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  لبنان اهللا  حزب جنبش در عاشورا هاي اميپ يبازخوان

  *طاهري مهديسيد

  چكيده
 بنيادين تحوالتى أمنش كه است ىهايرخداد ماندگارترين و مؤثرترين از عاشورا قيام
 فراموشـى  ةسـاي  آن پيامـدهاى  و ابعـاد  بر زمان گذر تنها نه واست  اسالم تاريخ در

 از تـر  گسـترده  بسـيار  اى دامنه و بوده پابرجا چنان هم آن ماندگار آثار بلكه، نيفكنده
 مبـارزات  و الهـى  اهـداف  راه در فشـانى  جـان  و فداكارى الگوي به و يافته گذشته
  .است شده تبديل طلبانه حق

 ازبهره  با كه است لبنان اهللا  حزب جنبش زمينه اين در برجسته هاي نمونه از يكي
 چهارده از بعد را حسيني مقاومت الگوي يكارامد حسيني قيام هاي عبرت و ها درس
 مبارز يها گروه از بسياري بخش الهام نيز خود و رسانده اثبات  به شكل بهترين به قرن
  .است شدهگوناگون  جوامع در

 نهضـت  پيامـدهاي  ترين مهم بررسي ضمن تابر آن است  مقاله اين در نگارنده
بپـردازد و   اهللا  حـزب  جنـبش  در ها پيام آن اي ـ مقايسه تطبيقي بازخواني به ،حسيني

 ،حق به يابي دست در ،معاصر الگوهاي ساير بامقايسه  در را حسيني الگوي يياكار
 .سازد برجسته

 .لبنان اهللا  حزب جنبش ،ها پيام بازخواني ،عاشورا :ها هكليدواژ

  مقدمه
 ازپــيش ىچهــارچوب و برنامــه براســاس و دينــى خاســتگاه بــا سياســى حركتــى عاشــورا

 تـا  اميـه  بنى  حكومت با  بيعت فرمان صدور روز نخستين از ،كه علت بدان .بود شده طراحى 
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 پـيش  هـا  سـال  بـه  آن يهـا  زمينه  اما ،نكشيد درازا به تر بيش ماه چند )ع(  سيدالشهدا شهادت
 و امامـت  مسـير  كـه  يىهـا  سـال  ؛سـد ر مـى  آن از  پس ها قرن و پيامدهاى آن به  گردد مي  باز

 كـه  خطـى  از ،شـده  فـتح   تـازه  هـاى  سـرزمين  ويژه به ،اسالمى جامعة سياسى ـ دينى رهبرى
 ىهـا  تـالش  و شـد  منحـرف  بـود ورزيده  تأكيد آن بر بارها و هكرد ترسيم )ص(  اكرم  پيامبر
 را هـا  كـژى  تمـام  نتوانسـت  نيـز  حضـرت  سوز دل ياران و )ع(  على اميرالمؤمنين گير چشم

 كــه افتــاد منحرفــانى و نــااهالن دســت بـه  حكومــت زمــام دوبــارهبنــابراين  .كنــد درسـت 
  :تعبير كرد چنين آنان از )ع(  اميرالمؤمنين
 نياوردند، اسالم گاه هيچ: اظهروه عليه اعوانا وجدوا فلما الكفر، اسروا و استسلموا لكن و اسلموا ما
 يافتند، ياورانى آن بر كه همين و داشتند پنهان خود درون در را كفر و شدند درآورده اسالم به

 ).862: 1392 ،اصفهاني االسالم ضيف( ساختند آشكارش

 تحكيم صرف را خود نيروى ةهم ،آورد دست  به را اسالمى خالفت كه آن از پس ،معاويه
 نماد كه ،ديزي خالفت با .كرد  رسالت بيت اهل كردننابود و خود يىروا فرمان تقويت و

 و گرفت قرار گاه پرت ةلب در يياگر اسالم و اسالم ،بود اسالم از شيپ تام تيجاهل
 مسند بر اسالم نام به كه يكفر و شرك ةچهر از نفاق نقاب كنارزدن يبرا )ع(  نيحس  امام

 و داد شهادت به تن آزادانه و آگاهانه ،بود زده هيتك )ص(  خدا رسول ينيجانش و خالفت
 كه كرد جاري ياسالم ةجامع يها رگ در تازه يخون كربال در ارانشي و او ةمظلومان شهادت
  .ماند جاودانه خيتار يطدر حماسه آن امتداد

 در كه است جغرافيايي و تاريخي اى چهره نخست، ؛دارد مهم ةچهر دو حسينى ةحماس
؛ داد خر منطقـه  يـك  جغرافيـايى  ةمحدود در و كوتاه زمانى در مند شكوه اى حماسه جايگاه
 بـه  تعمـيم  با و شد خارج  هواقع چهارچوب از كه فراجغرافيايى و فراتاريخى اى چهره ،دوم
  .شدماندگار  اي اسوه ي بعدها زمان

 اى حادثـه  خـود  رفتار و گفتار با كه دارندسهم  الگوهايى و قهرمانان عاشورا نهضت در
 تبـديل  كارامـد  و مناسـب  ييالگو به جهان مسلمانان براى كه اى حادثه .آفريدند بزرگ بس
 حركت .است شده ها جنبش و ها حركت از بسيارى الگوى ،سياسى رفتار ةعرص در ،و شده

 نهضـت  ،زكيـه  نفـس  محمـد  قيام ،على  بن  زيد نهضت ،مختار قيام ،مدينه مردم قيام ،توابين
 از الهام با همگي لبنان كشور در اهللا حزب جنبش و ،خمينى امام رهبرى به ايران ملت مقدس
  .اند شده دهى سازمان عاشورا

 حسـيني  نهضـت  پيامـدهاي  تـرين  مهـم  بررسـي  ضـمن  تا كوشد مي مقاله اين در نگارنده
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 يياكـار  تـا بپـردازد   اهللا  حـزب  جنـبش  در ها پيام آن بازخواني به اي مقايسه ـ تطبيقي صورت به
  .سازد برجسته حق به يابي دست در ،معاصر الگوهاي ساير بامقايسه  در ،را حسيني الگوي

 و عاشورا پيامدهاي ترين مهم كه است آن مقاله اين در نگارنده اصلي السؤ منظور، بدين
 .چيست لبنان اهللا  حزب جنبش موفقيت عامل

 و هـا  درس ازبهره  با ،رود ميشمار  به لبنان معاصر جامعة در عطفي نقطة كه ،جنبش اين
 ةمنصـ  بـه  شكل بهترين به قرن چهارده از بعد را حسيني مقاومت الگوي عاشورا هاي عبرت
تحليل  ازپيش  .است شده معاصر جوامع در مبارز يها گروه ساير بخش الهام و هنشاند ظهور

 جنـبش  فعاليـت  و گيري شكل روند با خوانندگان آشنايي منظور به است بهتر ،مقاله موضوع
  .مختصري را دربارة اين جنبش ذكر كنيم تاريخچة لبنان اهللا  حزب
 

  اهللا  حزب جنبش با اجمالي آشنايي .1
 ،لبنـان  در ويـژه  بـه  ،جهـان  سراسر در مسلمانان ةروحي ،ايران در اسالمي انقالب پيروزي با

 غاصب اسرائيل كه هنگامي و بخشيد تري افزون نفسِ اعتمادبه و نيرو ها آن به و گرفتقوت 
 و آمـد  پديد نوين اي مرحله لبنان مبارز مسلمانان براي كرد اشغال را لبنان جنوب 1982 در

 لبنـان  بـه  ايـران  اسـالمي  جمهوري از انقالب رهبري خط و ،طلبي شهادت ،انقالبي ةروحي
  .شد اهللا  حزب جنبش تشكيل موجب و يافت انتقال

هاي اولية اين  گام ها سستي با مقابلهبراي  اسالمي هاي انديشه با مؤمن و دار دين گروهي
 مذهبي انجوان از اي عده را آن ةاولي ةهست و ندبرداشت ،اسرائيل با مبارزه ةصحن در حزب را،

 برخـي  و ،فتح اعضاي، امل جنبش سران از برخي ،ةالدعو حزب نيروهاي ،خميني امام پيرو
 اعتقاد در اسالمي يها گروه اين تمامي .)43 :1380 ،حشيشو( تشكيل دادند ها گروه از ديگر

 بـدين  و ندداشـت  نظر  اتفاق اسرائيل با مقابله و ،خميني امام از پيروي ،فقيه واليت ،اسالم به
 و تجـارب  ازبهـره   بـا  ،تـوان  مـي  لبنـاني  يهـا  گروه يياكارناعلت  به كه بودند رسيده نتيجه

 در را اسـالمي  هـاي  تئـوري  ،جديـد  تشـكيالت  ايجاد و ايران اسالمي انقالب هاي موقعيت
  .)26 :1383 ،قاسم(كرد  محقق لبنان ةجامع

 پس ،گرا اسالم هاي مجموعه با مذاكره و گردهمايي هاي زمينه كردن فراهم با ايران دولت
 امـل  بـه  وابسـته  يهـا  شخصيت ،لبناني ةشيع ناروحانياز  اي نفره هن كميتة ،اوليه مذاكرات از

