
مقدمه  

بى شک، شاهراه رشد وکمال انسانى، نبرد با نادانى است، و طبیعى ترین بلکه واالترین راه 

تالش فرهنگى، کنکاش و پژوهش در روش و منش راهبران و پیشوایان مى باشد. براى 

این که مردم  سره  را  از ناسره، روا را از ناروا، حق را از باطل و پوچى، وراه را از بى راهه 

براى رهروى خود تشخیص دهند؛ باید آموزه هاى هادیان وراهنمایان، و به ویژه معصومان 

را پیش روى خود داشته، وحتى از زندگى آنان مطلّع باشند.درمقابل، باطل نیز خود را با 

هر زر و زیورى مى آراید، وپوچى خود را پشت این پوشش ها مى پوشاند، و در تمام 

ساعت هاى شب و روز، زن  و  مرد  وکوچک و  بزرگ و پیر و جوان را، با انواع امواج صدا 

و  سیما و رسانه ها وخبر گزا رى  ها، به صد دام خودگرفتار کرده، و به ورطه ى نابودى خود 

وأنَّ هذا «  مى کشاند، وهزاران بى راهه و گمراهۀ شیطانى در پیش پاى مردم  مى گستراند

). 153».(انعام ،آیه صراطى مستَقیماً فَاتّبِعوا السبلَ فَتَفَرَّقَ بِکُم عنْ سبیله 

براى این که این صراط  مستقیم هدایت و راهنماى الهى، رهروان خود را به نقطه نظر 

مطلوب نهایى برساند، به ناچار باید مشعلى فروزان فراروى رهروان باشد، واین است که 

بحث وبررسى پژوهش و تحقیق وحتى بزرگداشت و تجلیل ازالگوهاى بشرى و اسوه هاى 

انسانى، و به ویژه بزرگان و برگزیدگان الهى و پیشوایان دینى ومذهبى، وسعى  و تالش 

 وکوشش  و جهاد  آنان، در واقع و حقیقت سخن از انسانیت و حکمت، وپاکى و سالمت 

خواهد بود. 

، با چنین هدف و رسالتى مقدس، انسانى و مکتبى، پیش  علیهم السالممجمع جهانى اهل بیت 

» و مودت ذوى القرباى رسول خدااز این، در سنندج کردستان، همایشى به عنوان «



» امام جعفر صادق علیه السالم و تجدید حیات اسالمدیگرى در بندر عباس به عنوان«

 برگزار نمود.

 مدظله العالى  در سخنرانى – خامنھاىواینک که سال  جارى  را رهبر معظم حضرت آیه اهللا 

 «سال عزت و افتخار  به عنوانعلیه السالمخود در جوار مرقد مطهر حضرت امام رضا 

 براى  برپائى  همایش  مجددى  به علیهم السالم  مزی ّن نمودند. مجمع جهانى اهل بیتحسینى»

 همین  نام  و  نشان، دانشوران، فرهیختگان  و نویسندگان  را به تحقیق و تقدیم مقاالتشان فرا 

خواند. 

درنتیجه این فراخوانى، مقاله هاى بسیارى به دبیرخانه همایش رسیده است،که مجلدات 

» براى نشر برگزیده شده،که پس  از ویرایش هیئت نظارت علمى مجمع  حاضرتوسط «

 به   ویژه سرور و علیهم السالموتنظیم، همزمان با برگزارى همایش، به تشنگان فرهنگ اهل  بیت 

 در موضوعات ذیل، تقدیم مى شود. علیه السالمساالر شهیدان حضرت امام حسین 

) اقتدار حسینى 3عزت حسینى؛) 2 ؛) شخصیت و سیماى   امام حسین علیه السالم1

) 7 ؛  علیه السالم) انگیزه هاى  قیام  امام  حسین 6) حماسه عاشورا؛ 5) حماسه حسینى؛ 4

) نقش زنان در نهضت 9 ) امام حسین و اصالح طلبى؛ 8اهداف وآثار قیام امام حسین؛

؛  علیه السالم) تعالیم اخالقى و عرفانى امام حسین 10عاشورا؛ 

 در آیینه شعرو ادب. علیه السالم) امام حسین 12) امام حسین علیه السالم و دیدگاه ها؛ 11

از همه نویسندگان و دانشورانى که فراخوان مقالۀ این«مجمع» را اجابت نموده و مقاله اى 

به دبیرخانه این اجالس ارسال نموده اند، و در برپایى آن سهیم و شریک شدند وگوشه اى 



از تحقّق هدف واالى آن را برعهده  گرفته اند تشکر مى کنیم. هم چنین   زحمات  برادران 

 ارجمندى که دربررسى و ارزیابى ، آماده سازى و ویرایش و نشر این مجموعه، همکارى 

کردند سپاس مى گوییم. 

سیدمحسن موسوى 

دبیر همایش سراسرى امام حسین علیه السالم  

 مجمع جهانى اهل بیت علیهم السالم

بررسى زندگى امام حسین علیه السالم از والدت تا شهادت  

مقدمه 

اى گشته فلک منور از راى حسین  

افتاده ملک چو سایه در پاى حسین  

شد رنگ قمر عارض زیباى حسین  

طوبى خجل از قامت رعناى حسین 

اى گشته عیان بنزد اقبال حسین  

دانسته زقول نبوى حال حسین 

خواهى که خداوند تو را دارد دوست 

در دل جا ده محبت آل حسین 



ملل پیشرفته جهان ملتى هستند که براى آینده شان از گذشته سرمشق گیرند و مسیر 

بزرگان، اباء و اجداد و اقوام خود را انتخاب  کنند تا به مطلوب خود  برسند. ملت رستگار 

 ملى خود را حفظ و در آن سیر کند تا به سرحد کمال نائل –آن  است که اخبار تاریخى 

گردد. جالب ترین صفحات اوراق گذشته تاریخ، شرح حال رجال و پیشوایان جامعۀ بشرى 

است که براى سعادت خانواده یا ملت خود قیام کرده وگام هاى بلند برداشته و با  

) خطرات خانمان برافکن مبارزه کرده اند و درنتیجه، نسل آینده و اخالف آن ها از 10(ص 

این  مجاهدت براى پیشرفت و ارتقاء فردى و جمعى استفاده نموده اند. بهره گیرى از سیرة 

بزرگان، سنت بشرى  است که  هر قوم  و ملتى آداب و عادات، حرکات و سکنات،کردار و 

گفتار بزرگان خود را به عمل گذاشته و به صورت شئون ملى و رسوم اجتماعى درآورده 

است. پس مجموعۀ اندیشه و گفتار وکردار بزرگ یک قوم  آداب ملیت و شئون قومیت 

آن جامعه را تشکیل مى دهد. 

هر که ناموخت از گذشت روزگار    هیچ ناموزد زهیچ آموزگار 

میالد سید الشهدا 

اشعۀ آفتاب وجود مبارك «با سوابقى که جبرئیل به پیغمبر خدا از مولود او خبر داده بود» 

 هجرت در مدینه از مشرق دامان فاطمه  زهرا 2 سال چهارم�روز پنج شنبه سوم شعبان

 پرتو افکن  گردید. او دومین ثمرة پیوند فرخندة علیه السالمعلیهماالسالم درخانۀ  امیرالمؤمنین 

 و حضرت فاطمه علیهما السالم  بود. علیه السالمعلى 

؛پنجم شعبان را روز تولد دانسته اند. ٰ◌ 218؛ مفید در رشاد، ص51؛ ابوالفرج اصفهانى، مقاتل الطالبین، ص 758؛ مصباح المتهجد، ص 37مسار الشیعه، ص  �-

-گذشت که برخى تولد امام حسن علیه السالم را در سال دوم دانسته اند ك طبقاً باید تولد امام حسین علیه السالم را هم در سال سوم بدانند کلینى  2

 ) بر این باورند.41، ص 6) و شیخ طوسى در (التهذیب، ج463،ص 1در(کافى،ج

                                                           



 در دوران خود به شجاعت و آزادگى و ایستادگى در برابر ستم علیه السالمحسین بن على 

شهرت داشت. میالدش مانند زندگانى و شهادتش شگفت انگیز است. حضرت در مدت 

نوس بوده و ◌ٴ   با آن حضرت ما صل اهللا علیه و آله و سلمزندگى خود در کنار جدش رسول خدا

 سخت به او و  صل اهللا علیه و آله و سلمحتى وقت نماز از آن حضرت جدا نمى شد. رسول خدا

برادرش اظهار عالقه کرده و با جمالتى که دربارة آنها فرمودند،گوشه اى از فضایل آنها را 

براى اصحاب بازگوکردند. اکنون در آثار حدیثى، شمار زیادى فضیلت براى امام حسین 

 هل ◌ٴ  نقل شده که بسیارى از آنها نظیر حدیث «الحسن و الحسین سیدا شباب اعلیه السالم

الجنه » متواتر بوده و یا فراوان نقل شده است. 

) 11(ص 

 ، بى درنگ او را که شش ماهه به  دنیا آمده بود، به حضور علیه السالمبعد از تولد حسین 

 بردند،به اتفاق تمام مورخان رسول خدا کام  کودك را با آب صل اهللا علیه و آله و سلم پیغمبر خدا

دهان خود برداشت و زبان  در دهان او گذاشت و او را شیرة جان خود سیراب کرد 

 «حسین منى وانا من حسین» و آن طور که میل داشت حسین را پرورش داد و :وفرمود

 ، رسول علیه السالمتربیت کرد تا بزرگ شد. ابن اثیر مى نویسد:« در زمان تولد امام حسین 

 در گوش راست او اذان و درگوش چپش اقامه گفت و اسرارى را به صل اهللا علیه و آله و سلمخدا 

گوش او خواند و اماناتى به او تحویل داد. حسین هم اسرار و امانت جدش را بهتر از هر 

کش حفظ کرد و به عمل گذاشت. 

 در مسیر تاریخ سه نفر شش ماهه به دنیا آمدند

 :آنچه از تاریخ به دست مى آید، سه نفر شش ماهه به دنیا آمده اند



 علیه السالمیحیى بن زکریا، عیسى بن مریم و حسین بن على 

عالمان طبیعى اروپا از روى موازین علمى تکامل ثابت کرده اند که جنین آدمى شش ماهه 

کامل نمى شود و زیست نمى کند. هر مولود شش ماهه ناقص الخلقه مى شود؛ زیرا مقدار 

 گرم 2500تکامل سلول هاى او به حد زیست نرسیده و مى گویند هر مولودى باید کمتر از 

وزن نداشته باشد و حد کمال جنینى او در نه ماهگى است و حال آن که حسین شش ماهه 

به دنیا آمد و این قول مورد انفاق فریقین است و از نظر صورت وسیرت هم زیباترین 

وکامل ترین افراد بشر بود. نه تنها نقصى در او دیده نشد بلکه به کمال جسمانى و رشد 

کامل روحانى خود رسید. قیام عاقالنه و حکیمانه او مثل اعالى کیاست و سیاست ونشانۀ 

جرئت بود. نباید حساب زندگانى ابى عبداهللا رابا سایر مردم عادى مقایسه نمود. 

حسین مرد آسمانى بود و از آب وخاك دیگر عجین شده و نشوونما یافته و سیر فکرى 

او باعث نجات بشر از نابخردى است. 

  پس از تولد حسین، فاطمه مریض شد و رسول خدا:) ابن شهر آشوب مى نویسد12(ص 

 دایه خواست. حسین از پستان احدى شیر نخورد مگر آن که چهل شبانه صل اهللا علیه و آله و سلم

روز از انگشت و زبان پیغمبر صل اهللا علیه و آله و سلم تغذیه کرد تا بزرگ شد. 

 دوران کودکى سیدالشهدا علیه السالم

 تا هفت سالگى زیر نظر مقام نبوت و رسالت سایه وار حرکت مى کرد علیه السالمامام حسین 

ودر کنار مهد عصمت وطهارت بود. تا سى وهفت سالگى در حجر والیت مطلقه  الهیۀ 

پدرش  و تا  چهل وهشت سالگى درکنار مهر و عاطفۀ امامت برادرش، حضرت مجتبى 

عمر گذرانیده و یازده سال هم دورة امامت و والیت مطلقه خود او بود. بنابراین دوران 



کودکى و جوانى، کمال  و امامت  او در مهبط نزول وحى و مهد عصمت ودامان والیت و 

ساحل امامت و مکتب والیت ادامه داشته تا عاشورا که سن او پنجاه و هفت سال سال و 

هفت ماه بود.  

در تربیت حسین      اسرار شرافت، پاکیزگى،  فضیلت، سعادت، سیادت، شهامت، شجاعت  

استقامت   وپافشارى در راه دین، عزت وحمیت،   حفظ ناموس وحقوق دیگران، دست گیرى 

از بینوایان، احقاق حق مستمندان تسلیم نشدن و زیربار زور نرفتن، طرفدارى از حق و 

حقیقت نهفته است. 

سجایایى که حسین از جد و پدر و مادرش به ارث برد براى احدى امکان پذیر نبود. 

در پرورشگاه محمدى شخصیت حسین عامل مؤثرى در احیاء شریعت اسالم بود و مثل 

اعالى درس فضیلت و اخالق گردید. 

دوستى حسین براى پیغمبر نه تنها از راه عاطفۀ فرزندى بود، بلکه براى سفارشاتى بود که 

از زبان وحى گرفته و حسین را سبب جاودانگى و استمرار رسالت و نبوت خود شناخت. 

) 13(ص 

حسین، احیاگر مجد وعظمت اسالم و سبب ابقاء حیات اجتماعى مسلمین براى همیشه 

گردیده و نقش او فراموش شدنى نیست. 

 

 

 



حسین و نسب 

  صل اهللا علیه وآله و سلمامام حسین از حیث نسبت ممتازترین انسان است؛ زیرا جدش رسول خدا

مادرش فاطمه  زهرا، پدرش على مرتضى، برادرش حسن مجتبى، خواهرش زینب کبرى 

وهمسرش دختر یزدگرد پادشاه ساسانى است و این نسبت براى احدى نیست. 

حسین وصورت وسیرت 

 صورتى زیبا و جمالى منور علیه السالمخواند میر از شواهد النبوه نقل مى کند که امام حسین 

داشت که چون در خانه تاریک مى نشست از سفیدى رخسار مبارکش محیط اطراف 

 است. علیه السالمروشن مى شد وهمه مى دانستند امام حسین 

حسین بن على شخصاً دارى  مزایایى بود که دیگران فاقد آن بودند وسرتاسر زندگیش 

عجیب بود؛ یکى آن که شش ماهه   به دنیا آمد و دیگر آن که شهادتش بى نظیر بود. در 

 نبود این کلمات علیه السالمقیام خونین او بسیارى از کلمات عمالٌ ترجمه شد که اگر حسین 

 عشق واراده و صبر و فداکارى از جمله آن موارد است. ساالر شهیدان  در :معنا نمى شد

حسن  خلق، تواضع، ادب، بخشش، صله رحم، راستى، درستى، عبادت، فراست وذکاوت، 

شجاعت و شهامت، آزادى و سعادت، فدارکاى وگذشت، امیدوارى وآرزو، شرافت  و 

عشق، مرام  و مسلک، صبر وبردبارى، سیاست ملى  و مظلومیت اجتماعى داراى نبوغ فکرى 

بود. این کلمات را چنان معنا کردکه تاکنون کسى چنین معنا نکرده است.  
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 سرباز با شخصیت وفداکاراسالم است  که  درس آزادى و فداکارى و مجد علیه السالمامام حسین 

و عظمت را به مسلمین آموخت و در صورت و سیرت بى نظیر و ممتاز بود. 

حسین بر دوش پیغمبر صل اهللا علیه و آله و سلم 

شیبانى از عبدا..بن شداد روایت مى کند که پدرش گفته در یکى از اوقات نمازهاى 

جماعت خدمت پیغمبر بودم ایشان حسن و حسین را بر دوش خود  سوار کرده بود و چون 

نزدیک شد، آنها را بر زمین گذاشت. آن گاه براى نماز جماعت تکبیر گفت . هنگام 

  صل اهللا علیه و آله و سلمسجود خیلى طول کشید. من سرخود را بلندکردم، دیدم حسین بر پشت پیغمبر

یا رسول اهللا میان دو : سوارشده. من دوباره به سجده رفتم. چون نماز تمام شد، بعضى گفتند

سجده آنقدر طول دادى که ما گمان کردیم امرى حادث شده و یا وحى بر تو نازل شده، 

 هیچ کدام از آنها نبود، فقط پسرم حسین سوارم شده بود و من نخواستم او را پایین :فرمود

آورم صبرکردم تا خود فرود آید. 

ابوسعید خدرى روایت کرده که حسین را دیدم دوان  دوان نزد پیغمبر آمد. رسول خدا 

نماز مى خواند و حسین به  گردنش آویخت و پیغمبر بادست او را گرفت و تا به رکوع 

رفت، او را نگاه داشت. 

 و در دامان  صل اهللا علیه و آله و سلمبخارى از ابوهریره  نقل مى کند که حسین و حسن نزد پیغمبر

 فرمود بروید به حجرة  صل اهللا علیه و آله و سلممهر و عطوفت او بودند که هوا تاریک شد پیغمبر



مادرتان. گفتند تاریک است ما مى ترسیم. ناگاه نورى ظاهر شد یا برقى زد و فضا را 

 1روشن کرد . حسنین به خانۀ   مادر رفتنند.

 حسین را  صل اهللا علیه و آله و سلمابوعمربن عبداهللا قرطبى نقل مى کند که با چشم خود دیدم پیغمبر

صدا مى کرد  و او از دامان رسول اهللا باال مى رفت. آن گاه  دهان  حسین را مى بوسید و 

 خدایا من حسین را دوست دارم تو نیز او را دوست دار. :مى گفت

) 15(ص

 حسین و فدایى شدن ابراهیم

 امام حسین را بر زانوى راست  صل اهللا علیه و آله و سلمدرترجمه المستقصى نقل کرده اند که پیغمبر

 خدایت سالم :و ابراهیم را بر زانوى چپ خود نشانیده بود که جبرئیل نازل شد و گفت

مى رساند و مى فرماید این دو فرزند را براى تو جمع نخواهد کرد و یکى را از تو باز 

خواهد گرفت، اینک بیندیش و هرکدام را خواهى اختیار کن. 

 اگر حسین وفات کند : بر چهرة حسین و ابراهیم نگریست و فرمود صل اهللا علیه و آله و سلم پیغمبر

از مفارقت او دل من وعلى وفاطمه هر سه خواهد سوخت، ولى اگر ابراهیم وفات یافت 

اکثر درد و حزن نصیب من خواهد شد و انتقال ابراهیم را قبول نمود و او را فداى حسین 

کرد و پس از سه روز ابراهیم مریض شد و وفات یافت. 
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حسین علیه السالم ولباس هاى مختلف 

لباس، معرف فرد و اجتماع است و با لباس مى توان افراد و قبایل و ملل را از هم تشخیص 

داد. سادگى و بى آالیشى لباس نمونۀ سادگى و بى آالیشى روح است. 

در روایتى مجلسى نقل مى کند که در روز عید حسنین لباس رنگارنگ، تن کودکان مردم 

دیدند و از جدشان لباس خواستند، جبرئیل لباس حریر سفید آورد وآن گاه آنان لباس 

رنگین خواستند. طشتى آوردند جبرئیل آب ریخت و لباس حسن سبز و لباس حسین سرخ 

شد در این موقع حسین پنج ساله بود. 

 داراى لباس هاى بهشتى بود؛ یعنى لباس   مخصوص پیغمبر از تافته ها ى نرم علیه السالمحسین 

بود که فاطمه علیهماالسالم تهیه کرده بود و بر او مى پوشانید و مى فرمود لباس بهشتى 

است. 

حسین در بزرگى لباسش همانند لباس پیغمبر و پدرش على بوده. عمامه تیره رنگ، 

پیراهن سفید، تعلین یمانى، انگشتر عقیق در دست داشت و ابن زیاد براى وارد  

) 16(ص 

شدن به کوفه همین حیله را کرد که لباسى مانند لباس حسین پوشیده و نقاب براو انداخت 

تا کسى او را نشناسد و آن گاه وارد داراالماره شد. 

 چند روایت در مورد حسنین

«سئل رسول اهللا صل اهللا علیه و آله و سلم ایما اهل بیتک احب الیک قال صل اهللا علیه و 

آله و سلم الحسن و الحسین»  



:  پرسیدندکدام یک از اهل بیت خود را بیشتر دوست دارى، فرمودصل اهللا علیه و آله و سلماز پیغمبر 

 حسن و حسین را.

فرشته اى بر من نازل :  فرمودصل اهللا علیه و آله و سلمشیخ طوسى از حدیفه نقل مى کند که پیغمبر 

شد که تاآن وقت به زمین نیامده بود. سالم کرد «وابشرنى ان ابنتى فاطمه سیده نساء اهل 

الجنه وان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه». 

روز قیامت عرش خدا را به نور :  فرمود صل اهللا علیه و آله و سلمشیخ طبرسى نقل مى کند که پیغمبر

حق زینت مى کنند. حسن طرف راست و حسین طرف چپ عرض قرار خواهند گرفت. 

 هرکس با آنان : فرمودعلیهم السالمودر روایتى دیگر دربارة على، فاطمه و حسن و حسین 

جنگ آورد، من با او به جنگ مى خیزم و هر آن که تسلیم آنها شود، من با او سر آشتى 

دارم. 

 هر که من و این دو پسر و : دست حسنین را گرفت و فرمود صل اهللا علیه و آله و سلمرسول خدا

پدر آنها را دوست دارد، روز قیامت در صف من قرار خواهد گرفت. 

 در زیر عباى علیه السالمعایشه روایت کرده، یک روز صبح حسن و حسین  وفاطمه وعلى 

«انما یرید اهللا :  فرمود صل اهللا علیه و آله و سلم  جمع شدند. آن گاه رسول خدا صل اهللا علیه و آله و سلمپیغمبر

لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً». 

عالقۀ رسول خدا به این دو فرزند، بر همه اصحاب آشکار بوده و همانطور که دربارة امام 

 مى کوشید تا مردم را از عالقه خود به این دو  صل اهللا علیه و آله و سلم گذشت، پیامبرعلیه السالمحسین 

 «من : خدایا دوست بدار کسى که آنها را دوست بدارد:امام آگاه کرده و حتى مى فرمود

احبنى فلیحب  



 «من أحب الحسن و الحسین فقد أحبنى، و من أبغضهما فقد : ، و فرمود1) هذین»17(ص 

، درباره امام � هما ریحانى من الدنیا»: آن حضرت درباره این دو برادر فرمود�ابغضنى»

 فضایل اختصاصى نیز آمده است که یکى از مشهورترین آنها، روایت  علیه السالمحسین 

 علیه السالم یحیى ابن سالم موصلى که از غالمان امام حسین �«حسین منى و أنامن حسین».

 با امام در حرکت بودیم. به خانه رسیدند و آب طلبیدند.کنیزى با قدحى پر :بود، مى گوید

: از آب بیرون آمد. امام پیش از خوردن آب «فضه اى» را درآورده به او دادند و فرمودند

 روایت شده علیه السالم از امام باقر �این را به اهلت بسپار،آن گاه به نوشیدن آب پرداختند.

 در سفر حج پیاده حرکت مى کرد، در حالى که چهار پایان علیه السالماست که امام حسین 

 علیه السالم نقل یک روایت هم در اخالق امام حسین �اوپشت سر او حرکت مى کردند.

 بر گروهى از فقیران  علیه السالممناسب مى نماید. ابن ابى الدنیا نقل کرده است که امام حسین

عبور مى کرد که سفره شان پهن بود و غذایى فقیرانه داشتند. وقتى امام را دیدند، حضرت 

 آن گاه � «ان اهللا ال یحب المستکبرین»:را دعوت کردند، آن حضرت پیاده شد و فرمود

 شما دعوت کردید، من پذیرفتم. اکنون من :نشست  با آنها غذا خورد. پس از آن فرمود

 تا هر چه آماده کرده :شما را دعوت مى کنم، باید بپذیرید. پس از آن به رباب گفت

 �بیاورد تا با هم بخورند.

 .135- ابن سعد، ترجمه االمام الحسین، ص  1

 .136- همان،ص  �

 .131- همان،ص  �

 .137- همان،ص  �

 .146- همان،ص  �

 .145- همان،ص  �

 .23- سورة نحل ، آیه  �

 .142- کتاب التواضح و الخمول،ص  �

                                                           



به بازى هاى کشتى، خط  صل اهللا علیه و آله و سلم  در حضور پیغمبر علیه السالم اشتغال حسن و حسین

نویسى، و «لعب المداحى» چاله بازى با ریگ و گودال و خاك و مسابقه اسب سوارى و 

تیراندازى و  

)  18(ص 

سبقت درنماز و وضو و غیره بوده است. 

بود و صل اهللا علیه و آله و سلم سلمان فارسى روایت مى کند که دیدم حسین در دامان پیغمبر 

: مى فرمود

 سید فرزند سیدى و پدر ساداتى، توامام، فرزند امام و پدر ائمه هستى، تو حجت، فرزند تو

حجت و پدر حجج خدایى، نه تن از نسل تو حجت خدا هستند و نهمین آنها قائم ایشان 

است. 

خصال و مکارم اخالق سیدالشهدا از زبان رسالت 

شیخ صدوق در امالى از حدیفه الیمان روایت مى کند که دیدم رسول خدا دست حسین 

 یا ایهاالناس هذا الحسین بن على فاعرفوه فوالذى نفسى بیده انه لفى الجنه :راگرفته و فرمود

ومحبیه فى الجنه و محبى محبیه فى الجنه». 

اى گروه مردم، این است حسین پسر على بن ابیطالب، او را بشناسید. قسم به خدایى که 

جان من بدست اوست، حسین در بهشت است، دوستان حسین در بهشت اند و دوستانِ 

دوستان او نیز در بهشت خواهند بود. 

نمازگزاردنِ حسین بر پدر و برادر و خواهرش 



 از جهان درگذشت . حسن و علیه السالم چون امیرالمؤمنین :طبرى درتاریخ کبیر مى نویسد

حسین و عبداهللا بن جعفر عامل غسل وکفن و دفن او شدند و اورا در پارچه ا ى کفن 

کرده، دفن نمودند و بر او نماز خواندند و حسن علیه السالم نُه تکبیر بر جنازة پدر گفت. 

حسین علیه السالم و حج خانه خدا 

 بیست   وپنج  سفر پیاده از مدینه به مکه علیه السالممورد اتفاق مورخان است که حضرت حسین 

براى حج رفته است؛ یعنى در مدت عمر، که بیشتر سنوات آخر زندگى آن حضرت بوده، 

بیست و پنج بار به خانۀ خدا رفته است. 

)  19(ص 

 حسین علیه السالم و کمک به مستمندان و صفات ممتاز ایشان

 ظروف چوبى و قدح از پوست کدو داشته اند که در آن غذا علیه السالمبارى، حسین بن 

مى خوردند. 

مهمان را گرامى مى داشت، سائل را محروم : آن حضرت داراى این صفات ممتاز بوده

نمى کرد و آنقدر مى داد که بى نیاز مى شد. صله ارحام مى نموده و به تمام ارحام مقررى 

مى داد تا بى نیاز گردند. با فقرا مجالست و معاشرت داشت و به درد دل آنها مى رسید. 

پیاده ها را سوار مى کرد. ارباب حوائج را به حاجت خود مى رسانید. برهنه ها را 

مى پوشانید.گرسنه ها را سیر مى کرد. قرض مقروضین را ادا مى نمود . پشتیبان ضعفا بود. 

دوست و شفیق ایتام بود. محتاجان را ضمانت و اعانت مى کرد . هر مالى که براى او 

مى رسید یک جا به سائل مى داد تا دیگر گدایى نکند. 



به سائلى که از راه دور سراغ خانۀ کریم آمده بود، از پشت در چهار  علیه السالمامام حسین 

هزار درهم یا دینار داد و از این که اندك است، عذر خواست. با این اخالق و بخشش 

 تمام فامیل و اقارب و عشیره و همسایگان و اهل مدینه و قبایل بدوى و علیه السالمحسین 

ارباب حوائج دور دست را فریفتۀ ملکات اخالقى خود نمود. 

در زیر آسمان مردى شجاع تر از حسین نبود، زیرا شرایط ابراز شجاعت در مواقع ابراز 

موجود علیه السالم  چنان نبود که در جنگ حسین علیه السالم و على صل اهللا علیه و آله و سلمشجاعت پیغبر 

بود. 

 حسین علیه السالم و شرافت 

امام فطرتاً شریف بوده  زیرا براى نجات ملت اسالم از هالکت ،  علیه السالم امام حسین

اضمحالل و مرگ همیشگى قیام کرد و با بیان حق و حقیقت معانى شرف و شرافت را در 

 با کردار و گفتار خود علیه السالمخالل مسافرت خود براى مردم ترجمه کرد و اگر حسین 

شرف را معنا نکرده بود، بسیارى دیگر از الفاظ واقعاً و در حقیقت بدون معنا در ابهام 

مى ماندند!  

 و آل محمد را روشن کرد و با فداکارى و  صل اهللا علیه و آله و سلمحسین بود که شرافت محمد

سعى و  

)  20(ص 

عمل، خاندانش را در نجات بشر و هدایت و ارشاد جامعه با منطق عملى مبرهن و ثابت 

نمود و خطر بزرگى که داشت مسلمین و اسالم را تهدید به مرگ مى کرد، به شرافت 

نفس خود برطرف فرمود. اقتدار و عظمت و شرافت را براى پیروان اسالم ثابت کرد و 



درخشان ترین مظاهر صفات فاضله راکه به شرافت ترجمه مى شود، بر مردم بیان فرمود و 

ملیت اسالم را جاویدان فرمود. 

بزرگى به مردم و آزادگى است   نه از مال و جاه و ملک زادگى است  

زخوى نکو مرد یابد شرف   نه از پرتو و دودمان سلف  

که هر نیک و بد زادة آدمند  زخوى نکو با شرف مردمند  

حسین علیه السالم وعلم و دانش 

 در دانش وارث مقام نبوت و مکان امانت و والیت و عصمت و طهارت علیه السالمامام حسین 

بوده، علوم و دانش را از لسان وحى فرا گرفته و آنچه هم اخذ کرده به مرتبۀ علم الیقین 

 ابن عباس و محمد حنفیه و.. :اورسیده و لذا هرچه علما و فضالى مکتب اسالم مانند

خواستند حسین را از رأى خود منحرف کنند، چون علم الیقین در کار خود داشت مانند  

) 21(ص 

کوه پا برجا و استوار بر اجراء نقشه خود بود. اندیشۀ امام حسین مانند ساعت منظم کار 

مى کرد و هیچ حادثه اى او را متزلزل نمى ساخت. 

 مى باشد.  صل اهللا علیه و آله و سلم از نظر روحى و جسمى شبیه پیغمبراکرم علیه السالمحسین

بزرگ آیینه اى بود در برابر حق که هر چه بود سراپا در اوست عکس پذیر. 

مراحل زندگى حسین بن على علیه السالم  



 مدت شش سال از دوران کودکى خود را در زمان جد بزرگوار خود علیه السالمحسین بن على 

  علیه السالمسپرى کرد و پس از رحلت آن حضرت، مدت سى سال در کنار پدرش امیرالمؤمنین

زندگى کرد و در حوادث مهم دوران خالفت ایشان به صورت فعال شرکت داشت. امام 

 در جنگ هاى جمل، صفین و نهروان حضور داشت و در کنار پدر به جنگ علیه السالمحسین 

با پیمان شکنان و ظالمان پرداخت. از آن حضرت خطبه اى از جنگ صفین نقل شده است 

 1که ضمن آن مردم را به جنگ ترغیب مى کردند.

در مراحل مقدماتى صفین درگرفتن مسیر آب از دست شامیان نقش داشت. علیه السالم حسین 

 2».علیه السالم «هذا اول فتح ببرکه الحسین :پس از آن پیروزى فرمودعلیه السالم امام على 

زمانى عبیداهللا بن عمر در صفین امام را صداکرد و گفت که پدر تو قریش را چنین و 

چنان کرده است، امام او را متهم به پیروى از قاسطین کرده و فرمودند که اینان به زور 

 3اسالم را قبول کرده اند، اما در اصل مسلمان نشده اند.

(در سال چهلم هجرى) مدت ده سال در صحنۀ سیاسى علیه السالم پس از شهادت امیرالمؤمنین 

قرار داشت و پس از شهادت علیه السالم و اجتماعى در کنار برادر بزرگ خود حسن بن على 

(درسال پنجاه هجرى) به مدت ده سال، در اوج قدرت معاویه بن ابى علیه السالم امام حسن 

سفیان، بارها با وى پنجه درافکند و پس از مرگ وى نیز در برابر حکومت پسرش یزید 

 هجرى در کربال به شهادت رسید. 61قیام کرد و در محرم سال 

 .45، ص 32 بحار االنوار، ج – 1

 .266،ص44 همان، ج– 2

 .35، ص 3 الفتوح ، ج – 3

                                                           



در دورة امامت برادرش، از سیاست وى دفاع مى کرد، آن  علیه السالم) امام حسین 22(ص 

حضرت در برابر درخواست هاى مکرر مردم عراق، براى آمدن آن حضرت به کوفه، حتى 

تاوقتى معاویه زنده  :پس از شهادت برادرش، حاضر به قبول رأى آنها نشده و فرمودند

است، نباید دست به اقدامى زد، معناى این سخن آن بود که امام در فاصلۀ ده سال به اجبار 

 علیه السالمحکومت معاویه را تحمل کردند. این نکته مهمى در مواضع سیاسى امام حسین 

 را علیه السالماست که  کمتر مورد توجه قرار گرفته است، دلیلش نیز آن  است که ما، حسین 

بیشتر از زاویه اقدام انقالبى اش درکربال مى شناسم. مناسبات امام و معاویه و گفتگوهایى 

که در مواقع مختلف صورت گرفته، نشان از تسلیم ناپذیرى امام از لحاظ سیاسى در برابر 

پذیرش مشروعیت قطعى معاویه است. یکى  از مهمترین دالیل، نامۀ مفصل امام به معاویه 

 علیه السالماست که ضمن آن به حقایق زیادى درباره جنایات معاویه در حق شیعیان امام على 

من قصد جنگ و مخالفت با تو ندارم و  : اشاره شده است. امام در این نامه به معاویه نوشتند

در جاى دیگرى نیز بالذرى خالصۀ نامه را ذکر کرده که یک جملۀ اضافه دارد. در آنجا 

 1 «وما أعلم فتتنه أعظم من والیتک هذه االمه»:آورده که امام به معاویه نوشتند

یعنى من فتنه اى سهمگین تر از حکومت تو بر این امت سراغ ندارم. بعدها، وقتى معاویه رو 

 آیا شنیدى ما برسر حجر و : قرار گرفت، به او گفتعلیه السالمدر رو با حسین بن على 

اصحاب و شیعیان پدرت چه آوردیم؟ امام فرمود چه کردید؟ معاویه گفت آنها را 

اما اگر ما یاران تو را : کشتیم،کفن کردیم، نماز برآنان خواندیم و دفن کردیم. امام فرمود

آخرین   2بکشیم، نه آنها را کفن مى کنیم و نه برآنها نماز مى خوانیم و نه دفن مى کنیم.
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بخش زندگانى امام حسین، یعنى دوران امامت آن حضرت، مهمترین بخش زندگى او به 

شمار مى رود. 

) 23(ص 

مبارزات حسین بن على علیه السالم در دوران قبل از امامت 

 از دوران نوجوانى که شاهد انحراف دستگاه حکومت اسالمى از علیه السالمحسین بن على 

مسر اصلى خود بود، از موضعگیرى هاى سیاسى پدر خود پیروى و حمایت مى کرد؛ چنان 

که در زمان خالفت عمر بن خطاب، روزى وارد مسجد شد و دید عمر بر فراز منبر نشسته 

 از منبر پدرم پایین بیا و باالى :است. با دیدن این صحنه، باالى منبر رفت و به عمر گفت

منبر پدرت برو!  

عمر که قافیه را باخته بود،گفت پدرم منبر نداشت! آن گاه او را در کنار خود نشانید و 

 این سخن را چه کسى :پس از آن که از منبر پایین آمد، او را به منزل خود برد و پرسید

 هیچ کس!  :به تو یاد داده است؟ او پاسخ داد

 در جبهه هاى نبرد با ناکثین و قاسطین

 در صحنه ها ى سیاسى و علیه السالم در دوران خالفت پدرش، امیرالمؤمنین علیه السالمحسین بن على 

نظامى درکنارآن حضرت   قرار داشت. او در هر سه جنگى که در این دوران براى پدر 

ارجمندش پیش آمد، شرکت فعال داشت. 

 به عهده وى بود ودر جنگ  علیه السالمدر جنگ جمل فرماندهى جناح چپ سپاه امیرمؤمنان

 براى شرکت در جنگ علیه السالمصفین، چه از راه سخنرانى هاى پرشور و تشویق یاران على 



و چه از رهگذر پیکار با قاسطین، نقشى فعال داشت. در جریان حکمیت نیز یکى از شهود 

 بود. علیه السالماین ماجرا، از طرف على 

 در کنار برادر خویش، رهبر و پیشواى علیه السالم پس از شهادت على علیه السالمحسین بن على 

 به علیه السالم قرار گرفت، و هنگام حرکت نیروهاى امام مجتبى علیه السالموقت،حسن به على 

سمت شام، همراه آن حضرت در صحنه هاى نظامى و پیشروى به سوى ساه شام حضور 

 پیشنهاد صلح کرد، امام حسن، او و  علیه السالمداشت، و هنگامى که معاویه به امام حسن

عبداهللا بن جعفر را فرا خواند و درباره این پیشنهاد، با آن دو به گفتگو پرداخت و باالخره 

) 24(ص 

پس از متارکه جنگ وانعقاد پیمان صلح، همراه برادرش به شهر مدینه بازگشت و همانجا 

اقامت گزید. 

اوضاع سیاسى و اجتماعى دوران امامت حسین علیه السالم  

 انحراف از اصول و موازین اسالمى،که از «سقیفه» شروع شده علیه السالمدر زمان امام حسین 

و در زمان عثمان گسترش یافته بود، به اوج خود رسیده بود، در آن زمان معاویه که سالها 

از سوى خلیفه دوم و سوم بعنوان استاندار در منطقه شام حکومت کرده و موقعیت خود را 

کامالً تثبیت کرده بود، به نام خلیفه مسلمین سرنوشت و مقدرات کشور اسالمى را در 

دست گرفته حزب ضد اسالمى اموى را بر امت اسالم مسلط ساخته بود و به کمک عمال 

 زیاد بن ابیه، عمروبن عاص و...حکومت سلطنتى استبدادى :ستمگر و یغماگر خود مانند

تشکیل داده و چهره اسالم را وارونه ساخته بود. 



معاویه از یک سو، سیاست فشار سیاسى و اقتصادى را در مورد مسلمانان آزاده و راستین 

اعمال مى کرد و با کشتار،قتل، شکنجه و آزار و تحمیل فقر و گرسنگى بر آنان از 

هرگونه اعتراض و جنبش و مخالفت جلوگیرى مى کرد و از سوى دیگر، با احیاى 

تبعیض هاى نژادى و رقابت هاى قبیله اى در میان قبائل، آنان را  به  جان هم مى انداخت و 

از این رهگذر نیروى آنان را تضعیف مى کرد تا خطرى از ناحیۀ آنان متوجه حکومت وى 

نگردد، و از سوى سوم، به کمک عوامل مزدور خود با جعل حدیث و تفسیر و تأویل 

آیات قرآن به نفع خود، افکار عمومى را تخدیر کرده، و به حکومت خودش وجهۀ 

مشروع و مقبول مى بخشید. این سیاست ضداسالمى، به اضافۀ عوامل دیگرى همچون 

 جبریه و مرجئه که از نظر عقیدتى با سیاست معاویه همسو :ترویج فرقه هاى باطل نظیر

بودند، آثار شوم و مرگبارى در جامعه بوجود آورده و سکوت تلخ و ذلت بارى را 

برجامعه حکمفرما ساخته بود. 

)  25(ص 

حسین و وفادارى در پیمان معاویه 

 مثل اعالى فضیلت و کمال و ارشاد و هدایت بود. او در همه حال مصالح علیه السالمحسین 

عمومى را بر منافع شخصى ترجیح مى داد و دل نگران جامعه بود و در فکر استفاده شخصى 

نبود، بلکه همواره براى ملت اسالم و براى واژگون کردن نظام امویان تالش کرد. حسین 

با معاویه در صلح امام حسن پیمان بست که قیام نکند و با آنه معاویه به شرایط صلح عمل 

 راضى نشد شخصیت خود را با نقض عهد و پیمان شکنى علیه السالمنکرد، حسین بن على 

مانند معاویه خدشه دار نماید، لذا در پیمان با معاویه پایدار بود. هیچ کس ننوشته حسین 

در تمام عمرش یک دفعه پیمان شکنى کرده باشد. 



 از  علیه السالمدرگذشت، مردم کوفه و شیعیان على علیه السالم وقتى امام حسن :شیخ مفید مى نویسد

اطراف نامه نوشتند که حاضرند معاویه را خلع کرده و با او بیعت کنند ولى حسین بن على 

 «میان من و معاویه عهدیست که وجدان من اجازه نمى دهد، : قبول نکرد و فرمودندعلیه السالم

نقض عهد کنم. بنابراین تا معاویه زنده است من بر عهد خود پایدارم و چون او درگذرد 

من دربارة تصمیم خود تجدید نظر خواهم نمود.»  

مخالفت حسین با معاویه در بیعت یزید 

 معاویه در سال پنجاه وسه هجرى از مردم براى یزید بیعت :ابن کثیر شامى مى نویسد

 از کسانى بود که با او مخالفت کرد و حاضر به بیعت نشد و اهل  علیه السالمگرفت. حسین

 نامه نوشته،کسب تکلیف نمودند و اصرار داشتند که علیه السالمکوفه در این امر براى حسین 

حسین به کوفه رود تا با او بیعت کنند و به معاویه بفهمانند که حاضر به قبول خالفت 

یزید نخواهند بود و جمعى بسیار هم براى این کار به مدینه آمدند که شاید حسین را به 

بیعت راضى  کنند که اقال پس از معاویه قبول زمامدارى کند. چنانکه پدرش پس از عثمان 

تقاضاى مردم را قبول کرد. 

ولى ابى عبداهللا به آنان جواب منفى داد؛ زیرا نمى خواست نقض عهد کند و تا معاویه زنده 

است اختالف و اغتشاش بر پا سازد. محمد حنفیه و ابوسعید خدرى و مسیب  
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 آنها را قانع به صبر و بردبارى علیه السالمبن نجیبه فرازى نیز اصرار داشتند ولى امام حسین 

کرد و فرمود در انتظار آینده باشید. 



 در تحوالت اجتماعى و دعوت هاى متوالى در این ده سال، بسیار علیه السالمامام حسین 

گسترش یافته بود که در دوران حکومت کوتاهش، حتى محیط مقدسى همچون «مکه» و 

«مدینه» نیز آلوده شده بود. یزید سرانجام جان خود را در راه هوسرانى از دست داد و 

افراطر شرابخوارى سبب مسمومیت ومرگ وى گردید. 

او بیش از چهارسال پس از فاجعۀ عاشورا زنده نماند، اما این ننگ و رسوایى را براى ابد 

براى خاندان بنى امیه به ارث گذاشت. به طورى که هریک از خلفاى اموى اندکى عقل و 

درایت داشتند از تکرار کارهاى یزید پرهیز مى کردند. 

شواهد و مدارك فساد و آلودگى یزید و زندگى ننگین و حکومت پلید وى به قدرى زیاد 

است که طرح آنها از حدود این بحث فشرده خارج است. 

پیام آوران قیام کربال 

هرقیام و نهضتى از دو بخش «خون» و «پیام» تشکیل مى گردد. مقصود از بخش خون، 

مبارزات خونین و قیام مسلحانه  است که مستلتزم کشتن وکشته شدن وجانبازى در راه 

آرمان مقدس است. مقصود از بخش پیام نیز، رساندن و ابالغ پیام انقالب و بیان آرمان ها 

و اهداف آن است. 

در پیروزى یک انقالب اهمیت بخش دوم کمتر از بخش اول نیست، زیرا اگر اهداف 

وآرمان هاى یک انقالب در سطح جامعع تبیین نشود، انقالب از حمایت و پشتیبانى مردم 

برخوردار نمى گردد و کانون اصلى بدست فراموشى سپرده مى شود، وچه بسا گرفتار 

تحریف ها و دگرگونى ها  مى شود. 
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 این دو بخش کامالً در آن به چشم مى خورد؛ زیرا علیه السالمبا بررسى قیام مقدس امام حسین 

 تا عصر عاشورا مظهر بخش اول؛ یعنى بخش خون و شهادت و ایثار علیه السالمانقالب حسین 

 بود در حالى که بخش دوم آن از علیه السالمخون بود و رهبر و پرچمداران نیز خود حسین 

 بودند که  علیهم السالمعصر عاشورا آغاز گردید پرچمدار آن امام زین العابدین  و زینب کبرى

پیام انقالب و شهادت سرخ آن حضرت و یارانش را با سخنان آتشین خود به اطالع افکار 

عمومى رساندند و طبل رسوایی حکومت پلید اموى را به صدا درآوردند. 

با توجه به تبلیغات بسیار گسترده و دامنه دارى که حکومت اموى از زمان معاویه به بعد بر 

 علیه السالم در اه انداخته بود، بى شک اگر بازماندگان حسین  (به ویژه در منطقۀ شام)ضد اهل بیت

به افشاگرى و بیدارى سازى نمى پرداختند، دشمنان اسالم و مزدوران قدرت هاى وقت، قیام 

و نهضت بزرگ و جاویدان آن حضرت را در طول تاریخ لوث مى کردند و چهرة آن را 

وارونه نشان مى دادند. 

آثار سیاسى رخداد کربال در شیعه 

واقعۀ کربال از حوادث تعیین کننده در جریان تکوین شیعه در تاریخ است. 

مى دانیم که مبانى تشیع، به ویژه اساسى ترین آنها در اصل آن، یعنى امامت در قرآن و 

سنت یافت مى شود. اما جدایى تاریخى شیعه از دیگر گروه هاى موجود در جامعه، به 

 به علیه السالمتدریج صورت گرفته است. سنت و اندیشه اى که از دورة خالفت امام على 

یادگار ماند، تا حدودى به شیعه از لحاظ فکرى انسجام بخشید. حمایت امویان از اسالم 

ساختۀ  خودشان که سیاست گزارى هاى معاویه اجازه نداده بود، ماهیت و فاصلۀ آن با 



اسالم واقعى آشکار شود، در جریان به خالفت رسیدن یزید وضوح بیشترى یافت. در 

حادثۀ کربال جدایى تاریخ شیعه از سایر گروه هایی که تحت تأثیر اسالم مورد حمایت 

امویان بودند. قطعى شد. از آن پس تشخیص و تشخص شیعه از دیگر گروه ها- گروهى 

 کامالً ممکن بود. –که از سنت و سیرة على و جانشیان او پیروى مى کردند 

 و صل اهللا علیه و آله و سلمدر میان شیعیان گروهى از هر حیث تابع ائمه بوده و آنها را وصى پیامبر

منتخب او مى دانستند. از سوى دیگر گروه هایی از مردم عراق و بعضى مناطق دیگر تنها  
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برترى علویان را بر امویان در نظر داشته و تشیع آنها در همین حد بود. افرادى که در 

 در شهادت رسیدند، از شیعیانى بودند که امامت را تنها علیه السالمکربال در کنار امام  حسین 

 در موارد متعددى از مردم خواست علیه السالم و فرزندانش مى دانستند.خود امام  علیه السالمحق على

تا حق را به اهلش بسپارند و او را یارى کنند، زیرا امویان غاصب این حق هستند. 

حکمت شهادت امام حسین علیه السالم  

جنبش کربال به عنوان یک نهضت مقدس مذهبى ویک حرکت سیاسى از نوع انقالبى آن، 

پایدارترین جنبش در فرهنگ سیاسى شیعه است. این جنبش، نهضتى براى احیاى احکام 

دین، زدودن انحرافات دینى و سیاسى و جایگزین کردن حکومتى علوى به جاى نظام 

اموى بوده است. جنبش کربال از زاویه دستیابى به اهداف خود حاوى نوعى شکست و 

نوعى پیروزى بود. شکست سیاسى با توجه به پذیرفتن این که هدف سرنگونى حکومت 

اموى و ایجاد دولى علوى بوده است. پیروزى معنوى به دلیل تحکیم آرمان هاى معنوى 



اصیل و دینى در جامعه اسالمى. اگرکسى سرنگونى حکوکت اموى را در شمار اهداف 

 نیاورد، شاید شکست سیاسى را هم نپذیرد. علیه السالمامام حسین 

حقیقت آن است که جنبش  کربال را باید آخرین  تالش سیاسى ممکن براى بازگرداندن 

  علیه السالم تلقى کرد. کوچکترین تردیدى وجود ندارد که امام علىعلیه السالمحکومت به آل على 

 از دست رفته مى دید، اما  به دالیلى  صل اهللا علیه و آله و سلمحق خویش را پس از رسول خدا

سکوت کرد. پس از عمر، انتظار آن را داشت تا حق به حق دار بازگردد. در این باره خود 

و شیعیانش نظیر مقداد و عمار تالش کردند، اما این تالش ها به جایى نرسید. پس از آن 

در دورة  عثمان، امام چنین احساس کرد که در شرایط جدید، رهبرى جامعه چشم انداز 

موفقى ندارد، با این حال اصرار مردم او را امیدوار کرد. این امید در طى چهار سال و نه 

ماه اقدامات سخت امام براى رهبرى صحیح بر باد رفت. تالش محدود و نومیدانۀ امام 

 هم به سرعت در هم شکسته شد. اکنون باید انتظار بیست ساله اى تا مرگ علیه السالمحسن 
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 این مدت را صبر کرد، گرچه در این مدت اعتراضاتى علیه السالممعاویه مطرح مى شد. حسین 

بر معاویه در زمینه هاى سیاسى به ویژه قتل برخى شیعیان داشت. 

 علیه السالم در سالهاى آخر حیات ننگین معاویه سخن از والیت عهدى یزید به میان آمد، حسین

مخالفت کرد، اما چندن امیدى نبود.  

با این حال امام در مقام امامت  نمى توا نست تحمل کند. باروى کار آمدن یزید، امام از 

روى اعتراض به مکه آمد. اینجا بود که روزنۀ امیدى از سمت شرق گشوده شد. عراق 

چند بار تجربه نامیمونى را پشت سر گذاشته بود، اما چه مى شد کرد. اگر قرار بود اقدامى 



صورت گیرد، نه در شام و حجاز بلکه فقط در عراق ممکن بود.آیا ممکن بود که یک بار 

دیگر به کمک مسلمانان عراق که شیعیان در آن بودند، حکومت اموى را سرنگون کرد 

و دولت علوى را برپا نمود؟ ظاهر امر، یعنى حمایت هاى گسترده اى که خبر آنها به امام 

رسید، این امر را تا اندازه اى تأیید مى کرد. امام فرصت را از دست نداد امام وقتى به کوفه 

نزدیک شد، اوضاع دگرگون شده بود. او در برابر سپاه ابن زیاد قرار گرفت. سخن از 

تسلیم شدن و بیعت با یزید بود. امام نپذیرفت. نتیجه آن شد که همراه یاران محدودش در 

کربال به شهادت رسید. 

  :عالمه مجلسى مى نویسد

وباید دانست که مذلت هاى دنیا موجب مزید عزت ایشان است و دوست خدا به اینها ذلیل 

نمى گردد.آنها که خواستند ایشان را ذلیل گردانند، اکنون نام ایشان به غیر از لعن و نفرین 

در زمین مذکور نمى شود و نسل هاى ایشان منقرض شدند و نشانى از قبرهاى ایشان نیست 

وحق تعالى نام آن بزرگواران را بلند گردانیده و علوم و کماالت ایشان عالم را فراگرفته 

و دوست و دشمن بر ایشان در نماز و غیر نماز صلوات مى فرستند و به شفاعت ایشان در 

درگاه خدا حاجت مى طلبند، و رئوس منابر و مناره ها را و وجوه دنانیر و دراهم را به نام 

نامى ایشان مزین مى گردانند، و پادشاهان روى زمین وسالطین با تمکین به طوع و رغبت 

از روى اخالص روى برخاك آستان ایشان مى مالند، و هر روز  

)  30(ص 

چندین هزار کس به برکت زیارت ایشان مغفور مى گردند، چندین هزار کس به برکت 

لعنت بر دشمنان ایشان مستحق بهشت مى گردند، وچندین هزارکس از برکت گریستن 

برایشان ومحزون گردیدن از مصائب ایشان صحیفۀ سیئات خود را از لوث گناه مى شویند، 



و چندین هزار کس به برکت اخبار و نشر آثار ایشان به سعادات ابدى فایز مى گردند، و 

چندین هزارکس به برکت احادیث ایشان به درجۀ  معرفت و یقین مى رسند، و چندین 

هزارکس به متابعت آثار ایشان و اقتداى به سنت ایشان به مکارم اخالق و محاسن آداب 

محلى مى گردند، وچندین هزار کور ظاهر و باطن در روضات مقدسات ایشان شفا مى یابند 

و آالف والوف از مبتالى به بالهاى جسمانى وروحانى از دارالشفاى بیوت ورفیعه و علوم 

منیعۀ ایشان صحت مى یابند. 

سخن آخر 

 قدم به قدم اعجاز انگیز بوده. از مولود و میالد، از علیه السالمزندگانى پنجاه وهفت سالۀ حسین 

شیرخوارگى وکودکى، از شباب و جوانى، از شجاعت و شهامت، از جود و بخشش از وفا 

و صداقت، از حفظ ناموس و احترام قانون، از حمایت مظلوم و خصم ظالم، از عبادت و 

فضیلت،از مسافرت و معاشرت و حتى شهادتش هم حیرت آور است. 

راستى این چه رازى است که پاکان تاریخ، عموماً مظلومان تاریخ هستند؟ گویا این یک 

سنت تاریخى است که مظلومان تلخى ستم را بر خود هموار کنند، و آوارگى را بپذیرند، 

تا بتوانند مظلومان را نصرت و آوارگان بشرى را به سامان برسانند. 

نتیجه گیرى 

حسین بن على از جهات فضیلت وکمال اخالقى بر همه کس برترى داشته است. 

 از جهت امامت و والیت با پدر و برادرش دریک سطح قرار داشته اند و علیه السالمحسین 

سایر ائمه هدى هم در همان صف بوده اند، ولى هریک از آنها در بروز خصال و مکارم  
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شخصى یک اهمیت و مزیت خاصى داشته اند و از میان همه آنها حسین ویژگى خاصى 

دارد، زیرا او مکتب تربیتى خاصى گشود و در مکتب عملى خود درس فضیلت و اخالق 

 علیه السالم  و على صل اهللا علیه و آله و سلمداد و روش اخالقى او و پرورش تربیتى اوچنان بود که پیغمبر

و خلفا و اصحاب همه در اکرام و احترام او تأکید و مبالغه داشتند و حتى معاویه که رقیب 

سرسخت او و پدرش برادرش بود در حضور وغیاب به حسین نهایت احترام را مى کرد و 

اعتراف به مقام و فضیلت او مى نمود. 

امام حسین سرباز با شخصیت وفداکار اسالم بودکه درس آزادى و فداکارى و مجد و 

عظمت  به مسلمین  آموخت و در صورت و سیرت بى نظیر وممتاز بود، وباید همه، زندگى 

امام حسین را همچون مشعل فروزان، الگو و پیشرو همه جانبۀ راه زندگانى خود قرار 

دهند. 

اى که مأیوس از همه سویى به سوى عشق رو کن 

قبلۀ دل هاست این دل هرچه خواهى آرزو کن  

در آتش خشم ایزدى سوخته کیست 

هرکس که نمود قصد آزار حسین  

چکیده 

ِ◌ الُحسیَن ِمْصباُح ھدى و َسفینَةً نَجاة نَّا

تاریخ گذشته، تومار بازى است در برابر تومار بسته آینده. به وسیلۀ این تومار باز، باید 

بخش  بسته راگشود وخطوط حرکت آینده را ترسیم کرد، واز زندگانى  گذ شتگان 



درس هایى فراوان آموخت.این مقاله براساس سرگذشت و زندگانى مقدس سرور و ساالر 

 تنظیم گردیده، وهدف از نوشتن این مقاله یادآورى و الگو علیه السالمشهیدان امام حسین 

قراردادن زندگانى مبارك ایشان، همانند مشعل فروزان، در مسیر زندگى همه مى باشد. 
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 از جهات فضیلت و کمال اخالقى بر همه کس برترى و رجحان داشته علیه السالمامام حسین 

است. عشق واراده، صبروفداکارى، حسن خلق، تواضع، ادب، بخشش، صله رحم راستى، 

درستى، عبادت، فراست و ذکاوت، شجاعت و شهامت، آزادى و سعادت، فداکارى و 

گذشت، امیدوارى وآرزو، شرافت و عشق، مرام و مسلک، سیاست ملى و مظلومیت 

 نبود این کلمات معنا نمى شد. علیه السالماجتماعى، بر همه کس صراحت دارد که اگر حسین 

 ازجهت امامت و والیت با پدر وبرادرش در یک سطح قرارداشته ا ند و سایر  علیه السالمحسین

ائمه هدى هم در همان صف بوده اند ولى هریک از آنها در بروز خصال و مکارم  شخصى 

ویژگى خاصى دارد،   علیه السالمیک اهمیت ومزیت خاصى  داشته اند واز میان همه آنها حسین 

زیرا او مکتب تربیتى خاصى گشود و در مکتب عملى خود درس فضیلت و اخالق داد و 

 و  علیه السالم و على صل اهللا علیه و آله و سلمروش اخالقى او و پرورش تربیتى او چنان بود که پیغمبر

خلفا و اصحاب همه، در اکرام و احترام او تأکید و مبالغه داشتند و حتى معاویه که رقیب 

سرسخت او، پدرش و برادرش بود حضوراً و غیاباً نسبت به حسین نهایت احترام مى کرد و 

اعتراف به مقام و فضیلت او مى نمود. 

اى  که مأیوس از همه سوئى به سوى عشق رو کن 

قبله دلهاست این دل هر چه خواهى آرزو کن  
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مقدمه 

 است، علیه السالمحادثه اى مانند رویداد خونین نینواکه رهبر قهرمانش حسین بن على 

بزرگ ترین ذخیرة انسانیت درگذرگاه قرن ها است. رویداد عاشورا تنها یک جنگ نابرابر، 

یک داستان  غم انگیز و یا فاجع نبود، بلکه جلوه اى از کمال و جمال الهى بود که در چهره 

انسان هایى تجسم یافت و در منظر اهل نظر به نمایش گذارده شد. رخداد عاشورا چونان 

نهضت هاى عدالت خواهانه و اصالح طلبانه انسان هاى مجاهد نبود، بلکه عصاره همه 

بعثت ها، نهضت ها، انقالب هاى مردان الهى بود که در سرزمین تفتیده طف رخ نمود تبلور 

دو اندیشه، دو اعتقاد و دو جریان تاریخى که در چهره دو گروه یا دو پیشوا ترسیم 

مى شود. جنگ امام نور با امام نار، درگیرى انسان صالح و مصلح با انسان فاسد و مفسد، 

رویارویى فضیلت ها با رذیلت ها. این واقعه با آن که پیش از نیم روز طول نکشید، نقل 

مجالس گوناگون در همه روزگاران شد. تاریخ، جنگ هاى بزرگ، کشمکش هاى دراز و 

خونریزى هاى سهمگین بسیار دیده است، اما هیچ کدام به اندازه این رویداد کوتاه، بحث 

 در همۀ ابعاد اسوه  علیه السالماندیشه و رفتار امام  حسین1انگیز و عبرت آموز نبوده است.

 در تعریف زندگى نشان داد، راه حریت و  علیه السالم) مى باشد و راهى که حسین36(ص 

عزت است و پرچمى که برافراشت، فرا راه آزادیخواهان و عزت جویان تا قیام قیامت 

 در آن دوران تاریک این بود که سلطنت شوم امویان علیه السالماست. رسالت سیاسى  حسین 

را رسوا سازد و سرزمین هاى اسالم و مرزهاى قرآن و مصالح اهل قبله را از آنان بستاند تا 

در این نوشتار برآنیم تا روز شمار  1اسالم و مسلمانان از آن فتنه و تباهى خالصى یابند.
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 را با تکیه بر بخش آخر زندگانى آن حضرت؛ یعنى علیه السالمحوادث زندگى امام حسین 

 با بهره گیرى از منابع و اطالعات موجود مورد علیه السالمدورة آغاز قیام تا شهادت حسین 

بررسى قرار دهیم. 

 هجرى)-والدت امام حسین علیه السالم  4-50از والدت تا امامت (

سومین پیشواى شیعیان در روز سوم شعبان سال چهارم هجرى در مدینه دیده به جهان 

 از دیدار وى خرسند شد و او را  صل اهللا علیه و آله و سلم پس از والدت آن حضرت، پیامبر2گشود.

 از نظر واالئى نسب وحسب از چنان مقامى برخوردار است علیه السالم حسین 3«حسین» نامید.

که هیچ کس به آن مقام نمى رسد. چرا که آن حضرت از حیث نسب ممتازترین انسان 

، پدرش على علیهما السالم ، مادرش حضرت فاطمه زهراعلیه السالماست. و جدش رسول خدا 

مرتضى، برادرش حسن مجتبى، خواهرش زینب کبرى و همسرش- بنا به برخى روایات- 

شهربانو 

رشید، طبیب، 1) دختر یزدگرد پادشاه ساسانى است و این نسب براى احدى نیست.37(ص 

زکى ثاراهللا و سیدالشهداء از القاب ایشان است و کنیه آن امام ابى عبداهللا است. 

 هـ )  4- 11حسین علیه السالم در عصر پیامبر صل اهللا علیه و آله و سلم (

در مورد تاریخ امام حسین علیه السالم بین سیره نویسان و مورخان اختالف نظر وجود دارد؛ جمعى تولد آن امام را در روز دوم،گروهى چهارم و دسته -  2

اى دیگر پنجم ماه شعبان سال چهارم مى دانند و برخى نیز معتقدند که آن حضرت در اواخر ربیع االول و یا پنجم ذى القعده سال چهارم متولد شده 

؛طبرى،تاریخ 199 ص 2؛ کامل ابن اثیر،ج 14،ص 4؛ مروج الذهب مسعودى،ج24 ص 2 ارشاد شیخ مفید،ج :است.براى اطالع بیشتر در این مورد ،نک
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 حدود هفت سال از عمر شریف خود را در زمان حیات پیامبر گرامى  علیه السالمامام حسین

اسالم سپرى کرد. روایت هاى بسیارى در مورد مقام ارجمند حسن و حسین در پیشگاه 

رسول 2 وجود دارد،که منابع اهل سنت و شیعه به آن اشاره کرده اند. صل اهللا علیه و آله و سلمپیامبر

 سخت به حسین و برادرش اظهار عالقه کرده و با جمالتى که  صل اهللا علیه و آله و سلمخدا

درباره آن ها فرمودند، گوشه اى از فضایل آن ها را براى اصحاب بازگو کردند. اکنون در 

 نقل شده است که بسیارى از علیه السالمآثار حدیثى، شمار زیادى فضیلت براى امام حسین 

   3متواتر بوده و یا فراوان نقل شده است. «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه» آن ها نظیر

 هـ )  35-11 عثمان،– عمر –حسین علیه السالم در عصر خلفا(ابوبکر 

 با حوادث تلخ و ناگوارى چون  صل اهللا علیه و آله و سلم پس از رحلت پیامبرعلیه السالمامام حسین 

ماجراى سقیفه بنى ساعده و غصب خالفت اسالمى، غصب فدك و شهادت مادرش 

حضرت زهرا (س) روبه روگردید. در عصر حکومت خلفا که حدود بیست و پنج سال به 

 در ابعاد گوناگون و جبهه هاى علیه السالمطول انجامید، همراه پدر بزرگوارش امام على 

مختلف  از حریم  حق وعدالت دفاع مى کرد و با استفاده از هر فرصتى به مبارزه با جناح  

باطل  و افشاى ماهیت دشمن و مقابله با تبلیغات انحرافى دشمنان مى پرداخت. بنا به اظهار 

منابع، 

 در دوره خلفا به سبب عنایات و عواطف مشهورى که از رسول علیه السالم) حسین 38(ص 

 نسبت به او دیده بودند، بسیار مورد احترام بود. از جمله وقایع که  صل اهللا علیه و آله و سلمخدا

 هـ ق) در آن مشارکت داشت، 11-13در دورة خالفت ابوبکربن ابى قحافه( علیه السالمحسین 

 .531 و 529، منتهى االمال شیخ عباس قمى، ج اول، ص 24- 30؛ارشاد شیخ مفید،ص 360، ص 2کامل ابن أثیر، ج- 2

 .69- 50 احمدى، امام حسین علیه السالم الگوى زندگى، ص :؛ نک173 جعفریان، حیات فکرى و سیاسى امامان شیعه،ص - 3

                                                           



این بود که آن حضرت که در آن هنگام دوران کودکى را مى گذراند، همراه برادرش 

براى مطالبه فدك، نزد ابوبکر رفتند علیهما السالم  در معیت مادرشان حضرت زهرا علیه السالمحسن 

 است. به گونه اى که خلیفه علیهما السالمو به عنوان شاهد،گواهى دادند که فدك از آن فاطمه 

 یکى دیگر از موارد 1پذیرفت ولى با مداخله عمر گواهى آنان مورد قبول واقع نشد.

 (خالفت و رهبرى امت) ، همراهى با اقدامات پدر براى گرفتن  حق خود علیه السالمفعالیت حسین 

 نیز روایت هاى بسیارى در مورد  هـ.ق)13- 23 (در دوران خالفت عمربن خطاب2بود.

 در مورد شرکت 3 به خلیفه در مورد غصب مقام خالفت آمده است.علیه السالماعتراض حسین 

 در فتوحات دوران خلفا اتفاق نظر وجود دارد، برخى منابع معتقدند که علیه السالمامام حسین 

 در فتح طبرستان و شمال آفریقا مشارکت فعال علیه السالمآن حضرت و برادرش امام حسن 

 مطرح است، علیه السالم داشته اند. نکته دیگرى که در دوران خالفت عمر در مورد امام حسین

ازدواج آن حضرت با شهربانو، یکى از دختران یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانى 

 4است،که در این مورد هم نظرات مختلف و گاه متضادى ابراز شده است.

 هـ .ق) دوران جوانى را 23- 35 که در دوران خالفت عثمان بن عفان(علیه السالمامام حسین 

مى گذراند، در همراهى با پدر و برادرش،هیچ گاه خالفت و روش عثمان را  

 یکى از صحابه –) نپذیرفت، بنا به اظهار منابع، وقتى خلیفه سوم، ابوذرغفارى 39(ص 

 را به سبب اعتراض به روش وى از مدینه به ربذه تبعید کرد، با  – صل اهللا علیه و آله و سلمپیامبر

 .221و220؛ ابراهیم امینى،بانوى نمونه اسالم،ص 39،ص 14 اکبر ثبوت،ترجمه الغدیر،ج– 1

 .107،ص 1طبرسى، االحتجاج، ج – 2

) محمدى 40 (به نقل از پیشوائى، سیماى پیشوایان در آیینه تاریخ،ص 333 ص 1؛ ابن حجر عسقالنى، االصابه،ج34 تذکرة الخواص، ابن جوزى، ص – 3

 .30-40اشتهاردى،نگاهى بر زندگى حضرت امام حسین علیه السالم ، ص 

 .11- 13 اولیایى، امام حسین (ع) و پاکبازان راه عشق، ص – 4

                                                           



 همراه جمعى از یاران، از جمله  علیه السالموجود دستور خلیفه مبنى بر عدم بدرقه ابوذر، على

 طى علیه السالمحسن و حسین به بدرقه ابوذر شتافتند و در همان هنگام امام حسین 

سخنانى،آشکارا مخالفت خود را با روش عثمان اعالم کرد. در ماه هاى پایانى خالفت 

عثمان و زمانى که شورشیان، خانۀ  خلیفه را محاصره کردند و مانع رسیدن آب به خانه 

خلیفه شدند، کسانى که قدرت داشتند تا راهى از میان شورشیان بازکرده و به خانه عثمان 

 1 بودند.علیه السالمآب برسانند، امام حسن و حسین 

 هـ)  36-40حسین علیه السالم در دوره خالفت على علیه السالم (

 هجوم بردند و خواهان بیعت با آن حضرت علیه السالمپس از قتل عثمان مردم به خانۀ على 

 که در ابتدا حاضر به پذیرش خالفت نبود، پس از اصرار فراوان مردم و قبول –شدند امام 

شرایط امام از سوى مردم- زمام امور خالفت را در دست گرفت و در طول چهار سال و نه 

ماه خالفت خویش، در دو بخش اقدامات اصالحى (اجراى عدالت و از بین بردن 

فاصله هاى نارواى طبقاتى) و اقدامات سیاسى و نظامى (جنگ با سه گروه ناکثین، قاسطین 

 در این دوران  در تمام فعالیت هاى  سیاسى، علیه السالمو مارقین) به فعالیت پرداخت. حسین 

اجتماعى، فرهنگى و نظامى مشارکت فعال داشت. به نوشتۀ منابع تاریخى در جریان جنگ 

جمل (با گروه پیمان شکن یا ناکثین) که در سال سى و ششم هجرى قمرى در نزدیکى 

 نقش مهمى داشت، چنان که فرماندهى جناح راست سپاه علیه السالمبصره رخ داد، امام حسین 

  2امیرالمؤمنین را بر عهده داشت و رشادت هاى زیادى از خود نشان داد.

درجنگ امام على با گروه قاسطین یا ظالمین (جنگ صفن) که از ماه رجب سال 

 .72 عمادزاده، همان، ص – 1

 .34-25، پشوایى،همان، ص 3کامل ابن اثیر،ج – 2

                                                           



 هجرى قمرى با ماجراى حکمیت پایان  37 هجرى قمرى آغاز و در صفر سال 36

 قبل از جنگ با خطبه هاى آتشین خود، مردم کوفه را براى علیه السالم) یافت، حسین 40(ص 

مقابله با معاویه بسیج مى کرد و در  جریان جنگ نیز شجاعت ها و دالورى هاى زیادى از 

 پیوسته مراقب بود تا آسیبى به آن حضرت و علیه السالمخود نشان داد، چنان که امام على 

  صل اهللا علیه و آله و سلم«براى حفظ نسل رسول خدا: برادرش حسن علیه السالم نرسد و همیشه مى فرمود

مراقب آنان باشید» از آن حضرت خطبه اى در جنگ صفین نقل شده است که ضمن آن 

 در همان مراحل مقدماتى جنگ علیه السالممردم را به جنگ ترغیب مى کردند. امام حسین 

صفین، در گرفتن مسیر آب از دست شامیان نقش داشت. امام على علیه السالم پس از آن 

بعد از پایان جنگ و ماجراى حکمیت نیز 1«هذا اول فتح ببرکه الحسین.»: پیروزى فرمود

 براى نظارت بر روند علیه السالمامام حسین علیه السالم یکى از شاهدانى بود که امام على 

امام حسین علیه السالم در جنگ نهروان با گروه مارقین (خوارج) 2مذاکرات او را برگزید.

 هجرى قمرى صورت گرفت، نیز نقش فعال داشته و سمت فرماندهى بخشى 38که درسال 

 ضمن نقش پر  علیه السالم آن حضرت در دورة خالفت على3از سپاه را به عهده داشته است.

تالش در امور نظامى در امور دیگر نیز مشارکت فعال داشت که از آن جمله مى توان به 

آموزش و تعلیم قرآن، رسیدگى به نیازمندان، حل وفصل امور سیاسى، قضایى و اجتماعى 

اشاره کرد. 

 هـ)  40- 50حسین علیه السالم در دوره خالفت و امامت برادرش(

 .24ابن ابى الحدید، شرح نهج البالغه،به نقل از پیشوایى، همان، ص – 1

 ).175-174 ص 1، (به نقل از جعفریان،همان 266،ص 46،و ج 405،ص 32بحار االنوار،ج – 2

 ).73، (به نقل از عماد زاده،همان،ص 182،ص 5 طبقات ابن سعد،ج– 3

                                                           



 هجرى قمرى، بنا 40 در بیست ویکم ماه رمضان سال علیه السالمپس از شهادت حضرت على 

 به عنوان  علیه السالمبه وصیت آن حضرت، مسلمانان با فرزند بزرگ ایشان حسن 

 در طول دوران کوتاه خالفت پدرش و دوران علیه السالم) خلیفه بیعت کردند.حسین 41(ص 

ده ساله امامت برادر بزرگوارش، پیوسته در کنار آن حضرت قرار داشت؛ هنگام حرکت 

 علیه السالم براى جمع آورى سپاه به منظور مقابله با معاویه، امام حسین علیه السالمامام حسن 

 همراه برادر بود و پس از آنکه امام مجتبى مجبور به صلح با معاویه شد،با برادرش حسین

  1  در این مورد به مشورت پرداخت.علیه السالم

  هـ) 50- 61از امامت حسین علیه السالم تا آغاز قیام (

 هـ.ق) 40- 60امام حسین علیه السالم در عصر خالفت معاویه (

 با معاویه و بعد از آن که حضرت به ناچار از خالفت علیه السالم پس از صلح امام حسن 

 هـ.ق) بر مسند 40- 60کناره گیرى کرد، معاویۀ بن ابوسفیان نوزده سال و هشت ماه (

 و حدود ده علیه السالمخالفت نشست. حدود ده سال از این دوران مقارن با امامت امام حسن 

 بود. امام حسین در دورة امامت برادرش، علیه السالمسال دیگر هم زمان با امامت امام حسین 

به طور کامل از سیاست وى دفاع کرد. آن حضرت در برابر درخواست هاى مکرر مردم 

عراق، براى آمدن آن حضرت به کوفه، حتى پس از شهادت برادرش، حاضر به قبول رأ ى 

«تا وقتى معاویه زنده است نباید دست به اقدامى زد.» معناى این : آنان نشده و فرمودند

اگر      2 سخن آن بود که امام در فاصله ده سال به اجبار حکومت معاویه را تحمل کردند.

 .106-104، به نقل از عمادزاده،همان ص 177و 179؛امالى،ص85، ص1الحسین،ج – 1

 .175جعفریان،همان، ص – 2

                                                           



چه امام خود را متعهد به پیمان صلح با معاویه مى دانست و نمى خواست پیمان شکنى کند 

ولى در مواقع الزم به مبارزه با معاویه و عمالش مى پرداخت که از آن جمله مى توان به 

پاسخ قاطع امام به نامۀ معاویه- که به دنبال گزارش مروان بن حکم(حاکم مدینه) در مورد 

 در علیه السالم فعالیت هاى امام براى آن حضرت فرستاده بود، و نیز سخنرانى کوبندة امام حسین

 هجرى قمرى در جمع گروه کثیرى از صحابه و تابعین  58مراسم حج سال 

)در افشاى حکومت بنى امیه ومصادره اموال به منظور غیر مشروع جلوه  42(ص 

دادن حکومت معاویه و مخالفت شدید امام با انتصاب یزید به والیتعهدى ازسوى 

 تا محرم سال 60 از قیام تا شهادت (رجب سال علیه السالمحسین 1 اشاره کرد.– معاویه 

هـ) 61

 هجرى (مرگ معاویه و آغاز خالفت یزید)  60پانزدهم رجب سال 

 هجرى قمرى در شام از دنیا رفت. 60معاویه بن ابوسفیان در نیمۀ ماه رجب سال 

هنگام مرگ وى فرزندش یزید در حوارین به سر مى برد. معاویه وصیت نامه اى به این 

 «به اطالع او برسانید که من بر او جز از چهار مرد بیم :مضمون خطاب به یزید نوشت

ندارم و آنان حسین بن على و عبداهللا بن عمر و عبدالرحمن بن ابوبکر و عبداهللا بن زبیر 

هستند، امام حسین بن على ، خیال مى کنم مردم عراق او را رها نکنند و وادار به خروج 

یزید چون به دمشق رسید و زمام امور خالفت را  2کنند. اگر چنین کرد بر او در گذر...»

،به 409،ص 18؛ابن ابى الحدید،شرح نهج البالغه،ج198 ص 1، امینى، الغدیر، ج 161 ، طبرسى االحتجاج،ص 174، ص 1دینورى، االمامه و السیاسه،ج– 1

 .46 و 47نقل از پیشوایى ، همان، ص 

 .274 دینورى، اخبار الطوال، ص – 2

                                                           



 :در دست گرفت به نوشتۀ یعقوبى «به عامل مدینه، ولیدبن عتبه بن ابى سفیان نوشت

هنگامى که نامه ام به تو رسید، حسین بن على و عبداهللا بن زبیر را احضار کن و از آن دو 

بیعت بگیر،پس اگر زیربار نرفتند،آن دو را گردن بزن و سرهاى آن دو را نزد من 

بفرست، مردم را نیز به بیعت فراخوان و اگر سرباز زدند، همان حکم را درباره آنان اجرا 

 3کن.»

 هجرى 60بیست و هفتم رجب سال 

(مالقات امام حسین علیه السالم با ولید بن عتبه ولى مدینه) 

چون نامۀ یزید به ولید بن عتبه، فرماندار مدینه رسید، ولید با مروان حکم (والى سابق 

از ناحیۀ عبداهللا بن عمر  : مدینه)  در این مورد به مشورت پرداخت. «مروان گفت

)  43(ص 

و عبدالرحمن بن ابوبکر مترس که آن دو خواستار خالفت نیستند، ولى سخت مواظب 

حسین بن على و عبداهللا بن  زبیر باش و هم اکنون کسى بفرست، اگر بیعت کردند که چه 

 بهتر وگرنه پیش از آنکه خبر آشکار شود و هریک از ایشان جایى بگریزد و مخالفت 

 .71و 72،ص2مسعودى، مروج الذهب،ج:؛ جهت اطالعع در مورد خصوصیات یزید،نک177تاریخ یعقوبى، ص – 3
                                                           



 ولید،عبداهللا بن عمروبن عثمان  را که نوجوانى 1خود را ظاهر سازد گردن هر دو را بزن»

 و عبداهللا  بن زبیر فرستاد. هنگامى که  پیام آور والى مدینه نزد علیه السالمبود، دنبال امام حسین 

امام آمد، آن حضرت متوجه مرگ معاویه گردید، لذا تنى چند از دوستان و غالمان 

خویش  را جمع کرد و همراه  خود به داراالماره برد تا در صورت وجود خطر آنان را به 

کمک بطلبد. 

 «حسین بیامد و بنشست، ولید نامه را به او داد که بخواند و خبر مرگ :طبرى مى نویسد

لیه راجعون،خدا معاویه را : انااهللا اناامعاویه را داد و او را به بیعت خواند. حسین گفت

رحمت کند و تو را پاداش بزرگ دهد، اینکه گفتى بیعت کنم،کسى همانند من به نهانى 

بیعت نمى کند،گمان ندارم به بیعت نهانى من بس کنى و باید آن را میان مردم علنى کنیم. 

 وقتى میان مردم آیى و آنها را به بیعت خوانى ما را نیز به بیعت بخوان : آرى. گفت:گفت

 به نام خداى برو تا با جمع مردم :که کار یکجا شود. ولید که سالمت دوست بود گفت

 امام پس از خارج شدن از فرماندهى مدینه تصمیم به خروج از مدینه و حرکت به 2بیایى.»

سوى مکه گرفت. همان شب عبداهللا بن زبیر از مدینه خارج شد، فرداى آن روز ماموران 

 تصمیم به ترك مدینه گرفت و  علیه السالمحکومتى دنبال او رفتند و شب بعد نیز امام  حسین

خواهرش زینب وام کلثوم و برادر زادگانش و برادرانش، جعفر وعباس    وعموم افراد 

خانواده اش که در مدینه بودند، همراه ایشان رفتند غیر از محمد بن حنفیه که در مدینه 

    3ماند. ابن عباس هم چند روز پیش از آن به مکه رفته بود.

 .275دینورى،أخبار الطوال، ص – 1

 .83، ص 4، هم چنین .نک.محمد تقى سپهر،ناسخ التواریخ، ج2907، 7،ص 7 طبرى، همان، ج– 2

 .170،ابن العبرى،مختصر الدول،ص276دینورى،اخبار الطوال، ص – 3

                                                           



 هجرى (خروج امام از مدینه به سوى مکه) 60 بیست و هشتم رجب سال )44(ص 

 هجرى به اتفاق 60 در شب یکشنبه دو روز مانده از ماه رجب سال  علیه السالمامام حسین

همراهان از مدینه عازم مکه شدند؛ حضرت  هنگام خروج ازمدینه وصیت  نامه اى نوشت و 

به برادرش   محمد حنفیه داد وپس از حمد وثناى خداوند اهداف   و انگیزه هاى خود براى 

   1خروج از مدینه را بیان فرمودند.

 هجرى (ورود امام حسین علیه السالم و همراهانش به مکه)  60سوم شعبان سال 

 هجرى قمرى وارد شهر مکه شدند. 60امام و یارانش در شب جمعه شوم شعبان سال 

«هنگامى که امام وارد مکه شد،مردم شهر بسیار خشنود شدند و حتى ابن زبیر،که خود 

داعیۀ رهبرى  داشت درنماز امام و مجلس   حدیث او شرکت مى کرد. مکه پایگاه دینى 

اسالم بود و طبعا توجه بسیارى را به خود جلب مى کرد. در آنجا امام با افراد و 

 در 2شخصیت هاى مختلف در تماس بود و علل عدم بیعت خود با یزید را بیان مى کرد.

همین روزها که دمشق نگران کسانى بود که بیعت نکرده و در حجاز بودند، در کوفه 

 که در مدت علیه السالمحوادثى مى گذشت که از طوفان سهمگین خبر مى داد. شیعیان على 

بیست سال حکومت معاویه صدها تن کشته داده بودند و همین تعداد یا بیشتر از آنان در 

زندان به سر مى بردند، همین که از مرگ معاویه  آگاه شدند، نفسى راحت کشیدند، 

 را کشتند و گرد پسرش را خالى کردند تا علیه السالمماجراجویانى هم که ناجوان مردانه على 

دست معاویه در آنچه مى خواهد باز باشد، همین که معاویه به حکومت رسید و خود را از 
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آنان بى نیاز دید به آنان اعتنایى نکرد، از فرصت استفاده کردند و در پى انتقام برآمدند تا 

کینه اى که از پدر در دل دارند از پسر بگیرند. دسته بندى 

) شروع شد شیعیان   على درخانۀ على سلیمان بن صرد خزاعى گرد مى آمدند. 45(ص 

سرانجام تصمیم گرفتند تا امام را به کوفه دعوت کنند. در مدت  1سخنرانى ها آغاز شد.

 نامه هاى فراوانى از کوفه براى آن حضرت رسید که علیه السالمامامت سه ماهه امام حسین 

«کوفه و عراق آماده براى آمدن شماست. ما همه در انتظار تو : مضمون نامه ها این بود

 «حسین به مکه   رفت و چند روزى :هستیم و تو را یارى خواهیم کرد.» یعقوبى مى نویسد

بماند. مردم عراق به او نامه نوشتند و پى در پى فرستادگانى روانه کردند و آخرین نامه اى 

«بنام خداى :که از ایشان بدو رسید، نامه هاى ابن هانى و سعید بن عبداهللا حنفى بود

بخشاینده مهربان، به حسین بن على، از شیعیان با ایمان و مسلمانش، اما بعد، پس شتاب 

 2فرما که مردم تورا انتظار مى برند و جز توپیشوایى ندارند،شتاب فرما والسالم. »

 هجرى (اعزام مسلم بن عقیل به کوفه) 60پانزدهم رمضان سال 

 الزم دید عراقیان را علیه السالموقتى که تعداد نامه هاى کوفیان از حد متعارف گذشت، حسین 

«هانى و : بیش از این منتظر نگذارد. بنابراین پاسخى بدین مضمون براى کوفه نوشت

سعیدآخرین فرستادگانى بودند که نامه هاى شما را براى من آوردند . به من نوشته اید نزد 

ما بیا که رهبرى نداریم. من برادر و پس عمویم مسلم بن عقیل را نزد شما مى فرستم تا مرا 

   3از حال شما و آنچه در شهر شما مى گذرد خبر دهد.»
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 هجرى (ورود مسلم به کوفه) 60پنجم شوال سال 

امام، مسلم بن  عقیل   را همراه تنى  چند به سوى کوفه روانه کرد. مسلم پس ازپیشامد هاى 

 هجرى وارد شهر کوفه شد. چون مسلم به کوفه  60بسیار در پنجم شوال سال 

) رسید، مردم نزد وى آمدند و با او بیعت کردند. و پیمان بستند و قرار نهادند و 46(ص 

 1اطمینان  دادند که او را یارى و پیروى و وفادارى کنند.

 هجرى (رسیدن نامه مسلم به امام حسین علیه السالم)  60یازدهم ذى القعده سال 

مسلم پس از ورود به کوفه در خانۀ «مختار بن ابى عبیده ثقفى» ساکن شد. مردم کوفه 

دسته دسته به خانۀ مختار مى آمدند و مسلم نامه حسین را براى آنان مى خواند و آنان 

مى گریستند و بیعت مى کردند. در مورد تعداد افرادى که درمدت اقامت مسلم در کوفه با 

وى بیعت کردند میان مورخان اتفاق نظر وجود ندارد. بیشرین رقم را حدود یک صدو 

بیست هزار نفر وکمترین رقم را دوازده هزار نفر نوشته اند. مسلم وقتى استقبال مردم و 

 علیه السالمآمادگى آنان را براى یارى امام مشاهده کرد نامه اى به این مضموون به امام حسین 

 «براستى که مردم این شهر گوش به فرمان و در انتظار رسیدن تواند.» بنابراین امام :نوشت

 در آن روزها اوائل ذى الحجه امام از حادثه 2تصمیم گرفت تا از حجاز روانه عراق شود.

دیگرى آگاه شد که او را به بیرون رفتن از حجاز مصمم تر ساخت او دانست که 
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فرستادگان یزید خود را به مکه رسانده اند تا در مراسم حج بر وى حمله کنند و ناگهان او 

  3را بکشند.

 هجرى (حرکت امام از مدینه به عراق) 60هشتم ذى الحجه سال 

 پس از دریافت نامۀ مسلم بن عقیل واحساس خطر از دژخیمان یزید، علیه السالمامام حسین 

احرام حج خود را به عمره تبدیل کرد و پس از انجام مراسم عمره از احرام بیرون آمد و 

  هـ.ق) پس از شصت و پنج روز 60در روز سه شنبه روز ترویه (هشتم ذى الحجه سال 

) اقامت در مکه به اتفاق حدود هشتاد و شش نفر مرد از شیعیان و دوستان و خانواده 47(ص 

 از سوى دیگر خبر ارسال نامه هاى 1خود از مکه بیرون آمده و به سوى عراق حرکت کرد.

 براى آمدن به آن شهر یزید را نگران ساخت و پس علیه السالممردم کوفه و دعوت از امام حسین 

از مشورت با مشاوران خود تصمیم گرفت تا «نعمان بن بشیر» را از حکومت کوفه معزول و 

عبیداهللا پس    2«عبیداهللا بن زیاد» حاکم بصره را با حفظ سمت به حکومت کوفه منصوب نماید.

از دریافت فرمان یزید مبنى بر انتصاب وى به حکومت کوفه به اتفاق تعدادى از همراهانش به 

صورت مخفیانه وارد کوفه شد تا ضمن آزمایش واکنش مردم و میزان عالقه آنان به امام حسین 

 مردم کوفه که با استبداد شدید عبیداهللا بن 3 ، رهبران مخالفان یزید را شناسایى نماید.علیه السالم

زیاد مواجه شدند به تدریج مسلم را تنها گذاشته و از بیعت خود عقب نشینى کردند. مدتى بعد، 

پس از شناسایى محل استقرار مسلم، ایشان از خانۀ مختار به خانۀ «شریک بن اعور» رفت. 
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شریک چند روز بعد درگذشت و مسلم به خانۀ «هانى بن عروه» رفت. اما عبیداهللا که به وسیله 

جاسوسان خود از مخفى گاه مسلم و ارتباط او با یاران و هوادارنش مطلع شده بود، هانى را 

  4احضار و پس از شکنجه زندانى نمود.

 هجرى (خروج مسلم بن عقیل با چهار هزار نفر از همراهانش ازکوفه) 60هشتم   ذى الحجه  سال 

همین که خبر دستگیرى و زندانى شدنى هانى در شهر منتشر شد، مسلم دانست که دیگر 

درنگ جایز نیست و باید از نهان گاه بیرون آید و جنگ را آغاز کند. پس جارچیان خود 

را فرستاد تا مردم را آگاه سازند. نوشته اند از هیجده هزار تن که با او بیعت کرده بودند  

)  48(ص 

چهار هزار تن در خانه هانى و خانه هاى اطراف گرد آمده بودند. مسلم آنان را به 

دسته هایى تقسیم کرد و هر دسته اى را به یکى از بزرگان شیعه سپرد. دسته اى از این 

جمعیت به قصر ابن زیاد روانه شدند، ولى ابن زیاد موفق شد آن مردم بى تدبیر را با ایجاد 

اختالف و استفاده از زحربه تهدید متفرق سازد. نتیجه  این شد که در شامگاه آن روز جز 

 1سى تن به او نماندند. چون نماز مغرب را خواند.یک تن از یاران خود را همراه نداشت.

مسلم چون نماز شام را خواند و خود را تنها دید در کوچه هاى کوفه سرگردان شد در 

حالى که گروه زیادى در جستجوى وى بودند، تا سرانجام زنى به نام «طوعه» که از 

 بود او را درون خانه برد و پناه داد. اما شب هنگام پسر وى از وجود  علیه السالمشیعیان على

مسلم در خانه مطلع شد و به ماموران عبیداهللا خبر داد. همین که ابن زیاد پناهگاه مسلم را 
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دانست، «محمد اشعث» را با شصت یا هفتاد تن براى دستگیرى وى فرستاد.مسلم پس از 

درگیرى با ماموران ابن زیاد ونشان دادن   رشادت ها وشجاعت ها ى بسیار مجروح و دستگیر 

 هجرى قمرى به همراه هانى به دستور ابن زیاد به 60شد و در روز نهمن ذى الحجه سال 

 2شهادت رسید.

امام حسین علیه السالم در مسیر خود از مدینه به کربال ابتدا به منزل «ذات عرق» رسید که 

در ذات عراق «بشربن غالب اسدى» که از عراق مى آمد با سیدالشهداء مالقات کرد واز 

یابن رسول اهللا : اوضاع عراق باخبر شد. در همین منزل بود که فرزدق رسید و سئوال کرد

اگر من شتاب نمى کردم در مکه مرا دستگیر :در موقع حج چرا عجله کردى؟امام پاسخ داد

مى کردند و با ریختن خون من در خانه خدا احترام کعبه را از بین مى بردند. آن گاه 

 دلهایشان با تو و :حضرت از اوضاع کوفه و عراق سوال کرد، فرزدق پاسخ داد

 3شمشیرهایشان علیه توست.»

) 49(ص 

سپس کاروان امام از ذات عراق به سمت «حاجز» (که وادیى است در مکه که مردم 

کوفه وبصره براى رسیدن به مدینه از این راه مى روند و منزل و فرودگاه حجاج است) 

حرکت کرد. در این منزل بود که امام نامهاى به اهل کوفه نوشت (وآن در واقع پاسخ 

نامۀ مسلم بن عقیل بود) و خبر حرکت امام و همراهانش ازمکه به سمت عراق به اهالى 

 نامه را به «قیس بن مسهر صیداوى» داد تا همراه علیه السالماطالع داده شد. و سپس حسین 

عبداهللا بن یقطر به کوفه برساند. قیس و همراهش چون به قادسیه رسیدند، جاسوسان 
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عبیداهللا آنان را شناسایى کردند،و «حصین بن نمیر تمیمى» را دستگیر کرد و چون قیس 

نامه را خورده بود و حاضر به افشاى متن نامه نشد،به دستور ابن زیاد او را از باالى 

ساختمان داراالماره کوفه به پایین پرتاب کردند و به شهادت رسید. امام و همراهانش 

سپس از حاجز به «عیون» آمدند (و آنجا فرودگاه زوار بصره بود که در آن گودال هایى 

وجود داشت که آب در آنها جمع شده بود.) در این محل « عبداهللا بن مطیع عدوى» به 

حضور امام رسید و امام را از عزیمت به کوفه منع کرد. امام در پاسخ فرمود «احترام به 

 و قریش و عرب به این است که من زیر بار زور نروم» و  صل اهللا علیه و آله و سلمخدا و رسول

  1حرکت کرد.

سپس کاروان امام از عیون، به منزل «حزیمه» رسید و یک شب در این منزل اقامت گزید 

وآن گاه راهى «زرود» از منازل معروف بین مکه و کوفه شدند. دراین محل امام با 

 علیه السالم«زهیربن قین بجلى» که عازم سفرحج بود، مالقات کرده و زهیر سرانجام به حسین 

پیوست. بنا به نوشته پاره اى از منابع در همین منزل امام از شهادت مسلم بن عقیل وهانى 

بن عروه و تغییر کوفه مطلع شد. بسیار نگران و پریشان حال شد و با صداى بلند 

  2گریست.

 چون از کشته شدن مسلم و هانى و نیز قتل دو پیکى که به کوفه علیه السالمدر هرحال حسین 

فرستاده بود، مطلع گشت، همراهان خود را فرا خواند و چون مى خواست ذمۀ مردم 

 «خبر جانگدازى به من رسیده است، مسلم :همراهش را از تعهد، آزاد سازد به آنان گفت

و  
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)  50(ص 

هانى کشته شده اند، شیعیان ما را رها کرده اند. حاال خود مى  دانید، هر که نمى خواهد 

تاپایان با ما باشد، بهتر است راه خود را بگیرد و برود» گروهى رفتند این گروه مردمى 

  1بودند که دنیا را مى خواستند،گروهى هم ماندند و آنان مسلمانان راستین بودند.

پس از حرکت از «زرود» امام و همراهانش هنگام غروب به سرزمین «ثعلبیه» رسیدند به 

نوشتۀ برخى منابع «عبداهللا بن سلیمان» و «خدرى بن مشعل» و احتماال «عبداهللا بن سلیم» 

و «المنذرى بن مشعل» که پس از پایان مراسم حج قصد داشتند خود را به امام برسانند در 

 :بین راه با مردى از قبیله بنى اسد روبه رو شدند و از وى اوضاع کوفه را پرسیدند، گفت

من بیرون نیامدم، مگر شاهد قتل مسلم بن عقیل وهانى بن عروه بودم. دیدم کشته آنها را 

در بازار روى زمین مى کشیدند. 

آنان پس از مالقات خود را به کاروان امام رسانیده و از آن حضرت خواستند که از این 

 قضاى الهى جارى مى شود و من مامورم به :سفر منصرف شود، ولى امام نپذیرفت و فرمود

 و فرزدق را در این محل  علیه السالمپاره اى از منابع هم برخورد امام حسین  2این سفر بروم.

مى دانند. درهر حال امام و همراهانش از ثعلبیه به طرف منزل «شقوق» حرکت کردند. 

دراین محل هم امام با مردى که از کوفه مى آمد، برخورد کرد و از وى خبر حوادث 

کوفه را گرفت. 
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 را علیه السالمدراین منزل امام جنایات بنى امیه و کشتار اصحاب پیامبر صل و دوستان على 

براى حاضران متذکر شد. سپس کاروان امام و همراهانش در منزلى به نامه «زباله» وارد 

شد. دراین سرزمین مردى خبر قتل«قیس بن مسهر صیداوى» را داد و باز هم امام در حالى 

که بسیار متاثر بود، در جلسه اى که تشکیل داد، همراهان خود را در جریان حوادث  قرار 

داد و از آنان خواست هرکه مى خواهد برگردد. سپس قافله از زباله حرکت کرد تا به 

منزل «بطن العقبه» پیش رفتند و پس از اقامت کوتاهى به طرف منزل «شراف» یا 

«اشراف» حرکت کردند دراین منزل شب را ماندند کاروان پس از استراحت  

)  51(ص 

مقدارى آب برداشتند و نزدیک نیم روز راه پیمودند؛ که با سپاه اعزامى عبیداهللا بن زیاد به 

فرماندهى «حربن یزید ریاحى» روبه رو شدند. امام و اصحابش به سمت «ذوحسم» 

حرکت کردند. 

 «این مردم مرا به سرزمین خود :دراینجا بود که حر راه بر کاروان امام بست. امام فرمود

خوانده اند تا با یارى آنان بدعت هایى را که در دین خدا پدید آمده است، بزدایم. این 

نامه هاى آنهاست و دستور داد تا دعوت نامه هاى مردم کوفه را به حر نشان بدهند، حال 

 «من از جمله نامه نگاران نیستم و از این نامه ها هم :اگر پشیمان اند بر مى گردم» حر گفت

خبرى ندارم. امیر من، مرا مامور کرده است، هرجا تو را دیدم،راه بر تو گیرم و تو را نزد 

او ببرم.» بدیهى است که امام حسین علیه السالم پیشنهاد وى را نمى پذیرد و او هم امام را 



رها نمى کند تا به حجاز برگردد و حتى به او اجازه نمى دهد که در منزلى آباد و پر آب و 

 1علف فرود آید.

سرانجام پس از مذاکرات بسیار موافقت شد تا کاروان امام به راهى برود که نه به سوى 

مکه باشد و نه به سوى کوفه، تا دستور جدید عبیداهللا بن زیاد برسد. در همین منزل 

(ذوحسم) بود که امام خطبه بسیار مهمى ایراد کرد و به برخى اهداف خود از قیام اشاره 

کردند. در گرماى ظهر امام دستور داد تا یارانش سپاهیان حر را که بسیار تشنه بود، 

سیراب سازند و در حالى که سیدالشهداء و همراهانش به طرف قادسیه پیش مى رفتند، حر 

با لشکریانش به فاصله کوتاهى آنان را تعقیب مى کرد تا اینکه به سرزمین وسیعى به نام 

«بیضه» رسیدند. در این منزل امام براى سپاه حر خطبه اى خواند وقایع را براى آنان به 

روشنى بیان کرد. سپس قافله مکه از بیضه وارد سرزمینى به نام«الرهیمه» شد. در اینجا با 

مردى از اهل کوفه به نام «ابوهرم» مالقات کرد، و در پاسخ به سوال وى در مورد علت 

 2خروج از مکه، انگیزة قیام و حرکت خود را بیان فرمودند.

) 52(ص 

 راه از :کاروان امام سپس به محلى به نامه «عذیب» رسیدند وامام از اصحاب خود پرسید

کدام طرف است؟ بنا به اظهار برخى از منابع، «طرماح بن عدى الطائى» که از کوفه آمده 

 :بود، راه را به امام نشان داد و از آن حضرت خواستند تا بازگردد. امام در پاسخ فرمود

خداوند تو را جزاى خیر بدهد، اما من معاهده اى با این مردم و عهدى با خدا دارم که باید 

«حسین به سوى عراق رهسپار بود و چون به قطقامه رسید از کشته شدن مسلم خبر یافت عبداهللا ابن زیاد : یعقوبى مى نویسد157 شهیدى، همان، ص – 1
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در 1بدان عمل کنم» این سخن ها را گفتند و رفتند تا به منزل «قصربنى مقاتل» رسیدند.

منزل قصر بنى مقاتل امام با «عبداهللا بن حر جعفى» مالقات کردند و از وى خواست که 

در این سفر همراه او باشد ولى او قبول نکرد واز امام خواست تا اسب و شمشیر او را 

 دیگر اعتنایى به او نکرد. پس از حادثه عاشورا وى پیوسته تأسف علیه السالمبپذیرد .حسین 

 2مى خورد که چرا چنان توفیق بزرگى را از دست داده است.

حسین و همراهانش پس از برداشتن آب بسیار، شبانه از قصربنى مقاتل به طرف «نینوا» 

(از قراءکوفه) حرکت کردند و صبحگاهان به این محل رسیدند. اینجا بودکه قاصدى به 

  : نامه «ملک بن نسرکندى» نامه اى از عبیداهللا بن زیاد به این مضمون براى حر آورد

«چون این نامه و فرستادة من رسید بر حسین سخت بگیر و او را جز در بیابان بى پناهگاه 

و بى آب فرود نیاور، من فرستاده خود را مامور کردم که با تو باشد و او تو را رها 

 3نخواهد کرد تا مرا از اجراى اوامر آگاه سازد»

 هجرى (ورود امام حسین علیه السالم و یارانش به سرزمین کربال) 60دوم محرم سال 

پس از رسیدن نامه عبیداهللا بن زیاد، حر تغییر رویه داد و قصد داشت تا مانع از حرکت 

امام شود؛ زیرا نینوا نه آب داشت و نه آبادانى و با دستور عبیداهللا هماهنگى الزم را داشت. 

اما پس از گفتگوهاى بسیار امام و همراهانش به طرف سرزمین کربال حرکت کرده و 

 هجرى قمرى، در این  60روز چهارشنبه اول محرم یا پنج شنبه دوم محرم سال 
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)  53(ص 

سرزمین فرود آمدند. به نوشته منابع چون ابى عبداهللا وارد سرزمین کربال شدند، اسب آن 

کربال، : این سرزمین را چه مى نامند؟ گفتند:حضرت قدم از قدم برنداشت. حضرت فرمودند

 1امام ضمن خواندن اشعارى، دستور داد تا خیمه ها را در آن محل سرپا کنند.

اى به این   و یارانش، نامه علیه السالمعبیداهللا بن زیاد پس از اطالع از رسیدن امام حسین

«اى حسین! به من خبر رسیده که به کربال وارد شده اى، یزید بن : مضمون به امام نوشت

معاوه براى من نوشته که بر بستر نرم نخوابم و آرام نگیرم، و غذاى سیر نخورم تا تو را به 

خداى خبیر ملحق سازم (بکشم)، یا آن که تسلیم من و حکم یزید مى شوى. والسالم» 

 پاسخ نامه را بده. امام :حضرت نامه را خواند و همان دم آن را به دور افکند. پیک گفت

 به نامۀ علیه السالم «این نامه پاسخ ندارد» ابن زیاد پس از آنکه از بى  اعتنایى حسین :فرمودند

 علیه السالمخود مطلع شد، بسیار خشمگین شد  و به جمع  آورى سپاه براى جنگ با امام حسین 

 2پرداخت.

 هجرى (ورود عمربن سعد و سپاهیانش به کربال)  61سوم محرم سال 

 و مجبور کردن وى به پذیرفتن بیعت با  علیه السالمعبیداهللا بن زیاد براى مقابله با امام حسین

یزید « عمربن سعد ابن ابى وقاص» را در رأس چهار تا شش هزار نفر (به اختالف منابع)  

 هجرى وارد کربال شد وبالفاصله 60به کربال فرستاد و عمر در روز سوم محرم سال 

  را خوب مى شناخت و مى دانست که علیه السالممذاکرات خود را با امام  آغازکرد عمر، حسین 

 .285 ، ص 4؛ ابن اثیر، همان،ج112بحار االنوار،ص – 1

 .217 و 218)؛ فاضل،معصوم پنجم، ص 127 و 128، (به نقل از اشتهاردى، همان، ص 265 و 266، ص 2 کشف الغمه، ج– 2

                                                           



او مرد سازش نیست، ولى بیشتر مایل بود تا کار بدون جنگ و با مصالحه به پایان برسد. 

بنابراین پس از آنکه نخستین گفتگو بین او و امام صورت گرفت، نامه اى به ابن زیاد 

نوشت که خدا را شکر که فتنه آرام گرفت و جنگ برنخاست، چراکه من از حسین 

 مردم این شهر از من دعوت کرده اند که نزد آنها :پرسیدم که چرابه اینجا آمده اى ؟ گفت

بیایم، حاال  

)  54(ص 

 کار را بر :که شما نمى خواهید بر مى گردم» اما ابن زیاد در پاسخ نامه ابن سعد نوشت

حسین سخت گیر وآب را بر او و یارانش ببند، مگراینکه حاضر شوند با شخص من به نام 

 1یزید بیعت کند.

   هجرى (ورود شبث بن ربعى با چهار هزار نفر سپاه به کربال)61پنجم محرم سال 

عبیداهللا بن زیاد پس   از این  که احساس کرد عمربن سعد در مقابله با امام مصمم نیست، 

شبث بن ربعى را در رأس چهار هزار نفر نیروى جنگى به کربال فرستاد، شبث روز پنجم 

محرم وارد کربال شد و تحت فرمان عمر بن سعد قرار گرفت. به نوشتۀ منابع ابن زیاد در 

فاصلۀ  روزهاى سوم تا دهم محرم افراد دیگرى را به همراه جنگجویان به کربال فرستاد. از 

جمله سنان ابن انس نخعى را با چهار هزار نفر، عروه بن قیس را با چهار هزار نفر شمر بن 

ذى الجوشن را با چهار هزار نفر و نصر مازنى را با سه هزار نفر براى جنگ با امام به 

  2کربال عازم نمود.
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 هجرى (رسیدن دستور عبیداهللا بن زیاد مبنى بر بستن آب بر سپاه 61هفتم محرم سال 

امام) نامه عبیداهللا بن   زیاد مبنى بر بستن آب بر روى حسین و یارانش در صورت 

 هجرى قمرى به عمربن سعد رسید و عمر 61خوددارى از بیعت    در روز هفتم محرم سال 

«عمربن حجاج» را با پانصد سوار مامور کرد تا با استقرار درکنار رودخانه فرات مانع از 

دسترسى سپاه امام به آب شوند. بنابراین از روز هفتم محرم تشنگى نیز بر مشکالت امام و 

 3همراهانش اضافه شد.

)  55(ص 

 هجرى (ورود شمربن ذى الجوشن به کربال)  61نهم محرم سال 

در روز نهم محرم «شمربن ذى الجوشن» در راس چهار هزار نفر سپاهى وارد کربال شد. 

شمرحامل نامه اى از ابن زیاد براى عمربن سعد بود. بدین مضمون که بدون فوت وقت 

 علیه السالم جنگ را با حسین شروع کند. شمرضمن تالش براى تحریک جنگ و قتل امام حسین

امان نامه اى هم براى پسران ام البنین (عباس،عبداهللا،جعفر وعثمان) آورد، آنان نپذیرفتند. 

در عصر روز نهم محرم (تاشوعا) زمینه براى آغاز جنگ فراهم شد وعمرکه بیمناك بود 

مبادا رقیبش شرم سمت فرماندهى کل را از دست وى خارج کند شخصا تیرى در کمان 

 پرتاب کرد و دیگران را به شهادت طلبید  علیه السالمگذاشت و سوى خیمه هاى امام حسین 

 برادرش عباس علیه السالم در این هنگام امام حسین 1که اولین تیر را وى پرتاب کرده است.

را نزد عمر فرستاد و تقاضاى یک شب مهلت کرد، که مورد موافقت قرار گرفت. شکى 
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نیست که امام مایل به جنگ نبود و تا آخرین لحظات کوشید تا وجدان خفته این مردم 

دنیا خواه را با سخنانى که سراسر خیر خواهى و دلسوزى و روشنگرى بود، بیدار سازد.به 

 که این آخرین فرصتى است که براى انتخاب زندگى آزاد به آنان داده مى :آنان گفت

شود. اگر این فرست را از دست بدهند دیگر، هیچگاه روى رستگارى را نخواهند دید.اگر 

به این عزت پشت پا زنند، به دنبال آن زندگى پر مذلتى در انتظار ایشان است. براى همین 

بود که نخستین ساعات روز دهم محرم نیز به پیغام بردن و سخن گفتن و خطبه خواندن 

گذشت. خطبه هاى امام در ساعات آخر بیش از آنکه نشان دهنده روح آزادگى و شرف و 

پرهیزگارى باشد، نمایانگر اوج دلسوزى بر مردم گمراه و تالش انسانى براى نجات مردم 

است. جاى هیچ تردیدى نیست که سخنان و اقدامات امام براى رهایى از چنگ دشمن و 

یا بیم از کشته شدن، گفته نشده است، بلکه بوى  

 با فرا رسیدن شب نهم محرم 1) آشتى طلبى و خیرخواهى و دوستى طلبى مى دهد.56(ص 

 یک امشب را من به : فرستاد و پیغام داد علیه السالمعمربن سعد نماینده اى را نزدامام حسین

شما مهلت مى دهم، اگر تاصبح تسلیم شدى من به ابن زیاد خبر مى دهم، شاید تو را آزاد 

بگذارد و گرنه پس از گذشت شب نمى توانم از جنگ خوددارى کنم. حسین همان 

 «من مرگ با عزت را بهتر از زندگى با ذلت مى :پاسخى را داد که مکرر فرموده بود

 هجرى قمرى ) امام حسین بار دیگر یارانش را 61دانم». در آن شب (شب عاشوراى سال 

در رفتن و یا ماندن در کنار وى و شهادت مخیر گذارد و ساعاتى را به ذکر و عبادت حق 

 2تعالى گذراند تا اینکه فرداى آن روز یکى از استثنایى ترین روزهاى تاریخ دمید.
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 هجرى (آغاز درگیرى سپاه امام حسین علیه السالم با لشکر ابن زیاد)  61دهم محرم سال 

 هجرى قمرى سرانجام آنچه نباید بشود، شد؛ یا آنچه باید 61با دمیدن فجر روز دهم سال 

روى   دهد، آغاز گردید. عاشورا منشأ یک سلسله وقایع تاریخى و مظهر صحنه اى خونین 

است که  آن همه مقدمات براى این روز است. این همه موخرات که در  آینده اتفاق 

 در آن صحراى علیه السالمافتاد. اثر وقایع این روز تاریخى است اصحاب اندك امام حسین 

خشک در محاصره انبوهى از دشمنان قرار گرفته بودند، صفوف سپاهیان دو طرف براى 

آغاز جنگى نابرابر آراسته شد. در یک سوى میدان حدود هفتاد و دو نفر سوار و پیاده 

مهیاى جانبازى بودند و در سوى دیگر حدود بیست و دو هزار نفر لشکر ماجراجوى 

پست فطرت انتقام جوى کینه توز و منافق قرار داشتند که هر آن انتظار میکشیدند با قتل 

 اموال و دارایى هاى او را به غنیمت بگیرند. قبل از شروع جنگ صل اهللا علیه وآله وسلمفرزند پیامبر

 را به بیعت با یزید فرا خواند، پاسخ حسین همان بود علیه السالمعمر بن سعد بار دیگر حسین 

که بارها   



 1« مرگ با عزت در نظر حسین بهتر است از زندگى با ذلت».: ) فرمود بود57(ص 

 در روز عاشورا چنین بود که «زهیر بن قین» را در میمنه علیه السالمآرایش سپاه امام حسین 

سپاه قرارداد. «حبیب بن مظاهر اسدى» را به فرماندهى میسره لشکر گماشت. پرچم را به 

دست حضرت ابوالفضل سپرد. به دستور امام در خندقى که قبال اطراف خیمه ها کنده 

بودند،آتش روشن کردند. عمربن سعد نیز صفوف سپاه خود را آراست، در حالى که 

حدود بیست تا سى هزار قشون در اختیار داشت. فرماندهى میمنه سپاه را به «عمربن 

حجاح بن زبیدى» داد و شمر بن ذى الجوشن عادى را به فرماندهى میسره سپاه منصوب 

کرد، بر پیادگان «عروه بن قیس الحمس» را امیر کرد و بر رجاله ها و کلوخ اندازها 

 پس از آرایش 2«شبث بن ربعى» راگماشت و پرچم را به دست «ذوید» غالم خود داد.

 (که به  ، زهیربن قین، بریربن خضیر وربن یزید ریاحىعلیه السالمصفوف دو سپاه، امام حسین 

 هر کدام خطبه اى در حقانیت خاندان اهل بیت و عدم مشروعیت بنى سپاه امام ملحق شده بود)

 به قلب  علیه السالم جنگ آغاز شد و در جنگى نابرابر یاران حسین3امیه و یزید ایراد کردند.

سپاه دشمن حمله بردند و تا ظهر عاشورا تعدادى از آنان به شهادت رسیدند و افراد 

 خواندند. سپس به جنگ با دشمن  علیه السالمباقیمانده، نماز ظهر را به امامت امام حسین

پرداختند و تا حدود دو ساعت بعد از ظهر همگى به شهادت رسیدند. بنا به اظهار منابع 

اولین کسى که در جنگ با دشمن تن به تن کشته شد، حربن یزیدریاحى بود وآخرین 

 4 بود. در این روز حتى طفل شش ماهۀ امام نیز شربت شهادت نوشید.علیه السالمشهید عباس 

 .258- 255؛ احمدى، همان، ص 181 ص 2 تاریخ یعقوبى، ج– 1

 .182ص2؛ تاریخ یعقوبى، ج23؛ مجلسى، بحار االنوار، ص 92-98 شیخ مفید، همان، ص – 2

 .250-248 فاضل،همان، ص – 3
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 پس از آنکه اهل بیت را امر به صبر و بردبارى کرد، خود به  علیه السالمسرانجام امام حسین

میدان جنگ شتافت و طى خطبه هایى ضمن دعوت لشکرعمر به تفکر و تدبر، بر  

 در نزد پیامبر را  علیه السالم) فضائل خود واهل بیت و مقام خود و برادرش حسن58(ص 

 «اى گروه دغا در ریختن خون پسر پیامبر شتاب مکنید که به زیان :برشمرد. سپس فرمود

شما تمام خواهد شد، اى ناکس مردم زشت خو! سوگند به خداى بزرگ که آن زنازاده ما 

را بر آن داشت که بین لباس ذلت و شهادت یکى را انتخاب کنیم. اى مردم! ما هرگز 

سپس با شجاعت و دالورى بى نظیر به قلب سپاه دشمن حمله 1دستخوش ذلت نمى شویم...»

برد و پس از وارد شدن جراحات بسیار بر بدن مبارکش و تحمل ضربات شمشیر، نیزه و 

کمان به شهادت رسیدند. سرآن حضرت را «شمربن ذى الجوش» یا« سنان بن انس» از 

پیکر جدا کرد، خولى به کوفه نزد ابن زیاد برد. جنگ در حدود ساعت چهار بعدازظهر 

 به خیمه هاى خانوادة امام علیه السالم سپاهیان ابن زیاد پس از شهادت امام حسین 2خاتمه یافت.

حمله بردند، آنها را غارت نمودند و به آتش کشیدند و زنان و کودکان را در بیابان آواره 

ساعت ها ى آخر روز سپرى مى شد. دیوانه هایى که از خشم و شهوت و مال و جاه 3کردند.

دنیا، جسم و روحشان را پر کرده بود، پس از آنکه کشتند و سوختند و بردند و در مقابل 

خود کوچکترین مقاومتى از زن و مرد ندیدند، یکباره به خود آمدند و دانستند که کارى 

سید جوانان بهشت را براى خشنودى مردى تبهکار به : زشت کرده اند و از خود پرسیدند

خاك و خون کشیدیم. پشیمان شدند، اما دیگر دیر شده بود. 

 .325، ص 7 طبرى، همان،ج– 1

 .202 ابن اعثم کوفى، همان، ص – 2

 .182، ص 2 تاریخ یعقوبى، ج– 3

                                                           



 4کوفه یک بار دیگر خوارى خود را به زشت ترین صورت به تاریخ نشان داد.

 هجرى ( حرکت کاروان اسراء از کربال به کوفه)  61یازدهم محرم سال 

 هجرى قمرى، به دستور عمربن 61فرداى روز عاشورا یعنى در یازدهم محرم سال 

سعدزنان و کودکان اهل بیت را از اطراف جمع آورى کرده و به اسارت گرفتند و  

)  59(ص 

پس از آن که عمر بن سعد بر کشته هاى سپاه خود نماز خواند و آنان را دفن کرد، اسراى 

اهل بیت را حرکت داده، همراه لشکریان خویش به کوفه و نزد عبیداهللا بن زیاد بردند. 

خطبه هاى آتشین حضرت زینب (س) و امام سجاد علیه السالم رسواگر چهره زشت بنى 

 1امیه در کوفه وشام بود.

 هجرى قمرى (ورود اسراى اهل بیت علیه السالم به دمشق نزد یزید 61اول صفر سال 

بن معاویه)  

 هجرى(بازگشت اهل بیت علیه السالم از شام به مدینه). 61بیستم صفر سال 

 نتیجه

 حرکتى آگاهانه و علیه السالمبررسى منابع و ماخذ تاریخى نشان مى دهد که قیام امام حسین 

: بابرنامه بوده است و زمینه ها و انگیزه هاى آن را مى توان در موارد زیر برشمرد

 .182 شهیدى، همان، ص – 4

 .102- 120؛ محمدى اشتهاردى، همان، ص 55- 52؛ پیشوایى، همان، ص 182شهیدى، همان، ص : نک– 1

                                                           



 ، به دوران خالفت خلیفۀ سوم (عثمان)  و قدرت گیرى  علیه السالم-زمینه هاى قیام امام حسین1

بنى امیه و تسلط آنان بر بخش هایى از جهان اسالم باز مى گردد. 

-امام براى خوددارى از بیعت با یزید بن معاویه که مردى فاسق، فاجر و ناالیق بود، قیام 2

کرد. 

