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چکیده

عاشتتورا امتحتتان بتتترگ ،در زمتتان و مشتتان بتتی نظیتتر بتتود در من روز

پتتردههتتا بتته کنتتار رفتتت و حقیقتتت و جتتوهره انستتانهتتا بتترمال شتتد

عاشتتورا ،دان تتگاهی بتتترگ بتترای همتتته اعصتتار استتت کتتته واقعیتتت

انسان بودن را در جنبتههتای مختلتف ملتمستتیتی ،مزادیطلبتی و

ششستن یتو هتای غیتر الهتی و زمینتی بته ب تریت متیممتوزد وقتتی

مهور حقیقت در مستانه سپیدهدم خدایی تبلتور پیتدا متیکنتد و نتور

تعاع من از فتتراز تتتاری متتیگتتذرد و قتترنهتتا را در متتینتتوردد و
امنیت شتت شت ش

تتتاری را متتیف تترد و هتتوای اندی تته انستتانهتتا را تالل ت متتیبخ تتد و
حقیقتتت را بتتر جهتتازی از پتترچم و قیتتام و شتتهادت ترستتیم متتیستتازد،

م اهده میکنیم که مرزها ششستته متیشتود ایتن نوشتتار بتا روش

تحلیلتتی بتته هویتتتهتتای شتتش گانتته ،هویتتتهتتای همتتراه ،منتظتتر،
ت نه ،منتقم ،پیرو و کور پرداخته است

کلیدددددواژههددددا :عاشتتتتورا ،هویتتتتتهت تتای شت تتش گان تتته ،مصتتتتونیت،

م روعیت ،موجودیت

 .1استاد دانشگاه تهرانKhanifar@ut.ac.ir .
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مقدمه
عاشورا امتحان ب ر  ،در زمان و مکان خود بی نظیر بود .این روز به نوعی «یئوم الفصئل»
بئئود ،چئئرا کئئه حدفاصئئلی بئئین دو دسئئته از آدمهئئا ایجئئاد شئئد؛ یئئک عئئده فرسئئناهئئا بئئه جلئئو
رفتند و از خام تا ملکوت او گرفتند و عئدهای دیگئر سئیر قهقرایئی طئی نمئوده و مصئدا
ََ ّ
َ َ
نعام َبل ُهم اضل 1شدند.
اك
ک
آیه اولئک
ِّ
عاشئئورا وقتئئی لئ بئئه سئئخن مئئیگشئئاید و محفئئل عاشئئقانه آن تعئئداد انئئدم را بئئه تفسئئیر
مئئینشئئیند ،آنهئئا را متصئئالن بئئه حقیقئئت توصئئیف مئئیکنئئد؛ ز یئئرا مقدمئئه یئئافتن حقیقئئت،
واقعبینی و حقیقتجویی است .تا واقعجو نباشی ،حقیقتی را درنخئواهی یافئت .امئام
آنها را با حقایق آشنا کرد ،چون زمینه حقیقتجویی و واقعبینی را در آنها یافته بود.

هر گاه انسانهای واقعبین و حقیقتطل

هئر چنئد انئدم باشئند بئه حئد نصئا

برسند ،آن روز میشود از حقایق سخن گفت.

ً
در آن حماسه عظیم و خصوصا آن شئ
شسئئتند و در ز یئئر ب رگتئئرین محئئرا

2

بئ ر تئاریخ ،3عئدهای در سئاحل سئپیده ،تئن

زمئئین ،یعنئئی آسئئمان ،نمئئاز گذاردنئئد و حماسئئه را اقامئئه

بستند .آنان چئون وصئل بئه معبئود بودنئد ،آن روز بئ ر را رقئم زدنئد ،چئون آن شئ

عظئیم را

پشئئت سئئرگذارده بودنئئد چنئئان روزی را آفریدنئئد .روزهئئای ب ئ ر  ،محصئئول ش ئ هئئای ب ئ ر
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است و آنان که ش

ب ر نداشته باشند ،روز ب ر ندارند؛ چرا که انسانهئای بئ ر  ،توشئه

و توان خویش را از ش

میگیرند .امام علی

ُ
ُزُ ُُدَالمیدَن َا ُس ُمَالَنُر؛ َ
زاهدان ش

در توصیف انسانهای ب ر

میفرماید:

و شیران روزند.

