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 سخن نخست

 سخن نخست

خورشیدی است   هآن  مذهب یا آیین خاص نیست؛ بل قیام بیدارگر حسینی، انها از
ی را از اسار  خود برهاندد و جدانر را بده  عالمتاب اا انسان گرفتار در دنیای ااری

ران، ادا درس آزادی  نور  هار  و عدالت روشن سازد؛ آسمانی است به وسعت بی
  لبان عالم بدمد. البد ح كو آزادگی آموزد و رو  انسانیت را در 

در  کافدال كدهبرآمد  كسی ک، از جان پا«َهل ِمن ناِصٍر َینُصُرنی»ندای آسمانی 
ساید؛ فریادی برخاسته از ژرفای دل اا جوینددگان حد  را  هایر پیشانی می زیر گام

 كهها رهنمون باشد و اشنگان معنویت را آب حیا  بخشد. او  فضیلت ۀبه سرچشم
َنا ِمن ُحَسیٍن »وجودش به بیان نبوی  ۀكمبار ۀشجر

َ
وسدتان ریشه در ب« ُحَسیٌن ِمّنی َوأ

پیشدگان و پیدروی از  خدواری در برابدر ستم كهمحمدی داشت، به همگان آموخت 
جز در برابدر  كهخواهر دنیاسیراان، در مرام سروقامتان جایی ندارد و آدمی را نسزد 

 معبود  خویر سر اعظیم فرود آَوَرد.
انها فطدر  آدمدی  كهجاری  ، صدایی است همیشهآری، ندای قرآنی حسین

هدر  كدهای اسدت از ایادار و ایسدتادگی  ربال، صدحنهكدگویدد و  می« کَلَبید»به آن 
عاشورا، پرچمی است افراشته بدر  ۀگشاید و واقع اندیشمندی زبان به احسین آن می

آن ندااوان ماندده؛ و  کدست عقدا ااهربیندان از ادرا كههای انسانیت  بلندارین قله
انهدا در افد  رو  و جدان مؤمندان و دوسدتداران  كده بخر ای اسدت هددایت ستاره
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 درخشد. ها می ارزش
نمایدانگر  كهبار و مظلومیتی غمبار  ای مصیبت ماه محّرم، نه فقط روایتگر حادثه

ساز در امتداد سرخ ااریخ است اا آدمی نه ستم روا دارد و نده زیدر بدار  تبی انسان م
ار االمدان و كافاوای بیاالید و نده مددد دل را به ایرگی غفلت و بی ۀستم رود؛ نه آیین

ذلدت، » كدههدا نوشدت  دل ۀبا خون الهی خود بر صفح اران باشد. حسین گنه
« شدنی نیست ر، اعطیا امر به معروف و نهی از من»و « درخور مقام انسانی نیست

ویی امدام در فرهندم متعدالی  نی ، بده«مندی و سعاد  عز » كهو این گونه است 
عقا و اندیشده بده  كهفتنی است و انها در این مصاف عاشقانه است یا عاشورا دست

 رسد. مال خود میك
هدای  ، بهترین زمان برای ابلید  پیامایام محّرم و عزاداری اباعبدالله الحسین

عاشورا و ابیین راه درست  زندگی و مرام  جوانمردی است. این ویژگی، باعث  ۀارزند
ار به وادای   یار مبلغان قرار گیرد اا بهتر و آسانها در اخت برارین فرصت كهگردیده 

 .كنندابلیغی خویر قیام 
اران مدا  دهای هم پیر رو، به همت نویسندگان اندیشمند و االش ۀاوش و اما ره

قم سدامان یافتده و  ۀعلمی ۀدر معاونت فرهنگی و ابلیغی دفتر ابلیغا  اسالمی حوز
، نهضدت شخصیت امام حسدین در قالب دوازده جلسه، به  ر  مباحای درباره

های  پدردازد. ایدن اثدر، هم دون سدال عاشورا و سایر مباحث مورد نیاز جامعده می
ارآمدد، در حدد ادوان، كوشد ضمن اهتمدام بده موضدوعا  و مباحدث ك گذشته می

 نیاز مبلغان محترم در این باره باشد.گوی  پاسخ
اوشه، به مبلغان گرامی  شده در این ره مقاال  و مباحث ارائه كهر است كشایان ذ

محّرم و عزاداری  ۀای از مباحث گوناگون حوز دهد اا اوشه و فرصت را می ام اناین 
 ۀاای دیگدر بدر آن بیفزایندد ادا نتیجد دبرگیرند و البته خود نیز مطدالبی مناسدب و ن

 ۀغدان عزیدز هنگدام ارائدمبل كدهاری عایدشان گردد. هم نین بایسته اسدت  مطلوب
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مطالب این اثر برای اقشار گوناگون مردم، به سطو  مختل  مخا بان اوجه داشدته 
دّنی مخا دب  باشند و مباحث هر قسمت را متناسدب بدا ندو  و سدطم علمدی و س 

های  ته تاب، خالصه و نكهمراه این  كهخویر، احلیا و ارائه نمایند. گفتنی است 
انظدیم و ارائده « ار كد فلر»ار، به صور   آسانلیدی هر جلسه جهت دسترسی ك

 سخنوران و مبّلغان گرامی قرار گیرد. ۀامیدواریم مورد استفاد كهشده 
مبلغان است ال نیست و امید  استی و اشكاثر حاضر، خالی از  كهبدیهی است 

مندد نمایندد ادا بدر ااقدان و  خدود بهره ۀعزیز، همواره مدا را از پیشدنهادهای سدازند
 آثار بعدی افزوده شود. مطلوبیت

در  كدهسانی كر از نویسندگان گرامی این مجموعه، از امام  در پایان، ضمن اش
ویژه از زحمدا   تداب صدادقانه ادالش نمودندد، بدهكدهی این   سازی و سامان آماده

فرهنگی بر مؤمنی، رئیس محترم گروه اأمین منابع كا االسالم والمسلمین علی حجت
 نمایم. می ابلیغی، سپاسگزاریو 

 
 د روستاآزادیسع

 یغیو تبل یمعاون فرهنگ
 ه قمیحوزه علم یغات اسالمیدفتر تبل

 
 

 

 

 

 



 
 
 



 
 
لس  کممج   ی 

 )ع(شناسی امام حسین شخصیت

 شناسی امام حسین شخصیت

*رانیکمحمدجوادفاضللنهللااآیت

 مقدمه

َبداً یُقُلوِب اْلُمْؤِمنِ  یِن َحَراَرًة فِ یإَّن ِلَقْتِل اْلُحَس »فرمود:  رسول خدا
َ
 1.«َن ََل َتْبُرُد أ

ی مطلبد نیامام حسدممتاز   تیشخص  ۀو دربار  میشو  وارد بحث  از آن ه  قبا
و سداالر   سدرور آزادگدان  شدناخت  بدارۀدر  خودمدان  فهدم  ۀاندداز  به ابتدا  م،یان كنیب

 : میكن می ذكر  ای را مقدمه ،دانیشه
  ادا حضدر   گرفتده  نیالموّحدد یاز مدول  معصدوم  امامدان  امدام  ن هیدر ا .1
  انیداندد، در م یمحّمد  قدتیاز حق  اند و همده شده  دهیآفر واحدی از نور یمهد

از ی بعضد  و برادر بدودن  ، در افاضدا نیبنابرا ؛ ستینی و كالم  حرف  هیامام  مذهب
ندارد و همده از وجود ی افاوا  شان انیم  ،نریو آفر  خلقت  از نظر اصا ،گرید  بعض

 یعندیت مسداوی؛ یاند و در امام مرااب كماال  و معنو ه و از نور محمدییانواراله
ز، مقّرر و ثابدت یگر امامان نید یم، برای ی ثابت كردیت كه برای یهر كمال و معنو

ن، از نظدر یددر امام و امامت الزم خواهد آمدد و ان  ور نباشد، نقص یاست. اگر ا
                                                           

 عضو جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم.* 

، حرارادی در دل شدهاد  حسدین ،یقین به: »318، ص 10، ج الوسائل  مستدركنوری، محدث . 1
 «مؤمنان ایجاد كرد كه هرگز خاموش نخواهد شد.
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 عقا با ا است.
 ر آمددیتی پدی، فرصت و مدوقع نیمعصوم یبعض یبرا ی. در  ول زندگ2

،  از امامدانی اریلدذا بسد ؛بدود  امدهین  ریپ  تیو موقع  فرصت  آن  رشانبیشتی برا كه 
ر اثر ب ، از زمانی ا در برهه ؛ ماالا كنند  ها استفاده تیها و موقع فرصت  نتوانستند از آن

  هیام  یبن  و ح ومت  دولت  و در آخر كار سقوط  هیام یبا بن  عباس ید بنیشد  اختالفا 
  اسدتفاده  رصدتاز فی خدوب  اوانستند بده  صادق  امام ، عباس یبن  كار آمدنی و رو

چهدارهزار   تیو ارب  میبا اعل  جهیدهند و در نت  ایعلمی و فقهی اش   كنند و مجالس
در ؛ كننداسالمی معرفی   جامعه  و به  نییرا اب  عیاش  و مذهب  نیراست  اسالم ،دانشمند

  ۀاالماند  فشار ح ومدتاحت خود   یشردر اواخر عمر  ، امام  نیهم حالی كه 
 دند.یرس  شهاد   منصور به  دست بهسرانجام بودند و   عباس یبن

  اسدالم  ۀكنندد و زندده  عیاشد مدذهب   سیئر  جعفرصادق  امام  میحاال اگر گفت
و   كار را نداشدته  نیا  تیگر قابلیامامان د  كه  ستین  معنا و مفهوم  بدان ، است  نیراست
و   امامدت ۀو مسدئل  بدوده  غلدط  ف در و منطد   نیدرا ایدز ؛اند عاجز بوده  عما  نیاز ا

 ۀصحن  و آن كرد  امیق دالشهدایس  ا حضر ی ،هاست حرف  نیباالار از ا ، ییشوایپ
  وجود آورد كه  به  نیقای دبو   اسالم  انیك  برای حفظ  تیبشر  را در جهان  رالعقولیّ مح

  امام  حضر  ماالا   كه  د گفتینبا  حال !اوردندیوجود ن  عملی را به  نیچن  گر امامانید
زنددگی   خیادار ۀبا مطالع  آن ه  و حال  است  عاجز بوده  اقدام  نیاز ا  یمجتب  حسن

اّوالا   نیحسد  امدام  حضدر   و انقدالب  امیدق  خواهد شد كده  روشن ،دو برادر  نیا
یدر ز یبده محورهدابعدد از بیدان ایدن مقدمده،  . اسدت  نی بدودهیاا حسدیحسنی و ثان

 :یمپرداز می

 نیحس  های امام یژگیوالف( 

برای   كه  ای باز كرده جداگانه  حساب  نیحس  امام  برای حضر   خداوند متعال .1
  . چرا و بدرای چده است  ه ردحسابی باز ن  نی، چنمعصوم  ا و امامانیاحدی از انب
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  خیادار  بده  بدا مراجعده سدؤال   نیدا  ؟ پاسدخ زه ممتاز اسدتیجا ۀبرند نیحس  امام
خواهدد شدد.   روشدن  از والدادر  قبدا  بل ده  ،نیوجدود ندازن  نیپرافتخار ازندگانی 
او را ز یدراسالمی نیغ  های هفرق  بل ه ،خود نفوذ كرد  انیعیش  انها در قلوب  نه  حضر 

ندد. ا ائاقی خاصد  یاهدازیامت  ،سدرور آزادگدان  آنی و برا  شناخته  آزاد و آزادهی انسان
 را ذكری راسالمیغ  خانو موّر   دانشمندانی بعض  معتقدا  و گفتار ،نجایما در ا  كنیا

  : میكن می
  اصدول ،ایدر دن  كه  است  نیا نیحس  امام  درس» نویسد: می 1«ویدبم. ال. ا»

در   شدهیهم ، اصدول  آن ...رندیرناپذییاغ  وجود دارد كه  و محبت  رحم ، ابدی عدالت
  عظمدت ، یپردلد ، جرأ   شهیافراد هم ، دار خواهد ماند. در  ی قرونیا باقی و پایدن

  كده  هاسدت نیاند و در اثدر هم داشدته  روانی را دوست  و شهامت  بزرگی قلب ، رو 
  نیدو ا  بود شهامت  نیشود. ا ینم  میو فساد اسل  روی المین  هرگز به  آزادی و عدالت

اری را كفدا  نیا  هكسانی كروزی با   نیدر چن  كه  مسرورم  و من  نیحس  بود عظمت
  خیاز اار  صد سالیهزاروس کی ه كهرچند  ،ام ردهك  تكشر ،ندیگو ثنا می  و دل  از جان

 . .«..2گذرد می  آن
 بدرای امدام حسدین»سدد: ینو نیدز مدیی یا یمرآمشهور   مورخ 3«میرونیا»

ن  لدی ؛یزیدد نجدا  بخشدد ۀزندگانی خود را با اسلیم شدن بده اراد كهن بود  مم
او یزیدد را خلیفده  ،داد بخدر اسدالم اجدازه نمدی آزادیمسئولیت پیشوا و نهضدت 

منظور رها ساختن  د را برای قبول هر ناراحتی و فشار بهوزودی خ به ، بنابراینبشناسد
 ۀهای افتید در زیر آفتاب سوزان و روی ریم .امیه آماده ساخت اسالم از چنگال بنی

و ای  !شددجاعت ۀو ای نموندد !ای پهلددوان !رو  حسددین فناناپددذیر اسددت ،انتعربسدد
                                                           

1« .L.M. Boyd»،  .نویسندۀ غربی 

 .61، ص رهبر آزادگان. رجبعلی مظلومی، 2

3« .Washington Irving»، مدار آمری ایی. نویسنده و سیاست 
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 1!«شهسوار من
 ، اا شهاد   و از والد   اا والد  نیحس  امام  حضر   ّون ای از ابتدا .2

  حضراری برا  و همه  همه ،اهایو در  نیزم ،فرشتگان ،ها آسمان  ،یهست  عوالم  امام
ی برا آمد؛ هرچند و نخواهد نیامده  ریپی كسی برا  انیجر  نیا  ند كهكرد  هیگر

َفما َبَكْت »  ۀیآ  ذیا« انیالب  مجمع»ر یافسكرد. در   هیگر آسمان  ییحی  حضر 
ماُء َو الأْرُض َو ماكاُنوا ُمْنَظرِ یَعلَ  برای دو » برسی فرمودند:   مرحوم 2،« نیِهُم الّسَ

  چها  ،گانتها و فرش آسمان ( نیحس  امام  و حضر  ییحی)حضر  نفر 
اا   و غروبر  در  لو   آفتاب»:  است  آمده ،ریافس  نیدر هم .«ندكرد  هیروز گر شبانه
 3.«بود  حمراء و سوزش  حالت  روز به  چها
 

 در بارگاه قددس كده جدای مدالل نیسدت
 

 سرهای قدسیان همه بر زانوی غدم اسدت 
 

 كنندد بدر آدمیدان نوحده مدی ملكجّن و 
 

  گویدددا عدددزای اشدددرف اوالد آدم اسدددت 
 

 ، عبدداد در ی حتدد ،ها لتیو فضدد  كمدداال   در امددام  نیحسدد  امددام  حضدر 
از   هیكن  نیا ای؟ آ است  شده  عبداللهواب  بهی م نّ   ۀ حضراریبود. چرا كن  انسان ن یبرار

  محدور بدودن  به  و اشاره  نهفتهی ا یژگیو  هیكن  نی؟ ااهراا در ا است  متعارف ی ها هیكن
  ،خدا. پدر در خانواده ۀپدر بندی عنی ، ابوعبدالله ! است كماال   در امام حضر    آن

اصدا الگدو و  ،. پددر است  و م مای مرب ،د الگو باشد. پدریدارد و بای بزرگ  نقر
  ،كنندگان عباد   و  بندگان ۀند و همیخدا  پدر بندگان نیحس  امام  . حضر  است

 اموزند.یب  درس نیحس  د از امامیبا ، كماال  به   دنیدر رس
                                                           

رجبعلدی مظلدومی،  ؛442، ص آموخت  ها به انسان درسی که حسیننژاد،  . عبدال ریم هاشمی1
 .61، ص رهبر آزادگان

 .29آیۀ  :دخان .2

 .99، ص 9 ، ج البیان فی تفسیر القرآن  مجمع،  برسی. 3
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مدام اهمیتی خداص داده شدده اسدت. ا م حسین. در روایا  به زیار  اما4
ّْن » :فرمود صادق

َ
ِِ  َفْلةیْوَم اْلقِ یُكوَّن َعلی َمواِئِد ُنوٍر یَمْن َسَرُه أ َواِر یاَمة ُُ ُكْن ِمةْن 

های نور الهی  امت در كنار سفرهیدارد روز ق تهر كس دوس 1؛ْبِن َعِلّی   ِن یاْلُحَس 
 .«باشد نید از زائران امام حسیند، بایبنش

  و عمدره  حدج  معدادل  نیحسد  امدام  ار یز هم نین در برخی روایا  دیگر،
از   الحرام  الله تیب  شد كه  اگر روزی مشاهده  ،است  اری آمدهیبس  ا یدر روا 2. است

  اسدت  ها واجب بر مسلمان  ،ییكفا وجوب   از باب  وقت  ، در آن خالی است  حجاج
  خدود را رفتده  واجدب  ا حدجیدنباشدند   عیمستط  اگرچه ؛خدا بشتابند ۀخان  ار یز  به

  است:  گفته  نیحس  امام  ار یز  به را راجع   مطلب  نیهم  صدوق  باشند. مرحوم
باشند، بدر   هكرد كرا ار   نیحس امام   ار ی ور كلی ز به  مردمو د یایاگر روزی ب»
مطهدر   بروند و نگذارندد حدرم آن حضر   ار یز  به  كه  ی استیواجب كفا  انیعیش

 .«خالی از زائر باشد
خددا   ۀخاند  ار یداز ز  نیحسد  امدام  ار یدز  ثواب كهه دآم هی در روایا اگ

  سدتینی شد  كده  اسدت  مطلدب  نیا ،  ایدل  نیار . بزرگ استی مساوبا آن ا یشتر یب
  كه  است  میابراه  حضر   و حرمت  احترام  هخدا ب ۀخان  و عظمت  احترام ،حرمت

  حضددر   فرزندددش  مددأمور ذبددم  كددهی هنگددام  ،ناالرحمدد  ایددو خل كددردرا بنددا   آن
را   جدوانر  نیحسد  اما امام ؛ را بست  چشمانر  اوردهین  شد،  اقت  ایاسماع

  ناراحدت هرگزكرد و ی خدا قربانی را برای ند و جوانانكرد  قطعه  قطعهچشمر   رپی
و مرقدد   قدرار گرفدت  نیراسدتی مزار شهدا  كربال كه  نیزم  پس ؛ اختنب  نشد و رنم

  ثدواب  معدادل  اقاحدد  ،آن  و ثواب  ار یز  دیشد، با  در آنجا واقع  اسالم زیمطهر عز
                                                           

 .135، ص کامل الزیارات، ابن قولویه. 1

 .136، ص 2ج  ، االرشاد. شیخ مفید، 2
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سبب حفظ اسالم و  ؛ افزون بر آن، شهاد  امام حسینكمتر  خدا باشد، نه ۀخان
 عبه گردید.ك

 ، شدب  در دل ، انید، مدوالی متق پددر بزرگدوارش  هم ون  نیحس  امام .5
  حتی بعدد از شدهاد  ؛رفت های فقرا می خانه  و به كرد می  را حما   ارگانیب غذای 
و   ر بدودهیاز شمش  نه  زخم  آن  بود كه  مانده  شانیروی كمر ا  ، اثر زخم دانیشه ساالر

 ، زخدم  نیا»فرمودند:    حضر  و دندیپرس  نیالعابد نیزحضر  از  ! زهیاز ن  نه
  1«بود.   ارگانیغذا برای فقرا و ب  بر اثر حما

  ینید  و حکومت نیحس  ب( امام

دند و یكوشد  نی اا پدای جدانید  ح ومت  ایآسمانی برای اش   الهی و مردان  رهبران
بعدد از  ندد.كرد  وضدع  قدانون  ندام  مقّرراای به ،و اجاوز  ها از ستم انسان  برای نجا 

  ح ومدت  اسدالمی بده  ، ح ومت یامو  خاندان  با روی كار آمدن ، یعل  شهاد 
را   اسدالم  نید، د یاسدالم ۀفدیخل  ندام  به نشد و حاكما  شاهنشاهی بدلد استبدادی 

ومت یزید را مساوی با از بین بدردن  ح از این رو امام حسین ؛قرار دادند   هیباز
  اسدالمی گرفتدار ح دومتی مانندد ح ومدت  امت  ی كهعنی هر زمانی ؛اسالم خواند

ندابود خواهدد   نیدو د  شدده  خواندده  اسدالم ۀگر فااحدیفرزند هند جگرخوار شد، د
ُِ ِبراٍع ِمْثَل ِت اَلُ یَو َعَلی اإلْسالِم ألَسالُم ِإْذ َقْد ُبلِ »شد:  یَد َو َلَقةْد َسةِمْتُت َدةّد یةزیَم

بِ ُقوُل ی َرُسوَل الَلِه 
َ
ٌِ َعَلی آِل أ ُِ ُمَحَرَم 2؛ اّنیُسْف  یاْلِخاَلَف

هنگامی كه اّمت اسالمی  
اسالم را خواندد! مدن از جدّدم رسدول  ۀد فااحید، باید گرفتار آیزیبه زمامداری ماا 

                                                           

هنگدامی كده »گویدد:  شعیب بن عبدالرحمن خزاعی مدی .191، ص 44، ج نواراأل بحار. مجلسی، 1
 ای وجدود داشدت. از امدام سدجاد در كربال به شهاد  رسید، بر دوشدر نشدانه حسین امام

ذایی است كه پددرم بدر دوشدر دربارۀ آن پرسیدند. امام بسیار گریست و فرمود: این، اثر بارهای غ
 «برد. دستان می های اهی كرد و به خانه حما می

 .11، ص  اللهوف علی قتلی الطفوف. سید بن  اووس، 2
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  «ان حرام است!یخالفت بر خاندان ابوسف :فرمود دم كه مییشن خدا
كندد و بدا  ان مدیید را بیزی ن جمله، عم  فاجعه زمامدارییبا ا در واقع امام

ان را حدرام یاصّدی خالفت اوّسط فرزنددان ابوسدف استشهاد به كالم رسول خدا
  انیعیو شد  وجود آمده بود و دوسدتان  بهی  بقاای ازهاییگر امتد یسو شمارد. از می

در   انیعیندد. شدبود  محروم ...وی د اقتصادی اسالم حقوق   از امام  یعل  حضر 
بود ی بزرگ  جرم  ،رسالت  و خاندان  یعل  به  بردند و محبت می سر  به  وضع  نیبدار

 ، هیدام یبندی زورگو  حاكمان  و امام  هیشد. معاو می هو ش نج  تیمحروم  موجب  كه
ر یاز مسد  را اسدالم  ،كلمده  كی  نداشتند و در ی گریكار د ، یزیر و خونی جز سفاك

 ند!بود  هكرد  خود منحرف
چرا امام به جندم ندابرابر اقددام نمدود و ایدن ندوعی  كه كنندشاید برخی اصور 

 خطر افتد و سلطۀ خدا به نییآ آری، آنجا كه كهشی است! در پاسخ باید گفت كخود

و مقام، كاری  جان، مال میشود، اقد احساس اسالمی بر جامعۀ ، كفر و المكشر
ْنُفَسُكْم ُدوَّن دِ َو ِإَذا »د: یفرما می پرارزش! علی است

َ
ٌِ َفاْدَتُلوا أ َل ُِ  1؛ِنُكْم یةَنَزَلْت َنا

 ریخو كند(، جان د مییشما را اهد ا جانی نید آمد )كه ریپ ای حادثه كه هنگامی
 «را. اان نید د، نهیرا فداكن

  ،و جامعده  ملدتی عندی،  یآسدمان از منظر رهبران  آسوده ی زندگ از سوی دیگر، 
رد و یدنگ  شد ا  ستم ،باشدی آزاد ،باشندی خود راضی از زندگ  مردم ، داشته  ریآسا

 .نباشدی و نژادی قوم  افاو 
  مدذاهب  روانیها و پ انسان  حقوق  دارد كه  آسودهی زندگی هنگام  نیحس  امام

باشدند و در   خدود محدروم از حقدوق   مردم  ن هیا  نه ؛شود  داده  اسالم  نیقوان  ح م  به
و   عدز  ، خبدر در شدوكت یاز خددا بدی ا دسته  ن هیا  نه ؛كنندی زندگ  نخفقا  طیمح

                                                           

 .216، ص 2، ج الكافی. كلینی، 1
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باشدند.   نداشدته  هدمی خدال  ندانی ، حتد مدردم ۀادود و كننددی زندگی خوشی منتها
ی بدرا ،كدرد مدی  كم ك   درمانددگان  بده  وسدتهیپ  كده  اسدتی فرزند كسد  نیحس

را  نرایدفقی غذا  شبانگاه ،كرد می  مبارزه  با ستمگران  و مظلوم  محروم   بقا  نجا  
؛ كدرد ینمد  ایم  رنگارنمی برد و هرگز غذاها می  شانیها خانه  به ،دیكش می  دوش  به

َصَفی َق إلی مُ یُت الَّطریولو ِشْئُت َلْهَتَد » :فرمود خطاب به عامان بن حنی  كه چنان
ََ أّْن یهَ  َنساِئِج هذا الَقّز  ولِكةن هذا الَتَسِل و ُلباِب هذا الَقْمِح و  و یَهةَوا یْغِلَبنةیهةا

ِِ و َلتَل یإلی َتَخ  یَدَشت یُقوَدنی ُِ أْو ال  ِر األْطِتَم ِِ َمةن َلیباْلِحجةا ََ َلةُه فة َماَمة  یَطَمة
گونه مم ن است هوای نفس بر من غلبه كند و مدرا بده سدوی چ 1؛َل َعْهد الُقْرِص و

مامده افدرادی یا یدجاز د در حیها ب شاند، در صورای كه شا کن خورایانتخاب بهتر
رزمدانی اسدت كده یقدرص ندان را هدم ندارندد و د کیدن ید همدیافت شوند كه امی

در صدورای  ،ری صبم كدنمیا سزاوار است شب را با سیآ !ر نشده استیش مشان س
 «د؟نهای گرسنه و جگرهای سوزان قرار دار كه در ا رافم ش م

  و اصالحات  نیحس  امام ج(

و   اسدت  بشری بدوده  ها و جوامع امور انسان  ، اصال  یاله  رهبران  اهداف  نیار بزرگ
 ،خدود  امیدو ق  مبدارزا   بارهدا در  دول  نیحسد  امدام  بدود كده  اسداس  نیبر همد

ْخُرْج   َلْم   یأنّ »فرمود: می
َ
ِشرًا َو ََل َبِّطرًا َو ََل ُمْفِسدًا َو ََل َظاِلمةًا َو ِإَنَمةا َخَرْدةُت ِلَّطَلةِ    أ

َ
أ

ِِ فِ اإل ِِ َدّد  یْصاَل َم
ُ
رِ  یأ

ُ
ِسةیأ

َ
ْنَهةی َعةِن اْلُمْنَكةِر َو أ

َ
ّْن آُمَر ِباْلَمْتُروِف َو أ

َ
َرِة یَر ِبِسةیُد أ

بِ  یَدّد 
َ
و   خانده  . مدن كنم مدی  امیدو نهدی از من در ق  معدروف  برای امر به  من 2؛ یَو أ

ها  انسدان  ، مگر برای آن ه ستادمینا  الم  و انها در مقابا کو ا  را رها ن ردم  ام كاشانه
                                                           

 .214، ص 2، ج  ارشاد القلوب إلی الصواب  . دیلمی،1
 لبدی و وانهدادن  راحدتمدن نده بدرای » :89، ص 4، ج طالب مناقب آل ابیآشوب، شهر . ابن2

ام ستم اری و بیدادگری اسدت  گذرانی و بیهودگی؛ نه انگیزه ام و نه برای خوش مسئولیت، به راه افتاده
 «خواهم امت جدم را اصال  كنم. و نه ابه اری؛ بل ه می
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ها  امور مسلمان  برای اصال   . من دهم  نجااشان  و از بدبختی و انحراف  را ارشاد كنم
  .«انیو  غ  برای الم  و نه  و مقام  قدر   آوردن دست  برای به  ، نه مكرد  خروج
 ...»: كندد  مدی اشاره االم، رهبری مانند به موضوعاای دیگر، حضر  سوی از

ِِ َرُسةوِل  ُمْسَتِحاّلً  َّن َهةُؤَلِ  ... ِلُحُرِم الَلِه َناِكثًا ِلَتْهِد الَلِه ُمَخاِلفًا ِلُسةَن
َ
َو َقةْد َعِلْمةُتْم أ

َِ الَش  ْظَهةُروا اْلَفَسةاَد َو َعَّطُلةوا یاْلَقْوَم َقْد َلِزُموا َطاَع
َ
ِِ الَرْحَمِن َو أ َّطاِّن َو َتَوَلْوا َعْن َطاَع

َرُروا ِبةةاْلَف  اْلُحةةُدودَ 
ْ
ی ُسةةْلَّطانًا َدةةاِئرًا َو َحَرُمةةوا  یَو اْسةةَتث

َ
َحُلةةوا َحةةَراَم الَلةةِه َمةةْن َرأ

َ
ِ  َو أ

 1«...َحاَلَلهُ 

  یو آزاد  نیحس  امام د(

از اركدان    استی و ركن  از اصول  استی اصل ، كلمهی واقعی معنا  بهی و آزاد  تیحر
  تیآمدند اا بشر  بود. آنان  امبرانیپ  اهداف  نیار گاز بزری  یی . آزادیهر نظامی بقا

رهدا   انیدو زورگو  مندانیاهر  را از چنگدالی بشدر  دهند و جوامع  نجا   خفقان را از
 ،رای ندد. آزادا ها  الب انسان ۀهمی را جز است بار جهانی آزاد  مقدس ۀسازند. واژ

 !دارند  دوستهم   وانا یحی حت
كدار  یندد بدا رویب مدی كندد و مدی  اسدالم  جهدان  بده یژرفد  نگاه  نیحس  امام

و   نمانده  از اسالمی زیگر چی، د عالم  و مقّدسا   اسالم  نیبا د  ی و باز  هیام  یبن آمدن 
   رفدداران  كده  انیعی. شد اسدت هدشد  ر خود منحرفیاز مسی آسمان  نیو قوان  اح ام

ندام  ، امویدان بده هار این از همه مهم ند.ا خود محروم  حقوق از ،بودند  اسالم  نیراست
دانستند؛ حال آن ه دشدمن اسدالم  ام اسالم می خلیفۀ مسلمین، خود را مجری اح

 بودند. 
  نیدند و ایبنشد  دهد كه ینم  خود اجازه  گر بهید  یعلبزرگوار فرزند   ،سان  نیبد
 وكدرده  فدراهمرا   امیدق  د مقددما یدبا ، است  یرا اماشا كند. او فرزند عل  منظره
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؛ از ایدن رو، بده بیدان اقابدا دو فرهندم الدم و كند قیام   انیو  اغوا   اغو   علیه
سازی آزادی و حفظ اسالم، به شدهاد   نهادینه كه كند پردازد و اعالم می عدالت می

ََ ِمَنةا یهَ » ، مرگ در راه خدا افتخدار اسدت و شدعاریاز دارد و در چنین فضایین َهةا
ْعِّطة َوالَلةِه » ماندگار امام: ن كالمیم نو ه 1«الّذَلِ

ُ
 2!«لیالةَذلِ  إْعّطةاَ   یِد یةبِ  ُكْم یَلأ

 كده كدردجنم نابرابر، ثابدت  کایشان در ی !درخشد می خیاار کاار بر شهیهم برای
مند بهتدر از  مرگ در راه خدا و رهایی از بندگی ستمگران، افتخار است و مرگ عز 

 زندگی ننگین است!
 

ْوَلةةی اْلَقْتةةُل 
َ
 اْلَتةةارِ  ُكةةوِب   ُر  ِمةةْن  أ

 

ْوَلةةی اْلَتةاُر  َو  
َ
 3الَنةةارِ  ُدُخةةوِل  ِمةْن  أ

 

 از بدرای... حسدین: »گوید می مسیحی بزرگ دانشمند 4،«بریكدو موریس»
 امدا خویر گذشدت؛ فرزند و مال جان، از خدا خا ر به و ستم... و الم بردن بین
 دسدتو  داده، قدرار خدود سرمشد  را او شدیوۀ نیدز ما بیایید نرفت. استعمار بار زیر

 دهدیم؛ زیدرا ادرجیم باذلدت زندگی بر را باعز  مرگ و یابیم خالصی استعمارگران
  5«است. ذلت همراه زندگی از بهتر عز  با مرگ

ر بدار سدتم االمدان را جدز یدز یزنددگ امام حسدین كهبود ی در چنین فضای
ََ ِإََل َسَتاَدًة َو اْلَح  یِإنّ »داند:  نمی  دلتنگی َری اْلَمْو

َ
ََ الَّظاِلِم یَلأ   6«!َن ِإََل َبَرماً یاَة َم

 به قول بهجتی: 
 

                                                           

 .300، ص 2، ج االحتجاج علی أهل اللجاج برسی، علی  احمد بن. 1
 .354، ص 2، ج عالم الورى بأعالم الهدىإ، فضا بن حسن  برسی. 2
 .72، ص مثیراالحزاننما،  . ابن3
4« .morris de cobra»، .دانشمند بزرگ مسیحی 

 .444، ص آموخ  ها به انسان  درسی که حسیننژاد،  هاشمیعبدال ریم . 5
 .381، ص 44، ج بحار األنوارمجلسی، . 6
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 با ددا امیددر اسددت كددهاندددر آنجددا 
 

  زیدر اسدته ح  سر ب كهاندر آنجا  
 

  دیدددن و مدددرو  كدددهانددددر آنجدددا 
 

  پایمدددال و زبدددون و اسدددیر اسدددت 
 

 راسدددتی زنددددگی نددداگوار اسدددت
 

  بددداالارین افتخدددار اسدددتمدددرگ  
 

 از فدددرط بیدددداد كدددهانددددر آنجدددا 
 

 نیسدددت مظلدددوم را اددداب فریددداد 
 

 مسددتیه اددالم بدد كددهاندددر آنجددا 
 

 ادددازد آزاد بدددر سدددر خلددد  مدددی 
 

 مهددر بددر لددب نهددادن گندداه اسددت
 

  شددی بدددارین اشددتباه اسددتخام   
 

 اسددت ایددن اسدداس مددرام حسددین
 

  رو  و رمددز قیددام حسددین اسددت 
 

  آزادگدددی یدددا شدددهاد  كدددهیدددا 
 

  حاصددلی از پیددام حسددین اسددت 
 

  زان شددددهید سددددر از دسددددت داده
 

  زان فددددداكار در خددددون فتدددداده 
 

 جدداودان آیددد ایددن بانددم پرشددور
 

  سددددددعادهاّل إأری المددددددو   ال 
 

  ینید  رتیو غ نیحس  هـ( امام 

ار یبسد  صدفت  نیدا  اّمدا متأسدفانه ؛ار پرمحتواسدتیو بس  ای مقدس واژه  ،«ر یغ»
ایدن در ژه یدو به ، و مسلمانان  بربسته  اسالمی رخت  ملا  انیاز م  هاست قرن ، ارزنده

  حتی در  لحظا   نیحس  امام !برخوردارند  صفت  نیكمتر از ا ،ریاخ عصر و قرن 
  ند لشد ر كفدر بدهیب می  بود، هنگامی كه  د برداشتهیشد  زخم  حالی كه در ،آخر عمر

  رسدالت  تیدب اها  بده  و قصد اهاندت  ور شده حمله  كودكان و  زنان  و حرم  امیخ
َِ آِل یا ِش ی  َلُكْم یَو » و نااوانی صدا زد:  ضع   با حالت ،دارند بِ   َت

َ
ُكْن یِإّْن َلْم   اَّن یُسْف  یأ

ْحةةَرارًا ِفةةیةةَلُكةةْم دِ 
َ
؛اُكمیةةُدنْ  یٌن َو ُكْنةةُتْم َلَتَخةةاُفوَّن اْلَمَتةةاَد َفُكوُنةةوا أ

آل   روانیددای پ  1
                                                           

 . 120، ص اللهوف علی قتلی الطفوف. سید بن  اووس، 1
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تان یایدر دن  اقاحد ،دیهراس ید و از روز محشر نمیندار  و مذهب  نی! اگر د انیسف  یاب
  .«دیباش  آزاده

 بشر  و حقوق  نیحس  امام و(

و   و مدورد بحدث  وجود داشته  در اسالم  ژهیو به  ،یآسمان  انیدر اد  كهی از مسائلی  ی
 ، اسدتی الهد  نیقدوان  نیار ایاص از  گفت  اوان می و  بوده  مذاهب  روانیپی گوو گفت
و  دارند و در هدر زمدان  كهی و مسل   دهیها هر عق انسان .باشد یمبشر   حقوق ۀ مسئل
و ی فرهنگد  ،یاجتمداع ، یفدرد  حقدوق  د بدهیدبا ،ا خواهندد بدودیهستند   كهی م ان

 خود برسند.ی اقتصاد
 ز بود:یدو چی اله  رهبران  امیو ق  نهضت اساس 

  یآزاد و  تیحر  .1

 ااریخ برای همۀ جوامع بشر در  ول آزادگی و آزادی الگوی و سرمش  عاشورا، قیام
 كده دشدمن ریان لش به خطاب عاشورا روز در حسین امام معروف جملۀ. است

 .رساند می را آزادگی و آزادی پیام خوبی به باشید، آزادمرد ندارید، دین اگر
 و خفقدان عددالتی، بی از كده وفیدانك های نامده نر بهكدر وا كه حسین امام 

 آیدا ،كدرد قیدام بودندد آزادی پی در و شده خسته دین بی مانكحا چنگال در اسار 
 معاویه جور و الم بارها كهآن حضر   ندهد؟ را مردم خواهی آزادی پاسخ اواند می

 آزادی پدی در ادآور شدده،ی را مكحا دستگاه عدالتی بی و فس  و هكرد بیان را یزید و
 .بود االم و جائر ومت ح دست از مردم
آزاده  معندوی، و دیندی لحداظ به و سیاسی، آزاد و اجتماعی لحاظ به را مردم او 

بود  بشریت درونی های اسار  و ها بدی همۀ علیه حسین امام قیام. خواست می
 ومدت ح دیندی بدی و نفس هوای اسار  معنوی، و درونی های اسار  این نماد كه
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 بندد از بشدر نكدرد آزادبه معنای  شورید، می یزید ومت ح بر امام اگر است. یزید
 کید القدای سدمبا نگداه، این در عاشورا .بود اجتماعی جور و الم و نفس اسار 
 و زیسدتن آزاده بدودن، آزاد جدز نیسدت چیدزی آن، و ااریخ است اك به بلند مفهوم
 هست. نیز انبیا برنامۀ ارین بزرگ كه همان آزادگی؛ و آزادی احیای

 است و مادی های آزادی شاما هم ،حسین امام اهداف در شده ارسیم آزادی 
 ندو  عاشدورا، روز در حسدین امدامی عمل سیرۀ در آن کوچك نمونۀ معنوی. هم

 كده گدذارد می آزاد راآنهدا  عاشورا، شب در حتی كه است اصحابشان با ایشان رفتار
 ،حسدین امدام منظدر در و اسدالمی روش در یعندی بمانند؛ یا كنند کار را خیمه
 ابیدین، اأییدد، را آن هدم دیدن كده اسدت بشری واالی خصلت کی آزادگی و آزادی

 .كند می حفاات و اصویب

 از آزادشددن  بیعدی، امدایال  از رفتن فراار بشر، رشد یعنی ارعاشو در آزادی 
 از مردم رهایی در نیز اجتماعی آزادی الهی. و معنوی آزادی به رسیدن و دنیا اسار 

 .كند ابلور پیدا می امویان ومت ح دست

 از داندد. می معندوی یبخشد حرّیدت را در عاشورا قیام فلسفۀ ،«الهوری اقبال»
  داغو  بندگی از گریز و آزادی سبك برای یارانر، و حسین امام اقبال، دیدگاه

 قیدام الهدی داعّبد سدایۀ در آزادی از دیگدران نكدرد برخوردار و خدا بندگی اثبا  و
 .ندكرد

 
 حسدین از سدوز زنددگی نوای در

 

 
 

 1حسدین از بیداموز حرّیدت اصا
 

                                                           

 .7، ص دیوان اشعار اقبال الهوری،. 1
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 ها انسان  حقوق  تیرعا .2 

 ،نشدود  دادهی الهد  قانون  نیموازی ها رو انسان  اگر حقوق كه  گفت  اوان ی میراست به
و خواهندد   كردهی زندگ  درندگان و  وانا یح  گر هم ونید ،ها و انسانی بشر  جوامع

 .كرد
َِ یقةالُت األیةْعّطَوالَلِه َلْو اُ »فرمود:  می یعل  حضر  ، انیموالی متق َم الَسةْبَت

ٍِ اْسُلُبها ُدْلةَ  َشةت  ْفالِكها َعلیأِبما َتْحَت  بده  1؛َرٍة مةا َفَتْلُتةهُ یاّْن اْعِصَی الَلَه فی َنْمَل
ن ده بده  یآسمان است به من بدهند بدرای ا ۀر قبّ یدر زكه را اگر امام آن ه  !خدا قسم

  كدالم  نیدا .«كنم نمیهرگز چنین رم، یپوست جوی را از او بگ والم كنم  ای مورچه
  و هدم  حقدوق  بده  اشداره  هم ؛است  هر دو مطلب  به  اشاره ، یعل  حضر   نورانی
 .یآزاد  به  اشاره
 

                                                           

 .  206، ص 2، ج برار فی أحوال محمد وآله األطهاراأل حلیة. بحرانی، 1



 

لس دوم  مج 
 )ع(استنادات قرآنی قیام امام حسین

  استنادات قرآنی قیام امام حسین

*ناصررفيعیترکاالسالموالمسلميندحجت

مقدمه

 كریمارجمان و افسیر قرآن  و ائمۀ معصومین رمكعما و گفتار پیامبر ا
ْنَزْلنا ِإلَ »است:  رسول خدا كریمنخستین مفسر قرآن  است.

َ
ْكَر یَو أ َك الّذِ

َل ِإلَ یِلُتبَ  اِس ما ُنّزِ دل را در حدیث معروف ثقلین، ع   ایشان اها بیت 1«.ِهمیَن ِللّنَ
ناپذیر این دو  کی به قرآن و عتر ، بر رابطۀ اف کید بر امسكقرآن قرار داده و با اأ

 2به نظر بزرگان، در زمرۀ احادیث معتبر و متواار است. كهند؛ حدیای كردید كاأ
وجدود حجتدی  كدهاوان به ایدن حقیقدت دسدت یافدت  از حدیث ثقلین، می

ندار حدو  كدر  نار قرآن اا زمان ورود بر رسول خداكمعصوم، همواره در 
 وثر ضرور  است. ك

ته الزم است  ر این نكذ» فرماید: به ثقلین می کدر زمینۀ امس امام خمینی
                                                           

اسدالمی حدوزۀ علمیدۀ عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة و ازمبلغان نخبه دفتر ابلیغا   *
 قم.

 .44آیۀ  :. نحا 1
 149، ص ةالصتواع  المحرقتقالنی، سدابن حجدر ع ؛303، ص 6، ج الغدیرامینی،  عبدالحسین . 2

 .150و
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تب اها سدنت از صدحا  كحدیث ثقلین، متواار بین جمیع مسلمین است و  كه
، رمكرر از پیغمبر ا تب دیگر آنان، با الفاظ مختلفه و موارد مكششگانه اا 

 ور متواار نقا شده است و این حدیث شری ، حجت قا ع است بر جمیدع  به
حجت بر آنان  كهو باید همۀ مسلمانان  ؛مذاهب مختل  ویژه مسلمانان   بشر؛ به

خبدر باشدد، بدر  گر عذری برای جداهالن بیگوی آن باشند و ا امام است، جواب
 1«علمای مذاهب نیست.

به دست ما  الم ائمهكصدها روایت افسیری و هزاران استشهاد قرآنی، از 
، قدرآن است. امامان معصوم قرآن و اها بیتبودن ن محور مبیّ  كهرسیده 

اندد:  فرمودهاند و به صدراحت  هكردرا معیار و اساس ارزیابی سخنان خود معرفی 
در ایدن میدان، « آن ه از احادیث ما مخال  قرآن است، زخرف و با ا اسدت.»

بده مدا رسدیده  ها و استشهادهای قرآنی از امدام حسدین ای از روایت مجموعه
در این نوشتار، انها به بررسی استنادا  قرآنی ایشان در حادثۀ عاشدورا  كهاست 

 پردازیم. شهاد  می از زمان امتنا  از بیعت با یزید اا لحظۀ
ی از اهددداف اصددلی قیددام خددود را دعددو  بدده قددرآن و سددنت  دد، یامددام

ْدُعوُكْم ِإَلةی الَلةِه َو ِإَلةی َنبِ  یِإنّ » ه است:كردر كذ پیامبر
َ
َِ َقةْد ّیةأ َّن الُسةَن ِِ ِه َفة

تاب خدا و سنت پیامبر؛ چدون سدنت پیدامبر كبه  كنم شما را دعو  می  2؛ َتتیُامِ 
 « مرده است.

هم نین، انگیزۀ مهلت خواسدتن شدب پایدانی حیدا  خدویر را، دوسدت 
نّ » :كند  ر میكداشتن نماز، قرائت قرآن، دعا و استغفار ذ

َ
ِحُ  الَصالَة  یأ

ُ
ُكْنُت َقْد أ

مدن در ایدن شدب،  كدهدرسدتی  به 3؛ْغَفارِ َلُه َو ِتاَلَوَة ِكَتاِبِه َو َكْثَرَة الةُدَعاِ  َو اَِلْسةِت 
                                                           

 .394، ص 21، ج صحیفۀ نور. امام خمینی،  1

 .339، ص 44، ج بحار األنوار. مجلسی،  2
 .392، ص همان.  3
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 «خواندن و دعا و استغفار  بسیار را دوست دارم. نمازگزاردن، قرآن
، اصحاب خویر را پس از نماز اهر روز عاشورا، امت قرآن خطاب امام

ُِ َفاطُلُبوها و هذه الّناُر َفاهَرُبوهةا» ه و فرمود:كرد َِ القرآِّن هذه الجّن ؛یا ُاّم
1
ای امدت  

 «نید و از جهنم بگریزید.كاین بهشت است، آن را  لب  کقرآن! این
. به كردصور  ویژه اجلیا  آن حضر ، روز عاشورا از قاریان و حامالن قرآن به

نَت فاضاًل كیا حبی  َلَقد  کلله َدُر » فرمود:« حبیب بن مظاهر»گواه ااریخ، بر بالین 
ٍِ واِحَدةٍ   َتْخِتُم  ؛اْلُقْرآّن فی َلیَل

2
 كدهخدا خیر  دهد ای حبیب! او مرد فاضلی بدودی  

 «ی.كرد شب ختم می کقرآن را در ی
، صور  خود را بر صدور  امام حسین كهبینیم  هم نین، در روایا  می

 ار، او راكدو قداری قدرآن بدود، نهداد و بدا ایدن  کغالمی ار كه« اسلم بن عمرو»
 3ستود.

قرآنیاستنادات

بیعدت بدا یزیدد ادا حماسدۀ عاشدورا، در شدرایط و ، از زمان امتندا  امام حسین
های مختل  و به فراخور مخا ب )اعم از دوست یا دشمن(، بده بخشدی از  صحنه

 شود.ر میكبه ارایب زمانی ذ كهاند  هكرداستناد  كریمآیا  قرآن 
 

 4«ِه راِجُعوَن یِإَّنا ِلَّلِه َو ِإَّنا ِإلَ » :. آيۀ استرجاع1
ولید بن عتبده خبدر مدرگ معاویده را بده امدام داد، حضدر  آیدۀ شدریفۀ  كههنگامی 

                                                           

 .362، ص 1، ج السبطین معالی. محمدمهدی حائری مازندرانی،  1
 .446، ص موسوعة کلمات االمام الحسین. گروه نویسندگان،  2

 .607، ص 6، ج ةاعیان الشیعمحسن امین،  . سید 3
 .156آیۀ  :. بقره 4
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م بده حضدر  اوصدیه  مروان بن ح كههم نین هنگامی  1.كرداسترجا  را االو  
ربال نیدز، چندد كدامدام در  دی مسدیر  2، این آیه را خواند.كند اا با یزید بیعت  كرد

م بن عقیدا و هدانی بدن . هنگام شنیدن خبر شهاد  مسلكردمرابه این آیه را قرائت 
 4مقااا. وچ از قصر بنیكو هنگام بیدار شدن از خواب و موقع  3عروه
هِ  »تۀ تبلیغی: کن ا ِلّلَ ها ِإلَ »، اقرار به عبودیت و بنددگی و «ِإّنَ ، اقدرار بده «ِه راِجُعهوَ  یهِإّنَ

ارین درس اوحید و باور بده  ، عالی«استرجا »لمۀ ك 5بعث، معاد و رستاخیز است.
و دانسدته وابسته به خدا   هداند؛ بل لمه، خود را رها  نمیك. معتقد به این معاد است

 کانسدان هرگدز خدود را مالد كدههدفمند است. اأثیر اربیتی این دو اقرار، آن است 
ورزد. باور ایدن دو اقدرار،  یبایی می و همواره ش كند ها جز  نمی داند، بر فقدان نمی

اولیای الهی همواره، هنگام بروز مصائب، بده  دهد. انسان را اسلیم و راضی قرار می
چهار خصلت در هدر »فرماید:  می پرداختند. رسول خدا ر آیۀ استرجا  میكذ

صةاَبْتُه » :كدهاسدت  ایدناز آنهدا ی  الله قرار دارد؛ یاعظم باشد، در نور  كسی
َ
ِإذا أ

ًِ یُمص از این آیه، در شرایط  امام حسین كردیاد 6«ِه راِدُتوَّن!یقال ِإَنا ِلَلِه َو ِإَنا ِإلَ  َب
 ا قوی ایشان است.كهای سخت، نشانۀ وارستگی امام و او و بحران

 
  7«اا ریَطِّهَرُكْم َتْطّهیِت َو یْذِهَب َعْنُكُم الِرْجَس َأْهَل اْلبَ یُد الَّلُه لِ یریِإَّنما »:. آيۀ تطهیر2

 َك یةإلَ  َك َلةیَو »فرمود:  بعد از اهدید مروان و اصرار بر بیعت با یزید، امام حسین
                                                           

 .140، ص 8، ج ةالبدایة والنهایكایر،  . ابن1

 .326، ص 44، ج بحار األنوار. مجلسی،  2

 . 372. همان، ص  3
 .380. همان، ص  4
 .39، ص 2، ج التبیان. شیخ  وسی،  5

 .70، ص 16 ، ج وسائل الشیعة ،  حّر عاملی.  6

 .33آیۀ  :. احزاب 7



  39 )ع(نیامام حس امیق یاستنادات قرآن

   

 

  یذالَ  ةِ هاَر الَّط   ِت یْ بَ  إّنا أهَل  َو   ٌس ْد رِ   ِّنَك   فَ ینّ َع 
َ
ْذِهَ  یةُد الَلةُه لِ یِر ینا: ِإَنما یفِ  الّلهُ  َل َز نْ أ

ْهَل اْلَب 
َ
1؛ اً ریَّطّهَرُكْم َتّْطِه یِت َو یَعْنُكُم الّرْدَس أ

وای بر او مروان! از مدن دور شدو. ادو  
دربارۀ آنها، آیۀ اطهیر  كههستیم؛ همان خاندانی  کای و ما از خاندان پا آلودهپلید و 

 .«..كردرا خدا بر پیامبرش نازل 

شدده )مفید حصر( آغداز « إنما»با  كهر است ك: خطاب آیه جمع مذتۀ تبلیغییکن
وینی است نه اشریعی و مصداق انحصاری آیه،  . در اینجا، ارادۀ الهی، ارادۀ ااست

هستند. در ایدن بداره،  و حسین ، حسن، فا مه، علیرسول خدا
 2سنت رسیده است! بیر از هفتاد روایت، فقط از  ری  اها

امیده  با استناد به این آیه، موقعیت و جایگاه خدود را در برابدر بنی امام حسین
الم امدام ایدن كدح  و با ا است. معندای  کدر حقیقت، بیان مال كه كند بیان می

ومت اها رجس و بیعت بدا آنهدا، با دا و حدرام اسدت. در  پیروی از ح كهاست 
 ان، بر همگان واجب و الزم است. امدام سدجادكمقابا، پیروی از اها ح  و پا

 3ند.كردنیز، در برابر شماات پیرمرد شامی به همین آیه استناد 
 

 4«َتَرَّقُب یخاِئفًا » :. آيۀ3
هجری، همراه خانواده و  60رجب سال  28شنبه،  در شب ی امام حسین

َفَخَرَج ِمْنها : »كرد این آیه را االو  می كهشد؛ در حالی ، از مدینه خارج ریاران
                                                           

، 2 ، ج (تسلیة المجالس و زینة المجالس )مقتل الحسینحسینی موسوی،    الب . محمد بن أبی1
 .153ص 

 .146، ص 16ج ، المیزان فی تفسیر القرآنمحمدحسین  با بایی،  . سید2
 .146، ص 45، ج بحار األنوار. مجلسی، 3
 .21آیۀ  :. قصص4
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نیخاِئفًا  ُب قاَل َرّبِ َنّجِ
اِلم  یَتَرّقَ )موسی( از شهر خارج شد، در  1؛َن یِمَن اْلَقْوِم الّظَ

پروردگارا! مرا از قوم  :گفتبود، ای  ارسان و هر لحظه در انتظار حادثه كهحالی 
 «ستمگر رهایی بخر.

فرعونیدان قصدد  كدهخبدر دادندد  به حضر  موسدی كههنگامی  تۀ تبلیغی:کن
َرِب : »كدرد دعدا مدی كهشتن او را دارند، با ارس از مصر به مدین رفت؛ در حالی ك

م  یَنِجن َن اْلَقْوم  الَظال  ، ارسدیم خدط امام حسدیناستناد به این آیه از سوی !« نیم 
همان خط انبیاست. مقابلۀ امام با یزید، مانندد مقابلدۀ موسدای  كهری امام است  ف
ت خود را هجرای موسوی و پیامبرگونده و اقابدا ك، حرلیم با فرعون است. امامك

 كدهداند. در حقیقت، پیام آیه این است  ر فرعونی می خود را با یزیدیان، اقابا با اف
در  ول اداریخ، همدواره   هو فرعون، منحصر به زمان آن دو نیست؛ بلاقابا موسی 

اراشی بدرای اولیدای  ار شده و سعی در مانع های گوناگون آش هایی در قالب فرعون
ه و در برابدر كدردلی  خود عمدا  خدا خواهند داشت. پیروان ح  نیز، همواره به ا

 .كردفرعونیان ایستادگی خواهند
 
  2«َن یَجَه ِتّْلقاَء َمْد َلَما َتَو » :. آيۀ4

َه ِتْلقاَء َمْد »رسید، آیۀ شریفۀ   ه، وقتی به شهر مامام حسین ا َتَوّجَ َن قاَل یَو َلّمَ
ّ   َعسی

ّ ْ   یَرب
َ
ب  ینیْهِد یأ ؛ چون موسی به سوی مدین روی نهاد، گفت امید ِل یَسواَء الّسَ

 را خواند.« پروردگارم مرا به راه راست هدایت فرماید. كهاست 
موسی از مصر بیرون آمد، بده شدهر مددین )شدهری در  كههنگامی  تۀ تبلیغیی:کن

ومت فرعون بوده  آن زمان در قلمرو ح كه کابو کجنوب شام و شمال حجاز، نزدی
برای فرار از الدم و  كهاست  است( رسید. این نخستین هجر  حضر  موسی

                                                           

 . همان.1

 .22آیۀ  :. قصص2
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و قرائت این آیده،  نیز با استمداد از خدای متعال فر صور  گرفت. امام حسینك
 ، حرم امن الهی شد. هوارد شهر م

 
 1«َبنا ِإّاَل ما َكَتَب الَّلُه َلنایصیَلْن » :. آيۀ5

از عراق  كهراه افتاد، عبدالله بن مطیع « مهبطن الَر »از منزلگاه  امام كههنگامی 
پدرم و مادرم بفدایت! چه چیزی باعث شده »و پرسید:  كردآمد، با ایشان دیدار  می

« اند. هكردوفیان مرا دعو  ك»حضر  فرمود: « از حرم جّد  خارج شوی؟
و « شت.كحتماا او را خواهند  كهوفه نرو كاو را به خدا! به : »كردمطیع اصرار  ابن

؛ مصیبتی بر ما اُ  َلنَبنا ِإلّاَ ما َكَتَب اللَّ یصیَلْن »امام، این آیه را االو  فرمودند: 
  2«رسد، مگر آن ه خداوند نوشته است! نمی
ندازل شدد. منافقدان  کدربارۀ نبدرد ابدو كهاین آیه، ادامۀ آیاای است  تۀ تبلیغی:کن

مان به دختران رومی بیفتد و گنداه  ن است چشم بیاییم، مم کاگر ما به ابو»گفتند: 
ای بدر مدا رخ  بده آنهدا بگدو، هدید حادثده: » كدردو خداوند بر پیامبر وحی  3«نیم.ك

 «ه است.كرددهد؛ مگر آن ه خداوند مقرر  نمی
والیت، ادبیر و اختیار امدور مدا، فقدط بده دسدت » نویسد: عالمه  با بایی می

از اسدباب  کخداوند است و این اختیار، نه به دست ماست و نه به دسدت هدید ید
و خداوندد سرنوشدتی حقیقدی از حقیقت امر انها به دست خداست   هااهری؛ بل

دانیم، چدرا  این مطلب را مدی كهه است. هنگامی كردس اعیین كخیر و شر، برای هر
نیم و در راه خدا جهداد  نیم و در راه احیای امر او سعی و االش ن امر او را امتاال ن

 كدهو آن ده را از خدوبی یدا بددی  كند  نیم. خداوند نیز، خواستۀ خود را اجرا می ن
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 1«رساند. هد، به ما میبخوا
مدا مدأمور بده  كدهند، این اسدت كردبه آن استشهاد  امام حسین كهمفهوم آیه 

اشدخیص دادیدم  كدهای  نیم و به وایفهك لیفیم نه ضامن نتیجه! جهاد و االش می ا
 نیم؛ اما مقدرا  دست خداست.ك درست است و معصیت نیست، عما می

ا همدین اسدت! امدام كدخواهدد؛ معندای او نمیاش بد  خداوند هرگز برای بنده
بدا  ندد. امدام حسدینكردهم در برابر یزید ملعون، به همین آیه اسدتناد  سجاد

دام باشدد بدرای مدا كدپیروزی یا شهاد ، هر  كهفرماید  به این آیه، گویا می کامس
ای شدرعی، دیندی و  گواراست! قائا به جبر نیستیم؛ اما وقتی اشخیص دادیم وایفده

 دهیم و نگران نیستیم!   عقا است، انجام میمطاب
 

 2« َّنْفِسه  ْنُكُث َعّلىیَفَمْن َّنَكَث َفِإَّنما »: . آيۀ 6
رو شد. حضر ، در جمع یاران حر  ، با حر روبه«البیضه»در منطقۀ  امام حسین

   َو ابُن فاِطَمةِیُن بُن علیَفثَنا الحس» و در بخشی از سخنانر فرمود: كردسخنرانی 
ََ   ی  َنْفسِبنِت َرُسوِل الّلِه  ََ أهل یَو أهل  أْنُفِسُكم  َم ؛ مدن ُاسةَوة یُكم  َفَلُكم فِ یَم

حسین بن علی، فرزند فا مه هستم. خودم و خاندانم با شدماییم و مدن بدرای شدما 
 «الگو هستم.