 ، به منظور عمل به امر به معروف و نهى از منکر قیام کرد؛ زیرا تسلط علیه السالم-حسین 3

یزید بر مسلمانان و ادعاى خالفت، منکرى روشن بود که امام نمى توانست در مقابل آن 

ساکت باشد. 

-جواب مثبت امام به مردم کوفه، وتالش براى تشکیل حکومت اسالمى و جمع آورى 4

نیرو براى انجام یک قیام مسلحانه علیه یزید از دیگر انگیزه هاى قیام بود. 

) 60(ص 

 آثار و نتایج مهمى بر جا گذاشت که به اختصار مى توان به موارد  علیه السالمنهضت حسین

: زیر اشاره کرد

-رسوا ساختن ماهیت یزید و حزب بنى امیه. 1

-احیاى فرهنگ شهادت و ایثار در میان مسلمانان. 2

 الگویى براى قیام ها و انقالب هاى جهان اسالم شد و حتى در علیه السالم-قیام امام حسین 3

قیام غیر مسلمانان نیزآثار مثبتى برجاى گذاشت. 

-تغییر افکار و جایگزین نمودن اخالق بلند نظرانه و عالى انسانى به جاى اخالق جاهلى 4

حاکم در آن روزگار. 
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همسران امام حسین علیه السالم  

مقدمه 

 پیامبران و امامان  –زندگى نامۀ رهبران جامعه و بستگان آنان، به ویژه رهبران دینى 

هماره مورد توجه جامعه و پژوهشگران مى باشد، انگیزة اصلى این حساسیت، تأثیر گذارى 

و نقش آفرینى آنان در ساختار جامعه و نیز سرعت بخشیدن به روند تکاملى کاروان 

بشریت است. چون رهبران دینى بیشترین نقش را دراین عرصه ایفا مى نمایند  زندگى 

آنان نیز هماره زیر دید همگان است. به همین جهت دودمان و خانواده این افراد نیز بیش 

از دیگران مورد تحقیق مى باشد. 

 علیه السالمبه ویژه این که همسر امام همام، مادر امام بعد از خودش؛ یعنى على بن الحسین 

وامامان   بعدى نیز مى باشد.دودمان پیامبران و امامان، برترین و پاکترین دودمان در میان 

انسان ها است.آنان همواره از مردان پاك و زنان پاکدامن پدیدار  شده اند. ساللۀ پیامبران 

وامامان هماره از اصالب شامخه و ارحام مطهره بوده اند. به همین جهت برگزیدگان خداى 

سبحان نیز از همین تیره و تبار پدید آمده اند. انسان هایى که از اندیشۀ زالل بهره مندانه و 

الهى مى اندیشند و رفتارشان به دور از هر نوع آالیندگى زندگى است. 

)  66(ص 

عرصۀ پژوهش در مورد نسل و تبار پیامبران وامامان هماره وسیع بوده و در برخى موارد 

که پیرامون آنان شبهه وجود دارد، هرمقدار پژوهش دقیق تر و وسیع تر شکل گیرد، 



 تبارآنان روشن تر خواهد گشت. تحقیق پیش رو نیز قدمى ولو کوچک دراین ساخت 

 بزرگ   بوده  که باعنوان «همسران امام  حسین علیه السالم»  تهیه و تقدیم مى گردد. 

همسران امام حسین علیه السالم  

 پنج همسر نام مى برد که شش فرزند از او  علیه السالمآثار روایى و تاریخى براى امام حسین

به دنیا آورده اند، نام مى برد. 

-«لیال» دختر ابى مرّه بن غروه،مادر على اکبر که در کربال به شهادت رسید. 1

-«حرار» (آزاده)  یا غزاله و یا شهربانو دختر یزدگرد که مادر على بن الحسین ؛یعنى 2

امام سجاد، مى باشد. 

-«رباب»که مادر یک پسر به نامه عبداهللا رضیع (برسرزبان ها معروف به على اصغر) که 3

در آغوش پدر در کربال هدف قرار گرفت و شهید شد و نیز مادر دخترى به نام سکّینه 

است که در فاجعه کربال به اسارت درآمد. 

-«ام اسحاق» دختر طلحه بن عبیداهللا که مادر دخترى به نام فاطمه است. 4

 1-«قضاعیه»  مادر جعفر که در زمان حضرت درگذشت.5
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شهربانو 

درمورد تاریخ زندگى  همسران حضرت و این که کدام یک از آنان در کربال حضور 

داشتند و سایر ویژگى هاى آنان سخن فراوان وجود دارد، لیکن در مورد هیچ کدام از آنان 

به مقدار «شهربانو» در میان نویسندگان بحث نشده است. 

)  67(ص 

درباره ایشان سؤاالتى مطرح است، مانند این که آیا زنى به نام شهربانو همسر حضرت 

بوده است؟ و آیا این بانو دختر یزدگرد، پادشاه ایران بوده که به اسارت مسلمانان درآمده 

 مى باشد،که امام سجاد از جانب مادر ایرانى  علیه السالمبوده؟و آیا همین خانم مادر امام سجاد

است و بالمال امامان بعد از وى نیز از جانب مادر ایرانى هستند. 

واین موضوع در گرایش ایرانیان به تشیع نقش ایفا نموده است؟ 

مى توان گفت خواستگاه   برخى ازاین سؤال ها تردیدهایى است که از قلم برخى نویسندگان 

معاصر تراوش نموده است. برخى ذهنیت ها ونیز بعضى شواهد باعث ایجاد تردید و 

تراوش شبهه گشته، چه بسا موجب تردید دیگران نیز شده باشد. 

در فراهم آوردن پاسخ صحیح براى سؤال هاى یادشده، به پژوهشى تاریخى نیاز است که 

در این فرصت، فشرده به بررسى و پاسخ سه سؤال مى پردازیم. بررسى و پاسخ سؤال 

چهارم از دایرة موضوع بیرون مى باشد و پیش از پرداختن به ویژگى هاى برخى جریان 

هاى تاریخى، نخست نگرشى کوتاه به اصل جریان در منابع دیرینه و معتبر روایى و 

تاریخى مى افکنیم،آن گاه خصوصیات آن ها را مورد توجه قرار خواهیم داد. 

 



شهربانو درگذرتاریخ 

دربارة اصل جریان مى توان گفت، از جمله رخ دادهاى تاریخى است که در بسیارى از 

منابع روایى و تاریخى دیرینه ثبت شده است و از شهرتى بهره ور است که با قرائن و 

شواهد جانبى به شکل گیرى آن اطمینان حاصل مى گردد.بسیارى از مورخان و محدثان   

شیعه و سنى اصل   جریان را نگاشته اند که به  برخى از دیرینه ترین و معتبرترین آنها به 

و محمدبن سعد، 1) 212ترتیب تاریخ اشاره مى شود.مانند نصربن مزاحم، (درگذشت 

 و  4)282 و یعقوبى، (درگذشت 3)263 و قاضى نعمان، (درگذشت 2)230(درگذشت 

)  68(ص 

. وابن ابى ثلج  6)310وطبرى، (درگذشت   5)290محمدبن حسن صفار، (درگذشت 

وحسن بن محمد ، (در  8)329 وکلینى، (درگذشت 7)325بغدادى، (درگذشت 

 ومحمدبن جریر 11)413 ومفید، (درگذشت10)381 وصدوق، (درگذشت9)378گذشت

 .13وقعه صفین،ص– 1

 .108،ص 5 طبقات الکبرى،ج– 2

 .266، ص 3 االطهار،جالئمۀ شرح االخبار فى فضایل ا– 3

 .229و 160، ص 2تاریخ یعقوبى، ج– 4

 .335بصائر الدرجات،ص – 5

 .325،ص 4 تاریخ طبرى،ج– 6

 .24 تاریخ االئمۀ ،نقل از مجموعه نفیسه ، ص – 7

 کافى ،باب مولد على بن الحسین علیه السالم– 8

 .196تاریخ قم،ص – 9

 .8،ص46،نقل از بحار،ج126، ص 2 عیون اخبار الرضا علیه السالم ،ج– 10

                                                           



و 13)508 وفتال نیشابورى، (درگذشت 12رستم طبرى امامى، (درگذشت در قرن پنجم)

 وابن 15 )548و عالمۀ طبرسى (امین االسالم)،  (درگذشت  14)528زمخشرى، (درگذشت 

 وابن خلکان 17)666 وسبط ابن جوزى، (درگذشت 16)588شهرآشوب، (درگذشت 

 20)726وعالمۀ حلى، (درگذشت 19) 693 وابوالفتح اربیلى، (درگذشت 18)681(درگذشت 

 23-22)855 وابن صباغ مالکى، (درگذشت 21)786وشهید اول (شهادت 

نویسندگان و محققان قرن هشتم به بعد نیز به همین منوال اصل جریان را ثبت و آن را 

پذیرفته اند. 
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 .189، ص 4 مناقب آل ابى طالب،ج– 16

 .291 و 277 تذکرة الخواص،ص – 17

 .267،ص 3 وفیات االعیان ،ج– 18
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 .153 دروس،ص – 21
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)  69(ص 

این منابع روایى و تاریخى را به چهار دستۀ  عمده مى توان تقسیم نمود.برخى از آنها جریان 

را مربوط به دوران خلیفۀ دوم و برخى به دوران خلیفۀ سوم و بعضى به دوران والیت و 

 دانسته اند. برخى هم خصوصیات را ذکر ننموده اند،تنها  علیه السالمحکومت دارى امیرالمؤمنین

به اصل جریان   پرداخته اند که به شرح کوتاه این محورها مى پردازیم. 

 جریان نخستت که در بسیارى از منابع به چشم مى خورد این است که در دوران :الف

عمر که ایران به دست مسلمانان فتح شد،دو تن از دختران یزدگرد، به اسارت مسلمانان 

 هنگامى که آن دختر وارد :درآمدند و به مدینه منتقل شدند که در این باره مى نگارند

مسجد شد، مسجد نورانى گشت و وقتى نگاه عمر به او مى افتد،دختر صورت خویش را از 

ه بى روز باد هرمز!» کنایه از این  که روزگار فرزندان ◌ّ «ا: وى پوشانده و مى گوید

هرمز(هرمز پسر انوشیروان جد یزدگرد سوم)به کجا انجامید!  

 وى علیه السالمعمرپنداشت که به  وى   دشنام مى دهد. درصدد تنبیه  وى برآمدکه  امیرالمؤمنین 

«دختر را آزاد گذارید تا،کسى را به همسرى :را از آن کار باز مى دارد و مى فرماید

 را انتخاب مى نماید.  علیه السالمبرگزیند. آن گاه وى گشتى در میان مردان زده،حسین بن على

 نه، : نامت چیست؟ مى گوید «جهان شاه». على مى فرماید: از وى مى پرسدعلیه السالمعلى 

این بانو فرزندى به دنیا : روبه حسین نموده و مى فرماید علیه السالمشهربانویه.آن گاه على

 را به دنیا علیه السالمخواهد آورد که بهترین روى زمین خواهد بود. شهربانو، على بن الحسین 

مى آورد که به وى گفته مى شود فرزند دوبرگزیده،ابن الخیرتین فخیره اهللا من العرب هاشم 

  1و من العجم فارس.

  ، بدون ذکر ویژگى ها و...229و 160،ص2،کافى باب مولد على بن الحسین علیه السالم؛ یعقوبى،ج335 بصائرالدرجات،ص– 1
                                                           



 جریان دوم مربوط به دوران خالفت عثمان است که عبداهللا بن عامرکریز عامل عثمان :ب

در خراسان دو تن از دختران یزدگرد را اسیر مى کند و به حضور عثمان در مدینه 

 علیه السالم و دیگرى را به حسین علیه السالممى فرستد.وى یکى از آن دو را به حسن مجتبى 

بخشیده و هر دو در حال زایمان رحلت مى نمایند. براساس این نقل،کفالت على بن 

 1الحسین علیه السالم را بعد از رحلت مادر، دیگر کنیزان امام حسین عهده دار مى شوند.

 جریان سوم که جزییات آن در بسیارى از منابع آورده شده است،مربوط به زمان :ج

 است. در دوران وى هنگامى که حریث بن جابر را به خراسان اعزام  علیه السالمامیرالمؤمنین

مى دارد، او دو دختر از پادشاه زادگان را نزد حضرت مى فرستند که یکى از آنها به 

 با ازدواج  علیه السالمو بر اساس نقل دیگر امیرالمؤمنین 2 در مى آید.علیه السالمهمسرى حسین 

منابع 3 موافقت نمى کند و آنان را به برخى دهقانان مى سپارد.علیه السالموى با امام حسین 

فراوان دیگر به خصوصیات کامل نپرداخته اند، گرچه بسیارى از آنها را مى توان گفت با 

  4جریان نخست هماهنگ هستند، زیرا از آن دو دختر یزدگرد و یا کسرى مى نمایند.

صرف نظر از تفاوت زمانى و مکانى جریان هاى یاد شده، تفاوت هایى عمده دیگرى نیز 

مشاهده مى شود؛  زیرا در  جریان نخست ام ولد (کنیز)بودن دختران مطرح نیست. چراکه 

پیش از این که  آنان کنیز شوند،همسر انتخاب نموده اند.در جریان دوم کنیز بودن آنان 

 ).8ص46، (نقل از بحار،ج128،ص2عیون أخبار الرضا،ج– 1

  و ...303،ص 2)؛ کشف الغمۀ،ج112؛تاج الموالید(مجموعۀ نفیسه،ص480؛ اعالم الورى،ص 266،ص 3شرح االخبار فى فضایل االئمۀ االطهار،ج – 2

 .325،ص 4طبرى، ج– 3

 و...211؛ فصول المهمۀ،ص 404؛ مستجاد مجموعه نفیسه،ص 291؛ تذکرة الخواص ، ص 195؛ دالیل االمامۀ،ص 135،ص 2 مانند ارشاد،ج– 4

                                                           



 مورد  علیه السالممطرح مى باشد و در جریان سوم هم ازدواج آنان با فرزندان امیرالمؤمنین

تردید است. 

بر این اساس چون معروف ترین داستان که قراین فراوان آن را تأیید مى نماید، جریان 

 به علیه السالمنخست است. درصورت تثبیت، هم ماجراى کنیز بودن مادر على بن الحسین 

اثبات نمى رسد. واین که در برخى منابع سخن از «ام ولد»؛ یعنى کنیز بودن مادر 

)  71(ص 

یا به سبب جریان دوم است که نقل آن بسیار اندك مى باشد و یا به دلیل 1حضرت است.

این است که این دو دختر به صورت رسمى کنیز نشدند و چون از اسیران بالد کفر بودند 

و زمینۀ کنیز بودن مطرح بوده،ازآنان به  عنوان کنیز یاد شده است. براساس به کرسى 

 نمى باشد.  علیه السالمنشاندن جریان نخست لزوماً به معناى کنیز بودن مادر على بن الحسین

درهرصورت با توجه به اصل جریان در منابع معتمد و نیز ویژگى هاى یاد شده، به بررسى 

و تحلیل آنها مى پردازیم. 

کدام شهرت معتبر است؟ 

این نکته را نباید از نظر دور داشت که تنها مشهور بودن یک موضوع تاریخى و یا فقهى 

دلیل قطعى بر اعتبار آن نمى تواند باشد. چه بسیار از شهرت هایى که بى پایه بوده و 

بسیارى بدون پژوهش آن را باور نموده اند که نقد و پژوهش بى پایگى آنها را بر همگان 

رب شهره ال اصل لها.«چه بسیار شهرت ها : شفاف مى نماید. به این منظور گفته مى شود

که بى پایه هستند». 

  و ....303؛کشف الغمۀ ، ص 269،ص3؛ وفیات االعیان،ج499،ص6؛طبرى،ج108،ص5مانند طبقات،ج– 1
                                                           



درعین حال اگرشواهد جانبى شهرت را تأیید نماید، به گونه اى که از مجموع آنها اطمینان 

و بلکه یقین حاصل شود،آن گاه چنین شهرتى از ارزش برخوردار بوده و در صورتى که 

چنین اطمینانى فراهم شود، نمى توان با شبهه افکنى این اطمینان را زدود و در آن تردید 

ایجاد نمود. با توجه به منابع یاد شده مى توان گفت داستان همسر امام حسین که از 

 را به  علیه السالمدختران یزدگرد بوده و پیش از آن که کسى وى را کنیز بنامد، امام حسین

همسرى انتخاب نموده، داراى شهرتى اطمینان بخش است که شواهد جانبى مانند ثبت 

جریان در منابع دیرینه و پذیرش پژوهشگران وهمخوانى آن با باورهاى متقن و مبرهن 

شیعه،آن را تأیید نمى نماید.به گونه اى که از مجموع آنها این باور و اطمینان فراهم 

مى شود که  

) شبهه افکنى ها به آن آسیب نمى رساند.اینک با توضیح نکته هاى یاده شده، به 72(ص 

بررسى برخى شبهه ها که بسیارى از آنها از قلم هاى برخى نویسندگان معاصر تراوش 

نموده و بیشتر هم متوجه جریان نخست است، مى پردازیم. 

شبهه افکنى 

در پیرامون این موضوع به خصوص ماجراى دوران خالفت عمر، شبهه افکنى هایى شده که 

 را مورد تردید قرارداده است.و برخى علیه السالمهمسر شدن یک شاهزاده ایرانى با امام حسین 

نویسندگان همت گماشته اند تا این شبهه ها را ساماندهى نموده، در قالب دلیل عنوان نمایند 

که اگر پژوهش آنان مستند باشد ارزش و اعتبار دارد در غیر این صورت تنها در حد 

شبهه افکنى بوده که با توضیحاتى که داده مى شود ، ممکن است زدوده شده و باورپذیر 



گردد. در این فرصت به عوامل تردید نظر افکنده و مورد بررسى قرار مى دهیم. چون 

  1بیشترین تردید از جانب یکى از نویسندگان معاصر مى باشد.

با طرح شبهه هاى ایشان به همراه توضیح و پاسخ، ممکن است سایر شبهه ها نیز زدوده 

شوند. 

شبهۀ نخست به سندروایت و یا داستان نخست مربوط است که در دیرینه ترین منبع مانند 

بصائر الدرجات آورده شده است. چون یکى از راویان روایت «عمروبن شمر» است و 

رجالیون مانند نجاشى و ابن غضایرى نه تنها ایشان را توثیق ننموده اند،بلکه تضعیف نیز 

کرده اند،با تضعیف سند روایت و باتوجه به فاصلۀ زمانى محمدبن حسن صفار تا عصر 

امامان معصوم روایت از لحاظ سند مخدوش و غیر قابل اعتماد خواهد بود. 

شبهۀ دوم در مورد محتوا و متن همین روایت است که چگونه مى شود با ورود یک 

شاهزاده به مسجد آن محفل نورانى شود زیرا منظور از نورانى یک امر واقعى است، نه  

)  73(ص 

مجازى، نویسنده محترم در شگفت است که  چگونه  نورانیت واقعى شکل مى گیرد . زیرا 

روایت سخن امام را انتقال مى دهد و نمى شود یک امر مجازى مانند جاه و جالل منظور 

باشد! 

 علیه السالمشبهۀ سوم  که باز بر متن   روایت مطرح  شده این است که چگونه امیرالمؤمنین 

مى فرماید دختران پادشاهان را نمى توان به عنوان برده فروخت!مگر دختران پادشاهان چه 

تفاوتى با دیگران دارند؟و اگر این نکته یک حکم فقهى است باید با شواهد قرآنى و یا از 

  به بعد.10دکتر سید جعفر شهیدى، زندگانى على بن الحسین (ع)، از ص  1
                                                           



  مورد تأیید قرارگیرد و چون هیچ آیه و روایتى آن را  صل اهللا علیه و آله و سلمگفتار رسول اهللا

تأیید نمى کند، نمى تواند حکم فقهى باشد. 

شبهۀ چهارم که آن را نیز به متن و محتواى این روایت متوجه ساخته اند،این است که 

چگونه دختر پادشاه به مشاهده سیاه بختى خویش هرمز را مورد نفرین قرار مى دهد . 

   صل اهللا علیه و آله و سلم بى ادبى نکرده بود.بى ادبى نسبت به رسول اهللا صل اهللا علیه و آله و سلمهرمزکه به رسول اهللا

 چرا 1از خسرو پرویز پسرهرمز نقل شده است که نامۀ حضرت را نپذیرفت وپاره کرد.

هرمز مورد نفرین قرار مى گیرد؟ 

 به دو تبار خویش افتخار مى کند.از جانب علیه السالموشبهۀ پنجم این که چگونه امام سجاد 

پدر به قریش و از جانب مادر به فارس.مگر تبار قریش و یا فارس داراى برترى و 

فضیلت اند که این گونه حضرت به تبار خویش افتخار مى کند؟ اگر چنین باشد، قریش از 

جمله ابوسفیان و فرزندان وى، باید بر دیگر مسلمانان به ویژه صحابۀ بزرگوار رسول اهللا 

 برترى داشته باشند. صل اهللا علیه و آله و سلم

امام سجاد از ساللۀ پیامبران است و پیامبر زاده اى چون حضرت از افتخار به تبار فارس که 

احیاناً مجوس مى باشند، بى نیاز است! 

 هجرى بر مى گردد و 23شبهۀ ششم این که زمان فتح ایران در زمان عمر به سال 

 مى نگارند و بین این دو  38 را در سال علیه السالمنویسندگان مشهور والدت على بن الحسین 
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)  74(ص 

زمان حدود چهارده سال فاصله وجود دارد،چگونه این خانم در این مدت نازا بوده، آن گاه 

فرزند به دنیا آورده است؟ 

شبهۀ هفتم این که مکان درگیرى مسلمانان باایرانیان در زمان عمر مداین بوده و یزدگرد 

در مداین بوده و پیش از هجوم سپاه اسالم به آنها و مشاهدة آثار شکست خود،همراه خدم 

و حشم خویش از آنجا گریته و از قم وکاشان، به اصفهان و کرمان فرار کرد، و در 

نهایت در مرو، آسیابانى او را کشت. همراهانش نیز، در این سفر وى را همراهى 

مى نموده اند. درجایى نقل نشده که دختران وى از او جدا شدند و به اسارت دشمن درآمده 

باشند! 

وشبهۀ هشتم ،همخوانى نداشتن این سه جریان، از ارزش و اعتبار آنها مى کاهد؛ زیرا افزون 

بر تفاوت زمانى و مکانى سه جریان که هرکدام به دوران یکى از زمانداران اسالمى و 

هرکدام در یکى از فتوحات مطرح مى باشند، ازدواج و بخشش آنها نیز مورد تردید است. 

جریان افسانه بودن بى بى شهربانو در کوه هاى اطراف شهر رى نیز بر تردید این موضوع 

 در کوه، بى پایه و افسانه است و  علیه السالمافزوده است. ماجراى پنهان شدن همسر امام حسین

 ازدواج نموده باشد، تردید ایجاد کرده است.  علیه السالمدر این که شهربانو با امام حسین

امثال این نوع شبهه ها باعث تردیدهاى فراوان شده و برخى نیز بر این باوراند که داستانى 

ساختگى و مجعول تاریخ است و انگیزه هاى حکومت داران مانند قوم بنى امیه در ساختن 



آن نقش داشته است که خواسته اند مشابه چنین پیوندى را براى برخى بنى امیه (ولید بن 

 1عبدالملک)بسازند،که بعضى پادشاه زادگان ایرانى با وى نیز ازدواج کرده اند.

)  75(ص 

نقد و پژوهش 

اگر شبهه ها پیرامون موضوع همانند این ها باشد،ممکن است آنهانقدپذیر وقابل جواب باشد 

که با فراهم شدن پاسخ صحیح شبهه ها همان باور معروف که در منابع اصلى و معتبر 

دیرینه ثبت شده و مورد پذیرش محققان در قرون متمادى قرارگرفته و با باورهاى مبرهن 

  و مستند تشیع نیز همخوانى دارد،تثبیت مى شود.و چون از اطمینان کافى بهره ور است، به 

صورت یک باور استوار پایه نهاده مى شود که حتى گمان نخواهد توانست چنین اطمینانى 

را بزداید؛ زیرا اصوالً باورهاى اعتقادى وتاریخى بر اطمینان مستقر مى باشند،گمان در این 

ساحت مورد اعتماد نخواهد بود.باتوضیح این نکته به پاسخ شبهه هاى یاد شده مى پردازیم. 

پاسخ 

درمورد شبهه نخست مى توان گفت که موضوع،یک موضوع فقهى نیست که با توثیق سند 

روایت مشکل حل شود.اگر هم موضوع فقهى بود،بررسى سند روایت و توثیق راویان 

حدیث مى توانست راه گشا باشد و فقیه براساس آن مى توانست فتوا صادرکند.ولو براساس 

دلیل ظنى (البته ظن خاص).اما موضوعات تاریخى و اعتقادى براساس برهان و اطمینان 

پایه نهاده شده اند. اگر نکته اى تاریخى با شواهد دیگرى مانند ثبت در منابع معتمد،نقل 

مشهور،اعتماد محققان و هم خوانى داشتن با باورهاى مبرهن تأیید شود،ممکن است 
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اطمینان آور باشد.آن گاه مورد اعتماد بوده و براى پژوهشگر قابل پذیرش خواهد 

بود.براین اساس در این ساحت بررسى سند روایت راه گشا نیست.بر فرض عمروبن شمر 

توثیق هم شود، اگر از شواهد دیگر اطمینان حاصل نشود،معتبر نخواهد بود. اعتبار شهرت 

به لحاظ شواهد و قراین دیگر است. 

درمورد شبهۀ دوم مى توان گفت که منظور از نورانى شدن مسجد این نیست که فضاى 

مسجد همانند روشنایى آفتاب و ماه نورانى شده باشد، بلکه منظور این مى تواند باشد که 

شاه زادگان نوعاً از جمال و جالل برخوردارند، به ویژه این پاك دامن نیز باشند، 

) 76(ص 

از این روچهره آنان درخشان بوده و ورود آنان باعث نورانیت محفل مى شود.واین که 

 را انتقال مى دهد یک امر واقعى باید منظور باشد علیه السالمگفته شود چون روایت سخن امام 

مجازگویى نیست،سخنى به دور از تحقیق است؛زیرا قرآن و عترت فراوان از زیبایى هاى 

مجاز وکنایه در سخن خود بهره برده اند. 

تأیید نمى کند  صل اهللا علیه و آله و سلم در مورد شبهۀ سوم چنین حکمى را قرآن و گفتار رسول اهللا

که دختران پادشاهان را نمى توان به عنوان برده فروخت.اگر این سخنان از على بن 

 آن را تأیید  صل اهللا علیه و آله و سلمابیطالب باشد، نیازى نیست که قرآن و یا حدیث رسول اهللا

 خود معصوم و حجت خداست.سخن وى همانند سخن خلیفۀ دوم  علیه السالمنماید.امیرالمؤمنین

 صل اهللا علیه و آله و سلم نیست. اگر سخنى بگوید و حکمى را ابراز دارد، همانند سخن رسول اهللا

معتبر خواهد بود. 



 علیه السالمبنابراین اگر جهات دیگر سند تصحیح شود و ثابت شود که روایت از امیرالمؤمنین 

است، یک حکم فقهى ثابت مى شود که دختران پادشاهان را نمى توان به عنوان برده 

فروخت.البته این در صورتى است که احراز شود امام به عنوان یک حکم فقهى ابراز 

نموده است، نه به عنوان یک حکم اخالقى که با بزرگان قوم باید کریمانه برخورد شود تا 

اندیشه و قلوب آنان جذب واقعیت ها وحقیقت ها شود. در این صورت اگر سند هم 

تصحیح شود تنها یک حکم اخالقى و اجتماعى مستقر مى گردد،نه حکم فقهى. 

بر این اساس، از این جهت هیچ آسیبى متوجه روایت نیست. بر فرض پذیرش،آن روایت، 

در صدد بیان یک حکم اخالقى و اجتماعى است، نه یک قانون فقهى. اگر سایر شرایط 

 بال اشکال بود. علیه السالمفراهم بود، پذیرفتن آن به عنوان یک حکم فقهى نیز از زبان على 

اما دربارة شبهۀ چهارم که چرا هرمز مورد نفرین قرار گرفته است،مى توان گفت این 

سخنان نفرین نمى باشند در آن شرایط ابراز تأثر و تأسف است که روزگار شاهزاده به 

کجا انجامیده که به اسارت قوم دیگر درآمده و با رسوایى در محضر عمر قرار گرفته 

است. 

 به دو تبار خویش افتخار نموده باشد نیز علیه السالمواما شبهه پنجم این که امام سجاد 

هیچ گونه مشکلى پدیدار نمى سازد؛ زیرا در روایت،از جناب عرب سخن از تبار بنى هاشم  

 

 

 

 



)  77(ص 

 دیگر این که 1است،نه قریش،گر چه در برخى منابع اهل سنت تعبیر به قریش است.

افتخار به تبار قریش باعث برترى تبار قریش نیست،همان گونه که افتخار به تبار فارس 

منظور برترى تبار فارس بر دیگران نیست.بلکه منظور تیره و تبار آن فرد است که او به 

آن افتخار مى کند؛نه رشته هاى دیگر آن تبار. 

دیگراین که حتى برترى همه قریش باعث برترى نسل ابوسفیان نمى باشد که این نویسنده 

نگران آن است؛ زیرا قریش به کسى گفته مى شود که از جانب پدر متصل به «نضربن 

 شود و بنى امیه چنین نسبتى ندارند و در صل اهللا علیه و آله و سلمکنانه» جد دوازدهم رسول اهللا 

واقع قریشى نیستند. 

بنى امیه منسوب به  امیه هستند و امیه فرزند نسبى عبدشمس نیست، (معاویه بن صخربن 

بلکه وى غالم و بردة ) 2 ابوسفیان بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف القریشى–حرب 

به  3عبد شمس بوده که وى را آزاد ساخته، آنگاه پسر خوانده خویش قرار داده است.

  علیه السالمهمین جهت بنى امیه ملحق به قریش مى باشند و به این سبب است که امیرالمؤمنین

از معاویه به عنوان«لصیق» یاد مى کند؛ یعنى کسى که خویش را به قریش چسبانده 

 4است.وال الصریح کاللصیق.
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 به تبار فارس افتخار نموده  باشد،نیز آسیبى نمى رسا ند . زیرا  علیه السالماما این که امام سجاد

 شدن، افتخار است.و این نکته را آشکار مى سازد علیه السالممادر امامى چون على بن الحسین 

ك این بانو از تقوا وطهارت برخوردار بوده است که این شایستگى در وى فراهم بوده 

که مادر امام باشد. ولو این که از نظر اعتقادى پیش از اسارت مجوس باشد؛ زیرا متدین به 

ادیان آسمانى دیگگر پیش از ظهور اسالم امرى صحیح است وامتیاز به شمار مى آید و 

ایشان پیش از این که از اسالم با خبرشود، به آیین زرتشت معتقد بوده است. این نکته با 

باورهاى اعتقادى شیعه ناسازگار نیست؛ چرا که بسیارى از مادران  

 ،«تکتم» مادر امام رضا  علیه السالم) ائمه علیهم السالم مانند«حمیده» مادر امام کاظم78(ص 

 ، و«حدیثه» مادر علیه السالم ،«سمانه» مادر امام هادى  علیه السالم ،«سبیکه» مادر امام جوادعلیه السالم

 از کنیزانى بودند که از دیار کفر به اسارت آمده بودند. علیه السالمامام عسگرى 

واما شبهۀ ششم، این نکته که چگونه این خانم بعد از چندین سال باردار شده است، همان 

گونه که خود نویسنده معترف است، تنها استبعادى بیش نیست. چه اشکالى دارد که زنى 

بعد از مدتى فرزند به بار آورد.بسیارى از زنان تنها در دوران پیرى فرزند ببار مى آورند. 

واما شبهۀ هفتم و نیز این که گفته شد در تاریخ فرار یزدگرد درجایى ثبت نشده که 

دختران وى اسیر شده باشند، جاى بسى شگفتى است! زیرا این نوع گمان ها به دور از 

واقعیت جنگ مى باشند. در جنگ هر اتفاقى ممکن است. چه بسا دختران پادشاه در هنگام 

فرار و جابجایى از مدار امنیتى پادشاه خارج و گرفتار دشمن شده باشند. دیگر این که  

چگونه در تاریخ ذکر نشده است؟!اصل جریان در تاریخ یعقوبى آمده است. آیا تاریخ 

یعقوبى و روایت، حتى با سند ضعیف مانند روایت بصائر الدرجات به اندازة تاریخ هاى 

بدون ذکر سنداعتبار ندارد؟!  



واما شبهۀ هشتم در مورد شبهۀ دیگر؛ یعنى هم خوانى نداشتن سه جریان،مى توان گفت دلیل 

معتبرى وجود ندارد که یک حادثه اتفاق افتاده باشد و یکى از سه جریان درست باشد؛ 

بلکه محتمل است هرسه جریان صحیح باشد و در سه نوبت شاهزادگان ایرانى به اسارت 

مسلمانان در آمده باشند.گرچه همه آنها دختران یزدگرد نباشند.البته موضوع ازدواج به 

یکى از آن ها مربوط است. ازدواج امام حسین با شهربانو در جریان نخست مطرح شده 

است و ممکن است همان جریان صحیح باشد،نه جریان هاى دوم و سوم؛زیرا در جریان 

 آن دو شاهزاده را به علیه السالمدوم و سوم ازدواج امر قطعى نیست. و طبق برخى نقل ها امام 

برخى دهقانان سپرد.بیشتر نقل ها که امر ازدواج را مطرح مى سازند و شواهد جانبى هم آن 

را تأیید مى نماید، همان جریان نخست است. 

) 79(ص 

واین نکته روشن است که پنهان شدن شهربانو در اطراف کوه هاى شهر رى نیز ارتباط به 

حضرت شهربانو ندارد؛ زیرا ویژگى هاى زندگى این بانوى بزرگوار چندان شفاف 

. علیه السالمنیست،که آیا هنگام زایمان  رحلت نموده و یا بعد از به دنیا آوردن على بن الحسین 

و در حادثۀ کربال همراه کاروان بوده است یا خیر. سند تاریخى قطعى در این مورد وجود 

ندارد. 

نتیجه 

دیدگاه بیشتر مورخان و محدثان از کهن ترین منابع که در دسترس است. براین بنیان 

 از علیه السالم یعنى مادر على بن الحسین علیه السالماستوار است که یکى از همسران امام حسین 

شاهزادگان ایرانى بوده است. براساس منابع معتمد،وى دختر یزدگرد، آخرین پادشاه 



ساسانى ایران بوده که به اسارت سپاه اسالم درآمده و هنگامى که به مدینه انتقال مى یابد 

 مخیر علیه السالمو قبل از این که به نام کنیز به فروش برسد، با راهنمایى هاى امیرالمؤمنین 

 را از میان حاضران به همسرى علیه السالممى شود همسر انتخاب نماید و وى نیز امام حسین 

 است که علیه السالمانتخاب مى نماید. ثمرة این پیوند و ازدواج مبارك هم على بن الحسین 

نسل امامان بعد نیز،از این نسب تداوم یافته است و این نکته مى تواند یکى از افتخارات 

این بانو باشد.على بن الحسین نیز به داشتن چنین مادر و تبارى افتخار نماید.از این رو 

مجوس بودن وى پیش از عرضۀ اسالم نیز مشکلى پدید نمى آورد و شبهه افکنى هایى که 

به این منظور انجام مى گیرد،همگى پاسخ مناسب دارند که پاسخ عمده ترین آنها در این 

نوشتار مطرح شد.واهللا سبحانه هو العالم. 

 با شاهزادگان و تبار ایرانى على بن علیه السالماما پاسخ سؤال چهارم که برخورد امیرالمؤمنین 

الحسین تا چه مقدار در تشیع ایران زمین نقش داشته است، از مدار موضوع این نوشتار 

بیرون است.تحقیق هایى هم در این فرایند صورت گرفته است که عالقمندان مى توانند به 

آنها رجوع نمایند. 

) 80(ص 
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سیماى شخصیت امام حسین علیه السالم 

مقدمه 

شگفت انگیز نیست که از حسین سخنى مى گوییم، زیرا در انسانیت تعالى یافته و به معراج 

رسیده است، شعله مقدس نبوت را با فطرت برتر و بى همتایش در آمیخته معنا و صورت 

از یک سو اسرار جهان ناشناخته از سوى دیگر در آن وجود، به یکدیگر در آویخته است. 

روحى است الهى، در طبیعت بشر و معنایى از جهان غیب در غالب حروفى از اشباح 

وجود. دست آفریدگارى خدا به برخى از پدیده هاى حیات همان رازى را بخشیده است که 



به گوهرهاى گران، ربایندگى و شادى و شادابى را. با نور درخشان خود، چنان اثرى از 

تابش و فروغ درنگاشته است، که مرواریدى پرتوافکن در قابى تیره و بستر را به چشم ها 

مى نمایاند. راز شخصیت، اگر چه در پدیده یا پدیده هاى محدود به چشم ها نیاید و با این 

که نمى توان به طور محسوس برآن انگشت گذاشت، اما پیوسته دل ها را تسخیر مى کند 

واز راه هاى پنهانى جان ها را در بر مى گیرد و بسان جریان خواب سنگین و آرامشى ژرف 

بر فضاى جان چیره مى شود. 
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کبریاى شخصیت به اندازه زیادى به وجود صاحب شخصیت وابسته مى گردد، به گونه اى 

که جزآن، چیز دیگرى به نظر نمى آید و با این ظهور، وجود شخصى افراد از هم مى باشد. 

 آموزشى است از تاریخ، لیکن سراسر تاریخ را یک جا در خود گرد  علیه السالمزندگى حسین

آورده است. معنا و هدفى بسى برتر و گسترده تر از مرزهاى زمانى و مکانى اش در بردارد، 

بلکه مى توان گفت،گستره اش در هیچ مرزى  نمى گنجد و اگر ما را توان آن نباشد که 

همانند دانشمندى تحلیل گر، در آستان این شخصیت سر تجلیل و تقدیس بسائیم و 

حقیقت ها را با شیوه اى تجربى بساواییم، دست کم شایسته است شرط ادب به جاى آورده 

چون شاعرى شیفته یا ادیبى به جاللش فریفته در درگاهش زانو بزنیم و از پدیده هاى 

روشنش مضامین و تعبیرها ساز کنیم و با نشانه هاى آشکار و نزدیکش به ارزیابى و ترسیم 

  :خطوط آغاز نهیم و روان تشتنه خود را در کنار فراتش بیاساییم

آب دریا را اگر نتوان کشید  هم به قدر تشنگى باید چشید  

 



روز شمار حوادث در زندگى امام حسین علیه السالم  

از والدت تا امامت 

  علیهما السالمآن حضرت در سه شنبه یا پنجشنبه سوم ماه شعبان به دنیا آمد. مادرش فاطمه زهرا

او را به نزد جدش رسول خدا برد و آن حضرت وى را حسین نام نهاد و براى او گوسفند 

نرى عقیقه کردند. رسول خدا حسین را در دامنش گذاشت و اذان را در گوش راست 

واقامه را در گوش چپ او گفتند. 

 همواره  علیه السالم در دوران امامان زمان خویش امیرالمؤمنین وامام حسنعلیه السالمامام حسین 

، عده اى از شیعیان براى علیه السالمیار و مددکار و مطیع آنان بودند، پس از شهادت امام حسن 

 براى علیه السالمامام نامه نوشتند که وى بیعت کنند و بیعت خود را با معاویه بشکنند اما، امام 

وفادار ماندن به پیمان صلح برادر پیشنهاد آنان را نپذرفتند. هنگامى که معاویه از دنیا رفت 

 و عبداهللا بن زبیر و  علیه السالمیزید براى ولید حاکم مدینه نامه نوشت که از امام حسین 
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عبداهللا بن عمر بیعت بگیرند، ولید با فرستادن شخصى به نزد امام و ابن زبیر آنها را به 

داراالماره خواسته، وفرمان یزید را به آنان ابالغ کرد. 

آرى چنین :  اى ولید تو به بیعت گرفتن من در خفا اکتفاء نمى کنى؟ گفت:امام فرمود

 فکرهایم را مى کنم و از مجلس خارج شد. :است. فرمود

عبداهللا بن زبیر شبانه به طرف مکه گریخت. دوشب از ماه رجب مانده بود که امام 

علیه السالم با فرزندان و برادرانش و جمعى از اهل بیت به طرف مکه رفتند. حضرت روز 

سوم به مکه رسیدند، مردم به نزد وى آمدند، ابن زبیر هم در مکه به دیدن امام آمد. او از 



ورود امام به مکه ناراحت بود، زیرا مى دانست در صورت بودن امام در مکه کسى با او 

بیعت نمى کند. 

 من فرستاده خود را :بعد عده اى براى امام نامه نوشتند که به طرف کوفه بیایند، امام فرمود

به طرف کوفه مى فرستم اگر گفت که شما رأى دادید. پس به طرف کوفه خواهم آمد. 

امام فرستاده هاى خود را به طرف کوفه فرستاد بعد از مدتى مسلم براى امام نامه نوشتند که 

هجده هزار نفر با شما بیعت مى کنند، پس امام تصمیم گرفت به طرف کوفه بیایند، عده اى 

با توجه به سوابق پیمان شکنى کوفیان امام را از رفتن به کوفه منع کردند و به ماندن در 

 ناگزیر به این کار هستم چون : در جواب آنان فرمودعلیه السالممکه تشویق مى نمودند. امام 

اگر در مکه بمانم یزید خونم را در این جا   مى ریزد. آن حضرت آماده شد تا با جمعى از 

یاران و خانواده خویش به طرف عراق برود در بین راه در منزلى به نامه «زباله» خبر 

شهادت حضرت مسلم به امام رسید. امام در میان راه بسیارى را مى بیند و دعوت به یارى 

مى کند و سرنوشت کوفه و مسلم و فرستاده هایش را براى آنان تعریف مى کند. وقتى در 

روز دوم محرم به کربال رسیدند به اصحاب خود این جمله را گفتند؛ که این جا همان 

 –مکانى است که جدم رسول خدا به من گفته بودند پس خیمه ها را در همان مکان که 

 باشد بنا نهادند. بلى روز دوم که وارد کربال شدند مصائب اهل بیت شروع –کربال 

مى شود و هرچه از محرم مى گذرد و به عاشورا نزدیک مى شود حزن و اندوه و غم آنها 

بیشتر مى شود. 
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شب عاشورا 

شب عاشورا را با آن که دشمن امتناع داشت مهلت گرفتند. ابن سعد به یکى از لشگریان 

 اگر مى دانستم که فردا با ما کنار نمى آیند و بر قصد و تصمیم خود باقى :خود گفت

هستند هیچ تأخیر نمى انداختیم و درهمان ساعت مى جنگیدیم. 

سرانجام شب عاشورا رسید امام اصحاب خود را جمع کردند و با آنان به صحبت پرداختند 

و بعد خیمه ها را به یکدیگر متصل کردند و اطراف آن را خندق کندند و از هیزم پر 

کردند که جنگ فقط از روبه رو باشد و دشمن از پشت سر حمله نکنند و دیگر آن که 

حضرت ابوالفضل را همراه سى نفر سوار و بیست نفر پیاده فرستادند که چند مشک آب با 

 از این آب بنوشید که آخر توشه :نهایت خوف و بیم آوردند و به اصحاب خود فرمودند

شماست وضو بگیرید و غسل کنید و جامه هاى خود را که کفن هاى شماست، شست و 

شو دهید و تمام شب را به عبادت و دعا و تالوت قرآن و تضرع و مناجات به سرآوردند. 

روز عاشورا 

در این روز چه گذشت؟ چه حادثه اى پدید آمد؟ چه صحنه جان گدازى پیش آمد؟ چه 

تاریخ هولناك و فراموش نشدنى است؟ چه روزى که همگان را تکان مى دهد و چه 

وضعى است رقت بار که به هیجان مى آورد،چه مبارزه اى است بى سابقه و نابرابر، چه 

فداکارى و از جان گذشتگى است که همه انسان ها را متحیر و گیج مى کند و چه 

مجاهدتى است که دنیا را تا ابد جلب خود نموده است؟ بلى امام حسین در آن سرزمین 



غم خیز و درآن نینواى اندوهناك درآن روز تاریخى میان جمعیت خطبه ا ى خواند و خود 

را معرفى و اتمام حجت کرد. 

روز عاشورا فرارسید، جنگ شروع شد. لشگر ابن سعد به مبارزه علیه آن حضرت 

برخاستند، نصیحت هاى آن بزرگوار در دل آن سنگ دالن اثرى نکرد،کلمات نصیحت 

آمیز آن بزرگوار چه در مجالس سرى و چه علنى در میان اصحاب و در قلب پسر سعد 

تأثیرى  
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نبخشید، پس از شهادت اصحاب و جوانان بنى هاشم،حضرت به میدان رفت و به مبارزه 

پرداخت آخرین لحظات، سوارى به نام «ابوالحتوف جعفى» از کمینگاه کمان کشید و 

تیرى بر جبین حضرت زد. آن حضرت تیر را بیرون کشید و خون بر روى و موى 

مبارکش مى ریخت، پس دامن زره را به سویى انداخت و جامه خویش را باال کشید، ناگاه 

خدنگى که پیکانش مسموم بود برسینه حضرت آمد، سربه سوى آسمان بلند کرد خون ها 

را گرفت و به طرف آسمان پرتاب کرد، و آن گاه از اسب بر روى زمین افتاد. زینب از 

خیمه ها بیرون آمد در این هنگام عبداهللا ابن الحسن بطرف عمویش آمد و در آغوش 

عمویش شهید شد. امام بى هوش شده بود و دشمنان فکر مى کردند که او به هوش است و 

مى ترسیدند که به طرف امام بروند. شمر وقتى این ترس را در افراد سپاه خویش دید 

تصمیم به قتل امام گرفت و ...این واقعه هولناك در روز جمعه سال شصت و یک هجرى 

واقع شد. 

 



امام حسین و بیت رفیع رسالت 

 اثر عمیقى گذارده بود اندك علیه السالمآن شش سال کودکى که در جان و روح امام حسین 

 چشم به جهان گشود از آغوشى به علیه السالمنبوده است. در این دوره از همان دم که حسین 

آغوش دیگر که سرشار از مهر و محبت بود مى رفت. مى توان گفت در آن روزگار در 

سراسر جزیره هیچ کودکى از چنین محیط پر محبت و عاطفه اى برخوردار نبوده است، 

 دسته گل هاى محبت و عاطفه بود، زیرا او – دسته  علیهماالسالمآغوش مادرش حضرت زهرا

بود؛ بزرگوارى که در وجود یگانه دخترش محبت را با صل اهللا علیه وآله وسلم دختر پدرش محمد

محبت، عشق را با عشق، خشنودى را با خشنودى، آبیارى مى کرد، گویى او آسمان است 

که جز در آسمان فرو نمى آید یا اشتیاقى است که جز به ذات خود عیان نمى شود، یا 

شعله اى است که جز با آتش زنه خود شعله ور نمى شود.  

باورم این   است حضرت فاطمه اگر پاره تن وجزیى از مأموریت و رسالت پدر نمى بود 

باید مانند خواهرانش فقط دنبال زندگى عادى دنیا مى رفت که به خانه بخت رفتن  
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منتهى مى شد، اما فاطمه با محبت و عواطف بى مانند و بى حد پدر عجین گشته بود؛ آن 

گونه که جزیى از فداکارى هایى گردیده بود که پدر براى حیات انسان هاى روى کره 

 به خاطر آرمانى بزرگ  علیه السالمزمین متحمل مى گردید؛ حتى پیوند ازدواج او با امام على

بوده است؛ آرمانى که از ذات و جوهر رسالت نشأت گرفته بود ؛ رسالتى که با جان امام 

على، اراده و عزم او وشوق او براى تکامل است آمیخته شده بود؛ امتى که او نیز یکى از 

آنان بود؛ امتى که باید روى زمین سرمشق و راهنماى سایر امت ها باشد. 



به این ترتیب، مسئولیت سرپرستى امر رسالت، با فاطمه و امام على است و اکنون رسالت 

به تنهایى در وجدان آین نور دیدگان است. فاطمه در دیدگان پیامبر پاك ترین زنى است 

که مى تواند شایسته ترین فرد را براى میراث نامحدود رسالت به دنیا آورد و امام على نیز 

تنها مردى است که سزاوار این ابوت با شکوه است و آن را آشکارا تحقق مى بخشد و 

رسالت سزاوار است که چنین آمادگى ها و آینده نگریهایى را داشته باشد. رسالت براى 

وحدت این ملت و باز گرداندن به حقیقت وجود ارزشمند انسانى بعد از قرن ها عقب 

ماندگى و جهالت، از آسمان فرود آمد تا تمام راه هایى که بر صیانت و محافظت آن 

استوار است در برگیرد و تمام انسان ها بتوانند به قله کمال صعود کنند. 

رسالت آن خورشید درخشنده در میان نسل هاى جاهلى متولد شد؛ نسل هایى غرق نا 

امیدیها، بخل ها و کینه توزى هاى مردمى که از انگشتانشان خون مى چکید رسالت خورشید 

و زمین را به نور خود روشن مى ساخت، معجزاتش تحقق یافت و بساط جاهلیت را در نور 

دید. 

آرى، براى حفظ رسالت، آینده نگرى بزرگى انجام شده بود که در آن مردى حکم 

 ذخیره شده بود؛ مردى که نه تنها پیامبر او را کشف کرده بود  علیه السالمبنیان،یعنى امام على

بلکه بنیان او را نیز ساخته بود. هنگامى که پیامبر او را دید در پیشانیش درخشش نور 

نجابت، استوارى، حکت و عظمت را مشاهده کرد، در او انسانى کامل با تمام زیبایى هاى 

کمال دید، آنچه در چشمان جذاب او مى درخشید شادابى،کرامت نفس، افق هاى بیکران، 
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بزرگوارى ها و عظمت ها بود.کماالت بى انتهاى او سبب شد آن چنان مجذوب و شیفته 

پیامبر عظیم گردد که گویى به او اتصال یافته و عضوى از اوست. همیشه با پیامبر کریم 



بود، جانش مشتاق پیامبر بود. مشتاق بود تا زیبایى هاى عقل و کمال که در ذات انسان در 

طول حیات تجلى مى کند تحقق یابد. کماالتى که فیض عظیم پروردگار رحمان و رحیم 

است. 

 و پیوند شکوهمندش به پیامبرى عظیم و بزرگوار علیه السالماین گونه بود داستان امام على 

که آماده مى شد تا رسالت اسالم در سایه طلوع او نور افشانى کند و بعد از این حادثۀ مهم 

 بود که ازدواج این دو شکوهمندى و زیبایى ویژه اى را نشان  علیهماالسالمازدواج حضرت زهرا

مى داد از این دو نور پاك و درخشان که درجهان درخشیدند نور تازه دیگرى تولد یافت، 

جاى گرفته بود، این نور براى  علیه السالم این نور در پیشانى فرزندانش امام حسن و امام حسین

همیشه مى درخشد. 

ریاست هاى سنتى جاهلى در جزیره، جمود و خشکى بود و در خواب گران غیر قابل 

برگشتى فرو رفته بود. با انتقال نبى اکرم به مألاعلى، ناگهان آشکار شد که آنان آینده 

و سفارش هاى موکد او را در مورد حفظ و صیانت رسالت  صل اهللا علیه و آله وسلم نگرى پیامبر

تصدیق نکرده اند و خالفت کامل ترین مردى که رسالت او را منصوب کرده و رسالت را 

با تمام جان باور داشته و در تحکیم آن در جان مردم با پیامبر مشارکت داشته نپذیرفته اند. 

هر چند اجتماع سقیفه آن مردى که رکن استوار خط رسالت و پایدارى آن به شمار 

مى رفت را دور کرد اما چشمان لوچ سقیفه توان خاموش کردن نورى که در چشمان امام 

على علیه السالم مى درخشید نداشت و نیز یاراى پنهان کردن آن درك وآگاهى که اهل 

 با آن روزگار مى گذراندند را نداشت. اهل بیتى که مربى بزرگوارشان آنان را  علیهم السالمبیت

گرد آورد و در زیر کسایش آنان را به خود چسباند تا با عطوفت و مهربانى خود آنان را 



حرارت و گرما بخشد و آنان را از هر پلیدى و عیب پاك و مبراکند،آنان را براى فرداها 

آماده سازد. 
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آرى، آنان را براى رهبرى آینده آماده نموده آینده اى بس بزرگ که در استمرار رسالت 

است، رسالتى که انسان را به حقیقت رشد، حقیقت ساختن اجتماى یکپارچه آراسته به 

آگاهى و حق، باز مى گرداند. 

مقصود از جامعه در حقیقت همان جامعه اهل بیت است اما آن وعده بزرگ به خاطر بستر 

سازى و آماده نمودن و نزدیک ساختن زمان آن بود. به همان دلیل خون اهل بیت ریخته 

شد و ایشان شهادت ها را پذیرفتند. تحقق یک جامعه سالم در هر جاى زمین تنها با وجود 

این گونه افراد امکان پذیر است. 

آنان اهل بیت نبوت اند که ادعایى هم نداشتند. تاریخ آن معمنار راست گفتار، خانه اى را 

:  در شهر مدینه بنا نهاد براى ما چنین توصیف مى کند صل اهللا علیه و آله و سلمکه رسول کریم

 اقامت گزید و نیم دیگر را به نور چشم خود صل اهللا علیه و آله وسلمدر نیمى از آن پیامبر عظیم 

 اختصاص داد. علیه السالم پس از به ازدواج در آوردن او با امام على علیهما السالمدخترش فاطمه 

ازدواجى که در آن پاسدارى از رسالت پیش بینى شده بود تا این امید مبارزه با فتنه ها و 

مصیبت هاى آینده تحقق یابد. 

 بعداز هر تالش و کوشش که به –این همان «خانه» کوچک است که آن دو مرد بزرگ 

خاطر تثبیت رسالت و نقش آن در معدن انسان انجام مى دادند- با گنجى سرشار از تحقیق 



به آن باز مى گشتند تا فقط در این خانه ذخیره شود. در درون دیوارهاى این «خانه» نواى 

جان بخش این دو بزرگوار که از حق و وجدان لبریز بود شنیده مى شد. 

گفتیم-آن دومردبزرگ، مگر آن دو جز پیامبر اکرم که آمیخته به آن جوان است، فرد 

دیگرى است- بهتر بگوییم آمیخته به همسنگ شبیه خود، از نظر منطق، صداقت و گوهر 

ذات. 

دراین خانه به ظاهر کوچک، اما در معنا خانه اى بس بزرگ،جوالن آرزوها آن گاه کامل 

شد و جلوه خود را نشان داد که دو کودك بزرگوارشان، راه رفتن را آغاز کردند. جد 

 سرآن دو را بتراشند و هم وزن آن نقره صدقه دهند. تا :بزرگوار این دو کودك فرمود

براى  
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اطعام درماندگان و بینوایان صرف شود تا نام این دو کودك براى همیشه در صفحه تاریخ 

 گشوده شده بود که  علیه السالمامت ثبت شود. دراین خانه آغوش دیگرى براى امام حسین 

تالش مى کرد با دستان کوچک خود،برادر کوچک تر را در آغوش گیرد و آن آغوش 

 بود. برادرى که تنها ده ماه از او بزرگ تر بود تا آن که جد بزرگوارش علیه السالمامام حسن 

او را در دامانى گذارد تا آرام آرام براى او تفسیر این آغوش ها را که در کودکى ، اورا 

در برمى گرفت بازگو کند و او را از هر جهت آماده سازد تا خود آغوشى گردد که 

رسالت در دامان وى جاى گیرد و از سینه آکنده از کماالت روحى خود، در آن روحى 

جان بخش بدمد. 



رسالت در حالى که ذاتاًاز حقیقت خود دفاع مى کند، در همان حال از انسان نیز دفاع مى 

کند. و به همین لحاظ است که آن بیت رسالت و افرادآن؛ یعنى آن اعضاى مخصوص، با 

آن ذات و جوهر پاك و استوار خود، براى پاسدارى از رسالت و تعهد به آن انتخاب 

گردیدند تا رسالت هم چنان فعال و پرحرکت باقى بماند و برنامه آن که همانا گسترش و 

عمومیت بخشیدن به رشد و کمال در جهان است تحقق یابد. 

وبدین گونه بود که این حماسه، به خاطر تثبیت دالورى هایش بر روى زمین انجام 

گرفت...اما «بیتى» که در معناى خود خفته است بیتى است که آن رسالت ساخته است و 

 است. ورود علیه السالمآن شخصیتى که هم اکنون در آن «بیت» فرود مى آید همانا امام على 

او به آن «بیت» به خاطر آن نیست که خویشاوند است ورگ هاى خون او به آن «بیت» 

پیوند خورده است بلکه به خاطر آن است که «رسالت» با او پیوند خورده است و او از 

 شکوفه کرده است.  صل اهللا علیه و آله وسلمرسالت و در محضر آن دالور بزرگ، آن رسول کریم

تفسیر تاریخ از «اهل بیت» شباهت کاملى به تفسیر آن از نظام قبیلگى در دوران جاهلیت 

  صل اهللا علیه و آله و سلمدارد که روابطى چون نسب و خون بر آن حاکم بود، در حالى که پیامبر عظیم

جامعه را موحد و یکپارچه نموده و از این گونه عوامل پاك و رها ساخت و معیار را بر 

اساس تقوى قرارداد و«بیت» را رمز آن خانه کبیر،آن خانه یکدست و مؤمن و آن خانه 

تازه گذارد. 

هدف و مقصود از وصیت پیامبر، اهل بیتى بوده است که میراث نبوت متعلق به آنان 

است.این میراث جز رسالت آمیخته به یک کارزار حقیقى نیست،که چشمان زمین مانند 

 تمام امید آینده «بیت» اند؛ امیدى که از علیه السالمآن را ندیده است، امام حسن و امام حسین 

وجدان مملو از شوق و آرزو سر برآورده است، آن دو از صلب این وجدان هستند، که 



عظمت رسالت را در جان خود احساس نموده است و مادرش چون شمعى مقدس، در برابر 

دیدگان همسرش، در محراب عبادت، ذوب مى گردد و آن دوکودکانى هستند که در 

صحن مسجد بازى مى کنند که جز از کوثر محض،آب نمى نوشند، تا میراث رسالت یعنى 

وصایت و امامت را تحقق بخشند و وعده جاودان بودن (رسالت) را محقق سازند، رسالتى 

که بقاى آن هم چنان درگیر کارزار است تا اسالم کره خاك، در محضر پروردگار 

مهربان و بخشندهاش به حیات خود ادامه دهد. 

نسب شناسى امام حسین علیه السالم  

ما اکنون حسین را از روزگاران رشد اولیه و در پیشگاه نبوت، در دامان کمال و بالندگى 

 پیوسته از پایگاه هاى  صل اهللا علیه و آله وسلممى بینیم. او در روز گارانى تولد یافت که پیامبر اکرم

خود باال مى رفت و جایگاه هاى واال و بلند مرتبه خویش را به سوى تعالى مى پیمود. به 

 همانند پرتو خوشید قسمتى از فضا را از نور سرشار  صل اهللا علیه و آله وسلمعبارت روشن تر پیامبر

کرده بود، پیوسته از افق فراز مى شد تا این که کران تا کران جهان را کامالً دربرگیرد و 

سپهر و کناره هایش را با رشته اى نور پر کند و همه جا را به هم پیوند زند. 

پیامبر در چنین باال رفتن و نور گسترى و پرتوافکنى بود که حسین را زیر پر و بال خود 

گرفت، فطرت تازه و شاداب او چون عدسى نورگیر است که هر پرتوى بر آن بتابد آن 

را نگه داشته به حقیقت دیگر خود در وجود دیگرى مى تاباند. 

پیامبر را، به صورت معنا، در صفحه درون ترسیم مى کرد، به گونه اى که این چهره سراسر 

جانش را پر کرده بود، این صورت براى او ذات و معنا به شمار مى رفت و به این ترتیب 

پیامبر را در وجدان و جان  و همه جاى روان خود زنده نگه داشته بود. 



ایمان هرکس به اندازه تأ ثیرى است که زندگى پیشوا و اسوه اش به وجود او گذاشته باشد، 

اسوه و سرمشق نمى میرد بلکه به صورت روحانیتى گویا و زنده در ذات مؤمنى در مى آید 

که نمود دیگرى از زندگى اسوه خود مى باشد. بنابر این سرمشق در وجود زندگى یک 

بار در وجود خودش که راهنماى فالح و هدایت دیگران به سوى خویش است، بار دیگر 

در وجود خودش که راهنماى فالح و هدایت دیگران به سوى خویش است، بار دیگر در 

وجود مومنى که نمونه هدایت و همانندى از آن تربیت است، تجلى مى یابد. 

بدین ترتیب با جذب نور از منبع فیاض نبوت، فیضى عظیم بر وجود یاران پیامبر اکرم 

 تابید که بر وجود هیچ شخص دیگرى نتابیده است.  در  واقع اینا شبیه  به چراغ هاى برقى 

هستند که از منبع نیرو نور و روشنایى مى گیرند، نبوت براى آنان مانند منبع نور و 

پرتوافکنى بود که تا وقتى سیم هاى روابط نفسانیشان سالم و متصل بود نور و پرتو هم به 

  صل اهللا علیه و آله وسلمآنان مى رسید راز قداست یاران و وجه شبه این تشبیه همان گفتار پیامبر اکرم

«اصحابى کالنجوم» یاران من همچون ستارگان هستند. : است که فرمود

ایمان براى انسان تولدى دوباره است، همان گونه که با تولد نخست، زندگیش آغاز 

مى شود با ایمان هم انسانیت را آغاز مى کند. 

هربشرى چون دیگر همنوعان خود با گذشت زمان طبیعت ماده و خوى هاى حیوانى بر او 

 که هر دو تولدشان  علیه السالمچیره مى گردد، لیکن بشرهاى برگزیده اى هستند همانند حسین

همراه با یکدیگر است، او در همه روزگاران زندگى انسان بود، طبیعت بر او چیره نشد، 

اوبر طبیعت چیره بود، وسایل زندگى مادى او را مطیع خود نساختند، آنها فرمانبردار او 

بودند در نتیجه طبیعى است که او بشرى از نوع دیگر، و بسى از همنوعان خود،برتر باشد. 



پیامبر اکرم هم از موضع نبوت به او محبت مى ورزید و هم از موضع عاطفى او را در 

دریاى محبت خود غرقه ساخته بود و از سرچشمه عشق خود وى را سیراب مى کرد به 

گونه اى که مى توان او را لفظى مقدس دانست براى یک معناى مقدس، او به آن چنان 

)  جایگاه واالى آرمانى رسید که هرانسانى سخت در آرزوى آن است و جز در 94(ص 

خواب و خیال بدان نمى رسد. ابو هریره داستانى بسیار شگفت انگیز از رفتار آرمانى پیامبر 

 هردو چشمم دیدند و گوش هایم : با حسین روایت مى کند و مى گویدصل اهللا علیه و آله وسلماکرم 

شنیدند که رسول خدا دو دست حسین را گرفته، دو پایش روى پاهاى رسول خدا بودند 

 بچه تا آن جا باال مى رفت که « ترقّ ترقّ عین بقّه؛  بیا باال بیا باال چشم کوچولو» :پیامبر مى گفت

دو پایش را روى سینه رسول خدا گذاشت، سپس رسول خدا گفت دهانت را باز کن چون 

 خدایا دوست بدار او را که من او را دوست دارم. :باز کرد دهانش را بوسید و بعد گفت

پیامبر اکرم با سپردن جان بزرگ خویش به وسیله آن بوسه محبت آمیز، در جان آن 

 خدایا دوست بدار او را که :کودك، ختم شده است و هنگامى که دعا مى کند و مى گوید

من او را دوست دارم، گویى با اشاره به فرزندش به مردم مى گوید که وجود من در وجود 

او خالصه شده است. 

محبت هنگامى محبت است که باگزینش و چکیده گیرى همراه باشد در غیر این صورت، 

مقدارى از سرریزه هاى عاطفه است و برایش فرق نمى کند در کجا قرار گیرد. پیامبر 

 حقیقتاً حسین را دوست مى داشت، زیرا برگزیده او بود، خدا او را صل اهللا علیه و آله وسلماکرم 

دوست مى دارد،چون نبوت همانند شفقى که به خط سرخ غروب رسیده او را رها کرده 

است. 



پیامبر اکرم با بیان این عبارت ها  به صورت مضارع مؤکد به معنى حال، گویى زمان 

« من او را : حاضر را از جاى برکنده آن را در برزخ میان دو زمان بر پا داشته مى فرماید

دوست دارم» که بیدار کننده گذشته باشد و شنوا و سازنده آینده یا گویى بدون در نظر 

کرفتن زمان آن را به سوى ابدیت روانه مى کند، تا کلمه اى معنوى از آن برانگیزد، یا 

موجى پیوسته پرتوافکن از آن به راه اندازد که بر هر نسلى در هر عصرى گذشته در 

ژرفاى نا متناهى بیارآمد و هرکس داراى دریافتى دقیق و حساس است، همچون روان و 

دستگاه گیرنده آن در یابد. 

محبت پیامبر اکرم چیزى مانند دوست داشتن نیست، چیزى است مانند مغناطیس که 

معنایى واالتر و نمونه هایى برجسته تر در دیگرى به جاى مى گذارد و این 
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محبت تنها هنگامى صورت مى گیرد که در چیزى به گونه اى خاص منتقل مى شود و آن 

گونه خاص را در دو چیز قرار دهد. لذا کلمه دوست داشتن، گویاى این حقیقت نیست 

بلکه مى توان آن را وحدت معنا در وحدت نمودها، در وحدت وجود دانست و این سه 

وحدت است که مفهوم حدیث «حسین منى وانا من حسین؛ از من است و من از حسینم» 

را به روشنى مى نماید. این حدیث را معنایى است که نمى دانم چگون مرز بندیش کنم 

لیکن شایسته است که در فهم آن سخت بکوشیم و به خود رنج دهم تا بدان وسیله لحن و 

آهنگ نبوت را در حروف آن نمایان سازم. چنین سخن گفتن نوعى بیان مطلب است که 

منظور از آن در زبان عربى، رسانیدن مفهوم در آمیختگى و یکتایى است،گویى حضرت 

 پدیدارى به عنوان یک پیامبر و پدیدارى به :از وجود حسین در ود پدیدار زیست مى کند



عنوان مسلمان، در پدیدار نخست شکل کسى را دارد که از آسمان آمده است و در پدیدار 

دوم شکل کسى است که به آسمان باز مى گردد. 

حسین به اقتضاى چنین رشد و تربیت مبارك، به صورت انسانى بسیار واال مرتبه در 

مى آید و به کمال انسانیت پا مى نهد و جاى شگفتى نیست، زیرا در دامان پیامبر و تحت 

نظارت خدا پرورش یافته است. ابوهریره نقل مى کند که «حسن و حسین در نزد  رسول 

آنان از : خدا  بودند و شب شده بود  پیامبر به آنان گفت بروید پیش مادرتان» مى گوید

تاریکى شب مى ترسیدند، ناگهان برقى در فضا درخشید و آن دو در تابش برق راه افتادند 

و به نزد مادرشان رفتند. 

پس حسین فرزند نیروهاى معنوى است، به وسیله روح و معنا یارى گردیده در 

تیرگى هاى ماده، وجودى غریب و کمیاب پدیدار شده است، عالوه بر این، منطق نیروها 

را نمى توان تا درجه زیادى، پدیده اى عادى به شمار آورد. 

فرزندان امام حسین علیه السالم  

 میان مورخان اختالف است؛ مرحوم  علیه السالمدر تعداد فرزندان حضرت ابى عبداهللا الحسین

 چهار پسر و دو  :شیخ مفید و عده اى فرزندان آن حضرت را شش نفر دانسته است
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-حضرت على بن حسین االکبرزین العابدین، مادرش شاه زنان (شهربانو) 1: دختر،پسران

-على بن الحسین االصغر، که در کربال همراه پدر به 2دختریزدجرد،آخرین پادشاه ساسانى

- جعفر بن حسین 3شهادت رسید، مادرش لیلى دختر ابى مرق بن مسعود ثقفى مى با شد 



-عبداهللا 4که در زمان حیات امام حسین وفات کرد مادرش زنى از قبیله بنى قضاعه است

بن حسین، (على اصغر) که در شیر خوارگى در کربال به شهادت رسید. 

- سکینه بنت الحسین که مادر او و عبداهللا رضیع(على اصغر) رباب دختر 1: دختران

-فاطمه بنت الحسین، مادرش ام اسحاق دختر طلحه ابن 2امرالقیس بن عدى کلبى است.

عبیداهللا تمیمى است که در روز عاشورا امام وصیت نامه خود را به او سپرد تا به على بن 

حسین علیه السالم بسپارد. 

دیگران مانند کمال الدین طلحه، ده فرزند براى امام ذکر کرده که در مقام تفصیل از نه 

-4- على اصغر 3-على اوسط (زین العابدین) 2-على اکبر1:  شش پسر:نفر نام برده است

- فاطمه که على 3-زینب 2- سکینه 1-جعفر واز دختران و از دختران 6 -عبداهللا 5محمد

اکبر در کربال جنگید تا کشته شد و على اصغر نیز در آغوش پدر بود که با تیر دشمن 

شهید گردید و گفته شد که عبداهللا نیز شهید شده است. 

 در این که میان فرزندان امام حسین سه نفر به نام على بوده اند تردیدى نیست اما :توضیح

این که آیا على اکبر شهید است و امام زین العابدین على اوسط است. چنان که ابن طلحه 

گفته است یا على اکبر زین العابدین است چنان که مرحوم مفید و بعضى دیگر گفته اند 

اختالف است و چنان که قبالً اشاره کردیم على اکبر را از آن جهت اکبر گفته اند که 

بزرگ تر از على شهید بوده است. در حقیقت بین دو شهید او اکبر است و دیگرى اصغر 

و این که در بیشتر تواریخ نام طفل شیرخوار را «عبداهللا» ذکر کرده اند دلیلش همین است. 

زیراکسانى که براى حضرت  چهار پسر نام برده اند  چاره اى ندارند که بگویند زضیع بوده 

است و آنها که شش پسر ذکر کرده اند على اصغر را شیرخوار به حساب آورده و شهادت 



عبداهللا را به صورت احتمال بیان داشته اند،و محتمل است که زینب دختر ابى عبداهللا همان 

رقیه خاتون باشد که در شام مدفون گردیده است. 

خصوصیات اخالقى و سیره رفتارى امام حسین علیه السالم 

-خداترسى 1

اولیاءاهللا به خاطر شناخت و معرفتى که به ذات مقدس الهى دارند بیش از دیگران ترسانند 

 این چنین بود که ابن شهرآشوب در مناقب آورده است از حسین علیه السالم  علیه السالمحسین

 ال یأمن یوم : ما اعظم خوفک من ربک؛ چه زیاد از خدا مى ترسى» فرمودند:پرسیدند

القیامه اال من خاف اهللا فى الدنیا، «از عذاب خدا در قیامت ایمن نیست مگر کسى که در 

دنیا از خدا بترسد.» 

از دعاى آن حضرت در روز عرفه میزان شناخت و ترس او را از خدا مى یابیم که با 

چشمى گریان و دلى بریان پس از بیان اوصاف بارى تعالى و کیفیت آفرینش جهان 

هستى و شخصیت شخیص خود، آن چنان خدا را در همه احوال حاضر و ناظر اعمال 

 «کور باد :خویش مى داند که گویى او را به چشم بصیرت مى بیند آن جا که مى گوید

چشمى که تورا مراقب خود نبیند و در زیان و خسران باد، بنده اى که نصیب وبهره اى از 

عشق و محبت خود در او قرار نداده اى» 

دور نکرده اى که شوم طالب حضور  غایب نگشته اى که هویدا کنم تو را  

-عبادت 2

بندگى و عبادت حضرت حق جل شانه هم بستگى به میزان شناخت و معرفت شخص 

نسبت به معبود دارد و چون حسین سرور آزادگان، خدا را چنان شناخته که توانسته او را 



توصیف نماید لذا عبادت او هم در حد باال بوده است چنان که ابن عبد ربه در کتاب 

چرا فرزندان پدرت  اندکند؟  :  پرسیدندعلیه السالم«عقد الفرید» روایت مى کند؛ از امام سجاد 

 تعجب مى کنم که من چگونه متولد شدم و حال آن که پدرم شبانه روز هزار :فرمود

رکعت نماز مى خواند. 
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-تواضع 3

حسین بن على همچون جد بزرگوارش در تواضع و فروتى اسوه حسنه و الگو براى 

 بر جمعى از مساکین علیه السالم حسین :جهانیان بود؛ چنان که در تفسیر عیاشى مذکور است

بگذشت که عباى خود را بر زمین گسترده و مشغول خوردن نان خشکى بودند، حضرت 

را دعوت به نشتن و خوردن غذاى خود نمودند، امام حسین بالفاصله دعوت آنان را اجابت 

 «ان اهللا ال یحب المستکبرین» به درستى :نمود و مشغول خوردن نان آنان شدند و فرمودند

 من دعوت شما را پذیرفتم شما هم دعوت :که خدا متکبران را دوست ندارد و سپس فرمود

 آنچه ذخیره :مرا اجابت کنید و آنان را با خود به خانه برد و همسر خود رباب را فرمود

کرده اى بیاور، وایشان را ضیافت و انعام فرمود. 

-جود و سخا 4

 داستان هاى زیادى نقل شد که براى نمونه علیه السالمدرباره کرامت و جود و بخشش حسین 

: به دو فقره آن اشاره مى شود

 به عیادت اسامه ابن زید رفت و او علیه السالم-عمروابن دینار روایت مى کند امام حسین 1

 شصت هزار درهم :بیمار بود وى را اندوهناك دید علتش را جویا شد اسامه گفت



 بر عهده من که آن را بپردازم اسامه عرض کرد مى ترسم قبل از :بدهکارم، امام فرمود

 نخواهى مرد تا من قرض تورا بپردازم و قبل : فرمودعلیه السالماداى دین بمیرم امام حسین 

فوت اسامه حضرت دینش را پرداخت. 

 بودم که کنیزش یک شاخه گل آورد و علیه السالممن خدمت امام حسین : -انس مى گوید2

 تورا در راه خدا آزاد کردم، انس مى گوید به حضرتش :تقدیم امام نمود حضرت فرمود

یک شاخه گل ارزش ندارد که به خاطر آن او را آزاد کردى؟ : عرض کردم

«چون شما را :  این چنین خدا ما را ادب آموخته است و مى فرماید:امام حسین فرمود

تحیت گویند شما بهتر از آن تحیت گویید یا مثل آن » و آزاد کردن کنیز تحیت بهتر 

بود 
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-علم و دانش  5

ابوسلمه مى گوید به اتفاق عمر بن خطاب به حج رفتیم وقتى که به «ابطح» رسیدیم یک 

 اى امیرالمؤمنین من حج به جاى :عرب بادیه نشین نزد ما آمده و به عمر بن خطاب گفت

آوردم و در حال احرام تخم شترمرغ را شکستم و پختم و خوردم چه کفاره اى بر من 

 من به این مسئله آگاهى ندارم، بنشین تا یکى از :واجب گشته است؟ عمربن خطاب گفت

  بیاید شاید راه فرجى براى تو باشد. در این موقع  صل اهللا علیه و آله وسلماصحاب محمد

این على :  نیز همراه او بود،عمر به اعرابى گفتعلیه السالم رسید و حسین علیه السالمامیرالمؤمنین 

  علیه السالم مسئله ات را از او بپرس، اعرابى سؤال خود را مطرح کرد علىعلیه السالمبن ابى طالب 

 : بپرس، اعرابى گفتعلیه السالماز این نوجوانى که نزد توست یعنى حسین : به  وى فرمود



 واى بر تو این فرزند رسول خدا :چرا یکى مرا به دیگرى حواله مى کند، مردم به او گفتند

اى فرزند رسول خدا من از خانه ام براى حج :  است، آن گاه اعرابى گفتصل اهللا علیه و آله وسلم

بیرون آمدم و قضیه را بیان کرد. 

 به : آرى. امام حسین فرمود: آیا شتر دارى؟ اعرابى عرض کرد: فرمودعلیه السالمامام حسین 

تعداد تخم، شتر نر را بر ماده بجهان هر تعدادى بار دار شدند و زاییدند بچه شتران را به 

عمر، :  حسین، شترگاهى پوچ مى کند. امام حسین فرمودند:بیت اهللا هدیه کن. عمرگفت

تخم ها هم گاهى فاسد مى شوند عمر گفت راست گفتى. 

«ذریه بعضها من بعض». : على حسین را به سینه چسبانید و فرمود

-وقاروخویشتن دارى 6

 صاحب وقار و ابهت بود که طبق نقل ابو حارم اعرج امام علیه السالمحضرت اباعبداهللا حسین 

 به او احترام و تعظیم مى نمود وقتى ابن عباس علت این بزرگداشت را از امام علیه السالمحسن 

 هیبت مى برم مانند هیبت علیه السالم از حسین :مجتبى پرسید حضرت در جوابش فرمود

 بعضى از نابخردان این وقار و ابهت امام حسین را حمل بر تکبر آن علیه السالمامیرالمؤمنین 

 «درتوکبرومنّیت مى بینم» : گفت علیه السالمحضرت مینمودند چنان که مردى به امام حسین
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همه کبریایى مخصوص خداى یکتاست و غیر او شایسته نیست :  فرمودعلیه السالمامام حسین 

 عزت مخصوص خدا و رسولش و مؤمنین است. :که خداى تبارك و تعالى فرموده است

حاصل فرمایش امام این است که اینکه در من مى بینى ابهت و عزت است نه کبر و 

منّیت. 



-کمک به مستمندان 7

ابن شهرآشوب در مناقب از شعیب ابن عبدالرحمن خزاعى روایت مى کند پس از شهادت 

 اثرى در  پشت آن حضرت دیده شد که مربوط به آالت و ادوات علیه السالمامام حسین 

جنگ نبود، از امام سجاد پرسیدند که این اثر کیست؟ 

پدرم انبان محتوى نان و آذوقه به دوش میکشید و به :  فرمودندعلیه السالمامام زین العابدین 

خانه هاى یتیمان و درماندگان و بینوایان میبرد و این  اثرى که  در پشت آن حضرت دیده 

شد از آن است. 

-قاطعیت 9

 ارادة قوى و عزم راسخ و تصمیم علیه السالمیکى از صفات بارز و سجایاى اخالقى حسین 

  صل اهللا علیه و آله وسلمقاطع آن بزرگوار است که این خصلت را از جد گرامى محمد بن عبداللله

به ارث برده است که پیامبر عظیم الشان اسالم با این قاطعیت بود که توانست مسیر تاریخ 

و مفهوم زندگى و معیار ارزش ها را عوض کند و یک تنه در برابر همه قدرت هاى 

شیطانى که مى خواستند از گفتن کلمه اهللا جلوگیرى کنند ایستاد و به عموى بزرگ خود 

 محمد اگر مى خواهد او را بر خود حاکم مى کنیم و :که پیشنهاد را بر او عرضه نمود که 

«به خدا : اگر هدفش همسر است بهترین دختران قریش را به او تزویج مى کنیم پاسخ داد

قسم اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپ من قرار دهند که از راهم 

برگردم هرگز چنین  
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نخواهم کرد تا آن که در راه رسیدن به هدفم جان دهم یا آن که خدا مرا پیروز گرداند». 



حسین هم با قاطعیت در برابر قدرت و حکوکت استبدادى اموى ایستاد و بدون هیچ تردید 

من با یزید بیعت نمى کنم و با یاران اندك خود به میدان جهاد قدم نهاد تا حق : اعالن کرد

را آشکار و باطل را نابود سازد. حسین عزیز براى رسیدن به هدف مقدسش با تمام افراد 

خانواده و یاران باوفایش، به سوى میدان مجد و شرف حرکت کرد و به گفته ها و 

انتقادات بى  حددوستان که خالف تصمیم قاطعش بود، اعتنایى نکرد و راه رسیدن به 

پیروزى از طریق شهادت را به امت اسالمى نشان داد و خود نیز در این مسیر به شهادت 

رسید. 

-عزت نفس 10

 که او را از همه مجاهدان علیه السالمیکى از خصوصیات و امتیازهاى بارز حسین بن على 

تاریخ ممتاز ساخته است سرپیچى از ذلت است تا آن جا که ملقب به «ابى الضیم» گشته 

که این لقب از مشهورترین القاب آن حضرت است، بلکه حسین مثَل اعالى این عنوان و 

 :مصداق بارز آن به حساب آمده است یکى از شعراى سرشناس درباره اش مى گوید

«حسین کسى است که مرگ با عزت را حیات و زندگى ذلت بار را مرگ مى داند». 

« حسین مرگ با شرافت را بر زندگى ذلت بار ترجیح داد». : مصعب بن زبیر مى گوید

سخنان حسین در روز عاشورا عالى ترین و برترین بیان مورد حفظ حیثیت و عزت نفس 

«همانا زنا زاده پسر زنا زاده مرا میان دوامر مخیر ساخته کشته شدن با : مى باشد مى فرماید

شمشیر یا پذیرش ذلت. چه دور است ذلت از ما، که خدا و رسولش و مؤمنین ذلت را 

براى من نمى پسندند بلکه پدران و مادرانى که در دامن پاکشان مرا پرورش داده اند و 

مردان غیور و با حمیت و انسان هایى که امتناع مى ورزند از این که طاعت انسان هاى 

پست را برکشته شدن ترجیح دهند». 



این عزت نفس حسین است که نمى گذارد تسلیم مردمى پست و فرومایه همچون ابن زیاد 

دست نشانده بنى امیه بشود تا هر گونه بى احترامى را درباره اش انجام دهند، 

)  102(ص 

چون کوه در برابر سپاه کوفه مى ایستد و بدون هیچ دغدغه و هراسى از گرگان بنى امیه، 

درس زندگى یا عزت را به جهانیان مى آموزد. 

گوى انسان ها  : الامام حسین

 فراوان است، در این جاسخنان برخى از رهبران بزرگ علیه السالمجنبه هاى الگویى امام حسین 

:  نقل مى کنیم: الگو گرفته اند علیه السالمسیاسى جهان و نیز دانشوران را که از انقالب حسین

مهاتما گاندى  

من زندگى امام حسین آن شهید بزرگ اسالم را به دقت خواندم و توجه کافى به صفحات 

کربال نموده ام و بر من روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز 

گردد بایستى از سرمشق امام حسین پیروى کند. 

لیاقت على خان  

این روز (عاشورا) براى مسلمانان در سراسر جهان معناى بزرگ دارد، در این روز یکى از 

حزن آورترین وقایع اسالم اتفاق افتاد. 

شهادت امام حسین در حین حزن، نشانه فتح نهایى روح واقعى اسالم بود،زیرا تسلیم کامل 

به اراده الهى به شمار مى رفت. شهادت یکى از بزرگ ترین پیروان اسالم مثَل درخشنده و 



پایدار براى همه ماست، این درس به ما مى آموزد که اشکال و خطرات هرچه باشد 

نبایستى از راه حقیقت و عدالت منحرف شد. 

گیبون،مورخ مشهور  

در طى قرون آینده بشریت، در سرزمین هاى مختلف، شرح صحنه حزن آور مرگ حسین 

موجب بیدارى قلبِ خون سردترین قارئین خواهد شد. 

)چارلز دیکنز  103(ص 

اگر منظور امام حسین جنگ در راه خواسته هاى دنیایى بود من نمى فهمم چرا خواهران و 

زنان و اطفال او همراه او بودند پس عقل چنین حکم مى کند که او فقط به خاطر اسالم 

فداکارى خویش را انجام داد. 

فردریک جمس 

درس امام حسین و هر شهید دیگرى این است که در دنیا اصول ابدى عدالت و ترحم و 

محبت وجود دارد که تغییر ناپذیرند و هم چنین مى رساند که هرگاه کسى براى این 

صفات ابدى مقاومت کند و بشر در راه آن پافشارى  نماید آن اصول همیشه در دنیا باقى 

و پایدار خواهد ماند. 

ایرونیک،مورخ امریکایى  

 ممکن بود که زندگى خود را با تسلیم شدن به اراده یزید نجات علیه السالمبراى امام حسین 

بخشد ولیکن مسؤلیت پیشواى نهضت بخش اسالم اجازه نمى داد که او یزید را به عنوان 

خالفت بشناسد، او خود را به منظور رها ساختن اسالم از چنگال بنى امیه آماده ساخت. در 



زیر آفتاب سوزان سرزمین خشک و بر روى ریگ هاى تفتیده عربستان روح حسین 

فناناپذیر است اى پهلوان و اى نمونه شجاعت و اى شهسوار من اى حسین. 

موریس دوکبرى 

اگر مورخان ما حقیقت این روز را مى دانستند و درك مى کردند که عاشورا چه روزى 

است. این عزادارى را مجنونانه نمى پنداشتند، زیراپیروان حسین به واسطه عزادارى حسین 

مى دانند که پستى و زیر دستى و استعمار را نباید قبول کنند، چون شعار پیشرو و آقاى 

آنها ندادن تن به زیر بار ظلم و ستم بود. 
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قدرى تعمق و بررسى کنیم که در عزا دارى حسین چه نکته هاى دقیق حیات بخشى مطرح 

 بر سر حفظ شرف  علیه السالممى شود. در مجالس عزادارى حسین گفته مى شود که حسین

ناموس مردم و بزرگى مقام و مرتبه اسالم از جان و مال و فرزند گذشت و زیر بار 

استعمار و ماجراجویى یزید نرفت. 

پس بیایید ما هم شیوه او را سرمشق قرار داده و از زیر دستى استعمارگران خالصى یابیم 

و مرگ با عزت را به زندگى با ذلت ترجیح دهیم، زیرا مرگ با عزت و شرافت بهتر از 

زندگى با ذلت است. ملتى که از گهواره تاگور تعلیماتش چنین است داراى چنین مقام و 

مرتبتى است، داراى هرگونه شرافت و افتخارى است، همه سرباز حقیقى عزت و شرافتند. 

آشنایان به تاریخ تصدیق خواهند کرد که اصالح اخالق و تعلیمات بین المللى جز به وسیله 

مذهب، امروزه، بلکه در قرن ها در ملل خاورمیانه غیر ممکن است. 



اگر مسلمانان مذهب را نادیده انگارند و به نام وطن خواهى بخواهند ترقیات سیاسى 

حاصل کنند به جاى نفع زیان خواهند برد، زیرا اگر تعلیمات سربازى را با دین توأم 

سازند سربازان تا خون در بدن دارند حاضر نیستند حتى یک وجب از خاك مقدس وطن 

را تسلیم اجانب نمایند. امروزه اگر استقاللى در مسلمانان مشاهده مى شود عامل اصلى آن 

پیروى از دستورهاى قرآن و اسالم است و خواهیم دید روزى را که سلطنت هایى در 

سایه همین نکته اساسى قوت گیرند و بدین وسیله مسلمانان عالم در سایه اتحاد و اتفاق 

واقعى مانند صدر اسالم ممالک مشرق و مغرب عالم را مطیع اوامر خود سازند. وى ادامه 

 حسین شبیه ترین روحانیین به حضرت مسیح است ولى مصائب او سخت تر و :مى دهد

شدیدتراست. 

مسیو ماربین آلمانى 

 و هم چنین علل قیام آن حضرت و نتایج آن  علیه السالممسیوماربین آلمانى درباره حسین

: چنین مى نویسد
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 متولد شده،  علیهما السالمکه از دختر محبوبش فاطمه صل اهللا علیه و آله وسلم حسین بن على نوة محمد

تنها کسى است که در چهارده قرن پیش در برابر حکومت جور و ظلم قد علم کرد، 

اخالق و صفاتى که در دوران حکومت عرب پسندیده و قابل احترام بود در فرزند موالى 

متقیان مشاهده مى شد، حسین شجاعت و دالورى را از پدر خود به ارث برده بود به 

دستورها و احکام اسالم تسلط کاملى داشت در سخاوت و نیکوکارى نظیر نداشت در نطق 

و بیان زبردست بود و همه را مجذوب بیانات خود مى ساخت، مسلمانان جهان عقیده و 



 دارند و هرساله در ماه معینى (ماه محرم) براى او علیه السالماراده زائدالوصفى به حسین 

 توسط مسلمانان  علیه السالمعزادارى مى کنند، کتاب هاى بسیارى از فضائل و هناقب حسین

نوشته شده است و از ملکات حسنه و سجایاى پسندیده او گفت و گو مى شود. 

 اول شخص  علیه السالمموضوعى را که نمى توان نادیده گرفت این است که حسین

سیاستمدارى بود که تا به امروز احدى چنین سیاست مؤثرى اختیار ننموده است. تاریخ 

عاشورا کامالً نشان مى دهد که هیچ یک از شهیدان کربال عمداً خود را به کشتن نداده 

اند،یعنى هر یک از کشته شدگان را دشمنان بر سرآنان تاخته و مظلومانه از پاى در 

آورده اند و به اندازه مظلومیتشان بر عظمت و بزرگى اسالم افزوده شده است ولى شهادت 

حسین از همه مهمتر و از روى دانش و بصیرت و سیاست انجام گرفت و این شهادت و 

شهامت در تاریخ بشریت نظیر نداشته است. 

مهم ترین اثر این نهضت این بود که ریاست روحانى که در عوالم سیاست اهمیت شایانى 

داشت، مجدداًبه دست بنى هاشم افتاد؛و به ویژه در بازماندگان حسین مسلم گردید، چندى 

طول نکشید که (حکومت) ظلم و جور معاویه و جانشینان او منهدم شد و کمتر از یک 

قرن قدرت از بنى امیه سلب گردید. منهدم شدن (قدرت) از بنى امیه به قسمى شد که 

امروز نام و نشان از آنها نمودار نیست و اگر در متن کتاب هاى تاریخى نامى از این قوم 

ذکرشده در تعقیب آن هزاران نفرین و ناسزا نوشته شده و این نیست مگر به واسطه قیام 

حسین علیه السالم و یاران با وفاى او. 

 

 



ویژگى هاى شخصیت امام حسین علیه السالم 

هرگز بدان شخص نگریسته اید که به نام خدا قیام مى کند، به نام خدا به حرکت در مى آید 

و به نام خدا مى میرد، چگونه مقصد خود را هم به نام او، فرازین چکادها و هدف خویش 

را هم به نام او،برترین نمادها بر مى گزیند؟  مقصد تا آن جا فراز که همه چیز زندگى را 

فرود مى بیند، وهدف چنان برتر که جز ملکوت اعلى را در مد نظر ندارد و پایگاهى جز 

فراسوى آسمانها نمى یابد گهواره اش آسمان هاى برین است و جاى شگفتى نیست که به 

سویش پرکشد و خواستار پیوستن بدان سامان باشد، زیرا مردم هستند و عشق بازگشت به 

اصل خویش و مردم هستند و باز جستن روزگار وصل خویش!  و چنین شخصیتى،میهنى 

دارد و اشتیاق و سوز و گدازى براى بازگشت بدان. 

راه خود را از میان سنگ ها و خارها پیش مى گیرد، خشنود و خوشدل پیش مى رود با 

آرامش و اطمینان در این ره گام بر مى دارد زیرا با آرمان برین خود رازگوییها و با جهان 

فرازین نغمه خوانى ها دارد.آیا فراسوى«اهللا» خواستى جز به سوى«اهللا» بازگشتى، پس از 

«اهللا» و برتر از او حقیقتى هم هست؟ بزرگ شخصیتى از مردم اما در وجودش هدف 

الهى و راز قدسى و پرتو علوى، در شبستان تیره و سیاه بشرى، راه انسانیت را روشن 

مى گرداند. اهللا نور زمین و آسمان ها است داستان نورش همچون چراغدانى که چراغى 

فروزان در آن است، چراغ در میان شیشه هاى شفاف و این مجموعه چون ستاره اى 

مروارید گون که از دور پرتوافکن است... 

در روزگار حسین راهنمایى استوار، و پس از مرگش گواهى همیشه بیدار که همه عناصر 

جاودانگى را دربردارد. تاریخ هر امتى،در حقیقت،تنها تاریخ بزرگان آن امت است و بس، 



امتى که بزرگتى در میان آن نباشد تاریخ ندارد، یا بهتر بگوییم شایسته تاریخ  داشتن 

نیست. 

اگر ما حسین را بر فراز همه بزرگان جاى دهیم نه تنها بزرگى را بیشتر در وجود او به 

شمنار آورده ایم، بلکه بزرگى را در چکاد عظمت مشاهده کرده ایم که در برابرش همه  
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بزرگان کوچکند و شخصیتى را نشان داده ایم که از همه شخصیت ها برتر است و آن 

مردى است در میان همه مردان. 

اینک پس سپر در چکادهاى گوناگون عظمت هستیم و در هر ناحیه اى بیشتر فراز شویم، 

 را برتر از دیگران مى بینیم به گونه اى که خود تنها امتى است در میان علیه السالمحسین 

بزرگان. بزرگوارى را در پوشش یک شخص دلیر، یا در شخصیت یک قهرمان، یا یک 

شهید، یا زاهد و دانشمند، بسى مشاهده کرده ایم اما عظمت در همه پوشش ها و همه 

نمودها، به گونه اى که با عظیم یکى شده مردم او را نمونه زنده و نماینده کامل آن 

خصلت به شمار آورند، تنها در شخصیت حسین مشاهده شدنى است، و مى توان در وجود 

او لمس کرد، با هر موقعیتى که خود دارد یا از جانب پدر دارد،در واقع پدرش هم در این 

باره همانند اوست، لیکن نمى توان پدرى همانند خود او برایش یافت. 

شخصى که چون از هر سوى کوه وجودش فراز شوى، تا آن جا که او را مرکز برخورد 

بزرگوارى ها با یکدیگر و مجمع یکتایى ها مى یابى. زیرا بى گمان هر کسى از سرچشمه 

عظمت پیامبرى(محمد)   وعظمت  مردانگى(على) وعظمت فضیلت(فاطمه) فرا جوشید، نمونه 

بى همتاى عظمت انسان خواهد شد، و آیات بینات به شمار خواهد رفت. یاد او یاد یک 



شخص نیست، یاد انسانیت جاویدان است، و تاریخ او، سر گذشت یک قهرمان نیست، 

تاریخ یک قهرمان بى همتاست. 

، روح زیباى قداستى را که با جدش علیه السالمبا توجه بدین حقیقت که آن سبط شهید 

 آغاز گردید به انجام رسانید. قداست خود جالل و شکوهى دارد،  صل اهللا علیه و آله وسلممصطفى

لیکن جمال آن،تنها هنگامى قابل مشاهده است که قطره هاى گلفام خون آن را تزیین 

کرده باشد. نسلها را بیدار کند و انسانیت از خواب بیدار شود و فریاد طنین اندازى را 

بشنود که از اعماق سنگ قبرها زنده و جوشان بلند شده به ژرفاى انسان مى رسد و جانها 

را شعله ور مى سازد و پى در پى به درك و دریافت هجوم مى آورد و وجدان را زنده 

مى کند. 
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تنها با برخاستن چنین فریادى است که انسانیت مى تواند گناهان خود را بدین وسیله 

بشوید و از پلیدى ها رها شود، وناپاکى ها را از خود بزداید، وبه صورت انسانى در آید که 

شریعت ها نشان مى دهند، وادیان اعالم مى کنند، تا آن جا که بناى رفیع انسانیت، با پاسخ 

دادن به چنین ندایى به جایى مى رسد و برپایه آرمان هاى واال و برترى هاى شایان  به 

 گزیده هاى مطلق و به دست آوردن حق  استوار مى گردد چه، حسین تنها به خاطر سرورى 

یافتن این ارزش ها خود را فدا کرد و بس! چه پست و بى مقدار است آن ادعا که 

مى گوید او براى حکومت و ریاست و قدرت قربانى شد! همت او از این هدف ها واالتر، 

و از خواسته هاى نفسانى ریاست طلبان بسى برتر بود. 

حسن را بى گمان، نا برابرى ها بیدار کرد، تجاوزکارى ها برانگیخت، ستم ها به جنبش 

درآورد، فریادهاى ضعیفان و شیون هاى فرزند مردگان و اشک هاى جگر سوختگان به 



قیام وا داشت. زیرا شکى نیست که از میان تجاوز به حقوق دیگران و تجاهل وبى توجهى 

در برابر عدوان است که آزادگان برانگیخته و قهرمانان  آفریده مى شو ند . خواستند مرد 

تقوا و عمل صالح را، که از ارکان رسالت و پرورده نبوت، و خاندان برگزیده الهى 

است،همان کس که حق با روشن ترین معانى و شگفت ترین نمود هایش  در او نمایان است، 

به صورتى مشاهده کنند که با اظهار کوچکى پشت خم کند و با پستى فروتنى نشان دهد 

و با خوارى تسلیم مردى شود مظهر باطل و تبهکارى و نمونه تجاوز به حق دیگران، 

سرپیچى از فرمان خدا و مبارزه با خدا و پیامبر و مؤمنان همان نابکارى که بدون هیچ 

پروا و رعایت ظاهر و باك چنان آشکارا به فساد سرگرم است که شرعت از دستش 

گریزان و انسانیت از او لرزان و فضیلت از وجودش هراسان است خواستند که شاهد 

بیعتى باشند که بدین شیوه انجام گیرد و با این وضع مسخره به پایان رسد. 

پس جاى شگفتى نیست اگر ببینیم امام را که به چنین پیمان به عنوان شعله اى از آتش، و 

یا از آن باالتر، صالحى در تف سوزان مى نگرد و شجاعانه برآن مى شود. 
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بیعت یعنى تسلیم و فرمانبردارى تا پاى جان، و به عبارت دیگر بیعت یعنى فروختن خود 

به خلیفه، پس بیعت نوعى بندگى اجتماعى و سیاسى و دینى است، لذا شخص باید به 

 در راه چه  و براى که  خود  را  مى فروشد؟ اگرخلیفه :هنگام فروختن  خود بسى  بیندیشد

تبهکار واهل فحسا وبى دین و ستمگر و تجاوزکار به حقوق و بى اعنتا به ارزش ها باشد 

بیعت یعنى فروختن خود به تبهکارى، فروختن خود به فحشا، فروختن خود به ستم و 

تجاوز و فروختن به سرپیچى آشکار از فرمان خدا، زیرا خلیفه متظاهر و آشکار کننده 



گناه، خود نمونه مجسمى است از مجموعه آن گناهان! چنین بیعتى خدمت به هوا و 

هوس هاى پست و گرایش هاى فاسد و مردن در راه آنها به شمار  مى رود. 

پس ضرورت حکم مى کند که امام از بیعت با یزید و شهوات و هواها و فحشاهایش 

خوددارى ورزد و به اعتراض برخیزد و قیام کند اگر چه به بهاى جانش تمام شود، زیرا 

در این صورت وجدانش آسوده، پروردگارش خشنود و در راه اصول اعتقادیش جان 

باخته است آن بزرگوار توانست این بانگ اعتراض را با قدرت فریاد زند و طنین افکن از 

گوش تبهکارى و نادرستى بگذرد و در فضاى جاودانه تاریخ بماند و هنوز هم سخن حقى 

است بى هیچ آمیزه اى. 

 که «با کسى چون او بیعت نمى کند» پاره اى از وجود حق و مظهر دین خدا «کسى چون من»

 علیه السالمپاره اى از وجود شیطان و مظهر باطل است. این است معناى بیعت در منطق حسین 

و فلسفه بیعت در نظر حسین فهمیدیم، برایمان آسان است دریابیم چگونه او به تمام معنا 

عظیم است و مى توانیم همه جنبه هاى عظمت او را تشخیص دهیم و ابعاد ممتاز و گزیده 

وجود او را به روشنى درك کنیم و بدانیم که داراى بافتى بى همتا و آیت شرف و برترى 

و نمونه یکتایى است. 

 :جنبه هاى عظمت امام حسین بسیار است که به اندکى از آنها اشاره مى کنیم

پاى بندى به اصول، صراحت گفتار، قاطعیت در عمل، زیر بار ظلم نرفتن، قهرمانى و 

کوچک شمردن دشمن خدا. 
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 به خاطر پاى بندى شدید به مبادى و اصول شهید گردید و سپاس گزار علیه السالمامام حسین 

خدا و پرودگارش ستایش گر او بود! خداى را با چهره اى درخشان از خورشید در حال 

غروب خون مقدسش مالقات کرد و بدون هیچ انحرافى از خط خود. 

عظمت درصراحت گفتار یکى از بزرگوارى هاى همه جانبه اى است که در وجود حسین 

 مى جوییم و چنان چه پیداست با عظمت قبل (پاى بند به اصول) اختالف چندانى علیه السالم

ندارد، تنها اختالفشان در این است که آن یک اعتقادى است و این یک عملى است. در 

نظر بعضى افراد مبدأ واصل بسى بزرگ است اما همراه با نرمش و نیرنگ. لیکن حسین 

در برابر اصول چنان عظمتى از خود نشان داد که «نیزه بر نیزه خود مى شد» که هرگز 

حاضر نبود در برابر چیزى مانند تقاضاى بیعت براى یزید سرسوزنى از آن برگردد و یا 

دست از آن بردارد، همان فریاد بلندى که چون شعله آتش بود از آن انتظار مى رفت. 

عظمت قهرمانى حسین از همه جنبه هاى دیگر آشکارتر است، و چه بسا هیچ کس چون 

او بدین زیبایى از خود قهرمانى نشان نداده است. 

 خدا شما را رحمت کند، به سوى مرگ :زیبایى شجاعت در آن جاست که مى گوید

برخیزید و در آن جا که «اما به خدا سوگند تسلیم خواستشان نگردم تا خداى متعال را در 

جایى مالقات کنم که با خون خویش خصاب کرده باشم». 

 عالى ترین نمونه پاسدارى از کرامت انسانى و دفاع از آن و جانبازى در راه علیه السالمحسین 

آن را به ما نشان داد، زیرا نعمت کرامت، در نظر آزادگان با ارزش تر از نعمت وجود 

است. 



 در این دانشگاه درسى به ما مى دهد که گل واژه هاى خون فامش چنین علیه السالمامام حسین 

 دفاع از هدف مقدس تنها هنگامى امکان پذیر است که آن هدف به صورت روحى :است

درآید که مدافع و پشتیبانش با آن جاودان زنده بماند. بزرگ ترین درس با ارزشى که از 

شیوه زندگى او مى گیریم، اگر چه سراسر زندگى اش با ارزش است، آن که او نمونه 

درخشانى از رهبر مبارزى را به ما نشان مى دهد که چون در میدان حق و باطل به پیکار  
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 فرو مى رفت، جز با پیروز گردانیدن حق یا فدا شدن در راه آن، از میدان بر نمى گردد و 

مى دانیم که پیروزى حق حتمى است، اگر چه باطل را براى چند روزى صولتى واهل باطل 

را دولتى باشد لیکن پایدار و جاویدان نیست. 

سیماى امام حسین در آیینه شعر وادب فارسى  

 واعوان و انصار آن حضرت در علیه السالمهمانا ذکر مصایب ساالرشهیدان حسین ابن على 

 چه شیعه و چه سنى- را برآن داشته است که شعر –واقعه جان گداز کربال شعراى معتقد 

یا اشعارى درباره این حادثه دلخراش بسرایند ما دراین جا به برخى از آنها اشاره اى داریم. 

  :سیف فرغانى از پیروان امام ابو حنیفه (نعمان) از شعراى اهل تسنن،سروده است

اى قوم دراین عزا بگریید            برکشته کربال بگریید 

از خون جگر سرشک سازید          بهردل مصطفى بگریید 

وز معدن دل به اشک چون در           بر گوهر مرتضى بگریید 

با نعمت عاقیت به صد چشم          براهل چنین بال بگریید 



دل خسته ماتم حسینید                                       اى خسته دالن هال بگریید 

: مرثیه دوازده بند موالنا محتشم کاشانى درباره فاجعه کربال بسیار شورانگیز است

باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ 

بازاین چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟ 

بازاین چه رستخیز عظیم است کز زمین 

بى نفخ سور خواسته تا عرش اعظم است 

 :صباحى بیدگلى نیز ترکیب بندى دارد در رساى شهیدان کربال

این رفته سر به نیزه اعدا حسین توست 

این ماندده در زمین به تن تنها،حسین توست 

این آهوى حرم که تن پاره پاره اش  

در خون کشیده دامن صحرا،حسین توست 
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 :مرثیه هاى شورانگیز وصال شیرازى نیز به سبک محتشم کاشانى است

این جامه سیاه فلک در عزاى کیست؟ 

وین جیب چاك گشته صبح از براى کیست؟ 

این جوى خون که از مژه خلق جارى است 



تا در مصیبت کى و ماجراى کیست؟ 

 : سروده است علیه السالمقاآنى شیرازى نیز در مصیبت حضرت اباعبداهللا

باردچه؟خون که؟ دیده چسان؟روز و شب،چرا 

ازغم،کدام غم؟سلطان اولیاء  

نامش که بود؟ حسین،زنژاد که؟ از على 

مامش که بود؟ فاطمه،جدش که؟ مصطفى 

  :دررثاى شهداى کربال ناصر الدین شاه قاجار سروده اى دارد

خرم دلى که منبع انهار کوثر است 

کوثر مجاز دیده پر اشک بهتر است 

نام حسین و کرببال هر دو دلرباست 

نام على اکبر از آن دلرباتر است 

رفتم به کربال به سرقبر هر شهید  

دیدم که تربت شهدا مشک و عنبر است 

 در آیینۀ زیارت نامه ها علیه السالمحسین 

 و شهداى کربال ذکر شده است که ما در این  علیه السالمدعاهاى بسیار زیادى از امام حسین

 بارخدایا :در دعاى دوازده امام خواجه نصیر مى خوانیم:جا به یک مورد آن اشاره مى کنیم

درود وسالم فرست و افزون کن و مبارك گردان بر سید زاهد و امام عابد، راکع ساجد 



ولى،پادشاه فرزانه و کشته شده کافر منکر،زینت منبرها و مساجد، صاحب کرب و بال، 

مدفون در زمین کربال، نواده رسول انس و جن و نور دو چشم موالى ما و موالى دو  
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سرا، امام به حق ابى عبداهللا الحسین صلوات خدا و سالمش براو. درود و سالم بر تو اى 

اباعبداهللا الحسین، اى حسین بن على، اى شهید مظلوم، اى فرزند رسول خدا، اى فرزند 

امیرالمؤمنین، اى فرزند فاطمه زهرا، اى آقاى جوانان اهل بهشت، اى حجت خدا بر 

خلقش. 

در پایان دعاى معروف گنج العرش، خدا را به حق خون شهیدان کربال و شهیدان پربال و 

 قسم مى دهیم. علیه السالممظلومان پرجفا و همچنین به حق حسین 

 :در بخشى از دعاى توسل نیز مى خوانیم

اى اباعبداهللا، اى حسین بن على، اى شهید،اى پسر رسول خدا، اى حجت خدا بر خلق و اى 

آقاى ما و موالى ما به درستى که ما رو آوردیم و شفیع گرفتیم و توسل جستیم به وسیله 

تو به درگاه خداوند و تو را پیش روى حاجت هاى خود آوردیم اى آبرومند نزد خدا 

شفاعت کن از براى ما نزد خدا. 

 «سالم بر آل یاسین، محمد و على و فاطمه :در نوشتن عریضه براى حاجت نیز مى نویسیم

»  علیهم السالمو حسن و حسین

 

 



نتیجه  

 صل اهللا علیه و آله وسلم آخرین سخنى که دوست دارم درباره او بگویم آن است که پیامبر اکرم

 به وسیله او نمونه علیه السالمیک مسلمان کامل را در وجود حسین به ما نشان مى دهد  و على 

یک انسان کامل را، لذا، او به دنیا با چشمى دیگر، واز زاویه اى دیگر نگریست، و در 

نتیجه آن را آن چنان که حقیقتش بود دید،  نه کمترین تمایلى به دنیا در او پیدا شد،و نه 

کوچک ترین چشم داشتى بدان در وجودش بیدار گردید، اگر چه کوچک ترین رخ نشان 

دادن دنیا به او از بزرگ ترین آرمان هاى مردم نیز بیشتر بود این نگریستن، نگرش کسى 

است که جانش با روح الهى در هم آمیخته، دنیا در نزد او همان گونه که در نزد خدا نیز 

چنین است به  اندازه بال پشه اى هم نمى ارزد. چنین افراد برگزیده در زندگى مردم همچون 

ستاره اند در زندگى  
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زمین، ستاره بر روى زمین پرتوافشانى مى کند لیکن زمین با همه ساکنانش در فکر آن هم 

نمى گنجد، حتى به صورت خاطره اى هم در میان خاطرات به روى هم انباشته اش ، در ذهن 

او نمى خلد. 

 در شناخت انگیزه هایى که مردم را به تالش براى دست یافتن به دنیا بر  علیه السالمحسین

مى انگیزد، بزرگ ترین تحلیل را ارائه کرده است، کوتاه سخن آن که پرتویى در خرد و 

نورى در جان باقى مى گذارد و با این دو مشعل فروزان هیچ حقیقتى بر ما پوشیده 

نمى ماند، و در درك میزان اوج گرفتن انسان در هر دوره اى هیچ پرده و مانع در برابر 

چشم باقى نمى گذارد. 



«مردم بنده این جهان هستند، و دین سخن پایدارى بر زبانشان نیست، تا آنجا به گرد آن 

جمع مى شوند که زندگیشان را سود بخشند. همین که پاى آزمایش به میان آمد، دیندارى 

به ندرت پیدا مى شود.» 
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امام حسین علیه السالم کیست؟! 

رمضانعلى محمدزاده  

قبل از آن که وارد بحث شویم و دربارة آموزه هاى این شخصیت ممتاز چیزى بنویسیم 

پیشتر به اندازه فهم خودمان در خصوص شناخت سرور آزادگان و ساالر شهیدان مطالبى 

 :را به عنوان مقدمه ذکرم مى کنیم

  علیه السالم از مولى الموحدین گرفته تا حضرت مهدىعلیهم السالم-در این که تمام امامان معصوم 1

از یک نورآفریده شده اند و همه از حقیقت محمدیه اند، در میان مذهب امامیه حرف و 

کالمى نیست بنابراین، در تفاضل و برتر بودن بعضى از بعض دیگر از نظر اصل خلقت و 



آفرینش میان شان تفاوتى وجود ندارد و همۀ آنها از انوار الهیه و از نور محمدیه اند و در 

تمام مراتب کماالت و معنویت مساویند؛ یعنى هرکمال و فضیلتى را که براى هر کدام 

 مقرّر و ثابت است و اگر این طور نبوده باشد نقص  علیهم السالمثابت کردیم براى سایر امامان

در امام و امامت الزم خواهد آمد و این، عقالً باطل است. 

 فرصت و موقعیتى پیش آمد که براى  علیهم السالم-در طول زندگى براى بعضى از معصومین2

نتوانستند از  علیهم السالم اکثرشان آن فرصت و موقعیت پیش نیامده بود لذا بسیارى از امامان

آن فرصت ها و موقعیت ها استفاده کنند؛ مثالً در برهه اى از زمان در اثر اختالفات شدید 

بنى عباس با بنى امیه و در آخر کار سقوط دولت و حکومت بنى امیه و روى کار آمدن 

 توانستند به خوبى از فرصت استفاده کنند و مجالس علمى و  علیه السالمبنى عباس امام صادق 
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فقهى تشکیل دهند و در نتیجه با تعلیم و تربیت بیش از چهار هزار دانشمند توانستند اسالم 

راستین و مذهب تشیع را تبیین و به جامعه اسالمى معرفى نمایند. در حالى که همین امام 

علیه السالم در اواخر عمر خود در فشار حکومت ظالمانه بنى عباس بودند و باالخره به 

دست منصور به شهادت رسیدند. حاال اگر گفتیم امام جعفر صادق علیه السالم رئیس 

  علیهم السالممذهب تشیع و زنده کننده اسالم راستین است بدان معنا و مفهوم نیست که امامان

دیگر قابلیت این کار را نداشته و از این عمل عاجز بوده اند،زیرا این فکر و منطق غلط 

بوده و مسئله امامت و پیشوایى باالتر از این حرف ها است.یا حضرت سیدالشهداعلیه 

السالم قیام نمود و آن صحنۀ محیر العقول را در جهان بشریت براى حفظ کیان اسالم و 

 چنین عملى را به وجود نیاوردند، علیهم السالمابقاى دین به وجود آورد که دیگر از امامان 

 از این اقدام تکویناً عاجز بوده علیه السالمحال نباید گفت که مثالً  حضرت امام حسن مجتبى 



است و حال آن که با مطالعۀ تاریخ زندگى این دو برادر روشن خواهد شد که قیام و 

 اوالً حسنیه و ثانیاً حسینیه بوده است. علیه السالمانقالب حضرت امام حسین 

ویژگى هاى حضرت امام حسین علیه السالم  

 یک حساب جداگانه اى باز کرده که  علیه السالم-خداوند متعال براى حضرت امام حسین1

 چنین حسابى باز ننموده است. چرا و براى علیهم السالمبراى احدى از انبیاء و امامان معصوم 

 برنده جایزة ممتاز است؟! پاسخ این سؤال با مراجعه به علیه السالمچه حضرت امام حسین 

تاریخ پر افتخار این وجود نازنین بلکه قبل از والدتش روشن خواهد شد. 

 نه تنها در قلوب شیعیان خود نفوذ کرد بلکه فرق غیر اسالمى علیه السالمحضرت امام حسین 

نیز او را انسانى آزاد و آزاده شناخته و براى آن سرور آزادگان امتیازات خاصى را قائلند. 

اینک ما در این جا گفتار و معتقدات بعضى از دانشمندان و مورخان غیر اسالمى را نقل 

 :نموده و ذکر مى کنیم

 این است که در دنیا اصول ابدى عدالت و  علیه السالم درس امام حسین:ع.ل.پوید مى تویسد

رحم و محبت وجود دارد که تغییر ناپذیرند و همچنین مى رساند که هرگاه بدى مقاومت 

کند و بشر در راه آن پافشارى نماید آن اصول همیشه در دنیا باقى و پایدار خواهد 

ماند.در طى قرون افراد همیشه جرأت و پردلى و عظمت روح و بزرگى قلب و شهامت 

روانى را دوشت داشته اند و در اثر همین هاست که آزادى و عدالت هرگز به نیروى ظلم و 

 و من مسرورم که علیه السالمفساد تسلیم نمى شود. این بود شهامت و این بود عظمت حسین 

در چنین روزى با کسانى که این فداکارى را از جهان و دل ثناء مى گویند شرکت 

کرده ام. هرچند که یک هزار و سیصد سال از تاریخ آن مى گذرد. 



  :اپرونیک مورخ مشهور امریکایى از واشنگتن مى نویسد

 ممکن بود که زندگى خود را تسلیم شدن به ارادة یزید نجات علیه السالمبراى امام حسین 

بخشد، لیکن مسؤلیت پیشوایى و نهضت بخش اسالم، اجازه نمى داد که او یزید را به عنوان 

خلیفۀ مسلمین بشناسد. او به زودى خود را براى قبول هر ناراحتى و پافشارى به منظور رها 

ساختن اسالم از چنگال بنى امیه آماده ساخت. در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشک و در 

روى ریگ هاى تفتیده روح حسین فناناپذیر برپاست. اى پهلوان و اى نمونۀ شجاعت و اى 

شهسوار من اى حسین! 

 تا والدت و از والدت تا شهادت تمام عوالم علیه السالم-از ابتداى تکون حضرت امام حسین 3

هستى آسمان ها و فرشتگان زمین و دریاها همه و همه براى حضرتش گریه نمودند که 

این جریان براى کسى پیش نیامده و نخواهد آمد. بلى براى حضرت یحیى نیز آسمان 

گریه کرد. در تفسیر مجمع البیان ضمن آیۀ«فما بکت علیهم السماء و االرض» مرحوم 

 آسمان ها و فرشتگان علیه السالمبراى دو نفر یحیى و حضرت امام حسین  :طبرسى فرمودند

آفتاب در طلوع و غروبش تا : چهل شبانه روز گریه نمودند. و در همین تفسیر آمده است

چهل روز به حالت حمراء و سوزش بود ودر مناقب ابن شهر آشوب مازندرانى چنین 

 اربعین یوماً» تفسیر صافى سوره الدخان. علیه السالم «بکت السماء على الحسین :است
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 در تمام کماالت و فضیلت ها حتى در عبادت برترین انسان علیه السالم-حضرت امام حسین 4

بود. چرا حضرتش مکنى به ابى عبداهللا شده است؟! آیا این کنیه از کنیه هاى متعارف 

است؟! ظاهراً در این کنیه ویژگى اى است و اشاره است به محور بودن آن حضرت در 

تمام کماالت. ابوعبداهللا یعنى پدر بنه خدا. پدر در خانواده نقش بزرگى دارد و بایدالگو 



بوده باشد. پدر مربى و مکمل است. پدر الگو و مصدر است. براى همه حضرت امام 

 پدر بندگان خدایند و همه بندگان؛ یعنى عبادت کنندگان در رسیدن به  علیه السالمحسین

 درس بیاموزند. علیه السالمکماالت باید از امام حسین 

 معادل حج و عمره است. در روایات بسیارى آمده است اگر علیه السالم-زیارت امام حسین 5

روزى مشاهده شد که بیت اهللا الحرام از حجاج خالى است، درآن وقت از باب وجوب 

کفایى بر مسلمان ها واجب است به زیارت خانۀ  خدا بشتابند. اگرچه مستطیع نبوده باشند 

و یا حج واجب خود را رفته باشند. مرحوم صدوق رضوان خدا بر او باد همین مطلب را 

 گفته که اگر روزى بیاید مردم به طور کلى ترك علیه السالمراجع به زیارت امام حسین 

 نموده باشند در این صورت به طور واجب کفایى بر شیعیان علیه السالمزیارت امام حسین 

 بروند و نگذارند حرم مطهر خالى از زائر علیه السالمواجب است که به زیارت امام حسین 

باشد (نقل از آیت اهللا مرعشى نجفى) 

 ثواب : در روز عرفه مثل زیارت خانۀ  خداست؟ یا گفته شودعلیه السالمآیا زیارت امام حسین 

 از زیارت خانه خدا بیشتر است و یا مساوى است. بزرگ ترین علیه السالمزیارت امام حسین 

 شکى نیست در این که خانۀ  خدا که در مکه واقع شد :دلیل براى این مطلب این است

 است که آن علیه السالمحرمت و احترام و عظمت آن براى احترام و حرمت حضرت ابراهیم 

را بنا نمود و خلیل الرحمن هنگامى که مأمور به ذبح فرزندش حضرت اسماعیل شد، 

 جوانش را نزدش قطعه قطعه نمودند و علیه السالمطاقت نیاورده چشمانش را بست امام حسین 

جوانانى را براى خدا قربانى کرد و ابداً ناراحت نشد و رنگ نباخت. پس زمین کربال که 

مزار شهداى راستین قرار گرفت و مرقد مطهر عزیز اسالم در آن جا واقع شد، مى بایستى  

) 121(ص 



زیارت آن و ثواب زیارت آن الاقل معادل ثواب خانۀ خدا باشد، نه کمتر. 