 يهـا  شخصـيت  از بعضـي  و ،اسـالمي  انقالب ياري هاي كميته ،لبنان ةالدعو حزب ،اسالمي
 ،خمينـي  امـام  ازسـوي  هـا  آن تأييـد  از پـس  و )68 :1379 ،اسداللهي( كرد جمع را مستقل
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ـ  ،را جديـدي  تشـكل  اسـالمي  متفـرق  يهـا  گروه  دادنـد  تشـكيل  ،»لبنـان  شـوراي « نـام  هب
 رياسـت  نفـره  پـنج  يشوراي ،نفره نه كميتة مأموريت اتمام از پس .)42 :1385 ،پور محتشمي(

 بـر  عـالوه  ،زودهنگـام  و علنـي  ظهـور  كـه  جـايي  ازآن و گرفتند عهدهبر را جديد تشكيالت
 عليـه  مبارزه و فعاليت به مخفيانه لبنان شوراي ،داشت ها آن براي سنگيني عواقب شكست،
  .پرداخت  گران اشغال
 سياسـي  دفتـر  انـدازي  راه با و شد انتخاب ها آن تشكيالت براي اهللا  حزب نام ،1984 در
 بـه  نفـر پـنج   از را شورا ياعضا تعداد و ندزد العهد هفتگي ةنشري تأسيس به دست ،حزب
 ةبيانيـ  هـيچ  مـدتي  تـا  و شد مي انجام مخفيانه ها فعاليت اين تمامي .دادند افزايش نفرهفت 
 :1383 ،قاسـم ( كردنـد  نمـي  صـادر  اسـرائيل  ارتش عليه نظامي يها عمليات درمورد رسمي

 ،چندمليتي نيروهاي حضور ،اسرائيلدست  به لبنان خاك از وسيعي بخش اشغال ، زيرا)100
 رقيبي و ،)ها فاالنژيست( مسيحي نظامي شبه نيروهاي و لبنان ارتش چون هم دشمناني وجود
 نظـامي  ــ  سياسـي  نـابودي  و آسـيب  از اجتنـاب  براي ،اهللا  حزب كه شد باعث امل چون هم

سـبب   همـين  بـه  ودهد  انجام »ملي مقاومت ةجبه« چتر تحت را خود هاي فعاليت ،زودرس
 اهللا  حـزب  نظامي هاي موفقيت از بسياري امل جنبش و لبنان گراي چپ يها گروه از بسياري

  .كردند  ثبت خود نام به ،اسرائيل با مقابله در ،را
 ،بعلبك در پاسداران سپاه نظامى آموزشى هاى دوره اندازى راه و گيرى شكل از پس

 اشغالى مناطق در مقاومت ىها گروه گيرى شكل با .شد تشكيل مقاومت هاى هسته ،تدريج به
 و مواضع به ،مناسب هاى فرصت در ،كارى مخفى كمال در مناطق اين در مستقر افراد ،لبنان

نقش در ها آن .كردند وارد به آنان سنگينى ضربات و ندكرد حمله اسرائيل نظامى هاى كاروان
 در آنان از بعضى حتى و داشتند حضور منطقه درمشاغل ديگر  و ،گر صنعت ،كاسب ،معلم

 استفاده نظامى عملياتمنظور اجراي  به پوشش اين از و ماندند باقى امل رسمى عضويت
  ).79 :1379 ،اسداللهي(شود آشكار  ها آن سياسى هويت كه آن بي ،كردند مى

 ،اسرائيلي هواپيماهاي وسيلة به )جنتا پايگاه( بقاع در اهللا  حزب پايگاه قرارگرفتن هدف با
 با ،اهللا  حزب و افتاد ها زبان سر بر غير رسمي صورت به »اسالمي مقاومت« عنوان رفته رفته

 اعالم را خود هويت است الزم كه دريافت ،انقالبي شاخة و تشكيالت در قدرت كسب
 نيز مخفي عمليات يياكار عمالً و بود دولبه يشمشير مرحله اين در آن كتمان زيرا كند،
 از را ها آن كاري كه مخفي رفت مي گمان ،نظامي ةشاخ دهي سازمان با .بود رفته ازبين

 قرار حاشيه در سياسي دستاوردهاي نظر از اين حزب ولي، دهد نجات اسرائيل ضربات
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 اهللا  حزببنابراين،  .كردند مي ايفا نقش سياسي معادالت در ديگر يها گروه عمالً و بود گرفته
 آن در كه كرد منتشر رسمي يا هيانيب ،1984 يةژانو 6 در ،ياسيس اهداف به يابي دست براي
  .پرداخت خود معرفي به

 مـانعي  هـيچ  بدون ،بعد به تاريخ اين از اين جنبش، كه شدسبب  اهللا  حزبتشكل  اعالم
 در اسـالمي  مقاومـت  تهـاجم   سلسـله  .دهـد  گسـترش  اسـرائيل  عليه را خود يها عمليات

 اين و افزوده شود يگير چشم طرز به اسرائيلي نظاميان تلفات آمارموجب شد  بعد يها سال
 اين انمرد دولت بر فشار به درنتيجه و برانگيخت را نارضايتيامر، در افكار عمومي اسرائيل، 

  .انجاميد لبنان نقاط از بسياري از آنان نشيني عقب و كشور
 شد تغييرات خوش دست اسالمي مقاومت عمليات وضعيت ،اسرائيل نشيني عقب از پس

 بـه  اهللا  حزب نيروهاي ،ممكن نبود مردمي هاي هسته ازطريق نظامي عمليات كه جايي ازآن و
 يگيـر  دست يا عملياتاجراي  به ،اشغالي مناطق به ورود با و ندزد دست چريكي  عمليات
 شهدا پيكر رفتنگ   تحويل و اهللا  حزب يراناس تبادل براي و ورزيدند  مبادرت اسرائيلي نظاميان

  .كردند  استفاده ها گروگان از
 در اساسـي  تغييـرات  ،طـائف  پيمـان  انعقـاد  و لبنان داخلي يها جنگ پايان با 1989 در
 سـران  از برخـي  مخالفت رغم به ورخ داد  لبنان ةجامع هاي واقعيت دربارة اهللا  حزب ديدگاه
 از سياسـي  درايـت  بـا  حـزب  اين رهبران طائف پيمان با ،طفيلي صبحي ازجمله ،اهللا حزب

 در درنتيجـه  وكردنـد   پرهيـز  لبنـان  سياسـي  نظـام  سرنگوني درخصوص راديكال برخورد
 اي چهـره  اهللا حزب كه اي گونه به؛ داد رخ تغييراتي حزب اين مواضع و ها عملكرد از بسياري
 اقتـدار  حفـظ  ضمن ،كه گرفتند تصميم حزب سران و خود گرفت به 1980 دهة با متفاوت
 هـاي  فعاليـت  در را اي تـازه  رويكـرد  ،كشور اين جنوب در اسرائيل با تقابل در خود نظامي
  .كنند آغاز لبنان اجتماعي و ،فرهنگي ،سياسي
 در سياسـي  يهـا  گـروه  هماهنگيبراي  را اصالحاتيمجموعه  اهللا  حزب منظور، همين به
 همكاري :از اند عبارت ها آن از برخي كه داد انجام گران اشغال دربرابر وحدت حفظ و لبنان
 در اسـالمي  حكومـت  ةنظريـ  كنارنهـادن  ،آميز خشونت يها روش كنارنهادن ،لبنان دولت با

 و عربـي  كشـورهاي  درقبـال  مواضـع  تغييـر  ،سياسي مشاركت و انتخابات در شركت ،لبنان
 يهـا  روش در تحول و ،شدن لبناني  به گرايش ،شيعي يها گروه و امل با تنش كاهش ،غرب

  .)246 -  195 :1382 ،اسداللهي( تبليغاتي
 را فعاليت از جديدي دور ،حزب اولويت تغيير دربرابر زمان گذشت با ،اهللا بحز رهبران
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 تـدريج  بـه  و نـد گرفت قـرار  لبنـان  سياسي نظام مشي   خط راستاي در تر بيش وكردند  شروع
 منطقه عمومي افكار دررفته  رفته وشد  تبديل قانوني و اجتماعي ـ سياسي يحزب به اهللا حزب

  .يافت دستبه محبوبيت  جهان و
 اسرائيل رژيم ؛يافت افزايش، 2006 سال در روزه 33 جنگ از پس ،اهللا  حزب محبوبيت

 از يبرخوردار با ،جديد ةخاورميان تشكيل براي امريكا راهبردي هاي برنامه راستاي در
 ،اهللا  حزب عليه عمومي افكار تحريك هدف با و لبنان زودهنگام فتح ةوعد با غرب هاي كمك

 فجايعي و پرداخت نظامي غير مردم كشتار و لبنان اقتصادي هاي زيرساخت كردن ويران به
 خواستار جهان عمومي افكار كه درحالي ،گر ويران جنگطي در .كرد تكرار را قانا كشتار چون
 تصويب از ،وتو حق از گيري بهره با ،امريكا دولت ،بود گناه بي مردم وحشيانة كشتار توقف
 ادامه جنگ و كرد جلوگيري امنيت شوراي در شرط و قيد بي و فوري بس آتشة نام قطع
  .يابد تحقق لبنان به حمله در اسرائيل هاي هدف شايد تا يافت

