


هجري قمري، ديگر زمان از عاشورا نگذشته است و٦١عاشوراي سال از 

. روزهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ر  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة همةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

باار امتنااان ماا  و گااو ما بااردد گااا ب صدداا   ااه  ااون  اا اي زمااان 

...امام عشق برخصزد  ه ما  دصم« هل م  نا ر»

:نیشهید سید مرتضی آوی



3



:اویهمعدر ِمنا، در روزگار حسینامام قسمتی از سخنان 
  مردان و زنان با ایماان  دوـاانان ییدینرنااد»: خداوند می فرماید... 

دا نااد  و از کا پااای ناه اا د بااااز کاااب باااب کا پااای ه اا دید  وا ماای
(.71  توبب)« .می دا ناد
از امر بب معروف و نهی از م یر باب ن اااوان یاااا واباااا   ااز خداوند 

پمابادا شاود و بار هاا گاردد  [ فریضب]کب اگر این می دان ت کرد  زیرا 
چارا کاب امار باب معاااروف و شاوند    از  ـان و دشوا   بر ها مایفرائض

نهاای ازم یر دنوت بب اـالم اـت  باب پمارا  باااز گردانااادن ق ااو  
نمومی پایثروت[ نادالنب]ـاانمدیدگان ومخالفت با ـنمنر و ت  یم 

بایناا  ب ایای خاود و رارف  ن د  باای و   ااایم و گرفنااان زکاات از 
...خود

4



روزشمار حوادث واقعة عاشورا

(  لعنت اهلل علیه)معاویهمرگسالروز از پانزدهم رجب؛ 

امام حسینشهادتسالروز تا دهم محرم؛
5
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حادثهروز
(لعنت هللا علیه)معاویهمرگ 60رجب15

.از مدینهحسینخروج امام 60رجب28

.به مکهامامورود 60شعبان3

 بن کوفیان توسط عبدهللانامه های رسیدن نخستین 60رمضان10
.امامِمْسَمع همدانی و عبدهللا بن وال به 

60رمضان12
توسط قیسامامنامه از کوفیان به 150رسیدن 

بی و بن ُمْسِهر صیداوی، عبدالرحمن بن عبدهللا ارح
.عمارة بن عبد سلولی

توسط اماموصول نامه سران و مردم کوفه به 60رمضان14
.یعبدهللا حنفهانی بن هانی سبیعی و سعید بن 

کوفه برای انجام به سوی خروج مسلم از مکه 60رمضان15
.مأموریت

.ورود مسلم به کوفه60شوال5
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حادثهروز
.از مکهحسینخروج امام 60ذیحجه8

.شهادت حضرت مسلم60ذیحجه9

.به کربالامامورود 61محرم2

.چهارهزارنفریورود عمر سعد به کربال با سپاه 61محرم3

حسیناز قبیله بنی اسد برای یاری امام حبیب بن مظاهر یاری خواستن 61محرم6
.ناکامی او در این مأموریتو 

.یارانشو حسینبستن آب بر روی امام 61محرم7

.تاسوعا و ورود شمر به کربال61محرم9

.و مهلت خواستن حضرت از عمر سعداماماعالم جنگ لشکر عمر سعد به 61محرم9

.یارانشو اهل بیتو حسینواقعه عاشورا و شهادت امام 61محرم10



سیر تاریخی واقعة عاشورا

8

حرکتمرحله 

سکوت-معاویه دوران مرحله اول

درخواست بیعت و خروج از مدینهمرحله دوم

حضور در مکه و خروج از آنجامرحله سوم

رسیدن امام به سپاه حُرمرحله چهارم

تا شهادتمرحله پنجم

پس از شهادتمرحله ششم



13979پاییز
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(  صاد-عین)استاد علی صفايی حائرى :نويسنده
(ش1378تا 1330)

تحلیل حرکت امام حسین: موضوع

صفحه79: صفحات

لیلةالقدر: ناشر



حسینبررسی و تحلیل حرکت امام 

شکل های جهاد

های جهادانگیزه

هدف های جهاد

نیازهای جهاد

تحلیل واقعة عاشورا

مانع های جهاد

ئریاستاد علی صفایی حا: نویسنده



در فصل اول، 
نکته که مطرح کردنِ این با نویسنده 

، هاستو میدانِ مبارزهپیکارها زندگی صحنة 
،شکل هابه 

، هاانگیزه
، هدف ها

نیازها
. پردازدمیو مبارزه جهاد مانع هایو 

فصل دوم، در و 
با بررسی و نقدِ 

،حسینامام دبارة حرکت مختلف های تحلیل
.کندبیان می،پیکارِ امام حسیننویسنده نظرِ خود را دربارة 