 در دل شب غذاى علیه السالم همچون پدر بزرگوارش، موالى متقیان علیه السالم- امام حسین 6

بیچارگان را حمل مى نمود و به خانه هاى فقرا مى رفت. حتى بعداز شهادت ساالر شهیدان، 

اثر زخم روى کمر ایشان مانده بود که آن زخم نه از شمشیر بوده و نه از نیزه، بلکه در 

 پرسیدند. حضرت در پاسخ علیه السالماثر حمل غذاى مستمندان بوده. لذا از زین العابدین 

 این زخم بر اثر حمل غذا براى فقرا و بیچارگان بود. این مطلب را غیر از علماى :فرمودند

شیعه دیگران نیز گفته اند. مانند ابن جوزى در کتاب «تذکره الخواص» و ابونعیم اصفهانى 

در «حلیه االولیاء». 

امام حسین علیه السالم و حکومت دینى 

رهبران الهى و مردان آسمانى براى تشکیل حکومت دینى تا پاى جان کوشیدند و براى 

نجات انسان ها از ستم و تجاوز به نام قانون مقرّراتى وضع نمودند. بعد از شهادت على 

علیه السالم با روى کارآمدن خاندان اموى، حکومت اسالمى به حکومت استبدادى- 

شاهنشاهى مبدل شد و حاکم ها به نام خلیفۀ اسالمى، دین اسالم را بازیچه قرار دادند. 

 ازتمام حقوق علیه السالمامتیازهاى  طبقاتى به وجودآمد ودوستان وشیعیان حضرت على 

اقتصادى و غیره محروم گشتند. شیعیان در بدترین وضع به سر مى بردند و  - اسالمى

 و خاندان رسالت جرم بزرگى بود که موجب محرومیت و شکنجه  علیه السالممحبت به على

شیعیان مى شد. معاویه در تمام حاکمان زورگوى بنى امیه جز سفاکى و خونریزى کار 

دیگرى نداشتند و در یک کلمه اسالم از مسیر خود منحرف شده بود. 



 چرا امام حسین زندگى خود را به مخاطره انداخت و چرا با :بعضى ها گفته و یا مى گویند

حکومت نساخت؟! مگر زندگى راحت چیست؟! زندگى آسوده از منظر رهبران آسمانى، 

یعنى ملت و جامعه آسایش داشته باشد و مردم از زندگى خود راضى باشند و آزادى باشد 

و ستم شکل نگیرد و تفاوت قومى و نژادى نباشد. 

)  122(ص 

 هنگامى زندگى آسوده دارد که حقوق انسان ها و پیروان مذاهب به علیه السالمامام حسین 

حکم قوانین اسالم داده شود، نه این که مردم از حقوق خود محروم باشند و در محیط 

خفقان زندگى کنند. نه این که دسته اى از خدا بى خبر در حال شوکت و عزت و در 

منتهاى خوشى زندگى نموده اما تودة مردم، حتى نان خالى هم نداشته باشند. 

حسین علیه السالم فرزند کسى است که پیوسته به درماندگان کمک مى کرد و براى 

نجات دادن طبقات محروم و مظلوم با ستمگران مبارزه مى کرد و به شبانگاه غذاى فقرا را 

به دوش مى کشید و به خانه هایشان مى برد و هرگز غذاهاى رنگارنگ میل نمى نمود و 

 من چگونه لباس نو بپوشم و سیر بخوابم در حالى که در کشورهاى اسالمى :مى گفت

ممکن است برهنه یا گرسنه اى باشد. 

امام حسین علیه السالم و اصالحات  

بزرگ ترین اهداف رهبران الهى، اصالح امور انسان ها و جوامع بشرى بوده است و بر 

 من : بارها درطول مبارزات و قیام خود مى فرمودعلیه السالمهمین اساس بودکه امام حسین 

براى امر به معروف و نهى از منکر قیام مى کنم. من خانه و کاشانه ام را رها نکردم و تک 

و تنها در مقابل ظلم نایستادم، مگر براى آن که انسان ها را ارشاد کنم و از بدبختى و 



انحراف نجاتشان دهم. من براى اصالح امور مسلمان ها خروج نمودم، نه براى به دست 

آوردن قدرت و مقام و نه براى ظلم و طغیان. 

امام حسین علیه السالم و آزادى  

حریت و آزادى به معناى واقعى کلمه اصلى است از اصول و رکنى است از ارکان بقاى 

هر نظامى. آزادى یکى از بزرگترین اهداف پیامبران بود.آنان آمدند تا بشریت را از 

خفقان نجات دهند و جوامع بشرى را از چنگال اهریمنان و زورگویان رها سازند. واژة 
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مقدس آزادى را جز استکبار جهانى همۀ انسان ها طالبند.آزادى را حتى حیوانات و 

موجودات زنده دوست دارند. 

 نگاه عمیقانه اى به جهان اسالم مى کند و مى بیند با روى کار آمدن بنى علیه السالمامام حسین 

امیه و بازى کردن با دین اسالم و مقدسات عالم، دیگر چیزى از اسالم نمانده و احکام و 

قوانین آسمانى از مسیر خود منحرف گشته. شیعیان که طرفداران راستین اسالم بودند از 

حقوق خود محرومند. 

 دیگر به خود اجازه نمى دهد که بنشیند و این علیه السالمبدین سان فرزند بزرگ و رشید على 

 است باید مقدمات قیام را فراهم کند و به علیه السالممنظره را تماشا کند. او فرزند على 

 «اذا بلیت االمه على مثل یزید بن :طاغوت و طاغوتیان اعالم خطر نماید بارها مى فرمود

معاویه فعلى االسالم السالم» یعنى هرزمانى که امت اسالمى گرفتار حکومتى مانند 

حکومت فرزند هند جگر خوار شد، دیگر فاتحۀ  اسالم خوانده شده و دین نابود خواهد شد 

 .



 براى آزادى مردم محروم قیام و انقالب مقدس را به وجود آورد. علیه السالمامام حسین 

شاعرى، مرامنامه و اساس زندگى انسان را در چند بیت شعر تبیین کرده و خواسته هاى 

 را و این که در منطق آن حضرت زندگى انسانى چیست را روشن علیه السالمامام حسین 

  :مى نماید

اندرآن جا که باطل امیر است 

اندرآن جا که حق سربه زیر است 

اندر آن جا که دین و مروت  

پایمال و زبون و اسیر است 

راستى زندگى ناگوار است 

مرگ باالترین افتخار است 
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اندرآن جا که از دست بیداد  

مى کشد قلب مظلوم فریاد  

اندرآن جا که ظالم بمستى  

بر سرخلق مى تازد آزاد 

مهر بر لب نهادن گناه است 

خامشى بدترین اشتباه است 



این اساس مرام حسین است  

روح رمز قیام حسین است  

یا که آزادگى یا شهادت  

حاصلى از کالم حسین است  

شیعه او همین سان غیور است 

تا ابد از زبونى بدور است 

شیعه و تن به بیداد دادن  

شیعه و مهر بر لب نهادن 

شیعه و چون زنان آرمیدن  

شیعه و در مذلّت فتادن  

 

شیوه شیعه هرگز نه این است 

شیعه نبود هر آن کس چنین است 

چون یزید از هوس کامور شد  

  دولت غاصبش مستقر شد  

کار اسالم از او شد پریشان  



آدمیت دچار خطر شد  

سیل طغیان او دین ز جا برد 

تا لب پرتگاه فنا برد 
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دید فرزند زهرا که این جا  

نیست جاى سکوت و تماشا  

نهضتى کرد خونین و پر شور  

آتشین محشرى کرد برپا  

کربال را زنهضت تکان داد 

باز از نو به اسالم جان داد 

گرچه دشمن تنش غرق خون کرد  

ظلم ها بر وى ا زحد برون کرد  

لیک خونش بجوشد و زو موج 

کاخ بیداد را سرنگون کرد  

تا ابد نیز آن خون بجوشد 

برزوال ستم ها بکوشد 



زان شهید سراز تن فتاده  

               زان فداکار در خون فتاده  

جاودان آید این بانگ پرشور  

ال ارى الموت اال سعاده  

آرى آزاد مردان بکوشند 

 ∗برستمگر چو طوفان بجوشند

 

 

امام حسین علیه السالم و غیرت دینى  

غیرت واژه اى مقدس و بسیار پر محتواست، اما متأسفانه این صفت بسیار ارزنده 

قرن هاست از میان ملل اسالمى رخت بر بسته و مسلمانان مخصوصاً در این عصر و قرن 

 حتى در آن لحظات آخر عمر علیه السالماخیر کمتر از این صفت بر خوردارند. امام حسین 

خود در حالى که زخم شدید بر داشته بود، هنگامى که مى بیند لشکر کفر به خیام و حرم 

 دارند با حالت علیه السالمزنان و کودکان حمله ور شده اند و قصد اهانت به اهل بیت رسالت 

یکن لکم دینُ و انتم ال تخافون  «یا شیعۀ آل ابى سفیان ان لم :ضعف و ناتوانى صدا زد

 –اگر دین و مذهب ندارید  المعاد فکونوا احراراً فى دنیاکم» یعنى اى پیروان ابى سفیان!

دکتر شفق.  ∗
                                                           



هراسید پس الاقل بیایید آزاد و آزاده باشید من که چنان که ندارید- و از روز محشر نمی

هاى زنان حمله کنید. و خیمه بیت ام نخواهم گذاشت شما به حرم اهلهنوز زنده

امام حسین علیه السالم و حقوق بشر 

یکى از مسایلى که در ادیان آسمانى به ویژه در اسالم وجود داشته و مورد بحث و 

له ئترین قوانین الهى است مستوان گفت از اصیلگفتگوى پیروان مذاهب بوده و می

ها هر عقیده و مسلکى که دارند و در هر زمان و مکانى که هستند انسان حقوق بشر است،

و یا خواهند بود باید به حقوق فردى و اجتماعى فرهنگى و اقتصادى خود برسند. اساس 

ـ حریت و 2ـ رعایت نمودن حقوق انسانها 1: نهضت و قیام رهبران الهی دو چیز بود

 اگر حقوق انسانها روى موازین الهى داده نشود و یا :آزادى. که راستى می توان گفت

حریت وآزادى از بشر سلب گردد جوامع بشرى و انسانهاى دیگر همچون حیوانات و 

درندگان زندگى کرده و خواهند نمود. 

اگر تمام جهان هستى را به من بدهند و :  کی فرمود علیه السالمموالى متقیان حضرت على

بخواهند پوست جویی را از دهان مورچه اى بیرون آورم هرگز چنین کارى را نخواهم 

 اشاره به هر دو مطلب است هم اشاره به حقوق علیه السالمکرد، این کالم مقدس حضرت على 

و هم اشاره به آزادى. 

روش نشر تفکر عاشورایى در جوامع امروز 

 :چند سؤال

 قیام نمی کرد و آن انقالب را به وجود نمى آورد آیا علیه السالم اگر امام حسین :سؤال اول

اسالمى که بیش از چهارده قرن است که هنوز باقى است و در حال حاضر بیش از یک و 



نیم میلیارد مسلمان در کره زمین زندگى میکنند با روى کار آمدن خاندان اموى و 

فرزندان هند جگرخوار  که تمام شان اسالم برانداز بودند و هدف اساسى شان نابودکردن 

اسالم بود باقى مى ماند؟!  

 در جهان اسالم و هم چنین در علیه السالم انقالب هایى که بعد از عاشوراى حسینى :سؤال دوم

 نبوده است؟! و از علیه السالمغیر جهان اسالم به وقوع پیوست آیا مرهون قیام مقدس حسین 

عاشوراى کربال سرچشمه و الگو نگرفته است؟!  

: انقالب مقدس ایران به رهبرى امام خمینى قدس سره شریف و پیروزى آن و سؤال سوم

شکسته شدن پشت طاغوت آیا از کربالى امام حسین و از برکت انقالب مقدس ساالر 

 که علیه السالمشهیدان به وجود نیامده است؟! این حقیر در اسالم بعد از حضرت امام حسین 

برندة جایزه ممتاز و اشجع انسان هاى عالم بود امام خمینى را نیز اشجع ناس و یک انسان 

کامل دانسته و او را در این قرن بیستم ایضاً برنده جایزه ممتاز دانسته و مى دانم لذا چند 

 و نایب بر حقّش امام خمینى قدس سره علیه السالمبیت شعر پیرامون حضرت امام حسین 

  شریف سروده ام:

جانباز ره عشق و فضیلت همه اعصار حسین است و خمینى  

آن کس که نشد خاضع بر ظالم جبار حسین است و خمینى  

از مولى حسین من چه بگویم نتوان گفت زبان ها همه الکن  

یک جمله کوتاه فقط ذات خداگفت حکیم حى ذوالمنّ 

اى عاشق بى باك نظر کن سوى الهوت تو غوغا کردى احسن  



یکتا رجل لوالك دیوانه شده افالك در شجاعتى بى باك  

یکتا رجل اشجع فهیم اعصار حسین است و خمینى  
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از روح خدا گویم که در کالبد بى جان چنان روح دمیده  

از نهضت او خصم ابرقدرت دوران بدیده چوخارى شد بدیده  

با اسلحۀ اهللا اکبر رفت به میدان جهان پشتش خمیده  

امریکا شده مجنون شوروى شده دلخون ظالمان همه محزون  

از نسل على بعد از على قاتل اشرار حسین است و خمینى  

نقش حسینیه ها در انسجام معنوى و اجتماعى شیعه  

 است و از نام مقدسش اشتقاق مى شود علیه السالمهر چیزى که منسوب به حضرت امام حسین 

همه از یک قداست و ظرافت خاصى برخوردار است حسینیه ها چون حاکى از قیام خونین 

ساالر شهیدان است و یادآور آن همه فداکارى ها و جانبازى ها است لذا در جوامع بشرى و 

انسجام مسلمانان به ویژه در میان شیعه تأثیر خاصى نموده و خواهد نمود این حسینیه ها 

است که انسان هاى مقتدر و شجاع و استکبار برانداز به جامع شیعه و بلکه سایر فرقه هاى 

اسالمى حتى غیر مسلمان تحویل داده است و این حسینیه ها است که انسان هایى دالور و 

باایمان و اخالص بعد از پیروزى انقالب مقدس ایران پرورش داده که با تمام زورگویان 

 کیان اسالم را حفظ مى کند.  علیه السالمجهان مقابله و مبارزه نموده است. قیام مقدس حضرت

 :منابع



-الکامل فى التاریخ،ابن اثیر. 1

-مروج الذهب،مسعودى. 2

-البیان الدول،سید حسن خطیب. 3

-التأثر الدول،محمدعبدالباقى. 4

-السیاسه الحسینیه،مسیورپن. 5

-صلح الحسن،راضى آل یاسین. 6

-حیات الحسین،باقر الشریف. 7

-نهضت الحسین،هبه الدین شهرستانى. 8

-اعیان الشیعه،سیدمحسن امین. 9

-دین و تمدن،الحوالن. 10
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خصائص امام حسین علیه السالم  

نادر حسین عبداللهى 

 

 

 



مشخصات امام حسین علیه السالم  

حسین علیه السالم : نام

سیدالشهدا : لقب

ابوعبداهللا : کنیه

على علیه السالم : نام پدر

فاطمه زهرا علیهما السالم : نام مادر

 1سوم شعبان: تاریخ والدت

 2 سال11: مدت امامت

 3 سال57: مدت عمر

 هجرى. 61دهم محرّم الحرام سال : تاریخ شهادت

شمرلعین : قاتل

کربال معلّا : محل دفن

 4به روایتى چهار پسر و دو دختر: تعداد فرزندان
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والدت امام حسین علیه السالم  

 ، در مدینۀ  منوره، چشم به دنیا 1حضرت امام حسین علیه السالم در سال چهارم هجرى

گشود و در سال پنجاه هجرى، پس از شهادت برادر خود، به مقام امامت رسید و به ارشاد 

مسلمین پرداخت. معاویه در اواخر عمر خود، براى خالفت یزید، تالش فراوان کرد تا از 

 بیعت بگیرد اما با مخالفت شدید امام روبه رو گردید. یزید نیز پس از  علیه السالمسیدالشهداء

 بیعت بگیرد یا ایشان را علیه السالممرگ معاویه به فرماندارش در مدینه دستور داد تا از امام 

به قتل رسانده و سرِ او را براى وى ارسال دارند. 

 اوضاع را آشفته دید، ناگزیر به همراه اهل بیت خود، مدینه را علیه السالموقتى که امام حسین 

 در مکه نیز در معرض خطر جدى علیه السالمبه قصد مکه ترك نمود. اما وجود مبارك امام 

  علیه السالمقرار داشت و این احتمال قوت داشت که حضرت را مخفیانه ترور نمایند، لذا امام

براى حفظ حرمت خانۀ خدا به طرف عراق حرکت نمود که در بیابان کربال همراه اهل 

بیت و اصحاب خود در محاصرة لشکر عبیداهللا بن زیاد قرار گرفتند و در روز دهم محرم 

 ، مظلومانه و به طرز فجیعى به شهادت رسیدند. 2 هجرى61الحرام سال 
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  :فرزندان امام حسین علیه السالم شهید علیه السالم عبارتنداز

 ، محمد، عبداهللا  علیه السالم که همراه  پدرش   در کربال  شهید شد. امام سجاد علیه السالمعلى اکبر

 که در شش ماهگى در کربال توسط حرمله در آغوش پدر به شهادت علیه السالم(على اصغر) 

رسید و جعفر. دختران آن حضرت، حضرت زینب صغرى، فاطمۀ صغرى و سکینه بودند. 
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  صل اهللا علیه و آله و سلم پسر رسول

در احادیث متعدد از اهل تشیع و تسنن نقل شده است که رسول گرامى اسالم راجع به 

 « خداوند، فرزندان هر پیامبرى را از صلب آن پیامبر قرارداده، اما : فرمودعلیهم السالمحسنین 

 قرار داده است در حالى که فرزندان هر مادرى علیه السالمنسل مرا از صلب على بن ابى طالب 

 1 را که من پدر ایشانم».علیهم السالمرا به پدرشان نسبت مى دهند، مگر فرزندان فاطمۀ زهرا 

 براى علیه السالمبه همین جهت در جنگ صفین، هنگامى که امام حسن مجتبى و امام حسین 

  :جنگ با معاویه شتاب مى نمودند، امیرالمؤمنین فرمودند

 منقطع  صل اهللا علیه و آله و سلم«آنان را از نبرد بازدارید تا مبادا حسین شهید شوند و نسل رسول

گردد!» 

: اسامه بن زید مى گوید

َرْقُت النبّى (ص) ذات لیلٍة في بعض الحاِجة َفَخرَج النبىّ (ص) و ھو ُمْشَتِمُل على شيٍء ال أَْدري ما ھوَفلّما َفَرْغُت من حاجتي قلتُ : ما طَ « 

ُھما وأَِحبُّ َمْن  ُھما،َفاِحبَّ ھذاالّذي أَنَت ُمْشَتِمُل علیھ؟ قال: َفَكَشفھ فاذاً حسُنو حسیُن َعلى َرَكبتْیھ  فقال: ھذان اَبناي وابناي إِْبَنِتي،اللُّھّم إِّني اُِحبَّ
  2ُیِحبُّھما،

(چاپ قدیم). 345-منتهى اآلمال،ص 1
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 صل اهللا علیه  رفتم ودر خانه را به صدا درآوردم، دیدم پیامبرصل اهللا علیه و آله و سلم شبى در منزل پیامبر

:  ملحفه اى برخود پیچیده، ندانستم که آن چیست بعداز برآورده شدن حاجتم،گفتمو آله و سلم

 ملحفه را برداست. دیدم صل اهللا علیه و آله و سلم این چیست که خود را به آن پوشانده اى؟!پیامبر

 این دو فرزندان من و فرزندان :حسن و حسین بر روى زانوى پیامبر نشسته اند،آنگاه فرمود

دخترم مى باشند، بارالها! من این دو را دوست دارم، پس توهم آنان را دوست بدار و آنان 

را که این دو را دوست دارند نیز، دوست بدار». 

افتخار مالئکه 

 در جهان خلقت، این است که  علیه السالمیکى از ویژگى هاى وجود امام حسن و امام حسین

 :آنان محل نزول و فرود مالئکه هستند؛ چنانکه در روایتى آمده است

ماء على ِصفِّة الطیر،َفَقَعَد َعلى َیِد الّنبي صل هللا علیھ و آلھ وسلم َفَسلََّم علیھ بالّنبَوة، وَعلى َیِد علٍّى علیھ السالم َفَسلََّم علیھ « إِنِّ َملکاً َنَزل ِمْن السَّ

َنا با أَ ْقُعْد : اَ ِبالَوِصِ◌یَّة،وَعلى َیِد الحسن و الحسین،َفَسلََّم َعلَْیِھما ِباْلِخالَفة،فقال رسول هللا صل هللا علیھ و آلھ وسلم لَِم لَْم َتْقُعْد َعلى َیِد فالن؟ فقال
 1في أرِض عصي علیھاهللا، َفکَْیَف أَْقُعد على َیٍد ُعَصِت هللا؛»

«بدرستى که فرشته اى از آسمان به صورت یک پرنده بر پیامبر فرود آمد و بردست 

 علیه السالمپیامبر نشست و به ایشان به عنوان نبوت سالم کرد، سپس بر روى دست على 

 علیه السالمنشست  و بروى به عنوان وصى  پیامبر سالم   کرد.سپس بر روى دست حسن وحسین 

 چرا بر دست :فرمود صل اهللا علیه و آله وسلمنشست و برایشان به عنوان خالفت سالم کرد. پیامبر 

 من بر روى زمینى که در آن خداوند را نافرمانى کنند، نمى نشینم، :فالنى ننشتى؟! گفت

 پس چگونه ممکن است بر روى دستى که خداوند را معصیت کرده، بنشینم.
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 صولت شکن یهود 

 مسیحیان نجران را صل اهللا علیه و آله وسلمدر جریان مباهله، رهبر اسالم حضرت محمد مصطفى 

براى پذیرش اسالم دعوت کرد؛ اما آنان حاضر شدند نخست با رسول خدا مذاکره کنند و 

از نزدیک با آن حضرت آشنا شوند؛ لذا جمعى از دانشمندان آنان که تقریباً هفتادنفر 

بودند و برخى از ناظرین که جمعاً حدود سیصدنفر مى شدند و در رأس این جماعت 

«سید» و «عاقب» و طبق بیان بعضى از مفسرین «جاثلیق» و «علقمه» : دونفر به نامهاى

بودند ، براى مذاکره حضور یافتند. 
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 اى محمد! هنوز فرزندى را : سؤال کردندصل اهللا علیه و آله وسلم نخست از پیامبر اسالم 

دیده اى که بدون پدر متولد شود؟! و اگر ندیده اى چگونه ادعا دارى که عیسى پسر مریم 

است ولى پدر ندارد؟! در این هنگام، خداوند متعال این آیات نورانى را براى حضرت نازل 

  :فرمود

 1«فَقل تعالوا نَدع أبنائنا وأبناءکم و نساءنا و نساءکم وأنفسنا وأنفسکم»

«بگو بیایید ما فرزندان مان و زنان مان و خودمان را و شما نیز فرزندان تان و زنان تان و 

خودتان را بخوانید، آنگاه با هم مباهله نماییم و سپس لعنت خدا را بر دروغگویان قرار 

 به آنان پیشنهاد مباهله صل اهللا علیه و آله وسلم دهیم» در پى نزول آین آیات شریفه، رسول خدا

 سید و عاقب که از علماى بزرگ مسیحى بودند، پیشنهاد را قبول کردند و ضمناً 2داد.

 .61سوره آل عمران، آیه  – 1
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یک شب را مهلت خواستند تا براى مباهله حاضرشوند. علماى مسیحى نزد اسقف   رفته 

 رهبر مسلمانان به ما چنین پیشنهادى کرده است. نظر شما چیست؟ : وگفتند

 فردا مالحظه کنید محمد با چه افرادى براى مباهله :اسقف که مردى هوشمند بود- گفت

مى آید، اگر به همراه خانوادة خود بیاید، با او مباهله نخواهیم کرد، اما اگر با اصحاب و 

یاران خود، باشد مباهله ضررى ندارد. 

 با صل اهللا علیه و آله وسلم روز بعد، علماى نصارى واسقف آنان، مشاهده کردند که رسول خدا

برخى از همراهانش به سوى محل مباهله در حرکت است. اسقف، اطرافیان پیامبر را 

 همراهیان پیامبر چه کسانى هستند؟ :نمى شناخت. لذا پرسید

 جوانى که پشت سر محمد است، على پسر عم اوست و آن دو کودك :اطرافیان او گفتند

نیز نوه هاى او حسن و حسین و آن زن هم فاطمۀ زهرا دختر اوست. 

وقتى اسقف مشاهده کرد که پیامبر با نزدیکترین و عزیزترین کسانش به مباهله آمده 

 اى پیروان مسیح! به خدا سوگند من در چهرة آنان چنان آثار حقانیت و ایمانى  :گفت
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  صل اهللا علیه و آله و سلمرا مالحظه مى کنم که اگر دعا کنند،کوهها ا زجاکنده خواهد شد،لذا به پیامبر

 ما حاضر به مباهله نیستیم و هرکس بر دین خود بماند!  :عرضه داشت

 آنها را دعوت به اسالم کرد ولى آنان اسالم را نپذیرفتند  صل اهللا علیه و آله و سلمحضرت محمد

 ما نیروى جنگ با اعراب را : من شما را مجازات خواهم کرد.آنان گفتند:حضرت فرمود

ُحلَھ ◌ٍ نداریم بلکه با شما بر این اساس صلح مى کنیم که در هرسال براى شما دوهزار



 این پیشنهاد را پذیرفت و صلحنامه را نوشت و صل اهللا علیه و آله و سلمبدهیم.رسول گرامى اسالم  

مهر و امضا نمود. 

منابع جریان مباهله  

؛ سنن ترمذى، طبع 120، ص7 صحیح مسلم، طبع مصر، ج:برخى از منابع   مباهله عبارتند از

؛ احکام القرآن، 185، ص 1؛ تفسیر طبرى؛ مسند حنبل، طبع بیروت، ج293، ص 4مدینه، ج

؛ 150، ص 3؛ مستدرك حاکم، طبع حیدرآباد دکن، ج14، ص3جصاص، طبع بیروت، ج

؛ 298 ابى نعیم، صة؛ دالئل النبو50معرفت علوم حدیث، حاکم نیشابورى، طبع مصر، ص 

؛ اسباب 302، ص1؛ معالم التنزیل، بغوى، ج204 ص 2مصابیح السنه، بغوى، طبع مصر، ج

؛ عمده ابن بطریق، 368، ص1؛کشاف زمخشرى، طبع ایران ، ج75النزول، واحدى، ص 

؛ جامع االصول، ابن اثیر، 85، ص8؛تفسیرکبیر، فخررازى، طبع مصر، ج95طبع ایران، ص

، 2؛ شفاف تعریف حقوق المصطفى ، قاضى عیاضى، طبع مصر، ج470، ص9طبع مصر، ج

؛ 200، ص2؛ تاریخ کامل، ابن  اثیر، طبع مصر، ج96؛ مناقب خوارزمى، چاپ نجف، ص36ص

؛ ریاض النضره، محب الدین 200، ص2ذخائرالعقبى، محب الدین طبرى، طبع مصر ، ج

، 4؛ اسدالغابه، ابن اثیر، ج47؛ انوار التنزیل ، بیضاوى، طبع ایران،ص 248، ص 2طبرى، ج

؛ مطالب السؤل، محمدبن طلحه 55؛ کفایه الطالب،گنجى شافعى، طبع نجف، ص25ص 

، 4؛ تفسیرقرطبى، طبع مصر، ج8شافعى؛ تذکره الخواص، سبط بن جوزى، چاپ ایران، ص

؛ تفسیرالسنفى، 104ص 
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؛ 54، ص 5؛ البدایه و النهایه، ابن کثیر، طبع بیروت، ج161، ص 1ابوبرکات، طبع مصر، ج

؛ تفسیربحرالمحیط، ابى حیان اندلسى، طبع مصر، 370، ص1تفسیرابن کثیر، طبع مصر، ج

؛ تفسیر الخازن، 489، ص 2؛ نهرالماءمن البحر المحیط، ابى حیان اندلسى، ج480، ص 2ج

؛ مشکاه المصابیح، ولى الدین محمد بن 303، ص 1عالءالدین على بن محمد، طبع مصر، ج

؛ غریب القرآن نیشابورى، طبع ایران، 568عبداهللا خطیب عمرى تبریزى، طبع دهلى، ص 

؛ تفسیر جاللین، مالالدین محمد 509، ص 2؛ االصابه ابن حجر، طبع بغداد، ج329، ص 1ج

؛ صواعق المحرقه ابن 7؛ فصول المهمه ابن صباغ طبع ایران، ص46بن احمد شافعى، ص

، ص 3حجر، درالمنثورسیوطى، تفسیرابوالمسعود در حاشیۀ  تفسیر فخر رازى، طبع مصر، ج

؛ فتح القدیر، شوکانى، 240، ص3؛ سیره الحلبیه على بن برهان شافعى، طبع مصر، ج143

؛ نوراالبصار، شبلنجى، طبع 43؛ ینابیع الموده، شیخ سلیمان، طبع بمبئى، ص 316، ص 1ج

؛ التاج، شیخ 167، ص 2؛ تفسیر روح المعانى، آلوسى، طبع مصر، ج122مصر، ص 

؛ سیرة نبویه، سید احمد زینى دحالن، در حاشیۀ 296، ص 3منصورعلى ناصف، طبع دوم، ج

؛ تفسیرالواضح، 322، ص 3؛ تفسیرالمنار، طبع مصر، ج2،   ص3سیرة حلبیه، طبع مصر، ج

، ص 2؛ جواهر طنطاوى، طبع مصر، ج322؛ تفسیر المنار، ص 3محمد محمود حجازى ج

؛ 114، ص 1؛ تیصیر الرحمن على مهایمى، ج32؛ حسن االسوه صدیق حسن خان، ص 120

. 92؛ تفسیرالقرآن کاشفى، طبع بمبئى، ص 106مبارق بمبئى، ص 

صل اهللا علیه و آله وسلم  محب خدا و پیامبر

  صل اهللا علیه و آله وسلمدر کتب معتبر اهل تشیع و تسنن، روایات فراوانى وجود دارد که رسول خدا

 من ُمِحبّ من است و هرکس که ُمِحّب  امام حسن وامام حسین، ُمِحبّ  «:فرموده است

  خداوند است.ُمِحّب  باشد،
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دراین  1دشمنان آنان، دشمن من هستند، هرکس که دشمن من باشد، دشمن خداوند است»

«خرج علینا رسول اهللا صل :  ابوهریره گوید :رابطه به چند نمونه از روایات اشاره مى کنیم

اهللا علیه و آله وسلم و معه الحسن و الحسین ...فقال؛ رجل یا رسول اهللا انک لتحبهما؟ قال 

رسول اهللا صل اهللا علیه و آله وسلم من احبهما فقد احبنى و من ابغضهما فقد ابغضنى». 

روزى پیامبر صل اهللا علیه و آله وسلم به همراه حسن و حسین از منزل بیرون آمد، مردى 

 اى پیامبر خدا! آیا این  دو را دوست مى دارى؟! پیامبر صل اهللا علیه و آله وسلم :گفت

هرکس این دو را دوست بدارد، مرا دوست داشته، وهرکس این دو را دشمن : فرمود

بدارد، مرا دشمن داشته است». سلمان فارسى گوید پیامبر صل اهللا علیه و آله وسلم 

«الحسن و الحسین، من احبهما احببته ومن احببته احبه اهللا ومن احبه اهللا، ادخله :فرمود

کسى که 2جنات نعیم و من ابغضته.ابغض اهللا و من ابغضه اهللا، أدخله جهنم وله  عذاب مقیم»

حسن و حسین را دوست بدارد، من او را دوست مى دارم، و کسى را که من دوست داشته 

باشم، خداوند نیز او را دوست دارد، و هرکس را که خداوند دوست داشته باشد، او را وارد 

بهشت برین مى کند و هرکسى را که من او را دشمن بدارم، خداوند او را دشمن خواهد 

داشت، وهرکسى که خداوند او را دشمن بدارد، او را داخل دوزخ مى کند.» 

 .179،ص 9-حافظ نورالدین على بن ابى بکر هیثمى،مجمع الزواید،ج1

؛ابن شهرآشوب،مناقب اهل بیت،فضائل امام 280،ص 43 ؛بحار االنوار،ج 24-26، ص 6،و 4؛صحیح بخارى،باب فضائل اصحاب النبى،ج181همان،ص – 2

 حسن و امام حسین علیهم السالم.

                                                           



 در این  جهان، خداوند عالم، موجودات گوناگونى  را  آفریده   است،  یکى  ازآن گل بهشت

موجودات  گلهاى معطّر وزیباست که انسان به آنها عالقۀ فراوان دارد، لکن امام حسن و 

گلهایى هستندکه در سرتاسر عالم، جلوه کرده و نورهایى هستند که عالم  علیه السالم امام حسین
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  : فرمود صل اهللا علیه و آله وسلمدنیا و آخرت را نورافشانى نموده اند؛ چنانکه رسول خدا

نیا«    »إِنََّكما ِمْن َریحاِن هللا ... فقال قومُ ! أَُتحبُّھما یا رسول هللا؟ فقال:ما لي اُِحبُّ َرْیحاَنتي ِمَن الدُّ

امام حسن و امام حسین علیهم السالم گلهاى خداوند هستند. :پیامبر فرمود

صل اهللا علیه و آله وسلم  برخى، سؤال کردند اى رسول خدا! آیا این دو را دوست مى دارى؟! پیامبر

چرا دوست نداشته باشم، این دو گلهاى من در دنیا مى باشند». : فرمود

یحان َمأخوُذ من الشي ء « :شریف رضى گوید یحان النَّ الَولَد یشَم ویضَم كما یشمُّ الّرّ◌َ◌یحان واصُل الرَّ تشبَّھ بالرَّ

 1»الَذي یترَوَح إلیھ و یتنفَّس من الكرب بھ

روح عبادت 

چنان که در این عالم، هرچیزى داراى روح و حیات و داراى رشد و کمال است، تمام 

عبادات بشر نیز داراى روح مى باشد. در روایات متعدد روح عبادت، وجود نازنین امام 

 معرفى گردیده است، بنابراین همان طور که سایر اجسام عالم، علیه السالمحسن و امام حسین 

اگر داراى روح حیاتبخش نباشند، یقیناً داراى رشد و کمال نخواهند بود، عبادات بشر نیز 

 ارزشى نخواهد داشت، دراین باره، چند نمونه علیه السالمبدون معرفت امام حسن و امام حسین 

 :از روایات را بیان مى کنیم

 .6و 4؛عبدالرحمان سیوطى،تاریخ خلفا،باب فضائل اصحاب النبى،ج181،ص 9؛مجمع الزواید،ج281،ص 43بحاراالنوار،ج  1
                                                           



«کان رسول اهللا صل اهللا علیه و آله وسلم یسجد، فیجىء، الحسنُ و :انس بن مالک گوید

 یا نبى، اطلت السجود؟! فیقول رسول اهللا :الحسین فیرکب ظهرِه، فیطیل السجود. فیقال له

گاهى پیامبر در حال سجده  ؛2صل اهللا علیه و آله وسلم ارتحلنى إینى فکرهت ان اعجلهما

صل  بود که حسن و حسین علیه السالم مى آمدند و بر دوش پیامبر سوار مى شدند و پیامبر

اهللا علیه و آله وسلم سجده را طوالنى مى نمود. به او گفته شد اى پیامبر خدا! سجده را 

 این دو فرزندم بر دوشم سوار بودند و کراهت داشتم که در :طوالنى نمودى؟ پیامبر فرمود

پیاده کردن آنها شتاب کنم» 

صل اهللا  َرَج علینا رسول هللاخَ «:نسائى از عبداهللا بن شاذان از ابیه نقل مى کند که گفت

فوضعھ،ثّم  صل اهللا علیه و آله وسلم ي الّصالتي الِعِ◌شاء وھو حامُل َحَسناً َفَ◌َتقَدم النبيّ د في احعلیه و آله وسلم

 للّصالة،َفَصلَى،َفَسَجَد َبْىَن َظْھراني صالتھ َسْجَدًة،فاَطالَھا،قال أبي: َفَرْفَعُت َراسي فاذاً الصبىُّ على ظْھِر رسول هللاَكبََّر 
الة، قال صل اهللا علیه و آله وسلم  وھو ساجدٌ ! فرَجْعُت إِلى السُجود،َفلََما َقضى رسول هللاصل اهللا علیه و آله وسلم  الصَّ

ُھ َقْد َحَدَث أمٌر صل اهللا علیه و آله وسلمالَناسُ : یا رسول هللا   إِنََّك َسَجْدَت بین ُظْھراني َصالَتَك سجدةُ اََطْلَتھا حَتى َظَنْنُت إِنَّ

ُھ ُیوحى إلَیَك؟! قال لُھ حَتى َیْقِضي حاَجتھصل اهللا علیه و آله وسلم أو أَنَّ   1: ُكٌل ذلَِك لَْم َیُكْن ،ولكن إِزَتَحلَني َفَكِرْھُت أَْن اَُعجِّ

«روزى، پیامبر اکرم صل اهللا علیه و آله وسلم در یکى از نمازهاى عشا به همراه امام حسن 

 به مسجد آمدند. حضرت به محراب رفتند و امام حسن را در کنار خود نهاد. سپس علیه السالم

تکبیرگفت و به نماز ایستاد و هنگامى که در نماز به سجده رفتند و سجده را طوالنى 

 من سرم را از سجده برداشتم و دیدم پسرى بر دوش پیامبر سوار شده :کردند؛ پدرم گفت

است، درحالى که پیامبر در سجده است. من دوباره به سجده برگشتم. هنگامى که پیامبر 

. 300- 299عص 43؛بحاراالنوار،ج181،ص9مجمع الزوائد،ج– 2

 ،ماده حسن.11،ص2؛اسدالغایه،ج73سیوطى،تاریخ خلفا،ص  -1

                                                           



اى رسول خدا! در میان نماز، سجده را طوالنى فرمودى تا : نماز را تمام کرد؛ مردم گفتند

اینکه گمان کردیم که امرى حادث شده یا بر تو وحى نازل مى شود!  

 هیچ کدام از آنها رخ نداده؛ بلکه پسرم حسن بر دوشم سوار : فرمود صل اهللا علیه و آله وسلمپیامبر

بود، لذا کراهت داشتم که در پایین آوردن او شتاب کنم». 

آقاى جوانان بهشت 

در روایات فراوانى از منابع شیعه و اهل سنت رسیده است که امام حسن و حسین علیه 

السالم، آقاى جوانان اهل بهشت هستند؛ چنانکه حذیفه از پیامبر اسالم صل اهللا علیه و آله 

: وسلم چنین نقل مى کند

"أَما َرأَیَت العاِرِض الّذى َعَرَض لي؟ قلُت َبلى.قال: ذاَك َملٌَك،لَْم َیِھُب إِلى االرض َقْبَل الّساعِة،َفاسَتأَذَن هللاُ َتعالى أَْن ُیَسلَِّم 
ِة،وأَنَّ فاطمة َسَیَدَة ِنساِء أَھل الَجنَّة" ،ویُبّشَرني أَنَّ الَحسن و الُحسیَن َسّیداً شباَب اَْھِل الَجنَّ  1َعلَىَّ

 ؛مسند،امام 76 و20،58؛فضائل صحابه،امام احمدبن حنبل،ص 122،سرخى،ص 161؛ المبسوط،ج4،امام یحیى بن الحسین،ص1؛االحکام،ج462و 461مسند،زیدبن على،ص  1

؛ بغیه الباحث،حارث بن ابى 512،ص 7؛ المصنف،ابن ابى شیبه کوفى،ج323 ، و 207 ، 206 ، 151؛ المعیار و الموازن،ابوجعفراسکافى،ص 186،ص 3احمد بن حنبل،ج

 ؛ مسند،ابى یعلى 124 ، 123 ، 118 ، 117 ؛خصائص امیرالمؤمنین،نسائى،ص 150 ، و 149 ، 148 ، 146 ، 145 ، 95 ، 81 ، 50،ص 5؛سنن کبرى،نسائى،ج297اسامه،ص 

 ؛ 327 ،و 238 ، 10 ، ص 6 ،ج 243 ،ج 325 ،ص 4 و ج347، ص 2؛ المعجم االوسط،طبرانى، ج 413 ، و 412، 411، ص 15؛ صحیح ابن حیان،ج 395، ص 2موصلى،ج

؛ شرح نهج البالغه،عزالدین ابى حامد مشهور به ابن ابى الحدید 216؛ سوالت حمره،دار قطنى،ص 403، ص 22، ج292، ص 19 ، ج 58 – 35،ص 3معجم الکبیر،طبرانى،ج

 ؛ 227 ، 214 ،نظم درالسمطین،زرندىحنفى،ص 78؛ درالسمطین فى خبر السبط،ابن االبار،ص 14، ص 16 ، ج278، 197، 182،ص 15، ج30،ص 1معتزلى،طبع بیروت،ج

 ، 115 ، 113 ، 112 ،102 ، 96 ، ص 12 ، ج 756 ، 573 ، ص 11، ج26،ص 7 ؛کنزالعمال،متقى هندى،ج590 ،589، 20، ص 1؛ جامع صغیر،ج551موارد الظمان،هیثمى،ص 

. 675 ، 666 ، 665 ،661 ،640 ، ص 13 ، ج 122

،ص 1؛کشف الخفاء،عجلونى،ج550 ، ص 3، ج138،ص 1 ؛ فیض القدیر،شرح جامع صمیر،مناوى،ج66 ،35نورالعین فى مشهد الحسین علیه السالم،ابو اسحاق اسفراینى،ص 
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: صل اهللا علیه و آله وسلم فرمود چرا؟ پیامبر: «آیا ندیدى آنچه بر من عارض شد؟ گفتم

این فرشته، تاکنون به زمین فرود نیامده است، اکنون از خداوند متعال اجازه خواسته که به 

 آقایان جوانان  علیه السالممن سالم کند و بشارت بدهد. به درستى که امام حسن و امام حسین

 علیه السالمبهشت هستند ومادرشان فاطمه، سیدة زنان اهل بهشت است».ابوعبداهللا امام صادق 

"ُھما وهللا َسَیدا شباب اھل الجنَّة من االّولین و اآلخرین" :نیز فرمود
  علیهم السالم؛ «امام حسن و امام حسین2

آقایان جوانان اولین و آخرین بهشت مى باشند». 

 )  142(ص 

صل اهللا علیه و آله وسلم  بر دوش رسول خدا

   صل اهللا علیه و آله وسلمدرروایات متعدد رسیده که امام حسن و حسین علیهم السالم بر دوش پیامبر

مى نشستند. 

 :دراین باره به چند روایت اکتفا مى کنیم

« رأیت الحسنَ : -سمعانى در فضائل، از اَسلَم غالم عمر،از عمربن خطاب نقل مى کند که 1

قى رسول اهللا صل اهللا علیه و آله وسلم فقلتلى عاتالْفَرَسِ لکما؟! فقال :و الحسینَ ع معن 

 1رسول اهللا صل اهللا علیه و آله وسلم ونعم الفارِشان هما».

 بهترین اسب را دارید! : روزى دیدم حسن و حسین بر شانۀ پیامبر سوارند .گفتم:عمرگفت

 اینها بهترین سوارانند». :پیامبر صل اهللا علیه و آله وسلم فرمود

 همان. 2
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 «دخَلْت على النَّبِی صل اهللا علیه و آله وسلم وهو حاملُ الحسنَ و :-جابربن عبداهللا گوید2

الحسینَ على ظَهرِه وهو یمشى بِهِما. فقلت نعم الْجملِ!  ونعم العدلِ اَنْتُما».بر پیامبر اسالم 

وارد شدم،در حالى که راه مى رفت و سن وحسین را بر دوش خود نهاده بود به حسن و 

 بهترین شتر، شتر شماست!». :حسین گفتم

 :-در روایتى آمده است3

بر بهترین 2 ونعم الراکبان هما...،»:«نعم المرکب رکبتما یا غالمین؟! فقال رسول اهللا 

این دو، بهترین : صل اهللا علیه و آله وسلم فرمود مرکب،سوار شده اید اى دو پسر! پیامبر

سوارانند». 

زینت عرش  

درآیات و روایات متعدد، خداوند متعال، بزرگى و کرامت انسان را در تقوا و رعایت 

عدالت دانسته و جوامع بشرى را به رعایت این دو دعوت مى کند. امام حسن و حسین 

علیهم السالم، 

) به خاطر تقوا و پرهیزکارى که داشتند،زینت عرش الهى به شمار رفته 143(ص 

 :صل اهللا علیه و آله وسلم چنین آمده است اند؛چنانکه در روایتى از رسول خدا

،القیامه ینِ «إذ کانَ یوممنْ یما عهدأَح وضَعثْلٍ، فَیم اتَهنْ نُورِ، طُؤلهِما منِ مرَینْبؤتى می ثُم،رْش الرَحمن بِکُلِّ زِینَهنَ عیز

 1الْعرْشِ واالَخَرُ عنْ یسارِ الْعرْْشِ، ثُم یؤتى یاالحسنِ والحسینِ ویزینُ الرب تبارك وتَعالى بِهِما عرْشَه کَما تَزَینَ المرأه قرطباها؛»

 .299، ص 43بحار االنوار،ج 2
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هنگامى که روز قیامت برپا و عرش رحمان به تمام زینتها مزین شود، دو منبر از نور 

آورده مى شود که طول آن دویست میل است؛ یکى را به سمت راست عرش و دیگرى را 

بر سمت چپ عرش مى گذارند، سپس حسن و حسین را مى آورند تا خداوند عرش خود را 

به آنها مزین فرماید؛ مانند زن که او را گوشواره مزین کرده است». 

درروایات متعددى وارد شده است که امام حسین علیه السالم زینت بهشت زینت بهشت 

یا رب : «وانَّ الجنَّه قالت:محسوب مى شود،ما فقط به نقل یک روایت بسنده مى کنیم

 2 اَال تَرْضینَ انّى زینت اَرکانَک بالحسن والحسین؟»:اسکَنْتَنى الضُّعفاء والمساکین! فقال اهللا

«هنگامى که بهشت صدا مى زند پروردگار! ساکنان من همه فقیران و بیچارگانند! خطاب 

 ساکنان تواند؛ هنوز راضى نیستى؟!». علیهم السالممى رسد آیا با اینکه حسن و حسین 

نورخدا  

وجود تمام معصومین علیهم السالم نور خداوند هستند، مخصوصاً وجود بابرکت امام حسن 

وامام حسین علیهم السالم. اگر کسى به سوى نور، حرکت کند، باید داراى عدالت، تقوا و 

رهایى از  

)  144(ص 

 رسیدن به نور –هواهاى نفسانى باشد؛ زیرا با گناه و معصیت که ظلمت و تاریکى است 

 از :امکان ندارد.لذا در آیات و روایات متعدد آمده است که نور امامان سبب هدایت است

 : نقل شده است که فرمودصل اهللا علیه و آله وسلم پیامبر

 - همان. 2
                                                           



 نى ثُلْتفَأُصاب ،فَقَذَفَه النُّور کأَخَذَ ذل ثُم،هِهجنْ نُورِ وخَلَقَها م ،نْها خَلَقَ اهللاُ الجلَم»

 کنْ ذلم هنْ أَصابه ثُلْثُ النُّور،فَمتیلُ بأَهاً ولیع أَصابه ثلْثُ النّورِ، ومأَصاب فاطالنُّور،و

.«دآلِ محم هن وِالیالنّورِ ضَلُ ع کنْ ذلم هصبی نْ لَممو ،دحمآلِ م هتَدى إِلى وِالی1النُّور إِه 

«هنگامى که خداوند، بهشت را از نور خود آفرید، سپس آن نور را پراکنده کرد، به من و 

فاطمه یک سوم از آن نور رسید و به على و اهل بیتش یک سوم از آن نور رسید. پس به 

صل اهللا علیه و آله وسلم هدایت پیدا  هرکسى که از آن نور برسد، به والیت آل محمد

مى کند و به کسى که از آن نور نرسد، به والیت آل محمد صل اهللا علیه و آله وسلم 

،گمراه مى شود». 

محرومان از شفاعت  

در احادیث متعدد وارد شده که در روز قیامت وقتى که  مردم وارد  محشر مى گردند، 

محرومند، بر طبق  صل اهللا علیه و آله وسلم  گروهى، از شفاعت معصومین علیهم السالم و پیامبر اکرم

روایات فراوان، علت محرومیت آنها عدم توجه به امام حسن و امام حسین علیهم السالم 

 : فرمودعلیه السالماست، چنانکه امام صادق 

 من أَبغَض الحسن والحسینَ علیهم السالم جاء یوم :«قال رسول اهللا صل اهللا علیه و آله وسلم 

 2».القیامه ولَیس على وجهِه لَحم ولَم تَنَالَه شَفاعتى

 همان . 1 
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 کسى که با حسن و حسین دشمنى کند، در روز قیامت : فرمود صل اهللا علیه و آله وسلمپیامبر خدا

در حالى مى آید که در صورت او گوشت وجود ندارد و هرگز شفاعت من به او 

نمى رسد» 

 ) 145(ص 

نجات دهندة دوزخیان 

کسانى که امام حسن و امام حسین علیهم السالم را بشناسند، گناهانشان آمرزیده مى شود و 

در روز قیامت، به زیارت آنان مفتخر مى گردند و از آتش جهنم رهایى  پیدا مى کنند؛ 

 «رأیت رسول اهللا صل اهللا علیه و آله وسلم یقبل الحسین بن :چنانکه ابوذر غفارى گوید

 من أَحب الحسن و الحسین وذریتهما مخلصاً لم :على بن ابى طالب علیه السالم وهو یقول

تلفح النار وجهه، ولو کان ذنوبه بعدد رمل عالجٍ.إِالّ أَنْ یکون ذنباً یخرجه من 

دیدم پیامبر صل اهللا علیه و آله وسلم روزى حسین بن على بن ابى طالب را 1اإلیمان».

 کسى که حسن و حسین و فرزندان این دو را از روى اخالص، :مى بوسید و مى فرمود

دوست بدارد؛ آتش جهنم صورت هاى آنها را نمى سوزاند؛ گر چه گناهان آنان به عدد 

ریگ هاى زیر دریا باشد؛مگر اینکه آن گناه،گناهى باشد که آنان را از دین خارج کند». 

زارنا رسول اهللا صل اهللا علیه و آله وسلم وبات عندنا و الحسن و الحسین نائمان،فاستقى  :على علیه السالم فرمود

 ال، : یارسول اهللا ! أخىعنل إلیک؟ قال:الحسین،فقام رسول اهللا إلى قربه لنا...فاهوى بیده إلى الحسین و بدء بالحسن فقالت فاطمه

 یوم القیامه فى – یعنى علیاً –ولکنّه استقى أَول مرًه، ثم قال رسول اهللا صل اهللا علیه و آله وسلم  أنا وإیاك وهذین وهذا الرَاقد 

 2مکانٍ واحد».
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 به دیدن ما آمد. و شب را آن جا بیتوته کرد و حسن و  صل اهللا علیه و آله وسلم«روزى، پیامبر

  صل اهللا علیه و آله وسلمحسین خواب بودند. هنگام شب، حسن بیدار شد و آب خواست.پیامبر

 نخست آب را  صل اهللا علیه و آله وسلمبرخاست و از مشک آب آورد. حسین نیز بیدار شد. پیامبر

 مثل این که   حسن نزد تو محبوب تر است. پیامبر :به حسن داد. فاطمه علیهماالسالم فرمود

 نخیر!  بلکه اول حسن آب خواسته بود. سپس پیامبر :صل اهللا علیه و آله وسلم فرمود

 روز قیامت در – و این که خوابیده على – حسن و حسین – من و تو و این دو :فرمود

یک جا هستیم». 

روح پیامبر صل اهللا علیه و آله وسلم 

 موارد متعدد، دربارة فضیلت حسنین علیهم السالم  صل اهللا علیه و آله وسلمرسول گرامى اسالم

 «حسین منّى وانا من حسین،أَحب اهللا من أحب :احادیث فراوانى را بیان کرده اند، از جمله فرمود

حسین از من و من نیز از او هستم، کسى که حسین را دوست بدارد، خداوند نیز او «1حسیناً»

«هذا منّى وأنا منه،و  : فرمودعلیه السالم به حسین  صل اهللا علیه و آله وسلمرا دوست دارد». همچنین رسول خدا

  2علَی». هو َحرُم علیه ما یحرُم

  حرام است».(نیز)«این (حسین) از من است و من از او و هر آنچه بر او حرام است بر من

  صل اهللا علیه و آله وسلم آیینۀ تمام نماى پیامبر

در  صل اهللا علیه و آله وسلم تمام شخصیت رهبر و پیشواى عالم بشریت، حضرت محمد مصطفى

وجود نازنین حسنین علیهم السالم متجلى بود؛ چنانکه در این مورد، احادیث فراوان وجود 

 .617، ص 5 سنن ترمذى،ج– 1
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«الحسن اَشْبه برسول اهللا صل ما بین : على علیه السالم فرمود:دارد،به چند نمونه از آنها اشاره مى کنیم

.«لکنْ ذلفَلَ مبالنّبى صل ما کان أَس ه3الصدر إلى الرَأس،و الحسینُ أَشْب 

 از سینه به باالست، و حسین  صل اهللا علیه و آله وسلم حسن،شبیه رسول خدا:على علیه السالم فرمود

شبیه رسول خداست از سینه به پایین». 

«منْ أَراد أَنْ ینْظُرَ إلى وجه رسول اهللا صل من رأسه إلى عنُقه،فلینظُرَ إِلى الحسنَ، ومن أَراد أَنْ ینظر إلى  :همچنین فرمود

.«ماهفلینظر إلى الحسین،إِقْتَس ،هلنَّ عنقه إلى رِج4ما لَد 

) 147(ص 

هرکس مى خواهد از سر تاگردن به رسول خدا صل اهللا علیه و آله وسلم بنگرد، پس به 

حسن بنگرد و هرکس مى خواهد از گردن به پایین به رسول خدا صل اهللا علیه و آله وسلم 

بنگرد، به حسین بنگرد. این دو شباهت پیامبر را در میان خود تقسیم کرده اند». 

کلید بهشت 

حقیقت عالَم هستى، عالم اسباب و مسببات است. چنانکه در دنیا، هرانسانى براى رسیدن به 

اهدافش، اسباب و وسایلى را فراهم مى کند. در روز قیامت نیز انسان احتیاج به اسباب 

دارد. اینک سؤال این است که اسباب آبرومندى براى بشر در روز قیامت نزد خداوند 

چیست؟ فرزندان، مال و ثروت و یا چیزى غیر از اینهاست؟ در احادیث فراوانى اسباب 

 چنانکه :آبرومندى در روز قیامت، امام حسن و امام حسین علیهم السالم معرفى گردیده اند
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  صل اهللا علیه و آله وسلمنقل کرده که پیامبر صل اهللا علیه و آله وسلم  از پیامبرعلیه السالمعلى بن ابى طالب 

 :فرمود

 یارسول اهللا! من :«فى الجنَّه درجه، تُدعى الوسیله، فإذا سألْتُموا اهللا فسألوا إلى الوسیله، قالوا

یسکن معک فیها؟ 

 «دربهشت درجه اى 1على و فاطمه و الحسنُ و الحسینُ؛»: قال صل اهللا علیه و آله وسلم 

است که به آن وسیله گفته مى شود، هنگامى که خداوند سؤال گردید از آن وسیله سؤال 

 على، فاطمه، : اى رسول خدا! در آن درجه،چه کسانى با تو هستند؟ فرمود:کنید گفتند

حسن و حسین». 

امام حسین علیه السالم و حدیث کساء 

در روایات متواترى وارد شده است که همۀ پلیدى ها از وجود معصومین علیهم السالم 

 :برداشته شده است، اینک به نمونه اى از آنها اشاره مى کنیم

) 148(ص 

صل اهللا علیه و آله وسلم  نقل کرده که  پیامبرصل اهللا علیه و آله وسلم عمربن ابى سلمه پسر خواندة پیامبر اکرم 

  :فرمود

 «إنَّما یریداهللا لیذهب عنکم الرَجس أهل الیت  صل اهللا علیه و آله و سلم«نزلت هذه االَیه على النبى

 فى بیت ام سلمه،فدعا النبى صل فاطمه و حسناً و حسیناً فحللهم بکساء 1ویطهرکم تطهیراً»
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 اللهم هؤُالء أهل بیتى فاذهب عنهم الرّجس و :و على خلف ظهره فحلله بکساء ثم قال

 أنت على مکانک و أنت إلى : وأنا معهم یا نبى اهللا؟ قال:طهرْهم تطهیراً قالت ام سلمه

 2خیرُ»

«همانا خداوند مى خواهد پلیدى را از شما اهل بیت دور کند و کامالً شما :هنگامى که آیۀ 

 در خانۀ  ام سلمه نازل گردید، پیامبر، صل اهللا علیه و آله وسلمرا پاك سازد».بر پیامبر 

حضرت فاطمه، حسن و حسین را صدا زد، پس ایشان را به کساء پوشاند و على پشت سر 

 بارالها! اینان اهل بیت من هستند، پس :پیامبر قرار داشت او را نیز پوشاند؛ سپس فرمود

 من نیز با شما :دور کن از ایشان پلیدى را و ایشان را کامالً پاك گردان. ام سلمه گفت

 تو در جاى خود باش که : فرمود صل اهللا علیه و آله وسلمهستم اى رسول خدا! پیامبر

عاقبت تو به خیر است». 

پاکى امام حسین علیه السالم  

«اَال إنَّ مسجدى حرام على کلّ : فرمودصل اهللا علیه و آله وسلمام سلمه گوید که رسول خدا 

حائض  من  النّساء وکلّ جنب من الرّجال إالَ على محمد واهل بیته على وفاطمه و الحسن و 

  3الحسین رضى اهللا عنهم».

«آگاه باشید! به درستى که مسجد من بر هر زن حائض و بر هر جنب از مردها حرام 

است؛مگر اهل بیتم،على،فاطمه،حسن و حسین علیهم السالم. 

 ، ماده حسن.12، ص 2؛ اسدالغابه،ج645،ص 13؛ کنزالعمال،ج 622، ص 5 سنن ترمذى،ج– 2

؛ ابراهیم بن ابى بکربن الحموینى در «فرائد السمطین»؛ کفایه 253؛ ابوالمؤید الموفق بن اخطب خوارزم فى المناقب،ص 65،ص 8 سنن الکبرى،ج– 3

 .151الطالب ،گنجى شافعى،ص 
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نام گذارى امام حسین علیه السالم  

مورخان شیعه و سنّى در کتب روایى، تاریخى و تفاسیر خود در مورد نام گذارى حسنین 

: علیهم السالم بیانات فراوانى دارندکه ما تنها به ذکر یک  نمونه از آنها اکتفا مى کنیم

«الحسن بن على بن ابى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى 

 سیده نساء  صل اهللا علیه و آله وسلمابومحمد سبط النبى صل و امه فاطمه بنت رسول اهللا

 صل و شبیهه سماه النبى صل اهللا علیه و العالمین وهو سید شباب أهل الجنّه وریحانه النبى

 الخ وهو رابع اهل الکساء». آله وسلم

«حسن فرزند على بن ابى طالب فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم فرزند عبدمناف 

، مادرش فاطمه دختر  صل اهللا علیه و آله وسلمقریشى هاشمى، ابومحمدسبط رسول خدا

رسول خدا سیدة زنان دو جهان و سرور جوانان اهل بهشت و گلهاى پیامبر و شبیه پیامبر 

است که پیامبر او را ریحانه نام نهاده است و ایشان چهارمین اهل کساء مى باشد». 

 سماه النبى صل و کنّاه أبا محمد ولم یکن یعرف هذا االسم فى :ابواحمدعسکرى گوید

الجاهلیه». 

«پیامبر نام او را حسن نهاد و شهرت او را ابومحمد و این اسم در جاهلیت معروف نبود». 

 :مفضّل گوید



 ى بهما النبىتَى سماسم الحسن و الحسین ح بجنَّ اهللاَ حابنیه صل اهللا علیه و آله وسلم« ا 

 ذاك حسن ساکن سین و حسین بفتح : فاللذین بالیمن قال: فقلت له:الحسن الحسین. قال

الحاء وکسر السین وال یعرف قبلها اال اسم رمله فى بالد ضبه و ...».  

«به درستى که خداوند اسم حسن و حسین را مخفى نمود تا اینکه پیامبرآن دو را به این 

 آن حسن با سکون حرف : آن دو که در یمن هستند چه؟ گفت:اسم نام نهاد. به او گفتم

سین و حسین با فتح حاء و کسر سین مى باشد و هرگز این اسم قبل از این شناخته نشده 

بود مگر نام رمله در بالد ضبه و ...».  

)  150(ص 

«حسن سبط من األسباط». : فرمودصل اهللا علیه و آله وسلمپیامبر 

 «وکان حلیماً کریماً ورعاً دعاه ورعه وفضله إلى أن ترك الملک الدنیا رغبه :قال الراوى

صل اهللا علیه و آله فیما عنداهللا تعالى و ...واى شرف أعظم منشرف من سماه رسول اهللا 

 ». وسلم

 «امام حسن، بردبار، بخشنده و باتقوا بودند :«حسین، سبطى از اسباط است». راوى مى گوید

که تقوا او را  دعوت به  ترك خالفت دنیا نمود و متمایل بود به آنچه نزد خداوندهست 

 صل اهللا علیه و آله وسلمو...وچه شرفى بزرگتر از شراف کسى است که او را رسول خدا 

 بعد :«قام الحسن بعد موت أبیه أمیرالمؤمنین فقال: نام نهاده است». ابوبکربن درید گوید

رحمه اهللا عزّوجلّ أنا واهللا ما ثنانى عن أهل الشّام شک وال ندم و إنّما کنّا نقاتل أهل الشام 

 1بالسالمه و الصبرو...»

 .43؛ بحار االنوار،ج652،ص 13؛ کنزالعمال،ج73؛ تاریخ خلفا،سیوطى،ص 22- 11،ص2 اسدالغابه،ابن اثیر،ج– 1 
                                                           



«امام حسن بعد از رحلت امیرالمؤمنان به منبر رفت و بعد از فرستادن درود و رحمت 

 من به خدا قسم از جنگ با شامیان روى نگردانم و نه در جنگ :خداوندى بر پدرش فرمود

با آنها شک دارم و پشیمان هستم، ما با شامیان مى جنگیدیم در مقابل سالمت و بردبارى». 

احادیثى که در مورد فضیلت  اهل بیت علیهم السالم در کتب معتبر اهل تسنن  وارد 

  :گردیده قابل احصا نیست و لذا تنها به ذکر برخى از منابع و مؤلّفین اکتفا مى کنیم

، طبع حیدرآباد دکن، حافظ احمد 121، ص 2عالمه دوالبى، در الکنى و االسماء، ج

 خطى؛ ابن حجر عسقالنى در 134؛ طبرانى درمعجم الکبیر، ص122بن حنبل درمناقب، ص 

، طبع میامیه مصر؛ 96، ص 5، طبع مصر؛ کنزالعمال، متقى هندى، ج325، ص 1االصابه، ج

، مکتبه قدسى، قاهره؛ ینابیع الموده، شیخ سلیمان 166، ص 9مجمع الزواید، ابى بکرهیثمى، ج

؛ تاریخ ابن عساکر؛ محب الدین طبرى در 167، طبع اسالمبول وص 228بلخى، ص 

، طبع قاهره؛ حافظ نهبانى در شرف النبى، 21ذخایرالعقبى، ص

)  151(ص 

، طبع بوالق مصر؛ ینابیع الموده، 26؛ کنوزالحقایق مناوى، ص 14.مفتاح نجاء، ص225ص 

، طبع الهور؛ ابن 323، طبع اسالمبول؛ عبداهللا حنفى در ارجح المطالب، ص 179ص 

؛ میزان 354، ص 4، طبع حیدرآباد دکن و ج243، ص 6حجرعسقالنى در لسان المیزان، ج

، طبع الغرى؛ ارجح 98، طبع قاهره. کفایه المطالب، ص 281، ص 2االعتدال ذهبى، ج

؛ جمال 178، طبع الهور؛ کفایه المطالب، ص 458المطالب، ص 

، طبع قاهره؛ حدیث 32، ص2خطى؛ میزان االعتدال، ج78الدین ابن حنویه دربحرالمناقب، ص

، طبع 160، ص 3 اسالمبول؛ مستدرك حاکم، نیشابورى، ج256، ینابیع الموده، ص 3

؛ میزان 160، ص 3؛ تلخیص مستدرك، ذهبى، ج278حیدرآباد دکن؛ کفایه المطالب، ص 



، طبع مصر، 507، ص 3، طبع قاهره، االصابه، ابن حجر عسقالنى ، ج234، ص 1االعتدال، ج

، 160، ص2؛ الکنى و االسماء، ج113 و 16، خطى، ص 15؛ مفاتح نجا، ص 367، ص 4ج

؛ ذهبى 106و 105،خطى وص116طبع حیدرآباددکن؛ بحرالمناقب، احمدحنفى موصلى، ص 

، مناقب 32، ص 220 و 82، ص 463،ص 1،طبع قاهره،ج183، ص 2در میزان االعتدال ج 

، طبع اسالمبول، ص 245؛ ینابیع الموده، ص 240و 82، طبع تبریز، ص 90خوارزمى، ص 

131 ، 261،230 ،194 ،35 ، 172 ،164 ، 194 ،213 ، 227 ،260 ،89 ، 259 ، 247 ، 236 ، 

 ، طبع صاوى مصر؛ نزهه المجالس، 176، ص 13 ،صحیح ترمذى، ج332 ، 312 ، 244

، خطى 260، ص 2 ؛ فضایل صحابه، ج233 و 232، طبع قاهره، ص 222، ص 2صفورى، ج

؛ 158، طبع عبداللطیف، مصر، ص 230 ابن حجز هیثمى در صواعق المحرقه، ص 258و 

؛ عبداهللا شافعى 275، ص 3، طبع حیدرآباد، ج94، ص 2لسان المیزان، ابن حجرعسقالنى، ج

 309 ،512، طبع الهور، ص 312 خطى، ارجح المطالب تسرى، ص 209در مناقب، ص 

، طبع مصر، ص 189، ص 2، ریاض نظرى محب الدین طبرى، ج530 ،331، 461 ، 311،

؛ موفق ابن احمد در 523، خطى و 2695 ؛ اُسدالغایه، ابن کثیر، ج 209 ، 333  ، 311، 214

، طبع الغرى، 66مقتل الحسین، ص 
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، 166، ص 9، طبع صادى مصر، مجمع الزواید، ج248، ص 13، صحیح ترمذى، ج99ص 

 ، طبع 244 ، تذکره، ابن جوزى، ص 131 ، 169 ،174، 182، 184، 169طبع قاهره، ص 

. 77،  طبع میامیه مصر، ص 442، ص 1الغرى حافظ احمد حنبل در مسند، ج

، مستدرك حاکم، 30 و 35، ص 2، طبع جاواج 29القول فصل حداد علوى حضرمى، ص 

 23، 25؛ ذخایر العقبى، ص151 ، 1370، طبع حیدرآباد دکن، ص 149، ص3نیشابورى، ج



، 137، 133، طبع جامعه الطهران، طبع خطى، ص130؛ معجم الکبیر، ص 123 ،130 ،91،

؛  بدایه و نهایه، ابن کثیر 199 ، طبع دهلى، ص 158؛ معجم صغیر، ص 52، 103، 136

، طبع محمدیه مصر؛ شفاء 102، ص 1 ؛ جامع االصول،ج207 ، 36 ، 205 ،ص 8دمشقى، ج

؛ 60، ص 2، ج5، طبع مصر، ص8، ص 3؛ تاریخ ذهبى، ج16، 42، ص 2قاضى، عیاض، ج

، 107، 145، 59، 66، 59، 66 ، 103،95، 111، 61، طبع الغرى، ص 99مقتل الحسین، ص 

،ص 5؛ اسدالغایه،ج287 ، ص 13 ، طبع مصر، ج136،  ص 7؛ تاریخ بغدادى، ج108، 75

، طبع میامیه مصر و ص 92 ، ص 5؛ کنزالعمال، ج94 ، 109 ،29،ص 4،طبع مصر،ج523

؛ سیر اعالم نبالء، ذهبى، 91، ص 1؛ اخبار اصفهان، حافظ ابونعیم، ج 96، 127، 94، 106

، طبع دارالمعارف 91، ص 2، طبع مصر؛ تاریخ اسالم، ذهبى، ج171، ص 3، ج91، ص 2ج

؛ سنن الهدى، احمد حنفى قدوسى، ص 184 و 198؛ کفایه الطالب، ص 6، ص 3مصر، ج

، طبع 232، طبع بیروت، نظم دررالسمطین، زرندى،  ص 82، خطى؛ طبقات معتزله، ص565

، طبع اسالمبول؛ طبع ینابیع الموده؛ 370؛ فصل الخطاب، بخارى، ص210،213قضاص، ص 

، ص 3، طبع بیروت؛ شکوه المصابیح، خطیب تبریزى، ج479، ص 4محاضرات االدباء ، ج

، طبع دهلى؛ فرایدالسمطین، 254، طبع دمشق؛ علم الکتاب، سیدخواجه میر، ص 258

؛ 14، ص 3، طبع قاهره، ج213، ص 1حموینى، خطى؛ ذخایرالموارث عبدالغنى نابلوسى، ج

، طبع حیدرآباد الجمع بین 430، ص 10، ج 297، ص 2تهذیب، ابن حجر عسقالنى، ج

، طبع ادبیه بیروت، مؤلف 437صحاح، خطى ابوالحسن زرین عبدرى؛ انوار محمدیه، ص 

. 629شبهانى ص 
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  امام حسین علیه السالم الگوى عمل

در امر به معروف و نهى منکر، باید روش عقالنى به کار گرفته شود، نه افراط و تفریط؛ 

زیرا افراط و تفریط روش ظالمان و جاهالن است  است که باعث سلب اعتبار مى گردد. 

انسان هاى جاهل به روش عقالنى هدایت مى گردند و لذا در تمام روش هاى عقالنى و 

حکیمانه از جمله در امر به معروف و نهى از منکر، باید الگوى ما، اهل بیت عصمت و 

طهارت از جمله امام حسن و حسین علیهم السالم باشد چنان که در روایات متعددى به این 

: معنا اشاره شده. عالمۀ مجلسى«ره» در بحاراالنوار چنین نقل مى کند

مرَا على شیخ یتوضَا وال یحسن،فأخذا فى التنازع یقول  «اَنَ الحسن و الحسین علیهم السالم

 أیها الشَّیخ کن حکماً بیننا یتوضّا کل واحد : أنت ال تحسن لوضوء فقاال:کل واحد منهما

 کالکما تحسنان الوضوء ولکن هذا الشیخ الجاهل هو :أینا یحسن؟ قال:منّا فت فتوضّأ قاال

الذى لم یکن یحسن! وقد تعلّم اآلن منکما وتاب على یدکما ببرکتکما وشفقتکما على اُمه 

 1جد کما».

 از جایى عبور مى کردند، مشاهده فرمودند که علیه السالم«روزى امام حسن و امام حسین 

پیرمردى در حال وضوگرفتن، اشتباه وضو مى گیرد، در این حال، امام حسن و امام حسین 

وضوى من بهتر است! در این صورت نزد پیرمرد آمدند و :  هریک فرمودندعلیه السالم

اى پیرمرد! ما دو نفر وضو مى گیریم و شما تماشا کنید و بعد قضاوت کرده و : فرمودند

 .319،ص 43بحار االنوار ،ج  -1

 

                                                           



بگویید آیا وضوى کدام یکى از ما بهتر است! بعد از آن ، هردو برادر وضوگرفتند و 

هنگامى که وضوگرفتن پایان یافت، سؤال کردند وضوى کدام یک از ما بهتر است؟! 

 وضو گرفتن هردوى شما نیکوست، :پیرمرد جاهل  وقتى که  جریان  را  مشاهده کرد؛ فرمود

این وضوى من است که درست نبوده، لکن فعالً با برکت لطف و مهربانى شما که بر 

امت جدتان دارید، وارد شدم». 

)  154(ص 

شهادت سرور شهیدان علیه السالم 

یکى از مصیبت هاى جانسوزى که به دست عده اى از ستمگران و ظالمان، بعد از رحلت 

 بر اهل بیتش علیهم السالم وارد گردید، شهادت صل اهللا علیه و آله وسلمرسول خدا 

مظلومانۀ امام حسین علیه السالم با اهل بیتش، در سرزمین کربال بود. 

 رأیت رسول اهللا  : اُم سلمه وهى  تَبکى فقلت ما یبکیک؟ قالت ٰ◌ «دخلت على:سلمى گوید

 یا لك ما : رأسه ولحیته التراب. فقلتٰ◌  وعلى– تعنى فى المنام – صل اهللا علیه و آله وسلم

 1شهدت قتلَ الحسین اَنفاً».: صل اهللا علیه و آله وسلمرسول اهللا؟قال 

:  چرا گریه مى کنى؟ درجوابم فرمود:«منزل ام سلمه رفتم که درحال گریه بود،گفتم

 را در خواب دیدم که با محاسن خاك آلود بود، سؤال صل اهللا علیه و آله وسلمرسول خدا 

کردم اى رسول خدا چرا محاسن شما خاك آلود است؟!  

«اآلن شاهد کشته شدن حسین بودم». :فرمود

 .615،ص 5-سنن ترمذى،ج1

 

                                                           



«کان النبى صل جالساً ذات یوم فى بیتى : هم چنین از ام سلمه نقل شده است که گفته

 ال یدخلنَ على أحد،فانتظرت فدخل الحسین فسمعت نشیج (صوت معه توجع و بکاء :فقال

کما یرد الصبى بکاءه فى صدره) النبى یبکى اطلعت فإذاً الحسین فى حجره أوإلى جنبه 

صل اهللا علیه و آله یمسح رأسه وهو یبکى،فقلت واهللا! ما علمت به حتّى دخل فقال النبى 

 أما من أحب الدنیا فَنَعم. : أتُحبه؟ فقلت: إِنّ جبرائیل کان معنا ى البیت فقال: وسلم

ما : «إِنّ اُمتک ستقتل هذا بأرضٍ یقال له کربال، فتناول جبرائیل من ترابها فأراه النبى، فلما اُحیط بالحسین  حین قُتل قال: فقال

 2 أرض کرب و بال».صل اهللا علیه و آله وسلم أرض کربال. قال علیه السالم صدق رسول اهللا :اسم هذه األرض؟ قالوا

 کسى نزد من : در خانه نشسته بود که فرمودصل اهللا علیه و آله وسلم«روزى رسول خدا 

 نزد رسول خدا آمد،  علیه السالم من در حال انتظار بودم که امام حسین:نیاید! ام سلمه گفت

سپس شنیدم که  
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پیامبر مانند بچه اى که گریه را در گلوى خود مى پیچد،گریه مى کند. آگاه شدم که پیامبر 

حسین را در دامان یا پهلوى خود نهاده و دست بر سر و صورت او مى کشد و گریه 

 به خدا قسم من از روزى که نزد شما آمده ام چنین حالتى را ندیدم. :مى کند. سؤال کردم

 به درستى که جبرئیل  در خانه نشسته بود و : فرمودصل اهللا علیه و آله وسلمرسول خدا 

 به درستى که : بلى. جبرئیل فرمود: اى رسول خدا!  حسین را دوست دارى؟ گفتم:فرمود

بعد از تو به زودى امتت اورا در سرزمینى به شهادت مى رسانند که کربال نامه دارد. سپس 

جبرئیل مقدارى خاك برداشت و به پیامبر نشان داد. هنگامى که دشمن، امام حسین را 
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 کربال. :احاطه کرده بود، امام سؤال کرد که این سرزمین چه نام دارد؟! اصحاب فرمودند

 جدم رسول خدا راست فرموده بود. این زمین، پر مشقّت و :امام حسین علیه السالم فرمود

پر بالست. 

)  157(ص

ویژگى هاى شخصیت امام حسین علیه السالم 

آیا تاکنون  انسانى را دیده اید که با نام خدا قیام کند و به   حرکت درآید، بمیرد، دیدید 

چگونه مقصد خود را که هدف خویش را نام او، برگزیند؟ 

مقصداوتا آن جا فرازست که همه چیز زندگى را فرود مى بیند و هدف چنان برتر، جز 

ملکوت اعلى را مد نظر ندارد، گهواره اش آسمان هاى برین است وجاى هیچ شگفتى نیست 

که به سویش پرکشد. خواستار پیوستن بدان سامان بود، زیرا عاشق بازگشت به اصل 

خویش وبازجستن روزگار وصل خویش در وجودش است. 

هرکسى که دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش 

راه خود را ازمیان سنگ ها و خارها به پیش مى گیرد، خشنود و خوشدل پیش مى رود و با 

آرامش و اطمینان دراین ره گام بر مى دارد. با آرمان برین خود رازها بیان مى دارد. آیا 

فراسوى اهللا خواستى و جز به سوى اهللا بازگشتى، و پس از اهللا و برتر از او حقیقتى هم 

هست؟ 

اگر ما حسین را برفراز همۀ بزرگان جاى دهیم، نه تنها بزرگى را در جود او بیشتر به 

شمار آورده ایم، بلکه بزرگى را بر چکاد عظمت، مشاهده کرده ایم که در برابرش بزرگان 



کوچک ند، و شخصیتى را نشان داده ایم که از همۀ شخصت ها برتر است، وابر مردى ست 

در میان همۀ  مردان. 
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شخصى که چون از هر سوى کوه وجودش فراز شوى به ستیغ بزرگى رسى، تا آن جا که 

او را مرکز برخورد بزرگوارى ها با یکدیگر و مجمع یکتایى ها مى یابى. زیرا بى گمان هر 

 و مردانگى على و فضیلت فاطمه صل اهللا علیه و آله وسلمکس در سرچشمه عظمت پیامبر 

فراجوشید، نمونۀ بى همتاى عظمت انسان خواهد شد و از آیات و بینات به شمار خواهد 

رفت. یادآور، یاد یک شخص نیست. یاد انسانیت جاویدان است و تاریخ او، سرگذشت 

یک قهرمان نیست، تاریخ یک قهرمانى به همتا است. پس حسین علیه السالم یک شخص 

است اما آیت اشخاص، یک بزرگ است اما حقیقت بزرگى. 

بنابراین شایسته آن است که همچون سرچشمه الهام که با نیرو مى جوشد و پرتوافکن 

است وبا تابش انوار خود همه نسل ها را روشنایى مى بخشد پیوسته از آسمان وجودش نور 

گیریم، چه این پرتوافکنى همیشگى است. 

اگر کسى نیک بیندیشد بزرگ ترین ژرفا، وفداکارى، و بزرگ ترین نمونه ها را در وجود 

او مى یابد تا آن جا که گویى دست خدا بر صفحه ابدیت با مرکب خون رنگ چنین 

نگاشته است. اخالص واژه اى است که معناى آن در سخت ترین مرگ نشان داده مى شود. 

کس مى خواهد مخلص باشد باید خود را آماده براى نامالیمات چنین مرگى کند. 

 

 



بررسى ویژگى هاى شخصیت امام حسین علیه السالم 

به حق مى توان گفت که درك ابعاد شخصیتى امام حسین کارى بس مشکل ودشوار است، 

آن هم با شرایط پیچیده اى که دارد. شرایطى که بازتاب هاى چندى از روشنایى بر آن 

افتاده، لیکن در زیر آن موجى است خروشان که محیط اسالمى آن روزگار را شکل 

مى داد و آن جریان از روزى  پدیدار شد که موضوع حکومت در میان عصبیت قبیلگى و 

طرز تفکر دینى در نوسان بود، سپس به رنگ هاى گوناگون درآمد و هر روز به شکل نو 

نمایان گردید. وسرانجام به صورت یک عقیده و دین به پایان رسید. بررسى  
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ویژگى هاى شخصیت حسین علیه السالم پژوهش درباره انسانى به شمار نمى رود که داراى 

عناصرى ناگسستنى از یکدیگر است وبتوان درباره اش حکم و بلکه بررسى عناصر تاریخ 

اسالمى است. 

ما دراین نوشتار برآنیم تا به بررسى گوشه اى از ویژگى هاى شخصیتى آن ابرمرد تاریخ 

اشاره داشته باشیم، اگر چه قلم قاصر و زبان الکن از بیان شخصیت عظیم آن بزرگوار مى 

: باشد.لکن

آب دریا را اگر نتوان کشید  هم به قدر تشنگى باید چشید  

-پاى بندى به اصول  1

یکى از ویژگى هاى شخصیتى امام حسین علیه السالم پاى بندى آن بزرگوار به اصول و 

بنیادها مى باشد. این ویژگى را مى توان در وصیت وى به برادرش محمد حنفیه درك نمود 

 من این قیام را نه از روى خودبینى و سبک سرى مى کنم، نه قصد طغیان دارم و :که فرمود



نه   آهنگ تبهکارى  در سر و نه  ستمگرى را در خود مى پرورانم، بلکه تنها هدف من آن 

است که درمیان امت جدم خواستار اصالح شوم. با این حرکت خود مى خواهم به معروف 

فرمان دهم و از منکر بازدارم. هرکس بر پایۀ حق از من پذیرا شد، خدا به حق بسى 

شایسته تراست و هرکس نپذیرفت، چنان در آهنگ خود پایدارى کنم که خدا میان من و 

 این سخنان صریح 1آن گروه به حق قضاوت فرماید،که او از همه داوران بسى بهتر است.

رادرکاخ فرماندارى و در مرکز حکومت و سرسراى قدرت بى هیچ پروا وهراسى بیان 

کرد. با قلبى استوار و شجاعتى بى نظیر و با پشت گرمى به اصول اعتقادى و پایدارى در 

مکتب.در این پاسخى که امام حسین علیه السالم به ولید داد؛  

قدرت رودرو ایستادن را با هوشمندى سیاسى و راه خردمندانۀ رهایى را با سالمت منطق و 

  :پدیدة تسلیم را با اعتراض شدید در هم آمیخته است.در تاریخ چنین آمده
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ولید فرماندار مدینه، امام حسین علیه السالم را دعوت نمود و خبر مرگ معاویه را به اوداد 

و او استرجاع نمود، سپس نامۀ یزید را در مورد گرفتن بیعت براى او خواند. حسین به او 

گفت به نظرم نمى رسد که تو به گرفتن بیعت من براى یزید پنهانى اکتفا کنى، بلکه 

آرى چنین است و :خواستار بیعتى آشکار هستى که مردم از آن با خبر شوند، ولید گفت

امام حسین علیه السالم فرمود که برگرد و فردا همراه گروهى از مردم نزد ما بیا. 
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 به خدا قسم اگر حسین هم اکنون بیعت نکرده از تو :در این هنگام مروان به ولید گفت

جدا شود، هرگز نخواهى توانست بدو دست یابى. او را حبس کن و تا بیعت نکرده اجازه 

بیرون رفتن به وى نده یا اینکه گردنش را بزن. 

واى برتو اى  پسر زن کبود چشم! تو  مى خو اهى  :حسین رو به مروان کرده به او گفت

گردن مرا بزنى یا او! دروغ گفتى به خدا قسم و پستى نشان دادى. سپس رو به ولید کرده 

 فرماندار، ما از خاندان نبوت و سرچشمه رسالتیم، خدا به وسیله ما آغاز نهاد و به :و گفت

وسیله ما به انجام رسانید. درحالى که یزید تبهکارى میخواره وکشنده اشخاص بى گناه 

وآشکار سازندة فساد و تبهکارى هاست.کسى چون من با شخصى چون او بیعت نمى 

کند.لیکن امشب را به فردا رسانیم تا ببینیم کدام یک از ما به بیعت و خالفت سزاوارتریم. 

قدرت پایدارى براى حق در جان ها بانگ و فریاد حق نیز بى گمان اثر کوبنده خود را در 

گوشهاى باطل مى گذارد. و در نتیجه آن را یاکر مى کند یا در صالح و حق را به روى 

وى مى گشاید. 

فریاد حق امام نیز همان طنین بلندى بود که انعکاس آن در گوش ولید پیچید. 

 سبحان ا...اگر :چنانکه ولید بعد از بیرون رفتن امام حسین خطاب به مروان چنین گفت

حسین گفت بیعت نمى کنم او را بکشم؟ به خدا سوگند گمان نمى کنم کسى با دست 

آغشته به خون حسین، خدا را مالقات کند و میزان عملش بسى سبک نباشد.خدا در روز 

قیامت بدو نمى نگرد و او را تزکیه نمى کند و شکنجه اى دردناك بهره او است. 
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-صراحت در گفتار 2

ازدیگر ویژگى هاى شخصیتى امام صداقت در گفتار آن حضرت مى باشد. این نیز یکى 

از بزرگوارى هایى است که در وجود امام حسین است. 

درنظر برخى افراد مبدأ و اصل بسى بزرگ است، اما همراه با نرمش و نیرنگ. لیکن امام 

حسین در برابر اصول چنان عظمتى از خود نشان داد که هرگز حاضر نبود در برابر بیعت 

با یزید سرمویى از آن برگردد و دست از آن بردارد.وهمان فریاد بلندى که چون شعلۀ 

  :آتش بود از او انتظار مى رفت. او دربارة بیعت با یزید چنین فرمود

سپاس  ویژه اهللا وآنچه مشیت اهللا است و نیرویى به کار ناید جز به وسیلۀ اهللا وصلوات خدا 

بر رسولش. مرگى که سرنوشت فرزندان آدم شده، چنان برازنده و زیباست که گردنبند 

جواهر در گردن دختران جوان، چنان به دیدار گذشتگانم واله و شیفته ام که یعقوب مشتاق 

دیدار یوسف بود. بهترین مرگ در پیکار، مرگى است که من با عشق و افتخار با آن 

روبه رو مى شوم. هم اکنون به چشم پیوند تن خویش را مى نگرم که گرگ هاى بیابان در 

کربال پاره پاره مى کنند و شکم هاى گرسنه خود را از آنها پر مى کنند. خشنودى خدا 

خشنودى خاندان پیامبراست. در برابر آزمایش او پایدارى را پیشه مى کنی و در برابر، 

پاداش پایداران را به دست مى آوریم. پاره هاى تن رسول خدا هرگز از او جدا نمى شوند، 

بلکه همه با هم در بهشت برین گرد مى آیند و چشمش را روشن مى کنند. وپیمانى را  که 

با او بسته اند بدین وسیله به سر رسانند. هان بدانید که تنها کسى که پذیراى پرداختن 



پاره هاى جگر خویش در راه ماست و به روان خویش وعدة دیدار پروردگار را داده است، 

  1باید با ما به حرکت درآید، زیرا من بامدادان عزم رحیل دارم.

-قاطعیت در عمل 3

جنبه دیگرى از ویژگى شخصیتى امام حسین علیه السالم، قاطعیت در عمل مى باشد که این 

جنبه از عظمت وى، عملى تر از صداقت در گفتار است. چه این یک آهنگ است و  
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عزم قاطع و تعهد درونى براى رسیدن به هدف نهایى با وجود هر نوع اشکالى. درکى است 

که افراد حساس چنان آن را احساس مى کنند که گویى در مغزشان جوششى چون 

انفجارآتشفشان به وجود آمده و در آنها جریان مى یابد. 

نمونه این مطلب سخنان آتشین و منطق حسین علیه السالم در برابر کسانى بود که مى 

خواستند نظر او را برگردانند. البته این کسان معذورند، زیرا نه جانى چون جان او در برو 

نه درکى چون درك او در سرو نه در قلب خود همچون او چنین گدازه ها یى پر شرر 

داشتند. 

یکى از این افراد عبداهللا بن عمر مى باشد که اگر چه یزیدى نبود اما آن جا که با مردانگى 

حقیقى روبه رو مى شوند، قدرت ابراز مردانگى ندارد و چون دانه هاى ریز شن که در 

دامنه کوهى بلند قرار دارد، با وزش باد به پایین سرازیر مى شود. امام حسین علیه السالم 

در پاسخ به وى که از او خواسته بود باگمراهان از در آشتى درآید و او را از کشتار و 

 :کشته شدن بر حذرداشت،گفت
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«اى اباعبدالرحمان،از جمله پستى هاى این جهان دربرابر خدا را ندیده و ندانسته اى،که 

سریحیى بن زکریا، به یکى از زنان هرزه و بدکاره بنى اسرائیل هدیه داده شد؟» 

از کلمات امام پى ببریم،که حاضر نیست از راه حق روبرگرداند. 

-زیربار ستم نرفتن 4

جنبه دیگرى از ویژگى شخصیتى امام حسین علیه السالم زیربار ستم نرفتن است. این جنبه 

از جنبه هاى دیگر برتر و باالتر مى باشد. چه بسا افرادى را دیده ایم که زمانى که دنبال 

شهوتى مى رود و یا کاالى گرانبهایى چشم او را مى گیرد و به دنیا پاسخ مثبتى مى دهد، 

چگونه اصول و صراحت و قاطعیت ارزش هاى موجود را از دست مى دهد. ونه تنها معنى و 

ارزش خود را از دست مى دهد، بلکه به ضد ارزش نیز تبدیل شده و مورد سرزنش قرار 

مى گیرد. و در این هنگام شرافت، پستى به شمار مى آید. زیربار نرفتن،سنگ بناى 

نخستین ارزش هاى انسانى است، به همین جهت امام حسین علیه السالم جز 
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نپذیرفتن خوارى و زور به چیزى رضا نداد ودر این باره سخنى گفت که نفس سرکش را 

  :نابود مى کند

«سوگند به خدا، نه همچون خوارشدگان دست تسلیم به شما مى دهم و نه چون بندگان 

ترسو فرار مى کنم. بندگان خدا،به پروردگار خود پناه مى برم از این که بخواهید مرا از 

خود برانید و بیفکنید و به پروردگار خود پناه مى برم، از هر خود بزرگ بینى که به روز 

  1قیامت ایمان نمى آورد.»
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آرى خوددارى او از تن دادن به ذلت و خوارى چنان مردانگى به مردان آموخت و زیربار 

ذلت نرفتن را به آنان تعلیم داد که هیچ کس تاکنون نتوانسته است مانند او عمل کند. 

آن حضرت از پذیرفتن آسایش ورفاه و لذت امتناع ورزید؛ زیرا لذت و نعمت حقیقى در 

چیزى فراسوى نعمت هاى دروغین زندگى و خواست هاى پست و نادرست آن مى باشد. 

آن کس که هدف واالیى در زندگى انسانى دارد، چیزى جز رسیدن به آن را لذت بخش 

نمى داند. و چیزى جز عملى شدن آن را سعادت نمى خواند. 

-قهرمانى امام حسین علیه السالم در بیان هدف 5

این جنبه از شخصیت امام حسین علیه السالم از جنبه هاى دیگر آشکارتر است. هیچ کس 

جز او بدین زیبایى از خود قهرمانى نشان نداده است. 

یکى از برترین موقعیت هاى قهرمانى حسین موقعیتى است، که این سخنان را به زبان 

  :مى آورد

«قوموارحمکم اهللا،الى الموت الذى ال بدمنه،فانّ هذه السهام رسل القوم الیکم.»؛ خدا شما را 

رحمت کند، به سوى مرگى به پاخیزید که از آن گریزى نیست، زیرا این تیرها  
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پیام آن گروه هستند به سوى شما براى آغاز جنگ. 

آن حضرت مدتى از روز را تن به تن یا جمعى، به پیکار سپرى کردند، به طورى که 

تعداد زیادى از یاران اندك حسین علیه السالم کشته شدند. در این هنگام امام ریش خود 

: را در دست گرفت و گفت



«خشم خدا هنگامى بر یهود برافروخت که براى او فرزند قایل شدند و خشمش هنگامى 

بر نصارا شدت یافت که او را در ردیف سوم تثلیت خود قرار دادند، و بر مجوس آنگاه 

سخت خشمگین شدکه به جاى او بر پرستش ماه و خورشید دست زدند و غضبش 

برگروهى برافروزدکه به اتفاق به کشتن فرزند دختر پیامبرشان کمر بستند اما سوگند به 

خدا دربرابرخواستشان سرتسلیم فرود نیاورم تا خداى را درحالى مالقات کنم که با خون 

خویش خضاب کرده باشم. 

«خدا شما را رحمت کند، به سوى مرگى : زیبایى شجاعت آن جاست که مى گوید

برخیزید» وآن جا که «سوگند به خدا تسلیم خواستشان نگردم تا خداى متعال را در حالى 

مالقات کنم که با خون خویش خضاب کرده باشم.» 

امام حسین علیه السالم یاران خود را بدون هیچ ترس ونگرانى به مرگ فرا مى خواند گویى 

به خوردن غذاى لذیذى دعوت مى کند، زیرا مرگى که براى رسیدن به هدف باشد در کام 

او بسیار شیرین و لذتبخش مى باشد. 

-همه چیز را کوچک شمردن غیر از خدا 6

این جنبه از عظمت امام حسین علیه السالم هم شگفت انگیز است. هرچیزى را جز خدا 

کوچک مى شمرد و همه چیز را براى رسیدن به هدف نهایى که همان خداست، سهل 

مى داند. هر چند که مشکل ترین کارها باشد. به همین علت به جرات مى توان او را دومین 

سازنده کاخ اسالم نامید، و او بود که کاخ توحید را باسازى نمود. 

او بودکه یارانش در جلوى چشمش به کام مرگ مى رفتند و فرزندانش پى در پى به   
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تلخ ترین منظره و سوزناك ترین شیوه حرمش را که در برابر او به ناله و بى تابى 

مشغول ند و از شدت تشنگى به خود مى پیچند. با وجود اینها هیچ کس جز حسین را 

ندیده ایم در چنین موقعیتى اصول مکتب را مقدس داند و در برابر خدا و براى رسیدن به 

خدا خم به ابرو نیاورده و مشکالت را براى خدا به جان و دل بخرد. 

-سخاوت و بخشش و دیگرخواهى  7

اسالم تنها دینى است که آموزش هاى مادى و معنوى خود را بر پایه این احساس گذاشته 

است و در توجه بدان به اندازه اى پیش مى رود که آن را پایه ایمان قرار داده است. 

اگر اسالم اعمال ظاهرى و شعائر را بر پنج پایه قرارداده است، ایمان او هنگامى استوار 

مى گردد که این احساس به تحقق برسد. 

« کسى از شما ایمان نیاورده، مگر این که : رسول خداصل اهللا علیه وآله وسلم مى فرماید

 1آنچه براى خود مى خواهد، براى برادرش هم بخواهد.»

امام حسین علیه السالم به اقتضاى فطرت و آموزش هاى دین، در زمینه احساس نوع 

دوستى نمونه بى مانندى است. ابن عساکردر تاریخ کبیر خود از قول ابى هشام قناد نقل 

مى کند که کاالیى از بصره براى امام حسین برده شد و تا آنها را نبخشید از جاى خود 

برنخاست. 
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ونیز گفته اند سائلى کوچه هاى مدینه را زیر پاگذاشت و آمد تا به در خانه حسین رسید. 

کوبۀ  در را زد و چنین گفت امروز کسى که به امید تو آمده دست خالى برنگردد و آن 

کس که حلقه در تو را کوفت ناامید نگردد. تو دارنده بخشش هستى و سرچشمه آن، پدر 

تو کشنده فاسقان و منحرفان بوده است. 

حسین علیه السالم در حال نماز بود،همین که صداى سائل را شنید نمازش را تمام کرد و 

 از :آمد. دید آثار تنگدستى بر چهرة اعرابى نشسته است. زود برگشت از قنبر، پرسید

هزینه  
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 فقط دویست درهم مانده که فرمودى میان افراد خانه :خانه چیزى در نزدت نمانده، گفت

 آنها را بیاور که از افراد خانه مستحق ترى رسیده. آنها را از قنبر گرفته :تقسیم کنم. گفت

به اعرابى داد و فرمود این مختصر را بگیر و عذر مرا بپذیر و بدان که دلم براى تو بسى 

 اگر در دست ما یک چوبدستى بود که دراز مى شد، (امکان و :مى سوزد و سپس فرمود

قدرت مالى داشتیم ) آسمان جود ما باران بخشش بر تو مى بارید. لیکن پیشامدهاى 

روزگار بسى گوناگون است و دست ما از درم بسى تهى است. اعرابى آن را گرفت و 

 خدا بهتر مى داند رسالتش را در چه خانواده اى قرار داده است. :گفت

 در نزد حسین علیه السالم نشسته بودم :یاقوت مستعصمى از انس روایت مى کند که گفت

 حسین و :که زنى خدمتگزار با دسته گلى وارد شد و با دادن آن گل به وى تحیت گفت

 تو آزادى به خاطر خداى متعال. به او گفتم خدمتگزارى دسته :در پاسخ تحیت به او گفت

 خدا ما را این چنین تربیت کرده :گلى براى تو مى آورد، تو او را آزادى مى کنى فرمودند

  :است و چنین مى فرماید



 از آن تحیت بهتر آزاد کردن او بود. 1فحیوا باَحسن منها اوردها»ٍ◌ «واذا حییتم بتحیه

-شجاعت  8

انسان هر چند که استعدادهایى سرشار،گسترده و برتر داشته باشد، جز با تقویت و تحکیم 

آنها به وسیله شجاعت، به پیروزى شایان نمى رسد، زیرا شجاعت به معناى به کار بردن 

توانمندانه این استعدادها و دادن ارزش حقیقى به آنهاست. 

پس شجاعت رساترین تعبیر براى نیروهاى درونى است. هر شخصیتى،در هر موقعیتى که 

باشد، هنگامى که شجاعت ندارد، ارزش انسانى خود را از دست مى دهد، به پژمردگى 

مى گراید، زبونى بر او چیره مى گردد و ترس هم، به هر شکل آن بیمارى 
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کشنده اى است که  شخصیت را،با همۀ  خرمى و سرزندگیش غافلگیر مى کند و مى کشد . 

شجاعت مهار کردن خود در برابر هر عاملى است، با هر شدت و قدرت که باشد، همچنین 

وجود و مقدار بقاء امم و عزت و سربلندى آنها وابسته به میزان بهره اى است که از 

شجاعت داشته باشند. همچنین خویشتن دارى و صراحت لهجه و مقاومت با نامالیمات و 

سختیهاى روزگار و احترام به آزادى دیگران ناشى از ملکه شجاعت است. 

تمام مظاهر این شجاعت در حسین علیه السالم وجود داشت و روح و جسم او مرکز 

نمایش عالیترین مرتبه شجاعت بود. وى با قوت قلب در نبرد با دلیران اقدام کرد و 

صابرانه حمله مى نمود و فرار از جهاد را پستى و عار مى دانست. با نفسى مطمئن و عزمى 

 .86سورة نساء،آیه  1
                                                           



آرام به استقبال شدائد مى رفت. مصافحه با شمشیر و نیزه را در راه خدا غنیمت مى دانست 

و جانبازى و ریختن خون دل را در راه عزت بهایى کم مى شمرد، واز پستى و دنائت ابا 

مى کرد، اگر چه متضمن قتل و شهادت باشد. 

طبرى و ابن اثیر از عبدا...بن عمار نقل کرده اند که وقتى پیادگان لشکر عمر سعد از چپ 

و راست حمله کردند، آن حضرت بر آنها که از جانب راست حمله ور شده بودند حمله 

کرد تا گریختند و برآنها که در سمت چپ بودند، حمله فرمود تا آنها را نیز تاراند، و در 

این حال عمامه بر سر و پیراهن خزى در برداشت. به خدا سوگند هرگز شکسته اى را 

ندیدم که فرزندانش و اهل بیت و اصحاب و یارانش کشته شده باشند، دلدارتر و قوى تر و 

بى بیم تر از حسین. به خدا سوگند پیش از او بعد از او کسى را مثل او ندیدم. به هر سو 

  1حمله مى کرد و لشکر از او مى گریختند.

  :ابن ابى الحدید مى گوید

 ما ندیدیم کسى را که :کیست در شجاعت مانند حسین بن على که در میدان کربال گفتند

انبوه مردم بر او حمله ور شده باشند، و از برادران و اهل و یاران جدا شده باشد، 
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شجاعتر از او مانند شیر، سواران را در هم مى شکست و چه گمان مى برى به مردى که 

 1راضى به پستى نشد و دست در دست آنها نگذارد تا کشته شد.

-صبروشکیبایى  9

چنان که از مفهوم آیات و روایات استفاده مى شود، عالوه بر بلندى مقام و رتبۀ صابران 

معلوم مى گردد که صبر کلید برکات و مقدمۀ نیل به مقامات معنوى و شرط توفیق در 

هرکار خیر و علم و عمل و کسب هر فضیلت است. 

امام حسین علیه السالم در مقام صبر امتحانى داد که دوست و دشمن از آن شگفت زده 

شدند و فرشتگان برحسب زیارت ناحیۀ مقدسه «ولقد عجببت من صبرك مالئکه السماء» 

نیز از آن شکیبایى در تعجب ماندند.صبر امام حسین علیه السالم تنها صبر در یک زمینه 

خاص نبود. بلکه شخصیت وجودى آن حضرت مزین به جمیع انواع صبر بود. صبر در 

جهاد، صبر در عبادت، صبر در مشکالت، صبر در مصیبت، صبر در خشم و غضب و...آن 

حضرت در مرحله عمل از خود شکیبایى نشان مى دادند.یکى از نمونه هاى صبر و 

بزرگوارى امام زمانى است که امام در مقابل لشکریان حر صبر نمودند و وقتى که در 

یک روز گرم و آفتابى نزد امام رسیدند و امام علیه السالم دیدند که آنها به سختى تشنه 

هستند، فرمان داد تا به آنها و اسبهایشان آب بدهند و بر حسب امر امام تمام سپاه دشمن 

 2و مرکب هایشان را نیز سیراب کردند و بر پاها و شکم چهارپایانشان آب پاشیدند.
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از نمونه هاى صبرآن حضرت امتناعى است که از ابتدا به جنگ داشت. با اینکه مى دانست 

لشکر کفر پیشه به هیچ وجه بر او و عزیزانش رحم نمى کنند و با این که از آنها  
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کارهایى سرمى زد که صبر کردن را در مقابل آنان دشوار مى نمود، ولى آن حضرت 

حجت را برآنها تمام ساخت و نه خود و نه اصحابش دست به اسلحه نبردند. 

هم چنین وقتى آب را روى امام و اصحابش بسته بودند و در لشکر امام حسین علیه السالم 

هیچ زن و مرد و کوچک و بزرگى نبود، مگر این که تشنه بودند و صداى تشنگى آنها 

همواره به گوش امام مى رسید. آن حضرت از ابتدا به جنگ خوددارى نمود. زیرا 

مى خواست جنگش با آنها صورت دفاع داشته باشد. 

آرى صبر آن حضرت در مقابل تشنگى، و نشانه تصمیم و عزم راسخ فوق العاده آن امام 

همام مى باشد. 

نتیجه  

آنچه گفته شد از مهم ترین عناصر شخصیتى بود که امام حسین علیه السالم بیشترین بهره 

را از هر یک برده است، لذا او شخصیتى است برتر از دیگر شخصیت ها، واگر بخواهیم 

: شخصیت او را با دیگران مقایسه کنیم، جوابى جز این ضرب المثل عربى نخواهیم داشت

یعنى من ستارة سها را به او نشان مى دهم و او ماه را با همه  1«اریه السهاو یرینى القمر»

وضوحش به من نشان مى دهد. 

 .168دکتر سید محمد مهدى جعفرى،برترین هدف در برترین نهاد،ص  1
                                                           



او به دنیا با چشمى دیگر و از زاویه اى دیگر نگریست و در نتیجه آن را چنان که 

حقیقتش بود دید،نه کمترین تمایلى به دنیا در او پیدا شد و نه کوچکترین چشم داشتى 

بدان در وجودش پیدا گردید. 

امام حسین علیه السالم در این دانشگاه درسى به ما مى دهد.که نمونه درخشانى از رهبر 

مبارزى را به ما نشان مى دهد که چون پا به میدان حق و باطل مى گذاشت جز با پیروز 

گردانیدن حق یا فداشدن در راه آن از میدان بر نمى گشت. اگر چه پیروزى حق حتمى 

است و اگر چه باطل را براى چند روز صولتى و اهل باطل را دولتى باشد لیکن پایدار 

نیست. 
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حسین اى همایون هماى سعادت         حسین اى شه ملک صبر و شهامت  

فروغى زنور تو خورشید رخشان    زدریاى جود تو کوثر حکایت  

تویى نور چشمان زهرا وحیدر     گل احمد بوستان رسالت  

بپا از قیام تو شد پرچم دین    نگون گشت اعالم کفر و ضاللت 
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شخصیت امام شهیدان علیه السالم  

زهرا ریعان  

امام حسین از نگاه انبیاء الهى  



حضرت آدم  

آوازة بلندش زمان ها را در نوردیده و به آغاز هستى و به دوران حضرت ابوالبشر آدم علیه 

السالم مى رسد، آن جا که خداوندگار آسمان ها و زمین به حضرت آدم آموخت چگونه 

خدا را به خمسۀ طیبه سوگند دهد تا توبه اش را بپذیرد. حضرت آدم علیه السالم همین که 

به زمین  هبوط کرد ودر پى همسرش حوا در اطراف زمین جستجو مى کرد گذرش به 

سرزمینى افتاد که ناگهان غم او را فراگرفت و سینه اش تنگ شد. سر به آسمان بلند کرد 

 بار پروردگارا، آیا از من گناه دیگرى سرزده که مرا به بال مبتال :و عرض کرد

مى فرمایى.من همۀ  زمین  را سیرکردم اما هیچ کجا به این اندازه اندوهناك  نشدم. خطاب 

رسید آدم از تو گناهى سرنزده لیکن دراین سرزمین فرزندى از نسل تو به نام حسین 

 آیا حسین پیامبر است. :مظلومانه خونش ریخته مى شود. آدم علیه السالم عرض کرد

 1 خیر ولى نوة  پیامبر است.:پروردگار فرمود

) 174(ص 

حضرت نوح  

حضرت نوح علیه السالم همین که سوار بر کشتى شد و به نقاط مختلف دنیا سفر کرد و 

جایى رسید که ناگهان کشتى متوقف شد و زمین با جاذبۀ خاصى کشتى را نگه داشت. 

 پروردگارا، :حضرت نوح نگران غرق شدن کشتى شد و به پروردگار خویش عرض کرد

این چه گردابى است که در آن افتاده ایم، ما همۀ  زمین را سیر کردیم مشکلى نداشتیم، این 
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« در این : چه سرزمینى است که این قدر مصیبت بار مى باشد؟ جبرئیل فرود آمد و گفت

 1مکان است که حسین نوه خاتم پیامبران و پسر خاتم اوصیا به شهادت مى رسد»

حضرت موسى  

حضرت موسى در روزى که به اتفاق «یوشع بن نون» سفر مى کرد همین که به سرزمین 

 :کربال رسید بند کفشش پاره شد و خارى به پایش رفت و خون جارى شد، عرض کرد

پروردگارا چه لغزشى از من سرزده که چنین شد؟ به او وحى شد در این سرزمین حسین 

به شهادت مى رسد و خونش ریخته مى شود. 

جهت همدردى و همرنگى با او خون تو نیز در این مکان ریخته شد. موسى علیه السالم 

 سبط حضرت محمد مصطفى صل اهللا علیه و : حسین کیست؟ به او گفته شد:عرض کرد

   2آله وسلم پسر على مرتضى علیه السالم.

حضرت سلیمان  

حضرت سلیمان نبى نیز پى به شهرتش برد. او که سوار بر قالیچه در هوا سیر مى کرد به 

سرزمینى رسید که باد او را سه بار دور خودش چرخاند و او را در آن سرزمین  
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 در این سرزمین : چرا ساکن شدى. باد گفت:متوقف کرد سلیمان علیه السالم به باد گفت

 حسین کیست؟ گفت سبط محمد مختار پسر :حسین علیه السالم کشته خواهد شد. پرسید

 1على کرار»

وه! که چه عجب باد نیز خبر از شهادتش مى دهد. او را خوب و شایسته مى شناسد، اى 

 درآن سرزمین  تفتیده جریان آب را به   سوى خیمه هاى 61کاش این باد  در عاشوراى

حضرتش هدایت مى کرد تا این قدر آب شرمنده  آل اهللا نشود. یکى از مردان اهل معرفت 

 در شب عاشورا، اهل منزل در کنار حوض خانه مشغول شستن ظروف شام بودند :مى گوید

و من نیز در کنار حیاط قدم مى زدم، وقتى شیر آب را باز کردند ناگهان شنیدم که آب 

 « من به کربال رفتم و سعى کردم خودم را به اباعبداهللا برسانم، اما خدا لعنت کند :مى گوید

 2کسانى را که مانع رسیدن من به حسین علیه السالم شدند.»

حسین علیه السالم از نگاه پیامبر صل اهللا علیه و آله وسلم و على علیه السالم  

 «سلونى قبل ان تفقدونى؛ از من :موالى متقیان در باالى منبر مشغول خطابه بود فرمود

 یا امیرالمؤمنین، :بپرسید. پیش از آن  که  مرا نیابید». مردى از جاى برخاست و گفت

اخبرنى کم فى راسى و لحیتى من شعره؛ مرا خبر کن که در سر و صورت من چند مو 

 سوگند به خدا چیزى از من پرسیدى که قبالً خلیل من رسول :هست. امیر مؤمنان فرمود

اهللا صل اهللا علیه و آله وسلم به من فرموده بود که تو این سؤال را از من خواهى کرد و 

 .244همان،ص – 1
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مرا مطلع ساخت که چند مو در سر و صورت تو هست، خبر داد که در هر بن و ریشۀ 

موى تو شیطانى است که تو را گمراه مى کند و در خانۀ  تو فرزندى است که فرزندم 

حسین را شهید خواهد کرد و آن مرد کسى نبود مگر پدر عمر سعد که فرزندش در آن 

هنگام تازه به راه افتاده بود. 

والدت  

سخن گفتن از زمان والدت و مکان شریف نزول حضرتش به عالم ناسوت و دامن طبیعت 

آن چنان مشهور و معلوم است که کمتر کسى را نیاز به یادآورى آن حادثه عظیم است. 

همۀ خاطرهاى دلسپرده به محبت اهل بیت، سوم شعبان سال چهارم هجرى در شهر پیغمبر 

خاتم را همواره در قلب هاى پر مهر خود حک کرده اند و گویا هنوز نیز با چشم دل و 

گوش جان مى بینند و مى شنوند که پیامبر اکرم آن چنان مشتاق زیارتش بود که خود را 

به خانۀ على علیه السالم رسانید و از اسماء خواست که کودکش را بیاورد و او شبیر 

هارون زمانش را اذان و اقامه گوید و سالم خداى عزوجل را از جبرئیل بشنود و به بهترین 

  1نحو خواب شگفت ام ایمن را تعبیر فرماید.»

طاووس یمانى مى گوید «هرگاه حسین علیه السالم در مکان تاریکى مى نشست مردم به 

 2واسطۀ نورپیشانى وزیرگلوى او راه را پیدا مى کردند و آن حضرت را مى یافتند.»

 .150؛ مقتل مطهر،ص 669، ص 1؛منتهى اآلمال (معرب)،ج30،ص45بحاراالنوار،ج– 1
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ما نیز از فراسوى زمان راه هدایت و والیت را مى یابیم، زیرا که شعاع پرنور زیر 

گلویش آن چنان تاریخ را شکافته و در نوردیده که به وضوح از پرتو آن نور مى توان 

مقاومت یاران و رهروانش را در مقابل یزیدیان زمان به نظاره نشست. 

ویژگى هاى شخصیت امام حسین علیه السالم  

شخصیت امام حسین علیه السالم را نخست از زبان وحى و سپس از بیان امامت و آن گاه 

از عملکرد خالصانۀ  خودش بیان مى کنیم. امید است که مهر مهر ما را با مهر جهان 

افروزش مهرى جاودانه ببندد که روز به روز از ترنم توجهاتش به ایمان و یقینمان 

افزروده گردد. 

همان گونه که جسممان در آغاز و انجام کار قرین با مهر پاك تربتش بوده و خواهد بود 

روحمان نیز همواره ستایشگر روح بلند و با عظمت او باشد که جایگاه رفیعش در مقام 

(ارجعى الى رب راضیه مرضیه) پروردگارش استقرار دارد. 
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سیماى امام در قرآن  

 «بسم اهللا الرحمن الرحیم کهیعص» که کافش :قرآن او را این گونه معرفى مى فرماید

اشاره به کربالست و هائش اشاره به هالك خاندان عصمت،یائش به یزید و عینش به 

 انسان کامل است و مظهر 1عطش وصادش به صبر و استقامت امام حسین علیه السالم 

تمامى صفات حق جل و جالله و مصداق بارز «تواصوابالصبر» آیه شریفه قرآن. 

 .168 و 167،ص 2؛ فصلنامه علمى- تخصصى انتظار،ج7، ص 13؛ تفسیر نمونه، ج320،ص 3نورالثقلین،ج–  1

 

                                                           



سیماى امام در نگاه پیامبر صل اهللا علیه و آله وسلم 

 رسول خدا صل اهللا علیه و آله وسلم را دیدم که حسین علیه :سلمان فارسى مى گوید

تو بزرگوار و پدر : السالم را بر زانوى خویش نهاده و او را بوسه مى زد و مى فرمود

بزرگوار تو امام و پسر امام و پدر امامان هستى، تو حجت خدا و پدر حجت خدایى که نه 

 2نفر و خاتم ایشان مى باشد.

 در محضر رسول خدا صل اهللا علیه و آله وسلم بودم که دیدم حسین :ابن عباس مى گوید

علیه السالم را بر روى زانوى راست و ابراهیم فرزندش را روى زانوى چپ نشانده بود و 

گاهى بر حسین بوسه مى زند و گاه  بر ابراهیم. در این هنگام حضرت جبرئیل فرود آمد و 

 خداى تبارك و تعالى بر تو سالم مى رساند و مى فرماید اراده کرده ایم یکى :عرض کرد

از این دو را فداى دیگرى کنى. رسول اهللا صل اهللا علیه و آله وسلم نظرى به هر دو 

 اگر ابراهیم از دنیا برود غیر از من کسى  محزون :انداخت و گریست وسپس فرمود

نمى شود، ولى مادر حسین فاطمه است و پدرش على پسر عم من و گوشت و خون من 

است و اگر بنا باشد من به تنهایى محزون شوم سزاوارتر است تا این که من و فاطمه و 

على محزون شویم و آن گاه پس از سه روز ابراهیم از دنیا رفت و پس از آن پیوسته به او 

 3مى فرمود فداى کسى شوم که ابراهیم فرزندم فدایش شد.

سیماى امام حسین علیه السالم از زبان على  

 .136،ص 2ترجمه ارشاد مفید،ج–  2

 

 .312،ص 11احقاق الحق،ج–  3

 

                                                           



والى متقیان او را اب االئمه مى دانست. پیوسته مراقب او بود تا نسل رسول اهللا به وسیلۀ 

آن بزرگوار ادامه یابد. در یکى از روزهاى نبرد صفین که امام حسن علیه السالم را دید 

به  

)  178(ص 

 «املکوا عنى هذا الغالم یهدنى، فاننى :سرعت در لشکر دشمن درحال پیشروى بود فرمود

». 1انفس بهذین على الموت لئال ینقطع بهما نسل رسول اهللا صل اهللا علیه و آله وسلم 

 «سلونى قبل ان تفقدونى»  :درهمان مجلس معروف که حضرت به مردم فرمود

 «برخیز و بر منبر برو :پس از ماجراهایى که اتفاق افتاد موالى متقیان به امام حسن فرمود

 حسن بن على علیه :و طورى سخن بگو که قریش بعد از من به تو ایراد نگیرد و نگوید

السالم نتوانست نیکو سخن بگوید». 