ً
کسی کئه در سئپیده دمئان شئیر باشئد ،یقینئا زهئد شئ

را تجربئه کئرده اسئت؛ کسئی کئه

« .و همانا آنان همدون حیوانند بلکه از آن پستتر» ،سوره اعراف ،آیه .179
2
 .آنئدره بیئد ،برگئردان مقالئئه از مجلئه السئتامپا« ،کئئار پئژوهش تع یئه» ،دانشئگاه تهئئران ،دانشئکده علئوم تربیتئئی
.1372
3
 .سخن ه س .نیبلت ،از امام حسین پیشوای انسانها اثر :م .اکبرزاده انتشارات مشعل ،ص.25
1

شئئبانگاهان شئئانههئئایش بلئئرزد و میئئان خئئویش و معبئئود پئئل ارتبئئاطی برقئئرار نمایئئد ،اشئئک در
چشمانش بیقرار میگردد و شخص آسمانی میشود و زمین ،آسمان میگردد.
حقیقئئت آدمئئی در کئئربال بئئرای عئئدهای اینگونئئه بئئود؛ چئئرا کئئئه در آن دگرگئئونی معنئئوی،
مسیرهای سلوم را یک شبه طی کردند و از تن ،جان ،مئال و دنیئای فئانی گذشئته و دنیئا را
به سان یک منفذ و نه چشم انداز نگاه کردند.
اگر کسی به اقتضئای توحیئد ،دل دادن بئه یئک محبئو
بطلبد و آن را وسیله رسیدن به محبو

و یئا حئل شئدن در یئک امئان را

اصلی ،یعنی خدای تعالی قرار دهد ،بینئا مئیشئود

ولیکن کسی که شئون دنیایی و ارزشهای مئادی و زودگئذر آن را هئدف ،قلمئداد کنئد و آن
را در عرض خدا قرار دهد ،کور مئیشئود .ایئن همئان معنئایی بئود کئه در واقعئه عاشئورا ،بئین
سئئپاهیان دو طئئرف ،خئئود را بئئه خئئوبی نمایئئان سئئاخت .عارفئئان واقعئئه و عاشئئقان دلئئداده بئئا
لمحئئهای از نگئئاه دوسئئت ،بینئئایی یافتنئئد کئئه دارای سئه افئئق؛ «افئئق بئئاز»« ،افئئق دور» و «افئئق
روشن» بود و این سه ،افقهای عارفانه هستند.

او را در دنیئئای دیگئئر سئئیر مئئیدهئئد و تئئا مرحلئئه غئئر در دریاهئئای خئئون ،پئئیش مئئیرود و ایئئن

عشق عارفانه و ازلی به آرمان ،عشق به هدف و خدای تعئالی اسئت .بئه قئول منصئور حئال
َّ َّ
به مرحله َر َکعتان فی العشق ال َیص َّ ُو ُ
ضوهما ِّاال بالد ِّم 2میرسد.
ِّ
ِّ ِّ ِّ
افئئق روشئئن ،نئئوعی مکاشئئفه اسئئت .نئئوعی احسئئاس اتصئئال ،مالقئئات و چشئئم بصئئیرت