وفیان كهای  حضر  در ادامه، آنها را به وفاداری و بیعت فراخواند، سخن از نامه
ما : »كرددر پایان این آیه را قرائت  گفت و س ك؛ هر ِه َنْفس  ْنُكُث َعلییَفَمْن َنَكَث َفِإّنَ

 «سته است. ، انها به زیان خود پیمان شكند نی  ش پیمان
ستن عهد است.  ن، نقض و شكرددر این آیه، به معنای باز« ث ن» تۀ تبلیغی:کن  

 ستند. بیعت خود را ش كهگویند « اینكنا»اصحاب جما را بدین علت 
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صدلم »در  كدهندازل شدده اسدت؛ دربدارۀ افدرادی « رضدوان»این آیه در بیعت 
ندد. كرداا مرز جانبازی و عدم فرار، بیعت  زیر درخت با رسول خدا« حدیبیه

، ن اسدتیدگر ا انیبخواند و استناد امام به آن  نی می نی را خودش ش این آیه، پیمان
پیدامبر  كدهامیه برگزیده، همان راهی است  ی با بنیدر رویارویآن حضر   كهراهی 

بیعدت بدا پیدامبر  كده ور  ان برگزیده بدود و همدانكدر رویارویی با مشر رمكا
نیدز بیعدت بدا خداسدت. بده  بیعت با خداست، بیعت با امام حسین رمكا

ناپسددند اسددت،  سددتن بیعددت بددا پیددامبر ش كددهگوندده  همددین ارایددب، همان
، نقدض او نیز، مذموم است. نقض بیعدت بدا امدام حسدین نی با فرزند ش پیمان

در شدب  امدام حسدین كهی از اوصافی  ن ایمان است. یكرد بیعت با خدا و اباه
نّ » عاشورا، یارانر را به آن ستود، وفاداری است: ِِ ْوَفی ََل  یَف

َ
ْصَحابًا أ

َ
ْعَلُم أ

َ
رًا یَو َل َخ   أ

ْصَحابِ 
َ
1؛یِمْن أ

  « شناسم! تر از یاران خویر نمیمن یارانی باوفاار و به 

ای  گونه زند؛ به ربال موج میكو شهدای  وفاداری در زندگی یاران امام حسین
، حاضر به نوشیدن آب از شریعه، بده یداد اشدنگی العباس حضر  ابوالفضا كه

نامه عمدوی خدود، او را بدا ایدن  در زیار  شود و امام صادق نمی امام حسین
 » وص  ستوده است:

َ
ِِ یَو اْلَوَفةاِ  َو الَنِصة  ِق یِم َو الَتْصةِد یْشَهُد َلَك ِبالَتْسلِ أ ِِ ِلَخَلة َح

اسلیم )امر ح ( هستی، صداقت و   هدهم برای اوبه این گواهی می؛ اْلُمْرَسل یالَنبِ 
2.« وفا داری و برای فرزندان حضر  رسول خیرخواه هستی

 

ْخِبْرِنة» گفتده شدد: به امام سجاد كهدر روایتی آمده است 
َ
َِ یةِبَجِم  یأ َِ َشةَراِئ

گاه ؛ ِن یالّد    َقةْوُل اْلَحةّق َو اْلُحْكةُم »حضدر  فرمدود: « ن.كدمرا از همۀ شرایع دین آ
 «گویی، داوری عادالنه و وفای به عهد. ح  3؛َو اْلَوَفاُ  ِباْلَتْهد  ِباْلَتْدِل 
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 1«َعُضداً َن یَما ُكْنُت ُمَتِخَذ اْلُمِضّلِ » :. آيۀ7
مقاادا رسدید،  به قصر بنی وقتی امام حسین كه كند مرحوم شیخ صدوق نقا می

مردی به نام عبیدالله حر جعفی، بود. امدام او را بده همراهدی از آن   كهای دید خیمه
ندی كاری كدخواهی ای؛ آیا میب شده او گناهان زیادی مرا»و فرمود:  كرددعو  

با یداری فرزندد دختدر »امام فرمود: « چگونه؟»فت: گ« گناهانت را از بین ببرم؟ كه
« ار معاف دار.كدهم؛ اما مرا از این شمشیر و اسبم را می»گفت: .« رسول خدا

َِ َلَنةا فِ » امام فرمود: 2؛ َفَرِسةك  یَك َو ََل ِفةیةَل َحاَدة
)وقتدی جاندت را از مدا درید   

 «نی،( ما را به مال و اسب او نیازی نیست!ك می

ِخَذ اْلُمِضّلِ : »كرداین آیه را االو   سپس امام من  3؛ َن َعُضًدایَو َما ُكْنُت ُمّتَ
 «دهم. گان را دستیار خود قرار نمیكنند گاه گمراه هید
این آیه، پس از آیاای دربارۀ سرپی ی شیطان از سجده بدر حضدر   تۀ تبلیغیی:کن

ها و  مدن هرگدز هنگدام آفدرینر آسدمان»فرماید:  خداوند می كهآمده است  آدم
 « لبم. گان را به یاری نمیكنند زمین، ابلیس و فرزندانر را شاهد نگرفتم و گمراه

ان در اثرگذاری شیا ین بدر كاین آیه، داللت بر اوحید افعالی و نفی ادعای مشر
 ارد:ته د آفرینر دارد. استناد امام به این آیه، اشاره به چند ن

ارین افدراد  ارین و الید  ان، صالحان و از خالصكباید از پا . اصحاب امام1
گرفت؛  ان قرار میك، مانند حر در زمرۀ پاكرد باشند. اگر عبیدالله حر جعفی اوبه می

 کمدكنازد و بخا در همراهی امام دارد، حضر  از او  به مال خود می كهنون كاما ا
 گیرد. نمی

ت افراد و ایجاد اغییر است؛ حتی از بدارین افراد هم نباید . نقر امام در هدای2
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 ناامید شد!

 . ضرور  یاری امام و بازو بودن برای دین است. 3
 

  1«َو َماَظَّلُموَّنا» :. آيۀ8
منزلت جد، مادر و برادر  را به : »كردعر   لاوم به امام حسینك ام كههنگامی 

م؛ امدا نپذیرفتندد. آندان را كدردبه آنان یادآوری »، امام فرمود: «نكاین قوم یادآوری 
ارساز نبود و سخنم را نشنیدند. آنها اصدمیمی جدز كاندرز دادم؛ اما اندرزم در آنان 

وص» ببینید. کشما مرا بر این خا  های نیست جز این شتن من ندارند و چارهك
ُ
ُكَن یأ

ُِ یْبِر َعَلی اْلَبلِ ِِ  َوالَص یِبَتْقَوی اللِه َرّب اْلَبِر  2؛ِِ یِِ  َو َكّْظِم ُنُزوِل الَر
شدما را بده اقدوای  

ن ندزول بدال اوصدیه كدرد یبایی بر بالیا و پنهدان دگار خالی  است، شرپرو كهالهی 
 .«كنم می

ساعتی گریستیم و حضر  این آیه را  كهگوید  می ی از دختران امام حسین ی
ْنُفَسُهْم »  قرائت فرمود:

َ
ند،  ردآنان به ما الم ن؛ ْظِلُموَ  یَو َماَظَلُموَنا َوَلِكْن َكاُنوا أ

 «بر خودشان ستم روا داشتند.  هبل
بده علدت ناسپاسدی خداوندد و  كدهاین آیه، دربارۀ یهودیدانی اسدت  تۀ تبلیغی:کن

ها آواره گردیدند  ، چها سال در بیابانمخالفت با دستورهای او و حضر  موسی
پشیمان شدند، مشمول رحمت الهی قرار گرفتند. در ادامدۀ آیده  كهو گروهی از آنان 

 «بر خویر ستم روا داشتند.  هند، بل ردآنان به ما ستم ن»فرماید:  می
زیداد،  با استناد به این آیده، ضدمن یدادآوری ناسپاسدی سدپاه ابن امام حسین

 «گیر خودشان خواهد شد. این الم سرانجام دامن»فرمایند:  می
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 اعت مطیع و نافرمانی عاصی، هر دو سود و زیانر بدرای خدود آندان اسدت. 
 كدهلی اسدت كقاعده  کو اعالی د نیاز به  اعت و یاری ندارد. این ی کخدای د ابار

را شهید  امام حسین كهگردد. افرادی  هر ستمی به االم و هر نفعی به مطیع برمی
ابوالعبداس »امیده را  اجسداد بنی كدهای  گونده ند، دچار خواری شدید شددند؛ بهكرد

فرجام سدتم، ابداهی و  كهاز قبر بیرون آورد و آار زد. این وعدۀ الهی است « سفا 
 سقوط است.

 
 1«َلُّهْم... ىَن َكَفُروا أَّنَما ُّنْمّلِ یْحَسَبَن اَلذِ یَو ّال» :. آيۀ امالء9
 :كرداین آیۀ شریفه را قرائت  شب عاشورا، امام حسین كه كند بومخن  نقا میا

ِذ یَو لا»
َ
َما ُنْملِ یْحَسَبّنَ اّل ّنَ

َ
َما ُنْملِ یَلُهْم َخ  یَن َكَفُروا أ ْزَداُدوا ِإْثًما َو یَلُهْم لِ  یٌر ِلَأْنُفِسِهْم ِإّنَ

برای سود رساندن به  كه  نندورزند، گمان ن فر میك كهسانی ك؛ ٌن یَلُهْم َعَذاٌب ُمِه 
بر گناه و عذاب  كهدهیم  دهیم؛ به آنان فرصت می خودشان به آنان فرصت می

 «خویر بیفزایند.
یعنی مهلت دادن و بده ادأخیر اندداختن. ایدن آیده دربدارۀ  ،«امالء» تۀ تبلیغیی:کن
گویدد،  اگر محمد راست می»گفتند:  می به ابو الب كهان نازل شده است كمشر

افر اسدت. اگدر دیددیم درسدت كد کی دامكداز ما مدؤمن و  کی دامكهد به ما خبر د
 این سدخنان را بده رسدول خددا ابو الب« آوریم. گوید، به او ایمان می می

 2رساند و این آیه نازل شد.
ران ك های بی افران از نعمتكای از  چرا عده كهآیه باال، پاسخ به این سؤال است 

سدازد.  ها محروم نمی فرشان، از نعمتكالهی برخوردارند و خداوند آنان را به سبب 
افران، بدرای پرشددن پیماندۀ آندان و افدزایر كدمهلت دادن بده  كهدهد  آیه پاسخ می
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گناهانشان است اا به عذاب دائم الهی مبتال شوند. در حقیقدت ایدن مهلدت دادن، 
سدازد. ایدن همدان سدنت اسدتدراج و  راهم میزمینۀ سقوط قطعی آنان را به ادریج ف

افران كدیفر است. خداوند به كهای خداوند پیر از  ی از سنت ی كهاستمهال است 
دهد اا از آزادی و اختیار خدود بیشدترین بهدره را ببرندد و اگدر  و گمراهان مهلت می

شدود بده بداالارین سدق  گنداه رسدیده و بده  متنبه نشدند، ایدن مهلدت موجدب می
 یفر مبتال شوند.كن نو  شدیداری

بدا ایدن سدتم،  كدهه كردافران و گمراهان اشبیه ك، سپاه یزید را به امام حسین
 این دولت همیشه ادامه پیددا  كهو چنین نیست  كنند ار می پیمانۀ گناه خود را سنگین

نیدز،  . براری ااهری امروز، دلیا بر حقانیت آنان نیسدت. حضدر  زیندبكند
دشمنان  كه. امام با االو  این آیه كردهمین آیه را خطاب به یزید بن معاویه االو  

امیدد هددایت در آندان هسدت،  كدهسدانی كری بدهند اا كنیز شنیدند، خواستند اذ
 هوشیار شده و بازگردند.

 
  1«َفَأْجِمُعوْا َأْمَرُكْم َو ُشَركاَءُكْم » :. آيۀ10

 کنزدید ر امام حسین و به لش كردت كسعد حر سپاه ابن كهروز عاشورا هنگامی 
همگدان شدنیدند،  كدهب خویر سوار شد و بدا صددای بلندد كشد، حضر  بر مر

 » فرمود:
َ
ِعَّظُكْم ِبما ِلَحّق َلُكْم َعَلَی  َو  ی  َو َلَتْتَجُلونیَها الّناُس! إْسَمُتوا َقْولیأ

َ
َحّتی أ

ْعَتةِذَر ِإَلة
َ
ّْن َقِبْلةُتْم ُعةْذریَعَلة یَدمُكْم ِمةْن َمْقةیَحّتی أ ِِ   َو یَو َصةَدْقُتْم َقةْول یُكْم  َفة

ْعَّط 
َ
ْسَتَد  َو َلْم  یُتُمونیأ

َ
َِ ُكْنُتْم ِبذِلَك أ ٌل  َو ِإّْن َلةْم َتْقَبُلةوا یُكْن َلُكْم َعَلةَی َسةبیالَنْص

ْنُفِسُكْم  یِمنّ 
َ
َِ ِمْن أ ْدِمُتواْ »اْلُتْذَر  َو َلم ُتْتُّطوا الَنْص

َ
ْمَرُكْم َو ُشةَركاَ ُكْم ُرةَم َل َفث

َ
ُكةْن یأ

ْمُرُكْم َعلَ 
َ
ًِ ُرَم اْقُضوْا ِإَلَی َو َلُتنِّظُروِّن یأ َنَزَل اْلِكَتَ  َو ُهَو  یاللُه اَلِذ  ییِإَّن َولِ »  «ُكْم ُغَم
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1«نیَتَوَلی الَصاِلِح ی
ار بدا مدن  ددهیدد و بدرای پی ای مردم! به سخن من گوش فدرا؛ 

. كدنمشما را به ح  موعظه و علت آمدنم را به سوی شما بیدان   هاین نید اا نشتاب 
نیدد( و اگدر عدذر مدرا كاگر عذر دلیلم را پذیرفتید و سخن مرا درست دیدید )قبدول 

نیدد، كایتان را جمع ه کار و شریكپس »نپذیرفتید و با من از در انصاف درنیامدید، 
حیا  من پایان دهید و مرا مهلدت  هید چیز بر شما پوشیده نماند. آنگاه به كه چنان

قدرآن را فروفرسدتاده و او  كدهسرپرسدت مدن خددایی اسدت  كهراستی  به»، «ندهید
  2«.كند شایستگان را سرپرستی می

اند. آیۀ نخست دربارۀ حضر   هكرددر اینجا به دو آیه استناد  امام تۀ تبلیغی:کن
مداجرای خطداب آن  كهدهد  فرمان می است. خداوند به پیامبر اسالم نو 

گفدت:  . حضدر  ندو كندد گانر را برای قریر بازگو كنند ذیب حضر  به ا
انتان و  ام. شما شری هكردا كاگر ماندن من بر شما سنگین است، بدانید بر خدا او»
در واقع « ار گیرید و مهلتم ندهید.ك نید و آن ه در اوان دارید، بهكارشان را جمع  اف

ا به خدا، ایمان به او و استقامت، به مبارزه كد را با او، مخالفان خوحضر  نو 
  لبیده و آنها را پوچ پنداشت.

رسدالت او در راسدتای انگر آن است كده یببه این آیه نیز،  استناد امام حسین
و  کهمدان مبدارزه بدا شدر كدهاسدت  االنبیا، حضدر  ندو  رسالت انبیا و شدیخ

ار والیت، دور  با ان كهداند  انی میكشرر دشمن را م پرستی است. گویا امام لش بت
از  ری  والیت و امامت امام معصوم  كهچرخند و از اوحید  زیاد می بت یزید و ابن

 اند! شود، غافا شده ار می آش
سرپرست »ان فرمود: كدر برابر مشر كهاست  رمكآیۀ دوم نیز دربارۀ پیامبر ا

به ایدن آیده  ناد امام حسیناست.« كند  من خداست و او صالحان را سرپرستی می
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ا باالی امام و ایمان به هدف دارد. در واقع، آن حضر  با اصریم كهم، نشان از او
جدزء فاسدقان  كدهبه والیت الهی برای صالحان، به جایگاه عمرسعد و سدپاهیانر 

 هستند، اشاره دارد.
 

 1«ْنَتِظُر یَو ِمْنُّهْم َمْن َّقَضى َّنْحَبُه َو ِمْنُّهْم َمْن » :. آيۀ11
َو ِمْنُهْم َمْن َقَضی »به آیۀ شریفۀ بارها ربال و روز عاشورا، كدر مسیر  امام حسین

قیس بن »ند؛ از جمله وقتی خبر شهاد  كرداستشهاد « ْنَتِظُر یَنْحَبُه َو ِمْنُهْم َمْن 
 2را شنیدند.« وفیان(كامام به  کمسهر صیداوی )پی

هنگدام  3ندد.كرداین آیه را قرائدت  امامهنگام شهاد  مسلم بن عوسجه نیز، 
 خواندند. از اصحاب نیز، آیۀ فوق را می کخداحافظی هر ی

در راه خددا شدهید  كدهسدانی كه است؛ كرداین آیه، افراد را دو قسم  تۀ تبلیغیی:کن
منتظدر هسدتند ادا شدهاد   كدهد هستند و گروه دوم ح  شدند و مراد شهدای بدر و ا  

هدای  ، با اسدتناد بده ایدن آیده در موقعیتدالشهداحضر  سی 4نصیب آنها شود.
در انتظدار  كدهداندد  می مختل ، یاران خود را مانند اصحاب راسدتین پیدامبر

گاهی امام  کهر ی كهبرند. این به معنای آن است  شهاد  به سر می از یاران امام با آ
گاهی از فرجام   .دنكن ار مبارزه میكبه این میدان قدم گذاشته و با آ

 
 5«.إَن الّلَه اصَطَفى آَدَم و..» :. آيۀ اصطفاء12

رهسپار میدان شد،  بركا روز عاشورا، وقتی فرزند دلبندش، علی امام حسین
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َدَم َو ُنوحًا َو آَل ِإْبَراِه إ» :كردپشت سر او این آیه را االو  
َ
َ  اْصَطَفى آ َم َو آَل یّ َ الّلَ

ُ  َسِم ًة یَن ُذّرِ یِعْمَراَ  َعَلی اْلَعاَلِم   « ٌم.یٌع َعِل یَبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َوالّلَ
چده خویشدی بدین ادو و »گفدت:  كده« محمد بدن اشدعث»هم نین در پاسخ 

 1.كرداین آیه را االو  « است؟ محمد
این آیه، به برادری و برگزیددگی آدم، ندو ، آل ابدراهیم و آل عمدران  تۀ تبلیغی:کن 

 اشاره دارد. مراد از آل ابراهیم، اوالد او هستند؛ یعنی موسی و هارون.
و اها بیدت او، داخدا  پیامبر اسالم»نویسد:  اشانی ذیا آیه میكفیض 

اهدا  كدهرد آید، داللت بر ایدن معندا دا آن ه از آثار افسیری برمی  2«آیه هستند.
 این آیه، دلیا بر عصمت اها بیت 3، داخا در عموم این آیه هستند.بیت

 است. روایا  متعددی در این زمینه رسیده است.
آیا خداوندد عتدر  را بدر دیگدر مدردم »پرسید:  كهدر پاسخ مأمون  امام رضا

 ِم َكةْح مُ  فِی  اِس النّ  ِر لی سائِ َع  ةَ َر ْت الِت  َل ْض فَ  باَّن إَّن اللَه اَ »فرمودند:« براری داده است؟
 «جاست؟كاین آیه »مأمون پرسید: .« هتابِ كِ 

 4، همین آیۀ اصطفاء را قرائت فرمود.و امام رضا
با استناد به این آیه، خویشاوندی خود با پیدامبر و جایگداهر را  امام حسین
، بدا شد، اا دشمنان بدانند با ندام اسدالم و پیدامبرادآور ی نزد رسول خدا

 جنگند. برگزیدگان خاندان او می
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لس   سوممج 
 زدايی ستیزی و ارزشهای امويان در دين سیاست

 زدایی ستیزی و ارزشهای امویان در دینسیاست

محمدمهدیآصفیلهالآیت

مقدمه

به دستور خدای متعال در زنددگی مردمدان بده انقالبدی فراگیدر در  رمكرسول ا
درفامامی باورها، اندیشه زد و حیدا  دسدت ام، اخدالق و روابدط  دهدا، احها، ع 

امدا اسدالم را در جامعده اسدتوار كه و بنای ندو و كرداما نابود كجاهلیت را به  ور 
خددا آسدمان و زمدین را آفریدد و  كدهنون مانند روز اولی اسدت كساخت و فرمود: ا

ََل ُكُل َشة»اما و اساسی رخ داده است. در ادامه نیز افزود: كدگرگونی 
َ
ْمةِر  یأ

َ
ٍ  ِمةْن أ

ن رفتده یت از بدیدده و نشدانی از جاهلید؛ هدر پد َمْوُضةوع یِِ َتْحةَت َقةَدمَ یاْلَجاِهلِ 
 1«.است

در  بدده انقددالب و دگرگددونی نددار آن انقددالب فراگیددر، رسددول خددداكدر 
مدار  اسالم كهزد و مردمانی را بر صدر نشاند دست های سیاسی و اجتماعی  جایگاه

در زمان و زندگی جاهلیدت  كهسانی را از عرش به فرش آورد كباور بودند؛ اما و دین
َرم اجتماعی و سرپرستی سیاسی و اجتماعی بودند. اسالم دیگر امتیدازا   در اوج ه 

د. چندین انقالبدی ضدروری و در راسدتای حمایدت از اابیدو جایگاه اینان را برنمدی
مدارانی پشدتیبانی و  ری و فرهنگی را دین انقالب نخستین بود؛ چون باید انقالب ف
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 دار بودند. ار و امانتكدرست كهند كرد حمایت می
هدایی داشدت؛ از جملده امدار  و انقالب اجتماعی پس از انقالب فرهنگی نمونده

سید  سخت بدر اشدراف  كهپس از فتم این شهر   هساله بر م 21صدار  عتاب بن ا 
اسامة  كهعبه اذان بگوید؛ چنانكبر فراز  كهقریر گران آمد یا دستور به بالل حبشی 

داد و فقط به نژاد عرب برادری نمدی . پیامبركردر  بن زید جوان را فرمانده لش
نهداد  ارج میسلمان فارسی، صهیب رومی و بالل حبشی را نیز   هاوجه نداشت، بل

بر از قریر خددمت    آمده افراد مستكه 28داد. در شأن نزول آیه و مسئولیت می
بالل و صهیب و ابوذر و عمار و سدلمان  نار رسول خداكپیامبر رسیده، دیدند 

ندار كاندد. قریشدیان گفتندد: اگدر ایندان را افرادی گمنام و ندار بودند نشسدته كهو... 
نیم؛ اما آیۀ فوق نازل شدده و خددا كا  میریم و پشتیبانیآوگذاری، به او ایمان می

خوانندد و فقدط رضدای او را پروردگار را صبم و عصر می كهسانی باش كفرمود: با 
 كدهسدانی ك لبند و هرگز برای زیورهای دنیا، چشمان خود را از آنها مگیدر و از می

 ن. قلبشان را از یاد خود غافا ساختیم ا اعت م
سیاسدی، عدالی را داندی، د میت اجتمداعی كیر در هرم قدر  و حاانقالب فراگ

وم گرداند و مستضعفان و محرومدان  م را محكم و حاكوم را حا دانی را عالی، مح
عد انقالب الهی  را به اوج و قلۀ هرم رساند. شاید آیا  آغازین سوره قصص همین ب 

ت رهبدری كدبده بر شدیده و مستضدع  راكاسدرائیا بده بندد بندی كه كندرا بیان می
در زمدان رسدول  كده؛ چنانرساندبه سیاد  و آزادی  خردمندانه حضر  موسی

 بر، هم ون ابوسفیان را سر جای خود نشاند. قریشیان مست خدا

دگرگونیاوضاعجامعهاسالمیپسازوفاتپيامبر

درد بران و مرفهدان بدی اوضدا  برگشدت و مسدت پس از درگذشت رسول خدا
ه اوانستند دوبداره بدر جایگداه پیشدین خدویر دسدت یابندد. بازگشدت اموی و غیر
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ساز بود های آغازین حیا  اسالم، بسیار خطیر و سرنوشتجاهلیت آن هم در دوره
و اأثیر و پیامدهای منفی فراوان بر جای نهاد. ایندان بدر خالفدت و سدیاد  اسدالم 

 ۀه، از دیدن اسدتفاددكدرچنم انداخته، مفاهیم و باورها را احری  و واژگدون معندا 
آمیز در عهد یزیدبن معاویه به منصۀ اهور ژروی مخا رهكابزاری نمودند. اوج این 

شدتار مؤمندان كب شد، لهو و لعب نمود، بده  ارهای حرام مراكارا  رسید. وی آش
ن اوضا  خطر حقیقدی بدرای اصدا دعدو  و یر وحی و دیانت شد! ا زد، مندست 

یزید امامی  كهآمد. مصیبت بدار آن بود ن به شمار میرسالت و میراث انبیا و رسوال
ن یداد! در چنار ناشایست را در مقام و موقعیت خالفت رسول الله انجام میكرداین 
 نكدرد های خود را انجام داده، در پدی آگداه افشاگری طی امام حسن و امام حسینیشرا

هنگدام درخواسدت بیعدت بدا یزیدد  ار عمومی بودند؛ از جمله امام حسدین اف
ِِ ُمْتِلٌن ِباْلِفْسةِق   َفاِسٌق   ُد َرُدٌل یزِ ی»فرمود:  یزیدد  1؛َشاِرُب اْلَخْمِر َقاِتُل الَنْفِس اْلُمَحَرَم

 «.كند ارا گناه و اباهی می اه است و آشگنار، شرابخوار، قااا افراد بیكردمردی بد
دار پیامبران و رسوالن وایفه داشت از احری  در جایگاه میراث امام حسین

 ژروی و گمراهی شود.كه، نگذارد امت اسالمی گرفتار كردمسیر اسالم جلوگیری 

سوءاستفادۀامویانازناتوانیخليفۀسوم

امیه برای دستیابی دوباره بر موقعیت و جایگاه اجتمداعی و مدالی و سیاسدی بنی
لیاقتی خلیفۀ سوم بهره جستند. وی به و بی پیر از اسالم داشتند، از ضع  كهخود 

فرادوای و  كده، چندانكدردالمال را ناارشان مدیامویان گرایر و اوجه داشت و بیت
نسالی عامان فرصت مناسدبی بدرای امویدان بدود ادا جایگداه و ثدرو  از دسدت كه

ود اما و ثرو  و قدر  خلیفه به سدود خدكرو از اعتماد شان را باز یابند؛ از این رفته
  داده بودندد. بصدره، كسب نفوذ و قدر  و موقعیت از كه، در پی كردبرداری بهره
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و در قددر   هبدود کهایی بزرگ و بااهمیت و استرااژیوالیت كهوفه، شام و مصر ك
جنگی و اقتصادی و اجتماعی بسیار مؤثر بودند، در زمان عامان به دست خویشدان 

شمار برای اینان به ارمغان آورد. والی بصره ثرو  هنگفت بی كهوی )امویان( افتاد 
وفه ولید بن عقبه و سپس سدعید بدن كپسر دایی عامان )عبدالله بن عامر( بود. والی 

مدص و فلسدطین و م مدادامكعاص بود. معاویه حدا العمدر دمشد  و اردن سدپس ح 
 1الجزیره بود و والی مصر برادر رضاعی عامان )عبدالله بن سعد(.

دینشان مورد اردیدد   های در دین و جهاد اسالمی نداشتند، بلینهاینان هید پیش 
امیده و نمودند؛ اما عامان فقط بندی ارا فس  و فجور می حتی گاه آش كهو شبهه بود 

تداب در كحسداب و  المدال بیبخشید و بیت بقۀ مرفه قریر را قدر  و اختیار می
انگیخدت و ان را برمدیار عمدومی مسدلمان دفایت آنان بود. این آشوب افك  بیك

ای را در پی داشت و بده اهدور  بقدۀ مرفهدی در جامعدۀ نارضایتی عمومی گسترده
 الحدیدد معتزلدی شدنیدنی اسدت:باره گزارش ابدن ابدیاسالمی منتهی شد. در این

ها امیه نهاده، والیا  و سرزمینعامان اختیار مال و جان و مردمان را در اختیار بنی»
« مدروان». در زمان وی آفریقا فتم شد و امامی درآمد آن به كردمیرا بدانان واگذار 
ابعید شده بود، بده خانده  اوسط رسول خدا كهعاص م بن ابی بخشیده شد. ح

ر و عمر مانع وی نشده؛ حتی بدو صددهزار درهدم داده شدد! میدراث  برگشته، ابوب
  2.«شد...غصب شده به امویان داده می فا مه

ابوذرغفاریاعتراضوشورش

خلیفه و امویان و دیگر مرفهان   ردشاهد عمل كهالقدر پیامبر ابوذر صحابی جلیا
و میان مردمان  كرداوجه ننشسته، به عامان و دیگران اعترا  می ت و بیكبود، سا

                                                           

 .40 ص ،ثورة الحسینالدین،  . محمدمهدی شمس1
 .198، ص 1، ج البالغهنهجشرح الحدید،  ابن ابی. 2



  55 يیزدا و ارزش یزینستيدر د انيامو  یها استیس

تاب خدا و سنت كدر  كهارهایی رخ داده ك»سخنرانی و افشاگری نموده و گفت: 
واهم گذاشت ح  خاموش و با ا زنده گردد و ای ندارد و من نخرسول سابقه

و آن را در راه  كنندزراندوزی می كهسانی كگو به شمار آورند. به غوراستگویان را در
م فرموده یدر قرآن كردهم... خدا نمایند، وعده آار جهنم را میخدا انفاق نمی

وَ  » :است ا ُتِحّبُ رسید اری نمیكو هرگز به حقیقت نی 1؛َلن َتَناُلوا الِبّرَ َحتَّی ُتْنِفُقوا ِمّمَ
 «. نیدكمگر از آن ه دوست دارید، در راه خدا انفاق 

اسالمیدرزمانامامعلیۀاوضاعجامع

 لبی، به ربذه ابعید شده بود؛ اما ابوذر به سبب اعتراضا  و سخنان افشاگر و ح  
ام  دو احهدا االشی دوباره صدور  گرفدت ادا ارزش ارآمدن امام علیك با روی

 كده كدردالمال مواابدت مدی قدر در حفظ بیتدد یابد. امام آنمیت مجكاسالم حا
، كندد اش اهیده برای خود و خدانواده کحتی شمشیر خود را فروخت اا غذا و پوشا

و  كردد. امام خود را جزء مردمان عادی معرفی می روفه اقامت نكدر قصر  كهچنان
 كدهدید، چناندید، بر خود نیز جاری میی میبر آنان جاری و ساررا كه می  هر ح

داد، دستور می كه ای ار شایستهكو به هر  كردراه و سنت پیامبر هدایت میبه مردم را 
المال برگرداند؛ حتی  نمود. هرچه عامان به ناح  بخشیده بود، به بیت خود عما می

برنتابندد و حسدر  و همگان عدالت امام را كه اگر مهریۀ زنان شده بود.  بیعی بود 
ددر معاویدده داشددته باشددند؛ امددا امددام بدده هددید هددید روی و بددی  مددع بدده داد و َده 

بسدت و  ار نمیكدر و فریب اماال معاویه را بده  ، میدید صال و  اندیشی مصلحت
ْدَهی ِمنّ یَو الَلِه َما ُمَتاِو :»خود فرمود

َ
ُِ اْلَغةْدِر یَراهِ ْفُجُر َو َلْو ََل كَ یْغِدُر َو یَو َلِكَنُه  یُِ ِبث

ْدَهی  َلُكْنُت ِمْن 
َ
  دهادر از مدن نیسدت، بلکبه خددا سدوگند! معاویده زیدر 2؛الَناِس   أ

                                                           

 .92آیۀ  :عمران. آل1
 . 211 ، ص10 ج ،شرح نهج البالغهالحدید،  . ابن ابی2



   1394راهیان نور ويژۀ محرم الحرام  توشۀ ره 56

آمدد، از  . اگر از حیله و نیرندم بددم نمیكند می كاری و فریب شودگناه میمرا ب 
 «ارین مردمان بودم. کزیر

 اسالمیدرزمانامامحسنۀاوضاعجامع

ار سترگ و مهم كومت امویان ادامه یافت و  میت و حكحا، با شهاد  امام علی
ژروی از اسالم، بازگرداندن اموال به یغما رفته و مبدارزه بدا كزدایی و امام در احری 

بده ارث رسدید؛ امدا  شان و  اغیانی هم ون معاویه به فرزندش امام حسنكسر
خشر معاویده چشم  مع و آز به بذل و ب مردمان و فرماندهان سپاه امام مجتبی

 كدهدوخته، فریب حیله و نیرنم او را خورده، امام مجبور به صلم شد و چنین شدد 
هدای خالفدت و ام و اسدتواری پایده د و در پدی اسدتحیدااز میددان گرد همعاویه ی

َمَر َعَلةة  َقةةاَتْلُتُكْم » :كددردومددت خددویر بددود و خددود اعتددراف  ح
َ
َتةةث لةةی َع  َو   ُكْم یأِلَ

و جانتدان بده  كنمومت  بر شما ح كهم دیجنگ برای آن با شما میفقط  1؛...ْم كُ قابِ رِ 
 دست من باشد.

اميهدرتاریخاسالمیدولتبنی

ومت علدوی،  و ح رسول خدای آرمان ۀجامعی ها شدن عرصه از ارزشبا خالی
امویان صفحۀ جدیدی در ااریخ اسالم گشوده، مجد و قددر  جداهلی خدویر را 

ومدت و جامعده و  های جاهلیدت در حها و شیوهارزشبازگردانده، بسیاری از ضد 
رو دلیدا  نیداأثیر منفی بسدیار بدر اجتمدا  برجدا نهداد؛ از ا كهند كردثرو  را احیا 

ومدت امویدان و  بدودن حاعدالم غیرمشدرو  نخستین و اصلی قیام امام حسین
 سرنگونی آنان و جلوگیری هرچه بیشتر انحرافا  بود.
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شدود مشدخص امیه اقدیم میت بنی  و اقداما  دولاز اوضا كهدر پی گزارشی 
ژروی نمودندد، كند، جامعه اسالمی را گرفتار كردشود چگونه اسالم را احری   می

چده رخ و پدس از آن جاهلیت را دوباره میان اجتما  برگرداندند و پیر از قیام امدام 
 داد.

اميهگرایشالحادیبنی

ابوسفیان  ،یمی بود. سردمداران این خانداندار و قدالحادی امویان ریشههای  گرایر
فر و الحادشان زبانزد همگدان اسدت. وقتدی عامدان بده ك كهو معاویه و یزید بودند 

بدان امیدد و  كهای امویان! خالفتی »خالفت رسید، ابوسفیان نزد وی رفته و گفت: 
 1«.نیدكنون در دستان شماست. پس بین خود آن را دست به دست ك مع داشتید، ا

م  دو خود و پدرش )ح كردم به الحاد اظاهر می اموی دیگر مروان بن ح كهچنان
 عاص( اوسط پیامبر  رد و لعن شده بودند. بن ابی

اعتقاددینیمعاویهویزید؟!

د و گداه در جمدع خدواص ااهداراای و شدبهه بدو کدین و ایمان معاویه نیز مورد ش
بث و پلیدی ذاای و بی كه كرد می وقتدی  كدهداشدت؛ چندانوی پرده برمیدینی از خ 

گویدد، بدا مدی« اللةه سةوُل َر  اً محمةد َّن أ ُد َه أْشة»روز گو پنج بار در شدبانهشنید اذان
پدس  كدهحد رضایت داد همتی عالی داشت و فقط بدین حساد  گفت: محمد

 از خدا نام وی برده شود.
د. وی گداه بازگو شدو كهار از آن است الحادی فرزندش یزید روشنهای  ریگرا

دهنده است؛ ان ا كهب شد  گفت و جرایمی مرافر میكزبان خویر با در شعر و 
ن مدینه منوره كردو اها بیت و یاران او و هم نین ویران شتن امام حسینكمانند 
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در حضور همگدان از جملده  كهو سپردن جان و مال مردم به سپاهیان خویر، چنان
گفدت: خواند و مدیزد و شعر میچوب خیزران می دیده، بر سر امام بااها بیت داغ
 شته شدند. ك در جنم بدر به دست علی كهگیرم انم را میكحال انتقام نیا

لبنی» :گفتر وحی و رسالت شده، می یزید من  1«اند!هكردبازی  کهاشم با م 

ارامویانکفسقوفجورآش

را  بود. در دوران  ناه و منامیه، رواج و گسترش گهای بنیی از بارزارین ویژگی ی
اخ و كدپدروا رایدج و دایدر بدود. در گساری و مجالس لهو و لعدب بدی غنا و میآنها 

قصرهای خلفای اموی شرابخواری امری عادی و معمولی بود. معاویه آن را در خفا 
. نقا شراب با قطار شتران به قصر معاویه در كردار  داد؛ اما یزید آن را آشانجام می

درده و « عبادة بدن صدامت»افرادی هم ون  است. ر آمدهكعساابن ااریخ بدر وی خ 
ای است یزید اولین خلیفه 2و  اوصیه شدند. عیب گرفته، اما اوسط ابوهریره به س

ابار  كهار عمومی قرار گرفت؛ اما از وی  مورد اعترا  اف و ارا شراب نوشید آش كه
های وی از ناپسندی بعید نبود. داییای مسیحی داشت، چنین اقدام زشت و و ریشه

امدا كا  در زمان جاهلیت، مسیحی بودند و به ش كهالب صحرانشین بودند ك بنی
لد  و نگذاشته نار كآداب و عرف مسیحیت را  بودند. یزید میان اینان بزرگ شدد و خ 

  3را آموخت.خوی آنان 

گونۀیزیدتربيتمسيحی

گفتدیم د در  كدهد چندان  دهاسدالمی نبدود، بلاما در محیطی كاربیت یزید به  ور 
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ام آن را  ده، احكدرداسدالم و مسدلمانان را مسدخره  كهمسیحی خالصی بود  جامعه
انداختند! وقتی وی خلیفه شد، عاد  و خوی مسیحی خود را نشان داده، دست می

رجون س  »رو اماال ا رافیان و ندیمان او نیز عالقه و امایلی به اسالم نداشتند. از این
آوازخواندان و  و شاعر مسدیحی دوسدت و همنشدین وی بدوده« اخطا»و « نصرانی

 1را  ا راف یزید بودند. نوشندگان شراب و مس
اران و فاسدان در سفر و َحَضر همراه یزید بوده، حتی پس از مدرگ وی و بده كبد

بن مروان، اماال اخطا و دیگر فاسدان به دربدار رفدت و  کرسیدن عبدالملخالفت
روی  سب اجازه برای ورود نبودند. گاه چنان در نوشیدن زیادهك مندد داشتند و نیازآم

  2ید! چشان بر زمین می ای كشراب از ریر  كهند كردمی
ارگر نیفتداد. پددر گفتده بدود: در شدب و كاوصیه پدر )معاویه( به فرزند )یزید( 

را  را  دمردمدان منار و در مقابا دیدگان  مخفیانه و خصوصی شراب بنوشد و آش
ب نشود اا مبادا بهانه به دست دشمنان داده و دوسدتان را خدوش نیایدد. یزیدد  مرا

بده  كده 3شاهد ماجرا بدود حتی در سفر حج در مدینه شراب نوشید. امام حسین
در بدا روم هجدری  49در جندم سدال د یدزی كه؛ چنانكرد کاعترا  مجلس را ار

های سدپاهیان اهمیدت   و سختیال ه مشنوشید و باش شراب میآغوش معشوقه
وقتدی میمدون  5پیرامون یزید میمون و پلنم و سم بوده، دائماا مست بود! 4داد. نمی

رد، دستور داد در رثای آن شعر گفته، جندازه ه و بدا كدردفدن كاش را وی )ابوقیس( م 
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 بسپارند! کاحترام به خا
مله ولید بن یزید نیدز را  را در زندگی دیگر خلفای اموی از ج میگساری و من

المدال خدوان بده قصدر خلیفده آورده، بیدت شدورها آوازهكاز دیگر  كه شاهدیم، چنان
نگداران از ند. اگر اداریخكردو مبال  گزافی پرداخت مینموده مسلمانان را ناار آنان 

ند، باور این همه فساد كرد ای از فس  و فجور امویان را گزارش نمیهر مذهبی گوشه
 ن بود. غیرممو اباهی 

رمسلمانانياندرآزاروتحقیامویهاوهيش

نمدودن وبكن امدت و سدركدردهای شگفتی در خوار و خفید مان اموی شیوهكحا
م راندده، از هدر  دداشتند اا بتوانند با خودباختگی مردمان بر آنان حآنان شخصیت 

رپی ی از ه و احدی اعتماد و شهامت و جرئت سكردای جلوگیری مخالفت و مبارزه
مدردان  كدهرسدید  ای انددازهبده امویان  ۀانیومت را نداشته باشد. سیاست زورگو ح

ندد، كرد نیز خویر گرفته و خرید و فروش میكزنان را و مسلمان را عبد و برده خود 
بودندد. فدروش زندان  مدؤمن قبیلدۀ  دار اها بیدتبه ویژه اگر از خاندانی دوست

رم هواداری از عتر  پیامبر معروف است.  نخستین زندان مسدلمان  آنان َهمدان به ج 
حجاج بن یوس  ثقفی  كهچنان 1در اسالم به اسار  گرفته شدند! كهبودند ای آزاده

ها )موالی( را به دیدار عجم و كردرا ابعید آنها در پی شورش و سرپی ی اهالی عراق 
ه، بده زادگداه خدویر ابعیدد كردداغ مانند بردگان خود فرستاد. مسلمانان انقالبی را 

یشان خویر مانند كدانستند و با همان میكخلفا مسلمانان را هم ون مشر 2نمودند!
ند! یزید به فرمانده سپاه خود )مسلم بن عقبه( اجدازه داد در كردنان برخورد میید یب

منوره، اختیار جان و مال مسلمانان را داشته، حتی آنها را  واقعۀ حّره و یورش به مدینه
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شگرد ن یبا ا 1زیر بار بیعت با یزید نرفته بودند! كهبه اسار  گیرند، فقط بدین بهانه 
شان را بر ومت های حه، پایهكردمبارزان و مخالفان سیاسی خود را از هستی ساقط 

 نمودند!سرنوشت مردمان چیره و استوار می

سازیوتبعيضنژادیهایمعاویهدرغيرتشيوه

چگونه بین مسلمانان فتنه و آشدوب كه دانستند به خوبی می رمعاویه و سرسپردگان
افرقه بینداز »شگرد و شیوۀ با برانگیزند و به اختالفا  بین عرب و قبایا دامن بزنند. 

دگی خویر زیاد بن ابیه اوانست قبایا عراق را زیر یوغ بردگی و بن« نكومت  و ح
وشدید بدین امدام ك گر و شدیطان بدود و مدیباره حیلهمعاویه در این كهدرآورد؛ چنان

اختالف بینددازد و بده سدود  جامانده از زمان رسول خدا و اصحاب به حسن
اسدالم  كدهای و اعصبا  )زدن به اختالفا  قومی قبیله. دامنكند برداری خود بهره

بین عرب و عجدم آنان رنم نموده بود( هنر زشت امویان بود. مكه و كردآنها را  رد 
دادند با ه، عرب را بر غیرعرب ارجیم و براری میكردگی ایجاد كند دودستگی و پرا

ْتَقهاُكْم »قرآن فرمدوده بدود:   هوجود آن
َ
هِ  أ ْكهَرَمُكْم ِعنهَد الّلَ

َ
معاویده مدوالی  2.«ِإّ َ أ

سدازی و سداخت بندا و سداختمان  هو پست هم ون را ارهایی سختك)عجم( را بر 
داد و  نمدیه آنهدا سیاسدی بدد های اجتمداعی  ت در فعالیتكگمارد و اجازه مشارمی

در عراق و بصره  كهسانی كحتی فقیهان و نظامیان از احقیر و اوهین مصون نبودند. 
ام ابعید و مهاجر  اجبداری بده  ه بودند، احكردعلیه حجاج بن یوس  ثقفی قیام 

المال حذف شد. برخی را مجبور شد و نامشان از دیوان بیت شانگریبانگیرروستاها 
دادند و تاب( باید جزیه میكغیرمسلمانان )اها  كهند جزیه بپردازند، در حالی كرد
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  دهآنگرفتندد بدیشده را در جنم و جهاد به بیگاری مدی یا مسلمانان مطرود و رانده
رۀ جامعه  بر پی یی عربی آسیب بسیارهای قومبدهند. گرایربه آنان رزق و روزی 

مسددلمانان را گرفتددار  و اسددالمی وارد آورده، بددین عددرب و عجددم فاصددله انداختدده
 .كردگی كند چنددستگی و پرا

یاميهوامامعلیسهسياستمالیبنیمقا

كده گفت مال، مال  خداست و وی خلیفۀ خداست، پس ح  دارد هرگونه معاویه می
. بر سر ایدن موضدو  كند تاب دخا و اصرف كحساب و بیخواهد در مال خدا می

القدر ابوذر بحث بداال گرفدت. ابدوذر بده اسدراف و ابدذیر بین وی و صحابی جلیا
دانسدت. هدر مدی و آن را مخدال  سدنت رسدول خددا كدردمعاویه اعترا  می

سرزمین آباد و خوش آب و هوا مخصوص معاویه بود و هر مال و ثرو  ارزشمند و 
ی از  دگاهی والیتی هم ون خراسان را به ی كهچنان 1و اختصاص داشت.ه ابپربها 

 بخشید یا مصر و مغرب را به عمرو بن عاص!های خود )سعید( مینور چشم
هدای نامشدرو  را بدا حسابرسدی عادالنده و دقید  امدام حال این بذل و بخشر

بدن هبیدره( در  ةارگزارش )مصدقلكدنید. وقتی به امام خبدر رسدید كمقایسه  علی
و نامده نوشدت و ه ابخشد، بدفیروزآباد اموال و اراضی آن سامان را به خویشانر می

دارایی مسدلمانان را بده قدوم و   هشود و آن اینباورم نمی كهام خبری شنیده»فرمود: 
بداره  وجیز  را گویندد. در این كهبخشی، نیز به  رفداران و شاعرانی خویشانت می

ارانی مبداش  دی؛ اما از جمله زیانشوگر راست بود، مجازا  میو ا كنماحقی  می
امدام بده عامدان بدن  كدهچنان 2«.شان برای زندگی دنیاستامامی سعی و االش كه

خبر رسیده سدر سدفرۀ چدرب و به او  كهارگزار بصره( نامه نوشت كحنی  انصاری )
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گرفتدار مدردم   دهنرمی حاضر شده، غذاهای رنگارنم خورده است، بدا وجدود این
 .كنندم خویر را سیر می اند و به سختی شمبود آذوقهك

انبرایاهدافسياسییگيریمالیاموبهره

درید ، از  سیاسی خدویر بده گوندۀ گسدترده و بدی امیه برای دستیابی بر اهدافبنی
ن دل ردآودسته، برای بهكردند. معاویه افراد را اطمیع كردبرداری میالمال بهره بیت

آورد؛  دانست مال، دوستی و محبت نمدیبخشید. وی میایشان، مال انبوه میو رأی 
اوان بدا پدول راضدی و بعضی افراد را می كردت كاوان سا می فقط برخی مخالفان را

گرداند و وجدانشان را خرید. نقا است وقتدی معاویده بدرای پسدرش یزیدد بیعدت 
از هم ربودند، حتی  های معروف گوی امل  راگرفت، شاعران چاپلوس و شخصیت

رو از پددر ؛ از اینكنند گویند و چاپلوسی میدانست اینان راست نمیخود یزید می
 را كدهزنیم؟! معاویده پاسدخ داد: هرفریبند یا ما آنان را گول میپرسید: اینان ما را می

 1فریبد. بخواهی بفریبی، او نیز او را می
آن، دین و وجدان افراد را خریده، خلفای اموی با پرداخت مبال  هنگفت و غیر 

 ند.كردبرداری میدر راه مطامع و اهداف سیاسی خود از آنان بهره

ثیجعلحد

از خطیرارین اقداما  ناجوانمردانۀ امویان در راستای احری  دین و استفادۀ ابزاری 
لو  برخی صحابۀ سادهآنان از مقدسا  و باورهای مذهبی مردم، جعا حدیث بود. 

 امبریددن از زبددان پیث دروغددیددبدده جعددا احاداالیمددان را فریفتدده و و ضددعی 
این اصحاب در زمان رسول خدا بودندد، حضدر  را  كهرو . مردم از آنداشتند یوام
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با ند و كرد ه و حدیث و سخنر را شنیده بودند، سخنشان را باور میكرد کدیده و در
قدر امویان و عباسیان آن رسیدند. در زمانشان میشگرد خلفا به اهداف سیاسین یا

ا و سدخت  اشخیص صدحیم از ناصدحیم مشد كهدروغ بستند  بر رسول خدا
اوسط  كهبود  نمود. شماری از احادیث جعلی در سرزنر و انقیص امام علیمی

پدردازی دربارۀ فضدایا صدحابه دروغ كهشد، چنانبرخی صحابه و اابعین جعا می
ارگزارانر نوشدت: كدمعاویه به  1اشم بپردازند.هشد اا به جنم و مخالفت با بنیمی

اش فضدایا و اندد و دربدارهدار عامدانید چه راویانی  رفددار و دوسدتنكبررسی »
اراشدند. ایندان را ندزد خدود جدا داده، مقدرب خدویر سداخته و گرامدی مناقب می

ندد، از معاویده كرد پرداز هر روایت و حدیای جعا میگویان روایتدروغ«. بدارید!
گرفتند. وقتی حدیث دربارۀ عامدان فدراوان شدد و در هدر یزه و پاداش و صله میجا

نون دربارۀ فضایا صحابه و كا»وی و برزن رواج یافت، معاویه به والیانر نوشت: ك
حددیث  کخلفا همت گمارید؛ اما در مورد ابواراب ]امام علی[ نگذاریدد حتدی ید

 2«نید!كنقا  ضد و انقیص آن را از صحابه  هرواج یابد مگر آن
بسدیار مدورد  كدهبه جعا حدیث همت گمارد، ابدوهریره بدود  كهبارزارین صحابی 

لو  بود و شخصیتی ضعی  داشت برداری سیاسی معاویه قرار گرفت. وی سادهبهره
، مال و منصب فراوان از معاویده دریافدت كردجعا می كهو برای روایا  دروغینی 

 نیاز شد.بی كهقدر آن ،داشت
ندب داد اا به دروغ یدی جادر  گر معاویه چهارصدهزار درهم به سمرة بن ج 

اِس َمن »نازل شده است:  بگوید آیۀ زیر در سرزنر امام علی ْعِجُبَك یُ َو ِمَن الّنَ
 ِ نْ یاْلَح  یَقْوُلُه ف   3.«ا...یاِة الّدُ
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اندرجعلحدیثیاهدافسياسیامو

 اوان موارد زیر را برشمرد:میاز جمله اهداف سیاسی امویان برای جعا حدیث 

 آوردی با امیر مؤمنان. مخالفت و هم1

بداور و  كهشد این احادیث دروغین بدان منظور در جامعه اسالمی پخر و نشر می
دیگر به عتدر  و خانددان  كسیمخدوش شده،  اعتقاد مردم به امام و اها بیت

پیامبر ایمان و اعتمادی نداشته باشد. شماری از ایدن احادیدث جعلدی بده صدحیم 
بودن آنها پی بدرده یابی روایا  به دروغینبا بررسی و ریشه كهبخاری راه یافته است 

ت اسدت یدن روایشود؛ از جمله او نیز اهداف سیاسی مذهبی پشت پرده دانسته می
َو صاِلُح  اللهُ   ِی یّ لما َو ا  إنَ یلثْو بِ  یوا لُس یْ لَ  َ  طالِ  یأب آَل  إَّن »مود: فر رسول خدا كه

 1«.َن یاْلُمْؤِمنِ 

 هیش معاوی. ستا2

سب مال و اوجه معاویه، در وص  وی احادیث كورزان با هدف دنیاپرستان و  مع
شماری از ایدن روایدا  را آورده و از  2الغدیرتاب كگفتند. عالمه امینی در دروغ می

 كدهاندد ه است. بیشتر راویان اها شامكردحیث سند و داللت آنها را نقد و بررسی 
برگان حدیث و روایت، غیرمعتبر و ناعادل معرفی شدهاوسط رجال  اند.شناسان و خ 

 به منطقۀ شام یبخش . قداست3

ای ا قداست و احترام ویژهومت و قدر  خویر )شام( ر ز حكوشید مركمعاویه می
و مدینه( را به شام بدهد. واقددی   هببخشد و قداست و حرمت حرمین شریفین )م

وقتی معاویه از  پس از صلم با امام حسن جریه41نویسد: سال نگار میااریخ
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رسول خدا به من فرمود: »و گفت:  كردعراق به شام برگشت، میان مردمان سخنرانی 
ومتددت  رسدی، پددس سددرزمینی مقددس بددرای حفددت مددیپدس از مددن اددو بده خال

 1«.برگزین...

 . واداشتن مردم به اطاعت از امویان4

جرایمی هم ون جنم صدفین و نبدرد بدا  كهافی نبود، چنانكسلطنت برای معاویه 
 . وی با امدام حسدنكردرو  پلید وی را ارضا نمی و امام حسن امام علی

پیمان صلم بست؛ اما بعداا بندهای قرارداد را زیر پا نهاد. گرچده سدلطان بالمنداز  
اما هنوز بسدیاری بده ویدژه اهدالی عدراق و حجداز در مشدروعیت  ،اسالم شده بود

رو معاویده و پدس از وی دیگدر ومت وی اردید داشدتند و دودل بودندد؛ از ایدن ح
ز جعا حدیث، مردم را بده اددریج بده با استفاده ا كهمان اموی در پی آن بودند كحا

اینان جانشینان و خلیفدۀ بدر  كنندا اعت و پیروی از خویر وادارند و همگان باور 
ح  رسول خدایند؛ پس اگر دچار ناراحتی و سختی و مشقتی گردند، در راه اسالم و 

بده  كدهشد جعا می یدین است و این وضع سرنوشت خدادادی مردم است! احادیا
خدوردن، اجدر و پداداش دارد؛ امدا دل یبایی و خدون موخت صبر و شدآهمگان می

بده نقدا از رسدول خددا  2شدن اجدر و ثدواب اسدت.اابی و اعترا  سبب ضایع بی
ر و ناپسند  ه در آینده مردم شاهد اموری به ااهر منكردبینی ایشان پیر» :گفتند می

ار خدود را بده خددا كد ه،كدردمان پیروی كخواهند بود؛ اما با این حال از خلفا و حا
 3«نید!كوابگذارید و از پیشگاه الهی دادخواست 

ومتی آن آشناسدت و  ها و اصول سیاسی و حبا رو  اسالم و آموزه كه كسیاما 
خیزد و با حماسه و مان منحرف و گمراه برمیكداند دین به رویارویی و نبرد با حامی
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در خدمت به امویان جعا  و دهجعلی بو یچنین احادیاكه برد انقالبی است، پی می
 و وضع شده است. 

نقداحادیثجعلی

ت بود و با ایشان مخالفت كمان ساكاوان در برابر ستم و بیداد و فساد حاچگونه می
ومت و دولت است، زیر پا نهداد و  هدف برپایی ح كهام عملی دین را  و اح  ردن

فرموده: در هر حال واجب است  رسول خدا كرداوان باور نادیده گرفت؟! آیا می
اوسدط  كدهفر روشنی ببینید؟! آیا نباید به بار شدرابی كنید مگر كمان ا اعت كاز حا

رده می و فقدط در خانده و مسدجد  كدردشدود، اعتدرا  شتران به شام برای معاویه ب 
س دسدت كدنشست و بده عبداد  و پرسدتر مشدغول بدود و گفدت: حسداب هدر 

 خداست؟!

رستمگرانموضعاسالمدربراب

كه یابیم لفی درمی هید زحمت و ابا مطالعه و بررسی آیا  و احادیث متواار بی
ا و دوستی و  نرفتن و عدم اعتماد و ااموضع اسالم در برابر بیدادگران، زیر بار الم

ِذ » رفداری از ستمگران و االمان است: 
َ
ُكْم النَّ یَولَا َتْرَكُنوا ِإَلی اّل  1؛اُر َن َظَلُموا َفَتَمّسَ

بدان  فهیۀ شرآی «شود آار شما را فراگیرد.سبب می كهنید  یه ن بر االمان ا
 2.دیدا ن نیپگرایر به آنان  و ه رداز اینان پیروی ن كهمعناست 

عالمده  3ار دوری و بیزاری جسدت.كگذاران معصیتفرورزان و بدعتكباید از 
ان كنگارد: االمین در آیده بده مشدرمی تفسیر المنار با بایی در مناقشه با نویسندۀ 

اختصاص نداشته، دربردارنددۀ سدتمگران امدت اسدالم نیدز بدوده، برخدی ایندان از 

                                                           

 .113 : آیۀ. هود1

 .108، ص 9، ج الجامع الحكام القرآن. محمد قر بی، 2

 همان.. 3
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ستمگر  كهار از فرعون و هامان و قارونند. هرركبیدادگران عاد و ثمود بدار بوده، سر
روایت در  1تاب[ آیه دربردارندۀ اوست.كو چه مسلمان و چه اها  کباشد ]چه مشر

تاب خدا و رو  اسدالم و كره بسیار و به حد اواار رسیده، روشن و همخوان با بااین
 ام آن است.  اعالیم و اح

برترینجهاد

ُِ َعْدٍل »فرمود:  پیامبر كهگوید ارمذی در سنن می عَّظِم اْلِجَهاِد َكِلَم
َ
ِعْنَد   إّّن ِمن أ

عادالنده در حضدور از جمله مصادی  برارین جهداد، گفدتن سدخن   2؛َدةاِئٍر   ُسْلَّطاٍّن 
 » هم نین: «سلطانی ستمگر است.

َ
 إلمةاٍم  قةاُل تُ  ّق َحة ُِ َمةلِ كَ  ی اللةِه إَلة هادِ الِج  ُ  َح أ

به پیشدوایی سدتمگر گفتده  كهارین جهاد نزد خدا سخن حقی است محبوب 3؛ٍر دائِ 
 كدهشتی دانسته شدده كن، هم ون  ردرن باره و نهی از مناوجهی در اینبی «شود.

ه، سرنشینان  بقدا  بداال بگویندد: بده مدا كردبرخی در  بقا  پایین، آن را سوراخ 
در جنم صدفین  باور به امام علیلو  و خوشفردی ساده كهچنان 4ربطی ندارد!

اری به همدیگر نداشته باشدیم. امدام ك: شما به عراق برگرد و ما به شام و كردعر  
ْولِ َیةَتَتاَلی َلْم ِإَّن الَلَه َتَباَرَك َو »  :فرمود

َ
ّْن یْرَض ِمةْن أ

َ
  َو ُهةْم   اأْلَْرِض   یْتَصةی ِفةیُ   اِئةِه أ

... ٌَ شدود؛  خدا راضی نیست اولیائر ببینند روی زمین نافرمانی خدا مدی 5؛ُسُكو
. جهاد در این راه برای  نندر ن ت بنشینند و امر به معروف و نهی از منكساآنان اما 

 6«زنجیر در جهنم است.ن غا و كردار از بازمن آسان

                                                           

 .54، ص 11، ج ر القرآنیالمیزان فی تفسایی، بمحمدحسین  با  . سید1

 .319، ص 3، ج سنن ترمبى ابوعیسی ارمذی،. 2

 .5510، ش العمال کنز. متقی هندی، 3

 .2173   ،470، ص 4، ج سنن ترمبى ابوعیسی ارمذی،. 4
 .526ص ، 32 ، جبحار األنوار. مجلسی، 5

باشدد  اثر مرحوم آیت الله محمدمهدی آصفی می در مكتب عاشورابخشی از كتاب حاضر، . نوشتار 6
 سامان یافته است. ،اصرف یكه با اندك



 

 
لس  هارممج   چ 

 ن)ع(سفیان در شهادت امام حسی نقش معاوية بن ابی

 سفیان در شهادت امام حسین نقش معاویة بن ابی

علیحسينیميالنیاللهسيدآیت

 مقدمه

ارین قضایای ااریخی است  از مهم ربال و شهاد  حضر  سیدالشهداكحادثۀ  
در عقاید مسدلمانان نقدر بسدزایی داشدته و گسدتردگی ابعداد آن همدواره بدرای  كه

 دانشمندان و اندیشمندان شگرف بوده است.