امام حسن بر باالى منبر رفت و حمد و ثناى خدا را به شیوة بلیغ و شریفى به جا آورد و 

  :درود مختصرى بر پیامبر فرستاد و شروع به سخن گفتن کرد و فرمود

«اى مردم،از جدم رسول خدا صل اهللا علیه و آله وسلم شنیدم که فرمود من شهر علمم و 

على علیه السالم دروازة آن است، هرکس بخواهد وارد شهرى بشود، باید از دروازة آن 

وارد گردد».  

سپس از منبر پایین آمد، امیرمؤمنان علیه السالم او را در آغوش گرفت و به سینه چسباند، 

«پسرم، برخیز و به منبر برو و طورى سخن بگو که قریش بعد : بعد به امام حسین فرمود
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 حسین بن على علیه السالم چیزى نمى داند و باید سخت :از من به تو ایراد نگیرد و نگوید

ادامۀ  سخن برادرت باشد». 

امام حسین علیه السالم باالى منبر رفت و حمد و ثناى خدا را به جا آورد و بر پیامبر 

  :درود مختصرى فرستاد و شروع به سخن کرد و فرمود

«اى مردم، از رسول خدا صل اهللا علیه و آله وسلم شنیدم که فرمود على علیه السالم شهر 

هدایت است، هرکس داخل آن شود نجات مى یابد و هرکس از آن تخلف ورزد، هالك 

مى گردد.» 

«اى مردم، شاهد باشید که این دو فرزندان : امیرمؤمنان او را هم به سینه چسباند وفرمود

رسول خدا و امانت هاى او هستند که به من سپرده و من هم به شما مى سپارم؛ اى مردم! 

 2رسول خدا در مورد آنها از شما خواهد پرسید!»
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با توجه به این واقعه مى توان دریافت عظمت وجودى حضرت ائمه طهار حسنین علیهم 

السالم به حدى است که امام المتقین آنها را نعمت خداوندى مى داند، زیراکه رسول خدا 

دربارة آن بزرگواران از امت سؤال مى کند. چون به اطیعواالرسول معتقدیم پس سؤال 

 :رسول اهللا در واقع سؤال خداى تبارك و تعالى است که در آیۀ شریفه قرآن مى فرماید

 ؛ درآن جا از نعمت هایى که به شما داده ایم سؤال مى کنیم.» 1«ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم»

  .29- 25-رساله حول الرویه،ص 2
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 «آن نعمتى که در روز قیامت از شما سؤال :امام صادق علیه السالم در ذیل این آیه فرمود

مى کنند ما اهل بیت هستیم. در قیامت سؤال مى کنند ما اهل بیت را براى شما فرستادیم 

» 2شما با آنها چه کردید؟

در این جا بى مناسبت نیست قبل از این که پاره اى از صفات حضرتش را بیان کنیم 

صفات امام را از زبان امام على علیه السالم تعریف نماییم و در نتیجه دریابیم همانا علم و 

سیرة عملى امام حسین علیه السالم که به عنوان سند صفاتش یاد مى کنیم جملگى برخاسته 

از عصمت و به عنوان اتمام حجت بر همه ماست. 

طارق بن شهاب از امیرمؤمنان علیه السالم روایت کرده: اى طارق، امام کلمۀ خدا، حجت 

خدا، وجه خدا، حجاب خدا و آیت خداست؛ خداوند او را بر مى گزیند و آنچه بخواهد در 

او قرار مى دهد و بدین سبب طاعت او را واجب مى شمارد و او را بر تمام آفریدگانش 

 » 3والیت مى بخشد.

«امام پاك از گناهان، و مبرا از عیب ها و آگاه : درجاى دیگرى از این حدیث مى فرماید

بر غیب ها و ظاهرش امرى است که به دست نیاید و باطنش غیبى است که درك نشود، 

یگانۀ روزگار خود است، خلیفۀ خدا در نهى و امر اوست، آنان قلۀ بس بلند، راه بس  
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استوارند، هرکه ایشان را بشناسد و راه ایشان را پیش بگیرد از زمره آنها خواهد بود و این 

آیۀ شریفه به آن اشاره دارد که « پس هر که از من پیروى کند از من خواهد بود 

)». 36(ابراهیم 

خداوند ایشان را از نور عظمت خود آفرید و کار مملکت خویش بدیشان سپرد، پس 

ایشان سر مخزون خدا، اولیا مقرب او هستند، به سوى خدا مى خوانند و از جانب او سخن 

 1مى گویند و به امر او عمل مى کنند.

ویژگى هاى شخصیت امام حسین علیه السالم از رهگذر سیرة رفتارى او  

زندگى پر برکت آن بزرگ مرد تاریخ و انسان کامل سراسر درس هدایت و ارشاد است. 

اما شایسته است نویسنده فقط گزارشگر صادق باشد و به قلم فرسایى و تکلف نیفتد.  

درجایى که معصوم تمام عصمت خویش را در فرازهاى  پر افتخار زندگى  روزمره به 

زیباترین شکلى به تصویر مى کشد مناسب است اختیار قلم خویش به سیرة عملى 

افتخارآمیز سرور آزادگان جهان سپرده که امام خود فرمان دهد و مأموم فرمان برد،زیرا 

چگونه عقل حکم مى کند شمعى کم سو که همان روشنایى اندکش نیز مرهون آفتاب 

است به تفسیر نور بپردازد که آنها خود «خورشیدهاى تابان، ماه هاى نورافشان و ستارگان 

 2فروزان و پرچم هاى دین و پایه هاى علم هستند.»

م امتیازهاى ویژة امام حسین علیه السال

-ائمه اطهار همه از قلب او هستند. 1

 .618- 614همان،ص – 1

 - فرازى از دعاى ندبه. 2

                                                           



«لو بایعت یزید فعلى االسالم : -تداوم حیات اسالم مرهون شهادت اوست، خودش فرمود2

اگر با یزید بیعت کنم باید فاتحه اسالم را خواند.  3السالم»

)  181(ص 

 ان للحسین حراره فى :-شعله هاى محبت او در تمامى دل هاست، رسول اکرم فرمود3

        1قلوب الناس لن تبرد ابداً.

-در تربت اوشفا هست. 4

-تجسم عملى مفاهیم عالیه اسالمى است که به بهترین شکلى در کربال آنها را معنا کرده 5

است که نمونه هایى از آن در همین مقاله مى آید. 

 «الصدق عز، والکذب عجز، و : از حسین علیه السالم شنیدم  که گفت:راوى مى گوید

السرامانه،   والجوار قرابه، والمعونه، صداقه العمل تجربه، والخلق حسن عباده، والصمت زین، 

 راستى عزت است، دروغ ناتوانى، راز امانت است، 2والشح فقر، و السخاء غنى، و الرفق لب»

همسایگى خویشاوندى است، یارى کردن درستى است، کار آزمایش است،خوى نیک 

بندگى است، خاموشى آراستگى است، بخل نادارى است، سخاوت توانگرى است، نرمى و 

مدارا خردمندى است». 

دفتر عصمت را مى گشاییم و از بین اوراق نورانى آن برخى لمعه هاى نور را بر مى گزینیم 

و ضمن حظ و بهره از مطالعه آنها،  مصباح هدایت خویش را نیز تقویت مى نماییم. 

 ،نقل از سید بن طاووس.110،ص 2جاء العیون،ج– 3

 .74-حسین مظاهرى،زندگانى چهارده معصوم،ص 1

 .184،ص 2 تاریخ یعقوبى،ترجمه محمد ابراهیم آیتى،ج– 2

                                                           



امام حسین و اخالق  

بهترین تعریف را از اخالق و فروتنى مى توانیم از البه الى زندگى روزمره اش به تصویر 

: بکشیم

-یک روز امام حسین علیه السالم بر عده اى فقیر و مسکین که سفرة خود را پهن کرده 1

بودند گذر کرد. آنها گفتند اى پسر رسول خدا بفرمایید کنار سفرة  ما فقیران. امام علیه 

السالم فوراً 

) 182(ص 

 «ان اهللا ال یحب :دعوت آنها را اجابت کرد و نشست و با آنها هم غذا شد و فرمود

 1المستکبرین؛ خداوند متکبرین را دوست نمى دارد.»

-عصام بن مصطلق شامى گفت وارد مدینه شدم، چشمم به جمال زیباى حسین بن على 2

علیه السالم افتاد. منظره پاکیزه  و باشوکت جاللت او مرا به حسد واداشت و حسد هم 

سبب شد بغض و دشمنى را که در سینه از پدر او داشتم ظاهر کنم. به او نزدیک شده و از 

بله. بعد هرچه توانستم به آن :  اى پسر ابوتراب! امام فرمود:روى تحقیر و توهین گفتم

حضرتش و پدرش ناسزا گفتم. پس از روى عطوفت و مهربانى نگامى به من کرد و 

 «اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم بسم اهللا الرحمن و الرحیم خذ العفو و أمر بالمعروف :فرمود

و اعرض عن الجاهلین». 

 با :این آیه اشاره به مکارم اخالق رسول خدا صل اهللا علیه و آله وسلم است و بعد فرمود

من آهسته و آرام برخورد کن و کار را بر خود و بر من آسان کن و از خداى تبارك و 

 محمدکاظم ارفع،سیره عملى اهل بیت.– ۱
                                                           



تعالى طلب آمرزش بنما و سپس فرمود اگر تو از ما طلب یارى کنى ترا یارى خواهیم 

کرد و اگر چیزى بخواهى به تو خواهیم داد و اگر طلب ارشاد و هدایت دارى هدایتت 

مى نماییم. عصام گفت من از گفته و حرف هاى غلط خود پشیمان شدم و آن بزرگوار با 

 آنچه را که یوسف به برادران خطاکار خویش فرمود :فراست فهمید که من پشیمانم فرمود

 «التثریب علیکم الیوم یغفراهللا لکم و هو ارحم الراحمین» :من نیز مى گویم

عتاب و ماللتى نیست برشما،خداوند بیامرزد شما و اوست ارحم الراحمین. 

 از این اخالق شریف آن حضرت در مقابل آن جسارت ها و ناسزاها که از :عصام گفت

من سر زد چنان زمین بر من تنگ شد که دوستم داشتم به زمین فرو بروم. ناچار از مجلس 

حضرت بیرون آمدم و نبود نزد من شخصى محبوب تر از حضرت حسین و پدرش على بن 

   2ابى طالب علیه السالم.

) 183(ص 

امام حسین و جود و کرامت 

-حضرت حسین علیه السالم به عیادت اسامه بن زید رفت. اسامه تا چشمش به امام 1

 برادر غم تو چیست؟ عرض : واى از غم و اندوه. امام علیه السالم فرمود:حسین افتاد گفت

 قرض سنگینى که به گردن دارم و آن شصت هزار درهم است. :کرد

 .350-منتهى االمال،ص 2

 

                                                           



 مى ترسم أجل مهلتم ندهد. : من آن را مى پردازم. اسامه گفت:امام علیه السالم فرمود

 مطمئن باش که تو زنده هستى و من قرض تو را خواهم داد. راوى مى گوید امام :فرمود

 1علیه السالم قبل از مرگ اسامه تمام قرض او را رد کرد.

-مردى از صحرانشینان عرب وارد مدینه شد و سراغ بهترین شخص را از نظر جود و 2

کرم گرفت. به داخل مسجد شد و حضرت را در حال نماز مشاهده کرد، در کنار امام علیه 

السالم قرار گرفت و نیاز خود را در چند بیت شعر بیان کرد. امام حسین علیه السالم از 

 بله : آیا از مال حجاز چیزى باقى مانده. عرض کرد:مسجد به خانه آمد و به قنبر فرمود

 همه را بیاور کسى هست که از ما سزاوارتر :چهار هزار دینار. امام علیه السالم فرمود

است و به آن محتاج مى باشد. حضرت حسین علیه السالم در خانه را  نیمه باز کرد و 

پول ها را به اعرابى داد و بى شک منظور آن بزرگوار از این عمل آن بود که چشم او به 

 :مرد اعرابى نیفتد و خجالت نکشد. اعرابى پول ها را گرفت و گریه کرد و حضرت فرمود

 مى گریم که چگونه این دست هاى :مگر کم عطا کردم که چنین مى کنى؟ گفت

 2پربرکت و بخشنده زیر خاك خواهد رفت.

- مردى به حضور امام حسین علیه السالم شرفیاب شد و عرض سالم کرد و سپس مشکل 3

خود را با امام علیه السالم در میان گذاشت و بعد گفت. حسین جان از جد بزرگوارت 

شنیدم که فرمود اگر حاجتى داشتى از چهار شخص طلب کن، عرب شریف، موالى 

 صل اهللا علیه و کریم، حامل قرآن، خوبروى؛ اما عرب شرافت یافت به جدت رسول اهللا

 .257،ص 2تفسیر عیاشى،ج 1

 .189،ص 44بحاراالنوار،ج 2

 

                                                           



و اما کرامت که در سیره و سرشت شماست. قرآن هم که در خانۀ شما نازل آله وسلم 

شد، چهرة خوب که از آن تواست. خودم از  

)  184(ص 

 شنیدم که فرمود هرگاه خواستید به چهرة من نظر کنید صل اهللا علیه و آله وسلمرسول اهللا 

به حسن و حسین من نظر نمایید. 

 حاجت خود را بازگو، آن :امام حسین علیه السالم پس از استماع گفته هاى آن مرد فرمود

 از پدرم على علیه :مرد حاجت خود را با انگشت روى خاك نوشت.امام علیه السالم فرمود

السالم شنیدم که فرمود ارزش هرکس به آن چیزى است که به آن اهمیت و ارزش 

مى دهد و از جدم رسول خدا شنیدم که فرمود نیکى و محبت به هرکسى به اندازة  درك و 

معرفت اوست. من سه سؤال از تو دارم که براى پاسخ صحیح هر سؤال ثلث مالم را به تو 

خواهم داد و اگر هر سه سؤال را دست جواب دادى تمام مال خود را به تو مى دهم. آن 

مرد عرض کرد بپرسید اگر توانستم که پاسخ مى دهم واال از محضر شما خواهم آموخت 

چرا که تو اهل علم و شرف هستى و ال حول و ال قوه اال باهللا العلى العظیم. 

 :فقال الحسین علیه السالم اى االعمال افضل؟  قال االیمان باهللا و التصدیق برسوله. قال

 فانا : علم معه الحلم، قال: فمایزین المرء؟ قال: الثقه باهللا،قال:فمانجاه العبد من الهلکه؟ فقال

 فقرمعه صبر، قال فان اخطاه ذلک؟ : فان اخطاه ذلک؟ قال: معه کرم. قال:خطاه ذلک؟ قال

 فصاعقه تنزل من السماء فتحرقه فضحک الحسین ورمى له بالصره وفیها الف دینار». :قال

 ایمان به خدا و : کدام عمل بهترین است؟ عرض کرد:امام حسین علیه السالم فرمود

 اعتماد و : راه نجات از هالکت براى بنده چیست؟ عرض کرد:تصدیق رسول خدا. فرمود



 عرض کرد علم که :اتکال به خدا. امام علیه السالم پرسید چه چیز انسان را زینت مى دهد

 ثروتى که همراهش کرم وجود باشد، : اگر عالم نبود. گفت:همراهش حلم باشد. فرمود

 اگر صبر : فقرى که همراهش صبر باشد. فرمود: اگر ثروت نداشت؟ گفت:فرمود

 آتشى از آسمان بیاید واو را بسوزاند. حضرت حسین علیه السالم خندید و :نداشت؛ گفت

کیسه پول را که در او هزار دینار طال بود در اختیارش گذاشت و بعد انگشتر خود را که 

 هزار دینار طال را به غرامتى خرج کن که به :دو درهم قیمت داشت به او داد و بعد فرمود

گردن دارى و بقیه را نفقه  

)  185(ص 

 «اهللا اعلم :خانواده ات قرار بده.مرد هدایاى حضرت حسین علیه السالم را گرفت و گفت

 1حیث یجعل رسالته»

تجلى عفو در امام حسین علیه السالم  

 از پدرم حضرت حسین علیه السالم شنیدم که :-امام سجاد علیه السالم مى فرماید1

مى فرمود اگر کسى از سمت راست به من ناسزا بگوید و در سمت چپ برگردد و از من 

عذرخواهى کند من عذر او را مى پذیرم و او را عفو مى کنم چرا که امیرالمؤمنین على بن 

 که صل اهللا علیه و آله وسلمابى طالب علیه السالم برایم حدیث کرد از جدم رسول خدا 

 2 از حوض کوثر نیاشامد کسى که عذر معذرت خواه را نمى پذیرد.:فرمود

 

 .241،ص 11احقاق الحق،ج– 1

 .430همان،ص  2

                                                           



امام حسین و علم به شهادت  

-چون روز ترویه شد عمربن سعد با قشون زیادى به مکه وارد شد و از طرف یزید 1

مأموریت داشت که اگر حسین مبارزة جنگى آغاز کند متقابالً با حسین مبارزه کند و اگر 

نیرو به قدرکافى داشته باشد خود او جنگ را آغاز نماید. پس حسین علیه السالم روز 

ترویه از مکه بیرون شد. 

 برادرم (محمد حنفیه) مى ترسم یزید بن معاویه به ناگاه مرا :حسین علیه السالم فرمود

 اگر از :بکشد و احترام این خانه با کشته شدن من ازمیان برود. محمد بن حنفیه گفت

چنین پیشامدى مى ترسى به سوى یمن یا یکى از بیابان هاى دوردست برو که از هر جهت 

 تا ببینم.چون سحر شد حسین علیه :محفوظ باشى وکسى را به تو دسترسى نباشد. فرمود

السالم کوچ کرد. خبر کوچ کردن حسین به محمدبن حنفیه رسید، آمد و زمام شترى را 

 برادر مگر وعده نفرمودى پیشنهاد مرا  :که حضرت سوار بر آن بود بگرفت و عرض کرد

)  186(ص 

 پس چرا به این  شتاب بیرون مى روى : چرا. عرض کرد:مورد توجه قراردهى؟ فرمود

 نزد من آمد و صل اهللا علیه و آله وسلم پس از آن که از تو جدا شدم رسول خدا :فرمود

 حسین، بیرون برو که مشیت خداوندى بر این است که تو را کشته ببیند. محمد بن :فرمود

 اّنا هللا وانّا الیه راجعون.حال که تو با این وضع بیرون مى روى پس همراه :حنفیه گفت

 مشیت خدا براین شده :رسول خدا صل به من فرمود:بردن این زنان چه معنا دارد؟ فرمود



است که آنان را نیز اسیر وگرفتار ببیند.این را بگفت و با محمد خداحافظى کرد و راه 

  1افتاد.

امام حسین و تواضع 

 خداوند اهل کبر و :امام حسین علیه السالم با مساکین و مستمندان مى نشست و مى گفت

مستکبرین را دوست نمى دارد. یک روز بر چند کودك گذر کرد که مشغول خوردن 

یک قطعه نان بودند. بچه ها از امام علیه السالم خواستند با آنها هم غذا شود، امام علیه 

السالم در کمال لطف و مهربانى دعوت اطفال را پذیرفت و با آنها هم غذا شد. آن گاه 

بچه ها را با خود به خانه برد و آنها را از غذا سیر کرد و به آنها لباس پوشانید و سپس 

  :فرمود

     2 «انهم اسخى منى النّهم بذلوا جمیع ما قدروا علیه و انا بذلت بعض ما اقدر علیه

این کودکان از من سخاوتمندترند، زیرا آنها هرچه داشتند بذل کردند ولى من بخشى از 

مال خویش را بذل نمودم.» 

امام حسین و رحمت  

یکى از غالمان حضرت حسین علیه السالم مرتکب لغزشى شده بود که مى باید ادب شود. 

 اى موالى من خداوند تبارك و :امام علیه السالم دستور داد او را تأدیب نمایند. غالم گفت

 .76و 75اللهوف،ص – 1

 .430،ص 11-احقاق الحق،ج2

 

                                                           



 او را رها کنید که غیظ خود :تعالى مى فرماید «والکاظمین الغیظ».امام علیه السالم فرمود

را فرو بردم. 

)  187(ص 

 «واهللا : تو را بخشیدم. غالم گفت:«والعافین عن الناس»،امام علیه السالم فرمود: غالم گفت

تو را در راه خدا آزاد کردم و بعد دستور داد که : یحب المحسنین» امام علیه السالم فرمود

 1به او یک جایزة شایسته هم عنایت کنند!

امام حسین و مروت 

حرّ بن یزید ریاحى علیه الرحمه  با هزار نیروى نظامى خود به سپاه حضرت علیه السالم 

نزدیک شد و در شدت گرما در برابر امام حسین علیه السالم ایستاد. در این هنگام 

حضرت حسین علیه السالم مالحظه فرمود سپاه دشمن از تشنگى سخت در عذاب است، 

 اینها را با اسب هایشان آب دهید تا حدى که سیراب شوند. :فوراً به جوانان امر کرد

آنها به امر امام ظروف و طشت ها را پر از آب کردند و سپاه حر و اسب هایشان را آب 

دادند. 

 من آخرین نفر از سپاه حر بودم که به آن جا رسیدم. :على بن طعان محاربى مى گوید

تشنگى بر من و مرکب من بسیار غلبه کرده بود. چون حضرت سیدالشهدا علیه السالم 

حال عطش من و مرکب مرا مالحظه فرمود به من امر کرد تا شتر خود را بخوابانم، شتر را 

 .431همان،ص– 1

 

                                                           



آب دادم و شخص حسین علیه السالم با دست مبارك مشک آب را به دهان من گذاشت 

و سیرابم کرد. 

امام حسین و تسلیم در برابر حق  

راوى مى گوید امام حسین علیه السالم به راهش ادامه داد تا هنگام ظهر در ثعلبیه فرود 

 دیدم یکى صدا مى :آمد. سر به بالین گذاشت وبه خواب رفت و سپس بیدار شد و فرمود

زد شما تند مى روید، ولى مرگ شما تندتر به بهشت مى رود. فرزندش على علیه السالم 

 چرا فرزندم، قسم به خدایى که : پدر جان مگر ما بر حق نیستیم؟ فرمود:عرض کرد

بازگشت بندگان به  

) 188(ص 

پدر جان اگر چنین است ما را از مرگ چه باك؟ حسین علیه : سوى اوست. عرض کرد

 فرزندم، خداوند بهترین پاداشى را که به فرزندى از پدر داده به تو عطا :السالم فرمود

فرماید. 

امام حسین و اخالص در عمل  

 شنیدم از پدرم که فرمود :از موالى ما امام صادق علیه السالم روایت شده است که فرمود

هنگامى که حسین علیه السالم با عمربن سعد ملعون روبه رو شد و جنگ برپا گردید، 

خداى تعالى مدد غیبى فرو فرستاد تا آن جا که بال هاى خود را باالى سر حسین علیه 

السالم گشودند، سپس حضرتش را مخیر کردند که بر دشمنانش پیروز گردد و یا خداوند 

را مالقات نماید و آن حضرت مالقات خداوند را برگزید. این روایت را ابوطاهر محمد بن 

الحسین نرسى در کتاب معالم الدین روایت کرده است. 



امام حسین و صبر 

 هان اباهرّه بنى امیه ثروتم را گرفتند صبر کردم دشنامم :-امام حسین علیه السالم فرمود1

دادند و به آبرویم لطمه زدند باز تحمل کردم،به دنبال ریختن خونم بودند فرار کردم. وبه 

خدا قسم یاد مى کنم که حتماً گروهى ستمکار مرا خواهند کشت و خداوند لباس ذلّتى به 

آنان بپوشاند که سراپایشان را فراگیرد و شمشیر برّانى بر آنان فرو آید و حتماً خداوند 

کسى را بر آنان مسلّط خواهد کرد که مانند قوم سبا که زنى بر آنان حکومت مى کرد و 

 1اختیار مال و جانشان را داشت ذلیل تر گردند، سپس از آن جا روانه شد.

 بارالها گواه باش :-حضرت وقتى که على اکبر را به جنگ مى فرستاد چنین فرمود2

جوانى که در صورت و سیرت و گفتار شبیه ترین مردم به پیغمبرت بود به جنگ این 

مردم رفت، ما هرگاه به دیدن پیغمبرت مشتاق مى شدیم به این جوان نگاه مى کردیم، پس 

به فریاد صدا زد اى پسر سعد، خدا رحمِ تورا قطع کند همچنان که رحم مرا قطع  

)  189(ص 

کردى. على علیه السالم به جانب لشکر شد و جنگ سختى نمود و عده اى را کشت و به 

 پدر جان تشنگى جان مرا به لب آورد و از سنگینى :نزد پدرش بازگشت و عرض کرد

اسلحۀ آهنین سخت ناراحتم، آیا جرعۀ آبى فراهم مى شود. حسین علیه السالم به گریه افتاد 

 پسر جانم کمى هم به جنگ ادامه بده ساعتى بیش نمانده است که جدت محمد :و فرمود

را مالقات کنى، او با کاسه اى لبریز از آب تو را سیراب خواهد کرد،آبى که پس از 

آشامیدن آن هرگز تشنه نخواهى شد.پس آن جوان به میدان بازگشت وکارزار عظیمى 
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نمود تاآن که منقذبن مرّه عبدى تیرى به سوى او پرتاب کرد و او را از پاى درآورد، 

صدا زد پدرم سالم بر تو،اینک جدم است که بر تو سالم مى رساند و مى فرماید هرچه 

زودتر نزد ما بیا. پس فریادى برآورد و مرغ روحش از قفس تن پرواز نمود.حسین علیه 

 خدا بکشد گروهى :السالم بر بالینش آمد و صورت خود بر صورت على گذاشت و فرمود

را که تو را کشتند چه جرأتى در برابر خدا و هتک احترام پیغمبر داشتند،بعد از تو خاك 

  1بر سر دنیا باد.

از مردان خانواده یکى پس از دیگرى به میدان مى آمد تا آن که جمعى از آنان به دست 

 اى پسر عموهاى من :دشمن کشته شدند. این هنگام حسین علیه السالم فریاد برآورد

شکیبا باشید اى خاندان من بردبارى کنید که به خدا قسم از امروز به بعد هرگز خوارى 

نخواهید دید. 

امام حسین و عزّت 

-راوى گوید حسین علیه السالم براى خطبه خواندن به پا خاست. حمد و ثناى الهى را 1

 کار ما به این صورت در :گفت و نام جدش را برد و درود بر او فرستاد، سپس فرمود

آمده است که مى بینید و همانا چهرة دنیا دگرگون و زشت گسته و نیکویى از آن 

روگردان شده است و با شتاب روگردان است و ته کاسه اى بیش از آن باقى نمانده است 

(زندگانى پست و زبونى مانند چراگاهى ناگوار)، مگر نمى بینید که به حق رفتار نمى شود 

و از باطل جلوگیرى  
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نمى گردد؟ بر مؤمن است که مالقات خدا را به جان و دل راغب باشد که مرگ در نظر 

 1من خوشبختى است و زندگانى با مردم ستمکار ستوه آور.

-وقتى ابوذر غفارى را عثمان تبعید مى کند امام على علیه السالم و امام حسن علیه السالم 2

و امام حسین علیه السالم على رغم فرمان خلیفه او را مشایعت مى کنند. امام حسین علیه 

«عموجان مبادا در مقابل فشارها و ظلمها : السالم ابوذر را عمو خطاب مى کند و مى فرماید

 .2اظهار جزع و ناتوانى کنى»

-شب تاسوعا که براى آخرین بار به وى مى گویند یا باید کشته شود یا تسلیم گردد، 3

 «به خدا قسم هرگز نه دست ذلت به شما مى دهم و نه مانند بردگان فرار :اظهار مى دارد

 3مى کنم، مردانه مقاومت مى کنم تا کشته شوم.»

امام حسین و هدایت  

رواى گوید حسین علیه السالم به پاى خاست و بر دستۀ شمشیر خود تکیه داد و با صداى 

 آرى تو فرزند پیغمبرى و : شما را به خدا، مرا مى شناسید؟ گفتند:بلند فریاد زد و گفت

 : آرى،گفت: شما را به خدا مى دانید که جد من پیغمبر است؟ گفتند:نوادة او هستى. گفت

 شما را به : آرى.گفت:شما را به خدا مى دانید که پدر من على بن ابى طالب است؟ گفتند

 .89همان،ص  1
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شما :  آرى.گفت:خدا مى دانید که مادر من فاطمۀ زهرا دختر محمد مصطفى است؟ گفتند

را به خدا مى دانید جدة من خدیجه بنت خویلد است و او نخستین زنى است که اسالم 

 شما را به خدا مى دانید که حمزة سیدالشّهدا عموى پدر من :آرى. گفت: آورد؟گفتند

 شما را به خدا مى دانید که جعفر همان که در بهشت پرواز :آرى.گفت: است. گفتند

 شما را به خدا مى دانید این عمامۀ رسول خدا :آرى. گفت: مى کند عموى من است؟ گفتند

است که پوشیده ام؟ 
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 آرى. شما را به خدا مى دانید على علیه السالم نخستین کسى بود که اسالم آورد و :گفتند

 آرى. :از همه دانشمندتر و از همه بردبارتر و ولى هر مرد و زن با ایمان بود؟ گفتند

 پس چرا ریختن خون مرا حالل کرده اید با این که اختیار دور کردن اشخاص از :گفت

حوض کوثر به دست پدر من است و مردانى را مانند شتران رانده شده از آب کنار حوض 

 همۀ اینها را که گفتى :خواهد راند و پرچم حمد به روز رستاخیز در دست اوست. گفتند

مى دانیم، ولى دست از تو نمى کشیم تا تشنه جان سپارى. 

امام حسین و تربیت دینى (پذیرش توبه) 

چون حسین علیه السالم سخنان فوق را فرمود حربن یزید روى به عمربن سعد  راوى گوید

 آرى به خدا، جنگى که : راستى با این مرد خواهى جنگید؟ گفت:آورد و گفت

 :آسان ترین مراحلش آن باشد که سرها از بدن ها بپرد و دست ها از پیکرها بیفتد. گوید

پس حر از نزد عمربن سعد گذشت و در جایى نزدیک سربازانش ایستاد و لرزه بر 

اندامش افتاده بود. 



 به خدا قسم که من در کار تو درمانده ام چه اگر از من :مهاجرى از اوس او را گفت

پرسش مى شد دالورترین افراد اهل کوفه کیست من جز تو از دیگرى نام نمى بردم، این 

 به خداکه خود را بر سر دو راهى بهشت و :چه حالتى است که در تو مى بینم؟  گفت

دوزخ مى بینم و به خدا قسم به جز راه بهشت نخواهم رفت هرچند پاره پاره شو و پیکرم 

با آتش بسوزد. این بگفت و رکاب بر اسب زد و به سوى امام حسین روان گردید در 

 خدایا به سوى تو بازگشتم توبه ام را :حالى که دست بر سر خود گذاشته و عرض مى کرد

بپذیر که من دل هاى دوستان تو و فرزندان دختر پیغمبر تو را لرزاندم. پس به آن حضرت 

 فدایت شوم من همانم که همراه تو بودم و نگذاشتم تو بازگردى و کار ار بر :عرض کرد

تو تنگ گرفتم ولى گمان نمى بردم که این مردم کار را با تو تا این حد خواهند رساند و 

 :من اکنون به سوى خدا بازگشته ام آیا  توبه مرا پذیرفته مى بینى حسین علیه السالم فرمود

آرى خداوند توبۀ تو را مى پذیرد 
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 حالى سواره بودنم بهتر است تا پیادده شدن و پایان کار :از اسب پیاده بشود. عرض کرد

 چون من نخستین کس بودم که سر راه بر تو گرفتم :به پیاده شدن مى انجامد. سپس گفت

اجازه بفرما تا اولین شهید راه تو باشم شاید فرداى قیامت از افرادى باشم که با جدت 

محمد مصافحه مى کنند. مقصود حر از اولین شهید راه حسین اولین شهید از آن دم به بعد 

بود وگرنه پیش از او نیز چند نفرى شهید شده بودند. بارى حسین علیه السالم به حرّ اجازه 

فرمود. حر عده اى از دالوران و قهرمانان دشمن را کشت، سپس شربت شهادت نوشید و 

پیکرش را نزد حسین علیه السالم آوردند حسین علیه السالم با دست خود گرد وغبار از 



 هم چنان که مادرت تو را حر نامید واقعاً تو :صورت حر پاك مى کرد و مى فرمود

آزادمردى، آزاد در دنیا و آخرت. 

امام حسین و جایگاه کودکان  

 :امام حسین علیه السالم در صحنه اى از عاشورا به خیمه نزدیک شد و به زینب فرمود

فرزند خردسال مرا به دست من بده تا براى آخرین بار او را ببینم، کودك را روى دست 

گرفت و همین که خواست او را ببوسد حرمله تیرى پرتاب نمود که به گلوى کودك 

 کودك را بگیر :رسید و گوش تاگوش او را برید حسین علیه السالم به زینب فرمود

سپس هر دو دست را زیر گلوى کودك کاسه کرد و چون از خون پر شد به سوى 

 آنچه مصیبت را بر من آسان مى کند این است که :آسمان پرتاب کرد. سپس فرمود

 1 از آن خون یک قطره به روى زمین نیفتاد.:خداوند مى بیند. امام باقر علیه السالم فرمود

-امام حسین علیه السالم وقتى احساس کرد مردم کوفه حریصند تا هرچه زودتر جنگ را 1

شروع کنند و از رفتار و گفتارهاى پندآمیز هرچه کمتر بهره مند مى شوند به برادرش 

 اگر بتوانى امروز اینان را از جنگ منصرف کنى بکن شاید امشب را در :عباس فرمود

پیشگاه  
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الهى به نماز بایستیم که خدا مى داند من نماز گزاردن و قرآن خواندن براى او را دوست 

 آن شب (شب عاشورا) حسین و یارانش تا صبح ناله مى کردند و :مى دارم. راوى گفت

مناجات مى نمودند و زمزمۀ ناله شان همچون آواى بال زنبور عسل شنیده مى شد، بعضى در 
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رکوع و بعضى در سجده و جمعى ایستاده و عده اى نشسته مشغول عبادت بودند. آن شب 

سى و دو نفر از سربازان عمرسعد که گذارشان به خیمه هاى امام حسین علیه السالم افتاد 

به آن حضرت ملحق شدند. آرى رفتار حسین علیه السالم این چنین بود، نماز بسیار 

مى خواند و داراى صفات کامله بود. 

 همین قدر که :چرا پدر تو اوالد کمتر داشت فرمود :-به على بن الحسین عرض شد2

داشت شگفت آور بود زیرا پدرم در هر شبانه روزى هزار رکعت نماز مى گزارد کى براى 

 1آمیزش با زنان فراغت داشت؟

 وقت نماز ظهر فرا رسید، حسین علیه السالم به زهیربن قین و سعیدبن :-راوى گوید3

عبداهللا حنفى دستور داد تا پیش روى آن حضرت بایستند. پس حضرت با نیمى از 

باقیماندة یارانس به ترتیب نماز خوف به نماز ایستاد. در این ثنا تیرى به جانب حضرت 

پرتاب شد. پس سعید بن عبداهللا خود را در مسیر تیر قرار داد و آن را به جان خرید و به 

همین منوال خود را سپر تیرهاى دشمن نمود تا آن که از پاى درآمد و بر زمین افتاد. 

امام حسین و توکّل  

 به خدا قسم پس از این جنایت بیش از :امام حسین علیه السالم در روز عاشورا فرمود

مقدار سوارشدن اسبى درنگ نخواهید نمود که همچون سنگ آسیاب سرگردان و مانند 

میلۀ وسط آن به ناراحتى و اضطراب دچار خواهید شد، آین خبر را على علیه السالم از 

 شنیده بود و براى من نقل کرد؛ اکنون شما تدبیر صل اهللا علیه و آله وسلمجدم رسول خدا 
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خود را فراهم آورید و با یاران خود مشورت کنید تا امر بر شما پوشیده نماند؛ سپس براى 

کشتن من اقدام کنید و مرا  
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مهلت ندهید؛ من بر خداوند توکل نموده ام که پروردگار من بر راه راست است. بارالها، 

باران هاى آسمان از آنان بازدار و سال هایى را مانند سال هاى قحطى یوسف برآنان بفرست 

و جوان ثقیفى را برآنان مسلّط فرما تا ساغرهاى تلخ و ناگوار مرگ را در کامشان خالى 

کند که اینان دعوت ما را نپذیرفتند و دست از یارى ما برداشتند و تو پروردگار مایى 

توکل ما فقط بر تواست و به تو روى آوردیم و بازگشت همه به سوى توست. 

امام حسین و حب اهللا و فناى فى اهللا  

: رحمت خدا بر شما باد، برخیزید و مرگى را که چاره اى در حضرت به یارانش فرمود

آن نیست آماده شوید که این تیرها رسوالن مرگند از دشمن به سوى شما، پس دو لشکر 

پاره اى از روز را با هم جنگیدند و چند حمله یکى پس از دیگرى کردند تا آن که عده 

 در این هنگام امام حسین علیه السالم دست اى از یاران حضرت شهید شدند. راوى گوید:

 خشم خداوند بر یهود موقعى سخت شد که فرزند براى خدا  :بر محاسن مى زد و مى فرمود

قرار دادند و غضب الهى بر نصارا هنگامى شدت یافت که خداوند را سومین خداى خود 

خواندند و بر طایفۀ مجوس آن گاه سخت خشمناك شد که آفتاب و ماه را به جاى او 

پرستیدند و خداوند بر گروهى سخت غضبناك شده است که همه براى کشتن فرزند 

دختر پیغمبرشان یک زنان شده اند، به خدا قسم از خواسته هاى آنان هیچ نخواهم پذیرفت 

تا آن گاه که به خون خویش رنگین شوم و خداى تعالى را با این حال مالقات کنم. 



-راوى گوید امام حسین علیه السالم مردم را به جنگ تن به تن دعوت کرد، هرکس را 2

  :که به میدانس مى آمد مى کشت و شعرى بدین مضمون مى خواند

کشته شدن به ز زندگانى ننگین ننگ هم از آتش خداى نکوتر  

حسین که به آنان حمله مى کرد و مسلماً سى هزار نفر بودند همانند ملخ هاى پراکنده در 

آن بیابان پخش مى شدند، سپس حسین علیه السالم به جایگاه مخصوص خود  
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 1 ال حول و القوه االّ باهللا.:باز مى گشت و مى فرمود

 واى بر شما اى پیروان خاندان ابى سفیان، اگر دینى ندارید و از روز :آن حضرت فریاد زد

بازپسین شما را پروایى نیست پس الاقل در دنیاى خودآزادمرد باشید اگر به گمان خود 

عرب نژادید به شئون نژادى خود بازگردید. 

خاتمه 

با چنین سنگدلى ها که از آن قوم آمد  

از هوا سنگ نبارید، زهى مستنکر!  

این چنین واقعه حادث و آن گاه هنوز  

چرخ گردان و فلک روشن و خورشید انوار!  

 .130- همان،ص  1
                                                           



شیخ طوسى در مصباح از عبداهللا بن سنان روایت کرده است که گفت من در روز 

عاشورایى به خدمت امام جعفر صادق علیه السالم رفتم، دیدم رنگ مبارك حضرت متغیر 

گردیده و آثار حزن و اندوه از روى شریفش ظاهر است و مانند مروارید آب از دیده هاى 

  2مبارك او مى ریزد.

اینک پس از قرن ها رسالت امیر شهیدان و جارى شدن خون سرور آزادگان عالم در 

رگ هاى شجره طیبه اسالم جارى است و هنوز نداى ملکوتى «هل من ناصر ینصرنى» آن 

 «حسین منى وانا من حسین» طنین : که فرمودصل اهللا علیه و آله وسلمپاره تن رسول اهللا 

اندازِ همۀ گوش هاى باز و هوشیار آزادگان عالم است. اما استغاثه او یعنى استنصار نه براى 

یاورانى که نجاتش دهند بلکه یاورهایى که بیایند و کشته شوند و خود نجات یابند، زیرا 

 «قیام او از حوزة عمل بشرى قابل اقتدار است که «لقد کان لکم فى رسول اهللا أسوه حسنه

است و مى خواهد مردمان فرش را یاران عرشى گرداند پیامش را با خون که  
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ثابت ترین رنگ هاست مى نویسد. به همین دلیل هر سال محرم مى آید مى بینیم امام حسین 

از نو طلوع مى کند، از نو زنده مى شود و یارانى را از فراز زمان و مکان به شهادت مى طلبد 

تا روزى که منتقم خون پاکش با پیراهن غرقه به خون جد بزرگوارش خبر ظهور را 

 به کعبه درآید و مردانه و پر صالبت خود را فرزند حسین معرفى نماید و آن گاه 1دریابد،

سراسر عالم خاك را که ارث صالحین است به مستضعفین زمین هدیه کند و والیت حقۀ 

 الهى به صاحبان اصلى اش بازگردد و جهان بشریت سراسر از عدل و داد گردد. 

 .465- شیخ عباس قمى،منتهى اآلمال،ص  2
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اما آن روز نخواهد آمد مگر این که منتظران مصلح خود نیز صالح باشند و تمهیدات 

ظهورش را با اصالح خود و اجتماع بشرى فراهم آورند، بلکه از وراثین حقیقى آن مدینۀ 

«ونرید انمن على الذین استضعفوا فى االرض و نجعلهم ائمه و :فاضلۀ  مهدوى گردند که 

 2تجعلهم الوارثین»
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زندگى و شخصیت امام حسین علیه السالم  

هادى نگارش  

(نوجوان سیزده ساله حافظ کل قرآن کریم)  

مقدمه 

سالم و درود بر خورشید جهان افروزى که درخشش نور او، تمام هستى را از ناسوت تا 

ملکوت و از ملکوت تا الهوت فراگرفته و دیدة تمام ساکنان آسمان و زمین را در مقابل 

عظمت خود خیره ساخته است. 

سالم و درود بر آن ماه جهان تابى که همه را در برابر همت واال و ارادة پوالدین خویش 

مبهوت و شگفت زده کرده است. 

سالم و درود بر انقالبى بزرگ تاریخ بشر که با قیام پرشکوهش ابر سیاه جهل و نادانى و 

شرك و بى دینى را که بر روى افکار پوسیدة  مردم سایه افکنده بود برطرف کرد و 

خفتگان را بیدار و غافالن را آگاه کرد و مدعیان دروغین خالفت و امامت را رسوا 

ساخت. 



سالم و درود بر مشعل دار حریت و آزادگى که با فریاد«فکونوا احراراً فى دنیاکم» تمام 

ابعاد آزادى و آزادگى و همۀ انواع استعمار و استبداد را براى تمام نسل ها ترسیم نمود.و 

چگونه زیستن و چگونه مردن را براى همگان در تمام مقاطع تاریخ معین فرمود. 

سالم بر او که بردبارتر از ایوب، مقاوم تر از یعقوب،قهرمان تر از یوسف، با شکوه تر از 

سلیمان، شجاع تر از موسى و مهربان تر از عیسى بود. 
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 در دل و شجاعت على علیه السالم در صل اهللا علیه و آله وسلمسالم بر او که مهر پیامبر 

کف و فریاد زهرا(س)  بر سر و شکیبایى حسن علیه السالم در سینه داشت. 

سالم بر او که ملکوتیان از صبرش در حیرت، جبروتیان در یارى اش در حسرت، انبیا در 

غم او گریان و اولیا در مصیبت او ناالنند. 

از والدت تا امامت  

 سالى –امام حسین علیه السالم روز سه شنبه، یا پنج شنبه پنجم شعبان سال چهارم هجرى 

 متولد گردید و به روایتى، والدت آن حضرت در سال سوم –که غزوة خندق رخ داد 

هجرى، سوم ماه شعبان بوده است. 

 از والدت حسین آگاه شد،شتابان به خانۀ  صل اهللا علیه و آله وسلمهمین که رسول خدا

على علیه السالم آمد و از اسماء فرزند خود را خواست. سپس در آغوش گرفت و او را 

  :غرق بوسه ساخت و این مراسم را دربارة حسین انجام دادند

-درگوش راست او اذان و درگوش چپ اش اقامه خواند. 1



 اولین کسانى که به نام هاى حسن و حسن :-براى او نام گذارى کرد و در روایات آمده2

 هستند که خدا این – سالم اهللا علیهما –و حسین نام گذارى شدند، فرزندان على و زهرا 

نام ها را از مردم پوشیده نگه داشت، تا نونهاالن على و زهرا به این دو نام گذارى شدند. 

- در روز هفتم والدت، پیامبر دستور داد قوچ بزرگى را خریدارى و براى حسین عقیقه 3

کردند و گوشت آن را میان فقیران تقسیم نمودند. 

-سرحسین را تراشیده و به میزان وزن آن نقره صدقه دادند که با این مراسم کمک 4

شایسته اى به فقیران شد. 

-در روز هفتم والدت حسین را ختنه کردند. 5

 براى  حفظ فرزندان،  صل اهللا علیه و آله وسلم-تعویذ حسین علیه السالم که رسول خدا6

 «اَعوذُ بِکلمات اهللاِ التامه من :آنان را با این کلمات بیمه مى فرمود و این دعا را مى خواند

 «همن کل عین الم هکُلِّ شَیطان و هام
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تصور بعضى از مذاهب مانند زیدیه بر آن است که امام،کسى است که با شمشیر قیام کند 

:  روایت شدهصل اهللا علیه و آله وسلم –و اگر قیام نکند، امام نیست. لیکن از رسول خدا 

«ابناى هذانِ امامانِ قاما اَو قَعدا»  

 هر دو امامند، چه قیام کنند، چه – اشاره به امام حسن و امام حسین –یعنى این دو فرزندم 

نشسته و ساکت باشند. 



این روایت ضمن تصریح به امامت حسنین علیهم السالم مى فهماند که قیام شرط امامت 

نیست. 

از قیام تا شهادت 

چرا حسین علیه السالم قیام کرد؟ این سؤال در ذهن بسیارى از کسانى که از مقررات 

 علیه السالم وظوایف اسالمى و حقایق تاریخى بى اطالعند، پیش مى آید با توجه به این که حسین

از قدرت بنى امیه و ضعف و زبونى مردم مطلع بود. و شناختى که از مردم کوفه داشت و 

تجربه کرده و دیده بود که کوفیان با پدرش على علیه السالم وبرادرش امام مجتبى 

علیه السالم چگونه رفتار کردند،این شناخت  وآگاهى ازگفته هایش  کامالً آشکار مى گردد؛ 

 «مردم برده و بندة دنیایند، دین چرخش [لقلقۀ] زبان آنها است، به هر :چنان که فرمود

سوکه نفعشان ایجاب مى کند مى چرخد، پس هنگام گرفتارى دین داران اندك مى شوند». 

پس چرا قیام کرد؟ و مانند برادرش امام حسن علیه السالم با حکومت وقت کنار نیامد؟ 

در پاسخ این ایراد، اجماالً مى گوییم که قیام و نهضت حسین علیه السالم داراى علل و 

فلسفه و اسرار زیادى است که به طور اختصار به بعضى موارد آن اشاره مى کنیم. 

-مسئولیت دینى حسین علیه السالم  1

اسالم عزیز هر فرد مسلمان را در برابر حوادثى که براى مردم و جامعه اش پیش مى آید، 

  :مسئول مى داند؛ چنان که رسول گرامى اسالم فرمود
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هتنْ رِعیسئولُ عم همۀ شما سلطانید و همۀ  شما در مورد رعیت : کُلّکُم راعٍ و کُلّکُم»

موأخذه مى شوید» همه شما نسبت به هم مسئولید و حسین علیه السالم که مى دید مسلمانان 



در فقر و سختى به سر مى برند و یزید خود را حاکم بر مردم و خلیفۀ مسلمین قلمداد 

مى کند و محرمات الهى را مرتکب مى شود و با سنت پیامبر مخالفت مى ورزد، وظیفه و 

مسئولیت دینى اش او را وادار به قیام علیه چنین حکومت طاغى و یاغى و جبارى نمود. از 

این رو، همه نامه هایى که به حسین علیه السالم نوشتند و بیعت مردم با او،عذرى براى او 

علیه السالم باقى نمى گذاشت و در تاریخ مورد انتقاد واقع مى شد. 

-مسئولیت اجتماعى امام حسین علیه السالم 2

حسین علیه السالم به لحاظ موقعیت اجتماعى اش خود را در مقابل امت اسالمى مسئول 

مى بیند، تا در مقابل ظلم و بیدادگرى که از ناحیۀ حکومت اموى بر امت وارد مى شود به 

دفاع برخیزد؛گر چه این مسئله وظیفۀ هر فرد مسلمانى است، ولى به طور طبیعى در مورد 

امام حسین علیه السالم باتوجه به امامت او از یک سو، انتسابش به پیامبر از سوى دیگر، 

تأکید بیشترى پیدا مى کند و امام علیه السالم این مسئولیت را احساس مى کرد و سکوت 

در برابر جنایت هاى یزید را جایز نمى شمرد. از این رو براى ایفاى این مسئولیت بزرگ 

به پا خاست، تا آن که خود و همۀ اهل بیتش را در این راه فدا کرد وحکم قرآن را در 

میان مردم اجرا کرد. 

-اقامۀ حجت بر امام علیه السالم  3

با توجه به این که نامه هاى بسیارى تا حدود دوازده هزار نامه براى حسین علیه السالم 

نوشتند و آمادگى خود را براى کمک با لشگر یکصد هزار نفرى اعالن نمودند،آن هم از 

شهرکوفه که بزرگ ترین شهر نیرو خیز اسالمى است؛ تا آن جا که او را مسئول به 

حساب آوردندکه اگر امامت و خالفت را نپذیرد در پیشگاه خدا با او احتجاج خواهند 



کرد و معلوم است که اگر حسین علیه السالم اجابت نمى کرد، در برابر خدا و امت اسالمى 

مسئول بود. 
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- حفظ مقام خالفت 4

خالفت در اسالم، عبارت است از جانشینى رسول صل یعنى خلیفه باید نمونه رسول خدا و 

متصف به اوصاف و اخالق پیامبر اسالم باشد، زیرا خلیفۀ حکومت اسالمى مى بایست 

وسیله اى براى تحقق عدالت اسالمى و قضاوت علیه تخلفاتى باشد که انجام مى گیرد؛ براى 

همین اگر خلیفه فرد شایسته اى باشد، جامعه را به صالح و سعادت سوق مى دهد و چنانچه 

فرد منحرفى باشد مسیر جامعه را هم به انحراف مى کشاند. 

 «به :حسین علیه السالم در اولین نامه اى که به مردم کوفه نوشت به این شرایط اشاره فرمود

جانم قسم امام نیست مگر آن که به کتاب خدا عمل کند و به عدل و قسط رفتار نماید و 

برحسب قانون و حق مجازات کند و خود را در مسیر رضاى خدا قرار دهد». 

پس خالفت تنها یک سلطۀ ارضى نیست، بلکه خالفت نیابت از رسول خداست. 

لیکن حسین مى بیند که مقام جدش در اختیار فردى قرار گرفته که تمام اوقاتش را به 

مى گسارى و عیاشى و شکار و تفریح نامشروع مى گذراند و جز رسیدن به شهوات نفسانى 

هدفى ندارد، لذا قیام کرد تا خالفت اسالمى را به جاى گاه اصیلش برگرداند. 

-احیاى اهل بیت 5



یکى از کارهاى معاویه این بود که به هر طریق ممکن مى کوشید تا نام و یاد اهل بیت 

رسول اهللا را محو و نابود سازد و آثار و فضایل و مناقب آن را ریشه کن نماید. 

حسین علیه السالم درکنفرانس سیاسى بزرگى که در مکۀ مکرمه تشکیل داد و مسلمانان 

 که مى خواهد موقعیت –سراسر کشور در آن حضور داشتند؛ مردم را از هدف شوم معاویه 

اسالمى اهل بیت را ساقط نماید- آگاه ساخت. 

حسین که شنیدن سب پدر بزرگوارش در منابر، از هزار بار مردن برایش دشوارتر بود 

براى رسیدن به میدان جهاد و شهادت در راه خدا پر مى کشید و لحظه شمارى مى کرد؛ 

پس حسین علیه السالم قیام کرد تا آثار نبوت و خاندان پیامبر را احیا کند و موقعیت 

اسالمى آنان را بازگرداند. 
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-امر به معروف و نهى از منکر  6

بزرگ ترین انگیزة قیام امام مسئلۀ امر به معروف و نهى از منکر است که این دو، از 

مهم ترین ارکان دین است و امام در درجۀ اول مسئول اجراى این امر مهم اسالمى است. 

«قیام من بر مبناى تمایالت : چنانچه در وصیت به برادرش محمد بن حنفیه اعالن فرمود

نفسانى نیست، من به منظور طغیان   و فساد و تباهى و ستم خروج  نمى کنم، بلکه انگیزه ام 

اصالح امت جدم رسول خدا و مقصود و منظورم امر به معروف و نهى از منکر است»  

چون بنى امیه این دو رکن بزرگ و مهم اسالمى را متزلزل ساخته بودند، امام حسین 

  :علیه السالم مکرر به این حقیقت اشاره مى فرمود



«مگر نمى بینید که به حق عمل نمى شود و از باطل جلوگیرى نمى شود و مؤمن باید براى 

اجراى این مهم مشتاق دیدار پروردگارش باشد». 

آرى، حسین علیه السالم قیام کرد تا به انسان هاى زیر بار ظلم و ستم بیاموزد که چگونه 

مى توانند به حقوق خود برسند و حریت و آزادى از دست رفته را باز یابند و تاریخ 

گویاى این مطلب است که هنوز چند ماهى از شهادت حسین علیه السالم نگذشته بود که 

قیام ها یکى پس از دیگرى شروع شد، تا حکومت اوى را ریشه کن نمود. 

آرى، مردم با شهادت حسین علیه السالم درس آزادى و آزادگى را از دانشگاه خون و 

شهادت کربال آموختند و براى به دست آوردن حریت به پا خاستند. 

امام حسین علیه السالم الگوى انسان هاى جهان  

از ویژگى هاى انسانى آن گرامى آزادى و ظلم ستیزى و ستم ناپذیرى بى نظیر اوست. او 

به راستى نه تنها قهرمان سازش ناپذیر در برابر ستم و شقاوت و استبداد بود، بلکه بنیان 

گذار این شیوة آزادمنشانه و انسانى است که تمامى آزادى خواهان و ستم ستیزان در 

مبارزة راه عدالت باید به آن قهرمان حریت و رهایى تأسى جویند. براى  
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نمونۀ، آن گرامى بود که در بحران تاخت و تاز افسار گسیختۀ  استبداد اموى و به هنگام 

  :رویارویى قهرمانانه و تاریخ ساز خروشید که

«نه، هرگز حسین زیر بار ذلت نخواهد رفت!»  و این منشور ستم سوز و جاودانه را براى 

  :همگان به یادگار نهاد که



«نه،به خداى هستى سوگند! نه ذلیالنه دست بیعت بردست تجاوزکاران خواهم نهاد و نه 

همانند بردگان از میدان جهاد خواهم گریخت.» 

خصوصیات اخالقى و سیرة رفتارى امام حسین علیه السالم  

-نمونه رعایت حقوق خلق خدا 1

او در رعایت حقوق مردم اهتمام بسیارى داشت. مردى به نام عبدالرحمان به یکى از 

فرزندانش سورة حمد را آموخت که آن حضرت به پاداش کار فرهنگى اش هزار دینار و 

هزار جامه وانبوهى زر و زیور و وسایل زندگى به او بخشید و دربرابر شگفت زدگى معلم 

  :از این همه بزرگوارى و حق شناسى و رعایت حقوق معنوى معلم فرمود

«اینها در برابر عظمت و ارزش کار تو ناچیز است.»  

-رسیدگى به بینوایان  2

در رسیدگى به بینوایان و حفظ حیثیت و کرامت آنان، به هنگام دستگیرى و حل 

مشکالتشان ویژگى هایى تحسین برانگیز داشت. او به هنگام بخشایش و تأمین نیاز 

نیازمندان، خوداحساس شرمندگى مى کرد و مى کوشید تا به آن ها روحیه دهد و شخصیت 

صدمه دیدة آنان را ترمیم کند و به صورتى خواسته هایشان را برآورد که دچار خسارت 

روانى و شکست معنوى و اخالقى و اجتماعى نشوند. 

-زدودن غم و اندوه از دل ها 3

از ویژگى هاى دیگر آن حضرت عواطف سرشار انسانى و دگر دوستى و نوع پرورى 

است، به ویژه در مورد کسانى که در فراز و نشیب زندگى به غم و اندوه یا مشکلى دچار  
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مى شدند، یا دربن بستى قرار مى گرفتند.آن حضرت براى مالقات و عیادت اسامه بن زید به 

منزلش آمد، اما او را آشفته و پریشان خاطر دید، دل پریشانى وى را جویا شد.آهى کشید 

 «حقوق دیگران را به گردن دارم و بدهکارم و دوست دارم تا زنده ام اموال :و گفت

کسانى را که به عهده دارم بدهم و با داشتن دین از دنیا نروم.» 

آن حضرت    بالفاصله دستور داد بدهکارى او را پرداختند آن گاه او آسوده خاطر، دیده از 

جهان فروبست. 

-انفاق در آشکار و نهان  4

از ویژگى هاى اخالقى اش انفاق خالصانه در آشکار و نهان به آشنا و بیگانه بود... 

شبانگاهان مواد خوراکى و لوازم ضرورى زندگى محرومان و بینوایان و یتیمان را خود به 

دوش مى کشید و به در خانۀ آنان مى برد. به همین جهت روز عاشورا در برخى از نقاط 

بدنش، آثار حمل بارهاى سنگین مشاهده کردند. وقتى از حضرت سجاد علیه السالم دلیل 

 این ها آثار به دوش کشیدن صدقات و هدایاى پنهانى است که :آن را جویا شدند، فرمود

پدر بزرگوارم شب ها به دوش مى کشید و براى یتیمان و محرومان جامعه مى برد. 

-پروا از خدا 5

یکى دیگر از صفات برجسته اش، شدت خوف از خدا و درك عظمت او بود؛ به گونه اى 

که هنگام وضو ساختن براى عبادت و نماز و تقرّب به سوى پروردگار، رنگ چهره اش 

دگرگون مى گشت و اعضا و اندام هایش به لرزه مى افتاد. برخى از سرشگفتى، از شدت 

  :خوف و پرواى او مى پرسیدند که مى فرمود



در روز قیامت تنها کسانى امنیت خواهند داشت که در دنیا از پروردگار خویش پروا 

داشته باشند. 

-جوانمردى  6

او سمبل جوانمردى و آزادگى است و جلوه هاى بارزى از این صفت ارزشمند در عاشورا 

 :از او پدیدار شد که شگفت انگیز است، از آن جمله
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سیراب ساختن دشمن درآن شرایط سخت بیابان، رضایت ندادن به یارى رسانى گروه جن 

و اجازه ندادن به کشتن ناگهانى عنصر پلیدى چون شمر،که پیش از برخورد دو سیاه در 

  :تیررس یکى از یارانش قرار گرفته بود. امام علیه السالم فرمودند

«تیراندازى نکن که من آغاز به قتال نمى کنم». 

تصویر امام حسین علیه السالم در آینۀ زیارت نامه ها  

  :در روایتى از امام صادق علیه السالم آمده است که

«اگر زائرامام حسین علیه السالم بداند که با زیارت عارفانه و هدف دار حسین علیه السالم 

چه نسیم شادمانى بر قلب هاى مصفّاى پیامبر و على و فاطمه و حسن و امامان نور و 

شهیدان پرارزشى در دنیا و آخرت براى او خواهد بود، دوست مى داشت که نه تنها حسین 

را زیارت کند، بلکه همیشه کنار قبر شریف او براى زیارت منزل گزیند.» 

 «پاداش زیارت عارفانۀ حسین،با پاداش حج پذیرفته شده با پیامبر برابرى :و باز فرمودند

مى کند.» 



همۀ  پیامبران خدا شهادتگاه حسین علیه السالم را پیش از شهادت و دفن پیکر مطهرش 

زیارت کرده اند. 

 «تمامى  پیامبران کربالرا زیارت نموده و یا بدان جا سیر داده شده اند » :در روایت است

 مرا به نقطه اى سیر دادند که نامش کربال بود. :همان گونه که پیامبرگرامى اسالم فرموده اند

 وارث پیام آوران بزرگ خدا مى خوانیم و نام برخى :در زیارت آن گرامى است که او را

از پیامبران را که حسین وارث آن ها است، به صراحت مى بریم. 

شرایط و ویژگى هاى او با برخى دیگر از پیامبران همچون یحیى وایوب به گونه اى است 

: که مى توان به جاى نام حسین، نام آنان را خواند؛ براى نمونه
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در درود بر ایوب شکیبا و یحیى مظلوم، مى توان حسین  را قصد کرد چرا که شکیبایى او 

دربرابرآن آزمایش بزرگ تاریخى و نیز مظلومیت شهادت مندانۀ  او در برابر بارگاه  ظلم 

اموى نه تنها کمتر از شکیبایى ایوب پیامبر و یحیى نبود، بلکه بسیار با شکوه تر بود. 

نوحٍ فىِ ٰ◌ «سالم على:وهم چنین خداوند در میان جهانیان به نوح درود فرستاد که

العالمین»؛ چرا که نجات مردم از طوفان به خاطر او بود. 

به حسین نیز درود باد که نجات همۀ بشریت از آتش دوزخ به برکت وجود اوست. 

  :در زیارت حسین علیه السالم مى خوانیم

یعقوب الذى رداهللا الیه بصرِه ِ برحمته»  ٰ◌ «السالم على

سالم بریعقوب پیامبرکه خداوند به رحمت خویش نور دیدگانش را به او باز گردانید. 



در این درود و سالم مى توانى یعقوب پیامبر را نیت کنى که پدر دوازده پسر بود و 

 :هنگامى که آنان  را فرا خواند در کمال صحت و سالمت در برابرش ایستادند وگفتند

پدرجان «یکى از مارا گرگ خورده است» 

واز این رخداد و خبر دردناك کمرش خم و نور چشمانش را از دست داد. و نیز مى توانى 

یعقوب کربال، حسین را قصد کنى که پدر پسرى بود که ندایش را از شهادتگاه شنید. 

«پدرجان آخرین سالم مرا پذیرا باش که اینک لحظات جدایى است» 

 سالم بود –مى توانى یعقوب پیامبر را نیت کنى که پیراهن آلوده به خون فرزندش را که 

 «گویا گرگ پرمهرى بوده که پسرم را خورده و پیراهن او را پاره : نگریست و گفت–

نکرده است.» 

یا یعقوب کربال را نیت کنى که فرزند قهرمانش را با پیکرى به خون آغشته نگریست که 

نه جایى از بدن سالم بود و نه پیراهن. 
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غیرتمندى و عزت نفس امام  

یکى از صفات برجستۀ انسانى، غیرت مندى است. غیرت مندى به خود و خاندان و یارانش. 

در روز جاودانۀ عاشورا هنگامى که آن حضرت بر اثر شدت زخم ها توان نشستن بر فراز 

مرکب و ادامۀ  دفاع را از دست داد، به طرف راست چهرة مقدسش برروى خاك افتاد. 

همان ویژگى غیرت مندى و عزت نفسش به او اجازة آرمیدن بر روى خاك و شنیدن 



شماتت دشمن را نداد به همین جهت با زحمت بسیار به پا خاست و این بار برروى پاى 

خویش به دفاع از حق برخاست. 

پس از چندى، شدت صدمه هاى وارده قدرت ایستادن را نیز از او سلب کرد. به ناچار در 

وسط میدان نبرد نشست؛ در حالى که حلقۀ محاصره بر او تنگ تر مى شد. شجاعانه به دفاع 

از حق ادامه داد. این مرحله نیز با شدت یافتتن زخم ها و ادامۀ خونریزى غیرممکن شد و 

پیشواى غیرت مندان عالم در واپسین لحظات شهادت قرار گرفت، اما شگفتا! در آن 

لحظات نیز به رحمت به پا مى خاست و بر خاك مى افتاد، تا دشمن کار او را تمام شده 

نیابد وجرأت جسارت و شماتت نیابد. 

غیرت مندى و غیرت ورزى او در مقابل خاندانش نیز درس آموز و شنیدنى است. او تمام 

تالش خویش را براى تدابیر دفاعى به کار گرفت و با حفر خندق بر اطراف خیمه ها با 

افروختن آتش هاى شعله ور و پرشراره در درون خندق و با فراخواندن پیاپى دشمن؛ 

«اقصدونى بَِنفْس واترکوا حرمى». 

شما با من در پیکارید نه با خاندانم، پس به خیمه ها نزدیک نشوید و این غیرت مندى به 

جایى رسید که با شنیدن خبر هجوم به خیمه ها با همان حالت عطش براى دفاع از خیمه ها 

شتافت. 

نتیجه  

حسین علیه السالم همان گونه که فرمان یافته بود، با همۀ وجود قهرمانانه ایستاد و به 

گوش عصرها و نسل ها رساند و یک تنه بار سنگین مشکالت و درد و رنج دفاع از حق و  
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پیکار در راه عدل را به جان خرید. کوتاه سخن این که خود پیامبر فرمودند؛ «حسین منّى 

و اَنَا منْ حسین». 

وما به همان بیان ظریف بسنده مى کنیم، چرا که در بردارندة  هزاران راز و نکته و پیام 

است و از امام حسین علیه السالم پیشواى بزرگى که نه تنها نسبت به شایستگان پرمهر 

است، بلکه به گناه کاران نیز مهربان است تا آنان را هدایت و نجات بخشد و قلب 

مقدسش براى همۀ انسانیت مى تپد، مى خواهیم تا نظر لطف و مرحمتى نیز برما افکند و در 

صحراى محشر شفیع ما گردد. 

باشد که ما نیز از خوبان درگاه آن بزرگوار باشیم و همیشه در راه ایشان قدم برداریم. 

  :منابع
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جایگاه اهل بیت علیهم السالم در قرآن و سنت نبوى صل  

عبداهللا عالئى نیا (از برادران اهل سنت) 

در مسلخ عشق جز نیکو را نکشند   الغرصفتان زشت خو را نکشند 

گر عاشق صادقى زکشتن مگریز    مردار بود هر آن که او را نکشند 

به میمنت برگزارى همایش سراسر امام حسین علیه السالم به خود جسارت دادم، مقدارى از 

کوتاهى نمودن جامعۀ مسلمانان در مورد ترویج دین اسالم، اهم آن را بیان دارم. بى تردید 

: در اثر نبودن اتحاد و اتفاق که منتج عدم رعایت امر پروردگار است که فرمود

«وشاورهم فى الْاَمرِ» به کار نگرفتن تدبیر و مشاوره در حل مشکالت و معضالت عام 

  صل اهللا علیه و آله وسلموخاص و بى تفاوتى در انجام مسئولیت به سفارش نبى اکرم

کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته» بوده که مى بایست هر فردى به مقدار توان خود در 

مقابل هرگونه پیش آمدى عهده دار باشد. 

چه بسا در زمان «غُرة بدء الْإسالم غَریبا و سیعود غریبا» گاهى که اسالم با ما فاصله 

گرفت، گروهى از دشمنان دین خدا به تفرقه اندازى و جدایى میان مسلمانان شروع نمودند 

آنان از اقشارى بودند که بدون توجه نمودن به وحدت اسالمى در اصول دین و توحید 

یک مسیر خاصى را براى خود انتخاب کرده و تنها آن را بر حق دانسته و با افکار و نیت 

هاى تحجرى زمزمۀ فراوانى را در جامعه راه انداختند و جز هوادارانش همه را گمراه  
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دانسته و دیگران را نفرین کردند و با پول و سرمایه هنگفت، دست هاى پنهانى و 

ناشناخته اى را در راه منازعه و مجادله، وحدت مسلمانان را به بغض و کینه تبدیل کردند و 

براى رسیدن به اهداف شوم خود تصمیم گرفتند، به کارهایى دست بزنند که باعث ضعف 

و نابودى اسالم گردد و کلید تعالى و رمز مؤفقیت جامعه را که در حکم «واعتصموا بحبل 

اهللا جمیعاً و التفرّقوا» است، با انواع مکر و خدعه از بین برند، تا جایى که قرآن که قانون 

خدا و انجام دستورات و احکام آن براى پیشرفت امور مادى و معنوى جامعه واجب و 

عمل  و به کارگیرى آن دل مرده را زنده مى کند، با عملى که آنان انجام دادند، تنها به 

عنوان تبرك و تیمن براى مرده قرائت مى شد و از نظر آنان کسانى مسلمانان واقعى اند که 

در گوشۀ مساجد بنشینند و در هیچ کار و امرى دخالت نکنند، تا جایى در به کاراندازى 

این هدف منافقانه، موفق شدند همه ادارات و مراکزى که جواب گوى مسائل دینى و 

 که یکى از آنها بیت المال است- را از بین ببرند. –اجتماعى بود 

رهبران الیق اسالمى را از رأس حکومت برداشتند؛ و حال آن که اهل بیت رسول اهللا گل 

سرسبد آفرینش اندد و که حب آنها بر هر فرد مسلمان شیعه و سنى واجب و بزرگ ترین 

افتخار مقلدان، مجتهدان اربعۀ اهل سنت، طریقین قادرى و نقشبندى و اساس اجازه نامۀ 

 علوم معقول و منقول روحانیت آنها انتساب به اهل بیت و در  صدر آن حضرت على علیه 

السالم است. 

بى مناسبت نیست به عنوان پندگیرى با سه بیت شعر از مجتهد آگاه و دانشمند حضرت 

امام شافعى صل عیب و منقصت اقشار مسلمانان رابیان نمایم که صحت مثل «از ماست 

که بر ماست» عقوبت اهانت و توهین از جانب ما مسلمانان در مورد هم دیگر را افشا 

: مى کند



 نا  ٰ◌انُعیب زمانَنَا و الْعیب فینَا وما لزَماننَا عیب سو

ونَهجواذا الزّمان بغیر ذنبٍ ولو نَطَقَ الزَّمانُ لَنا هجانا 

ولیس الذّئْب یاْکُل لَحم ذئبٍ ویاْکلَ بعضُنا بعضًا عیانا  

-ما روزگار را بد مى گوییم، در حالى که روزگار نقصى ندارد و آنچه باشد از ما است. 

-بدون گناه او را بد مى گوییم، اگر او به سخن مى آمد به ما حمله مى کرد. 

-گرگ که جاندار وحشى است گوشت گرگ دیگرى را نمى خورد، ولى آشکارا گروهى 

از ما گروه دیگرى را مى خورد. 

پس جا دارد ما همۀ  مخالفان دین و تفرقه اندازان را به جاى نفرین  ناسزاگویى تذکر 

دهیم، تا آگاه باشند طبق دستور کتاب هاى الهى مفهوم کلمۀ انسان (آدمى زاد) پیش از 

هر چیز، مکلف به ایجاد عالقه و ارتباط و محبت و مودت با هم باشند. به روایت کتاب 

مرصاد العباد مصداق انسان و انسانیت را در محتواى «سمى األنْسانُ انساناً لاَنَّه اَنیس 

 1مصدق» انس گیرى و الفت بوده است.

همین موجب مى شود هرکسى گویاترین پندار نیک و آسان ترین کردار- که گفتار نیک 

است- راسرلوحۀ عمل خویش قرار دهد. ادامۀ این راه، نسل هاى آینده را از هرگونه 

 «انَّ :حسادت وکینه و ناسزاگویى و فسادکارى منع نموده وبه جاى خسران گیرى در آیۀ

االنْسانَ لَفى خُسرٍ» با ایمان کامل به وحدانیت پروردگار و اعتقاد صحیح به معاد و نبوت، 

 .58شیخ نجم الدین رازى،مرصاد العباد،ص  1
                                                           



جامعه را به گفتار و پندار نیک، تا صبر و مقاومت همیشگى سفارش مى کند، به قول 

  :موالنا

نبینى روى دل تا روى دل با این و آن بینى  

نیابى خویش را تا خویشتن را در میان بینى  

سرروى طمع تا در متاع این و آن دارى  

مراد خویش را دائم به دست این و آن بینى  

مکدر مى نماي د صورت از آینۀ رنگین  

دل خود صاف کن تا صافى اهل جهان بینى  

 که به فرمودة مقام معظم رهبرى، به سال عزت و افتخار حسینى نام گذارى شده، 1381سال 

با اعتقاد به این که فداکارى آن بزرگوار در راه ابقا و ترویج دین و آیین  
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محمدى بر کسى پوشیده نبود و نیست. عالوه بر این آشنایى بیشتر با رفعت و شخصیت 

امام حسین علیه السالم موجب نوعى معارفه  تقبیح هرگونه انحراف ها و غلو در عقاید بوده 

است. به امید این که همۀ  مسلمانان- اعم از شیعه و اهل سنت- از برگزارى این همایش ها 

با توسل به عشق و عالقۀ اهل بیت اتفاق و وحدت را تحکیم سازند. 

 :درآغاز، مناسب است به بعضى از اشعار صادقانۀ  امام شافعى اشاره کنم

منَ اهللاِ فى الْقُرْآنِ اَنْزَلَه  ّ◌ یاآلَ بیت رسول اهللا حبکُم فَرَض



  لَه ال صاله کُملَیلِّ عصنْ لم ینْ عظیمِ الفَخْرِ اَنَّکُم مم کْفیکُمی

 برابر حکم قرآن، محبت شما بر همه واجب صل اهللا علیه و آله وسلم-اى اهل بیت پیامبر 

است. 

-براى نشان فضیلت تان کافى است کسى که به شما درود نفرستد، نمازش صحیح نیست. 

إذا فى مجلس نذکر علىا و سبطَیه و فاطمه الزَّکیه  

یقالُ تَجاوزوا یا قَوم هذا فهذا منْ حدیث الرّافضیه  

برئْت الى الْمهیمنَ من اُنَاسٍ یرَونَ الرَّفْض حب الْفاطمیه  

 رضى اهللا عنهم بحث کنیم، –-در هر جا از امام على علیه السالم و حسن و حسین و فاطمه 

 اى مردم از ایشان دورى کنید، این گفتار از گفتار رافضى است. :-مى گویند

-به خدا پناه مى برم از کسانى که دوستى اهل بیت را رافضى مى دانند. 

قالوا تَرَفّضْت قُلْت کَلَّا ما الرَّفْض دینى و الاعتقادى  

لکن تولَّیت غیر شک خیرَ امامٍ و خَیرَ هادى  

  بادلى الْعفْضى ارفْضًا فإنَّ ر ىلالْو بنْ کانَ حا

-به من گفتند تو رافضى شده اى،گفتم خیر به رافضى اعتقاد ندارم. 

-ولى با عقیده اى ثابت و بدون شک بهترین هادى و پیشوا را اختیار کرده ام. 

-اگردوست داشتن رهبر و پیشوا رافضى گرى است، پیش مردم اعالم مى کنم رافضیم. 
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یاراکباقف بالمحصب من منَّى واهتف بِقاعد حنیفها والناهض  

سحرًا اذا فاض الجحیج الى منًى فَیضًا کملْتَطَم الْفُرات الْفائضِ  

انْ کانِ رفضًا حب آل محمد فلیشهد الثّقَالنِ انّى رافض  

-اى سوارکار در مکان محصب از منى توقف کن بر کسانى که در دامنه منى نشسته و یا 

در حال حرکتند. فریاد بزن اگر محبت آل محمد رفض محسوب مى شود، پس جن و انس 

همه شاهد باشند که من رافضى هستم. 

آرى، امام شافعى به اهل بیت عشق مى ورزید و به طور قطع عقیدة  هر مؤمن خیراندیش و 

مسلمان واقعى چیزى غیر از این نیست، افزون بر این که امام شافعى تمام یاران رسول خدا 

به خصوص خلفاى راشدین- رضى اهللا عنهم- را منبع نور و مصدر هدایت مى داند و در 

جمالت بلیغ که بیانگر اعتقاد و اندیشۀ واالیش مى باشد بیان مى کند. از خداوند مى خواهم 

این قلم را یارى فرموده تا دور از هر گونه تعصبات در بیان روایات مختلف از جبهه 

گیرى ها و جناح بندى هاى گمراه کننده محفوظ بمانم. با این که پیمودن   این   راه ازتوانایى 

قلم وطاقت نویسندگان نبوده و نمى باشد. لیکن در اجراى حدیث «رد الکالم کرد السالم» 

واجب است در پاسخ و اجابت به دعوت این اقیانوس بى انتها. 

به خاطر خسته ننمودن افکار شریف خوانندگان و تسریع تفهیم بیانات شمۀ کوتاه و قاصر 

 رضى اهللا –در «مثَلِ اَولى الْکَالم ما قَلَّ و دلَّ» به حد و توانایى در جاى گاه اهل بیت 

 رضى اهللا – قلم فرسایى نموده و این حقیقت را یافتم سرچشمۀ  جایگاه اهل بیت –عنهم 

 بوده – از آیات قرآن و احادیث متواتر متفق همۀ  مسلمانان- اعم از تشیع و تسنن –عنهم 



 نقل شده، خداوند صل اهللا علیه و آله وسلمو با الفاظ مختلف و مکرر از پیامبر اسالم 

«انّما یرید اهللا لیذهب عنکم الرّجس اَهلَ الْبیت و یطهرَکم تطْهیرًا» همانا : مى فرماید

پروردگار مى خواهد ناپاکى را از شما اهل بیت ببرد و شما را پاکیزه گرداند. 
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ابتدا این آیه خطاب به جمع مؤنث است. سپس آن را ترك فرموده و به ضمیر «کم» 

صل اهللا علیه جماعت مذکر را خطاب فرموده، تا براى تغلیب شامل زنان خانۀ  پیامبر اکرم 

 و عموم مردان اقاربش گردد. پس اولى آن است که گفته شود، اهل بیت و آله وسلم

 و حضرت على علیه السالم  صل اهللا علیه و آله وسلمعبارت از همه زنان و فرزندان پیامبر

 1به واسطۀ معاشرتش با حضرت فاطمه (س)  مى باشد.

 روایت شده، آیۀ « انَّما یریداهللا» در منزل ام سلمه نازل صل اهللا علیه و آله وسلماز ترمذى 

شد. 

 رضى اهللا عنهم را ندا داد و – فاطمه، حسن و حسین  صل اهللا علیه و آله وسلمپیامبر اکرم

با عباى خود آنها را پوشاند و حضرت على (رضى اهللا) را هم در پشت آنها قرار داد  و 

 «اَللهم هؤالء اهلَ بیتى فاذهب عنْهم الرِّجس و طَهیرًا، :بعد از پوشاندن همه فرمود

 2پروردگار این گروه خانوادة من را از ناپاکى محفوظ و آنان را پاکیزه نگه دار»

 10،ص25فخررازى،تفسیرکبیر،ج– 1
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 دست حسن صل اهللا علیه و آله وسلم پیامبر اکرم :ازحضرت على علیه السالم روایت است

 :و حسین را گرفت و فرمود

القیامه تى یومجرعى فى دما کانَ مهاُم نِ وهذی باَح نى وبنْ اَحهرکس من و این دو ؛م »

فرزند و مادرشان را دوست داشته باشد، روز قیامت با من و هم پایۀ  من است». 

 به على، فاطمه، صل اهللا علیه و آله وسلم پیامبر اکرم :از زیدابن ارقم رضى روایت است

  : خطاب کرد  و فرمود– رضى اهللا عنهم –حسن و حسین 

لمنْ سالَمْتُم؛ من دشمن آنهایم که با شما دشمن هستند و ُ◌ لمنْ خاربتُم و سلْم◌ٴ «اَنَا حرْب

 3دوست کسانى هستم که با شما دوست اند.

«قُلْ ال اَسئلُکُم علَیه اَجرًا الّا الْموده فى :  سورة شورى به پیامبر مى فرماید23خداوند در آیۀ 

الْقُرْبى» بگو من از شما براى رسالتم مزد نمى خواهم، مگر دوستى با خویشاوندان. 
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 نقل کرده که دربارة اهل بیت و صل اهللا علیه و آله وسلمصاحب کشاف از پیامبر اکرم 

  :دوست داشتن آنها به قرار زیر نویدهایى فرمود

 هرگاه فوت کنند، شهیدند. گناه آنها صل اهللا علیه و آله وسلمدوستان آل محمد 

بخشودنى، توبۀ شان قبول است. ملک الموت به ایشان مژده بهشت مى دهد. و کسانى که 

در حال کینه و دشمنى با آل محمد صل فوت کنند، باکفر مى روند و روز آخرت این 

منْ رحمه اهللا از رحم خدا محرومند». ّ◌ «آیِس:نوشته در رخسار آنها نمایان است 
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بنا به دالیل متعددى که در مورد امت و محبت پیامبر نازل شده، بر همۀ  امت محبت 

 «قُلْ انْ کُنْتُم تُحبونَ اهللاَ :اهل بیت همانند دوستى و محبت پیامبر الزم و واجب است

«کُمبِبحونى ی1فَاتَّبِع 

اى محمد! بگو اگر خدا را دوست دارید، از من پیروى کنید تا پروردگار هم شما را 

دوست داشته باشد. 

«و اتَّبِعونى لَعلَّکُم تَهتَدونَ» از او پیروى کنید،تا پروردگار هم شما را دوست داشته باشد. 

«رِهنْ اَمنَ عفوخالذَر الَّذینَ یحپس بترسانید آنان را که از فرمان خدا سرپیچى  2«فَلْی

مى کنند. 

 ؛ همانا آنچه براى شما نیکوست، اقتدا 3 »◌ٌ «لَقَد کانَ لَکُم فى رسولِ اهللاِ اُسوه حسنَه

نیکوکردن به رسول خداست. 

دلیل دیگر، عبارت است از قراردادن دعاى رتبه و بزرگى براى اهل بیت در تشهد نمازها 

 على محمد و على آل محمد و ارحم محمدا و آل صل اهللا علیه و آله وسلم«اهللا :به گفتن

محمد» که این احترام غیر از آنان، براى دیگرى مقرر نشده و براى اهل نظر و دقت جاى 

 به فاطمه چه صل اهللا علیه و آله وسلم علت نام گذارى دختر پیامبر :سؤال است که بگویند

 این که ریشۀ   :بوده است؟ جواب
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صل اهللا علیه فاطمه از «فطم» به معناى قطع است. برابر روایت دیلمى رضى اهللا علیه پیامبر 

 «انَّما سمیت ابنتى بفاطمه لاَنَّ اهللا تعالى فَطَمها و محبیها عنِ النَّارِ؛ نام : فرمودو آله وسلم

 حسنین رضى اهللا –دخترم را به این علت فاطمه گذاشتم، چون خداوند او و دو فرزندش را 

«قُلْ ال : و دوست داران فاطمه را از آتش و عذاب دور ساخته است». زمانى که آیۀ–علیه 

 یا رسول اهللا، نزدیکانت چه کسانى :اَسأَلَکُم اَجرًا الّا الْموده فى الْقُرْبى» نازل شد،گفتند

 على، فاطمه، و دو فرزند آنها :هستند که محبت آنان بر ما واجب است؟ در جواب فرمود

و حبهم ایمانُ؛ کینه با آنان نفاق و دوستى ٌ◌ حسن و حسین (رضى اهللا عنهم)«بعضُهم نفاق

آنها ایمان است. 

  :و در روایتى مى فرماید

تا درود و سالم برآن خانواده نفرستید، نباید منتظر اجابت دعا باشید. اگر منصفانه مسئله را 

بنگرید، حدیث صحیح و متواتر «أنّى تارك فیکُم الَّثقَلَینِ» براى مودت و دوستى اهل بیت 

کافى است و دیگر، جاى نزاع و تفرقه باقى نیست. 

صل اهللا علیه و آله بنابراین همۀ  قراین نشان مى دهد که محبت و دوست داشتن آل محمد 

« ألى ما ال یتناهى» مى باشد و مخالفان آن به اتفاق : بر همۀ مسلمانان واجب بوده و وسلم

مسلمانان شیعه و اهل سنت منافق و از رحم پروردگار محروم اند. از یزید ابن حبان 

 به صل اهللا علیه و آله وسلمروزى در غدیرغم پیامبر اسالم : رضى اهللا الیه روایت است

  :پاخاست،خدا را سپاس نمود و حاضران را این چنین وعظ داد و فرمود



«اَال یا ایها النّاس فَانَّما اَنا بشَرٌ یوشک ان یِاتى رسول ربى فأجیب و اَنا تارك فیکم ثَقَلَین 

 تَاب اهللاِ وثَ على کفَح کوا بِهسمتدى و َ النّور فَخُذُوا بکتاب اهلل و َ اسالْه فیه ما کتابلهاَو

رغَّب فیه ثم قَال واَهلِ بیتى اْذَکرُ کُم اهللاَ فى اهل بیتى و لَنْ یتَفَرَّ ثا حتّى یردا علَى الْحوض؛ 

اى مردم بیدار باشید من هم مانند شما انسانم، احتمال هست از طرف پروردگارم فرمان 

مرگ برایم صادر شود. من دو چیز بزرگ و سنگینى برایتان مى گذارم؛ اول، کتاب خدا 

قرآن مجید که هدایت و روشنایى در آن نمایان است. پس به خاطر اقتدا  
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نمودن آن را به دست گیرید. دوم، اهل بیت، یعنى خانوادة من است که این دو هرگز از 

 1هم جدا نمى شوند، تا در حوض بر من وارد شوند.»

هرآنچه در کتب احادیث و تفاسیر عامه و خاصۀ مسلمانان اهل تسنن و تشیع تحقیق و 

بررسى شود، در مسئلۀ حدیث ثقلین راجع به قرآن و عترت اختالفى نبوده و نیست. پس 

در باب یادآورى به اتفاق و وحدت فرد به فرد امت اسالمى، شایسته است با مژده گیرى از 

  :پیام این دو بیت عارفانه که مى فرماید

تا در مقام صدق و صفا پا گذاشتیم                        پاى بر فرق عالم باال گذاشتیم 

ما بندگان درگه عشقیم زان سبب                     دستى به تاج مهر و ثرییا گذاشتیم 

 را فراموش نکنیم که در وصیت نامه مندرج صل اهللا علیه و آله وسلماین تذکر امام راحل 

 خودخواهان و طاغوتیان قرآن کریم را وسیله کردند براى حکومت هاى :است، مى فرماید

ضد قرآنى و اقامۀ  جور و فساد و توجیه ستمگران و معاندان حق تعالى و این کتاب 
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سرنوشت ساز نقشى جز در گورستان ها و مجالس مردگان نداشت و اخالل گران و 

فسادکاران نفاق را تا جایى کردند که در این عصر انقالب اسالمى از وحشت اجابت این 

 رحمه اهللا -، – «اتّحدوا اتّحدوا یاللمسلمین» بنیان گذار جمهورى اسالمى :دعوت به نداى

بازار آشوب را داغ تر کرده و مشغول انواع توطئه چینى ها و اختالف سازى میان مسلمانان 

بوده که شناخت آنان براى هر فردى با ایمان الزم است، تا با قدرت اتفاق و اتحاد بال را 

  :بخ خود آنان برگرداند. به قول عارفان

چون بد آید هر چه آید بد شود یک بال ده گردد و ده صد شود  

آتش از گرمى فتد نور از فروغ فلسفه باطل شود منطق دروغ 

کور گردد عقل و چشم کنجکاو بشکند گردونه اى را شاخ گاو  

مناقب امام حسین علیه السالم را با این بیت آغاز مى کنم  

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست  

این چه شمعى است که جان ها همه پروانه اوست 
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 رضى اهللا عنهما –نامش حضرت حسین علیه السالم فرزند على بن ابى طالب و فاطمۀ  زهرا 

، یکى از صل اهللا علیه و آله وسلمو کنیه اش ابوعبداهللا بود. او دومین فرزند پیامبر اکرم 

 مندرج است، وى در 356 ص 3آل عبا است. برابر دو روایت که در تاج االصول جلد 

 57 هجرى در سال 61چهارم ماه شعبان سال چهارم هجرى قمرى به دنیا آمد و در سال 

سالگى در کربال به شهادت رسید. در حالى که تشنه لب در برابر مصائب الهى شکیبایى 



«الحسن و :  فرمودصل اهللا علیه و آله وسلممى نمود. از ابى سعید  روایت است که  پیامبر 

الحسین سیدا شباب اهل الجنَّه؛ حسن و حسین از نظر رفعت، شکوه و زیبایى از همۀ 

بهشتیان بهترند». 

 به حسن و حسین نگاه کرد و صل اهللا علیه و آله وسلماز براء رضى روایت است پیامبر 

«اللّهم انّى اُحبهما؛ پروردگار! من این دو را دوست دارم، تو هم آنان را دوست :فرمود

ده فراموش نشود : ایه نوشته نشدار». روایت است از یعلى ابن مرّه که رسول خدا فرمود

حسین از من و من از حسینم، خداوند دوست دارد کسى که حسین را دوست داشته باشد، 

حسین نوه اى از نوه هاى من است». 

 علت : ام سلمه را دیدم مى گریست به او گفتم: رضى اهللا عنها- روایت است –از سلمى 

 را در خواب دیدم، سر و  صل اهللا علیه و آله وسلم پیامبر:گریستن تو چیست؟ گفت

 چه چیزى برایت پیش آمده، اى فرستاده خدا! در :رویش گل آلود بود، به او عرض کردم

 این ساعت، شاهد شهادت حسینم بودم، همین باعث شده غم و تأسف :جواب فرمود

بزرگ به من روى آورد، در اثر کشته شدن حسین رضى و پراکندگى خانواده او رضى . 

 حسین را بر دوش  صل اهللا علیه و آله وسلماز ابن عباس رضى روایت است که پیامبر

 صل اهللا علیه و آله  جوان بر بهترین مرکب سوار شده اى، پیامبر:داشت، مردى به او گفت

 1او هم بهترین سوار است. : فرمودوسلم
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 رضى اهللا – نماز مى خواند حسن و حسین صل اهللا علیه و آله وسلمروزى رسول اکرم 

 آمدند و بر پشت آن حضرت سوار شدند، بعد از این که نماز تمام شد، رسول –عنهما 

خدا آن دو را گرفت و به دامن  
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 اى رسول خدا! آن دو را دوست مى دارى، :خویش نهاد و آنها را بوسید، جمعى گفتند

 چرا دوست نداشته باشم که آنها دو ریحانۀ من هستند. :حضرت در جواب فرمود

فرزندان آن حضرت، شش پسر و سه دختر بود.بخشش و بزرگ منشى آن بزرگوار در 

حد شمارش خارج از بیان بود. لیکن براى نشان دادن انعام و اکرامش بیان این اندرز براى 

 گاهى دنیا، دارایى هاي خود را در اختیار تو مى گذارد. تو :عاقالن کافى است که فرمود

این دارایى ها را پیش از آنکه از دست برود، بر مردم ببخش و مطمئن باش اگر دارایى و 

توانایى مالى به تو روى آورده باشد، با بخشش از بین نخواهد رفت و اگر از تو روى 

گردان شده باشد، بخل ورزیدن نیز نمى تواند آن را براى تو نگاه دارد. 

مهربانى  

هنگامى که مى خواستند جسد مطهرشان را به خاك بسپارند متوجه آثار زخم بر دوش 

ایشان شدند و علت آن را از امام زین العابدین علیه السالم سؤال کردند. ایشان در جواب 

 پدرم پیوسته براى مستمندان و یتیمان غذا تهیه مى کردند و خود ایشان آن را بر :فرمودند

دوش مى کشید. 

تواضع 



حضرت تا جایى فروتن بود،که از کنار عده اى بى نوا گذشت، بر سکویى نشسته وبه 

خوردن غذا مشغول بودند از حضرت تقاضا کردند که بنشیند و در غذا خوردن با آنها 

 خدا خود پسندان را :شررکت جوید. بى درنگ خواستۀ آنان را اجابت کرد و فرمودند

دوست ندارد. پس از پایان یافتن غذا این عده را به منزل خود دعودت کرد و به همسر 

هرچه در خانه اندوخته داریم، به این بى نوایان ببخشید.  :خود فرمودند

بردبارى 

بردبارى آن عالى مقام، تا جایى بود که یکى از خدمت کارانش مرتکب کار زشتى شد 

 سرور  : به او تازیانه زده شود. وى عرض کرد:که باید کیفر مى دید. امام دستور فرمود
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 «والْکاظمینَ الْغیظ» آنان که خشم خود را فرو برند؛ حضرت فرمود او :گرامى خدا فرموده

را رها کنید. خدمتکار بالفاصله ادامۀ آیه را تالوت کرد« والْغافین عنّ النّاسِ» کسانى اند 

که مردم را مورد عفو قرار مى دهند. 

ظلم ستیزى  

ظلم ستیزى آن حضرت تا جایى بود ه از بیعت با یزید سرباز زد و این جنایت کار باده 

خور، کفرپیشه، ملحد و مسخره کنندة دین که هم بازى میمون ها و سگ ها بود را شایستۀ 

:  فرمانروایى بر مسلمین نشناخت و به مروان بن حکم فرمود

اگر فردى چون یزید فرماندة مسلمین گردد و امت اسالمى به چنین مرد پلیدى گرفتار 

شود، باید براى آیندة اسالم اندوهگین بود. براى آن حضرت، وحشت و هراس از مرگ 

«موت فى عزًّخَیرٌ من حیاه فى ذلّ؛ مرگ با عزت پرارج تر از :معنا نداشت و مى فرمود



زندگى با خوارى است». هم چنین با آغوش گشوده به سوى مرگ مى رفت و فرزندان و 

خاندان و یارانش را همراه خود مى برد، تا از دین جدش پاسدارى کند و با بخشندگى و 

 «انْ کانَ دینُ محمد لَم یستَقم :گذشت جان خویش را در طبق اخالص نهاده و ندا مى دهد

الَّا بقَتْلى فَیا سیوف خُذینى؛ اگر دین محمد جز به کشته شدن من با برجا نمى ماند، پس 

اى شمشیرها مرا در یابید. 

شجاعت  

 آیا در میان دلیران و جنگ آوران :درباره شجاعت این قهرمان مبارز چه مى توان گفت

 به خدا سوگند! :بزرگ کسى را دلیرتر از آن بزرگوار مى شناسید. بعضى راویان گفته اند

هیچ انسانى را چون او ندیدم که یاران و خویشاوندان و برادرانش به شهادت رسیده بودند، 

امام او با قلبى محکم،روحى قوى و شجاعتى کم نظیر به نبرد ادامه مى داد، او بود که در 

برابر پرتاب نیزه ها و چکاچک شمشیرها و ضربۀ خنجرها ایستادگى کرد، تا به 
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آن جا که بر لباس شریف حضرتش صد و بیست نیزه دیده مى شد و بر جسد مطهرش سى 

 اعم از فرزندان، –و سه تیر و سى و چهار زخم شمشیر وجود داشت و خاندان آن حضرت 

 را از نظر وفا به عهد باید برگزیدگان زمین دانست. –برادران، برادرزادگان و عموزادگان 

 :آنان هرگز از پیشواى خود جدا نشدند. هنگامى که آنان را گرد آورد به ایشان فرمود

شما مى توانید بروید. یک صدا فریاد بر آوردند. ما هرگز از شما جدا نخواهیم شد.آیا 

سزاوار است که ما زنده بمانیم و شما کشته شوید. 



یکى از این که هر امتى  :دربرپایى مراسم سوگوارى ساالر شهیدان اندرزهاى زیادى است

به زندگانى بزرگان خود توجه دارد، تاریخ زندگانى آنان را ثبت مى کند و از رویدادهاى 

زندگى شان درس مى گیرد. خواه این بزرگان در یکى از زمینه هاى دینى برجسته باشند و 

یا در یکى از امور دنیایى. اما امام حسین علیه السالم پسر دختر پیامبر اسالم شاخه گل 

خوشبوى او، فرزند امیر المؤمنین رضى، بزرگ شدة  خاندان نبوت، رادمردى است که روح 

ممتاز داشته و از راز شرافت خانوادگى نیز برخوردار بوده است. 

او مرکز همۀ  فضایل اخالقى و اعمال پسندیده، همت بلند، شجاعت فوق العاده و 

بخشندگى بى حد است. وى در راه هدفى بسیار برجسته، با انگیزة  پاك قیام نموده و 

حرکتى را آغاز کرده که نه قبل از او و نه بعد از او هیچ کس جاى او را نتواند گرفت. 

جان و مال و خاندان خود را در راه زنده ماندن اسالم و رسوا کردن منافقین فدا کرد. 

مرگ با عزو شرف را از خوارى و ظلم پذیرى برتر دانست و شهادت را در برابر 

فرمانبردارى از پست فطرتان برگزید. عزت نفس، دلیرى، ظلم ستیزى، شکیبایى، پایدارى 

و مقاومت این ابر مرد همه را به شگفتى وا داشته و خردمندان را متحیر ساخته که عوامل 

و زمینه هاى نهضت عاشورا، خود جاى گاه پا بر جاى امر به معروف و نهى از منکر است 

که رمز جاودانگى این حماسه براى همیشه درس عزت و شرافت و کرامت جهت رساندن 

پیام الهى به عموم و خصوص جامعه با به دست آوردن اهداف معنوى و فیض یابى از 

اندیشه هاى بدیع و محسنات اخالقى در مسیر تربیت و غیرت دینى و اداى حقوق انسانى 

بوده است. 
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نقش عاشورا در هم بستگى شیعه، پیروى از پیشوایان خود بوده که در برگزارى مراسم 

سوگوارى براى امام حسین رضى جدیت داشته و همه ساله به یاد این مصیبت جانکاه 

عزادارى مى کنند؛ تا با کوشش تمام به سفارش پیشوایان خود جامعه عمل بپوشانند و این 

امر بر هیچ فردى پوشیده نیست. حماسۀ  عاشوراى امام حسین رضى به همۀ  افراد مبارز 

آموخته تا جان در تن داشته باشند، با بدکاران و بیدادگران بجنگند 

و با آگاهى از این حماسهۀ دریابند که به خاطر ترویج اسالم و احیاى آیین خدایى از نثار 

خون نباید دریغ داشت. 

گاهى به کشته شدن و گاهى به کشتن است  

ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند  

با توجه به این که ما انسان ها چنانچه تمام ساعات و دقایق در رمز اندرز مبارزات امام 

حسین ر ضى مطالعه  و جست  وجو کنیم، به اقیانوسى مى رسیم که  روى  سفینۀ  «الیذْکرونى 

الّا بکاى» آن این دو بیت نمایان است. 

روزى که دل تو ازبال خسته بود باید که از آن خروشت آهسته بود  

دردام بال بسى مثلها زده اند شاید که در آن مصلحتى بسته بود  

جانم فداى آن که دلش بازبان یکى است. 

در نهایت نگارشم به عنوان یک روحانى شافعى مذهب رضى به همۀ مسلمانان تسنن و 

 مطمئن باشند کسانى که به وحدانیت پروردگار و رسالت حضرت :تشیع عرض مى کنم

 واصول دین ایمان دارند، اگر چه در سوگوارى شهادت صل اهللا علیه و آله وسلممحمد 



امام حسین رضى حاضر نباشند، مخالف برگزارى چنین مراسمى نیستند و هرگز به خود 

اجازه نمى دهند از عزاى مصیبت ساالر شهیدان غافل یا عمداً نشاط و خرمى نشان داده و 

 چنانچه خداى ناخواسته کسى به یکى از آن مبارزان – معاذاهللا –جشن و سرور برپا کنند 

 اهانت کند، سایر مسلمانان به عنوان دفاع از خانواده رسول اکرم – روز عاشورا –برحق 

 او را نفرین نموده واجب القتلش مى دانند. صل اهللا علیه و آله وسلم
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در عنایت به دفع کینه و سوء ظن میان بعضى از دو فرقۀ  مسلمان شیعه و سنى که این کا 

اهم اهداف دشمنان دین و آیین یکتاپرستى است. به عنوان نشان صحت عرایضم 

خالصه اى را به قرار زیر معروض مى دارم، با این که آشکار است دشمنان اهل بیت و 

خانوادة رسالت دشمنان خدا و پیامبر و مهدور الدم مى باشند، لذا معلوم است هر فردى که 

دشمن آنان نباشد، او هم هرگز مسلمان نبوده و نیست و او هم مهدور الدم است. 

سیماى هر منطقه اى مى تواند معرف عقیده وآیین ساکنان آن جا باشد.گاهى مى بینیم اسامى 

 اعم از پسران و دختران- از نام هاى خاندان رسالت بوده، دیگر تردیدى –فرزندان آنها 

نمى ماند که اصل و فرع آنان عاشق عموم و خصوص آن خانواده اهل بیت هستند و 

دشمنان آنها را دشمن سرسخت دین و آیین خود مى دانند. 

مطلب دیگراین که درکوهستان هاى منطقۀ کردستان که در فصل بهار به انواع گل هاى 

رنگارنگ و معطر مزین مى شود، یک نوع بوته اى هست که گل هاى سرخى شبیه به گل 

خشخاش دارد و در محل آن را (هالله برائیم یاالله برام) گویند؛ فارسى آن (الله واژگون 

یا نوعى شقایق النّعمان) نام دارد که بیشتر مردم به عنوان تأسى از فرمودة رسول  اکرم 

 که هرگیاه و درختى نوعى تسبیحات دارد وچنانچه بوته هاى آن صل اهللا علیه و آله وسلم



در گورستان مسلمانان باشد، - تسبیح وذکر آن براى شاد بخشى روح مردگان بى تأثیر 

نیست  ریشۀ آن را از کوهستان مى کنند  و روى  گور عزیزان خود مى کارند. گاهى سبز 

مى شود و بر روى گل هاى سرخ زیبایش قطرات آبى نمایان مى شود که چون قطرة اشکى 

بر روى صورتى زیبا است. در اصطالح مردم چنین معروف است که قطره هاى گل این 

بوته براى شهادت امام حسین رضى اشک مى ریزند. 

از غریزة مسلمانان شیعه و سنى این است که اگر زمانى تحت فشار ستمگران واقع شوند و 

در برابر آنان قدرت مبارزه نداشته باشند، الحول گویان به یاد شجاعت و حماسۀ با عزت 

درود برآن رهبرى که  :امام حسین رضى الیه عنه مى افتند و با زبان حال و مقال مى گویند

فرمود مرگ با عزت، بهتر از زندگى باخوارى است. 
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ناصرالدین شاه به عنوان مسابقۀ فکرى و آگاهى شاعران عصرش در تفسیر بیت مشهور 

عارف زمان حافظ شیرازى (بلبلى برگ گلى خوشرنگ در منقار داشت) سؤالى طرح 

کرده بود که در میان شعرا تنها شاعر آگاه و عارف کُرد مرحوم شیخ رضا طالبانى بود 

که در به دست آوردن رمز آن موفق شد. اکنون خالصه اى از این غزل مخمس را در 

  :ضمیمۀ مقاله تقدیم شما سروران مى کنیم

در تفسیر معناى بیت مشهور (بلبلى برگ گلى خوش رنگ در منقار داشت)  

 

 

شاه واال وقت طالع روى در ادبار داشت  



                                                   این دل غم منزلم را غرق در اکرار داشت 

صاحبا در حالتى که این بنده غم بسیار داشت  

                                                    یادم آمد از کالم آن جناب اظهار داشت  

گفته بودى مقصد حافظ چه بود از آن که گفت  

                                               بلبلى برگ گلى خوش رنگ در منقار داشت  

تا سحر گردیدم اندر بحر علم ابجدى  

                                                تا به بینم این صدف آیا چه در دربار داشت  

بلبلى برگ گلى شد سیصد و پنجاه و شش  

                                                    با حسین و با على و با حسن معیار داشت  

برگ گل سبز است دارد او نشانى از حسن  

                                              چون که در روز شهادت سبزى رخسار داشت  

رنگ گل سرخ است دارد او نشانى از حسین  

                                             چون که در حین وفاتش سرخى رخسار داشت  

بلبلى باشد على کز فرقت آن هر دو یار  

                                                        دائما با آه و افغان ناله هاى زار داشت  

من نهانى گویم این اشعار در بهر رضا 



تا بداندش (رضا) ایمان بس انوار داشت 
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کالم وحیانى در سخنان حسین علیه السالم  

ناصر نجفى  

مقدمه 

چه مى توان گفت دربارة شخصیتى که از والدت تا شهادتش و حتى پس از شهادت هم 

پیمان قرآن بود، جد بزرگوارش رسول خدا در هنگام والدتش قرآن را به او تلقین کرد، 

و نیز در حالى که سرش بر نیزه بود قرآن تالوت کرد. 

«امام حسین علیه السالم با جان، عمل، گوشت و خونش قرآن : محمد جواد مغنیه مى گوید

را ترجمه کرد، چون آنچه به بشریت عطا کرد به هیچ کس از خالیق نداده است...کدام 

هدایت کننده یا مصلحى خون، جان و خون هاى خاندان، فرزندان، برادران و یارانش را فدا 

کرد؟ هدف او این بود که این خون انقالبى، صاعقه اى بر هر ظالمى و نیرویى براى هر 

مظلومى شود، وحجتى باشد بر هرکسى که در برابر ظلم و تجاوز در هر زمان و مکانى 

 و این مورد، عشق حضرت را به ذات حق وذکر او 1ساکت بماند، و چشم پوشى کند»

آشکار مى کند، حتى در سخت ترین شرایط، حضرت قبل از شهادت و پیوستن به خالق 

خود آیاتى از قرآن مجید را تالوت کرد، و به تسبیح و تقدیس خدا پرداخت، و به لشکر 

که او را محاصره کرده بودند،  

 .5الحسین و القرآن،ص – 1
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اعتنا نکرد، در حالى که آنها در انتظار بودند که به او حمله کنند، بلکه مشغول مناجات با 

 :خالقش بود، و به آسمان نگاه کرده و مى گفت

إلهى ترکت الخلقَ طرّاً فى هواکا   وأیتمت العیالَ لکى أراکا  

 فلو قطّعتنى بالحب إرباً لما مالَ الفُواد الى سواکا

 حسین عین قرآن است، و قرآن عین حسین است، :شاید سخنى به گزاف نباشد اگر بگویم

چون وى قرآن را با گفتار و رفتارش ترجمه کرد، و قرآن به وسیله آیات و سوره هایش 

بر او داللت کرد. وقتى حضرت سخن مى گوید گویى جبرئیل آن را بر زبانش جارى مى 

 «اموالت را بخور قبل از این که تو را بخورد». و این عین سخن خداى :کند، چنانچه گفت

 «واَلذین یکنزون الذَّهب و اَلْفضَّه و لَا ینفقُونَها فى سبیلِ اَهللاِ فَبشِّرْهم بِعذابٍ :متعال است

 ا کَنَزْتُمم هذا مه ورظُه و مهنُوبج و ماهفَتُکْوى بِها جِب نَّمها فى نَارٍ جهلَیمى عحی وماَلیمٍ. ی

 لاَنْفُسکُم فَذُوقُوا ما کُنْتُم تَکْنزُونَ»

«و اَصبِرْ على ما  :و هم چنین آیات زیادى بر رفتار آن حضرت داللت مى کنند، از جمله

«و جاهدوا فىِ اَللّه حقَّ جِهاده » ،«و لَتَصبِرَنَّ على ما  اَصابک انَّ ذلک منْ عزْمِ اَلْاُمورِ» 

«هاصخَص لَو کَانَ بِهِم و هِملى اّنْفُسرُونَ عؤْ ثی ونَا» «وتُماذَی 

خداوند پس  از اینکه پاکى والدت به او عطا کرد، شهادت را نیز نصیب اش گردانید، و 

وى را در مرتبه پیغمبران، صدیقین، شهدا و نیکان قرار داد، زیرا در برابر او خضوع و 

« و  :انقیاد کرد، و لذا عاقبت کار او خیر بود؛ چنان که خداى متعال فرموده است 

 



)  231(ص 

 و اءداَلشُّه یقینَ وداَالص ینَ ونَ اَلنَّبِیم هِملَیع اَللّه ماَلَّذینَ اَنْع عم کولَ فَاُولئاَلرَّس و عِ اَللّهطنْ یم

 1اَلصالحینَ و حسنَ اُولئک رفیقاً» 

هرکس در سخنان ابى عبداهللا الحسین علیه السالم و خطبه هاى او دقت کند، مى بیند که این 

سخنان به الفاظ و آیات قرآنى مزین شده است. هم چنان که طال با عقیق زینت شود، و 

این کار تنها از کسى بر مى آید که از احساس ادبى لطیفى برخوردار باشد، و سخنان 

آفریدگار و آفریده را در هم بیامیزد، پس از دقت وکاوش در سخنان  امام حسین در 

در 2زمینه هاى مختلف، مى بینیم که آن حضرت واژه ها و آیات قرآن را به طور «تضمین»

سخنان خود به کار مى برد، نظیر سخن او خطاب به ابى ذر هنگامى که وى به دستور عثمان 

  :به «ربذه» تبعید شد

، و قد منعک 3«یا عماه،إنَّ اللّه قادر أن یغیر ما قد ترى،واللّه «کُلَّ یومٍ هو فى شَأنٍ»

.«...به کار مى برد، نظیر سخنان او به نافع بن ازرق دربارة 5 و نیز به طور «تذییل» 4القوم

  7، «اَلکَبیرُ اَلْمتَعالِ»6 «معروف باآلیات، موصوف بالعالمات، «لَا اله الّا هوِ» :صفت خداوند

 .65سورة نساء، آیه –  1

 تضمین (درعلم بدیع) آن است که شاعر و یا شخص ادیب آیه یا حکمت یا شعرى را از دیگرى نقل بر معنا یا لفظ کند.– 2

 .29سورة الرحمن، آیه –  3

 .2- 7روضه کافى، ص –  4

تذییل (در علم معانى) آن است که جمله اى را پس از جملۀ دیگر بیاورد که معناى آن را در خود داشته باشد و هدفش از این کار تأکید آن جمله –  5

 باشد.

 .237سورة بقره،آیۀ–  6

 .9سورة رعد،آیۀ –  7

                                                           



و سخنان خداوند به سادگى و روانى بر زبان جارى مى شد، و او سخنش را از سخن خدا 

آغاز مى کرد، و بدان پایان مى داد، بدون این که خللى در معنا و یا در ساختار آن وارد 

شود، و لذا محدثان و مورخان نتوانستند این هماهنگى را درك کنند، و هم چنین محققان  
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معاصراز این امر عاجز مانده اند. و مى بینیم که آنان در حاشیه به آیات اشاره نمى کنند، و 

آنها را در میان پرانتز قرار نمى دهند؛ چنان که در سایر متن ها این کاررا مى کردند، زیرا 

گمان مى کردند که این آیات قرآنى جزئی از سخنان حسین علیه السالم است. 

هم چنان در میان سخنان آن حضرت به وجود انواع آرایه هاى بالغى دیگر از قبیل «براعه 

استهالل»، «اشاره» و «استشهاد» پى مى بریم، که مجالى براى بازگو کردن آنها در این 

مقال نیست. 

اینک مجموعه اى از آیاتى که امام به تفسیر آنها پرداخته است، و ما آنها را از میان 

 – که از طریق عامه و خاصه روایت شده –سخنان و گفتارها و حکمت هاى او 

برگزیدیم،  ارائه مى دهیم، و به خاطر طوالنى نشدن بحث از ذکر اسناد و نام راویان 

خوددارى کردیم، و از متن سخنان حضرت تنها به آنچه مورد نیاز ما بود بسنده کردیم. 

سورة  بقره  

 1« و اذْ قُلْنا للْملئکَه اَسجدوا لآدم فَسجدوا االَّ ابلیس اَبى و اَستَکْبرَ وکَانَ منَ اَلْکَافرینَ»

 .34سورة بقره،آیۀ–  1
                                                           



«إنّ اللّه لما خلقَ آدم و اَستواه،وعلّمه أسماء کلِّ شى ء و عرضَهم على المالئکه،جعلَ محمداً 

و علیاً و فاطمه و الحسنَ و الحسینَ أشباحاً خمسه فى ظهرِ آدم، کانت انوارهم تُضى ء فى 

اآلفاقِ؛ من السماوات و الحجبِ و الجِنانِ و الکرسى والعرشِ،فأمر المالئکه، بالسجود تعظیماً 

له، إنّه قد فضّله بأن جعله وعاء لتلک االشباح التى قد عم انوارها اآلفاقَ. 

«فَسجدوا االّ ابلیس أَبى» أن یتواضع لجاللِ عظمه اللّه، وأن یتواضع ألنوارِنا أهلَ البیت، وقد 

تواضعت لها المالئکه کلُّها.«و اَستَکْبرَ» و ترفّع، وکان بإبائه ذلک و تکبرِه «منَ 

  2اَلْکَافرِینَ»؛
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هنگامى که خداوند حضرت آدم را آفرید و او را معتدل ساخت، و نام هاى همه چیز را به  

او تعلیم فرمود، و آدم دانش خود را به فرشتگان  عرضه داشت، محمد، على، فاطمه، حسن 

و حسین را بصورت پنج شبح در پشت آدم قرار داد، و انوار این پنج تن مقدس آفاث 

جهان را از آسمان ها، حجب سماوى، بهشت، کرسى و عرش را روشن ساخت، سپس به 

فرشتگان فرمان داد که به خاطر بزرگداشت خلقش آدم را سجده نمایند، زیرا خداوند آدم 

را بدان جهت فضیلت بخشیده است که ظرف  وجود این پنج نور مقدس که آفاق جهان 

را روشن نموده اند گشته است. 

 .219تفسیر عسکرى،ص –  2

 

 

                                                           



(فرشتگان همگى بر آدم سجده نمودند، به جز ابلیس) که حاضر نشد در برابر جالل 

عظمت الهى سر فرود آرد، و در برابر انوار ما اهل بیت سجده نماید، با این که، تمام 

فرشتگان ملکوت اعلى در برابر آنان فروتنى نمودند، اما ابلیس خبیث (تکبر ورزید) و 

 1خیره سرى نمود، بدین جهت سقوط کرد (و در زمرة کافران درآمد).

«و لَنَبلُو نَّکُم بِشَى ء منَ اَلخََوف و اَلجوعِ و نَقْصٍ منَ اَلْاَموالِ و اَلْاَنْفُسِ و اَلَّثمرَات و بشِّرِ 

اَلصابِرینَ». 

  :انّ قدام القائمِ عالمات تکونُ من اللّه تعالى للمؤمنین، وهى قولُه تعالى

«ولَنَبلُونَّکُم»، یعنى المؤمنین قبلَ خروِج القائمِ، «بِشَى ء منَ اَلخَوف» من ملوك بنىِ العباس 

 و قلّه الِ» فساد التجاراتونَ اَلْاَمنَقْصٍ موعِ» غالء اسعارِهم، «وهم،«واَلْجفى آخرِ سلطان

 موت ذریع،(و) نقصٍ من «اَلَّثَمرَات»، قلّه زکاه ما یزرع، :الفضلِ(و) نقصٍ من «اَلْاَنَقْفُسِ»

«وبشِّرِ اَلصابِرینَ» عند ذلک بتعجیل خروج القائمِ؛ 

پیش از ظهور قائم ما نشانه هایى است که از طرف خداوند متعال براى مؤمنین به آنها 

( ولنبلونکم)؛ یعنى پیش از : اشاره شده و این نشانه ها عبارت است از فرمودة  الهى

ظهورقائم به وسیله برخى از سالطین بنى عباس درآخر سلطنشان (با مقدارى از خوف و 

ترس) و به وسیلۀ باال بردن نرخ ها و ایجاد (گرسنگى) و به وسیله تباهى اوضاع تجارت، 

)  234(ص 

(و نقصى که در قسمت اموال ایجاد مى کنیم)، وبه وسیله (نقصانى که) از راه مرگهاى 

ناگهانى در (جانها ایجاد مى نمائیم)، بوسیله کمى رشد کشاورزى (نقصانى که در 
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زراعت ها مى اندازیم)، شما مؤمنین را (حتماً آزمایش خواهیم کرد)، و هنگامى که این 

 1:آزمایش ها عملى گشت (صبرکنندگان را بشارت ده) به خروج قائم

سورة آل عمران 

ذُریه بعضُها منْ بعضٍ 2«انَّ اللّه اَصطَفى ادم و نُوحاً و آلَ ابراهیم و آلَ عمرَانَ علَى اَلْعالَمینَ

«علیم میعس اَللّه 3و 

مردى به نام محمد بن اشعث بن قیس کندى، از لشکر عمر بن سعد به سوى لشگر امام 

 اى حسین پسر فاطمه، کدام حرمتى از رسول خدا براى شما هست که :حسین آمد و گفت

«خداوند آدم، نوح، خاندان ابراهیم و : براى دیگرى نیست؟ حضرت این آیه را خواند

خاندان عمران را بر خالیق برگزید که اینها فرزندان بعضى از بعض هستند، و خداوند 

شنونده و دانا است». 

 به خدا سوگند که محمد از خاندان ابراهیم است، و خانواده هدایت گر از آن :سپس گفت

 4خاندان محمد است.

)  235(ص 

سورة مائده 

«ومنْ اَحیاها فَکَاَنَّما اَحیا اَلنَّاس جمیعاً» 

. 153، ص 3الخوائج و الجرائح،ج  – 1
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هرکس انسانى را با ارشاد از کفر به سوى ایمان احیا نماید، آن است که تمام مردم را احیا 

نموده است. و از شمشیر ستمگران رهایى داده است. 

اى مردم از اندرزهاى الهى عبرت گیرید، خداوند با سرزنش گروهى از روحانیون مسیحى 

«چرا این علماى ربانى و این اخبار روحانى مردم را : دوستان خود را اندرز داده مى فرماید

از گناه و معصیت باز نمى دارند». 