یافتن .امام علی در خصوص اوصاف پارسایان (متقین) تعبیر بسیار زیبایی از این افئق
َّ ُ َ َ َ َ َ
درآها َف ُهم فیهئا ُم َن َّع َ
دارد ،میفرمایدَ :ف ُهم َ
والج َّن ُه َک َمن َق َ
درآها ف ُهئم
مئون و ُهئم و النئار کمئن قئ
ِّ
ِّ
َّ
ِّفیها ُم َعذبون3؛ بهشت بئرای آنئان چنئان اسئت کئه گئویی آن را دیئده و در نعمئتهئای آن بئه
« .عشق آتشی است که آنده جز محبو است را سوزاند» این سخن منسو به حال است.
2
 .دو رکعت در عشق است که وضوی آن صحی نیست مگر اینکه با خون گرفته شود.
3
 .خطبه  ،193خطبه المتقین.
1
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افق باز ،انسان را محو جمال محبو
َ َ َّ ُ ً َ
1
حر ماسوی المحبو .
میماند و بس؛ چرا که المحبه نار ت ِّ
افق دور ،انسان فراتر از سط موجود ،ابعاد دورتر و وسیعتر را میبیند و جمئال محبئو ،
ُ

میکند و به قول حئال در ایئن افئق فقئط معشئو

11

سئئر مئئیبرنئئد و جهئئنم را چنئئان بئئاو ر دارنئئد و مئئیبیننئئد کئئه گئئویی آن را دیئئده و در عئئذابش
گرفتارند.

حسین

معلّم تمام انسانها

وقتی حقیقت آدمی و آرمئان اصئیل او کئه خلیفئه اللهئی اسئت ظهئور کنئد ،یئک الگئوی
تمام عیار برای کسانی میشود که بخواهند مسیر آرمان سازی را طی کننئد؛ خئواه مسئلمان
یا غیر مسلمان برای آنان نقش «کتا

بئ ر را در حماسئه

باز» را ایفئا مئیکنئد .ایئن اعجئا

کئئربال بئئه خئئوبی شئئاهد هسئئتیم ،بئئا آن کئئئه فرعونیئئان اجسئئاد خنئئدان آیینئئههئئا را بئئه ظئئاهر
شکستند ،همدنان پس از قرنها ،زبان منصف بعضی مستشرقان از آن الهام میگیئرد .بئه
یقین این الهام گرفتن ،چیزی جز ظهور حقیقت انسان به عنوان جانشئین محبئو
و این درس ب ر را در قال

نیسئت

یک حماسه عظیم ،موال به انسانها یاد داد .ا گئر بگئوییم کئربال

یک دانشگاه ب ر است ،شاید در حئق کئربال و حماسئه حسئین

اجحئاف کئرده باشئیم؛

بلکئئه بایئئد گفئئت دانشئئگاهی بئ ر بئئرای همئئه اعصئئار کئئه واقعیئئت انسئئان بئئودن انسئئان را در
جنبههای مختلف ظلئم سئتیزی ،آزادی طلبئی و شکسئتن یئو هئای غیئر الهئی و زمینئی بئه
ّ
بشریت میآموزد .این حقیقت عظیم انسانی به حئدی اسئت کئه در نگئاه مستشئرقان ،بعئد
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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از قرآن و مراسئم عظئیم حئ  ،پایئه و اسئاس قئدرت مسئلمانان بئه شئمار مئیآیئد ،چناندئه در
کالم وینستون از مستشرقان غربی به این ّ
واقعیت اشاره شدهاست:
مئئادامی کئئه مسئئلمانان قرآنئئی داشئئته باشئئند کئئه تئئالوت شئئود و (فرامئئوش نگئئردد) و

کعبهای که مراسئم آن بئا انسئجام و همئدلی صئورت گیئرد و حسئینی کئه یئاد شئود،
هیچ کس قدرت تسلط و سیطره را بر آنان نخواهد داشت.

فردی مانند «مهاتما گانئدی» در منشئور انقئال

1

خئویش ،بعئد از اینکئه بئا نظر یئه معئروف

«مبارزه منفی» ،انگلیس استعمارگر را در هندوستان زمینگیر میکند و اقتصاد آن گر پیئر
َ َ ٌ ُ
1
َ
ٌ
ٌ ُ َ ُ
َ ُ
ُ
ئیهم احئد» الئئدکتور احمئد الئئوائلی،
« .مئادام ِّللمسئئلمین قئرآن یتلئئی و کعبئه تقصئئد و حسئین یئئذکر الی َسئیطر ععلئ ِّ
خطابه عاشورا (از متن نوار عربی اسناد وائلئی در سئوریه) (شئبیه ایئن سئخنان از گالرسئتون وزیئر امئور خارجئه
دولت استعماری بریتانیا نیز نقل شدهاست).