 تحـولي  اسـرائيل  تهـاجم  دربرابـر  ايسـتادگي  و مقاومـت  با اهللا  حزب نيروهاي ي،ازسوي
شش  بر اهللا حزب مقاومتسرانجام  و آورد پديد منطقه نظامي و سياسي مناسبات در شگرف

 بدون ،لبنان باتالق از نجات براي رژيم اين و كرد غلبه اسرائيل ارتش يالملل بين تجهيز دهه
 رغـم  بـه  ،اسـرائيل  مجهـز  ارتـش  .پذيرفت را امنيت شوراي 1701 ةنام قطع ،موفقيت كسب

  .استمانده  ناكام هايش برنامه اجراي در ،پيمانان هم ساير و امريكا دريغ بي هاي حمايت
  

  اهللا  حزب جنبش در آن بازخواني و حسيني نهضت هاي پيام ترين مهم .2
 تـرين  مهـم  بررسي ضمن تا يمآنبر  درادامه ،جنبش اين فعاليت روند اجمالي توضيح از پس
درمقايسه با ساير  ،كهبپردازيم  اهللا  حزب جنبش در ها آن بازخواني به حسيني نهضت هاي پيام

  .سازيم برجسته را حسيني الگوي يياكار به حق، يابي دستالگوهاي معاصر در 
  

  مسلمانان به يبخش يآگاه 1,2
 ريمسـ  در سـقيفه  از تبعيـت  بـا مسـلمان   امـت  ،)ص(  اكرم پيامبر گداز جان رحلت از پس

 حضـرت  حتـي  كـه  گرفت شدت تاحدي نبوي حكومت از انحراف .گرفتند قرار جهالت
 .كند اصالح كامل صورت به را جامعه نتوانست نيز خود شهادت و ها جنگ با نيز )ع(  علي
 اسـالم  نابودي هدف با وي ،معاويه رسيدن قدرت به و )ع(  حسن امام اجباري صلح از پس
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 كـه  آورد ديـ پد ياسـالم  ةجامعـ  در را يتيوضع چنان مردم اذهان از بيت  اهل محوكردن و
 اصـلي  ةدسـت  چند به زمانه اين نيز در مردم و ندگرفت قرار تياقل در نبوت خاندان حاميان

 :شدند ميتقس
 يپست به و ندكرد ارياخت سكوت هيمعاو فساد درمقابل كه بودند يكسان ، اغلباول ةدست

 ؛بودند داده تن يخوار و
 ؛دادند يم حيترج امامت و رسالت هب را خود شخصي منافع كه بودند يكسان ،دوم ةدست
 اعمـال  ،هيمعاو يها يبيفر عوام و غاتيتبل ريتأث   تحت ،كه بودند يلوحان ساده ،سوم ةدست

 ؛كردند يم يرويپ آن از ند ودانست مي يقانون را هيام يبن دستگاه رفتار و
 واگـذار  هيـ معاو به را خالفت )ع(  حسن امام پنداشتند يم كه بودند يكسان ،چهارم ةدست
 كوفـه  مردم هرچند ،است كرده سازش يو با ،زمان ةديچيپ احوال و اوضاع علت به ،و كرده
 موضـوع  نيـ ا از منـاطق  ريسا در گريد مسلمانان ،اطالع داشتند يليتحم صلح از كينزد از
 ؛ودندب خبر يب

 در و ندبود اندك تعدادي كه بودند پيامبر تيب  اهل يواقع روانيپ و اراني ،پنجم ةدست
 ســتنديز يمــ حكومــت شــديدنظــارت  تحــت ياســالم يهــا نيســرزم كنــار و  گوشــه

  .)55 :1375 ،تهراني رجالي(
 كه آن تا بود آورده فراهم را اسالم فيتحر يها نهيزم يتمام هيمعاو خالفت سال  ستيب

 نيآخر ،)ع(  يعل  بن  نيحس از ياجبار عتيب اخذ با ،گرفت تصميم و شد پدر نيجانش ديزي
 كه آن تيواقع .شكند درهم را يا لهيقب يبدو  تياشراف دربرابر مقاوم سنگر و روين

 نماد )ع(  نيحس امام ؛بودند متفاوت يفكر انيجر دو ينمادها ديزي و )ع(  يعل  بن  نيحس
 ديزي درمقابل و بود گرفته قرار ينابود خطر در دوران اين در كه بود ينبو سنت و اسالم
 و يگريد بر كيهر  ةغلب ،ترتيب بدين .بود عرب يجاهل و يبدو فرهنگ اريع تمام نماد

 .ودب مقابل ةجبه يروزيپ و يكي ينابود يمعنا به  يگريد برابر در يكي ميتسل و ادينقا
 را اكرم امبريپ نام كوشيدند مي ،يمنف غاتيتبل با خود حكومت يها سال در ،يزيد و هيمعاو

 اثبات ضمن )ع(  يعل  بن  نيحس اما ،كنند حاكم را تيجاهل فرهنگ و دنكشب نييپا ها مأذنه از
 غفلت خواب از را اسالمي ةجامع خود خون با نبوت بيت  اهل خاندان حقانيت و مظلوميت

  :نوشته است زمينه در اين ، مذهب سني مورخ ،»خلدون  ابن« .كرد بيدار
به خود آمدند و از  انيعيشد و ش جاديها ا و عامالن آن يدستگاه حكومت هياز تنفر عل يموج

موج  جيتدر شدند و به مانيشدت پش نكرده بودند، به ياريرا ) ص( خدا امبريكه فرزند پ نيا
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 هـا  اميق ريو سا ،حرّه اميق ن،يتواب تنهض ةنيرا فراگرفت و زم ياسالم ةسراسر جامع يداريب
  ).172/ 3 :تا يب خلدون، ابن(فراهم گشت 

 دوم بخش و دكر رهبرى  شهادت و  خون با را خود قيام نخست بخش )ع(  حسين امام
 راه اين در و ندرساند مردم گوش به بازماندگان ،بود » تبليغ« و » پيام« شامل كه ،را قيام
 و آگاه را مردم و رسوا را هيام يبن ،يامو سلطنت مركز در ،زينب حضرت و نيدالساجديس
 دوم بعد اهميت .ندساخت انينما را )ص(  اهللا رسول عترت منزلت و عظمت و كردند داريب

 تكميل )ع(  حسين امام قيام ،نبود رسانى پيام اين اگر گفت توان مي كه است تاحدي
 .كردند مى تحريف را آن تاريخ طيدر دشمنان و شد نمى

 اى حادثه عاشورا كه پنداشتند مى دشمنان تبليغات ثيرأت   تحت اى عده گذشته در اگر
 ،اسالمي حكومت استقرار ،خمينى امام عاشورايى تعاليم به توجه با امروز ،است مقطعى

 رويدادى ينيحس قيام ،لبنان اهللا  حزب ازجمله ،اسالمي هاي جنبشدر  آن ثيرگذاريأت و
 و ستم هاى پايه آزاده هاي انسان به بخشي آگاهي با تواند مى تاريخ در كه شود مي تلقى

  :، نوشته استاهللا  حزب معاون ،قاسم نعيم شيخ ؛براندازد را استبداد
 مدد آنان رفتار از ،يابد تربيت يارانش و )ع(  حسين امام الگوي از پيروي به كه اي جامعه

 شهادت به عشق ما .شمرد مي اندك ها آن فداكاري دربرابر را خود فداكاري و گيرد مي
 و عظمت و ايم آموخته )ع(  حسين امام از را اسالم راه در جهاد و خدا راه در

 درك ،است يافته تحقق ها نسل طول در كربال در او نهضت از پس كه ييدستاوردها
  .)67 -  66 :1383 ،قاسم(ايم  كرده

 بـه ، اسـرائيل  بـا  مبـارزه  و اسـالم  تـرويج ، اساسـي  هدف دو اتخاذ با لبنان اهللا حزب
 و تبليغـاتي  ابزارهـاي  و هـا  روش ازطريـق  و پرداخـت  منطقـه  و لبنـان  مردم سازي آگاه

 ايـن ؛ بود مقاومت فرهنگ گسترش و جامعه در اسالمي فرهنگ ترويج دنبال هب فرهنگي
 مـردم  و عربـي  حاكمـان  اسـرائيل  دربرابر اعراب هاي شكست از پس كه است درحالي
 تسـليم  جـز  اي چاره اسرائيل و امريكا ةاراد دربرابر كه بودند پذيرفته را منطق اين منطقه
 كـه  آموخـت  ديگران به اهللا  حزب عمل در وليكرد  مقاومت ها آن دربرابر نبايد و نداريم
 .داد ادامــه مقاومــت و ايســتادگي بــه ،پيــروزي بــه رســيدن تــا ،دشــمنان دربرابــر بايــد