 :كرداوان این حادثه را از سه جهت بررسی  لی میكبه  ور 

 های رخداد این حادثه؛ ها و علت ریشه. 1

 ربال؛كآمده در حادثۀ  وقایع پیر. 2

 آثار و پیامدهای این حادثه در ااریخ اسالم و جوامع بشری.. 3

ایدن نوشدتار، فقدط بده  كهدام از این جها ، ابعاد و زوایای مختلفی دارد كهر  
 كدهپردازد. در این مقال از احقیقداای  می نقر پنهانی معاویه در قتا امام حسین

ن گفت اا به حال به آن پرداخته اوا می كهشده است نتایجی گرفته خواهد شد   انجام
 نشده است.

و مندابع دسدت اول اداریخی،  کارین مددار ادرین و قددیمی این پژوهر از مهم
هدای  تابكی از بعضی كحدیای و افسیری اها اسّنن بهره گرفته و انها در موارد اند

 مهم شیعه استفاده شده است.
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طرحدیدگاه

 بررسی است:  قابااز دو جنبه  دالشهدایه در شهاد  سینقر معاو

 هینی او برای معاوید و جانشیز یت یالف( اثبات وال 

ن، از نظر یه صور  گرفته است و بنابراید اوسط خود معاویزینی یجانش ،کبدون ش
ه یدادوان بده معاو راحتی می د را بدهیزیشرعی، عرفی و قانونی همۀ كردارها و اعمال 

 نسبت داد.

 هیتوسط معاو  نیدت امام حسب( طراحی نقشۀ قتل و شها

 ، روشدن خواهدد شدد كده نقشدۀ قتدا و ی   دقیخی و احقیبا استنباط از مسائا اار
او امدام  ه  راحدی شدده اسدت.یددر عراق اوسط خود معاو  نیشهاد  امام حس

د آن را به اجرا گذاشته یزیزی كرده و یر خی را فراهم و  ر یت اارین جنایمقدما  ا
  ناگفتدۀ یقدت از حقداین حقیدد ایدآ میی دقت در مطالبی كه در پاست. با اأما و 

 عاشورا روشن خواهد شد.

موانعجانشينییزید

ت عهدی او از ید و اثبا  والیزینی ید گفت كه مسئله جانشین مقدمه بایبا اوجه به ا
است فراوانی موف  به انجام یه با زحمت و سیار مش لی بوده كه معاویهای بس برنامه

اوان  ن برنامه، موانعی وجود داشته كه از جمله مییاست؛ چرا كه در مقابا ا آن شده
 :كردن دو نمونه اشاره یبه ا

ه بده یداند كه با وجدود آندان، معاو مانع اول: بزرگانی از صحابه در آن زمان بوده
 ن ه آن را عملی سازد.ین ف ر را ااهار كند اا چه رسد به ایداده ا خودش جرأ  نمی

دن به خالفت آماده كرده بودندد و ی: در آن زمان افرادی خود را برای رسمانع دوم
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د یدزی در  ولیعهددی  ز بدایداست داشتند، بنابراین روشن است كه آنان نیادعای ر
 اند.  كرده مخالفت می

ن موانع از مقابا، چند راه را یدن به هدف شوم خود و برداشتن ایه برای رسیمعاو
ای را با پرداخت  د و عدهیكردن، بعضی را با ابع با مسمومر گرفت. او برخی را یدر پ

نی فرزنددش یدن آنان )اطمیع مالی( از مقابا خود كندار زد ادا راه جانشدیپول و خر
 م:یكن هموار شود. برای نمونه مواردی را بررسی می

  امام حسن مجتبی. 1

سدّنت  علمای اها .د بودندیزینی یمانعی بزرگ بر سر راه جانش حضر  مجتبی
د یدزینی یبه ف ر جانش ا  امام حسن مجتبییه در همان زمان حی: معاومعتقدند

 از دو جهت مانع بزرگی بر سر راه این اصمیم بود:  وجود امام مجتبی 1افتاد.
ژۀ آن حضدر  و برادرشدان اباعبداللده یدت اجتماعی ویت و موقعیشخص م: ی

 .نهیدر مد نیالحس
ه یده كه با اوجده بده بنددهای آن، معاویو معاو مجتبیان امام یقرارداد مدوم: 

نی بگمدارد و بعدد از او ح ومدت بده امدام ید پس از خدود، كسدی را بده جانشدینبا
ه آن را یدبرسد و معاو نینبودند، به امام حس دنیا و اگر آن حضر  در مجتبی

 رفته بود.یپذ
هدای خدود  قتی است كه عالمان بدزرگ اهدا سدنت در كتدابین قرارداد، حقیا

 اند. م كردهیز بر آن اصریشمندان ما نیو اند 2اند نوشته
ه اسدت. وی در یدهای زمدان معاو تین شخصدیار س، از برجسدتهیاحن  بن ق

                                                           

    .194-191، ص 1 ، جاالمامة والسیاسةدینوری، القتیبه   بنا. 1

الدین محّمدد  ؛ شدمس55، ص 13، ج فتح البارى )شرح صتحیح البختارى(حجر عسقالنی،   . ابن2
 .261، ص 13، ج تاریخ مدینة دمش عساكر،  ابن ؛264، ص3، ج عالم النبالءسیر اذهبی، 
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بن علی زندده اسدت، مدردم  اا زمانی كه حسن»د: یگو ه مییتی به معاوین وضعیچن
و عددت بددا ایت نخواهنددد داد و اددن بدده بید، رضددایددزینی یحجدداز و عددراق بدده جانشدد

 1«دهند. نمی
نیدز نه فقط اها عراق را، بل ه حتی اها شدام را  معاویه با وجود امام مجتبی

ه یدشناختند و معاو د را مییزید راضی كند؛ چرا كه آنان یزیعت با یاوانست به ب نمی
 د، مگر آن ه آن حضر  را با زهر مسموم كند.ید د راهی در مقابا خود نمییه

ی یایه آماده كرده بود از قضایی كه معاواوسط سّم  ۀ شهاد  امام مجتبییقض
 اند و به آن اذعان دارند. ز به صور  متواار نقا كردهیاست كه علمای اها سنت ن

اص سعد بن ابی. 2
ّ
 وق

وقاص را  بن ابی گر از موانع این راه بود. اها سنت، سعدی ی دیوقاص  سعد بن ابی
بدن  زمرۀ شدر نفدری اسدت كده عمدر ن او دریهم ن 2دانند. می« عشرۀ مبّشره»از 

ه بدود. او اگرچده بدا كدردفه معرفی یكنندۀ خل نییخطاب بعد از خود برای شورای اع
ز یده نین حال برای شخص معاویرابطۀ خوبی نداشت، ولی با ا رمؤمنان علییام

تی ین شخصدیه نیدز بدا وجدود چندیدمعاو .دیدزیاحترامی قائا نبود، اا چه رسد بده 
وقداص را  بدن ابی ناچار سعد نی برنامۀ خود را عملی كند. پس بهآسا اوانست به نمی

 3د.یلۀ سم، به قتا رسانیوس ز بهین

 بکربن ابی . عبدالرحمان3

د بدود. یدزیت عهددی یدشده، از مخالفدان والیعبدالرحمان فرزند ابوب ر و برادر عا
                                                           

 .714 -713، ص 1، ج ومعادن الجوهر مروج البهب. علی بن حسین مسعودی، 1

بدودن  روایتی را مبنی بر بهشتی ده نفری هستند كه اها سنت از پیامبر ،«عشرۀ مبّشره». منظور از 2
 در جای خود به اثبا  رسیده است.   ،جعلی بودن این حدیثكنند؛ البته  این افراد نقا می

 .  49 ، ص16 ، جالبالغه شرح نهجالحدید،  ؛ ابن ابی80 ، صمقاتل الطالبین. ابوالفرج اصفهانی، 3
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عبددالرحمان در هزار درهدم بدرای او فرسدتاد.   صددیه در ابتدا پولی به مبل  یمعاو
 ن عما گفت:یپاسخ به ا
انها، پول را قبول ن رد، بل ده بده مخالفدت  او نه 1فروشم. ا نمیینم را به دنیمن د

  2ز پرداخت.یعلنی و اعترا  ن

ن دردن او  ه و قبولیبعد از فرستادن پول برای عبدالرحمان اوسط معاو :اند نوشته
درد.یچ شدتری در ی  بی ، حقدایدقبدا انددكی اح 3زی نگذشدت كده عبددالرحمان م 

نگداران اهدا سدنت  خیشدود. اار خصوص چگونگی مدرگ عبددالرحمان فداش می
ام او را به قتا  م گرفتهیه به عبدالرحمان گفت: به خدا قسم اصمیمعاو كه سندینو می

د بده قتدا كدرد و مددای یده به  ور رسدمی او را اهدیو به این ارایب معاو 4برسانم!
 ب ر پیدا شد. بن ابی ای جنازۀ عبدالرحمان مقدمهد ینگذشت كه بدون ه

 عبدالرحمان بن خالد. 4

د بود. یزینی یگر از مخالفان  ر  جانشی ی دی 5،دیبن ول عبدالرحمان فرزند خالد
ان، بل ده یر فقط جزو لشد ه بود و نه ین در لشگر معاویعبدالرحمان، در جنم صّف 

 ام عالقه خاصی به او داشتند.ر بر دوش او قرار داشت و اها ش پرچم اصلی لش
عدت ید بیدزیخواسدت بدرای  ه میید: هنگامی كه معاویگو عبدالبّر می حافظ ابن

ام و سدن  ر شدهیگر پیای برای مردم شام خواند و گفت: ای مردم! من د رد، خطبهیبگ
ن ف ر افتادم كه سرپرستی شدما را بعدد از خدودم بده كسدی یمن باال رفته است. به ا

ز فدردی یده و ح ومت را اداره كند. مدن نكردبسپارم كه بتواند وحد  شما را حفظ 
                                                           

 .  826د  825، ص 2، ج االستیعاب فی معرفة االصحابعبدالبر،   بنا. 1

 .  506، ص 3، ج الكامل فی التاریخاثیر،   بنا. 2

 .826د  825، ص 2، ج االستیعاب فی معرفة االصحاب عبدالبر،  بنا. 3

    «َوالّلِه! لقد َهَممُت َاّْن أقُتَلَك.: »226، ص 4، ج األمم والملوک تاریخ. محّمد بن جریر  بری، 4

   بوده است. ی ی از دشمنان سرسخت اها بیت ،. خالد بن ولید5
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 د.یین باره بگویهم ون شما هستم، پس رأی و نظر خوداان را در ا
نی شدما انتخداب یبن خالد را به جانش اافاق گفتند: ما عبدالرحمان همۀ مردم به

ن و گران امدام شدد. او نداراحتی یار سنگیه بسینیم. رأی و نظر مردم برای معاوك می
بدی یه  بیدمار شدد و معاوین ه عبدالرحمان بین موضو  مخفی كرد اا ایخود را از ا

گاه خاصی داشت. یه جایب یهودی نزد معاوین  بیهودی برای معالجۀ او فرستاد. ای
شده برای مداوای عبدالرحمان سمی  زیجوب دستور داد اا در داروی ایه به  بیمعاو

ان مردم گفتده شدود كده عبددالّرحمان بدر اثدر یرد؛ اما در میكشنده قرار دهد اا او بم
ن دارو، در معدده و یدن كرد و در اثر ایز چنیهودی نیب یماری درگذشته است.  بیب

 د.یهای عبدالرحمان مش لی به وجود آمد كه به مرگ او انجام روده
بدن  ن ارور مرموزانه، مهاجرید: در پی ایافزا در ادامۀ نقا داستان می عبدالبّر  ابن

انه وارد دمش  شدد و انتقدام یخالد )برادر عبدالرحمان(، همراه غالمر به  ور مخف
سدد: ینو هودی گرفت و او را به قتا رسداند. سدپس مییب یعبدالرحمان را از آن  ب

 1معروف است.شناسان  نگاران و رجال خیان نزد اارین جریا
گونده ادرور  نیه بدوده، ایدر معاو اوران و بزرگدان لشدیدچرا عبدالرحمان كده از 

د او را از سر یشد. پس با د محق  نمییزینی یشود؟ زیرا با وجود او،  ر  جانش می
راحتی خالفت و سلطنت پددرش را ادامده دهدد و  د بهیزینده یبرداشت اا در آ راه می

 رد!یجای او را بگ

 هین اباد بیز . 5

شدر  حدال او بدرای همگدان  كدهد بود یزینی یه، از مخالفان  ر  جانشیاد بن ابیز
ست. )زندازاده اسدت( یار و معروف است. او كسی است كه پدرش مشخص ن آش

و او را به عنوان برادر خود به جامعدۀ  كردان منسوب یاد را به پدرش ابوسفیه، زیمعاو
                                                           

 .  830د  829، ص 2، ج االصحاباالستیعاب فی معرفة عبدالبر،   بنا. 1
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 آن روز معرفی كرد!
اد از كسانی است كه یان برداشت؟ آری، زیه او را از میاوحال چه شد و چرا مع

اسدت و گدرفتن یكدرده و حتدی در سدر ف در ر د رسماا مخالفدت مییزیعهدی یبا ول
ای  ه در نامدهیدخ آمدده، معاویپرورانده اسدت. در ادار ه را مییح ومت بعد از معاو

وی در جدواب، د فدرا خواندد. یدزیعهدی  تیاد از او خواست اا مردم را به والیز به 
راسدتی  د. بهیه، همانا نامۀ او و درخواستت بده دسدتم رسدیگونه نوشت: ای معاو نیا

م چه خواهندد گفدت، در حدالی كده ید دعو  كنیزیعت با یهنگامی كه مردم را به ب
خواری و نوازنددگی اسدت؟ ای  بداز اسدت و كدارش شدراب مونیباز و م د، سمیزی

 بعد از خود، شتاب م ن. نیید به جانشیزیه! برای معرفی یمعاو
بده مدن خبدر  1!دیدد، گفت: وای بر فرزند عبیه رسین نامه به دست معاویوقتی ا

ن مدن یاواندد جانشد ال كرده كده مییاست دارد و خیزۀ رین شخص انگیده كه ایرس
ر یكنم و در جامعه آبرو ان نفی مییباشد. به خدا سوگند انتساب او را به پدرم ابوسف

 2زم!یر را می
ای  د، هفتدهیدزینی یهدا دربدارۀ جانشد ن حرفیشدن ا  سرانجام بعد از رد و بدل

د. یدبده مدرگ او انجام كدهه به وجدود آمدد یبن اب ادینگذشت كه زخمی در دست ز
 .ای از مردم گفتند كه او به  اعون مبتال شده است عده

سدط شدگان او اد از جمله مسمومیز احتمال قوی دادند كه زیاری از مردم نیو بس
  3ه بوده باشد.یمعاو

د در یدزیت عهددی یدای از فرجام مخالفان و مزاحمان وال ان شد، نمونهیآن ه ب
 دند.یهای گوناگون به قتا رس وهیحجاز و شام بود كه به ش

                                                           

 كنند. نام ی ی از پدرانی است كه زیاد را به او منسوب می ،. عبید1

 .220، ص 2، ج تاریخ یعقوبی. یعقوبی، 2

عسداكر،   بدنا؛ 496، ص 3ج  ستیر اعتالم النتبالء،الدین محّمد ذهبدی،  ؛ شمس235. همان، ص 3
 . 203، ص 19، ج تاریخ مدینة دمش 



   1394راهیان نور ويژۀ محرم الحرام  توشۀ ره 76

هایمبارزهبامخالفانیزیدروش

 دیتبع. 1

بدود. د یدد، ابعیزیت عهدی یها برای مبارزه با مخالفان  ر  وال گر از روشی ی دی
شده مخال  بودند، به نقدا ی دور  معاویه بزرگانی از اها آن زمان را كه با  ر  یاد

 د كرد اا نتوانند مانع اجرای  ر  او شوند.یابع
نه ین زمیعساكر در ا بن عّفان بود. ابن بن عامان دیها، سع تیآن شخص هاز جمل

فده یبن عامدان خل دیسعه، ین باور بودند كه بعد از معاوینه بر ایسد: مردم مدینو می
ن اعتقداد یدتی داشدت و بدا این مدوقعیروانر چنیه و پیام است. او نزد قوم خود، بنی

ن اعتقداد را در قالدب یدی كه اید؛ اا جایرس د نمییزیومت  مردم، هرگز نوبت به ح
  1ن عموم مردم مشهور شده بود.یدر ب كهشعر درآوردند 

وگوی  ه وارد شد و در گفتیبر معاوبن عامان  دیخ آمده است: روزی سعیدر اار
د به نزا  و مجادله برخاست و خدود را بدرای یزیت عهدی یه بر سر والیخود با معاو

 2د خواند.یزیخالفت برار از 
بن عامان را به عنوان والی به خراسان فرستاد اا از مركز  دیه، سعیسرانجام معاو 

ان او را یدغالمدان و ا رافد بده خراسدان رفدت، یو آنگاه كه سع 3ح ومت دور باشد
 4ن شد.ید را به قتا برساند و چنیكردند اا سع کیاحر

 وت به بزرگانکالس. پرداخت حق2

السد و   ا ح یدای از بزرگان مخال  را با پرداخدت پدول  ن روش، عدهیبا ا معاویه
                                                           

 . 223، ص 21، ج تاریخ مدینة دمش  عساكر،  بنا. 1

 .  87، ص 8، ج البدایة و النهایةكایر،  . ابن2

 . 390د  389، ص 5، ج وفیات االعیان وأنباء ابناء الزمانخل ان،   بنا. 3

 . 237، ص 2، ج تاریخ یعقوبی. یعقوبی، 4
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ب در روایدت شدد. در  بن ابی ار، داستان فرستادن پول برای عبدالرحمان رید. پیخر
ای از اهدا  بن شدعبه دسدتور داد عدده رةیمغه به والی كوفه، ین  ر ، معاویاجرای ا

ری یدد را درخواست كنند اا به اعبیزینی یه، جانشیاز معاو كهكوفه را به شام بفرستد 
ره چهدا یدد را خواستارند. مغیزیعهدی  تیند كه مردم والیشی( بگویا نما )به ش

ه شركت كردند و سدپس از او یسخنرانی معاود و به شام فرستاد. آنان در ینفر را برگز
نده یه! ما از آینی خود معرفی كند. آنها گفتند: ای معاوید را به جانشیزیخواستند كه 

كنی؟ و برای چه مدردم را در  م چه خواهد شد؟ چرا معطا مییدان م و نمییخبر ندار
 ی.نی خود معرفی كنید را به جانشیزیگذاری؟ مصلحت آن است كه  انتظار می
ن ین ایبن شعبه بود. فردی به او گفت: پدر او د رةین گروه عروه پسر مغیا هسركرد

ن آنان یهزار درهم. گفت: عجب! د د؟ عروه پاسخ داد: سییگروه را به چه مبلغی خر
 1لی ارزان بود!یخ

ه داشدت و از سدویی یدد و معاویزید فراوانی برای یانها كسی كه همراهی او فوا
بن عمر است.  برای اسالم و جامعۀ مسلمانان به بار آورد، عبدالّلهاری یضررهای بس

د بود كه با گرفتن پول س و  كرد و س و  او آثدار یزیز از مخالفان ولیعهدی یاو ن
ااهر مردی مقدس و برای جامعدۀ آن روز و مدردم  فراوانی داشت؛ چرا كه عبدالّله به

ز بده او یدبن خطاب( ن  ر پدرش )عمرار الگو و نمونه بود. افزون بر آن، به خایآن د
ن لحظه با یهزار درهم گرفت و اا آخر گذاشتند. او برای س و  خود، صد احترام می

  2د كرد.ییه را اأیس وار،  ر  و برنامۀ معاو

 . ترور مخالفان2

های مخال  والیدت شتن شخصیتكهای مبارزه معاویه با مخالفان از جمله روش
                                                           

 . 350، ص 3، ج التاریخالكامل فی اثیر،   بنا؛ 298، ص 40، ج تاریخ مدینة دمش عساكر،  ابن . 1

 .60، ص13، ج فتح البارى )شرح صحیح البخارى(حجر عسقالنی،   . ابن2



   1394راهیان نور ويژۀ محرم الحرام  توشۀ ره 78

 كدهباره عبدالرحمان بدن خالدد و زیدادبن ابیده اجدرا شدد این روش در  كهیزید بود 
 مباحث آن در موانع جانشینی و والیت یزید مطر  شد.

وفهکاهدافشوممعاویهدر

ه اا هنگام مرگ او( شر نفر بودند. ن تۀ جالب یاست معاویان كوفه )از ابتدای ریوال
ه و همدۀ یدن افدراد معاویار كیا از نزدیه بودند یام  ا از بنیین شر نفر، ین ه ایاوجه ا

ان یددستی شر ان از وال ه با همیمعاو دشمنی داشتند. تیآنها به نوعی با اها ب
ان یدی و سركوب مخالفان خود پرداخت و به هر كدام از والیخود در كوفه، به شناسا

ن اعمدال را بده دو دلیدا یدااو  ان كوفه را سركوب كنندد. یعیدستور داد كه به نوعی ش
د معار  و مخدال  هسدتند، از یزیت عهدی یداد: نخست كسانی كه با والانجام 

كنندگان و  نده در زمرۀ كمكیان كوفه كه مم ن است در آیعیش  هن بروند. دوم اینیب
عی یهای بدزرگ شد تیباشند، سركوب شوند و كوفه از شخص دالشهدایاوران سی

 خالی شود. 
 کاد کصور  گرفت؛ چرا كده او اه یبن اب ادیها نیز اوسط ز ن سركوبیعمدۀ ا

نگاران  خیداد. برخی اار ب قرار مییرو آنان را احت اعق نیشناخت. از ا ان را مییعیش
َُ شةیاد یكاَّن ُ» سند:ینو ان مییعیصراحت دربارۀ عمل رد او با ش به َِ َعِلةّی یَتَتَبّ ؛َت

1
 

 «داد. میب قرار یبود و آنان را احت اعق ان علییعیه در پی شیاد بن ابیز
ان در كوفده یعیهای بدزرگ شد تیاز شخصد 3و عمرو بن حمد  2حجر بن عدی

 ر كرد. یارانشان دستگیه آنان را به همراه یبن اب ادیبودند كه ز
                                                           

، ج سیر اعالم النبالءالدین محّمد ذهبی،  ؛ شمس202، ص 19، ج تاریخ مدینة دمش عساكر،   بنا. 1
 .  316، ص4، ج الفتوحاعام كوفی،   ؛ ابن496، ص 3

االستتیعاب فتی معرفتة عبددالبر،   نبدا؛ 679، ص 1 ، جةفتی معرفتة الصتحاباسد الغابة اثیر،   بنا. 2
 .329 ، ص1 ، جاالصحاب

 .174، ص3، ج االستیعاب فی معرفة االصحاب عبدالبر،  بنا. 3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87?searchDepth=1
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بدن  سند: حجر بن عدی و عمدروینو ن دو نفر مییشناسان در شر  حال ا رجال
ن یری چندیروشدن اسدت كده دسدتگ 1بودند. حم  از بزرگان صحابۀ رسول خدا

در اجتمدا  آن  هایی مقدماای الزم دارد؛ چرا كه صحابۀ رسدول خددا تیشخص
 رمؤمنان علدییای داشتند. آنان از حجر بن عدی خواستند كه ام ژهیروز احترام و

و دشنام دهد، اما او حاضر نشد. واضم اسدت كده در آن عصدر دشدنام  كند را لعن 
از یدقدوی ن کثبا  آن به مددرشد و ا جرم بزرگی محسوب می ندادن به امام علی

 داشت.
م كردندد كده بزرگدان و یبدن عددی انظد رو آنان  وماری بدر ضدد حجدر نیاز ا
ن ردن  بن عدی به سبب ابری های كوفه آن را امضا نمودند و گفتند: حجر تیشخص

 از علی، مستح  مرگ است!
 اندد، آمدده اسدت. بدا مطالعدۀ خ، اسامی كسانی كه  ومار را امضا كردهیدر اار

 شود: گان  ومار چند مطلب مشخص و برمال میكنند اسامی امضا
ن ه عددۀ فراواندی از یتی داشته است و ایال ( شهر كوفه در آن روزگار چه وضع

 اند. بوده تیبزرگان بانفوذ ساكن كوفه، دشمن اها ب
گونه عما كردند، در  نیبن عدی ا ن افراد كه در ماجرای حجریب( برخی از هم

ان یر ز دست داشتند و در زمدرۀ لشدین دالشهدایو س مسلمشهاد  حضر  
 د بودند.یزی

هسدتند، دانشدمندان  2ان صحا  سّتهین افراد از بزرگان، رجال و راویشتر ایج( ب
شناسدند.  زگداری و اقدّدس میین افراد اعتماد داشتند و آنان را به پرهیاها سنت به ا

 كنند. تی از آنان نقا مییروار به عنوان راوی یاین افراد در علم فقه و افس
ر، ابوموسدی یداز افرادی كه آن  ومار كذایی را امضا كردند، فرزندان  لحه و زب

                                                           

 . همان. 1

 گویند.  می« هصحا  ستّ »ت، شر كتاب است كه به آنها ارین كتب حدیای اها سنّ . مهم2
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خوبی   ، بدهین اوصدیدالجوشن و عمر سعد هستند. بدا ا بن ذی ز شمریاشعری و ن
كردندد. بندابراین كسدی  شود كه چه كسانی در كوفۀ آن روزگار زنددگی می ار می آش

ا غلبده یاند  بوده ن علییرالمؤمنیان امیعین عصر، مردم كوفه، شد كه در آیگو نمی
 ست. ین نیان بوده است. نه؛ چنیعیبا ش

نه، حجاز، شام یهای گوناگون شهرهای مد وهیه با شیگذشت، معاو كهگونه  همان
ها در    و بررسدییدو كوفه را از وجود مخالفدان خدود پاكسدازی كدرد. بندا بدر احق

د مطدر  یدزیت عهددی یهای بزرگی كه به عنوان مخال  وال تیباره، از شخص ن یا
 ر.یبن زب و عبدالّله دالشهدایبودند فقط دو نفر باقی ماندند: حضر  س

ی كده یسازی و آماده كردن مقدماای برآمد ادا جدا نهیصدد زم ه دریبنابراین معاو
ادا در  ای نوشت و آن را نزد غالم نصرانی خود به نام سرجون مخفی كرد نامه تیوص

 د بدهد.یزینامه را به  تیوقت مناسب آن وص
ها ثابت خواهد شد كه اصا  ر  و نقشۀ شهاد  امام  با ادامۀ پژوهر و بررسی

قاای كه انجام شده یقت با احقین حقیه  راحی شده و ایاوسط خود معاو حسین
 ار خواهد شد. است، آش
 نیان امام حسیی مخ آمده است، دربارۀ مسائا ح ومتیگونه كه در اار همان

ای، مطالبی رد و بدل شده  اابه ه، هم به صور  حضوری و هم به صور  میو معاو
د، چده یدزیژۀ آن حضدر  نتوانسدت بدرای یدت ویده به سبب موقعیاست؛ اما معاو

 رد.یعت بگیب دالشهدایار از سیاجبار، چه با اخت به

 مدینهمکحامعاویهوعزل

بدن  دینه عزل كرد و به جای او ولیت بر مدیاز حاكمه قبا از مرگر، مروان را یمعاو
  1عتبه را قرار داد.

                                                           

اعام، یزید در   مانند ابن ،بر قول بعضی بنا. اما 198، ص 1 ، جاالمامة والسیاسةدینوری، القتیبه   بنا. 1
 اعدام  ابدن) .و ولید بن عتبه را نصدب كدرد نمود مروان را عزل ،نخستین روزهای به قدر  رسیدنر

    (9، ص 5، ج الفتوح، كوفی
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ست؟ چرا مروان كنار گذاشته شد و به جدای یاسی چیی سیجا به ن جایحال راز ا
 د سر كار آمد؟یاو ول

د بده هدر شد لی یددشمنی داشت و معتقدد بدود كده با دالشهدایمروان با س
 دالشدهدایبن عتبه دربارۀ س دیاه ولدگیرا به قتا رساند؛ ولی د بن علی نیحس

ط بدر سدر  كدار یخواست فردی هم ون مروان در آن شرا ه نمییگونه نبود و معاو نیا
 باشد.

نه آغداز یاسی در مدیی سیجا به ن جایم، از همیی كه در مقام اثبا  آن هستیادعا
د، موجب عدزل و نصدب آندان شدده ین اختالف نظر میان مروان و ولیشود. هم می

شدد، نقشدۀ شدهاد   ی اسدت كده اگدر اجدرا نمییها ی از برنامهیجا به ن جایاست. ا
ن شدده ییای از قبا اع آمد. پس  ر  و برنامه ر نمییت پیفیبه آن ك دالشهدایس

نه با شدد  یه قصد نداشته است در مدیگر، معاویبود كه به اجرا درآمد. به عبار  د
 بود. د مروان حاكم شهر مییرو نبا نیبرخورد كند. از ا نیبا امام حس

سهنکتۀمهم

ی كه مردم یها ن مطلب، بیان سه ن ته اهمیت دارد: اول، نامهی  ایر از بررسی دقیپ
ه یشان را به كوفه دعو  كردند، در زمان معاویفرستادند و ا دالشهدایكوفه برای س

 د نوشته شده است.یزیعت یو پس از ب
د گفدت: یدزیان زندگی خود به یه در پایمعاود است. یزیه به یت معاویوص  دوم،

ن یهای بزرگدی را از بد تیام... مردان و شخصد من راه را برای او هموار كرده !فرزندم
هدای عدرب را در  ام و گردن ا كدردهیدزان و محترمان جامعه را برای او ذلیام، عز برده

ه در یدمعاو 1! ..ت او را فدراهم كدنم.یهای حاكم نهیام اا زم ر خم كردهیمقابا او به ز
و گفدت: مدردم عدراق  كدردد یدزیهای مهمدی بده  سفارش نیخصوص امام حس

                                                           

 .174، ص 8، ج البدایة والنهایةكایر،   . ابن1
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ام كنند... ش ی نددارم كده او بدا ادو یكنند اا همراه او ق بن علی را دعو  می نیحس
ه یند )كناكردكند و همان كسانی كه پدرش را كشتند و برادرش را مجرو   عت نمییب

  1رداشتن او كافی هستند.ان بیاز اها عراق است( برای از م
زودی  ای كه در شام خواند، خبر از جنگی داد كه به ن خطبهید در نخستیزیسوم، 

روزی بده یداد پیدبدن ز دالّلهیگیرد و در این رویارویی به واسطۀ عب با اها عراق درمی
  2.دیآ دست می

 مدینهمکحامرگمعاویهونامۀیزیدبهوليد،

ای بده  بر اخت ح ومت نشست. وی نخست در نامده دیزید و یه فرا رسیمرگ معاو
ها بدرای مدن  تیگونه نوشت: از عموم مدردم و شخصد نینه ایبن عتبه، والی مد دیول
ن یدوسدت ایبن علدی. وی بده پ نیر و حسیبن زب خصوص از عبدالّله ر؛ بهیعت بگیب

چه بدوده  کادداشت كوچیكند. آن  د ارسال مییار كوچ ی به ولیادداشت بسینامه، 
د، امدام یدشدود. ول بدن عتبده معلدوم می دیداست؟ مضمون آن از گفتدار و رفتدار ول

. حضر  نیز در پاسخ بده كند  عت میید اقاضای بیزی لبد و برای  را می نیحس
ز به حضر  گفت: برو در پناه خدا، ید نیاو فرمودند: مهلتی ده اا قدری ف ر كنم. ول

آن ه  د خارج شد. مروان بییاز نزد ولز به سالمت ین نیامام حس 3 برو به سالمت!
د گفت: یگاه و سمتی رسمی داشته باشد، در آن جلسه حضور داشت. وی به ولیجا

إَّن »د در پاسخ گفدت: یجا ب ر! چرا انجام ندادی؟ ول نیمن به او گفتم او را در هم
                                                           

؛ یوس  بن عبددالرحمان مدّزی، 55، ص سعد من طبقات ابن ترجمة االمام الحسینسعد،   . ابن1
؛ 295، ص 3، ج ستیر اعتالم النتبالءالدین محّمد ذهبدی،  ؛ شمس414، ص 6، ج تهبیب الكمال

 ،األمتم والملتوک تاریخ؛ محمد بن جریر  بری، 206، ص 14، ج تاریخ مدینة دمش عساكر،   بنا
 .239، ص 4ج 

 .  6، ص 5، جالفتوحاعام كوفی،   . ابن2

 .157، ص 8، ج البدایة والنهایةر، كای  بنا. 3
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 ن تدۀ مهدم« ن خونی است كه دستور دارم از آن محافظت كنم.یا 1؛ذاَك َلَدٌم َمُصوّن
و از  نید بدا امدام حسدیدد است. با اأما در رفتار ولین نقا، نو  برخورد ولیدر ا

شود كه اگر مروان در آن زمدان والدی  شه دربارۀ سخن مروان، روشن میی رفی، اند
در پی این اافاق مش ال   كهرساند و مشخص بود  نه بود حضر  را به قتا مییمد

بده راز عدزل مدروان پدی  كدهنجاسدت یاشد و از  د مییزیر ح ومت یفراوانی دامنگ
 م. یبر می

د یدزیه به یت معاویبن عتبه و وص دین رفتار ولیشود كه ب ن معلوم مییعالوه بر ا
ه بده یدر هماهنگی وجود داشته اسدت. معاویزب و ابن نیی با امام حسیارویدر رو

و هر جا  2 ا ه كن. دا كردی، او را ا هیر را پیبن زب د وصیت كرد: هر جا عبدالّلهیزی
م، وقتدی ینیب رو اسدت كده مدی افتی با او مدارا كن. از ایدنیدست  دالشهدایبه س

بدن عتبده  دیدكدرد، ول کنه را به سوی م ه ادریر شبانه و از بیراهه، مدیبن زب عبدالّله
از  نیری او فرستاد. در حالی كه وقتی خبر حركت امام حسدیری برای دستگ لش
ن عملی انجام نداد، بل ده ید دربارۀ آن حضر ، چنیدادند، ولنه به م ه را به او یمد

  3«!الحمدلّله»گفت: 
بده چشدم  نید با امام حسدیای كه در برخورد ول ن ن تهیار ن و جالبیار مهم

را احضار كرد و در پایان مالقدا   نید، امام حسیخورد، آن است كه وقتی ول می
اگر بدانی كه پس از »و كرد و گفت: به آن جناب ر« برو به سالمت»شان گفت: یبه ا

د، مدرا یدآ ن اندازه كه اكنون از مدن بدد  میید، به همیگران چه خواهی دین، از دیا
  4«دوست خواهی داشت.

                                                           

 .295، ص 3، ج سیر اعالم النبالءالدین محّمد ذهبی،  . شمس1

 .238، ص 4، ج األمم والملوک تاریخ. محمد بن جریر  بری، 2

 .34، ص 2 ، جاالرشاد، شیخ مفید. 3

 .   157، ص 3، ج انساب االشراف. احمد بن یحیی بالذری، 4
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 کهبهمورودامامحسين

ر یرا در پد  دهر اصدلی راه میر از راه معمدول و مسدیزب برخالف ابن نیامام حس
بن  ن شهر، عمرویشدند. والی ا  هشهر م گرفتند و در شب جمعه، سوم شعبان وارد

اند: او  د نوشدتهیبدن سدع نگداران دربدارۀ عمدرو خیبن عاص اشددق بدود. اار دیسع
 دالشدهداین فردی دربدارۀ سیاز چن 1امیه بوده است. شگان بنییپ زورگویی از ستم

، بدده خدددمت  ددهن مطلددب در منددابع آمددده كدده بعددد از ورود امددام بدده میفقددط همدد
د؟ حضر  فرمودند: یا آمده  هد: آقا! شما برای چه به مید و پرسیرس دالشهدایس

زی صور  یوگو، چ ن برخورد و گفتیر از ایب 2ام اا به خانۀ خدا پناهنده شوم. آمده
ر یدزب ن شدخص دربدارۀ ابنید كه همدینگرفته و اعرضی نشده است؛ اما مالحظه كن

م و اگدر یكن ر مدییدسدتگد: به خددا سدوگند او را یگو رد. او مییگ چگونه موضع می
 خواهدد ناراحدت م؛ هدر كدس مییزن داخا كعبه شود، كعبه را بر سدرش آادر مدی

  3 شود!
حركت كردندد و چدون   هالحجه از م در روز هشتم ذی نیسرانجام امام حس

ا یده یبن حنف هاشم )محمد به درخواست بعضی از بنی ،د خبردار شدیبن سع عمرو
ای بده حضدر  رسداند كده در آن  نامده برادر خود امانبن جعفر( به واسطۀ  عبدالّله

د و ادو یبی به شما نخواهد رسدید، از  رف من آسیبمان  هنوشته بود: اگر شما در م
بده نامده  نیب آن ه، زمانی كده امدام حسدیعج 4گری نباش. ز اها شقاق و فتنهین

ی  ن دلسددوزیددد بددا ایبددن سددع اعتنددایی ن ردنددد و بدده راه خددود ادامدده دادنددد، عمددرو
                                                           

 .  522، ص 2 ، جمسند احمد؛ احمد بن حنبا شیبانی، 342، ص 8، ج والنهایةالبدایة كایر،   . ابن1

 .  237، ص عائباً باللّه و بهبا البی ؛ تبکرة الخواصجوزی،   . سبط بن2

 .  170، ص 4، ج تاریخ االسالم محمد ذهبی،الدین  شمی. 3

، األمتم والملتوک تاریخ؛ محمد بن جریر  بری، 209، ص14، ج تاریخ مدینة دمش عساكر،   بنا. 4
 .  292، ص 4ج 
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د. بددان كده یآ بن علی به كوفه می نیاد نوشت: حسیز ای به ابن خود در نامه ااهری
د انجدام دهدی، یافتد و آن ه را با اگر او را به قتا نرسانی، عاقبت  خود  به خطر می

 اوان گرفت؟  جی میین مطالب چه نتایانجام ده! حال از ا

 وفهکبهفرستادنحضرتمسلم

ای بدرای  ارسال شد. حتی عدده نیكوفه به سوی امام حسادی از اها یهای ز نامه
ن اوضدا ، جنداب یددن ایدبا د نیآمدند. امام حس  هبه م دالشهدایدعو  س

شان را به اقوای الهدی یندگی از خود به كوفه فرستادند و ایمسلم را خواستند و به نما
 1ه، سفارش كردند.یكردن قض و مخفی

کوفهمکحانقشنعمان،

ن ه مطلع شد مسلم وارد كوفه شدده و در یوفه بود، بعد از اكر كه والی یشنعمان بن ب
ی و دو دسدتگی یخانۀ مختار ثقفی اقامت كرده است، به منبر رفت و گفت: از جددا

شدود و  ختده مییشدده، خونشدان ر کمردان هدال ها، بزرگ د؛ چرا كه در فتنهیزیبپره
 . گردد... اموال غصب می

شدود كده حركدا   ن نتیجده گرفتده مییها، چند گفتدهن یدشده در ایبا دقدت و اند
 رد.یگ جا سرچشمه می نیان براساس نقشۀ قبلی بوده و از همیرفتارهای وال و

ز بدا آندان یدد: كسانی كه با من كاری نداشته باشند، من نیافزا نعمان در ادامه می
ز بدا آندان جندم یدكاری ندارم و آنانی كه با مدن سدر جندم نداشدته باشدند، مدن ن

الَّظَنةِ  َوَل آُخةَذ ِبةالُقرف َوَل» كنم. ر نمدییا دسدتگیددل كنم... من كسدی را بی نمی
 «كنم. ها قضاو  نمی هوده و اهمتیهای ب من به گمان؛ الُتهَمِ َوَل

اد دسدتور یز د در نامه به ابنیزیكه خواهد آمد،  ن سخن نعمان است؛ اما چنانیا
                                                           

 .   39، ص 2، ج االرشاد، شیخ مفید. 1
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 د امدر كدرده اسدت:یر كند و به اأكیدستگز یداده كه حتی افراد را با حدس و گمان ن
 «ر كن.یبا اهمت و گمان، افراد را دستگ؛ ِِ نَ الَّظ  َو  ِِ هَم الُت ذ بِ ُخ »

د و یعت بش نید، بیستادگی كنید: اگر شما در مقابا من ایگو نعمان در ادامه می
اوری نداشدته یكنم... حتی اگر  ای به شما وارد می رم چنان ضربهید، با شمشیام كنیق

 1باشم.
ر امدروز یدمعنای سدخنان نعمدان بده اعب ،دیشیندین سخنان بیاكنون در معانی ا

نر نعمان سبب شد كد كه وایآ ن مسائا برمییشه در ایاعالم چراغ سبز است. با اند
ۀ جنداب یت، قضیت كنند و در نهایاحساس امن مسلم اران حضر یاصحاب و 

 بود، آش ار شود.شان برای آن فرستاده شده یو هدفی كه ا مسلم
د یدزیۀ حضر  مسلم، مزدوران ح ومت در كوفده بده یپس از آش ار شدن قض

عه حضرمی است. وی یبن رب بن مسلم ن افراد عبدالّلهیای نوشتند كه از جملۀ ا نامه
َّن ُمْسِلَم   تْد أّما بَ »د نوشت: یزیه بود، به یام های بنی كه از وفاداران و سوگندخورده ِِ َف

َِ َفَبا  َقْد َقِدَم  ٍل یْبَن َعقِ  ُِ ِلْلُحَس یَتْتُه الّش یاْلُكوَف ّْن  یِن ْبِن َعلِ یَت ِِ ِِ  یُكْن َلَك فِ یَف اْلُكوَفة
ٌِ َفاْبَتْث ِإلَ  ْمَرَك َو یًا یَها َرُداًل َقِو یَحاَد

َ
َّن الُنْتَمةاَّن  یْتَمُل ِمْثَل َعَمِلَك فِ یَنّفُذ أ ِِ َعُدّوَك َف

ْو ُهَو یٍر َرُدٌل َضِت یْبَن َبِش 
َ
ُِ یٌِ أ ؛َتَضةَت

روان یدا وارد كوفده شدده و پیدمسلم بن عق 2
اقت داشته یخواهی، فردی را كه ل اند. اگر كوفه را می عت كردهین بن علی با او بیحس

های او را اجرا كند، به آنجا بفرست. همانا نعمان مردی ندااوان  باشد و بتواند فرمان
 «زند. ا خود را به نااوانی مییاست 

                                                           

كایدر،   ؛ ابدن57، ص 5، ج الفتتوح، كدوفی اعام  ؛ ابن231، صاالخبار الطوالدینوری، ال قتیبهبن ا. 1
ِه َوََل َفةاَتُقوا الَلةَه ِعَبةاَد الَلة»متن خطبه نعمان بن بشیر چندین اسدت:  .152، ص 8، ج البدایة والنهایة

َقاتِ   ُتَساِرُعوا ِإَلی
ُ
ْمَواُل ِإّنی ََل أ َّن ِفیَها َیْهِلُك الّرَداُل َوُتْسَفُك الّدَماُ  َوُتْغَصُ  اأْلَ ِِ ِِ َف ِِ َواْلُفْرَق ُل َمةْن ََل یَقةاِتُلِنی اْلِفْتَن

َتَح 
َ
َنّبُه َناِئَمُكْم َوََل أ

ُ
َِ َعَلی َوََل أ ِِ َوَلِكةَنُكْم ِإّْن َوََل آِتی َعَلی َمْن َلْم یث ِِ َوََل الُتَهَم َرُش ِبُكْم َوََل آُخُذ ِباْلَقَرِف َوََل الّّظَن

ْبَدیُتْم َصْفَحَتُكْم ِلی َوَنَكْثُتْم َبیَتَتُكْم َوَخاَلْفُتْم ِإَماَمُكْم َفَوالَلِه اَلِذی ََل ِإَلَه َغیُرُه أَلْضِر 
َ
  «. َبَنُكْم ِبَسیِفی...أ

 همان.  .2
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د یدزین نامده را بدرای یز مانند همیوقاص ن بن سعد بن ابی بن عقبه و عمر رةماع
 فرستادند.

ری، یدت كردند و بده اعبیتی احساس امنین موقعیدر چن اران حضر  مسلمی
ن كار نیز یند. مسئول اكردآوری پول و اسلحه  سادگی به خرج دادند و شرو  به جمع

و هدف از آمدنر به  حضر  مسلم هن هنگام، مسئلیمسلم بن عوسجه بود. در ا
دربدارۀ حضدر   نیكوفه آش ار شد؛ البتده خدالف دسدتوری كده از امدام حسد

 كردن امر فرموده بود، اافاق افتاد. ناگفته نماند كه جناب مسلم بر پنهان مسلم
های دشمن و بعضی از  سهیبالّله( عما ن رده است، بل ه دس  اذیخالف دستور )الع

 ، موجب آش ارشدن موضو  شد.اران حضر  مسلمیو  روانیاشتباها  پ
ت داشدته كده یدعی بوده اسدت؟ نعمدان مأموریا سخنان و رفتارهای نعمان  بیآ

ت بدر یدن نعمان بعدد از عدزل از والید؛ چرا كه همیگوبگونه رفتار كند و سخن  نیا
 اد با كمال سالمت به شهر شام بازگشت.یبن ز دالّلهیكوفه و نصب عب

بصره، بدا خدط  اد را برای سرپرستی شهر كوفه ویز ه ح م  ابنیمعاو ن هیجالب ا
ه یدخود نوشته و آن را به سرجون )غالمر( سپرده بود كه چند ماه بعد از مدرگ معاو

 ن ح م را نوشته بود.یه با دست خود ایآن نامه فاش شد. آری، معاو

جهينت

بیان شد، معاویده عامدا  خالفدت یزیدد بدود و شدهاد  امدام  كهبا اوجه به مطالبی 
ای دقی  و سدّری  به معاویه نیز منسوب است؛ زیرا معاویه، شخصاا برنامه حسین

 1و یزید آن را اجرا نمود. كرد ر   برای شهاد  امام حسین
                                                           

سدیدعلی حسدینی اللده  آیدت ادألی  هایی از حقای  عاشتورا ناگفتهاز كتاب حاضر، برگرفته . نوشتار  1
 باشد. میمیالنی 



 
 

 



 
 

م ج  لس پ ن   مج 
 از نگاه دانشمندان غیرمسلمان )ع(قیام امام حسین

 از نگاه دانشمندان غیرمسلمان قیام امام حسین

*عليرضاانصاریاالسالموالمسلمينحجت

 مقدمه

  نگشت خاموش او نور ولی كشت، دشمنت
 خداست! نور نشود، فانی كه جلوه آن آری    

 ندام بعددها كه داد رخ ای حادثه ،کخش و افتیده سرزمینی در پیر سال صدها
 هدای دل بدا سدرانجام و نهداد اداریخ عرصدۀ به همین عنوان، قدم با و گرفت عاشورا
 .یافت جاودانه عالم پیوندی آزادگان

 ،گذشت زمدان كهقدری ژرف و گسترده است  به ،اأثیر قیام سرور آزادگان جهان
 ،پویندگان راه حقیقتو  صاحبان اندیشه  هنه انها آن را به بایگانی ااریخ نسپرده، بل

بیشتر به عظمت آن پی برده و اأثیر آن قیام را حتی در خارج از جهدان اسدالم مدورد 
 اند. اوجه قرار داده

در این جلسه، برآنیم اا شخصیت و قیام امام را از دیدگاه غیرمسلمانان بررسدی 
 نیم.ك

 این نوشتار در محورهای زیر سامان یافته است:
                                                           

 پژوهشگر حوزه علمیه.  *
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 ن. گوهر جاودانۀ ادیا1

 و نددارد مسلمانان به اختصاص اما دنیا آمد؛ اسالمی به در سرزمین حسین امام
 را حضدر  1«بارا آنتوان»ای است.  ایشان، فرازمانی و فرامنطقه و نهضت شخصیت

 المسدیحی( ر دالف فدی تابر )الحسدینك در دانشمند نامد. این می  ادیان گوهر
جاوداندۀ  گدوهر  هبل نیست؛ مسلمانان و شیعه خاص ،حسین امام» نویسد:می

 آزادی تكدحر  دهبل نیسدت؛ ااریخی مرحله کی انها ،حسین. است ادیان همۀ
 2.«..است جاودانی و دائمی اساس و اصا کی او. است انسان
نگاشته، نهضت  را «ایران و حسین امام» تابك كه 3آلمانی «فریشلر ور ك»

 هدر از نظر قطع یارانر، و حسین شدن شتهك» داند: ربال را حماسۀ جهانی میك
 اهدور بده یدارانر و بدزرگ مدرد آن از كه شجاعتی لحاظ از ایدئولوژی، نظریۀ نو 

 4«است. جهان بزرگ رزمی های حماسه از ی ی رسید،
 نشناسدد، امدا را حسدین امدام كسدیهدم  اگر است معتقد 5«گیبون ادوارد»

 در مهربدانی و محبدت ندوعی باشد، كه هم سنگدل ،كند  مطالعه را عاشورا حوادث
 هم ما و گذشته ربالك واقعۀ از مدای  هآن با»  :كرد خواهد آن حضر  پیدا به دلر

 احمدا نیحسد امام كه مش الای را و مشقا  نیستیم، و ن هم واقعه صاحب با
 و عطوفدت ندوعی چنان ده زد؛یدانگ یبرم را خوانندده نیار دل سنم احساسا  ،كرد

 6«ابد.ی می خود در حضر  آن مهربانی به
                                                           

1«.anton bara»، در اندیشتۀ  حستیناالصا كده كتداب  نگار، محق  و نویسندۀ سوری روزنامه
 است.نگاشته را  مسیحی 

   .352د  349، ص الفكر المسیحی فی الحسینبارا، . آنتوان 2

3. «kurt frischler» .مورخ و نویسندۀ آلمانی ، 
4. http://news.aqr.ir 

5« .Edward Gibbon»، .مورخ و نویسنده   

 .  60، ص رهبر آزادگان. رجبعلی مظلومی، 6
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 رک. امر به معروف و نهی از من2

های قومی قیدام  برای رسیدن به قدر  یا رقابت امام حسین كنند برخی اصور می
های ااریخ و دیدگاه و رفتار امام، برخالف این اصور است. حضر  د  ؛ اما دادهكرد

 ۀشدایبهرگونده نامۀ نهضدت،  د با ادوین اساس  هت از مدینه به سوی مكهنگام حر
نهدی از  را امر بده معدروف و درا رد و هدف قیام خو های قومی و رقابت گرایی قدر 

نّ » :كرداصال  امت اعالم  ر و من
َ
ْخُرْج   َلْم   یأ

َ
ِشرًا َو َل َبِّطرًا َو َل ُمْفِسةدًا َو َل َظاِلمةًا   أ

َ
أ

ِِ فِ  ِِ َدةّد  یَو ِإَنَما َخَرْدُت ِلَّطَلِ  اإْلْصاَل َمة
ُ
رِ  یأ

ُ
 یةأ

َ
ْنَهةی َعةِن ُد أ

َ
ّْن آُمةَر ِبةاْلَمْتُروِف َو أ

ِس 
َ
بِ  یَرِة َدّد یَر ِبِس یاْلُمْنَكِر َو أ

َ
  1.« یَو أ

 را  و دمن ادالم، رهبدری میدتكحا مانندد مسائلی، به حضر  دیگر سوی زا
 از و نهدی معدروف به امر گرفتن نادیده الزمۀ آن، كه كند  می اشاره امویان زدایی دین

ی  َمْن : »است ر من
َ
ِِ  ُمَخاِلفاً  الَلِه  ِلَتْهِد  َناِكثاً  الَلِه  ِلُحُرِم  ُمْسَتِحاّلً  َداِئراً  ُسْلَّطاناً   َرأ  ِلُسةَن

 2«الَلِه... َرُسوِل 
ی از اهداف قیام آن حضر  را امر به معدروف و  دانشمندان غیرمسلمان نیز، ی

امیده،  بنی كدهزمدانی »گویدد:  می 3آلمدانی« نمسیو مداربی»دانند.  ر می نهی از من
 را و  سد ،حسین برآمدند، اسالم حرمت کهت مقام در اسالم، اوز ینهك دشمن

 خدواهم قیام معروف به امر برای و ح  راه در من»: گفت می ارا آش ندانسته و جایز
 عما اش گفته به او «.بدهم دست از راه این در را عزیزانم و خود جان اگرچه ...كرد
  4 «داشت. و نخواهد نداشته سابقه دنیا در گاه هید كه عملی ؛كرد

ن خدود كرداری قدم را از حددود فدداكدر فدا امام حسین» گوید: میفریشلر 
                                                           

 .89، ص 4ج ، مناقب آل ابی طالبشهرآشوب مازندرانی،  . ابن1
 .  172، ص فوقعة الط. ابومخن  كوفی، 2

 نامید.« سیاست اسالمی»مورخ معروف آلمانی، كتابی به زبان آلمانی دربارۀ اسالم نوشت و آن را . 3

 .444ص   ،ها آموخ  به انسان درسی که حسیننژاد،  عبدال ریم هاشمی. 4
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اری كبدرای فددا ... اصدمیم ثابدت حسدینكدردبرار نهاد و فرزندانر را هم فددا 
او با پیروی از عقا، مصمم  !و هوس انه معلول هو و نه ناشی از لجاجت بود ،مطل 

 در ،( خودۀمجبور نشود برخالف )عقید  هاا این كند اری كاما فداك ور  شده بود به
 1 .«زندگی ادامه دهد بهبا یزید بن معاویه   سازش

 ندانسدته، دخیا را مادی خواست گونه هید عاشورا قیام نیز، در 2«نز دی چارلز»
 حسدین امدام منظور اگر»  :گوید دیده و می اسالم برای صرفاا  را روز آن اریكفدا

 را انركودك و خواهران چرا فهمم نمی من بود، خود دنیایی های خواسته راه در جنم
3.«كرد اریكفدا اسالم برای او كه كند  می م ح چنین عقا پس برد؟ خود همراه

  

 ها . حفاظت از دین و ارزش3

ری از یهای اسالمی و جلوگ ای ارزشیدر پی حفظ دین، اح اردید امام حسین بی
 فرسای رسدول خددا های  اقت ت و به هدر رفتن االشیعصر جاهلبازگشت به 

كدرد  کای م تب محّمدی كمیاران پاكبازش، به احیو  نیبود! شهاد  امام حس
گفتده شدده  كدهجدا  اری نمدود؛ ادا آنی، درخت اسالم را آباباعبدالَله کو خون پا

 4.«إَّن اإلسالَم ُمَحَمدی الُحُدوِث و ُحَسینی الَبقا »است: 
 نادیدده را اسدالمی قدوانین و بودندد  غیدانگر امیده بنی» :گوید می «لسون نی»

 از ااریخ بنابراین، شتند؛ك را ومت ح صاحبان و نمودند خوار را مسلمین. انگاشتند
 5«است. امیه بنی گردن به حسین خون كه كند  می م ح انصاف روی

شددن عقیدده و ضدع   در برابر سسدت حسین»...نویسد:  آنتوان بارا نیز می
                                                           

 .444و ایران، ص  . كور  فریشلر، امام حسین1

2«  .Charles John Huffam Dickens»، هوفام دی نز، نویسندۀ انگلیسی. چارلز جان 

 .62، ص رهبر آزادگان. رجبعلی مظلومی، 3

 .120، صفر هنگ عاشورا. جواد محدثی، 4

 .64، ص رهبر آزادگان. رجبعلی مظلومی، 5
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 دوره قدو  و کپدس از ید ،زیرا حصار اعتقادا  ؛معنویت و دین، به دفا  پرداخت
بده مظداهر گنداه و  ،اركدرداو بدا گفتدار و  .به ضع  و سستی مبتال شده بود ،اقتدار

ن سدنت رسدول امخالفد، نان عهدشد ،زادگدانسستی حمله برد و در برابدر شدیطان
ه و به گناه و عداو  با بنددگان خددا رفتدار كردل حرام خدا را حال كهو آنان  خدا
بدا  كدهاو با مقاومت در برابر ستیزی  ،از این رو ؛كردماال پیشه صبری بی ،ندكردمی

اسدالم در روندد حیدا  خدود  ،اگدر او نبدود شدد.زره مقاوم اسالم  ،كرداعتقاداار 
 ،زیرا پدیر از ایدن ؛شددار در ضمیر وجدان مسلمانان نمیای استوار و ریشهعقیده

 1.«اسالم به مذهبی سرگشته و متحیر بدل شده بود
و ایدن  كدرد، به جنم ندابرابر اقددام چرا امام حسین كنندشاید برخی اصور 

خطر افتدد و خطدر  خدا به نییآ باید گفت آنجا كه شی است! در جوابكنوعی خود
و مقام،  مال جان، میشود، اقد احساس اسالمی بر جامعۀ ، كفر و المکشر سلطۀ

 پرارزش. كاری است
ٌِ َفاْدَتُلوا»  د:یفرما می علی َل ُِ ْنُفَسُكْم ُدوَّن دِ   َو ِإَذا َنَزَلْت َنا

َ
 هنگامی 2؛ِنُكْم یأ

را فددا  ریخدو كند( جدان د مییشما را اهد ا جانی نید آمد )كه ریپ ای حادثه كه
 «را. اان نید د، نهیكن

م بدن ی، وقتی ابراهنیپس از شهاد  امام حس كهنقا شده  صادق از امام 
ِن َمةْن یا َعِلةَی ْبةَن اْلُحَسةیة»  گفدت: دالَله، خطاب به امام سدجادی لحة بن عب

 «روز شد؟ین مبارزه( پین! چه كسی )در ایای علی بن الحس؟؛ َغَلَ  
 آن حضر   فرمود:  

ََ  ِإَذا» َرْد
َ
ّْن  أ

َ
ّذّْن  الَصاَلِة  َوْقُت  َدَخَل  َو  َغَلَ   َمْن  َتْتَلَم  أ

َ
ِقْم  ُرَم  َفث

َ
 خدواهی می اگر 3؛أ

                                                           

 .   279، ص در اندیشۀ مسیحی  امام حسین. آنتون بارا، 1

 .216، ص 2، ج الكافی. كلینی، 2 
 .677، ص األمالی . شیخ  وسی، 3 
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 اقامده و اذان نمداز، هنگدام است، شده روزیپ( نیحس امام ای دیزی) كسی چه بدانی
 «!(رفتند كسانی چه و ماندند كسانی چه نیبب گاه آن) بگو

د محو اسالم و نام رسدول یزین پاسخ، به او فهماند كه هدف یبا ا امام سجاد
هدا  بر مأذنه« ُمَحَمٌد َرُسوُل الَلِه »و « َل إلَه ِإََل الَلهُ »ن یبود؛ ولی هم نان  ن خدا
گانگی ید د به یزیتخت سلطنت یجا د حتی در شام و پا  د و مسلمانان در همهیپ می

 1دهند! گواهی می خدا و رسالت محمد

 خواهی . آزادی4

 كددهداننددد  ای زیباسددت و همددۀ جهانیددان آن را ارمغددانی بددزرگ مددی ، واژه«آزادی»
ستیزی و عددم  رهبر آزادگان است. حضر  به دلیا ستم دارش امام حسین  الیه

ََ یهَ » بیعت، با شعار ْعِّطة َوالَلةِه »مانددگار  ن كدالمیو هم ن2«الّذَلةِ! ِمَنا َها
ُ
 ُكْم یَلأ