را به مخاطره میاندازد ،اعالم میدارد« :ای ملت هند من هیچ گونئه الگئو و روشئی از هئیچ

کس در دنیا برای شکسئت اسئتعمار پیئر برنگ یئدم مگئر از حسئین شئیعه » 1لئذا وقتئی ظهئور

منیت شعاع آن از فراز تاریخ
حقیقت در آستان سپیده دم خدایی تبلور پیدا میکند و نور ا ِّ
ِّ
مئئیگئئذرد و قئئرنهئئا را در مئئینئئوردد و تئئاریخ را مئئیفشئئرد و هئئوای اندیشئئه انسئئانهئئا را تاللئئؤ
مئئیبخشئئد و حقیقئئت را بئئر جهئئازی از پئئرچم و قیئئام و شئئهادت ترسئئیم مئئیسئئازد ،مشئئاهده

میکنیم که مرزها شکسته میشود .وینسئتون مستشئر  ،آن را حقیقتئی انکارناپئذیر جهئت
منع سلطه بر مسلمانان میشمرد و یاد حسین را قرنطینئهای بئر ضئد سئلطهگئری بئر پیئروانش

بئئه شئئمار مئئیآورد« .بئئولس سئئالمه مسئئیحی» نیئئز قیئئام ،شئئکوه و عظمئئت آن را یئئک «لئئوا» و

«پرچم» به شمار میآورد تا ثابت کنئد هئر ملتئی کئه دنبئال اسئتقالل طلبئی و رهئایی اسئت،
باید مال کش عملکرد اباعبداهلل

میداند.

باشد 2و گانئدی غیئر مسئلمان نیئز قیئام خئویش را وامئدار

درس موال امام حسین
این سه ُبعد را مئیتئوان در یئک م ل ئی ،ترسئیم کئرد کئه اضئالع آن بیئانگر تئاثیر قیئام مئوال
اباعبد اهلل

است.

-۱بُعد مصونیت
مصونیت سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی مسلمانان را تضمین کئرده و همسئان تئالوت قئرآن
و مراس ئئم حئ ئ تفس ئئیر ش ئئدهاس ئئت .البتئئئه ح ئئدیث ثقل ئئین از پیئئامبر اس ئئالم
خص ئئوص گو ی ئئاترین اس ئئت؛ چ ئئرا کئئئه تمسئئک بئئئه کت ئئا
پیئئامبر

کئئه امئئام حسئئین

نی ئئز در ایئئئن

خ ئئدا (ق ئئرآن) و توس ئئل بئئئه عت ئئرت

نیئئز از آن شئئجره طیبئئه اسئئت ،مصئئونیت مسئئلمانان را از هئئر

خطئئر بئئه همئئراه دارد و شئئاید یکئئی از علئئل ذلیئئل شئئدن بعضئئی ممالئئک اسئئالمی در قبئئال
توطئهها ،کینهها و فتنهها ،عدم رویکرد درست به قرآن و دوری از اهل بیت
مراسم صوری ح است.
 .یادداشتهای طف ،احمد ناصری ،بخش شعر عربی ،نسخه تایپی .1377
2
 .بولس سالمه از شعرای مسیحی لبنان است و سرودهای به این مضمون دارد.
1

و اکتفا بئه
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تنظئ ئ ئئئیم و تکئ ئ ئئئریم واقع ئ ئئئئه طئئ ئئئئف و جانبئ ئ ئئئازی اباعبئ ئ ئئئداهلل

و یئ ئ ئئئاران وفئئ ئ ئئادارش
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 -۲بُعد موجودیت و احساس حضور
ملتئئی کئئه پایگئئاه واقعئئی خئئود را طل ئ

کنئئد و در پئئی کس ئ

خویش باشد ،با تمسک به آرمان موال اباعبد اهلل

جایگئئاه شایسئئته و بایسئئته

مشعل راه را برافروختئه ،پئرچم مبئارزه را

افراشته و موجودیت خود را اعالم میدارد.