12

!ُکلِّ محتوای کتاب



پیکارهاستصحنة زندگی .1

هاشکل. 2

هاانگیزه. 3

هاهدف. 4

نیازها. 5

هامانع. 6

مطالب؛فهرست

13

زندگی صحنة پیکارهاستفصل اول؛ 

تصویر.1حسینپیکارِ امام فصل دوم؛ 

ضرورت درگیری. 2

...(شهادت، حکومت، امر به معروف و)هاتحلیل. 3

(هدف و انتخاب)ابعاد . 4



صحنة پیکارهاستزندگی .1

14

زندگی صحنة پیکارهاستفصل اول؛ 

.هاستزندگى میدان مبارزه. پیکارهاستصحنة زندگى 

ا استعدادهایش روگیرد شکل مىوشود انسان بارور مىهاست که این مبارزهبا 

.ریزدبیرون مى

، خودشوشناسد راهش را مىویابد اش را مىانسان آزادىبا این پیکارهاست که و 

.دارددر راه خودش و براى مقصد خودش گام بر مى



هاشکل. 2

15

زندگی صحنة پیکارهاستفصل اول؛ 

.«محرک و پویا»و « عمیق»، «وسیع»، یعنی درگیری جهاد

های جهادشکل

درگیریپنهانکاریفریادگریروشنگری



هاانگیزه. 3

16

زندگی صحنة پیکارهاستفصل اول؛ 

هاضرورت

شعارهاها و گرىآوازه

هاخودخواهى

هاطلبىقدرت

 هاخواهىزیاده

(ما باید حرکت کنیم و موانع را برداریم)بینش

(درگیری با مخالفان/ عشق به خدا و خلق)ایمان

((هاالنوعنفس، طاغوت و رب)ها نفی بت)توحید

(احد الحسنیین)رشد و تجارت



اهداف

آزادی. 1
یُریدُ اللَّهُ لِیُحقَّ الْحَقَّ وَ یَقْطَعَ دابِرَ الْکافِرین »

141آل عمران، . «یمحق الکافرین»؛ 33توبه، . «قاتلوا ائمة الکفر»

39انفال، . «ال تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدّینُ کُلُّهُ للَّهوَ قاتِلُوهُمْ حَتّى»عبودیت. 2

9حجرات، . «ء الى امر اللَّهفقاتلوا التى تبغى حتى تفى»پاسداری از دین. 3

تمحیص. 4
؛ 141آل عمران، . «لیمحص اللَّه الذین آمنوا و یمحق الکافرین»

17انفال، . «و لیبلى المؤمنین منه بالء حسنا»

با قدرت در برابر . 5
قدرتمند ظالم 

ایستادن

؛ 60انفال، . «ترهبون به عدو اللَّه»؛ 123توبه، . «و لیجدوا فیکم غلظة»

151آل عمران، . «سنلقى فى قلوب الذین کفروا الرعب»

هاهدف. 4

17

زندگی صحنة پیکارهاستفصل اول؛ 



اهداف

ایجاد زمینه برای . 6
بازیابی خود

57انفال، . «لعلهم یتذکرون»

12توبه، . «لعلهم ینتهون»

جلوگیری از . 7

ایجاد زمینه )انحراف

(برای انتخاب

لوال دفع اللَّه الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و »
. «صلوات و مساجد

40حج، 

متزلزل کردن . 8
کنندگانمنحرف

.«انما خرج الى سلطان مجتمع لینقضه»

381، ح 264، ص 8کافى، ج 

حفاظت از خود. 9
. «فیکون قتاله لنفسه»

