این سالح هراسی ندارند؟ ملِت 
عاشورایِی ایران نشان داد که با پیروی از امام حسین؟ع؟، از مرگ نمی ترسد و همین 
امر باعث ناکارآمدی سالح هسته ای شده است. آمریکا در جنگ جهانی دوم، هنگامی 
که با ایستادگِی مردِم ژاپن مواجه شد، با استفاده از سالح هسته ای، بیش از 2۰۰ هزار 
ژاپنی را از بین برد و آن ها را مجبور کرد پایان جنگ را بپذیرند. در دوران دفاع مقدس نیز 
آمریکا و همدستاِن او تالِش بسیاری برای پایان دادن به جنگ کردند تا منافعشان بیش 
از این به خطر نیفتد، ولی ملت ایران ایستادگی کرد. چرا آمریکا برای مقابله با ایران، از 

سالح هسته ای استفاده نکرد؟ 

آمریکا از سالح هسته ای استفاده نکرد، زیرا می دانست اگر با بمباران اتمی، 2۰۰ هزار 
نفر یا ۴۰۰ هــزار نفر یا حتی یک میلیون نفر از ایرانیان را به قتل برساند،  مردم ایران 
پایبند  آرمــان هــای خــود  بــه  کــرد و  ایستادگی خواهند  تسلیم نمی شوند و همچنان 
می مانند، چراکه امام حسین؟ع؟ الگوی مردم ایران است، کسی که تنها دربرابر 2۰ هزار 
نفر جنگید و تسلیم نشد. اگر از جمعیِت ۳۵میلیونِی ایراِن دهۀ ۶۰، یک میلیون نفر هم 
شهید می شدند، این احتمال همچنان وجود داشت که باز هم مردم جبهه های جنگ را 
ترک نکنند. درواقع اخالِق عاشورایِی ملِت ایران ساختارهای جامعۀ جهانی را شکست 
و، به احتمال قوی، آمریکا را به این نتیجه رساند که اگر از سالح هسته ای استفاده کند و 
ملت ایران تسلیم نشوند، آبروی خود را می ریزد، افسانۀ دروغیِن قدرِت سالِح هسته ای 
، ترسی که از سالح هسته ای در دل ملت های جهان  از بین می رود و، به عبارت دیگر
ایجاد شده است از بین خواهد رفت. امروزه نیز نه تنها ملت ایران، بلکه گروهی از ملت 
لبنان به نام »حزب اهلل لبنان«، این درس عاشورایی را  آموخته اند و به همین دلیل است 
که اسرائیل، با داشتِن دست کم ۸۰ بمب هسته ای، نمی تواند از آن ها دربرابر حزب اهلل 
لبنان استفاده کند. مردم فلسطین نیز با سالح ساده ای به نام »بادبادک آتش زا«، به سوی 
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مرزهای اسرائیل حرکت می کنند تا مزارع و مراکز مهم آن را آتش بزنند. همین بادبادک ها 
به گونه ای به اسرائیِل اتمی ضربه وارد کردند که اسرائیلی ها مجبور شدند به مصر روی 
بیاورند و با فلسطینیان به صورت غیرمستقیم مذاکره کنند. درواقع یکی از عوامل مؤثر 
در ساختارها و روابِط نظامِی جامعۀ جهانی، قدرت اتمی و سالح هسته ای است که با 
مبارزات مردم ایران، بی آبرو و ناکارآمد شد. اخالِق عاشورایِی مردِم ایران  ساختارهای 

امنیتِی جامعۀ جهانی را شکست داده است.

با توجه به آنچه گفته شد، نتیجه می گیریم مسئلۀ عاشورا ناظر به »جامعه« است و 
دشمنان امام حسین؟ع؟ نیز برای »جامعه« برنامه می ریزند. ازایــن رو حفِظ فرهنِگ 
عاشورا و وفای عهد به امام حسین؟ع؟ از وظایف »جامعۀ« شیعه است. در مباحث 
آینده، ابعاد این موضوع روشن می شود و به این پرسش ها می پردازیم: جامعه ای که 
امام حسین؟ع؟ را شهید کرد چه روابط و ساختارهایی داشت؟ چگونه این ساختارها 
باعث شهادت ایشان شدند؟ امروزه کدام ساختارهای اجتماعی به ملت ایران و نظام 
اسالمی ضربه می زنند، باعث فاصله گرفتِن مردم از نظام می شوند و با ایجاد نارضایتی 

و ناامیدی برای مردم، این پشتوانۀ اصلِی نظام را به خطر می اندازند؟