 -3بُعد مشروعیت
ایده گرفتن از انگیزه ظلمستیزی و حقطلبی قیام مئوال اباعبئداهلل

عامئل مشئروعیت

قیامها و مبارزات حق طلبانه است؛ چرا کئه تنهئا در ایئن راه اسئت کئه فر یئاد سئلطهسئتیزی
ب ئه وسئئعت همئئه تئئاریخ طنئئین انئئداز شئئدهاسئئت .همانگونئئه کئئه گانئئدی گفئئت« :حسئئین
میتواند زیباترین تابلوی حماسه و بهترین الگوی مبارزه با استعمار باشد».
ظهورجوهرههادرکربال

از منظئر روانشناسئان ،انسئانهئا هئر یئک دارای خصئائص و ویژگئیهئای فئردی متمئایز و
مشئئترم هسئئتند؛ امئئا عئئین هئئم نیسئئتند .امئئام علئئی در خصئئوص ایئئن ویژگئئی ،دگرگئئونی
روزگار را تم یل زده چنین فرمودهاند :فی َت َق َّل ُ اكحوال ُ
1
َ
َ
ُ
الرجال.
ر
واه
ج
م
ل
ع
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
بئا سئنجیدن نئوع تعامئئل جئوهرههئا بئا حقیقئئت مطلئق مئیتئوان آنهئئا را بئه دسئتههئای ز یئئر
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تقسیم کرد:

 -۱هویت همراه

افرادی که به محض شئنیدن نئدا ،همئراه بئا منئادی مئیشئوند؛ بئه سئان همراهئانی کئه از

ّ
مکئه تئا ب رگتئئرین قربانگئاه تئاریخ ،یعنئئی کئربال ،همئراه امئئام

هماننئد یئک رود زالل جئئاری

شئئدند .نمونئئه ابئئدی و مانئئدگار آن را مئئیتئئوان در بسئئیاری از کتئئا هئئای تئئاریخی و تحلیلئئی

این واقعه مشاهده نمود.

در قئئوانین نظئئامی و جنگئئی ،یئئک فرمانئئده بئئه ایئئن مسئئئله توجئئه دارد کئئه ا گئئر تعئئداد افئئراد

دشمن و وسایل نظامی آنها بیشتر از افراد خودی باشد ،این مساله را بئه افئراد خئود نگویئد تئا
 .نه البالغه ،کلمات قصار.

1

روحیئئه آنهئئا ضئئعیف نشئئود .او پیوسئئته روحیئئه سئئربازان خئئود را تقو یئئت مئئینمایئئد و قئئدرت
دشمن را ضعیف جلوه میدهد .دشمن را حقیر و ضئعیف مئیشئمارد تئا روحیئه سئربازانش
تقویت شود و خود را نبازد .امام

اینگونه عمل نکئرد ،بلکئه در شئ

عاشئورا یئاران خئود را

فراخواند و فرمود :اگر در این سرزمین بمانید و نروید ،فئردا پئیش از غئرو آفتئا حتئی یئک
ً
نفئئر از شئئما زنئئده نخواهئئد مانئئد .حضئئرت حتئئی خبئئر قطعئئی شئئهادت آنئئان را صئئریحا اعئئالم
نمئئود؛ ام ئا روحیئئه آنهئئا نئئه تنهئئا ضئئعیف نشئئد بلکئئه غئئر شئئعف و شئئادی گشئئته و گفتئئد:
عج