2، ح 21، ص 5کافى، ج 

هاهدف. 4

18

زندگی صحنة پیکارهاستفصل اول؛ 



نیازها. 5

19

زندگی صحنة پیکارهاستفصل اول؛ 

نیازهای جهاد

نفرات. 3نیرو. 2رهبر. 1

ها محرومیتوها رنجودردها توان از براى ساختن مجاهدینى در سطح پایین مى

نردبانى ساخت، فشارها وها خفقانتوان از بهره گرفت و مى

و توان با این پاها راه رفتنمىعدالت وآزادى وهاى باالتر از رفاه هدفبراى اما 

.دادها تکیه بر این دست



نیازها. 5

20

زندگی صحنة پیکارهاستفصل اول؛ 

کوشید سیزده سال که بود رسولاین 

.رسانند، فراهم کندها مىپاهاى بلندى که او را تا آن قلهتا 

و 

کوشید نفراتشتهیة براى بیست و پنج سال بود که علىاین 

.  تا این که از دل دشمنش فرزندها بیرون آورد

ابوبکر، محمد را از 

.از سعد بن عباده، قیس راو 



نیازها. 5

21

زندگی صحنة پیکارهاستفصل اول؛ 

.  مادام که خود پاى خویشتن را نساختند، گام برنداشتند

ها بر سرشان ریخت؛ ها و سالها گذشت و آوار روزها و ماهها بر آنچه قرناگر 

ت؛ تر از مرگ احمقانه استر از آوار انتحار است و این راه آسانکه این آوار سبك

.مهم رسیدن نیست، مهم در راه بودن و درست رفتن استکه 



نیازها. 5

22

زندگی صحنة پیکارهاستفصل اول؛ 

...!دهدف انبیاء این نبود که مردم خوب بشون



هامانع. 6

23

زندگی صحنة پیکارهاستفصل اول؛ 

عشق به زندگى. 1

عشق به خدا

رشد و تجارت

مرگ، نردبانِ 
عروج

عشق به دنیا. 2

عظمت انسان

بازیچه نشدن

دنیا کم است

هاضعف. 3

ارتباط با خدا

مدد گرفتن از 
تمامِ هستی

معجزه و 
طبیعت



هامانع. 6

24

زندگی صحنة پیکارهاستفصل اول؛ 

هاترس. 4

عشق به خدا

دل بستن به او

ترسِ جدایی از او

ها      گرفتارى. 5
و مشکالت

زا و حرکت
آفرینسرعت

عاملِ ورزیدگی

دشمنان هم مشکل 
دارند

ها طلبىمنفعت. 6
هاو حیرت

خواستنِ منفعت و 
ندانستنِ جایگاه آن

منفعت حقیقی

برد و باخت، برد 
است



تصویر.1

25

پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

هاشناخت
انسان و هستی•

رکود و حرکت•

هاعقیده
.انسان باید انتخاب کند و حرکت نماید•

حکومت حق در درون او و در جامعة او•

حکومت
به تأمین نیازها برای درگیری و رسیدن•

حکومت حق

ها و طاغوتآزادی از هوس•آزادی



تصویر.1

26

پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

مسئولآزادآگاه



درگیریضرورتِ . 2

27

(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

این درگیرى، 

.  تاسخودنمایىو قدرتو نه به خاطر پیروزىو سلطنتبه خاطر نه 

بلکه،

.ستهاعقیدهو آن ها شناختو آن ها بینشآن ادامة 



...(شهادت، حکومت، امر به معروف و)هاتحلیل. 3

28

(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

ین آمد حس. آمد تا کشته شود، تا شفیع ما باشد، تا آبروى ما باشدحسین »

«  .ودقتل او، شهادت او به نفع اسالم ب. تا با خون خود، نهال دین را آبیارى کند

شهادت و شفاعت؛



...(شهادت، حکومت، امر به معروف و)هاتحلیل. 3

29

(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

است و خشنودى از این دو تحلیل، به این گونه، همان رضایت به قتل حسین 

:خوانیمشهادت اوست؛ که در زیارت او مى

.«لَعَنَ اللَّهُ امَّةً قَتَلَتْكَ»

.«لَعَنَ اللَّهُ امَّةً ظَلَمَتْكَ»

.«وَ لَعَنَ اللَّهُ امَّةً سَمِعَتْ بِذلِكَ فَرَضِیَتْ بِهِ»

شهادت و شفاعت؛نقدِ



...(شهادت، حکومت، امر به معروف و)هاتحلیل. 3

30

(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

.تر استقطعاً وجود امام، براى دین پرثمرتر و براى یزید خطرناک

ر سازد، اما باید دید زندگانى او، هم بیشتر و هم بهتاین درست که مرگ او مجاهد مى

سازندگى ندارد؟

یبت صِرف این که کسى جانشین او هست و خداوند دیگرى را معین کرده، از بزرگى مص

.کاهدنمى

ه کند، معلوم است کآورد که چیزى آن را پر نمىآن جایى که مرگ عالِم شکافى مى

.آوردها مىمرگ امام و فقدان رهبر چه گرفتارى

«ءٌاذا ماتَ الْعالِمُ ثُلِمَ فِى الْاسْالمِ ثُلْمَةٌ الیَسُدُّها شَى»مرگ عالم، جانشین ندارد؛ 