 ،النـور  راديـويي  ةشـبك  ،المنـار  تلويزيـوني  ةشـبك  چـون  هـم هايي  رسانهمنظور،  همين به
 آگـاهي  و رسـاني  اطالع دراي  سهم عمده گوناگون اينترنتي هاي پايگاه و ،العهد نامة هفته
  .اند داشته عمومي افكار
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  منكر از نهى و معروف به امر اصل برمبناي اسالمى هاى ارزش از پاسدارى 2,2
 روشنى به كارگزارانش و يزيد و دردنب هجوم آن هاى ارزش و اسالم امويان به كه هنگامى
 از پاسدارى براى )ع(  حسين  امام كردند مى عمل آن رهاىدستو و اسالم احكام برخالف
 نامى جز اسالم از كه پاييد نمى ديرى ،كرد نمى قيام )ع(  حسين  امام اگر چراكه؛ كرد قيام اسالم
  .ماند نمى باقى

 جان بايد ،نباشد شدن كشته جز راهى اسالم از پاسدارى براى اگر كه بود باور اين بر امام
 اال جـدى  ديـن  يسـتقم  لـم  لو« :فرمود باره چنين  دراين بزرگوار آن .كرد اسالم فداى را خود
 اى پـس  مانـد،  نمـى  اسـتوار  مـن  شـدن  كشـته  به جز جدم دين اگر: خذينى سيوف فيا بقتلى

  ).20 : 1384 ،طاووس   ابن( »گيريد فرا مرا شمشيرها
 بايد ،باشد گر ستم اسالميجامعة  حاكم اي جامعه در اگر كه است آن قيام اين فلسفة
 كه اساس است همينبر .كرد برخورد او با منكر از نهى و معروف به امر مراحل براساس

   و معـروف  بـه  امـر  را قيـامش  هـاى  انگيزه از يكى ،خود ةنام وصيت در ،)ع( حسين  امام
  :داند مى منكر از نهى

 و ظلم و آشوب و فساد ايجاد منظور به يا و ،سرى خيره ،غرور ،خودخواهى روى از من
 معروف به امر ةبرنام اجراى و مسلمانان امور اصالح براى من قيام بلكه ،ام نخاسته پا به ىگر ستم
 .)329 / 44: 1403 ،مجلسي( است اسالمى امت ميان در منكر از نهى و

 فقـط  منكر از نهى و معروف به امر ةفريض كهاست   آن سخن اين در نهفته هاى درس از
 برضد قيام بلكه ،شود نمى خالصه عادى افراد ازسوى ىئجز گناهان از بعضى به  تذكرات در

 براسـاس  حكومـت  تشكيل و ،جامعه سياسى ساختار اصالح براى تالش ،گر ستم  حكومت
  .است منكر از نهى و معروف به امر مصاديق از نيز قرآن و حق

 .كـرد  دنبـال  را مذكور بعد دو هر خود هاي فعاليت در ،تأسيس ابتداي از ،لبنان اهللا  حزب
 از پاسـداري  براي خود فعاليت ابتداي رد ،حزب اين كه كرديادآوري  بايد اول بعد درمورد
بـراي   ؛كـرد  بسياري تالش ،منكر از نهى و معروف به امر اصل برمبناي اسالمي هاي ارزش
 بـه  اقـدام  اهللا  حـزب  ،افتـاد  شيعه رزمندگان دست به بيروت غرب كه، 1362 بهمن در نمونه

 برگزاري براي محلي ها مصلي اين كهكرد  منطقه اينگوناگون  نقاط در هايي مصلي تأسيس
 .)235 :1998 ،شـراره (شـد   مـذهبي  هاي سوگواري و ،ها جشن ،جماعت نماز ،ديني مراسم
راه   بـه  را »اخـالق  پليس« نام به تشكيالتي شرعي احكام اجرايبراي  اهللا  حزب ،آن بر عالوه

؛ ممنـوع شـد   الكلـي  مشـروبات  فـروش  داران مغـازه  براي ،آن قوانين براساس ،كه انداخت
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 تبعيت از فضاي جديـد  به ،پوشيدند مي رنگارنگ هاي لباس معموالً كه ،لبناني زنان چنين هم
  .)355 :همان(كردند  انتخاب راشكل  يك و رنگ يك هاي لباس آنان از برخي
 حكومـت  تشـكيل  و جامعـه  سياسـى  سـاختار  اصالح براي تالش، دوم بعددرمورد  اما

 قبـول  را لبنـان  وقت سياسي نظام ،تأسيس درابتداي ،جنبش اين گفت توان مي حق براساس
 دسـت  ةسـاخت  را لبنـان اي  طايفـه  نظـام  هـا  آن ، زيـرا است بوده آن تغيير خواستار و هنداشت

 و شـدني  اصالح را آن چون و دانستند مي اسالم با مخالف سياسي ةنقش از جزئي و استعمار
  .)125 :1382 ،اسداللهي( بودند آن بنيادين تغيير خواستار دانستند نمي شدني ترميم
 دربرابر مانع ايجاد 1980 دهة در اهللا  حزب هاي برنامه از يكي ،ها آن ديدگاه اين به توجه با

 ،شراره( بود ها آن ةدوبار يافتن مشروعيت از جلوگيري و لبنان اداري و سياسي ساختارهاي
 سخن اسالم جهان به مربوط فراگير طرح از ملي منافع از فراتر ها آن كه درحالي؛ )270 :1998
 در ،خميني امام رهنمودهاي پيرو و اسالمي جهاني جنبش امتداد در و) 1995 ،النهار( گفتند مي

 در طائف پيمان از پس البته .كردند مي تالش اسالمي ةپارچ يك بزرگ و كشور ايجاد راستاي
 يدموكراس پذيرش با اهللا حزب ،لبنان ةجامع ةتاز طيشرا و مقتضيات به توجه با ،1991
 رفع و ،ساالري شايسته ،فعلي نظام اصالح ،اي فهيطا غير نظام برپايي خواستار لبنان در ياجماع

  .)25 -  24 :تا بي ،نا بي( شدند لبنان ةجامع در محروميت
  

  باطل يها گروه يمعرف 3,2
 زيرا ؛بود باطل گروه يمعرف و منافق ةچهر از برداشتن پرده عاشورا نيخون نهضت ديگر امديپ

 ،راند يم حكم مردم بر اسالم نام به كه را يتيحاكم يقيحق تيماه و يواقع ةچهر كربال ةواقع
 )ص(  يمحمد ناب اسالم كه بدانند قتيحق تشنگان و آزادگان تا كرد روشن يعموم افكار يبرا
  .كردند يمعرف انيامو كه است ينيد آن از ريغ

هـاي   طايفـه  بـا مقايسـه  در ،لبنان اهللا  حزب گيري شكل از قبل كه ،شيعيان لبنان جامعة در
 بنـابراين،  .شد مي اجحاف حق آنان در همواره و نداشتند مستقلي دهي سازمان مذهبي ديگرِ
 معرفي ضمن شكل گرفت كه، بيانيه درقالب 1984 يةژانو 6 در اهللا  حزب جنبش اقدام اولين
 اسـالمي  دولـت  تشكيل خواهان ،خميني امام رهبري با فقيه واليت از تبعيت ناعال و خود
 و ،فرانسـه  ،اسـرائيل  ،امريكـا  ويـژه  بـه  ،غـرب  جهـان  و ندشد »ايران مقدس نهضت« ةبرپاي

 اهللا  حـزب . )46 :1380 ،حشيشـو ( بردنـد  نـام  خود اصلي دشمنان ، رالبنان در ها فاالنژيست
 دربرابـر  يـدن جنگ ودانسـتند،   مي جهان در منكرات تمامي ةريشآن را  كه ،امريكا با دشمني
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نيـز بـه ايـن     فرانسـه  با آنان دشمني .دانستند مي خود مشروع حق و اسالم از دفاع را امريكا
 در )فاالنژيسـت ( مسـيحي  نظاميـان  شبه و ماروني مسيحيان از وارههم فرانسه كه علت بوده

 سرزمينغاصب  ،اسرائيل كني اهللا خواستار ريشه  درواقع، حزب .ه استكرد مي حمايت لبنان
 ها فاالنژيست اهللا  حزب .داند مي »جهان در امريكا ةسرنيز و سرطانية غد« را آن واست  ،لبنان
 و امريكـا  هـاي  طـرح  مجـري  و دست آلت كه دشمن اصلي خود معرفي كردعلت  بدان را

  .)124 -  121 :1382 ،اسداللهي( بوده است 1975 در لبنان داخلي جنگ آغازگر و اسرائيل
  

  مندي عزت 4,2
 )ع(  حسـين   امام .است يمند عزت ،سياسى رفتار ةعرص در ،عاشورا هاى درس از ديگر يكى
 من خير الموت« :فرمود و دانست مى مرگ عين را ذلت با زندگى و زندگى را عزت با مرگ
 آتـش  در ورود از ننـگ  و ،بهتر ننگ پذيرش از مرگ: النار دخول من خير والعار العار ركوب

  ).192  /44 :1403 ،مجلسي( »است سزاوارتر
ال «: فرمـود  ،كامل سپاه پليدى قـرار گرفـت   ةوقتى در محاصر ،)ع( امام حسين چنين هم

بـه   به خدا سوگند من دست ذلـت   ،نه: واهللا ال اعطيكم بيدى اعطاء الذليل و ال افر فرار العبيد
  ).101 -  100/ 2 :1346 مفيد،شيخ ( »كنم شما نخواهم داد و هرگز مانند بردگان فرار نمى