درخشد و از این رو، محبوب  می خیاار کاار بر شهیهم برای 3،«لیالَذلِ  ِإْعّطاَ   یِد یبِ 
مرگ در راه خدا و رهایی از بندگی سدتمگران، افتخدار »جهانیان است. امام فرمود: 

 «مند، بهتر از زندگی ننگین است! است و مرگ عز 
ْوَلی اْلَقْتُل 

َ
ْوَلی َو اْلَتاُر                   اْلَتارِ  ُكوِب  ُر  ِمْن  أ

َ
 4الَنارِ  ُدُخوِل  ِمْن  أ

رندم  خدونی ها . در لحظدهكدردوی حتی آزادمنشی را به دشمنان نیز یدادآوری 
ان یدرمد  افتداده بدود، حرام ینر در گدودال قتلگداه بی در خدونیغروب عاشورا كه پ

ۀ كودكان یگری ورش آوردند. ناگاه صدایها  مهیان، به سوی خیسف یآل ابی خو درنده
  َلُكْم یَو » زانوها برخاست و خطاب به آنان فرمود:ی د. حضر  رویبه گوش امام رس

                                                           

 . 659، ص آمدها دادها، پی ها، روى ها، انگیزه ریشه ؛عاشورانژاد،  . سعید داودی و رستم1

 .300 ، ص2ج  ، االحتجاج علی اهل اللجاج برسی، احمد بن علی  .2
 .354، ص 2، ج  عالم الورى بأعالم الهدىإ، فضا بن حسن  برسی. 3
 .  72، ص حزاناأل مثیرنما حلی،   . ابن4
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َِ آِل یا ِش ی بِ   َت
َ
ْحةَرارًا یُكْن َلُكْم دِ یِإّْن َلْم   اَّن یُسْف   یأ

َ
ٌن َو ُكْنُتْم َلَتَخاُفوَّن اْلَمَتةاَد َفُكوُنةوا أ

؛اُكمیُدنْ  یفِ 
امدت ید و از قیدن نداریدان! اگدر دیابوسدف روان آلیدوای بدر شدما ای پ  1

 «د.یایتان آزادمرد باشیدر دند، یارس ینم
 حسدین»: گویدد می عاشدورا روز وه شد ستایر از پس 2،«ابركدو موریس»

 گذشدت و فرزندد و مدال جان، از خدا خا ر به و ستم... و الم بردن بین از برای...
 زیدر از داده، قدرار خود سرمش  را او شیوۀ نیز ما بیایید پس نرفت؛ استعمار بار زیر

دهدیم  ادرجیم ذلت با زندگی بر را باعز  مرگ و یابیم خالصی استعمارگران دست
3«است! ذلت با زندگی از بهتر باعز  مرگ كه

 

 پردلی، جرأ ، همیشه بشر افراد قرون،  ّی  در» گوید: می نیز 4،«بوید. ما. لا»
 موجدب هدا همین و اند داشدته دوست را روانی شهامت و قلب بزرگی رو ، عظمت

 و شهامت بود این فساد نشود. و الم نیروی اسلیم هرگز عدالت و آزادی كه شود می
 از را عظدیم اریكفددا این كه سانیك با مسرورم ! منحسین امام عظمت بود این

 گذشدته آن ااریخ از سال 1300 كه هرچند ام؛ هكرد تكشر گویند، می ثنا دل و جان
 5«.است

 . الگوسازی5

 كربال نابرابر نبرد و بود انیدیزی آن   از روزییپ هجری، 61 سال عاشورای در ااهر به
 امام به متعّل  قییحق روزییپ  ،یعم نگاه در ولی د؛یرس انیپا به با ا جبهۀ نفع به

 بده عدالم در ماندگار رسمی و راه ام،یق آن در حضر  زیرا بود؛ او ارانی و نیحس
                                                           

 . 120، ص اللهوف علی قتلی الطفوف. سید بن  اووس، 1

2« .morris de cobra»،  .دانشمند بزرگ مسیحی 
 .444، ص ها آموخ  به انسان درسی که حسیننژاد،  . عبدال ریم هاشمی3

4« .L.M. Boyd»، .نویسندۀ غربی 

 .442، ص ها آموخ  به انسان درسی که حسیننژاد،  عبدال ریم هاشمی. 5
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 آزادگدان همدۀ بل ده مسدلمانان، بدرای را م تبی سرخر، خون با و گذاشت ادگاری
 1. است عالم  لبان ح  سرمش  و است باقی خیاار شۀیهم اا كه نهاد بنا جهان
 كدهای را  فقط نتیجه ؛من برای مردم هند چیز اازه نیاوردم» :كرداعالم  «گاندی»
ربال بده دسدت آورده بدودم، كدااریخ زنددگی قهرمدان  ۀلب و احقیقاام دربارااز مط

است همان راهدی را  الزم ،هند را نجا  دهیمم. اگر بخواهیم كردارمغان ملت هند 
 2.«حسین بن علی پیمود كهبپیماییم 

 . حزن فراگیر6

های آن اسدت.  ی بعدد عدا فی و مصدیبت دی كدهربال ابعاد متعددی دارد ك حادثۀ
ان و زنان و شهاد  ا فال، مصائب آن را افزوده است و این امر، حتی كودكحضور 

ادوارد گرانویدا »اأثیر قرار داده است. پروفسور  دانشمندان غیرمسلمان را نیز احت
ربال را بشدنود و آشدفته و كدحددیث  كدهشدود آیا اقلیتی پیدا می»گوید:  می 3«براون

ایدن جندم  كدهی روحدی را كاوانند پامحزون نگردد؟ حتی غیرمسلمانان نیز، نمی
4 .«كنندار  اسالمی احت لوای آن انجام گرفت، ان

 

 ،مسیم حضر  و حسین امام مصائب ركذ از پس 5«اوماس کماساری»
 بدر كده مصدائبی»: نویسدد و می پرداختده بزرگدوار دو ایدن های مصدیبت مقایسۀ به

 اسدت اهیكپر مانند شد، وارد حسین بر كه مصائبی در برابر شد، وارد مسیم
  6«بزرگ. وهیك برابر در

                                                           

 .66، ص آمدها دادها، پی ها، روى ها، انگیزه ریشه ؛عاشورانژاد،  . سعید داودی و رستم1

 .346، ص پرچمدار پیروزى خون بر شمشیر سیدالشهداالله حسینی،  . نعمت2

3 .«Edward Granville Browne»، .پزشک و مستشرق بزرگ انگلیسی 

 .468، ص شهادت شهید کربال از والدت تا بعد ازاقی  با بایی قمی، . 4

5 .«Tomas Garrigue Masar»، .كشیر و متف ر اروپایی 

 .470 د 469، ص شهید کربال از والدت تا بعد از شهادتاقی  با بایی قمی،  .6
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 كهگذراندم  هایی بیدار بودم و با درد و رنج می شب»  گوید: می 1«بولس سالمه»
دو شهید بزرگ امام  ،شاند و در ااریخ گذشتهكار و اخیالام مرا به یاد گذشتگان  اف

بار به مد   والنی در عالقده  کی .را به یاد من آورد و سپس امام حسین علی
 2« .سرودم را سپس شعر علی و حسین و به آن دو بزرگوار گریستم

 کپژوا قلمم در و شد خیس کاش از بالشم كه گریستم چنان» دهد: او ادامه می 
 اف  از کاش های قطره و انداخت گریه به حسین را مسیحی من   .كرد مویه ها ناله

 3«درخشید. و اابید چشمانم
 زمدان حتدی  دهبل ،كدنم مدی احقی  كه زمانی فقط نه  من» :گوید می بارا آنتوان
 حادثۀ كه را زمانی اواند نمی انسان. كنم می گریه حسین امام برای  هم سخنرانی

 حدرف آن از یا بشنود شد، روانه او سوی به  حرمله سوی از كه ایری و اصغر علی
  4«نگیرد. اش گریه بزند و

 ادأثیر احدت عاشورا در احقی  روند در را او كه بخشی ارین برجسته دربارۀ وی
 و رود مدی خدواب به پیامبر قبر سر حسین امام كه وقتی»  :گوید می داده قرار

 گویی عزیزم! حسین: »گوید می و فشارد می آغوش در را او كه بیند می را خدا رسول
 حضدر  كده وقتدی  دور همین «ای. غلتیدده خدون و کخا در كه بینم می را او دارم

 خددایا!: »گوید می و دارد برمی سر و ایستاده برادر خونین جنازۀ سر باالی زینب
  سدینۀ بدر شدمر كه است وقتی منظره، ارین سخت اما ؛...«بپذیر ما از را قربانی این

 5.«كند  می جدا بدنر از سر و گرفته را او محاسن نشسته، حضر 
                                                           

. بولس سالمه، حقوقدان، شاعر و نویسنده، از مشهورارین شاعران و ادبدای كالسدیک لبندان بدوده و 1
 ده است.ای دربارۀ حماسۀ عاشورا سرو منظومه

 .86، ص زندگانی پیشوایانعقیقی بخشایشی، . 2
3. http://shafaf.ir/fa/pages 

4. http://www.tasnimnews.com 

5. http://news.khabaronline.ir 
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اند.  شعر سروده برخی شاعران غیرمسلمان، حتی دربارۀ مصائب امام حسین
 انگیدز غم منظرۀ و كند  می اشاره پیشۀ یزید ستم سپاه ادبی بی به 1«راسا. آ جستیس»

 ای. نواختند خود های شالق با را امام کمبار دهان ها آن»...   :نویسد می چنین را آن
 ام! دیدده پیدامبر لدب بر فروهشته  فولیت هنگام و  همالئ مهبط بارها من كه دهانی

 را بیننددگان كده است یكپا بدن همان این شدی! خوار ستوران پای زیر كه بدنی ای
 معجدونی شدده، کخشد و ریختده تكدمبار هدای رگ از كه خونی. كرد می مسحور
 ای. اسدت نشدده رندم الهی رنم چنین با اسبی سم هید نونكاا كه است آسمانی

 آهندم ابدد بدرای چمنی! نه و است علفی نه او روی در كه ربالك بایر و برهنه زمین
 فا مه پسر مقدس پارۀ بدن او، سرزمین در كه چون باد! پوشیده او بر آه و حزن
  2.«كرد اقدیم خدا به را خویر رو  كه است افتاده

 قدرار حسدین امدام ادأثیر مصدیبت احدت اندیشدمندان غیرمسدلمان نه انها
 مسیم ابلی  مصیبت حضر  برای آن حضر ، عزاداری روش از  هبل اند، گرفته

« اسالم دارگرییب در نیحس امام منبر نقر» نویسندۀ كتاب .كنند می استفاده زین
  دانیواا كتابخاندۀ از روزی كدهكدرد  نقدا من برای حّسون، ریزه خیش»: سدینو می

 كتداب هدزار از ریبد به چشمم اسالمی، های كتاب ژۀیو قسمت در. كردم می دنید
 را علدت ر كتابخاندهیمدد از اعجدب، بدا .افتاد نیحس امام دربارۀ چاپی و خطی

 گسدترش به رو ریاخ های سال در عیاش دندید  انیواا علمای كهگفت  او و دمیپرس
 افدزوده گروند، می تیب اها م تب به ایدن در كه كسانی اعداد بر روز به روز نهاده و

 امدام تیدمظلوم امدر، نیدا علدت كده دندیرس جهینت نیا پس از بررسی به شود. می
 هدای دسدته اندداختن راه بدا و سدوگواری مجدالس در را آن عهیش كه است نیحس

 اییددن در كده شدند مأمور  انیواا سوی از ای عده پس دارد؛ می نگه زنده زنی، نهیس
                                                           

   شاعر انگلیسی. .1

 . 70د 69، ص رهبر آزادگانرجبعلی مظلومی،  .2
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 به و كنند را گردآوری نیحس امام دربارۀ چاپی و خطی كتاب هر و بگردند اسالم
آن  مظلوماندۀ شدهاد  ادكردید در انیعیشد روش از اسدتفاده بدا ادا بیاورند،  انیواا

 - شدد بدر دار آنهدا بداور بده كده - میمسد حضدر  تیمظلوم انیب به حضر ،
 1«دهند. گسترش را تیحیمس نییآ  ،ی ر نیا از و بپردازند

 . پیروزی7

ااهر آن  غالب بود؟ به كسیربال چه كدر  كهشود  در اینجا این سؤال مطر  می
 كهست دهد؛ اما حقیقت این است  در میدان نبرد دشمن را ش كهپیروز است  كسی

لی ،  های دینی ادای ا در این جنم پیروز میدان بود؛ زیرا در آموزه امام حسین
َهْل »احق  اهداف، ماندگاری و شهاد  و پیروزی ااهری هر دو پیروزی است. آیۀ 

ُصوَ  ِبنا ام دن رو امدداست؛ از ایدن معندر همیدداار بدن 2«ِن ییِإْحَدى اْلُحْسنَ  إّلا َتَرّبَ
َّن َمْن َلِحَق بِ  ...»  نامد: شهاد  را در راه خدا، فتم می حسین ِِ  یَاَما َبْتُد َف

؛َو الَسالُم   اْلَفْتَح   ْدِرِك ی  َلْم  یْلَحْق بِ یاْسُتْشِهَد َو َمْن َلْم 
به من بپیوندد، شهید  كسیهر  3

 « رسد! شود و اگر نپیوندد، به فتم و پیروزی نمی می
را شخصیت سیاسدی و مدذهبی اسدتانایی در  ینامام حس« ماربین»پرفسور 

و  در ااهر، یزیدد، حسدین»...   داند: چهارده قرن دانسته و او را پیروز میدان می
امیه را بدار از هدزار بدار  یزید و همۀ بنی شت؛ اما در با ن، حسینكانصارش را 

او و  روز بدده شددهاد  رسداند؛ اّمددا امددام حسددین کهددا را در ید شدت. یزیددد آنك
 4«شد.ك  رفدارانر را اا ابد و هر روز می

                                                           

1. https://www.rasekhoon.net 

 .52آیۀ  :. قصص2
  .75، ص کامل الزیاراتقولویه،  . ابن3
 . 218 ، صآفتاب تابان والی  امام حسین. محمدی اشتهاردی، 4
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  گویدد: ربال، میكددربارۀ ایمان اسدتوار و پیدروزی قهرمدان  1«ارالیاكاوماس »
حسین و یدارانر ایمدان  كهگیریم، این است  ربال میكاز اراژدی  كهبهترین درسی »

ی عدددی افوق و برادر كهند كردها با عما خود، روشن  اند. آن استوار به خدا داشته
با وجود  شود، اهمیتی ندارد. پیروزی حسین رو می ح  با با ا روبه كهدر جایی 

 2«داشت، باعث حیر  و شگفتی من است! كهاقلیتی 

  . جاودانگی8

 هدا آن و پرونددۀ فرامدوش زمان و گذشت در فرآیند د معموالا د ها و انقالب دادها رخ
  دهنشدد، بل فراموش زمان بستر در انها نه حسین امام نهضت شود؛ اما می بسته

آن  قیدام در ماندگاری متعددی فراگرفت. عواما را جهان آن گسترۀ و بیشتر آن شعا 
 برای كه گرفته اعل  نیپروردگار بر ا ارادۀ الهی. مشیت جمله از اثرگذارند؛ حضر 

 كه كرد یدكاأ امر بر این نیز، زینب حضر  3زنده ماند. عاشورا نهضت شه،یهم
 4ببرند. بین از را آنها اوانند نمی و دشمنان ماندگارند همیشه بیت: و اها دین

 
 عشد  بده شدد زنده دلر آن ه نمیرد هرگز

 

 
 

 مددا دوام جریدددۀ عددالم، بددر اسددت ثبددت
 

 ایروینم»اند.  هكرد اصریم جاودانگی بر این نیز غیرمسلمان برخی دانشمندان
 برای امام حسدین»ه است: فناناپذیر دانسترو  این قیام را جاودانه و  5«واشنگتن

ن  لدی ؛یزیدد نجدا  بخشدد ۀزندگانی خود را با اسلیم شدن بده اراد كهن بود  مم
او یزیدد را خلیفده  ،داد بخدر اسدالم اجدازه نمدی آزادیمسئولیت پیشوا و نهضدت 

منظدور رهدا  د را برای قبول هدر نداراحتی و فشدار بدهوزودی خ به و ، بنابراینبشناسد
                                                           

1. Thomas Carlyle. 
   .3، ش مجلۀ نور دانش .2

 .  8آیۀ  :. ص 3

 .101حزان، ص األ نما حلی، مایر  . ابن4

5« .Washington Irving»، آمری اییمدار  نویسنده و سیاست. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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در زیدر آفتداب سدوزان و روی  .امیده آمداده سداخت ساختن اسدالم از چنگدال بندی
 ۀو ای نموند !ای پهلدوان !رو  حسین فناناپذیر برپاسدت ،انتعربس ۀهای افتید ریم

 1 !«ای حسین و ای شهسوار من !شجاعت
 از پدس ،حسدین خونخدواهی صدای هم هنوز 2،«تانیك سلیمان» دیدگاه از

 و خشونت بنای حسین با یزید، ... پسر ! معاویه ای»: رسد می گوش به ها قرن
 داد زیندب خواهرش به شیرینی هدیۀ برای و برید را سرش گذاشت. را رحمی بی
 بده هدم هندوز كده برآیدد  رفددارانر و شدیعه نای از شیون فریاد و بیاید ربالك به اا

 3«است. بلند حسین خونخواهی
 كده دالوری و شدجاعت آن ح ، بده» :گوید می 4«س سای سرپرسی»هم نین 

 قدرون ایدن امدام در كده اسدت بدوده ای درجده به دادند، بروز خود از قلیا عّدۀ این
 آندان گشدود! آفدرین و احسدین بده زبان اختیار بی شنید، را آن كه كسی هر متمادی،

 5«گذاشتند. باقی ابد اا خود برای زوال و غیرقابا بلند نامی

 . بیداری امت اسالمی9

دن رو  مبدارزه و ید، جامعدة اسدالمی را ا دان داد و بدا دمنیشهاد  امام حسد
ده یم اموی به دور آنان كشدیفداكاری در وجود آن، حصار درخودفرورفتگی را كه رژ

ها  افت كه ح  و ارزشیخراش، جامعه در ن حادثة دلیخت. از پس ایبود، در هم ر
مدی یست، بل ده رژیبند نیی پاهای اسالم چیست و دولت، نه انها به اصول و ارزش

ن یت نخسدتیدخواهدد جامعدة اسدالمی را بده جاهل ز و مستبد اسدت كده مییخونر
                                                           

 .61، ص رهبر آزادگان. رجبعلی مظلومی، 1

 . دانشمند و نویسندۀ مسیحی.2
 . 236، ص مشعلی و دژى امام علی. سلیمان كتانی، 3
4« .Percy Molesworth Sykes»، نگلیسی.خاورشناس ا 
 .  68، ص رهبر آزادگان. رجبعلی مظلومی، 5
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م مدوج ك مكجاد شد و یه دستگاه ح ومتی این رو، موجی از انّفر علیاز ا 1برگرداند؛
َو َبةَذَل »  خوانیم: در زیار  اربعین می 2اسالمی را فراگرفت. ۀداری سراسر جامعیب

ِِ َو َح   ْسَتْنِقَذ ِعَباَدَك یَك لِ یُمْهَجَتُه فِ  ِِ یِمَن الَضاَلَل  خدون( نیحسد) او 3؛َرة اْلَجَهاَلة
  «دهد. نجا  گمراهی ر یح و جهالت از را بندگانت اا كرد ناار او راه در را پاكر
 شهیدان خا رۀ و قیام بزرگداشت با كه است معتقد 4،«اوندون اامالس پورشو»

 جامعده در ایادار و اریكفددا بزرگدواری، آزادزیستی، معنویت، رو  همیشه ربال،ك
 و رسدید خواهدد اعدتال و فرهنگدی غندای به فرهنگی فقر از جوشید، جامعه خواهد
 یادبودهدا و در رفدت؛ زیدرا خواهدد پدیر معقول حیا  مسیر در و سرزنده همیشه

 مدن» گوید: می شد. او خواهد خواهی اقویت آزادی حماسی و رو  ها، بزرگداشت
 از عدالی، های اریكفدا این. دانم می را ااریخی برزگ خا رۀ این برپاداشتن اهمیت

 آن خدا رۀ و بخشدیده اراقدا را بشدریت ر دف سدطم ،حسدین امام شهاد  قبیا
 5«شود! یادآوری و بماند باقی همیشه است شایسته

 
 و خدون غلتیدده شدد کهر حد  در خدا

 

 ادددا بندددای كفدددر از آن، برچیدددده شدددد 
 

 او افسدددیر ایدددن اسدددرار كدددردخدددون 
 

 

 مّلددددت خوابیددددده را بیدددددار كددددرد
 

 . سلب قدرت از امویان10

مَ  یا َبِنةیة»روزی ابوسفیان خطاب به افراد قبیلۀ خدود گفدت: 
ُ
َِ یةأ ! َتَلَقُفوَهةا َتَلُقة َِ  

نیدد و آن را بده كای فرزندان امیه! با خالفدت اسدالمی مانندد ادوپ، بدازی  6؛اْلُكَرة
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بمانندد؛ امدا  كدهامیه آمده بودند  دهد، بنی این جمله نشان می« دیگر پاس دهید. ی
ومتشدان  میدت آندان را سدلب و از اسدتمرار حكمشروعیت حا قیام امام حسین

 . كردجلوگیری 
 امددام مظلومیددت اثبددا  بددر دلیددا بزرگتددرین» :گویددد می انگلیسددی 1،«مددادام»

 سابقه ااریخی هید در بود. اش شیرخواره کودك دادن قربانی ها، مسلمان حسین
 را آب، او دادن عو  دغا آن قوم و بیاورند آب  لب برای را  فا شیرخواری ندارد،
 بده و كدردثابت  را حسین مظلومیت دشمن، عما این. دادند قرار جفا ایر  عمه
 رسدوای و برچیدد را امیده بنی مقتددر خانددان عز  بساط مظلومیت، نیروی همین

  2«...نمود عالمشان
 بریم: این نوشتار را با گزارش داستان زیر به پایان می 

خ نهاوندی آمدده اسدت كده در زمدان یمرحوم ش ، اثر«جواهر ةنیخز»در كتاب 
ی از پادشداهان فرندم، سدفیری بده اصدفهان  ی ی از سال ین صفویه، از سوی ی

ندد ریاضدی، هیئدت و ای كده در علدوم متعددد، مان )پایتخت آن روز( آمد؛ نمایندده
كرد كه از غیدب و نیدت افدراد خبدر  اسطرالب ماهر بود. در مجالس متعدد ادعا می

دهد. او از علمای اسالم خواست، دلیا قا ع و برهانی شفاف بدر نبدو  رسدول  می
اگدر از آوردن »گفدت:  ای بداقی نگدذارد و می كه شدبهه كننداقامه  گرامی اسالم

روزی سدلطان از علمدای « چنین دلیلی عاجزید؛ بدانید كه دین شما بر ح  نیست!
اا در مجلس او كه با حضور سفیر فرنم اشد یا شدده بدود،  كردبزرگ دین دعو  

 بوده، رو« محدث مالمحسن فیض كاشانی;»اند  حاضر شوند. ی ی از علما كه گفته
ای سفیر مسیحی! چقدر سلطان شما و بزرگدان دینتدان »فرنم كرد و گفت:  کبه پی
اند! كسدی الید  ایدن كدار  ند كه در چنین مسئلۀ بزرگی مانند او را فرسدتادها عقا كم

آن سدفیر « ارین مرد ملت خویر و داناارین آنان به فنون علم باشدد. است كه بزرگ
                                                           

 ه.سالمعارف قرن نوزدهم فران . از نویسندگان دائرة1

   .33ش  . مجلۀ شمیم معرفت،2
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بدود از  کناراحتی به خود لرزید و نزدیدچون این كلما  سنگین را شنید، از شد  
ای عالم مسلمان! سر جایت بنشین، عجله م ن »غضب، بمیرد. صدایر بلند شد: 

دانسدتی  و از گلیم خویر پای درازار مدار! به ح  مسیم و مادرش سوگند! اگدر می
كردی كه مادری مانند مرا نزاییده است و  چه علوم و كماالای نزد من است، اقرار می

درستی كه در معركدۀ امتحدان، منزلدت و  ا كسی كه شایستۀ این كار است منم. بهانه
در ایدن « اوان هر كس روشن شود. پس امتحان كدن ادا كالمدم را اصددی  نمدایی.

اش را بیدرون آورد و از  هنگام، مرحوم فیض دست در جیب خود برده، مشدت بسدته
در ف در بدود.  مسیحی ندیم سداعتی« بگو در دست من چیست؟»مسیحی پرسید: 

دیددی چگونده »ناگاه رنگدر پریدد و بده زردی گراییدد. محددث كاشدانی گفدت: 
به ح  »سفیر مسیحی گفت: « ا  بر مال شد و ادعاهایت پوچ از كار درآمد! نادانی

دانم در دسدت ادو چیسدت؛ ولدی ف در و سد و   مسیم و مادرش سوگند! من مدی
آن ده در دسدت »گفدت: « ؟چده علتدی»پرسید: « دیگری دارد.  متحیرانۀ من علت

بهشدت  کاو چگونه به خا كهبهشت است و من در ف رم  کاوست، مقداری از خا
شاید در حساب او اشتباه شدده و »باز مرحوم فیض گفت: « ای؟ دسترسی پیدا كرده

نه، به ح  مسیم و مدادرش، چندین »مسیحی گفت: «   ناقص باشد!ا قواعد علمی
سدفیر « بهشت در دسدت مدن باشدد؟ کخاشود  پس چگونه می»پرسید: « نیست!
با آهنگی متین گفت:   آنگاه مرحوم كاشانی« ام؟ من هم فقط در همین مانده»گفت: 

كربالست و پیامبر ما فرمدود  کای از خا ای سفیر! آن ه در دست من است، قطعه»
ای از بهشت است؛ پس آیا دیگر جا دارد كه ایمان نیداوری بدا این ده بده  كربال قطعه

« داندی كده اشدتباه در آن نیسدت؟ علمدی و حسداب خدود، یقدین داری و می قواعد
و صدایر بده شدهاد  وحددانیت پروردگدار و « گویی! راست می»مسیحی گفت: 

  1بلند شد و مسلمان گردید. رسالت رسول گرامی اسالم
 

                                                           

1. http://www.zaaer.ir 



 

 
 

لس  ممج  ش   ش 
يان لکچگونگی ش  ها در دهه اخیر  يابی آن و داليل قدرت فیریکهای ت گیری جر

 فیریکهای ت گیری جریان لکچگونگی ش

 ها در دهه اخیر یابی آن و دالیل قدرت

 *مهدیفرمانيانترکداالسالموالمسلمينحجت

مقدمه

ورود فرهنم غرب به جهان اسالم و فروپاشی امپرااوری عامانی، بازااب فراوانی در 
صدد سدال  کدر ی كهارین مسائلی است  اساسی جامعه اسالمی داشت. خالفت از

. در همدین زمینده، كدردسنت را به خود مشدغول  ر مسلمانان اها گذشته، ذهن و ف
یا شدد.  ها حزب و گروه سیاسدی اشد تاب نگاشتند و دهكران اسالمی صدها  متف

خالفت اسالمی از دست رفته بود؛ جهان اسالم گرفتار فرهندم غدرب شدده بدود و 
 شد.  میدی دیده نمیهید بارقه ا

رفدت از ایدن  ار اصدلی بدرای برون دسنت مصری، راه ران اها اعدادی از متف
دغدغه دین داشدتند و  كه ای دانستند. عده را، بازگشت به سل  می کوضعیت اسفنا

خدود را سدلفی  كندد خواستند فرهنم غرب بدر ادار و پدود مسدلمین سدایه اف نمی
اندداز شدد و محمدد عبدده،  نامیدند. بازگشت به سل  نخستین بدار در مصدر  نین

الدین خطیب و سید محمد رشید رضا نخستین افرادی  بی، محبكواكعبدالرحمان 
                                                           

 یار و رئیس دانش ده مذاهب اسالمی دانشگاه ادیان و مذاهب. دانر *
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ند، امدا وهابیدان از ایدن شدعار سدوء كردشعار بازگشت به سل  را مطر   كهبودند 
ار سدل   دایمیده را بده عندوان اف ار ابن و افند و خود را سلفی نامیدند كرداستفاده 
ایمیده  ار ابن دای از دردمنددان مسدلمان بده دام اف چندین عدده ندد؛ و اینكردارویج 
  1افتادند.

ومت اسالمی  م، اأسیس حك ها برای احیای خالفت اسالمی یا دست این گروه
اسدالم  فیدر را در جهدان م جهداد، ا دگاه با ح 2ه،كرد کایمیه امس به فتواهای ابن

فیری از  های ا همه جریان كهاوان با قا عیت گفت  بنابراین، می 3ند.كرد نهادینه می
اند. به  ایمیه اند و همه سلفیان احت اأثیر ابن ری  سلفیه بیرون آمده های ف دل گرایر

به اسم سل   كهروست  ایمیه روبه ای به نام ابن عبارای، امروزه جهان اسالم با پدیده
 دهد. فر دیگر مسلمانان فتوا میكو به  كند  خشونت را ارویج می گری، و سلفی

فیری،  های ا وااه درباره جریانكبنابراین، در این نوشته در پی آنیم اا با بیانی 
 م. یبه بحث بپرداز

یگریخچهسلفیتار

 آرای به اوجه هشتم، قرن در ایمیه ابن اهور از قبا ااروش:  کگرایی به ماابه ی سل 
 محددثان میدان در حددیث، اصدحاب ری دف هدای روش از ی دی ماابده بده سل ،

ار  دگان اصدحاب حددیث مقیدد بودندد ادا از افبزر از  یفی و بود مطر  سنت اها
ادوان  . فقهای اثرگرای مدینده در دو قدرن اول هجدری را می نندسل  خود عدول ن

حنبا دانست. خدود  های پیر از احمد بن گرایی در سده سلفی  ردقراوالن روی پیر
 ر اصحاب اثر مدینه انظیم  اساس ف حنبا بسیار مقید بود عقاید خود را بر  احمد بن

                                                           

 به بعد. 248 ، صمبهب یا  بدع ؛ سلفیه. نک: محمد سعید رمضان البو ی، 1
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. در زمدان محددثان قدرون سدوم ادا هشدتم، ن ندداز آن عددول  م اناال و حتی كند
ار گذشتگان و  ه افگرایی معنایی به غیر از معنای لغوی نداشت؛ یعنی اوجه ب سلفی

 کس از محدثان به حدیث خیرالقرون امسدكاین اوجه، مقید به زمانی نبود و هید 
، هر روز به اعدداد افدرادی «سل »لمه ك. بنابراین، با اوجه به معنای لغوی كرد نمی

 1شد. گرفتند، افزوده می قرار می« سل »احت پوشر مفهوم  كه
ایمیده و اسدتدالل بده حددیث  با اهدور ابن تب:کم کگرايی به عنوان ي سلف 

خیرالقرون، محدوده زمانی سل  مقید به قرون فاضدله )قدرن اول ادا سدوم( شدد و 
مفهوم سل  از معنای لغوی به معنای اصطالحی اغییر معناشناختی یافت. در ایدن 
نگاه، فهم ااهرگرای سل  )صحابه، اابعین و اابعین اابعین و ائمده اربعده( از فهدم 

 کگرایی ی گرای خل  )اشاعره و مااریدیه( برار شد. در این زمان، دیگر سل  ااأوی
تب در مقابا اشداعره، اصدحاب  م کم خود را به عنوان یك  مك  هنبود، بل  ردروی

ایمیده در حدال  . امام این احدوال  بده دسدت ابنكرد حدیث و مااریدیه معرفی می
تبی به ندام  برای نخستین بار از م برىكال ةالفتوى الحموی تابكانجام بود. وی در 

بدا  2تبی با عنوان سلفیه در جهان اسدالم اأسدیس شدد. چنین م سلفیه نام برد و این
ن یداز نویسندگان ا کهید ی كهرسیم  بررسی امام آثار ملا و نحا، به این نتیجه می

 اند. ه ردتبی به نام سلفیه یاد ن اثر از م
د در            عیار است  سلفی امام کخود ی كه  د یوس  قرضاوی  كهجالب است بدانیم 

لمده سدلفیه، ك كدهاصدریم دارد  الی الرشد ةالصحوة االسالمیة من المراهقتاب ك
 گوید: لفظی جدید است و به اازگی در ادبیا  جهان اسالم وارد شده است. وی می

چه زمدانی در جهدان دانم از  ها( اعبیر جدیدی است. نمی اعبیر سلفیون )سلفی
                                                           

هدای ف دری سدلفیه در جهدان  گرایرمقالده »؛ درس ستلفیه، آشنایی با فرق تسنن. مهدی فرمانیان، 1
 .104 ، شمشكات، مجله «معاصر

 .40-34 ، صفتوى الحمویة الكبرىایمیه،   بن. ا2
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گفتندد  ها، اها حدیث، اها اثر یا حنابلده می اسالم شایع شده است. قبالا به سلفی
رفدت. دعواهدا و  ار میكدالم در عقایدد و اهدا رأی در فقده بده كددر مقابا اها  كه

مشاجرا  علمی و عملی زیادی میان حنابله و اشداعره و مااریدیده در  دول اداریخ 
 1اافاق افتاده است.

 رفتن محاق به با زیرا ؛است واقع با منطب  و دقی  بسیار قرضاوی یوس  گاهدید
فیه خبدری سدل تدب م از سكد هدید حاضدر، عصدر اا هشتم قرن از ایمیه ابن ر ف

الدین خطیب و سدید  را در شمال آفریقا، محب« سلفیه»نداشت و نخستین بار لفظ 
ند. وهابیت در این هشتاد سال گذشته از ایدن اسدم بده كردمحمد رشید رضا مطر  

تدب سدلفیه ندام  تب خدود را م و خود را به عنوان سلفی و م كردنفع خود استفاده 
 دائرة المعارف اسالم« سلفیة»نویسنده مدخا  كهنهاد. شاید به همین علت است 

(encyclopedia of Islam) هدای  بده جریان  هچاپ لیدن، سلفیه را نه به وهابیت بل
 2ه است.كردسلفی شمال آفریقا ا الق 

فيریدرعصرحاضرکهایتجریان

 شدورهایك در فیری ا های جریان از متنوعی و متعدد های گروه اخیر، سال سی در
هتاى استالمی در جهتان  جنبشتداب كمجیدان در كد كهاند  جود آمدهو به اسالمی

 غالبداا  كه است هكرد اشاره ها جریان این از گروه صدها به گسترده، صور  به ،عرب
 سدلفیه و  البدان، و صدحابه سدپاه وهابیدت، فیدری ا اصدلی جریان سه از ی ی به

مقتضدیا  زمدان بده  و شدرایط ادابع هدا گروه این اركا. اند وابسته( القاعده) جهادی
اندد و گداه اصدالا سدلفی  های دیگدر بوده سلفیه جهادی پیوسته، اگرچه قبالا از  ی 

جهداد را واجدب دانسدته،  كهارین گروه سلفیه جهادی است  اند. بنابراین، مهم نبوده
                                                           

 .201 ، صالصحوة االسالمیة من المراهقة الی الرشد. یوس  قرضاوی، 1
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 صدها گروه به آن متعل  است.

فيرمسلمانانکوهابيتوت

امام مسلمانان را به خا ر اوسا بده اروا   ایمیه، ار ابن وهابیت احت اأثیر آرا و اف
بدر كفدر اكافر بده كدجلدی و  کبده شدر کبزرگان و احترام به قبور اولیای الهی، مشر

ان زمان رسول كمشر کمسلمانان در عصر حاضر از شر کداند و معتقد است شر می
ار است. بندابراین، مسدلمانان بایدد دوبداره اسدالم بیاورندد،  بیشتر و بزرگ خدا
و از آبا و اجدداد خدود ابدّری بجویندد. در غیدر ایدن  كنندداین را به زبان جاری شها

شتن آنها در صور  امتنا  كصور ، مهدورالدم بوده، جان و مالشان احترام ندارد و 
از پذیرش دوباره اسالم واجب است و اموال و زنان و فرزندانشان به عنوان غنیمدت 

د بده  میلیارد و پانصد میلیون مسدلمان  کدر نگاه وهابیت، ی 1شود. جنگی اخذ می
و مهدورالددم هسدتند و حتدی  کافر و مشدركددد همگدی  ان ایشدان مسل غیر از هم

گذارند و بایدد  نیستند، بدعت کالمسلمین و  البان اگرچه مشر سلفیانی ماا اخوان
 2از بدعت دست بردارند.

یشان ك قه حتی به هماین فر كهرسیم  با مراجعه به ااریخ وهابیت به این نتیجه می
ه و بیشدتر مقتدوالن دوره اول  دردان اعتقدادی خدود هدم رحدم ن مسدل فقهی و هم

اند، اهدا سدنت  بدا فتداوای محمدد بدن عبددالوهاب بده قتدا رسدیده كدهوهابیت، 
فیر مسدلمانان، هدم در آثدار  ا 3اند. اصحاب حدیث بوده  ردمذهب با روی حنبلی

                                                           

، کشتف سدید محسدن امدین ؛ مانندد:آثار متعددی كه در نقد وهابیت نوشته شده اسدت :. بنگرید به1
 .، رویكرد عقالنی به باورهاى وهابی الدین  بسی ؛ نجموهابی  آیین؛ جعفر سبحانی، االرتیاب

، امام كتاب و مقدمه ربیع مدخلی بر آن. اضواء السلفیة علی الجماعة االخوانیة. نک: نورة بنت حسن غاوی، 2
اوان به آثار ربیع مدخلی، از بزرگان وهابیت، مراجعده كدرد كده همده را مشدرک و كدافر یدا  می ،در این زمینه

 داند. گذار می كم بدعت تدس

كده هدر دو را وهابیدان  المجد فی تتاریخ النجتد؛ ؛ عامان نجدی،تاریخ نجد غنام،  حسین بن. نک: 3
 اند.  عصر او نوشته  رفدار محمد بن عبدالوهاب و هم
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شود و هم در رفتار وهابیان در دوره پیدایر  عبدالوهاب به وضو  دیده می محمد بن
 نیم.ك در ادامه به برخی از آنها اشاره می كهشود  و دوره اهور مجدد دیده می

، ده چیز را ناقض اسالم دانسته، االسالم نواقضعبدالوهاب در رساله  محمد بن
ن برای كرددر عباد  خدا، مانند ذبم  کم؛ شر داده است: ی ب آن فتوا فر مراكبه 

امام   هبه عقیده او بسیاری از مسلمانان مشمول آن هستند! و حال آن كهغیرخداوند 
 میدان خدود و خداوندد كده كسدیدانندد. دوم؛  مسلمانان نذر را مخصوص خدا می

، بده اجمدا  كندد ای قرار دهد و آن واسطه را بخواند و از وی  لب شفاعت  واسطه
عبددالوهاب از اجمدا  یادشدده،  افر است! البته معلوم نیست مراد محمد بن كعلما 
فیر مسلمانان  ا كهنظر فقهای اسالمی است یا فقط خودش منظور است! چرا اافاق

اافاق و اجمدا  فقهدای اسدالم  به خا ر شفاعت از اولیای الهی، به هید وجه مورد
یا  ن ندفیر  ان را اكمشر كه یكسفیر شهر  دارد. سوم؛  قول به عدم ا  هنیست، بل

بده  کمكافر است! هشتم؛ كیا عقیده آنها را درست بپندارد،  كند فرشان اردید كدر 
فر است. البته ااهراا منظور محمد كمسلمانان،  ان و یاری رساندن به آنها علیهكمشر

 كهمسلمانان غیروهابی، به ویژه صوفیان و شیعیان است  ان،كعبدالوهاب از مشر  بن
 1مسلمانان نظر داشته است! ! ... او در همه این موارد انها بهكنند به پیامبر اوسا می

 نویسد:  ربال میكی از نویسندگان وهابی درباره حمله وهابیت به  بشر، ی ابن
ری گران از امام ا راف نجد  هجری آغاز شد، عبدالعزیز لش 1216وقتی سال 

ت داد. این سپاه بر اهالی شدهر كحر ربالكو جنوب حجاز به قصد اصرف سرزمین 
بدر روی قبدر  كهشت و گنبدی را كها  ربال وارد شد و بیشتر آنها را در بازارها و خانهك

و اشدیائی را  كردو آن ه را در ضریم و حوالی آن بود، غار   كردحسین بود، خراب 
شمارش قابا  كهبا زمرد و یاقو  و جواهرا ، زینت شده بود و دیگر چیزهایی را  كه

                                                           

 .243-231 ، ص1 ، جرساله نواقض االسالم، مجموعة الرسائل. محمد بن عبدالوهاب، 1
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ندد و حددود اهدر بدا امدام  ردنیست، همه را برداشتند. آنها در آنجا زیاد درندم ن
ربال را كحدود دو هزار نفر از اهالی  كه حالی  برداشته بودند گریختند، در  كهاموالی 

 1شتند.ك
ادرین  از قبیمنویسدد:  جمیا صدقی زهاوی درباره حمله وهابیان بده  دائ  می

صدور    هنگام وارد شدن به شدهر  دائ ، مدردم را بده كهارهای وهابیان این بود ك
سان از دم ای   ی ند و همگی را به  ردو بزرگ رحم ن کوچكشتند و به كجمعی  دسته

های مادرانشدان  هدای شدیرخوار را بدر سدینه شمشیر و نیدزه گذراندندد و حتدی  فا
ری قرآن بودند نیز به قتا رساندند و مشغول فراگی كهای را  ن عدهیبریدند. هم ن سر 

سراها و مساجد بردند،  اروانكدرون خانه بودند به بیرون و به  كهوقتی همه افرادی را 
و  و سدجود بودندد كدر مساجد در حال ر كهسانی را كهمه را به قتا رساندند. حتی 

بداقی  كسیبه جز بیست و چند نفر از اهالی آن شهر، دیگر  كهشتند، به حدی كنیز 
ای را بده قتدا رسداندند و در  در روز اول عده كه ور بود  شتن اینكنماند ... و نحوة 

هدا وارد شددند  ر و خدعه به مردم امان دادند و چدون بدر آن روز دوم و سوم از راه م
ای دیگدر را ادا وادی  ها را از آنها گرفتند و همگی را به قتا رسداندند، و عدده اسلحه

گاه در سرما برهنه و عریان و بددون هدید لباسدی آنهدا را رهدا  آنامان دادند و « وّج »
هدا را  تابكهای نقد و اثاث منزلشان را به غار  بردندد. حتدی  ند و اموال و پولكرد

 كدههایی  تابك؛ كرد بادها آنها را ورق ورق می كهوچه و بازار ریختند كروی زمین و 
هدای حددیث و فقده و  تابكقیده های بخاری و مسدلم و ب ها و نسخه در بینشان قرآن

 1217رسدید. ایدن عمدا فجیدع در  به هزاران األی  می كهدیگر علوم وجود داشت 
 2قمری به وقو  پیوست.
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سعود در دوره اول اهور  سیاسی آل کمكآن فتاوای محمد بن عبدالوهاب با 
وهابیت عینیت یافت و قتا بسیاری از مسلمانان را رقم زد. همین روش و سدیره، 

عایمدین و  بداز و ابن در آثدار بن كدهشیوه و روش وهابیت در عصر حاضر اسدت 
 شود.  جبرین از علمای بزرگ وهابیت در دهه اخیر دیده می بن

فيرشيعهکسپاهصحابهوت

در قدرن دوازده . گدردد بداز می 1ری دیوبندیده ری سپاه صحابه به جریان ف ف پیشینه
الله  ولی ایمیه بود. شداه ار ابن حاما برخی از اف كه كردهجری در هند فردی اهور 

بعدها بدا عندوان  كه كردتبی ایجاد  دهلوی با الفی  اصوف و مااریدیه با سلفیت، م
ی از  داوان سلفی یدا ی ا به هید وجه نمیدیوبندیه ر شناخته شد.« دیوبندیه»تب  م

گاه به برار بدودن فهدم سدل  بدر فهدم  های سلفی دانست، زیرا این فرقه هید جریان
ایمیده را قبدول  فیدری ابن ار ا دبرخی از اف كهخل  معتقد نیست، اما از آن جهت 

 شود. های سلفی یاد می ی از جریان دارد، از روی اسامم از دیوبندیه به عنوان ی
فیدر  بده ا كدهستان به وجود آمدد كفیری سپاه صحابه در پا جریان ا 1985ر د

فیدر  اری به غیرشیعه نددارد، زیدرا بزرگدان دیوبنددی قائدا بده اكپردازد و  شیعه می
بدودن برخدی اعمدال  کالله دهلوی در عین اعتقاد به شر ولی مسلمانان نبودند و شاه

افر ندانسته و بدر مسدلمان كمسلمانان، برخالف وهابیت آنها را به خا ر این اعمال 
فر شیعه، كید دارد، ولی برخی از فتواهای بزرگان دیوبندیه مبنی بر كبودن مسلمین اأ

فیر شیعیان و به شهاد  رسداندن شدیعیان شدده  ی برای سپاه صحابه بر ا مستمس
سدتان بایدد از حضدور شدیعیان كپا كهای سپاه صحابه آمده است ه در بیانیه 2است.

                                                           

؛ سدیدمهدی علیدزاده موسدوی، 13 ، شطلتو ،«دیوبندیده»نک: مهدی فرمانیدان،  ،. درباره دیوبندیه1
نامده  ، پایان«های كالمدی دیوبندیده یشدهنقدد و بررسدی اند»؛ محمدد اهر رفیعدی، مكتب دیوبنتد

 كارشناسی ارشد مؤسسه امام خمینی.
 .11 ، شسراج منیر، «گرایی دیوبندیه سپاه صحابه نماینده افراط». نک: علیرضا میرزایی، 2
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خدواهیم. لدذا در ایدام عدزاداری اباعبداللده  سدتان بددون شدیعه میكخالی شود و پا
در  1رسانند. ه، شیعیان را به شهاد  میكردجا  عزاداری حمله  به دسته الحسین

دیگدر نیدز در  فیدری نار سپاه صحابه، چندین گدروه افرا دی و اكسه دهه اخیر در 
ارین  ر  یبه و جیر محمد از مهم ر جهنگوی، لش ا گرفته است. لش ستان شكپا

  2ستان هستند.كفیری در پا های ا گروه
شورهای كستان و كفیری علیه شیعه در پا های ا ی از عواما گسترش گروه ی

سدنت  دیگر، رفتار برخی از شیعیان در اوهین و اهانت به مقدسا  و بزرگان اها
بیت، آقدای یاسدر الحبیدب در لنددن در  اها  هاست؛ ماا آقای اللهیاری در شب

 كهای سخنی به این مضمون داشتند  الله خامنه ای متعدد. آیت های ماهواره  هشب
های   هایی و لندنی، اشیع واقعی نیسدت. ایدن سدخن اشداره بده شدب اشیع آمری

 ا و لندن است.  شونده از آمری ای پخر ماهواره

جهادیوگسترشخشونتوقتلبهاسماسالمسلفيه

از دل آن،  كدهجهدادی اسدت  ۀفیدری، جریدان سدلفی ارین جریدان ا سومین و مهم
تابی از سدید قطدب بده ندام كالقاعده و داعر بیرون آمد. پیدایر سلفیه جهادی به 

مدا در  كهتاب بیان داشت كگردد. سید قطب با نگارش این  باز می معالم فی الطری 
اسدت، زنددگی  بددار از جاهلیدت زمدان پیدامبر كهان جاهلیت قرن بیستم، دور
جای  همان فرهنم غرب است از بین ببریم. اا این كهنیم و باید این جاهلیت را ك می

، كدردایشدان مطدر   كدهای  الی نداشت، اما دومدین مسدئله سخنان سید قطب اش
س بده ایدن جاهلیدت كدهدر  كدهجهان اسالم را به اال م انداخت. وی بیان داشت 

                                                           

 نامه كارشناسی ارشدد، پایان ،«های كالمی دیوبندیه نقد و بررسی اندیشه» . نک: محمد اهر رفیعی،1
 فصا آخر.

 .«لش ر جهنگوی و  یبه»، فصا گرایی در پاکستان افراطجواد جمالی،  ک:ن .2



   1394راهیان نور ويژۀ محرم الحرام  توشۀ ره 114

افر است و امام شهرهای اسالمی، شدهرهای جداهلی اسدت و كراضی باشد او هم 
افر شدند. سید قطب كم سید قطب  ها به ح چنین امام مسلمانان و شهرهای آن این

 النبی مدیندةجداهلی بده   دهاز م هم دون پیدامبر كده كردبه پیروان خود اوصیه 
یا  دهندد و سدپس بدا جهداد بدرای اشدیا  شهر اسالمی اشد کو ی كنندهجر  

 1وشند. ومت اسالمی ب ح
را   دالمسلمین به اف در همان زمان، اعدادی از جوانان اندرو و افرا ی اخوان

شدورهای عربدی كفیدری متعدددی را در مصدر و  های ا سید قطب پیوستند و گروه
فیدر و  التاند از: جماعه المسلمین یا گروه  ها عبار  ارین گروه ند. مهمكرداأسیس 

ری مصطفی و گروه الجهاد به رهبری محمد عبدالسالم فدرج.  الهجره به رهبری ش
هدا در گسدترش  تابكی از اأثیرگدذارارین  ی كهتابی است كعبدالسالم فرج مؤل  

، جهداد را الغائبته الفریضتةتاب كر جهادی در میان جوانان مصر است. وی در  اف
اند، لذا بایدد آن را دوبداره  هكردها آن را فراموش  مسلمانان قرن كهداند  ای می فریضه

. ایشان جهاد را ماا نماز، واجب عینی برای هر مسلمان، اعم از زن و مرد، كرداحیا 
هْم »م آیه  مان اسالمی را به حكدانسته، امام حا

َ
ْوَلِ هَك یَوَمهن ّل

ُ
نهَزَل الّلهُ  َفل

َ
ْحُكهم ِبَمها أ

داند. به نظر وی،  و جهاد علیه آنان را واجب می كند  افر معرفی میك 2«ُهُم اْلَكاِفُروَ  
ام مسلمان، بر دشمنان خارجی، یعنی  جنم و جهاد علیه دشمنان داخلی، یعنی ح

ر غدرب را در داخدا از بدین  دبار جهانی، مقدم است و اا مدافعان اف غرب و است
ضدای مخالفدت بدا ارایب ف معناسدت. بددین  نبریم، پرداختن به دشمن خدارجی بی

  3ا گرفت. غرب، به داخا جهان اسالم برگشت و جنم میان مسلمانان ش
افر بده كدجنم افغانستان فرصت خوبی بدرای سدلفیان جهدادی بدود. شدوروی 
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و دفا  از اسالم و مسلمانان با فتواهای جهادی علمدای  كردشوری اسالمی حمله ك
سنت و وهابیت واجب شد. این احلیا باعث شد بسیاری از سلفیان جهادی به  اها

مشدغول جهداد علیده « عدرب د افغدان»یدا « العرب افغان»افغانستان رفته، با عنوان 
غبدت ایدن شوروی شوند. فتاوای جهاد علمای وهابیت و دیوبندیه در ایدن زمینده، ر

و اسدامه بدن الدن پدس از آشدنایی بدا عبداللده َعدّزام، رهبدر  كدردافراد را دوچنددان 
جا به عنوان  م جهاد علمای وهابی، راهی افغانستان شد و در آن ها و ح العرب افغان

 1هایی از خود نشان داد. ار شد و رشاد كمعاون عبدالله عزام مشغول به 
های ا العداای  الله عّزام به دسدت سدرویسبعد از جنم افغانستان و ارور عبد

بار  1994الدن به سودان رفت. در  ه شدند و اسامه بنكند ها پرا العرب ا، افغان آمری
الدن را بده عندوان رهبدر خدود  دیگر سلفیان جهادی دور هم جمع شدند و اسامه بن

شدد؛ ستان اأسدیس كفیری القاعده در پیشاور پا ارایب گروه ا ند. بدینكردانتخاب 
، یعنی بعد از اامام جنم افغانستان، باز 1988البته برخی اأسیس القاعده را به سال 

ادرین  مهم كدهبا اأسیس القاعده،  2افی برای آن وجود ندارد.كشواهد  كهگردانند  می
ا در آفریقدا مدورد  دهای آمری خانه هدا و سدفار  ا بود، پایگاه هدفر مبارزه با آمری

ایی بده  دها نفدر از نظامیدان آمری لقاعده قرار گرفت و دهی و انتحاری ا حمله موش
نیدا و كا در  های آمری خانه گذاری در سفار  دست القاعده به قتا رسیدند. با بمب

ایی در خلیج عدن، القاعده به عنوان گروه اروریستی  شتی آمریكاانزانیا و حمله به 
الدن  و از بن كردتان اهور ا معرفی شد. در این زمان  البان در افغانس از سوی آمری

الدن از سدودان بده  برای حضدور در افغانسدتان دعدو  بده عمدا آورد و اسدامه بدن
                                                           

؛ سلسدله مقداال  وحیدد مدژده بتر بتام جهتانغوغایی نک: ابوولید مصری،  ،ها العرب . درباره افغان1
 )بیست مقاله( در خبرگزاری آوای افغان.

اسدت  واخواتهتا ةالقاعدكتاب مفید  ،آثار فراوانی نوشته شده است. ی ی از این آثار ،. درباره القاعده2
مصاحبه كرده و سپس این اثدر را كه كمیا  ویا، نویسنده آن، با بیر از بیست نفر از سران القاعده 

 األی  كرده است.
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الدن را بده عندوان رهبدر گدروه اروریسدتی  ا، اسامه بن . آمریكردافغانستان عزیمت 
با مخالفت  البان مواجه شدد. یدازده سدپتامبر  كه كردالقاعده از  البان درخواست 

های دوقلوی اجار  جهانی به اسم القاعده امدام  اد و حمله به برجاافاق افت 2001
.پس از آن كده بدن الدن در سدال كردا به افغانستان و سپس عراق حمله  شد و آمری

مصدری و رهبدر گدروه  کمدن الظدواهری پزشدی ا كشته شد. ایبه دست آمر 2010
 1الجهاد مصر، رهبر القاعده شد.

ا  حمله به عراق، گروه جدیدی در عراق شا در خلیج فارس و  با حضور آمری
رهبری آن را ابومصعب زرقاوی بر عهده داشت. زرقاوی بیشترین حمال   كهگرفت 

از آن  كده كرد های خود استدالل می خود را به سمت شیعیان نشانه گرفت و در بیانیه
دسدت شدده و بده قتدا مسدلمانان  افر همكدای  با آمری کافر  مشركشیعۀ  كهجهت 

وشد، لذا بیشترین ك شور عراق میكن فرهنم جاهلی در كردپرداخته و برای نهادینه 
ا به هدفر برسدد و  ومت شیعه در عراق باشد اا نه آمری حمال  ما باید متوجه ح

 . كند نه شیعه بتواند در عراق جای پایی پیدا 
اسدالمی و اافاقدا  سدوریه، القاعدده شدورهای كبا اهور بیداری اسدالمی در 

 کمكو دیگر پیروان القاعده را به  كرداعالم موجودیت  جبهة النصرةسوریه با عنوان 
ندار جبهده كر البغدادی بده سدوریه رفدت و در   لبید. القاعده عراق به رهبری ابوب

هدای مختلد   النصره به جنم علیه دولت سوریه پرداخت. اختالفا  داخلی گروه
ر البغدادی از فرامین رهبر القاعده سوریه، یعندی  ه در سوریه باعث شد ابوبالقاعد

محمد جوالنی، سرباز زند و اختالفا  به قتا میان اعضای جبهه النصره و القاعدده 
عراق منجر شود. مسئله به ایمن الظواهری، رهبر القاعده، گزارش شد و وی دسدتور 

گوش فرا دهد، اما  جبهة النصرةنی رهبر ر البغدادی به فرامین محمد جوال داد ابوب
                                                           

 الدن در ها در زمان قتا اسامه بدن نک: خبرگزاری جمهوری اسالمی و دیگر خبرگزاری ،. در این زمینه1
 .م2010 سال
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ر البغدادی از بیعت ایمن الظواهری خارج شد و داعر )دولت اسالمی عراق  ابوب
 كهفیری جدیدی به وجود آمد  . بنابراین، در این زمان گروه اكردو شام( را اأسیس 

ارین مخالفان خود را  ومت در عراق و شام است و مهم یا ح ارین هدفر اش مهم
  1داند و با دولت سوریه و عراق در جنم است. عیان عراق و شام میشی

خدود  كدهفیری جهان اسالم هسدتند  های ا ارین جریان این سه جریان، مهم
شوری با نام خاصدی كاند و در هر  ار اقسیم شده کوچكدام به صدها گروه كهر 

 اند.  اهور یافته

هایسلفیگيریجریانلکچراییش

گرای بدیا در صدحنه  م ر اسال اف کگری، فقدان ی بستر رشد سلفیارین  شاید مهم
سدنت بده دنبدال  جهان اسالم باشد. بعد از فروپاشی امپرااوری عامانی، جهان اها

. از كدردایجاد بدیلی برای امپرااوری عامدانی بدود و در ایدن زمینده ادالش فراواندی 
بدر پدذیرش خالفدت اندازی جنبر خالفت در هند، پیشنهاد رشید رضدا مبندی  راه
المسدلمین و  مذهب یمن از سوی مسلمانان اا اأسیس اخوان م قریشی و زیدیكحا

حزب التحریر همگی در راستای احیای خالفت اسالمی بود. حمید عنایدت در دو 
سنت  ران و مصلحان اها اثر معروفر درباره اندیشه سیاسی مسلمانان و االش متف

علمدای  كدهسالمی، به خدوبی نشدان داده اسدت اندازی مجدد امپرااوری ا برای راه
هدایی  حا سنت در زمینه اندیشه سیاسی با وضعیت فعلی جهان اسدالم چده راه اها

هدا جدواب  حا ایدن راه كدهار از آن بود  اند؛ اما مسائا جهان اسالم پی یده ارائه داده
 دهد. 

الم ری متعددی در جهان اسد های ف ؟ جریانكرد حال باید جهان اسالم چه می
                                                           

 ، مجلده«جبهة النصره الهدا الشدام مدن التأسدیس الدی االنقسدام ». نک: حمزه مصطفی مصطفی، 1
 م.2013، نوامبر 5 ربی لالبحاث و دراسا  السیاسا ، ش، مركز العدراسات السیاسیة
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از  ک، امدا هدید یدكندد ماندگی و احقیر مسدلمانان را جبدران  ا گرفت اا عقب ش
 اری از پیر نبردند. كها  جریان

سید جمال و محمد عبدده آن را در  كهشعار بازگشت به سل ،  كهجا بود  در این
ای ماا وهابیت و سید محمد رشید رضا  ه بودند، از سوی عدهكردانداز  جهان  نین

ای یافدت و  ایمیده ایمیه مصدادره شدد و بازگشدت بده سدل  افسدیری ابن ابنبه نفع 
گری محمد عبدده سدرعت  رفت به سمت اصال  می كهر جهان اسالم،  چرخر ف

نبایدد  كدهایمیه چرخید و اافداقی  بگیرد، به وسیله شاگردش رشیدرضا به سمت ابن
نهدا روش خدروج جهدان ایمیه به عندوان ا ار ابن بیفتد افتاد و جهان اسالم در دام اف

 وجودآمده، افتاد. بست به اسالم از بن
ری جهان اسالم بده وهابیدت )بدرای  در این زمان برخی از مسائا سیاسی و ف 

شور مهدم عربدی، یعندی مصدر، سدوریه، ك. پنج كرد کمكایمیه(  ر ابن گسترش ف
 شدورهایكشرق گرایر یافتند و جریان چپ در  کاردن، عراق و لیبی، به سمت بلو

  1اسالمی گسترش یافت.
گری در جهان اسالم، خود شعار بازگشت بده سدل   عاما دیگر گسترش سلفی

قداست خاصی دارد و یادآور دوران خالفت خلفا « سل »لمه كسنت،  بود. نزد اها
سدنت، دو چیدز در قددر   و صحابه و اوج قدر  خالفت آنهاسدت. در نگداه اها

دار خالفددت؛ و دیگددری گسددترش سیاسددی مهددم اسددت؛ نخسددت امپرااددوری و اقتدد
شور اوحیددی. مهدم كو ابدیا آن به  کشورهای مشركهای اسالمی و فتم  سرزمین

مهم ابهت و اقتدار خالفت است. حال اگدر   هم االم باشد یا نه، بلكحا كهنیست 
ای نباشد و بازی ه دست دیگران باشد مهم نیست، مهم اقتددار  ارهكخود خلیفه هم 
باقی باشد. اگر قریشی باشد بهتر و اگر نباشدد مهدم نیسدت؛ باید  كهخالفت است 

سدنت، ایدن اقتددار در  افی است. در نگاه اهاكاقتدار امپرااوری وجود داشته باشد، 
                                                           

 .2 ، شسراج منیر ،«نقر سازمان كنفرانس اسالمی در گسترش وهابیت ». نک: حسن اس ندری، 1
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ها اجلی یافته اسدت. لدذا  امیه بیر از دیگر خالفت دوره خلفا و سپس در دوره بنی
 1بازگشت به سل ، یعنی بازگشت به اقتدار گذشته.