شهادت و شفاعت؛نقدِ



...(شهادت، حکومت، امر به معروف و)هاتحلیل. 3

31

(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

.کار عظیم اونتیجة این شهادت، انتخاب حسین است و این شفاعت ! آرى

.  انتخاب است، نه هدفشهادت

و  

.نتیجه است، نه مقصدشفاعت

شهادت و شفاعت؛نقدِ



...(شهادت، حکومت، امر به معروف و)هاتحلیل. 3

32

(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

.  هاى یزید را بزدایدآمد تا کجىحسین »

.قد برافراشتنهى از منکر به راه افتاد و به خاطر امر به معروف براى او 

.  ، جلوگیر باشدستمآمد تا از ( ع)حسین 

.را واژگون کندستمتا کاخ آمد 

.«او در این راه قیام کرد و سکوت را نخواست

امر به معروف، مبارزه با ستم؛



...(شهادت، حکومت، امر به معروف و)هاتحلیل. 3

33

(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

امر به معروف، مبارزه با ستم؛نقدِ

اره ریخت و از ستم کنهایش را کنار مىپذیرفت و بدىاگر یزید امر به معروف را مى

کرد؟پذیرفت و با او بیعت مىرا مىاو آیاحسینگرفت، مى

یافت؟این چنین بیعتى، تا چه وقت ادامه مى

توانست حکومت اسالم را به دست بگیرد و به خالفتدر حالى که مى( ع)حسین 

کرد؟ برسد، آیا باز هم یزید را تحمل مى( ص)رسول 

هم یزیدى را که در سطح ابوبکر و عمر بود و آن بوزینه بازى و شرابخوارى را آن 

نداشت؟



...(شهادت، حکومت، امر به معروف و)هاتحلیل. 3

34

(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

امر به معروف، مبارزه با ستم؛نقدِ

ور که و این برنامه همان ط. تر در پیش روى داردتر و سنگیناى بزرگبرنامهحسین

.با شهادت و شفاعت همراه بود، با امر به معروف و مبارزه با ستم نیز همراه است

هاىهاى بلندترى پیش رو دارد و راهماند؛ که هنوز قلهاما در همین سطح متوقف نمى

.ترى در زیر پاطوالنى



...(شهادت، حکومت، امر به معروف و)هاتحلیل. 3

35

(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

تشکیل حکومت؛

ى انهاو آمد تا بر ویر. ى اموى را درهم بشکندآمد تا اساس خالفت غاصبانهحسین»

.حکومت موجود، حکومت اسالمى را طرح بریزد

ى این خواست هاى بلند او نشان دهندهگام. این مهم گام برداشتبراى حسین

.«بزرگ و این آرمان بلند هستند



...(شهادت، حکومت، امر به معروف و)هاتحلیل. 3

36

(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

تشکیل حکومت؛نقدِ

.ى علم امام استاین تحلیل، با تمام توضیحاتش، گرفتار مسأله

کُشند و تاداند او را مىداند مرگ در پیش است، هنگامى که مىهنگامى که امام مى

با داند و از پیششوند، هنگامى که شهادت و اسارت را مىخون دلش را نریزند آرام نمى

نا آن روزها آشناست، پس تشکیل حکومت یعنى چه؟ بر هم زدن خالفت یزید چه مع

دهد؟مى
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(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

شهادت؛نقدِتشکیل حکومت و نقدِ
مانند نحسیاین که اگر کند، به یکى از نویسندگان، تحلیل تشکیل حکومت را رد مى

آمد و پنهانى خود راهدف حکومت داشت، بایست همانند او از مکه بیرون مىرسول

.رساندبه جایگاه امنى مى

ق براى شهادت آمد و این شهادت با منطحسیندهد که و همین نویسنده توضیح مى

.این چیزى باالتر از منطق است. شودتحلیل نمى

ها چگونه خواهد چگونه مردن را تعلیم کند، پس از آن که آنوارث آدم، مى، حسین

.بودندزیستن را یاد داده 

دف فرار از هرفتن، جز اى بود، آیا کناره گرفتن و به گوشهمىحسینها هدف اگر این

گرفت؟عنوانى مى
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(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