خداوند یهود و نصارى را بدون جهت مورد سرزنش قرار داده است که از ستمگران دوران 

خود منکرات و فسادهائى مى دیدند، اما به خاطر طمع در آن هدایا که از ستمگران  

)  236(ص 

دریافت مى داشتند، و یا به بهانۀ ترس و حذر از آنان، وظیفۀ مقدس نهى از منکر را ترك 

گفتند، با این که خداوند این گونه بهانه هاى واهى را نخواهد پذیرفت، و در قرآن مجید 

 1 «از مردم نترسید از من بترسید» :مى فرماید

سورة انعام  

 2«ثم ردوا الى اهللا مولهم الحق اال له الحکم و هو اسرع الحاسبین» 

 فاستلقى على السریر، وثم : دخل مروا بن الحکم المدینه، قال:عن ابى عبداهللا علیه السالم قال

 «ردوا الى اهللا مولهم الحق اال له الحکم و هو اسرع :مولى الحسین علیه السالم فقال

الحاسبین». 
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 ماذا قال هذا حین دخل؟ : فقال الحسین لمواله:قال

 «ثم ردوا الى اهللا مولهم الحق االله الحکم و هو اسرع : استلقى على السریر، فقرأ:قال

الحاسبین». 

 نعم و اهللا،رددت انا و اصحابى الى الجنّه، و رد هو و اصحابه :فقال الحسین علیه السالم: قال

الى النار». 

 مروان بن حکم وارد مدینه شد، و :از امام صادق علیه السالم چنین نقل شده که مى فرماید

روى تخت خواب دراز کشید، در حالى که غالم امام حسین علیه السالم آن جا 

 «مردم روز قیامت   بسوى  خداوند مى روند، :حضورداشت، مروان این آیه را تالوت کرد

همانا حکم مخصوص اوست، و او از سریع ترین محاسبه کنندگان است». 

 مروان چه گفت، هنگامى که وارد مدینه شد؟ :امام حسین علیه السالم به غالمش فرمود

 در حالى که برروى تخت خواب دراز کشیده بود، این آیه را تالوت کرد «ثم  :گفت

)  237(ص 

 آرى به خدا، :ردوا الى اهللا هو لهم الحق اال له الحکم وهو اسرع الحاسبین». حضرت فرمود

 1من و یارانم به بهشت بر مى گردیم. اما مروان و یارانش به جهنم مى روند.

سورة توبه  

 2«والمؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعضٍ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» 
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بدأ اهللا باالمر بالمعروف و النهى عن المنکر فریضه منه. لعلمه بأنها اذا أدیت و اقیمت 

استقامت الفرائض کلّها، هیتها و صعبها، و ذلک األمر بالمعروف و النهى عن المنکر دعاء 

الى االسالم مع رد المظالم، و مخالفه الظالم، وقسمه الفىء و الغنائم، و أخذ الصدقات من 

 3مواضعها، و وضعها فى حقّها. 

خداوند امر به معروف و نهى از منکر را فریضه قرارداده است، زیرا نیکو مى داند که اگر 

این فریضه بر پا داشته شود، وادا گردد تمامى واجبات از آسان آن تا سنگینش به 

استقامت خواهد گرایید. براى آن که امر به معروف و نهى از منکر عالوه بر این که 

دعوت به سوى اسالم است، ستمگران را سرجاى خود نشانده، نوعى مخالفت با ستمگر 

بوده، موجب مى شود که غنایم در مورد خود قسمت گردیده، مالیات هاى اسالمى از 

ثروت مندان و توانگران وصول شود و به مصرف حقیقى خود برسد. 

سورة  اسراء  

 4«یوم ندعوا کلّ اناس بامامهم» 

امام دعا الى اهللا فأجابوه الیه، و امام دعا الى الضالله فأجابوه الیها، هؤالء فى الجنّه، و 

 6 «فریق فى الجنّه و فریق فى السعیر» : و هو قول اهللا عزوجل5هؤالء فى النار،
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)  238(ص 

رهبر و امامى که مردم را به سوى خدا و هدایت دعوت کرده، و مردم دعوتش را 

پذیرفته اند، و امام و رهبرى  که مردمى را به سوى گمراهى فراخوانده و مردم هم دعوتش 

را پذیرفته اند، دستۀ  اول در بهشت و دستۀ  دوم به سوى جهنم رهسپار خواهند بود، و این 

 (گروهى در بهشت و گروهى در جهنم :همان معناى گفتۀ  خداوند است که مى فرماید

 7خواهند شد).

سورة کهف  

 8« واما الجدار فکان لغالمین یتیمین فى المدینه» 

 : سل. فسأله عن قوله تعالى: انى سائلک عن مسأله. فقال:قال علیه السالم لنافع بن االزرق

 یا ابن االزرق، من حفظ فى الغالمین؟ :«واما الجدار فکان لغالمین یتیمین فى المدینه» فقال

  صل اهللا علیه و آله وسلم ابوهما.فقال الحسین علیه السالم ابوهما خیر ام رسول اهللا :فقال

 قد انبأ اهللا تعالى انکم قوم خصون». :فقال ابن االزرق

 بپرسید، حضرت :من از تو پرسشى دارم. ازرق گفت :حضرت به نافع بن ازرق فرمود

 اى فرزند : «اما دیوار مال دو پسر یتیم در شهر بود» از او پرسیده ، فرمود:دربارة این آیه

 آیا پدر : پدرشان، حضرت فرمود:ازرق، چه کسى براى این دو پسر گنج نهفته بود؟ گفت

  باختالف یسیر فى بعض االلفاظ.221، ص 1؛ مقتل خوارزمى،ج192؛3،ص3نورالثقلین،ج 7
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 خداوند : ؟ پسر ازرق گفتصل اهللا علیه و آله وسلماین دو یتیم بهتر بود یا پیامبر اکرم 

 9خبر داده است که شما خاندانى پرستیز هستید.

 

سورة  مریم 

« انّ الذین امنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرّحمن ودا فانما یسرناه بلسانک لتبشّر به 

 10المتقین و تنذر به قوماً لُدا»

) 239(ص 

 : االأخبرك بما فیک و فى على؟ فانّ اهللا تعالى یقول:قال علیه السالم لمروان بن الحکم

«انّ الذین امنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرّحمن وداً»، فذلک لعلى و شیعته. 

«فانّما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوماً لداً»، فبشر بذلک النبى العربى لعلى 

ابن ابى طالب علیه الصاله والسالم. 

 مى خواهى آنچه در حق تو و درحق على که در قرآن :حضرت به مروان بن حکم فرمود

«کسانى که ایمان آوردند و کار : است بگویم؟ خداوند متعال در قرآن مجید مى فرماید

نیک انجام دادند، خداوند براى آنها دوستى و محبت را قرار مى دهد»، واین فضیلت براى 

على و شیعیان آن حضرت است. 

 )323تاریخ ابن عساکر(ع، 9
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«به درستى که قرآن را به زبان شما (رسول خدا) آوردیم، تا به این  :هم چنین مى فرماید

وسیله متقین را بشارت دهیم، و به وسیله آن به قومى که سرسخت هستند هشدار دهیم»، و 

 1به این ترتیب پیغمبر عرب؛ به على بن ابى طالب الصاله و السالم بشارت شد.

  سورة حج

 2«هذان خصمان اختصموا فى ربهم»

 کذب اهللا فنحن و ایاهم : صدق اهللا، و قالوا:نحن و بنو امیه اختصمنا فى اهللا عزّوجلَّ،  قُلنا

الخصمان یوم القیامه. 

این دو گروه که با یکدیگر دشمنى دارند ما و بنى امیه هستیم که در مورد خدا با هم 

 خدا دروغ گفته : آنان مى گویند: خدا درست فرموده است:دشمنى داریم، ما مى گوییم

 3است، ما و آنان روز قیامت با یک دیگر دشمن هستیم.
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)  240(ص 

سورة احزاب  

 1«انّما یریداهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً» 

 الیک عنّى، فانّک رجس، وانّى من اهل بیت الطهارة،  قد :قال علیه السالم لمروان بن الحکم

 «انّما یریداهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً». :انزل اهللا فینا

 از من دور شو، چون کثیف هستى، اما من از خاندان :حضرت به مروان بن حکم فرمود

« به درستى که : پاکى هستم، به درستى خداوند متعال در حق ما این آیه را نازل کرد

خداوند اراده مى کند رجس وپلیدى را از شما اهل بیت از بین ببرد، و شما را پاك 

 2گرداند».

سورة صافات 

 3«و انّ من شیعته ال براهیم اذجاء ربه بقلب سلیمٍ»

 یا عبداهللا، فاذاً انت :یا ابن رسول اهللا، انا من شیعتکم الخلّص. فقال علیه السالم :قال له رجل

کابراهیم الخلیل الذى قال اهللا تعالى « وانَّ من شیعته البراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم». 

فإن   کان قلبک کقلبه فانت من شیعتنا، وإن لم یکن قلبک کقلبه، فهو طاهر من الغش و 
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الغلّ، فأنت من محبینا، و الّا فانّک ان عرفت أنّک بقولک کاذب فیه، انّک لمبتلى بفالجٍ ال 

یفارقک الى الموت اوجذامٍ، لیکون کفّاره لکذبک هذا. 

 یا ابن رسول اهللا، من از شیعیان خالص شما هستم. :مردى به حضرت گفت

: اى بندة خدا! پس اینک تو همانند ابراهیم خلیل هستى که خداوند  می حضرت فرمود

فرماید: «واز شیعیان او (حضرت نوح) ابراهیم است، زیرا با قلبى سلیم بدرگاه خداوند 

آمد». اگر قلب تو نیز همانند او باشد، تو از شیعیان ما خواهى بود، واگر قلبت به آن 

درجه نرسید که از هر نوع غش و غلّى پاکیزه است، تو از دوستداران ما هستى، وگرنه 

چنان که  

)  241(ص 

خود مى دانى که در گفتارت دروغ مى گویى به یک بیمارى فلجى مبتال شوى، که تا دم 

مرگ خوب شدن نداشته باشى، یا مرض جذامى دامن گیرت شود که کفارة این دروغ 

 1گویى ات باشد.

سورة شمس  

«والشمس و ضحیها والقمر اذا تلیها والنهار اذا جلّیها و اللیل اذا یغشیها»؛ 

  ،قال الحارثُ األعور للحسینِ بن على علیه السالم یا ابن رسول اهللا، جعلنى اهللا فداك»

أخبرنى عن قول اهللا فى کتابه المبین: «والشمس و ضحیها» فقال علیه السالم ویحک یا 

حارث! محمد رسول اهللا. 

 والحدیث فیه العلى بن الحسین (ع)،اال أن فیه ایضاً حدیثاً بألفاظ أخرى.156،ص68بحاراالنوار،ج 1
                                                           



قال: قلت: « و القمر اذا تلیها» .قال: ذلک أمیر المؤمنین على ابى طالبٍ، یتلو محمداً. 

 صل اهللا علیه و آله وسلمقال: قلت: « و النّهار اذا جلّیها» .قال: ذلک القائم من آلِ محمد ،

یمألُاالرض عدالً و قسطاً 

 .هقال: قلت: «والّیل اذا یغشیها».قالک بنوامی

حارث اعور به حضرت گفت: یا ابن رسول اهللا، خداوند مرا فدایت گرداند، خداکه در 

 «و سوگند به  خورشید و ماه»، به ما خبر دهید که منظور چیست؟  قرآن مبین مى فرماید:

  صل اهللا علیه و آله وسلم: واى برتو اى حارث! خورشید رسول خدا محمدحضرت فرمودند

است. 

مى گوید: گفتم « وآن ماه که به دنبال خورشید آید»، چیست؟ 

فرمود: آن هم امیرالمؤمنین على بن ابى طالبعلیه السالم است که دنبال محمد مى باشد. 

مى گوید گفتم: «آن روز که جال و روشنى دارد» چیست؟ فرمود: قائم آل محمد است 

که مى آید و زمین را پر از عدل و داد مى نماید. 

) 242(ص 

مى گوید: گفتم: منظور از «آن شب که فرو گیرد» چیست؟ 

 1فرمود: و این شب ظلمانى هم بنى امیه مى باشند.
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سورة  اخالص 

«بسم اهللا الرحمن الرحیم»  

«قل هو اهللا احد اهللا الصمد لم یلد و لم یولد ولم یکن له کفواً احد»؛  

-کتب علیه السالم کتاباً الى اهل البصره جواباً عن کتابهم الیه یسألونه عن«الصمد». 1

بسم اهللا الرحم الرحیم 

صل اما بعد، قال تخوضوا فى القرآن، وال تجادلوا فیه بغیر علمٍ، فقد سمعت جدى رسول اهللا 

 یقولُ: من قال فى القرآن بغیر علمٍ فلیتبوأَ مقعده من النار، و أّن اهللا اهللا علیه و آله وسلم

سبحانه قد فسر «الصمد»،فقال: «اهللا احد.اهللا الصمد»، ثم فسره فقال: «لم یلد و لم یولد، ولم 

یکن له کفواً احد». 

«لم یلد»: لم یخرج منه شى ء کثیف کالولد و سائر األشیاء الکثیفه التى تخرج من 

المخلوقین، والشىء لطیف کالنفس، وال یتشعب منه البدوات کالسنه و النوم و الحظره و 

الهم و الحزن و البهجه و الضحک و البکاء و الخوف و الرجاء و الرغیه و السأمه و الجوعِ و 

أن یتولّد منه شى ء کثیف او لطیف. الشبعِ؛ تعالى أن یخرج منه شى ء، و

اهالى بصره معناى «صمد را از حضرت پرسیده بودند، حضرتش در پاسخ آنان این نامه را 

آن نشوید، و : بسم اهللا الرحمن الرحیم، اما بعد ...بدون علم و دانش وارد تفسیر قرنوشته اند

صل اهللا دربارة تفسیر مشکالت آن به جدال و کشمکش نپردازید، زیرا از جدم رسول خدا 

:« هرکس بدون اطالع دربارة قرآن چیزى بگوید  شنیدم که مى فرمایدعلیه و آله وسلم

جایگاه او درآتش خواهد بود»، خداوند سبحان، خود«صمد را تفسیر فرموده، مى گوید: 

  داهللا اَح»
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اَهللا اَالصمد»، و به دنبالش در تفسیر آن مى فرماید: « لَم یلد ولَم یولَد ولَم یکُنْ لَه کُفُواً 

 .«دأَح

«لَم یلد»: یعنى نه جسم ضخیمى همانند فرزند و دیگر اشیایى که از سایر مخلوقات بیرون 

 و نیز ددمى آید از او خارج مى گردد، و نه جسم لطیفى همانند روح از اوتولید میگر

حاالت چرت و پینکى، خواب، خاطره، اندیشه، اندوه و شادى، خنده و گریه، ترس و امید، 

رغبت و مالل، گرسنگى و سیرى، در او راه ندارد. خداوند واالتر از آن است که چیزى از 

او خارج گردد، یا چیزى ضخیم و یا لطیف از او تولید گردد. 

»ولَدی لَممن : ولم یتولّد من شىء» و الکثیفه األشیاء ولم یخرج من شى ء، کما تخرج ،

عناصرها،کالشىء من  الشىء، والدابه من الدابه، والنبات من األرض، و الماء من الینابیع، و 

الثمار من األشجار. 

وال کما تخرج األشیاء اللطیفه من مراکزها، کالبصر من العین، و السمع من االُذن، و 

الشم من األنف،  والذوقِ  من الفم، والکالم من اللسانِ، و المعرفه و التمییز من القلب، وکالنار 

من الحجر. 

ال بل هو «اَهللاُ اَلصمد» الذى ال من شىء، وال على شىء، مبدع األشیاء و خالقُها، و منشى 

 .همیتالشى ما خلق للفناء بمشیته، و یبقى ما خلق للبقاء بعل ،هء االشیاء بقدرت

 1« لَم یلد ولَم یولَد»، «عالم اَلغَیبِ و اَلشَّهاده اَلکَبیرَ اَلمتَعالِ».الذى  اَهللا اَالصمد» فذلکم«
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متولّد نیز نشده، یعنى از چیزى تولید نشده، و همانند اجسام کثیف،که از عناصر خود 

خارج مى گردند، از چیزى خارج نشده است، اشیایى از اشیاى دیگر خارج مى شوند، 

حیواناتى از حیوانات دیگر خارج مى گردند، گیاهانى از زمین خارج مى شوند،آب ها از 

چشمه سارها بیرون مى آیند، میوه ها از درختان بیرون مى آیند، اما خداوند سبحان از 

چیزى بیرون نیامده. 
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ونیز همانند اشیاى لطیف که از مراکز خود بیرون مى آیند، خداوند از چیزى بیرون 

نیامده، دید با لطافتى که دارد از چشم بیرون مى آید، شنوایى از گوش، نیروى شامه از 

بینى، و چشایى از دهان، سخن از زبان، معرفت و تمیز اشیا از روح و قلب وآتش از سنگ 

بیرون مى آید. 

خدا همانند این اشیاى لطیف، نیز از مرکزى خارج نگشته است، بلکه او «صمد» است که، 

نه از چیزى است،  و نه در چیزى، و نه بر چیزى، مبدع اشیا و آفریدگار آنها است، و همه 

چیز را با قدرت خود ایجاد کرده است، موجوداتى که براى فنا آفریده با مشیت خود 

متالشى خواهد نمود، و آنچه را براى بقا آفریده است با علم خود باقى خواهد داشت. 

این است «خداى صمد» که «نه چیزى از او تولید مى شود، و نه او از چیزى تولید 

گردیده است»، « از نهان و آشکار همه آگاه است، بزرگ و واال است، و براى  او احدى 

 1همتا نخواهد بود».
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-قال الباقر علیه السالم حدثنى أبى زین العابدین عن ابیه الحسین بن على علیه السالم أنّه 2

الذى قد انتهى سؤدده و «الصمد» الذى ال  :«اّلصمد» الذى ال جوف له، و: «اّلصمد»:قال

«دمزالُ. :یاکل و ال یشرب،و «الصمد» الذى الینام،و«اّلصالذى لم یزل و الی 

حضرت باقر علیه السالم فرمود که پدرم زین العابدین، از پدرش حسین بن على علیه 

 «صمد» چیزى راگویند که داراى جوفى نباشد :السالم براى من روایت کرد که فرمود

(بى تو)، « صمد» آن است که (بزرگواریش از خودش مى باشد) بزرگواریش به حد اعال 

رسیده، و «صمد» کسى است که نه مى خورد، و نه مى آشامد، «صمد» کسى است که 

 2نمى خوابد، «صمد» کسى است که نه زوال یافته، و نه زوال پذیر خواهد بود.
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مشغل هدایت 

لیال نوروزى 

مقدمه  

ما اکنون حسین علیه السالم را در روزگاران رشد اولیه و در پیشگاه نبوت در دوران کمال 

و بالندگى مى بینیم. 

 پیوسته از پایگاه هاى صل اهللا علیه و آله وسلماو در روزگارانى تولد یافت که پیامبر اکرم 

خود باال مى رفت و جایگاه هاى واال و بلند مرتبه خویش را به سوى تعالى مى پیمود. پیامبر 

در چنین واال رفتن و نور گسترى و پرتوافکنى بود که حسین را زیر بال و پر تربیت خود 
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گرفت. فطرت تازه و شاداب او چون عدسىِ نورگیر است که هر پرتوى برآن بتابد. آن 

را نگه داشته به حقیقت دیگر خود در وجود دیگرى مى تاباند. اکنون سیماى یک مسلمان 

کامل را در شخصیت حسین علیه السالم نشان مى دهیم؛ همان شخصیتى که رمز و نمونۀ 

درست و راستینى از معنا و طبیعت پیغمبر را در خود به نمایش گذاشته  است وبر همگان 

در این میدان پیشى گرفته تافته اى جدا بافته مى نماید. چه، او توانسته از رسول خدا باشد، 

چنان که درك شده از دین سرشته شده درونش دریافتى ذاتى از دین داشت. گویا جزیى 

از خود دین یا بخشى از عناصر تشکیل دهندة آن است. 

از آن جا که دین براى حسین علیه السالم، فطرتى آفریننده بود و هم چون استوار شدن 

سنگ بنا بر سنگ بنا بود. نه قرار گرفتن دیوار بر روى شالوده، از دین به دیگر سوى  
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نمى گروید جز این که با هم به سمتى بگروند؛ گرایش و پایدارى هر دو با هم بود، زیرا 

گرایش، نسبتى از جدایى و دورى است. به همین جهت، سه عامل یک جا در او 

گردآمده، هرسه به صورت یک دریافت، بى هیچ اختالفى، براى نمونه اى واال و آرمانى 

سرشت ذاتى، محیط تربیتى و دین، یکسان در وجودش گردآمده : احساس مى گردید

بودند. احساسات و دریافت هایش هماهنگ از این سه با هم جمع مى شدند و هماهنگ از 

هم جدا مى گردیدند. جدا شدن و گرد آمدنشان یکسان و به یک حالت بود اگر ما حسین 

را بر بلنداى همۀ بزرگان جاى دهیم، نه فقط بزرگى را در وجود او بیشتر به شمار 

آورده ایم. بلکه بزرگى را بر چکاد عظمت مشاهده کرده ایم که در برابرش همۀ  بزرگان 

کوچکند و شخصیتى را نشان داده ایم که از همه برتر است و ابرمردى است درمیان همۀ  

مردان. 



حسین علیه السالم شخصى است که چون از هر سوى کوه وجودش باال روى، به ستیغ 

بزرگى رسى، تا آن جا که او را مرکز برخورد بزرگوارى ها با یکدیگر و مجمع یکتایى ها 

صل اهللا علیه و مى یابى، زیرا بى گمان هرکس از سرچشمۀ عظمت پیامبرى، چون محمد 

 و عظمت مردانگى على علیه السالم و عظمت فضیلت فاطمه علیهماالسالم فرا آله وسلم

جوشد، نمونۀ بى همتاى عظمت انسان خواهد شد و ازآیات بینات به شمار خواهد رفت. 

یاد او یاد یک شخص نیست. یاد انسانیت جاویدان است. و تاریخ او، سرگذشت یک 

قهرمان نیست. تاریخ یک قهرمانى بى همتا است. پس حسین علیه السالم یک شخص 

است، اما آیت اشخاص و یک بزرگ است. 

بنابراین، شایان است که هم چون سرچشمه الهامى که با نیرو مى جوشد و پرتو افکن است 

و با تابش انوار خود همه نسل ها را روشنایى مى بخشد، پیوسته از آسمان وجودش وحى 

گیریم، چه این پرتوافکنى همیشگى است و همۀ نامتناهى ها را به هم پیوند زده از روزن 

آسمان ها و زمین فراتر رفته است!  آیا نور خدا را مرزى است که بتوان بدان جا رفت و 

یا نشانه اى است که بتوان آن را در برگرفت، و خدا جز این نخواهد که نور خود را به 

انجام رساند. در واقع امام شهید خود نقشه و برنامۀ قیام و انگیزة انقالبش را  
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اعالم کرده است گویا بدین وسیله خواسته بطالن باطل را در دفتر ابدیت به ثبت رساند، و 

براى حق روزنى در ساختمان باطل گشاید، تا نداى حق پیوسته از آن روزن به آسمان 

حقیقت فرا رود و از همین روزن همیشه و مدام فریادى طنین انداز است که حکومت ستم 

گر را به لرزه افکند و قدرت سرکش را لگدکوب، بیدادگر را پاره پاره کرد و به پرت 

گاهى دور در ناکجا آباد خراب تاریخ انداخت. 



هرگز بدان شخص نگریسته اید که به نام خدا قیام مى کند، به نام خدا به حرکت در مى آید 

و به نام خدا مى میرد، چگونه مقصد خود را هم به نام او، بر چکادها، و هدف خویش را 

هم به نام او، برترین نمادها بر مى گزیند؟ مقصد تا آن جا بلند که همه چیز زندگى را فرو 

مى بیند، وهدف چنان برتر که جز ملکوت اعلى را در مد نظر ندارد و پایگاهى جز 

فراسوى آسمان ها نمى یابد، گهواره اش آسمان هاى برین است و جاى شگفتى نیست که 

پیوسته به سویش پرکشد و خواستار پیوستن بدان سامان بود. زیرا مردم هستند و باز 

جستن روزگار وصل خویش این است اصول اندیشه هاى آن شخص از انسانیت چکیده و 

آن انسان برگزیده. پس چه جاى شگفتى است که در همه چیز آن را بجوید و همۀ راه ها 

را به جستجویش بپوید. اگر مرگ سرراه او قرار گرفت در آغوشش فشرد و به وسیلۀ آن 

خود را به مقصد رساند که مرگ به مقصد رساننده را گوارا  خواند و عذاب آن را مدارا 

داند. 

حسین علیه السالم را برتر از دیگران مى بینیم به گونه اى که خود به تنهایى امتى است در 

میان بزرگان. بزرگوارى را در پوشش یک شخص دلیر، یا در شخصیت یک قهرمان، یا 

یک شهید، یا زاهد یا دانشمند، بسى مشاهده کرده ایم. اما عظمت در همۀ پوشش ها و همۀ 

نمودها، به گونه اى که با عظیم یکى شده مردم او را نمونه زنده و نماینده  کامل آن 

خصلت به شمار آوردند، تنها در شخصیت حسین علیه السالم مشاهده شدنى است و 

مى توان در وجود او لمس کرد، با هر موقعیتى که خود دارد یا از جانب پدر دارد. در واقع 

پدرش هم در این باره همانند او است، لیکن نمى توان پدرى همانند خود او برایش یافت. 

اگر کسى نیک بیندیشد بزرگ ترین ژرفا،  بزرگ ترین فداکارى و بزرگ ترین نمونه ها را 

در وجود او  
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مى یابد تا آن جا که گویا دست خدا بر صفحۀ ابدیت با مرکب خون رنگ چنین نگاشته 

است. 

اخالص واژه اى است که معناى آن در سخت ترین مرگ نشان داده مى شود. هرکس 

مى خواهد مخلص باشد، باید خود را آماده براى همۀ نامالیمات چنین مرگى کند با توجه 

بدین حقیقت که آن سبط شهید علیه السالم روح زیباى قداستى را که با جدش مصطقى 

صل آغاز گردید، به انجام رسانید. قداست، خود جالل و شکوهى دارد، لیکن جمال آن 

هنگامى مشاهده مى شد که قطره هاى گل فام خون آن را تزیین کرده باشد. نسل ها نقس 

دارند، انسان از خواب بیدار شود و فریاد طنین اندازى را بشنود که از اعماق سنگ قبرها، 

زنده و جوشان بلند شده به ژرفاهاى انسان مى رسد و جان ها را شعله ور مى سازد و پى در 

پى به درك و دریافت هجوم مى آورد و وجدان را زنده مى کند. فقط با برخاستن چنین 

فریادى است که انسان مى تواند، گناهان خود را بدان وسیله بشوید و از پلیدى ها رها 

شود و ناپاکى ها را از خود بزداید  و به صورت انسانى درآید که شریعت ها نشان مى دهند 

و ادیان اعالم مى کنند. تا آن جا که انسان با پاسخ دادن به چنین ندایى به جایى مى رسد 

که بر پایۀ آرمان هاى واال، و برترى هاى شایان، و به گزیده هاى مطلق و به دست آوردن 

حق استوار مى گردد. چه حسین علیه السالم فقط به جهت سرورى یافتن این ارزش ها خود 

را فدا کرد و بس. 

بسى پست و بى مقدار است آن ادعا که مى گوید او براى حکومت و ریاست و قدرت 

قربانى شد. همت او از این هدف ها بسى واالتر، و از خواسته هاى نفسانى ریاست طلبان 

بسى برتر بود. 



حسین را، بى گمان، نا برابرى ها بیدار کرد، تجاوزکارى ها برانگیخت، ستم ها به جنبش 

درآورد، فریادهاى ضعیفان و شیون هاى فرزند مردگان و اشک هاى چگر سوختگان به 

قیام واداشت، زیرا شکى نیست که از میان تجاوز به حقوق دیگران و تجاهل و بى توجهى 

در برابر عدوان است که آزادگان برانگیخته و قهرمانان آفریده مى شوند. در  
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واقع امام شهید، خود نقشه و برنامۀ  قیام و انگیزة انقالبش را اعالم کرده است.گویى بدین 

وسیله خواسته بطالن باطل را در دفتر ابدیت به ثبت رساند و براى حق روزنى در ساختمان 

باطل گشاید. تا نداى حق پیوسته از آن روزن به آسمان حقیقت فرا رود.واز همین روزن 

همیشه و مدام فریادى طنین انداز است. 

حسین علیه السالم عالى ترین نمونه پاسدارى را از کرامت انسانى و دفاع از آن و جان 

بازى در راه آن،  به ما نشان داد، زیرا نعمت کرامت، در نظر آزادگان، با ارزش تر از نعمت 

وجود است. 

از جمله تفسیرهاى شگفتى که از مفسران دیده ام، شیوة عجیب آنان در تفسیر آیۀ «ولقد 

کرمنا بنى آدم» است که گفته اند؛ یعنى او را صاحب کرامت قرار دادیم که چون بدان 

کرامت بتازند خود را در دفا از آن فدا مى کند. این نظر به نوعى تأویل است که با وجود 

غریب نمودن با مفهوم آیه، هماهنگ به نظر مى رسد و به سیاق آن نزدیک است. شاید هم 

نزدیک ترین معنا بدین لفظ باشد. در این صورت، اگر انسان آفریده اى صاحب کرامت 

است،  استفاده نکردن و مهمل گذاشتن آن نفى انسانیت و دست کشیدن از انسانیت به 

شمار مى رود. 



پس حسین علیه السالم در این دانشگاه درسى به ما مى دهد که گل واژه هاى خونیش، 

 دفاع از هدف مقدس هنگامى امکان پذیر است که آن هدف به صورت :چنین است

روحى درآید که مدافع و پشتیبانش با آن جاودان زنده بماند. بدین ترتیب، مرگ و 

زندگى، و خوشى و ناخوشى او اندك تغییرى نمى کند. بلکه چون قدر پایدار مى ماند و 

هیچ تالشى آن را از جا نمى کند. 

جنبۀ دیگرى از عظمت امام شهید زیر بار خوارى و ستم نرفتن است، لیکن از همۀ  

جنبه هاى دیگر برتر و با ارزش تر است؛ چه، دیدیم که هنگامى شخص به دنبال شهوتى 

رود یا کاالى گرانبهایى چشم او را بگیرد، یا به دنیا پاسخ مثبت دهد، چگونه اصول و 

صراحت و قاطعیت و معانى واال و ارزش هاى موجود در آن ها را از دست مى دهد، و  
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نه تنها معنا و ارزش خود را از دست مى دهند،  بلکه به ضد ارزش تبدیل شده،  فضیلت 

مورد سرزنش قرار مى گیرد و شرافت،  پستى به شمار مى رود. 

زیر بار نرفتن، سنگ بناى نخستین و شالودة ارزش هاى انسانى است. به همین جهت، امام 

جز نپذیرفتن خوارى و زور به چیزى رضا نداد. و در این باره سخنى گفت که نفس 

سرکش را نابود و کبریاى ستمگر را زیر پا پست مى کند. هم چنین خودارى او بر پایۀ 

عزّت نبوت، عزّت شخصیت بود و مادر گیتى پس از وى از زادن چنین فرزندى خوددارى 

کرد و کسى هم نتوانست هم چون او در تاریخ بازشناسد. مردانگى به مردان آموخت و 

فضیلت و ارزش زیر بار نرفتن را بدانان تعلیم داد؛ از قهرمان زبیریان،  مصعب، بشنویدکه 

وقتى زنش سکینه دختر امام حسین از قیام او اظهار نگرانى مى کند. پاسخ مى دهد که 

پدرت براى هیچ آزاده اى جاى عذرى باقى نگذاشته است. 



همان طور که عامل امر به معروف و نهى از منکر، ارزش نهضت حسینى را باال و باالتر 

برد، نهضت حسینى ارزش امربه معروف و نهى از منکر را باال برد. همان طور که تأثیر 

عامل امر به معروف و نهى از منکر این نهضت را در عالى ترین سطح ها قرار داد،  این 

نهضت مقدس نیز این اصل اسالمى را در عالى ترین سطح ها قرار داد چه طور این اصل را 

باال برد؟  مگر حسین بن على مى تواند یک اصل اسالمى را پایین یا باال ببرد؟ نه، 

مقصودم این نیست که در واقع و نفس امر یعنى در متن اسالم امر به معروف و نهى از 

منکر، ارزشى داشت و حسین بن على آمد و ارزش این اصل را در متن اسالم عوض کرد. 

این، کارحسین بن على نیست کار پیغمبر خدا هم نیست، کار خداست.خدا که خود این 

اصول را بر بنده اش، براى بندگانش فرستاده است براى هر اصلى یک درجه، یک مرتبه 

و ارزشى قرارداده است. حتى پیغمبر قادر نیست تصرّفى در این گونه مسائل بکند و در 

متن واقعى اسالم تأثیر بگذارد. مقصودم این است که نهضت حسین اصل امربه معروف و 

نهى از منکر را از نظر استنباط و اجتهاد علماى اسالمى و به طور کلى مسلمانان باال برد؛ 

 مقام ثبوت و مقام اثبات. :چنان که طالب علوم دینیه مى گویند
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مقام نبوت یعنى مقام واقع. در مقام واقع و نفس امر هر چیزى در یک حد و درجه اى 

است و به قول فالسفه جدید، شىء فى نفسه وشىء براى ما، مقام ثبوت مقام شىء فى نفسه 

است و مقام اثبات، مقام شىء براى ماست. 

حسین علیه السالم بهترین نمونۀ  خودآگاهى است.و خودآگاهى را، آن چنان که شایستۀ 

آن است به ما آموخت، حسین علیه السالم را مى بینیم که وجود انسانى را تنها از روزن 

خود آگاهى مى نگرد و براى حفظ آن دامن همت به کمر مى زند. چنین اخالقى در فهم 



وجود، انسان را به خودخواهى نمى افکند، بلکه نسبت هرکس را در برابر هستى عمومى 

 من با همۀ  وسایل هستى مستقلّم، :تعیین مى کند. «من هستم» در چنین نظام فکرى،  یعنى

پس خود آگاهى یا استقالل فطرت انسان را به او پیوند مى دهد. وهرکس احساس استقالل 

نکند،  به چیزى از وجود خودهم درك ندارد. همین خودآگاهى را به شکلى گستردعۀ 

حتى مى توان گفت به واالترین و زیباترین شکلى، در وجود حسین علیه السالم مى یابیم. 

کرامت نیز مفهومى است که از خودآگاهى جدا نیست، تنها تفاوتش این است که به 

حوزة  وجدان متصل است. به همین جهت کرامت براى یک انسان رشد یافته و مهذب 

بهره ورى او از همۀ  آزادى هاى انسانى است. تا کسى، در فراخناى تاریخ کرامت در 

 به طورى که شخصیتى، غیر از احساس به هستى، برایش به –وجودش نفوذ نکرده باشد 

 وماللمرء خیر فى حیاه إذا :وجود نیامده باشد- آن را احساس نمى کند، لذا عربى مى گوید

ما عد من سقط المتاع 

یارى از حسین علیه السالم  

تیرگى هاى شر و سیاهى هاى فتنه را از چهرة دین زدود. شرها و فتنه هایى که همه جا را 

فرو پوشانیدند و با فرا رسیدشان هدایت از راه راست منحرف گردید. پس پیشواى حق از 

هر سو، براى نابودى آن ها به پا خاست و پیشواى دین از هر ناحیه راه بر پلیدى ها بست. 

نه در برابر ستمگران لحظه اى آرام گرفت و رخ برتافت و نه از قدرت بیدادگران و  
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شدت عمل خودکامگان بیمى به دل راه داد. خوارى سازش را براى او در سرداشتند و 

پاسخ او غریدنى بود، هم چون شیر بیشه که براى جنگیدن آماده گردیده، به آهنگ جهاد 



بیرون شتافت. چون آرزویى بزرگ خواستار رویارویى جنگ گردید، هالکت را در 

خوارى سازش، و زندگى را در فدا شدن مى دید؛ آن چنان به سوى آرزویش سرازیر مى 

شود. در حالى که گم شده اى به نام مرگ داشت، پا در سرزمین مرگ گذاشت. شگفتا! 

آیا گم شده را در مرگ باز مى جویند. آهنگ آن داشتند که وى از زیر بارستم و خوارى 

درخواست و زارى کند،  لیکن پروردة  بزرگوارى و شکوه، تشنگى را گوارا مى یابد. بدو 

گفتند سراپرده هاى نعمت را بر فراز سرت باال بریم. اگر دست سازش و تسلیم در دست 

ما نهى. نعمت هایى این چنین را به خودشان ارزانى داشت، هم چون روزگار خوشى. 

 «همۀ  عزیزانم را در برابر :وگفتارى بزرگوارانه دارد که شایسته بزرگوارى چون اوست

مذهبم تقدیم مى دارم و بدین وسیله از دینم پشتیبانى مى کنم و به سوى هدایت گام مى نهم 

در میان نیزه ها فرزندانم را پیش کش مى کنم و با خوشنودى خاطر مرگ سریع را برایشان 

گوارا مى دانم همانند ترین فرزندم به پیامبرتان را تقدیم مى کنم. این همانند پیامبر، همان 

قربانى است که خود را فداى دین او مى کند. فرزندى را به مرگ تقدیم مى کنم که چون 

گل سرخى تازه شکفته است، زیرا این دین حنیف است که با مرگ او پایدار مى ماند. 

میوة دلم و جوان مرد فرزند پدرم را به آن درگاه تقدیم مى کنم؛ آن چنان جوان مرد 

آزاده اى که در میان آفریدگان هیچ مانند ندارد. دلیر و پهلوانى چون ابوالفضل عباس را، 

بزرگوار و شریفى همانند او و پروا پیشه اى بسان او. از کسانم قربانى ها فدیه دهم تا دین 

خدا در برابر پستى محفوظ بماند. همۀ شجاعان پر شور و با مجد و بزرگوارى را تقدیم 

مى کنم. شرافت مند با شمشیر از حقیقت به حمایت برمى خیزد. سرم را تقدیم مى کنم که 

خون فواره زنان از آن مى جهد، لیکن حاضر نیستم به سوى خوارى و پستى دست دراز 

کنم. جانم رضا داده است که با فداکردن آن را به رنگ خون درآورم.» 
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و حسین علیه السالم به اقتضاى فطرت و آموزش هاى دین، در زمینۀ  احساس دیگر 

دوستى، نمونۀ  بى مانندى است. اکنون ببینیم، گزارش کنندگان تاریخ در این باره چه 

آثارى از حسین به یادگار گذاشته اند، از جمله نیروهاى تعدیل کننده و هماهنگ سازندة 

 شخصیتى که پیوسته و با شدت مى خواهد رخ نشان دهد، شجاعت است. حتى ارزش آن به 

اندازه اى است که مى توان آن را استوار کننده و بر پادارندة همۀ  استعدادهاى دیگر به 

شمار آورد. چه بساکه این استعداد در میان استعدادهاى دیگر همانند روح باشد که هستى 

و زندگى بدانان مى رساند. 

انسان هر چندکه استعدادهایى سرشار، گسترده و برتر داشته باشد جز با تقویت آن ها به 

وسیلۀ شجاعت، به پیروزى شایان نمى رسد زیرا شجاعت به معناى به کاربردن توانمندانۀ 

 این استعدادها و دادن ارزش حقیقى بدان هاست.پس شجاعت رساترین تعبیر براى نیروهاى 

درونى است. 

هر شخصیتى، در هر موقعیتى که باشد، هنگامى که شجاعت ندارد، ارزش انسانى خود را از 

دست مى دهد. به پژمردگى مى گراید، زبونى بر او چیره مى گردد. ودر نظر دیگران چیزى 

به شمار نمى آید. و ترس آن بیمارى کشنده اى است که شخصیت را با همۀ  خرمى و 

سرزندگیش غافل گیر مى کند و مى کشد. 

در ساختمان نهضت مقدس حسینى، سه عنصر اساسى مداخله داشته است و مجموعاً سه 

عامل به این حادثه بزرگ شکل داده است. یکى این که بالفاصله بعد از درگذشت معاویه، 

یزید بن معاویه فرمان مى دهد که از حسین بن على علیه السالم الزاماً بیعت گرفته شود. 

امام در مقابل این درخواست امتناع مى کند. آنان فوق العاده اصرار دارند، به هیچ قیمتى از 



این تقاضا صرف نظر نمى کنند، و امام شدیداً امتناع دارد و به هیچ قیمتى حاضر نیست، به 

این بیعت تن بدهد. از همین جا تضاد و مبارزة شدید شروع مى شود. 

عامل دومى که در این نهضت تأثیر داشته است و باید آن را عامل درجه دوم و بلکه 

درجه سوم به حساب آورد این است که پس از آن که امام به جهت درخواست بیعت  
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در چنین اوضاعى قرار مى گیرد که از طرف آنان اصرار و از طرف ایشان انکاراست، به 

مکه مهاجرت مى کنند. پس از یکى دو ماه اقامت در مکه خبر چگونگى قضیه به مردم 

کوفه مى رسد. آن وقت مردم کوفه به خود آمده، امام را دعوت مى کنند. 

برعکس، آنچه ما غالباً مى شنویم و مخصوصاً در بعضى کتب درسى مى نویسند، دعوت 

مردم کوفه علت نهضت امام نیست. نهضت امام علت دعوت مردم کوفه است. نه چنان 

بود که بعد از دعوت مردم کوفه امام قیام کرد. بلکه بعد از این که امام حرکت کرد و 

مخالفت خود را نشان داد و مردم کوفه از قیام امام مطلع شدند،  چون زمینۀ نسبتاً آماده اى 

در آن جا وجود داشت، مردم کوفه گرد همه آمدند و امام را دعوت کردند. 

عامل سوم، عامل امر به معروف و نهى از منکر است. این عامل را خود امام مکرر و با 

صراحت کامل و بى آن که ذکرى از مسئلۀ بیعت و دعوت اهل کوفه به میان آورد، یک 

اصل مستقل و یک عامل اساسى برمى شمرد و به این مطلب استناد مى کند. این سه عامل 

از نظر ارزش در یک درجه نیستند. هرکدام درحد معینى به نهضت امام ارزش مى دهند. 

اما مسئلۀ دعوت اهل کوفه؛ ارزشى که این عامل مى دهد، بسیار ساده و عادى است (البته 



ساده و عادى است در سطح عمل امام حسین علیه السالم نه در سطح کارهاى ما) براى این 

که به موجب این عامل یک استان و یک منطقه اى که از نیرویى بهره مند است. 

آمادگى خود را اعالم مى کند. طبق قاعده، حداکثر صدى پنجاه احتمال پیروزى  نمى داد. 

پس از آن که اهل کوفه امام را دعوت کردند و فرض کنیم اتفاق آرا هم داشتند و در 

عهد خود باقى مى ماندند و خیانت نمى کردند، کسى نمى توانست احتمال بدهد که موفقیت 

امام صد در صد است، چون تمام مردم که مردم کوفه نبودند. اگر مردم شام را که قطعاً به 

آل ابوسفیان وفادار بودند به تنهایى در نظر مى گرفتند،  بس بود که احتمال پیروزى را 

صدى پنجاه تنزل دهد. به این جهت که همین مردم شام بودندکه در دوران   خالفت 

امیرالمؤمنین با مردم کوفه جنگیدند وکشته داند و مقاومت کردند. به هر حال، صدى 

چهل یا صدى سى احتمال موفقیت هست. مردمى اعالم آمادگى مى کنند و امام به  
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 معینى از ارزش را داراست که همان حد دعوت آنان پاسخ مثبت مى دهد. این یک حد

عادى است؛ یعنى بسیارى از افراد عادى در چنین اوضاعى پاسخ مثبت مى دهند، اما عامل 

تقاضاى بیعت و امتناع امام، که از همان روزهاى اول ظاهر شد،  ارزش بیشترى نسبت به 

مسئلۀ دعوت، به نهضت حسینى مى دهد. به جهت این که روزهاى اول است،  هنوز مردمى 

اعالم یارى و نصرت نکرده اند، دعوت و اعالم وفادارى نکرده اند.معاویه مخصوصاً در ده 

سال دوم حکومت و سلطنت خود به قدرى خشنونت نشان داد که به اصطالح، تسمه 

برگردة همه کشید. کارى کرد که در تمام قلمرو او حتى مدینۀ طیبه و مکّۀ معظمه در 

نمازهاى جمعه على بن ابى طالب را على رؤوس االشهاد، براى یک عمل عبادى لعنت 

مى کردند. و اگر صداى اعتراض کسى در مى آمد، سرش بردار بود. آن چنان تسمه 



برگرده ها کشیده بود که اگر حدیثى دربارة عل بود و در آن، فضیلتى ولو کوچک ترین 

فضیلت از اوگنجانده شده بود، در صندوق خانه هاى خلوت پرده ها را مى آویختند و درها 

را مى بستند و یکدیگر را قسم مى دادند تا این را فاش نکنند در چنین اوضاع سختى، 

جانشین همین آدم، خلیفه شده و از او جوان تر، مغرورتر، سفّاك تر و بى سیاست تر که 

حتى مالحظات سیاسى را هم نمى کند. 

در سورة آل عمران آیات دربارة  امر به معروف و نهى از منکر بسیار است. از فروع 

ده گانه، امر به معروف و نهى از منکر ذکر مى شود، ولى معتزله که به پنج اصل در دین 

قائل هستند، یکى از آن ها را امر به معروف و نهى از منکر مى دانند. انصافاً در میان ما 

شیعیان نیز این مطلب خیلى کوچک شده تا آن جا که چند قرن است که دربارة امر به 

معروف و نهى از منکر در رساله هاى عملیه، مطلبى نمى نویسند. این وظیفه بزرگ (امر به 

 یکى از آن ها رشد، آگاهى و :معروف و نهى از منکر) دو رکن و دو شرط اساسى دارد

بصیرت است. از چیزهایى که به نهضت حسین بن على علیه السالم ارزش بسیارى مى دهد،  

روشن بینى است. 

روشن بینى، یعنى، حسین علیه السالم در آن روز چیزهایى را در خشت خام دید که 

دیگران در آینه هم نمى دیدند. ما امروز نشسته ایم و اوضاع آن زمان را تشریح مى کنیم. 
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ولى مردمى که در آن زمان بودند آن چنان که حسین بن على علیه السالم مى فهمید، 

نمى فهمیدند. 



شب تاسوعاست ذکر خیرى از آن مجاهد فى سبیل اهللا، آمر به معروف و ناهى و از منکر، 

کسى که حسین بن على علیه السالم از او در کمال رضایت بود، حضرت عباس علیه 

السالم بکنیم، روابط، در آن زمان مثل این زمان نبود. حوادثى را که در شام اتفاق مى افتاد 

مردمى که در کوفه یا مدینه بودند، خیلى دیر خبردار مى شدند و گاهى هیچ خبردار 

نمى شدند. بهترین دلیلش داستان اهل مدینه است. حسین بن على در مدینه قیام مى کند. 

بیعت نمى کند مى رود مکه، بعد آن جریان ها پیش مى آید تا شهید مى شود. 

تازه عامۀ مردم مدینه چشمهایشان را مى مالند، که چرا حسین بن على شهید شده؟ برویم 

شام مرکز خالفت تا ببینیم قضیه از چه قرار بوده؟ یک هیئت هفت هشت نفرى را مأمور 

این کار مى کنند. مى روند به شام مدتى در آن جا مى مانند، تحقیق مى کنند. 

حتى با خلیفه مالقاتى مى کنند اوضاع و احوال را کامالً مى بینند و بر مى گردند. وقتى 

 نپرسید که ما در مدتى که در شام :مردم از آنها مى پرسند قضیه از چه قرار بود،  مى گویند

بودیم. مى ترسیدیم  که از آسمان سنگ ببارد ما هم از بین برویم. شعارهاى اباعبداهللا، شعار 

احیاى اسالم است،  این است که چرا بیت المال مسلمین را یک عده به خودشان اختصاص 

داده اند؟ پس این است مکتب عاشورا و محتواى شعارهاى عاشورا شعارهاى ما در مجالس، 

در تکیه ها و در دسته ها باید محیى باشد. نه مخدر، باید زنده کننده باشد، نه بى حس 

کننده. 

اگر بى  حس کننده باشد، نه تنها اجر و پاداشى نخواهیم داشت بلکه ما را از امام حسین 

علیه السالم دور مى کند. شجاعت و قوت قلبى که اباعبداهللا در روز عاشورا از خود نشان 

داد،  که همه (شجاعان) را به دست فراموشى سپرد. این، سخن راویان دشمن است. یکى از 



مسائل در مورد نهضت امام حسین علیه السالم این است که ماهیت این نهضت چه بوده 

است؟ چون نهضت ها هم مانند پدیده هاى طبیعى، ماهیتهاى مختلف دارند. 
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اشیا و پدیده هاى طبیعى، از معدنى ها گرفته تا گیاهان و انواع حیوانات، هرکدام ماهیتى 

طبیعى و وضع  بالخصوصى دارند. نهضت ها و قیام هاى اجتماعى هم این چنین اند. یکى از 

جاهایى که در آن، راه مکتب اسالم با راه مکاتب مادى امروز فرق مى کند، این است که 

مکاتب مادى امروز روى اصول خاص دیالکتیکى مى گویند. تضادها را تشدید بکنید 

ناراحتى ها را زیاد بکنید، شکاف ها را هرچه مى توانید عمیق تر بکنید،  حتى با اصالحات 

واقعى مخالفت کنید. براى این که جامعه را به انقالب به معناى انفجار (نه انقالب 

آگاهانه) بکشانید. اسالم به انقالب انفجارى یک ذره معتقد نیست. اسالم، انقالبش   هم 

انقالب صددرصد آگاهانه و از روى تصمیم وکمال آگاهى و انتخاب است. پدیدة 

 اجتماعى مى تواند چند ماهیتى باشد. اتفاقاً قیام امام حسین از آن پدیده هاى چند ماهیتى 

است،  چون عوامل مختلف بر آن اثر داشته است. مثالً یک نهضت مى تواند ماهیت علکس 

العملى داشته باشد؛ یعنى صرفاً عکس العمل باشد. مى تواند ماهیت آغازگرى داشته باشد. 

اگر یک نهضت ماهیت علکس العملى داشته باشد، مى تواند یک عکس العمل منفى باشد در 

مقابل یک جریان و مى تواند یک عکس العمل مثبت باشد،در مقابل جریان دیگر. همۀ 

 این ها در نهضت امام حسین علیه السالم وجود دارد. 

نتیجه  



حضرت حسین علیه السالم نمونۀ  اخالق و صبر و کردار در آیین مقدس اسالم است که 

عبرت تمام این سختى ها براى ما الگویى است تا با مشکالت مقابله کنیم. 

) 258(ص 

 :منابع

-حماسه حسینى، استاد مرتضى مطهرى. 1

-پرتوى زندگى امام حسین، سید مرتضى مهدى جعفرى. 2
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چگونگى الگوگیرى از امام حسین علیه السالم در عصر حاضر  

مریم معین االسالم  

مقدمه 

یکى از مسائل مهم و پیچیده اى که امروزه متولیان تعلیم و تربیت اسالمى با آن روبه رو 

هستند،  چگونگى الگوسازى از اسوه هاى دینى، متناسب با شرایط موجود است، زیرا به 

طور قطع مى توان گفت که در نظام تربیتى اسالم، یکى از عوامل مؤثر در شکل گیرى 

شخصیت مذهبى همانند سازى با الگوهاى برتر است. 

از سوى دیگر، تاریخ اجتماعى بشرى نشان داده مى شود که در صورت عدم وجود الگوها 

در یک جامعه انسانى، افراد در زندگى ظاهرى، عقلى و ایمانى خویش سردر گم و حیران  

مى مانند؛ زیرا انسان شاخصى (معیارى) براى سنجش و تعیین مقدار دارایى هاى ارزشى، 

اخالقى و انسانى  خودش ندارد و سالمت و یا بیمارى اجتماعى اش را تشخیص نمى دهد. 



انسان در چنین حالتى نه میزانى براى سنجش حدود و کماالت و صفات انسانى والهى 

خویش دارد و نه میزانى براى سنجش نارسایى و کمبودهایش. شاید گزاف نباشد اگر قائل 

شویم که بحران هاى بى شمار اخالقى و ارزشى که در قرن بیستم براى بشر پدید آمده، به 

دلیل وجود همین خأل است. 

به هر حال براى جامعه اى که مى خواهد نسلى توانمند، پویا، مؤثر، پرصالبت، داراى عشق 

و ایمان، پرورش دهد بدون توجه به الگوى بى بدیل عالم اسالم مسیر  
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نخواهد بود. در این نوشتار، نگارنده سعى دارد به یکى از سؤاالت اساسى و مهم، این 

مسئله، که همان چگونگى الگوسازى از اسوه هاى دینى در عصر حاضر است پاسخ گوید. 

به این امید که با طرح و ردیابى این مسئله روزنه اى به دنیایى از پژوهش ها و 

ککاوش هایى که برآیند آن،  دستیابى به مدلى از الگوگیرى باشد، گشوده شود. 

مفهوم الگوگیرى 

 الگو به :) در کتاب فرهنگى علوم اجتماعى چنین تعریف شده استpatternالگو (

 1معناى مدل، گونه و هنجار است.

الگو به افراد انسانى کامل و رشد یافته اى که لیاقت سرمشق بودن دیگران را دارند اطالق 

 2مى گردد.

 .261-260آلن،بیرو،فرهنگ علوم اجتماعى،ترجمه باقر ساروخانى،ص 1

 .257شعارى نژاد،فرهنگ علوم رفتارى، 2

                                                           



الگوى تربیتى نیز که در فرهنگ اسالمى از آن به اسوه، امام، شاهد و ولى اهللا تعبیر 

مى شود، عبارت از شخص یا جامعه اى است که مى تواند آیینه یا تبلور عینى یک مکتب 

یا نظام فکرى باشد. به همین جهت نظریه پردازان معتقدند که از دو طریق مى توان به 

 :ساختار یک مکتب و نظام فکرى آن پى برد

-شناخت طرح و اصول اساسى آن در جنبه تئوریک؛ 1

-شناخت الگوهاى عینى و عملى براى تربیت افراد. 2

در فرهنگ قرآنى از عالمان ربانى، حزب خدا، اولیاى خدا، جانشینان خدا، اهل ذکر، نفس 

هاى مطمئن، راسخان در علم، عبادالرحمان، درهاى اسالم، احیاگران معارف و مبانى دینى 

به عنوان الگوها و اسوه ها یاد شده است.عرفاى اسالم از آنان به «انسان کامل»، 

«پیرومرشد»، «ولى اهللا»، «عقل کامل»، «مردحر»، «آیینه خدانما» و...تعبیر کرده اند. 

)  261(ص 

اسوه، پیشوا، مقتدا، قدوه، پیش رو، : اسوه در لغت نامه دهخدا چنین تعریف شده است

خصلتى که شخص بدان الیق مقتدایى و پیشوایى مى گردد. 

راغب اصفهانى در کتاب مفردات معنایى این گونه ارائه مى دهد و اسوه را حالتى از 

حاالت انسانى مى داند که از آن طریق آدمى پیروى مى کند از دیگرى در خوب و بد و 

سود و ضرر. 

 

 



نقش اسوه هاى دینى در تکوین شخصیت انسان 

 وراثت، فطرت، نظام :عوامل متعددى درتحول و تکون شخصیت انسان مؤثر است؛ مانند

سیاسى، خانواده،گروه هم سن ومسائل فرهنگى. ولى  در بین این   عوامل، مؤثرترین تأثیر و 

نقش را الگوها دارد. 

الگوها (مثبت یا منفى) از امتیازاتى برخوردارند که مى توانند تمام یا بخشى از آرمان ها و 

آرزوهاى متعلم و طالب را به طور عینى و مجسم در پیش روى او قرار دهند و بر عمق 

وجود آنان نفوذ کنند. یعنى الگوها گم شدة انسانند که با نبودشان شاگرد احساس خأل و 

کمبود مى کند. او مى خواهد پیش از آن که اوصاف شخصیت ربانى را بشنود او را با چشم 

خویش ببیند. 

اصالً گرایش انسان به اسطوره سازى از همین نیاز یا خأل ذاتى سرچشمه مى گیرد. 

از دیدگاه عقل بیشترین نقش در تکوین شخصیت از الگوهاى عینى است، زیرا دریافت 

پیام از طریق الگوها آسان تر از دریافت از طریق عامل ذهنى و آموزشى است. عالوه 

برآن عامل عینى مؤثراست. یادگیرى از طریق الگو از مقوله دیدن است ولى شرح و بیان 

یادگیرى از طریق دیدن صورت مى گیرد ٪ 80از مقوله شنیدن. تحقیقات نشان مى دهد که 

از طریق حواس دیگر. دقیقاً به همین ٪ 7یادگیرى از طریق شنیدن است و ٪ 13و فقط 

« کونوا دعاه الناس بغیر : دلیل است که در آموزه هاى دینى ما سفارش شده است

 دعوت کنندگان مردم باشید به غیر زبانتان». 1السنتکم؛
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به هرحال، نخستین عامل سرنوشت ساز در تربیت اسنان الگواست. انسان همواره به الگو 

نیاز دارد و براى شکل دادن شخصیت خود نمونه و سرمشق مى طلبد. این نیاز و طلب، 

«لقد کان : ریشه در فطرت دارد. معرفى الگوهاى ربانى در قرآن پاسخ به همین نیاز است

، «لقد 2 و «قد کانت لکم اسوه فى ابراهیم و الذین معه»1لکم فى رسول اهللا اسوه حسنه»

 3کان لکن فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجواهللا».

یکى از دالیل استمرار امامت و خالى نبودن زمین از حجت که از مسلمات مذهب ماست 

در همین نکته نهفته است، زیرا انسان همواره به چهره هاى صالح و شایسته و محتاج است 

تا با اقتداى به سیماى فکرى و اعتقادى، علمى،  عملى و اخالقى آنان درس فضیلت بیاموزد 

و راه سعادت دنیا و آخرت خویش را بیابد. 

 دست یابى به قرآن و اسالم ناب بدون عنایت به الگوهاى عینى :در مجموع باید گفت

ممکن نخواهد بود.حضرت على علیه السالم با آن همه فضایل خود را بى نیاز از الگو و 

 در  صل اهللا علیه و آله وسلممقتدا نمى بیند و در خصوص تأثیر تربیت رسول اکرم

 صل اهللا علیه و آله وسلم «من از پیامبر اکرم :شکل گیرى شخصیت اخالقى خود مى فرماید

به طور کامل پیروى مى کردم و هر روز براى من از اخالق خود نشانه اى برپا مى داشت و 

 4مرا به پیروى آن فرمان مى داد»

 .21سوره احزاب،آیه  1

 .4سوره ممتحنه،آیه 2

 .6همان،آیه  3

 .192نهج البالغه،خطبه 4

                                                           



انسان همواره به الگو نیاز دارد و براى شکل دادن شخصیت خود نمونه و سرمشق مى طلبد. 

این نیاز و طلب ریشه در فطرت دارد. معرفى الگوهاى ربانى در قرآن پاسخ به همین نیاز 

است. 

 فقدان اسوة حسنه در طى طریق کمال، بدان معناست که انسان اسیر :در مجموع باید گفت

  –شیطان گشته و خأل وجودى «اسوه حسنه» را در همه ابعاد اعم از فردى 
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 1« من لم یکن له شیخ فشیخه الشیطان»: اجتماعى با اسوه هاى سیئه پرسازد

استعمارگرانى که به دگرگونى ارزش هاى ملت ها فکر مى کنند ابتدا الگوها را تغییر 

مى دهند و الگوهاى دل خواه را در تمام جوانب زندگى یک جامعه مطرح مى سازند تا 

نسبت به استحاله فرهنگى و همسان سازى فرهنگى فرد با فرهنگ خود موفق شوند. 

ویژگى هاى الگو 

  :قرآن براى شخصیت هاى ربانى پنج ویژگى بنیادین را معرفى مى کند

-عشق آتشین به حضرت حق و اولیاى او؛ 1

-تعقل و علم برتر؛ 2

-توانایى و قدرت برتر؛ 3

-هماهنگى بین عمل و گفتار؛ 4
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-تالزم با اجتماع یا وحدت در عین کثرت. 5

 « اولیاى خدا (الگوهاى ربانى) آنانند که :حضرت على علیه السالم در این زمینه مفرماید

به باطن دنیا مى نگرند، آن گاه که مردم به ظاهر آن مى نگرند و به فرداى آن مى پردازند، 

آن گاه که مردم به امروز آن سرگرم اند. از آنچه که ترسیده اند آنان را بمیراند،  

میرانده اند.آنچه را که دانسته اند و به  زودى  ترکشان   خواهدکرد ترك گفته اند. بهره گیرى 

فراوان دیگران از دنیا را اندك خواهى و دست یافتنشان به آن را از دست دادن مى بینند. 

دشمن آنند که مردم با آن آشتى کرده اند. با آنچه مردم با آن دشمن ا ند در آشتى به سر 

مى برند.کتاب خدا به واسطه آنان دانسته مى شود و آنان با کتاب خدا دانا شده اند. کتاب به 

 2سبب آنان برپا مى ایستد و آنان به سبب کتاب خدا بر پا ایستاده اند».

الگوهاى ربانى بر اثر معرفت و محبت به حضرت حق و انبیا و اولیاى الهى محبوب  

)  264(ص 

حضرت حق و اولیاى او واقع مى شوند که نهایت آن وحدت محب و محبوب است وبه 

حدى از کمال مى رسد که روح محب آیینه سان، تمام صفات و اسماى الهى را در خود 

منعکس مى نماید. شخصیت ربانى، قرآن مجسم و اسالم زنده است. به همین جهت 

دست یابى به قرآن و اسالم ناب بدون عنایت به این الگوهاى عینى ممکن نخواهد بود. 

چگونگى الگوگیرى از اسوه هاى دینى 

تردیدى نیست که شخصیت عظیم اسوه هاى دینى در همه زمینه هاى زندگى الگو و 

اسوه اند. به گونه اى که اگر همه انسان ها از آن سرمشق بگیرند به طور قطع سعادت در دو 

 .432نهج البالغه،حکمت  2
                                                           



جهان را به دست خواهند آورد. با توجه به این که در میان غرایز متفاوت انسان، غریزه 

الگوخواهى و سمبل طلبى از نظر تربیتى و روان شناسى تربیتى اهمیت فراوان دارد، «انسان 

با غریزه الگوخواهى به شناخت و شناسایى سمبل ها، سرمشق ها، و الگوهاى برترى روى 

 1مى آورد. انسان با الگوا و سمبل هایش زندگى مى کند، تصمیم مى گیرد و انتخاب مى کند»

از این رو استعمارگرانى که به دگرگونى ارزش هاى ملت فکر مى کنند ابتدا الگوها را 

تغییر مى دهند و الگوهاى دل خواه را در تمام جوانب زندگى یک جامعه مطرح مى سازند 

تا نسبت به استحاله فرهنگى و همسان سازى فرهنگى فرد با فرهنگ خود موفق شوند. 

معرفى الگوهاى معصوم از جانب پروردگار، پاسخ مناسب خالق انسان ها به غریزه 

الگوخواهى و سمبل طلبى است. به همین جهت است که مفسر و مبین به حق قرآن، 

 :حضرت على علیه السالم مى فرمایند

«در زندگى فردى و اجتماعى و در تحوالت سیاسى و اجتماعى، در جنگ و صلح در قیام 

و قعود، به امامان معصوم و اهل بیت علیهم السالم بنگرید، از آنها الگو بگیرید، روش هاى 

آنان  را با روح تقلید و تمرین تکرار کنید. در غیر این صورت مثل گوسفندى که از گلۀ 

خود جدا 
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 1گشته طعمه گرگهاى گرسنه خواهید شد» 

اما آنچه که در این نوشتار ما درصدد پاسخ گویى به آن هستیم این است که چگونه با 

این الگوهاى معصوم هم چون امام حسین علیه السالم، همانند سازى نماییم وبا توجه به 

شرایط موجود چگونه الگوسازى نماییم. 

روان شناسان اجتماعى در دو دهه به تبعیت از باندورا  نظریه پرداز برجسته یادگیرى 

اجتماعى در بررسى هاى علمى خود به این نتیجه رسیده اند که آموزش و یادگیرى 

اجتماعى از طریق الگوها فرآیندى پیچیده است که حداقل دو شرط در تحقق آن دخالت 

 :دارد

-اکتساب و اختیار رفتارها و عادت هاى آنان. 1

-پذیرش رفتار الگوها به عنوان الگوى رفتارى و حرکت در مسیر آنها و تکرارى 2

رفتارشان. 

براى الگوسازى از الگوهاى دینى باید ببینیم آنها چه قدم هایى را برداشته و چه باورهایى 

داشتند به بیان دیگر کشف دقیق و مشخص راه هایى که آنها رفتند که به این عمل در 

اصطالح مدل سازى مى گویند. 

زبان شناس برجسته جهان و )، Ggreinderپایه گذاران علم مدل سازى، جان گریندر (

) ریاضى دان، دریافتند که براى الگوسازى باید از رفتار الگوها bandierریچارد بندلر (
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مدل سازى نمود. آنان معتقدند که براى الگوسازى باید سه عنصر اساسى را همانند سازى 

 :کرد

 ) یعنى آنچه الگو باور دارد. beIeif) (systemدر نظام عقیدتى شخص ( : الف

بنابراین اگر نظام عقیدتى شخصى را مدل  سازى نمایید اولین قدم را برداشته اید تا مانند او 

عمل کنید و در نتیجه به همان هدف برسید. 

: قالب فکرى، شیوه سازمان دادن به افکار و اندیشه هاست. ب

 ) 266(ص 

 طرز تنفس، ژستها، تغییرات قیافه و ... :جسمانى :ج

به طور کلى مدل سازى، یعنى بررسى راه هاى رفته دیگران. 

دستاورد این بحث این است که اگر انسان مى خواهد فردى قدرتمند، بزرگ و پیروز و 

سرنوشت ساز باشد و احیاناً آرزو دارد که تحوالت عظیمى را در جامعه خود و یا در 

جهان ایجاد نماید باید از افراد نیرومند، تحول آفرین و انقالبى الگوبردارى نماید و خود را 

در زمینه اعتقادات،  قالب هاى فکرى و هم چنین حالت هاى جسمانى و رفتارى با آنها 

همانند سازى و هماهنگ نماید. 

نکته جالب توجه این است که، تعلیمات اسالم مجموعاً در سه بخش متمرکز است. 

بخش اعتقادات (نظام عقیدتى)  : الف

 بخش احکام. :ب



 بخش اخالقیات (کیفیت و روابط اجتماعى مسلمان را سامان مى دهد. اخالق ویژه هر :ج

فرد را مى توان قالب فکرى او دانست). 

در الگوسازى از اسوه هاى دینى اگر بتواند این سه عنصر اساسى را در الگو مدل سازى 

 اگر دقیقاً به نظام عقیدتى وباورهاى :نماید در الگوسازى موفق خواهد بود. به بیان دیگر

الگو دست رسى پیدا کند وآنها را به  خوبى بشناسد وعالوه برآن دست رسى دقیق و صحیح 

بر قالب هاى فکرى حاکم بر او و رفتارها و حاالت جسمانى و اخالقى الگوپى ببرد و 

بتواند آنها را به خوبى تشخیص  دهد و بشناسدآن زمان است که مى تواند مدل سازى نماید. 

اگر گام هایى را که او برداشته به خوبى بشناسد و او هم سعى کند با شوق و عالقه آن 

گام ها را دقیق و صحیح بردارد، مى تواند همانند سازى نماید و در الگوگیرى موفق شود و 

به همان اهدافى که الگو رسیده او هم مى تواند برسد. 

  :همان  طور که در بخش قبلى نوشتار توضیح داده شد حضرت على علیه السالم مى فرماید

 ». صل اهللا علیه و آله وسلم ، دقیقاً نگاه کنید به اهل بیت پیامبر اکرم...1« انظروا بیت نبیکم...

)  267(ص 

حضرت توصیه مى کنند که روش هاى آنان را با روح تقلید و تمرین تکرار کنید. 

 را در صل اهللا علیه و آله وسلمزمانى که حضرت ضرورت الگوگیرى از پیامبر اکرم 

 فتأس بنبیک االطیب االطهر، فان فیه اسوه لمن :خطبه اى بیان مى نمایند، مى فرمایند
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تأسى...؛ پس به پیامبر پاکیزه و پاك اقتدا کن که راه و رسم الگویى است براى 

 1الگوطلبان و سایه فخر و بزرگى است براى کسى که خواهان بزرگوارى باشد.»

«محبوب ترین بنده نزد خداکسى است که از پیامبرش پیروى کند، گام بر جایگاه قدم او 

نهد.» 

 صل اهللا علیه و آله وسلمحضرت بعد از این مقدمه به معرفى نظام عقیدتى حضرت رسول 

 را بیان مى کند. نحوة صل اهللا علیه و آله وسلممى پردازد و سپس قالب فکرى پیامبر اکرم 

برخورد ایشان با دنیا، دوستى ها و دشمنى هاى وى. 

 صل اهللا علیه و نکته جالب  توجه این که به تبیین   حاالت جسمانى ورفتارى حضرت رسول

: او روى زمین مى نشست و  مى پردازند و چه زیبا از این حاالت سخن مى گویندآله وسلم

غذا مى خورد، ساده مى نشست، با دست خود کفش خود را وصله مى زد جامه خود را با 

دست خود مى دوخت و بر االغ برهنه مى نشست»؛ حتى از پردة در اتاق حضرت نیز 

سخن مى گویند. 

 صل اهللا علیه و آله این نحوة  بیان موالى متقیان حضرت على علیه السالم از پیامبر اکرم

 به عنوان « اسوه حسنه» دقیقاً نشان دهندة این مطلب است که اگر کسى اراده کرده وسلم

که فردى را به عنوان الگو بپذیرد ابتدا باید خودش بخواهد فردى را به عنوان الگو بپذیرد. 

اگر خواست فرد بود آن گاه براى الگوسازى از این شخصیت بزرگ همان طور که روان 

شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت مطرح کردند باید کامالً نظام عقیدتى و فکرى و هم 

چنین حاالت جسمانى و رفتارهاى او را بشناسد و به دقت بداند تا  به تغبیر حضرت على 
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علیه السالم بتواند گام بر جایگاه قدم او نهد. شناسایى دقیق و کامل گام هایى که او 

برداشته براى تأسى از ضرورت هاى اساسى است تا بتواند به خوبى مدل سازى نماید. 

 ) 268(ص 

نتیجه  

 اگر مسلمانان اراده کردند که از شخصیت هاى حسنه و :در جمع بندى نهایى باید گفت

برترى هم چون امام حسین علیه السالم الگوبردارى کنند، ابتدا باید نظام عقیدتى امام 

حسین علیه السالم را به خوبى بشناسند که براى شناخت نظام عقیدتى ایشان مى توان از 

کلمات و احادیث به جا مانده از حضرت و هم چنین با بررسى و دقت در ادعیه منتسب به 

 با مضامین بسیار بلند عرفانى، به اندیشه هاى ناب اعتقادى –ایشان مثل دعاى عرفه 

حضرت پى برد. 

از سوى دیگر از موضع گیرى هاى حضرت در طول حیاتشان و باالخص در جریان عاشورا 

به خوبى مى توان به قالب فکرى حضرت حسین علیه السالم پى برد. از طرف دیگر با 

بررسى و دقت فراوان در رفتارها و حتى حالت هاى جسمانى  که اتفاقاً بر خالف بقیه 

بزرگان دیگر در تاریخ، زیاد از حاالت و رفتار جسمانى حضرت سخن به میان آمده است،  

مى توانیم از این شخصیت بزرگ الهى همانند سازى و الگوسازى نماییم. 

به امید آن که خداوند به همه ما انسان ها توفیق عنایت نماید تا بتوانیم با شناخت الگوهاى 

برتر، با تأسى به آنها در طریق سعادت وکمال گام برداریم. باالخص در سال عزت و 

افتخار حسینى فرصت را مغتنم شمرده و بتوانیم از شخصیت نادر جهان اسالم سرور 

شهیدان حضرت امام حسین علیه السالم همانند سازى و الگوگیرى نماییم. 



دراین صورت است که سعادت دنیا و آخرت ما تضمین مى گردد. بر خود الزم مى دانم که 

از مقام معظم رهبرى که این فرصت را براى ما ایجاد نمودند و با اختصاص این سال به نام 

سال امام حسین علیه السالم زمینه آشنا کردن بیشتر با ابعاد شخصیتى حضرت را فراهم 

نمودند تشکر نمایم. 

)  269(ص 

شجاعت و شهامت امام حسین علیه السالم  

محمدعلى کلهر  

مقدمه  

امام حسین علیه السالم میوه اى برآمده از خاندان فضلیت است و مجمع فضایل اهل بیت 

علیهم السالم، که مانند جد و پدر و مادرش در محدودة کماالت و فضایل حرکت کرده 

است. امام حسین وارث اوصاف جدش و پدرش امام على و مادرش فاطمه زهرا است. 

یکى از صفات به ارث رسیده به امام حسین علیه السالم صف زیباىِ شجاعت و شهامت 

است، که در این مقال، درحد بضاعت اندك خود به بررسى این صفت در مورد حضرت 

اباعبداهللا مى پردازیم. در مکتب تربیتى اسالم، شجاعت و شهامت ملکۀ نفسانى است 

ونسبت آن بسته به قوت قلب است. هر اندازه نفس قدسى انسانى   قوى تر و نیرومندتر 

باشد. انسان شجاع تر است. در قوت نفس که محصول ایمان است، هیچ کس به پاى 

 نرسید. او در اجراى شریعت، شجاعى بى مانند و صل اهللا علیه و آله وسلمحضرت محمد 

در جنگ علیه دشمنان اسالم از همه شجاع تر و قوى دل تر بود. 



صل اهللا علیه و آله « در شدت جنگ ما به پیغمبر اکرم :امام على علیه السالم مى فرماید

 پناه مى بردیم که قسم به خدا او از همۀ  ما شجاع تر بود.» وسلم

پس از پیامبر، حضرت امیرالمؤمنین که صاحب منصب « والشجاعه الحیدریه» بود قوت 

نفس و بازوى خود را در هشتاد و چهار غزوه جنگ هاى اسالمى و سه جنگ زمان  

)  270(ص 

خود ثابت کرد. در زیر آسمان مردى شجاع تر از حسین علیه السالم نبود، زیرا شرایط 

 و امام على علیه صل اهللا علیه و آله وسلمابراز شجاعت در مواقع ابراز شجاعت پیغمبر 

 السالم چنان نبود که در عاشوراى امام حسین علیه السالم موجود بود.

و دفاع مى کرد. تشنه بود و جوانان و برادرانش  امام حسین علیه السالم در محاصره بود 

کشته شده بودند. صداى العطش العطش کودکان بلند بود. یکى از این شرایط سخت براى 

از پا در آوردن یک قهرمان بزرگ کافى بود. امام حسین علیه السالم با همین شرایط 

شروع به جنگ کرد و چنان قوت قلب و قدرت بازو در جنگ نشان داد که چشم روزگار 

جنگجویى چنین ندیده است. 

شجاعت و شهامت امام حسین علیه السالم منحصر به روز عاشورا نبود. ایشان از دوران 

کودکى و نوجوانى در شجاعت و شهامت بى همتا بود. این مقاله ابتدا به تعریف لغوى و 

اصطالحى شجاعت و شهامت اشاره کرده و سپس در فصل اول به شجاعت و شهامت امام 

حسین علیه السالم صحنه هاى سیاسى و اجتماعى در دوران کودکى، نوجوانى و جوانى تا 

عاشورا پرداخته است. در فصل دوم به شجاعت و شهامت ابى عبداهللا در صحنه هاى جنگ 

پرداخته و مطالبى را در این خصوص آورده است. امید که مورد قبول حق قرار گیرد. 



تعریف لغوى 

  :) در لغت نامۀ  دهخدا چنین آمده استcourageمعناى شجاعت (

« دلیر شدن در کارزار، صفتى است از صفات اربعه جملیه که حد وسط است بین تهور و 

 « شجاعت خلقى :جبن. دالورى، دل دارى، دلیرى. مالصدرا در تعریف شجاعت گوید

است که افعال میان تهور و جبن دو طرف افراط و تفریط آنند و از رذائلند. خواجۀ  طوسى 

 شجاعت آن است که نفس غضبى، نفس ناطقه را انقیاد نماید تا در امور هولناك :گوید

مضطرب نشود و اقدام برحسب رأي او کند تا هم فعلى که کند جمیل شود و هم صبرى 

که نماید محمود باشد و باالخره حد اعتدال غضب را شجاعت گویند و طرف افراط را 

 «حکماى قدیم از :تهور و طرف نقصان را جبن گویند.» در اخالق ناصرى آمده است

قبیل فیثاغورس و سقراط و افالطون براى سعادت و براى فضلیت چهار مرحله مقرر 

  1داشته اند که یکى از آن شجاعت است.»

«شجاعت از معانى قائم به نفس است، و رجال و : در تعریف اصطالحى شجاعت گفته اند

ابطال و قهرمانى که در معرکه هاى جنگ و تحوالت خطیر زندگى  توانسته ا ند  خود را در 

شکم حوادث برند، و با همه مشکالت دست به گریبان شوند و بر آن فائق گردند، شجاع 

 « شیردلى، :در لغت نامۀ دهخدا چنین آمده است) bravary معانى شهامت (2گفته اند.»

شجاعت دلیرى، جرئت، توانایى، نوع هفتم از انواع تحت جنس شجاعت، شهامت است و 

  3آن عبارت است از حریص بودن بر افتناى امور عظام از جهت توقع ذکر جمیل.» 
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 « شهامت از معانى قائم به فکر است که انسان :در تعریف اصطالحى شهامت گفته اند

بتواند حقایق و اداراکات را بدون ترس و جبن بیان کند، از هیچ مقام و هیچ موقعیت و 

 4هیچ تهدید و وعد و وعیدى نهراسد و گفتنى ها را بگوید.»

 سیاسى  –شجاعت و شهامت در صحنه هاى اجتماعى 

در این جا به نمونه هایى از شجاعت و شهامت امام حسین علیه السالم در صحنه هاى سیاسى 

ـ اجتماعى از دوران کودکى، تا لحظۀ شهادت بصورت مختصر اشاره مى نماییم. شجاعت و 

شهامت اباعبداهللا در دوران کودکى و نوجوانى در برخورد با ابابکر و عمر در دفاع  

)  272(ص 

از حریم والیت و امامت بى نظیر است. او در برخورد با معاویه و پسرش به افشاى چهرة 

پلید و منافقانۀ آنان پرداخت. 

 در دوران کودکى  –الف 

صفت شجاعت و شهامت از دوران کودکى با امام حسین علیه السالم همراه بود. آن هنگام 

که در مسجد رسول اهللا در مقابل ابابکر ایستاد و از حق پدر بزرگوار و مظلوم دفاع کرد و 

 و  علیه السالمبعد از شکل گیرى سقیفه و استقرار حکومت ابابکر و به انزوا کشاندن امام على

صل اهللا عادت دادن مردم به سکوت و سازش؛ در یکى از جمعه ها ابابکر باالى منبر پیامبر 

 نشسته بود و خطبه مى خواند. حضرت اباعبداهللا وارد مسجد مدینه شدند و علیه و آله وسلم

« هذا منبرُ أبى ال منبرُ أبِیک؛ این منبر پدرم است، نه : شجاعانه خطاب به ابابکر فرمودند

منبر پدر تو، فرود آى.» 
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بیان این واقعیت، در فضاى آن روز مدینه، بسیار تکان دهنده بود. ابابکر سخت ناراحت شد 

 1 راست گفتى این منبر پدر توست، نه منبر پدر من»:و سرى تکان داد و اعتراف کرد

ب- در دوران نوجوانى  

امام حسین علیه السالم همواره با شهادت تمام از حریم والیت که همانا حریم پدر 

بزرگوارش امام على علیه السالم بود، دفاع مى نمودند. ابابکر از دنیا رفت و خالفت را 

همچون کاالیى موروثى به «عمر» بخشید. روزى عمر بر باالى منبر مدینه سرگرم 

« من از : سخنرانى بود، در حالى که با تعاریف ساختگى خود را مطرح مى کرد، گفت

مؤمنین به خودشان سزاوارترم.» 

امام حسین علیه السالم که نوجوان بود، وقتى ادعاى عمر را شنید، شجاعانه برخاست و 

« انزل أیها الکَذّاب عنْ منْبرِ أبى رسولِ اهللاِ ال منْبرَ أبیِک؛ اى بسیار دروغگو : فریاد برآورد

از  
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منبر فرود آى که این منبر پدرم رسول خداست، نه منبر پدر تو». فریاد شجاعانۀ امام 

حسین علیه السالم براى عمر بسیار تکان دهنده بود، زیرا مردم مدینه ده ها روایت در 

فضیلت او مى دانستند. با فریاد او اوضاع مسجد تغییر کرد و عمر چاره اى جز سکوت و 

 « به جانم سوگند آرى! این :تصدیق سخن امام حسین علیه السالم را نداشت. عمر گفت

منبر پدر تو است، نه منبر پدر من. راستى حسین! چه کسى این سخنان را به تو یاد داده 
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است؟» در ادامه امام حسین بیعت غدیر را به یاد مردم آوردند و خالفت ابابکر و عمر را 

زیر سؤال بردند و از حق والیت دفاع نمود. 

 « ...اى پسر خطاب! کدام :امام حسین علیه السالم در ادامۀ  اعتراض خود به عمر فرمودند

مردم تو را قبل از آن که ابابکر خالفت را به تو ببخشد، امیر خود ساختند که برآنان 

 صل اهللا علیه و آله حکومت کنى؟ بى آن که دلیلى از پیامبر یا تأییدى از خاندان محمد

 داشته باشى، تا خشنودى شما خشنودى محمد باشد یا خشنودى خاندان او مایۀ وسلم

نارضایتى او را فراهم کند؟!!  سوگند به خدا!  اگر زبان ها مى توانستند راست بگویند و در 

صل عمل مؤمنین همدیگر را کمک مى کردند، کار به اینجا نمى کشید که حق آل محمد 

 را غضب کنید و بر باالى منبرشان قرار گیرید و حاکم مسلمین اهللا علیه و آله وسلم

گردى و به قرآنى که درشأن اهل بیت نازل شد،  در حالى که معانى آن را نمى شناسى و 

تفسیر آن را نمى دانى، جز آن که صداى آیات قرآن تنها برگوش تو مى رسد و عبور 

مى کند، که خطاکار و درست کار نزد تو یکسان است. خدا تو را آن گونه که سزاوارى 

کیفر دهد، و از تو نسبت به آنچه بدعت گذاشتى سؤال فرماید.» 

در چنین لحظۀ حساسى، عمر چاره اى جز فرو آمدن از منبر نداشت. او شتابان در میان 

جمعى از هواداران خود به خانۀ  امیرالمؤمنین علیه السالم رفت و اجازه گرفت و وارد شد و 

 « اى على! ما امروز از فرزندت حسین چه ها که نکشیدیم! با صداى بلند در :اظهار داشت

مسجد پیامبر بر سرمان فریاد کشید و مردم مدینه  را بر ضد من  شوراند.»  



 در زمان خالفت عثمان 1امیر المؤمنین علیه السالم با کلماتى حساب شده او را آرام کرد.

که پست و مقام ها و منصب ها را به افراد خانواده و نزدیکانش سپرده بود و موجبات 

شورش  
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مردم را فراهم ساخته بود؛ تنها کسانى که قدرت داشتند با شجاعت، اجتماع مردم را در 

روز حادثه در هم بشکنند، امام حسن و حسین علیهم السالم بودند که جلوى خانۀ  عثمان 

 1ایستادند و مانع حملۀ مردم شدند.

ج- دربرخورد با معاویه  

الف- روزى معاویه باالى منبر از على بدگویى مى کرد. امام حسین علیه السالم از راه 

رسید و شنید و با شمشیر به معاویه حمله کرد. معاویه فرود آمد و پشت منبر پنهان شد و 

عذرخواهى نمود و مبلغى بسیار به امام حسین علیه السالم تقدیم کرد که ایشان آن را میان 

 2فقرا تقسیم نمودند.

ب-پس از آن که معاویه جمعى از یاران حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم را همراه با 

حجربن عدى به شهادت رسانید، به سفر حج رفت. در مجلسى با اباعبداهللا علیه السالم 

« اى اباعبداهللا! آیا این خبر به تو رسید ما با حجر و یاران : مالقات کرد و متکبرانه گفت

 پس از :چه کردید؟ معاویه گفت: او که شیعیان پدرت بودند،  چه کردیم؟» امام پرسید
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آن که آنها را کشتیم، کفن کردیم و بر جنازة شان نماز میت خواندیم. امام خنده اى کرد و 

 «اى معاویه! این گروه در روز رستاخیز با تو مخاصمه خواهند کرد. به خدا :اظهار داشت

سوگند! اگر ما به یاران تو تسلط مى یافتیم، نه آنها را کفن مى کردیم و نه بر آنان نماز 

مى خواندیم. اى معاویه! به من خبر رسیده که تو به پدر من ناسزا مى گویى و علیه او اقدام 

مى کنى پس به نفس خویش بازنگر و آن را با حق و واقعیت ها ارزیابى کن. اگر 

عیب هایى بزرگ را در آن نیابى بى عیب نیستى. درست است ك ما با تو دشمنى داریم. 

پس از غیر کمانِ خود تیر رها مى کنى و به هدفى که دیگران برایت تعیین کرده اند، 

نشانه مى روى. تو از پایگاهى  
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نزدیک، به دشمنى با ما برخاسته اى. سوگند به خدا! تو از مردى- عمروعاص- اطاعت 

مى کنى که نه در اسالم سابقه اى دارد و نه نفاق او تازگى، و نه رأى تو را خواهد داشت. 

 1اى معاویه!  نگاهى به خویشتن بیانداز و این منافق را رها کن.»

ج-امام حسین علیه السالم با این که قرار دادنامۀ صلح را در دوران ننگین معاویه رعایت 

مى کرد، اما مبارزة منفى را با شجاعت و شهامت به روش هاى گوناگون تداوم مى داد. 

روزى متوجه شد که مالیات یمن را بسوى شام مى برند. امام حسین علیه السالم آنها را 

«از : گرفت و به مدینه آورد و بین فقیران مدینه تقسیم کرد و این نامه را به معاویه نوشت

حسین بن على علیه السالم به معاویه بن ابوسفیان، پس از حمد و ستایش خدا همانا، 

کاروانى با شترانى پر از بار از یمن بر ما مى گذشت، که براى تو اموال فراوان و زینت 

 .704،ص 2محمدبن الحسن الحرالعاملى، وسائل الشیعه، ج 1
                                                           



آالت، و عنبر و عطریات مى آورد،  تا در انبارهاى دمشق ذخیره کنى و تشنگان فرزندان 

 2پدرت را سیراب سازى، من به آنها نیاز داشتم و همۀ  آنها را گرفتم، با درود.»

د- معاویه در سال هاى آخر زندگى، تالش خود را بر انجام این مهم صرف کرده بود که 

از همه براى یزید بیعت بگیرد،  و مى دانست تا حسین بن على علیه السالم در مدینه بیعت 

نکند، دیگر رجال و بزرگان جهان اسالم نیز حکومت یزید را قانونى مى دانند. از این رو 

معاویه با مشاوران خود به مدینه سفر کرد و مجلسى بسیار جالب ترتیب و بزرگان بنى 

هاشم و حضرت اباعبداهللا علیه السالم را براى شرکت در آن مجلس فرا خواند. وقتى امام 

حسین وارد شد، معاویه نهایت احترام را کرد و جاى خوبى براى آن حضرت در نظر 

گرفت و از حال فرزندان امام حسن مجتبى علیه السالم پرسید. آن گاه دربارة بیعت با 

یزید سخن به میان آورد و از یزید گفت. ابن عباس خواست برخیزد و سخن بگوید که 

حضرت اباعبداهللا علیه السالم با اشاره او را ساکت کرد و تذکر داد که هدف معاویه من 

: هستم. آن گاه خود برخاست و با شهامت چنین افشا کرد
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« پس از ستایش پروردگار! اى معاویه، هیچ گوینده اى هر چند طوالنى بگوید نمى تواند 

 مقدارى نیز بیان صل اهللا علیه و آله وسلماز تمام جوانب ارزش ها و فضائل رسول خدا 

 تالش صل اهللا علیه و آله وسلمکند. و همانا متوجه شدیم که تو چگونه پس از رسول خدا 

کردى براى بدتس آوردن حکومت، خود را خوب جلوه دهى و از بیعت خود براى 

همگان صحبت کنى. اما هرگز! هرگز! اى معاویه ما فریب نمى خوریم که در صبحگاهان 

سیاهى ذغال رسوا شد و نور خورشید روشنایى ضعیف چراغ ها را خیره کرد. تو در 
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تعریف خود و یزید آنقدر گفتى که دچار تندروى شدى و ستم کردى تا آن که به 

ظالمى تبدیل شدى و دیگران را از بخشش ها آنقدر بازداشتى که به انسان بخیلى 

تبدیل گشتى و آنقدر نیش زبان زدى تا فردى متجاوز نام گرفتى. تو هرگز همۀ  حقوق 

صاحبان حق را نپرداختى تاآن که شیطان بیشترین بهره را از تو برد و سهم خود راکامل 

گرفت. امروز نیز دانستیم آن چه را که دربارة  یزید گفتى، از کمال روحى و سیاست او 

 ؛ تالش دارى ذهن مردم را دربارة یزید به صل اهللا علیه و آله وسلمنسبت به امت محمد 

انحراف کشانى . 

گویا فرد ناشناسى را تعریف مى کنى، یا صفات فرد پنهان شده اى را بیان مى دارى، یا 

چیزهایى از یزید مى دانى که مردم نمى دانند. نه یزید خود را به همه شناساند، و نه افکارش 

را آشکارا بیان داشت. پس بگو که یزید با سگ هاى تحریک شده بازى مى کند وکبوتر 

باز است وبا کبوتران مسابقه مى دهد. با زنان معروف به فساد سرگرم است و به انواع « 

لهو و لهب » خوش مى گذراند. او را مى بینى که در اینگونه کارها نیرومند است. 

معاویه رها کن این گونه دگرگونى ها را که بوجود مى آورى. معاویه  آن همه ستمکارى 

که بر مردم روا داشتى، کافى نیست که مى خواهى با آن خدا را مالقات کنى؟ پس 

سوگند به خدا! تو بیش از این نمى توانى در رفتن راه باطل و ستم به پیش بتازى، و در 

تجاوز و ظلم به بندگان خدا زیاده روى کنى، زیرا کاسه ها لبریز شد،  و بین تو و مرگ 

 1فاصله اى جز چشم برهم زدن نمانده است...»
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این سخنرانى گوینده،  نقشه هاى معاویه را رسوا کرد و نگذاشت به اهداف شوم خود برسد. 

-شجاعت و شهامت در افشاى چهرة منافقانۀ  یزید 2

الف- طراحان سیاسى بنى امیه پس از مرگ معاویه مى خواستند با تهاجم تبلیغاتى چهرة 

مطلوبى از یزید نشان دهند. از این رو یزید را وا داشتند تا اشعارى در مدح و ستایشش بنى 

هاشم و ارزش صلح و سازش بسراید و در شهر مدینه در میان قریش و بنى هاشم پخش 

 « به خداوند بخشندة مهربان، پس اگر به :کند. وقتى اشعار به دست امام رسید، پاسخ داد

تو دروغ مى گویند به آنان بگو، من رفتارى دارم و شما نیز رفتار خودتان را دارید. شما از 

 1رفتار من بیزار و من از رفتار شما بیزارم.»

 نظامى یزید بر مخالفان به خصوص حضرت –ب- پس از مرگ معاویه، فشار سیاسى 

اباعبداهللا زیاد شد. او فرمان صادر کرد امام باید بیعت کند وگرنه دستگیر خواهد شد و 

کشته مى شود. ولید بن عتبه فرماندار مدینه، امام را به دارالحکومه فرا خواند. امام حسین 

علیه السالم هم در یک آمادگى رزمىِ مسلحانه، برادران و برادرزادگان را بسیج کرد، و در 

اطراف خانۀ  فرماندار را اصالح کند، آیا خبرى از معاویه به شما رسیده است که من را 

 آرى، معاویه مرد و یزید بر جاى او نشست واین نامه  را :احضار کردید؟ ولید گفت

 « شخصى همانند من که :فرستادکه شما باید بیعت کنید. امام حسین علیه السالم فرمودند

نباید پنهانى با یزید بیعت کند. دوست دارم بیعت آشکارا و در اجتماع مردم باشد. وقتى  

فردا آمد و مردم را براى بیعت فراخواندید، مرا هم با مردم بخوانید تا همه با هم بیعت 

کنیم».ولید بن عتبه، نظر امام را پذیرفت و عذرخواهى کرد و گفت مى توانید بروید. 
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 اگر حسین از این :مروان بن حکم در آن مجلس حضور داشت. او به فرماندار گفت

مجلس برود،  

) دیگر او را نخواهى یافت،  او را زندانى کن یا بیعت کند و یا گردن او را بزن. 278(ص 

، تو مى خواهى دستور قتل 1« واى بر تو پسر زرقاء : به خشم آمد وبه مروان گفتعلیه السالمامام حسین 

مرا صادر کنى؟ به خدا سوگند! دروغ گفته و کور خوانده اى، اگر کسى چنین اراده اى کند،  زمین را با 

 2خونش سیراب خواهم کرد. اگر دوست دارى چنین شود پس برخیز و گردن مرا بزن اگر راست مى گویى.»

 پس از اعمال عمره براى حج محرِم نشد و با یاران خود تا صحراى علیه السالمج - امام حسین 

عرفات پیش رفت و دعاى عرفه را خواند و در حالى که همۀ  حاجیان عرفات مى رفتند و 

چادر مى زدند، امام راه عراق را در پیش گرفت و از آنان جدا شد و نشان داد آن گاه که 

اسالم در خطر باشد، تنها با انجام مراسم حج که جهاد ضعیفان است، نمى شود به دین و 

قرآن یارى داد. باید به کربال رفت و مسلّحانه با طاغوتیان زمین جنگید. وقتى کاروان امام 

 رسید به – که مسجد تنعیم در آن جا قرار دارد –حسین علیه السالم به منطقۀ  تنعیم 

شترانى برخورد کردند که از طرف فرماندار یزید در یمن، هدایا و مالیات به شام مى بردند. 

 « من شما را : آن اموال را مصادره کرد و خطاب به صاحبان شتران فرمودعلیه السالمامام 

مجبور نمى کنم، هریک از شما مایل باشد که به همراه ما به عراق بیاید کرایۀ  تا عراق را 

به او مى پردازم و او در طول این سفر از مصاحبت نیک ما برخوردار خواهید گردید، و 

هرکس بخواهد از همین جا به وطن خود برگردد، کرایۀ از یمن تا این نقطه را به او 

 3مى پردازم».

 زرقاءمادربزرگ مروان از زنان بدکاره و معروف بود. 1
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-شجاعت و شهامت امام حسین علیه السالم در دفاع از مال خویش و مسلمانان  3

الف- در روزگارانى که ولید بن عتبۀ شراب خوار وحد خورده، فرماندار مدینه بود، 

 مى خواست اموالى را که به حضرت اباعبداهللا تعلق داشت، به زور و فشار تصاحب کند، 

: چون خود را حاکم مدینه مى دانست. امام حسین علیه السالم با شهامت و قاطعانه پیام داد
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صل « به خدا سوگند! یا حق مرا مى دهى و یا شمشیر خود را برداشته در مسجد رسول خدا 

 بپا مى خیزم و آنانى را که با من هم سوگند و هم پیمان هستند،  به قیام اهللا علیه و آله وسلم

 1دعوت مى کنم».

 :وقتى دیگر بزرگان و شجاعان مدینه پیام امام حسین علیه السالم را شنیدند آنان نیز گفتند

یا اموال امام حسین علیه السالم را به او برگردانند و یا ما هم شمشیرها را برداشته،  به 

جنگ مسلحانه روى مى آوریم. فرماندار مدینه وقتى از شجاعت امام و یاران همراه او با 

خبر شد، اموال امام علیه السالم را پس داد. 

ب- زمینى در شهر مدینه به امام حسین علیه السالم تعلق داشت و چون زمین مرغوبى بود 

معاویه در آن طمع کرد و دستور داد عوامل او در مدینه آن را تصاحب کنند. حضرت 

  :اباعبداهللا علیه السالم با معاویه مالقات کرد و قاطعانه به او گفت

 یا زمین را از من خریدارى کن و قیمت :« معاویه یکى از سه راه حل را انتخاب کن

عادالنۀ آن را به من برگردان،  یا زمین را به من برگردان،  یا ابن زبیر وابن عمر را دستور 
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ده که قضاوت کنند و گرنه هم پیمان هاى خود را فرا مى خوانم و با شمشیر زمین را از تو 

 2خواهم گرفت».

ج- حضرت مسلم بن عقیل زمینى در مدینه داشت که معاویه در آن طمع کرد و در یک 

گفتگوى حضورى، مبلغ نا چیزى به مسلم داد و خواست زمین را تصاحب کند. به فرماندار 

مدینه نوشت زمین مورد نظر را تحویل بگیرد. وقتى این خبر به امام حسین علیه السالم 

 « پس از ستایش پروردگار، معاویه! تو :رسید، نامۀ  تندى به معاویه نوشت و اظهار داشت

جوانى از بنى هاشم را فریب دادى و زمین او را خریدى که در اختیار او نیست. پول خود 

 3را از این جوان (مسلم) پس بگیر و زمین ما را به ما برگردان».
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معاویه دانست که نمى تواند زمین را تصاحب کند کسى را، نزد مسلم فرستاد که پول ما را 

برگردان. مسلم به عقیل به او او پیام داد که پول را پس نمى دهم. اگر اصرار کنى گردنت 

را مى زنم. معاویه وقتى پیام مسلم را شنید،  یاد سخن پدرش عقیل افتاد و خندید،  زیرا عقیل 

 چهل هزار درهم بده مى خواهم با زنى ازدواج کنم که مهریه او چهل :به معاویه گفته بود

 توکه چشمانت نمى بیند،  چرا با زنى با این مهریۀ  سنگین :هزار درهم است. معاویه گفت

 مى خواهم فرزندانى براى من بیاوردکه اگر آنها را عصبانى :ازدواج مى کنى؟ عقیل گفت

کردى، گردنت را بزنند. و عقیل از آن پس با مادر مسلم ازدواج کرد. 

شجاعت و شهامت در صحنه هاى جنگ  
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در فصل دوم این مقاله به شجاعت و جنگ آورى و خط شکنى امام حسین علیه السالم در 

صحنه هاى جنگ اشاره  مى کنیم. امام حسین علیه السالم همان گونه که در صحنه هاى 

سیاست و اجتماع با شهامت و شجاعت بى نظیر خود از حریم اسالم و والیت و مسلمین 

دفاع مى نمود، در صحنه هاى جنگ و خط شکنى هم دالورى بى مانند بود. 

در این نوشتار اشاره اى کوتاه به شجاعت و جنگ آورى امام حسین علیه السالم در 

جنگ هاى جمل، صفین، نهروان، بخصوص در روز عاشورا داریم. 

الف- در جنگ هاى جمل، صفین و نهروان 

امام حسین علیه السالم همانند دیگر فرزندان امیرالمؤمنین علیه السالم در ماجراى پیکار با 

پیمان شکنان و ستمکاران و همه جا در رکاب پدر بود و هر جا مقتضى بود و پدر 

بزرگوارشان مانع حملۀ او نمى شد، شخصاً به جنگ دشمنان خدا و مسلمین مى رفت. در 

جنگ جمل امام على علیه السالم پرچم را به دست محمد بن حنفیه و در میسره به امام 

حسن علیه السالم و در میمنۀ  لشگر به امام حسین علیه السالم داد، و عماربن یاسر را بر 

پادگان گماشت. جنگ جمل در نیمۀ جمادى االخر سال سى و شش آغاز شد و امام 

حسین علیه السالم به عنوان یکى از  
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در 1سپهساالران لشکر امام على علیه السالم شجاعت هاى بى نظیرى از خود نشان داد. 

 واقعه اتفاق افتاد. امام حسین 9جنگ صفین که در ماه رجب سال سى و شش آغاز شد، 

علیه السالم در این جنگ نیز سمت فرماندهى داشت و در رکاب پدر با دشمنان اسالم 

مى جنگید. اگر چه طبق برخى روایات، على علیه السالم به منظور اینکه مبادا نسل پیامبر 

 2منقطع گردد،  دستور داده بود از رفتن حسنین علیه السالم به میدان جنگ جلوگیرى کنند.

در جنگ نهروان که عده اى از سپاهیان ساده لوح امام على علیه السالم از پیش آمد 

حکمین عصبانى ومنحرف شدند. و علیه امام على علیه السالم شورش نمودند؛ امام حسین 

 3علیه السالم سمت فرماندهى داشت و در رکاب پدر بزرگوارش با دشمنان پیکار مى کرد.

ب- در روز عاشورا  

 به ارث برده  صل اهللا علیه و آله وسلمامام حسین علیه السالم شجاعت را از جدش پیامبر

 در روز عاشورا 4بود. در روز عاشورا چنان شجاعتى از امام دیده شد که ضرب المثل شد.

پس از آن که یاران امام حسین علیه السالم به شهادت رسیدند،  امام تنها آمادة پیکار شد و 

 « من یک نفرم  شما هم؛ یک نفر؛ یک نفر با من نبرد :به میدان آمد و به عمر سعد فرمود

کنید.» یکى از فرماندهان نظامى شام به نام « تمیم بن قحطبه» برابر امام قرار گرفت و 

 اى پسر على تا کجا باید دشمنى خود را با یزید ادامه دهى؟ :گفت

 .167،ص 3الکامل فى التاریخ، ابن اثیر، ج 1
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« من به جنگ شما آمدم یا شما به جنگ من آمدید؟ من : امام حسین علیه السالم فرمودند

راه را برشما بستم یا شما راه را به رویم بستید؟ شما برادر و فرزندانم را شهید کردید. حال 

بین من و شما شمشیر حکم خواهد کرد». فرماندة  نظامى شام با کمال جسارت به امام 

 « نزدیک من بیا تا شجاعت را به تو نشان دهم». امام حسین :حسین علیه السالم گفت

علیه السالم  

)  282(ص 

فریادى کشید و پیش رفت وبا شمشیر چنان برگردن فرماندة شامى  زدکه سر بریده اش تا 

پنجاه زراع پرتاب شد ترسى در لشگر کوفیان افتاد که فرماندة  دیگرى به نام «یزید 

 این همه لشگر در برابر یک نفر زانو زد و چون در شجاعت و :ابطحى» فریاد زد و گفت

: نبرد معروف بود، خود به جنگ امام علیه السالم آمد. امام حسین علیه السالم به او فرمود

« مرا نمى شناسى که بى واهمه بسوى من مى آیى؟» آن شخص جواب نداد و حمله را 

آغاز کرد. امام چنان با شمشیر بر سر او کوبید که جسم او دو نیمه شد و الشه اش بر 

 1زمین افتاد.

طبرى مورخ مشهور در شجاعت امام حسین علیه السالم در روز عاشورا آورده است. 

«حسین علیه السالم سوار بر اسب شده و آمده در مقابل لشکر؛ شمشیر به دست گرفته از 

زندگى محروم، شایق به مرگ، دشمن را دعوت به مبارزه مى کند، اما احدى جرئت به 

میدان آمدن ندارد. امام علیه السالم به آن قوم حمله کرد، حمله اى سخت و غضبناك. 

مردى شجاع و دلباخته شهادت در حالى که همۀ  اصحاب و فرزندان را از دست داده و 

کودك شیرخوار او را نیز کشتند،  حمله کرد چون شیر ژیان بر صفوف دشمن تاخت، بر 
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« قسم به خدا :میمنه حمله کرد. بر میسره حمله کرد. عبداهللا بن عمار بن یغوث گفت

ندیدم هیچ مرد جوان کشته و حادثه زده اى مانند حسین علیه السالم که فرزندان و اصحاب 

و جوانان اهل بیتش را کشته باشند،  و مانند او شجاعت و جرئت و قدرت بر جنگ داشته 

باشد، همان طور که شمشیر مى زد و پیش مى رفت،  از صولبت و هیبت شمشیر شرر بارش 

مردان شجاع زیر دست و پا مى ریختند و فرار مى کردند،  او اعتنا به احدى نداشت وگرم 

معشوق و مبارزه با دشمن بود. 

 اى مردم این پسر کسى است که پشت گردنکشان :در این موقع عمر بن   سعد فریاد کرد

 چه کنیم؟ :عرب را به خاك نشانده و فرزند قتال العرب است چهل سال شمشیر زد، گفتند

 از اطراف حمله کنید. چهار هزار نفر از مردان اطراف خیام او را گرفتند و روابط او :گفت

 2را قطع کردند و راه را بر او بستند.»
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این دالورى ها در حالى بود که امام علیه السالم تنها شده بود و مى دانست که شهید خواهد 

شد ولى شجاعانه و دالورانه تا آخرین نفس جنگید و پشت به دشمن نکرد. و درس 

دالورى و شجاعت را براى همه سپاهیان اسالم، به ویژه شیعیان به یادگار گذاشت. 
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ویژگى هاى شخصیتى  امام حسین علیه السالم  

معصومه صنم یار  

مقدمه  

سپاس بى پایان جهان آفرینى را سزاست، که هستى را پر از اسرار قرار داده و محصول 

آن را موجودى اسرار آمیزتر به نام انسان، و درود فراوان بر ستوده ترین فرزندان آدم؛ 

 که بشریت را به دنیاى سعادت و روشنایى جاودان  صل اهللا علیه و آله وسلمیعنى محمد

رهبرى فرمود،  و به ویژه جانشینان دوازده گانه اش که هر یک به نوبۀ خود انسانیت را از 

پرتگاه هاى خطرناك نجات بخشیده اند. باالخص فرزند برومندش حسین بن على علیه السالم 

که مبارزه با ستمگران را به آخر رسانید و این مقال، درباره شخصیت اباعبداهللا الحسین و 

ویژگى هاى آن حضرت مى باشد. 

سه دورة مهم در حیات  امام حسین علیه السالم  

این سه دوره، یکى دوران کودکى آن حضرت تا وفات پیامبر اکرم است؛ دوم، دوران 

جوانى آن حضرت؛ یعنى دوران بیست و پنج سالگى آن حضرت تا حکومت امیر 



المؤمنین است؛ وسوم، دوران فترت بیست ساله بعد از شهادت امیر المؤمنین تا حادثۀ 

کربال است  

دوران کودکى  

پیامبر اکرم دخترى به نام فاطمه دارد، که همه مردم مسلمان در آن روزگار مى دانند که 

  :پیامبر فرمود

« وأرضى لرضاها؛ اگر کسى او را خشنود کند، مراخشنود کرده است». 

ببینید این دختر چقدر «عظیم المنزله» است که پیامبر اکرم در مقابل مردم و در مألعام 

راجع به او این گونه حرف مى زند، این چیز عادى نیست. 

پیامبر اکرم این دختر را در جامعۀ اسالمى به ازدواج کسى درآورده است که از لحاظ 

افتخارات در درجه اعالست؛ یعنى على بن ابى طالب علیه السالم، او جوان شجاع، شریف، 

از همه مؤمن تر، از همه با سابقه تر، از همه شجاع تر و در همه میدان ها حاضر است، کسى 

است که اسالم به شمشیر او مى گردد. هرجایى که همه در مى مانند، این جوان جلو مى آید 

گروه ها را باز مى کند و بن بست ها را مى شکند. این داماد محبوب عزیزى که محبوبیت 

او به خاطر خویشاوندى و غیره نیست، به خاطر عظمت شخصیت اوست. حاال کودکى از 

این دو نفر متولد شده است و او «حسین بن على » است. 

البته همه این حرف ها درباره امام حسن نیز هست، اما حاال بحث ها راجع به امام حسین 

است. عزیزترین عزیزان پیامبر، کسى که رئیس دنیاى اسالم، حاکم جامعه اسالمى و 

محبوب دل همه مردم، او را در آغوش مى گیرد و به مسجد مى برد. همه مى دانند که این 

کودك، محبوبِ دل این محبوب همه است. او روى منبر مشغول خطبه خواندن است، پاى 



این کودك به مانعى مى گیرد و زمین مى افتد، پیامبر از باالى منبر پایین مى آید، او را بغل 

 هفت ساله –مى گیرد و آرامش مى کند. پیامبر درباره امام حسن و امام حسین شش 

 « اینها سرور جوانان بهشتند». :فرمود

) اینها که هنوز کودك اند. جوان نیستند. اما پیامبر مى فرماید، سرور جوانان اهل 287(ص 

بهشتند، یعنى در دوران شش، هفت سالگى هم در حد یک جوان هستند؛ مى فهمند، درك 

مى کنند، عمل مى کنند، اقدام مى کنند، ادب مى ورزند و شرافت در همۀ وجودشان موج 

مى زند. اگر آن روز کسى مى گفت که این کودك به دست امت همین پیامبر، بدون هیچ 

جرم و تخلفى، به قتل خواهد رسید، براى مردم غیر قابل باور بود. هم چنان که پیامبر 

 «حسین منى وانا 1فرمود و گریه کرد و همه تعجب کردند که یعنى چه، مگر مى شود؟».

من حسین». « بیش از شصت تن از علماى اهل سنت با مختصر اختالفى و با سندهاى 

مختلف این حدیث را از رسول خدا نقل کرده اند. بخارى در کتاب «االدب المفرد» از 

 به صل اهللا علیه و آله وسلم روزى ما را به همراه رسول خدا :یعلى بن مره نقل کرده

صرف غذایى دعوت کرده بودند. هنگامى که براى صرف غذا بیرون رفتیم، ناگاه حسین 

که او را دید، شتابان  صل اهللا علیه وآله وسلم را دیدیم که درراه بازى مى کرد.رسول خدا

پیشاپیش مردم رفت، دست هاى خود را گشود، تا آن فرزند را در آغوش گیرد، ولى 

حسین به این سو و آن سو مى گریخت و با این کار خود، پیامبر را مى خنداند؛ تا باالخره 

رسول خدا او را گرفت و یک دست خود را بر چانه او نهاد و دست دیگرش را بر سر آن 

 « حسین منّى واَنا من حسینٍ، :کودك گذارد، سپس گونه خود را برگونه او نهاد و فرمود

 یعنى؛ حسین از من است و من از 2اَحب اهللاُ من اَحب حسیناً، الحسین سبطٌ منَ االسباط

 ).17/2/77 (بیانات مقام معظم رهبرى در نماز جمعه 15عاشورا در پرتو انوار والیت، ص  1

 .14و 13زندگانى امام حسین علیه السالم،سید هاشم رسولى محالتى،ص  2

                                                           



حسینم،  خداوند دوست بدارد هرکس که حسین را دوست دارد،  حسین سبطى است از 

اسباط امام». 

 سالۀ بعد از وفات پیامبر تا حکومت امیرالمؤمنین علیه السالم  25دورة 

در این دوره، روح لطیف او رحلت پیامبر را دیده بود و بعد از آن، شهادت جانگداز مادر 

را و خانه نشینى پدر وغصب فدك و ...در این دوران، حسین علیه السالم همیشه در کنار 

پدر  
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بوده و در جنگ ها شرکت مى کرد و با ناکثین و قاسطین و مارقین به مبارزه پرداخته 

است. در واقعۀ حکمیت، جنگ نهروان و سایر جریان هاى پس از جنگ صفین نیز، همه 

جا در رکاب پدر بوده، و آن همه بى وفایى ها وسست عنصرى هاى مردم را نسبت به پدر 

بزرگوار خود از نزدیک مى دید و خدا مى داند با هوش و ذکاوتى که داشت، با چه مرارت 

و تلخ کامى آن مصائب را تحمل مى کرد. 

همه او را به عظمت و بزرگى مى شناختند، شجاعت او زبانزد عام و خاص بود، همه براى 

او احترام قائل بودند و در مقابل او تعظیم و تجلیل مى کردند. در آن روز اگر کسى 

مى گفت این جوان با عظمت، به دست همین مردم کشته مى شود، هیچ کس باور نمى کرد. 

دورة بعد از شهادت امیر المؤمنین؛ دورة غربت اهل بیت علیهم السالم 

امام حسن و امام حسین علیهم السالم در مدینه اند. امام حسین، بیست سال بعد از این مدت 

به صورت امام معنوى همۀ  مسلمانان، مرجع بزرگ همۀ مسلمانان،  مورد احترام مسلمین، 

 محل ورود تحسین همه، محل تمسک و توسل همۀ کسانى که مى خواهند به اهل بیت 



اظهار ارادتى بکنند، در مدینه زندگى کرده است؛ شخصیت محبوب، بزرگ، شریف، 

نجیب، اصیل و عالم. 

او به معاویه نامه مى نویسد؛ نامه اى که اگر هر کسى به حاکم بنویسد، جزایش کشته شدن 

است. معاویه این نامه را مى گیرد، مى خواند، تحمل مى کند و چیزى نمى گوید. اگر در 

همان اوقات هم کسى مى گفت که در آیندة  نزدیکى، این مرد محترم شریف عزیز نجیب 

 ممکن است به دست همین – که مجسم کنندة اسالم و قرآن در نظر هر بیننده است –

امت قرآن و اسالم کشته بشود، آن هم با آن وضع، هیچ کس باور نمى کرد. اما همین 

حادثۀ باور نکردنى، همین حادثۀ عجیب و حیرت انگیز،  اتفاق افتاد. چه کسانى کردند؟  

همان هایى که به خدمتش مى آمدند و سالم و عرض اخالص هم مى کردند. این یعنى چه؟ 
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معنایش این است که جامعۀ اسالمى در طول این پنجاه سال،  از معنویت و حقیقت اسالم 

تهى شده است؛ ظاهرش اسالمى است، اما باطنش پوك شده است، خطر این جاست. 

نمازها برقرار است، نماز جماعت برقرار است، مردم هم اسمشان مسلمان است و عده اى 

هم طرفدار اهل بیت هستند. وقتى معیارها از دست رفت، ارزش ها ضعیف شد، دنیا طلبى و 

مال دوستى بر انسان هایى حاکم گردید که سابقۀ درخشانى در حمایت از اسالم و مسلمین 

داشته اند، دیگر در این جامعه انجام هر جنایتى بعید به نظر نمى رسد. 

باید مراقب باشیم، همه باید مراقب باشند که این طور نشود، اگر مراقب نباشیم، آن وقت 

جامعه همین طور به تدریج از ارزش ها تهى مى شود و به نقطه اى مى رسد که فقط یک 



پوستۀ  ظاهرى باقى مى ماند. ناگهان امتحان بزرگ پیش مى آید، امتحان قیام اباعبداهللا، آن 

 1وقت این جامعه در آن امتحان، مردود مى شود.»

ویژگى ها و خصوصیات  امام حسین علیه السالم  

« حسین، ماه درخشان بود و جمالش سرآمد زیبایى ها  

اناالحسین بن على بن ابى  

طالع البدر بأرض العرب  

-من حسین، پسر على بن ابى طالبم(و) ماه درخشان عربم. 

  :در این جا نمونه هایى از زیبایى جمال او را نظاره مى کنیم

 صل اهللا علیه و آله وسلم حسین علیه السالم چهره اى چون چهره رسول خدا :الف)سیما

« أنت شبیه بِاَبى». واین شباهت : داشت؛ آن گونه که مادرش در کنار گهواره فرمود

زبانزد همگان بود. انس بن مالک، امام را نسبت به برادرش شبیه تر به پیامبر مى دانست و 

 « أما انَّه کان أشبههما بالنبى ». :مى گفت

) 290(ص 

توصیف  امام حسین علیه السالم از چهرة پیامبر، حکایت گر سیماى حسین است. آن 

 «کان رسول اهللا أحسن ما خلق اهللا خلقا؛ رسول خدا خوش سیماترین :حضرت فرمود

مخلوق خدا بود». 

 .28و 27و 16عاشورا در پرتو انوار والیت، ص 1
                                                           



 صل اهللا علیه و آله وسلم حسین نور بود، نورى که هم زمان با نور رسول خدا :ب- نور

« حسین منى : پدیدار شد. چنین هم سانى واتحاد، تفسیر این سخن پیامبر است که فرمود

وانا من حسین؛ حسین از من است و من از حسین». 

« خلقکم اهللا انواراً فجعلکم بعرشه محدقین». : پیشینۀ نور حسین، قبل از خلقت آدم است

آن حضرت در پاسخ پرسش « حبیب بن مظاهر » دربارة چگونگى اهل بیت پیش از 

: خلقت، چنین فرمود

 1«کنّا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن، فنعلم للمالئکه التسبیح والتهلیل والتحمید؛ 

ما اشباح نور بودیم که پیرامون عرش خداى سبحان طواف مى کردیم و به فرشتگان  « 

سبحان اهللا » و « الاله االاهللا» و «الحمداهللا» مى آموختیم». 

درخشش نور حسین به هنگام حمل وى، در چهرة زهرا (س) نیز نمایان بود. 