بدا دسدتگاه  كهاوحیدی سلفیان است   ردر سلفی، روی گسترش اف دلیا دیگر
سنت، اعم از اشاعره، مااریدیه و اصدحاب  سنت سازگار است. امام اها ری اها ف

 كدهسدنتی  سب هستند. یعندی امدام اهاكحدیث، قائا به نظریه خل  افعال عباد یا 
الله، خلد  خددا و  امام افعال اختیاری اولیاء كهاند  احت اأثیر اصوف نیستند، قائا

اواند حتی افعدال اختیداری خدود را  نمی كهسب عبد است. با این افسیر، پیامبری ك
اساس  و مریض را شفا دهد؟ بنابراین، بر  كند اواند مرده را زنده  بیافریند، چگونه می

دهندد، َمجداز  بت میالله نس خل  و شفا را به اولیاء كهسنت، آیاای  ااب اها امام م
م است. لذا استغاثه كبر امام آیا  قرآن، حا« ا شیءكخل  »است نه حقیقت و آیه 

دهدد  می کسدنت، بدوی شدر سب نزد همه اهاكبه اروا  اولیای الهی، بنا بر نظریه 
 2اللده را بپدذیرد. وینی اولیاء دصوفیانه داشدته باشدد و والیدت ا  ردروی كه مگر این

اری از اهدا سدنت موجدب شدد یاز غدرب و روشدنف ری بسدی برخاسدته یگرا عقا
ز ی، بل ده از مقولده خرافدا  جداک  شدریاوسال  و اضرعا  را نه از مقوله مصاد

خی ین، اف ر اداریگری هم نوا شوند. بنابرا یت و سلفینه با وهابین زمیندانند و در ا
ا بدرای نه مسداعدی ریا كننده است و زمیان روشنف ری اسهیخل   افعال عباد و جر

 آورد. رش اف ار سلفی به وجود مییپذ
بر  كهگری در سلفیان است  ر اموی گری، حضور اف عاما دیگر گسترش سلفی

ه است و اگدر جریدان كند سنت سایه اف الم اهاكر و  ااریخ و رجال و حدیث و ف
  سنت رشد می های عامانی در اها ردسنت رخت بربندد، یقیناا روی اصوف از اها

                                                           

 .247  ، صبدع  یا مبهب ؛سلفیه. نک: محمدسعید رمضان البو ی، 1
، نظریده اشاعره و ماتریدیتهدرس ، سن  نامه فرق و مباهب کالمی اهل درس. نک: مهدی فرمانیان، 2

 كسب و نقدهای وارده به محتوای آن.
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ری، در اهانت بده  رفتار اشتباه  ی  مخالفان اقریب در شیعه، به این  ی  ف. كند
د امدوی اأثیرگدذار    ر عامانی سنت، به شد  در گسترش اف مقدسا  و بزرگان اها

گری در جهان اسالم است  ر ناصبی ر اموی، باعث گسترش اف است. گسترش اف
د سنی بده شدد    دعوای شیعهشود.  گری در جهان دیده می هایی از ناصبی  نشانه كه

 سنت اأثیر بگذارد. گری در میان اها اواند بر گسترش سلفی می
گری، به قدر  رسدیدن شدیعه در ایدران و  دیگر عاما مساعد در گسترش سلفی

سدنت بده مراادب بیشدتر از  شورهاست. خالفت اسالمی، نزد اهاكسپس در دیگر 
شدده امپرااددوری و خالفددت سددنت در  ددول ادداریخ همی شددیعیان اهمیددت دارد. اها

ومت رسدیده،  گذار به ح شیعۀ بدعت كهبینند  از منظر خود می كهنون كاند. ا داشته
ومت برسد، این پرسدر بدرای آنهدا  در   ح  است نتوانسته به ح كهای  اما سنی

گدردان شدده و شدیعه  سدنت روی خددا از اها كدهجاسدت كا از  مشد كهشود  می
گدردان  ادرین دلیدا روی است. در نگداه آنهدا، مهم افر را قدر  دادهكگذار و  بدعت

سنت، دور شدن آنها از ایمان و عما سل  است. لذا بازگشت به  شدن خدا از اها
ایمیده  شود و بده شدد  احدت ادأثیر ابن ها مطر  می فقط از سوی سلفی كهسل  

جوانان  كهشود  رفت جهان اسالم از این وضعیت مطر  می حا برون است، انها راه
 1پذیرند. ز آن را مینی

دههاخيرکفيریدریکهایتیابیجریاندالیلقدرت

ای، حضور  و شبهه کفیری، بدون هید ش های ا یابی جریان ارین عاما قدر  مهم
ر سدید قطدب، همده  اساس اف دهه اخیر است. بر  کا در منطقه در ی نظامی آمری

ال  ما از جاهلیت قرن بیستم است و جاهلیت قرن بیستم چیدزی بده غیدر از  مش
                                                           

 .198-165 ، صنقد و بررسی اندیشه تكفیر. نک: سالم بهنساوی، 1
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ا با امام  آمری كهدهه است  کحال ی 1راسی و اومانیسم نیست.كفرهنم غرب و دمو
. كندد د آمده است اا این فرهنم را در منطقه نهادینده   د حتی به صور  نظامی  اوان

چیست؟ جنم و جهاد علیه آنها مسلمان متدین غیرامند  کدر این صور  وایفه ی
 گان به آنها در منطقه.كنند کمكو مسببان و 

افر اسدت و فرقدی كدمان اسدالمی، كسعود هم ماا بقیه حا در نگاه القاعده، آل
 کمدكومت شیعه عراق رسماا بدا  اما ح 2ها نیست؛ ومت سعود و دیگر ح میان آل

نین در  دول اداریخ همیشده چ . همكردار آمده و باید با او مخالفت كا بر سر  آمری
وخدان كسنت بوده و امروز، هم ون زمدان حملده هال ومت عراق در دست اها ح

ای  دبار دیگدر آمری کمغول به بغداد به همراهی خواجه نصیرالدین  وسی شیعه، ی
به فتم بغداد دست زده و وایفه هدر مسدلمانی  کافر و مشركدستی شیعه  افر با همك

، لدذا همده كندد ا احق  عملی پیددا  نگذارد این پیمان میان شیعه و آمری كهاست 
رار  دپیمانی را گرفته، از ا باید جلوی این هم  د  د حتی با عملیا  انتحاری  مسلمانان 

 .كنندااریخ جلوگیری 
بده  كهالتبلی ،  جماعةا در افغانستان باعث شد بسیاری از جوانان  حضور آمری

هدای  اری به سیاست نداشتند، جذب گروهكی مشغول بودند و ابلی  مذهب دیوبند
اوان جهان اسالم را از ور ده  امروز دیگر با ابلی  نمی كنندفیری شوند و احساس  ا

هدا را  فیدری پیوسدتند و وزنده ایدن جریان هدای ا سقوط نجا  داد. لدذا بده جریان
 ند.كردار  سنگین

های جهدادی عدزم  روهومت در مصر باعث شد گ از ح« محمد مرسی»سقوط 

                                                           

 .143  ، صمعالم فی الطری . نک: سید قطب، 1
كه به نقد اف درا  سدلفیه  السلفیة الجامیةعقیدة الطاعة وابدیع المختل  . نک: جمعی از محققان، 2

های ابوولیدد مصدری بده محقد  اسدترالیایی  نامده ،سعود پرداخته است. هم نین  درباره آلجهادی 
 درباره القاعده و جواب ایشان درباره حاكمان عربستان و ایران در اینترنت. 
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مانده برای احقاق ح  خدود، فقدط  انها راه باقی كنند، اصور دنكخود را بیشتر جزم 
ار سلفیه جهادی و  جهاد و مبارزه مسلحانه است. یقیناا سقوط مرسی به گسترش اف

شدورهای دیگدر، مادا ادونس و ك. اگر این اافاقا  در كرد کمكفیری  های ا گروه
یابی  والر در رأس امدور قدرار گیرندد، یقینداا بده قددر  د سدلیبی، هم بیفتدد و افدرا

 .كردخواهد  کمكهای سلفی  جریان
هدا شدد. بدا  فیری ر ا باعث گسترش اف كهمسئله سوریه از دیگر اموری است 

بدده رهبددر معنددوی  كددهفتددوای جهدداد از سددوی افددرادی ماددا یوسدد  قرضدداوی، 
المسلمین یا فقیه اخوان معدروف اسدت، بسدیاری از جواندان اندد اخدوانی و  اخوان

فیدری در سدوریه شددند و بعدد از  هدای ا غیراخوانی به سوریه رفتند و جذب گروه
ندار داعدر بده كنون در كای از همین جوانان، ا اختالف داعر با جبهه النصره، عده

به جنم مدذهبی دامدن  كهدانند  پردازند و نمی می ومت عراق مبارزه مسلحانه با ح
علت  كه كرداوان به صراحت بیان  . بنابراین، میكنند ا بازی می زده و در زمین آمری

ا در منطقده  ددهه اخیر، حضور آمری کفیری در ی های ا یابی جریان اصلی قدر 
 است.



 

 
 

لس  ممج  ت   هف 
 عفاف در جامعههای گسترش  هرا

 های گسترش عفاف در جامعه هرا

 *نيامحمدسبحانیاالسالموالمسلمينحجت

مقدمه

از ابی بشر به مظداهر امددن، در گدذر ی ، با دست«ارابا ا  و ا نولوژی»در عصر 
ت انسدان و یت و مسئولیزندگی سنتی به روش مدرن و صنعتی، شاهد فراموشی هو

زمدان بدا  هایی چون حیا و عفت هستیم. با كمال اأسد ، هم فاصله گرفتن از ارزش
آوری بر مغز و ارادۀ بشر، گدوهر  ی فنیفرما گام نهادن بشر بر س وی آسمان و ح م

رخت بربست و فرهندم برهنگدی و اری جوامع یز از بسیارزشمند عفت و اخالق ن
گسدتر  هیهای مختل  چون: ادبی، هنری، ورزشدی و معمداری سا عّفتی در حوزه بی

ۀ ید، اجتمداعی و كلیرۀ زنددگی فدردیدرۀ عفت در زندگی بشر به وسدعت دایشد! دا
اعامال  ف ری و رفتاری انسان بدوده و بدر ایدن اسداس، پدرداختن بده ایدن امدر از 

 های امروزی است. بایسته

عفافۀتعریفواژ

دآمدن حالتی برای نفس است كه با یعفت، پد»اند:  شناسان دربارۀ عفاف گفته لغت

                                                           

 استادیار دانشگاه كاشان. *
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در علم اخالق، عفت مقابا قوۀ « 1شود. ری مییه جلوگی لبی قوۀ شهوان آن از افزون
ع و منقاد شددن یعفت عبار  است از: مط»سد: ینو ه است. مرحوم نراقی مییشهو

عاقله كه در اقدام به خوردن و ن ا ، حدود اوامدر الهدی را بده ه برای قوۀ یقوۀ شهوان
 2« دارد. فی، نگهیلحاظ كمی و ك

جایگاهعفتدراسالم

خداوند  ،داده شده است. در قرآن« عّفت»ای به  العاده ت فوقیای، اهّم یدر منابع حد
هییَن ُههم ِلُفهُروِجِهم حهافِ : »ن شمرده استیمتعال عفت را از صفا  مؤمن

َ
و  3؛ُظو َوالّل

 .«كنند آنان كه دامن خود را حفظ می
اْفَضةةُل اْلِتبةةادة »ن عبدداد  شددمرده اسددت: ی، عفددت را براددرحضددر  علددی

َِ َبّْطَنةُه َو اَ رًا یةَراَد الّلُه ِبَتْبٍد َخ ذا اَ إ»ند: یفرما میآن حضر  ن یهم ن« 4.اْلِتفاُف  َعة
دهد    مییبخواهد، به او اوفاش  ر و خوبی برای بندهیهنگامی كه خداوند خ 5؛َفْرَدهُ 

ز ید  نیددربارۀ ارزش انسدان عف« دا كند.یپرستی عّفت پ كه در برابر ش م و شهو 
َِ َلَكةاَد یَسبِ  یُد فِ یَما اْلُمَجاِهُد الَشِه »ند: یفرما می ْدرًا ِمَمةْن َقةَدَر َفَتة

َ
ْعَّظَم أ

َ
ِل الَلِه ِبث

ّْن یاْلَتفِ 
َ
پاداش مجاهدی كه در راه خدا بده شدهاد   6؛هُكوَّن َمَلكًا ِمَن اْلَمالِئكَ یُِ أ

ن یچند كدهسدت یده، برار از شخص با عّفتی كه اوان گنداه دارد و گنداه ن ندد، نیرس
 «ای از فرشتگان خدا باشد. است فرشته کیشخص نزد

                                                           

 .«عف »واژۀ ، المفردات. راغب اصفهانی، 1

 . 243، ص ةمعراج السعاد. احمد نراقی، 2

 .5آیۀ  :مؤمنون.  3

 .79، ص 2، ج الكافی. كلینی، 4

 . 167، ص 3، ج غرر الحكم و درر الكلم. امیمی آمدی، 5

 .  474، ح مت البالغه نهج. صبحی صالم، 6



  125 گسترش عفاف در جامعه یها راه

قلمروعفت

ها متوجه زنان جامعه  آید، معموالا ذهن متأسفانه وقتی از عفت سخن به میان می
 شود.  ز مییست و شاما مردان نیژۀ زن نیعّفت، و كهشود! در حالی  می

 های گوناگونی دارد: عّفت، جلوه
 ؛شهیعّفت در اند .1
 ؛عّفت در گفتار. 2

یندت و آرایدر، عّفت در رفتار )عفت در پوشر، عفت در نگاه، عفدت در ز. 3
 .م( عفت ش و عفت در راه رفتن، عّفت جنسی

 ید بیشتری شده است. كأ، ا(م جنسی و ش)در روایا  بر دو عفت  
ِِ َبّْطٍن  الّلُه ِبشیٍ   َما ُعِبَد »فرماید:  می امام باقر هدید  1؛َو َفةْرٍج  َاْفَضَل ِمْن ِعَف

 «ا جنسی نیست.ئمسام و  عبادای در پیشگاه خداوند، برار از عّفت در برابر ش

عناصراثرگذاربرگسترشعفت

ریدزی منسدجم و  به اصمیم جمعی و برنامده ،فرهنم عفاف در جامعهسازی  نهادینه
انسدانی از سده عنصدر اصدلی فدرد،  ۀمجموعد كدههماهنم نیازمند است. از آنجا 

 اساسدی و ید، این سه عنصر در گسدترش عفدت، نقشدیآ ید میخانواده و جامعه پد
 د.نه داركنند اعیین

 الف( عنصر فرد

نر، اسدتعدادها و یجامعه، فرد است و هر فرد به اناسدب آفدر  ای عنصر اصلی اش
ن رو، یداز ا ؛دهدد به او جهدت می كهای دارد  ژهیری و ر، نظام فیهای خو ییاوانا

                                                           

 .79، ص الكافی. كلینی، 1
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نیم، باید برای افراد، بده كز كهای خود را بر خانواده و جامعه متمر برنامه  هر از آنیب
 ،مهدم و اثرگدذار اسدت هیم. آن ده در ایدن رابطدیزی نمدایر انحصاری برنامها  ش

 ند از:ا عبار 

 تقويت باورهای دينی .1

ت اصولی در گسترش فرهنم عفاف، اقویت اعتقادا  اسالمی در كاّولین گام و حر
َِ یَّنّ الَح إِ »ند: یفرما می جامعه است. امام علی ة و  مةاِّن یِمن َخالئةِق اإل ةاَ  و الِتَفّ

ُِ األْبرارِ یُِ األْحراِر و ِش یإّنُهما َلَسِج  مان یا  های ژگییو از ، عفت ا ویدرستی كه ح به 1؛َم
  «د.ان کنیهای  های آزاده و عالمت انسان های انسان از خصلت ،ن دویاست و ا

 .  توجه به کرامت انسانی 2

گاهی  ،پیشگی  ی از عواما مهم عفتی شخصیت واالی انسدانی و شدناخت و  ازآ
َمةْن َكُرَمةْت »  د:یفرما می ت معنوی است. علییای شخصیر و احیمنزلت خو

شدهو  در نظدرش  افدت،یكرامت نفدس  كهكسی  2؛ِه َشَهواُتهُ یِه َنْفُسُه هاَنْت َعلَ یَعلَ 
 «شود. می کپست و كوچ

 . شناخت پاداش الهی3 

كسانی اسدت كده  ۀاوجه به پاداش اخروی دربار ،شگییپ های عفت گر از راهی ی دی
 د:یفرما می علی اند. و منزه داشته کبر شهوا  فائ  آمده و دامن خود را از گناه پا

ِِ َسةاَل َعةِن الَشةَهَواَفَ »  ،دباشدبهشدت  مشدتاقكسدی كده  3؛ َمِن اْشَتاَق ِإَلی اْلَجَنة
                                                           

 .584، ص 2، ج غرر الحكم و درر الكلم. امیمی آمدی، 1
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 «پوشد. میم ها چش د و از آننك میهای نفس و شهوا  را فراموش  خواهر
ت است كه ین حائز اهمیان دیشوایای برای خدای متعال و پ اهتمام به عفت به اندازه 

  .اند ن جهادها قرار دادهیبهتر ۀآن را در زمر
مدن اعمدال » شخصدی گفدت: .بودم روزی خدمت امام باقر :دیگو ر مییابوبص

حالل نخورم و جدز از د آن دارم كه جز از یاما ام ؛ادی ندارمیعبادی و نماز و روزه ز
باالار از  اجتهادكدام »فرمود:  امام «زش جنسی انجام ندهم.یآم ،می  صحی ر

 «1؟!عفت است

 تقويت حیا در زنان. 4

ا را سدبب یدح امام علدی انگاانگی است. ۀبین عفت و حیا رابط ،از نظر روایا  
ِِ اْلَح » :نامند می« عفت» احسداس شدرم و آزرم در ن یدهدر قددر ا «2.اُ  یَسَبُ  اْلِتَف

َعُفُكةْم »فرمود:  كه علی چنان ؛شتر خواهد بودیز بیشتر باشد، عفت او نیانسان ب
َ
أ

ْح 
َ
اد یدكسدانی كده درون خدود فر «ن شماسدت.یااریدن شما، باحیار باعفت 3؛اُكمیأ
اواندد آنهدا را از ارا داب اندوا  اعمدال  اندد، كمتدر عداملی مدی را خفه كرده« ایح»

ا یداگدر ح 4؛ِإَذا َلْم َتْسَتِح َفاْفَتْل َما ِشْئت»فرمود:  رسول اكرم .دست بازداریناشا
 « .خواهی انجام ده نداری، هرچه می

 . تقویت غیرت در مردان5

آفرینر برای محافظت و نگهبانی از حریم خانواده  كهحس درونی است  ،«غیر »
پیشدگی  عفت ،حیامانند نیز غیر   نهاده است. انو پاسداری از نسا در وجود مرد

                                                           

 . 79، ص 2، ج الكافی. كلینی، 1
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َقْدُر الَرُدِل َعَلی َقْدِر ِهَمِتِه َو ِصْدُقُه َعَلةی »فرماید:  می امام علی .كند  را قوی می
َنَفِتِه َو ِعَفُتةُه َعَلةی َقةْدِر َغ َقْدِر ُمُرَو 

َ
ارزش انسدان بده  1؛َرِتةهیِتِه َو َشَجاَعُتُه َعَلی َقْدِر أ

 ۀشجاعت او بده اندداز ،اش میزان جوانمردیگویی او به  همت اوست، راست ۀانداز
 «.رغیرا ۀو عفت او به انداز كند  احساس می كهاست  یننگ

های نابجا  غیر  به جای  اقویت غیر  بجا، بیشتر ،ها سفانه در برخی رسانهأمت
غیر  مردها،  های الویزیونی، به نوعی، شیده شده و در بعضی از سریالك به اصویر

 ست.گرفته شده ا هبه سخر

 ب( عنصر خانواده
 دور  ها همان اگرخانواده از درون خانواده انجام گیرد. باید ،ریزی عفت عمومی پایه
 ،شدود باعث جدایی فرزندشان از خانواده یا آبروریزی مدی كهبه برخی از مسائا  كه

اردیدد  یبد ،عفاف و حجاب نیز دغدغه داشته باشند ۀربااند، درمانند اعتیاد حساس
شاهد گسترش آن در جامعه خدواهیم بدود. نهداد خدانواده از دو جهدت در فرهندم 

 ثرگذار است:اعفاف 
ت صدحیم كاجتما  است و اگر بخواهیم هر حر  ۀسلول سازند ،نهاد خانواده .1

ا اصدلی خدود را بگیدرد؛ لدذا ادا  نیم، قطعاا باید این سلول شدكاجتماعی را دنبال 
ا  اجتمداعی كحر ۀر جدی در خانواده اصال  نشود، هم و این مسئله به كهزمانی 

 روبنایی و سطحی خواهند بود.
های داخددا خاندده و  انگاری ریشدده در سددها ،عفتددی . بسددیاری از عوامددا بددی2

 خانواده دارد.  یافاوای اعضا بی
. كندد اواند نقر ایدن نهداد را بدازی  ومت هرگز نمی ح ،ها باید بدانند خانواده

 ؛اسالمی هسدتم  ۀو ماالا بگوید من در جامع كند ز خود سلب نقر نباید ا ،خانواده
                                                           

 .477، ص 48، كلما  قصار  البالغه نهجصبحی صالم، . 1
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ها رسدیدگی  ومت خود به آن سپارم و ح ومت و نظام می هایم را به ح بنابراین ب ه
 . خانواده باید خود را عاما اصلی اربیت فرزند بداند. كردخواهد 

آن ده  خانده،دامنی اهدا  کبر پدا صحیم و اثرگذار خانواده كرد ی عمادر راستا
 ند از:اقابا اوجه است عبار 

وقعم.ازدواجبه1

، سده یتیاصلی گناهان و انحرافا  اخالقی و ارب ۀزیدانشمندان اخالق، انگ ۀبه گفت
ا خدود، در ین سه قّوه در مرز اعددیه. ایوهم ۀقّو  و هیغضب ۀقّو  ،هیشهو ۀقّوه است: قّو 

 اند.  الزمها  وجود انسان برای دفع مفاسد و جلب ارزش
« ازدواج»، یم آن در شهو  جنسدیا صحین عاما اعدیار ه، مهمیشهو ۀدر قّو 

دارد. وقتدی  یان بازمین قّوه شده، آن را از اجاوز و  غیاست. ازدواج موجب كنترل ا
ا یدنه بدرای كسدب عّفدت و دوری از گنداه مهیان شهوا  گرفته شود، زمیجلوی  غ

 رفت. ن خواهدیگناه از ب ۀزیگردد و انگ می
 کی كه ادریدر جا ،، ازدواج هرچند به خودی خود مستحب استفقیهان از نظر

 این مقددس اسدالم بدریدن اسداس، دیبر ا 1د.شو گناه منوط به آن باشد، واجب می
بسترسازی ازدواج را متوجه پدر خانواده و حداكم  ۀفیمقابله با انحرافا  جنسی، وا

 اسالمی كرده است.
ن یداندد. در ا مواجدهی با مش ال  جّد ی جنسی ازهاینجوانان در مهار  معموالا 

و ی ن رفتارها و حفظ اقوا و اخالق فدردیاز ای ریجلوگی ن راه برایار مقطع، مناسب
 حفددظ عّفددت بددا ازدواج ۀدربددار ، ازدواج اسددت. حضددر  رسددولیاجتمدداع

َغُّض ِلْلَبَصةِر َو یَمْتَشَر الَشباِب َمِن اْسَتّطاَع ِمْنُكُم اْلباَه َفلْ  یا»د: یفرما می
َ
َنُه أ ِِ َتَزَوْج َف

                                                           

 المسائا مراجع عظام اقلید.  اوضیم: كر.. 1
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ْحَصُن ِلْلَفْرِج 
َ
اواندد ازدواج كندد، اقددام  از شدما كده می کیای گروه جوانان! هر  1؛أ

د و عّفت انسان نامد چشم و دامن انسان از گناه بازشو را ازدواج موجب مییز ؛دینما
 «حفظ گردد.

دارد و همسدر مناسدبی ط ازدواج یكسدی كده شدرا ۀآن حضر  دربار ،نیهم ن 
َنةُه َفَزّوُدةوُه ِإََل یَداَ ُكْم َمةْن َتْرَضةْوَّن ُخُلَقةُه َو د ِاذا» :دیفرما ر فراهم است، مییبرا

ٌِ فِ  ن و اخدالق او یداز د كده كسدیهرگداه  2؛ریاأْلَْرِض َو َفساٌد َكبِ  یَتْفَتُلوُه َتُكْن ِفْتَن
اگدر  كدهد یدود را بده او بدهر شما آمد، دختر خید، برای خواستگاری پیراضی بود

 «.خواهد بودن یفتنه و فساد بزرگی در زم ،دین اجابت ن

خانهطيمحدقتدرپوششدراويتحیرعا.2

های معتبدر و مدورد قبدول  والدین برای فرزندان خود اسوه ،در محیط خانه و خانواده
اری كدردگفتاری و   ، شنیداری، بایستی از حیث دیداری ،لذا پدران و مادران ؛ندهست
گیرندد و  فرزنددان از والددین خدود یداد مدی كهحسنه باشند. از جمله مسائلی  ۀاسو

بده اوی امام  نجكهمواره با  كهآرایر و پیرایر است   نو  پوشر، ،كنند ابعیت می
ا جنسی را فراهم یجان میو ه کیاحر ۀنید زمیط خانواده نبای. محكنند اوجه می آنها

محرم بودن با فرزندان خدود، حددود الزم را  ۀكند. متأسفانه بعضی از مادران به بهان
. ندو  پوشدر پددر و كنند دن، دقت كافی نمییرند و در  رز لباس پوشیگ ده مییناد

رّو  ،مادر دامنی در محدیط خانده و خدانواده و سدپس  کحجاب و پا ،عفاف ،ج حیام 
 جامعه است. 

 شئون زندگی خانوادگی از سوی پدر و مدادر، در ۀیا در كلیا مهم حمراعا  اص
ری از انحراف جنسی نوجوانان و جوانان مؤثر است. اسدالم یگ ریپیدایر عفت و پ

                                                           

 .153، ص 14، ج مستدرك الوسائلنوری،  محدث. 1

 .347، ص 5، ج الكافی. كلینی، 2
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یعندی  ،اولیده ۀهسدتبده عفی ،  ن اصا عفت و ایجاد جامعه و افرادكرد برای نهادینه
بده  ازه گدرفتن بدرای ورودمانند اجد ؛ده استیشیداای اندیه و امهكردخانواده اوجه 
دور  و جداسازی محا خواب، محدودكردن اماس بدنی با كودكدان ،خلو  والدین

 ج.یمناار مهدیدن داشتن كودكان از  نگه

فضایمجازیاستفادهازیچگونگ.3

های ما و  عضو جدید خانواده ،های نوین فضای مجازی و رسانه مروزباید بپذیریم ا
اینترنت و دنیای مجازی وب، فضای جدیدی را  هستند. مانی از زندگییدبخر جد

اربران كدی از بزرگتدرین  ده است. امدروز ایدران بده یكردپیر روی بشر معاصر باز 
هدا و آمدار  داده»ت در سطم خاورمیانه بدل شدده اسدت. در پایگداه اینترنتدی ناینتر

 كهاربر كار هز 200میلیون و  33ایران با داشتن  كهر شده است كذ «ا اینترنت آمری
اربران كدمیلیونی ایران هستند، مقام سدیزدهم اعدداد  77درصد جمعیت 43معادل 

اربران ك كهشوری هستند كاند و جزو بیست  اینترنتی جهان را به خود اختصاص داده
 «1اینترنتی زیادی دارند.

وقت خود را  ،نترنتیدرصد كاربران ا70ر از یب ،موجودی ها براساس گزارش»
نم یلتریفی ابزارها ۀدكنندیشركت اول کی ،گریدی كنند. از سو ی میگرد صرف وب

 كدهگدزارش كدرده اسدت  ،ینترنتیون آدرس ایلیصدها می در بررس ،2010در سال 
مطالدب  حداویدرصدد 11مسدتهجن، حددود ی آلوده به محتوا ،نترنتیدرصد ا37

ز. رمجداید و فدروش داروهدا و مدواد غیخر مربوط بهدرصد 7ز و حدود یآم خشونت
م یدارد كه مستقی نترنتیگاه ایپا هزار پنجر از یت از وجود بیز ح اینی گریگزارش د

 2«كنند. می تیران فعالیای اسالمی ه نظام جمهوریعل
                                                           

 .1390اسفند  23، ااریخ انتشار 232766. سایت خبری اابناک، كد خبر 1

 . 19، ص 26/4/91، به ااریخ 7590. روزنامۀ رسالت، شمارۀ 2
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های منحط اخالقدی  افراد به این صور  افسارگسیخته دچار فعالیت ،در گذشته
و پراسدترس  کبه نوعی خطرنا كهنی بود كاش ورود فرد به اما شدند؛ زیرا الزمه نمی

گونه  صور  ناشناس و گمنام، فرد درگیر این امن و به ۀولی امروز در خان ؛بوده است
 مانع جدی برای او وجود داشته باشد. كه شود؛ بدون این مسائا می

 ،فضای مجازی در حقیقت نوعی فرافضا و فضای ذهنی است. دنیدای مجدازی
حددودی  فضدای سدیال و بدی !جا نیسدتكید اما ه ؛جا هست همه كهدنیایی است 

 به سادگی، همیشه در دسترس همگان است. كهاست 
وارهدای خدانگی در ااداق یامپكدرصدد 30دهدد، متأسدفانه  ها نشان می یبررس

وار یامپكدهای متناوبی را با  اوانند ساعت راحتی می خواب فرزندان قرار دارد و آنها به
پرسه بزنند. حضور نوجوانان در فضدای وب، از های نامناسب  تیو در سا كنندار ك

شدود ادا  ها شدرو  می تیگذاری اوی چت و گشت و گذار در سا امیدادن و پ ینشان
های دوستی جنس مخال  و روابط  های دوران نوجوانی و اجربه یاو نجكپاسخ به 

های  لمیها و ف س ارشان انتشار عك كهی یها و باندها تیت در ساینامشرو  و عضو
، حضدور در یبداز جدنس ر به همی، گرایراخالقیهای غ تذل و مستهجن، داستانمب

ب بدرای اخداذی و ید  و نجیدبدرداری از زندان و دختدران عف لمیمجالس شبانه، فد
نی و ضدانقالبی ین به مقدسا ، انتشار مطالب ضددی، اوهیهای جنس سوءاستفاده
 و... است.

الزم است  ،نابجا از اینترنت برای نوجوانان ۀاستفاد زایی   آسیب ام انبا اوجه به  
بسیاری از  نظارای اوجه الزم صور  گیرد. ۀویژه در حوز هب ،سازی خانواده به مصون

ای بدر  والدین باید اوجه ویدژه كهبر این باورند  ،شناسان ای و روان ارشناسان رسانهك
 نظار  فرزندان در دنیای سایبری داشته باشند.  نترل وك

 ند از:ا این رابطه مهم و اثرگذار است عبار  آن ه در
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ها.بهروزبودنخانواده1

نوجوانان در استفاده از اینترنت از والدین و معلمان خود اوانمنددار   هبا اوجه به این
آمدوزش  ،چگونگی اسدتفاده از اینترندت ۀربااوانند در هستند، والدین و معلمان نمی
ری یكدارگ د سدطم مهدار  خدود را در بدهیدن بایوالد الزم را به نوجوانان ارائه دهند.

افدت ینترنت اراقا دهند اا فرزنددان بتوانندد ضدمن اعتمداد اخالقدی بده آنهدا و دریا
ن یدندی از ایمع کعنوان افرادی كه در ن را بهیت والدید از آنان، هویهای جد آموزش

 را شوند.یشناسند، پذ فضا دارند و ابزارهای آن را می
ن در یت والدیاز شروط ضروری برای موفق ،روز ماندن شدن و بهروز  به ،آموختن

گاهی والدیارب ن فضا، ام دان نظدار  و یدهای ایاهد ازن یت فرزندان است. عدم آ
به، مشابه یانت فرزندان در برابر افراد غریگر صحبت از صید. دبر از بین میكنترل را 

ت یدن در اربید و والددمعندی خواهدد بدو یم، بدیده آن ه در جهان واقعی انجام می
 نقشی انفعالی خواهند داشت.  ،فرزندان

بخشیبهفرزندانآگاهی.2

گاه والدین می  بدیر از حدد اینترندت و ۀسازی فرزندان از عواقدب اسدتفاد اوانند با آ
مدانع گسدترش روزافدزون فسداد و  ،های غیراخالقدی اوجیه ماهیت برخی از سایت

 ،خبدری و... ،افریحدی ،های معتبر علمدی فحشا در جامعه شوند. شناسایی سایت
اواندد از  می ،اسدتفاده بدرایهدا بده فرزنددان  آن سدایت ۀآنها در سیستم و ارائ ۀذخیر

هدف در اینترنت مانع شود  های بی گردی وب جوی بدون هدف و اصطالحاا و جست
 های فضای مجازی و ااالف وقت و جوانی در امان بمانند. اا فرزندانمان از آسیب

نترلونظارتک.3

ادی برای ی، ام ان كنترل و نظار  را اا حدود زیشده در فضای مجاز خدما  ارائه



   1394راهیان نور ويژۀ محرم الحرام  توشۀ ره 134

ن از هدر ین ام دان وجدود دارد والددیاها،  در ساختار رایانهكند.  ن میین اضمیوالد
ا هدكه فرزنددان بده آنرا ی یها آدرس ،شود، مطلع شوند انه زده مییدی كه روی رایكل

فرزندشدان  ۀاندیتور رایمدان ۀكنند و هر آن ده را روی صدفح تیؤر ،كنند مراجعه می
ام دان  دید، اوانند در صدور  صدال  . آنها مینندببیزمان   ور هم شود، به ااهر می
، مد  زمان اراباط آنها را هكردهای خاص محدود  را به آدرس فرزندانشاندسترسی 

طدی یمح نتیجدهدر  ؛ن فضا محافظت كننددیدهای ایاز آنان در برابر اهد و تیریمد
ند. البته نظار  بایدد مایشتر فرزندانشان فراهم نیبرای رشد و اعالی ب ،امن و مطمئن

اری كد نظدار  مسدتقیم موجدب پنهدان كدهچرا ؛هوشمندانه صدور  گیدرد ۀبه شیو
 شود.  می

.ایجادفضایصميمیدرخانواده4

ودجویان بده های جعلی سد ارین فضا برای ابراز عش  و محبتساده ،دنیای مجازی
انون خدانواده مدورد محبدت قدرار كست. اگر فرزندان در ادختران  صهخا ،نوجوانان

هدای جعلدی  نگیرند و  عم شیرین محبت اصلی را ن شند، در مواجهه بدا محبدت
بیرون از خانواده اسلیم خواهند شد و ادوان اشدخیص محبدت جعلدی را از اصدلی 

 نخواهند داشت.

ای.افزایشسوادرسانه5

مداهواره وارد  كدهاز زمدانی ! تمان نیستكفراگیر شدن آن، قابا  استفاده از ماهواره و
ای مدورد اوجده و  هدای مداهواره  های از شدب های ایرانیان شد،  ید  گسدترده خانه

ای  مالحظده اعداد قابا كهشود  اخمین زده می ،کاستقبال مخا بان قرار گرفت. این
ای فعال  های ماهواره  هاعداد شب داشته باشد. شور وجودكگیرنده و دیر ماهواره در 

داخا ایران   ههزار شب حدود سه ،از این اعداد كهاست   هشبهزار 17666در جهان 
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هدا نشدان  بیندی پدیر»های معمولی قابدا دریافدت هسدتند.  ها و آنتن با همین دیر
 هدا بدرای انتقدال غربدی ۀبدا اوجده بده برنامد ،دو سدال آیندده د ی ارف ی ،دهد می

یلدومتری، هدر ك 1000یلومتری زمین بده مددار كهزار 36های خود از مدار  ماهواره
ای را  مداهواره ۀ بدیر از دوهدزار شدب ،های موجود در بازار اواند با موبایا فردی می

 1.«كند لی دریافت  بدون هرگونه مش
ر بیشدت كدهنبایدد غافدا بدود  ،د داردفیدهدای علمدی و م  ههرچند ماهواره، شدب

ها و به انحطاط و  اخریب و اباهی انسان ،اهدافی جز اسخیر ،ایماهواره های  هشب
جهانی عاری از معنویت، ندارندد. بدر ایدن  ۀد شاندن آنها و ابدیا به دهكانحراف 

مبتذل و خالف عفت عمومی از  ری  ماهواره و  ،اصویرهای مستهجن ۀاساس، ارائ
شاندن جوانان از ندو  كبندوباری و به فحشا  ی از عواما گسترش بی نمایر آنها، ی

ا ادا  رفدت را از ایدن مشد های بدرون حا آن ه راه ،م جنسی است. با این حالئجرا
ندونی اسدت. ك، ابیدین واقعدی و علمدی اوضدا  كدردن خواهدد  حدود زیادی مم

بدا خددود   دهبل ،اهدددك انها از حجدم اهدیددها نمدی ندده ،های دفعدی و سدلبی اقددام
رسدد در  اهدیدی بزرگتدر اسدت. بده نظدر مدی كهاه خواهد داشت هایی همر نركوا

انتخداب  ام دانای خود را افزایر دهند اا  ها سواد رسانه باید خانواده ،ط فعلییشرا
 .كنندهای سالم ماهواره را پیدا   هشب

.مدیریتموبایل6

همدراه افدزایر یافتده و  هدای الفنهای اجتماعی در   هاستفاده از شب كهست  چندی
سفانه به دلیا چشم و أمت ،ها برخی خانواده كهده شده دیختص بزرگساالن نیست. م

، به فرزندشان دسترسی داشته باشدند كهبا این اوجیه  ،در رقابتی ناسالم ،چشمی هم
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ان دبستانی هم از این كودكحتی  و كنند میبرای آنها الفن همراه هوشمند خریداری 
 كهشوند  سال عضو می هم یدر گروه ،اغلب این نوجوانان !ندماین ابزارها استفاده می

 رصد موجودیت آن  نزهای هدفدار،د50سفانه بیر از أهای اجتماعی، مت  هدر شب
آپ یدا  های غیرمتعارف است. اسدتفاده از وایبدر، واادس معنی و فیلم های بی شوخی

ا بان را به ها مخ ساعت كهجذابیتی دارد  ،های الفن همراه ا  دیگر در گوشیام ان
ان و نوجواندان از كدودك. اگدر قدرار اسدت كندد  وادار مدیآن ای  زدن قاب شیشده زل

الفنی برای آنها خریداری  اوالا  ،بهتر است ،كنندای به نام الفن همراه استفاده  وسیله
فرزندان به سن اشدخیص  كهاا زمانی  و اری برخوردار باشد ارآیی سادهكاز  كهشود 

ضرورای ندارد آنها را  ،اند دهرسیمسائا صحیم و غیرصحیم ن کی خوب از بد و اف
هدا  خانواده ثانیاا  د.ناربرد مناسبی برای آنها ندارك كهنیم كهای نواهوری  یر رسانهگدر

را  هدامزایدای آن مضدرا  و ،این ابزارها آشدنا شدوند كرداركبا  دبای ،قبا از هر چیزی
به پیشدرفت و اعدالی شخصدیت  ،ابزار استفاده از این كهآنگاه بیندیشند  و بشناسند

 یا خیر؟  كردخواهد  کمكفرزندشان 

 ومتکج( عنصر ح

در ن معندا كده ینقدر دارد، ح ومدت اسدت. بدددر گسترش عفت  كهعنصر سوم  
 و كند دولت باید برای اجرای قانون حجاب و عفاف، از بدنه شرو   نخست، ۀمرحل

داس  َعَلد»در سطم جامعه اوسعه دهد. گفته شده اسدت:  دوم، ۀدر مرحل ن  یدد    یالَنّ
ْم  ه  وك  ل    «كنند. مردم بر راه و رسم پادشاهان خود حركت می ؛م 

 
 رعیت ملک خورد سدیبی اگر ز باغ  

 

 
 

 درخت از جای ،برآورند غالمان او
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.نقشهدایتی1

گداهی مدردم  ۀنی  نظام اسالمی در زمی ی از واای آثدار  ازعفاف، باالبردن سطم آ
فده دارندد بدا یوا ،مابت فدردی و اجتمداعی آن اسدت. نهادهدای فرهنگدی جامعده

گاهی بده  را های ف ری و سدنی جامعده گروه ۀهم اح ام اسالمی، ۀنیبخشی در زم آ
های هنری  د با استفاده از روشیبا ،نهین زمی. در ابا موازین شر  آشنا سازندروشنی 

كردن  مانند آن، آثار مابت عما و سرود ،نامهریلم، نمایبا زبان داستان، ف ،غییلو اب
 د.ننان كیبه دستورهای اسالمی را ب

امور هدایتی، آمدوزش و پدرورش  ۀدولتی در زمین هایارین دستگاه مهمی از  ی
در اسدت، و اربیتدی  یادرین نهداد آموزشد بزرگترین و پرجمعیت كهن نهاد یاست. ا

فرهندم عفداف خواهدد  ۀاشداع در یاندهی مناسب، نقر بسیار مهمدصور  سام
 داشت.

 از ابزارهای آموزشدینیز، هم ون الویزیون و سینما  ،های اصویری رسانهالبته 
ای از مخا بدان ارابداط دارندد. در ایدن راسدتا، ادرویج  با گدروه گسدترده كههستند 

هم دون  ،الهدیهدای  شخصیتزندگی شیدن ابعاد كالگوهای مناسب و به اصویر 
معاصر، از  رید  اولیدد  ۀو زنان نمون حضر  زینب ،حضر  زهرازندگانی 

 ثر است.ؤمهم و م، فیلم و سریال

.نقشحمایتی2

سازی عفاف  نهادینه ۀسازان فرهنگی در زمین از واائ  دولت، حمایت از برنامهی  ی
دینی. دولدت های  اری با مؤسسه های بزرگ فرهنگی و هم حمایت از پروژه ؛است

 دی ی  شوند. یافراد جامعه به حفظ عفاف اشو كهجاد كند یطی را اید فضا و شرایبا
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ن معندا كسدانی كده یبداست؛ سازی  ی، فرهنمین فضایآوردن چن از مقدما  فراهم
ی  دی شتری برخوردار باشدند.ینهند، از منزلت اجتماعی و احترام ب عفاف را ارج می

ازدواج  ۀهزیندحداقا بخشی از اسهیا ازدواج جوانان و پرداخت  ا،ه دیگر از برنامه
 است. آنان 

 كدهمردی را خدمت حضر  آوردندد  ،علیامام ومت  نقا شده در زمان ح
 المال بیت ۀبا هزین بعد، ولی ؛ه بود. امام آن قدر بر دستر زد اا سرخ شدكرداستمنا 

 1.گرفتاو زن  برای

.نقشنظارتی3

 و ها مانند روزنامه ،های اراباط جمعی فرهنگی و رسانهابزار نظار  بر واردا  
ژگی یوبارۀ . قرآن، دربهبود بخشددر جامعه  را اواند وضع عفاف می ،مجال 

ذ»فرماید:  مؤمنان می
ّ
ِ یاَل ّناُهم ف

ّ
َمروا  یَن ِإ  َمَك

َ
كاَة َو أ لاَة َو آَتُوا الَزّ قاُموا الَصّ

َ
الَأرِض أ

ن، قدر  و یاگر به آنان در زم كهاند  یسانكمؤمنان  2؛ِف َو َنَهوا َعِن الُمنَكرِ ِبالَمعرو
ر  امر به معروف و نهی از من و دهند می زكا  ،دارند م، نماز برپا میینت داد م

 « .كنند می

.نقشاجرایی4

. كنندد به حریم عفت عمدومی اجداوز مدی كههمواره اشخاص شروری وجود دارند 
 افدراد ۀبه هم متعل زیرا جامعه  ؛كند برخورد نان یاوایفه دارد قا عانه با  ،ومت ح

، دیگران نیز آسیب خواهند دید. پس باید با ها یناهنجاراست و در صور  گسترش 
                                                           

 .  352، ص 20، ج ةالشیع وسائل عاملی، . حّر 1

 . 41آیۀ  :. حج2
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َِ یاَّنّ اْلَمْتِصة»فرمایدد: می متجاوزان به حریم عفت عمومی برخورد شود. پیامبر

ِه یةْر َعلَ یةَغ یًِ َو َلةْم یةََلّ َعاِمَلَهةا  َو ِإَذا َعِمةَل ِبَهةا َعاَلنِ  َلْم َتُضَر ِإَذا َعِمَل ِبَها اْلَتْبُد ِسّرًا 
ه َِ اْلَتاَمّ َضَرّ

َ
؛أ

1
آن زیدان  ۀدهندد ، جدز بده انجدامكندد وقتی انسدان مخفیانده گنداه  

، بده همده زیدان ن نددسی با او مخالفدت كارا انجام دهد و  اما وقتی آش ؛رسد نمی
  «رساند. می

 

                                                           

 .78 ، ص 97 ، ج بحار األنوار. مجلسی، 1



 



 

 
 

لس  ممج  ت   هش 
 مندی سب عزتکهای  شیوه

 مندی سب عزتکهای  شیوه

  *نياتبریزیکپاکریمعبدالاالسالموالمسلمينحجت

مقدمه

خداوند متعال، عز  نفس را در وجود انسان به ودیعت نهاده اا با این حالت روانی 
شه، احساس و رفتارش را به سوی سعاد  جهت دهد. مفهوم یانسان اند مابت،

، كرامت یی مانند: عز  نفس، خودباوریها عز  نفس در فرهنم اسالمی را با واژه
 َلَقْد  َو »شناسیم. در سورۀ إسراء فرمود:  نفس، اعتماد به نفس، معرفت نفس و... می

ْمَنا  گوید: مولوی می«  م.یدیكرامت و عز   بخشما فرزندان آدم را  1؛آَدَم  َبنی َكّرَ
  

 ااج َكَرمناست بر فرق  سدر 
 

 

 2 وق َاعَطینداک آویدز  َبدر 
 

، عز  خداوندد اسدت و یمند منشأ عز  و عز  ز منظر قرآن و اها بیتا
 مندان عالم، امدام علدی ها از آن اوست.  موالی عز  ها و سرافرازی رامتكامام 

ْهَلَكهُ یِبَغ َمِن اْعَتَز »فرمود: 
َ
كسی كده از  رید  غیرخددا بده عدز   3؛اْلِتز  ِر ِعّز الَلِه أ

                                                           

 پژوهشگر و استاد سطم عالی حوزه علمیه. *

 .70آیۀ  :. اسراء1

 .3564، ب 892، دفتر پنجم، ص معنوى مثنوى  مولوی، .2

 .444، ص عیون الحكم والمواعظ. لیای واسطی، 3
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  «رساند. برسد، همان عز  ]غیرواقعی[ او را به هالكت می
ام، یدن ایدمندی باشدد و چده بهتدر كده ا  ی از مباحث مهم امروز، عز ید یشا

 دان مطر  گردد!یمندی ساالر شه عز 
های اقویت آن را بدا  با   عز  نفس و زمینهی و ثیوفا در این نوشتار، مراحا ش

بده خواننددگان گرامدی اقددیم  اوجه به قرآن، روایا  و سیره و سخن امام حسین
 شد  جامعۀ امروزمان د بیر از هر زمان د به آن نیازمند است: به كهنیم؛ چراك می

 ترین نیاز انسان . شناخت مهم1

ارین نیازهدای ندو  بشدر  ی از حیاای عز  نفس ی كهدر قدم اول، انسان باید بداند 
جسدم انسدان بددون آب و غدذا  كه متر نیست. چنانكاست و اهمیتر از آب و غذا 

میرد، رو  وی نیز بدون عز  نفس پژمرده خواهد شد. به این جهت برای اربیت  می
اش پاسخ داد. رسالت اربیتی پیامبران الهی نیز در ایدن  انسان، باید به این نیاز روانی

ناری زنندد و مردمدان را بده كهای مجازی و دروغین را به  عز  كهبوده است  جهت
چیدز در اربیدت چدون عدز ، شخصدیت آدمدی را  عز  حقیقی رسانند؛ زیرا هید

ها حفظ  و هید دژی چون عز ، انسان را در برابر وسوسه كند  یم و اابیت نمی اح
 . كند  نمی

َع »پیشوای ششم فرمود: 
َ
؛ُز ِمَن اْلَجَبِل ِإَّن اْلُمْؤِمَن أ

1
زادر یز عزیدمدؤمن از كدوه ن 

 « است.
در حماسۀ عاشورا، انتخاب بهترین راه سدعاد  و عدز   ت امام حسینكحر

های آزاده  ا اداریخ و امدام انسدانكانسان و جامعه اسالمی بود و پیام عز  را برای 
ٌَ »ارسال فرمود:  مندانه خیلی بهتر  مرگ عز   2؛ُذّل  یاٍة فِ یٌر ِمْن َح یِعّز َخ   یفِ   َمْو

                                                           

 .63، ص 5 ج  ،الكافیكلینی، . 1
 .68، ص 4، ج طالب مناقب آل أبی. ابن شهرآشوب، 2
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 «از زندگی ذلیالنه است.
 :كردید كرامت اأكو در روز عاشورا بر این شعار 

َُ َخ »  ٌر ِمْن ُرُكوِب اْلَتارِ یاْلَمْو
ْوَلی ِمْن ُدُخوِل الَنارِ  

َ
 َو اْلَتاُر أ

 ؛یَدارِ  َهَذا َو  َذاةهَ  اةمَ  ِه ةاللَ  َو 
شددن در جهدنم  ننگدین از داخامرگ بهتر از ارا اب عما ننگین است و عما 

ن و آن )ارا اب عما ننگین و دخول در جهنم( در زنددگی یبهتر! و قسم به خدا كه ا
 «ما جاری نخواهد شد!

مندی بده وقدو   براساس عز  تۀ فوق، قیام حضر  سیدالشهدا با اوجه به ن
رامدت انسدان بدود؛ كتب عاشورا، همدان احیدای عدز  و  پیوست و عصارۀ پیام م

مندان، فلسفۀ قیامر را احیای عز  نفس و دوری از ذلدت بیدان  امام عز  كه چنان
ِِ َو هَ یَن اْرَنَت یَقْد َرَكَز بَ  یاْبَن الَدِع  یِإَّن الَدِع »ه و فرمود: كرد ِِ َو الّذَل ََ یِن الّسَل ِمَنةا   َها

 ُِ َبی الَلُه َلَنا َذِلةَك َو َرُسةوُلُه َو اْلُمْؤِمُنةیالّذَل
ْ
َْ َو ث وَّن َو ُحُجةوٌر َطاَبةْت َو ُحُجةوٌر َطُهةَر

بِ 
َ
ُنوٌف َحِم یُنُفوٌس أ

ُ
َِ الّلَئاِم َعَلی َمَصاِرِع اْلِكَرامیٌِ َو أ ّْن ُنْؤِرَر َطاَع

َ
د( یزین )یا 1 ؛ٌِ ِمْن أ

ا یدان دو انتخاب قرار داده اسدت: كشدته شددن یزاده، مرا در م زاده، فرزند ناپاك ناپاك
امبر او و مؤمندان یدم! خداوند و پیدور است كه ما ان به ذّلت دهقبول ذّلت و چقدر 

های پاكی كه ما  سرشت و دامن کاكان پایپسندند و ن هرگز برای ما ذّلت و زبونی نمی
رند. یپذ ن را از ما نمییهای باشرافت، ا رامند و انسانیمردان غ اند و بزرگ را پرورانده
م یم نخدواهیان را بر مرگ شدرافتمندانه ادرجگیبرداری فروما گاه فرمان دیهرگز! ما ه

 «.داد
 س بن اشعث گفت: ی، قكردآن حضر ، وقتی با دشمن اامام حجت 

                                                           

 .55، ص االحزان مثیرنما حلی،   . ابن1
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؟! او فرمان پسر عمویدت را بپدذیر! او بده ییگو می م چهیدان یای حسین! ما نم»
 «.خواهد كردی  یاو ن

ْعِّط »:حضر  فرمود 
ُ
ِفُر ِفةَراَر اْلَتبِ یالَذلِ ِإْعَّطاَ    یِد یبِ   ُكْم یَل َوالَلِه َلأ

َ
1؛ِد یةِل َو َلأ

 

كنم و مانندد بنددگان فدرار  یا شدما نمدیدنه، به خدا قسم! به دست خود، خدود را ذل
 «كنم. نمی

، مدوارد نیره و سدخن امدام حسدیت عاشورایی حضر ، در سكافزون بر حر
ت عز  نفدس یهای مختل  درصدد پرورش و اقو وهیافت كه با شیاوان  ادی مییز

 در نهاد افراد بوده است. 

 . توجه به ارزش انسان 2

اوجه به جایگاه ارزشمند انسان در عالم هستی، او را به پاسداری از عز  نفس خود 
گاه، االش می وامی  هرگز خود را ارزان نفروشد.  كه كند  دارد و انسان آ

ْنُف یلَ »فرماید:  ، عزیزارین عبد خدا میامیرمؤمنان ُِ َس أِلَ ِسُكْم َرَمٌن ِإََل اْلَجَن
َنُه َمْن َرِض یُتوَها ِبَغ یَفالَتبِ  ِِ هدای  جدان 2؛ِس یِباْلَخِس  یا َفَقْد َرِض یِمَن الَلِه ِبالُدنْ  یِرَها َف

د؛ زیرا هر كه از خددا بده یر آن نفروشیمتی جز بهشت نیست؛ پس به غیشما را ق
 «است. زی پست خشنود شدهیگمان به چ ا خشنود شود، بییدن

 گوید:  حافظ در شر  این معنا می

 قدر، حرص استخوان اا كی همایی چون او عالی
ا ددددااهددر ندددددب كدهت ددده همدایدد  آن سددری   
 ی نداف

شدمارد.  رامت انسان را فضیلتی بزرگ میكمولوی هم در دیوان شمس، عز  و 
                                                           

 .98، ص 2، ج االرشاد. شیخ مفید، 1
 .391، ص العقول  تحفشعبه حرانی،   . ابن2
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مطدامع دنیدوی  هرگز خدود را بدا آلدودگی بده كهاست  كسیاما كاز نظر او، انسان 
 و خودش را ارزان نفروشد: ن ند کوچك

گر به هر گدائی،   او خاص از آن مایی كهمن 
 بهایی او بس گران كهمفروش خویر ارزان         

 یا در جایی دیگر:
 پرستان ای غالم صور  به ماال بت شده

 1او چو یوسفی، ولی ن به درون نظر نداری         

  مان به اولین پلۀ عزتی. ا3

شددود.  پددذیرد و اساسدداا عددز  از ایمددان جدددا نمی انسددان مددؤمن هرگددز ذلددت نمی
خواهی، ریشه در فطر  و ایمان انسان دارد و اگر آدمی را از عز  نفسر اهی  عز 
، از انسانیت و ایمانر چیزی باقی نخواهد ماند؛ بنابراین ایمان راستین، اولدین كنند

 خواهی است. پلۀ عز  و عز 
ُموَرُه ُكَلَها َو َلْم »مود: فر امام صادق

ُ
  ِإَّن الَلَه َعَز َو َدَل َفَوَض ِإَلی اْلُمْؤِمِن أ

ّْن   ِه یِإلَ   َفّوْض ی
َ
َُ َقْوَل الَلِه َعَز َو َدَل یُكوَّن َذلِ ی  أ َما َتْسَم

َ
ُة َو ِلَرُسوِلِه َو »ُقوُل یاًل أ ِ  اْلِعّزَ َو ِلّلَ

3؛الً یُكوُّن َذلِ یزًا َو َلیُكوُّن َعزِ یَفاْلُمْؤِمُن  2«َن یِلْلُمْؤِمنِ 
وهمند،  خداوند عزیز و ش 

ه؛ ولی به او اجازه نداده است كه ذلیا كردامام امور مؤمن را به خود او واگذار 
عز  از آن خدا و رسول او و »فرماید:  ای كه می باشد. آیا سخن خدا را نشنیده

 « پس مؤمن همیشه عزیز است و ذلیا نیست.« مؤمنان است؛
                                                           

 .2740، غزل شمارۀ دیوان شمس تبریزى. 1

 .7آیۀ  :. منافقون2
 .63، ص 5 ، ج الكافی، كلینی 3.
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َعُز ِمَن اْلَجَبِل ِإَّن اْلَجَبَل : »سپس پیشوای ششم فرمود
َ
ْسَتَقُل ِمْنةُه یِإَّن اْلُمْؤِمَن أ

ز یدمدؤمن از كدوه ) بلندد و سدرفراز( ن 1ٌ ؛ یِنِه َش یِمْن دِ   ْسَتَقُل یِباْلَمَتاِوِل َو اْلُمْؤِمَن َل
زی كدم یدمدؤمن چن یدن كدم كدرد؛ ولدی از دكندد اوان بدا  زار است. كوه را مییعز

 «شود. نمی

ن دانسدته و ی ی از صفا  ضدروری مدؤمنیداشتن عز  نفس را  نیامام حس
َّن اْلُمْؤِمَن َل  اَك یإِ »د:یفرما می ِِ ْوٍم یةْتَتِذُر َو اْلُمَناِفُق ُكةَل یُ  َو َل یِس یَو َما َتْتَتِذُر ِمْنُه َف

2؛ْتَتِذریُ  َو  یِس ی
دار  دارد ]و عز  نفس را خدشه از به پوزشیی كه نیاز انجام كارها 

 لبد؛ ولدی منداف  ]كده  كند و نه پوزش می را مؤمن نه كار بد مییز؛ زیكند[ بپره می
وسدته عدذرخواهی یدهد و پ ست[، هر روز كار بد انجام مییبرای خود ارزش قائا ن

 « كند. می

 .  تقوا و پرهیزگاری4

دهدد،  اعتمداد بده نفدس می بده انسدان كهاقوا از عواملی است بعد از ایمان راسخ، 
 دهد.    رامت رسانده و عزیز و گرامی قرار میكشخص را به جایگاه عز  و 

دری سددراف ندگی. اقددوا راه  آورد و پددرده داری )اقددوا(، سددرافرازی مددی خودنگدده
 سازد. زگاری ارجمند مییپره و كشاند د و خودخواهی به گمراهی میینما می

3 ؛ِذلیةُتِتُز  اْلُفُجةوُر   الَتْقَوی»:علی رمؤمنانی و فرموده است امیچه ن 
اقدوا  

 «سازد. ا مییبخشد و ابه اری ذل عز  می

 عزت نفس حاج مالهادی سبزواری

ار  عز  نفسی كاز »اند:  حاج مالهادی سبزواری نوشته در احوال فیلسوف بزرگ،
                                                           

 . همان.1
 .248، ص العقول  تحف ،شعبه حرانی  . ابن2
 .462، ص تصنیف غررالحكم و دررالكلم. امیمی آمدی، 3
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خواسدت. احد  و هددایا را نیدز اصدالا قبدول  س چیدزی نمیكد داشت، از هید كه
آالیشدی و نهایدت  مال زهد و اقدوا، صددق و صدفا و بیك. همۀ عمر را، در كرد نمی

 از شاهان و ثروامندان اعتنایی نداشت. کی گذرانید. به هید« عز  نفس»
فدرش ااداق  كدهش رفدت و روی حصدیری ا شاه، در سبزوار به خاندۀ ناصرالدین

. كردسی درخواست تابی را در اصول دین به زبان پاركادریس بود، نشست و األی  
پدس از رفددتن، پانصدداومان بددرای مالهدادی فرسددتاد؛ ولدی آن مددرد عزیددزالنفس و 

الطبع نپذیرفت و نص  آن را به  الب و نصد  دیگدر را بده فقدرا حوالده داد و  منیع
 1به سادا ، دوبرابر دیگران بدهند. كهدستور فرمود 

گرفتن شرافت و  اوج  كهخودسازی و اصفیۀ با ن از مواردی است  افزون بر آن، 
های خودسداخته، عزیزادرین اشدخاص  كرامت و عز  نفس را در پی دارد و انسدان

نا  آندان د نده انهدا در عصدر  ا  و سكامام حر كهجامعۀ اسالمی هستند؛  وری 
شدود؛ بدرای  ها مطدر  می منزلۀ الگوی انسان های آینده هم د به در زمان  هخود، بل
با اقوا و پرهیزگداری،  كنند مندند، االش می د عالقهبه سعاد  خو كهسانی كهمین، 
د یدارند و هرگاه گرفتار آلودگی شدند، با ام وفا نگه رامت خود را همواره شكعز  و 

ه و خدود را از كدردر یبه رحمت و فضا خدا، از درگاه حضر  ح   لدب بخشدا
ر، خواری گناه برهانند اا رو  عز ، عظمت و كرامت انسدانی را در وجدود خدوی

 دوباره زنده كنند. 
2؛هیِهْنَها ِباْلَمْتِص یَلْم   َنْفُسهُ   ِه یَعلَ   َكُرَمْت   َمْن »د:یفرما می امام علی

كسی كده  
ا نخواهدد یدبزرگی و كرامت نفس خود را باور داشته باشد، آن را با گناه، پست و ذل

 « كرد.