ها در مدینه و هنگام بیعت خواستنِ اجباریموقعیتهدف و انتخاب؛
:هایى در پیش داردراهو امام حسینخواند اکنون یزید او را به بیعت مى

بى تفاوتى و گذراندن یك زندگى عادى،-1

گرى، همانند ابوهریره،سازش-2

بیعت،-3

مبارزه و قیام،-4

.گیرى به خاطر سازندگىکناره-5
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(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

گیری در هنگام خروج از مدینهها و موضعموقعیتهدف و انتخاب؛
؟مکّهبه ...و ایران، به کوفه، به بصرهاکنون که باید از مدینه کناره گرفت، به 

شوندمکّه مادر شهرهاست و همه در آن جا جمع مى. تر استبراى سازندگى مناسبمکه 

.شودو بار سفرهاى تبلیغى سبك مى
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(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

اطالع از نقشه قتل در مکهگیری در هنگام ها و موضعموقعیتهدف و انتخاب؛
ر کند که هنگام حج دریزد و کسانى را مأمور مىى دیگرى مىتا این که یزید نقشه... 

.بردارندرا بکشند و از میانحسینمیان جمعیت انبوه، ناگهانى 

:داند یکى از دو مرگ در انتظار اوستمىحسینبا توجه به علم امام، 

مرگ در حرم-1

.شهادت در نینوا-2

«تا صیاد او را با ذلت بگیرد... اش بنشیند من مثل کفتار نیستم که در النه»
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(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

گیری در هنگام اطالع از نقشه قتل در مکهموضعهدف و انتخاب؛
یرون بیرون آمد و با کاروان اشك بیرون آمد، با زینب و فرزندان و بانوان ب( ع)و حسین 

ها بیاورد، همان طور که ها آگاهىى شهادت او باشند و اسارت آنها ادامهآمد تا این

ر جنگ ندارد و در فکسرِ ى تنهایى او بود و نمایانگر این کهآوردنشان، نشان دهنده

.آشوب نیست
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(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

خروج از مکهگیری در هنگام ها و موضعموقعیتهدف و انتخاب؛
.آید و این هم کاروان اوستاست که از حرم بیرون مى( ع)حسین این 

؟کوفه، بصره، یمن، روم، ایراناکنون به سوى کجا؟ 
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(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

ریاحیبرخورد با سپاه حر بن یزید ها در موقعیتهدف و انتخاب؛
در این جا دو احتمال . شودآید تا این که با حر و یارانش رو به رو مىمى( ع)حسین 

:هست

مبارزه،-1

.مصالحه-2
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(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

برخورد با سپاه حر بن یزید ریاحیگیری در موضعهدف و انتخاب؛
ر از گذارند که نه به سوى کوفه، که بدان سو رو بیاورند و حکنند و قرار مىمصالحه مى

.کوفه کسب تکلیف کند

.را نگهدارحسینشود که هر کجا پیام مرا دریافتى، همان جا تکلیف روشن مى
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(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

ها در کربالموقعیتهدف و انتخاب؛ 
هایى هست که در هایى هست که در مدینه بود و همان طرحجا همان احتمالدر این

.مدینه بود

.بیعت هست و خفه کشىدر این جا باز 

.سازشگرى هست با ناز و نعمت

.هاها و بیدارىو شهادت هست با آگاهىمبارزه 

.ى یاورهاها و تهیهگیرى هست با سازندگىکنارهو 

...خواهدحتى پس از شهادت تمام خویشان و یارانش، همین را مى، حسین
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(المالسعلیه)پیکارِ امام حسینفصل دوم؛ 

گیری در کربالموضعهدف و انتخاب؛ 
د و اکنون که مرگ حتمى است، بگذار مرگى را انتخاب کنیم که آبستن زندگى باش

.هایى را حرکت دهدهایى متولد کند و روحهایى بیاورد و آگاهىسازندگى

.باید مرگى را انتخاب کنیم که زندگى را بارور کند



حرف آخر
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.  هاستدرد ما درد طرح نیست، درد کادر و مهره
.  که کلید دگرگون کردن جامعه هستندیی هامهره

تربیت نشوند و این كادر فراهم نگردد، اهمهرهفراهم نشود و ایناهمادام كه زمینه
.  به جایي نخواهد رسیداشهر نوع سازماندهي، بخصوص از نوع آزاد و اسالمي

جمعی اسالمی شکل نگیرد، ة اسالمی به وسیلیمادام که جامعه
.حکومت اسالمی جز سنگینی و ابهام، نشانی نخواهد داشت