 رفتـار  كـه  آموختنـد  مـا  بـه  خـود  عمـل  و گفتار با يانيعاشورا ديگر و )ع(  حسين  امام
 هرگز و است عزيز مسلمان اسالمى فرهنگ در چراكه ،باشد عزت موضع از بايد مسلمانان

  .بدهد خوارى و ذلت به تن نبايد
 شـيعيان  سـاير  و صـدر  موسـي  امام يها تالش رغم به ،اهللا حزب جنبش تشكيل از پيش

 تـا  بردنـد  مـي  سر هب محروميت در چنان هم شيعيان ،كشور اين شيعيان وضعيت ارتقايبراي 
 هـا  آن شـيعيان  نشـدن  يدهـ  سـامان علت  به و نددانست شيعه ارباب را خودديگران  كه  جايي

 ،حـزب  ايـن  تشكيل از پس .بودند ديگر سياسياحزاب  و طوايف دست در ابزاري همواره
 بـه  ،اهللا  حـزب  ازطريـق  ،بيروت جنوبي ةحوم ساكن اي شيعه فقير جوان يا و فقير روستايي
 و اي درآمـده بـود   گسترده سياسي ـ ديني  ةجامع يتعضو به كه شد تبديل انقالبي يمسلمان

 سـرباز  جهـاني  كفـر  بر اسالم پيروزساختن براي ،خميني امام رهبري به ،جهاني يجنبش در
 بهتري جايگاه به توانستند ،شيعي مستقل هويت گيري شكل بركت به ،ها آن .رفت مي شمار به

 شيعيان تا شد باعث ،طائف پيمان از پس ،شيعي احزاب يهمكار كه اين ويژه يابند؛ به دست
 از انتقـال  بـا  وشـوند   تبـديل  كشـور  اين سياسي هاي طايفه ترينمند قدرت از يكي به لبنان
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 برعهـده  لبنـان  اجتمـاعي  سياسـي  تحـوالت  در را اي فزاينده نقش تحوالت مركز به حاشيه
 و برداشـتند متعـددي   هاي گام خود شهروندي حقوق به يابي دست درراستاي ها آن .بگيرند
 لحـاظ بـه   چنـان  شيعيان تدريج به نيست ها آن جمعيت با متناسب وضعيت اين هنوز گرچه
 و هـا  طايفـه  از يـك  هـيچ  حاضـر  حـال  در كـه   ندرشد حال در اجتماعي و سياسي جايگاه
 ،زمينـه  در ايـن   .بگيرنـد  ناديـده  لبنـان  در را شيعه عزت توانند نمي ،گذشته همانند ،حاكمان
 ازجملـه  تـوان  يمـ  را لبنـان  انيعيشـ  امـروز  تيوضـع « :گفـت  ايـران  سـابق  فرهنگي رايزن

  ).18: 1379 ،ييرزايم( »شمرد لبنان ديجد خيتار يها برهه نيتر پردرخشش
  

  يمدار واليت 5,2
 مقام از دريغ بى حمايت درقالب )ع (  حسين امام اصحاب اعتقادى و فكرى هاى جلوه از يكى

 واست  امامت و واليت از حمايت گر بيان امام ياران ةحماس .است آشكار معصوم واليت
 و ،ضعف ،نابودى نگران ،»حسينى شعور« ةساي در ،شيعيان كه دارد ضرورت مبنا برهمين
 و دين از پاسدارى »هيفق واليت« از حمايت ةساي در و باشند خود ايمان و دين پذيرى آسيب
  .دهند قرار خود كارهاي ةسرلوح در را اسالمية جامع
 همـواره  كه است ييها گروه ازجمله اهللا حزب جنبش ،ايران از خارج اسالمي جوامع در
 اي خامنـه  اهللا آيـت  و خمينـي  امـام  رهبرى از خويش خون ةقطر آخرين تا جنبش اين افراد

  .كردند حمايت
اي از جوانـان   ، عـده اسـرائيل  ارتـش  تهاجم از پس روز چندفقط  نيز تاريخي لحاظ از

 هـا  آن .كردنـد  معرفي »خميني امام پيرو« را خود ساختند ومحقق  شيعه الگوي مقاومت را
 ببندنـد  اسـرائيلي  نيروهـاي  بـر  را بيروت شهر جنوبي ةدرواز سبك هاي اسلحه با توانستند

  .)54 :1379 ،اسداللهي(
 يها گروه با مقايسه در ،اهللا حزب ويژگي ترين اصلي كه آن جنبش اين توجهدرخور  ةنكت
 .است خميني امام رهبري و فقيه واليت ةنظري كامل پذيرش ،عرب جهان در شيعه يگرا اسالم

 عوامل از و انداخته سايه اهللا حزب هاي ديدگاه و ،تشكيالت ،اركان تمامي بر نظريه اين پذيرش
 بود اهللا  حزب تشكيل و 1982 در لبنان در گرا اسالم كوچك هاي مجموعه ادغام اصلي

 قانوني حاكميت مصدر يگانه منزلة به ،خميني امام ةانديش ،ترتيب بدين .)174 :1382 ،اسداللهي(
 هاي انفرم به عمل بر عالوه درابتدا ،حزب اين كه اي گونه به ؛است هشد پذيرفته ،لبنان اهللا  حزب در
  .بود لبنان در اسالمي جمهوري ابهمش اسالمي حكومت تأسيس درپي ،خميني امام
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 تابع يمذهب و ،يدتيعق ،ياسيس سطح در ما« :گفت باره دراين )ابوهشام( موسوي حسين
  .)1984 ،يموسو( »ميهست ينيخم امام ينظرها و ديعقا

  :گويد مي خميني امام رهبري از اهللا حزب پيروي درخصوص نصراهللا حسن  سيد
كه هر  گونه ، هماناستتمام معناي كلمه  و رهبر به ،امام خميني مرجع ديني، امام ،نظر ما از

. اما امام براي ما بيش از اين اسـت . گونه است رهبر بزرگ ديني در هر كيشي در جهان اين
 اسـت هـاي اسـتبدادي    هـا و مسـتكبران و نظـام    ايشان سمبل و نماد انقالب عليه طـاغوت 

  ).1995 نصراهللا،(

 دولـت  مـديريت  بـر  عـالوه  ،مسـلمين  امر وليدرمقام  ،خميني امام ،اهللا حزب ديدگاه از
 ،دروني استقالل ،استكبار با دشمني ،جهانمسلمانان  عموم سياسي وظايف به ،ايران اسالمي

 ،قاسـم (كـرد   مـي  رسيدگي ،مستكبر انگر غارت ةسلطاسالمي دربرابر  كشورهاي وحدت و
 جزئيـات  در فقيـه  ولـي  شـخص  ازطريـق  هـا  مأموريت تمامي دادن انجام .)81 -  80 :1383
 در كـرد كـه   واگذار هاي اجرايي ارگان و ،نهادها ،افراد به را ها آنبنابراين ؛ نيست پذير امكان

 كشـور  مسـائل  همـة  به ،لبناني يحزبدرجايگاه  ،نيز اهللا  حزب و دارند استقالل اجراييمور ا
 حامل ،حال  درعين و داشته توجه فرهنگي و ،اجتماعي ،سياسي ،جهادي هاي عرصه در لبنان
  .)82 :همان(است  اسالم پرچم
 
  يطلب شهادت ةيروح يااحي 6,2
 يها وهيش به امروز به تا خلقت بدو از انسان كه دهد يم يگواه بشر ياجتماع يزندگ خيتار

 كـه  شـود  يمـ  مشـاهده  جوامع در ،رو نيازا .كند جاودانه را خود تا است كرده تالش متعدد
 و زنـده  ينـوع  بـه  دارنـد  يسـع  و ندا گردان يرو آن از و دارند واهمه فنا و مرگ از ها انسان
 يفـرارو  را يجـاودان  راه ،اسـت  آگاه بشر يباطن ليم نيا از كه ،متعال يخدا .بمانند ديجاو
 فرمـوده  و داده هيـ هد او به را شهادت و كرده رهنمون يجاودانگ سوي به را او و نهاده بشر
و « :دويشـ  مانـدگار  تـاريخ  در تـا  ديـ نيبرگز را آن ،است سرخ مرگ يماندگار راه كه است

  ).169: عمرانآل ( »اءياهللا امواتا بل اح ليسب يقتلوا ف نيلذالتحسبن ا
 من« :است فرموده و داده بسط را شهادت مفهوم ،آيه نيا ريتفس در ،)ص( امبراكرميپ
 ،الحرالعـاملي ( »اسـت  ديشـه  شود كشته يظلم دربرابر هركه :ديشه فهو مظلمته دون قتل

1374 :11/ 92(.  
 علم نيا از زين را گرانيد و گرفت شيپدر را كربال هار ،شهادت به علم با ،)ع(  يعل  بن  نيحس
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مـن  « :فرمود ،كرد يناراحت اظهار حضرت آن سفر از سلمه ام كه هنگام آن نگذاشت؛ خبر يب
كدام شخص مرا خواهد  دانم يكشته خواهم شد و م يدر چه ساعت و در چه روز دانم يم