فردا روز پایان فرا و آغاز او گرفتن و فرا رسیدن هنگامه وصل اسئت .حبیئ

مظئئاهر گفئئت :ای کئئاش ایئئن پئئرده ش ئ

بئن

بئئدرد و تمئئام شئئود ،ز یئئرا فاصئئله مئئا بئئا معبئئود یئئک

شمشیر است و ای کاش این شمشیر فرود آید و ما را به آن عشق ازلی متصل کند

َ
امئام بئه حبیئ بئن مظئاهر فرمئود :فئردا کشئته خئواهی شئد و از او مئی خواهئد کئئهِّ :ا ّن
اللیئ َئئل هجیئ ٌئئر و الوقئئئ ُت سئ ٌ
ئئکیر و الطریئ ُئئق غیئ ُئئر خطیئ ٍئئر1؛ ا گئئر مایئئل باشئئئد بئئرود .وی در پاسئئئخ
میگو ید :پس از کشته شدن شما ،زنده ماندن ما قیمت و سود نئدارد ...یئابن رسئول اهلل ا گئر
تو را رها کنیم و برویم باید روز قیامت ،با هر بر هم زدن پلک چشم در محضر خدا و رسئول او
پاسخ بدهیم 2گویا دیگر عبادت ما عبادت نیست و نماز و روزه ما نماز و روزه نیست.
فرزندان زین  ،فرزنئدان اباعبئداهلل  ،حضئرت اباالفضئل و بئرادرانش عبئداهلل ع مئان و
جعفئئر نئئام بئئرد کئئه سئئخنان هئئر کئئدام از آنهئئا تئئا ابئئدیت تئئاریخ و ظهئئور قئئائم آل ّ
محمئئد
حقیقتی بر گونه اساطیر و مشعلی مستدام تا فراختای تحلیلها نقش خواهد بست.
-۲هویت منتظر

جوهره دیگری که در کربال خود را نشان داد ،هو یئت منتظئر و مترصئد بئود .افئرادی کئه در

اطراف و اکناف منتظر امام

بودنئد و در مسئیرهای مختلئف از مکئه ،ذات عئر  ،حئاجز،

خ یمیه ،زرود ،تعلبیه ،بطق عقبه ،شراف ،ذو جسم ،بیضه ،عئذی

 .رجال کشی ،ص  ،74به نقل از مشعل هدایت ،آقای حسینی قمی ،ص .43
2
 .رجال کشی ،ص  ،74به نقل از مشعل هدایت ،آقای حسینی قمی ،ص .43
1

الهجانئات ،قصئر بنئی

هویتهای شش گانه در واقعه طف سال  ۱0هجری

از هویتهای همئراه مئیتئوان از حضئرت زینئ

 ،ام کل ئوم ،ر بئا  ،امئام سئجاد

،

19

مقاتل و کوفه به امام

پیوستند و به کربال آمدند .اینان آغاز راه را میشئناختند و همئراه را

ار مینهادند و در پی اتصال بودند .نمونه آنها نئافع بئن هئالل اسئت .وی از اشئراف کوفئه،
قئئاری قئئرآن و راوی حئئدیث بئئود؛ سئئرداری ب ئ ر کئئه در رکئئا

صفین ،جمئل و نهئروان جانبئازیهئا نشئان داده بئود .امئام

امئئام علئئی
شئ

در جنئئاهئئای

عاشئورا از خیمئه بیئرون

آمد تا صحرا و تپههای اطراف را بررسی کند .نئافع بئن هئالل هئم از خیمئه بیئرون آمئده بئود و
حضرت را همراهی میکرد .سیدالشهداس

از او سؤال کرد :چرا همراه من میآیی؟ پاسئخ

داد :یابن رسول اهلل دیدم شما به طرف سپاه دشمن مئیرو یئد ،بئر جئان شئما بیمنئام شئدم.

امئئام

فرمئئود :اطئئراف ایئئن صئئحرا را بررسئئی مئئیکئئردم تئئا ببیئئنم فئئردا دشئئمن از کجئئا حملئئه

امام

فرمود :ای نافع خارهایی را که دور خیمههاست جمع میکردم تا کودکانم کئه فئردا

خواهئئد کئئرد .نئئافع پرسئئید :چئئرا خئئم شئئدید و در روی زمئئین در جسئئتجوی چئئه هسئئتید؟

بی من و شما بین خیمههای سوخته و لهی

آتش و شئال ایئن طئرف و آن طئرف خواهنئد

دو یئئئد در ح ئئالی ک ئئه خواره ئئای غئئئم و انئئئدوه در دلش ئئان ریشئئئه دوان ئئده ،پاهایش ئئان ان ئئدکی از
خارهای این بیابان مصون بماند.