 :پیامبرمى فرمود

 دخترم! در 2« فانّى ارى فى مقدم وجهک ضوءاً وذلک انّک ستلدین حجه لهذا الخلق؛

پیشانى تو درخشندگى خاصى مى بینم. این نور نشان آن است که به زودى، حجت خدا بر 

مردم را به دنیا خواهى آورد».  
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زیبایى جمال  امام حسین علیه السالم در قتلگاه بدان حد بود که در وصف آن گفته شده 

  :است

 تاکنون هیچ کشتۀ به خاك و 1« انّى ما رایت قتیالً مضحماً بالدم والتراب انور وجهاً منه؛

خون غلتیده اى را به نورانیت سیماى او ندیدم.»  

 برجستگى وبى مانندى خاندان نیز جلوه اى خاص به حسین علیه السالم بخشیده بود. :ج) خاندان

: به گفتۀ ابن عساکر، روزى پیامبر، حسرن را برشانۀ خود گذارد و در برابر مردم فرمود

 جده محمد رسول اهللا،  سیدالنبیین : خیر النّاس جداً وخیر الناس جده:« هذا الحسین بن على

وجدته خویلد، سابقه نساء العالمین...». 

:  نیز در عرصه هاى گوناگون، از خاندان طاهر خود یاد، وبدان افتخار مى کردعلیه السالمامام حسین 

من له جد کجدى فى الورى  

او کشیخى فانا ابن القمرین 

فاطم الزهرا امى وابى  

قاصم الکفر ببدر وحنین  

-درمیان همگان کیست که جدى مانند جد من یا معلمى همچون على علیه السالم داشته 

باشد. من فرزند دو ماه تابناکم.- مادرم فاطمه زهرا (س) وپدرم در هم کوبندة کفر در 

«بدر» و «حنین بود». 

 .57،ص45همان،ج 1
                                                           



 حسین علیه السالم تک سوار میدان فضیلت هاست :د- فضیلت

سبقت العالمین الى المعالى              بحسن خلیقه وعلو همه  

والح بحکمتى نورالهدى فى      لیال فى الضالله مدلهمه 

یرید الجاحدون لیطفوه       ویابى اتته اال ان یتمه  
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به سوى مدارج عالى کمال، از راه نیک سرشتى وبلند همتى بر همه جهانیان پیشى گرفتم. 

در شب هاى تیره گمراهى، نور هدایت الهى با حکمت من نمودار شد. 

-منکران بداندیش مى خواهند آن را خاموش کنند، ولى خداى سبحان نمى خواهد، جز آن 

  :که آن را کامل گرداند. در فرازى دیگر چنین فرمود

ان ابن الذى قد تعلمون مکانه       ولیس على الحق المبین طخاء  

-من فرزند رادمردى هستم که منزلت او را مى دانید وبر حقى که آشکار است، هیچ ابر 

 1تیره اى نیست.» 

حسین علیه السالم جلوة پروردگار  

 « السالم علیک یا ثار اهللا وابن ثاره؛ سالم بر تو اى حسینى :در زیارت عاشورا مى خوانیم

که خون خدا و فرزند خون خدایى،» چرا به حسین علیه السالم «ثاراهللا» گفته مى شود؟ 

هنگامى که انسان دل از غیر خدا ببرد و جز به او دل نبندد، تمام اعضا و جوارح او الهى 

 .89-86،ص1380،سال2ره توشه راهیان نور،ج 1
                                                           



مى شود؛ به گونه اى که محبوب او دوستدار خدا مى شود و خدا نیز او را دوست خواهد 

 « فإذا حببتُه کُنت سمعه الذى یسمع به وبصره الذى :داشت.» در حدیث قدسى آمده است

 2یبصرُ به ولسانه الذى ینطقُ به ویده الّتى یبطش بها انْ دعانى أحبتُه وان سألنى اعطیتُه»،

پس هنگامى که دوست بدارم او را، من گوش او مى شوم، همان گوشى که با آن مى شنود، 

چشم او مى گردم، همان چشمى که با آن  مى بیند وزبانش مى شوم، همان زبانى که با من 

آن سخن مى گوید و دست او مى گردم، همان دستى که با آن بگیرد، اگر دعا کند 

اجابتش کنم و اگر از من خواهشى نماید،  به او عطا نمایم. 

حسین علیه السالم به تمام معنا از همه چیز گذشت و دل به دوست سپرد، لذا همۀ وجود 

 « خون او، خون خداست.» :او الهى گردید و به همین خاطر مى گوییم
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 حسین علیه السالم فرزند خون خداست، فرزند کسى هست که مظهر، آیینه و :« وابن ثاره

 « :نمایندة جمیع صفات و کماالت حق تعالى است،  چنان که خود حضرت مى فرماید

اناعین اهللا الناظره؛ من چشم بیناى حقّم »؛  » انا اذن اهللا الواعیه؛ من گوش شنواى حقم» و « 

انایداهللا الباسطه من دست گسترده حقم».  

حضرت سیدالشهدا علیه السالم انسان منحصر به فرد و نمونه  

« حضرت سید الشهدا انسان منحصر به فرد و نمونه اى بود که فضایل ومناقب، معجزات و 

کرامات، مکارم اخالق و محامد اوصاف، محبوبیت ونفوذ اجتماعى واعتراف دشمنان به 

شخصیت بى نظیر آن حضرت نشانى از « والوترالموتور» است. آن شخصیتى که درکنار « 
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آیۀ مودت» و« درمیان اهل البیت» همراه با « آیۀ تطهیر» و درجاى  دیگر « آیۀ مباهله» 

قرار دارد و همۀ  اینها نشانِ مقام و مرتبت سیدا الشهدااست. پس حسین علیه السالم نیز در 

 و پدر و صل اهللا علیه و آله وسلمفضایلى که آیات شریفۀ قرآن در مورد حضرت پیامبر 

مادر بزرگوارشان ذکر کردند، شریک مى باشند. 

آنچه حائز اهمیت است، این که چرا حضرت سیدالشهدا را « الوتر الموتور» یعنى 

شخصیت منحصر به فرد مى دانیم،  با توجه به این که در کنار شخصیت هایى هم چون،  سایر 

ائمۀ طاهرین علیهم السالم نیز هر کدام در زمان خودشان مأمور نشر معارف و حقایق 

اسالم بودند و سرانجام، زندگى پربرکت آنها نیز به شهادت خاتمه یافت. همه ائمه 

طاهرین علیهم السالم مظهر اسما وصفات حق اند و حسین علیه السالم نیز همین گونه 

است. آنچه باعث شده که ایشان را «والوتر الموتور» بگویند، نحوة  شهادت و قیام با 

برکت حضرت بود که در آن مقطع از تاریخ، آن چنان آثارى از خود بر جاى گذاشت 

که اگر این شهادت واقع نمى شد، امروز اثرى از اسالم باقى نمانده بود واین، حضرت 

سیدالشهدا بود که با شهادت خود، فرزندان دلبند و اصحاب با وفایش، اسالم را بیمه نمود. 

 بقا ودوام مکتب حیات  صل اهللا علیه و آله وسلملذا پیامبر 
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بخش اسالم واهداف و برنامه هاى خود را در وجود مقدس اباعبداهللا علیه السالم خالصه 

 1« حسین منى وانا من حسین».: نموده، فرمود
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امام حسین علیه السالم و کرامات همۀ  انبیا علیهم السالم  

تمام مقامات وکراماتى که براى انبیاى الهى بوده، خداوند به امام حسین علیه السالم عنایت 

فرموده است؛ به عنوان مثال، انبیا داراى مقام عصمت مى باشند. امام حسین علیه السالم 

وسایر ائمه نیز مصون از خطا و اشتباه، و از مقام عصمت برخور دارند. از دیگر 

خصوصیات انبیاء اعجاز مى باشد که براى صدق گفتار خویش از طرف خداوند متعال به 

آنها داده شده است. امام حسین علیه السالم داراى این مقام چه در زمان حیات، وبعد از 

شهادت مى باشد و این معنا مسلم و متواتر است و صدور چنین معجزه هایى از آن حضرت، 

که همه شعاع حقیقى امامت است، دور از انتظار نمى باشد. 

از دیگر مقامات حضرت، بر خوردار بودن از علم« لدنى» است که از نوع علوم انبیا 

مى باشد. 

ائمه اطهار علیهم السالم افضل از تمام انبیا و اولیا، غیر از رسول خدا مى باشند وکامل ترین 

مظهر، جلوه آینه و نمایندة  صفات و کماالت حق تعالى هستند، ولى انبیا غیر از حضرت 

 جلوة بعضى از صفات الوهیت بوده اند. درواقع ائمه اطهار  صل اهللا علیه و آله وسلممحمد

علیهم السالم وارث علم پیامبر خاتم و اوصیاى پیشین هستند. اسم اعظم الهى، به طور تمام 

  :وکمال آن در نزد ائمه مى باشد؛ چنانکه امام حسن عسگرى علیه السالم مى فرماید

« اسم اهللا األعظم ثالثه و سبعون حرفاً، کان عند اَصف حرف، فتکلم به فانخرقت له األرض 

فیما بینه وبین سبا،  فتناول عرش بلقیس حتّى صیره الى سلیمان، ثم انبسطت األرض فى أقلِّ 

من طرفه عین، وعندنا منه اثنان وسبعون حرفاً وحرف عنداهللا مستأثر به فى علم الغیبِ؛ « 

اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است؛ اَصف یک حرف را داشت و چون  
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آن را به زبان آورد، زمین میان او و شهر « سبا» شکافته شد. او تخت بلقیس را به دست 

گرفت و به سلیمان رسانید و سپس زمین گشاده گشت. این عمل در کمتر از چشم به هم 

زدنى انجام شد ونزد ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم است و یک حرف نزد خداست که 

 1در علم غیب به خود اختصاص داده است».

واز دیگر مقامات، شفاعت مى باشد، همان گونه که به شفاعت پیامبر، گناه کاران مورد 

عفو الهى قرار گرفته و به بهشت داخل مى گردند. امام حسین علیه السالم و بقیه ائمه اطهار 

علیهم السالم نیز داراى این مقام مى باشند. 

مکارم االخالق سیدالشهدا 

حضرت ابى عبداهللا در سجایاى نفسانى چون پدرش مرتضى على بود و در مکتب جدش 

 تربیت شده بسیار متواضع و خاشع وبخشنده و  صل اهللا علیه و آله وسلمرسول اهللا

باگذشت، مهربان، شجاع و با شهامت، فروتم و باعزت نفس و جوانمرد، آزاده و با فضیلت 

بود. 

 یک روز امام حسین عبور مى کرد که گروهى نان خشک در عبا ریخته :مجلسى مى نویسد

 هلم یا ابن رسول اهللا، پسر پیغمبر آمد کنار آنها :مى خوردند و چون حسین رسید، گفتند

 «إن اهللا ال یحب المستکبرین ثم قال قد :نشست و با آنها هم غذا شد و این را خواند

اجبتکم فاجیبونى». 
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 خداوند گردن کشان و متکبران را دوست ندارد. اکنون شما هم به مهمانى من :فرمود

براى آنها انواع غذا تهیه  :حاضر شوید، چون آنها به خانه حسین بن على آمدند، فرمود

کنید آنها را با اطعام واکرام خشنود ساخت. 

 : امام حسین علیه السالم به عیادت اسامه بن زید رفت، او گفت:ابن شهر آشوب مى نویسد

 شصت : غم تو چیست؟ گفت:« واغماه فقال له الحسین وما غمک یا اخى» حسین فرمود

 مى ترسم : بر عهده من که ادا کنم، گفت:هزاردرهم مدیونم. حسین علیه السالم فرمود
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مدیون مرده « فقال الحسین لن تموت حتى اقضیها عنک » دستور داد آن مبلغ را آوردند و 

 1تا زنده بود دین او را ادا کرد.

 مروت امام حسین علیه السالم 

مروت مفهوم خاصى دارد و غیر از شجاعت است، گو این که معنایش مردانگى است، « 

ولى مفهومى خاص دارد. مالى رومى از همه بهتر آن را مجسم کرده است، آنجاکه 

داستان مبارزه على علیه السالم با عمروبن عبدود را نقل مى کند که على علیه السالم روى 

سینه عمرو مى نشیند و او روى صورت حضرت آب دهان مى اندازد، بعد حضرت از جا 

حرکت کند و مى رود و بعد مى آید. این جاست که مالى رومى شروع مى کند به مدیحه 

  :سرایى، ویک بیت از شعرش چنین است

درشجاعت شیر ربانیستى در مروت خود که داند کیستى  
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در شجاعت تو شیر خدا هستى، در مروت کسى نمى تواند تو را توصیف کند که چقدر 

جوانمرد و آقا هستى. مروت این است که انسان به دشمنان خودش هم محبت بورزد. 

  :حافظ مى گوید

آسایش دوگیتى تفسیر این دو حرف است  

با دوستان مروت، با دشمنان مدار  

 :ولى فرمان اسالم از این باالتر است، اگر به اسالم نزدیک تر مى شد، چنین مى گفت

بادوستان مروت، با دشمنان هم مروت و مردانگى. اینک اباعبداهللا در وقتى که دشمنش 

تشنه است، به او آب میدهد،  معنایش مروت است این باالتر از شجاعت است، همان طور 

که على علیه السالم این کار را کرد. 

صبح عاشورا بود. اول کسى که به طرف خیمه هاى حسین بن على علیه السالم دوید تا 

ببیند اوضاع از چه قرار است « شمربن ذى الجوشن» بود. وقتى از پشت خیمه ها آمد،  دید 
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خیمه ها را به هم نزدیک کرده و خندق را کنده اند و جمع کرده و آتش زده اند، خیلى 

ناراحت شد که از پشت نمى شود، حمله کرد. شروع به فحاشى کرد. یکى از اصحاب 

 من او را : نه. گفت: آقا اجازه بدهید همین جا (یک تیر) حرامش کنم. فرمود:گفت

 مى دانم، ولى ما :مى شناسم که چه جنس کثیفى دارد، چقدر فاسق وفاجر است. فرمود

هرگز شروع به جنگ نمى کنیم، ولو این که به نفع ما باشد. 

این دستور اسالم بود. در این زمینه داستان ها داریم از جمله داستان امیرالمؤمنین در  



« صفین» است که یکى از آن ها را نقل مى کنم. 

مردى است به نام کُریب بن صباح از لشگر معاویه. آمد و مبارز طلبید. یکى از شجاعان 

لشکر امیرالمؤمنین که جلو بود، به میدان رفت، ولى طولى نکشید که  

«کریب» این مرد صحابى امیر المؤمنین را کشت و جنازه اش را به یک طرف انداخت و 

دوباره مبارزه طلبید. نفر بعد، او را هم کشت، بعد از این که کشت، فوراً از اسب پایین 

 مبارز مى خواهم. چهار نفر از :پرید و جنازه اش را روى جنازة اولى انداخت. باز گفت

اصحاب على علیه السالم را به همین ترتیب کشت. 

 بازو وانگشتان این مرد به قدرى قوى بود که سکه را با دستش مى مالید :مورخان نوشته اند

 این مرد آن قدر از خود،  چابکى وسرعت نشان :و اثر سکه محو مى شد. هم چنین نوشته اند

داد و در شجاعت و زورمندى هنرنمایى کرد که افرادى از اصحاب على علیه السالم که 

در صفوف جلو بودند، به عقب رفتند تا در رودربایستى گیر نکنند، این جابود که على 

علیه السالم خودش آمد و با یک گردش، او راکشت و جنازه اش را به یک طرف 

انداخت. « اال رجل » دو مى آمد. 

 « االرجل» تا چهار :دومى را کشت. وفوراً جنازه اش را روى اولى انداخت. دوباره گفت

  :نفر. دیگر کسى جرأت نکرد بیاید. آن وقت على علیه السالم آیه قرآن را خواند

« فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثله ما اعتدى علیکم واتقوا اهللا ». 

 اى اهل شام! اگر شما شروع نکرده بودید، ما هم شروع نمى کردیم. چون شما :بعد گفت

چنین کردید، ما هم این کار را کردیم. 
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اباعبداهللا هم چنین بود. در تمام روز عاشورا مقید بود که جنگ را آنها که به ظاهر 

 بگذارید آنها شروع کنند،  ما هرگز :مسلمان و گوینده شهادتین بودند، شروع کنند. گفت

 1شروع نمى کنیم.» 

عزت و کرامت امام حسین علیه السالم 

امام حسین علیه السالم در زندگى شرافت مندانه اش، معنویت، عزت و سرافرازى و در عین 

حال عبودیت و تسلیم رضاى حق، محسوس است. در طول تاریخ، شعارهاى حیات بخش 

او درس عزت و کرامت به رهروانش مى دهد. 

 اجتماعى زمان خویش، –امام حسین علیه السالم در کربال پس از ترسیم اوضاع سیاسى 

 « لیرغب المؤمن فى لقاء ربه حقاً فانّى ال ارى الموت اال سعاده والحیاه مع الظالمین : فرمود

االبرماً؛ اگر انسان با ایمان ( در چنین شرایطى) براى دیدار پروردگارش شوق مندى و 

نشاط نشان دهد، شایسته است. من در چنین شرایطى، مرگ را جز سعادت و زندگى با 

ستمگران را جز ننگ نمى دانم». آن حضرت در حماسى ترین لحظات این سفر عشق در 

 « آگاه باشید! این نابکار، فرزند نابکار! مرا :روز عاشورا،  در برابر پیشنهاد بیعت فرمود

 بین شمشیر و بیعت ذلیالنه. ما وذلت؟ هرگز! زیربار ذلت :بین دو چیز مخیر کرده است

رفتن براى ما را نه خدا مى پسندد،  نه رسول او نه دامن هاى پاکى که ما را پرورانده است و 

نه بزرگان با غیرت و نفس هاى  با شرافت، که با اطاعت دون صفتان را بر شهادت 

این عزت مدارى فرهنگ  کربالییان است که  از امام به جان همه 2کریمانه ترجیح دهیم.» 
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انعکاس یافته است،  به طورى که ابوالفضل، مظهر شجاعت و غیرت هنگامى که دست 

مبارکش  

  :) قطع مى گردد،  دین خدا را مطرح مى کند و مى گوید299(ص 

 حضرت زینب (س) هنگام دیدن 1واهللا ان قطعتموا یمینى انى احامى ابداً عن دینى 

« اللهم تقبل منا :پیکرهاى خونین عزیزانش، از خدا تمناى پذیرش قربانى ها را مى نمود

 قاسم بن الحسین علیه السالم نیز شهادت را « احلى من العسل» دانسته و 2هذاالقربان» 

کریمانه جان خود را در راه خدا تقدیم مى دارد. 

مقام شکر و رضاى حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم  

 :شکر، عبارت است از قدردانى نعمت منعم. به قول وفعل ونیت، داراى سه رکن است

معرفت منعم وصفات الیقۀ به او؛ ومعرفت نعمت از حیث اینکه آن نعمت است.  :« اول

وکامل نشود این معرفت مگر آن که بداند که تمام نعمت هاى ظاهره و خفیه از حق تعالى 

است و ذات مقدس او منعم حقیقى است،  وسایط هر چه هست منقاد حکم او و مسخر 

 حالتى است که ثمرة این معرفت است. وآن خضوع وتواضع و :فرمان او هستند. دوم

سرور به نعمت است، از جهت آن که آن هدیه اى است که داللت کند بر عنایت منعم بر 

 عملى است که ثمرة این حالت است، زیرا که این حالت وقتى در قلب پیدا شد، :تو.سوم

 یک حالت نشاطى براى عمل موجب قرب حق در قلب و زبان و دیگر جوارح به وجود 

 3مى آید.

 .41،ص45بحاراالنوار،ج 1

 .301،ص2حیات المام الحسین،ج 2

 .344،ص 21امام خمینى(ره) اربعین حدیث،حدیث  3

                                                           



ورضا به معناى تسلیم ارادة حق بودن، به گونه اى که غیر از ارادة حق تعالى، اراده اى 

نمى کند، واین مقام، باالتر از مقام توکل است. زیرا « متوکل»، طالب خیر و صالح  
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خویش است، وحق تعالى را فاعل خیر مى داند و او را وکیل کند در اموراتش ولیکن 

«راضى»  فانى کرده است ارادة خود را در ارادة حق و از براى خود چیزى اختیار نکند. 

 « اُرید أن ال أرید» مطلوب آنها، مقام : ما ترید؟ قال:چنانچه بعض اهل سلوك پرسیدند

رضا بود. 

حسین علیه السالم به باالترین مقام شکر و رضاى الهى رسیده بود،  چنان که « در 

سخت ترین لحظات روز عاشورا و هنگام افتادن از اسب با آن همه جراحات، این جمالت 

« صبراً على قضائک یا رب الاله سواك»، یا غیاث : از امام علیه السالم نقل شده است

 1المثتغیثین.» 

عظمت و شکست ناپذیرى امام حسین علیه السالم  

از مظاهر درخشندة حادثۀ کربال و از تجلیالت بزرگ الهى آن،  موضوع جمع کردن 

حسین بن على علیه السالم در شب عاشورا اصحاب خود را و سخنرانى براى آنها به آن 

شکل است. باید در نظر داشت که این سخنرانى، درشب عاشورا است؛ هنگامى است که 

عوامل محیط از هر جهت نا مساعد و نا امید کننده است. در چنین شرایطى هر سردار و 

منطقش این  رهبرى که تنها مادى فکر کند، جز لب به شکایت بازکردن کارى ندارد؛

 افسوس که بخت با ما مساعد نشد، تف بر این روزگار و بر این زندگى!  :است

 .74،ص1380،ص1ره توشه راهیان نور،ج 1
                                                           



 طبیعت با من مساعدت نکرد؛ همه سخنانش شکایت از روزگار :مثل ناپلئون مى گوید

واظهار یأس است. آنچه شرایط را براى او سخت تر مى کند، این است که زنان و فرزندان 

و خواهرانش تا بیست و چهار ساعت دیگر اسیر دست دشمن مى شوند. براى یک مرد 

غیور وفداکار، این خیلى ناگوارتر است،  در یک همچنین شرایطى دیگران چه کرده اند؟ 

ما در تاریخ مى خوانیم که « المقنع » وقتى که محصور شد و در شرایط نا مساعد و ناامید 

کننده اى قرار گرفت، اول خاندان خود را کشت، بعد خودش را. هم چنین است یکى از 

 خلفاى اموى هنگام گرفتارى، تاریخ از این نمونه ها بسیار دارد.
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« اثنى على اهللا :امام حسین بن على علیه السالم وقتى که شروع کرد به سخنرانى، گفت

احسن الثناء واحمده على السراء والضراء. اللهم انى احمدك...» با این همه شرائط نامساعد 

مادى، دم از رضا وسازگارى با عوامل مى زند! چرا؟ چون در شرایط معنوى مساعدى 

زیست مى کند. او اعتقادا! و عمالً موحد و خداپرست است و به عالوه او به نتیجۀ نهایى 

کار خود آگاه است او هدفش، مثل اسکندر و ناپلئون جهان گیرى نبود که خود را 

شکست خورده بداند؛ هدفش اعتالى کلمه حق بود و از این نظر کار خود را بسیار 

 1سودمند و مؤثر مى دید.

شهادت طلبى امام حسین علیه السالم  

گاهى ممکن است در جامعه، دولت اسالمى قوى، که بتواند جلوى فساد را- اعم از فساد 

 بگیرد، وجود نداشته باشد، یا اصالً دولت کفر حاکم باشد و –درعقیده و یا فساد در عمل 

 .74،ص 2مرتضى مطهرى،حماسه حسینى،ج 1
                                                           



یا اگر کسانى به نام دولت اسالمى حکومت کنند، در واقع اهل نفاق هستند؛ یعنى 

عناصرى از نفاق در میان آنها وجود دارد، و امکان این که دستگاه حاکمه وظیفۀ امر به 

معروف و نهى از منکر مى کنند، آن قدر توانایى ندارد که بتوانند بر حاکمان قدرتمند و 

زور مدار پیروز  شده و حق را اعمال کنند؛ در این جا ممکن است این افراد در انجام این 

فریضه چنان حرکتى را انجام دهند، که به خاطر آن مظلومانه به شهادت برسند و شهادت 

مظلومانۀ ایشان باعث بقاى اسالم شود. 

این همان کارى است که مصداق اتَم اَن حرکت ابى عبداهللا الحسین علیه السالم است که 

« انى لم أخرج أشراً وال بطراً وال مفسداً وال ظالماً وانما خرجت لطلب االصالح فى :فرمود

 2امه جدى صل ارید أن آمربالمعروف وانهى عن المنکر».

 .226آذرخشى دیگر از آسمان کربال،ص  2
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  :امام در بیانى دیگر مى فرماید

« انّى ال ارى الموت االّ سعاده والحیاه مع الظالمین االّ برماً؛ مرگ در نظر من جز سعادت 

چیزى نیست وزندگى با ستمگران را جز ننگ و خوارى نمى بینم». 

« لیس الموت فى سبیل العزّ ال حیاه خلده ولیست الحیاه مع الذلّ اال الموت الذى ال معه؛ 

مرگ در راه عزت اسالم جز زندگى جاوید نیست، وزندگى با ذلت جز مرگ که از 

 1زندگى تهى است، نخواهد بود.»

« هرکس مى خواهد در راه ما شهید شود، صبحگاهان با ما حرکت کند». 

 « کانى باوصالى تتقَطُّعها عسالنُ الفلَوات بین النواویس : ودر موارد فراوانى آشکار فرمود

وکربال؛ گویا مى بینم که گرگان بنى امیه پیکر مرا در اطراف «فرات» دریده اند.» 

اما باز سست نمى شود، به شک و تردید دچار نمى گردد و براى نجات اسالم و امت 

 2 حسین وذلت پذیرى؟ هرگز!! « هیهات منّا الذلّه».:اسالمى هم چنان توفنده فریاد مى زند که

آرى حسین علیه السالم آن روز که به قربانگاه مى رفت و سر تا سر وجودش شعر شهادت 

  :مى سرود و زبان حالش که به راستى دل از کف طالبان حقیقت مى ربود، این بود

گرمرد رهى میان خون باید رفت                    واز پاى فتاده سرنگون باید رفت  

 3.توپاى به ره نه و از هیچ مپرس    خود راه بگویدت که چون باید رفت

 .174پیامها عاشورا،ص 1

 .174پیامها عاشورا،ص  2

 .164ق،ص1423ره توشه راهیان نور، 3

                                                           



درس هاى عملى عاشورا  

درس هایى که از قیام فداکارانه، واسالم نگهدار امام علیه السالم گرفته مى شود،  عالى و بى 

نظیر و فوق العاده با ارزش واهمیت است. ودر تکمیل نفوس، وتهذیب اخالق، و تقویم  
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و تقویت صفات ممتاز انسانى، وتربیت جامعه،  و هدایت افکار توحیدى، وآزادى خواهانه،  

وپرورش افراد فداکار، ومردان قهرمان، ورجال اصالح، ورهبران مبارزان حق پرستانه و 

تشجیع آنان مؤثر وسودمند است.  

درس   ایمان، صبر، استقامت، ثبات، قوت  قلب، علوهمت ومردانگى،گذشت وفداکا رى، 

حمایت از حق،  مقاومت در برابر ظلم و تحمیل، قوت تصمیم، عزت نفس، دفاع از دین و 

عقیده،  آزادمنشى و حریت،  و فضایل دیگر، از جمله درس هاى  پرارزش و سودمندى است 

  1که امام علیه السالم در اختیار جوامع عالم اسالم گذارده است.

با بررسى تاریخ مى بینیم،  انقالب هاى آزادى بخش در جهان از قیام اباعبداهللا الحسین علیه 

 « من براى :السالم نشأت گرفته است، چنان که « گاندى» مصلح بزرگ هند مى گوید

مردم هند چیز تازه اى نیاورده ام، فقط نتیجه اى که از مطالعات و تحقیقاتم دربارة تاریخ 

زندگى قهرمانان کربال به دست آورده بودم، ارمغان ملت هند کردم. اگر بخواهیم هند را 

نجات بدهیم واجب است، همان راهى را بپیماییم که حسین بن على پیمود.» 

  :محمد على جناح مؤسس پاکستان مى گوید

 .480حسین علیه السالم شهید آگاه و رهبر نجات بخش اسالم،ص  1
                                                           



« هیچ نمونه اى از شجاعت، بهتر از آن که امام حسین از لحاظ فداکارى و تهور نشان داد 

در عالم یافت نمى شود. به عقیده من تمام مسلمین باید از این شهیدى که خود را در 

 2سرزمین عراق قربانى کرد پیروى نمایند» 

خلق در ظل خودى محو تو در نور خدا  

عاشقان در تو مقیمند مقام تو کجاست  

دشمنت کشت ولى نور تو خاموش نشد 

                                                   آرى آن جلوه که فانى نشود نور خداست 

)بیرق سلطنت افتاد کیان را زکیان  304(ص 

سلطنت سلطنت توست که پاینده لواست  

نه بقا کرد ستمگر، نه به جا ماند ستم  

ظالم از دست شد و پایۀ مظلوم بجاست  

دولت آن یافت که در کوى شما گشت مقیم  

آن بقا راست نه بر قامت هر بى سر و پاست  

زنده را زنده نگویند که مرگش زقفاست  

 1                      بلکه زنده است شهیإى که حیاتش زقفاست

 .223حسین بن على را بهتر بشناسیم، ص  2

 .584زندگانى امام حسین علیه السالم، ص 1
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امام حسین علیه السالم در آیینۀ  زیارت نامه ها  

على اکبر وهابى دریاکنارى 

حسین بن على بن ابى طالب علیه السالم یکى از شخصیت هایى است که بقاى دین محمد 

صل اهللا علیه و آله وسلم به خاطر اقدام شجاعانۀ  او بوده است. امام حسین علیه السالم از 

جمله معصومانى است که پدر، مادر، برادر و پدربزرگ او نیز داراى مقام عصمت اند. او 

که امام سوم شیعیان است مورد توجه غیرشیعه وغیر مسلمان نیز هست. او شخصیتى سازنده 

ونیز شخصیت ساز است، لذا شناخت صفات  و اعمال حضرت در زندگىِ تک تک 

انسان ها مؤثر خواهد بود. 

از آن جایى که امام حسین علیه السالم یک شخصیت تاریخى است وهم عصر ما نیست؛ 

مى باید او را از البه الى کتاب هاى تاریخى، تراجم و کتب سیره نویسان جست و جو کرد. 

  :غالباً شخصیت هاى تاریخى را از چهار طریق مى توان بازشناخت، یا او را به جامعه شناساند

-براى شناختن شخصیت واقعى و حقیقى یک انسان با یک سابقه و پیشینۀ تاریخى، باید 1

به القابى که اطرافیان در طول زندگى اش به او نسبت داده اند و یا او را با آن القاب و الفاظ 

مورد خطاب قرار مى دادند مراجعه کرد. 

-در جنگ هاى زمان گذشته طبق آداب آن زمان، افراد قبل از آغاز درگیرى خود را و 2

مناقب خاندان خودشان را تک تک بى مى شمردند. صفات حسنه و نیک خود را به  
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حریف و دشمن گوشزد مى کردند و رجزخوانى مى نمودند، لذا معرفى خود شخصیت از 

حاالت  و روحیات   خود،  عامل و مؤلفۀ خوبى براى شناختن شخصیت درونى و بیرونى یک 

 1عنصر تاریخى است.

-قاطبۀ انسان ها به دلیل آن که به کمال نرسیده اند،  داراى ضعف ها و کاستى هایى هستند 3

و در طول عمر خود به واسطۀ مناسبت ها و ارتباط هایى که با یکدیگر دارند؛  این کاستى ها 

در مواقعى بروز خواهد کرد و اطرافیان شخصیت شاهد و ناظر ضعف وکاستى او خواهند 

بود و اینان در حافظۀ  خود آن ضعف و کاستى را ثبت و ضبط مى نمایند. 

در حالت عادى هیچ یک از مردمان کاستى هاى موجود در وجود یک شخصیت را بازگو 

نمى کنند، مگر مخالفتى بین آنها به وجود آید و یا جنگى در بگیرد. شخص آگاه از 

کاستى زبان مى گشاید و کاستى هاى دشمن و طرف مقابل خود را براى تخریب روحیۀ 

 وى و یا تحقیر او نزد حاضران، بازگو مى کند. 

-آخرین راه بازشناسى شخصیت تاریخى؛ سخنان پس از مرگ وى است که دوست و 4

دشمن در مداحى، مراثى، کلمات قصار و یا زیارت نامه ها شخصیت او را توصیف 

مى نمایند. در این گونه موارد مثبت بودن و یا منفى بودن شخصیت تاریخى بازشناسى 

مى شود.براى طرق شناسایى شخصیت هاى تاریخىِ طرح شده،  نمونه هاى فراوانى در تاریخ 

اسالم یافت مى شود؛ مثالً « ابوتراب» لقبى است که پیامبر اکرم صل اهللا علیه و آله وسلم 

به على بن ابى طالب علیه السالم داده و آن به خاطر کثرت عبادت و سجده بوده است. از 

این لقب، عبادت حضرت استفاده مى گردد که در زمان خودش یکى از عابدان معروف 

بوده تا جایى که چنین لقبى بر او نهاده اند. 

 معرفى این چنین افراد از خودشان و یا خاندانشان ممکن است در معرکه نبرد باشد و یا در صحنه هاى مختلف اجتماع صورت پذیرد. 1
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و یا در مورد دوم مى توان به رجزهایى اشاره کرد که در جنگ ها خوانده مى شد. در روز 

عاشورا هنگامى که على اکبر علیه السالم به میدان آمد، براى معرفى خود این گونه 

 :رجزخوانى نمود

 1انا على بن الحسین بن على نحن و بیت اهللا اولى بالنبى 

من على بن حسین بن على علیه السالم هستم، انتساب ما و اهل بیت خداوند به پیامبر اکرم 

 هجرى قمرى 61صل اهللا علیه و آله وسلم اولى است. هم چنین در روز عاشوراى سال 

هنگامى که شمربن ذى الجوشن تعرضى به ساحت امام حسین علیه السالم مى کند، 

  : حضرت او را با عباراتى مانند

 اى پسر کسى که پدرت بر روى پاشنه پاى خود ادرار 2« یا بن الموال على عقبیه؛

مى کرد». این جمله بیانگر حقارت خاندان شمر است، خاندانى که او در جایى مانند بیت 

 اى پسر زن بزچران! » مورد خطاب قرار 3الخالء مشکل داشتند. و « یا بن راعبه المعزى؛

دادند. خطاب کردن شخص با این عبارات نشان از عدم اصالت خانوادگى و کاستى اى دارد 

که در وى و خاندانش نهفته است و هرگز با اباعبداهللا و خاندانش قابل قیاس نیست.  

 « السالم علیک ایها العبد الصالح :ونیز در زیارت نامه عباس بن على علیه السالم مى خوانیم

 4المطیع هللا ولرسوله وال میر المؤمنین والحسن و الحسین علیه السالم؛ 

 .442ص1، منتهى االمال،ج110ص2االرشادج 1

 .411،ص 1،منتهى االمال،ج563،ص2،الکامل فى التاریخ، ج426،ص5تاریخ طبرى،ج 2

 .562،ص 2،الکامل فى التاریخ، ج5،ص45،بحاراالنوار،ج424،ص 5تاریخ طبرى،ج 3
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درود بر تو اى بندة  شایسته پروردگار که مطیع خدا و رسولش و على علیه السالم و حسن 

علیه السالم و حسین علیه السالم هستى». در این زیارت نامه، اصطالح عبد و صالح به 

حضرت نسبت داده شده است که در شناختن شخصیت حضرت بسیار حائز اهمیت است. 

هم چنین عبارت بعدى که  

)  المطیع هللا... تبعیت محض و بدون چون و چراى عباس بن على از شارعان دین 310(ص 

اسالم را بیان مى کند و تأکید مى نماید که حضرت با اطاعت و تسلیم بودن خود یک 

مسلمان واقعى محسوب مى شده است. 

تاکنون  چند راه را  که براى شناخت یک شخصیت تاریخى مناسب است،طرح کردیم، 

هرکدام به تنهایى، توان شناساندن شخصیت یک انسان را دارد،  لذا براى شناختن شخصیت 

 که از راه زیارت نامه –با عظمت سیدالشهدا اباعبداهللا الحسین علیه السالم به آخرین طریق 

 متوسل مى شویم. –است 

زیارت عاشورا  

از آن جایى که زیارت امام علیه السالم در بسیارى از ماه ها و روزهاى مهم سال، مانند 

اعیاد و ایام و لیالى پرفضیلت و با معنویت توصیه شده است. ما بر آن شدیم که اولین 

زیارت امام حسین علیه السالم در طول سال را انتخاب نماییم و با محوریت آن ( یعنى 

زیارت عاشورا) به بحث دربارة  شخصیت شناسى امام حسین علیه السالم بپردازیم. 

  نسبت شریف امام حسین علیه السالم 



« السالم علیک یا بن رسول اهللا السالم علیک یا بن امیر المؤمنین وبن سید الوصیین السالم 

  1علیک یا بن فاطمه سیده نساء العالمین»

ابتداى زیارت عاشورا و برخى دیگر از زیارت هاى امام حسین علیه السالم با درود 

فرستادن به حضرت آغاز مى گردد. در خالل درود، نسب شریف حضرت نیز ذکر مى شود 

که او فرزند پیام آوران اسالم محمد مصطفى صل اهللا علیه و آله وسلم است. فرزند اسداهللا 

الغالب، على بن ابى طالب اول امام مؤمنان است و نیز فرزند کوثر نبى، تنها دختر پیغمبر 

 است که خود سرور  صل اهللا علیه و آله وسلماسالم 

)زنان عالم است. اینان همگى ازپیشوایان دین اسالمند وازتمام عصمت برخوردارند. 311(ص

 براین شرافت 1به طور جزم کسى در عالم از حیث نسب، شرافت نسب آل کساء را ندارد.

نسبى نه فقط دوستان و پیروان حضرت، بلکه دشمنان نیز اعتراف کرده اند. پس از آن که 

« سنان بن انس نخعى» سر امام حسین علیه السالم را در روز عاشورا از بدن جدا کرد 

سوار بر اسب شد و خود را به خیمه عمربن سعد رساند، او در حالى که جلوى خیمه 

 :ایستاده بود،  با صداى بلند خطاب به عمربن سعد این گونه رجز خواند و طلب پاداش نمود

« اَوقر رکابى فضه وذهباً        انى قتلت الملک المحجبا   

  2قتلت خیرالناس اماً واباً          وخیرهم اذنیبون نسباً

 ).816،819،823، 811، 801زیارت عاشورا و زیارت امام حسین علیه السالم در شب هاى قدر و عید فطر و قربان.(مفاتیح الجنان  1

 181،المزار،ص 333،571،االقبال،ص 466،المقنعه،ص 825 «وخامس اصحاب الکساء...(مفاتیح الجنان، ص :در زیارت نامه امام حسین علیه السالم مى خوانیم 1

 ).288،البداالمین،ص

«سنان قاتل امام حسین علیه السالم است و او همراه اسرا به سام رفته در دبار یزید  : مى نویسد121،ابوالفرج اصفهانى و مقاتل الطالبین در ص 573،ص2تاریخ الطبرى،ج 2

 بن معاویه این شعر را در مقابل یزید خوانده است.»

                                                           



رکابه را از طال و نقره پرکن که من شاه پرده دار را کشته ام.  

کسى را کشته ام که پدر و مادرش از همه بهتر است و چون مردمان، نسب خویش گویند؛ 

نسب وى از همه واالتر است.  

شرافت، کرامت و اصالت خانوادگى امام حسین علیه السالم نه این که پس از ظهور اسالم 

به وجود آمد، بلکه در زمان جاهلیت نیز از ارج و منزلت خاصى برخوردار بود و این 

منزلت با ظهور اسالم رخ نمود وکامل تر شد. در زیارت امام حسین علیه السالم در عیدین 

: شهادت مى دهیم

 « اشهد انک کنت نوراً فى االصالب الشامخه واالرحام المطهره لم تنجسک الجاهلیه 

  شهادت مى دهم که تو نورى بودى در پشت 3بأنجاسها ولم تلبسک من مدلهمات ثیابها؛

شامخ پدرانت و ارحام پاك مادرانت که هرگز جاهلیت با پلیدهایى که داشت، نتوانست 

شما را آلوده نماید و هرگز اندکى از غبار و گرد رذالت ( شرك وکفر) بر دامان شما 

ننشت». 

)  312(ص 

هنگامى که عبارت هاى زیارت نامه ها را در کنار شخصیت آن امام شریف قرار مى دهیم ، 

صحت مضامین آن ها روشن تر مى گردد و نیز ارادة الهى در عدم آلودگى و رجس این 

  :خاندان آشکار مى شود. خداوند در قرآن شریف مى فرماید

 

 .816،857،783مفاتیح الجنان، ص 3
                                                           



 1« انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیراً » 

که از اهل بیت نبود، اله             بخواهد کند دور رجس و گناه  

 2شما را از هر عیب سازد برى     کند پاك و تطهیر از هر بدى 

عدم آلودگى درقبل و بعد از ظهور اسالم از فضایل و مشخصه هاى این خاندان با کرامت 

است که نه فقط آن ها را از دیگران متمایز مى سازد، بلکه از فضایلى است که مختص این 

خاندان و خانواده مى باشد و این از لطف و عنایت خداوند نشأت مى گیرد.  

در یکى دیگر از زیارات امام حسین علیه السالم حضرت را باعث پاکى بالد اسالمى و 

 امام حسین علیه السالم طبق این عبارات نه فقط مطَهر بودند و از زشتى .کره زمین مى دانیم

و پلیدى دور و مبرا شدند، بلکه مطَهر و پاك کننده دیگر پلیدى ها نیز گشتند. مسلمانان 

بالد اسالمى حضرت را الگو قرار دادند و راهى را که او رفت با جان و دل پیمودند و 

« اشهد انک طُهرٌ طاهرٌ مطهر من طهر طاهرٍ طهرت وطهرت همچو او از رجس و پلشتى پاك شدند.

 3بک البالد وطهرت ارض انت بها و طهر حرمک.»

خون بهاى خدا 

 4« السالم علیک یا ثاراهللا وابن ثاره والوتر الموتور...»

 .33سوره احزاب،آیه  1

 امیدمجد،ترجمه منظوم قرآن. 2

، 772، 719،مصباح المتهجد،ص 491،501،مصباح الکفعمى،ص333،712،االقبال،ص 106،المزار،ص 174،233،کامل الزیارات،ص 803مفاتیح الجنان، ص  3
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در این فراز از زیارت امام حسین علیه السالم، حضرت را خون بهاى خداوند معرفى  

)  313(ص 

مى نماید. با وجود این که بسیارى از انبیاى الهى به شهادت رسیدند و تمامى ائمه اطهار نیز 

در راه خدا شهید شدند،  اما کسى به عنوان « ثاراهللا» خون خدا و خون بهاى خدا معرفى 

نشد. در این زیارت ها امام حسین علیه السالم و على بن ابى طالب علیه السالم ( با جمله 

وابن ثاره) خون و خون بهاى خداوند معرفى شدند. 

هرخونى که به ناحق ریخته شود کسانى ( قبیله،  عشیره  یا خاندان ) مقتول به خون خواهى   

او قیام مى کنند و داد مظلوم را از ظالم مى ستانند. در مورد امام حسین علیه السالم خون 

خواه او « خداوند » معرفى مى شود؛ یعنى گویى وظیفه خون خواهى و دادستانى به خداوند 

تفویض شده و پروردگار عالمیان خون خواه و منتقم خون امام حسین علیه السالم شده  

باشد. خداوند به خاطر فضیلت و عظمتى که امام حسین علیه السالم و پدر بزرگوارش دارد، 

این کار را فقط در مورد دونفر بر عهده گرفته است. 

 اول آن که فضیلت و شرافت امام :علت ثاریت و دادخواهى خداوند چند امر مى تواند باشد

حسین علیه السالم که باعث خون خواهى خداوند شده است. دوم، اخالص و اقدام بزرگى 

که امام حسین علیه السالم در کربال از خود نشان داد. سومین عاملى که باعث شد، خداوند 

عهده دار خون خواهى و دادستانى حضرت گردد، میزان رنج و مصیبتى است که امام 

حسین علیه السالم براى احیاى دین خداوند متحمل شد، زیرا در زیارتهاى امام حسین علیه 

« لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت :السالم خطاب به ایشان این گونه عرض مى کنیم

المصیبه بک علینا وعلى جمیع اهل االسالم وجلت و عظمت مصیبتک فى السماوات على 



« ان یعطینى بمصابى بکم افضل ما یعطى مصاباً :  وادامه مى دهیم1جمیع اهل السماوات»

 2بمصیبته مصیبه ما اعظمها واعظم رزیتهافى االسالم وفى جمیع السماوات واالرض...

مصیبتى را که بر امام حسین علیه السالم وارد شده، بزرگ ترین مصیبت در جهان اسالم، 

 بلکه  در تمام آسمان ها و زمین بیان مى گردد. کشته شدن برادر، پسر، برادر زادگان،  

)  314(ص 

« االن انکشر ظهرى : اصحاب و یاران، آن قدر بر حضرت سخت بود که عباراتى چون

 یا « لقد استرحت من هم الدنیا وغمها و بقى ابوك زیداً 1وانقطع رجائى و قلت حلتى ...

از زبان مبارك خارج مى شود؛ این مصایب بر اهل آسمان نیز همین 2وحیداً غریباً ...

  :قدرگران آمد. در فرازى دیگر از یارت امام حسین علیه السالم مى خوانیم

« یا اباعبداهللا اشهد لقد اقشعرت لدمائکم اظله العرش مع اظله الخدائق وبکتکم السماء 

 اى اباعبداهللا گواهى مى دهم به خاطر خون پاکت 3واالرض وسکان الجنان والبر والبحر؛

که ریخته شد، سرادق عرش ارکان و ارواح خالیق به لرزه درآمد و بر روى تو آسمان، 

زمین،  ساکنان بهشت، خشکى و دریا گریه کردند».لذا امام حسین علیه السالم را « قتیل 

 .833مفاتیح الجنان،ص  1

 .835 – 6مفاتیح الجنان،ص 2

 .455،ص 1منتهى االمال،ج 1

 جمالتى که امام حسین علیه السالم در روز عاشوار بر بالین على اکبر(ع)،خطاب به پسرشان فرمودند. 2
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 نامیده اند و در زیارت نامه ها با همین عبارت ها به حضرت 4العبرات و اسیرالکربات»

سالم مى دهند و صلوات مى فرستند. 

 5« وصل على الحسین المظلوم الشهید الرشید قتیل العبرات اسیرالکربات» 

وصلوات بفرست بر حسین علیه السالم مظلوم، شهید رشیدى که کشتۀ اشک چشم و اسیر 

رنج و مصیبت ها شد. امام حسین علیه السالم کشته اى است که انبیاى الهى قبل از شهادتش 

براى او و مصیبت هایش گریه کردند، پیامبر و امیرالمؤمنین على علیه السالم قبل از 

هیچ 7 « ال یوم کیومک یا اباعبداهللا ؛ : و بارها فرمودند6عاشورا براى حضرت گریه کردند

 روزى به سخنى روز تو نیست اى اباعبداهللا».

چهارمین عامل ثاربت خداوند، آن است که با آن همه ظلم، خیانت و جنایتى که علیه امام 

حسین علیه السالم روا داشتند، کسى نمى تواند خون خواه حضرت باشد، مگر خداوند و  

)  315(ص 

آخرین علت آن است که خون خواهى خداوند و منتقم بودن پروردگار شاید کنایه از آن 

باشد که با شهادت تمامى اصحاب و اوالد امام حسین علیه السالم دیگر کسى براى 

خون خواهى حضرت باقى نماند و معموال در شرایطى  که انسان بى  یاور مى ماند  امور خود 

 .762،803،مفاتیح الجنان، ص 274،281،البلداالمین، ص 788،مصباح المتهجد،ص 489،491،مصباح الکفعمى،ص 589،712االقبال،ص  4

 .803مفاتیح الجنان،ص  5

 .352،ص 1منتهى االمال،ج 6
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را به خداوند تفویض مى نماید. به نوعى بى یاورى امام حسین علیه السالم در این قضیه 

مورد اشاره قرار مى گیرد. 

محدودیت امام حسین علیه السالم 

 1« اللهم اجعل محیاى محیا محمد وآل محمد مماتى ممات محمد وآل محمد» 

 2« یا اباعبداهللا انى سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامه».

امام حسین علیه السالم در بین دیگر ائمه از یک نوع محوریت خاصى برخوردار است. اگر 

چه تمام ائمه مسیر وهدف واحدى دارند و فرقى بین آنان نیست، زیرا     «ائمه کلهم نور 

واحد» اما امام حسین علیه السالم با قیامى که انجام داد و مصایبى که در راه خدا براى 

اعتالى اسالم متحمل شد،  جایگاه ویژه اى دارد. 

از آن جایى که امام حسین علیه السالم دین نبوى را احیا نمود و با دادن جان، نگذاشت 

اسالم از مسیر اصلى خود خارج شود، معیار و مناط حق قرار داده شد؛ به نحوى که مرز 

بین حق و باطل امام حسین علیه السالم و تفکر حسینى است، لذا دشمنان حسین علیه السالم 

باطل و دوستان او بر حقند. امام حسین علیه السالم با نثار و ایثار جان و اوالد خود، مالك 

 اجتماعى شد، چرا که صلح و جنگ از امور سیاسى یک جامعه محسوب –حقانیت سیاسى 

مى گردد. « انى سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولى لمن واالکم و عدو لمن 

 من در صلحم با هرکسى که با شما در صلح باشد و در جنگم با هر  (یا اباعبداهللا)3عادکم؛ 

 .834-6مفاتیح الجنان،ص 1
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)  316(ص 

کسى که با شما در جنگ باشد و دوستدار کسى هستم که دوستدار شما باشد و دشمنم با 

هرکسى که با شما دشمن باشد». 

در این فراز از زیارت حضرت، مناسبت ها و رابطه هاى یک شیعه در چهار بخش مشخص 

 1 صلح، جنگ، دوستى و دشمنى.:مى شود

صلح وجنگ مربوط به نوع تناسبات اجتماعى و سیاسى است و دوستى و دشمنى مربوط به 

عقیده و باور انسان است. با این وجود پنج فرع از فروع دین اسالم تکلیف و نوع موضع 

گیرى اش مشخص مى گردد. جهاد، امربه معروف، نهى از منکر، تولى و تبرا. با صلح و 

جنگ، دوستى و دشمنى که همگى آنها معیار و مالکشان صلح و جنگ، دوستى و دشمنى 

با امام حسین علیه السالم است؛ فروع دین داراى میزان مى گردد. به نوعى مرزبندى 

 سیاسى در زندگى شیعه امام حسین علیه السالم ترسیم مى گردد. –عقیدتى 

بیعت با معیار حقانیت 

فرازى که از آن محوریت حقانیت امام حسین علیه السالم برداشت شد، مى تواند نوعى 

بیعت با حق و حقیقت باشد. چرا که در انتهاى این فراز « الى یوم القیامه» نیز آمده است. 

یکسان سازى سیرة زندگى شیعه با موالى خود امام حسین علیه السالم نوعى بیعت است، 

 تعهدى است که شیعه در زیارت امام خود به زبان مى آورد که از مسیر و سیره زندگى اش 

تخطى ننمایند و این امر تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. 

دوستى و صلح و نیز دشمنى و جنگ با یکدیگر تفاوت هاى معنایى دارند.دوستى و دشمنى که حب و بغض درونى انسان اشاره دارد و صلح و جنگ  1

به نوع روابط بیرونى انسان توجه مى نماید.همانند تفاوتى که بین محبت و مودت است محبت آن عشق قلبى را مى گویند ولى مودت عشقى که به خارج 

 از قلب سرایت کرده باشد و در خارج در قالب عمل قرار بگیرد لذا ابراز محبت را مودت مى گویند.

                                                           



چرایى محوریت امام حسین علیه السالم  

طبق عبارت هایى که در فرازهاى مختلف زیارت امام حسین علیه السالم آمده است، علت 

   علیه السالممحوریت حضرت را مى توان در سه یا چهار بخش دانست. تحت آن که امام حسین

)  317(ص 

   : در زیاراتش به عنوان سفیر الهى، عمود دین و ...معرفى مى گردد. عباراتى، از قبیل

«السالم علیک یا صفى اهللا ... السالم علیک یا حجه اهللا ... السالم علیک یا سفیراهللا ...السالم 

 « اشهدانک 2« اشهد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین» 1علیک یا محمودالدین » 

 « االمام البرالتقى الرضى الزکى 3من دعائم الدین وارکان المسلمین و معتمد المؤمنین »

نشان دهندة عظمت،  شرافت و محوریت دین اسالم و مسلمین است. 4الهادى المهدى» 

عامل دومى که محوریت امام حسین علیه السالم را موجب مى گردد، ثقل اصغر بودن 

 : رحلت مى نمودند، در حدیثى فرمودند صل اهللا علیه و آله وسلمحضرت است. هنگامى که رسول خدا

 ( اى مردم  من دو شىء گران بها 5اى مردم « انى تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا وعترتى؛

را پس خودم در میان شما به یادگار مى گذارم و آن،  یکى قرآن است و دیگرى اهل بیتم» 

 علیه السالمیعنى قرآن ناطق ( ثقل اصغر) و قرآن صامت( ثقل اکبر) در زیارت هاى امام حسین 

 :این نکته به صراحت بیان شده است.در فرازى از زیارت امام حسین علیه السالم مى خوانیم
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 اهللا؛ من شهادت مى دهم که تو  تالى تلو قرآن هستى.مفسر 6اشهد أنک التاسى لکتاب

قرآن هستى، همتاى قرآن هستى». ویا در جاى دیگر آمده است « السالم علیک یا خازن 

 سالم و درود بر تو اى کسى که نگهبان اسرار کتاب آسمانى، قرآن 7الکتاب المسطور؛

هستى». 

)  318(ص 

 سالم و درود بر تو اى کسى که 1 « السالم علیک یا شریک القرآن؛:و درادامه آمده است

آگاهى از حقایق عالم با قرآن شریک هستى». 

بدین تربیت دومین دلیلى که مى توان با آن محوریت امام حسین علیه السالم را ثابت نمود 

و در زیارت نامه هاى آن حضرت ذکر شده، بیان گردید. 

سومین عامل محوریت امام حسین علیه السالم اجراى احکام الهى است که در زیارت نامه 

بر آن تأکید شده. در این مورد در زیارت امام حسین علیه السالم در شب هاى قدر 

 « اشهد انک قد اقمت الصاله و آتیت الزکاه وامرت بالمعروف و نهیت عن  :مى خوانیم

(یااباعبداهللا) من شهادت 2المنکر و تلوت الکتاب حق ثالوته وجاهدت فى اهللا حق جهاده؛  

مى دهم که تو نماز را اقامه نمودى و زکات دادى و امر به معروف و نهى از منکر کردى 

و قرآن را به آن گونه که حق تالوت آن است، تالوت نمودى و نیز حق جهاد فى سبیل 

«اشهد انک قد امرت بالقسط : اهللا را ادا نمودى». ویا در فرازى دیگر از زیارت مى خوانیم
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 من گواهى مى دهم که تو مردم را به قسط  وعدل امر نمودى و 3والعدل  و دعوت الهى؛

همگى را به آن دو دعوت کردى». 

امام حسین علیه السالم با اجراى دقیق احکام الهى که شامل اوامر و نواهى خداوند است به 

درستى مى تواند براى تمامى مسلمانان و آزادمردان عالم الگوى مناسب قرار گیرد و در 

دین اسالم نیز محوریت قابل توجه اى داشته باشد، چرا که او به وسیله انجام دادن تکالیف 

خود که اجراى احکام و حدود الهى باشد، سنت حقیقى رسول اهللا را زنده  کرد. لذا شایسته 

 تو کسى هستى که سنت 4 « یحیى السنه بالکتاب؛:است که در مورد حضرت گفته شود

نبوى را طبق قرآن شریف زنده کردى». 

)  319(ص 

چهارمین علت محوریت امام حسین علیه السالم میراثى بودن حضرت از انبیا و اولیاى قبل 

از خود است که این عامل مى تواند به تنهایى خود عنوانى براى ارائه شخصیت شناسى امام 

حسین علیه السالم در البه الى زیارت نامه باشد. 

امام حسین علیه السالم وارث انبیا  

« السالم علیک یا وارث آدم صفوه اهللا...» 

 جلوه مى نماید،  وارث علیه السالمیکى دیگر از ویژگى هایى که در زیارت نامه هاى امام حسین 

، ایشان وارث آدم،  نوح، علیه السالم است. در زیارت امام حسین علیه السالمبودن امام حسین 

، و مادرش فاطمه  علیه السالم، حسن علیه السالم، على صل اهللا علیه وآله وسلمابراهیم، موسى، محمد
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زهرا(س) معرفى شده است. سؤالى در این جا مطرح مى گردد که شى ء  به ارث برده شده 

چیست؟ این چه چیز است که امام حسین علیه السالم از انبیاى بزرگ اهلى و ائمه اطهار 

پیش از خودش ارث برده است؟ و اگر کسى این چنین ارث برده باشد چه اتفاقى خواهد 

افتاد؟ 

پاسخ سؤال اول، این است که وارث، دارایى ها و داشته هاى شخص متوفا را به ارث مى برد، 

آنچه که مسلم است منظور از دارایى انبیا اموال و ثروت هاى خرد وکالن نیست، بلکه امام 

حسین علیه السالم از حضرت آدم علیه السالم علمش را به ارث برده است، آدم علیه السالم 

 واز نوح علیه السالم اسرار نبوتش 1« وعلم اآلدم االسماء کلها»:که در مورد او آمده است

را، از ابراهیم علیه السالم دوستى و خلیلیت با پروردگار را، از موسى علیه السالم ارتباط 

ناب با خداوند را و از پیامبراسالم صل اهللا علیه وآله وسلم نیز آن چیزهایى که آن 

حضرت از انبیاى دیگر میراث بر آن بود، به ارث برده و جامعیت بر آنان پوشانده و 

باالخره از پدر و برادر و مادر بزرگوارش مسائل معنوى را به ارث برده است.  

کسى که از تمامى انبیاى بزرگوار، على الخصوص خاتم انبیا و على مرتضى علیه السالم و 

فاطمه الزهرا(س) و حسن علیه السالم مجتبى علیه السالم ارث برده باشد،  چکیده و عصارة 

تمام انبیا و اولیا خواهد بود. از همین رو، امام حسین علیه السالم با دارا بودن این چنین 

پشتوانۀ معنوى و الهى توانست اسالم پیامبر اکرم صل اهللا علیه وآله وسلم را احیا نماید و 

 هجرى قمرى را با  61حوادث عاشوراى 

)  شجاعت رقم بزند. با این پشتوانه معنوى است که خون حق بر شمشیر باطل 320(ص 

پیروز گشت و حضرت با نثار و ایثار جان و جوانان خود،  مطلوب خود را که عدم 
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که در زیارتش با این کلمات او را  علیه السالم انحراف اسالم بود؛ به دست آورد. امام حسین

وارث انبیا مى دانیم و اقرار به میراث برىِ او مى نماییم، اطاعت از او،  اطاعت از خوبى و 

تمام خوبان عالم است و سرکشى و طغیان در مقابل وى سرکشى و طغیان در برابر تمام 

خوبان و خوبى هاى جهان آفرینش است. لذا با این زوایۀ دید که به حادثۀ عاشورا 

 شدیدتر –مى نگریم مظلومیت بهترین انسان هاى روى زمین را که عصاره انبیا و اولیا است 

مى یابیم و ظلم و جنایت، کوفیان را حاصل بدترین و مفتضح ترین جنایت تاریخ بشریت 

 علیه السالم مى دانیم؛ ازاین رو براى تذکار خودمان و دیگران در بسیارى از زیارت نامه امام حسین

 « السالم علیک یا وارث آدم صفوه اهللا، السالم علیک یا وارث نوح نبى :این چنین مى خوانیم

اهللا، السالم علیک یا ابراهیم خلیل اهللا، السالم علیک یا وارث موسى کلیم اهللا، السالم علیک یا 

وارث عیسى روح اهللا، السالم علیک یا وارث محمد حبیب اهللا، السالم علیک یا وارث على وصى 

 1رسول اهللا، السالم علیک یا وارث الحسن الرضى السالم علیک یا وارث فاطمه بنت رسول اهللا».

با این همه فضیلت و عظمتى که دارد طبیعى است که زائر مرقد  علیه السالم امام حسین

مطهرش، از آن حضرت درخواست شفاعت داشته باشد؛ شفاعتى که بتواند کمى از بار 

سنگین گناهان انسان را از دوش اش بردارد و او را به بهشت موعود سوق دهد. 

مقام شفاعت امام حسین علیه السالم  

 2« اللهم ارزقنى شفاعه الحسین یوم الورود» 

شفاعت در روز قیامت،  یکى از مسائلى است که مسلمانان على الخصوص شیعه اثنى 

عشرى طبق آیات و روایات به آن معقدند. در معارف اسالمى مبین شده است که  
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 ( از این دیدگاه، )  چه کسانى مى توانند در روز قیامت دیگران را شفاعت کنند.321( ص 

مناسب بودکه موضوع بحث تغییر یابد و به میزان شفاعت امام حسین علیه السالم تبدیل گردد،  

چرا که در روز قیامت انبیا، اولیا، صلحا، علما و شهدا ...مقام شفاعت را دارا هستند. اگر چه خود 

شفیع بودن و شفاعت کردن مقام و جاى گاهى دارد، در روز قیامت کسى که بتواند بیشترین 

افراد را شفاعت کند،  داراى مقام باالتر و واالترى است. از آن جایى که در زیارت نامه ها فقط 

به مقام شفاعت حضرت اشاره کرده اند، این بحث را پیش کشیده ایم وگرنه مقام سیدالشهدا در 

 از جنبه هاى علیه السالم امام حسین روز قیامت بسیار باالتر از شفاعت عادى و معمولى است).

 از جهت این که امام و پیشواى متقیان :مختلف مى تواند در روز قیامت شفاعت نماید

است،  معصوم،  عالم، شهید، صالح و ... است. هر یک از این موارد مى تواند مقام شفاعت به 

 اول آن که :شخص بدهد، اما از نظرگاه زیارت نامه،  شفیع بودن حضرت چند دلیل دارد

حضرت نزد خداوند از وجاهت خاصى برخوردار است و آبروداران مى توانند نزد 

سالم بر تو اى پیشوا و سرور  1« السالم علیک یا قائد الغر المحجلین؛ :پروردگار شفاعت کنند

 متوسل مى شویم  علیه السالمروسفیدان عالم». در دعاى توسل نیز هنگامى به امام حسین

 نه این که حق شفاعت دارد علیه السالم امام حسین  « یا وجیهاً عنداهللا اشفع لنا عنداهللا».:مى خوانیم

 بلکه این مقام را مى تواند در آخرت نیز به دیگران تفویض 2و داراى مقام محمود است

نماید و یا در دنیا توفیق و عنایتى نماید تا مقام محمود ( مقام شفاعت)  را به دست آورند. 

 از تو ؛3 « واسئله ان یبلغنى المقام المحمود»:مى خوانیم علیه السالم در فرازى از زیارت امام حسین

مى خواهم که مرا به مقام محمود که مقام شفاعت است برسانى». 
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امید که امام حسین علیه السالم در روز قیامت پیروان خود را شفاعت کند و این امر 

مسلمى خواهد بود اگر زندگى ما همانند زندگى محمد و آل محمد صل اهللا علیه وآله 

وسلم ، و مرگ ما نیز همانند مردن محمد و آل محمد صل اهللا علیه وآله وسلم باشد. 

)  322(ص 

چکیده  

در این مقاله سعى شده تا سیماى امام حسین علیه السالم را از طریق زیارت نامه آن 

حضرت نمایان گردد لذا مقدمتاً راه هاى کسب معرفت و شناخت یک شخصیت تاریخى 

مورد بررسى قرار گرفت. در این بحث گفته شد که از چهار طریق مى توان یک شخصیت 

: تاریخى را بازشناخت

-بررسى القاب و نسبت هایى که به شخصیت داده شده است؛ 1

-رجزخوانى اى که خود شخصیت در جنگ ها انجام داده است؛ 2

-کلمات و سخنان دشمنان در قالب توهین و تحقیر. 3

-سخنانى که پس از مرگ یک شخصیت گفته مى شود که یکى از آن ها زیارت نامه 4

ها است. 

پس از ارائه این چهار طریق شناسایى شخصیت براى هر راهى مثالى به عنوان نمونه و 

اثبات ادعاى خود مطرح شده است. وپس از آن شخصیت امام حسین علیه السالم را تحت 

عنوان هاى، «امام حسین علیه السالم داراى بهترین نسب» «خون بهاى خدا»  



 « محوریت امام حسین علیه السالم » « چرائى محوریت حضرت» « امام حسین وارث 

انبیاء» « مقام شفاعت امام حسین علیه السالم» در بوتۀ بررسى قرار دادیم تا گوشه اى از 

مقام شامخ آن امام همام، بیش از پیش رخ بنماید. 

)  323( ص 

سیماى حسین در زیارت نامه ها  

محمد رضا برته 

مقدمه  

آوازة سردمدار قدس، بسى فراتر از آن است که دست ما جنبندگان خاك به دامن آن 

ساقى افالك، متبرّك گردد، ولى مرحبا بر آن چشمۀ جوشان کرم، که دمادم جلوه گرى 

مى کند و خاطر آشفتۀ  ما را به رگ یادش مى آراید. 

خود هر چه نگریستم،  چیزى ندیدم و هر چه شنیدم،  هیچ نفهمیدم. 

آنچه در تکاپوى رؤیت جمالش نصیبم شد؛  پرسشى است که تار و پود وجودم را به لرزه 

درآورده و چونان سنگى سنگینع برگردة پیکرم سوار است. و من پاسخش را خواهم 

 « این حسین کیست که عالم همه دیوانۀ  اوست» :فهمید که آخر

اما هر چه در پى استفهام خویش، (هل من ناصر) سراییدم؛ طنین هیچ لبیکى گوش وجودم 

را ننواخت. 



گویى که من همه در کربالیى دیگر گرفتار آمده باشم. اما مرا به مسلخ نخواهند برد؛ مرا 

قطعه قطعه خواهند کرد و آن قدر حنجره ام را خواهند آلود، تا دیگر تمناى نام زیبایش از 

من نتراود. 
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دراین واپسین لحظه هاى عشق و مستى،که چشم ها ره گم کرده ودل ها مرده ا ند؛ امیدم به 

تنهاترین نورى است که مى تواند مرا به هدایتم رهنمون شود. هدایت گرى که در بى شمار 

لغزش هاى زندگى و سیالب هاى بنیان کن غرّنده، ناجى این طفل ره گم کرده بوده است. 

و من خوب مى دانم که معرفت او، جز به دستگیرى خاندانش، گزافه اى بیش نیست. از این 

رو،  چون کودکى خرد، در مقابل عالمانى بزرگ، زانوى ادب بر زمین زده و گوش جان 

به اشارات ایشان سپردم. 

و بى یارى آن بى همتا،  در زیارت و ادعیۀ معصومین علیهم السالم در حلّ چراى خویش 

کوشیدم. از حضرتش مى طلبم که آنچه گدایى کرده ام. قیاس هایى عقیم همانند نوشته هایى 

بر آب نباشد؛ که دیرى نخواهند پایید. 

به امید این که ما هم زیر لواى سرخ دوست، آب و رنگى به خود بگیریم و نفسى تازه 

کنیم. 

بررسى جنبه هاى شخصیتى امام حسین علیه السالم  

ویژگى هاى شخصیتى اباعبداهللا الحسین علیه السالم را مى توان از جهت هاى گوناگونى 

بررسى کرد، اما چون در این مقاله،زیارت  نامه ها را مبناى شناخت ایشان قرار داده ایم؛ بر 

آن شدیم تا بدون پیش داورى و دور از منابع شناختى دیگر در این راستا گام برداریم.  



 

البته از اشارت هاى قرآنى و اخبارى که در تأیید و یا تبیین مضامین مورد بحث وجود 

داشته اند، بى بهره نبوده ایم. 

 آنچه که راجع به ایشان، در زیارت هاى معصومین علیهم السالم آمده، غالباً بر چهار محور 

 :اساسى زندگانى وى، توجهى خاص دارند

الف) زندگى فردى و فضایل رفتارى؛ 

ب) آموزه هاى فرهنگ شیعى، در غالب شخصیت اجتماعى؛  
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 ج) برخوردهاى دوگانۀ مردم مختلف با واقعیت حسین علیه السالم؛  

د) وظایف و مسئولیت هاى پیروان ایشان در قبال وى. 

بى یارى خدا هریک از موارد مذکور را تحت عنوان صحیفه بررسى خواهیم کرد. 

 :صحیفۀ اول

برهانى آشکار  

انسان ها درهنگام درجه بندى، ازحیث تطابق کرده هایشان با واقعیت ها، تحلیل مى شوند و 

هرچه افعال فرد، مطابق با معیارهاى انسانى و الگوهاى صحیح رفتارى باشد؛ در رتبه اى 

باالتر قرار گرفته و خویش را بدان الگو، نزدیک تر کرده است. 



در این میان انسان هایى به چشم مى خورند، که چون خود را وقف فضایل کرده و ذره اى 

 لقب مى گیرند. گاهى نیز کار از 1غبار را به آینۀ وجود خویش راه نداده اند؛  اسوة خوبى

 – ونه صرفاً نمودى از آن –این هم فراتر رفته و اساساً شخص به عنوان خود عمل صحیح 

نام مى گیرد. 

 برهان و میزان مى نامند. 2این جاست که وى را، حجت،

 است که مى توان آن را به عنوان خطّ 3حجت؛ یعنى برهان و به زبانى ساده تر، همان چیزى

مشى و راه و رسم زندگى دانست. حجت، همان نمایندة خدا در زمین است که مصداق 

 و زیر بناى 5 فى االرض خلیفه مى باشد. حجت، علت آفرینش4کاملى براى انّى جاعلٌ

مکارم اخالق است. 

امام حسین علیه السالم نیز همانند دیگر پیشوایان شیعه، خویش را در نیل بدین رتبۀ الهى، 

به نحوى کامل موفق نشان داد. پس حال که وى نمونۀ عملى خدایى بودن و به  
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 « الَالم ازم لَکُم الحق». :مثابۀ برهانى عقلى، معیار شناخت صحیح حقایق است؛  باید گفت

او فردى است که تمامى جنبه هاى مثبت زندگى را در خود جاى داده و از این روست که  

 .21(لَقَد کانَ لَکَم فى رسولِ اهللاِ اسوه حسنه) احزاب،آیه  1

 .165وهللاِ الحجه البالغه،آیه  2

 ).228،ص 2انَّها سعمیت حجه النَّها تُحج اى تُعتَصد الن القصد لها والیها.(لسان العرب،ج 3

 .30سوره بقره،آیه  4

 .1019مفاتیح الجنان،حدیث کساء، ص  5

                                                           



 و گواه امت برانگیخته شده. سؤال این است که چگونه 1نزد حق تعالى به عنوان شاهد

مى شود تا فردى بدرن درجه از معنویت برسد؟ و اساساً او باید چه رفتارى داشته باشد تا 

موفق به کسب چنین مراتبى شود؟ بنا به آنچه ما در زیارت ها دیدیم؛ ویژگى هاى فردى 

  :حسین علیه السالم عبارتند از

 این که انسان مراحل رشد را طى کند، امرى اختیارى است. اما :-فرزند والدین پاك1

برخى مسائل، فراتر از خواست فردى مى تواند بنا به ارادة الهى، تاثیر به سزایى در این 

موضوع داشته باشد. یکى از آنها مسئله والدین ( طلب و رحم ) است؛ که اولین قدم را در 

سیر معنوى فرد بر مى دارد. 

حسین علیه السالم از این لحاظ، باالترین توفیق الهى را داشته و فرزند برترین پدرها و 

مادرها بوده است. او پسر رسول خدا، امیرالمومنان و فاطمه (س) است؛ که همگى ایشان 

 2را معصومین بوه و مورد عنایت خاص حق تعالى قرار داشته اند.

 نماز واقعه اى است که فطرت آدمى را بازگشتى دوباره به خرمن گاه :-حقیقت نماز2

 استوار، در خور 3عرش مى دهد. نماز نه عملى تکرارى و نه تمرینى الزم، بلکه شعرى

 خدا است. چرا؟ شاید پاسخ هاى فراوانى در 5 بزرگ است  نماز محبوب رسول4شاعرى

 .575،ص 4کافى،ج 1

 .904مفاتیح الجنان، زیارت جامعۀ کبیره، ص  2

 لغت نامه دهخدا، ماده شعر،دانست و فهمیدن چیزى. 3

 المنجد،مادة شاعر،داننده ،مدرك. 4

 .211،ص 82بحاراالنوار،ج 5

                                                           



این باره به ذهن آدمى بتراود. اما حقیقت نماز چیز دیگرى است؛ که جز نمازگزاران 

حقیقى، آن را 
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نمى دانند. مى گویند اگر بیم جان و مال داشتى، مال بر تن دار و پاپوشت در نیاور و به 

  نماز را به پا دار!!1اشاره،

امام حسین علیه السالم که بیم جان نداشت و تن پوشى غیر از نور به تن نمى کرد. جان 

حسین، نماز حسین بود. 

وى هرگز، موج حضور در اقیانوس نماز را به امن جسم خویش در ساحل رفاه نفروخت، 

 واز این رو بود که 2 به موج آویز و از ساحل بپرهیز همه دریاست ما را آشیانى :چون

کشتى نجاتى براى پیروان خود شد. نماز وى نمادى نمادین از حق گویى و توحید صرف 

بود. توحیدى که اگر« ال مؤثّر فى الوجود» را درك کرد؛ نفى جبت و طاغوت را در بر 

نماز مطرح مى شود و 3دارد و عّزتى براى موحد مى آفریند که به عنوان اقامه گر راستین 

ذکر خراباتیان اهل دل مى گردد. 

 معین از مال چون طال، نقره و 4 زکات در عرف متشرّعه،  خروج سهمى:-مؤدى زکات3

...است. یقیناً  حسین علیه السالم بدین معنا مؤدى زکات بوده، زیرا که او نیز چون مردم 

دست رنج خویش مى خورد و عرق جبین مى ریخت. 

 .330،ص 4ریاض المسائل،ج 1

 اقبال الهورى. 2

 .575،ص 4قدأقَمت الصلوه.(کافى،ج 3

 .7،ص5ریاض المسائل،ج 4

                                                           



اما زکات   را معنایى گسترده است که نیل به آن،  جز از مقربان درگاه و اولیاى دوست، 

خواستى نابخردانه است. 

زکات اداى حق الهى، چه از مال و دارایى، عزّت و موالیى، سرا و سرسرایى است. 

حسین نه حد نصاب، بلکه هر چه داشت را زکات خداى خویش کرد. دار و ثروتش را به 

یغما بردند. بى خردان و جاهالن، سوار بر مرکب ضاللت به هجو و توهین ایشان 

پرداختند؛ تا وى به گران ترین بهایى،  عزت و سرورى خویش را نقد کند. اما این نه آن  

)  328(ص 

 جلّ –خدایند. حضرتش 1حسینى است که ما مى شناسیم. او فرزندانى دارد که شبیه رسول 

جالله- مى داند که بین او و بنده اش چه گذشت و چگونه حسین بن على با فرح و 

شادکامى زکات عشیرة خود را پرداخت کرد. زکاتى که از تمام عالم کفایت مى کند. 

 تکاپو و کوشش امرى است که مقتضاى طبیعت هر موجود زنده 2:-مجاهدى نستوه4

است. اگر این تالش،  مبنایى صحیح و جهتى سالم باشد؛ در دایرة ارزش گذارى جایى 

براى خود باز خواهد کرد. و هر چه سمت و سوى آن در کنف تأیید معبود باشد، به 

همان اندازه در احراز رتبه اى فراتر موفق مى گردد. حسین علیه السالم چون جز خدا 

نمى دید و به کسى جز خدا فکر نمى کرد؛ هر آنچه انجام مى داد براى خدا و در راه خدا 

بود. از کوشش در میدان هاى جنگ و جهاد گرفته تا مبارزه با خواهش هاى انسانى. 

 .451،ص 1منتهى االمال،ج 1

 لغت نامه دهخدا،واژة نستوه.آن که درمانده نشود، خستگى ناپذیر. 2

                                                           



پس اگر دربارة حضرتش گفته شود که « وجاهدت فى سبیل اهللا»  یعنى اى حسین، 

گواهى مى دهم که تو جهاد را به تمام جوانبش در راه یکتاى بى مانند کامل نمودى.  

 انسانى که تمامى دارایى اش را براى محبوب بى  بدیلش در طبق اخالص :-کشتۀ دوست5

مى گذارد؛ اساساً چیزى براى خود قائل نیست. او خود را انعکاسى از وجود ذى قیمت 

محبوب  مى داند و اگر چنین شد،  هرآنچه شد،  هر آنچه هست،  براى اوست. 

اما چنین کسى از حرکت باز نمى ماند. مى غرّد، مى خروشد و طوفان به پا مى کند. 

 که جاى خالى عزیزانش را احساس مى کرد،  قرعه را به نام خود مى بیند. علیه السالمحسین 

وقت آن رسیده تا زمین و زمان درهم کشیده شوند و داغ پدر، مادر و برادر تازه گردد. 

 علیه السالم روزى را باید که محب،  دمى را غرق در نفحات رؤیت محبوب بیاساید. حسین

 3« قُتل الحسینُ بکربال»: عاشورا را برگزید تا شور برانگیزاند و شر آن که مى باید
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صحیفۀ دوم  

آن گونه که در ابتداى مقاله وعده کرده بودم؛ در این بخش از گفتار، به برخى از 

 خواهیم پرداخت. علیه السالمویژگى هاى شخصیت اجتماعى امام حسین 

 

 

 .192، ص 45بحار االنوار،ج 3
                                                           



 باید از میان شما، جمعى به نیکى دعوت کنند و امر به :-امربه معروف و نهى از منکر1

 1معروف و نهى از منکر نمایند؛ اینان رستگارانند.

 2 برجسته ترین ستارة درخشان، جنبۀ آمروناهى بودنعلیه السالمدر بعد رفتار جمعى حسین 

ایشان است. که اگر این سنت حسنه در دوران غصب نااهالن به فراموشى سپرده نمى شد؛ 

چه بسا الزم نبود تا کربالیى آن گونه به پا شود. 

 واگر مردم آن دیار به خوبى درس امرونهى را از نینوا فرا مى گرفتند؛ چه بسا نمى آمد 

 3روزى که خاندان عصمت. یکى پس از دیگرى کشته و مسموم شوند.

واما امر و نهى، لیاقتى درونى مى طلبد که خود انسان به راحتى آن را مى فهمد. 

هر چند که امربه معروف و نهى از منکر، ولو از غیر عامل به هدف، خواسته شده و 

مطلوب است. اما شاید از این رو باشد که مداومت بر این مطلب، اهرمى خود جوش در 

درونى کردن ارزش او مفاهیم گران سنگ بندگى است. 

این فریضۀ الهى، مراتبى در خور موقعیت هاى جامعه دارد که شناخت آنها، در برخى 

موارد، امرى دشوار است. 

در دیار حسین علیه السالم موجوداتى بودند دوپا، که چونان انسان راه مى رفتند. اما تفکر 

درستى نداشتند. همانند دیو و دد یاوه گرى مى کردند و همه چیز را از آن خود مى دانستند. 

 .114 و 104سورة آل عمران، آیۀ  1

 .209کامل الزیارات، زیارت هفتم، ص  2

 .216، ص 27بحار االنوار، ج 3

                                                           



کشتن اینها چیزى را عوض نمى کرد. این اوهام شومِ درندگان بودکه باید  عوض مى شد. 

پس تقدیر بر این شد تا برترین انسان ها به دست شقى ترین آنها،  به قربانگاه رود؛ تا زمین 

سرد مرده را با رنگ سرخ، دوباره به جوش و خروش فراخواند. 
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 باالترین درجه از امر و نهى را برگزید و نمودارى ابدى، از پایمردى و علیه السالمحسین 

 سکوت موج، عدم او :آزادگى را به تصویر کشید تا به آدمیان فرا روى خود بفهماند که

 1را در پى دارد.

 ما در گذار زندگى و آمد و شد ایام، چیزهایى را مى بینیم که ما را درس :-پدران امت2

بزرگى و سخاوت مى آموزند. در میان آدمیان اطراف خود، انسان هایى را سراغ داریم که 

نمى توانند از آنچه مى بینند، به آسودگى گذر کنند. ایشان باز مسولیتى سنگین را بر گردن 

خود مى کشند. اینان پدران امتند. 

عابدى پیر و خمور را تصور کنید که تمام عمر را در پستویى براى جلب رضایت 

معبودش خزیده. او فردى است خداخواه. اما بین خداخواه و خدا خوان تفاوتى است میان  

زمین  و آسمان.پدر این امت در دهۀ هفت هجرى قمرى، خداخوانى را به درستى به ما 

آموخت. 

 « تو (مردم را) به راه خدا خواندى بلکه باید گفت که :آمده استعلیه السالم در احوال وى 

او، خود نمودى از زیبایى هاى معبود بود که هر بیننده اى را در جست جوى پروردگارش 

«موجیم که آسودگى ما عدم ما است». :بریده اى از کالم سخن سراى نام آشنا به مضون 1
                                                           



مشتاق مى کرد. اما نه چونان قرون تسلط کلیسا، بلکه با حکمت، وعظ و بیانى سبحانى، راه 

را بر پویندگان مى نمود و چراغ هدایتشان مى شد. 

 در احوال جد بزرگ پیشواى سوم آمده که وى شهرة راست گویى و :-میزان صداقت3

عدالت خواهى بود. به نحوى که حتّى قبل از بعثت و در ایام جوانى او را محمد امین 

 2مى خواندند. اما راست پندارى امرى ارثى نبوده و فضیلتى تعلیمى است.

حسین علیه السالم در خاندانى چشم به جهان گشود که تعلیم و تربیت از اساسى ترین 

ارکان زندگى به شمار مى رفت و ذره اى غبار کذب در آن راه نداشت. 

) او نیز به سبب تعالیم وحیانى اهل بیت عصمت، پس از برادر بزرگوارش 331(ص 

پرچمدار راستى و آزادگى شد واین از تمام لحظه هاى زندگى ایشان نمایان است. او تا 

 لقب گرفته و 1اندازه اى این را پیمود که از جانب خداوندش به عنوان میزان صداقت

حضرت حق به سبب وى راست را از کج و خوب را از بد تمایز داد.پس هرآنچه درجوار 

حسین است، بایسته  و هرآنچه درمقابل اوست، زشت و ناشایست است. 

 هر آنچه را که خدا آفرید؛ براى این خاندان و چونان تحفه اى از آن :-سحاب رحمت4

 رحمت عالمیان صل اهللا علیه وآله وسلمکه فرزند على و نوادة پیامبر اکرم علیه السالم ایشان بود.حسین 

 امت مى باشد. این حاکى از سخاوت و مهربانى آل 2است؛ به تصریح پیامبر، شفیع این

کساء به پیروان ایشان است. 

 مفاتیح الجنان، باب زیارات مطلقه حسین علیه السالم زیارت پنچم. 2

 .بکم یتبین اهللاُ الکذب.575،ص 4کافى،ج 1

 ).1019یاولدى و یا شَافع اُ متى.(مفاتیح الجنان، حدیث شریف کساء، ص  2

                                                           



پس اگر ما نعمتى را دردستان خود احساس مى کنیم؛ باید بدانیم که وامدار چه کسانى 

هستیم. 

این مطلبى است که مى توان آن را درجاى جاى متون روایى دید. از جمله در زیارات 

  «آسمان به :حسین علیه السالم اشاراتى کافى بدین موضوع رفته است. آنجا که مى فرماید

سبب شما باران مى باراند و زمین به خاطر شما درخت مى فشاند. و درختان از برایتان به بار 

 3مى نشیند».

و 4این جمالت به مثابۀ کنایه اى است از بیان این حقیقت که، ایشان واسطه هاى فیض الهى 

سبب اتصال خاك و افالك هستند. و شاید بتوان گفت که اینان روحى دمیده شده، در 

کالبد وجودند. 

)  332(ص 

 انبیاء و ائمه علیهم السالم هر یک تبلورى از اسم :-آنچه خوبان همه دارند؛ تو تنها دارى5

حضرت حق و نمودى از صفات بارى تعالى هستند. 

در زیارت شریف « وارث » به ویژگى هاى هر یک از پیامبران صاحب شریعت 

اشاره هایى آمده است که شاید این صفات بیش از نام وکنیۀ ایشان،  نزد مردم شناخته شده 

باشند. صفاتى که اتصاف به آنها، از ناحیه خداوند، نشانۀ بزرگى بر کمال فرد است و در 

واقع، اینها مدارج وجودى حضرت انبیا مى باشند. 

 .197کامل الزیارات، زیارت دوم، ص  3

 .99، ص 23بحار االنوار، ج 4

                                                           



اگر چنین تصور کنیم؛ پس درجه و قرب آن که جمیعِ این خوبى ها را در خود جاى داده 

چه خواهد بود؟! او آن قدر باال و موال است که جز پیامبرش و خاندان پاك وى او را 

یاراى توصیف نیست. 

یکى از آن بزرگانى که تمام فضایل انبیا و ائمه پیش از خود را، در ذات پاك خویش 

  : است. آن جا که مى فرمایدعلیه السالمپرورانیده، حضرت حسین 

تو آبروى آدم،  نبوت نوح، رفاقت ابراهیم کالم موسى، روحانیت عیسى، حب محمد، 

 1وصایت على، متانت زهرا و رضایت حسن را به ارث بردى. 

صحیفۀ سوم  

نگاهى گذرا در تاریخ حسین علیه السالم و دعاها و زیاراتى که دربارة آن بزرگوار وارد 

شده تا حدودى ایشان را شناختیم. و این شناخت کم، ولى گران مایه، براى ما کافى است 

تا بتوانیم زشت و زیبا را از هم جدا کنیم. 

اما چرا مردم عصر وى به این قدرت از تمیز نرسیدند؟ 

آیا آنها چشم دیدن نداشتند و یا گوش شنیدن؟ 

و یا این که معیار صحت وسقم و خوبى و بدى، نزدآنها، چیزى غیر از آن بودکه ما 

مى دانیم؟  

 انسانى که صالح خویش را مى خواهد و مى تواند خوبى : ) زیرا سؤال این است333(ص 

را درك کند و خیر و نیکى را در همسایگى خویش مى بیند؛ چرا به سوى آن،  راهى 

 .206کامل الزیارات، زیارت پنجم، ص  1
                                                           



نیست؟ براى پاسخ به این مطلب،  الجرم باید مردم آن زمان را نسبت به حسین علیه السالم 

  :به احزابى متفاوت تقسیم کرد

-گروه اول کسانى بودند که قلب سلیمى داشتند و چشم خویش را گشوده و نور هدایت 1

  1را مشاهده مى کردند، که ایشان رستگارانند.

هر چندکه تعداد ایشان  زیاد نبود،  اما این خود دلیلى است بر این که معیارپسندیدگى تغییر 

نکرده و فطرت آدمى عوض نشده است. 

-گروه دوم کسانى بودند که حقیقتاً چشم دیدن و گوش شنیدن نداشتند. اینان هر چند 2

که فضایل اهل بیت عصمت علیهم السالم را دیده بودند، اما چون اهل تفکر و تعقل 

  2نبودند، هر آنچه را که مى شنیدند، مى پذیرفتند و ایشان مستضعفانند.

- گروه سوم، کسانى بودند که هم چشم دیدن داشتند و هم شعور فهمیدن. اما سیلىِ نقد 3

را به حلواى نسیه ترجیح مى دادند. ایشان که در شهوت پرستى و اغواگرى ید طوالیى 

داشتند؛ نمى توانستند از طال و نقره و کام این دنیا دست بردارند. اینها که مهره هاى اصلى 

ضاللت بودند، تعدادشان چندان زیاد نبود، ولى حق را لباس باطل پوشانده و باطل را حق 

 مى دادند تا عوام دور از ادراك را بفریبند و براى خود لشکرى مهیا سازند. این 3جلوه

 یلعنهم اهللا و یلعنهم :گروه ستم پیشه، همان یهود امت و نمود بارزى از جبت و طاغوتند

 در زیارات اباعبداهللا علیه السالم الحسین علیه السالم به گروه اول و سوم، به 4الّالعنون.

 .75،ص 22منتهى اآلمال، ج 1

 استضعاف. :. حدیث رفع463، ص 2مأخذ هفتم، ج  2

 .42سوره بقره، آیه  3

 .159همان، آیه  4

                                                           



« السالم على الحسین ... وعلى اصحاب :صراحت اشاره شده است؛ آن جا که مى فرماید

الحسین». و آن جا که  

)  334(ص 

 1« الهم العن العصابه الّتى جاهدت الحسین».:مى گوید

این گونه تعبیرها بسیارند که براى ما پرده از وقایعى شگرف بر مى دارند. آنها به ما 

 « قولوا ال اله الّا اهللا تفلحوا» :مى گویند

صحیفۀ  چهارم 

 چشم دلمان را علیه السالمپس از این که نماى کلّى و انعکاسى دور از پرتو جمال حسین 

 رستگاریم. نوبت به این مى رسد که چگونه باید 2روشن کرد و دانستیم که اگر با او باشیم

با او بودن و دل در گروش نهادن را تجربه کنیم. 

 پنهان نمانده و در برخى از فرازها در غالب علیه السالماین مطلب مهم از دید زیارات امام سوم 

دعا وآرزو، اشاراتى بدان آمده است. به عنوان نمونه، همانند مباحث پیشین، پنج مورد از 

  :آنها را در چند سطر بحث مى کنیم

 قاطع. وقتى انسان مى تواند نسبت به چیزى با 3 شهادت یعنى خبرى:-شهادت به راستى1

قطع و یقین سخن سراید که او را ایمان به گفته هایش باشد. ایمان را لوازمى است که 

بدون آن نمى توان به مقصود رسید. 

 .753مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا، ص  1

 .904همان، زیارت جامعه کبیره، ص  2

 .239، ص 3لسان العرب، ج 3

                                                           



 « وشهادت مى دهم که نماز خواندى...ایفا واداى حق :پس اگر آمده است که زائر بگوید
نمودى؛ یعنى باید به این یقین برسى که حسین علیه السالم این گونه بوده است. 4

 5یقین نیز آن  گونه که در زیارات وى آمده، فرع به دم یا موت و عمل صالح است. 

حال اگر زائرى آرزو دارد که تمام و کمال ثواب زیارت حسین علیه السالم که یقیناً 

شفاعتش را در پى دارد؛ ببرد، باید با ایمانى برخواسته از علم و عمل، شهادت به راستى 

حضرتش را  

)  335(ص 

سرلوحۀ اعمال و افکار خود قرار دهد. 

هر چند که این کار سودى براى امام ندارد، اما دقّ البابى است براى فتح مشکالت خود 

زائر و قرارگرفتنش در سایۀ عنایات ایشان، تا وى نیز بتواند مالزمت با امام را درك کند. 

 در شرع مقدس اسالم، برخالف دیگر مذاهب، اقرار به گناه،  در برابر هر :-اقرار به گناه2

 و خطایى نابخشودنى، که موجب ذلّت 1شخصى  که باشد، خود گناهى است،  بزرگ تر

فرد، اشاعۀ ظلم و استخفاف گناه است. اما در برخى موارد، نه تنها اقرار به گناه این 

پیامدهاى منفى را ندارد، بلکه با تنبهى که به نفس مى دهد او را از خواب غفلت بیدار 

مى کند،  تا زشتى گناه و عظمت ترك آن را درك نموده و با توسل به صاحبان فضیلت، 

جسم را از ناپاکى ها بشوید. 

 ،وأشْهد أنْک...و وفَیت و أوفَیت.575،ص 4کافى،ج 4

 .عبدت اهللاَ حتَّى اتئک الیقن.206کامل الزیارات، زیارت پنجم، ص  5

 .264، ص 2گناهان کبیره، ج 1

                                                           



یکى از آن میعادگاه هاى سخاوت، بارگاه حسین است. زیرا بنا برآنچه که در زیارات وى 

 خود نموده و در جوار امام مهربان 2آمده، زائر باید در بارگاه حضرتش اقرار به گناهان

خویش از ناتوانى خود در مبارزه با هیوالى وجودش شکوه کرده و از ایشان یارى بطلبد. 

شایسته است تا بدین هم اکتفا نکرده و از وى بخواهد تا پلیدى هایى را که لوح سفید 

وجودش را کدر کرده اند، به آب شفاعت بشوید. 

و این همان، همان نوید عزّت و آزادگى است که از جاى جاى دشت کربال هنوز هم به 

گوش مى رسد. 

 امضا نموده ایم تا هرچه مى کنیم در 3 ما در ازل بیعتى را با خون خدا:-تکرار پیمان3

راستاى رضایت حضرتش باشد و بس. 

اما غفلت از پیمان و سرگرم شدن در روز مرّگى هاى زندگى، ما را از آنچه براى آن 

آمده ایم،  دور مى کند و به راهى ناخواسته مى کشاند. 

)  336(ص 

پس الزم است لوازمى چون حربه در دست داشته باشیم تا با خواسته هاى زندگى دنیا قرین 

نشده و در منجالب رخوت و سستى نغلطیم. 

یکى ازآنها که بسیار مؤثر بوده و در واقع نیرویى درونى در انسان ایجاد مى کند،  تجدید 

میثاق است. 

 ).209جئت مقرَاً بالذنوب، لتشْفَع لى عند ربک.(کامل الزیارات، زیارت هفتم، ص  2

 ثاراهللا، از القاب الحسین (ع). 3

                                                           



 با صاحب مزار 1از همین رو، یکى از امورى که زائر بدان توصیۀ اکید شده، تکرار بیعت

است. 

بدین معنا که با حضرتش پیمان ببندد، تا در نیل به هدفى که از برایش آفریده شده، قدمى 

  :از پا نایستد و همیشه این پند را به هوش باشدکه

« رستگارى از آن حسینیان است و بس »  

 و یادآورى چیزى. وقتى به انسان گفته مى شود که 2 ذکر؛ یعنى تکرار:-ذکر مصیبت4

ذکر مصیبت کنید؛ یعنى مصائب،  پیامدهاى آن و تمام محنت هاى حسین علیه السالم را در 

وجود خود، زمزمه و تکرار کنید. 

 3عزاداران حسین بسیارند؛ گویى هر آنچه که هست و نیست، براى او اشک مى ریزد.

اما، نه چونان مویه سردادن عجوزه اى پیر، بلکه اشکى روان از شوق دیدار که سراپاى 

وجود عشاق حریمش را فراگرفته است. عزادارى و احیاى فرهنگ عاشورا، همچون آیتى 

محکم و سنتى ماندگار پویایى شیعه را در پى داشته و در قرون متعدد، به نحوى گویا پیام 

آزادگى حسین علیه السالم و عزّت مدارى وى را به گوش جهانیان رسانده است. 

عزادارى، نه صرفاً بر سر و سینه کوبیدن، بلکه ابراز محبت به خاندان اهل بیت و انزجار و 

دورى از دشمنان ایشان است. این سیره موجبى شد محکم براى پیش گیرى از تحریف 

وقایع عاشورا و عاشوراهاى خاندان نبوت؛ تا حماسه هاى جهان تشیع سینه به  

 ).209انّى اتَیتْک أجدد المیثاقَ.(کامل الزیارات،زیارت هفتم، ص  1

 المنجد، واژه ذکر. 2

 .175، ص 22منتهى اآلمال، ج 3
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سینه و بدون کم و زیاد به دست ما برسد. 

تا ما هم عطش وجودمن را با جرعه اى از شربت صفا و مهربانى حسین علیه السالم 

تسکین ببخشیم. 

 هجرت؛ یعنى دورى گزیدن و اصطالحاً نقل مکان و کوچ را مى گویند. :-هجرت5

اگر آدمى در روند زندگى دین مدارانۀ خود به مشکل برخورد، واجب است تا به جایى 

که امکان زیستى سالم تر براى او هست، هجرت کند. 

ما نیز درگذار زندگى خود براى آن که از بالها و آفت هاى مادى و معنوى مصون 

بمانیم؛ گاهى مجبور به جالى وطن مى شویم. 

هجرت در راه حسین علیه السالم از بدو شروع و اولین قدم،  زیارت به حساب آمده و 

ابعادى فراتر از شمارش دارد. 

هجرت، نه تنها اقدام عملى در راستاى گرویدن به مشتاقان و راهیان کوى دوست است، 

بلکه تعظیم شعائرالهى و بزرگداشت حماسه سازان عاشورا است. 

این حرکت عظیم،  انسان را در پیمودن راه هاى پر پیچ و خم زندگى پشتوانۀ بزرگى است 

و امر تجدید میثاق را در جان و روح آدمى مى گنجاند. و از این روست که مى بینیم 

 و ثبات قدم در آن را از امام خویش بطلبیم. امید 1درزیارات حضرتش آمده که ما هجرت

است که این وعدة حق روزى نیز نصیب ما شود. 

 وثْبات القَدمِ فى الهِجرَه إلَیک.(همان) 1
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سیماشناسى سیدالشهدا علیه السالم در آیینۀ زیارت ناحیه 

على اقلیدى نژاد 

آغاز سخن  

: آن گاه که خالق، در « دشت آفرینش » گل آدم را با دست هاى تکون سرشت،  ندا داد

 به افقى سید چشم دوخته بود، به روزگاران   «سپید 1« انى جاعل فى األرض خلیفه»

محمدى » مى نگریست و در وسعتى سوزان « ثاراهللا » را مى دید. آن جا بود که نسیم « انى 

 از فراز عرش وزیدن گرفت و حجتى آشکار در دستان آدم قرار داد 2اعلم ما ال تعلمون»

سجدة مالئکه نه بر خاك بلکه بر افق روشن هستى بود. آن جا که طلیعه گاه علم الهى بود 

 3 « لیبلو کم ایکم احسن عمالً »و مصداق « اسماء ». اما فراز و فرود آزمایشگاه دنیا بر سنّت

قرار گرفته بود. سنتى که بسان طوفان بر هر نهال ونهادى مى وزد تا عمق ریشه اى را 

بیازماید. 

دوران تاریک بدعت ها  

و در این میان پس از دوران سپید محمدى و در زمانه علیاى علوى و حسناى حسنى به 

مرور ابرهاى سیاه، فتنه آسمان آبى حقیقت را در پشت خود پنهان ساخت. 
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)  زمانه، زمانۀ بدعت ها بود و لقلقه زبانى دین، مؤمنان در انتظار « کوکب درى » 340ص (

دندان بر جگر مى فشردند و با سم بال، خون در طشت مى ریختند.  دورانى سیاه وسرد و تاریک؛ 

مصباحى نیاز بود تا هدایت یابند وسفینه اى تا در دریاى پر تالطم و در میانۀ امواج سهم گین،  

 1راه به سالمت به ساحل نجات برد.

ساالرى از قافله نور  

به ناگاه از افق مدینه آذرخشى جهید و قوس خود را تا کربال تمام کرد. قافله اى از نور به 

 لقب  « ثاراهللا »سرزمین خداگام نهاد و ساالرش در تکامل قوسش در یک غروب خونین در اوج،

خوانده شد. او جامى بلورین بود که حقیقت را ابدى ساخت و راه رهایى  « وترالموتور» یافت و

نشان داد. و به راستى که زیارت حقیقت بر هر حق جوى مؤمن « سرخ » را به رنگ واقعى اش، 

 « :و تکاپوگر راه رهایى واجب است و چه خوش فرموده است فرزندش امام صادق علیه السالم

 2فان زیاره قبر الحسین واجبه على الرجال و النساء » .

اما کاالى حقیقت را بى حق شناسى و معرفت به کسى ارزان  :از سوزش پلیدى ها تا دیدار خدا

نمى فروشند. ناگزیر بایستى در پیشگاه او کمر به عرفان ناب بست و جنس خود را از خاك 

انباشته به آیینه اى بدل کرد تا پلشت ها وچرك ها آشکار شود و در برابر خورشید بى غروب 

 « من : فرمودعلیه السالمپاکى ها، تاب نیاورده از ریشه بسوزد. واین جاست که اباعبداهللا امام صادق 

 هرکس به زیارت قبر حسین رود و  3أتى قبر الحسین عارفاً بحق غفرله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر؛

 به راستى حقش را دریابد،  گناهان گذشته و آینده اش بخشیده خواهد شد».

 )205،ص36اشاره به حدیث نبوى (ص) ان الحسین مصباح هدى وسفینه نجاه(بحاراالنوار، ج 1

 .345، ح237کامل الزیارات، ص  2
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 به این جا ختم نمى شود، بلکه سوزش  علیه السالم) اما حکایت آفتاب حسین341(ص 

پلیدى ها کمترین پاداش است. در رابر این دیدار شگرف سیدالشهدا تبلور ور الهى 

وجلوه اى از جمال وجالل است او بى اغراق نوعى انعکاس خدا است. بگذارید از مسیرشان 

بیرون نیفتیم وخدمت سخنشان از دست ندهیم و نور را معرف وشناساى نور قرار دهیم؛ که 

:  این چنین گوش هوش مندان را مى نوازدعلیه السالمآواى زیباى اباالحسن على بن موسى 

 « ابى عبداهللا » «من زار قبر أبى عبداهللا بشط الفرات کان کمن زار اهللا فوق عرشه؛ هرکس مزار

 1را در کنارة رود فرات به دیدار رود، همتاى کسى است که خدا را دیدار رفته باشد».

و چه جاى عجب که غافالن این دریا وآنان که راز تشنگى را راز تشنگى باید یافت 

نیافته اند،  عقوبتى سخت را باید به انتظار بنشینند. « من لم یأت قبر الحسین من شیعتنا کان 

از پیروانمان 2منتقص اإلیمان، منتقص الدین وإن دخل الجنه کان دون المؤمنین فى الجنه؛ 

هرآن کس قبر حسین را به دیدار نرود در باورش و دینش کاستى است و اگر چه اهل 

 بهشت شود جایگاهش فروتر از دیگران از مؤمنان است.» 

رازپاى فشارى  

اما به راستى راز این پاى فشارى مردانه و مصرانه در طول سال ها و از زبان فرزندان حسین 

چیست؟ در زیارت و دیدار یک قبر چه رازى نهفته است که در آن بایستى خطر علیه السالم 

 « ما کان من هذا أشد ؟و ترس به جان خرید و مزد را به همان میزان دریافت داشت

  غواصى در این دریاى آرام گرفته در کنار شط فرات چه 3فالثواب فیه على قدر الخوف »

 .278، ص 438 ح 59کامل الزیارات، باب  1
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) صدفى به دست مى دهد که این میزان استوارى را مى طلبد؟ وتمامى این 342( ص 

پرسش ها جز این پاسخى نمى تواند داشت که این هنروران خبره در دانشگاه تعلیم انسان از 

این واقعه نیز آموزشگاهى دیگر فراهم آورده ند تا بشر خسته از بن بست نان و آب و 

شهوت لختى بیارامد و در سایه سار آن بیندیشد وراه نجاتى بیاید. در این جا هدف دانش 

آموزى نیست، بلکه معرفت آموزى است ومعرفت، کالس اول آن است. در کرانۀ بى 

کران دریاى سیدالشهداء علیه السالم،  شهد شناخت را جرعه جرعه با واژگان درخشان 

زیارت هاى رسیده از منبع نور به کام زائر مى چشانند و این تازه اول راه است؛ که راز 

خوان عشق وطاعت وتسلیم وسبقت حکایتى دیگر دارد که بگذار و بگذریم. در مکتب 

دیدار حسین علیه السالم نمى توان بر فلکش سوار نشد وراهى به نجات برد، پس گزیرى 

نیست،  مگر آن که در پیشگاهشان زانوى ادب بر زمین حاجت زنیم و شیوة  شیواى 

سخن گویى با ایشان را از خود آنان دریابیم تا مصداق «الالزم لهم الحق» گردیم و از 

 1گرداب هاى « ترك وتأخروتقدم» نجات یابیم.

آیینه اى از نور و حضور 

وآن چه مرا از میان زیارات گوناگون شیفتۀ خود ساخته است، زیارتى است از فرزند او.  

قائمى به پاناخاسته و منتظرى آشفته که هر صبح وشام بر او خون مى گرید وپایان 

اندوهش را در ظهور مى جوید. آن چنان زیارتى که عالمه گران پایه مجلسى رضى اهللا آن 

را به نقل از چندین نفر از بزرگوارترین فقهاى شیعه در کتاب ارزش مندش بحار االنوار 

 ودر پایان پس از نقل سخن مؤلف المزار الکبیر مبنى بر خروج این زیارت 2آورده است.

 ) المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق والالزم لهم الحق.19، ص 87اشاره به صلوات ماه شعبان، منقول است از امام على بن الحسین(بحار االنوار ج 1

 مانند سید شریف مرتضى، شیخ مفید در المزار وشیخ محمد در المزار الکبیر. 2

                                                           



 « وظهر أن هذه الزیاره منقوله مرویه؛ روشن وآشکار :از ناحیۀ مقدسه امام آخر مى نویسد

است این  

)  343( ص 

 1زیارت دارندة سند روایتى ونقل از امام معصوم است».

بارى، پیش از ورود، این نکته بایستۀ یادآورى است که این گنج معنوى و دریاى 

خروشان معرفت عرصه غواصانى خبره، وچیره دست است که بانگاه تیز خویش، عیار 

سخن را باز شناسند و آن را با صیقل معرفت خویش شفاف سازند. ودر این جاست که 

جاى دارد، دست استدعا به پیشگاه حقیقت یابان خبره دراز نماییم وخواستار حضور و 

ورود مؤثر ایشان در این وادى شویم که این عرصه ساحتى است بس غریب، شگرف، 

شریف وشایسته توجه. از این رو، با بلم ادراکمان و یارى جستن از ستارگان درخشان 

قرآن،  سیره وحدیث بر این اقیانوس معنا شناور مى شویم تا شاید به قدر وسع خویش از 

 2عهده تکلیف برآییم که « ال یکلف اهللا نفساً إالّ وسعها» .

مناظر گوناگون  

بى گمان آن زمان که سخن از مردان بزرگ همت وعالى درجه پیش مى آید سکان قلم 

مضطرب مى شود چرا که جهات شخصیتى آنان به تعداد شعاع هاى دایره، گاه بى شمار 

مى شود. حال در کرانۀ شخصیت اکرم المستشهدین،  حسین بن على علیه السالم چگونه 

بایستى قلم راند؟ این نکته اى است سخت گران. زوایاى پنهان وآشکار زندگانى وى، 

 .328، ص 98بحار االنوار، ج 1
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دوران اطاعتش وقیام گران قدرش و...براى او وسعتى کم نظیر فراهم مى سازد و از این 

وسعت که درگذریم عمق این اقیانوس عمود بر زمین براستى براى ما بسیار مبهم 

مى نمایاند. از این روگزیرى نداریم جز آن که با مصباح زبانش گام بر کیهان معرفتیش 

بگذاریم و همتمان تنها شناسایى وتأمل در جنبه هایى محدود وکوتاه از سیماى او باشد. 

از همین منظر از نسب او آغاز خواهیم کرد و پس از سیماى فردى گونه هاى سیمایى او 

را پى خواهیم گرفت. 

)  344(ص 

-سیماى فردى  1

.نسب شناسى  1-1

در بحث از نسب، زیارت نامه ها بر دونسب تکیه مى کنند که در این صورت ضمن توسعه 

در مفهوم این واژه حکایتى پندآموز را نیز به دنبال دارد. 

الف- سلسلۀ الهى  

درابتداى برخى از زیارات حضرت به ویژه زیارت ناحیه، آنچه براى ورود زائر پسندیده 

« السالم على آدم صفوه اهللا، السالم على شیث...السالم  :آمده است، سالم بر انبیاى الهى است

این سلسله به همراه درودهاى متصل وبر شمردن صفات نیکوى  1على إبراهیم و...» 

 2« السالم على محمد حبیب اهللا وصفوته» هرکدام از این برگزیدگان ادامه مى یابد تا به

 .14زیارت ناحیه مقدسه، ص  1
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مى رسد. از این پس نیز سالم ها به امیرمؤمنان،  فاطمه زهرا، امام حسن و سرانجام سیدالشهدا 

نثار مى شود. با پس زنى حجاب ها آنچه از میان این باغستان پر نشاط سالم ها بر مى آید، در 

واقع تنها عرض ادبى خالى نیست، بلکه در این بین مى توان یک « اتحادى معنوى » را 

نتیجه گرفت. فقرات زیارت به ما این گونه مى فهماند که امام شهید در پیوندى معنوى با 

سلسله اى الهى است. اونسبت به آدم نه از حیث صلب بلکه از حیث پیام آورى ورسالت 

دارى مى برد، به تعبیرى او دارندة  همۀ  خوبى هاست که آن شریفان داشته اند. مگر نیست 

 « وجعلناهم أئمه یهدون :که او مصباح هدایت است وسفینۀ نجات وانبیاء نیز چنین بوده اند

« لو لم یکن فى الدنیا :  مگر نیست که او در راه حق ترسى نمى شناسد و مى گوید3بأمرنا»

 4ملجأ وال مأوى لما بایعت یزید » 

 « الذین یبلغون رساالت اهللا ویخشونه و ال  :وانبیا نیز بنا بر توصیف او این چنین هستند

) 345(ص 

 2« أرید أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنکر»همواست که فریاد بر مى آورد  1أحداً إال اهللا ». یخشون 

او  3 « ویقتلون النّبین بغیر حق».:وانبیا نیز از همین جام جرعه نوش شهادتند ورنگ آن مى پذیرند

 « ولقد بعثنا فى کل اُمه رسوالً أن :طاغوت مى شکند و بعثت انبیا نیز بر همین تعلق گرفته است

 .73سوره انبیاء، آیه  3

 .178عوالم العلوم، ص 4

 .39سوره احزاب،آیه  1

 .264، ص 2حیاه االمام الحسین بن على، دراسه و تحلیل، ج 2
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«وبذل مهجته مى طلبد و به مقام  «زندان جهالت ها»  او رهایى عباد را از4اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت»

 مى رسد وانبیاء نیز پیوند خویش با خدا این چنین 5فیک لیستنقذ عبادك من الجهاله وحیره الضالله»

 « هو الذى بعث فى االُمیین رسوالً منهم یتلوا علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه و إن :استوار مى کنند

واین را نیز بگذار وبگذریم تا شاید در آنچه آینده خواهد آمد،  6کانوا من قبل ضاللٍ مبین».

بتوانیم گوشه هایى دیگر را بپیماییم. واین همه نشان دهندة آن است که از نخست انبیا تا 

 همه عضو قبیلۀ الهى وحزب رحمانى هستند و چه نسبى شریف تروبرتراز این. علیه السالم حسین

ب- سلسلۀ صلبى  

«السالم  :دراین بخش زیارت نامه بیشتربا ظرافتى ویژه به نسب او ازحضرت خاتم مى پردازد

 7على ابن خاتم األنبیاء، السالم على ابن سید األوصیاء السالم على ابن فاطمه الزهراء السالم على ابن خدیجه الکبرى...»
در مقام کنونى نیز شاید آنچه بیش از سلسلۀ صلبى مالحظه مى شود، همین پیوند معنوى 

است. چراکه آنچه پس از این مورد تأکید قرار مى گیرد،  صعود به جنبه هاى معنوى است؛ 

« السالم على ابن سدره المنتهى، السالم على ابن جنه المأوى، السالم : آنجا که باید گفت

 8على ابن زمزم والصفا»

)  346(ص 
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بلکه اگر گامى فراتر نهیم این درودها وارد جنبه هایى عمیق تر مى شوند و علت این همه 

 « :سپاس را در مجاهدتى خونین،  صبرى ستبر و عصمتى به همراه اصحاب کساء مى جویند

السالم على المرمل بالدماء، السالم على المهتوك الخباء، السالم على خامس أصحاب أهل 

وچه زیبا وعارفانه است این سالم ها و چه شعله اى مى اندازد به خرمن خرد و 1الکساء» 

عاطفه. 

.در مهد  2-1

شاید یکى از زیاراتى که به صورتى کوتاه بر محور نوزادى حضرت گردشى کوتاه دارد 

 « السالم على من افتخر به جبرئیل،  السالم :همین زیارت است. در بخشى از آن مى خوانیم

 اگر چه براى بسیارى معلوم نیست،  کیفیت این ماجرا به 2على من ناغاه، فى المهد میکائیل»

چه گونه است؟ ودر تفسیر این بخش بایستى از کجا سود جست؟ اما دست کم این ماجرا 

نشانى از حضور ملکوتى وخادمانۀ فرشتگان در پیشگاه این خاك نشینان الهوتى است. و 

چه سهل است این قضاوت در نظر قاصر صاحبان بصیرت الهى و آگاهان رموز سر به مهر. 

.ویژگى حاکم در زندگانى  3-1

آن اصل حاکم و نفوذناپذیر علیه السالم در دوران زندگى، قیام و شهادت امام حسین بن على 

که هم چون پرتویى قدرت مند وى را تحت تأثیر قرار مى داده، اطاعت از خدا، پیروى 

ازرسول خدا وشنوایى آگاهانه از وصى خدا و پاى بندى به وصیت حجت خدا بوده است. 

 « کنت هللا طائعاً ولجدك  :این اصل الگو در لسان زیارت این چنین آمده است

 .22همان، ص  1

 .هرچند در این مورد از جبرئیل نام برده شده است نه میکائیل.188، ص 44، جهت اطالع بیشتر نک.بحاراالنوار،ج30همان،ص 2

                                                           



 یا آنجا که 1 تابعاً ولقول أبیک سمعًا وإلى وصیه أخیک مسارعاً»   صل اهللا علیه وآله وسلم) محمد347(ص 

بى گمان این قانون والگو بر هر  2 « سالکاً طرائق جدك و أ بیک، مشبهاً فى الوصیه ألخیک»:مى گوید

آزادى خواه طرف دار مکتب خونین حسین خط کشى بى خطا و معیارى بى اشتباه است. 

(الف- بندگى)  . ویژگى هاى فردى 4-1

در فرهنگ اسالمى، از جمله محک هاى بازشناسى عیار انسانیت وبندگى، بر پا دارى 

 بر اساس زیارت حاضر تکالیف خویش را درسه علیه السالمتکالیف الهى است. وحسین 

 فردى، اقتصادى و اجتماعى به نیکى به سرانجام مى رساند؛ چنانکه –عرصۀ  عبادى 

 بر پایۀ 3 « أشهد أنّک قد أقمت الصلوه وأتیت الزکوه وأمرت بالمعروف، نهیت عن المنکر والعدوان»:مى خوانیم

این قسمت، بندگى با اقامۀ نماز به تنهایى حاصل نمى گردد بلکه آن کس طعم شیرین 

عبودیت و بندگى را مى چشد که در تمامى عرصه ها سر بر آستان تکالیف بساید ودر میان 

شب هاى  تارشب رازنده داشته،  خاضعانه و خاشعانه در رکوع وسجده اى طوالنى راه عزت 

 4« کنت..متهجداً فى الظلم...طویل الرکوع و السجود.» :بپیماید

ب-پاکیزگى معنوى  

در زمانه اى که اشباح شیطانى جن و انس با هجوم همه جانبه شان بدعت ها را رواج و 

سنت هاى اصیل را به عقب مى راندند ولغزشگاه هاى بسیار و دره هاى هولناکى را فرا روى 

 .38زیارت ناحیه، ص  1

 .42همان، ص  2

 .38همان،ص  3

 .44 و 42همان،ص  4

                                                           



مؤمنان قرار مى دادند، بایستى کسى مى بود تا هم چون دژى تسخیر ناپذیر مظهر طهارت 

وپاکى باشد. در برابر همه پلیدى ها وسایۀ سنگین سیاهى ها نقطه اى روشن و ناب  

)  348(ص 

مایۀ بسى امید است وپنچمین همراه کساء مصداق همین روشنایى است. که بایستى به او 

چرا که او دارنده سند بندگى است،  با مهرى 1« السالم على من طهره الجلیل» : خطاب کرد

 :از اخالص وهمین است که شیطان احساسش در پیشگاه او عاجز است وحقارت

 2« فبعزتک ال غوینّهم أجمعین إال عبادك منهم المخلصین».

ج- شکیباى حساب کننده  

در راهى که سرور شهیدان برگزید و بر آن راه هرچه داشت گذاشت، دو خصلت مدام در 

کنار یکدیگر مى بایست باشند تا بیمه کنندة سعادت گردند. چه کاستى در هر کدام باعث 

نابودى سرمایه و هدر رفتن توان است. این دو یار جدا ناشدنى در طریقت حسینى 

شکیبایى وحساب کنندگى با خداست. حسین  کاالى هستى خویش را به بازار کسى جز 

او از جد، پدر 3 « إنّ اهللا اشترى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنه» :خدا نمى برد

« ما أسئلکم علیه من : و مادرش به خوبى آموخته است، کاالى او را جز خدا اجر نمى دهد

 واز آن سو راه بازار خدا سخت است و مرکبى جز 4أجرٍ إن أجرى إالّ على رب العالمین»

 .30همان،ص 1

 .83-82سوره ص، آیات  2

 .111سوره توبه،آیه  3

 .164سوره شعراء، آیه  4

                                                           



شکیبایى نمى طلبد و او چه نیکو به این هر دو عامل بود که خود نیز بر همین راه رفت و 

 « السالم على : پس حق است که خطابش این باشد5« اللهم صبراً واحتساباً فیک»: گفت

 6المحتسب الصابر.»