  ).58: 1368 ،مقرم( »شوند يمن كدام افراد كشته م ارانيخاندان و  زكشت و ا
 بـه  تا پس آن از .آموخت بشر به را يجاودانگ راه خود شهادت با حضرت آن ،سرانجام

 هـم  تـا  كند مي انتخاب را سرخ مرگ و است ستادهيا ظلم درمقابل يا آزاده انسان هر ،امروز
  .سازد پاك ها يآلودگ از را جامعه هم و شود ماندگار خود

 براي را شهادت راه كه است معاصر دنياي در اصليهاي  جنبش از اهللا لبنان  جنبش حزب
 گرچه ،جنبش اين سيسأت بدو در .است كرده اتخاذ ظالمان دربرابر خود اهداف به يابي دست
 روش از استفاده ،لبنان ةجامع در شيعيان اهداف به رسيدن براي ،كه بودند باور آن بر برخي

 روش كه بودندبر اين نظر  بسياري ،استممكن بوده  اهداف به رسيدنبراي  سياسي و ديپلماسي
 تكيه وضعيت اين از شيعيان خروج راه تنها وندارد  اي فايده نابرابر شرايط در ديپلماسي و مذاكره

 اين برمبناي .)72 -  71 :1383 ،قاسم( بود شيعه فرهنگكارايي  اثبات و جوانان طلبي شهادت بر
 قيام از الهام با استعمارگران حضور و داخلي حكام عملكرد از نارضايتيعلت  به ها آن ،ديدگاه
  .كوشيدند خود اهداف به رسيدن راه در ،حق براي مبارزه نمادمثابة  به ،)ع(  حسين امام

نظامي خود  عمليات اي واهمه هيچ يبآن  اعضاي ،اهللا  حضور حزب رسمي اعالم از پس
نظـر   بـه  غريـب  آغـاز  در اسـرائيل  دربرابـر  مقاومت اين وبخشيدند  شدت اسرائيل عليهرا 
 مجـامع  در حتـي  بلكـه  ند،كرد مين ياري را ها آن نيز هايشان خانواده حتي گاهي و رسيد مي

 اسرائيل دربرابر مقاومت نآنا از ديدگاه زيرا ،دانستند مي »ديوانه مشتي« را ها آن نيز گوناگون
 كـوهي  چـون  هـم  را خود اهللا حزب جوانان ،كه حالي در .است چشم در خار تحمل چون هم

 توانستند )ع(  حسين امام فداكاري و شهادت الگوي از الهام با و ندپنداشت مي صخره و استوار
 را در راه جديـدي  افـق  »طلبانـه  شـهادت  عمليات« درقالب مقاومت از جديدي نحوة مدد هب

  .بگشايند مبارزه
 دار فرمان مقر كردننابود ،اول يها سال در ،اهللا  حزب ةطلبان شهادت عمليات ترين مهم
 آن طي كه، بود 1982 نوامبر در »قصير احمد«دست  به »صور« شهر در اسرائيل ارتش نظامي

 عمليات يك 1983 نوامبر در چنين هم شدند، كشته اسرائيلي سرباز و افسر 76 عمليات،
 عمليات اين در كه دادند انجام اسرائيلي نظاميان اصلي مقرهاي از يكي در را طلبانه شهادت

 دربرابر شديد واكنش نخستين ها عمليات اين .شدند كشته اسرائيلي سرباز و افسر 29 نيز
 پس آن از اسرائيل ارتش كه بود كارزاري گر بيان درواقع ورفت  شمار مي به لبنان خاك اشغال
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 عرصه به پا كه داد مي  را نشان مقاومت از جديدي نوع وضع اين وبود  مواجه آن با لبنان در
  .است گذاشته
 مليتيچند نيروهاي ساير با كهبل ند،نشد ختم اسرائيل عليه مبارزه به تنها ها عمليات اين

 ها عمليات اين ترين مهم .بودند گر اشغال اهللا  حزب ديدگاه از كه ندكرد مقابله مي لبنان در
 ييامريكا نظامي 241 شدن كشته به كه بود 1983 در امريكا دريايي داران تفنگ مقر در انفجار
 محسوب »ييامريكا نظاميان براي ويتنام جنگ از پس حادثه بدترين« عمليات اين .شد منجر
  ).116 :1379 ،كديور( شد

 نيروهـاي  عضـو  فرانسـوي  داران تفنـگ  سـاختمان  در بمبـي  ،انفجـار  ايـن  با زمان هم
 پايـان  از پـس  كشـتار،  ايـن  و شـدند  كشته چترباز 58 آناثر   بر كه شد منفجر چندمليتي

 بـود  فرانسـويان نظـر   از نظـامي  ةضـرب  بـدترين  ،)قبل سال 22( 1961 در الجزاير جنگ
  .)2 :1372 ،رايت(

 چنـدمليتي  نيروهـاي  ساير و ،امريكا ،اسرائيل واكنش مذكورطلبانة  شهادت يها عمليات
 نـابودي  منظور به لبنان ارتش با آنان مشترك تالش رغم به .داشت همراه به را لبنان در حاضر
 وشـد   اهللا  حـزب  بـا  مقابلـه  در ارتش شكست باعث لبنان ملي ارتش در انشعاب ،اهللا  حزب

 لبنان در خود حضور درمورد چندمليتي نيروهاي در كننده شركت غربي هاي دولت سرانجام
 از اسـرائيل  كه شدسبب  قاومتم نيروهاي ةطلبان شهادت حمالت تداوم .كردند نظر  تجديد
 ترتيب بدين وكند  نشيني عقب ،صيدا شهر شمال در ،االولي ةرودخان اطراف به بيروت حومة
 خـارج  لبنـان  از 1984 ةفوريـ  در را خـود  نيروهـاي  نيز ايتاليا و ،انگليس ،امريكا كشور سه
  .)91 :1379 ،اسداللهي( مجبور شد كار همين به 1984 مارس در نيز فرانسه و ندكرد
 اسـرائيل  عليه اهللا  حزبطلبانة  شهادت عمليات تدريج به لبنان از غربي نيروهاي خروج با
 تلفات آمار تاشد  باعث بعد يها سال در اسالمي مقاومت تهاجمات سلسله و گرفت شدت

 در نارضايتي موجبات وضعيت اين كه رود باال يگير چشم طرز به اسرائيلي نظاميان ميان در
 ناشـي  هاي خسارت .آورد فراهم را كشور اين انمرد دولت بر فشار و اسرائيل عمومي افكار

 دولـت  ةكابينـ  تصـميم  بـا  ،1985 ةژانويـ  در و شد كارساز اسالمي مقاومت نظامي فشار از
 مرحلـه  چنـد  طي وكرد  نشيني عقب اشغالي مناطق از بسياري از كشور اين ارتش ،اسرائيل
 ،لبنـان  جنـوب  در خود مرزهاي جوار هم اي منطقه در خود نيروهاي استقرار با ،نشيني عقب
 .)Zisser, 1997: 34( نهاد نام »ايمني كمربند« را نطقهم اين

 گرفتـه  صـورت  اهللا  حـزب طلبانـة   شهادت يها عمليات فشار تحت كه نشيني عقب اين
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باره  دراين ،ييامريكا خبرنگار ،)R. Wright( رايت رابين و شد همگان حيرت موجب ،بود
  :نوشته است

 كي فشار تحت يهودي دولت كي كه بود بار نياول نيا ل،ياسرائ هودي كشور خيتار درطول
 جهان، ينظام قدرت نيچهارم عنوان به ل،ياسرائ...  بود داده تن ينينش عقب به يعرب كشور

 ت،يرا( است درآمده تناميو كي صورت به لبنان جنوب و كرده تجربه را خود شكست نياول
1372 :140  - 142.(  

 نبـود  اسـرائيل  دولـت  نگراني تنها لبنان جنوب در شكست ،نشيني عقب اين با درواقع
 مسـلمانان درميـان   )دياستشـها  عمليات( اهللا  حزب مبارزاتي روشرواج  نگران ها آن بلكه
 ،فلسـطين  ةانتفاض شروع در ،واهمه اين عمالً كه بودند اردن رود باختري كرانة و غزه نوار

  .يافتتحقق 
 هـاي  ريشه شناخت به مستشرقان ،اهللا حزب شيعي جوانان ازسوي اقداماتي چنين از پس

 ةشـ ير« :نوشته اسـت  زمينه در اين  رايترابين  ند؛ورزيد مبادرت آن توضيح و اقدامات اين
 و اسالم راه در جهاد نماد عنوان به اميق نيا كه گردد يبرم) ع( نيحس امام اميق به اقدامات نيا

  ).26: همان( »است مطرح عهيش آرمان عنوان به حق يبرا مبارزه
 دانشـگاه  در نزديـك  خـاور  يانسـتيتو  رئـيس  ،)M. Zonis( زونـيس  مـاروين  چنين هم
  :گفت ،شيكاگو

 حكومـت  كه راه اين در ،هفتم قرن در ،را يارانش و ،خانواده ،خود زندگي )ع(  سينح امام
 شهادت و ايثار فكر دوباره خميني اهللا آيت و نمود فدا ،سازد حاكم مسلمين تمام بر را تشيع