                                                           

 .12، ص حاج مالهادى سبزوارىدیوان . 1

 .439، ص تصنیف غررالحكم و دررالكلم. امیمی آمدی، 2
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 مداری  . والیت5

ا اعت از رهبدر  كه كند  می کبهتر در یگریزمان دامروز جامعۀ اسالمی ما، از هر 
صالم و ولی امر، چقدر عز  جامعه را بده دنبدال دارد و هدر كسدی دنبدال عدز  و 

و جانشدینان  سربلندی است، باید مطیع و پیرو اولیای الهی و پیشوایان معصوم
ْمةِر َتَمةاُم » فرمدود: امام سدجاد   هآن گرامیان باشد؛ چنان ُِ ُوََلِة اأْلَ ؛اْلِتةّز   َطاَعة

1
 

 «پیروی از اولیای امر، امام عز  است.
وه و عز  فردی همدراه  ت شكآری ابعیت از ولی خدا و رهبر الهی، نه انها شو

ار و  دشود. دشمنان م سبب اعالی و عز  جامعه و نظام اسالمی نیز می  هدارد، بل
سدتن ابهدت و عظمدت  بدرای ش كدهاندد  گر جوامع اسدالمی، خدوب فهمیده حیله

در صددر اسدالم چندین   ده؛ چنانكننددانان، باید رهبران صالم را از آنان دور مسلم
ستون خیمۀ نظام اسالمی، رهبری  ولی امر است  كهند. دشمنان ما بر این باورند كرد

بدین مدردم و رهبدری فاصدله  كنندد و باید درصدد اضعی  آن باشند. آنان االش می
ن مخالفان كرد سازی، برجسته معادل در سخنان رهبری، کی . آنان با اشكنندایجاد 

ت رهبری و به فراموشی سپردن رهنمودهای ولی امر مسلمین، اهدداف خدود را كحر
 .كنند شیدن امت اسالم دنبال میكدر به ذلت 

سخنر در میدان مدردم  كهامت و رهبری  اند، امام بی دشمنان اسالم متوجه شده
، در این باره فرمود: اواند اأثیری داشته باشد. حضر  علی خریداری ندارد، نمی

« 
ْ
 «شود، رأیی ندارد. از او ا اعت نمی كه كسی 2؛َّطاعیِلَمْن َل  یَل َرأ

نخواهد داشدت. بده ایدن را ها  امام نیز، قدر  مقاومت در مقابا او ئه امت بی
ن امدت از امدام و رهبدر بیددار بدوده كرده درصدد جدابار جهانی هموار سبب، است

                                                           

 .283، ص العقول  تحف ابن شعبه حرانی، .1

 .6، ص 5 ، ج الكافی. كلینی، 2
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امت را پشت سدر  كهرساند، امامی است  است. آن ه جامعۀ اسالمی را به عز  می
ولی الله اعظدم، حضدر   كهدارد و عز  واقعی جامعۀ اسالمی زمانی خواهد بود 

؛ كندد ت كو امت در پشت سر حضرار قدم به قدم حر كند اهور  امر صاحب
 »  خوانیم: در دعای ندبه می  هچنان

َ
؛اِ  َو ُمِذُل اأْلَْعةَداِ  یُمِتُز اأْلَْولِ   َن یأ

جاسدت آن ك 1
 «به دوستانر عز  بخشد و دشمنان را زبون سازد؟ كهامامی 

 طلبی . مقاومت و شهادت6

ای نباشدد و   لبی و جهاد در راه خدا در افدراد جامعده اگر روحیۀ مقاومت، شهاد 
ای  بدار و آیندده روری و اعلقا  ماّدی مشغول شوند، سرنوشدتی ذلتپ افراد آن به ان

 آمیز خواهند داشت. حقار 
َّن اْلِجَهةاَد َبةاٌب ِمةْن »فرماید:  ، در خطبۀ معروف خود میامیر مؤمنان علی ِِ َف

ْولِ 
َ
ِِ أ ِِ َفَتَحُه الَلُه ِلَخاَص ْبَواِب اْلَجَن

َ
ُِ َو یُع الَلةِه اْلَحِصةاِئِه َو ُهَو ِلَبةاُس الَتْقةَوی َو ِدْر یأ َن

ْلَبَسةُه الَلةُه َرةْوَب الةُذّل َو َشةِمَلُه اْلةَباَلُ  َو دُ یُدَنُتُه اْلَورِ 
َ
ًِ َعْنةُه أ ُِ َفَمْن َتَرَكُه َرْغَب َث یةَق

ْسَهاِب َو ُادِ  اْلِجَهةاِد َو  َِ ییَل اْلَحُق ِمْنُه ِبَتْض یِبالَصَغاِر َو اْلَقَماَ ِة َو ُضِرَب َعَلی َقْلِبِه ِباإْلِ
ََ الَنَصِیِس  َِ َو ُمِن 2؛َم اْلَخْس

 كدهجهاد در راه خدا، دری از درهای بهشدت اسدت  
م و  دخداوند آن را بر دوستان خاص خود گشوده است. جهاد، لباس اقدوا، زره مح

، خداوند كند  کجهاد را ناخوشایند دانسته و ار كه كسیسپر مطمئن خداوند است. 
و  کوچدكشدود،  پوشاند، دچار بال و مصدیبت مدی بر او می لباس ذلت و خواری را

گرداند و به علدت  ماند، ح  از او روی می گردد، دل او در پردۀ گمراهی می ذلیا می
 «وم و از عدالت محروم است. جهاد، به خواری مح کار

روحیدۀ جهداد و شدهاد  را در وجودشدان  كده ب  این بینر الهدی، مردمدانی 
                                                           

 .579، ص الكبیر المزارمشهدی،   . ابن1

 .27، خطبۀ البالغه نهج. سیدرضی، 2
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هدای  اهداف واالیشان اسدتقامت ورزندد و بدرای احقد  آرمان و در راه كننداقویت 
مقدس الهی با امام وجود به اسدتقبال شدهاد  بروندد، ملتدی عزیدز، مدورد اوجده 

 دیگران، مقتدر و مستقا خواهند بود.
برای همین رزمندگان و جهادگران راه خدا، همیشه در ص  مقددم پاسدداری از 

كنند با ناار جدان خدویر از مدرز عدز  و  یعز  و شرافت قرار دارند. آنها االش م
 شرافت پاسداری كنند و خود نیز به عز  ابدی برسند. 

َو ِإّْن َتُكةِن »، سرور مجاهدان و سدید شدهیدان فرمدود:حضر  امام حسین
ْنِشَئْت 

ُ
َِ أ ْبَداُّن ِلْلَمْو   اأْلَ

ْفَضل یِِ فِ یَفَقْتُل اْمِرٍئ ِبالَس 
َ
 1 الَلِه أ

شددن انسدان بدا شمشدیر در راه  شتهكاندد،  ها برای مدرگ آفریدده شدده اگر بدن 
 «خداوند، برارین نو  مرگ است.

و   تب پرمایۀ رسول گرامدی اسدالم ساالر شهیدان، عش  به شهاد  را از م
 آموخته بود. اش امیرمؤمنان پدر گرامی

َُ َاّنی اُ »فرمود: می رسول خدا قُتُل ِفی َسبیِل الّلةِه  َو اّلذی َنفسی ِبیده َلودد
2؛ُرَم ُاحیا  ُرّم ُاقُتُل  ُرَم ُاحیا  ُرُم ُاقُتُل 

جانم در دست اوست! دوست  كهسوگند به آن  
شته شوم؛ سدپس زندده شدوم و كشته شوم؛ سپس زنده شوم و آنگاه كدارم در راه خدا 

 «شته شوم.كآنگاه 
ه بود. آن حضر  هم كرد، نیز بارها این عش  درونی خود را ااهار امام علی

. ایشدان بدرای كدرد ر ایدن افتخدار را آرزو مدی برای خود و هم بدرای یداران ندزدی
اشددتر، چنددین مقددامی را از خداونددد خواسددته و  کممتددازارین یددارش، جندداب مال
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ّْن »فرمود:
َ
؛ِه َراِغُبوّنیالَشَهاَدِة َو ِإَنا ِإلَ  َو َلَك ِبالَسَتاَدِة َو  یْخِتَم لِ یأسثُل الّلَه أ

1
مدن از  

پایان عمر من و ادو را بده رسدتگاری و شدهاد   كه كنم خدای متعال درخواست می
 «ما به مالقا  او مشتاق هستیم. كهو البته  كند ختم 

وفده در آسدتانۀ احقد  قدرار كاش در محراب مسجد  آرزوی دیرینه كهو هنگامی 
؛تبِكفزَ و رّب ال»فرمود:  مال رضایتكگرفت، با 

2
 كدهعبده كسوگند به خددای  

 «رستگار شدم!
مندانه است. پیروزی بر شیطان و فتم  شهاد ، در حقیقت پیروزی و فتم عز 

ُصوَ  ِبنا ِإلّاَ ِإْحَدى »د: یفرما می ماال  و فضایا، قرآنكهای رفیع  قّله ُقْل َهْل َتَرّبَ
ی را انتظار دارید )پیروزی یا  ی از دو نی بگو، آیا دربارۀ ما جز ی 3؛ نییاْلُحْسنَ 

 «شهاد (؟
شدتن دشدمن، هدر دو كباور و خدامحور، هم شهاد  و هدم  برای مسلمان  دین

هدف او از جهاد مقدسدر، احقداق و اعدتالی پدرچم حد ،  كهپیروزی است؛ چرا
ها و فسادها  دادها، ستمراه انسانیت و پراو افشاندن در الما  استب ن شاهكردروشن 

است؛ برای همین او در هر دو صدور  بده ایدن هددف واالیدر رسدیده و موجدب 
 های الهی و انسانی شده است. ام ارزش استح

 گوید: سعدی می
 

 زنددده كدددام اسددت َبددر  هوشددیار؟
 

 
 

 بمیددرد بدده سددر كددوی یددار  ددهآن
 

اران پرداخته یۀ یت روحیری از اشعار حماسی به اقویگ آن حضر  گاهی با بهره
داشت. هنگدامی كده حدر راه را بدر كداروان امدام  ر را ابراز مییو عظمت نفس خو
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ی انجددام داد. آنگدداه كدده حددّر از یوگوهددا بسددت، آن حضددر  بددا او گفت نیحسدد
رخواهی امام پرداخته و یحت و خیای نگرفت، به نص جهیوس شد و نتیوگوها مأ گفت

خدا جانت را حفظ كن. مدن مطمئدنم ! برای نیای حس»به ایشان عرضه داشت: 
و امدام « نجامدد، ادو كشدته خدواهی شدد!ین گدروه بده جندم بیكه اگر كار شما با ا

َِ ُتَخةةّوُفنی» ای مصددّمم فرمددود: بددا چهددره نیحسدد  مددرگ از مددرا ایددآ ؛َاَفِبةةاْلَمْو
 اریی به كه وقتی او. شوم می ادآوری را اوسی جوانمرد آن گفتار او به من ارسانی؟ می

ر برخدورد. پسدرعمو چدون از یر راه به پسرعمویدر مس شتافته بود، خدا رسول
ن هشددار یشدن بر حذر داشته و چند مقصد جوانمرد اوسی باخبر شد، او را از كشته

اّمدا آن جدوانمرد « است و كشته خواهی شدد! کن راه خطرنایروی؟ ا كجا می»داد: 
ان كرده و جدوانمردی یخود را ب زۀ واالییت شعر، هدف و انگیاوسی با قرائت چند ب

 اش را اثبا  نمود.  و دالوری
 احی قرائت كرد:ید ریزیاشعار جوان اوسی را برای حّر بن  نیآنگاه امام حس 

َِ  َفما َسَاْمضی»  اْلَفتی َعَلی عاٌر  ِباْلَمو
 رًا َو داَهَد ُمْسِلماً یِاذا ما َنوی َخ 

  َن ِبَنْفِسِه یَو واسی الّرداَل الَصاِلح
َِ مْجِرماً   1 َو فاَرَق َمْثُبورًا َو خاَل

ست؛ در حالی كه مقصدد او حد  و یجوانمرد عار ن کیروم و مرگ برای  من می
ه و از زندگی همراه با كرداالش او برای اسالم باشد. او در راه مردان صالم جانباری 

 .«كند  ارس و ذلت جدا شده و با مجرمان مخالفت می

عزتنوابصفویشهيدراه

گفتده  1«سیدمجتبی نواب صفوی»د سرفراز یی ی از افسران مأمور اجرای اعدام شه
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نظیدرش، كرامدت و بزرگدواری و  نواب صفوی با ایمان راسخ و استقامت بی»است: 
ها  ر آمبوالنسیا كرد و من هنوز هم، هرگاه صدای آژیعز  احترامر را بر من احم

افتم كده او بدا عشد ، سدوز و    نواب میاد شب شهادیلرزد و  شنوم، بدنم می را می
د! غسدا یدلم! مظفرم! محمدم! عجلده كنیخل»گفت:  ارانر مییصالبت خاصی به 

 2«منتظر ماست. هیام حضر  زهرای مرض د! جدهیشهاد  كن
، و این چنین عز  خود و مسلمانان را با اأسی از موالیشان حضر  سیدالشهدا 

 لبی را در دانشگاه شهاد  اا ابدد بدرای  رسی عز كو  كرددر  ول ااریخ جاودانه 
 .« كردخواهان عالم ایجاد  عز 

  مداری، خاضعانه آن گرامدی را سدتایر مدی خواه و عز  امروز هر انسان آزادی
گوهر ذاای خویر را ارزان نفروخت و جانر را در مقابا عدز  و بیدداری  كه كند
 . كردیشانر فدا ك هم

مداال  معندوی و علمدی، انقطدا  از كسدب ك جدویی، عباد ، ا اعدت و ح 
های خدود و اقتصداد مقداومتی، اجتنداب از دنیاپرسدتی و  غیرخدا، قناعت به داشدته

بایدد در ایدن مسدیر  كدهی است یها های ذلت، از دیگر قدم ها و زمینه شناخت ریشه
 برداشت اا همیشه در دنیا و آخر  عزیز و سرافراز بود.

ربالکمداربانویعزت

اد كردندد، حضدر  یز را وارد مجلس ابن نیمی كه زنان و كودكان امام حسهنگا
 ور ناشناس و با كمال عدز ،  ده وارد مجلس شد، بهیبا قامتی كامالا پوش نبیز

                                                                                                                        

، 1334مداه  وهفتمین روز دی . شهید نواب رهبر فدائیان اسالم و یاران فداكارش، سدحرگاهان بیسدت1
محمدرضدا صدفت  ، بده دسدت سدفاكان اهریمنمصادف با شب شهاد  حضر  فا مۀ زهدرا

هدای الهدی و اعدتالی پدرچم  سازی در راه احیای ارزش پهلوی، به شهاد  رسیدند و افتخار حماسه
 ح  در اقصا نقاط عالم را به نام خود ثبت كردند.

 .7، ص 163. نشریۀ یالاارا ، ش 2



   1394راهیان نور ويژۀ محرم الحرام  توشۀ ره 154

 ای نشست و بانوان دیگر گرد او حلقه زدند. اقتدار و شهامت، در گوشه

حضدر  پاسدخ « سدت؟یك مت بدرن زن یا 1َمن هِذِه اْلُمَتَكّبَرة؟»اد گفت: یز ابن
  نبین زیا»جواب نداد. كسی گفت:  نبید؛ ولی زیباره پرس نداد. دوباره و سه

اد خواسدت بدا سدخنانر دل آن بدانو را یدز اسدت. آنگداه ابن دختر فا مه زهدرا
 ؛ برای همین خطاب به آن حضر  گفدت:كند ه و خوار كردبسوزاند، او را شماات 

حدوَرَتُكم الحمُد لّلِه اّلذی َفَضَحُكم»
ُ
حمد و سپاس خداوندی را  ؛َو َقَتَلُكم و أكَذَب أ

 «كه شما را رسوا كرد، به قتا رساند و دروغتان را در گفتار آش ار ساخت.
اْلَحمُد للِه اَلةَذی » اد با كمال شجاعت فرمود:یز در پاسخ ابن نبیحضر  ز
ْكَرَمنا بُمَحَمٍد 

َ
كةَذُب یفَتَضةُح الفاِسةُق و یرًا َل َكما َتُقةوُل َو إّنمةا یو َطَهَرنا َتّْطه أ

 محمددحمد و سپاس خداونددی را سزاسدت كده مدا را بده ؛ ُرنایالفاِدُر و ُهَو َغ 
ی! همانا یگو ست كه مییگونه ن نیو مطهر ساخت. ا کگرامی داشت و بطور كاما پا

 «گری است؛ نه ما!یاو د كهشود  ب مییفاس ، رسوا و بدكار ا ذ
 «دی؟یتت چگونه دیكار خدا را دربارۀ برادر و اها ب»اد گفت: یز ابن

 »حضر  فرمود: 
َ
ِهم اْلَقْتةَل َفَبةَرُوا یال؛ هُؤَلِ  َقْوٌم َكَتَ  الَلُه َعلَ یإَّل َدم  ُت یما َرأ

نددان یدم. ایددزی ندیددی چیبددایر و زیددمددن از خداونددد جددز خ ؛إلةةی َمضةةاِدِتهم
ن رو یدشان ساخت؛ از ا شهاد  را سرنوشت مندانی بودند كه خداوند مقام سعاد 

 «های ابدی خود شتافتند. )داو لبانه( به خوابگاه

                                                           

ه  َمدْن هدذ  »زیداد پرسدید:   ، چنان خود را پوشانده بود كه ابدنزینب». در نقا دیگری آمده است: 1
َتَنِ َره؛ این زن ناشناس كیسدت؟ هاى حضترت  نگتاهی بته خطبته ؛454، ص ةوفیتات األئمت« )اْلم 

 (73، ص زینب



 

 

 

لس  هممج   ن 
 عقل و عشق در فرهنگ عاشورا

 عقل و عشق در فرهنگ عاشورا

 ندکترمحمدعلیمبينیياالسالموالمسلمحجت

مقدمه

هدای مهمدی در آن ادوان درساسدت و مدی عاشورا دانشگاهی بدزرگ بدرای انسدان
س در كدجا دارد هدر  كهآموخت. فرهنم عاشورا، فرهنگی بسیار غنی و پربار است 

آمددهای  به احلیا حادثۀ عاشورا و عواما و پی كه. هنگامی كند شناخت آن االش 
فرهنم عاشدورا چده  كهنیم كپردازیم، خوب است از این منظر به مسئله نگاه آن می
ادوانیم خدود و جامعدۀ خدود را بده ایدن هایی دارد و چگونه مدیا و شاخصههویژگی
 ها آراسته سازیم. ویژگی

های مهم فرهنم عاشورا را یدادآور شدویم ی از ویژگی در این مقاله، برآنیم اا ی
 آورد. ت در مسیر اهداف بزرگ فراهم میكۀ قدرامندی را برای حركنیروی محّر  كه

سؤال

و اصحاب باوفایر، در  سیار بزرگی اافاق افتاد و امام حسیندر عاشورا حماسۀ ب
چگونهكهآیدرهاراانجامدادند.اینسؤالپیشمیكاترینشرایط،بزرگترینسخت

                                                           

  پژوهشگاه علوم و فرهنم اسالمی.عضو هیئت علمی 
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كددها رابیافرینناادهددا، اوانسددتند حماسددههااا مور میاا آنهااادرا ددشااوار 
ا  مناسدب قدادر بده انجدام آن ام اندهای دیگر در شرایط عادی، بدا داشدتن انسان

كدتها تشنهبهحاردام نیرو آنها را در هوای گرم و سوزان عراق، با بدنكنیستند؟ 
نظیرشانرازباانزدعاام آ رد دربرابرحجمانبوهیازدشمن،شجاع بیدرمی

 ؟كردخاصمی
اگدر بتدوانیم سرچشدمۀ نیدروی اصدحاب  كهسؤال فوق از این نظر اهمیت دارد 

ای در وجود خودمدان اوانیم به دنبال ایجاد چنین سرچشمهنیم، میكورا را پیدا عاش
نیم. معموالا خیلی از افراد كارهای بزرگ را پیدا كباشیم اا از  ری  آن، قدر  انجام 

هدا خواهد در مسدیر ارزشدلشان می  هچرا با این كهاین سؤال برایشان مطر  است 
ای ، در عما چندان موف  نیسدتند و انگیدزهكنندیز ها پره قدم بردارند و از ضدارزش

آنها را به عما وادارد در آنان وجود نددارد؟ مطالعدۀ عاشدورا از ایدن منظدر،  كهقوی 
 کهدا و ادرعما بده خدوبی كهاواند ما را در دستیابی به چنین انگیزۀ قدرامندی می

 .كند  کمكها را برایمان آسان سازد، بدی

برتریانگیزۀناشیازعشقهاوتفاوتانگيزه

 كدههدای مختلفدی وجدود دارندد برای یافتن پاسخ سؤال فوق، باید بگدوییم انگیدزه
ها دام از این انگیزهكهر كهاوانند انسان را به سوی عما سوق دهند؛ ولی نیرویی می

، افاو  دارد؛ برای ماال، گاهی انسان از روی ارس عملی را انجام كنندرا ایجاد می
نویسدد، یدا آموزی از ارس انبیده معلدم، مشد  خدود را مدیدانر كهدهد، چنانمی

دهدد؛ هم ندین گداهی ارهای خانه را انجدام مدیكخانمی از ارس شوهر خویر، 
برای گرفتن  كهارگری كدهد؛ مانند انسان برای رسیدن به پاداش، عملی را انجام می

ای رای رسدیدن بده جدایزهب كهاری  دهد یا ورزشارهای سخت میكدستمزد، ان به 
دهد. اما عالوه بر اینها، گاهی عش  و های بدنی دشواری را انجام میبزرگ، امرین
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 كده. برای مادال، هنگدامی كند عما ایجاد می کافی برای انجام یكمحبت، انگیزۀ 
عشد  و  دلیا دام از آنهدا بدهكدای عاشقانه میان زن و شدوهر برقدرار باشدد، هررابطه

دهندد؛ زن در خانده بدا عشد  و ارهایی را برای هم انجام میكدیگر،  محبتشان به ی
هدای همسدر پدردازد و مدرد هدم بدرای انجدام خواسدتهارهای مندزل مدیكعالقه به 

 . كندمحبوبر، از صمیم دل االش می
تواننادانساانرادام میكدر نتیجه، ارس، عالقه به پاداش و عش   و محبت، هر

بهكا ادارنكنندراماانگیزشای؛  یر دام از اینهدا ایجداد مدیكدهر كدهایكننددباا
ار ناشدی از عشد  و محبدت باشدد، نیدروی كد كدهدیگر افاو  دارد و هنگدامی  ی

رراكداانجاامكها گونه ؛بهكند تر ،ازد موردا لایجادمیانگیزشی بسیار قوی
سیااعققاهباه قتیانساانازر  تاركهسازد.دلیلایناس ترمیبسیارآسان

میكادستمزدانجام رآنانجامبهمجبورراخود،مایكادهدر، رایاناز بیناد
آنكاخودهنگامیاماندارد؛لذتیبرایشكهركاتنهااناه،باشادعشابازناشایر

ازانجاامآنهاملاذرفرا انایبیناد،بكهاهامجبوربهانجامآننمایانسانخودر
 برد.می

هادرعبادتوبرتریعبادتناشیازعشقانگيزهاختالف

ازسهانگیزۀفاو یهیتواندبامطاب  برخی روایا ، عباد  و ا اعت خدا نیز می
ٌِ َقْوٌم َعَبةُدوا الَلةَه ة َعةَز َو » فرمود: انجامشود؛چنانههامامصاد  ِإَّن اْلُتَباَد َراَلَر

ِد َو َقْوٌم َعَبةُدوا الَلةَه ة َتَبةاَرَك َو َتَتةاَلی ة َطَلةَ  الَثةَواِب یَتبِ َدَل ة َخْوفًا َفِتْلَك ِعَباَدُة الْ 
 یِهةَفِتْلَك ِعَباَدُة اأْلَُدَراِ  َو َقْوٌم َعَبُدوا الَلَه ة َعَز َو َدَل ة ُحّبًا َلُه َفِتْلَك ِعَباَدُة اأْلَْحةَراِر َو 

ْفَضُل اْلِتَبةاَدةِ 
َ
گروهدی خددای د عدّز و جدّا د را از ادرس اند:  بندگان بر سه دسته 1؛أ

                                                           

 .84، ص 2، ج الكافی. كلینی، 1



   1394راهیان نور ويژۀ محرم الحرام  توشۀ ره 158

 

این عباد  بردگان است و گروهی خدا را بدرای پداداش عبداد   كه كنند عباد  می
این عباد  مزدگیران است و گروهی خددا را از روی دوسدتی و محبدت  كه كنند می

 « این عباد  آزادگان و برارین عباد  است. كه كنند عباد  می
كدهكننددبه سه نو  عباد  اشداره مدی شود، امام صادق مالحظه می  هچنان
ند از: عباد  خوفی، عباد  مزدی و عباد  حّبی. ایشان عبداد  بدودن دو ا عبارر

اندد؛ ولدی عبداد  ناشدی از حدّب خددا را برادرین عبداد   ه ردار ن دنو  اول را ان
 1اند. شمرده

التکليدحلمشکمحّبتوعشق

هاارابارا تارینانگیاز محّبت و عش ، قدوی كهگیریم یجه میاز آن ه گذشت، نت
هاا هرچنادكدارانسانازانجاامكهشودسازد موجبمیانجامعملفراهممی

.ببردلذردشوار  سخ 
 

 عشد  جوشددد بحدر را ماننددد دیددم
 

 عشدد  سدداید كددوه را ماننددد ریددم 
 

 عشدد  بشدد افد فلددک را صددد شدد اف
 

 
 

 2گددزافعشدد  لرزانددد زمددین را از 
 
 

نخادابارایمكردپرسدچگونهعبادرمی كهبنابراین، در پاسخ به سؤال جوانی 
گنا ،باتقوی عشب کآسانشدنانجامعبادر تركهشود،بایدگف آسانمی

معبودبه ام انموبسعیبایدانسان. اسكند پذیربرقارارخادابااحّبیرابطۀ 
                                                           

گونده  كده این گیرد، این اسدت ای كه در اینجا باید به آن اوجه كنیم و گاهی مورد غفلت قرار می . ن ته1
كنندد. آن  های الهی را نفدی نمی روایا  هرگز اهمیت و ارزش خوف از عذاب خدا و شوق به پاداش

چیزی كه در روایت فوق و برخی روایا  دیگر به آن اشاره شدده اسدت، عبداد  بده دلیدا خدوف از 
ارد؛ گرنهتر دعذاب جهنم است كه در مقایسه با عباد  از روی محبت و عش  الهی، ارزش پایین

 خودخوف خشی ازخدا ند،ارزشباالییدارد.

 ، دفتر پنجم.مثنوى معنوى. مولوی، 2
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هاا هاا زیبااییدر نماز، خدوبی كهبخر است؛ چرا.آنگا نمازبرایشلذركند
گوید نیازهایشرادرمیاانآ رد،باا سخنمیخالبموبوبخویشرابهیادمی

پوشدها دنیاچشممیبار ز ازلذركهشود؛چراگذارد.ر ز برایشآسانمیمی
انسانعاشبیکاترگردد.آیترباموال موبوبشآماد قوی تار حشبرا ارتباط

 ها دیگرچشمبپوشد؟حاضرنیس برا ارتباطبامعشوقشازلذر
 چگونه مردم در راه امام حسین كهنید كار شود، اوجه مسئله روش  هبرای این

خداراازباب این نهتنهابرایشانسنگیننیس ،بكههكنندبا جان و دل خرج می
 كهافتخاركردنصیبشان، اس رشهمی.گزارندكسیكهمی نذر غذا،دهاد
خوردیاچراافراددیگرخاردازغذا نذر منمیکسگویدچرافقنهرگزنمی

موب خالصانهبهخداكهكسی.بههمینصورركنم تنهامنخردمیكنندنمی
كند پیدا خمسدادندرهرگز، زكانمیچرا چونخودشمال.آ رد 

، فقدط كنددراه عش  و محبت به خدا را برگزیند، فقط او را  لدب مدی كه كسی
 ، بیزار است. كند جوید و از هر چه او را از خدا دور رضایت او را می

 
 است كو چدون برفروخدت عش  آن شعله

 

 
 

 1هر چه جز معشوق، باقی جمله سوخت
 

آنها را هدیه و عطیۀ دوسدت  كهبرد؛ چراخدا لذ  می های از حالل كسیچنین 
بیندد. او خدا انفر دارد؛ زیرا نارضایتی دوست را در آنهدا مدی های داند و از حراممی

ورزد و از سنجد. بده دوسدتان او عشد  مدیرضای دوست می کهمه چیز را بر مح
 جوید. دشمنان او برائت می

ورزیشایستگیخدابرایعشق

شود ما بایدد وقتی گفته می كهاوجه شود، این است در اینجا باید به آن  كهای مسئله
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عشد  زوری و محبدت  كهنیم، مراد آن نیست كمان به خدا را اقویت عش  و محبت
خددا بدا صدفا  زیبدا و  كدهباید اوجه داشته باشیم   هنیم؛ بلكاحمیلی به خدا پیدا 

 س بتوانددكدورزی اسدت و هدر دارد، به بهترین نحو، شایستۀ عشد  كهارزشمندی 
از  كهافی است كشود. انها ، خود به خود عاش  او میكند های خدا را اصور زیبایی

ها های خدا را به ذهن آوریم و از  رف دیگر، ضع ها و مهربانی رف خوبی کی
هدا و میدان خدوبی كدههای خود را در نظر بگیریم و آنگاه اقابدا شددیدی را و بدی
ندیم و بدا ایدن حدال، كوجود دارد مشاهده  ها و قصورهای ماهای خدا و بدیزیبایی

در دعدای عرفده، بده  رفتار رحیمانۀ خدا را به خود دریابیم. اباعبداللده الحسدین
ْنةَت اَلةِذی : ان كرده استیبهترین نحو این اقابا را ب

َ
ْنةَت اَلةِذی َمَنْنةَت أ

َ
َیةا َمةْوَلَی أ

ْد 
َ
ْنَت اَلِذی أ

َ
ْحَسْنَت أ

َ
ْنَت اَلِذی أ

َ
ْنَتْمَت أ

َ
 أ

َ
ْنةَت اَلةِذی أ

َ
ْفَضةْلَت أ

َ
ْنَت اَلِذی أ

َ
َمْلةَت كَمْلَت أ

ْغَنْیَت 
َ
ْنَت اَلِذی أ

َ
ْعَّطْیَت أ

َ
ْنَت اَلِذی أ

َ
ْنَت اَلِذی َوَفْقَت أ

َ
ْقَت أ َُ ْنَت اَلِذی َر

َ
 ...أ

 شود:های بندگان را در برابر چنین خدای مهربانی یادآور میالعماس سپس ع
َنا َیا ِإلِهی 

َ
َنا اَلةِذی ُرَم أ

َ
َُ أ ْ

ْخَّطث
َ
َنا اَلِذی أ

َ
َُ أ ْ

َسث
َ
َنا اَلِذی أ

َ
اْلُمْتَتِرُف ِبُذُنوِبی َفاْغِفْرَها ِلی أ

َنةا اَلةِذی 
َ
َُ أ َنا اَلةِذی اْعَتَمةْد

َ
َُ أ َنا اَلِذی َسَهْو

َ
َنا اَلِذی َغَفْلُت أ

َ
َنا اَلِذی َدِهْلُت أ

َ
َهَمْمُت أ

 َُ َنا اَلِذی َوَعْد
َ
َُ أ َنا اَلِذی نَ  َتَتَمْد

َ
ْخَلْفُت أ

َ
َنا اَلِذی أ

َ
َنةا اَلةِذی كَو أ

َ
َُ أ ْقَرْر

َ
َنا اَلِذی أ

َ
ْثُت أ

ُبوُ  ِبُذُنوِبی. کاْعَتَرْفُت ِبِنْتَمِت 
َ
 َعَلَی َو ِعْنِدی َو أ

را به خودش یادآور شود، آن هدم در  كسیحدوحصر  ها بیانسان وقتی خوبی
شایسدته و بایسدته اسدت  كده دور  را آنس كدخودش نتوانسته، حد  آن  كهشرایطی 

دربدارۀ خددا  كدهادری تۀجالبنهگردد؛امامندمیجای آورد، مسلماا به او عالقه به
در مسیر محبت او قدم بردارد، خود خدا هدم در  كسیاگر  كهوجود دارد، این است 

ی از فرازهای دعدای عرفده، بده  در ی .امامحسینكند می کمكاین مسیر به او 
دوسدتانر  خدا نادموبا غیرخاداراازقكابكدهكندد تۀ مهم اشاره مدی ن این
زدایدتاجزا  هرچهمتعكببها س راد س نداشتهباشند بهغیرا پناا می
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:ْنَت اَلِذ نبرند
َ
ْلَت اأْلَْغ  یَو أ َُ ِحَباِئة اَر یَ أَ

َ
َو َلةْم  کِسةَوا ِحُبةوایُ َحَتةی َلةْم  کَعْن ُقُلوِب أ

   .کِر یْ ِإَلی َغ  ُئواْلَج یَ 
بدا خداسدت و در  سراسر دعای عرفه، راز و نجوای عاشقانۀ امدام حسدین

ادو را از دسدت داده و چده  كدهس كچه دارد آن»: كند پیشگاه او چه زیبا عر  می
بده  كدهس كدآن  ،محروم است كه او را به دست آورده است؟ حقاا  كهس كندارد آن 

از او بده دیگدری  كه كسی ،ه استكردزیان  كه جای او به دیگری راضی شود و حقاا 
ای ه رداو احسانت را قطع ن  ه. چگونه به غیر او امید بسته شود و حال آنكند روی 

 «؟  راا ای شیوۀ عطابخشیاو اغییر نداده  هو چگونه از غیر او  لب شود با این
خداكهاین؛كننداوجهی اشاره می تۀ قابا به نآن حضر  در ادامۀ دعای عرفه، 

آنهدا در  كدهر اولیا را با مقدام خدوف در آنهدا، چندان در هدم آمیختده مقامموب د
باهتمكاب چاپكوسایدركدهانادگوناهچشاید شیرینیانسباخداراآنكهحالی 

اسدتغفار و  زبانبهكهپردازند،ازهیب  عظم ا چناندرهراسندموضرشمی
  گشدایند:مدیعذرخواهی 

َ
ِِ َفَقةاُموا َبةْیَن َیَدْیةِه َیةا َمةْن أ ِحَبةاَ ُه َحةالَوَة اْلُمَؤاَنَسة

َ
َذاَق أ

یَن  ْوِلَیاَ ُه َمالِبَس َهْیَبِتِه َفَقاُموا َبْیَن َیَدْیِه ُمْسَتْغِفر
َ
ْلَبَس أ

َ
   .ُمَتَمّلِقیَن َو َیا َمْن أ

ها خودباشد،راهایها خدا بد ر خوبی اگر انسان دائم به ف  هنتیجه آن
نداردانساناینهمهام انكهماند؛چرازعشب موب بهخدابرایشباقینمیج

،كریمازآیارقرآنیهیتفا ربماند.مطاببزیبایی خوبیراببیند همچنانبی
 كدهایمانبهخداداشتهباشد،موبتشبهخاداشادیدترازموبتایاسا كهیسك

َشُد ُحًبا ِلَلِه یَواَلذ...»ان به معبودهای خود دارند: كمشر
َ
اساساا ایمدان  «.1...َن آَمُنوا أ

 كدهبه خدا چنین الزمۀ حّبی را با خود دارد. وقتی انسان خدا را با آن صفا  زیبدایی 
دارد، بشناسد و به این شناخت خود ایمان داشته باشد، به او عش  خواهدد ورزیدد. 

شده متوجده ندوعی از یقدی همیحق عش  در افسیر نمونه، در ذیا این آیه آمده است:
                                                           

 .165آیۀ  :. بقره1
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بل ه همواره دنبال هستی  ؛شود كمال است، انسان هرگز عاش  عدم و كمبودها نمی
از  ،آن كس كه هستی و كمالر از همه برار است ،این دلیگردد و به هم و كمال می

 1.ستدن سزاوارار ایهمه كس به عش  ورز

فطریبودنمحبتبهخدا

محبت بده خددا در انسدان ریشدۀ  كه، این است كردباید به آن اوجه  كهتۀ دیگری  ن
شدود مدا فطری دارد و از ابتدای آفرینر، عش  در ما نهادینه شده است. چگونه می

آفریدۀ خدا باشیم و همۀ وجودمان به او وابسته باشدد؛ ولدی بده او گدرایر نداشدته 
بت بورزیم، مراد ایدن نیسدت شود ما باید به خدا محباشیم؟ بنابراین، وقتی گفته می

غبار و زنگار  كهمراد آن است   هچیزی از بیرون خود در خود به وجود آوریم؛ بل كه
ان یدی از اشعار خود ایدن معندا را ب در ی از آینۀ فطر  خود بزداییم. امام خمینی

 ه است:كرد
 

 مدددا نددددانیم كددده دلبسدددتۀ اویدددیم همددده
 

 
 

 مسددت و سرگشددتۀ آن روی ن ددوییم همدده
 

 فددارغ از هددر دو جهددانیم و ندددانیم كدده مددا
 

 
 

 پوییم همدددده در پددددی غمددددزۀ او بادیدددده
 

 سددداكنان در میخاندددۀ عشدددقیم، مددددام
 

 
 

 از ازل، مسددت از آن  رفدده سددبوییم همدده
 

 هرچه بدوییم ز گلدزار گلسدتان وی اسدت
 

 
 

 عطر یار اسدت كده بوییدده و بدوییم همده
 

ددَود  جددز رخ یددار، جمددالی و جمیلددی نب 
 

 
 

 كه در گفت و مگوییم همده در غم اوست
 

 خدود ندددانیم كده سرگشددته و حیدران، همگددی
 

 
 

 روییم همدده بدده پددی آنددیم كدده خددود روی
 

 این سرگشدتگی و حیدر  مدا را درمدان  كهبخواهیم  کمكبنابراین، باید از خدا 
 ار سازد.  مان را آش و عش  درونی كند

اساساا هر عش  و محبت دیگری نیز، ریشه در عش  و محبت به خدا دارد؛ چده 
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دلیا  ورزد، بههم عش  می كسیمال و جمال است و اگر به كانسان، ذاااا عاش    هآن
مال و زیبایی هست از كدریابد هرچه  كهها در اوست و هنگامی دیدن برخی زیبایی

محبدت او، ریشده در عشد  بده خددا  این عش  و كهیابد ارا درمی آن  خداست، آش
 دارد.

 به گفتۀ جامی:
 

 دلی كدو عاشد  خوبدان دلجوسدت
 

 
 

 1اگر داندد وگدر ندی عاشد  اوسدت
 

 دور  بیعدی خددا را دوسدت  به ،اگر انسان فطرای سالم داشته باشد  هنتیجه آن
هر چه متعل  به خداست را هم دوست دارد. دوسدتی   هبل ،دارد نهتنهاخدارامی

سالم اسدت؛ زیدرا ایدن  از اقتضائا  فطر  ،نیز بیت او و اها پیامبر اسالم
سالم به   کترینمخكوقارنزدخداهستند طبعًاهرفطررپابزرگواران، محبوب

  بودن الدرراموب بهاهلبیک رزد.برخیر ایارنشانۀپاآنها عش  می
ا دردلداشاتهیندهكبغدض و  از اها بیت كسیاند و مطاب  با آنها، اگر دانسته

 2.كند كش الدرخودكیباشد،بایددرپا
براسداس آنهدا، حدّب و  كدهنقا شده اسدت  روایا  متعددی از معصومین

دین و ایمان شمرده شده است و اساساا دین و ایمان  کبغض در راه خدا، جزء الینف
از گناهانم : »كردعر   ی دانسته شده است. شخصی به امام محمدباقر با آن ی

 كهآورم  شوم؛ اما وقتی به یاد می می کبه سبب آنها هال كه كنم ر می برم و ف رنج می
در پاسدخ بده  رامام باق« شود. شما را دوست دارم، امید به نجا  در من زنده می

آیا دین جز دوسدتی و  ؛ ُن ِإََل اْلُحُ  یَهِل الّد » آورند: اوجهی را می او، چنین اعبیر قابا
هم ندین  1نیز، عین همین اعبیر نقا شده است. از امام صادق« 3محبت است؟

                                                           

 ، مانوی یوس  و زلیخا.هف  اورنگ. جامی، 1
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آیا حب و بغض جزء ایمان است؟ امام در  كه كند  سؤال می فردی از امام صادق
ََل اْلُحُ  َو إَماُّن یَو َهِل اإل» دانند: پاسخ، ایمان را غیر از حب و بغض در راه خدا نمی

  2«!اْلُبْغّض

همگامبودنعشقراستينباعقلفطری

هدا ها و ابهدامنون باید مراد خود را از عش  و محبت روشن سازیم اا برخی خلطكا
ویدژه  های منفی در ایدن زمینده وجدود دارد و بده ردبرخی روی كهد؛ چرابر رف شو

برخی افراد، اصویر مابتدی از عشد  ندارندد و آن را برآمدده از شدهوا  و هواهدای 
، مراد ما از عش ، دوست داشتن شدید است و از نفسانی می دانند. باید بگوییم اوالا

محبت درجا  مختلفدی دارد  كهاین رو، عش  از سنخ محبت است؛ با این افاو  
، عش  و محبت را میو درجا  باالی محبت را عش  می اوان به دو ندو  نامیم. ثانیاا

ها دارد و بر محور ریشه در ارزش كه: نو  اول عش  و محبتی است كردلی اقسیم ك
چرخد. در این نو  از عش  و محبت، انسدان هدر موجدودی را بدا مال میكارزش و 

موجدود بیشدتر و  کدر اوست، دوست دارد و هرچه ارزش ی كهایی هاوجه به ارزش
 کهدا در یدباالار باشد، دوستی انسان نیز به او شدیدار است و اگدر زمدانی، ارزش

 رود.موجود از بین برود، دوستی انسان نیز به او از دست می
هااارزش موورنیسا  بارمادارارزش كهاما نو  دوم، عش  و محبتی است 

دارد،دارد چونا راد س میرابههردلیكید س میكسید.انسانچرخنمی
اكهر كهرارزشراسرزند اازمیمندنمی ا.بیندعیابتواند نقا هاا هاا

بیناد؛لمایكمداها ا راعینارزش ها بد معشو خودراببیند حتیعیب
توانادگونهعشب،عقالانسااننمایآنهاازمعشو ا سرزد اس .دراینكهچرا

                                                                                                                        

 .21، ص 1، ج الخصال. شیخ صدوق، 1
 .170، ص 16، ج ةالشیع وسائل عاملی، . حّر 2



  165 عقل و عشق در فرهنگ عاشورا

هاتشخی دهد در اقع،عشبا درها  اقعیراازضّدارزشدرستی، ارزش به
هدای برآمدده از شدهوا  و گوناهعشاببده ایدن گیرد.عكیمقابلعقكشقرارمی

ْمَرَض َقْلَبةُه َفُهةَو یَو َمْن َعِشَق َش » :كند هواهای نفسانی اشاره می
َ
ْعَشی َبَصَرُه َو أ

َ
ئًا أ

ٍِ َو یِر َصِح یٍن َغ یْنُّظُر ِبَت ی ُذٍّن َغ یَح
ُ
َُ ِبةث َُ َعْقَلةُه َو یِر َسةِم یةْسَم ٍِ َقةْد َخَرَقةِت الَشةَهَوا َت

َماَتِت الُدنْ 
َ
مدار یرا بر و قلدب كند  نابینایر میزی شود، یكسی كه عاش  چ 1؛ا َقْلَبهُ یأ

عقدا او را از  ،شهوا  .شنود ند و با گوشی ناشنوا مییب نادرست میبا چشمی  ،كرده
 «راند.می میرا  دلرا یدندوستی و  اندازد میكار 

 كدهمیراند و قلب او را می كند عقا انسان را خراب می كهچنین عش  و محبتی 
دیددی  كدهسدانی كدارد، قطعاا ناپسند است و چه بسدا ها را پاس نمیحرمت ارزش

، عشد  و منفی به عش  دارند، چنین مفهومی از آن در سر دارندد. امیرالمدؤمنین
ا یَفَِّن ُحةَ  الةُدنْ ».... دانند: ر و الل شدن انسان میكور، كمحبت به دنیا را موجب 

2...«ِذُل الّرَقاَب یْبِكُم َو یِصُم َو یَو  یْتِم ی
 

چشدم انسدان را بدر حقدای   كدههایی اسدت یابیم چنین محبت در نتیجه، درمی
 . كند بندد و عقا انسان را زایا میمی

محدور، هرگدز در مقابدا عقدا فطدری و اما در مقابدا، عشد  و محبدت ارزش
گیرد؛ زیرا عقا اگر بر فطر  سالم خود باقی باشد، همواره خدادادی انسان قرار نمی

 . كند ها را اأیید میارزش
 كدهآید، باید دقت شدود عش  و عقا به میان میدر نتیجه، وقتی سخن از اقابا 

ریشده در  كهدام عش  و چه نو  عقلی مراد است؟ اگر مراد از عش ، عشقی باشد ك
یابدد و شهوا  و هواهای نفسانی دارد، آری چنین عشقی بر عقا انسان سیطره مدی

ها اشخیص دهد؛ پس ها را از ضدارزشو ارزش كند ار كگذارد عقا به درستی نمی
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گیرد و ها، در مقابا عقا الهی و خدادادی انسان قرار میعش  برآمده از هوا و هوس
 .كند آن را زایا می

موورباشد،آنگا بایادمارادازعقالر شاناما اگر مراد از عش ، عش  ارزش
باشد خدادادعقلهمان،عقلازمراداگر.كهگرددفطارالهدی خدود بداقی بر  

دیگر ندارندد و هماهندم هسدتند.  دعقا، هید اقابلی با ی است، آنگاه این عش  و
گیرد؛امااگرمارادهاتعكبمی عشبهمبهارزشكند هاراتوسینمیعقا ارزش

خواهادباود.مواوردرتناافیگراباشاد،آر بااعشابارزشازعقل،عقلماد 
اند، همواره جامعههادردارند و در پی احق  ارزش هاعش  به ارزش كههایی انسان

 .گیرندمووردنیابینقرارمیها منفع مورد اخطئۀ عقا

ها،نشانۀعشقراستینمتابعتازخوبی

توانادس مدیكدیم، هدر كردعش  را به دو نو  راستین و غیرراستین اقسیم  كهنون كا
گفتایم،كدهها خودبهدس آ رد.چناانها و محبتمعیار برا تشخی عشب

هاادارد عشابغیرراساتینعشاقیریشاهدرارزشكهتینعشقیاس عشبراس
 كهاسازعشاب داین تشخیمعیار،بنابرایناس ؛شهوار هواهااز برآمد

عشب موب راستینبهخدایاكهكند ادعاكسیهاهستند.اگردیگر،ارزش كی
ببینیم چقدر به ارزشس دیگر دارد، برای پی بردن به صدق ادعای او، باید كهرهاا

گذارد بهآنهامتعهداس . قتیعشب موبا ا برآماد ازعشاب حرم می
هاباشد،آنگا خاودشبایادطبعاًاموجاود ارزشایباود  ازموب ا بهارزش

 هابیزارباشد.ضدارزش
 كه آورد؛ به این معناعش  و محبت متابعت می كهاند عالوه بر این، همواره گفته

نی رندم كنی و االش میكرا واقعاا دوست داشته باشی، از او پیروی می كسیوقتی 
بخواهدد  كدهخدا را واقعاا دوست داشته باشد،  بیعی اسدت  كسیاو را بگیری. اگر 
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 و اسلیم اوامر و نواهی او باشد. كند رضایت او را جلب 
متابعدت از آنهدا اولیای خدا را دوست داشته باشد،  بعاا بده  كسیهم نین اگر 

ها آید. اولیای الهی، همواره در پی ارزشپردازد و در پی جلب رضایت آنها برمیمی
آنها را واقعاا دوست داشته باشد  كه كسیاند. هكردها مبارزه میاند و با ضّدارزشبوده

 نیز، باید چنین خصلتی داشته باشد.
از دین خدا و رسولر  داشتن خدا، پیروی ی از آیا  قرآن، الزمۀ دوست در ی

ِبُعون»دانسته شده است:  َ  َفاّتَ وَ  الّلَ ُ  َو ی  یُقْل ِإْ  ُكْنُتْم ُتِحّبُ ْغِفْر َلُكْم یْحِبْبُكُم الّلَ
ُ  َغُفوٌر َرح   1«.ٌم یُذُنوَبُكْم َوالّلَ

داشدتن هدر  دوسدت» گویدد: عالمۀ  با بایی در افسیر المیزان، ذیا این آیه می
در  و موجدب خضدو  و اسدلیمست ا متعلقا  آن ۀداشتن هم مستلزم دوست ،زیچ

 2«.شود میجانب محبوب است  از كهزی یبرابر هر چ

ربالکعقلوعشقدرحماسۀ

خوبی روشن شد، باید گفدت اصدحاب عاشدورا از  مراد از عش  و عقا به كهنون كا
بدر  كدهعشقی راستین به خدا برخوردار بودند و از این رو، عشد  آنهدا بدا عقلشدان 

امالا هماهندم بدود و هرگدز عشد  و عقلشدان در كدسالمت فطری خود باقی بدود، 
 ند؛زیراعقلالهیكردهاراانتخابترینرا اعار  با هم قرار نگرفتند. آنها سخت

كرده بود و چون آن را راهی پرارزش اشخیص دادند،  کآنها، ارزشمندی آن راه را در
 كدهمورد اأیید عقا الهی آنها بود. سپس از آنجا  امالا كند؛ پس این راه، كردانتخاب 

ارزش بزرگی را در این راه دیدند، با امام وجودشان به آن عش  ورزیدند و با قددر  
امام آن راه را پیمودند. پس هید اقابلی در اصحاب عاشورا، میدان عشد  راسدتین و 
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 ود.مداربموور حبعش  آنها ارزش كهوجود نداشت؛ چرا شانعقا الهی
در مسدیر  حضدر  سیدالشدهدا كدهی از شواهد این ادعا، هنگامی است  ی

، ابتددا بدركا ربال، خبر شهاد  خود را دادند. فرزند برومندش، حضدر  علدیك
َلْسَنا َعَلةی»ند: كردسؤال از ح  بودن راهشان 

َ
؟؛ آیدا مدا بدر حد  نخدواهیم  اْلَحةِق   أ

یعنی قبا از هر چیز، ح  بودن و ارزشمند بودن این راه برایشدان مهدم بدود. « بود؟!
عالقه خود را به  بركا حضر  در پاسخ فرمودند ما برحقیم، علی كههنگامی هم 

این  1شته شدن ندارند.كهید ابائی از  كهند كردشهاد  در این راه نشان دادند و بیان 
به مرگ، مبتنی بر ح  بودن آن بود و چون راه، راهی عقالنی  بركا   علییعنی عش

به آن اعل  گرفته بود؛ پس هرگز عشد  او، عشد   بركا و بر ح  بود، محبت علی
 برانداز نبود. سوز عقلح 

عش  و عقا در برابر  كهشود  در حادثۀ عاشورا، اصور می كهی از مواردی  اما ی
 العبداس است، داستان به شدریعه رفدتن حضدر  ابوالفضدادیگر قرار گرفته  ی

به برادرش و اها حرم باعث شد  عش  ابوالفضا كهشود است. معموالا گفته می
م عقدا،  به ح  هاشنه از فرا  برگردد؛ حال آن با وجود اشنگی آب ننوشد و لب كه

ا، مطاب  بدا افی بشود اا مراد از عش  و عقكنوشید! در اینجا باید دقت باید آب می
 در باال گفتیم روشن شود.  كهمفاهیمی 

ار كدآیا عقا فطری و خدادادی انسان، ایدن  كهنیم كاول باید این سؤال را مطر  
داند؟ شمارد یا ضدارزش میو باارزش می كند را احسین می حضر  ابوالفضا

ش بداقی اسدت، بدرای ایدن ا بدر فطدر  خددادادی كهمسلم است هر عقا سالمی 
نهایت احسین ای قائا است و آن را بیالعاده ارزش فوق اری حضر  عباسوفاد
ار حضر  مورد اأیید و احسین چندین عقلدی كاوان گفت ؛ پس چگونه میكند می
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 نیست؟! 
عاشقانۀحضرركارگرانگا شود،آنهای دنیازدۀ منفعتآری اگر از منظر عقا

هاا دنیااییز دگاذردنباالمنفعا هایی،تنهااچنین عقا كهشود؛ چراتأییدنمی
را اأییدد  ها دنیامدار،نهتنهاآن فادار حضاررابوالفضالهستند.اینعقل

مخال  هستند و آن را خدالف عقدا و  اساسًاباقیامامامحسینكه،بلكنندنمی
كدها هساتندامیاهها بنایهای دنیامدار، عقاعقلدانند.اینمنط  دنیامحور می

بودنگاهشاندنیابهو برای ارزش فقطچنینبامطابب.نبودندقائلاحترامیهیچها
بودكهعقكی هوابهحهوم عمرسعدارزشباالترین، ر  گذاشپازیرراها

مبادررخویشزمانامامباجنگكردبههنگاامی،نیازتاسوعار زدر.كدهشامر
شان داد و حضر  آن را نپذیرفتندد، ن ا رابهابوالفضلالعباسنامهمكعون،امان

غیرعاقالنه بدود؛ امدا آیدا كارمسلماا از منظر عقا دنیازدۀ اماال شمر و عمرسعد این 
؟مساكمكند نمی کدارای عقا سالم الهی باشد، ارزش این وفاداری را در كه كسی
 كهاسابوالفضلحضرر فادار این،سالمیعقلو اصحاب عاشدورا و  هر

داناد؛درنتیجاه، فاادار حضارراستقبالشان را از مدرگ، بسدیار ارزشدمند مدی
نار شدریعۀ فدرا ، مدورد اأییدد و كچه در ااسوعا و چه در روز عاشورا  ابوالفضل

احسین عقا سالم فطری اسدت و اقدابلی میدان عشد  و عقدا آن حضدر  وجدود 
 نداشت.

نوشیدند، قددر  بیشدتری بدرای اگر حضر  آب می كهن است گفته شود  مم
آب  كده كدردم مدی دند؛ لذا عقا حكردپیدا می بیت مبارزه و دفا  از حرم اها

اصحاب عاشورا را به  كهدر ابتدای این مقال بیان شد، آن چیزی   هبنوشد؛ اما چنان
نیدروی ، كدردالعاده در آنها ایجداد مدی داد و قدرای فوقارها سوق میكارین سخت

یده و  هایی خشدباعث شد آنها با لب كهشان بود. چنین نیرویی بود عش  و محبت
. ایدن كنندساز خل  ای ااریخمهابا بر دشمن بتازند و حماسههایی رنجور، بیجسم
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او را ادا آن لحظدۀ عاشدورا،  كدهبدود  نیروی عظیم، در وجود حضر  ابوالفضا
نون اگدر كو قدرامند ااهر ساخته بود. ا های جسمی فراوان، پراوانرغم آسیب علی

شدد، اش سیراب مینوشید، هرچند بدن اشنهو آب می كردغفلت می ابوالفضا
افتداد، بدازوانر از مدی هدای اشدنۀ اباعبداللده الحسدینبه یداد لدب كههنگامی 

نتوانسته بدود شدرط عشد ، معرفدت و وفداداری را  كهشد؛ چراشرمندگی سست می
 بجای آورد. 