نافع میگوید بسیار متأثر شدم و با سیدالشهداس

برگشتیم در حئالی کئه دسئت چئ

مئئن در دسئئت حضئئرت بئئود ،فرمئئود :ایئئن وعئئدهای اسئئت کئئه خالفئئی در آن نیسئئت .سئئپس
فرمود :در تاریکی ش
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از این مسیر (راهی که میان دو کوه بود) برو و خئودت را نجئات بئده!

نئئافع اضئئافه مئئیکنئئد :خئئود را بئئر قئئدمهئئای حضئئرت افکنئئدم و عئئرض کئئردم :یئئابن رسئئول اهلل
مادرم در عزایم بگرید .اگر چنین کئنم و تئو را رهئا نمئایم ،پروردگئار جهئان بئر مئن منئت نهئاده
که در کنار شما به شهادت برسم.

1

 -3هویت تشنه

هویت دیگری که در حماسئه سراسئر عارفانئه کئربال خئود را نشئان داد ،هو یئت تشئنه بئود.
جوهره بعضی از افئراد تشئنه اسئت ولئیکن در آغئاز دارای هئدف روشئنی نیسئتند ،بایئد آ گئاه
شوند و سپس سیرا

گردند تا به یقین برسند .گاهی یک پیام ،یک حرکت و یا یک تئذکر

 .مقاتل الحسینیه ،شیخ احمد ناصری.
2
 .به تعبیر ز بان شیرین پارسی :در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
1

2

در شرایطی مناس آنها را با هدف و آرمان ،همسو و همسئاز مئیگردانئد .تجلئی ایئن ویژگئی
در کربال در خصوص افرادی چون ُحر و زهیر بن قئین روی داد .بئه نقئل تئاریخ ،زهیئر حتئی بئا
منازل مسیر حرکت امام حسین

از مکه تا کربال ،فاصلهای از جهت طئی طریئق و اطئرا

نداشئئت؛ امئئا در آغئئاز از امئئام فاصئئله مئئیگرفئئت و از دیئئدار بئئا حضئئرتش دوری مئئیگ یئئد و
مئئیگفئئتَّ :لننئئی َعلئئی دیئئن ُع مئ َ
ئان و ُهئ َئو َعلئئی دیئ ِّئن أبیئئه 1.آنگئئاه کئئه مقئئدمات اتصئئال او بئئا
ِّ
امام به تشویق همسرش « ِّدلهم» دخت عمرو فراهم شد و امئام بئه سئوی ایشئان آمئد و
دقایقی با ایشان صحبت کرد ،تحولی عجیئ

و شئگرف در روحیئه او روی داد .ماننئد در یئا

به تالطم افتاد و از فداکارترین یاران حقیقت طل

در واقعه عاشورا شد.

-4هویت منتقم

ایئئن نئئوع هو یئئت شئئامل افئئرادی اسئئت کئئه بنئئا بئئه عللئئی از حضئئور در مئئتن واقعئئه معئئذور

بودنئئد ،امئئا بعئئد از رو یئئداد عاشئئورا بئئه عنئئوان نیئئروی معئئارض یئئا قئئدرت پنهئئان ظئئاهر شئئدند.
بسیاری از این افراد در زمان واقعئه یئا بحبوحئه انقئال

و اتفاقئات امکئان حضئور نداشئتند،

اما اشتیا حضور را در دل داشتند و بعد از واقعه ،م ل آتشفشئانی کئه خئاموش بئود ،فعئال