 شهيدشـدن  .بپوشاند عمل ةجام اسالمي اهداف به تا است كرده احيا وسيله يك عنوان به را
 رقيبان و دشمنان به حمله و بوده ايمان از دفاع وسيلة افتخارآميزترين و بهترين شيعيان براي
 روي از يـا  تـرور  ،جنـون  روي از كـاري  كه اين نه ،شود مي محسوب دليرانه و ممتاز كاري
  .)27 :همان( باشد نوميدي و يأس

  
  الهي تكليفمنظور اداي  به خانواده و جوانان وظيفة اداي 7,2
 اجازه  اي نويسنده هيچ  به تنها  نه  يزيد  طاغوتي رژيم  كه داشت آگاهي  خوبي به )ع(  حسين امام

 را خواراني  جيره بلكه ،ثبت رساند به است  داده  روي كه   گونه آن را عاشورا تاريخ  كه دهد نمي 
 امام و دهند نمايش  ديگري شكل به را كربال خونين جنايات  كه گيرد مي كار به زور و زر با

 راه در  تالشي را او  ةايثارگران و  طلبانه شهادت حركت و بخوانند طلب خشونت را )ع(  حسين
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 همراه به ،ها اتهام اين كردن برطرف منظور به ،)ع(  حسين امام .نندبنمايا قدرت  به  يابي دست 
 شهادت به رسيدن راه در و ندورزيد مبادرت دشمن عليه جهاد به خود ةخانواد اعضاي
امام  اقدام اين ةفلسف درخصوص مطهري اهللا  آيت .گرفتند قرار اول صف در هاشم بني جوانان
  :گويد مي )ع(  حسين

 تر از ما بود و قهـراً  او انسان مسلماًهاى خود را دوست نداشت؟  بچه) ع( على  بن آيا حسين
تـر از مـا فرزنـدان خـود را      نيز بـيش ) ع( على  بن حسين. تر بود عواطف انسانى او هم بيش

تـر دوسـت    چيـز بـيش   كـس و همـه   حال او خـدا را از همـه    اما درعين ،داشت دوست مى
  ).225/ 17: 1380 مطهري،(آورد  حساب نمى كس را به داشت و در راه خدا هيچ مى

 را پيامبر خاندان فرزندان و زنان  آوارگي و ،اسارت ،هاشم بني جوانان شهادت او ،رو ايناز
 جهانيان گوش  به را خويش بخش  رهايي پيام و ندك  گيري پيش تاريخ تحريف از تا پذيرد مي

 زمان ظالم حاكمان برضد  نسلي هر يانمدر و عصري هر در را يانيعاشورا نتيجهدر و برساند
 و ها دل در را تفكر اين و دبخشب امتداد تاريخ طيدر را عاشورا راه و وادارد خيزش  به

  .سازد  زنده ها انديشه
 هـاى  جريـان  از سـت كـه  عاشورا قيام از الهام با اسالمىجنبشي  لبنان اهللا حزب جنبش
 يها عمليات اجراي و شهادت براي كه نيروهايي از انبوهي تربيت .گراست جوان مبارزاتى
 جنگي ماشين نابودي در جنبش اين ةويژ ابتكارات از ،كنند مي شماري لحظه طلبانه شهادت
 شـهداى  عمـر  .سـت كربال طلـب  شـهادت  جوانـان  از ملهـم  كـه  اسـت  صهيونيستي رژيم
 1996 و 1995 در ،سـال  28 -  17 بـين  1994 در ،سـال  33 -  19 اغلب 1993 در ،اهللا  حزب
طلبانـة   شـهادت  يهـا  عمليـات  در و بـود  سـال  38 -  18 بين 1997 در و سال 35 -  18 بين
ـ (گرفت  صورت جنبش اين جوانان دست به آن مورد 292 ،1991 -  1989 ىها سال : نـا  يب

 و عـرب  جهان جوانان الگوى به ظلم عليه اهللا حزب جوانان مقاومت ترتيب بدين و) 1363
 .شد تبديل اسرائيل با اعراب جنگ و اى منطقه ةموازن اصلى ركن

 در ،)ع(  حسين امام همانند ،جنبش اين اعضاي ،شهادت به اهللا حزب جوانان تمايل بر عالوه
 ةآماد را خود ةخانواد اعضاي تمامي و ندنكرد فروگذار اقدامي هيچ از الهي اهداف به رسيدن
 دو و همسر همراه به ،اهللا  حزب پيشين رهبر ،»موسوي عباسسيد« كه چنان. كردند مبارزه

  .رسيدند شهادت به موريتمأ دادن انجام حين رد فرزندش
 براي را ،نصراهللا سيدهادي، خود ارشد فرزند نصراهللا سيدحسن ،1997 در چنين هم
 عمليات آن در .فرستاد صهيونيستي نظاميان پادگان داخل به استشهادي عملياتي
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 سيدهادي انجاميد، صهيونيستي رژيم از سربازاني و داران درجه هالكت به كه ،كنندهگير غافل
 صهيونيستي رژيم تلويزيوني هاي دوربين و رسيد شهادت به خود رزمان مه از يكي همراه به
 را استشهادي عمليات مجري ةچهر ،است نصراهللا فرزند شهدا اين از يكي كه آن از خبر بي

 شناسايي با منطقه كشورهاي از بسياري و لبنان مردم ،بعد ساعاتي .كرد پخش جهانيان براي
 نمايش .گفتند تهنيت و تبريك نصراهللا سيدحسن به و ريختند ها خيابان به سيدهادي ةچهر
 او سر باالي پدر كه قرآني زير از عمليات از قبل ساعاتي كه ساله نوزده سيدهادي ةچهر
 مناطق در انقالبي ،بود آرميده نصراهللا گرم آغوش در لحظاتي براي و كرده عبور بود گرفته

 ،لبناني ارشد مسئوالن از بسياري كه درحالي .)1387 ،توال( كرد برپا نشين تصهيونيس
 ،امريكا به ،شدن كشته ترس از ،را خود همسران و فرزندان صهيونيستي رژيم و ،عرب

 ،سوريه و ،مصر ،عربستان ازجمله ،عربي كشورهاي برخي و ،اروپايي كشورهاي
 را پايداري و مقاومت الفباي ،)ع(   اكبر علي از الهام با ،اهللا  حزب كل دبير فرزند، فرستادند مي
  .كشاند ديگران رخ به
  

  انقالبى ىها حركت و بخش رهايى ىها نهضت ىبخش الهام 8,2
 از يرويپ با بتوانند تا اند ييها سرمشق و الگوها يدرپ همواره خود ياجتماع يزندگ در افراد
  .ننديبرگز را ها نيبهتر كنند يم تالش منظور، همين به .برسند مطلوب يزندگ به آنان

سرمشق قرار  گريد يها ساختن نمونه يتا برا شود ياست كه ساخته م يزيالگو چ كي«
 ).155: 1369 گهر، كين ( »رديگ

، چـه  هـا  انسـان  براي ستم از رهايي و ظلم عليه قيام در ستهيشا ييالگو )ع(   نيحس امام
 رهبـر  ،)M. K. Gandhi( يگانـد  مهاتمـا  كـه  چنان .است سرمشق ،مسلمان غير مسلمان چه

  :گفت زمينه در اين  ،هند بزرگ
بـه   يام و توجـه كـاف   دقـت خوانـده   را بـه  ،بزرگ اسـالم  ديآن شه ن،يامام حس يمن زندگ

كشـور   كيـ و بر من روشن شده است كه اگر هندوستان بخواهـد   ام صفحات كربال نموده
 ).447: 1351 نژاد، يهاشم(كند  يرويپ نياز امام حس يستيبا ،گردد روزيپ

 قيام گر ستم حاكمان هيعل ،عاشورا ةواقع از پيروي به ،يفراوان يها جنبش و ها حركت
 با كهاست  الگوپذيري اين از ينمود لبنان اهللا حزب جنبش نيز معاصر دوران در و ندكرد

 پس .بپردازد مقاومت الگوي بازتوليد به توانست دشمنان ساير و اسرائيل دربرابر خود مقاومت
 بسياري خارجي و داخلي دشمنان ساير و اسرائيل با مقابله در اهللا  حزب هاي پيروزي كسب از
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 اين تدريج به وكردند  ياد آن از الگومنزلة  به اهللا حزب به اعتماد ضمنمسلمان  يها گروه از
 و شد گرفته كار به ظلم عليهمسلمان  امت براي عمومي ةانتفاض و اعراب بيداريمنظور  به الگو

 هاي جنبش ساير در اي تازه روح اسرائيل با مقابله در اعراب تاريخي ذهنيت انتقاد بر عالوه
 انتفاضه آتش كه شد تبديل اي اسطوره به اهللا حزب مقاومت و شد دميده اسرائيل عليه مقاومت

براي  اهللا  حزب جنبش .برافروخت قدس ةجانب همه آزادسازي اميد به فلسطينيان دل در را
 از اسرائيل ارتش اخراج و خود بصري و سمعي ثرؤم ةشبك ياري به ،وضعيت اين تقويت
 قهرآميز عمليات ازطريق توان مي كه كرد تقويت ها فلسطيني درميان را باور اين ،لبنان جنوب
 تحقيرآميز و بيهوده مذاكرات دام دريدن تغل بدون را اسرائيل دست به شده اشغال هاي سرزمين
  .)Rougier, 2007( آورد دست به دوباره