ش و ننوشیدن آب، قدرار ا با ااهار وفاداری ه انها حضر  ابوالفضاپس ن
شرط عشد  و محبدتر را بجدای  كرداحساس می كهاز آنجا   هرا از دست نداد، بل

. این نیروی عش  و محبت، در آن حضر ، كردآورده است، نیروی دوچندانی پیدا 
مبارزه برنداشت و  حتی با جدا شدن دستهایر از بدن، دست از كهآنقدر شدید بود 

رفت. انهدا زمدانی حضدر  بر دندان پیر می کهای بریده و مشهم نان با دست
لدب  آبر دریده شد، شرمندۀ ا فدال اشدنه کمش كهت ایستاد كاز حر ابوالفضا

آن  كدهر وارد شدد؛ امدا از آنجدا كگشت و عمودی آهنین بدر فدرق مبدار حسین
حضر  شرط عش  و معرفتر را بجای آورده و نمرۀ قبولی گرفته بود، به خود اجازه 

و از او  كندد را بدرادر خطداب  در آخرین لحظدا  زنددگی، امدام حسدین كهداد 
 و چشمانر به دیدار جمال یار روشن گردد.   كند بر بالینر حضور پیدا  كهبخواهد 

 
 در دیده به جای خواب، آب اسدت مدرا
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لس   دهممج 
 )ع(اهداف قیام عاشورا از نگاه امام حسین

 اهداف قیام عاشورا از نگاه امام حسین

 *لنگرودینحسنعاشوریياالسالموالمسلمحجت

مقدمه

َنُه َلْم »فرمود:  امام حسین
َ
ُسةْلَّطاٍّن َو  یُكْن َما َكاَّن ِمَنا َتَناُفسًا ِفةیالَلُهَم ِإَنَك َتْتَلُم أ

َِ ِفةیاْلَمَتاِلَم ِمةْن دِ  یَل اْلِتَماسًا ِمْن ُفُضوِل اْلُحَّطاِم َوَلِكْن ِلُنِر   یِنةَك َو ُنّْظِهةَر اإِلْصةاَل
ْحَكاِمك.یُ اْلَمّْظُلوُموَّن ِمْن ِعَباِدَك َو ثَمَن یِباَلِدَك َو 

َ
 1«ْتَمَل ِبَفراِئِضَك َو ُسَنِنَك َو أ

، بحدث اهدداف ی از مباحث مهم و اساسی دربارۀ قیام حضر  سیدالشدهدا ی
در  امدام حسدین كدهپردازیم  ربالست. در این نوشتار به این پرسر میكنهضت 

؟ البته ایدن بحدث را كرد اهدافی را دنبال میربال، چه هدف یا كاقدام به قیام خونین 
این سؤال از منظر خود  كهاند؛ اما چه بهتر  ه و بدان جواب دادهكرددیگران هم  ر  

فلسدفه و اهدداف نهضدت جاوداندۀ عاشدورا، از  كهجواب داده شود  امام حسین
نامه، جمدال  و  تین وصدیدیدگاه خود آن امام همام چیست؟ آن حضر ، با اددو

                                                           

 ت علمی دانشگاه خوارزمی.ئعضو هی *

دانی كه آن ه از ما سرزد، برای رقابدت  خداوندا! او می: »239، ص العقول  تحفشعبه حرانی،   . ابن1
های دین ادو  در امر زمامداری و یا به چنم آوردن ثرو  و مال نبود، بل ه هدف ما آن است كه نشانه

ال  و درستی را در همه بالد برمال كنیم اا بندگان مظلومت آسوده باشدند و بده را آش ار سازیم و اص
 «ها و اح امت عما شود. فرایض و سّنت
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ان كرده است كده در  دول بحدث بده آن یام خود را شفاف بیها، اهداف ق ینگار نامه
 م:یپرداز می

هدفقيامامامحسين

 : كرداوان از چند نگاه دنبال  این بحث را می

 اّول: نگاه دشمنان 

ن اسدت بگویندد:  دامیده( مم )مانند دودمان بندی مخالفان حضر  سیدالشهدا
 «قیامی عادی و معمولی و برای هدف و منفعت شخصی بود. قیام امام حسین»

این نگاه نادرست است؛ زیرا اگر حضر  دنبال منفعت شخصی بود، این همده 
خالصدانه بدرای خددا  . امدام حسدینكدرد های عاش  را به خودش جلب نمی دل
هدای عاشدقان را متوجده آن  ها را در راه او ناار نمدود؛ خددا هدم دل و بهترین كردكار

اخواهی و یدبۀ دنیانا  خود، هدر گونده شدایدر ب . افزون بر آن، امامكردحضر  
 ه است.كردی را رد یگرا قدر 

 دوم: نگاه دوستان ناآگاه

 كدههستند د بدر ایدن باورندد   درواقع، دوستان جاها كهبرخی از موافقان حضر  د 
ود. ایدن عدده بده پیدروان جاهدا شهید شد، اا گناه امت بخشیده شد امام حسین

بداالی چوبدۀ دار  حضدر  مسدیم»گویندد:  می كهمانند  می  حضر  عیسی
 «فارۀ گناهان بشر گردد.كاا  كردرفت و رنج صلیب را احما 

، نوعی احری  نهضت و نوعی این نگرش و برداشت از نهضت امام حسین
 است. الم به سرور شهیدان حسین بن علی

ا یدانم كدام جانی  من نمی»گوید:  در این باره می مطهری استاد شهید مراضی
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ن ه یوارد كردند و آن ا ن بن علییگری بر حسیت را به ش ا دیی، جنایها یجان
م یها دربدارۀ مسد یحی  قرار دادند و همان چرندی را كه مسیهدف او را مورد احر

ناه اّمت را بده كشته شد برای آن ه بار گ گفتند كه حسین نیگفتند، دربارۀ حس
كشته شد  نیالمان راحت باشد، حسیم و خین كه ما گناه ب نیرد؛ برای ایدوش بگ

ای یدن ف در را مدا از دنیا»... 1«شتر بشود...یكار اا آن زمان كم بود، ب ن ه گنهیبرای ا
ت ضدد یحیای مسیزها را ندانسته از دنیلی چیم. ملت مسلمان، خیا ت گرفتهیحیمس

  بیحی، مسئلۀ به صلی ی از اصول معتَقدا  مسین است! یهم ی یاسالم گرفت؛ 
  ن بدهیدار رفت و ا  به سییند عیگو ن ه فادی باشد... مییم است برای ایرفتن مس

عندی گناهدان خودشدان را بده حسداب یكفارۀ گنداه امدت شدد؛  سییدار رفتن ع
  ت اسدت و بدا رویحیای مسدین حرف مال دنیم ایگذارند. ف ر ن رد می سییع

ست. بده خددا قسدم! اهمدت بده یسازگار ن نیست؛ با سخن حسیاسالم سازگار ن
 2«است. اباعبدالّله

ا داستان مردی كه سر  راه را یها ساخته شده؛ از قب نه است كه افسانهین زمیدر ا»
ای از زّوار  دا كدرد كده قافلدهیكرد. ا ال  پ كشت و لخت می ها را می گرفت، آدم می

ن كرد و در حدالی كده یای كم كنند. در گردنه فالن نقطه عبور مینی، امشب از یحس
د، خدوابر بدرد. قافلده آمدد، گذشدت و او متوجده نشدد. قافلده كده یكشد انتظار می

ن یهدا و بددن او نشسدت. در همد گذشت، گرد و غبار بلند شده بود و روی لباس می
برندد؛  هنم میكشان به  رف ج امت بپا شده و او را هم كشانید كه قیحال، خواب د

تدی كده سدلب كدرده یده و امنیی كه دزدیها خته، مالیهای ناحّقی كه ر به جرم خون
د، جهنم از قبول او امتندا  كدرد و امدر شدد او را یجهنم رس کین كه نزدیاست. هم

نی روی او ین كسی است كه وقتدی خدواب بدوده، غبدار زّوار حسدیرا اید؛ زیبرگردان
                                                           

 .32، ص 17 ، ج آثار مجموعۀ . مراضی مطهری، 1

 .109و   108. همان، ص 2
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ند و او را نجا  یروی دزدی جانی بنش نیّوار حسنشسته است!... وقتی كه غبار ز
 ا خواهند بود!یم خلیای دارند؟ حتماا باالار از ابراه دهد، خود زّوار چه مقام و درجه

 بینانه با توجه به سخنان حضرت سوم: نگاه واقع

بده اأّمدا در  بینانه در دریافت فلسفه و هدف نهضت حسین بدن علدی نگاه واقع
بهتدرین و  گره خورده است. سخنان حضر  سیدالشدهدالما  خود حضر  ك

 ارین سند برای شناخت اهداف نهضت عاشوراست.مطمئن
اوان با اهدداف بلندد نهضدت او آشدنا شدد؛ از  با دقت در سخنان حضر ، می

 جمله:

ناپذیریومسئلۀبيعت.ذلت1

َل َو ِإَّن الَدِع »ان دشمن فرمود: یدر جمع لش ر امام حسین
َ
َقْد َرَكَز  یاْبَن الَدِع  یأ

ِِ َو هَ یِن بَ یَن اْرَنَت یبَ  ِِ َو الّذَل ُِ یَن الَسَل ََ ِمَنةا الّذَلة َبی الَلةُه َذِلةَك َلَنةا َو َرُسةوُلُه َو یةَهةا
ْ
ث

ز مجبدور كدرده ید دی از دو چین یمدرا بد ،فرزند زنازاده ،شگفتا! زنازاده 1؛اْلُمْؤِمُنوَّن 
ها  كده مدا ذّلدت و خدواری را یه !(یزید شدن میسلابیعت و مرگ و ذّلت ) ؛است

، اصالت و شرافت خاندان، هّمت واال و عّز  نفس ما هرگز کهای پا دامن !میریبپذ
 « م.یم دهیمندانه ارج گان را بر مرگ شرافتیدهد كه ا اعت فروما اجازه نمی

از   دهفرماید این ه و میكرددر این سخن، حضر  به مسئلۀ بیعت با یزید اشاره 
 وفه هجر  نموده است، علتر امتنا  بیعت با یزید است.  كو سپس به   همدینه به م

 « ؟ ردبا یزید بیعت ن چرا امام حسین»پرسیم:  حال می
یده  ومدت ا بعد از مرگ معاویه، در نیمۀ رجب سال شصت، یزید بر مسند ح

و از وی  ردكدم مدینه نامده نوشدت، مدرگ معاویده را اعدالم كزد. او بالفاصله به حا
                                                           

 .97، ص علی قتلی الطفوف اللهوف. سید بن  اووس، 1
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َفِاّن : »كردبیعت بگیرد. او اهدید  ویژه حسین بن علی خواست از مردم مدینه، به
ِسِه  یَابی َفاْضِرْب ُعُنَقُه َو اْبَتْث ِإلَ 

ْ
از بیعدت خدودداری  ؛ اگر حسین بن علدیِبَرأ

  1«، گردنر را بزن و سرش را برایم بفرست.كرد

فرسدتاد  را نزد حسین كسیولید )والی مدینه(، شبانه » نویسد: شیخ مفید می
ان  دجریدان را دانسدت، گروهدی از نزدی و از او خواست به داراالماره برود. امام

ولیدد »خود را خواست و به آنان دستور داد سال  بردارند. حضر  به ایشان فرمود: 
 اری مجبورم كد به در چنین موقعی مرا خواسته و من آسوده خا ر نیستم! احتمال دار

من نتوانم آن را بپذیرم؛ پس شما همراهم باشید. چون بر او وارد شدم، بر در  كه كند
 «نید.كخانه بنشینید. اگر فریادم را شنیدید، وارد شوید اا از من دفا  

م نیز نزد اوست. ولید مرگ  نزد ولید رفت و دید مروان بن ح امام حسین
ا ِإلَ ۀ استرجا  )معاویه را خبر داد و حضر  آی ِ  َو ِإّنَ ا ِلّلَ ؛ كرد( را قرائت ِه راِجُعو یِإّنَ

 .كند مۀ یزید را برای حضر  خواند و از ایشان خواست با یزید بیعت سپس نا
خواهان   هنی؛ بلكتفا كگمان ندارم او به بیعت پنهانی ا»فرمود:  امام حسین 

 «ارا و در حضور مردم باشد. آش كهآن هستی 
 « آری!»ولید گفت:  

ولیدد گفدت: « شدود! چده مدی كهپس باشد اا بامداد بنگریم » فرمود: حسین
 «باشد اا صبم با گروهی از مردم نزد ما بازگردی!»

از ادو جددا شدود و بیعدت  کبه خدا سوگند! اگر حسین این»مروان به او گفت: 
یا گردنر را  كند ت دار اا بیع ، دیگر هرگز بر او دست نخواهی یافت. او را نگهن ند
 «بزن.

ْنةَت »برخاست و به او فرمدود:  حسین
َ
ْو ُهةَو َكةَذْبَت  یاْبَن الَزْرَقةاِ  َتْقُتُلِنةیةأ

َ
أ

                                                           

 . 16. همان، ص 1
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شی یا او؟ بده خددا دروغ و نابجدا سدخن ك بودچشم! او مرا میكای پسر زن  1؛ َوالَله
 و از خانه بیرون رفت.« گفتی!

رجدب بدود، بدا فرزنددان، وهشدتم  سدتیشدنبه ب كیدحضر  در همان شب كه 
 2نه به سوی م ه رهسپار شدند.یشتر خاندانر از مدیبرادران، برادرزادگان و ب

امدام آمدادۀ خدروج از مدینده اسدت،  كدهجابر بن عبدالله انصاری، وقتی شنید 
اران نباشد، ادو  ا  مقابله با ستمام انوقتی : »كردخدمت حضر  رسید و عر  

ن. برادر  در این سیاست موفد  بدود و شدجاعت ك هم مانند برادر  با اینها صلم
ای جابر! برادرم با آنها به فرمان خدای بزرگ و پیامبر او صلم »امام فرمود: « داشت.

  3.«كنم و من نیز به فرمان خدا و پیامبرش قیام می كرد
. گاهی با صلم و زمانی با قیام كند  م بر جامعه و زمان فرق میكیعنی شرایط حا

. بیعت با یزید دو مفسدۀ عمده در پدی داشدت: كرداوان اسالم را حفظ  خونین، می
بدود و دیگدری اأییدد یزیدد  ی اابیت خالفت موروثی از  درف امدام حسدین ی

  هفایت و متجاهر به فس  از سوی آن حضر . یزید نه انها مرد فاجری بود، بلك بی
س  و فاجر بدود؛ متجاهر به فس  بود و شایستگی سیاسی هم نداشت. معاویه هم فا

و قدرار باقی بماند، باید اا حدود زیادی مصالم  کفهمید اگر بخواهد مل ولی می
 .كند اسالمی را رعایت و شئون اسالمی را حفظ 

گونده شخصدیت دیندی نداشدت؛ جدوانی بدود  یزید بده شدهاد  اداریخ، هدید
و جدز  كرد حتی در زمان پدر، اعتنایی به اصول و قوانین اسالم نمی كهافسارگسیخته 

  4شد. رانی سرش نمی بندوباری و شهو  بی
                                                           

 . 33و  32، ص 2، ج االرشاد. شیخ مفید، 1
 . 34، ص همان. 2
 .227، ص فرهنگ سخنان امام حسین. محمد دشتی، 3

 . 72و  71، ص مروج البهب ومعادن الجوهرمسعودی، علی بن حسین . 4
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فدر و الحداد خدود را كبر مسند خالفت اسالمی قرار داشت،  كهیزید، در حالی 
 خواند: و در جمع این شعر را می كرد می ارآش

 ؛َخَبٌر داَ  َو َل َوحٌی َنَزَل         َفال کَلِتَبت هاِشُم ِبالُمل»
ل بنی ی ندازل شدده ا زیرا نه خبدری آمدده و نده وحدیند؛ كردبازی  کهاشم در م 

 1«است.
َو َعَلةی »در همان آغداز زمامدداری یزیدد، فرمدود:  برای همین، امام حسین

ُِ ِبةَراٍع ِمْثةِل یاإِلْسالِم  الَسالُم ِإْذ َقْد ُبلِ  بدا زمامدداری یزیدد بدر امدت ؛ دیةزِ یِت اأُلَم
 2«اسالمی، باید فااحۀ اسالم را خواند.

، بدرای زیدار  قبدر جدّد بزرگدوارش  هآستانۀ هجر  از مدینه به محضر  در 
پدر و مادرم به فددایت، ای رسدول : »دگوی می رود و خطاب به پیامبر اسالم می

وم و بین من و شما جدایی خواهد افتداد؛ زیدرا بده ر نار شما ناگزیر میكخدا! من از 
ار و فداجر اسدت. اگدر خدو شدراب كه؛ یزیدی كنمبا یزید بیعت  كهاند  زور خواسته

شته خواهم شد. به ناچدار از ندزد ادو ك، كنمام و اگر خودداری  افر شدهك، كنمبیعت 
  3«وم. سالم من بر او ای رسول خدا!ر می

ارا  كرد. معاویه در مجالس رسمی و عمدومی آشد ط فرق مییافزون بر آن، شرا
ارا  اما یزید آشدشد؛  مست بود، وارد مجلس نمی كهخورد یا در حالتی  شراب نمی

 .كرد سرایی می شد و یاوه خورد، مست می در مجالس رسمی شراب می
امدا ك ور  ، در دوران امامت برادر خویر و حتی پس از وی، بهامام حسین

رر اصحاب، مبندی بدر جندم  های م و در برابر خواست كرد از سیاست او دفا  می
 گذاشت. و به اصمیم برادر احترام می كرد ضد معاویه، مقاومت می

                                                           

 .181، ص علی قتلی الطفوف اللهوف. سید بن  اووس، 1
 . 98، ص 2  ، جاالرشاد. شیخ مفید، 2
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وفده، كپس از امضای صلم، گروهی از بزرگان شیعه در  كهدر ااریخ آمده است 
« سلیمان بن صرد خزاعدی»، «مسیب بن فزاری»، «جندب بن عبدالله ازدی»مانند 

ند، صدلم امدام كردمالقا  و االش  با امام حسین« سعید بن عبدالله حنفی»و 
َِ   َ  الةَنْفسیةَلُكنةُت َط »ؤال ببرند؛ اما ایشان فرمودندد: را زیر س مجتبی ِبةالَمو

و  كدرددهم؛ اما برادرم با من صدحبت  من هم مرگ را بر صلم ارجیم می؛ ُدوَنةُه...
امام در اداوم رهنمدود .« كنم . من هم از او ا اعت میكردمصالم مسلمانان را بیان 

دارد و ندده  ام ددانشددرایطی ندده قیددام علیدده معاویدده، در چنددین »خددویر فرمودنددد: 
  1«صالحیت!

 2؛َتِتنةایَل ِالةی َنقةِّض بَ یتنا َو عاَهةدنا َو َل َسةبیِاّنا َقد با»در جایی دیگر فرمود: 

 « خواهم از آن بازگردم. نمی كهمیان ما و این قوم، بیعتی و قراردادی است 
از دنیدا رفدت، شدیعیان عدراق بده  چون امام حسدن»  نویسد: شیخ مفید می

ه و بدا كردما معاویه را از خالفت خلع  كهنوشتند  جنبر درآمدند و برای حسین
هماندا میدان مدن و  كدهو به ایشان یادآور شدد  كردنیم. امام خودداری ك او بیعت می

ستن آن جایز نیست اا زمان آن به پایدان برسدد.  ش كهمعاویه، عهد و پیمانی است 
. معاویده در سدال شصدت مدرد و كردار اندیشه خواهم كچون معاویه بمیرد در این 

درندم از  بی كدهم مدینده نوشدت كسدفیان، حدا یزید نامه به ولید بن عتبده بدن ابدی
  3«وجه به او مهلت نده. بیعت بگیرد و به هید حسین

اسالم.احياواعتالیدین2

سدخنرانی و ضدمن   دهحضر  در جمع گروهی از مسلمانان منا   اسالمی در م
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یدان دیدن، اعتقدادا  كیادآوری وایفۀ سنگین بزرگان شدهرها، دربدارۀ پاسدداری از 
و  در برابر جنایا  امویان، از خاموشی آندان در برابدر  آمدهای س مسلمانان و پی

موی انتقاد كستیزانه حا  های دینسیاست . او هر نو  سازش با آندان را گنداه كردمان ا 
م، چندین كنابخشودنی دانست و در پایان، هدف اقداماار را علیه نظام ستمگر حدا

َنُه َلْم : »كرداعالم 
َ
ُسةْلَّطاٍّن َو ََل اْلِتَماسةًا  یُكْن َما َكاَّن ِمَنا َتَناُفسًا فِ یالَلُهَم ِإَنَك َتْتَلُم أ

َِ فِ یاْلَمَتاِلَم ِمْن دِ  یاْلُحَّطاِم َو َلِكْن ِلُنِر  ِمْن ُفُضوِل  ْصاَل َمَن یةِباَلِدَك َو  یِنَك َو ُنّْظِهَر اإْلِ
ْ
ث

ْحَكاِمكیاْلَمّْظُلوُموَّن ِمْن ِعَباِدَك َو 
َ
داندی خدایا! ادو مدی 1؛ْتَمَل ِبَفَراِئِضَك َو ُسَنِنَك َو أ
ی( به دلیا رقابت كحا آن ه از  رف ما انجام گرفته است )از اقداما  علیه َمو  مان ا 

بدرای   هخواهی در متا  ناچیز دنیا نیست؛ بل جویی در فرمانروایی و افزون و سبقت
هایت را های دینت را )به مردم( نشان دهیم و اصال  در سرزمیننشانه كهاین است 

ها و ا  در امان باشند و به واجبا ، سّنتیدهد خواهیم بندگان ستم. مینیمكار  آش
 .«كنندمت عما ا اح

ان یدر را پاسداری از اسدالم بیام خوین فراز از سخنان خود، هدف قیامام در ا 
ندد و كردام و سد و  ید؛ اسالمی كه همۀ امامدان بدرای حفدظ آن صدلم، قكند  می

ز پاسداری از اسدالم و اجدرای آن در ابعداد یفۀ ما نید شدند. امروز وایسرانجام شه
 زندگی است.

اصالحاموراّمتپيامبرـ3

. ایشدان كدردبارها هدف نهضتر را اصال  امور مسلمانان معرفدی  امام حسین
اسی و الهی یای سنامه تر را در وصیتك، اهداف حر هپیر از هجر  از مدینه به م

بۀ ینامده، هدر گونده شدا به برادرش محمد بن حنفیه سپرد. حضر  در ایدن وصدیت
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از یدرد كرد و به جهان اسالم فهماند كه امت اسدالمی ن امداری رایی و دنیگرا قدر 
...َو َاَنی َلْم َاْخُرْج َاِشرا َوَل َبِّطرًا َو َل ُمْفِسدًا َو َل ظاِلمًا َو إَنمةا »جدی به اصال  دارد: 

ِِ َدةّدی ِِ ِفةی ُاَمة یةُد َاّْن آُمةَر ِبةاْلَمْتُروِف َو َاْنهةی َعةِن  َخَرْدُت ِلَّطَلِ  ْاَلْصال ُاِر
طاِلٍ  َفَمْن َقِبَلنی ِبَقُبةوِل اْلَحةّق َفالّلةه  ِر َو َاسیَر ِبِسیَرِة َدّدی َو َابی علی ْبِن َاِبیكْلُمنْ ا

َاْولی ِباْلحّق َو َمْن َرَد َعَلّی هذا َاْصِبُر َحّتی َیْقِضَی الّلُه َبْیِنی َو َبةْیَن اْلَقةوِم َو ُهةَو َخْیةُر 
ْلةُت َو إلْیةِه كیا َاخی َو ما َتةْوِفیقی ِاَّل ِبالّلةه َعَلْیةِه َتَو  کِاَلیْ  ِمیَن َو هِذِه َوِصَیِتیكاْلحا

گدذرانی، فسداد و سدتمگری از  ؛... من نه از روی خودخواهی و نه برای خوشُاِنیُ  
ر  دهدف من از این سفر، امر بده معدروف و نهدی از من  هشوم؛ بل مدینه خارج می
اسد امت و احیای سنت و قدانون جددم ت، اصال  مفكام از این حر است و خواسته

س ایدن كداست. پدس هدر   الب و راه و رسم پدرم علی بن ابی رسول خدا
و  كندد س رد ك، راه خدا را پذیرفته است و هر كند حقیقت را از من بپذیرد و پیروی 

، من با صبر و استقامت راه خود را در پیر خواهم گرفدت ادا خداوندد ن ندپیروی 
  1«م است!كاو بهترین حا كه كند م  افراد حمیان من و این 

ربال، اصال  امدور امدت اسدالمی كحضر  هدف خویر را در مبارزۀ خونین 
ِِ َدّدی: »كردبیان  ِِ ِفی ُاَم  !«َو إَنما َخَرْدُت ِلَّطَلِ  اَلْصال

امروز در فرهنم سیاسی، واژۀ اصال  نقطۀ مقابا انقالب  كهر است كالزم به ذ
عنی سامان دادن امور اجتماعی، بده صدور  آرام و اددریجی؛ امدا اگدر قرار دارد؛ ی

گویندد. همدین واژه در اصدطال   ای و بنیادی باشد، آن را انقالب می اغییرا  ریشه
اددریجی   دهمتون اسالمی، در آیا  و روایا ، نقطۀ مقابا افساد است؛ اعدم از آن

 باشد یا بنیادی.
ن  ددر آیندده مم كده لبانه مخالفانی  سان به افسیر منفعت نیبد امام حسین
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َو َاَنی َلْم َاْخُرْج َاِشةرًا َو َل »است قیام حضر  را زیر سؤال ببرند، پاسخ داد و فرمود: 
 «َبِّطرًا َو َل ُمْفِسدًا َو َل ظاِلمًا.

رکـامربهمعروفونهیازمن4

یُد َاّْن آُمَر ِبة: »كردنامه بیان  در همان وصیت امام حسین اْلَمْتُروِف َو َاْنهةی َعةِن ُاِر
 «ر است. هدف من از این سفر، امر به معروف و نهی از من؛ ِر كاْلُمنْ 

َالّلُهَم ِاَّن هةذا َقْبةُر »گفت:  نار قبر پیامبركنیز حضر  هنگام خروج از مدینه در  
َو َقْد َحَضرنی ِمَن ْاألْمِر مةا َقةْد َعِلْمةَت. َالّلُهةَم  کَو َاَنا اْبُن ِبْنِت َنِبیّ  ُمَحَمٍد  کَنِبیّ 

راِم ِبَحةّق اْلَقْبةِر َو َمةْن كیا َذااْلَجالِل َو اَل کر َو أسثلُ كُر اْلُمنْ كِاّنی ُاِحّ  اْلَمْتُروَف َو ُانْ 
ََ لی ما ُهو لَ  ادو  خددایا! ایدن قبدر پیدامبر؛ ِرضًی  کِرضًی َو ِلَرُسولِ  کِفیِه ِاَّل اْخَتْر

 كدهآمدی رخ داده اسدت  است و من فرزند دختر پیامبر او. برای من پیر محمد
ر بیزارم. ای  ی را دوست دارم و از بدی و من دانی. خدایا! من معروف و نی خود می

در آن اسدت، از ادو  كده كسدیبخر! به احترام این قبر و  رامتكخدای ذوالجالل و 
مورد رضا و خشدنودی ادو و پیدامبر   كهم راهی را پیر روی من بگذاری خواه می

 1«باشد!
در این سخن هم، امام حسین ر اصدریم  دبر امر بده معدروف و نهدی از من 

«.ركُر اْلُمنْ كَالّلُهَم ِاّنی ُاِحّ  اْلَمْتُروَف َو ُانْ : »كند می  

ـاحيایسنتنبویوعلوی5

مبین، وارونده نشدان داده شیده و این دین كای مسیر سیاسی اسالم به بیراهه  در دوره
 2؛َو ُلِبَس اَلْسالُم ُلْبَس اْلَفْرِو َمْقُلوباً »فرمود:  شد. در این باره امیرالمؤمنین، علی
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 .«كنند جامۀ اسالم را وارونه بر ان می
َر ِبِسةیَرِة َدةّدی َو َابةی َو َاسةی»دارد:  نامه بیدان مدی در همان وصیت امام حسین 

ت، احیای سنت و قانون جدم رسدول كام از این حر و خواسته ؛طاِلٍ   ْبِن َاِبی علی
 «است.  الب و راه و رسم پدرم علی بن ابی خدا

ربال، احیای اسالم راستین كهدف از نهضت جاوید  كهمعنای این سخن این است  
، اسدالم ها در آن سنت نبوی و علوی، محور قرار دارد و با احیای این سنت كهاست 

 .كند  پوشیدن نجا  پیدا میاز وارونه 

ـتأمينامنيت6

َو »فرماید:  می  هاش در جمع حاجیان م ، ضمن سخنرانیحضر  سیدالشهدا
 «ا  در امان باشند.یدهد خواهم بندگان ستم؛ میثَمَن اْلَمّْظُلوُموَّن ِمْن ِعَباِدَك ی

موی، برای اأمین امنیت مردم ستم   دیده است.  یعنی مبارزه با ستمگران ا 

امالهیکـفراهمساختنبستریمناسببرایعملبهاح7

ْحَكاِمةكیَو »فرماید: آن حضر ، در همان سخنرانی می
َ
؛ ْتَمَل ِبَفَراِئِضَك َو ُسَنِنَك َو أ

 .«كنندمت عما ا ها و احو به واجبا ، سّنت
موی، فراهم ساختن بستری مناسدب، بدرای عمدا بده   یعنی مبارزه با ستمگران ا 

 ام و واجبا  الهی است.  اح

ومتحقکـتالشبرایبرپاییح8

ت یدابزاری اسدت بدرای حاكم ت آن است كه ح ومت از نگاه معصومانیواقع
كده ا ح ومت الهی بودند ین رو، امامان درصدد اش یاسالم و اجرای عدالت؛ از ا

اگرانده ین صور ، ح ومت دنیر ای؛ در غكنندۀ آن، اسالم را جاری و احقاق یدر سا
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. مطمئنداا كدردن امر اقددام یز، برای این نیدگاه آنان ارزش نداشت. امام حسیاز د
كدرد. در  اده مییدهای اسدالمی را پ داد، اسالم و ارزش ا مییاگر امام ح ومت اش 

وفده نوشدت: كای بده بزرگدان  ر  در نامده، حض هدر م زمان اقامت سیدالشهدا
َماُم ِإَّل اْلَحاِكُم ِباْلِكَتاِب اْلَقاِئُم ِباْلِقْسِط الةَداِئُن ِبةِد  یَفَلَتْمِر » ِن اْلَحةّق اْلَحةاِبُس یَما اإْلِ

َِ الَله  تداب خددا عمدا كبده  كدهاست  كسیبه جانم سوگند! پیشوا  1؛َنْفَسُه َعَلی َذا
سازد، معتقد به حّ  باشد و خود را به آن ه در راه خدا هست ، عدالت را محق  كند

 .«پایدار بدارد
ومت ح  بیان  در این نامه، هدف از قیام خود را، االش برای برپایی ح امام

 م  دتداب خددا حكبده »هدا:  اش وجود پیشوایی است با این ویژگی شاخصه كه كرد
و « معتقد بده دیدن خددا باشددمتدین و »، «كند م كعدالت را در جامعه حا»، «كند

 .«كند خود را وق  خدا و اهداف الهی »

هاـزدودنانحرافاتوبدعت9

ضدمن آن از بزرگدان بصدره دعدو  بده همیداری و  كهای در نامه علی حسین بن 
ْدُعوُكْم  یِإنّ : »كرده بود، عّلت و هدف از نهضت خویر را چنین بیان كردهمراهی 

َ
أ

مِ یِإَلی الَلِه َو ِإَلی َنبِ 
ُ
َِ َقْد أ َّن الُسَن ِِ ّْن ُتِج یِه َف ِِ ْمةِر یَو ُتِّط  یُبوا َدْعَوتِ یَتْت َف

َ
ْهةِدُكْم  یُتوا أ

َ
أ

. سدّنت خدوانمتداب خددا و سدّنت پیدامبرش مدیكمدن شدما را بده ؛ َل الَرشادیَسبِ 
نهیدد، شدما را بده راه رشدد و اگر بر دستورهایم گدردن  از بین رفته است. پیامبر

 2.«كردرستگاری هدایت خواهم 
َِ َقةد »ای دیگر به شیعیان بصره نوشت: نیز در نامه أّّن السّنِ َقد ماَتةت َو الِبدَعة
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ح
ُ
هدا دعدو  ن بددعتكدردهای حدّ  و ندابود  ن نشانهكرد؛ من شما را به زنده تییأ

  ».1كنم می
ز كها امر زدودن انحرافا  و بدعت ن دین جدش وكرددر اینجا هم، امام به زنده 

 .كند  می
طیع عبدالله بن »در مالقا  با  امام حسین از حضر  دربدارۀ چرایدی  كه« م 

َاّن َاقةِدَم  یسةثُلَوننیِاَّن َاهَل الُكوَفِ َكَتُبوا ِاَلةَی : »وفه پرسیده بود، فرمودكهجر  به 
وفیان به من نامده نوشدته و از ك؛ أماِتِه الِبَدع اِ  َمتاِلِم الَحّق َو یِهم ِلما َرُدوا ِمن ِاحیَعلَ 

هدای حدّ   با رهبری من( نشدانه كه؛ چون امیدوارند )اند به نزدشان بروممن خواسته
 »!2ها نابود شودعتزنده و بد

هدا بیدان  ، هدف از قیامر را احیای دین و زدودن بددعتباز هم امام حسین
 ه است.كرد

ـانجاموظيفۀدینی10

و  كدردن راه با فرزدق شداعر برخدورد یوفه، در بكت به كر حریدر مس نیحس امام
 «وفه چه خبر؟كاز مردم »د: یپرس

ْلَت ُقُلوُب الَناِس َمَت یاْلَخبِ »فرزدق گفت:  
َ
ْس  کَر َسث

َ
َو اْلَقَضةاُ   کیةاُفُهْم َعلَ یَو أ

گاهی پرس شاُ ؛یْفَتُل ما یْنِزُل ِمَن الَسَماِ  َو الَلُه ی دی، من خوب آنان را یاز شخص آ
رهایشان با دشمنان شما و قضا و قدر یهایشان با شماست؛ ولی شمش شناسم. دل می

 «بخواهد خواهد شد. كهشود و خداوند آن گونه  الهی، از آسمان نازل می
ْمُر َو  َصَدْقَت ِلَله »  حضر  در پاسخ فرمود:  ُبَنا ُهَو فِ یَل كاأْلَ ٍّن ِإّْن َنَزَل  یْوٍم َر

ْ
َشث

َداِ  الُش 
َ
ِر َو ِإّْن َحةاَل كاْلَقَضاُ  ِبَما ُنِحُ  َفَنْحَمُد الَلَه َعَلی َنْتَماِئِه َو ُهَو اْلُمْسَتَتاُّن َعَلی أ
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ار كدراست گفتی  َرَته؛یَتُه َو الَتْقَوی َسِر یاَّن اْلَحُق نِ كْبُتْد َمْن یاْلَقَضاُ  ُدوَّن الَرَداِ  َفَلْم 
  م و بدهیخواه اری است؛ پس اگر به آن ه ما میكست خداست! او هر روزی در به د

د، ما خداوند را بدرای یروزی ااهری بر دشمن( قضای الهی فرود آیم )پیآن خشنود
ر یرگزار روی شیم و او خود نیگزار است، سپاس ه كردت یبه ما عنا كهی یها نعمت
آن   سدت از خواسدتۀیو اگر قضای الهی به دلخواه ما نشد، پدس دور ن كند ت یرا عنا
  1.«كند شه یاری پكزیتر ح  باشد و پرهین كه كسی

 شمارد. در این سخن، حضر  هدف از قیامر را انجام وایفۀ دینی برمی

گراییواماتۀباطلـحق11

َسدم»، در منزل حضر  سیدالشهدا َّن َهةِذِه إِ »، در جمدع یدارانر فرمدود: «ذوح 
ْدَبَر َمْتُروُفَها َفَلْم یا َقْد َتَغ یالُدنْ 

َ
َْ َو أ َْ َو َتَنَكَر َنةاِ  َو یَر ِِ اإْلِ ٌِ َكَصةاَب ْبَق ِمْنَها ِإَّل ُصةَباَب

َّن اْلَحَق َلیٍش َكاْلَمْرَعی اْلَوبِ یُس َع یَخِس 
َ
َلَتَرْوَّن أ

َ
َّن اْلَباِطةَل َلیِل أ

َ
ْنَهةی یْتَمةُل ِبةِه َو أ

ا، یر رفته و باقی نمانده از دنیها یر كرده و منفور شده است. خوبییا اغین دنیا ؛َعْنه
ارزشدی،  زنددگی بدی کی بماند. انددكای كه در اه آن اند ای مانند كاسه مانده  مگر اه

شدود و از با دا  ید كه به ح  عما نمینبی ی؛ مگر شما نمکهم ون چراگاه خطرنا
  2«ستند؟!یزان نیگر

 ه است.كردگرایی و امااۀ با ا معرفی  هدف را ح  امامالم، كدر این 
یداحی، در مندزل   پس از برخورد با سپاه حدّر بدن حضر  اباعبدالله یزیدد ر 

فرمانروای ستمگری را  كسیفرمودند اگر  خدا ای مردم! رسول »فرمود: « َبیَضه»
 خددا  سته، بدا سدّنت رسدول ه، پیمان الهی را شكردحرام خدا را حالل  كهببیند 
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و در برابدر  كند مخالفت ورزیده و در میان بندگان خدا با گناه و اجاوزگری رفتار می
او را در جایگاه عدذاب آن سدتمگر  كهار و گفتار خود برنخیزد، بر خداست كرداو با 

، ا اعدت از فرمدان اینها ان به فرمانبری شدیطان داده كهبدانید  . ای مردم!قرار دهد
، درآمددهای هكدرد، فساد را نمایان ساخته، حددود خددا را اعطیدا هكردالهی را رها 

، حدرام خددا را حدالل و المال( مسلمانان را به خدود اختصداص داده عمومی )بیت
ادرین فدرد بدرای اغییدر )سرنوشدت و امدور و مدن شایسدته اندهكردلر را حرام حال

   1«مسلمانان( هستم.
ن دیدن كدردحضر  در این سخنرانی، نیز هدف اقداماار را در راسدتای زندده 

در برابدر  كدهسداخت  ند. وایفۀ دینی، بر امام واجب میدا می جدش رسول الله
هایر  های خدا را حالل شمرده، فرمان حرام كهومتی  ؛ حكند ومت اموی قیام  ح

 .ه بودكردمخالفت  را نادیده گرفته و با سّنت رسول خدا
در مقابدا  سپاه عمرسعد برای نبرد با امدام كهن، روز عاشورا هنگامی یهم ن

 كردان اصحاب خود سخنرانی یبرخاست، در م حضر  قرار گرفت، امام حسین
 »و فرمود: 

َ
َْ َحَتی یا َقْد َتَغ یَها الَناُس ِإَّن الُدنْ یأ ْدَبَر َمْتُروُفَها َو اْسَتَمَر

َ
َْ َو أ َْ َو َتَنَكَر َر

َناِ  َو َخِس یَلْم  ِِ اإْلِ ٌِ َكُصَباَب َلَتَرْوَّن ِإَلی یٍش َكاْلَمْرَعی اْلَوبِ یُس َع یْبَق ِمْنَها ِإَّل ُصَباَب
َ
ِل أ

نّ  یْلُمْؤِمُن فِ ْرَغِ  ایَتَناَهی َعْنُه َفلْ یْتَمُل ِبِه َو اْلَباِطِل َلیاْلَحّق َل ِِ ّبةِه َفة َری  یِلَقةاِ  َر
َ
َلأ

ََ ِإَّل َسَتاَدًة َو اْلَح  ََ الَّظاِلِم یاْلَمْو ا دگرگون و منفور ین دنیای مردم! ا 2؛َن ِإََل َبَرماً یاَة َم
ای  ای همانند كاسده مانده  ا باقی نمانده، مگر اهیر رفته است. از دنیها یشده و خوب

؛ مگدر کارزشی، هم ون چراگاه خطرندا زندگی بی کبماند. اندی ككه در اه آن اند
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سدتند ادا مدؤمن رغبدت یزان نیشود و از با ا گر ید كه به ح  عما نمینبی یشما نم
پروردگار خود؟! من مرگ را جز سعاد  و زنددگی بدا االمدان را جدز   د به لقایینما

 « نم!یب مشقت و محنت نمی
 



 

 



 

 

 
 

لس  دهممج  ار   ی 
 عاقبت به خیری از نگاه آيات و روايات

 عاقبت به خیری از نگاه آیات و روایات

*برصمدییزدیکاعلیاالسالموالمسلمينحجت

 مقدمه

برای آن  های اسالمی بیان شده و ائمۀ معصوم در آموزه كهی از مسائا مهمی  ی
اند، عاقبت به خیری اسدت. هدر انسدان موحدد و هكردرهنمودهای ارزشمندی ارائه 

به خیر یا به شر ختم شود، دغدغده  كهار و عاقبت خود كخداباوری، باید برای پایان 
در چندد  كدهن اساس، پرداختن به این امدر اهمیدت خاصدی دارد یبر ا داشته باشد.

 پردازیم: محور زیر به آن می

 تموضوعاهمي

 کریمالف( قرآن 

 ی: »كند  گونه اوصیه می خداوند متعال مؤمنان را ایند 
َ
ذیا أ

َ
َ  َحّقَ یَها اّل ُقوا الّلَ َن آَمُنوا اّتَ

ْنُتْم ُمْسِلُموَ  
َ
؛ُتقاِتِه َو لاَتُموُتّنَ ِإّلا َو أ

1
ح  اقوا   هچناناید!  ایمان آورده كهسانی كای  

مسلمان   هاقوای الهی داشته باشید و از دنیا نروید، مگر این ،اری استكو پرهیز
  .«باشید
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 . 102آیۀ  :عمران . آل1



   1394راهیان نور ويژۀ محرم الحرام  توشۀ ره 190

 

: كند های راسخان را در علم این چنین بیان میی از خواسته ی كریمد قرآن 
نا» َك  َرْحَمًة  َلُدْنَك  ِمْن  َلنا َهْب  َو  َتنایَهَد  ِإْذ  َبْعَد  ُقُلوَبنا لاُتِزْغ  َرّبَ نَْت  ِإّنَ

َ
اب أ  1؛اْلَوّهَ

)از راه ح ( منحرف  ،یكردما را هدایت   ههایمان را بعد از آن پروردگارا! دل
 «.ای او بخشنده كهمگردان و از سوی خود، رحمتی بر ما ببخر 

: كندد از خداوند دارد، عدر  مدی كههایی  ضمن خواسته د حضر  ابراهیم
ْلِحْقن َو  ُحْكماً   یل َهْب  َرّبِ »

َ
هاِلح  یأ پروردگارا! به من دانر مرحمت فرمدا و  2؛  نیِبالّصَ
 «ن.كمرا به صالحان ملح  

 ب( روایات

ُِ الّستاَدِه أّْن َیخِتَم الَرُدُل َعَمَلةُه ِبالَسةتاَدِة َو »فرمود: د در روایتی، امام علی َحقیَق
ُِ الَشقاِ  أّْن َیخِتَم الَمرُ  َعَمَلُه ِبالَشقا  ؛ِِ َحقیَق

3
انسدان  كهسعاد  حقیقی این است  

فدرد عملدر را بده  كدهو شدقاو  واقعدی آن اسدت  كندد عملر را به سعاد  ختم 
 «شقاو  ختم نماید.

ألَتَمُل ِبَخواتیِمِه  ألَتَمُل »سه مرابه فرمود:  كهنقا شده است  رمكد از پیامبر ا
عما به پایان آن است! عما به پایان آن اسدت! عمدا  4؛ِبَخواتِیِمه  ألَتَمُل ِبَخواتیِمِه 

 «به پایان آن است!

، چندین دعدایی در كدرد را برای سدفری بدرقده مدی كسیهرگاه  د رسول خدا
دین، اماندت و  5؛کَو َخواِتیَم َعِملَ  کَو أماَنَت  کأْسَتوِدُع اللَه دینَ »نمود:  حقر می

 «سپارم. ار او را به خدا میكعاقبت 
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ود خطاب بده حواریدان خد كهنقا شده است  د در احواال  حضر  عیسی
ُقوُل َلُكةْم ِإَّن الَنةاَس ییا َمْتَشَر اْلَحَواری» فرمود: چنین می

َ
اْلِبَنةاَ    ُقوُلةوَّن ِإَّن یَن ِبَحّق أ

َساِسِه 
َ
ُقوُل َلُكْم َكَذِلك  ِبث

َ
َنا َلأ

َ
مدردم  كهح  برای شما بگویم  ای گروه حواریان! به ؛ َو أ

ار اسدت(؛ ولدی مدن ك کگویند ساختمان به پایه و اساس است )سنم اول مال می
 « گویم! چنین نمی

ُقوُل ِإَّن آِخَر َحَجةٍر »فرمود: « فرمایید؟ الله شما چه می ای رو »پرسیدند: 
َ
ِبَحّق أ

سدازنده  كدهگدویم، آن آخدرین سدنگی  حد  مدی من به 1َیَضُتُه التاِمُل ُهَو اأْلساس؛
 است!یعنی مهم آخرین عما و عاقبت امر انسان « ار است!كگذارد، اساس  می

 دغدغۀاوليایخدا

حتی اولیای خدا هم دربدارۀ آن اشدویر  كهقدری اهمیت دارد  عاقبت به خیری، به
ندد. بده مدواردی در ایدن زمینده اشداره كرد خا ر داشته و برای حسن عاقبت دعا می

 نیم:ك می

 . حضرت یوسف و درخواست حسن عاقبت1

فراز و فرود زیادی در دوران زندگی دارد، وقتی همۀ  كه حضر  یوس 
رسد، انها دغدغه و گذارد و به اوج عز  و سلطنت میال  را پشت سر می مش

 َرّبِ »خواهد: ار است و عاجزانه از پیشگاه خداوند میكاشویر خا ر او، عاقبت 
ْمَتن َو  اْلُمْلِك  ِمَن   یَتنیآتَ  َقْد 

َ
ماواِت  فاِطَر  ِث یالأحاد ِل یَتلو ِمْن   یَعّل نَْت  الأْرِض  َو  الّسَ

َ
 ییَولِ  أ

 ِ نْ  یف ن الآِخَرِة  َو  ایالّدُ ْلِحْقن َو  ُمْسِلماً   یَتَوّفَ
َ
اِلح  یأ پروردگارا! بخر عظیمی از  2؛َن یِبالّصَ

گاه ساختی. او آفرینندۀ  ومت به من بخشیدی و مرا از علم اعبیر خواب ح ها آ
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در دنیا و آخرای؛ مرا مسلمان بمیران و به  ین هستی و او سرپرست منها و زم آسمان
 «صالحان ملح  فرما.

 به فرزندان هیما. سفارش حضرت ابر 2

ی َو »فرماید:  می كریمقرآن  َ   ِإّ َ  یَبنِ  ای ْعُقوُب ی َو  ِه یَبن ُم یِإْبراه ِبها َوّصَ  َلُكُم   اْصَطفى الّلَ
فرزندان خود را چنین  ابراهیم و یعقوب 1؛ ُمْسِلُمو  أْنُتْم  َو  ِإّلا َفلاَتُموُتّنَ  َن یالّدِ 

( را برای شما فرزندان من! خداوند این دین )آیین ابراهیم كهند كردوصیت 
 «برگزیده است؛ پس شما نباید جز مسلمان بمیرید.

ار خدویر باشدد، كانسان نه انها باید نگران عاقبت  كهپیام آیۀ شریفه این است 
باید نگران عاقبت به خیری فرزندان خود نیز باشد و آنها را نیز بده عاقبدت امدر   هبل

 خویر حساس نماید اا دچار سوء عاقبت نشوند.

 سرنوشتاز و نگرانی  . رسول خدا3

سدلمه  در خاندۀ همسدر خدود، ام شبی پیامبر اسالم كهفرماید  می امام صادق
 كدرددر بسدتر نیسدتند. گمدان  حضدر  كدهسلمه متوجه شد  های شب امبود. نیمه

وجوی  به خانۀ همسر دیگر خود رفته است. از جای برخاست و به جست پیامبر
ها را بده سدوی  دسدت كدهای از خانه یافت  را در گوشه حضر  پرداخت. پیامبر
ألّلُهةَم »خواهدد:  از خددای متعدال می  و چهدار چیدز كند  آسمان برداشته، گریه می

ْعَّطیَتنی أَبدًا  ألّلُهَم َو َلتَ َلَتْنِزع ِمّنی صالِ 
َ
َبةدًا  كَح ما أ

َ
َِ َعةیٍن أ ْلنی إلی َنفسی َطرَفة

لّلُهَم َلَتُرَدنةی فةی ُسةوٍ  ِإْسةَتنَقذَتنی ِمنةُه 
َ
لّلُهَم َلُتْشِمْت بی َعُدوًا َو َل حاِسدًا أَبدًا  أ

َ
أ

َبدًا؛
َ
چشدم بدر  کمرا یای نگیر. خداوندا! پروردگارا! هرگز آن ه خوبی را به من داده أ
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هم زدن به خودم وامگذار. بارالها! هرگز مرا مورد شماات دشمنان و حسدودان قدرار 
 «از آنها نجا  دادی برمگردان. كهمده. خداوندا! هرگز مرا به بالهایی 

متوجه گریۀ وی  شد، آمد  و بازگشت. رسول خدا كردسلمه به شد  گریه  ام
پددر و مدادرم بده »گفدت: « نی؟ك سلمه! چرا این چنین گریه می ام»نزد او و فرمود: 

نزد خداوندد داریدد و خداوندد  كه؟ شما با موقعیت و مقامی  نمفدایت! چرا گریه ن
نیدد و از خداوندد، ایدن ك گذشته و آیندۀ شدما را بخشدیده اسدت، چندین گریده مدی

سلمه! چگونه ایمن  ام»حضر  فرمود: « نیم؟ك؛ پس ما باید چه ها را دارید خواهر
چشم بر هم زدن به خودش واگذاشت  کخداوند جناب یونس بن متی را ی كهباشم 

 1«و برای او پیر آمد، آن ه پیر آمد!

 ارکعاقبت از و نگرانی  . علی4

رمضدان را بیدان و  کدر خطبۀ شعبانیه، فضائا مداه مبدار رسول خدا كههنگامی 
یدا رسدول اللده! »برخاست و گفت:  . علیكردارزش اعمال در این ماه را گوشزد 

بهتدرین اعمدال در »فرمدود:  پیامبر« بهترین اعمال در این ماه چه عملی است؟
سدبب  گریست! علدی سپس پیامبر« های الهی است. این ماه، پرهیز از حرام

رمضدان، ادو بدرای  کدر ماه مبار كهبینیم  میگویا »گریۀ را پرسید. حضر  فرمود: 
ۀ ناقۀ كنند گزاری و در این حال، أشقی االولین و اآلخرین، برادر پیخداوند نماز می

در « محاسنت به خون خضاب خواهد شد. كهآورد ثمود، ضربتی بر سر  فرودمی
َمٍة فهی َسهلا کَو ذِله»نمود، این بود:  از رسول خدا كهانها پرسشی  اینجا، علی
ِِ »فرمود:  پیامبر« ؛ آیا آن هنگام، دین من سالم خواهد بود؟ِمْن دینی فةی َسةالَم

اجسدم ایمدان، اقدوا و  كده وقتدی علدی 2«؛ آری، دین او سالم است!کِمن دینِ 
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 بندگی خداست، نگران عاقبت امر خویر است، چگونه ما نباید نگران باشیم؟

 . خردمندان و دعا برای عاقبت خیر5

 های صاحبان عقا و خرد را بیان می نشانه كهعمران، هنگامی  خداوند در سورۀ آل
ها را دعای  ی از نشانه ر هستند، ی و ، سجود، بندگی خدا و افكر  ر،كاها ذ كه كند

نا »گویند:  صاحبان خرد چنین می كهفرماید  ه و میكرد خیری بیان  عاقبت به نا ِإّنَ َرّبَ
ا یِللإ یدنایًا یَسِمْعنا ُمناِد  ْر َعّنَ نا َفاْغِفْر َلنا ُذُنوَبنا َو َكّفِ ا َرّبَ ُكْم َفآَمّنَ ْ  آِمُنوا ِبَرّبّ

َ
ماِ  أ

نا َمَع اْلَأْبرارِ یَس  به ایمان  كهپروردگارا! ما صدای منادی اوحید را شنیدیم  1؛ئاِتنا َو َتَوّفَ
گارا! گناهان ما را به پروردگاراان ایمان بیاورید و ایمان آوردیم. پرورد كرد دعو  می

 «ان)و در مسیر آنان( بمیران. های ما را بپوشان و ما را با نی ببخر، بدی

چرابایدنگرانعاقبتبود؟

قددر نگدران بدود و اشدویر  به چه دلیا بایدد این كهآید  نون این پرسر پیر میكا 
نباید نگران باشد. اشویر   اعتقادا  صحیم و رفتار درست دارد، كه كسیداشت؟ 

 مورد است. خا ر و دغدغه بی

  انسان وقتی بده اداریخ نگداه مدی كهدر پاسخ باید گفت: دلیا نگرانی این است 
عمر با عقیدۀ درست و رفتدار دیندی خدوب  کی كهاند افرادی  م نبودهكبیند  ، میكند

ای از زمدان، دچدار لغدزش و  اندد؛ ولدی در برهده ودهپیر رفته و در صراط مستقیم ب
 اند. سقوط شده و عاقبت به شر گردیده

ه كردت كعمری در مسیر شیطان حر كهاند  از  رف دیگر، افراد بسیاری نیز بوده
ای بده خدود  اندد؛ ولدی لحظدهب شده ها را مرا جنایت ها و  و انوا  و اقسام خیانت
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مند از دنیا رفته و رهسپار دیار بداقی  خیر و سعاد  آمده، اغییر مسیر داده، با عاقبت
 اند؛ لذا باید امیدوار بود! شده

 های فراوانی دارد؛ چه قبا از اسالم و چه پس از آن. این مسئله در ااریخ نمونه

عاقبتانهاییازخوشنمونه

 . عمیر بن وهب1

سدت  یده ششته شددند و بقكان قریر در آن كبزرگانی از مشر كهپس از جنم بدر 
خدودش از  كده« عمیر بن وهب بن عمیر جمحی»بازگشتند. روزی   هخورده، به م

. او كدردمالقدا  « صفوان بن امیه»گان جنم بدر بود، در حجر اسماعیا با كردسر
شددگان بددر الدخ و نداگوار  شتهكزنددگی پدس از »گفدت:  غمگین نشسته بود و می

هایم را  زن و ب ده كدهد بدو كسدیمدن اگدر قدر  نداشدتم و »عمیر گفت: « است!
رسداندم. پسدرم اسدیر  را بده قتدا می رفتم و محمدد ، میكند سرپرستی و اأمین 

صدفوان بسدیار « شدتم!ك رفتم و محمدد را مدی ن او مدیكدرداست. من بده بهاندۀ آزاد
 « دهی؟ اری انجام میكواقعاا او چنین »خوشحال شد و گفت: 

هایت  هم قرضت و هم مخدارج زن و ب ده»صفوان گفت: « آری!»عمیر گفت: 
اش را در وسدعت قدرار ندداده  ماا مدن خدانواده كسی،  هدر م كهدانی  با من! او می

. عمیدر هدم كردآنگاه شتری برای عمیر آماده و مجهز « چیز برعهدۀ من! است. همه
مدینه شدد. در ضدمن بده  شمشیرش را برداشت، آن را به زهر آغشته ساخت و روانه

دارد. عمیدر بده مدینده آمدد و  امالا مخفی نگهكاین جریان را  كه كردصفوان سفارش 
و ایدن روش سدالم و   «أنعم صدباحا!»افتاد، گفت:  وقتی چشمر به رسول خدا

 ان قبا از اسالم بود.كاحیت مشر
ت قدرار داده اسدت و ایدن احید« سالم»خداوند احیت ما را »فرمود:  پیامبر
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عمیر « ای عمیر! انگیزۀ آمدنت به اینجا چه بود؟»آنگاه فرمود: « اها بهشت است!
پس شمشیر برای »حضر  فرمود: « ام فدیه بدهم و اسیرم را آزاد سازم. آمده»گفت: 

 « نار بگذارم.كم كردشمشیر همراهم بود؛ فراموش »گفت: « ای؟ چه آورده
بده جدان »گفدت: « ای؟ مددهعمیر! راستر را بگو برای چده آ»حضر  فرمود: 

 « ام. خودم سوگند! فقط برای آزادی اسیرم آمده
در حجر اسماعیا بدا صدفوان ابدن  كهعمیر! پس آن شرو ی »حضر  فرمود: 

 « چه شر ی؟»ان خورد و گفت:  لحظه ا کعمیر ی« ی، چه بود؟كردامیه 
و  نددك مرا به قتا رسانی، او نیز قر  او را ادا  كهی كردشرط »حضر  فرمود: 

در « ا  را اأمین نماید؛ اما خدا بین او و سوء قصد او حایا شدد! مخارج زن و ب ه
  «گدویی! ادو راسدت می كدهدهم  گواهی می»این هنگام، عمیر به خود آمد و گفت: 

ای رسدول خددا! مدا »سپس أشهد ان ال اله اال الله گفت و مسلمان شد. بعد گفت: 
گویی و وحی بر شما نازل  سمانی دروغ مییم شما در ادعای خبرهای آكرد گمان می

م صداقت شما را؛ زیرا ایدن سدخن بدین مدن و كرداآلن باور  كهشود؛ در حالی  نمی
صدفوان هدم  كهم كردید كس از آن مطلع نبود. من اأكصفوان صور  گرفت و هید 

گویدا در آن  كدهدهدی  را  مدا میكای خبدر از مدذا گونه . او اآلن بهكند تمان كآن را 
خداوند او را مطلع ساخته؛ بندابراین مدن  كهای! معلوم است  وگو حضور داشته گفت

ای حد  اسدت و  دهم آن ده آورده آورم و شهاد  می هم به خداوند و به او ایمان می
 «مرا به این مسیر هدایت فرمود! كه كنم ر می خدای را ش

نید و اسیرش را نیدز كآن اعلیم به این برادراان قر»به مسلمانان فرمود:  پیامبر
خداوند مرا هدایت فرمود،   هرانۀ این یا رسول الله! به ش»عمیر گفت: « آزاد سازید.

؛ شداید كدنماجازه بدهید بروم نزد قریر و آنها را بده سدوی خددا و اسدالم دعدو  
اجازه داد و عمیر  پیامبر« ت نجا  بخشد!كو از هال كند خداوند آنها را هدایت 

دست عمیر بدن وهدب  شدن پیامبر به شتهكدر انتظار  كهآمد. صفوان بن امیه  ه به م
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گرفت، ناگهان خبردار  آمدند سراغ عمیر را می از مدینه می كهسانی كبود و مراب از 
شد، عمیر بن وهب مسلمان شده است. بسیار خشمگین شد، به عمیر دشدنام داد و 

برای او انجام ندهد! ولی با دعدو   اریكهرگز با او سخن نگوید و  كهسوگند خورد 
 1عمیر، جمع زیادی از مردم اسالم را پذیرفتند.

 جهل رمة بن ابیک. ع2

فر و در جنم بدر كو  ک، در صدر اسالم جزء سردمداران شر«جها رمة بن ابی ع»
در جنم احد، خالد بن ولیدد، فرماندده جندا  راسدت و  2فر بود.كاز سرداران سپاه 

ندد و كرداز پشدت بده مسدلمانان حملده  كهرمه، فرمانده جنا  چپ دشمن بود  ع
ردی  عمرو بن عبددود  هم  در جنم خندق نیز، 3ست مسلمانان شدند. موجب ش

، همدۀ  هت داشت. در جریان فتم مكها شر در بسیاری از فتنه  و كرد آفرینی می نقر
دربارۀ آنها  بود. پیامبر رمه ی از آنها ع ی كهمردم مسلمان شدند؛ جز چهار نفر 

ْقُتُلوُهم َو »فرمود: 
ُ
قیَن ِبلْستاِر ال  أ شدید، حتدی  آنهدا را ب 4؛ْعَبهَه كِإْ  َوَجدُتُموُهم ُمَتَعّلِ

  شددن بده یمدن گریخدت. شتهكرمده از ادرس  ع «عبه چسبیده باشند.كاگر به پردۀ 
رمه از ارس  یا رسول الله! پسر عمویم ع»آمد و گفت:   همسرش نزد رسول خدا

فرمدود:  رسدول خددا« ه است؛ او را امان دهید اا برگدردد.كرداعدام به یمن فرار 
زن آمد و او را در سواحا اهامه « متعر  او نخواهد شد. كسیمن او را امان دادم. »

مدن از  درف بهتدرین، »شتی شده بدود. بدا دیددن او گفدت: كسوار بر  كه كردپیدا 
ن! بدرای ادو از رسدول  دن کام. خود را هدال ص آمدهارارین، و باوفاارین شخكو نی
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به  كهرمه خوشحال شد و با همسرش بازگشت. هنگامی  ع« ام. امان گرفته خدا
فدر بده كرمده هم دون مهداجر )از  ع»به اصحاب فرمود:  رسیدند، پیامبر  هم

ه زند  آید. به پدرش )ابوجها( دشنام ندهید؛ زیرا دشنام به میت، نزد شما می  ایمان(
 «رسد. آزارد و به میت هم چیزی نمی را می

یا محمد! این زن بده مدن خبدر داده »  :كردرمه بر حضر  وارد شد و عر   ع
رمه  ع« او در امان هستی!  آری،»فرمود:  پیامبر« اید. شما مرا امان داده كهاست 

ی»گفت:  ّْن َل ِاله ِاَّل اللُه َوْحَدُه َل َشر
َ
شَهُد أ

َ
َنة کأ

َ
؛ گدواهی َعْبةُدُه َو َرُسةوُلهُ  کَلُه َو أ

ی نددارد و ادو بندده و فرسدتادۀ او  خدایی جز خدای یگانه نیست، شری كهدهم  می
شما بهترین مردم و باوفاارین آنانید! مدن از شرمسداری : »كردسپس اضافه « هستی!