-5هویت پیرو ،عاشق و مرید

این نوع هویت یا واقعیت نهادینه انسانی ،شئامل افئرادی اسئت کئه سئالهئا بعئد از یئک
جریان یا واقعه تاریخی زاده میشوند؛ ّاما از البالی نقلها و تاریخ ،حقیقئت را مئیشناسئند
و بئئه آن ارادت مئئیورزنئئد .آنئئان ایئئن عشئئق را درونئئی کئئرده و همئئواره بئئا شئئجاعت از آن یئئاد
مئیکننئد و بئه صئئورت پیئئرو و عاشئق بئئاقی مئئیماننئد .عشئئق آتشئئین بئه آن حقیقئئت دیئئرین،
همه وجوه زندگی ،حتی اخال و رفتار آنها را همجنس و همسو بئا آن حقیقئت مئیکنئد؛ بئه
ط ئئوری کئئئه آن ئئان تش ئئبه و تم ئئل بئئئه آن را جس ئئتجو م ئئیکنن ئئد؛ ماننئئئد بس ئئیاری از مر ی ئئدان
اباعبداهلل

در زمان ائمه

بعد و یا شیعیان معاصئر و مخلئص امئام حسئین

 .من بر کیش ع مانم و او بر آیین پدرش است و قرابتی نداریم ،به نقل از معالی السبطین.

1

کئه هئم

هویتهای شش گانه در واقعه طف سال  ۱0هجری

شدند .نمونه آن ،قیامهای پس از سال  61هجری به مانند قیام مختئار ثقفئی ،قیئام ز یئد بئن
علی (قیام زیدیه) ،شهدای ّ
فخ و ام ال آن است.

80

در پیئئروی شئئاخص بودنئئد و هئئم در عشئئق ،پایئئدار و هئئم مر یئئد جئئاودانی راه مئئوال بئئه شئئمار
میروند.
 -6هویت کور

ایئئن هو یئئت شئئامل آن دسئئته از افئئرادی اسئئت کئئه چئئرا را مئئیبیننئئد ،امئئا تئئاریکی را بئئر
میگ ینند .راه را میبینند ولی بیراهه را میپیمایند و جال

اینکه ایئن حقیقئت و تبلئور آن

در هیئت انسانی ،هم در زمان واقعه ،هم در او رویداد و هم پئس از آن و حتئی قئرنهئا بعئد
از آن همواره سطحی و نارسا باقی میماند .بسیاری از مردم کوفه و شام در سال  61هجئری
این گونه بودند .کوفه شهری است که در سال  17هجری ،توسط سعدبن وقئاص در جر یئان
تصرف ایران ساخته شد ،لذا نئوعی شئهر جنگئی اسئت .در جر یئان جنئا جمئل بئه وسئیله
ام ئئام عل ئئی

بئئئه عن ئئوان پایتخ ئئت برگ ی ئئده شئ ئد و اکثر ی ئئت م ئئردم آن را یمانی ئئان تش ئئکیل

مئئیدادنئئد! نکتئئهای کئئه در خصئئوص کوفیئئان قابئئل ذکئئر اسئئت آنکئئه؛ بسئئیاری از آنئئان دارای
فرهنا ثابئت و اراده پایئدار نبودنئد و از جهئات منفئی یعنئی عهدشئکنی و بئیوفئایی شئهره
بودند .مردم این شهر در مقاطع مختلف ،مواضع متفاوتی داشئتهانئد ،گئاهی موضئع آنهئا در
دفئئاع از اهئئل بیئئت
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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علو یئئان را تقو یئئت کئئردهانئئد،

چنانده پایداری آنها باعث شکست نا کثین در جنا جمل شد ولیکن در جنئا صئفین
ً
و یا در کنار امام حسن با معاویه کوتاه آمدند و در رویداد کربال کامال عهد شکنانه عمئل
کردند و جال

اینکه حضئور آنئان در کنئار هو یئت منئتقم ،م ئل مختئار نیئز موضئع دیگئری از

آنها را به نمایش گذاشت.
هویت کور ،گاهی بئه هئدف مئیزنئد و گئاهی نیئز پئا بئر فئک خئود مئیگئذارد و بئا انگشئت
خویش دیدگان خود را از حدقه خار میکند .در واقعه کئربال تئابلویی بسئیار شئیوا و گو یئا از
حقیقت کور معاصران سال  61هجری به نمایش گذاشته شد.