  
  ياجتماع انسجام و بستگي هم 9,2
 قـدرت  جامعـه  آن بدون كه است جامعه ضروري نيازهاي از ياجتماع انسجام و بستگي هم

 .شـود  يم دار خدشه او سعادت ،انسان ياجتماع يزندگ ةمخاطر با ،و ردندا استمرار و تداوم
 عوامـل  و هـا  روش اجتمـاعي  انسـجام  و بسـتگي  هـم  به رسيدن براي ها انسان ترتيب، بدين

 :ستها آن از برخي كه اند گرفته درپيش را متعددي
 فشار؛ و زور اعمال )الف
 مشترك؛ دشمن وجود )ب
 ؛يهمگان يها يسرگرم و يورزش مسابقات يبرگزار )ج
 آن؛ گسترش و مذهب عامل )د
 وحـدت  لـزوم  و يواقعـ  يهـا  ارزش شناسـاندن  يبـرا  مردم يآگاه سطح باالبردن )ـه

 .)155 -  149 :1378 ،پور رفيع(
 در مردم آگاهي سطح باالبردن ديگري و مذهب عامل يكي ،اجتماعي انسجام عوامل از

 اميق مرهون ،خيتار يدرط ،عهيش اجتماع و انسجام كه است واقعي هاي ارزش شناخت
 به را ياجتماع انسجام قيطر دو به ينيحس يعاشورا كه گفت توان يم ،كلدر .ستعاشورا
 :كرد هيهد ياسالم ةجامع

  ؛ديني يگر روشن و يبخش يآگاه قيازطر )الف
  .يسوگوار و يعزادار قيازطر )ب
 :دارد درخور توجه كاركرد نوع دو ها كنش و ها تيفعال ،اجتماعي بستگي هم زمينة در
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ــي ،آشــكار يكاركردهــا. 1 ــرا كــه ييكاركردهــا يعن ــفعال در كننــدگان شــركت يب  تي
 ؛است انتظار مورد و شده شناخته )گران كنش(

 آن از تيـ فعال آن در كننـدگان  شـركت  كه ييها تيفعال جينتا يعني ،پنهان يكاركردها. 2
 .)749 :1374 ،گيدنز( ستندين آگاه

 و آشكار كاركرد نوع ود زين كربال يشهدا و )ع(  نيحس امام يبرا يعزادار و يسوگوار
  .دارد پنهان
 اديـ  داشـتن  نگـه  زنـده  از سـت ا عبارت ميعظ واقعة نيا آشكار يكاركردها ترين مهم از
  .ثاريا و جهاد فرهنگ ياياح و ،عاشورا فرهنگ ياياح ،شهدا

 بستگي هم ها آن نيتر برجسته كه دارد زين پنهان يكاركردها ،آشكار يكاركردها بر عالوه
 اشـاره  بـدان  خـان رمو و محققـان  كـه  است يتيواقع نيا و است انيعيش انسجام و يگروه
  :ديگو يم باره نيادر )R. A. Nicholson( كلسنين .اند كرده

را متحد كرد و  انيعيواقعه ش نيا رايز ،شد انيو تأسف امو يمانيپش يةما يتكربال ح ةحادث
 انيـ عـراق و م  ژهيـ و جـا، بـه   آنان در همـه  يصدا شدند و صدا هم)] ع[(  نيانتقام حس يبرا
  ).365/ 1: 1366 م،يابراهحسن ( افتيانعكاس  انيرانيا

و  عهيشـ  يگرفتن و بالندگ كربال سبب جان ةفاجع« :سدينو يم )P. K. Hitti( يحت پيليف
  ).251/ 3 :1994 ،يحت( »ديهواداران آن مكتب گرد شيافزا

  :نوشت باره نيدرا نيز يخربوطل
 لوربود كه منجر به تشكل و تب يخيتار ةحادث نيتر در كربال بزرگ) ع( نيشهادت امام حس

و  ياسـ يس يو مكتبـ  يبا مباد يسازمان قو كيعنوان  به عهيو سبب شد كه ش ديگرد عهيش
 ).73: 1357 ،يخربوطل(اجتماع اسالم آن روز جلوه كند  ةمستقل در صحن ينيد

 بركـات  و حركـات  منشـأ  خـود  ،است بوده عاشورا قيام از ثرمتأ كه ،شيعيان بستگي هم
 نيـ ا از آشـكار  يا مونـه ن يزن لبنان اهللا حزب جنبش كه است بوده مختلف دوران در ياريبس
  .است معاصر دوران در تيواقع

 در اسرائيل عليه مقاومت و لبنان سياسي نظام به با ورود اهللا  حزب پس از پيمان طائف،
 شفاف استراتژي .كند حفظ را خود سالح مشروع صورت به توانست كه بود حزبي تنها جنوب
 و مشروعيت باعث گري اشغال با مقابله در ها گروه ساير با هماهنگي درخصوص اهللا  حزب
 1992 پارلماني انتخابات و سياسي ةعرص در شركت با اهللا حزب .شد لبنان در مقاومت تقويت
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 را خود مشكالت و مسائل زيادي حد تا تدريج به و يافت دست ممتازي موقعيت به 1996 و
 مياندر وحدتبرقراري  و ملي آشتي مسير در و كرد حل لبناني هاي طايفه و ها گروه ساير با

 و يافت دست اي مالحظهدرخور  هاي موفقيت به لبناني سياسي و فكري مختلف نيروهاي
 ،اسداللهي(كرد  مهيا اسرائيل عليه بعدي هاي پيروزي براي را زمينه موقعيت اين به يابي دست
 تسويه« عمليات چون هم بزرگي يها عمليات اسرائيل ،دهه اين در .)202 -  200 :1382
 بردن ازبين و اسالمي مقاومت سركوب هدف با لبنان در را »خشم ةخوش« عمليات و »حساب

 ها عمليات اين عمل در ولي كرد دهي سازمان اهللا حزب باهاي گوناگون  ايفهط و شيعيان ةرابط
را  ملي بستگي هم ينوع نبرد بين از اهللا حزب با را ،شيعيانويژه  به ،لبناني يها گروه ةرابط تنها نه

  .كردبرقرار  لبنان مذهبي هاي هفياط تمام مياندرمورد مشروعيت مقاومت 
 ايستادگي بركت به  حزب اين كنونا هم ،لبنان جامعة در اهللا حزب اولية مظلوميت رغم به

 و مقاومـت  ةحـوز  دو در كه شود مي تلقي مشروع جنبشي ،عاشورا قيام از ملهم مقاومت و
 بـا  اسـت  آن بـر  خـود  يپويـا  ايـدئولوژي  از گيـري  بهـره  طريـق زا و دارد فعاليت سياست

 لبنـان  حـق  بر مردمي يآرا مشروعيت كرسي از استفاده با و مقاومت ةروحي داشتن نگه  زنده
  .كند تأكيد اشغالي هاي سرزمين تمامي آزادسازي تا اشغال با مقابله براي

  
  گيري نتيجه
 قيام كه است آن گر بيان لبنان اهللا حزب جنبش در آن بازخواني و عاشورا قيام پيامدهاي بررسي
 اسالم تاريخ در بنيادين تحوالتي منشأ ،فرازماني و فرامكاني اي حماسهجايگاه  در ،حسيني

 جنبش ازجمله ،اسالمي طلب حق يها گروه آفريني حركت و بيداري در شگرفي ثيرأت و بوده
 .است داشته ،لبنان اهللا  حزب

 لبنـان  اهللا حزب جنبش در اي مقايسه ـ تطبيقي صورت به كه ،عاشورا پيامدهاي ترين مهم
 هـاى  ارزش از پاسـدارى  ،مسـلمانان  به بخشي آگاهي از بودند عبارت ،شد بررسي و تحليل
 ،منـدي  تعـز  ،باطـل  يها گروه يمعرف ،منكر از نهى و معروف به امر اصل مبنايبر اسالمى
 دادن انجـام منظـور   بـه  خـانواده  و جوانـان  ةوظيفـ  اداي ،يطلب شهادت ةيروح ،مداري واليت
برقـراري   و ،تاريخ انقالبى ىها حركت و بخش رهايى ىها نهضت ىبخش الهام ،الهي تكليف

 .ياجتماع انسجام و بستگي هم
 بهتـرين  به را حسيني مقاومت الگوي ،لبنان تاريخ عطف نقطة اهللا، حزب جنبشدرواقع، 

 ازطريـق  ،حسـيني  قيـام  هـاي  عبـرت  و هـا  درس از استفاده با ونشاند  ظهور ةمنص به شكل
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 و مـردم  گري روشن بر عالوه ،خارجي و داخلي دشمنان ساير و اسرائيل با مقابله و مخالفت
 يهـا  گروه از بسياري بخش الهام ،مقاومت درخصوص بستگي هم ايجاد و مشروعيت كسب
 .است كرده مواجهتغيير  اب نيز را الگوها ساير و شده شيعي غير مبارز
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