د- بر ساحل صفات  

وبه راستى که در جمله هایى از زیارت قلم صبر وطاقت از کف مى دهد و حیران و 

سرگشته بر ساحل صفات تنها به نظاره مى نشیند.چراکه هر کدام کتابى گران وزن وگران 

سنگ وقلمى غیر از این قلم ها مى طلبد. پس بیایید با یکدیگر بر بال زیارت نشسته از  

) 349(ص 

 «کنت...قویم : آسمان برآنان بنگریم که تنها ازاین رهگذر حدى براى آنان متصور است

الطرائق، کریم الخالئق، عظیم السوابق، شریف النسب،  منیف الحسب،رفیع الرتب، کثیر 

 اهأو شهید إمام علیم جواد منیب رشید المناقب، محمود الضرائب، جزیل المواهب، حلیم

 تو این چنین بودى، بر راه هاى استوار گام مى نهادى ( واز لغزش گاه ها بر 1حبیب مهیب؛

مى گذشتى) منشى بزرگ وارائه، گذشته اى درخشان، نسبى شریف، حسبى واال ورتبه اى 

عالى داشتى؛ دارندة  فضائل بسیار با سرشت هاى ستایش شده و موهبت هاى فراوان بودى و 

بردبار و کمال یافته، روبه سوى خداکرده، بخشنده،  دانا، توانا، راهبرى شهید،  زارى 

 .402موسوعه کلمات المام الحسین، ص  5

 .28زیارت ناحیه، ص  6

 .42همان،ص  1

                                                           



کننده اى الهى و محبوب بودى و داراى وقار. ودر دل این همه بزرگى دیگر صفات نیز 

یافت مى شوند که به بخش هاى دیگر وا مى گذاریم. 

. دار دنیا 5-1

 به دنیا نیز کاویده مى شود که به  علیه السالمدر فرهنگ خاصه زیارت ناحیه،  نگاه حسین

اختصار به پردازش این قسمت نایل مى شویم. 

الف- گذرگاه، نه قرار گاه  

بدیهى است که سنت حضرت رب بر حضور انسان برزمین تعلق گرفته است واین 

سرنوشتى است گریزناپذیر. اما آنچه مهم است، کوتاهى مدت قرار در این گذرگاه است؛ 

از این رو دنیا تنها 2« ولکم فى األرض مستقر ومتاع إلى حین» : چه این که خداوند فرمود

گذرگاه وپلى است براى عبور نه قرارگاهى براى آسودن و غنودن. تعبیررسا، کوتاه، شیوا 

 3«الدنیا، دار ممرٍ ال دار مقرٍ»: و ارزش مند مولى الموحدین نیز بر همین محور مى چرخد

همین است که سیماى حضرت سیدالشهدا در این عرصه نیز « زاهداً فى الدنیا زهد الراحلِ 

شناسانده مى شود. 4عنها» 

) 350(ص 

ب- نگاهى وحشت زده  

 .36سوره بقره، آیه  2

 .656، ص 133نهج البالغه، حکمت  3

 .44زیارت ناحیه، ص  4

                                                           



حسین در قمر دره دنیا فرو نمى رود و بر دیوارهاى 1« ناظراً إلیها بعین المستوحشین منها» 

نا استوار آن گام نمى نهد. 

 « مثل الدنیا کمثل الحیه لینٌ مسها والسم الناقع فى جوفها یهوى :اواز پدر آموخته است

 « دنیاى (حرام) چون مارى پوست نرم و 2إلیها الغر الجاهل ویحذرها ذو اللّب العاقل»

سمى است. نادان نیرنگ خورده به او مى گراید و هوش مند عاقل از آن مى پرهیزد.»  

ج- بازداشت آرزوها  

همگى ما طعم دنیا را چشیده ایم و به روشنى آگاهیم که آرزو فرزند ماندگار دنیا است. تا 

دنیا باقى است، آرزو نیز از کنار مادر شیر مى نوشد. اما هر که سر بر استان حسین 

مى گذارد، باید بداند که زهد وبى نیازى هر و از پررنگ ترین رنگ هاى این مکتب است. 

وبى نیازى، یعنى « ترك 3و زهد به فرمایش موالى موحدان « کوتاه کردن آرزوست»، 

در دانشگاه سیدالشهدا مدرك شهادت داده مى شود و در راه شهد وشهید وشاهد 4المنى» 

مى بایست واحدهاى ایثار ونثار را گذراند. در کالس موالیمان حسین فرهنگ « لن تنالوا 

 – رایج است. واین همه سخت با آرزو- این فرزند خلف دنیا 5البرحتى تنفقوا مما تحبون»

؛ « آرزوهایت از 6ناسازگار است. پس باید هم چون او بود که « آمالُک عنها مکفوفه» 

دنیا باز داشته شده است.»  

 .44همان،ص  1

 .653،ص 119نهج البالغه، حکمت  2

 .128، ص 81الزهاده قصر االمل، نهج البالغه، خطبه  3
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د-زیورها 

دنیا بسان نوعروسى است فریبنده وافسون گر، اگر چه متاعش ناپایدار است،  اما بسا افراد 

در دوستى اش یک دل و پایدارند و در به فراموشى سپردن فنا پذیریش متحد 

)  351(ص 

اگر چه زندگانى اش کوتاه و ارزشش ناچیز است اما زیورهایش، کم چشم ها را کور 

 وچه هشدارى 1نکرده است و کم انسان ها را در پى خویش خسته و درمانده نساخته است.

مال وفرزند وزن وسیم همه 2دارد کالم الهى در این باره « زین للناس حب الشهوات» 

 چشمان 3زینتند ما در این سیاه بازار اوهام،  فریاد على بلند است که « غرى غیرى»

عبرت آموز آن یگانۀ دوران و وصى پیامبر خدا آینده را مى کاود و سرانجام این آغاز 

« کیف أصبحت بیوتهم قبورا و ما جمعوا بورا وصارت أموالهم : نافرجام را بر زبان مى راند

 وحسین که ادامۀ زندگانى اوست،  جز این نمى تواند 4للوارثین وأزواجهم لقوم آخرین»

باشد. پس او نیز همتش از زیورها و زینت هاى دنیوى منصرف و به جهان باقى مایل 

 از این رو، در 5« وهمتک عن زینتها مصروفه...ورغبتک فى اآلخره معروفه»: است

عاشورا زینت هاى اجبارى این دنیا را به درخت بى زوال « باقیات الصالحات»  پیوند مى 

« المال و البنون زینه الحیوه الدنیا والباقیات الصالحات خیرٌ عند ربک ثواباً وخیرٌ : زند

 .638 نهج البالغه، ص 77با استفاده از حکمت  1

 .14سوره آل عمران، آیه  2

 .638، ص 77نهج البالغه،حکمت  3

 .250 ص 132همان، خطبه  4

 .44زیارت ناحیه،ص  5

                                                           



 چرا که او مى خواهد در همه آزمایش ها سر فراز باشد واین نیز عرصۀ آزمایش 6أمالً»

«چراکه او مى خواهد در همه آزمایش ها سر فراز باشد و این نیز عرصۀ آزمایش : است

 7 واعملوا أنما أموالکم وأوالدکم فتنه و أن اهللا عنده أجرٌ عظیم».:است

هـ - شادمانه ها  

در اندیشۀ سرور کربالییان،  دنیا محل شادمانه هایى متضاد است. اودر مکتب پدر آموخته 

دنیا هم مزرعه عذاب است هم نجات. دنیادار صدق وراستى براى راست کرداران است 

وسراى تن درستى براى دنیا شناسان. این خانه مى تواند پندآموز عبرت پذیران وزاد دهندة 

دوراندیشان باشد. دنیا سجده گاه دوستان خدا،  نمازگاه فرشتگان و فرودگاه کالم خداست. 

این جا همان جاست که بایستى به تجارت با خدا رفت ونفس را نه به ثمن  

) بخس بلکه ثمین فروخت و این جا همان جاست که مشهد او و آغازگاه 352(ص 

 او از شادمانه هاى دنیا این چنین بهره مى برد، 1معراجش به سوى جایگاه خدایى اش است.

راه عزلت و بریدگى از 2همدمى با بیت و محراب؛ « وأنت...جلیس البیت والمحراب» 

 مى گردد و بر شادمانه هاى 3شهوت ها ولذات را مى جوید و « معتزل عن اللذات وشهوات».

 .46سوره کهف، آیه  6

 .28سوره انفال ،آیھ  7

 .657 نهج البالغه، ص 131به روایت حکمت  1

 .44زیارت ناحیه،ص  2

 .44همان،ص  3

                                                           



 واین بود 4« وإلحاظک عن بهجتها مطروفه»: غیر خدایى یک سره چشم بر مى بندد

حکایت حسین ودنیا.  

وچه زیبا بود آن گاه که در آخرین لحظات زندگى اش بر دنیاى یزیدیان شورید و حذر را 

 « بندگان خدا از خدا بهراسید واز دنیا بپرهیزید. اگر قرار بود همۀ  دنیا به :بر سرآنان بارید

یک نفر داده شود و آن یکى براى همیشه در این دار بماند پیامبران براى ماندگارى 

سزاوارتر وجلب خشنودى آنان بهتر وچنین حکمى شایسته بود. اما هرگز چراکه خداوند 

دنیا را فانى آفرید که تازه هایش کهنه ونعمتش روبه زوال وسرور و شادیش به غم واندوه 

 5بدل خواهد گردید. دون منزلى است و موقت دارى.»

. لقب ها 6-1

در اغلب زیارت ها سید شهیدان القاب خاصى را به خویشتن اختصاص داده است؛  این 

  :القاب را مى توان به سه دسته کلى تقسیم نمود. از جمله

 لقب هاى منزلتى  :الف

 7 یا « السالم على حجه رب العالمین»6مانند « السالم على خامس أصحاب أهل الکساء»

این گونه القاب و توصیفات بیشتر ناظر به مقام شناسى و منزلت یابى حضرت، در خصوص 

عصمت و امامت است. 

 .44همان،ص  4

 .418موسوعه کلمات االمام الحسین، ص  5

 .22زیارت ناحیه،ص  6

 .26همان،ص  7

                                                           



)  353(ص 

لقب هاى جهادى   :ب

این گونه  لقب ها برجنبه هاى حماسى تأکید مى نمایند  وکنایه اى از شجاعت  وسلحشورى 

 1« السالم على یعسوب الدین».: موالست

ج-لقب هاى شهادتى  

این لقب ها ناظر به زوایاى گوناگون هستند، اما همگى در محور شهادت مظلومانه 

که بر بحث تنهایى اصرار مى ورزد یا  2« السالم على غریب الغرباء » : شریکند، مانند

که هر دو بر جایگاه شهادتى 4 یا « أکرم المستشهدین » 3« السالم على شهید الشهداء»

حضرت نظر دارند در این میان برخى لقب ها در عین آن که اشاره اى کنایه آمیز به شهادت 

 5« السالم على صاحب القبه السامیه ».: دارند، منزلت حضرت را پس از شهادت به بیان مى نشیند

البته در این مجال اندك نمى توان بر بسیارى از این القاب متأمالنه نگریست، اما بى گمان 

شرط ادب و کمال آن است که معرفت جویان در این راه نیز گامى نهند که بى تردید هر 

کدام دفترى مستقل مى طلبد وپژوهشى ژرف. از این رو،  این نوشتار با توجه به تکلیف 

اختصار از بسیارى بحث ها مى گذرد. به امید آن که ره پویان دیگر در این وسعت پر 

نشاط وطراوت خوشه اى از گل هاى حسینى بر چینند. و ما از باب تیمن وعرض ادب دو 
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 « :شکوفه سالم را از باغ پر ریحان زیارت ناحیه برآن صاحب تربت شافى عرصه مى داریم

 6السالم على من جعل اهللا الشفاء فى تربته. السالم على من االجابه تحت قبه ». 

 اجتماعى  –.سیماى سیاسى 2

. روزگار دهشت  1-2

پس از روزگار پرآشوب عثمان نوبت به امیر مؤمنان رسید. از او خواسته شد تا افسار شتر 

خالفت را به دست گیرد وآن را در مسیر اصلى اش براند. اما در همان روزها آغازین 

 « :سفرة دردها و حسرت ها را برگشود و در برابر مسلمانان از گذشته ها سخن راند

بندگان خدا در زمانى واقع شده اید که خیر و نیکویى به آن پشت کرده و شرو بدى بدان 

روى آورشده است و ابلیس هر روز بیش از گذشته در کار گمراهى مردم طمع مى ورزد 

و ...کجایند خوبانتان و وارستگان از شما، آنان که در کسبشان از حرام مى گریختند و در 

 وپس از پدر اندکى بعد ریشه حیات سبط اکبر نیز 1کردار و اندیشه پاکى بر مى گزیدند.»

در سم جهالت ها مى سوزد و خون هاى به دل برگرفته را در طشت فراغ از دردها مى ریزد 

و اکنون نوبت حسین است. امروز دوران فتنه ها است و بدعت ها. زمانه اى نا امن است که 

« آیا تو قاتل حجر و : در نامۀ دردناك و پر شور امام به معاویه این چنین انعکاس مى یابد

یاران او نیستى؟ که اهل پرهیزگارى و بندگى بودند و براى از میان برداشتن بدعت و امر 

به معروف ونهى از بدى ها قیام کردند... آیا تو کشندة عمروبن حمق که از بسیارى 

عبادت چهره و تن فرسوده بود، نیستى؟ آیا تو ادعاى فرزندى زیاد براى ابوسفیان 

نکردى... وسپس او را بر مردمان سلطه بخشیدى تا بر مسلمانان سخت گرفته،  دست و پاى 
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 « هرآن :او از جدش به یادگار داشت که2آنان بریده، بر شاخه هاى نخل به دارآویزد.» 

کس چنین احوالى ببیند وبر آن نخروشد و با کردار و گفتارش بر نیاشوبد همان شایسته 

 اما او حافظ حقوق 3که خداوند وى را به جایگاه ظالمان و بدعت گزاران بیندازد.»

ضعیفان بود و بهار یتیمان و پناه گاه مردمان به شمار مى آمد « وتأخذ للدنى من الشریف 

 « : و در برابر دیدگانش دارا و ندار یک سان بودند4...کنت ربیع األیتام وعصمه األنام»

تساوى فى الحکم بین القوى  

 )  355( ص 

 بود، در برابر این 2 اما مگر مى شد آن که « لإلسالم والمسلمین راحماً»1والضعیف»

طغیان ها در گوشه اى زانوى سکوت در بغل بگیرد؟ پس بایستى به پا مى خاست، سنت ها 

را بر پا، فتنه ها را خاموش، و راه هاى محکم حقیقت را باز مى گفت و حق جهاد را ادا 

 « وسننت السنن وأطفأت الفتن وأوضحت سبل السداد وجاهدت فى اهللا حق :مى نمود

 از این رو، او مى بایست ریشۀ  مستمندى را بسوزاند وگردن کردن کشان را 3الجهاد»

 .203،ص 1االمامه والسیاسه،ج 2
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 « ولعماد الدین رافعاً :بشکند و بر سرشان بکوبد تا ستون دین پا برجا و استوار بماند

. 4وللطغیان قامعاً وللطغاه مقارعاً»

. مبارزه، شیوه ها وروش ها  2-2

از جمله ویژگى هاى زیباى زیارت ناحیه،  سیماشناسى تاریخى نهضت حسینى است. بر 

اساس این متن حماسه « ثاراهللا» تنها به قیام عاشورا خالصه نمى شود، بلکه قامت این 

حماسه به درازاى مدت امامت حضرت است. به همین جهت به روش هاى موال در طول 

این دوران نگاهى گذرا خواهیم انداخت. 

 سکوت فعال  –الف 

پس از برادر او نیز در کنارة امن حرم پیامبر آرام گرفت و جلیس بیت و محراب گشت 

 « وأنت فى حرم جدك قاطن..جلیس البیت و المحراب، معتزل عن :وترك لذات گفت

 6 اما بین او وظالمان خط پر رنگى از تفاوت است « وللظالمین مباینٌ»5اللذات والشهوات»

او اگر چه بنابر مصالح دست بر قبضۀ جهاد و شهادت ندارد، اما بر انکار قلبى وزبانى تا 

: حد ممکن پاى مى فشارد، چرا که او عارفى زندانى در کنج سجاده نیست

 )  356(ص 
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 : واز آن جمله مى توان برشمرد1« وتنکر المنکرات بقلبک ولسانک على حسب طاقتک»

 « به خدا سوگند من فتنه اى براى مردم :در آن نامه نوشت : که نامه اش به حکومت فتنه

بزرگ تر از حکومت تو نمى بینم ...به خدا قسم من جهاد با تو را برترین کارها مى دانم و 

 2به آن سبب تقرب خدایم را مى جویم.» 

 در مجلسى بر معاویه مى شورد و خود را فرزند کسى که :بیان کنندة منزلت خاندان وحى

در پاکى به مانند آب آسمان است، بر مى شمرد. اهل وتبار خویش را نیک نام و شریف 

معرفى مى کند و همۀ این ها را نه براى کسب افتخار و امتیاز جاهلى، بلکه در پیوندى با 

 « من فرزند آنم که خشنودى اش، رضاى خداى رحمان و :خدا به ارزیابى مى نشیند

 3خشمش غضب خدا است.»

 درآن کنگره درصحراى منى و در جمع  تابعین  و فرزندان   صحابه مى خروشد و :کنگرة  حج

 4معاویه را ستم کار و همه را به حق فراموش شده اش مى خواند.

 در میان سنت هاى رایج قبیله اى که :مرزکشى بین خاندان والیت و حکومت ظلمت

ازدواج خود مى توانست راهى براى پیوند باشد، امام مبارزه اى ظریف را بر مى گزیند و 

خواستگارى  معاویه را از دخترعبداهللا بن جعفر، براى فرزندش یزید ناکام مى  ذارد تا 
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دستاویزى در دستان آن پیر زخم خورده، قرار نگیرد و وسیلۀ کسب اعتبار او و فرزندش 

 5فراهم نگردد.

 در مجلسى در پاسخ به آنچه معاویه از کشتار شیعیان بیان مى دارد وقصدش :کنایه از کفر

 «اما اگر ما پیروانت را بکشیم، آنان را نه :تضعیف موقعیت و تهدید امام است، مى فرماید

 و این همان حکایت سکوت فعالى 6کفن و دفن مى کنیم و نه برآنان نماز مى  گذاریم».

است که او برحسب طاقت وامکانش بدان پرداخت. 

 )  357( ص 

ب- انکار کامل  

مرگ دژخیم حیله گر اموى و فرا رسیدن ایام حکم رانى فرزند سبک سر او، اوضاع را به 

گونه اى دیگر تغییر داد و این احوال راهى دیگر را مى طلبید. «ثم اقتضاك العلم لإلنکار و 

 واکنون زمانۀ عمل بود وافکار عملى. اوضاع آن زمان از زبان 1لزمک أن تجاهد الفجار»

 «مردم آگاه باشید، اینان فرمان برى از خدا را ترك :امام این گونه شفاف گشته است

وپیروى از شیطان را بر خویشتن واجب نموده اند. فساد تباهى را ترویج وحدود خدا را به 

 به خود – که ویژة خاندان پیامبر است –تعطیلى کشانده اند و سرمایه هاى اقتصادى را 

 و در این زمانه، آیا جاى هیچ سکوت است؟ پس با دلیرى در 2مخصوص گردانیده اند.»

برابر خواست ولید در بیعت با یزید قد علم کرده، از بیعتش سر باز مى زند و خطاب 
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 «اى فرمان دار حکومت، ماییم خاندان نبوت ومعدن رسالت. ما خاندان، محل آمد :مى کند

و شد فرشتگان و جایگاه نزول رحمت حقیم. خداوند اسالم را از ما آغاز و با ما به پیش 

خواهد برد. و یزید فردى شراب خواره و کشندة بى گناهان است که حرمت تکالیف الهى 

 بدین سان امام گام در آخرین مرحله 3را نگاه نداشته و آشکارا فسق وفجور روا مى دارد.»

 «ومنهم المنکر :آمریت به معروف ونهى از پلیدى ها مى گذارد تا مصداق گفتار پدر شود

 چرا که او به نیکى مى داند، کارهاى نیک همگى ونیز جهاد در 4للمنکر بیده ولسانه وقلبه»

راه خداوند در برابر این وظیفه هم چون قطره اى است بر دریاى خروشان وگستردة اعمال 

 «وما أعمال البرّ کلها والجهاد فى سبیل اهللا عند األمر بالمعروف والنهى عن المنکر :محبوب

پس در کنار امر جدش زبان به این کالم مترنّم مى سازد و خداى 5إالّ کنفثه فى بحر لُجى» 

  6 «اللهم إنّى اُحب المعروف و أُکره المنکر»:را مخاطب مى سازد

)  358(ص 

ج-دعوت با حکمت 

جو مدینه بسیار ملتهب است و امام مى داند که از او در نخواهند گذشت. پس با خاندان و 

 «فسرت فى أوالدك وأهالیک و :پیروانش راه سفر پیش مى گیرد و به سوى مکه مى راند

 هدف او نه فرار وگریز از چنگال مرگ بلکه تکمیل برنامه خویش 1شیعتک وموالیک»
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است. همان که بارها وبارها گفته بود. یعنى «اصالح» در تمام جنبه ها. وحال او به مکه 

رسیده است در منى خواص را مى یابد زبان به حکمت مى گشاید ولب به شکایت. چراکه 

 :اگر خواص از مسیر حق منحرف نگردند، عوام بر پل راستى استقامت خواهند کرد

«وصدعت بالحق والبینه ودعوت إلى اهللا بالحکمه... و أمرت باقامه الحدود والطاعه 

«مجارى کارها واحکام به دست عالمان به  : واین چنین مى گوید، با آن خواص2للمعبود.»

دین خدا است، که بر حالل وحرام خدا آگاه و امینند ولى از شما این منزلت ربوده شد. 

وآن از کفتان نرفت مگر به دورى تان از حق واختالفتان درسنت پیامبربا اینکه دلیل 

روشن بر آن داشتید. واگر بر آزارها شکیبایى مى کردید و هزینه هایش به جان 

مى خریدید زمام امور خدا با شما بود واز جانب شما جارى. شما ظالمان در جاى خود 

نشاندید و امور خدا را به آنان واگذاشتید تا به شبهه بپردازند و در شهوت و دل خواه خود 

راه بپیمایند... پیمان هاى خدا شکسته مى شود، مى بینید و پریشان نمى گردید...نابینایان، از 

کار افتادگان وبى زبانان در شهرها رها شده اند و رحم نمى  کنید و به مسئولیت خویش سر 

نمى سپارید و به متعهدان وآن کسان که در این راه کوشایند، وقعى نمى گذارید و خود به 

 3سازش با ستم کاران آسوده اید.»

د- دعوت به رشد و هدایت 

حسین  خویش را خواستار هدایت مى دانست و در هنگامۀ سختى به یارى اش مى شتافت 

 وى هدایت را در کمال مى یافت و همگى را به  4«تحوط الهدى و تنصر»
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«سبیل رشاد» مى خواند، چرا که وى علت العلل جهالت ها و دور افتادگى از حق وفرو 

رفتن در منجالب بدعت ها را در نبود رشد معنوى واسالمى جامعه جستجو مى کرد. پس 

«دعوت إلى الرشاد و أوضحت سبل السداد» را در پیش گرفت و به هر بهانه این کالم را 

 «شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش :بازگفت و در نامه اى به مردمان بصره نوشت

 مى خوانم اوضاع چنان است که مرگ سنت را در برگرفته و بدعت سر برآورده است. 



 1اگر سخنم را بشنوید به راه کمال ونیک بختى رهنمونتان خواهم گشت.»

هـ - اندرز با تکرار  

با اندك کاوشى دروقایع حماسۀ جاودانه حسین، این حقیقت به راحتى عریان مى شود که 

موال در هر جا و با کمتر بهانه اى به وعظ واندرز مى پردازد. این ماجرا به ویژه در آخرین 

لحظات به زندگانى ایشان، رنگ وبویى دیگر مى گیرد. او امام است؛ مرهم زخم ها وراحم 

 «هان اى مردم! :مردمان، او فرزند «عزیزٌ علیه ما عنتم» است پس لب به اندرز مى گشاید

به سخنم گوش فرا دهید و در پیکارم نشتابید تا حق اندرزتان که بر دوش من است ادا 

نمایم و عذر آمدنم را بیان... به درستى که ولى من خداى نازل کنندة قرآن است اوست 

که صالحان را سرپرستى مى کند. اما بعد، اکنون نسبم را بررسى کنید و بنگرید من 

کیستم؟ آن گاه به خود آیید و خویشتن را نکوهش کنید و بنگرید آیا شما را رواست 

 2که مرا کشته،  حرمتم را هتک کنید.»

وتو اى موالى ما، تا آخرین دم بر این راه اصرار ورزیدى و باران پر رحمت اندرزت را 

بر آن خاك نشینان بى حاصل باریدى ودریغ از آن همهمه ها. هنوز فریادت را به گوش 

 «واى بر شما، شما را چه شده است که سکوت اختیار نمى کنید تا :داریم که مى فرمودى

سخنانم را شنوده، به رشد وسعادت وکامیابى رهسپار شوید. هر آن کس از من پیروى 

 وپس از این اندرز بسیار 3کند، از راه یافتگان است و آن کس که نه، از هالك شدگان.»

وتأکید 

 .266،ص 4تاریخ طبرى،ج 1

 .419موسوعه کلمات االمام الحسین،  2

 .240تحف العقول،ص  3

                                                           



) 360(ص

 1 «فجاهدتهم بعد اإلیعاز لهم و تأکید الحجه علیهم.»:بر آن، رهسپار میدان مجاهدت گشتى

و- جهاد 

وآن گاه که اندرزهایت بر دیوارة سنگى قلب هایشان اثرى نینداخت، رجز خوانان به 

صفوفشان تاختى. 

 2الموت أولى من رکوب العار والعار أولى من دخول النار

ودر دل آن گرد و غبار، مردانه مى رزمیدى و نامالیمات را به جان مى خریدى. آن چنان 

 «وأنت مقدم فى الهبوات. ومحتمل لألذیات،  :که فرشتگان از صبر تو به شگفت در آمدند

 3قد عجبت من صبرك مالئکه السموات.»

 «صبراً على قضائک،یا رب :ودر آخرین رمق، حقاً که عالمى از آن مناجات به عجب آمد

ال اله سواك، یا غیاث المستغیثین ما لى رب سواك وال معبودغیرك، صبراً على حکمک». 

وصد لعن ونفرین بر آنان باد که اسالم زنده را سر بریدند و مجسمۀ نماز و روزه و تندیس 

 «فالویل للعصاه الفساق قد قتلوا بقتلک :راهنما به سوى سنت ها واحکام را بر خاك افکندند

 4اإلسالم، وعطلوا الصلوه والصیام، ونقضوا السنن واألحکام.»

 .46زیارت ناحیه، ص  1

 .499موسوعه کلمات االمام الحسین، ص  2

 .50زیارت ناحیه،ص  3

 .54همان،ص 4

                                                           



.رهبرى وعدالت 3-2

آنچه تاکنون آمد، تنها روشن کنندة برخى اهداف وروش ها در طول دوران حماسه 

 :وامامت بود. اما هدف مهم و ارزش مند امام همانا بسط عدالت اجتماعى و نشر آن بود

 واین مهم جز با به دست گیرى رهبرى جامعه نه ممکن 1) «بسط العدل و تنشره»361(ص 

بود و نه میسور. به همین جهت، در متن گفتار حضرت سیدالشهدا در مناجاتى با 

پروردگار خویش ضمن برائت جستن از بازى قدرت برسر سراى دنیا، اهداف خود را به 

 «پروردگار! تو مى دانى این حرکت نه براى رقابت بر سر حکومت و :روشنى باز مى گوید

قدرت ونه به مقصود به دست آورى مال بى مقدار دنیاست بلکه براى  نمایاندن  نشانه هاى 

دین تو به مردم و اجراى اصالح در سرزمین هاى تو است، تا بندگان ستم دیده ات از 

چنگال ظالمان برهند و واجبات واحکامت و سنت هاى تعطیل گشته ات، دوباره جارى 

 : خط کش وترازهاى او حتى براى رهبرى خودش نیز بسیار، بى گذشت است2شوند.»

«فلعمرى ما اإلمام إالّ العامل بالکتاب و اآلخذ بالقسط والدائن الحق و الحابس نفسه على 

 سوگند پیشواى راستین آن کس است که کارگزار کتاب الهى باشد وپیشه ور 3ذات اهللا؛

عدل وقسط بوده، از حق پیروى کرده، هستى اش را وقف خدا وفرمایش کند» و مگر 

 :پژوهش در آغاز وانتهاى زندگانى وحماسه اش از او جز این معرفى مى کند

 یارى 4«وکنت...للحق ناصراً... وللدین کالئاً، و عن حو زته مرامیاً... وتنصر الدین و تظهره؛

 .40ھمان ،ص 1

 239تحف العقول،ص  2

 .262، ص 4تاریخ طبرى، ج 3

 .40زیارت ناحیه، ص  4

                                                           



دهنده حق، مدافع دین وپاسدار مرزهایش بودى، به یارى دین شتافتى وآن را آشکار 

ساختى.»  

- سیماى اقتصادى  3

 اقتصادى  –. وضعیت اجتماعى 1-3

«وقد علمتم أن هوالء القوم قد لزموا طاعه الشیطان وتولوا عن طاعه الرحمن وأظهروا 

 این ها سخنانى بود که موال در  5الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفى ء»

)  362(ص 

پیش گاه مردم ایراد کرد، تا بار دیگر وضعیت دینى،  اجتماعى، قضایى و اقتصادى آن 

روزگاران را به آنان   گوشزد نموده، ضرورت یک تصمیم آگاهانه وقیامى مصلحانه نه را 

یادآور شود و در برابر اهل دانش آن زمان به سختى از وضعیت محرومان دل تنگى ابراز 

 «ناشنوایان ونابینایان ومعلوالن و زمین گیران در شهرها رها گشته اند و به :کرد و گفت

و درآن دوران آشوب زده، اصالح تنها به حکومت و قدرت خالصه 1آنان رحم نمى شود.» 

نمى شود، بلکه بایستى در همۀ  زمینه ها و در تمامى جنبه ها اظهار گردد و از جملۀ آن ها، 

اصالح وضعیت معیشت بندگان است و در یک کالم جهادى اقتصادى مى طلبد تا گفتار 

، وجان مظلومان 2 « لنرى المعالم من دینک ونظهر الصالح فى بالدك»:امام تفسیر شود

 3 «فیأمن المظلومون من عبادك».:وستمدیدگان از دست ستم پیشگان برهد

 .304،ص 4تاریخ طبرى،ج 5

 .238تحف العقول، ص  1

 .299ھمان،ص  2

 ھمان. 3

                                                           



. پناه مردمان  2-3

اگر جامعه اى در بوتۀ بى هویتى به داغ آزمایش وبال گرفتار شود آن جا معرکه اى برپا 

خواهد شد. واین همان حکایت جامعه آن روز بود که از مکتب محمدى و تربیت علوى 

 وقعى ننهاده و امروز دچار علیه السالمسر بر تافته بود و بر فریادهاى خستۀ امام حسن بن على 

بحرانى گران، گردیده بود. در این میانه هر کس حتى در احسان به خلق ترازویش را بر 

معیار منافع میزان مى کند. و مردمان بى پناه، آنان که نه زرى، نه زورى ونه تزویرى با 

خویش همراه ندارد، در این وادى وامانده باقى خواهند ماند. مگر آن که دستى از کرم 

دست این افتادگان را بگیرد و از فرود مشکالت، آنان را به فراز آسایش برساند. 

در آن ایام حکایت آن مرد اعرابى که براى خون بهایى بر گردنش، دست به سوى عتبه 

ابن ابى سفیان و عبداهللا ابن زبیر، آن هم در مسجد پیامبر، دراز کرد بسى آموزنده است. 

عتبه نام دارى از بنى امیه وصاحب قدرت است و عبداهللا مردى مدعى و این هر دو  

)  363(ص 

نداى ده هزار درهمى اعرابى را یکى به صد ودیگرى به دویست درهم پاسخ مى دهد و 

 «یا اعرابى! نحن :اونمى پذیرد. اما آن برخورد زیباى امام و پرسش از معرفتش که فرمود

 عجیب آموزنده  است وپس از پاسخ هاى زیباى 1قوم ال نعطى المعروف إالّ بمقدار المعرفه»

 وجود و سخا –اعرابى به پرسش هاى امام او که «عصمه األنام» و پناه گاه مردمان است 

در مکتب او درس بخشندگى آموخته اند- نه ده هزار بلکه بیست هزار درهم براى دیه 

وخانواده اش مى پردازد. و چه زیبا سرود آن باده نشین پر معرفت. 

 اى اعرابى! ما اهل بیت به میزان معرفت و آگاهى اشخاص عطا مى کنیم 1
                                                           



سبقت األنام إلى المکرمات               وأنت الجواد فال تلحق 

أبوك الذى ساد بالمکرمات       فقصر عن سبقه السبق  

 2به فتح اهللا باب الرشاد       وباب الفساد بکم معلق 

وحکایاتى دیگر از این دست که بسیارند. 

. بهار یتیمان 3-3

در روزگاران معاویه، بازار زجر وکشتار شیعیان پر رونق بود. این ماجرا پس از شهادت 

 ، روبه فزونى گذارد. زندان، مصادره اموال یا ویرانى خانه و علیه السالمامام حسن بن على 

کاشانه کمترین بهاى دوستى على بود وکفر در نزد حاکمان اموى از شیعه بودن 

 «فقتلت شیعتنا بکل بلده وقطعت : در بیان آن ایام مى گویدعلیه السالممحبوب تر؛ امام باقر 

االیدى واألرجل على الظنه وکان من یذکر بحبنا واالنقطاع إلینا سجن أو نهب ماله أو 

 ودر 3هدمت داره حتى أن الرجل لیقال الزندیق أو کافر أحب إلیه من أن یقال شیعه على»

 بود که هم چون نسیمى بر شکوفه هاى پژمردة شیعیان  علیه السالمآن سیاه روزگار، حسین

 «کنت ربیع االیتام». :مظلوم و مقتول مى وزید و نشاط را به جان آنان باز مى گرداند

. حق ستمدیدگان  4-3

از دیگر رفتارهاى آموزندة سیدالشهداء، احقاق حقوق ضعیفان از زورمندان است. 

 .765موسوعه کلمات االمام الحسین ،ص  2

 .69،ص 44بحاراالنوار،ج 3

                                                           



ضبط اموالى از بیت المال یمن که براى خزانه هاى فرعون شام برده مى شد، به وسیلۀ امام 

از همین نمونه است. ایشان پس از ورود اموال به مدینه دستور توقیف وتوزیع آن را صادر 

 :مى نمایند و در آن خفقان نامه اى از موضع عزت به سوى حکم ران شام، معاویه مى نویسند

«از حسین بن على به معاویه، بدان کاروانى از یمن به سوى تو اموال، پوشاك وعطر و 

عنبر مى آورد، آن ها را مى خواستى به خزانۀ شام سپرده به خاندانت بخورانى. پس من به 

آن اموال نیاز داشتم و ضبطشان نمودم.» واین همان سیره است که در کالم نواده اش امام 

 «آنچه در دست زورمندان : به صورت معیارى کلى براى فقه عرضه مى شدعلیه السالمباقر 

است بر آنان حرام است وبر مردم چنانچه در راه خیر واطاعت صرف کنند ونیز شایستگى 

دریافتش را داشته باشند حالل خواهد بود.» همین است که در آینۀ زیارت، موالى مان 

 «تأخذ للدنى من الشریف ؛ از اشراف حق بیچارگان ومظلومان :این چنین توصیف مى شود

را باز گرفتى.» 

-سیماى فرهنگى  4

در زیارت ناحیه ودیگر زیارات بر مسائلى؛ هم چون شهادت، جهاد، سنت ها و امر به 

معروف و نهى از منکر- که بازتاب احساس مسئولیت اجتماعى است- تأکید فراوان 

گردیده است. گویا این متون در صدد یک نوع فرهنگ سازى هستند. از این رو، زیارات 

با تعابیر متنوع وگوناگون بر این موارد انگشت تأکید مى گذارند که به فراخور مجال به 

آن ها مى پردازیم. البته ما از آن زاویه به این مطلب خواهیم نگریست که سیدالشهدا را 

نقش آفرین و پررنگ کنندة این مفاهیم در آن روزگاران مى دانیم. 

 



. جهاد و شهادت  4-1) 365(ص 

جهاد و شهادت در مکتب اسالم دو عنصر قوام بخش، هدایت کننده و پیروزى آفرین  به 

شمار مى آیند. اما کارایى این دو در گرو آن است که عامل منفعت و خود گرایى با این 

دو عنصر به وا زنش و مبارزه برنخیزد. وجامعۀ پى ریخته شده بر منباى تفکر معاویه، 

جایى براى این دو یادگار ارزش مند باقى نگذارده بود. چه همه چیز با ترازوى پول و زور 

سنجیده مى شد وجان نیز کاالیى بى ارزش نبود تا بر هر بازارى چوب حراج بر آن نواخته 

 را نیز از مردم گرفته بود. سایۀ نا امیدى ویأس  «شهادت ناب»گردد. شیطان شام حتى شوق

همه جا به چشم مى خورد. این فرهنگ حتى به خیر خواهان اهل بیت نیز سرایت کرده 

بود. جست جویى در کلمات ایشان، در آن هنگام که امام عزم سفر مى کنند، گویاى 

همین مطلب است؛ منطقى که شهادت را خون ریزى و ثمرة جهاد ونثار خون را تضییع 

خون ها و افتادن به درة ذلت ها مى پندارد. اگر باور ندارید سخنان محمدبن حنفیه فرزند 

 «مى ترسم در میان مردمان کار به اختالف بکشد. گروهى تو را پشتیبانى کرده، :امیرمؤمنان را بینید که مى گوید

گروهى بر تو بشورند. کار به قتل وخونریزى بکشد و در این میان توهدف تیر بال باشى و آن زمان است که خون بهترین این 

 : وامام شجاعانه با شکستن این منطق پاسخ مى گویدامت ضایع و خانواده ات به ذلت گرفتار شوند.»

«برادرم بدان که اگر در دنیا هیچ پشت وپناهى نداشته وتنها گردم با یزید از در بیعت در نخواهم 

 یا آن که در ضمن خطبه اى در مکه مرگ را جزء جدا ناشدنى زندگانى آدم 1آمد.»

 «مرگ براى فرزندان آدم همانند گردن آویزى است، بر گردن دخترکان و گریزى از آن :مى انگارد و مى فرماید

 «وچقدر من مشتاق دیدار نیاکانم هستم؛ همانند اشتیاق : وسپس با عشق وشورى فراوان مى افزایدنیست.»

افشاندن عطر  2یعقوب به دیدار یوسف.» 

. 263- 262حیاه االمام الحسین ابن على، ص  1

 .328موسوعه کلمات االمام الحسین، ص  2

                                                           



) وفرهنگ شهادت، در جاى جاى سخنان حضرت در هر زمان ومکان مناسب 366(ص 

 1به چشم مى خورد، چراکه وى به راستى «قتل امرء بالسیف فى اهللا» را «افضل» مى داند.

بانگاهى به زیارت ناحیه نیز، ادامۀ این فرهنگ را در این آیینۀ معرفتى مشاهده خواهیم 

 «السالم على :کرد. در این زیارت نه تنها بر حسین براى نثار جان وخونش سالم مى شود

 «شهید الشهدا» : واز او با عنوان هاى مختلف از جمله2الحسین الذى سمحت نفسه بمهجته»

و «أکرم المستشهدین» یاد مى گردد بلکه مکان شهادت او نیز مورد تعظیم و تکریم قرار 

 و صد 3مى گیرد. «اللهم ال تدع لى فى هذا المشهد المعظم والمحل المکرم ذنباً إالّ غفرته»

البته نیازى نیست، براى دریافتن این حقیقت به افقى دور نظر بیفکنیم که بهترین شاهد 

این فرهنگ مبارك و نضج و ادامۀ آن سال هاى دفاع جانانۀ مردمانمان در برابر هجوم 

بیگانگان است. آیا محوریت این فرهنگ در آن عرصه و در طول هزار و اندى مبارزة 

شیعیان بر کسى پوشیده است؟ 

سنت ها همان برگ ها و شاخه هاى تغذیه کنندة درخت دین اند. .بازگشت به سنت ها 2-4 

اگر آن ها بخشکند و از بین بروند، حیات دین نیز دچار اختالل و در پایان مرگ مى شود. 

 :از همین روست که امام با تأکیدى فراوان به بصریان آنان را به کتاب وسنت مى خواند

 چرا که 4«أنا ادعوکم إلى کتاب اهللا وسنه نبیک فإن السنه قد امیتت والبدعه قد اُحییت»

فرهنگ سنت شکنى وبدعت گذارى خود سنتى گشته بود و این بود که بایستى، سنت ها 

 .350اشاره به شعر سید الشهداء، وان یکن االبدان للموت انشات.فقتل امرء بالسیف فى اهللا افضل، همان، ص  1

 .20زیارت ناحیه، ص  2

  .68همان،ص  3

 .266، ص 4تاریخ طبرى، ج 4

 

                                                           



باز مى گشت یا دست کم یادآورى مى شد تا درخت دین پرطراوت بماند و مؤمنان در 

سایه  سار آن به امنیت وسعادت روزگار بگذراند. واین همان چیزى است که به ما 

)  انحراف از سنت ها و گشوده شدن دروازة بدعت 367مى آموزد، در برابر کمترین(ص 

 «وسننت :ها بیاشوییم تا هستیمان، بر باد نرود و زیارت لقلقه زبانمان نگردد، که مى گوییم

 1السنن وأطفأت الفتن ودعوت إلى ارشاد»

.نظارت وشناسایى مسئولیت ها 3-4

بى گمان از جمله میراث هاى نهضت حسینى که در آیینۀ زیارت نامه ها به یادگار مانده، 

امر به معروف ونهى از منکر است. این همان است که امروزه از آن به نام نظارت 

 و از مهم ترین عناصر بقاى اسال به شمار مى آید. به 2همگانى یا اجتماعى یاد مى شود

گونه اى که شهید عالمه مرتضى مطهرى آن را یگانه اصلى مى داند که ضامن بقاى اسالم 

 3«امربه معروف ونهى از منکر یگانه اصلى است که ضامن بقاى اسالم و به اصطالح علّت مبقیه است.» :است

تأکید فراوان زیارات مخصوصه ومطلقه سرور شهیدان بر این موضوع چنان بدیهى وآشکار 

است که نیازمند به هیچ استدالل واطاله اى نیست. اما چرا تا بدین پایه این فرضیه مهم 

انگاشته مى شود؟ چرا باید در اداى این تکلیف کوشید ودر پاره اى موارد تا پاى جان از 

آن سر بر نتافت؟ پاسخ این سخنان را چه زیباست از موالیمان سرور عاشورا بیان بشنویم. 

این گفتار هنگامى ادا شد که امام قصد خروج از مکه را داشت و در برابر پرسش هاى 

 4 «أال ترون إلى الحق ال یعمل به والى الباطل ال یتناهى عنه»:دیگران این گونه زبان گشود

 .38زیارت ناحیه ، ص  1

 .152نک.در آمدى بر جامعه شناسى، کوئن،بروس، ص  2

 .57، ص 17مجموعه آثار، ج 3

 .245تحف العقول، ص  4

                                                           



وپس از آن که زندگى در این چنین جامعه اى را نمى پذیرد، با اشاره به آیۀ شریفۀ 

«المؤمنون و  

)  368(ص 

 «فبدأ اهللا باألمر بالمعروف والنهى عن : مى افزاید،1المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر»

المنکر فریضه منه؛ خداوند آغاز امور را برپایه وشالودة امر به معروف ونهى از منکر قرار داد و این برترین واجب است.» 

 چرا که خداوند مى داند در هنگامۀ ادا واقامۀ این واجب، :«لعلمه بأنها إذا اُدیت واُقیمت استقامت الفرائض کلُّها هینها وصبعها

«وذلک األمر بالمعروف والنهى عن المنکر دعاء إلى اإلسالم؛  واجبات برقرار خواهند بود خواه آسان باشند یا سخت وصعب».

و بر پایى دین به آن است. وچه واین چنین است که امر به معروف ونهى از منکر دعوت به سوى دین است.»  

زیبا بر پاى این عنصر پایدارى دین پاى مردانه، همچون فرستادگان خدا، جرعه نوش جام 

 وهمین است که ما نیز بر اساس این زیارت بایستى این گونه او را مخاطب 2شهادت شد.

 و در جایى ،3«أشهد أنک قد اقمت الصلوه و آتیت الزکوه وأمرت بالمعروف و نهیت عن المنکر والعدوان» :سازیم

دیگر سیر جریان این واجب را در سیرة او بر زبان مى رانیم و بر قلب وروحمان زمزمه 

 4«تنکر المنکر بقلبک ولسانک على حسب طاقتک وإمکانک، ثم اقتضاك العلم لإلنکار.» :مى کنیم

در زیارت جامعۀ کبیره که ازمعتبرترین زیارات محسوب مى گردد،  :-سیماى علمى5

 آرى امامان 5 «السالم علیکم یا أهل بیت النبوه و موضع الرساله...ومعدن الرحمه و خزّان العلم» :چنین مى خوانیم

 .71سوره توبه ،آیه  1

  از سوره آل عمران.21اشاره به آیه  2

 .38زیارت ناحیه، ص  3

 .46همان،ص  4

 .999مفاتیح الجنان، ص  5

                                                           



گنج هاى دانش آگاهى اند و ماتشنگان، ظرف هاى ترك خورده از  

) جهالت هایمان را بایستى در سرچشمۀ آنان سیراب سازیم. و دریغ که ایام 369(ص 

غدار فرصت ها را از کف گرفت وکاسه لیسان متاع قدرت روزگار امامان را به جنگ 

را با پرسش هاى نابجا در گلو  «سلونى قبل أن تفقدونى» وتباهى  وگرفتارى سوق  دادند وفریادهاى

خشکاندند و حسین نیز از همین تبار است. تبار صالحان و صاحبان دانش الهى. وصد 

افسوس که ما بر کرانۀ تاریخ تنها «نمى از«یم» علم و عملشان را شاهدیم. آن هم از ال به 

الى دعاهایشان و دعاى او در روز عرفه آنجا که در مقام شکر به کالبد شکافى اعضاء، 

«وأنا أشهد یا إلهى بحقیقه إیمانى...وعالئق مجارى نور بصرى وأساریر صفحه  :عصب ها ورگ ها اشاره مى کند

 فرود سخنوچه کنم که نه من غواص این بحر مواجم ونه مجالى مانده است. 1جبینى و...»

 آن هم از  علیه السالمآنچه آمد و گذشت، تنها گذرى کوتاه بود بر سیماى امام حسین بن على

دریچۀ زیارت ناحیه مقدسه، این نوشتار در پایان خویش، تنها به این آرزوست که توانسته 

 آموزشى هستند که –باشد، این احساس را به خواننده بدهد که زیارات مکاتبى معنوى 

بایستى با تأمل به آن ها نگریست. وبدانیم این متون ارزش مند براى الگو سازى و در ادامۀ 

پس بر ما مباد 2 «فلکم فى اُسوه» :تبین آن سخن موالیمان حسین جاى دارند که فرمود

که آن مخازن اسرار را بى هیچ تفکرى بر زبان جارى سازیم وهم چون تشنه اى از کنار 

رودى بگذریم بى آن که حتى لب به آن مرطوب سازیم. وبگذارید در پایان زبان و دل 

به فقرات پایانى زیارت جامعه بسپاریم ویکدیگر را به خدا. «أسئلک أن تدخلنى فى جمله 

 3العارفین بهم وبحقهم وفى زمره المرحومین بشفاعتهم.»

 .488 – 477همان، ص  1

 .505تحف العقول، ص 2

 .1010مفاتیح الجنان، ص  3

                                                           



) 370(ص

 :منابع

 دارالنعمان. :-االحتجاج، الطبرسى، أحمدبن على، تحقیق سید حمد باقر الخرسان1

 :-االمامه والسیاسه، الدینورى، ابن قتیبه، عبداهللا ابن مسلم، تحقیق االستاذ على شیرى، قم2
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 1370 فرهنگ معاصر، :-در آمدى بر جامعه شناسى، کوئن، بروس، ترجمه محسن ثالثى7
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-دعائم االسالم، نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حیون التمیمى، تحقیق آصف بن 8
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-زیارت ناحیه مقدسه، اشکواره امام زمان بر امام حسین، تحقیق و ترجمه مسجد مقدس 9

هـ.ق. 1377 انتشارات مسجد مقدس جمکران، :جمکران، چ دوم، ق



-عوالم العلوم، االمم الحسین، البحرانى، شیخ عبداهللا، تحقیق مدرسه االمام المهدى چ اول، 10
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 هجرت با همکارى بنیاد امام مهدى. :-مفاتیح الجنان قمى، شیخ عباس، چ چهارم، قم14
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 هـ.ق. 1379 مشرقین، :-نهج البالغه، ترجمه محمد دشتى، چ چهارم، قم16



) 371(ص 

 اجتماعى امام حسین علیه السالم  –حیات سیاسى 

 هـ 60 تا 40در سال هاى 

حسن عاشورى لنگرودى  

مقدمه  

 : را مى توان به چهار دورة مهم تقسیم کرد علیه السالمزندگانى پنجاه و هفت سالۀ امام حسین

 در عهد رسول خداصل اهللا علیه وآله وسلم  :دورة اول

 در شش سال آغازین حیات و رشد خویش از فیض هدایت و تربیت علیه السالمامام حسین 

سه انسان برگزیده، یعنى «پیامبر صل اهللا علیه وآله وسلم »، «على علیه السالم» و «فاطمه 

 علیهم السالم» بهره مند بود.

 به عنوان علیه السالم بارها در حضور یارانش از امام حسین  صل اهللا علیه وآله وسلمپیامبر گرامى اسالم

یکى از امامانِ اثناعشر یاد مى کرد و آنان را به محبت این امام همام سفارش مى نمود. از 

 :ابو هریره نقل شده است که گفت

 و ابوبکر و عمر و الفضل بن عباس و زید بن حارثه و عبد  صل اهللا علیه وآله وسلم«کنت عند النّبى

 و قبله ثم قال، صل اهللا علیه وآله و سلم  فاخذه النبى علیهم السالماهللا بن مسعود، اذ دخل الحسین بن على

حزقه حزقه تَزَقَّ عین بقّه، و وضع فمه على فمه و قال اللّهم انّى اُحبه فاحبه و اَحب منْ 

یحبه. یا  



 1) حسین انت االمام ابن االمام ابو األئمه. تسعه من ولدك ائمه ابرار؛ 372(ص 

پیش پیامبر بودم، ابوبکر، عمر، فضل بن عباس، زید بن حارثه و عبداهللا بن مسعود هم 

 او را در بغل  صل اهللا علیه وآله وسلم وارد شد، پیامبرعلیه السالمبودند. در این هنگام حسین بن على 

 خدایا من حسین را دوست دارم، دوستش بدار و هر :گرفت وبوسید و نوازش داد و گفت

که حسین را دوست دارد، او را دوست بدار. اى حسین تو امام هستى، پسر امام هستى و 

پدر امامان هستى ؛نُه امام نیکوکار و برحق از فرزندان تومى باشند.» 

 در عهد امام على علیه السالم  :دورة دوم

 علیه السالم به مدت سى سال در دورة امامت پدر بزرگوارش حضرت على علیه السالمامام حسین 

  :زندگى کرد. این دوره به دو دورة «سکوت» و «زمامدارى» تقسیم مى شود

یعنى دورة بیست و پنج سالۀ زمامدارى خلفاى سه گانه ( ابوبکر، عمر و  :دورة سکوت

 به جهت رعایت مصلحت مهم تر؛ یعنى حفظ اسالم و علیه السالمعثمان) در این دوره امام على 

مسلمانان، از حق خویش چشم پوشى و سکوت کرد. بنا به نقل تاریخ در این دوره که 

 هنوز بیش از ده بهار از زندگانى اش سپرى نشده بود، روزى وارد علیه السالمحسین بن على 

مسجد شد و دید عمر خلیفۀ دوم بر فراز منبر نشسته است. حضرت با دیدن این صحنه 

 «از منبر پدرم پایین بیا و باالى منبر پدرت برو» عمر :باالى منبر رفت و به عمر گفت

 «پدرم منبرى :که در این لحظه خود را باخته بود،  پاسخى نداشت جز این که گفت

 2نداشت».

 .295، ص 16؛ بحار االنوار، ج197، ص 2سفینۀ البحار(طبع داراالسوه، هشت جلدى) ج 1

 .14، ص 2هاشم معروف الحسنى، سیرة االئمه االثنى عشر، ج 2

                                                           



 زمام امور را در دست گرفت، در علیه السالمدورة زمامدارى؛ یعنى پنج سالى که حضرت على 

 به عنوان یک سرباز فداکار در کنار پدر بود و در سه نبرد  علیه السالماین دوره، امام حسین 

)  373(ص 

«ناکثین»، «قاسطین» و «مارقین» حضورى  فعال داشت ؛به عنوان نمونه، در جنگ جمل 

 1 فرماندهى سپاه چپ لشکر را بر عهده داشت.علیه السالماز سوى امیرمؤمنان على 

:  در عهده امام حسن علیه السالم:دورة سوم

 علیه السالم منصب امامت را عهده دار بود، امام حسین علیه السالمدر مدت ده سالى که امام مجتبى 

چه در وضعیت جنگى و قیام امام مجتبى علیه السالم و چه در وضعیت قعود یا متارکۀ نظام 

 در راه علیه السالمو کناره گیرى از حکومت،  همواره در کنار برادر و یار او بود. امام حسین 

اعتالى اهداف متعالى برادر از هیچ کوششى دریغ نمى ورزید که این بحث در اولین فراز 

پژوهش حاضر پى گیرى مى شود. 

  : در عهد امامت خویش:دورة چهارم

این دوره که در بستر زمانى یازده ساله قرار دارد، بیش از ده سال با دورة زمامدارى 

معاویه و حدود شش ماه با دورة حکومت یزید هم عصر است. 

 به استثناى شش ماه دورة زمامدارى –ما در این نوشتار، در صدد بیان مرحلۀ سوم و چهارم 

یزید- هستیم. این دو مرحله منطبق است با عصر حکومت معاویه در جهان اسالم. 

-امام حسین علیه السالم در دورة امامت امام مجتبى علیه السالم  1

 .145عمهدى پیشوایى، سیرة پیشوایان،ص  1
                                                           



حسین بن على در دورة  امامت امام مجتبى چه در هنگامى که برادرش در برابر طغیان 

گرى هاى معاویه به جنگ رو آورد و چه در وضعیت متارکه حکومت و برقرارى پیمان 

صلح، مطیع و یار و یاور برادر بود. 

) 374(ص 

-در زمامدارى  1-1

 بیعت نمودند و علیه السالم مردم با امام مجتبى علیه السالمآن گاه که پس از شهادت امام على 

 به عنوان یارو مشاور عالى قدر علیه السالمحضرت زمام امور را به دست گرفت، امام حسین 

برادر،  در کنار حضرت بود. او خود را سربازى فداکار در راه آرمان برادر معرفى کرد، به 

دعوت برادر در بسیج نیروها براى نبرد با سپاهیان معاویه لبیک گفت. وى همراه نیروهاى 

 از کوفه خارج شدند، تا در رویارویى بالشکریان شام از علیه السالمتحت فرماندهى امام مجتبى 

امام زمان خویش دفاع نمایند. 

-در معاهدة صلح یا کناره گیرى از حکومت 2-1

 پیرو سیاست هاى آن علیه السالم در دورة امامت و زمامدارى امام مجتبى علیه السالمامام حسین 

حضرت بود. هم در جنگ تابع سیاست هاى برادر بود وهم در صلح. او برادرش را امام بر 

حقّ واطاعت از آن حضرت را برخود الزم مى دانست ؛ چه هنگامى که آهنگ نبرد و 

 در بسیج و اعزام نیروها به ارودگاه علیه السالممقابله با سپاه شامیان نواخته شد، حسین بن على 

«نخیله» و «مسکن» نقش داشت وهمراه برادر به «مدائن» و «ساباط» براى جمع آورى 

 هم در قیام علیه السالملشکر رفت و چه هنگامى که پیمان صلح منعقد شد. حسین بن على 

برادر مطیع بود و هم در قعود آن حضرت ونیز بعد از کناره گیرى برادر از حکومت. آن 



علیه  بار سفر بست و از کوفه رهسپار مدینه شد، حسین بن على علیه السالمگاه که حسن مجتبى 

 در کنار برادر بود و مدام از سیاست هاى برادر در برابر انتقادهاى دوست و دشمن، به السالم

ویژه در برابر انتقادهاى دوستانى که در جنگ با معاویه پافشارى داشتند و از معاهدة صلح 

علیه آن حضرت ناراضى بودند، دفاع مى کرد و خود را سرباز وفادار و فداکار امام مجتبى 

 معرفى مى کرد. السالم

  :سؤال

 نبود؟ علیه السالم سیاستش مغایر با سیاست امام مجتبى علیه السالمآیا امام حسین 

 این دو برادر، دو سیاست متضاد و متعارضى داشتند. در تاریخ  :برخى گفته اند

)  375(ص 

 خواهان جنگ و ستیز علیه السالم صلح طلب، ولى امام حسین علیه السالم امام حسن :آمده است

 به این علیه السالم سیاست آشتى ملى را دنبال مى کرد، ولى امام  حسین علیه السالمبود. امام مجتبى 

 «حسن از من است و حسین :سیاست اعتقادى نداشت. این سخن را به پیامبر نسبت داده اند

 هم مانند علیه السالم پیامبر سیاست صلح و آشتى ملى را دنبال مى کرد و امام حسن 1از على».

 جنگ طلب بود و امام علیه السالم در پى این سیاست بود، ولى امام على  صل اهللا علیه وآله وسلمپیامبر

 هم درپى سیاست پدر ؛ یعنى جنگ طلب بود. علیه السالمحسین 

 : در اعتراض به سیاست صلح برادر به آن حضرت گفتعلیه السالم امام حسین :گفته اند

 2«کاش قلب من براى تو وزبان تو براى من مى بود.»

 .122، به نقل از حیات فکرى و سیاست امامان شیعه، رسول جعفریان ، ص 132ذخایر العقبى، ص  1

 .123 ،به نقل از همان،ص 146 – 145ابن عساکر،ترجمه االمام الحسین علیه السالم،ص 2

                                                           



 به صلح اعتقادى نداشت و در این باره به برادرخود علیه السالم حسین بن على :نیز نقل کرده اند

 3 «اعیذك باهللا ان تکذّب علیاً فى قبره و تصدق معاویه؛ :اعتراض کرد وگفت

مبادا که با سیاست آشتى جویانه خویش على را تکذیب و معاویه را تصدیق نمایى.» 

آیا این گفتار درست است و مى توان به این گونه روایت ها تکیه کرد؟ 

 :پاسخ

 به دور است. چون  علیه السالماین گونه نسبت ها از ساحت مقدس سیدالشهدا حسین بن على

 از علیه السالمکه آن حضرت از اوضاع و شرایط زمان آگاه بود و مشکالت سپاه امام مجتبى 

قبیل فرار سربازان،  تطمیع فرماندهان توسط معاویه، اختالف ها در جبهۀ کوفیان،  تحجرّ 

گرایى خوارج و...که باعث سستى این جبهه شده بود را از نزدیک مى دید، وخوب 

 است. چراکه آن حضرت به  علیه السالممى دانست که مسئولیت خطیرى بر دوش امام حسن 

)  376(ص 

 به علیه السالمعنوان امام المسلمین وظیفۀ  حفظ اسالم و مسلمانان را عهده دار است. امام حسین 

این امر واقف بود که در صورت اقدام به جنگ، همین یاران اندك به شهادت مى رسیدند 

و باند اموى که آرزوى نابودى اسالم را داشتند، یکّه تاز میدان مى شدند و همه تالش هاى 

 خوب مى دانست که در این علیهم السالم را نابود مى کردند،  حسین بن على  صل اهللا علیه وآله وسلمپیامبر

شرایط تالش هاى سیاسى جز با سیاست کج دار و مریض پسندیده نیست. 

 .201موسوعه الکلمات االمام الحسین علیه السالم،ص 3
                                                           



 علیه السالم  بود و نه امام حسنعلیه السالمبله، مى توان گفت این پیمان صلح نه خوشایند امام حسین 

لیکن آن را به ناچار و با توجه به رعایت قانون اهم و مهم پذیر فتند. این پیمان، همانند 

 شوراى امنیت دربارة ترك مخاصمه در جنگ تحمیلى عراق بر ضد 598پذیرش قطع نامه 

ایران بود که امام خمینى، خواهان این نبود، لیکن به جهت شرایط خاص به ناچار آن را 

 من با پذیرش این قطع نامه :پذیرفت واین ناچارى را در یک جمله بیان داشت و فرمود

جام زهر را مى نوشم. 

 در مورد معاهدة صلح کراهت علیه السالماگر در برخى از روایات آمده است که امام حسین 

 این کراهت داشتن به این معنا نیست که :داشت، در صورت درست بودن سند مى گوییم

 هم به آن کراهت علیه السالمسیاستش متعارض و متضاد با سیاست برادر بود، بلکه امام حسن 

 هیچ گاه علیه السالم و هم امام حسین علیه السالمداشت و آن را با اشتیاق نپذیرفت. هم امام حسن 

خواهان این نبودند که حکومت و زمامدارى مسلمانان در دست فرزند ابوسفیان قرار 

 مى دانست ك باید در انتخاب بین بد و بدتر؛ بدتر را رها کرد و علیه السالمبگیرد. امام حسین 

بد را برگزید. کناره گیرى از حکومت و واگذارى آن به معاویه بن ابى سفیان بد بود، ولى 

با شرایطى که خوارج بر کوفیان تحمیل نموده بودند نیز شرایط که با سستى کوفیان، 

فرارارتشیان، تطمیع معاویه، شیطنت عمروعاص و حماقت ابوموسى اشعرى به وجود آمده 

بود، ادامۀ  جنگ را بدتر کرد. در چنان موقعیتى پذیرش جنگ، با دوراندیشى و خرد 

علیه ورزى هماهنگ نبود، زیرا این گزینه نسبت به گزینۀ دیگر بدتر بود. حسین بن على 

 این را به خوبى مى دانست که باید در انتخاب بین بد و بدتر، بدتر را برگزیند. این السالم

سیاست، همان 



«لیس العاقل من یعرف الخیر من الشّر ولکنَّ  :)  سیاست علوى است که فرمود377(ص 

خردمند کسى نیست که خیر را از شر تشخیص بدهد، بلکه 1العاقل من عرف خیر الشرّین؛ 

خردمند کسى است که در گزینش بین بد و بدتر بد را برگزیند.» بنابراین با توجه به 

رعایت مصلحت اسالم و مسلمین،  امام حسین علیه السالم نیز پذیراى ترك مخاصمه بود. 

 2 «الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا؛ : را کهصل اهللا علیه و آله و سلماین روایت پیامبر

 هم علیه السالمحسن و حسین هر دو امام اند چه قیام داشته باشند و چه قعود» امام حسین 

شنیده بود و مى دانست که باید پیرو سیاست حسنى باشد، چه برادر با دشمن جنگ کند 

  علیه السالموچه صلح نماید.افزون براین نمونه هاى فراوانى در تاریخ آمده است که امام حسین 

  :سیاست برادر را تأیید نمود. اینک چند نمونه را بیان مى داریم

-«حجربن عدى» و «عبیده بن عمرو» که از معترضان معاهده صلح بودند، نزد حسین بن 1

 رفتند و از او خواستند که بدون توجه به معاهده صلح به جنگ با معاویه علیه السالمعلى 

بپردازد وشیعیان کوفه ودیگر مناطق در رکاب آن حضرت با «قاسطین» شام مى جنگند.امام 

 «انّا قد بایعنا و عاهدنا وال سبیل الى : در پاسخ به این خواسته، بیان داشتعلیه السالمحسین 

 ما بیعت کردیم و عهد نمودیم، راهى براى نقض بیعت ما وجود ندارد.» 3نقض بیعتنا؛

 .6،ص75بحار االنوار،ج 1

 .278،ص 43همان،ج 2

 .220ص1اخبارالطوال، ابن قطیفه دینورى، ج 3

                                                           



 یکى دیگر از علیه السالم- «سلیمان بن صرَد خزاعى» از شیعیان و یاران سرشناس امام على 2

 : شرف یاف شد وگفتعلیه السالممعترضان معاهدة صلح بود، وى به حضور امام حسین 

شیعیان عراق، بصره و حجاز آماده اند که با شما همراهى کنند تا در نبرد با سپاه معاویه  

  : در پاسخ بیان داشتعلیه السالم)  پیروز شوید. امام حسین 378(ص 

«لیکن کل رجل منکم حلساً من احالس بیته، مادام معاویه حیاً فانّها بیعه کنت و اهللا لها 

 مادام که معاویه زنده است است 1کارهاً فان هلک معاویه نظرنا ونظرتم و رأینا و رأیتم؛

باید هرکدامتان در خانه هایشان باشید و دست به شمشیر نبرید،  بعد از مرگ معاویه باهم 

صحبت مى کنیم که باید چه کار کنیم». 

: بعد از انعقاد معاهدة صلح، شیعیان کوفه از -«بالذرى» در «انساب االشراف» مى نویسد3

 را یارى نکردند و بدین جهت علیه السالماین جهت که سستى به خرج دادند و امام مجتبى 

حضرت مجبور شد تا با معاویه صلح کند، پشیمان شدند و در جهت تدارك آن گام 

 رفتند و از آن حضرت خواستند علیه السالمبرداشتند ؛ جماعتى از آنان نزد امام حسن بن على 

 خواسته هاى آنان را نپذیرفت، علیه السالم که تا از معاهدة صلح دست بردارد. امام مجتبى

 علیه السالمسین  رفتند و همان پیشنهاد را بیان کردند،  امام حعلیه السالم سپس نزد حسین بن على

  : پاسخ منفى ابراز داشت وفرمودعلیه السالمبه مانند برادرش امام مجتبى 

«قد کان صلح و کانت بیعه کنت لها کارهاً فانتظروا مادام هذا الرجل حیاً فان یهلک نظرنا 

 2ونظرتم؛ 

 .187، ص 1االمامۀ و السیاسه، ابن قطیفه دنیورى، ج 1

 .15، ص 3موسوعه کلمات االمام الحسین علیه السالم،به نقل از انتساب االشراف، بالذرى، ج 2

                                                           



اکنون صلحى شد وبیعتى صورت گرفت، گرچه آن راخوش نداشتم ( ولى حاال شد) تا 

هنگامى که معاویه زنده است قیام درست نیست،  بعد از او ببینیم که چه مى توانیم بکنیم». 

 من : على بن محمد بن بشیر همدانى گوید:-ابى حنیفۀ دنیورى در اخبار الطوال مى نویسد4

 رفتیم و از پیمان صلح ابراز علیه السالمبا سفیان بن لیلى به مدینۀ  منوره نزد حسن بن على 

ناخرسندى کردیم؛ 

 رفتیم و علیه السالم از پیمان صلح دفاع کرد. سپس نزد حسین بن على علیه السالمامام مجتبى 

 بیان داشتیم و ازپیمان صلح  علیه السالمجریان مالقات خویش را با ابو محمد حسن بن على 

)  379(ص 

 : از سیاست صلح حسنى دفاع کرد وگفتعلیه السالمسین  امام حابراز ناخشنودى کردیم.

 1«صدق ابومحمد، فلیکن کل رجل منکم حلساً من احالس بیته مادام هذا االنسان حیا؛

 راست گفت، باید هر کدامتان در خانه خویش باشید؛ مادامى که علیه السالمبرادرم امام مجتبى 

معاویه زنده است،  دست به اسلحه نبرید». 

 نقل مى کند که بعد از جریان صلح، علیه السالم-عالمه مجلسى در بحار االنوار از امام صادق 5

 نامه اى ارسال کرد و آن حضرت رابه همراه برادرش علیه السالممعاویه براى امام مجتبى 

 به دنبال این دعوت، علیه السالم و شیعیان به شام دعوت نمود. امام حسن علیه السالمحسین بن على 

 وفرمانده سپاهش قیس بن سعد بن عباده علیه السالمبه همراهى برادرش حسین بن على 

 برخیز بیعت کن. : گفتعلیه السالمانصارى به شام رفتند. معاویه، در جلسه اى به امام حسن 

 بیعت کرد. نوبت به قیس بن سعد رسید. علیه السالم نیز همانند امام مجتبى علیه السالمسین امام ح

 .221 و 220ابن حنفیه دنیورى، االخبار الطوال، ص 1
                                                           



 نگاه معنادارى کرد و علیه السالم برخیز و بیعت کن. قیس به حسین بن على :به او گفت

 تردید او را دانست که از جهتى بیعت با معاویه ناخوشایند است و از جهتى علیه السالمحسین 

بیعت نکردن هم یک سرى مشکالتى را در پى دارد.  

 2 «یا قیس انه امامى».:حسین بن على علیه السالم تردید او را زدود و گفت

 شد، چون اوامام علیه السالمدر این مسئله که تصمیم گیرى مشکل است، باید تابع امام مجتبى 

امام من است،  بنگر که آن حضرت چگونه برخورد کرده است. تو هم چنین برخورد کن. 

 را مى پذیرد وبه قیس بن سعد سفارش مى کند که علیه السالم سیاست امام حسن علیه السالمسین ح

 متابعت کند.  علیه السالماز امام مجتبى 

 شیعیان کوفه در خانۀ  سلیمان بن علیه السالم بعد از شهادت امام مجتبى :-طبق نقل بالذرى6

 نامه اى ارسال نمودند. در این  علیه السالمسین امام حصرر خزاعى جمع شدند و براى 

 یادآور شدند علیه السالم)  نامه بعد از بیان تعزیت و تسلیت از درگذشت امام حسن 380(ص 

که ما آماده ایم دررکاب شما مجاهدت کنیم وازحزب فرزندان ابوسفیان برائت بجوییم 

 خواستندکه علیه السالمسین امام حوجان خویش را در راه احیاى حقوق شما فدا کنیم ؛ از 

امام پرچم مبارزه مسلحانه برضد حکومت معاویه را برافرازد وکوفیان حمایت مى کنند. 

 : در پاسخ نوشتعلیه السالمسین ح

«انى الرجو ان یکون رأى اخى رحمه اهللا فى الموادعه و رأیى فى جهاد الظلمه رشداً وسداداً 

فَالصقوا باالرض و اخْفوا الشخْص والکتموا الهوى واحتر سوا من االَظّاء مادام ابن هند حیاً 

 1فان یحدث به حدثاً وانا حى یأتکُم رأیى ان شاء اهللا؛ 

 .61،ص 44بحاراالنوار،ج 2
                                                           



من دوست دارم سیاست برادرم را ادامه دهم، تا هنگامى که معاویه زنده است دست به 

شمشیر نبرید،  بعد از مرگ معاویه هم باید ببینم اوضاع و شرایط چگونه است. 

 را در پاسخ به کوفیان با اندك تفاوتى چنین علیه السالمسین امام حابوحنیفه دنیورى نامه 

  :مى نویسد

«اما اخى فارجوا ان یکون اهللا قد و فّقه و سدده فیما یأتى ؛ و اما انا فلیس رأیى الیوم ذلک 

، فالضموا رحمکم اهللا باالرض، واکمنوا فى البیوت واحتر سوا من الظّنه مادام معاویه حیاً، 

 2فان یحدث اهللا به حدثاً و انا حى، کتبت الیکم برأیى و السالم».

- در مبارزه ها و برخوردها 3-1

 بعد ازکناره گیرى از حکومت،  همیشه مورد  بى مهرى و اهانت هاى بنى علیه السالمامام حسن 

امیه رو به رو مى شد و حضرت هم در برابراین بى ادبى، از خود واکنش شجاعانه نشان 

 علیه السالمسین امام حمى داد وبا آنان برخورد مى کرد. در این مبارزه ها و برخوردها، همواره 

درکنار برادر بود و ازحریم امامت و والیت دفاع مى کرد. 

 

 

)  381(ص 

 .151، ص 3؛ انساب االشرا ج239 و 238موسوعه کلمات االمام الحسین علیه السالم،ص  1
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 معاویه بهد از معاهده صلح به سوى کوفه حرکت کرد و چند روزى :مورخان نوشته اند

درآن شهر اقامت نمود و مهره هاى خود را در پست هاى مختلف حوزه خالفت شرقى 

 علیه السالم سینامام ح وعلیه السالمومنطقۀ  عراق گماشت.در همین ایام، روزى در حضور امام حسن 
 را بر زبان علیه السالمبر فراز منبر رفت وخطبه اى خواند و نام امیرمؤمنان،  على بن ابى طالب 

جارى کرد و آن چه ناصواب و نامناسب بود، نسبت به آن حضرت بیان کرد وسپس در 

 ناگهان به پاخاست، تا به علیه السالمسین امام حمورد امام مجتبى علیه السالم اسائه ادب نمود. 

 برادر را درجاى خود نشاند و خود علیه السالمناسزاها و بى ادبى او پاسخ دهد، لیکن امام حسن 

 1به اهانت ها و یاوه هاى معاویه پاسخ گفت.

 عمر و پسر عثمان بن عفان ازحزب بنى امیه و اسامه بن زید، آزاد شده :مسعودى مى نویسد

پیامبر صل اهللا علیه وآله وسلم و وابسته به بنى هاشم، درباره قطعه زمینى با هم نزاع داشتند 

 « گویا تو :و براى حل و فصل آن به حضور معاویه رفتند. پسر عثمان به پسر زید گفت

 «من از وابستگى تو به نسب ات شاد نیستم.» :مرا دشمن مى دارى!» اسامه پسر زید گفت

آن گاه مروان پسر حکم از جا برخاست و به عنوان اعالن حمایت از حزب بنى امیه 

 نیز به عنوان اعالن حمایت از بنى هاشم علیه السالمپهلوى عمرو پسر عثمان نشست، امام حسن 

و مبارزه با باند اموى بلند شد و پهلوى اسامه پسر زید نشست، سعید پسر عاص برخاست و 

 نشست. علیه السالم نیز بلند شد و پهلوى امام حسن علیه السالمسین امام حپهلوى مروان نشست، 

عبداهللا پسر عامر برخاست وپهلوى سعید بن عاص نشست،  عبداهللا پسر جعفر بلند شد و 

 نشست، عبدالرحمان پسر حکم برخاست و پهلوى عبداهللا بن علیه السالمسین امام حپهلوى 

عامر نشست. عبداهللا بن عباس بلند شد و پهلوى عبداهللا بن جعفر نشست. با این کار در 

. 211حقایق پنهان، ص  1
                                                           



حضور معاویه بنى امیه در برابر بنى هاشم یارگیرى کردند، وبزرگ بنى هاشم؛ یعنى امام 

 نیز در کنارش بود وبه این علیه السالم نیز باآنان مقابله کرد و برادرش حسین علیه السالممجتبى 

حرکت 
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 شتاب مکنید،  من :سیاسى برادر پیوست. معاویه این شهامت بنى هاشم را چون دید، گفت

 1 این زمین را به «اسامه» داد. صل اهللا علیه وآله وسلمحضور داشتم که پیامبر

  :- در احترام وادب4-1

 احترام مى گذاشت و علیه السالم مدام به برادر بزرگ خویش، امام مجتبى  علیه السالمسین امام ح

آن حضرت راگرامى مى داشت و کارى که موجب بى حرمتى و بى ادبى مى شد، انجام 

نمى داد. 

 و عبداهللا علیه السالمسین امام ح ، علیه السالم «روزى فقیرى نزد امام حسن :عالمه مجلسى مى نویسد

 : فرمودعلیه السالمبن جعفر رسید و از این سه چهره نامدار هاشمى کمک خواست. امام حسن 

«انّ المسأله ال تحلّ االّ فى احدى ثالث دم مفجع او دین مقرّع او فقر مدقع، فقى ایها 

تسئل؟» 

  :از دیگران کمک مالى خواستن تنها در سه مورد رواست

 :یکى این که خون بهایى به گردن کسى باشد و او از پرداخت آن به کلى عاجز باشد. دوم

بدهى کمر شکن داشته باشد. 

 .9، ص 2مسعودى،مروج الذهب، ج 1
                                                           



 فقیر و درمانده اى که دستش به جایى نرسد. کدام یک از این سه چیز براى شما :سوم

پنجاه علیه السالم  اتفاقاً یکى از این سه مورد است. امام حسن :اتفاق افتاده است؟ فقیر گفت

 به احترام برادر چهل و نه دینار کمک علیه السالمسین امام حدینار به آن فقیر کمک کرد. 

کرد. یک دینار کمتر و عبداهللا بن جعفر به احترام این دو چهل و هشت دینار به فقیر 

 2کمک نمود.

  :-در دورة امامت2

در سال پنجاه هجرى قمرى، بار عظیم امامت بر دوش علیه السالم بعد از شهادت امام مجتبى 

 سنگینى نمود و امامت به آن حضرت منتقل شد. علیه السالمحسین بن على 
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  :-وضعیت شیعیان1-2

این دوره براى شیعیان دوره اى بسیار سخت و ناگوارى بود. روز به روز فتنه ها و بالها 

 و شیعیان على گسترش مى یافت. سلیم بن قیس هاللى صل اهللا علیه وآله وسلمبرضد اهل بیت پیامبر 

  :در بیان وضعیت این زمان مى نویسد

 از دادالبالء «والفتنه ولم یبق هللا» ولى االَ خائف على نفسه علیه السالمفلما مات الحسن بن على 

 هنگامى که امام حسن علیه السالم رحلت نمود،  بال و فتنه 1او مقتول او طرید او شرید؛

برشیعیان افزوده شد. پس شیعه اى وجود نداشت، مگر آن که مى ترسید از سوى حکومت 

کشته شود، و یا دستگیر و تبعید و فرارى گردد». 

 .333،ص 43بحاراالنوار،ج 2

 .127،ص 44همان ،ج 1
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گام به گام با کاروان کربال  

نواب راجى  

  علیه السالم و حضرت زهرا(س) وامام مجتبى صل اهللا علیه وآله وسلمکاروان کربال پس از وداع پیامبر

شب یکشنبه بیست و هشتم رجب سال شصت هجرى مدینه را به سوى مکه ترك نمودند. 

 از بیعت با یزید خوددارى کرده و شبانه همراه خانوادة خویش از مدینه علیه السالمسین امام ح

به مکه حرکت نمود. یک جامعه نمونه در این کاروان متجسم بود. در دل تاریکى از 

کوره راه هاى بیابان ها گذر کردند و منزل به منزل راه سپردند. 

یک ماه و چند روز از بیابان ها و کوهستان ها گذشتند و در هر منزل از خود، ردى از 

روشنایى و کرامت باقى نهادند. روز سوم شعبان سال شصت هجرى درست در روز میالد 

 کاروان امام به مکه رسید و در محلۀ شعب على در خانه عباس بن علیه السالمسین امام ح

 آمدند.  صل اهللا علیه وآله وسلمعبدالمطلب اقامت گزید. مردم مکه به استقبال و دیدار خاندان پیامبر

دراین ایام که در آستانه برگزارى مراسم حج بود بسیارى از مسلمانان از سراسر قلمرو 

 (ص)و خاندان پیامبرعلیه السالم سین امام حاسالمى به مکه مى آمدند و این فرصت مناسبى براى 

بود تا با مردم صحبت کنند و نسیم آزادى در مکه وزیدن گیرد. 

 از مکه به قصد کوفه عزیمت علیه السالمسین امام حاز سوم شعبان تا هشتم ذى الحجه که 

سین امام حنمود بیش از چهارماه در مکه اقامت داشتند. در این مدت، مردم گروه گروه با 

 تماس مى گرفتند وابراز وفادارى و حمایت مى کردند. علیه السالم
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 رسید که در آن نامه از علیه السالمسین امام حدر دهم رمضان نامه اى از سران و اعیان کوفه به 

امام دعوت شده بود به کوفه برود تا کوفیان به رهبرى امام با یزید بجنگند. 

امام در پاسخ نامه هاى مکرر سران و مردم کوفه، مسلم بن عقیل (پسر عموى خود) را به 

کوفه فرستاد تا میزان صحت گفتۀ  کوفیان را به اطالع امام برساند. 

با اعزام مسلم بن عقیل به کوفه، هجده هزار نفر از مردم کوفه با امام بیعت کردند و مسلم 

خبر این بیعت و وفادارى را به امام ارسال داشت. لیک با تغییر یافتن حاکم کوفه وضع 

مردم نیز تغییر یافت. ابن زیاد از طرف یزید بن معاویه به عنوان حاکم کوفه انتخاب شد و 

با فریب و توطئه و قتل و کشتار، مردم کوفه را از همراهى با مسلم بازداشت تا جایى که 

مسلم در یک جنگ نابرابر به تنهایى با سربازان ابن زیاد جنگید و سرانجام دستگیر و به 

شهادت رسید. 

و فعالیت هاى ایشان علیه السالم سین امام حهمزمان با این واقعه و مطلع شدن یزید از نهضت 

 به مکه اعزام علیه السالمسین امام حسپاهى را به فرماندهى عمربن سعد جهت دستگیرى یا قتل 

 وقتى از ماجرا آگاه شد دیگر نتوانست منتظر رسیدن نامۀ  مسلم بن علیه السالمنمود و امام 

عقیل باشد و ناچاراً در هشتم ذى حجه مکه را به قصد کوفه ترك نمود. 

حرکت کاروان امام از هشتم ذى حجه تا دوم محرم که به کربال رسید، حرکتى بود براى 

بیدار نمودن انسان هاى تمامى تاریخ. این کاروان، منزل به منزل راه مى سپرد تا آمیزه اى از 

عظمت و عزت و مظلومیت را بر صفحات تاریخ بنگارد و سرانجام این کاروان در دهم 

 هجرى حماسه اى را آفرید، حماسه عشق، حماسۀ هویت انسانى، حماسۀ عاشورا. 61محرم 



روز شمار این حماسه، شمارش لحظاتى است که انسان هایى عاشق از فراز این روزها به 

معراج رفتند و در هر منزلى از خود خاطره اى به جاى نهادند، خاطره اى که هر قصۀ آن 

 مى باشد. علیه السالمسین امام حدرسى ازعزت نفس وکرامت ذانى انسانى کامل 
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روز شمار فاجعۀ کربال  

 مرگ معاویه و شروع خالفت یزید بن معاویه. : هـ. ق60پانزدهم رجب 

 علیه السالمسین امام ح-نامۀ یزید به والى مدینه جهت اخذ بیعت با 

 با علیه السالمسین امام ح رسیدن نامۀ یزید به والى مدینه و عدم بیعت : هـ.ق60اواخر رجب 

یزید. 

 به مکه و سکونت آن حضرت و علیه السالمسین : ورود امام ح هـ.ق60بیست و هشت رجب  

خاندانش در خانه عباس بن عبدالمطلب.(حضور امام در مکه مدت چهار ماه و چند روز 

بوده است). 

 توسط عبداهللا بن سبع علیه السالمسین امام ح وصول نامۀ مردم کوفه به :هـ.ق60دهم رمضان 

الهمدانى و عبداهللا بن وال تمیمى. 

 علیه السالمسین امام ح وصول یکصد و پنجاه نامه از کوفه به : هـ .ق60دوازدهم رمضان 

توسط قیس بن مسهر و عبدالرحمن بن عبداهللا و عماره بن عبید. 

 توسط علیه السالم وصول نامه سران و مردم کوفه به امام حسین : هـ .ق60چهاردهم رمضان  

هانى بن هانى السبیعى و سعید بن عبداهللا النخعى. 
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 حرکت جناب مسلم بن عقیل به سوى کوفه. : هـ .ق60پانزدهم رمضان  

-ارسال نامه توسط امام به رؤساى بصره. 

 ورود جناب مسلم بن عقیل به کوفه و بیعت هیجده هزار از مردم : هـ .ق60پنجم شوال  

کوفه با مسلم. 

 ورود عمر بن سعد با لشکرى انبوه به مکه براى دستگیرى  : هـ .ق60هشتم ذى حجه  

امام حسین علیه السالم (چهارشنبه) 

-حرکت امام از مکه به سوى کوفه. 

-ورود ابن زیاد به کوفه و محاصره قصرابن زیاد توسط مسلم و یارانش. 

  – وصول توطئۀ ابن زیاد و پراکنده شدن یاران مسلم : هـ .ق60نهم ذى حجه  

-جنگ مسلم با سپاه ابن زیاد. 

-هواخواهى عباس بذائى (قره داغى) از مسلم و شهادت او به دست سربازان ابن زیاد. 

-شهادت مسلم بن عقیل و هانى بن عروه در کوفه به دستور ابن زیاد. 

-فرود آمدن کاروان امام در «ابطح» و پیوستن ابن تبیط بصرى و فرزندانش به امام. 

-فرودآمدن کاروان امام حسین در مکانى به نام «تنعیم» در دو فرسنگى مکه. 

-فرود آمدن امام در «صفاح» و دیدار فرزدق شاعر با امام. 



-فرود آمدن کاروان امام در «وادى العقیق» و پیوستن عون و محمد فرزندان حضرت 

زینب (س) به کاروان امام. 

-فرود آمدن امام در «وادى الصفرا». 
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-فرود کاروان امام در «ذات عرق» و پیوستن گروهى از مسلمانان به امام. 

-فرود کاروان امام در «حاجر» در ناحیۀ «بطن الرمه» و نوشتن نامه اى به مسلم بن عقیل 

و شیعیان کوفه و ارسال آن توسط قیس بن مسهر صیداوى. 

 فرود کاروان امام در «فَید». : هـ .ق60پانزده ذى حجه  

-فرود کاروان امام در «اجفُر». 

 شهادت میثم تمار (صحابه امام على) در کوفه توسط : هـ .ق60بیست و دوم ذى حجه  

ابن زیاد. 

-ارسال نامۀ امام به کوفه توسط عبداهللا بن یقطر(برادر رضاعى امام). 

 ورود کاروان امام به «زرود»، نزدیکى «خزیمیه». : هـ .ق60بیست و ششم ذى حجه  

-پیوستن «زهیربن قین» به امام. 

-ورود کاروان امام به منطقۀ «زباله» در نزدیکى کوفه. 

-رسیدن خبر شهادت مسلم بن عقیل و هانى بن عروه به امام. 

-ورود کاروان امام به «ثعلبیه» و توقف شبانه در آن جا. 



-ورود کاروان امام به «القاع» - 

-عبورکاروان امام از «دره العقبه» در نزدیکى بیابان هاى کوفه. 

-ورود به «شراف» و توقف شبانه در آن جا. 

 روبه رویى کاروان امام با سپاه حربن یزید ریاحى. : هـ .ق60بیست و هتم ذى حجه  

) 390(ص 

 .«مسقرار گرفتن کاروان امام در دامنه کوه«ذو ح-

-جلوگیرى حرّ از حرکت کاروان امام به سوى کوفه. 

-حرکت کاروان امام به منطقه «البیضه». 

 عبور کاروان امام از «عذیبِ الهجانات». : هـ .ق60بیست و هشتم ذى حجه  

-رسیدن خبر شهادت عبداهللا بن یقطر در کوفه به دست ابن زیاد. 

-عبور کاروان امام از قادسیه. 

-فرودکاروان امام در «قصربنى مقاتل» و توقف شبانه در آن جا. 

 فرود کاروان امام به کربال(روز پنجشنبه). : هـ .ق61دوم محرم  

-حرکت عمربن سعد با لشکرى انبوه به کربال. 

ورود سپاه عمر بن سعد به کربال. :  هـ .ق61-سوم محرم  

 تجمع بیست هزار سپاهى در سپاه عمر سعد. : هـ .ق61-ششم محرم  



-رسیدن نامه ابن زیاد به عمر بن سعد مبنى بر بستن راه رودخانه فرات به روى کاروان امام. 

-آمادگى گروهى از قبیله بنى اسد براى پیوستن به امام و حمله چهارصد نفر از سپاه عمر 

سعد به آن قبیله و کشتار آنان. 

 حرکت حضرت عباس با بیست و هشت نفر (یا سى سوار و -: هـ .ق61-هشتم محرم 

بیست پیاده با بیست مشک آب) به طرف رود فرات و آوردن آب بعد از درگیرى با 

مأموران عمربن سعد. 

-مالقات شبانه امام با عمر سعد. 

-صدور فرمان جنگ توسط ابن زیاد. 
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 حرکت لشکر عمر بن سعد به سوى کاروان امام. : هـ .ق61-نهم محرم 

-مهلت خواستن امام از عمربن سعد براى یک شب. 

-آوردن امان نامه توسط شمر براى حضرت ابوالفضل و برادرانش و خوددارى آنان از 

پذیرفتن امان نامه. 

-آماده سازى کاروان امام براى جنگ فردا. 

 وقوع فاجعۀ جانسوز کربال و شهادت امام حسین علیه السالم و : هـ .ق61-دهم محرم 

هفتاد و دو تن از یاران وفادارش (جمعه یا شنبه) . 

 غارت خیام امام و آتش زدن آنها. :-غروب دهم محرم



-اسیر گرفتن بازماندگان کاروان امام. 

-اسب تاختن بر جسد شهدا. 

-فرستادن سر شهدا به کوفه. 

 حرکت اسرا به سوى کوفه. : هـ .ق61-یازدهم محرم 

 ورود کاروان اسرا به کوفه. : هـ .ق61-دوازدهم محرم 

-سخنرانى حضرت زینب وام کلثوم و فاطمه در کوچه هاى کوفه. 

-دفن شهدا در کربال توسط جمعى از مردم قبیلۀ بنى اسد. 

-سخنرانى ابن زیاد در مسجد کوفه واعتراض عبداهللا عفیف به ابن زیاد و دستگیرى و 

شهادت عبداهللا، به دستور ابن زیاد. 

 حرکت کاروان اسرا از کوفه به شام. : هـ .ق61-پانزدهم محرم 

 ورود کاروان اسیران به شام( بعد از هیجده روز). : هـ .ق61-اول صفر 

-سخنرانى حضرت زینب(س) در کاخ یزید. 

-سخنرانى امام سجاد علیه السالم در مسجد جامع شام. 
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 ورود جابربن عبداهللا انصارى به کربال براى زیارت. : هـ .ق61-بیستم صفر 

-ورود کاروان اسیران به کربال براى زیارت مزار شهدا. 



-حرکت از کربال به مدینه. 

-ورود کاروان اسیران به مدینه. 

-سخنرانى امام سجاد در دروازة مدینه. 

-ورود به مسجد النبى وزیارت حرم مطهر پیامبر. 

 وفات حضرت زینب (س). : هـ .ق62-پانزدهم رجب 
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-منازل مسیر کاروان امام از مکه تا کربال منزل 

 ابطح: منزل اول

تنعیم  :منزل دوم

صفاح  :منزل سوم

وادى العقیق  :منزل چهارم

وادى الصفرا   :منزل پنجم

ذات عرق  :منزل ششم

حاجِر  :منزل هفتم

فَید  :منزل هشتم

اجفَر  :منزل نهم



خُزَیمیه  :منزل دهم

شقوق  :منزل یازدهم

زرود  :منزل دوازدهم

ثعلبیه  :منزل سیزدهم

زباله  :منزل چهاردهم

القاع  :منزل پانزدهم 

عقبه  :منزل شانزدهم

قرعاء  :منزل هفدهم

مغیثه  :منزل هجدهم

شراف  :منزل نوزدهم

ذَوحسم  :منزل بیستم

البیضه  :منزل بیست ویکم
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) 395(ص 

نگرشى کوتاه به قیام امام حسین علیه السالم  

طاهره حسینى ده آبادى  



مقدمه  

یکى از مباحث مهم تاریخ اسالم، تاریخ تشیع است که تاکنون دربارة آن، کتاب ها، 

مقاالت و پژوهش هاى زیادى صورت گرفته است  که بین آنها  زندگى ائمه، بخصوص امام 

 مطالعات فراوانى انجام شده است، عالوه بر این، حادثۀ عاشوراى این امام علیه السالمحسین 

همام، هر ساله در ایام محرم و صفر با برگزارى مراسم ویژة تکرار مى شود و کسى نیست 

که از این حادثه چیزى نشنیده یا مطالعه اى نکرده باشد. این مراسم گر چه هر سال تکرار 

مى شود، هیچ گاه تازگى خود را از دست نداده است و مشتاقان زیادى در مراسم شرکت 

مى کنند. یکى از این مراسم شبیه خوانى یا تعزیه است که در کشور ما قدمت چندین ساله 

دارد و حادثه کربال را به طور زنده به تصویر مى کشد، که همه کم وبیش از چگونگى  

حادثه کربال آشنایى داریم، بنابر این، در این مقالۀ  مختصر، مبنا را بر توضیح و تفسیر 

داستان گونه حادثه عاشورا قرار نداده ایم و سعى شد که به طور علمى و تاریخى، قیام امام 

 و انگیزه هاى آن بررسى شود و به طور اختصاراین قیام با نهضت هاى دیگر علیه السالمحسین 

مقایسه گردد. قیام امام از قداست خاصى برخوردار است و رهبر قیام به دلیل عهده دارى 

«امامت» و موقعیت و شرایط خاص زمان خود و عالوه بر مبارزة منفى،  به مبارزة مثبت  

 

 

)  (قیام مسلحانه) در برابر دشمنان اسالم، دست زدند. پژوهش مذکور داراى 396(ص 

چهار فصل مى باشد که فصل اول مختصرى از زندگى امام تا قیام آن حضرت و اوضاع 

 اجتماعى آن دوره بررسى شده است. –سیاسى 



در فصل دوم که مهم ترین بخش مقاله را تشکیل مى دهد در مورد انگیزه ها و زمینه هاى قیام 

و همچنین ویژگى هاى آن تحلیل و بررسى شده است. 

فصل سوم، توضیحاتى در مورد چگونگى تبلیغ و رساندن پیام خون امام توسط مبلغان آن 

آورده شده است. علیه السالم حضرت، یعنى حضرت زینب کبرى (س) و امام سجاد 

 مراحل زندگى امام حسین علیه السالم قبل از قیام :فصل اول

سومین امام شیعیان،  در سوم شعبان سال چهارم هجرى در مدینه متولد شد، پدرش حضرت 

 و مادرش فاطمۀ زهرا علیهما السالم دختر پیامبر گرامى اسالم محمد مصطفى علیه السالمعلى 

 مدت شش یا هفت سال از دوران کودکى خود علیه السالم مى باشد. امام حسین صل اهللا علیه وآله وسلم

 امام حدود صل اهللا علیه وآله وسلمدر زمان جد بزرگوار خود سپرى نمود. بعد از رحلت پیامبر اکرم 

سى سال در کنار پدر خویش زندگى کرد و در صحنه هاى سیاسى و نظامى در کنار پدر 

 علیه السالم شرکت فعال داشت. بعد از شهادت على علیه السالم قرار داشت و درجنگهاى امیر مؤمنان

 علیه السالم قرار گرفت. هنگام حرکت نیروهاى امام حسن علیه السالم درکنار برادرخویش امام حسن
به سوى شام، همراه آن حضرت بود و بعد از متارکۀ جنگ و انعقاد قرارداد صلح به همراه 

 1برادرش به مدینه بازگشت.

 اجتماعى دورة  امام حسین علیه السالم –اوضاع سیاسى 

انحراف از اصول و موازین اسالم که از سقیفۀ بنى ساعده علیه السالم در زمان امام حسین 

شروع شده بود و در زمان عثمان، توسعه یافته، به اوج خود رسید،  در آن زمان، معاویه  

 143؛ مهدى پیشوایى ،سیره پیشوایان ، ص 1377 و،242 و 235محمداسحاق، اخالقى، تحقیق و پژوهش در تاریخ زندگانى امام حسین علیه السالم ،ص  1

– 145. 

                                                           



)  397(ص 

استاندار شام بود و به نام خلیفۀ مسلمین، سرنوشت و مقدرات کشور اسالمى را در دست 

 استبدادى اموى را پایه گذارى کرد. سیاست معاویه، اعمال –گرفت و حکومت سلطنتى 

فشار سیاسى و اقتصادى بر مسلمانان،  کشتار و قتل و شکنجه، تحمیل فقر و گرسنگى بود 

و از هرگونه جنبش و اعتراض و مخالفت، جلوگیرى مى کرد. 

از طرف دیگر، با احیاى سنت هاى جاهلى مانند تبعیض نژادى و رقابت بین قبایل آنها را 

به جان هم مى انداخت تا از این طریق نیروهاى آنان را تضعیف کرده تا خطرى براى 

جکومت او نباشد و هم چنین با جعل حدیث، تفسیر و تأویل آیات قرآن به نفع خود و 

حکومتش مشروعیت مى بخشید، در اثر این سیاست، هویت جامعه اسالمى منسوخ و 

ارزشها دگرگون شد به طورى که مسلمانان با آن که مى دانستند بر طبق دستور اسالم نباید 

زیر سلطه حاکم ستمگر بروند، بر اثر ترس و ناآگاهى، حتى از حاکم ستمگر، حمایت 

مى کردند و با او بیعت مى کردند و مسلمانان به افرادى ترسو، سازشکار و ظاهر ساز، 

تبدیل شده بودند. 

در این دوره، جنبش و نهضتى در برابر حکومت ضد اسالمى معاویه دیده نمى شود، مردم 

کورکورانه مطیع و فرمانبر بر او بودند. اعتراض هاى پراکنده اى که صورت مى گرفت 

(مثل مخالفت حجربن عدى و امثال آن) زیر فشار ستم معاویه در نطفه خفه مى شد. 

 درزمان حکومت معاویه قیام نکند، پیمان علیه السالممهم ترین مانعى که باعث شد امام حسین 

 از جمله موضوع مهمى که در صلح نامه تأکید شده 1 با معاویه بود.علیه السالمصلح امام حسن 
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بود،  این بود که معاویه فعالً به حکومت خود ادامه دهد،  اما حق تعیین والیت عهدى را 

ندارد و امر باید به شوراى مسلمانان موکول شود. 

اگر چه معاویه،  جامعۀ  اسالمى را به انحراف کشید وآن را به یک جامعۀ غیر اسالمى 

تبدیل کرد،  ولى چون به نام دین و خلیفه مسلمین حکومت مى کرد،  نباید اعمالى  

)  398(ص 

انجام دهد که مردم آن را به عنوان مبارزه با اسالم تلقى کنند، بنابراین، او به اعمال خود 

رنگ دینى مى داد تا با مقام خود سازگار باشد. او بدین وسیله از اوضاع و شرایط به خوبى 

بهره بردارى مى کرد. از یک طرف، خون خواهى عثمان را مطرح مى کرد و از طرف 

 و بیعت مردم با او،  به علیه السالمدیگر بعد از جریان حکمیت و به واسطۀ صلح امام حسن 

 در این زمان مبارزه خود را به علیه السالمحکومت خود مشروعیت بخشید. اگر امام حسین 

شکل قیام مسلحانه به راه مى انداخت،  از نظر مردم این قیام یک اختالف سیاسى بر سر 

حکومت تلقى مى شد،  بنابراین، مبارزات خود را در این دوره به صورت سخنرانى ها و 

نامه هاى اعتراض آمیز به معاویه و هم چنین سخنان کوبنده در ایام حج و.. اعالم مى کرد. 

 آن را به شدت   مورد انتقاد قرار مى داد،  موضوع علیه السالمیکى از مواردى که امام حسین 

 :والیت عهدى یزید بود. امام در طى سخنانى چنین فرمودند

«... تواى معاویه! در برترى و فضیلتى که براى خود قایلى،  دچار لغزش و افراط شده اى و 

با تصاحب اموال،  عمومى مرتکب ظلم و اجحاف گشته اى. تو از پس دادن اموال مردم به 

صاحبانشان، خوددارى و بخل ورزیدى و آن قدر آزادانه به تاخت و تازپرداختى که 



ازحدخود تجاوز نمودى وچون حقوق حق  داران را به آنان نپرداختى،  شیطان به بهرة کامل 

و نصیب اعالى خود (در اغواى تو) رسید. 

آنچه دربارة کماالت یزید و لیاقت وى براى ادارة امت اسالمى گفتى، آن را فهمیدم؛ تو 

یزید را چنین توصیف کردى که گویا شخصى را مى خواهى معرفى کنى که زندگى او 

  :براى مردم پوشیده است و یا از غایبى خبر مى دهى که مردم او را ندیده اند

و یا در این مورد فقط تو علم و اطالع به دست آورده اى! نه، یزید آن چنان که باید خود 

را نشان داده وباطن خود را آشکار ساخته است. یزید را آن چنان که هست معرفى کن! 

یزید جوان سگ باز و کبوترباز وبلهوسى است که عمرش با ساز و آواز و خوش گذرانى 

سپرى مى شود، یزید را این گونه معرفى کن و این تالش هاى بى ثمر را فرو گذار! 

گناهانى که تاکنون دربارة این امت بر دوش خود بار کرده اى بس است، کارى نکن که 

هنگام مالقات پروردگار، بار گناهانت از این سنگین تر باشد. 

)  399(ص 

تو آن قدر به روش باطل و ستمگرانۀ  خود ادامه دادى و با بى خردى، مرتکب ظلم شدى 

که کاسۀ صبر مردم را لبریز نمودى،  اینک دیگر ما بین مرگ و تو بیش از یک چشم 

برهم زدن باقى نمانده است. بدان که اعمال تو نزد پروردگار،  محفوظ است و باید روز 

»  1رستاخیز پاسخگوى آنها باشى...

بدین ترتیب، معاویه با تعیین پسرش یزید به عنوان ولى عهد خود، قرارداد صلحنامه را 

خواستند  علیه السالم  هجرى، شیعیان از امام حسین50نقض کرد. با شهادت امام حسن در سال 
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 «میان ما و معاویه، عهد و پیمانى :تا بر ضد معاویه قیام کند،  اما امام نپذیرفت زیرا فرمود

است،  تا مدت آن به سر نیامده نمى توان آن را نقض کرد، ولى اگر معاویه بمیرد،  در این 

 2باره تصمیم خود را اعالم خواهم کرد».

 انگیزه ها و ویژگى هاى قیام امام حسین علیه السالم :فصل دوم

 بیعت خواستن از امام : شکل گیرد، عبارتند ازعلیه السالمعواملى که باعث شد قیام امام حسین 

براى یزید، دعوت کوفیان و عامل امر به معروف و نهى از منکر که به بررسى هر کدام 

  :از این عوامل مى پردازیم

 مخالفت با یزید  –الف 

 هجرى، یزید بر طبق وصیت پدر، به خالفت رسید،  در 60با مرگ معاویه در رجب سال 

بسته بود، معاویه حق تعیین علیه السالم حالى که براساس معاهدة صلحى که با امام حسین 

خالفت بعد ازخود را نداشت، و هم چنین یزید، الیق خالفت نبود، او در جامعۀ اسالمى به 

دالیل رفتار ضد اسالمى و فسق وفجور آشکارش،  از احترامى برخوردار نبود، اولین 

خلیفه اى بود که در مأل عام شراب مى خورد و اکثر وقت خود را به خوش گذرانى  

 ) 400(ص 

 1و آوازخوانى و بازى با میمون ها و سگ هاى شکارى مى گذراند، مذهب مشخصى نداشت.

 او جوانى ناپخته، شهوت پرست، 2خوى فرعونى داشت بلکه فرعون از او عادل تر بود.

 .280 – 278تحقیق و پژوهش...، ص  2
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خودسر و فاقد دور اندیشى و احتیاط بود و قبل از رسیدن به خالفت، اسیر هوس ها و 

تمایالت افراطى خود بود و بعداز خالفت هم نتوانست حداقل چون پدرش ظواهراسالم را 

رعایت کند بلکه علناً مقدسات اسالم را زیر پاى مى گذاشت و صراحتًا نزول وحى بر 

 را انکار مى کرد و چون جد خود ابوسفیان، همه را پندارى بیش  صل اهللا علیه وآله وسلمپیامبر

نمى دانست. 

 «هاشم با : ضمن اشعارى گفتعلیه السالمهمان طور که پس از پیروزى ظاهرى بر امام حسین 

ملک و حکومت بازى کرده است! نه خبرى از عالم غیب آمده است ونه وحیى شده 

 چنین فردى، صالحیت حکومت و رهبرى مسلمانان را ندارد و اگر مانعى نداشته 3است ».

باشد، با اسالم و قرآن مبارزه مى کند و امام، با قیام خودخواهان درهم شکستن قدرت یزید 

است،  ولى معاویه با فشار نظامى، خالفت را به او به ارث مى گذارد و به عنوان 

امیرالمؤمنین از مردم بیعت مى گیرد، اما تحقق خالفتش منوط به بیعت از چهارتن 

  صل اهللا علیه وآله وسلممى باشدکه این چهار تن از شخصیت هاى بزرگ اسالمى و ازتابعین رسول اهللا

 4 بود.علیه السالمبودند که از همه مهمتر و برجسته تر، حسین بن على 

یزید، طى نامه اى به ولیدبن عتبه حاکم مدینه نوشت و خواستار بیعت گرفتن او از این 

چهار تن شد وگفت اگر بیعت نکردند، گردن آنها را بزند. ولید با مروان حاکم سابق 

 «رأى من این است که هم اکنون این کسان را قبل از :مدینه مشورت کرد. مروان گفت

آنکه از مرگ معاویه خبردار شوند، بخواهى وبه بیعت و اطاعت بخوانى، اگر بیعت کردند  

 ).7(3مروج الذهب،ص  2
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بپذیرى و دست از آنها بدارى و اگر نپذیرفتند، پیششان آرى و گردنشان را بزنى که اگر 

از مرگ معاویه خبر یابند، هر کدامشان در ناحیه اى قیام کند و مخالفت و دشمنى کند و 

براى خویشتن دعوت کند، نمى دانم، اما ابن عمر را مردى مى بینم که به جنگ عالقه ندارد 

و زمامدارى را در صورتى دوست دارد که آسان به چنگ وى افتد». 

 فرستاد. عبداهللا که به مکه گریخت، اما علیه السالمولید، به دنبال عبداهللا بن زبیر و امام حسین 

امام حسین به نزد ولید حاضرشد.ولید نامه یزید را خواند، امام در برابر بیعت خواستن یزید،  

 «...این ك گفتى بیعت کنم، کسى همانند من پنهانى بیعت نمى کند، گمان :فرمود

 ولید بار 1نمى کنم به بیعت پنهانى من بسنده کنى و باید آن را در میان مردم علنى کنیم ».

 :دیگر امام را دعوت مى کند، مروان از امام مى خواهد که با یزید بیعت کند، امام فرمود

«اناهللا و انالیه راجعون» امروز اسالم ضعیف شده و مسلمانان به بالیى مبتال شده اند، اى 

مروان! یزید کیست که تو مرا به بیعت با او مى خوانى؟! حال آن که مى دانى یزید مردى 

شراب خوار و فاسق است، سخن سخت نا اندیشیده و قبیح گفتى، من تو را به این نصیحت 

که از هزار مالمت بیش است، مذمت نمى کنم چه از تو همین آید اى دشمن خدا! 

نمى دانى که ما اهل بیت رسول خداییم و همیشه بر زبان ما رفته است، من از جدم رسول 

 خالفت حرام است براى آل سفیان و چون :اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم شنیدم او گفت

معاویه را بر منبر من ببینید، شکم او را پاره کنید، به خدا که اهل مدینه او رابر منبر جد 

؛ سیرة پیشوایان ، 158 – 157؛ تشیع در اسالم، ص 30؛ االرشاد، ص822 – 819،821، 250ابن اعثم کوفى، الفتوح، محمدبن احمد مستوفى هروى، ص  1

 .50 – 49؛محمدابراهیم آیتى، بررسى تاریخ عاشورا، ص 163ص 

                                                           



من دیدند و هیچ نگفتند و او را هیچ تعرضى نرساندند و اشارت جد من نگاه نداشتند، لهذا 

خداى تعالى ایشان را بر یزید مبتال گردانید». 

 «اما یزید، این مردى که تو از من توقع بیعت با او را دارى، مردى است :و به ولید فرمود

شراب خوار که دستش به خون افراد بى گناه آلوده شده و حریم دستورات الهى را  

)  402(ص 

درهم شکسته و علناً در مقابل چشم مردم، مرتکب فسق و فجور مى شود، آیا رواست 

شخصیتى چون من با آن سوابق درخشان و اصالت خانوادگى، با چنین مرد فاسدى بیعت 

کنم. وباید در این زمینه شما و ما آینده را نظر بگیریم و خواهید دید که کدام یک از ما 

سزاوار و الیق خالفت ورهبرى امت اسالمى وشایستۀ بیعت مردم است». 

 هجرى، مبارزه منفى بود، ولى اکنون شرایط براى مبارزه 60 و 50مبارزة امام در دهه 

مثبت فراهم شده است، حاکم مدینه که امام را تحت فشار قرار مى دهد تا از او بیعت 

بگیرد، امام با این سخنان، مخالفت خود را اعالم مى دارد و با اعضاى خانواده و گروهى از 

 1خاندان بنى هاشم، مدینه را به قصد مکه ترك مى گوید.

ب- دعوت کوفیان 

 در سوم شعبان وارد مکه شدند و به افشاى ماهیت ضد اسالمى حکومت علیه السالمامام حسین 

اموى پرداختند. گزارش مخالفت امام با خالفت یزید واقامت او در مکه به گوش مردم 

 را به یاد داشتند و همچنین آثار تعلیم و علیه السالمکوفه رسید.آنان خاطرة حکومت عدل على 

 .21-17؛ سخنان حسین بن على ص،163؛ سیره پیشوایان ، ص 827الفتوح،ص  1
                                                           



تربیت آن حضرت درآن شهر به کلى از بین نرفته بود، لذا آنان از اطاعت یزید سرباز زده 

 را دعوت کردند که به عراق آمده و رهبرى آنها را به عهده بگیرد. علیه السالمو امام حسین 

سران شیعیان کوفه از جمله سلیمان بن صرد،  مسیب بن نجبه، رفاعه بن شداد بجلى و 

حبیب بن مظاهر، نامه هایى به امام نوشتند. ارسال نامه از کوفه همچنان ادامه داشت تااینک 

بالغ بر دوازده هزار یا به قولى هیجده هزارنامه شد. امام که این استقبال گرم و تقاضاهاى 

زیاد مردم را دید، درخواست آنان را پذیرفت و پسر عموى خود(مسلم بن عقیل) را به 

همراه جواب نامه، به سوى کوفه فرستاد تا اوضاع عراق را مطالعه کند و اگر مردم کوفه 

عمالً به آنچه نوشته اند، پایبند هستند، امام به عراق رهسپار شود. آخرین نامه از  

)  403(ص 

طرف مردم کوفه، توسط هانى و سعیدبن عبداهللا براى امام فرستاده شد، امام نامه اى به این 

  :مضمون براى آنان نوشتند

«بسم اهللا الرحمن الرحیم، نامه اى است از حسین بن على به گروه مؤمنان و مسلمانان، اما 

بعد، همانا هانى و سعید نامه هاى شما را به من مى رساندند واین دو، آخرین فرستادگان 

شما بودند و من همۀ آنچه داستان کرده اید و یادآور شده اید، دانستم، سخن بیشتر شما 

 براى ما امام و پیشوایى نیست، پس به سوى ما بیا، شاید خداوند به وسیلۀ تو ما :این بودکه

را بر حق و هدایت، گردآورد و من هم اکنون برادرم و پسر عمویم و آن کس که مورد 

اطمینان و وثوق من در میان خاندانم مى باشد، مسلم بن عقیل، را به سوى شما گسیل داشتم 

تا اگر مسلم براى من نوشت که اندیشه گروه شما و خردمندان و دانایانتان همانند سخن 

فرستادگان شما و آنچه من در نامه هایتان خواندم مى باشد، ان شاءاهللا به زودى به نزد شما 

خواهم آمد، به جان خودم سوگند امام و پیشوا نیست جزآن کس که به کتاب خدا در 



میان مردم حکم کند و به دادگسترى و عدالت بپا خیزد و به دین حق دیندارى کند و 

». 1خود را در آنچه مربوط به خداست، نگهدارى کند والسالم

 به کوفه رفت و به خانۀ  مختار ثقفى یا به قول منابع دیگر، علیه السالممسلم با نامۀ  امام حسین 

به منزل سلیمان بن صرد رفت. شیعیان به دیدن او آمدند و مسلم، نامۀ  امام را بر ایشان 

خواند و آنان با امام بیعت کردند که تعداد آنها به هیجده هزار نفر رسید، مسلم نامه اى 

 2نوشت و از امام دعوت کرد تا به کوفه بیاید.

 علیه السالمعکس العمل یزید در مقابل دعوت کوفیان از امام 

یزید با دریافت خبر ورود مسلم به کوفه و به حمایت مردم کوفه از وى، حاکم کوفه را 

(نعمان بشیر) که مردى ضعیف النفس و میانه رو بود، برکنار کرد و عبیداهللا ابن زیاد که  

)  404(ص 

حاکم بصره بود با حفظ سمت، حاکم کوفه کرد و او را مأمور سرکوبى نهضت وخیزش 

آگاهى داشت، با لباس علیه السالم شیعیان نمود. ابن زیاد که از حمایت کوفیان از امام حسین 

مبدل و عمامه سیاه و صورت پوشانده، به همراه دستۀ کوچکى از سواران به سوى کوفه 

شتافت. 

مردم کوفه که انتظار امام را مى کشیدند، ابن زیاد را با امام اشتباه گرفتند. و از او استقبال 

کردند. ابن زیاد واردمسجد شد وحجاب را از صورت خود برداشت و سخنان تهدیدآمیزى 

؛ محمدبن جریر طبرى، 842 – 841 و ص 840 – 838؛ الفتوح ،ص 160 تشیع در مسیر تاریخ، ص 36 – 35، ارشاد،ص 165 -164سیره پیشوایان ص  1

 .2924تاریخ طبرى، ترجمۀ الوالقاسم پاینده، ص 

 .2928 ؛ طبرى، ص 164 – 163، تشیع در مسیر تاریخ، ص 38مفید، ارشاد ص  2

                                                           



ایراد کرد و براى یاران امام، مجازات مرگ و براى وفاداران به خلیفه، وعده هایى داد. 

کوفیان وحشت کرده و مسلم را رها کردند و مسلم و هانى (میزبان مسلم) دستگیر و 

کشته شدند. 

از طرف دیگر، یزید عده اى از مأمورین خود را به مکه فرستاد (در هشتم ذى الحجه) تا 

 ابن زیاد 1آنان در لباس حجاج، در مراسم حج شرکت کرده و امام را دستگیر یا بکشند.

، 2بعد از کشته شدن مسلم،کوفه را به صحنه ترور و وحشت مبدل کرد وبه وسیلۀ عریف ها

فشار اقتصادى شدیدى بر مردم تحمیل نمود، به مأمورین اموى دستور داد تا افراد غریبه یا 

شورشى و مشکوك را در عرافه هایشان بنویسند وعریف ها را مسؤول اغتشاشى مى دانست 

که ممکن است در عرافه آنها روى دهد، اگر عریفى، چیزى از او پنهان مى کرد، مصلوب 

و تمام عرافه از دریافت حقوق محروم مى شدند. 

  علیه السالمهمچنین طى اعالمیه اى دستور داد که هرکس مظنون به حمایت از حسین بن على

باشد، به دار کشیده شده و خانه اش آتش زده و تمام اموالش مصادره شود. تمام جاده هایى 

که از حجاز به کوفه ختم مى شد، مسدود کرد و دستور منع ورود و خروج به کوفه را 

صادرکرد. در قادسیه که کوفه را به حجاز متصل مى کرد، پست نظامى چهار هزار نفرى 

به فرماندهى حصین بن نمیر برپا کرد وارتش اموى، تمام مرزهاى کوفه را پاسدارى 

مى کرد. 

 .846 -845؛الفتوح، ص 2932؛ طبرى، تاریخ، ص 65 – 64تشیع در مسیر تاریخ، ص  1

«عریف،عرافه» در زمان عمر، اهل کوفه از نظر سابقه به سه گروه تقسیم مى شدند و هرگروه، عرافه و شخصى را که از هر گروه سرپرست توزیع  2
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)  امام از طریق بدویان بیابانى از اخبار کوفه آگاه مى شد، اما با وجود این موانع، 405(ص 

 (چرا  چرا امام در مکه قیام نکرد و به کوفه رفت1چرا امام اصرار داشت که به کوفه برود.

 کوفه را براى قیام انتخاب کرد)

چرا امام از مدینه به مکه و سپس به سوى کوفه حرکت کرد؟ انتخاب مکه براى این بود 

که در ایام حج، حجاج از تمام جهان به مکه مى آمدند و امام مى توانست پیام خود را تبلیغ 

کند واهداف خود، از جمله اعالم مخالفت با یزید را به اطالع همگان برساند. دلیل این که 

شهرمکه را به عنوان جایگاه قیام خود انتخاب نکرد، این بود که مکه حرم امن الهى بود و 

اگر مبارزه در مکه صورت مى گرفت، موجب هتک حرمت و اهانت به خانه خدا بود 

واین به نفع یزید تمام مى شد و یزید هم مأموریتى مخفى براى سوء قصد به جان امام 

  :خود امام علت آن را  چنین بیان فرموده  است، در جواب  ابن زبیرکه به امام گفت 2فرستاده بود.

«اگر من درعراق، شیعیانى چون شما داشتم آن جا را ترجیح مى دادم ولى اگر در مکه 

بمانید من هم با شما بیعت مى کنم»،  با سخنان دو پهلو ظاهراً از امام خواست در مکه بماند، 

 «پدرم به من خبر داد که به سبب وجود قوچى در مکه، احترام آن شهر در :امام فرمودند

هم شکسته خواهد شد و نمى خواهم آن قوچ من باشم و به خدا سوگند اگر یک وجب 

 3دورتر از مکه کشته شوم بهتر است از این که در آن شهر به قتل برسم...».

علت انتخاب کوفه 

 .350 – 348 و 338؛ تحقیق...اخالقى، ص 66 – 65تشیع در مسیر تاریخ، ص  1

 .107 – 105، سخنان حسین بن على ،ص 163سیره پیشوایان،ص  2
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 هجرى در زمان عمر براساس اهداف نظامى بنا شد واین شهر، 17شهر کوفه در سال 

پایگاه نظامى سپاه اسالم و از بیشترین امکانات نظامى برخوردار بود. در زمان  

)  406(ص 

یزید، حدود بیست هزار لشکر داشت. جمعیت کوفه ناهمگون بود؛ گروهى شیعه بودند 

 و خاندانش داشتند. یهودیان و ستاره علیه السالموگروهى، سابقۀ کینه و دشمنى با على 

پرستان، نصرانى ها و مذاهب دیگر هم در بین آنها وجود داشت، زیرا در فتوحات اسالمى، 

اسیران را به این شهر مى آورند و در نتیجه مهاجرین زیادى به این شهر اقامت داده 

مى شدند. از جمله بازماندگان ایران که درجنگها مغلوب مى شدند، به کوفه و به طور کلى 

عراق کوچانده مى شدند و همچنین زمانى که ایران، سلطۀ  خود را بر عراق از دست داد، 

ایرانى ها در این مناطق باقى ماندند، این ترکیب ناهمگون باعث شد کوفه همواره دچار 

درگیرى و ناامنى شود وکوفیان علیه حاکم خود شورش کنند، حکام زیادى یکى پس از 

دیگرى عزل و نصب مى شدند،  حکام کوفه مانند خلفاى خود گرایش به مسائل قبایلى و 

جاهلى داشتند و این گرایش در افکار مردم کوفه بى تأثیر نبود و گاهى موجب تضاد بین 

مردم و حاکم مى شد و افرادى که علیه حکام به خلیفه انتقاد مى کردند، از آن جا تبعید 

مى شدند. 

ازعامل دیگر جدایى کوفه از سایر بالد اسالمى این بود که آنان در جنگها سهم عمده اى 

داشتند،  ولى ناگهان متوجه شدند کسانى که بر نابودى اسالم تالش داشتند، بر بخشهاى 

بزرگى از سرزمینهاى اسالمى، تسلط یافته و منافع مادى فراوانى به دست آوردند و 

آنان(کوفیان) از آن بى بهره بودند،  خوى نظامى گرى، آنان را شجاع و غیور و صریح 

الهجه بار آورده بود. 



بودند و  علیه السالم از عامل دیگر، تضاد عامل اعتقادى بود. شیعیان خواهان امارت خاندان على

خوارج گاه با شیعیان و گاه با امویان همسو بودند. 

 وکوفه رقیب شام بود و 1با مرگ معاویه، حرکت هاى ضد اموى در این شهر تشدید شد

بزرگترین نقطۀ انفجار محسوب مى شد. از نظر سوق الجیشى، از مدینه و مکه هم اهمیت 

بیشترى داشت. آگاهى مردم کوفه بیشتر بود و با فرستادن دعوت نامه براى امام، یارى 

خود را اعالم کردند، اما بر اثر اقدامات خشنونت آمیز زیاد، آمادگى خود را براى یارى  

)  407(ص 

امام لغو کردند، گرچه در این دوره،  جلو آنها گرفته شد، ولى افکار آنها در آینده و 

شورشهاى بعدى، مؤثر افتاد و کوفه نقطه شروعى براى جنبشهاى شیعى شد، ولى چون 

کوفه شیعه نشین بود و ساکنین براى امام نامه نوشته بودند، امام نمى توانست به آنها جواب 

 1ندهد.

همچنین سران شیعه پیروان صدیق پیامبر بودند که براى امام نامه نوشتند آنان در جنگهاى 

 بودند،  گر چه از صلح امام حسن با معاویه دلسرد شده و علیه السالمصفین و جمل، یاور على 

خشنود نبودند، ولى همچنان به وى وفادار ماندند و با معاویه دشمن بودند. 

عالوه بر کوفیان، مردم بصره هم از امام دعوت کردند، گر چه آنان انگیزة مذهبى 

نداشتند، ولى از امام خواستند قیام کند تا آنها را از سلطه شامیان نجات دهد. 

 .327 – 317تحقیق ...، ص  1
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محمدحنیفه، عبداهللا بن عمر، عبداهللا بن عباس و تعداد زیاد دیگرى در بین راه کوفه از 

جمله فرزدق شاعر معروف اصرار داشتند و از امام مى خواستند که با این اوضاع و احوال، 

به کوفه نرود، آنان بى ثباتى و ماهیت خیانتکارانه کوفیان را گوشزد مى کردند و وقایع 

زمان پدر و برادر را به امام یادآور مى شدند و از ویژگى کوفیان، اینکه در مرحلۀ امتحان، 

 اما امام از سرنوشت محتوم خود آگاه بود و براى استقبال از آن 2میدان را خالى مى گذارند.

مهیا مى شد و وقتى از خبر غم انگیز سرنوشت مسلم آگاه شد، از همراهان خود خواست او 

 3را تنها بگذارند و به مأمنى پناه برده و جان به سالمت ببرند.

امام در نزدیکى کوفه، تغییر مسیر داد و به سوى نینوا در جهت مخالف کوفه حرکت 

کرد، ابن زیاد دستور داد که اجازه توقف به شورشیان (امام ویارانش) راندهند مگر در 

جایى که از صحرا هیچ گونه استحکامات و آب نباشد، امام روز دوم محرم به کربال رسید. 

امام علت انحراف کوفیان را در روز عاشورا بیان مى کند و عامل بدبختى کوفیان را نیل به 

 «اى بندگان خدا! از :زرق و برق دنیا و دستیابى به مقام و ثروت بیان کرده اند، امام فرمود

خدا بترسید و از دنیا بر حذر باشید که اگر بنا بود همه دنیا به یک نفر داده شود و یا  

)  408(ص 

یک فرد براى همیشه در دنیا بماند،  پیامبران براى بقا سزاوارتر و جلب خشنودى آنان 

بهتر و چنین حکمى خوشایندتر بود، ولى هرگز! زیرا خداوند دنیا را براى فانى شدن خلق 

نموده که تازه هایش کهنه و نعمتهایش زایل و سرور شادیش به غم و اندوه مبدل خواهد 
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گردید، دون منزلى است و موقت خانه اى، پس براى آخرت خود، توشه اى برگیرید و 

بهترین توشۀ آخرت، تقوا و ترس از خداست. 

مردم! خداوند دنیا را محل فنا و زوال قرارداد که اهل خویش را تغییر داده و ضعفشان را 

دگرگون مى سازد، مغرور و گول خورده کسى است که گول دنیا را بخورد و بدبخت 

کسى است که مفتون گردد، مردم! دنیا شما راگول نزند که هرکس بدو تکیه کند،  

ناامیدش سازد و هرکس بر وى طمع کند،  به یأس و ناامیدى اش کشاند و شما اینک به 

امرى هم پیمان شده اید که خشم خدا را برانگیخته وبه سبب آن،  خدا از شما اعراض کرده 

و غضبش را بر شما فرو فرستاده است. 

چه نیکوست خداى ما وچه بدبندگانى هستید شماها که به فرمان خدا گردن نهاده و به 

پیامبرش ایمان آوردید،  سپس براى کشتن اهل بیت و فرزندانش هجوم کردید، شیطان بر 

شما مسلط گردید و خداى بزرگ را از یاد شما برده است. ننگ بر شما و ننگ بر ایده و 

 اینان پس :هدف شما،  ما براى خدا خلق شده ایم و برگشتمان به سوى اوست. پس فرمود

 1از ایمان، به کفر گراییده اند،  این قوم ستمگر از رحمت خدا دور باد».

 «واى بر شما! چرا گوش فرا نمى دهید تا گفتارم را که شما را به رشد و سعادت :باز فرمود

فرا مى خوانم، بشنوید؛ هر کس از من پیروى کند،  خوشبخت و سعادتمند و هر کس 

عصیان ومخالفت ورزد، ازهالك شدگان است وهمۀ  شما عصیان و سرکشى نموده و با 

دستور من مخالفت مى کنید؛ چون به گفتارم گوش فرا نمى دهید.آرى، در اثر هدایاى 

حرامى که به دست شما رسیده و در اثر غذاهاى حرام و لقمه هاى غیر مشروعى که 

شکمهاى شما از آن انباشته شده، لذا خداوند این چنین بر دلهاى شما مهر زده است... 

 .224 - 223سخنان حسین بن على ،ص  1
                                                           



...اى مردم! ننگ و ذلت و حزن و حسرت بر شما باد که با اشتیاق فراوان ما را به  

)  409(ص 

یارى خود خواندید و آنگاه که به فریاد شما جواب مثبت داده و به سرعت به سوى شما 

شتافتیم، شمشیرهایى را که از خود ما بود بر علیه ما به کار گرفتید و آتش فتنه اى را که 

دشمن مشترك برافروخته بود، برعلیه ما شعله ور ساختید؛ به حمایت و پشتیبانى دشمنانتان 

و بر علیه پیشوایانتان بپا خاستید بدون اینکه دشمنان قدم عدل و دادى به نفع شما بر دارند 

و یا امید خیرى در آنان داشته باشید، مگر طعمۀ حرامى از دنیا که به شما رسانیده اند و 

مختصر عیش وزندگى ذلّت بارى که چشم طمع به آن دوخته اید، قدرى آرام! واى بر شما! 

که روى از ما برتافتید و از یارى ما سرباز زدید بدون این که خطایى از ماسر زده باشد و 

یا رأى و عقیدة نادرستى از ما مشاهده کنید، آنگاه که تیغها در غالف و دلها آرام و رأیها 

استوار بود، مانند ملخ از هر طرف به سوم ما روى آوردید و چون پروانه از هر سو فرو 

ریختید،  رویتان سیاه که شما از سرکشان امت و از ته ماندگان احزاب فاسد هستید که 

قرآن را پشت سر انداخته اید، از دماغ شیطان درافتاده اید، از گروه جنایتکاران و تحریف 

کنندگان کتاب و خاموش کنندگان سنن ما مى باشید چرا که فرزندان پیامبر را مى کشید 

و نسل اوصیا را از بین مى برید،  شما از الحق کنندگان زنازادگان به نسب و اذیت 

کنندگان مؤمنان و فریاد رس پیشواى استهزاگران مى باشید که قرآن را مورد مسخرة خود 

 1قرار مى دهند».

  :از سخنان امام چنین استفاده مى شود که علت انحراف کوفیان به این شرح بوده است
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-اثر تغذیۀ حرام در انحراف از حق آنان. 1

-استفاده از نیروى اسالم بر علیه السالم. 2

-عزت طلبى امام حسین علیه السالم 3

 عزت طلبى و عدم پذیرش ذلّت بود  علیه السالماز دیگر صفات بارز و روشن امام حسین

 «این فرومایه (ابن زیاد) و فرزند فرومایه مرا در بین :چنانچه در سخنى جاودانه فرمودند

دو راهى شمشیر و ذلت قرار داده است و هیهات که ما به زیر بار ذلت برویم  زیرا خدا و  

)  410(ص 

پیامبرش و مؤمنان از این که ما ذلت را بپذیریم ابا دارند...آگاه باشید که من با این گروه 

کم و با قلت یاران و پشت کردن یارى دهندگان، بر جهاد آماده ام». 

 «اگر ما بر دشمن پیروز شویم، در گذشته : اشعارى را بدین معنا خواندند علیه السالمآنگاه امام

هم پیروز بوده ایم و اگر شکست بخوریم، باز هم شکست از آن ما و ترس از شؤون ما 

نیست،  ولى اینک حوادثى به ما رخ داده و ظاهراً سودى به دیگران رسیده است...». 

این است که با نیروى کم،  در مقابل دشمن قوى مى جنگیم؛ اگر پیروز  علیه السالم منظور امام

شویم، تازگى ندارد و اگر کشته شویم، دنیا مى داند که ما مغلوب نشده ایم، بدنهاى ما زیر 

  :سم اسبان پاره پاره مى شود، ولى در ارادة ما خللى وارد نمى شود

» . 1«هیهات من الذله

ج-عامل امر به معروف و نهى از منکر  
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امام حسین علیه السالم از ابتدا در همان مدینه انگیزة قیام خود را «امر به معروف و نهى از 

منکر» معرفى کردند،  بعد از خروج از مجلس ولید، حاکم مدینه، امام در کنار قبر رسول 

 است و من فرزند  صل اهللا علیه وآله وسلم «خدایا! این قبر پیامبر تو محمد: فرمودصل اهللا علیه وآله وسلماهللا 

دختر پیامبر تو و براى من پیشامدى رخ داده اشت که خود مى دانى. خدایا! من معروف و 

نیکى را دوست دارم و از بدى و منکر، بیزارم،  اى خداى ذوالجالل و کرامت بخش! به 

احترام این قبر و کسى که در میان آن است از تو مى خواهم که راهى در پیش روى من 

 همچنین از 2بگذارى که مورد رضا و خشنودى تو و مورد رضاى پیامبر تواست».

حکومت بنى امیه شکایت مى کند و آمادگى خود را براى شهادت اعالم مى  دارد و 

 «...اى رسول خدا من فرزند شایستۀ  تو هستم که براى هدایت و رهبرى امت، :مى فرماید

مرا جانشین خود قرار داده اى، اى پیامبر خدا! امت تو آنها مرا تضعیف کرده و مقام 

». 3معنوى مرا حفظ ننمودند و این است شکایت من به پیشگاه تو تا به مالقات تو بشتابم

) 411(ص 

وصیت نامه امام علیه السالم به محمد حنیفه  

امام در این وصیتنامه که قبل از حرکت از مدینه به برادر خود نوشت، علت قیام خود را 

اصالح امور امت اسالمى و امربه معروف و نهى از منکر وزنده کردن سیرة جدش محمد 

 و پدرش على بن ابى طالب معرفى مى کند. امام در این وصیتنامه عقیدة خود صل اهللا علیه وآله وسلم

 «...من،  نه از روى خود خواهى و :را در مورد توحید، نبوت و معاد چنین ادامه مى دهد

سرکشى و هوسرانى(ازمدینه) خارج مى گردم و نه براى ایجاد فساد و ستمگرى،  بلکه 
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هدف من از این حرکت، اصالح مفاسد امت جدم یعنى امر به معروف و نهى از منکر 

را در پیش گیرم،   علیه السالم است و مى خواهم سیرة جدم(پیامبر) و پدرم على بن ابى طالب

هرکس در این راه به پاس احترام حق، از من پیروى کند، راه خود را در پیش خواهد 

» 1گرفت تا خداوند میان من و این قوم داورى کند که او بهترین داوران است...

جواب نامه امام به مردم بصره  

در این نامه، امام علیه السالم ضمن دعوت از مردم بصره، به همکارى با آن حضرت در 

مبارزه با حکومت ضد اسالمى یزید، به موقعیت اهل بیت و به انحراف کشیده شدن 

موضوع خالفت به وسیله بنى امیه، در رابطه با مبارزه به بیان موازنه و مقدم داشتن اهم بر 

مهم پرداخته و فلسفۀ سکوت اهل بیت در یک برهۀ خاص و انگیزه قیام خود را چنین بیان 

مى کند. 

 را از میان مردم برگزید و  صل اهللا علیه وآله وسلم «خداوند محمد:امام به مردم بصره چنین نوشتند

با نبوتش بر وى کرامت بخشید و به رسالتش انتخاب نمود، سپس در حالى که او وظیفۀ 

پیامبرى را به خوبى انجام داد وبندگان خدا را هدایت وراهنمایى نمود، وى را به سوى 

خود فرا خواند و ما خاندان اولیا،  اوصیا و وارثان وى و شایسته ترین افراد نسبت به مقام او 

از میان تمام امت بودیم، ولى گروهى بر ما سبقت جسته واین حق را از ما گرفتند و ما 

نیز با علم و آگاهى بر تفوق و شایستگى خویش، نسبت به این افراد،  براى جلوگیرى از 

هر فتنه و  

) 412(ص 
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اختالف، تشتت و نفاق در میان مسلمانان و جلوگیرى از چیره شدن دشمنان بر آنچه پیش 

آمده بود، رضا و رغبت نشان داده و آرامش مسلمانان را بر حق خویش، مقدم داشتیم و 

من اینک پیک خود را به سوى شما مى فرستم، شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر دعوت 

مى کنم، زیرا در شرایطى قرار گرفته ایم که دیگر سنت پیامبر از میان رفته و جاى آن را 

بدعت فرا گرفته است، اگر سخن (ودعوت) مرا بشنوید،  به راه سعادت و خوشبختى 

 1هدایتتان خواهم کرد...».

سخنان امام علیه السالم به سپاه حرّ در راه عزیمت به عراق  

 «مردم! پیامبر خدا : در برابر سپاه حرّ، انگیزه قیام خود راچنین تشریح مى کنند علیه السالمامام

 هر مسلمانى با سلطان زورگویى مواجه گردد که حرام خدا را حالل : فرمودصل اهللا علیه وآله وسلم

نموده و پیمان الهى را درهم شکسته، با سنت و قانون پیامبر از در مخالفت درآمده، در 

میان بندگان خدا راه گناه و معصیت و عدوان و دشمنى در پیش مى گیرد، ولى او درمقابل 

چنین سلطانى، با عمل و یا با گفتار اظهار مخالفت ننماید،  بر خداوند است که این فرد را 

به همان عمل طغیانگر، به آتش جهنم داخل کند. مردم! آگاه باشید اینان (بنى امیه) 

اطاعت خدا را ترك و پیروى از شیطان را بر خود فرض نموده اند، فساد را ترویج و 

حدود الهى را تعطیل نموده،  فى ء را (که مختص خاندان پیامبر است) به خود اختصاص 

داده اند، حالل و حرام و اوامر و نواهى خداوند را تغییر داده اند و من به هدایت و رهبرى 

 که دین جدم را تغییر داده اند- از –جامعۀ مسلمانان و قیام علیه این همه فساد و مفسدین 

دیگران شایسته ترم. 
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گذشته از این حقایق،  مضمون دعوت نامه هایى که از شما به دست من رسیده و پیام 

پیکهایى که از سوى شما به نزد من آمده اند، این بود که شما با من بیعت کرده و پیمان 

بسته اید که مرا در مقابل دشمن، تنها نگذارید و دست از یارى من برندارید اینک 

 

 

 

 

 

 

 

)  413(ص 

اگر به این پیمان خود باقى و وفادار باشید،  به سعادت و ارزش انسانى خود دست 

». 1یافته اید...

 بعد از ورود به کربال  علیه السالمخطبۀ  امام 

 هجرى وارد کربال شد و خطبه اى این چنین براى 61 در دوم محرم سال علیه السالمامام حسین 

  :یاران و خاندان خود ایراد فرمود
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«پیشامد ما همین است که مى بینید،  جداً اوضاع زمان دگرگون شده، زشتیها آشکار و 

نیکیها و فضیلتها از محیط ما رخت بسته است و از فضایل انسانى، باقى نمانده است مگر 

اندگى؛ مانند قطرات تۀ  مانده  ظرف آب، مردم در زندگى ننگین و ذلت بارى به سر مى 

برند که نه به حق عمل و نه از باطل روگردان مى شوند،  شایسته است که در چنین محیط 

ننگین، شخص با ایمان و با فضیلت، فداکارى و جانبازى کند و به سوى فیض دیدار 

پروردگار بشتابد،  من در چنین محیط ذلت بارى، مرگ را جز سعادت و خوشبختى و 

زندگى با این ستمگران را چیزى جز رنج و نکبت نمى دانم. این مردم بردگان دنیا هستند 

و دین لقلقۀ زبانشان مى باشد،  حمایت و پشتیبانى شان از دین تا آنجاست که زندگى شان 

 2دررفاه است و آنگاه که در بوتۀ  امتحان قرار گرفتند، دینداران کم خواهند بود».

در ارزیابى عوامل پیدایش ظهور قیام امام، عامل اجابت دعوت کوفیان، گر چه مهم است، 

ولى اگر این دعوتنامه ها هم نبود،  باز امام قیام خود را برپا مى کرد،  همان طور که دیدیم، 

کوفیان به عهد خود وفا نکردند،  این امر خللى در ارادة  امام وارد نکرد، اما خوددارى از 

بیعت با یزید، مهمترین و باارزش ترین بود که این عامل نیز در عامل سوم یعنى امر به 

معروف و نهى ازمنکر مى گنجد، عامل سوم مهمترین و اساسى ترین انگیزة قیام امام به 

شمار مى رود،  چنانکه خود امام از ابتدا برآن تأکید داشت و مکرر در سخنان آن حضرت 

) 414(ص

آمده است. در مورد نقش امر به معروف و نهى از منکر، آنچه گفته شد، روشن است که 

علت اصلى قیام امام، انحراف حکومت اسالمى از مسیر اصلى خود و رواج بدعتها و از بین 

رفتن سنت پیامبر، گسترش فساد و آلودگى و منکرات و اعمال ضد اسالمى در جامعه 
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بود،  حکومت اسالمى و سرنوشت مسلمانان به دست حزب ضد اسالمى و جاهلى بنى امیه 

افتاده بود که سابقۀ دیرینۀ دشمنى با اسالم را داشت و با روى کار آمدن معاویه، حکومت 

 1اموى به اوج خود رسید.

 

 

قیام آگاهانه امام و ویژگى هاى آن  

 براى اعالم مخالفت خود با حکومت معاویه و آغاز قیام، نخست به مکه علیه السالمامام حسین 

مهاجرت  کردند. مکه از نظر تبلیغ و رساندن پیام به مردم جهان، اهمیت فراوانى داشت. در 

  علیه السالمایام حج، مسلمانان سرتاسر جهان به این شهرمقدس اسالمى سفر مى کنند امام

خانواده، زنان و کودکان خود را نیز با خود مى برند تا مبلغانى باشند که بعداز شهادت او، 

 و آشکارا قیام خود را آغاز کرد. 2پیام خون او را تا قلب دشمن یعنى شام ببرند

عملکرد و مبارزة  امام حسین تا مرگ معاویه، مبارزة منفى بود ( یعنى مبارزة مسلحانه 

نبود؛ مانند تحریم هر نوع همکارى با دشمن) اما در زمان یزید، مبارزة امام به مبارزة 

مثبت مبدل شد ،آن حضرت بدون کوچکترین تأمل و با وجود مخالفت شدید تمام 

دوستان و اقوام خود، مبارزه را آغاز کرد و در مقابله با یزید، موضع مصبت و انقالبى خود 

را آشکار نمود و امام با وجود این که به یاران اندك و بى وفایى مردم و تزلزل و ترس 

 .173 – 172 و 167سیرة پیشوایان،ص  1

 .272 -270،ص 1حماسه حسینى،ج 2

                                                           



آنها و همچنین سرانجام شهادت خود، آگاهى کامل داشت، راهى را که انتخاب کرده بود، 

با قاطعیت به پیش برد،  در حالى که برخى از ائمه تنها، راه مبارزة منفى بر علیه دشمنان  

)  415(ص 

هر دو مبارزة را در علیه السالم اسالم و حکومتهاى جبار زمان خود را داشتند، ولى امام حسین 

 1دوران زندگى خویش داشت.

 علیه السالم اما از طریق «علم امامت» و از طریق عادى، به وسیلۀ جدش رسول اهللا و پدرش على

به شهادت و اسارت اهل بیت خودآگاهى داشت، همانطور که عده اى از همسران و 

از این موضوع مطلع بودند و به عنوان رهبر نهضت اسالمى  صل اهللا علیه وآله وسلم صحابۀ رسول خدا

در راه رسیدن به هدف و انجام وظیفۀ  الهى و نجات اسالم،  تمام این مصائب را با علم و 

آگاهى کامل پذیرفته بود و در جواب ام سلمه که سعى مى کند امام را از رفتن به عراق 

«مادر(فکر نکن که از این جریان تنها تو مطلع هستى) خود من : منصرف کند، مى فرماید

بهتر از تو مى دانم که از راه ظلم و ستم و از راه عداوت و دشمنى، کشته خواهم شد وسرم 

از تنم جد خواهد شد و خداوند بزرگ چنین خواسته است که حرم و اهل بیت من اسیر و 

فررزندانم شهید و به زنجیر اسارت کشیده شوند و صداى استغاثۀ آنان طنین انداز گردد،  

 2ولى کمک و فریاد رسى پیدا نکنند».

در سخنان امام در طى حرکت از مدینه تا کربال این مطالب آمده است که امام آگاهانه به 

استقبال شهادت رفته است و حتى از یاران خود نیز خواست تا آگاهانه شهادت را انتخاب 
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کنند به طورى که در شب عاشورا به آنان اعالم کرد که هرکس فردا بماند، کشته خواهد 

 و در راه کوفه، وقتى از اخبار کوفه و شهادت 3شد،  آنان که ماندند، شهادت را پذیرفتند

مسلم آگاهى یافتند،  کمترین احتمال زنده ماندن به خود و یارانشان را نداشتند، باز از یاران 

 آگاهى امام از حوادث آینده 4خود خواستند تا او را ترك گویند وجان به سالمت ببرند.

از طریق دهها روایت از اهل سنت وشیعه از پیامبران گذشته وپیامبر اسالم صل اهللا علیه 

وآله وسلم و  

)  416(ص 

 1در رابطه با حادثۀ جانسوز کربال، نقل شده است. علیه السالم همچنین از امیرالمؤمنان على

پس امام مبارزة خود را آشکارا آغاز کرد بر خالف شورشها و نهضتهاى دیگر که ابتدا 

مخفیانه انجام مى گیرد. سفر به مکه و رفتن از راههاى عادى به سوى کوفه نشانگر آن 

است که امام آزادانه و با کمال آرامش، به فرمان بزرگ الهى که جهاد با کفر بنى امیه 

است،  قیام مى کند. وهمچنین رهبران شورشها از راه هاى غیر متعارف، رفته و جاسوسانى 

براى خبریابى دارند و اگر شرایط و اوضاع بر وفق مراد نباشد، مبارزة خود را به تعویق 

مى اندازد، اما امام از راههاى عادى واز مسافران بین راه براوضاع کوفه، آگاهى پیدا مى کند 

و حتى با شنیدن خبر شهادت نمایندگان خود از جمله مسلم و تغییر عقیدة کوفیان، باز 

 دلهاى مردم :هیچ خللى در تصمیم امام وارد نکرد و درجواب فرزدق که به امام گفت

عراق با شما و شمشیرهایشان بر علیه شماست و امام را از رفتن به عراق باز مى داشت ، 
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 «...خدا هر روز، فرمان تازه اى دارد که اگر پیشامدها بر طبق مراد باشد، در :امام فرمود

مقابل نعمتهاى خدا سپاسگزارم و هموست مددکار، سپاس و شکرگزارى براى اوست و 

اگر حوادث در میان ما و خواسته هایمان حایل شود و کارها بر طبق مراد به پیش نرفت، 

باز هم آن کس که نیتش حق و تقوا بر دلش حکومت مى کند، از مسیر صحیح، خارج 

تکیه بر خدا دارد و انجام وظیفۀ الهى و نیل به هدف هاى علیه السالم نشده است»، پس امام 

 2معنوى، مبناى حرکت امام است نه رسیدن به پیروزى ظاهرى.

لزوم و استقامت در برابر دشوارى ها 

یکى از شرایط مهم در قیام وبه خصوص از شرایط مهم رهبرى آن،  این است که با هر 

حادثۀ ناگوار و ایجاد سد و مانع در برابر هدف، رهبر قیام از تصمیم خود منصرف نشود 

وامام با قاطعیت  این حوادث ناگوار و موانع را پشت سر گذاشت و همچنان به هدف خود 

پایبند بود. 

لزوم صراحت و صداقت در رهبرى ) 417(ص

از ویژگى دیگر امام ك با رهبران غیر مذهبى نهضتهاى دیگر، تمایز آشکار داشت، 

صراحت، صداقت و بیان واقعیات بود. رهبر مذهبى چون امام، با اتکا به اصل ایمان، 

همیشه با پیروان خود صادق، و صریح است، گرچه این صراحت و صداقت به ضرر او 

منتهى شود، زیرا هدف، ایجاد ایمان در دل افراد است و رسیدن به این هدف با ظاهرسازى 

و فریبکارى و پوشیدن حقایق که در بین سیاستمداران دنیا معمول است، قابل تأمین نیست. 

تا دیگر  صل اهللا علیه وآله وسلم این روحیۀ  صفا و صداقت در تمام رهبران مذهبى از رسول اکرم
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 تا آخر ماندند، آنان نیز یاران علیه السالمائمۀ ما دیده مى شود. کسانى هم که با امام حسین 

 حال چرا امام با آگاهى داشتن از کشته شدن خود و 1صدیق و وفادار آن حضرت بودند.

 جهاد یکى از دستورات مهم اسالم است و شهادت یکى :یارانش، تن به آن داد، باید گفت

از افتخارات مسلمان مى باشد. در قرآن کریم دهها آیه در مورد این دو واژه آمده است، 

 «خدا در مقابل بهشت، جام و مال مؤمنان را خریدارى : از سورة توبه که مى فرماید111از جمله آیۀ 

کرده است،  آنهایى که در راه خدا نبرد مى کنند و در این راه مى کشند و خود کشته مى شوند، این وعدة حق 

است در تورات و انجیل و قرآن و چه کسى است که در پیمان خود باوفاتر از خدا باشد، پس مژده باد بر 

 اوضاع  علیه السالم. امام حسینبس بزرگ»شما که چنین معامله اى را با خدا انجام دادید و این سعادتى است 

را براى انجام چنین معاملۀ پر سودى، مناسب دید و سودى که از این معامله مى برد،  نجات 

اسالم و مسلمانان و نجات قرآن و سنت، از سلطۀ یزیدیان بود،  جهاد فى سبیل اهللا وظیفۀ  

مهم براى همۀ مسلمانان است و لذا جهاد براى امام که در مقام پاسدارى از قرآن و نیروى 

 2نگهدارندة اسالم است، به عنوان وظیفه اى باالتر مى باشد.

)  418(ص 

آیا شهادت امام علیه السالم اختیارى بود؟ 

 شهادت امام از قبل مقدر و بر طبق مشیت الهى بوده،  پس شهادت او غیر :برخى گویند

قابل اجتباب و او مجبور و مسلوب االختیار بوده است بنابراین، شهادت او چندان اهمیتى 

نمى تواند داشته باشد!! در جواب باید گفت که شهادت امام، تقدیر الهى بود، اما تقدیر 

الهى، گاهى تکوینى است وگاهى تشریعى و تکلیفى، تقدیر تکوینى از اختیار بندگان 
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خارج است،  اما اراده و تقدیر تشریعى به این معنى است که خدا انجام پذیرفتن یا ترك 

عمل را صالح بداند و وقوع یا ترك آن را بخواهد و طبق همان صالحدید و تقدیر، به 

انجام دادن آن، امر یا نهى نماید،  اما انجام دادن یا ترك عمل به ارادة افراد، محول کرده 

است مثل تکالیف شرعى؛ مانند نماز، روزه و... که تقدیر و مشیت الهى است،  ولى در 

انجام این فرایض، اراده بندگان هم الزم است ، امام با اراده خود به این فرمان الهى گردن 

 هدف آن فردى نبود، بلکه کلى، نوعى :. قیام امام حسین سه شرط براى تقدس داشت1نهاد

و انسانى بود، با یک بینش و درك و بصیرت قوى همراه بود و سوم این که تک و 

  (ص)منحصر بفرد بود و در یک ظلمت کامل، درخشید همانند جد بزرگوارش رسول اکرم

که در سرکوبى سنت گرایى عرب و عصر جاهلیت، انقالبى برپا کرد و این ستیز بین 

 صورت  علیه السالمعمل و عکس العمل یا کنش و واکنش، دیگر بار توسط امام حسین

 تجدید حیات  صل اهللا علیه وآله وسلمگرفت، واکنش نیرومندى توسط معاویه ویزید علیه کشتن محمد

یافته بود،  قدرت این واکنش در شخصیت یزید بود، پس براى سرکوبى یا حداقل محو 

 نیاز ضرورى به کنش  علیه السالم باید قدرتمند بود، دورة امام حسین صل اهللا علیه وآله وسلمسنت محمد

 چنین  علیه السالم در برابر واکنش کهنۀ عربى داشت، در زمان امام حسن صل اهللا علیه وآله وسلممحمد

ستیزى مؤثر نبود؛ زیرا معاویه ظاهراً مسلمان  

)   419(ص 

بود و سعى مى کرد که موضع گیرى  عربى جاهلى خود را کتمان کند، ولى یزید چنین 

سیاستى نداشت، بلکه آشکارا سنت پیامبر و قرآن را زیر پاى مى گذاشت و به اسالم 

توجهى نداشت، چنین شخصى، خلیفه شده بودو از امام درخواست مى کرد که قدرت او را 
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پذیرفته،  و سلطۀ  یزید را برمسلمانان تأیید کند، اما امام نپذیرفت،  او(امام) حق هدایت و 

رهبرى مردم را داشت و حال که این حق مورد حمله واقع شده بود،  او حاضر است خود و 

یاران و خانوادة  خود را در این راه فداکند. بعد از شهادت امام، تغییرى در طرز تفکر مردم 

ایجاد شد، چرا که حکومت اموى ویژگى زندگى خصوصى پادشاهان را نشان مى داد،  از 

این پس، خط تمایزى بین معیارهاى اسالمى و نظام پادشاهى ایجاد کرد، بجز چند نویسندة 

قرون وسطایى، مورخین و نویسندگان اسالم، واالترین احترامات خود را در ستایش عمل 

 از امتیازات دیگر قیام امام این 1 قایل شده اند. علیه السالمقهرمانانه و حماسه آفرین امام حسین

است که براى ملت یا نژاد صورت نگرفته، بلکه تنها براى حق وحقیقت انجام گرفته است 

و قیام در شرایط خاصى صورت گرفت؛ فریاد عدالت در یک استبداد و ستم مطلق و 

دیگر آن که رهبر قیام، بینش نیرومندى داشت و آنچه دیگران نمى دیدند،  او مى توانست 

 «به خدا قسم اینها مرا :ببیند و آثار این قیام را در آینده ترسیم مى کرد،  آنجا که فرمود

خواهند کشت و به خدا قسم که با کشته شدن من، اوضاع اینها زیر و رو خواهد شد» 

این قیام در روح انسانها موج ایجاد کرد،  همیت وغیرت و شجاعت به وجود آورد، در 

حالى که در نهضتهاى دیگر، مرعوبیت مردم است، قیام امام به جامعۀ اسالمى شخصیت 

داد،  یعنى نسبت به اجتماعات دیگر، استغنا یافت و این احساس شخصیت باعث مى شود 

 2که جامعه اى جذب جامعه یا ملت دیگرى نشود.

اما مورخان غربى از جمله مکتب آسمانى مستشرقین که خود را در حصار  

) 420(ص 
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چهارچوب روش علمى تاریخ قرار داده اند و از واقعیات دنیاى اسالم بیگانه اند،  قیام امام را 

با همان مکانیسم تاریخى خود مورد مطالعه قرار داده اند و امام را فردى ماجراجو و 

بدسرشت معرفى کردند که براى قبضه قدرت سیاسى، قیام کرده است و قیام او شورشى 

بود علیه حاکم مستقر وعمل او بر اساس وعده هاى حساب نشده و مصیبت بار کوفیان 

 براى رد دیدگاه غریبان، مى توان قیامم امام را با شورش ابن زبیر مقایسه 1قرار داشته است.

کرد، هر دو یک زمان، در یک اجتماع و هر دو علیه یزید بود،  اما ابن زبیر براى رسیدن 

به قدرت سیاسى، دست به شورش در مکه زد و کعبه را سپر بالى خود کرد واسالم را 

براى نجات خود، فدا کرد، اما امام، براى نجات اسالم، خود و خاندان و یاران خود را فدا 

کرد و براى این با یزید مخالفت مى کرد که یزید مخالف اسالم بود،  ولى ابن زبیر با یزید 

مخالفت کرد؛ زیرا او در قدرت با وى رقیب بود. ومى خواست امام را از مکه دور کند؛ 

 2زیرا مى دانست با وجود امام در مکه، کسى با او بیعت نخواهد کرد.

 پیام آوران کربال :فصل سوم

 خون و پیام؛ منظور از خون، همان :هر انقالب و قیامى، از و بخش مهم تشکیل شده است

مبارزة  مسلحانه و کشته شدن در راه آرمان مقدس است و پیام،  همان ابالغ و رساندن پیام 

انقالب و بیان آرمانها و اهداف قیام است. 

 بود و بخش دوم از عصر عاشورا آغاز شد و پرچمدار آن  علیه السالمقیام امام حسین بن على

 بودند که پیام انقالب و شهادت امام را به  علیهم السالمامام سجاد و زینب کبرى 
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)  421(ص 

اطالع افکار عمومى رساندند و حکومت اموى را رسوا کردند. 

با توجه به تبلیغات گستردة امویان که از زمان معاویه به بعد بر علیه اهل بیت (به خصوص 

در شام) به راه انداخته بودند، اگر بازماندگان حادثۀ کربال به افشاگرى و بیدارسازى مردم 

نمى پرداختند، دشمنان اسالم قیام امام را در طول تاریخ، لوث مى کردند و چهرة آن را 

وارونه جلوه مى دادند. 

معاویه مردم شام را طورى پرورش داده بود که فاقد بصیرت و آگاهى مذهبى باشند و در 

برابر اراده و خواست او تسلیم شوند. او نه تنها از نظر سیاسى، مردم را تحت سیطرة خود 

آورده بود، بلکه از نظر فکرى و مذهبى، آنان را گمراه کرده بود و آن چنان مردم را کر 

و کورکرده بود که آنچه او به عنوان تعلیمات دینى به آنان عرضه مى کرد، مردم آن را 

 مى پرداخت. حکومت اموى با علیه السالممى پذیرفتند و به سب و ناسزاگویى نسبت به على 

 یزید هم 1تبلیغات خود، خاندان پاك پیامبر را در نظر مردم شام منفور جلوه مى دادند

همانطور که قبالً گفته شد- مذهب مشخصى نداشت و به اعمال خالف اسالم، آشکارا 

مرتکب مى شد. امویان،  عالوه بر این از جبر و جبرگرایى در توجیه اعمال خود به کار 

مى بردند و هر اتفاق و هر عمل را به خدا مستند مى کردند و تلقین مى کردند اگر مصلحت 

خدا نبود این طور نمى شد، منطق جبرگرایى این است که آنچه هست همان هست که باید 

باشد و آنچه نیست،  همان است که نباید باشد.  
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آنان، عالوه بر توجیه دینى و جبرگرایى،  از عنصر شعر هم بهره بردارى مى کردند. معاویه 

از نفوذ فوق العادة  شعراى معاصر خود، در افکار عمومى، براى پیشبرد مطامع خود سود، 

 مى جست. 

حضرت زینب در کاخ ابن زیاد 

بعد از حادثه کربال،  مزدوران اموى با شگردهاى خود، شروع به تبلیغ کردند و پیروزى 

با این شگرد علیهم السالم  و زینب  علیه السالمظاهرى خود را خواست خدا قلمداد کردند. امام سجاد

)  422(ص 

تبلیغى دشمن آگاهى داشتند و با سخنان مستدل و سنجیده خود، حکومت آنان و بویژه 

چهرة  یزید را رسوا کردند. وقتى زنان و کودکان امام حسین وارد کاخ ابن زیاد شدند،  

 «ستایش خدا را که شما خانواده را : کرد و گفتعلیهم السالمعبیداهللا بن زیاد رو به زینب 

رسوا کرد وکشت و نشان داد آنچه مى گفتند دروغى بیش نبوده است». 

 «ستایش خدا راکه ما را به واسطۀ پیامبر خود (که از خاندان ماست) :زینب پاسخ داد

گرامى داشت و از پلیدى،  پاك گردانید،  جز فاسق رسوا نمى شود،  جز بدکار، دروغ 

نمى گوید و بدکار، ما نیستیم،  دیگرانند (یعنى تو و دار و دسته) و ستایش مخصوص 

خداست». 

-دیدى خدا با خاندانت چه کرد؟ 

-جز زیبایى ندیدم، آنان کسانى بودند که خدا مقدر ساخته بود کشته شوند و آنها نیز 

اطاعت کرده و به سوى آرامگاه خود شتافته و به زودى خداوند تو و آنان را (در روز 



رستاخیز) با هم رو برو مى کند و آنان از تو به درگاه خدا شکایت و دادخواهى خواهند 

». 1کرد،  اینک بنگر که آن روز،  چه کسى پیروز خواهد شد...

عبیداهللا وانمود مى کرد که ظاهراً در جبهۀ  نظامى،  هر کس شکست خورد،  رسوا شده 

است،  اگر او بر حق باشد، باید در جبهۀ نظامى پیروز شود،  زینب که از دیدگاه ابن زیاد 

آگاه بود،  با سخنان خود،  افکار ابن زیاد را درهم کوبید و اعالم کرد که معیار شرف و 

فضیلت،  حقیقت جویى است،  نه قدرت ظاهرى و کسى که در راه خدا شهید شود، رسوا 

نمى شود، بلکه رسوا کسى است که ظلم مى کند و از حق منحرف شده است. 

عبیداهللا چنین سخنانى را از زنى که چندین برادر، پسر و چندین برادرزاده و عموزاده را در 

عاشورا از دست  داد،  حال، بازماندگان آن حادثه و خود او به دست دشمن اسیر هستند،  آن 

 2هم در مرکز حکومت روبروى دشمن،  انتظار نداشت.

 

 

)  423(ص 

خطبه حضرت زینب علیهم السالم در کوفه  

 ، مرکز حکومت  علیه السالمکوفه شهرى است که تا بیست سال قبل از شهادت امام حسین

 و مرکز شیعیان بود. اما کوفیان، هم طالب زندگى مادى و ثروت و ریاست  علیه السالمعلى
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بودند و هم خواهان آزادى از یوغ ستمگر. از طرفى امام را دعوت کردند و از سوى دیگر 

وعدة خود را فراموش کردند و کمر به قتل او بستند. آنان گرفتار نوعى تضاد درونى 

بودند، پس باید آنها را بیدار کرد و متوجه خطاهایشان ساخت. وظیفۀ این بیدار سازى بر 

 :عهدة  زینب است. کوفیان زینب را مى شناختند، زینب شروع به سخن کرد و چنین فرمود

«مردم کوفه! مردم مکار خیانتکار! هرگز دیده ها یتان از اشک تهى مباد! هرگز ناله هایتان 

از سینه بریده نگردد! شما آن زن را مى مانید که چون آنچه داشت، مى رشت. (سپس) به 

یک بار، رشته هاى خود راپاره  کرد، نه پیمان شما را ارجى است و نه سوگند شما را 

اعتبارى! جز الف، جز خودستایى، جز در عیان مانند کنیزکان،  تملق گفتن و در نهان، با 

دشمان ساختن، چه دارید، شما گیاه سبز وتر و تازه اى ار مى مانید که بر تودة سرگینى 

رسته باشد و مانند گنجى هستى که گورى را بدان اندوده باشند،  چه بد توشه اى براى آن 

جهان آماده کردید؛ خشم خدا و عذاب دوزخ! آرى ،به خدا گریه کنید که سزوار گریه 

هستید! بیش بگریید وکم بخندید. 

مى دانید چه خونى را ریختید؟ مى دانید این زنان و دختران که بى پرده در کوچه و بازار 

آوردید،  چه کسانى هستند؟! مى دانید جگر پیامبر خدا را پاه کردید؟! چه کار زشت و 

احمقانه اى؟! کارى که زشتى آن سراسر جهان را پر کرده است. تعجب مى کنید که از 

آسمان قطره هاى خون بر زمین مى چکد! اما بدانید خوارى عذاب رستاخیز، سخت تر 

خواهد بود، اگر خدا هم اکنون شما را به گناهى که  کردید،  نمى گیرد، آسوده نباشید، خدا 

کیفر گناه را فورى نمى دهد، اما خون مظلومان را هم بى کیفر نمى گذارد، خدا حساب همه 

چیز را دارد» 

)  424(ص 



 1این سخنان، حال شنوندگان را دگرگون گرد و همه انگشت ندامت به دندان گزیدند.

 در کاخ یزید   علیهم السالمحضرت زینب

یزید دستور داد قافلۀ اسیران، به همراه سرهاى شهیدان را به شام آورند، چون اسیران وارد 

کاخ یزید شدند، دستور داد سر امام را در تشتى گذاشتند و او با چوب به دهان و دندان 

  :امام مى زد و اشعارى به این مضمون مى خواند

«کاش بزرگان من که در بدر حاضر بودند و گزند تیرهاى قبیلۀ خزرج را دیدند، امروز 

در این مجلس حاضر بودند و شادمانى مى کردند و مى گفتند یزید دست مریزاد، به آل على 

کیفر روز پدر را چشاندیم و انتقام خود را از آنان گرفتیم...». 

 «خدا و رسولش :زینب، با شهامت و قدرت سخن آغاز کرد و خطاب به یزید گفت

راست گفته اند که پایان کار آنان که کردار بد کردند این بود که آیات خدا را دروغ 

مى خواندند وآنها را مسخره مى کردند. یزید! چنین مى پندارى که چون اطراف زمین و 

آسمان را بر ما تنگ گرفتى و ما را به دستور تو مانند اسیران از این شهر به آن شهر 

بردند، ما خوار شدیم و تو عزیز گشتى؟ گمان مى کنى که با این کار، قدر توبلند شده 

است که این چنین به خود مى بالى و بر این و آن کبر مى ورزى؟ وقتى مى بینى اسباب 

قدرتت آماده و کار پادشاهى ات منظم است ، از شادى در پوست نمى گنجى، نمى دانى که 

این فرصتى که به تو داده شده است براى این است که نهاد خودرا چنان که  هست آشکار 

 کافران مى پندارند این مهلتى که به :کنى، مگر گفتۀ خدا را فراموش کرده اى که مى گوید
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آنها داده ایم براى آنان خوب است، ما آنها را مهلت مى دهیم تا بار گناهان خود را 

سنگین تر کنند، آنگاه به عذابى مى رسند که مایۀ خوارى و رسوایى است. 

اى پسر آزاد شدگان! آیا این عدالت است که زنان و دختران و کنیزکان تو در پس پردة 

 عزت بنشیند و تو دختران پیامبر را اسیر کنى،  پردة  حرمت آنان را بدرى، صداى آنان 

) 425(ص 

را در گلو خفه کنى و مردان بیگانه آنان را بر پشت شتران از این شهر به آن شهر 

بگردانند؟! نه کسى آنها را پناه دهد، نه کسى مواظب حالشان باشد و نه سرپرستى از 

مردانشان آنان را همراهى مى کند؟ مردم از این سو آن سو براى نظاره آنان گرد 

». 1آیند؟!...

  علیه السالممبارزات تبلیغى امام سجاد 

 با سخنان کوتاه، و ساده اما پرشور و شورافکنى، حکومت اموى را رسوا  علیه السالمامام چهارم

 «مردم!... من على بن حسین بن على بن ابى طالبم، من پسر آنم که حرمتش :کرد و فرمود

را درهم شکستند... کسان او را اسیر کردند... در کنار نهر  

فراتش، سربریدند در حالى که نه به کسى ستم کرد،  و نه با کسى مکرى به کار برده 

بود...». 

گفتگویى امام سجاد علیه السالم با ابن زیاد 
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(حکومت بنى امیه با استفاده از مکتب جبرگرایى وجنایتهاى خود را به ارادة خداوند 

 با این شگرد آنان آگاهى علیه السالم و على بن الحسین  علیهم السالمنسبت مى داد. زینب کبرى

 مگر خدا على :داشتند لذا به شدت با آن مبارزه کردند. ابن زیاد، با دیدن امام چهارم گفت

 «برادرى داشتم که او را نیز على بن الحسین :بن حسین را نکشت؟ حضرت فرمود

مى گفتند که مردم او را کشتند») 

-نه خدا او را کشت 

-خدا ارواح را هنگام مرگ قبض مى کند و ارواحى را نیز که نمرده اند به هنگام خواب 

مى گیرد. 

)  426(ص 

-با چه جرأتى این گونه جواب مرا مى دهى؟ او را ببرید و گردنش را بزنید. 

-ابن زیاد! مرا از کشتن مى ترسانى! مگر نمى دانى که کشته شدن براى ما امرى عادى و 

شهادت براى ماکرامت است؟! 

خطبه امام سجاد علیه السالم در شام  

 نکوهش کرد  علیه السالمبه دستور یزید، خطیبى باالى منبر رفت و على و حسین بن على

 «واى بر تو اى خطیب! :ومعاویه و یزید رامدح و ستایش نمود. امام بر او فریاد زد

خشنودى خلق را به بهاى خشم خالق خریدى و جایگاهت را در آتش دوزخ قرار دادى». 

 «یزید! اجازه مى دهى! باالى این چوبها بروم و سخنانى بگویم که در :و به یزید فرمود

آن رضاى خدا باشد و براى حاضران نیز اجر و ثوابى باشد؟.» یزید اجازه نداد، اما مردم 



 «اگر او باالى منبررود، پایین نمى آید مگر آن که من و خاندان :اصرارکردند. یزید گفت

ابوسفیان را رسوا کند.» 

 «مردم! خداوند به ما و خاندان پیامبر، شش :با اصرار مردم، امام باالى منبر رفت و فرمود

امتیاز ارزانى داشته و با هفت فضیلت بر دیگران برترى بخشیده است». آنگاه امام آنها را 

 «مردم! ...من پسر :برشمرد و با سخنان پرشورى، خود و خاندان خود را معرفى مى کند

مکه و منایم، من پسر زمزم و صفایم،... منم فرزند على مرتضى، من فرزند کسى که آنقدر 

با مشرکان جنگید تازبان به ال اله اال اهللا گشودند، من فرزند کسى که در رکاب پیامبر 

...»، و صداى ناله و  علیهما السالمخدا با دو شمشیر و دو نیزه جهاد کرد...من پسر فاطمه زهرا

گریۀ مردم بلند شد. یزید از ترس این که شورش بپا شود،  دستور داد مؤذن اذان بگوید. 

 «اهللا اکبر، اهللا اکبر». :مؤذن گفت

 «بلى هیچ چیز از خدا بزرگتر نیست». :امام فرمود

 «اشهدان ال اله اال اهللا». :مؤذن گفت

 «بلى مو و پوست  وگوشت و خون من به  یگانگى خدا شهادت مى دهند». :حضرت فرمود

)  427(ص 

 «اشهدان محمداً رسول اهللا». :مؤذن گفت

 جد من است یا جد تو؟ ... اگر صل اهللا علیه وآله وسلم «آیا محمد :امام رو به یزید کرد و گفت

جد من است،  پس چرا فرزند او را کشتى؟...». امام در این حال جامه درید و به گریه 

 «به خدا اگر در دنیا کسى هست که رسول، جد او باشد، به غیر از من :افتاد و فرمود



نباشد، پس چرا این مرد، پدر مرا به ظلم کشت و ما را چنان که اسیران روم آورند، آورد، 

 و روى به  صل اهللا علیه و آله و سلم اى یزید چنین کار کردى و مى گویى محمد رسول اهللا:پس گفت

قبله مى کنى؟ واى بر تو! روز قیامت جد من و پدر من دشمن تو باشند!». 

یزید آنگاه به مؤذن دستور داد تا اقامه گوید،  ولوله اى بپا شد، مردم، نماز خوانده و نخوانده 

 1پراکنده شدند.

  علیه السالم پیامد قیام امام حسین:فصل چهارم

 آثار و نتایج بزرگى در جامعه اسالمى به جاى گذاشت که به اختصار به  علیه السالمقیام امام

 :بررسى آن مى پردازیم

-رسواکردن هیئت حاکمه  1

بنى امیه که به حکومت خود رنگ دینى مى دادند و به نام اسالم، به ناحق خالفت را غصب 

کرده بودند و مى کوشیدند اعمال ضد اسالمى خود را توجیه کنند، قیام امام واسارت اهل 

بیت آن حضرت و اعمال جنایتکارانۀ یزید نسبت به خاندان پیامبر، باعث شد که یزید و 

حکومت بنى امیهه رسوا شوند، یزید بر اثر فشار شدید افکار عمومى، گناه کشتن حسین 

 «زمانى که سر حسین را : را به گردن ابن زیاد انداخت. ابن اثیر مى نویسدعلیه السالمبن على 

نزد یزید بردند،  موقعیت ابن زیاد نزد او باال رفت و از اقدام او خوشحال شد وبه وى 

جایزه داد، ولى طولى نکشید که به وى گزارش رسید که مردم نسبت به او خشمگین 

شده اند و به  
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 کاش متحمل اذیت :او لعن و ناسزا مى گویند، از کشتن حسین پشیمان شد و گفت

مى شدم و حسین را به منزل خود مى بردم و به خاطر اسالم و رعایت حرمت قرابت حسین 

با او، اختیار را به وى واگذار مى کردم هر چند موجب ضعف حکومتم مى شد، خدا پسر 

مرجانه(ابن زیاد) را لعنت کند! او حسین را مجبور به این کار کرد...». 

 را که در مخروبه اى علیه السالمیزید، بر اثر همین فشار افکار عمومى، بازماندگان امام حسین 

جاى داده بود، اجازه داد تا به مدینه بروند و به آنان اجازه داد تا براى امام حسین، 

 1عزادارى کنند.

-احیاى سنت شهادت طلبى  2

با ظهور اسالم، سنت شهادت، پایه ریزى شد و عامل پیروزیهاى بزرگ مسلمان همانا 

 و انحراف  صل اهللا علیه وآله وسلماستقبال آنان از شهادت درراه خدا بود. اما بعد از رحلت پیامبر

حکومت اسالمى از مسیر اصلى خود و گسترش فتوحات و سرازیر شدن غنایم به مرکز 

خالفت و... مسلمانان روحیه سلحشورى خود را از دست دادند و به رفاه و آسایش خو 

کردند، به طورى که هر کس قدرت رادر دست مى گرفت، مردم بر اثر ترس از دست 

دادن این آرامش و گرفتار شدن در کشمکشهاى اجتماعى، به راحتى از او اطاعت 

مى کردند. ستمگرانى که به نام اسالم بر مردم حکومت مى کردند از این روحیۀ مردم، 

استفاده مى کردند. 
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شیوخ قبایل و رجال دینى، مطیع زر و زور بودند و شخصیت خود را در برابر مال و ثروت 

دنیا مى فروختند و با آن که از ریشۀ پست خانوادگى ابن زیاد و یزید، آگاهى داشتند اما 

در برابر آنها تسلیم بودند. عده اى دیگر، زاهد نماهاى عوام فریب بودند که تظاهر به زهد 

وخدا شناسى مى کردند و در باطن با ستمگران بودند، مردم گر چه با این چهره ها آشنا 

بودند، ولى به آنان خو کرده و برایشان اعمال آنها طبیعى و عادى بود. مردم عادى هم 

تنها  
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هدفشان تأمین منافع شخصى بود و از ترس قطع شدن مقررى، دستور حکام را بى چون و 

چرا اجرا مى کردند. قیام امام این وضع را دگرگون کرد و سنت شهادت را دوباره در 

 1جامعۀ اسالمى زنده کرد.

قیام و شورش در امت اسالمى  

 سرچشمه قیامها و نهضتهاى متعددى در جوامع اسالمى شد،  از  علیه السالمحماسۀ  امام حسین

جمله قیآم توابین و قیام مختار. 

الف-قیام توابین 

شیعیانى که فرصت یارى امام حسین را از دست داده بودند، به شدت پشیمان شدند و نزد 

پنج تن از رؤساى خود از جمله سلیمان بن صرد رفته وبه اتفاق شیعیان بصره نهضت خود 

را آغاز کردند. انگیزة آنان، احساس ندامت از گناه و جبران خطا بود، بنابراین، آنها براى 

 به سوى شام حرکت کردند تا انتقام او را از بنى امیه بگیرند و  علیه السالمخون خواهى حسین

سپس به سراغ جنایت کاران کوفه رفته آنان را به سزاى عمل خود برسانند. آنان طالب 

 انتخاب سلیمان بن 2فتح و پیروزى و خواهان حکومت نبودند، یگانه هدفشان انتقام بود.

و به  صل اهللا علیه وآله وسلم صرد به عنوان رهبر قیام به دلیل آن بود که وى از صحابه رسول اهللا

 61خاطر سبقت در اسالم بود. حدود سه هزار نفر به توابین پیوستند، نهضت از سال 

هجرى آغاز شد و سه سال مخفیانه عمل کرد و مردم را دعوت نمود تا این که یزید مرد 
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 رفتند و براى آن علیه السالم هجرى که توابین به سوى تربت پاك امام حسین 65و در سال 

امام عزادارى کردند، قیام آشکارا آغاز شد،  توابین در عین الورده با سپاه شام به فرماندهى 

عبیداهللا روبه رو شدند، سه روزبعد از جنگ، تمام رهبران توابین بجز رفاعه، کشته شدند، گر 

چه این نهضت شکست خورد، اما تأثیر عمیقى در کوفه به جاى گذاشت،  بازماندگان آنان 

به مختار پیوستند. 
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ب)قیام مختار  

 از  علیه السالم هجرى، مختار در عراق قیام کرد و انگیزة او نیز انتقام خون حسین66در سال 

قاتالن او بود. مختار بعد از ورود مسلم بن عقیل به کوفه،  با او همکارى کرد و همزمان با 

مسلم، دستگیر و زندانى شد،  ولى با وساطت شوهر خواهرش نزد یزید،  آزاد شد و همزمان 

با قیام عبداهللا بن زبیر،  در مکه به همکارى با وى پرداخت، اما با مرگ یزید و شورش 

شیعیان عراق بر علیه بنى امیه و بى میلى آنها نسبت به ابن زبیر، به کوفه آمد و قیام خود 

را آغاز کرد. 

علت این امر چه بود؟ مردم عراق به این دلیل به ابن زبیر پیوستند که او از امویان انتقام 

خون بنى هاشم را بگیرد و همچنین از مسلمانان غیرعرب که در حکومت اموى مورد ظلم 

واقع شده اند، حمایت کند،  به طور کلى، اصالحات اجتماعى انجام دهد. 

ابن زبیر، دشمن امویان بود و تظاهر به صالح و زهد و بى اعتنایى به دنیا مى کرد،  ولى 

عمالً حکومت او با امویان تفاوتى نداشت، او تشنۀ خالفت بود، ابن زبیر گر چه عراق را 

از سیطرة امویان نجات داد،  ولى قاتالن امام حسین هنوز در کوفه زنده و مقرب حکومت 



بودند، بنابراین، مردم عراق دیدند ابن زبیر خواسته هاى آنان را تأمین نکرد، به مختار 

  علیه السالمپیوستند، مختار دعوت خود را وابسته به «محمدبن حنفیه» فرزند على بن ابیطالب

معرفى کرد که این باعث اطمینان مردم شد، شعار او نیز مانند توابین، انتقام خون حسین 

بود. 

مختار پس از رسیدن به قدرت، از موالى حمایت کرد و اقداماتى جهت تأمین حقوق 

اجتماعى آنان انجام داد، این اقدام مختار، باعث تحریک اشراف و بزرگان قبایل عرب 

 و نیروهاى ابن زبیر براى جنگ با  علیه السالمشد، بنابراین، آنان به اتفاق قاتالن امام حسین

مختار، آماده شدند، مختار قاتالن امام حسین را تعقیب و به هالکت رساند، به طورى که 

 تن از آنان را کشت و خانه هاى آنان را که فرار کرده بودند، ویران 280در یک روز 

 1کرد.
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-انقراض بنى امیه  4

بررسى دو قیام توابین و مختار از آن جهت صورت گرفت که از نظر زمانى، در فاصله 

 بروز کرد، قیامهاى متعدد دیگرى بعد از شهادت  علیه السالمکمى بعد از شهادت امام حسین

 نشأت مى گرفت، اما مجال بحث تمام  علیه السالمامام روى داد که آنها نیز از قیام امام حسین

 هجرى به 132آنها در این مقوله نیست، بزرگترین آنها قیام عباسیان بود که در سال 

پیروزى انقالب آنان رسید و موفق شدند حکومت اموى را از بین ببرند نیرومندترین عامل 
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این انقالب هم ستم بنى امیه نسبت به خاندان بنى هاشم و مظلومیت این خاندان بود وبراى 

 بیشترى تأثیر را داشت.  علیه السالمتحریک مردم بر ضد اموى،  یادآورى شهادت امام حسین

 «وقتى سر بریدة مروان آخرین خلیفه اموى را نزد ابوالعباس اولین :مورخان مى نویسند

 «ستایش خدا را که انتقام مرا از تو :خلیفه عباسى آوردند، او بعد از سجدة  طوالنى گفت

قبیله ات گرفت، اکنون... برایم مهم نیست که مرگم کى فرا رسد؛ زیرا به انتقام خون 

 1 دوهزار بنى امیه را کشتم....» علیه السالمحسین

چکیده  

پژوهش حاضر، در مورد عوامل و زمینه هاى قیام امام صورت گرفته است، زمینه هایى که 

این قیام را سبب شد،جامعه اسالمى درآن برهه  از زمان به دلیل حکومت استبدادى و 

پادشاهى اموى، به جامعۀ جاهلى دوران قبل از اسالم مبدل شده بود. خالفت به دست افراد 

ناالیق اموى افتاده بود که از اسالم بویى نبرده بودند و منکرات در جامعه، رواج یافته و 

معیارهاى اسالمى از بین رفته بود،  تشخیص سره از ناسره و شیعۀ واقعى، دشوار بود، امام با 

قیام خود، اوضاع سیاسى اجتماعى جامعۀ اسالمى را دگرگون کرد و جامعه اسالمى را زنده 

کرد و انگیزة اصلى قیام امام هم امر به معروف و نهى از منکر بود  
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و از دیگر انگیزه هاى قیام، مخالفت با یزید و دعوت کوفیان مى باشد. 

 ، معاویه پایه گذار حکومت اموى با نقض قرارداد صلح با امام  علیه السالمدر دوران امام حسین

 چهرة ضد اسالمى خود را نشان داد و هم چنین با اعمال فشار اقتصادى،  علیه السالمحسین
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سیاسى و نظامى بر مردم نشان داد که ژست دینى او ظاهرى بوده و در باطن، فردى با 

خصایص عرب جاهلى است و این گرایش او درجامعه هم تأثیر گذاشت. 

معاویه با بیعت خواستن از مردم براى فرزندش یزید، چهرة خود را آشکارتر نمود، 

بنابراین، مخالفان او از جمله شیعیان ب تکاپوافتاده و منتظر رهبرى بودند تا علیه او قیام 

کند، با مرگ معاویه و روى کار آمدن یزید، زمینه فراهم شد،  زیرا یزید، آشکارا اسالم و 

قرآن را زیر پا مى گذاشت، براى جامعۀ  اسالمى داشتن این چنین خلیفه اى ننگ بود. 

واکنون امام نمى توانست نقش رهبرى خود را ایفا کند و با کمک مسلمانان علیه حکومت 

فاسد قیام کند،  گرچه آنان با او بیعت کردند و به عنوان رهبر جامعۀ اسالمى انتخاب 

نمودند، ولى بر اثر اقدامات وحشیانۀ حکومت اموى، دست از یارى رهبر خویش برداشتند 

قیام امام گرچه از نظرظاهرى، شکست خورد، اما در جامعه اسالمى تأثیرات زیادى 

گذاشت و سرچشمۀ تعداد زیادى از قیام ها و شورش هاى بعدى شد که قیام توابین، قیام 

مختار، قیام عباسیان و از آن جمله اند. انقالب اسالمى به رهبرى امام خمینى (ره) در قرن 

 مى باشد. علیه السالمحاضر نیز متأثر از قیام امام حسین 
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صداقت در گستره سیاست  

(بررسى و تحلیلى از شخصیت و رفتارهاى سیاسى امام حسین  علیه السالم ) 

على محمد احمدى  

مقدمه 

انسان، به گونه اى آفریده شده که تبیین و تأمین نیازهاى متنوع و تحول پذیرش را در 

گسترة زندگى جمعى (اجتماعى) مى داند (مى یابد) ، یکى از شئون پیشرفته واعالى زندگى 

 مدعیان صادق در تبیین برنامه –اجتماعى، شأن سیاست وحکومت است وادیان الهى که 

تعالى و کمال انسان در عرصه هاى گوناگون زندگى اند- این شأن از شئون حیات اجتماعى 

را فرو نگذاشته اند؛ خصوصاً دین اسالم که به قول عالّمه شهید آیه اهللا العظمى سید محمد 

باقر صدر (ره) «نظام نامه اى دارد براى اصالح همه شئون خصوصى و عمومى مردم، که 

اگر پیروى کنند ثبات واستقرار زندگى، وروابط پایدار، وقدرت براى رسیدن به مرحله 

 1کمال انسانى را براى آنها تضمین مى نماید».

تجربه هاى بشر در طول تاریخ در شأن سیاست وحکومت؛ در مقوله نظام هاى حکومتى 

 جدایى دین از سیاست، دین در خدمت سیاست، سیاست در  –(سیاسى) سکوالر 
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خدمت دین، دین وسیاست در خدمت همدیگر، همپوشانى دین وسیاست تجلّى کرده 

است. 

یکى از جلوه هاى نظام دینى در گسترة جوامع بشرى، نظام سیاسى وحکومتى اسالم است 

خصوصاً در صدر اسالم. باز شناسى رفتار سیاسى وحکومتى پیامبر و ائمه اثنى عشر، 

عالى ترین جلوه هاى رفتار سیاسى - (اعم از بینش، دانش ، وعمل سیاسى) را فراروى 

 است که از علیه السالمبشریت وجوامع بشرى مى نهد. یکى از این ذوات مقدس، امام حسین 

مهم ترین مراتب شخصیتى ایشان، شأن سیاست وحکومت (شأن امامت و والیت) است 

 بر – از نوع اموى –وبررسى و تحلیل شخصیت سیاسى ایشان در عصر حکومت دینى 

جامعه پهناور اسالمى مى تواند گستره وعمق و نوع رفتارهاى سیاسى انسان دیندار را در 

عصر حاکمیت به ظاهر دینى، بنمایاند وتجربه هاى ارزشمندى به انسان هاى آزادة ودیندار، 

وحکومت هاى دینى عرضه کند و مضافاً آن که دانش سیاسى بشر را ارتقا دهد. 

از طرفى دیگر یکى از عوامل مؤثر در شخصیت شناسى، ضریب صدق و کذب رفتارهاى 

 مجموعه آنچه که از فرد صادر مى گردد- است؛ ویژگى «صدق» روح ومحتواى –فرد 

مراتب و شئون حیات فرد و جامعه را مى نمایاند. اجلّ اوصاف انسان و جمال و زینت بشر، 

«أجلّ شى ء الصدق» «و :  مى فرماید علیه السالم«صدق» است چنان که امیرالمؤمنین على

 1الصدق جمال االنسان» و«الصدق زین االنسان».

 .771 – 770، ص 1سید حسین شیخ االسالمى، گفتار امیر المؤمنین علیۀ السالم، ج  1
                                                           



بنابراین، تعیین ضریب ظهور صداقت در شئون وعرصه هاى مختلف حیات فردى 

واجتماعى اعم از سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، و...انسان ونهادهاى مدنى، هم داورى درباره 

مراتب شخصیت انسان هاى مختلف ونهادهاى اجتماعى گوناگون را تسهیل مى کند و هم 

رهنمودهایى فراروى انسان ها و سازمان هاى معاصر و آتى مى نهد. 

 )  437(ص 

یکى از عرصه هاى ظهور صدق و کذب، تجلّى صدق وکذب در عرصه سیاست 

 از جمله قرآن مجید سرگذشت –وحکومت است. در ادیان الهى و کتاب هاى آسمانى 

 را عمدتاً به صورت – خصوصاً در عرصه سیاست و حکومت –انسان ها و جوامع بشرى 

جریان صدق و کذب مطرح مى کند و عبرت آموزى بشر را در گستره صدق و کذب 

 «قل سیروا فى األرض فانظروا کیف :دنبال مى نماید؛چنان که در قرآن مجید آمده است

کان عاقبه المکذّبین» و... 

در این مقاله کوتاه به موضوع «صداقت در گستره سیاست وحکومت با توجه به شخصیت 

  : مى پردازیمعلیه السالمورفتارهاى سیاسى امام حسین 

صداقت در گستره سیاست وحکومت 

صداقت، رأس ایمان ومحکم ترین ستون آن، وعماد اسالم، ولباس دین، وزبان حق، وزنده 

الصدق رأس   : مى فرمایدعلیه السالمکننده تقوا، ومایه رفعت وسربلندى است؛ چنانکه امام على 

االیمان، الصدق اقوى دعائم االیمان، الصدق عماد االسالم، الصدق لباس الّدین، الصدق  

 

 



 1لسان الحق، الصدق حیاه التقوى، الصدق مرفعه».

بهترین گفتار، وواالترین نوع گفتمان، وصالح هرچیزى، وبهترین بنیان زندگى، ومالك 

 : مى فرمایدعلیه السالمدین؛ صدق است که سالمتى ونجات در اوست؛ بطورى که امام على 

«الصدق خیر القول، الصدق افضل روایه، الصدق صالح کلّشىء، الصدق خیر مبنى، شیئان 

 (راستگو و درست  لذا صادق2 الصدق و الیقیق، عاقبه الصدق نجاه وسالمه»:هما مالك الدین

 علیه السالم مکرم است وجلیل؛ وبرمدار نجات وکرامت مشرف است چنانکه امام على کردار)

. 3 «الصادق مکرم جلیل، الصادق على شرف منجاه وکرامه»:مى فرماید

استقرار و تداوم رفتارهاى انسان چه در ارتباط با خود و چه در ارتباط با خدا و چه در  

) 438(ص 

ارتباط  با همنوعان وسازمان هاى اجتماعى- برمدار صدق مى چرخد نه کذب مطلوبیت 

صدق در گستره زندگى انسان به قدرى است که حتى مشهورترین مکذّبین عالم، با 

تالش هاى کاذبانه سعى در توجیه رفتارهاى خود برمدار صدق دارند. 

صداقت در عرصه تعهدات الهى، مرز میان مؤمن و غیر مؤمن است چنان که قرآن مجید 

 در سخنى به استناد این آیه  علیه السالمصدیقون را مؤمنین به خدا و رسول مى داند وامام حسین

 «ما من : سوره حدید)، شیعیان را «صدیق شهید» معرفى مى کند و مى فرماید– 19(آیه 

: «والّذین آمنوا باهللا ورسله.اولئک هم  شیعتنا االّ صدیق شهید ...اما تتلواکتاب اهللا

 .778 – 770همان،ص  1

 همان. 2
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 بنابر این پیامبر اکرم و ائمه هدى 1الصدیقون والشهداء عند ربهم...» ...زیدابن ارقم-»

علیهم السالم که واالترین مراتب ایمان را نایل آمدند برترین مراتب صداقت را پیموده اند 

 «الصدق عزّ، والکذب : مى فرماید علیه السالمسینو در صداقت،  عزت یافته اند چنانکه امام ح

 2عجز، ...» 

وعزت در لسان وحى، از آن خدا ورسول و مؤمنین است چه آن که «العزّه هللا و للرّسول و 

 جلوه صداقت است در همه شئون حیات، و مظهر عزّت. علیه السالمللمؤمنین» وامام حسین 

از جمله تعهدات الهى، تعهد در عرصه سیاست-که بخشى ال ینفک از زندگى اجتماعى 

انسان است وتعهد بدون صدق، تضمین نمى شود و تحقق نمى یابد؛ چنان که امام حسین 

علیه السالم «بعد از اطالع از شهادت مسلم یا قیس بن مشهر یا عبداهللا ابن یقطر این آیه را 

. صداقت  در گستره 4« من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوااهللا علیه ...» 3:مى خواند 

سیاست،  مبتنى بر صداقت در گسترة معرفت و ایمان است واالترین تجهیزات در حیات 

انسان،  صدق است که بهترین مبنا براى زندگى عزتمندانه مى باشد و بر همین اساس است 

  : ضمن توصیه به صدق مى فرمایدعلیه السالمکه امام على 

 .81 و 473فرهنگ سخنان امام حسین، محمددشتى، ص  1

 همان. 2

 .186، ص 3استاد مطهرى،حماسه حسینى ج 3
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 قوالً –  علیه السالموامام حسین 1«الصدق افضل عده، علیک بالصدق فانّه خیر مبنى» )439(ص 

 2«الصدق عزّ، والکذب عجر،...» :وفعالًعزت بشر را درصدق جستجو مى کند چنان که مى فرماید
ورفتارش را بر صداقت استوار مى سازد و هر آنچه را که در مقوله کذب مى گنجد، نشانه 

عجز مى داند و از آن مى پرهیزد. براى آن که بهتر به ضریب صداقت در گستره سیاست 

در رفتارهاى سیاسى امام حسین پى ببریم مى  توانیم زندگى سیاسى امام را به سه دوره 

  :تقسیم کنیم

 این بخش به علت ضیق :  علیه السالم-زندگى سیاسى امام حسین در عصر امامت امام على1

وقت به فرصتى دیگر موکول مى گردد. 

  :علیه السالم-زندگى سیاسى امام حسین در عصر امامت امام حسن مجتبى 2

 کامالً تابع ومطیع علیه السالم در دوره والیت وامامت امام حسن مجتبى  علیه السالمامام حسین

فرامین سیاسى امام حسن مجتبى بود؛ بطوریکه هنگامى گروهى از شیعیان کوفه خدمت 

امام حسین رسیدند واز او خواستند که صلح امام حسن با معاویه رد کند و به قیام اهتمام 

 «قدکان صلح وکانت بیعه کنت لها کارهاً، فانتظروا مادام هذا الرّجل حیاً، :ورزد فرمود

فإن یهلک نظرنا ونظرتم.» قرارداد صلحى بین ما وجود دارد گر چه خوشایند ما نیست اما 

 3تا معاویه زنده است درانتظار باشید، پس آن گاه که بمیرد، ما وشما تجدید نظر مى کنیم».

همچنین حجر ابن  عدى که از ماجراى صلح (معاهده امام حسن ومعاویه) شدیداً اندوهناك 

بود با اصرار از امام حسین خواست که با جمع آورى شیعیان قیام نماید وحکومت معاویه 

 .775 – 774شیخ االسالمى،همان،ص  1

 .81محمددشتى،فرهنگ سخنان امام حسین، ص  2
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 «انّا قد بایعنا ولیس الى ما ذکرت سبیل»، ما :(بنى امیه) را برچیند، لکن امام حسین فرمود

با آنها صلح کردیم و هم اکنون در دوران صلح بسر مى بریم، به آنچه شما مى خواهید 

 4راهى وجود ندارد».

)همین طور پس از انعقاد قرارداد صلح امام حسن و معاویه، جمعى از بزرگان 440(ص 

شیعه در کوفه مانند جندب ابن عبداهللا ازدى و مسیب ابن فزارى ، وسلیمان ابن صرد 

خزاعى، وسعید ابن عبداهللا حنفى با امام حسین دیدار کردند وسعى داشتند که معاهده را 

«إنَّ امر اهللا کان قدراً مقدوراً، ان امر اهللا کان مفعوالً. لکنت  :زیر سؤال ببرندکه امام حسین فرمود

 «فعسى ان تکرهوا :طیب النفس بالموت دونه، ولکن اخى عزم علّى وناشندنى واطعته...وقد قال اهللا عزّوجلّ

«وعسى ان تکرهوا شیئاً وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئاً وهو شرّ  :وقال شیئاً ویجعل اهللا فیه خیراً کثیراً»،

لکم واهللا یعلم وانتم ال تعلمون» امآ سلیمان ابن صرد وسعید ابن عبداهللا اصرار فراوان کردند تا نظر امام حسین 

 «هذا ما ال یکون وال یصلح» قیام :علیه السالم را از حفظ صلح برگردانند که امام در تداوم رهنمود خود فرمود

 1بر ضد معاویه در چنین شرائطى، نه امکان دارد و نه صالحیت دارد (به صالح اسالم وامت اسالمى است)».

 به شهادت رسیدند شیعیان عراق جنبشى را آغاز کردند و علیه السالمحتى زمانى که امام حسن 

به امام حسین راجع به خلع معاویه، وبیعت با او نوشتند. امام حسین پیشنهاد آنان را 

نپذیرفتند و به آنها تذکر دادند که میان او و معاویه پیمانى است که شکستن آن جایز 

نیست تا مهلت آن پایان یابد و هنگامى که معاویه مرد در این باره، اظهار نظر خواهم 

 «المامات الحسن علیه السالم تحرکت الشیعه بالعراق، وکتبوا الى الحسین علیه السالم فى خلع معاویه :کرد

 .137 و 136همان،ص  4

 همان. 1

                                                           



والبیعه له، فامتنع علیهم، وذکّر ان بینه وبین معاویه عهداً وعقداً ال یجوز له نقضه، حتى تمضى المده، فإذا مات 

 2معاویه نر ذالک».

 این دوره را مى توان به : هـ ق.)50 – 61-زندگى سیاسى امام در عصر امامت خویش (3

  :دو بخش تقسیم نمود

) 441(ص 

  : زندگى سیاسى امام در عصر حکومت معاویه: الف

 در این دوره، الزم است اشاره اى به علیه السالمقبل از بررسى رفتارهاى سیاسى امام حسین 

وضعیت حکومت در این عصر شود. معاویه ابن ابى سفیان که از زمان حکومت (خالفت) 

عمر وارد نظام سیاسى اسالم شد و از آغاز زندگى اش در صدد دستیابى به قدرت سیاسى 

بود وهمانند پدرش اسالم را قدرت (قدرت سیاسى- اقتصادى- اجتماعى) مى خواند نه 

مکتب، به تدریج گستره نفوذ سیاسى خویش را بازیرکى آمیخته با ریا و خدعه توسعه 

 بیعت نمودند با علیه السالم با امام على – عثمان –بخشید وزمانى که مردم پس از خلیفه سوم 

وجودى که امام على او را از امارت شام معزول کرد لکن او همچنان با موج آفرینى هاى 

کاذبانه، حکومت جامعه اسالمى را بدست گرفت و امام حسن مجتبى را در شرایط صلح 

تحمیلى قرارداد؛ چنان که عالمه طباطبائى در خصوص اختناق معاویه اى در این عصر 

 «گذشته از این که مقررات وقوانین دینى اعتبار خود را از دست داده بود :مى گوید

 وخواسته هاى حکومت 

  .30 – 29، ص 2شیخ مفید، االرشاد، ج 2
                                                           



.معاویه با ترویج جعل حدیث،  و تحریف 1جایگزین خواسته هاى خدا و رسول شده بود...»

متون دینى، وانحراف در ارکان نظام سیاسى اسالم،  واستقرار مبانى و مناسبات جاهلیت در 

حکومت و جامعه، وسرکوب حق مداران و گروه هاى سیاسى مخالف با روش هاى سیاسى 

ویا نظامى آمیخته با تزویر شرایطى را در جامعه به وجود آورد که به تعبیر عالمه عسکرى 

«مسلمانان را چنان تربیت  کره بودکه دین اسالم را در اطاعت از خلیفه وقت مى دانستند 

خصوصاً پس از بدست آوردن خالفت در خصوص  2وعمده مشکالت از این جا بود»

علویون فرمانى صادر کرد که «هر کس چیزى را در فضل ابوتراب وخاندانش بازگوید 

 و چنانکه پس از انعقاد 3حرمتى براى خون و مالش نیست وخونش هدر خواهد بود»

 «من :معاهده سیاسى با امام حسن مجتبى در کوفه یک سخنرانى عمومى نمود و گفت

بخداى سوگند با شما نبرد نکردم که نماز  

 .132عالمه طباطبائى، شیعه در اسالم،ص  1

 .64 و 72، ص 16سید مرتضى عسکرى، نقش ائمه در احیاء دین، ج 2
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)  442(ص 

بخوانید روزه بگیرید و نه براى اینکه حج بروید و زکات بپردازید، شما این کارها را خود 

مى کنید بلکه مى خواستم تنها بر شما ریاست وحکومت کنم خداوند خواسته مرا به من عطا 

 «آگاه باشید آنچه من با حسن شرط کرده و :کرد....» آنگاه بدون هیچ شرم وحیا افزود

 و اندیشمند ومورخ شهیر ویل دورانت در 1پیمان بسته ام زیر این دو پاى خویش مى نهم»

 و درباره معاویه نباید به ناروا قضاوت کرد :خصوص شخصیت سیاسى معاویه مى نویسد

وى در آغاز کار به وسیله عمر که او را به حکومت شام برگزید، به قدرت رسید پس از 

آن علمدار انقالبى شد که از قتل عثمان زاده بود و سپس بوسیله دسیسه هاى ماهرانه اى که 

وى را از توسل به زور جز در موارد خاص بى نیاز مى داشت پایه هاى قدرت خود را 

محکم کرد... معاویه در کار دنیا ورزیده بود وبه دین پاى بند نبود دین را پلیسى کم خرج 

و همین قیاس است که 2مى دانست که نمى باید میان او و تمتع از لذات دنیا حائل شود...» 

 معاویه «سیاستمدارى ورزیده بود و درکار سیاست از ریشیلیو :نیکلسون مى گوید

 3سیاستمدار معروف فرانسوى کمتر نبود...».

بنابراین واکاوى مجموعه  رفتارهاى سیاسى  معاویه و بررسى نظریات اندیشمندان و 

  حکایت از آن دارد که او نه به صدق در حوزه دین معتقد است و نه – عمدتاً –مورخان

به صدق در حوزه انسانیت. بلکه مشى سیاسى او بر ریاکارى، کذب و خدعه استوار است 

در واقع او سمبل اعالى کذب در گستره سیاست در یک نظام دینى مى باشد، وى توانسته 

 .130 – 129،ص 3سیدمرتضى عسکرى،نقش عایشه در تاریخ اسالم، ج 1

 .248 – 247، ص 4ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 2

 .346حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسى اسالم،ص  3

                                                           



تفکرغالب در جامعه اسالمى را دین حکومتى قرار دهد و حکومت دینى را به حاشیه براند، 

هر آنچه را خلیفه حکم کند، حکم دینى است و الزم االتباع، ولو بانصوص دینى مغایر 

باشد. (نگاه ورفتار ابرزارى به دین در حوزه سیاست وحکومت). 

 «اشتریت من القوم دینهم ...، من از این مردم دین شان را :چنان که خود معاویه مى گوید

خریده ام». 

)  443(ص 

 در حکومتى قرار گرفت که اندیشه سیاسى ورفتار سیاسى رسمى در علیه السالمامام حسین 

راستاى دین گریزى و دین ستیزى قرار داشت. با آنکه معاویه بال فاصله پس از معاهده با 

 قوالًوفعالً- اعالم کرد و آن پیمان را زیر –امام حسن بى اعتبارى آن پیمان را رسماً وعلناً 

پایش نهاد معذاللک امام حسین در عهد امامت امام حسن، ذره اى تخطى از این پیمان نکرد 

با آنکه پیشنهادات پیمان شکستن از ناحیه گروههایی از شیعه دریافت نمود و پس از 

شهادت امام حسن وآغاز امامت خویش نیز همچنان به آن عهد نامه پاى بند بود چنانکه 

» ذکر گردید؛ با وجودى که عرف رایج سیاسى آن است که 2موردى از آن در «بند

وقتى یک طرف پیمان، از اصول ومفاد عهدنامه عدول کرد- اعم از عدول بخشى ویاکلى 

طرف دیگر پیمان، خود را متعهد به وفادارى به آن پیمان نمى داند ومعموالً سیاست 

خصمانه اى در پیش مى گیرند، لکن امام حسن وامام حسین همچنان بر عهد خویش باقى 

ماندند تا بهانه جویان عرصه هاى سیاست وحکومت نظیر معاویه ویارانش، آنان را متهم به 

نقض عهد نکنند وآنان را حداقل همانند خود نپندارند و زاللیت و شفافیت سیاست ناب 

علوى که ریشه درتعهد الهى آنان دارد، خدشه دار نگردد و صداقت در حوزه تعهدات 

سیاسى تجلّى کامل یابد، وباافشاگرى هاى آگاهانه آمیخته با احساس مسئولیت در مقاطع 



مختلف هدایت ورهبرى سیاسى جامعه اسالمى را به انجام رسانند؛ چنان که امام حسین با 

 «نحن حزب اهللا هم الغالبون، :شجاعت تمام در مجلس معاویه در شام، ضمن خطبه اى فرمود

 (معرفى شرافت :وعتره رسول اهللا االقربون...» و در سخنرانى دیگر در مجلس معاویه گفت

خانوادگى،  فضایل انسانى وعلو اجتماعى خویش) «...انا ابن من ساداهل الدنیا بالحسب 

الناقب والشرف الفائق والقدیم السابق، انا ابن من رضاه رضى الرّحمن وسخطه سخط الرّحمن، 

 ال، : هل لک اب کأبى او قدیم کقدیمى؟ فان قلت:ثمب رد وجهه للخصم (معاویه) فقال

 : نعم، تکذب.» ونیز در یک سخنرانى در منى در جمع علما فرمودند:تغلب. وان قلت

 «لو ال ینهیهم :اعتبرواایهاالنّاس بما وعظاهللا به اولیائه من سوء ثنائه على االحبار اذ یقول

الرّبانیون والحبار عن قولهم االثم»...الیس کلّ  

) 444(ص 

ذالک انما تلتموه بما یرجى عندکم من القیام بحقّ اهللا، وان کنتم عن اکثر حقه تقصرون، 

فاستخففتم بحق االئمه،  فاما حق الضّعفاء فضیعتم، واما حقّکم بزعمکم فطلبتم، فال ماالً 

بذلتموه،  وال نفساً خاطر تم بها للّذى خلقها، وال عشیره عادیتموها فى ذات اهللا، انتم تتمنّون 

على اهللا جنّته و مجاوره رسله واماناً من عذابه... قد ترون عهوداهللا منقوضه فال تقرعون، 

وانتم لبعض ذممم ابائکم تقرعون وذمه رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم مخفوره... وال فى 

منزلتکم تعلمون، وال من عمل فیها تعنون، وباإلدهان والمصانعه عندالظلمه تأمنون، کلّ 

ذالک مما امرکم اهللا به من النهى والتناهى وانتم عنه فافلون، وانتم اعظم الناس مصیبه لما 

غلبتم علیه من منازل العلماء لوکنتم تسعون،... ذالک بانّ مجارى األمور واالحکام على ایدى 

العلماء باهللا، االمناء على حالله وحرامه، فانتم المسلوبون تلک المنزله،  وما سلبتم ذلک اال 

بتفرقکم عن الحق واختالفکم فى السنّه بعد البینّه الواضحه،...ولکنّکم مکنّتم الظلمه من 



منزلتکم، واسلمتم اموراهللا فى ایدیهم، یعملون بالشبهات، ویسیرون فى الشهوات،...یتقلّبون 

فى الملک بارائهم ویستشعرون الخزى باهوائهم، اقتداء باالشرار، وجرأه على الجبار،... 

فاألرض لهم شاغره وایدیهم فیها مبسوطه...فمن بین جبارِعنید، وذى سطره على الضعفه 

شدید، مطاع ال یعرف المبدء المعید. فیا عجباً ومالى ال اعجب، واالرض من غاش غشوم 

ومتصدق ظلوم، وعامل على المؤمنین بهم غیر رحیم، فاهللا الحاکم فیما فیه تنازعنا...پس از 

این تحلیل روشنگرانه وعمیق سیاسى واشاره به نقش خواصب در شکل گیرى وتداوم 

 ... اللّهم :حکومت اموى در جمع خواص، فلسفه سیاسى خویش را اینگوه مطرح مى کند

انّک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافساً فى سلطان وال التماساً من فضول الحطام، ولکن 

لنرى المعالم من دینک،ونظهراالصالح فى بالدك، ویأمن المظلومون من  عبادك، ویعمل 

بفرائضک وسنّتک واحکامک، فانّکم ان لم تنصرونا وتنصفونا قوى الظلمه علیکم، وعملوا 

 امام حسین تبیین 1فى اطفاء نورنبیکم، وحبنااهللا وعلیه توکلّنا والیه انبنا والیه المصیر»

صریح وتحلیل منطقى نقش عوامل مختلف 

)  445(ص 

خصوصاً خواص جامعه-را در حضور خواص، در شکل گیرى وتداوم حاکمیت جور- 

حکومت بنى امیه در عهد اقتدار سیاسى معاویه (که امام خود از شهروندان آن جامعه 

بحساب مى آید) مطرح مى سازد. 

با مکاتبات  علیه السالم  عالوه برگفتمان  هاى سیاسى وسخنرانى هاى آگاهانه وشفاف، امام حسین

 با رأس قدرت سیاسى وقت- معاویه- ناکار آمدى نظام –روشنگرانه وصریح سیاسى 

سیاسى ومیزان عدول از مواضع حاکمیت دینى را بیان مى کند و با پى گیرى هاى مستمر 
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جریان ها و وقایع سیاسى عصر خویش، به نقد تصمیم گیرى ها و رفتارهاى سیاسى معاویه 

(وحکومت بنى امیه) و عواقب شوم رفتارهاى نابهنجار ونامتناسب با سیاست دینى مى 

پردازد و حضور فعال سیاسى خویش را در عرصه ها و مقاطع مختلف سیاسى دوران 

امامتش را به منصه ظهور مى نشاند؛ از جمله هنگامى که معاویه اقدام به تعیین جانشین 

 «ثم ولّیت ابنک وهو غالم یشرب الشراب : نمودامام حسین در نامه اى نوشت–خود- یزید 

ویلهوبالکالب، فخنت امانتک واخرجت رعیتک، ولم تؤد نصیحه ربک،فکیف تولّى على 

 من یشرب المسکر؟ وشارب المسکر من الفاسقین، وشارب صل اهللا علیه وآله وسلم –امه محمد 

المسکر من االشرار، ولیس شارب المسکر بأمین على درهم،  فکیف على األمه؟ فعن قلیل 

:  همچنین در پاسخ به نامه معاویه نوشت1ترد على عملک حین تطوى صحائف اإلستغفار»

«اما بعد  فقد بلغنى کتابک، تذکر أنّه قد  بلغک عنبى امور انت لى عنها راغب ... الست  

«أنظر  :القاتل حجراً...اولست  قاتل  عمروابن الحمق...اولست صاحب الحضر میین...قلت

لنفسک ولدینک وألمه محمد صل واتق شقّ عصا هذه األمه وان تردهم الى فتنه» وانى ال 

اعلم فتنه اعظم على هذه األمبه من والیتک علیها، وال اعلم نظراً لنفسى ولدینى وألمه محمد 

صل علینا افضل م ان اجاهدك، فإن فعلت؛ فانّه قربه الى اهللا، وان ترکته؛ فانّه استغفراهللا 

لذنبى، وأسأله توفیقه إلرشاد امرى،... النّک قد رکبت جهلک، وتحرصت على نقض 

عهدك، ولعمرى م وفیت بشرط، ولقد نقضت عهدك  

 

 

)  446(ص 
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بقتلک هؤالء النفر الّذین قتلهم بعد الصالح واألیمان والعهود والمواثیق ، فقتلهم من غیر ان 

یکونوا قاتلوا وقتلوا، ولم تفعل ذالک بهم اال لذکرهم فضلنا، وتعظیمهم حقّنا،....فابشر یا 

معاویه بالقصاص،واستیقن بالحساب،... ولیس اهللا باس الخذك بالظّنّه وقتلک اولیائه على 

التهم، ونفیک اولیانه من دورهم الى دار الغربه، واخذك الناس ببیعه ابنک غالم حدث؛ 

یشرب الخمر ویلعب بالکالب، الاعلمک اال وقد خسرت نفسک، وبترت دینک، وغششت 

 1رعیتک، واخزیت امانتک، وسمعت مقاله السفیه الجاهل،...».

زمانى که معاویه به همراه مشاوران وشخصیت هاى سیاسى وارد مدینه شد مجلسى با 

حضور بزرگان بنى هاشم ترتیب داد وبراى بیعت با یزید سخنانى مطرح کردکه امام 

حسین برخاست واینچنین مکذّبین عرصه سیاست را رسوا ساخت وپرده از حقایق منویات 

 «اما بعد...یا معاویه...وقد فهمت مالبست به الخلف بعد رسول اهللا من :واعمال آنان برداشت

ایجاز الصفّه والتنکّب عن استبالع البیعه. وهیهات، هیهات یا معاویه... ولقد فضّلت حتى 

افرطت، واستأثرت حتى احجفت، ومنعت حتى محلت، وجزت حتى جاوزت، ما بذلت لذى 

حقّ من اسم حق بنصیب حتّى اخذ الشیطان حظّه اال وفر، ونصیبه االکمل، وفهمت ما 

ذکرته عن یزید من اکتماله وسیاسته ألمه محمد صل ترید ان توهم الناس فى یزید، کانک 

تصف محجوباً، او تنعت غائباً، او تخبر عما کان مما احتومیه بعلم خاص...فخذ لیزید فى 

اخذ به من استقرائه الکالب المهارشه عند التحارش،.... والقیان ذوات المعازف وضرب 

المالهى، تجده ناصراً، ودع عنک، ما تحاول.  

فما اغناك ان تلقى اهللا من وزر هذالخلق بأکثر مما انت القیه، فو اهللا ما برحت تقدح باطالً 

فى جور، وحنقاً فى ظلم، حتى مألت األسقیه، وما بینک وبین الموت االّ غمضه، فتقدم على 
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عمل محفوظ فى یوم مشهود،  والت حین مناص، ورأیتک عرضّت بنا بعد هذا األمر، 

 والده، وجئت لنابها ما صل اهللا علیه وآله وسلمومنعتنا عن ابا ئنا تراثاً، ولقد لعمراهللا اورثناالرسول 

حجیتم به القائم عند موت الرسول، فأذعن للحجه بذالک، وردهه االیمان الى النصف،  

)  447(ص 

فرکبتم األ غالیل، وفعلتم االفاعیل، وقلتم؛ کان ویکون، حتى اتاك األمر یا معاویه من طریق 

کان قصدها لغیرك، فهناك فاعتبروا یا اولى االبصار، وذکرت قیاده الرجل القوم بعهد 

 وتأمیره له،  وقدکان ذالک ولعمر وابن العاص یومئذ فضیله بصحبه صل اهللا علیه وآله وسلمرسول اهللا 

الرسول، وبیعت له، وماصار- لعمراهللا، یومئذ مبعثهم حتى انف القوم امرته، وکرهه تقدمه، 

 ال جرم معشر المهاجرین ال یعمل علیکم بعد صل اهللا علیه وآله وسلم –وعدوا اعلیه افعاله ، فقال 

الیوم غیرى». 

فکیف تحتج بالمنسوخ من فعل الرسول فى اوکد االحکام واو الها بالمجتمع علیه من 

الصواب؟ ام کیف صاحبت بصاحب تابعاً وحولک م ال یؤمن فى صحبته؟ وال یعتمد فى 

 دینه وقرابته، وتتخطّأهم الى مسرف مفتون، ترید ان یلبس الناس شبهه یسعد بهاالباقى فى 



 1دنیاه، وتشقى بها فى اخرتک، انّ هذا لهو الخسران المبین،  واستغفراهللا لى ولکم»

وهمچنین هنگامى که معاویه در مسجد النبى در مدینه مشغول سخنرانى راجع به جانشینى 

 «اگر غیر از یزید دیگرى را براى رهبرى مردم بهتر مى شناختم :پسرش یزید بود وگفت

 «واهللا لقد ترکت : ، اباعبداهللا الحسین برخاست فریاد زد2براى آن شخص بیعت مى گرفتم»

 نعم اصلحک : خودت را مى گوئى امام فرمود:من هو خیرمند اباً واماً ونفساً» معاویه گفت

آرى مادر تو از مادر یزید برتر است اما نسبت به پدر باید بگویم که :اهللا. معاویه گفت

 حسبک جهلک، :خدا این گونه خواست که پدر یزید بر پدر تو پیروز شود. امام فرمود

 اما این که گفتى تو بهتر از یزید هستى، سوگند به :اثرت العاجل على االجل. معاویه گفت

 هذا هو اإلفک و  :خدا ك یزید براى رهبرى برا این امت از تو سزاوارتر است. امام فرمود

 که این جریان در واقع یک مناظره 3الزّور، یزید شارب الخمر و مشترى اللّهو خیر منّى؟»

سیاسى مستقیم با حضور مردم بود. 

معاویه، بیشتر با به کارگیرى ابزارها وروش هاى سیاسى- آمیخته با تهدید و تطمیع 

وحبس و تبعید وشکنجه واعدام- با مخالفین داخلى و دشمنان برخورد مى کرد و  
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 «فاتبع معاویه سیاسه  :در پرتو سیاست ومداهنه حکومت خویش را استقرار استمرار بخشید

    : وبه قدرى دین را در جامعه بى اعتبار ساخت که خود مى گوید1المداراه والمهادج»
 و در خصوص پر تنش ترین تصمیم سیاسى خویش یعنى 2«لقد هان علیهم دینهم»

 هنگامى که –رفراندوم تحمیلى براى جمع آورى اراء مثبت تمام آحاد جامعه به نفع یزید 
در شام مقر حاکمیت خود با یک سخنرانى مردم را به مشورت راجع به تعیین جانشین 

براى حکومت پس از مرگ خویش فراخواند مردم شام گزینه عبدالرحمن ابن خالد ابن 
ولید را پیشنهاد دادند لکن معاویه نپذیرفت و پسرش یزید را به جانشینى خویش معرفى 

کرد و عبدالرحمن ابن خالد را به نحو مرموزى به قتل رساند واین بیانگر بى کفایتى یزید 
در نزد شامیان طرفداران پرو پا قرص بنى امیه بوده است. حتى یزید در میان خاندان بنى 

 :امیه نیز اعتبارى نداشت؛ چنانکه مروان این حکم حاکم مدینه در این خصوص مى گوید
«انّ قومک ابوا اجابتک الى بیعتک ابنک» معاویه! خویشاوندانت از پذیرفتن فرمان تو 

 با اینهمه معاویه با تهدید وتطمیع و تبلیغ  تزویر....، 3درباره بیعت یزید سرباز مى زنند»
نامناسب ترین وخطرناك ترین تصمیم سیاسى خویش را که ماالً حکومت اموى را در 
سرا شیبى سقوط زودرس قرار داد وحکومت وقدرت سیاسى از اموى به مروانى انتقال 

یافت تحقق بخشید و با تشکیل مراسم عمومى بیعت (رفراندوم) در سراسر کشور اسالمى، 
و 4 «فبایعوا على اسم اهللا»همگان را دعوت نمود که برخیزند با یزید به نام خدا بیعت کنید 

فقط عده انگشت شمارى از مخالفین باقى ماندند که با آنان با بکارگیرى روش هاى 
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 صالح در آن دید مدارا نماید تا فرصت وشرایط مناسب براى برخورد با آنان –مختلف 
 بود؛  علیه السالمفراهم آید؛ یکى از برجسته ترین مخالفان حکومت معاویه امام حسین 

 در شرایطى که هم فضاى عمومى جامعه مسموم بود و هم علیه السالم) امام حسین 449(ص 

سیاستى فتنه انگیز در سراسر جامعه اسالمى جریان داشت وهم خواص به سکوتى مرگبار و 

ذلّت آفرین تن در دادند، بهترین روش در چنین شرایطى راکه هم استنادات و حیانى و هم 

استدالالت عقالنى مؤید آن هستند را برگزید؛ مبارزه مستمر سیاسى وفرهنگى را بر 

مبارزات نظامى و...ترجیح داد و از هر شرایطى براى افشاگرى ماهیت رژیم ستمگر وفته 

جو بنى امیه (معاویه) استفاده مى کرد و با استنادات نقلى و استدالالت عقلى (عقالنیت 

سیاسى) به دور از جنجال آفرینى سیاسى به نقد و روشنگرى رفتارهاى فتنه انگیز معاویه 

مى پرداخت و مشروعیت نظام سیاسى وقت را هم از نظر عقالنیت رفتارهاى سیاسى 

حاکمیت وهم از نظر اجتماع آراء جامعه بطور آگاهانه و به دور از اجبار واکراه واضطرار 

بل به اختیار در تصمیم وعمل سیاسى حکومت وقت مستمراً مورد تعرض قرار مى داد و 

بدین طریق والیت سیاسى خویش را صادقانه اعمال مى نمود؛ والیت سیاسى در عصرى 

 امام حسین صادقانه 1که به تعبیر احنف ابن قیس، «نخافکم ان صدقنا ونخاف اهللا ان کذبنا»

به مسئولیت سیاسى خویش عمل نمود و کوچکترین قول یا فعلى که بیانگر عدول از 

محور صدق، و دخول برمدار کذب در گستره سیاست باشد از امام صادر نشده با اینکه 

رقبا وهم پیمانان امام (از جمله معاویه) مکرراً نقض عهد کردند و ویژگى بارز قدرت 

سیاست وقت، کذب و تزویر در گستره حاکمیت بود. 

 زندگى سیاسى امام حسین در عصر حاکمیت یزید  :ب
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 هـ خاتمه یافت؛ دورانى 60دوران حاکمیت معاویه،  با فرا رسیدن مرگش در رجب سال 

که معاویه، با دین به دفن دین (اسالم ناب) پرداخت چنان که مغیره ابن شعبه از 

 از  – که از طرفداران جدى حاکمیت اموى بود –شخصیتهاى طراز اول سیاسى آن عصر 

 «فاى عمل یبقى مع هذا؟ ال ام لک! ال واهللا :) معاویه نقل مى کند که گفته بود450(ص 

 دین، ابزار سیاسى براى قدرت (اقتدار) سیاسى شده بود و هر آنچه که از 1االّ دفنا دفناً».

ناحیه دولت صادر مى گردید به نام دین (دستورهاى دینى) تلقى شده و الزم االجرا بود، 

 «مردم حجاز را بنگر که اصل :در چنین شرایطى معاویه به پسرش یزید وصیت نموده بود

تو وخاندانت از آنهاست. هر کس از آنها پیش تو آمد وى را گرامى دار، وهرکس از تو 

دورى گرفت با او پیمان ببند. مردم عراق را بنگر، واگر هر روز عزل فرماندارى را از تو 

خواستند درنگ مکن، عزل یک فرماندار از آن بهتر که صد هزار شمشیر از نیام دراید و 

ندانى که عاقبت آن به زیان کیست. مردم شام را بنگر، وآنها را خاصان خویش کن، 

 واگر دشمنى بپا خاست او را به کمک شامیان دفع کن. سپس آنها را به شهرشان 

بازگردان و مگذار از اقامت جاهاى دیگر آداب خویش را از دست بدهند. من از سه کس 

 حسین بن على، عبداهللا بن زبیر،  عبداهللا ابن عمر، درباره حسین ابن على، :بر تو بیمناکم

امیدوارم خداوند او را کفایت کند چنان که پدرش را کشت و برادرش را مخذول کرد 

عبداهللا ابن زبیرمردى است مکّاروکینه جو، اگر به او دست یافتى پاره پاره اش کن. عبداهللا 

 2ابن عمر مردى است پرهیزکار، وى را به آخرتش واگذار تا ترا به دنیایت واگذارد»

لکن یزید برخالف مشى سیاسى پدرش، راهى را در پیش گرفت که به فرایند سقوط 

 .68،ص 61ثعالمه سید مرتضى عسکرى، نقش ائمه در احیاء دین ج 1

 .346 – 345حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسى اسالم، ترجمه پاینده، ص  2

                                                           



وسرگونى رژیم نامشروع بنى امیه شتاب فراوان بخشید؛ اگر معاویه در نهان وجلسات 

خصوصى نیات پلید خویش را مبنى بر دفن اسالم و مظاهر آن برمال مى ساخت، یزید 

آشکارا و با شتاب در صدد اعمال حاکمیت استبدادى ضد دینى بود و به جاى سیاست 

 که تز معاویه بود- سیاست –نرمش و مدارا با دشمنان قدرت سیاسى خویش در داخل 

مشت آهنین و برخورد خشونت آمیز را براى کسب آراء و یا حذف فیزیکى مخالفان 

انگشت شمار خویش  

)  451(ص 

در پیش گرفت؛ سیاستى که عقالنیت سیاسى، اولویت اول را بدان اختصاص نمى دهد و 

فقط فریفتگى قدرت سیاسى مى تواند مؤید آن باشد. یزید ابن معاویه ابن ابى سفیان، در 

 با حداقل درجه ایمان از آن برخوردار است،  وهمچنین –واقع از اوصافى که یک مسلمان 

یک شهروند متعهد در یک جامعه اسالمى،  نبود؛ هم آشکار به فسق وفجور مى پرداخت 

ومقید به ترك حرام وانجام واجبات نبود وهم به اجراى قوانین تعهدى نداشت؛ انسانى که 

اشتهارش به فسق به قدرى اظهر من الشمس است که دوستان و مخالفان بنى امیه از جمله 

امام حسین به صراحت در مذاکرات سیاسى و مکاتبات وسخنرانى ها و مناظره هاى سیاسى 

 با شخصیت هاى طراز اول حکومت – چه در عهد معاویه وچه در عهد حاکمیت یزید –

مطرح مى کردند و بر عدم کفایت اخالقى، دینى،  وشهروندى اوصحه مى گذاشتند و براین 

امر تأکید مى ورزیدندکه کسى که حقوق و مسئولیت هاى اخالقى، دینى، وشهروندى را 

دریک جامعه دینى رعایت نمى کند چطور مى تواند کفایت سیاسى براى حاکمیت بر یک 

جامعه را داشته باشد. در چنین حالتى افرادى نظیرشخص معاویه ویزید نمى توانستند عدم 

تجاهر به فسق یزید را از طریق حقوقى ومحاکم قضائى که در اختیار قدرت سیاسى حاکم 



(حکومت اموى) بود، مطرح وبه اثبات رسانندو مخالفین سیاسى خود را از طریق محاکم 

قضائى محکوم نموده ومجازات کنند. 

بنابراین با تغییر شرایط سیاسى حاکم بر جامعه اسالمى، رفتار سیاسى امام حسین بدون آن 

که ذره اى از مدار صداقت در گستره سیاست عدول کرده باشد تغییر کرد؛ یزید، بدون 

توجه به سفارش هاى سیاسى (توأم با تزویر) پدرش،  تز خشونت در گستره سیاست را در 

پیش گرفت وبالفاصله همراه با نامه هاى اعالن وفات معاویه به والیان وامیران بخش هاى 

مختلف جامعه اسالمى، نامه دیگرى منضم به آن نامه مبنى بر اخذ بیعت از مخالفان سیاسى 

به هر نحو ممکن براى فرماندار مدینه ولید ابن عبته ابن ابى سفیان ارسال نمود و در نامه 

 یا از آنان بیعت بگیرد و یا سر آنان را  نزد :بعدى دو راه پیش روى فرماندار مدینه نهاد

خلیفه بفرستد. 

) 452(ص 

ولید هنگامى که امام را احضار نمود وجریان بیعت را مطرح کرد امام ضمن تأکید بر رأى 

 «انا اهل بیت النبوه، ومعدن الرساله، ومختلف المالئکه، بنا :علنى در حضور مردم فرمود

فتح اهللا،  وبنا ختم اهللا، ویزید رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرّمه، معلن بالفسق، 

 ومثلى ال یبایع مثله، ولکن نصبح و تصبحون و ننظر و تنظرون اینا احقّ بالخالفه و 



 امام با بر شمردن قابلیت هاى خویش و نیز ویژگى هاى یزید، بیعت کسى که 1البیعه؟»

معدن رسالت است وگشایش واختتام امور الهى بوسیله اوست،  با مثل یزید محال مى داند و 

با این وجودهم خود و هم ولید را به بررسى راجع به شایستگى خالفت وشایستگى رأى 

دادن براى امام ویزید دعوت کرد. همچنین هنگامى که مروان ابن حکم در کوچه هاى 

مدینه به امام پیشنهاد داد که با یزید بیعت کند که این امر براى دنیا و آخرتش نیکوست 

. امام 2 «اّناهللا وانا الیه راجعون وعلى االسالم السالم،  اذ قد بلیت األمه براع مثل یزید» :فرمود

 «اال ترون الى الحق الیعمل به، :در یک سخنرانى میان لشکریان حرّ ویاران خود فرمود

والى الباطل الیتناهى عنه، لیرغب المؤمن فى لقاء ربه حقّاً حقّاً، فانى ال ارى الموت االّ 

 امام، سیاست قاطع مبتنى بر درایت و صداقت 3السعاده، والحیاه مع الظالمین األبرماً»

 «الموت اولى من :وشجاعت خویش را تا آخرین لحظه حیات تعقیب نمود و مى فرمود

 والعار اولى من دخول النار. اال انّ الدعى ابن الدعى قدر رکز بین اثنتین بین –رکوب العار 

السلّه والذّله،  وهیهات منّا الذّلّه» صالبت واستوارى امام و پرهیز از هر گونه مما شات و زد 

وبندهاى سیاسى، وپاسخ مثبت به درخواست هاى ده ساله مردم کوفه، با وجود تهدیدات 

جدى وسخت گیرى ممتد یزید وعمالش بیانگر اراده قاطع امام براى افشاى ماهیت 

حاکمیت دین گریز ودین ستیز یزید، و واعالم آمادگى براى پذیرش مسئولیت نظام 

سیاسى مبتنى بر دین در گستره جامعه اسالمى بود؛ تالشى صادقانه در راستاى سیاستى دین 

باور و دین محور و دین گستر. 
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)  453(ص 

دخول و خروج صادقان و کاذبانه  

هنگامى که یزید به حکومت رسید واراده قاطع خویش را مبنى بر اخذ رأى نشان داد امام 

 «...انّ الحسین یشهد أن ال اله اال اهللا وحده ال :در وصیتنامه شان به محمد ابن حنفیه فرمود

شریک له، وان محمداً عبده ورسوله، جاء بالحق من عند الحق، وان الجنه و الّنار حقّ، ...و 

أنّى لم اخرج اشراً،  وال بطراً وال مفسداً، وال ظالماً، وانما خرجت لطلب االصالح فى امه 

ارید أن امر بالمعروف وأنهى عن المنکر، واسیر بسیره جدى وابى على  صل اهللا علیه وآله وسلم جدى

 سوره اسرى 79 اگر محتواى این خروج را در قرآن جستجو کنیم به آیه 1ابن ابیطالب...»

 «قل رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لى :مى رسیم که مى فرماید

من لدنک سلطاناً نصیراً». «دخول وخروج به صدق این است که صدق  و واقعیت را در 

تمامى دخول و خروج هایش ببیند وصدق سراپاى وجودش را بگیرد، چیزى بگوید که 

 2عمل هم بکند، وعملى بکند که همان را بگوید... واین مقام صدیقین است» 

چنانکه امام حسین، پس از اطالع از شهادت مسلم و یا قیس ابن مسهر ویا عبداهللا ابن یقطر 

 «من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه» امام در این وصیتنامه :این آیه را مى خواند

 سیاسى شهادتین را ذکر مى کند و حق بودن مبدأ و معاد را یادآور مى شود تا –الهى 

 همانند خوارج که خروجى جاهالنه از –احدى خروج او را خروج از دین قلمداد ننماید 

 .570همان،ص  1
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 خروج خود خواهانه، – وبا بر شمردن انواع خروج هاى منفى وضد دین –دین داشتند 

خروج عیاشانه، خروج مفسدانه، خروج ظالمانه- به نوعى از خروج مطلوب دین درگستره 

جامعه اسالمى اشاره مى کند و آن خروج اصالح طلبانه در گستره جامعه دین محور» است. 

و، کذب از ویژگى هاى ممتاز انواع خروج هاى منفى است لکن صدق، مدار خروج اصالح 

طلبانه است و نکته دیگر، امام به جاى آن که، دین را نیازمند به اصالحات بداند،  امت 

دیندار وجامعه دینى را محتاج اصالحات مى داند و مى یابد. 

) 454(ص 

خروج امام حسین بر حکومت اموى (یزید) ، خروج صادقانه بر دخول کاذبانه در گستره 

سیاست و حاکمیت است؛  نظام اموى، کاذبانه براریکه قدرت بر جهان اسالم دست یافت 

چنان که باز خوانى اندیشه ها ورفتارهاى امویان،  بیانگر آن است که آنان، هم دین را 

کاذبانه فهمیدند و پذیرفتند و هم کاذبانه، دین را مبناى رفتارهاى سیاسى خویش قرار 

دادند. واگر چنانچه، خاتمیت دین اسالم نبود و یا خاندان اموى قبل از اسالم زندگى 

  (قل سیروا فى –مى کردند، جریان رفتارهاى سیاسى آنان ممکن بود در قالب وحى الهى 

 از جمله قرآن مجید –االرض فانظروا کیف کان عاقبه المکذّبین) در آید. کتب وحیانى 

زندگى بشر را در تمام عرصه از جمله عرصه سیاست وحکومت جریان صدق وکذب 

معرفى مى کند و بجاست مورخین ما در تاریخ نگارى این شیوه را مبناى کار خود قرار 

دهند تا تاریخ از نقل وقایع عبور کرده، نه صحنه عبرت آموزى براى او لوااللباب در آید 

و به هدایت بشر وجوامع بشرى یارى رساند. 

 



 

خالصه  

همان طور که اشاره شد یکى از آموزه هاى ناب در تبیین وتحلیل رفتارهاى سیاسى امام 

است واین امر، اکسیرى است در جهان سیاست. «صداقت در گستره سیاست»   علیه السالمحسین

گرچه شرایط سیاسى دوران امامت ووالیت امام حسین یکنواخت نبود لکن امام با وجود 

پیشنهادهاى سیاسى، تطمیعى، تأمینى و تهدیدى از ناحیه دوستان و مخالفان و دستگاه 

حکومت، هرگز ذره اى از مواضع خویش عدول نکردند و صداقت را در تمام شئون 

 حفظ نمودند و به تعبیر مؤلفان «تاریخ قرن – از جمله شأن والیت سیاسى –خویش 

بیستم، «واقعیت این است که در فلسفه مذهبى طرفداران محمد فکر عبادت وسیاست از 

 1ابتداى این فلسفه، درهم عجین بوده اند».

این تجلى صداقت در والیت و رهبرى سیاسى امام،  در شرایطى است که دین ، دولتى شده 

بود واعتماد به این که «هرچه خلیفه مى گوید، دین است و دین، آن است که  
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) 255(ص 

 چنان که عمرابن سعدبن سپاهیان خود در حمله به لشکر امام حسین 1خلیفه مى گوید»

 «هذا امیرالمؤمنین : وعبیداهللا ابن زیاد مى گفت2 «یا خیل اهللا ارکبى وبالجنّه ابشرى»:گفته

یزید قد عرفتموه حسن السیره محمود الطریقه میمون النقبیه محسناً الى الرعیه متعاهداً 

 وزمانى 3للثّغور یعطى العطاء فى حقّه حتى قد امنت السبل على عهده واطفئت الفتن بجهده»

که یزید براى جنگ با عبداهللا ابن زبیر لشکرى به مکه فرستاد این سپاه، هم رو به کعبه 

نماز مى خواندند و در همان حال با منجنیق، قبله خود (کعبه) را به آتش مى بستند و در 

سال دوم خالفت یزید،  سپاهى که به مدینه رفت تا سه روز جان و مال وناموس مردم 

مدینه برآنان حالل بود و در مسجد پیامبر خون جارى وهزار زن بعد از آن واقعه فرزندانى 

به دنیا آوردند که پدران شان معلوم نبود، ومسلم که فرمانده این لشکر بود در مرض 

 «خدایا اگر بعد از اطاعت از خلیفه (یزید) و کشتار اهل مدینه مرا :منتهى به مرگش گفت

  ونیز شمر ابن ذى الجوشن که بعد از 4به جهنم ببرى، معلوم مى شود که من خیلى بدبختم»

 «واى بر شما، کار با اطاعت :شهادت امام حسین مورد سرزنش جمعى قرار گرفت، گفت

 .و... 5خلیفه بود. اگر ما اطاعت خلیفه نمى کردیم مثل این چهار پایان بودیم»

 .74 – 73، ص 16عالمه سید مرتضى عسکرى، نقش ائمه در احیاء دین، ج 1

 .145فضل اهللا کمپانى،حسین کیست،ص  2

 .305صالحى نجف آبادى،شهید جاوید، ص  3

 .74-73سید مرتضى عسکرى،همان،ص  4
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بنابر این هم چنان که محور ومدار زندگى مؤمن، دخول وخروج صادقانه است وعرصه 

سیاست از دخول وخروج صادقانه مستثنى نمى باشد از مصادیق دخول صادقانه در عرصه 

سیاست دخول پیامبر اکرم وامام على در حاکمیت سیاسى امت اسالمى بوده و از مصادیق 

 علیه حاکمیتى که مبتنى بر علیه السالمخروج صادقانه در عرصه سیاست، خروج امام حسین 

دخول کاذبانه است (حکومت اموى) مى باشد. خروج خوارج از مصادیق خروج کاذبانه 

ودخول امویان در قدرت سیاسى از مصادیق دخول کاذبانه در عرصه سیاست است. 
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