بدرای او  پیامبر« نید.كیا رسول الله! برایم استغفار : »كردبعد عر  « زیرم! سربه
در  كدهرمه را و سدخنان او را  های ع خدایا! امام دشمنی»ه و فرمودند: كرداستغفار 

به خددا سدوگند! چنددین »رمه گفت:  ع« راند، بیامرز. دشمنی با اسالم بر زبان می
م، برای اقویت دین صرف خواهم كردبرای مخالفت با دین صرف  كهای  برابر هزینه

.« كدردفر داشتم، در راه خددا جهداد خدواهم كدر راه  هكاری  و چندین برابر پی كرد
1شته شد.كر  اا در زمان خالفت ابوب كرد ت میكها شر سپس در جنم

 

 هاییازبدعاقبتاننمونه

 . احمد بن هالل1

بیسدت سدفر آن بدا پدای  كهسفر به حج رفت  54 كهاست  كسی« احمد بن هالل»
است؛ یعنی دوران  ری و امام عس پیاده بوده است. او از اصحاب امام هادی

ای  ه است. وی بعد از این همه سابقه در پایان عمرش، عقیدهكرد کحضور را هم در
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 ه و منحرف شد.كردبا ا پیدا 

قاَلةُه َعْثَرَتةُه »و فرمود:  كرداو را نفرین  ری امام عس
َ
َل َغَفَر اللُه َلُه َذْنَبُه َو َلأ

ِیِه 
ْ
ناه او را نیامرزد و لغدزش او را نپدذیرد! او مسدتبد و خدودرأی ؛ خداوند گَیْسَتّبُد ِبَرأ

نیم اا ك ؛ بر او صبر میَفَصَبْرنا َعَلْیِه َحّتی بتر الله ِبَدْعَوِتنا ُعْمَرهُ »بعد فرمود: « است.
1«وااه شود.كبه دعای ما عمرش 

 

در ضمن، احمد بن هالل ابتدا شیعه بود، بعد از غال  شد و سرانجام ناصدبی  
2«گشت!  من اها بیتو دش

 

َِ ِإلی »گوید:  می« سعد بن عبدالله» ََ َعِن الَتَشُی ٍَ َرَد ماَرأْینا َو َلَسِمْتنا ِبُمَتَشّی
ْحَمَد ْبَن ِهالْل 

َ
شدیعه باشدد و ناصدبی  كسی كهما ندیده و نه شنیده ایم 3؛الَنْصِ  ِإَّل أ

   «گردد، مگر احمد بن هالل!

 ی دیگر. نمونه2

رفت.  از مسجد خارج شده و به  رف خانه می ها، امیرالمؤمنین شبی از  در ی
. كرد وی را همراهی می  از بهترین یاران حضر  بود، كهمیا بن زیاد هم كجناب 

ند. صو  زیبای كرد ای عبور می نار خانهكپاسی از شب گذشته بود. در بین راه، از 
ب، این آیا  را االو  رسید. صاحب خانه در دل ش قرآن از آن خانه به گوش می

 : »كرد می
َ
ْن ُهَو قاِنٌت آناَء الّل ّمَ

َ
هیْحَذُر اْلآِخَرَة َو یِل ساِجداً َو قاِئمًا یأ  4؛... ْرُجوا َرْحَمَة َرّبّ

در ساعا  شب به عباد  مشغول است و در حال سجده و قیام، از عذاب  كه كسی
 «ارسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است! آخر  می

                                                           

 .535، ص اختیار معرفة الرجال. كشی، 1
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ت كدمیدا را از حرك كدهاین صو ، چنان در آن دل شدب زیبدا و دلنشدین بدود 
گفت؛ ولی چیزی به زبان  بازداشت. او در دل به صاحب این صو  قرآنی آفرین می

میا بسیار احت اأثیر قدرار گرفتده اسدت و ك كهمتوجه شد  نیاورد. امیرالمؤمنین
میا از این سخن ك« ر است!میا! صو  قرآن او دل او را نبرد؛ او اها آاك»فرمود: 

حسداب سدخن  دانسدت حضدر  بی ؛ چدون میكردخیلی اعجب  امیرالمؤمنین
 گوید. نمی

 كدهمیا در خدمت موال بدود كجنم نهروان پیر آمد.   هروزها گذشت؛ اا این
َمةْن ُهةَو قاِنةٌت »ی گذاشت و فرمود:  ها، شمشیر بر سینۀ یشتهكدید حضر  بین 

َ
أ

ّبةِه  آناَ  الّلیِل ساِدداً  َِ َر میدا! ایدن كیعندی ای !« َو قاِئمًا َیْحَذُر اآلِخةَرَة َو َیْرُدةوا َرْحَمة
امدروز در برابدر  كدهشخص صاحب همان صو  زیبای قرآن، در دل آن شب است 

  1«شته شده است.كه و كردامام زمان خود ایستاده، جنم 

 درحادثۀکربالیوعاقبتبهشریريعاقبتبهخ

رودرروی هدم قدرار گرفدت،  كدهها  ها و ضدارزش نار امام ارزشكربال، كدر حادثۀ 
ای بروز و اهدور داشدت. در  سابقه  ور بی عاقبت به خیری و عاقبت به شری نیز، به

ت بوده و بده بیراهده كدر مسیر با ا در حر كهشوند  هایی دیده می این حادثه، چهره
ن داد و در  ری  ح  قرار رفتند و جلوۀ نور حسینی، صراط مستقیم را به آنها نشا می

 نیم:ك ر میكی را برای نمونه ذ گرفته، به بهشت جاویدان رسیدند. ی

 زهيربنقين

بدا آن   دهبود؛ ولدی از این  همراه امام حسین  هدر مسیر م« زهیر بن قین بجلی»
منزل شود، به شد  پرهیز داشت؛ اما در جایی ناگزیر شد بدا حضدر   حضر  هم

                                                           

 .226، ص 2، ج القلوب ارشاد. دیلمی، 1
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با همراهانر سدر  كهاروان ایشان خیمه زد. هنگامی كای از فاصلهمنزل شود و با  هم
بر آنان داخا شد و پس از سالم، به زهیر گفت:  امام کسفرۀ غذا نشسته بود، پی

 «خواهد! شما را می عبدالله الحسین ابو»

لقمده از دسدتر افتداد؛ ولدی همسدرش  كهچنان این پیام برای زهیر ناگوار آمد 
را دنبال او فرستاده  كسی،  زهیر! پسر پیامبر خدا»ه او گفت: )دلهم بنت عمرو( ب

 «ن، سخنر را بشنو و برگرد.كنی؟ برخیز و اجابت ك است و در اجابت او اردید می
بدا شدادمانی بازگشدت و بده  كدهشدید  آمد و  دولی ن زهیر نزد امام حسین 

دیددار  خواهد دنبدال مدن بیایدد؛ وگرنده ایدن آخدرین س میكهر» همراهانر گفت:
ها پیدروز شددیم و  ی از جنم روزی در ی: كنم حدیای را برای شما نقا می. ماست

 كدهآن روزی : سلمان به من گفدت. بسیار خوشحال بودیم. غنائمی به دست آوردیم
 !«ار خواهید بودنید، از امروز شادمانكرا یاری  جوانان آل محمد

پیوسدت و در روز عاشدورا، فرمانددهی  به هر حال، زهیر به سپاه امام حسین
« سعید بن عبدالله حنفدی»جنا  راست سپاه را عهدار شد. هنگام نماز اهر هم، با 

ندد ادا كردایستادند، سینۀ خود را در برابر آماج ایرهای دشدمن سدپر   مقابا امام
پدس از  كدهحضر  با یاران خویر نماز خوف بخواند. بارش ایر آنقددر زیداد بدود 

 عید بن عبدالله به شهاد  رسید.نماز، س

زهیر در روز عاشورا، چندین بار مقابا سپاه دشمن قرار گرفت و آنهدا را موعظده 
مؤمن آل فرعون قوم خود را  كهگونه  همان»در این باره فرمود:  و امام  حسین كرد

 «، زهیر این قوم را موعظه نمود.كردموعظه 

ای  ار جانانده دارزار رفدت، پیكداجازه گرفت، به میدان  سرانجام هم، از امام
مهداجر بدن »و « ایر بن عبدالله شعبیك»  هت رسانید اا اینكو جمعی را به هال كرد

 1ند و به شهاد  رساندند.كردبر او حمله « اوس
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عبیداللده حدر »ربال، افراد زیادی نیدز عاقبدت بده شدر شددند؛ مادا كدر حادثه 
بدرای رعایدت  كدهو... « شدمر»، «عمدر بدن سدعد»، «عبدالله بن عمدر»، «جعفی

 نیم.ك نمونه بسنده می کر یكاختصار، انها به ذ

 هرثمةبنسليم

لیم»  شمشدیر زد.  اب علدیكددر جنم صفین در ر كهاست  كسی« هرثمة بن س 
بودیم، به سرزمین  در خدمت علی كهدر جریان جنم صفین »گوید:  خود او می

و پدس از سدالم نمداز، مقدداری از  كدردنماز جماعتی برپا  ربال رسیدیم. علیك
ُِ َلَیْحُشَرَّن  کواهًا لَ »ربال را برداشت، بویید و فرمود: ك کخا َب َیُتها الُتْر

َ
َقةْوٌم  کِمنْ   أ

ربال(! از ادو، قدومی كد)کحال ادو ای خدا  خوشا به؛ ... ِبَغْیِر ِحساٍب َِ َیْدُخُلوَّن اْلَجنَ 
 «حساب داخا بهشت خواهند شد!بدون  كهشوند  محشور می

بازگشت، جریان را  كهگوید؟ از صفین  غیب می . آیا علیكردهرثمه اعجب 
از  كههمسرش « علم غیب دارد؟ مگر علی»و گفت:  كردبرای همسرش اعری  

جدز حد  چیدزی  ن؛ علدیكدای مرد! ایدن سدخنان را رهدا »شیعیان بود، گفت:
ورا فرارسید و عبیداللده بدن زیداد، بدرای این جریان گذشت اا روز عاش« گوید. نمی

ر فرستاد. هرثمه در سپاه عبیدالله بود. هنگامی  ربال لشكبه  جنم با امام حسین
ر  افتاد. به ف به همان موضع رسید، ناگهان یاد آن واقعه و سخن امیرالمؤمنین كه

ندزد ب خود را سوار شدد، كفرورفت و دیگر خوش نداشت به راه خود ادامه دهد. مر
از  كدهو جریدان خدود و سدخنی را  كدردآمدد، بدر حضدر  سدالم  امام حسدین
 در جنم صفین، در همین منزل شنیده بود، بازگفت.  امیرالمؤمنین

ْنَت »فرمود:  امام حسین
َ
ْو َعَلْینا  َمَتنا أ

َ
او در « ؟؛ حال با مایی یدا علیده مدا؟أ

ن زن و ب ه دارم. آنها را رهدا ای پسر پیغمبر! نه با شما نه علیه شما. م»پاسخ گفت: 
 « هستم! کزیاد بیمنا ام و برایشان از الم ابن ه، آمدهكرد
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 َفَوّل َهَربًا َحّتی َلَتری َلنا َمْقَتاًل َفَواَلذی َنْفُس ُمَحَمةٍد »فرمود:  امام حسین
ْدَخَلُه اللهُ 

َ
؛ پس از مدا دور شدو و از الّناَر  ِبَیِدِه َلَیری َمْقَتَلَنا اْلَیْوَم َرُدٌل َو َلُیغیَثنا ِإَّل أ

در  جدان محمدد كدهاینجا برو اا محا شهاد  ما را نبینی. سوگند به آن خدایی 
، خداوند او را ن ندس امروز محا شهاد  ما را ببیند و یاریمان كدست اوست! هر 

رفتم اا محا  من از نزد امام حسین»گوید:  هرثمه می« در آار خواهد انداخت.
1«شهاد  او را نبینم!

 

باشدد، چندین سدخنی از آن حضدر   اب علیكدر ر كسیچقدر بدعاقبت! 
شدنیده بده  از علی كهبرسد، همۀ آن ه را  شنیده باشد، به محضر امام حسین

ه و عاقبت به كردامام زمانر را یاری  ن ندچشم خود ببیند و با این حال، اوفی  پیدا 
 خیر گردد!

د عددالوه بددر مراقبددت دائددم بددر اقددوا، اخددالص، پرهیددز از دنیدداگرایی، پددس بایدد
سن و سوء عاقبت، بسیار مؤثر است، همواره  كه لبی  پرستی و ریاست شهو  در ح 

ا ُمَقّلَ  یُم یا َرِح یا َرْحَماُّن یا الَلُه ی»را بخوانیم:  شدۀ امام صادق این دعای سفارش
 2!«ِنكید َعَلی یَقْلبِ   اْلُقُلوِب َرّبْت 

 
 كددردم رازی بدده آب دیددده کپنهددان بدده خددا

 

 
 ادوان گفدت، سدّر دل رمیدده با كدس نمدی 

 

 وقت سحر دعایم، شدد عاقبدت بده خیدری
 

 بددر شددام اددار مددا هددم سددرزد شددبی سددپیده 
 

 پرواز بدردم از یداد بدالم چدو شدد ش سدته
 

 
 

 اپیدده خدون این است حدال و روز مدرغ بده
 

 شددادابی گذشددته از مددن مخددواه دیگددر
 

 
 

 ناپددذیر اسددت رنددم رخ پریددده برگشددت
 

 قددو  نداشددت پددایم اددا پددیر اددو بیددایم
 

 
 

 از بددس كدده دختددر اددو در خارهددا دویددده
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 شب بود و دشت وحشت پر شدد وجدودم از ادرس
 

 
 شناسددد  فددا پدرندیددده صددحرا چدده می 

 

 بسدددیار رندددج بدددردم در راه عشدددقت امدددا
 

 
 

 بددار سددفر كشددیدم بددا قددامتی خمیددده
 

 ادو و سدر مدن وضعیتی است وضدع رأس
 

 1مجنددون سرش سددته، لددیالی سددربریده! 
 

 

                                                           

 .مهرداد  وماری شعر از: .1



 

 

 
 

لس  دهممج   دوار 
 نقش زنان در نهضت عاشورا

 نقش زنان در نهضت عاشورا

 *یجوادمحدثاالسالموالمسلمينحجت

مقدمه

ر و یای از زندان را )از بسدتگان خدو مت به كربال، عددهیهنگام عز نیامام حس
هدای  ن عّده كه نقدر نظدامی و جنگدی نداشدتند، نقریگران( به همراه داشت. اید
 داد. ن حماسه، نشان مییحضورشان را در ا ۀگری بر عهده گرفتند كه فلسفید

رسدانی و افشداگری  امی، پیغدی، ابلیهدای اجتمداع ن مقاله، هم با نقریدر ا
ن زندان انقالبدی و یدهای شاخص و نمونه از ا م و هم با چهرهیشو بانوان آشنا می
گدری یان دارد، ن تة دین حضور و مشاركت برای امروزیی كه ایها اثرگذار. درس

 شود.  ن نوشته، آش ار مییالی مباحث ا  است كه در البه
خی كده یهدای ادار ی از نقایها های آماری از زندان و نمونده یبند ن دستهیهم ن

 شد.م شما خواهد یآوردهاست، اقد ن اهداف و دستیای ایگو

اززنانیشناختآمار

فی و آماری زنانی كه در نهضت عاشورا یبندی   می، اقسیلیر از هر بحث و احلیپ
                                                           

 نده.محق  و نویس *
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 خ، نام و مشخصا  آنان آمده است: یحضور داشتند و در اار
بودندد و  ی. زنان حاضر در نهضت عاشدورا، برخدی از اوالد حضدر  علد1

ادوان از حضدر   می نیرالمدؤمنیگدران. از فرزنددان امیا دیدهاشم  یبعضی از بن
را نددام بددرد.  یهددان و امّ  هیدد، رقهی، صددف، فا مددهكلاددوم ، امّ نددبیز

ربال كبودند كه در نهضت  دالشهدایز دختران حضر  سین و فا مه نهیس 
ز از یدا;، نی، مادر محسن بن حسن و دختر مسلم بن عقمشاركت داشتند. عاا ه

  1زنان حاضر در كربال بودند.
رون آمدند كه یدان بینی به  رف میگاه حس مهیپنج نفر از زنان در كربال، از خ .2

، مدادر عبداللده یز مسلم بن عوسدجه، ام وهدب زن عبداللده كلبدیاند از: كن عبار 
 .ینب كبری، مادر عمرو بن جناده و زیكلب

، بده ت امام حسینیردل، از فرط شور انقالبی و احساس مظلومی. دو زن ش3
دند. مادر عبدالله بن عمر كده پدس از شدهاد  یحضر  برخاستند و جنگت یحما

گدری مدادر یمه به  رف دشمن روی كرد و امام او را برگرداندد. دیفرزند، با عمود خ
ر برداشدت یعمرو بن جناده كه پس از شهاد  پسرش، سر او را گرفت؛ سپس شمش

 2مه برگرداند.یه خاو را ب نیدان رفت كه باز هم امام حسیو با رجزخوانی به م
ه، زن یقاسدط ۀیدرید شد، مادر وهدب بدود. بدانوی نمی. زنی كه در عاشورا شه4

ن شدوهر آمدد و از خددا آرزوی شدهاد  كدرد و یر كلبی كه بدر بدالیعبدالله بن عم
 جا با عمود غالم  شمر كه بر سرش فرود آمد، كشته شد. همان
لهم، همسر زه5 نی یاافاق همسرش به كاروان حسن، در راه كربال به یر بن قی. د 

وست. زنی ینی شد و به امام پیر سخنان همسرش حسیشتر احت اأثیر بیوست. زهیپ
ز، در كربال حضدور داشدت كده ابتددا بدا شدوهرش در سدپاه یلة ب ر بن وائا نیاز قب
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ری یت:، شمشدیدهای اهدا ب مهیان كوفه به خیعمرسعد بود؛ ولی هنگام حملة سپاه
ت: یدت از اهدا بیداری و حمایها آمد و آل  ب ر بن وائا را به  همیبرداشت و رو به خ

 د.ی لب
ن فا مده ی، هم ندنیرالمدؤمنی، دختدران امكلادوم و ام ینب كبری. ز6

ز جزء زنان حاضر در كربال بودند كده در دوران اسدار ، در ین دالشهدایدختر س
 های افشاگرانه داشتند. یكوفه و شام، سخنران

هانییآفرنقش

فای نقر مسئوالنة زن مسدلمان یمنزلۀ ا حضور اثرگذار بانوان در نهضت عاشورا، به
ان با دا و یاسی و موضع داشتن در مقابا جریدر حوادث و احوال  اجتماعی و س

ت، اداوم خّطدی اسدت كده حضدر  یا  ح  و والیسلطة ستم و جانبداری از جر
هدای ناسدالم حاكمدان  هیده رویدت از امام معصوم و افشداگری علیدر حما زهرا

و در اداوم جهاد و  نیدر كنار امام حس نبیستمگر داشت. حضور حضر  ز
نه به مّ ه و از آنجا به كربال آمدد و ین نقر بود كه از مدیفای همیشهاد  او، برای ا

اش در كوفده و شدام د هدر چندد در لبداس  پس از واقعة عاشورا، با حضور مقتدرانده
ت از حد  را بده مدا آموخدت و معلدم یای آزادگی و حماه ن درسیار اسار  د بزرگ

 آزادگی شد.

 . افشاگری1

ی آندان شدد. دسدتگاه یرسدوا ۀیدهای دودمان اموی بده آل اللده، ما تیها و جنا الم
كشی  ا ، نسایای روی آن جنا د پردهیكوش ح ومت، چه در كوفه و چه در شام، می

حرمت ب شد؛ اّما زنان قهرمان عاشورا، با ابراز شدهامت و ایدراد خطابده در  کو هت
ان كندار زدندد، آندان را رسدوا یدن امویننگ ۀمقابا مردم و دستگاه جبار، پرده از چهر
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ن درس، هنوز یگران با ا آموختند. ا ان ح  را در برابر سلطهیساختند و به جامعه، ب
 هم كاربرد دارد و زنده است.

 خون شهدا یرسان امی. پ2

ی نبود، چه بسا خون شدهدای كدربال یهای زنان عاشورا یرسان امیها و پ یاگر افشاگر
گاه نم هدر می شددند؛ اّمدا زندان و در رأس آندان  یرفت و مردم از عم  آن حماسه آ

ان كردند و ی  را بیام عاشورا فراموش و گم شود! حقاینگذاشتند پ نبیحضر  ز
خدت، بده گدوش خفتگدان ین ریرا كده در كدربال بدر زمد های مقدسی اهداف خون

 رساندند.
 

 ماندد اگدر زیندب نبدود سّر ندی در نیندوا می
 

 
 

 مانددد اگددر زینددب نبددود كددربال در كددربال می
 

 چهرة سرخ حقیقت، بعد از آن  وفان رندم
 

 
 

 ماندد اگدر زیندب نبدود پشت ابری از ریا می
 

 چشددمة فریدداد مظلومیددت لددب اشددنگان
 

 
 

 1ماند اگدر زیندب نبدود افته، جا میدر كویر 
 

 یبانیو پشت ی. پرستار 3

دان نبدرد، ید، حضدور زندان در مامبریهای زمان پ ماا زمان صدر اسالم و جنم
 ۀویژه دربدار ، امدادگری و مداوای مجروحان را داشت؛ بدهیبانی، پشتینقر پرستار

پشت جبهه و  ۀت صحنیریو مد ، نقر پرستاری از امام سجادنبیحضر  ز
ص یگر را به صور  پررنم نقا كدرده و از اخصدیساماندهی امور زنان و كودكان د

 اند. اد نمودهیسهم خود از آب و غذا به كودكان كاروان 

 یبخش هی. روح4

حضور مادران، خواهران و همسران  مردان حاضر در صحنۀ عاشورا، هم قّو  قلبدی 
                                                           

 . قادر  هماسبی )فرید(.1
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ب فرزنددان و همسدران یدآوران و ارغ رزمع یبرای قهرمانان كربال بود، هدم در اشدج
خود، به دفا  از امام و فداكاری در راه ح  و انها نگذاشتن ولی عصر، اثرگذار بدود. 

وهب، همسدر  ن، همسر مسلم بن عوسجه، امّ یر بن قیی هم ون همسر زهیها نمونه
كه دو فرزندش را به  ینب كبری، ز)پس از عاشورا(، مادر حضر  قاسمیخول

 رستاد و... قابا اأّما است.دان فیم

 ط بحرانیت در شرایر ی. مد5

گر همراه باشد، حوادث الخ یدر هر جنم كه با كشته شدن جمعی و اسار  جمع د
اسدت. در كدربال، « ت بحرانیریمد»از به ید كه نیآ ر مییری پیهای خط تیو موقع

تی یریدند و زنان و كودكان بده اسدار  رفتندد. نقدر مددیمردان به شهاد  رس ۀهم
ران و سرپرسدت كودكدان بدود و مراقبدت از آن یساالر اس قافله كه نبیحضر  ز

داغدار و بازماندگان شدهدا در اوضدا  دشدوار دوران اسدار  را، در كندار  ۀمجموع
دن به كوفه، سدپس دربدار شدام و یروهای دشمن و كوچ دشوار شهر به شهر اا رسین

ت یدالگو مطر  اسدت و ارف کیاه نه، برعهده داشت، در جایگیبعد بازگشت به مد
 دهد. ت آن بانوی قهرمان را نشان مییریباالی مد

 ل اسارت به فرصتی. تبد6

و گرداندن شهر بده شدهر  نیت امام حسیكردند با اسار  اها ب دشمنان ف ر می
رند؛ اّما زندان قهرمدان كدربال، زاندوی غدم در بغدا یگ گران زهرچشم مییآنان، از د

های پرشور خود در كوفه، مجلس  های افشاگرانه و خطابه یسخنراننگرفتند، بل ه با 
ر داده و ییدت اسار  را اغیآمد، ماه ر میید و هر جا كه فرصتی پیزیاد، كاخ یز ابن

های غفلدت بددل  دارگری اذهان جامعه و زدودن پردهیها و ب آن را به آزادسازی انسان
خواند.  یرا به آزادگی فرام شد كه جامعه« بخر یر آزادیاس» کی، نبیكردند و ز
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ت مدردم را از ید، ذهننیو فا مه دختر امام حسد كلاوم ، امّ نبیحضر  ز
ادوان آزاده و  ران جنگی دگرگون ساختند و به آنان آموختند كه در اسار  هدم مییاس

 قهرمان بود و اسار  را به فرصتی برای دفا  از ح  و روشنگری بدل كرد.

 حماسه یُبعد عاطف یبخش  . عمق7

احساسدا   کیدها، ابعداد عدا فی و احر شه حضور زنان و كودكان در صدحنهیهم
عد اراژدیدارد. زنان عاشورا دند و عوا د  را بده یحادثة كربال عم  بخشد کیی به ب 
ر یهای خدو ج كردند و در مجالی كه برای عزاداری بدرای كشدتهینفع جبهة ح  بس

های  انداختندد. حضدور آندان در عرصدهه یدافتند، مردم كوفده و شدام را هدم بده گری
عد احساس و عا فی واقعه عم  بخش  د و آن را اثرگذارار ساخت.یمختل ، به ب 

 یدپرور ی. شه8

ار مهم است. در ی لب بس ت فرزندان مجاهد، فداكار و شهاد ینقر مادران در ارب
  یم كده مدادران، جواندان خدود را اشدویخدور یهای كربال، بده مدواردی برم صحنه

آن مادر وهب  ۀن و امام كنند؛ نمونیدان روند و جان خود را فدای دیكردند اا به م می
ام یدنادار، حاصدا پ  لب و جان ت نسلی شهاد یو مادر عمرو بن جناده است. ارب

دپرور است كه برای یی مادران شهیهای م تبی و عاشورا تیای از ارب عاشورا و جلوه
 امروز ما الگوست.

هااميپ

 یدار یا. صبر و پ1

ها بدود.  ها و اسدار  ختده بده شدهاد یحادثة كربال، سرشدار از حدوادث الدخ و آم
ها در  دول سدفر، خاصده در بخدر اسدار  پدس از  ین سدختیمقاومت در برابر ا
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را  یددر اعب ندبین حضور است. اا آنجدا كده حضدر  زیعاشورا، درس مّهم ا
ای اسدت كده امدام  ن تدهن درس، ید و ایآ به شمار می« قهرمان صبر»مختل  با نام 

ر فرمدود. یفرزندان، بازماندگان و اصحاب خو ۀیر و بقیبه خواهر خو نیحس
 ستادگی كردند.یان، ایز صبورانه و مقاوم اا پایآنان ن

 . عفاف2

ها، به اسار  گرفتن زنان و دختران و گرداندن  مهیگرچه دشمن سعی كرد با غار  خ
ران یت آنان را خرد كند، اسیز، شخصیآم نیآنان در شهرهای مختل  به صور   اوه

زن  کیدت حددود الهدی و متاندت یدد بر مسئلة عفاف و حجداب و رعایآزاده با اأك
ر سلطۀ سربازان دشدمن، درس عفداف یمسلمان و متعهد، حتی در زمان اسار  و ز

حرمدت خانددان  کد برای هتیزیبه  نبیبه جامعه آموختند. اعترا  حضر  ز
و شهر به شدهر گردانددن آندان در  تیماشا گذاشتن اها برسالت و به معر  ا

زندان  1هاسدت. ن مقاومت بر سر اصدول و ارزشیبرابر نگاه نامحرمان، شاهدی بر ا
شدان بده غدار  رفتده بدود و بدا وضدع یها ر بودند و لباسی، با آن ه استیاها ب

در كوفه بر كلاوم  د مردم بودند، بر هتاكی اعترا  كردند و امینامطلوب در معر  د
جمع  امبریت پید برای اماشای اها بیكن یا شرم نمیآ»د كه: یاد كشیسر مردم فر

 كسیاجازه نداد  ینب كبریدر دوران اقامت چند روزه در كوفه هم، ز 2«د؟یا شده
 3زان، وارد آن خانه شوند.یجز كن

ز د و از او خواسدت ادا آندان را ایدشدمر را  لب كلادوم هنگام ورود به شام، ام
                                                           

حیتاة االمتام باقر شری  قرشی،  ؛403(، ص امام حسینمجلد ) العوالم.شیخ عبدالله بحرانی، 1
 .378، ص 3، ج الحسین

 .400، ص الحسین مقتل . مقّرم،2
 .424. همان، ص 3
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مطّهدر شدهدا را دورادر نگده ی باشد و سدرهای وارد كنند كه اجتما  كمتری ا دروازه
نگداه  امبریدت پیدها پرداخته، كمتر بده چهدرة اهدا ب آنی دارند اا مردم به اماشا

ساعا  وارد دمش  كرد  ۀران را از دروازیهرچند شمر برع س عما كرد و اس 1كنند؛
ز نقا شده است. وقتدی ین نهیزبان حضر  س ای از  ن ن تهیار بود. چن كه شلوغ

امبرند، جلو رفدت و ااهدار كدرد: یران را شناخت كه از دودمان پیسها بن سعد، اس
ن سر یداری كه ا زهیبه ن»فرمود:  نهیحضر  س « ا كاری از من ساخته است؟یآ»

م دودمان رسالت چشدم یبرد، بگو جلوار از ما حركت كند اا مردم كمتر به حر را می
رد. زهیسها چهارصد درهم به ن« بدوزند.  2دار داد و او سر مطهر را از زنان دورار ب 

شاخصۀچندچهر

اندد.  فای نقر كردهیشوند كه ا ده مییهای درخشانی از زنان د كربال، چهره ۀدر واقع
اند و  تیان و اها بین زنان، برخی از هاشمیشود. ا برای نمونه به چند مورد اشاره می

 م:یآور ها را از هر دو بخر می اند. نمونه یرهاشمیبرخی غ

یالف(زنانهاشم

 نبی. حضرت ز 1

مراحا نهضت حضور داشت و پس از  ۀاست، در هم نیخواهر امام حس كهوی 
و  دالشدهدایه الم، پاسدداری از خدون سی، رسالت افشاگری علشهاد  امام

های پرشدور وی در  خطبدهن اهداف نهضت را برعهده داشدت. ییشهدای كربال و اب
بدا  ینب كبریهای اوست. ز اقدام ۀد، از جملیزیاد و كاخ یز ابن ۀكوفه، داراالمار

ح ومتشدان را  ۀیدروزی ااهری را در كام فااحان الخ كرد و پایر، لذ  پیها خطبه
                                                           

 .485، ص 3، ج ةاعیان الشیعمحسن امین،  . سید1
 .370، ص 3، ج حیاة االمام الحسین. باقر شری  قرشی، 2
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، شجاعت، متانت و خدروش انقالبدی او، بدرای یمتزلزل ساخت؛ به عالوه، صبور
ادآور صددای یداو در شدهر كوفده،  ۀن خطبدیبرجای نهداد.  ندهمگان درسی بزرگ 

 ار بود.ین دیهای او در ا و خطبه یعل
 

 ایددام زینددب اسددت ۀصددبم ازل  لیعدد
 

 
 

 پاینده ادا بده شدام ابدد، ندام زیندب اسدت
 

 در راه دیددن لبدداس شددهامت چددو دوختنددد
 

 
 

 زیبنددده آن لبدداس بددر اندددام زینددب اسددت
 

عاشورا، كتابی بود كه در دو جلد نگاشته شد؛ جلد اول ام یاند ق ر كردهیبرخی اعب
نگاشدت، بدا  یندب كبدرینگاشت، با شهادار و جلد دوم را ز نیرا امام حس

عد زندگی حضر  زیبارزار 1اسارار. ، پاسداری از فرهنم عاشورا بود. نبین ب 
و « یاگریداح»دش نقدا شدده، نشدانگر یی كه از قول او در سوگ برادر شهیها هیمرث

ن شدده یخدون  ۀهاست كه مانع فراموش شددن آن حادثد تیها و مظلوم آن رنج« ادی»
 است.

 نی. فاطمه، دختر امام حس2

هدای  انیها حضدور داشدت و راوی جر در صدحنه ینب كبدریز هم ون زیوی ن
بده فرزنددش امدام  نیامدام حسد ۀنام تیگران بود. وی حاما وصیعاشورا برای د

م یاقد نیالعابد نی، آن متن و نامه را به زبود كه پس از شهاد  امام سّجاد
وگوی  ت: و گفتیهای اها ب مهیی از حوادث عاشورا ماا غار  خیها صحنه 2كرد.

ای  ز خطابدهیت شده است. وی، در كوفه نید، از زبان او روایزیبا  نبیحضر  ز
ان یدیدزیا  یدوهر از جناا دودمدان رسدالت و ن دیان فضدایدراد كرد و بده بیغّرا ا

                                                           

 ،ةالخصایص الزینبیتنورالدین جزایری،  ك: سیدن، های شخصیت حضر  زینب . درباره ویژگی 1
 الله چای یان. حبیب نوشته زینب، بانوى قهرمان کربالنیز كتاب  و
 .50، ص 26ج  ،بحار األنوار. مجلسی،  2
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جداد یها ا ها را سوزاند و ندامت در دل ه انداخت و دلیپرداخت كه حاضران را به گر
 1كرد.

 نیرالمؤمنیکلثوم، دختر ام . ام3

ع كربال و پس از آن حضدور داشدت و در ی، در وقانبیوی دوشادوش حضر  ز
ان یو ب تیاها بران یهای آزاردهندة آنان به اس ان، ضمن ن وهر نگاهیجمع كوف

ی و یوفدا ی، خطداب بده مدردم سدخنرانی كدرد و از ب«میران آل محّمدیما اس»ن ه یا
شهاد  برادرش امدام  ۀیدی گفت و مرثیزیا  سربازان یان و جنایعهدی كوف سست

همدو بدود كده  2دگان مردم جاری شدد.یاز د کرا خواند؛ به نحوی كه اش نیحس
كدرد و  دادندد، از آن نهدی می ر، ندان و خرمدا مییوقتی در كوفه، مردم به كودكان اس

خواسدت بده  ن رفتدار مییاو با ا« ای مردم كوفه! صدقه بر ما حرام است. »گفت:  می
ان كشدته یدامبرندد كده مردانشدان بده سدتم اموین اسرا، دودمان پیمردم بفهماند كه ا

 3اند. شده
 4كوفه داد.ی والی ها اند به زخم زبانی اد هم پاسخیز كلاوم، در مجلس ابن ام

خدت، آبدروی ح ومدت ید را برانگیزیاد و یز ن بانوان، خشم ابنیهای ا خطبه
ه یامبر رفعت و سرافرازی آورد و اف ار عمومی را علیستمگر را برد، برای دودمان پ

 خت.یه برانگیام یدودمان بن

رهاشمیيب(زنانغ

ا قبا و بعدد یگری هم بودند كه در حادثة كربال یز زنان دودمان رسالت، زنان دار یغ
                                                           

 .405، ص مقتل الحسین. مقّرم،  1
 .111، ص 45، ج بحار األنوار ؛ مجلسی،410. همان، ص  2
 .114، ص 45، ج بحار األنوار مجلسی، . 3
 .139ص  ،االمالی . شیخ صدوق، 4
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 شود: اند كه به چند نمونه اشاره می از عاشورا، نقر داشته

 . طوعه1

ش نی مردم كوفه مواجه شد  مانیدر كوفه، با پ نیر امام حسیا;، سفیمسلم بن عق
گشت.  وعه وقتی مسلم را شناخت، بده او پنداه  ها می ب و سرگردان در كوچهیو غر
روهای یی نمود. مسلم، میهمان او بود كه نیرایاش دعو  كرد و از او پذ و به خانهداد 
دندد. فدداكاری  وعده، یا جنگیداد خانه را محاصره كردند و با فرزند دلیر عقیز ابن

 شجاعانه و مؤمنانه بود.
 

 درهددا همدده بسددته بددود، در قحطددی مددرد
 

 
 

 فریدداد نشسددته بددود، در قحطددی مددرد
 

 بست غریدب های بن زن، شب كوچه کی
 

 
 

 1مرداندده ش سددته بددود، در قحطددی مددرد
 

 ری. ِدلهم، همسر زه2

ن برخورد كرد و قاصدی به  درف او یر بن قیدر راه كربال به زه دالشهدایوقتی س
ا نبود كه دعو  امام را اجابت كند؛ ولی همسرش دلهدم، او یر مایفرستاد، ابتدا زه

د و با او چه كدار یگو چه می امبریند كه پسر پیامام برود و بب  كرد كه نزد یرا اشو
 2وسدت.ینی شد و به ایشدان پیر رفت و با امام مالقا  كرد، حسین كه زهیدارد. هم

شد. اگر  ت امامیو اها ب نبیز همراه او آمد و همراه و همسفر زیهمسرش ن
وستن به ی  پیر اوفید زهیر )دلهم، بنت عمرو( نبود، شایهمسر زه کی  و احریاشو

ر را یدن برخدورد، معرفدت  همسدر زهیدافدت! ای یا به فوز شهاد  نمیجنا  ح  و ن
دی واالقددر و ی، شدهرغبدت بده امدام یافداو  و ب یرساند. او از همسدری ب می

 د عاشورا قرار داد.یدان جاویر را در كنار شهیجاودانه ساخت و نام زه
                                                           

 . محمدرضا سنگری. 1
 .208، ص مقتل الحسین مقرم، . 2
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 وهب . اّم 3

م یست. وقتی شوهرش اصدمیز كلبی بود و در كوفه میر یوی همسر عبدالله بن عم
ز ی، شبانه از كوفه به كربال برود، اصرار كرد كه او را ندالشهدایاری سیگرفت برای 

وستند. روز عاشورا وقتی شدوهرش یپ اران امامیهمراه خودش ببرد. آنان شبانه به 
امام جلدوی او را  دان شد؛ امایز چوبی به دست گرفت و عازم میدان رفت، او نیبه م

پس از آن ه شوهرش به شدهاد  « ست.یبر زنان جهاد )واجب( ن»گرفت و فرمود: 
شدهیدش پرداخدت.  ۀكردن خون از چهدر و خود را به معركه رساند و به پاکد، ایرس

د و یدد كوبین بر سر آن بانوی رشدیشمر، غالم خود را فرستاد و آن غالم، گرزی آهن
دان رفتن فرزند خود هم مؤثر بدود. پسدرش ی  به میوهب، در اشو ام 1دش كرد.یشه

ا یدآ»دن، بازگشدت و بده مدادر گفدت: یدان رفت و پس از مقداری جنگیوهب، به م
به شهاد   نیشوم كه در ركاب حس وقتی راضی می»مادر گفت: « ؟یراضی شد

 2د شد.ید اا شهیاو دوباره رفت و جنگ.« یبرس

 . مادر عمرو بن ُجناده4

سداله  ازدهی ۀ، عمدرو بدن جندادتیدر اهدا بید كربال از غین شهیار وسال سن كم
د شد. خودش خدمت امدام آمدد و یاول كه عمومی بود، شه ۀاست. پدرش در حمل

داد؛  یكرد و اجازه نم مراعا  حال مادرش را می نید. امام حسیدان  لبیم ۀاجاز
دستور داده كه در ركاب  ؛ مادرم مرایَاَمرتن یِاّّن امّ »گفت:  كرد و می اما او اصرار می

( عالوه بر آن ه مشّوق او برای یه بنت مسعود خزرجیمادرش )بحر 3«او جهاد كنم.
باال با این مسدئله برخدورد كدرد. وقتدی  ۀیز با روحیرزم بود، پس از شهاد  فرزند ن
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پرااب كرد.  نید شد، دشمن سر او را به  رف سپاه امام حسیعمرو بن جناده شه
 و جهاد یچه ن»د نوجوان را برداشت و خطاب به او گفت: یآن شهمادرش سر مطهر 

مده را برداشدت و یسدپس چوبدة خ« كردی پسرم! ای شادی قلبم! ای نور چشمم!...
 1مة زنان برگرداند.یمانع شد و او را به خ نیحمله كرد. امام حس

 . همسر مسلم بن عوسجه5

د شدد، یهمسدرش مسدلم شده عه بود. وقتییش ۀو از زنان برجست« ام َخَل »نامر 
از او خواسدت كده بماندد و بده مراقبدت از  نبرد شد. امدام ۀآماد« َخَل »پسرش 

اری پسدر یدجدز بدا »  كرد و گفت: یمادرش بپردازد؛ اما مادرش او را به جهاد اشو
دان شتافت و پس از جنگی دالورانه، یخل  به م« غمبر، از او راضی نخواهم شد.یپ

سر او را به  رف مدادرش پراداب كردندد، شدجاعانه سدر را د. وقتی یبه شهاد  رس
خل ،  ام 2ه انداخت.یزنان حرم را به گر ۀست؛ آن نان كه همید و گریبرداشت، بوس

ن گذشت یاری دیاش غلبه كرد، از جوان خود در راه  ن بر احساسا  مادرانهیدر راه د
 و بر شهاد  همسر و فرزند صبر كرد.

 فی. دختر عبدالله بن عف6

در جندم  كدهبود  تیاها ب ۀفتیب، سخنور و شیای اد عهی ، شیعبدالله بن عف
ده و دو چشمر را از دست داده بدود. یجنگ رمؤمنانین و جما در ركاب امیصف

ب سدپاه یدمدورد اعق نیت از امدام حسدیداد و در حمایدز وقتی در اعترا  به ابن
روهای یخود با ن ۀبرداشت و در خانری ینا بود، شمشیاد قرار گرفت، با آن ه نابیز ابن

گفت  ن صحنه، دخترش در خانه حضور داشت و به پدر مییر شد. در ایمهاجم درگ
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جای چشدم  كند اا او به دفا  بپردازد و در واقع به كه دشمن از كدام سمت حمله می
ر روی یكرد كاش مردی بدود كده پد كرد. در آن لحظه، دختر آرزو می پدر عما می

روهدای ید ادا بده چندم نیدقدر جنگ د! پدرش آنیجنگ ه مییدكاران فروماپدر با آن ب
 1ی به شهاد  رساندند.یوگوها دالله بردند و پس از گفتیاد افتاد. او را نزد عبیز ابن

 که طفالن مسلم را پناه داد ی. زن7

او  کد شد. فرزندان او در كربال بودند. دو  فا كوچیدر كوفه شه ایمسلم بن عق
ران بودند. وقتی اسرا را بده كوفده بردندد، بده دسدتور یم جزو اسیبه نام محمد و ابراه

سال در زندان بودند. وقتی زنددانبان  کیرا زندانی كردند. آنان  کاد آن دو كودیز ابن
ختندد و بده یرمردی به نام مش ور( آنان را شناخت و آزاد كرد، شبانه از زنددان گری)پ

بود. هرچندد حدارث « حارث»مان، همسر ید. آن زن شجا  و باازنی پناه بردن  ۀخان
مدان آن زن كده یاد بدرد، فدداكاری و ایز ر ابنی فالن مسلم را كشت و سرشان را پ

 2ر است.یبود، قابا ستا ایدو فرزند مسلم بن عق ۀدهند پناه

 اسد . زنان بنی8

 نید  امام حسدستند. پس از شهایز كربال می کیای بودند كه نزد لهیاسد، قب یبن
له از مردان خود خواستند كه به دفن اجساد شهدا یو كوچ سپاه كوفه از كربال، زنان قب

اسد بدون اوجه  ین اقدام ارس داشتند، زنان بنیآمدهای ا یبپردازند. چون مردان از پ
ن كربال رفتند؛ اّما اقدام آنان سدبب ین كار، برای دفن اجساد به سرزمیبه خطرهای ا

ن حركت و یا 3 رهای شهدا بروند.یر  نشان دهند و برای دفن پیمردانشان غشد كه 
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ت داشته یان محبوبیعیاسد همواره در چشم و دل ش یفداكاری زنان، سبب شد كه بن
 ای فداكار و باشهامت شناخته شوند.  لهیو قب

 . دّرة الّصدف9

ه در حلدب عه و دختر عبدالله بن عمدر انصداری بدود كدیردل شی ی از زنان شیوی 
م گرفدت بدا ید، دّرة الّصددف اصدمیست. وقتی كداروان اسدرا بده حلدب رسدیز می

ت: و سدرهای مطّهدر شدهدا را از چندم یدهم اری گروهی از زنان، اسدرای اهدا ب
خ، حددود هفتداد زن بدا او همدراه شددند و یروهای ح ومتی درآورند. به نقا ادارین

شددند، ش سدت خوردندد و دّرة دست به اقدام زدند؛ ولی موف  به اجدرای برنامده ن
 1د.یالّصدف به شهاد  رس

                                                           

 .336، ص اعالم النساءالمؤمنات. محمد الحّسون،  1



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل  وست  ی  پ   ب 
یی  های پ   غ 

 
 خاطرات تبلیغی

 های ماه محرم مناسبت
1394 - 1375های محرم و صفر  توشه نمایۀ مقاالت ره



 

 



 

 

 

 

 

 خاطرات تبلیغی

 خاطرات تبلیغی

رکاهميتنهیازمن

به ایمدان  كهی از ا بای متدین  ید: یگو می« مرحوم حاج شیخ عباسعلی اسالمی»
ها با هم دوسدت بدودیم، روزی بده مندزل مدا آمدد، بدا  مذهبی او باور داشتم و سال

لۀ »رو شد و پس از سالم مختصری، گفت:  ای خشمگین با من روبه چهره آقا! من گ 
درست »گفت: « بفرمایید! چه شده؟»گفتم: « بزرگی از شما و نو  شما آقایان دارم.

 بابدت اسدت واردم؛ ولدی از  كدهارم كدو در مدن احصدیال  عالیده دارم  كهاست 
ام و چون پدر و مادرم متدین و اها نماز، عباد  و زیدار   بهره احصیال  دینی بی

بودند، من هم احت اعالیم آنها واای  دینی خدود را بده همدان صدور  و عداد  
ام. دیدروز از حدرم حضدر  سنی از من گذشته است، ادامده داده كهنون كی ااكودك

و  كدردریشی داشت نزد من آمد، سدالم  اه كهآمدم، جوانی  بیرون می معبدالعظی
خواهم! چون دیدم از حرم بیرون آمدیدد، معلدوم  خیلی معذر  می»مؤدبانه گفت: 

ی از آنها زیدار   ی كهشود مرد معتقد و متدینی هستید و حتی مستحبا  را هم می
هراا  الست! اگر چنین ری دهم! انگشتر شما ااكنید. خواستم اذك است رعایت می

است، برای مرد حرام است و امام مد  شب و روز اا وقتی انگشتر دست اوسدت، 
 .«كند  موجب گناه است؛ نماز را هم با ا می

از  کر ااهری از او، چون این مسئله را نشنیده بدودم، بده هدر ید من ضمن اش
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ند. گالیۀ كرد د میپرسیدم و آنها حرمت آن را اأیی رسیدم، می روحانیون در مسیر می
نون به من در این كچرا اا كهام هستید، این است  دوست چندین ساله كهمن از شما 

 «بودید؟  باره چیزی نگفته
اهدا  كدهم شدما كدردر مدی دمدن ف»زده شدم و گفدتم:  قدری از مسئله شگفت

خوب بود به »گفت: « انگشتراان  ال نیست!  هدانید یا ایننمازید، این مسئله را می
دادید! حال باید نمازهای سدالیان  ر میكمعمم هم نبود، به من اذ كهاندازۀ آن جوان 
رم كدانگشدتر را دسدت  كده؛ اما اگدر شدما همدان روزهدای اول كنمدرازی را اعاده 

 «آمد. لی برایم پیر نمی گفتید، چنین مش می
َو اْلُمْؤِمُنوَ  َو اْلُمْؤِمَناُت »یبایی از قرآن افتادم: با شنیدن این حرف او، یاد آیۀ ز

ْولِ 
َ
ُمُروَ  ِباْلَمْعُروِف َو یاُء َبْعٍض یَبْعُضُهْم أ

ْ
مان، یمردان و زنان باا 1؛ْنَهْوَ  َعِن اْلُمْنَكرِ یل

 .«كنند می ر از منی گرند و امر به معروف و نهید یاور( یار و ی)ی ول
به فرزنددان  كهنیز در حال احتضار، ضمن وصایای ارزشمندی  امیرالمؤمنین

 یَولّ یةَعِن اْلُمْنَكِر فَ  یَلَتْتُرُكوا األْمَر ِباْلَمْتُروِف َو الَنْه »، فرمود: كردانر بیان  و نزدی
 کر را ادر دامر به معروف و نهی از من 2؛ْسَتجاُب َلُكمیَعَلیُكْم ِشَراَرُكْم ُرَم َتْدُعوَّن َفال

شدوند؛ سدپس بدرای دفدع آنهدا دعدا  اران بر شما مسدلط میكرداشرار و بد كهد نی ن
 3«شود. نید و دعایتان مستجاب نمیك می

غفلتوتوجه

شدی نشدده بدود، مدردم در مندازل خدویر ك هنوز آب اهران لوله كهها سال پیر  ده
شد. ایدن آب، از  نان هر منزل، در آن ذخیره میكساختند و آب شرب سا انبار می آب
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ها پوشیده نبود و در دسترس رهگذران قرار داشدت.  روی آن كهگذشت  نهرهایی می
های  ندهكهو حتدی  کهدای چدر دار، لباس برخی از زنان خانه كهافتاد  بارها اافاق می

 ند.كرد شستند و آب را آلوده می آلودۀ ا فال را در نهرها می
شناختم و به اخالقر واق  بودم. او در منابر،  او را می كهداشتم  دوست واعظی

داد. او بدر بعضدی  خدود آنهدا را انجدام مدی كده كرد ارهایی را به مردم سفارش میك
رر در  دبرد و م ارهای ناپسند زنان، بسیار حساس بود، از این بابت سخت رنج میك

 داد. ر میكمنابر اذ
ی  عصرها مرا به مجلسی در ی: »كردا اعری  ای ر او روزی، برایم چنین خا ره

ه بودندد )امیریدۀ آن روز، قسدمتی از خیابدان كردهای فرعی امیریه دعو   از خیابان
های خوب اهران بود و از جمله امتیازاار  عصر امروز است(. امیریه، از خیابان ولی

 كدهوزها ی از ر دو  رف خیابان، دو نهر آب پیوسته جریان داشت. در ی كهاین بود 
ی از نهرهدای امیریده رخدت  ددر ی كدهرفتم، زندی را دیددم  به  رف آن مجلس می

ار او ناراحت شدم و اصمیم گرفتم در سخنرانی خویر بده كشوید. از دیدن این  می
جمعیت زیادی هم پای منبرم نشسته بودند  كه. آن روز كنممطلبی در این باره اشاره 

هدا  ام، خواستم دربارۀ شسدتن لباس ن سخنرانیند، در پایاكرد و به سخنانم گوش می
بدین راه دیدده بدودم بده  كدهای را  ری بدهم. ابتدا صحنهكن آب اذكرد در نهر و آلوده

به اینان بگویید انصاف داشته باشید! آب شرب مردم »ا ال  حضار رساندم و گفتم: 
به خطر نیندازید نان را كها را به خورد افراد ندهید! سالمتی سا نید! پلیدی ای  نكرا 

 «ین را در نهرها نشویید!كهای چر و لباس
ند و منبر امام شدد. پدس از اامدام كردبسیاری از مستمعان هم سخنان مرا اأیید 

ند. وقتی جلسه را كردر  ته از من اش ر آن نكمجلس هم برخی حضار، به علت اذ
م و كردند. از جمعیت خداحافظی كردم، در راه عدۀ زیادی با من مصافحه كرد کار

خیابان فرعی را پشت سر گذاشتم. به خیابان اصلی امیریه رسدیدم. عددۀ زیدادی از 
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پیمودند. بعضی پیر از من به خیابدان اصدلی  مردان و زنان مستمع نیز آن راه را می
 آمدند. رسیده بودند و گروهی بعد از من می

هایم را بشویم. مشدتی آب  ستنار نهر نشستم اا دكم. كرد احساس خستگی می
ی از مسدتمعان  دها. در همین حال، دیددم ی م به شستن دستكردبرداشتم و شرو  

شدویم،  نار من رسید و وقتدی متوجده شدد دارم دسدتانم را بدا آب نهدر میكسخنانم 
دیگدران هدم  كه. او با صدای بلند كردرار  گفته بودم ا كه ور  های مرا، همان حرف

ها را  نید! پلیدی ای  نكانصاف داشته باشید! آب شرب مردم را »گفت:  بشنوند، می
ین را در كهای چدر نان را به خطر نیندازید و لباسكبه خورد افراد ندهید! سالمتی سا

 «نهرها نشویید!
ن آب كدردشستن دست در نهر هم، نوعی آلوده  كهمن اا آن لحظه متوجه نبودم 

چشدم دوختده و بدا ابسدمی آمیختده بده است. مردم با شنیدن صدای آن مرد به من 
شیدم. كهای سخت و سنگینی بود. خیلی خجالت  ند. لحظهكرد استهزا، نگاهم می

دادندد و  دیگر نشدان می دافتادم. مدردم مدرا بده ی زیر راه به سرعت برخاستم و سربه
م كرد م؛ اما احساس میكرددانم چگونه آن راه را  ی  گفتند. نمی چیزهایی به هم می

ار از هر روز شده است. از غفلت و اشتباه خدود، شدرمگین و  بسیار  والنی خیابان
در آن مجلس بر منبر رفتم، شجاعانه به غفلت و اشدتباه خدود  كهپشیمان بودم. فردا 

گاهیكرداقرار   1ام را برای مستمعان اوضیم دادم. م و ناآ

خوانیاخالصدرروضه

بده مراادب  ش  و محبت ائمۀ ا هاربا ع كهام من در زندگی خود علمایی را دیده
منبری و مورد عالقدۀ شدیخ  كهاند. در قم فردی بود به نام شیخ ابراهیم  باالیی رسیده
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هدای اداریخی و خدا راای را نقدا  بود. ایشدان گداهی بدرای مدن جریان  ریمعبدال
 ، چنین است:كرداو برایم اعری   كهی از خا راای  . یكرد می

م.  درد؛ ولدی مدن قبدول نكدرداداری بود، مرا برای منبر دعدو   كهروزی فردی 
این شخص  كهدهی  چرا دعو  او را نپذیرفتی:... احتمال نمی»شیخی به من گفت: 

م. كدرداین سخن او اثرگذار بود و من دعو  آن مرد را قبول « از خود  بهتر باشد؟
واندم؛ اما از حرف او من رفتم و روضه را خ»چند روز بعد، آن شیخ را دیدم و گفتم: 

 «دلگیر هستم!
بروندد ندزد حضدر   كهاند  ها جمع شده شب در عالم خواب دیدم، منبری کی

آمد اا برود پیر  كه؛ ناگهان همان شیخ را دیدم كنند ؛ اما جرأ  نمیسیدالشهدا
ی گفدت:  ند، اا شیخ به امام بگوید. یكردها نیز نیازهایشان را بیان  حضر . منبری

ی گفدت:  ی« زن خوبی گیرم بیاید؛ زیرا زن خوبی ندارم. كه كند بگو دعا  به امام»
خوانم؛ ولی چون صدایم خدوب نیسدت، مدردم  به آقا بگو من برای شما روضه می»

مدن »دیگدری گفدت: « صدایم خوب شود. كه كنندخندند. به حضر  بگو دعا  می
شیخ رفت پیر امام « ازم.هایم را بپرد بتوانم قر  كه كنندقر  دارم. به آقا بگو دعا 

امدام »زن بددی داشدت، گفدت:  كدهس كدوااهی برگشت. او به آن كو بعد از مد  
قر  داشت و اقاضای ادای دین،  كه كسیبه « قسمت او همین است. كهفرمودند 

 كهامام فرمودند »صدای بد داشت، گفت:  كه كسیو به « قر  او ادا شد.»گفت: 
ین صددا را دوسدت دارم و اگدر بدرای غیدر مدن خوانی، همد اگر برای من روضه می

 1من از دیدن این خواب هنوز هم در شگفتم!« خوانی، الزم ندارم. می

رانحضرتسيدالشهداکثبتنامذا

اللده  ی از مراجع اقلید معاصدر )شداگرد مرحدوم آیت با ی كهی از دیدارهایی  در ی
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الله سدیدعبدالهادی،  آیا از آیت»سیدعبدالهادی شیرازی( داشتم، از ایشان پرسیدم: 
 «اید؟ رامتی دیدهك

رامتدی كآقا سیدعبدالهادی خیلی مدرد بزرگدی بدود. مدن خدود از او »فرمودند: 
یفی نظیر نداشت. پنج مجتهد كندیدم؛ اما واجد مطالب عجیبی بود! درسر از نظر 

میای شیخ»و « سیدعلی بهشتی»انند: مسّلم پای درسر بودند؛ م بعد  كه، «عباس ر 
رسدداله بدهددد؛ ولددی او بدده  كددهنددد كردهددا بدده او مراجعدده  ، عرب«یاسددین آل»از 

هددم همددۀ بیددتر را بعددد از « آقددای میالنددی»سددیدعبدالهادی ارجددا  داد. مرحددوم 
 به سیدعبدالهادی ارجا  داد. هید هوسی در او نبود!« سیدابوالحسن»

تداب عدروه كفرعدی از  1«سیدجعفر شدیرازی»بینا شد. مرحوم آقا ایشان وقتی نا
اش. مدن هدم همیشده  ؛ درست ماا روزهای بیناییكرد خواند و ایشان بحث می می

و  نمونده بدود. ایشدان بده  نشستم. آقا سیدجعفر شیرازی در اقوا و س پهلویر می
رسدید، سدر در به آقا سیدعبدالهادی  كه. خبر فوار كرداهران آمد و در اهران فو  

آقدا سدیدجعفر از دنیدا رفتده  كدهندون كاین قضدیه را ا»گوش من گذاشت و فرمود: 
 گویم؛ اا بود نگفتم! می

 كدهاند بیرونی منزل )همان بیرونی  رسی گذاشتهكدواا  كهشب خواب دیدم  کی
وارد شددند و روی  و حضدر  عبداس الشهدا گفت(. حضر  سید درس می

و مدن ایدن دفتدر را  كدردبداز  را حضدر  عبداس رسی نشستند. دفتدریكاین دو 
در آن دفتدر بدود،  كدههایی  ی از اسم با اشاره به ی دیدم. حضر  سیدالشهدا می

هم آن نام را قلم زد؛ سپس فرمود:  حضر  عباس« این اسم را قلم بزن!»فرمود: 
هدم ندام آقدا  حضدر  عبداس« جای این اسم، اسم آقا سدیدجعفر را بندویس!»

 ا نوشت، دفتر را بست و رفتند.سیدجعفر ر
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من از عظمت این خواب اا صبم نخوابیدم. فردا وقتی آقا سیدجعفر آمد، گفتم: 
خواب را « آقا سیدجعفر! من دیشب خوابی دیدم و از عظمت آن اا صبم نخوابیدم.»

 زود قضیه را بگوید. كهم و از او خواستم كردبرای ایشان شر  
 من دیشب در حرم حضر  امیرالمؤمنین»آقا سیدجعفر منقلب شد و گفت: 

گریده  من عمری برای امام حسین كهر افتادم  بودم. پس از بیرون آمدن، به این ف
ر مرا مشغول  را نگریاندم و این اجر نصیب من نشده است! این ف كسیم؛ ولی كرد
« جالء العیون مجلسی»تاب ك. دیشب هم شب اول محرم بود. رفتم گشتم و كرد

م و گفدتم از امشدب مدن كدردام را دور هم جمدع  م. آمدم خانه زن و ب هكرد را پیدا
این خواب را آقا سیدعبدالهادی همان شدب « نید.كخوانم، شما هم گریه  روضه می
 1دیده بود!

مسيحیکخوانیبراییمقتل

رفتم. جمعیت زیادی از  در ایتالیا منبر می كهگفت  ی از دوستان اها منبرمان می ی
ه كدردباشگاه را از او اجاره  كهآمدند. شخصی  لبنان و عراق پای منبرم می های عرب

. شب دهدم، كرد بودیم، مسیحی بود. ده شب جلوی در ایستاده بود و ما را نظاره می
او ایدن باشدگاه چده خبدر »بعد از وعظ، سخنرانی و عزاداری، مرا صدا زد و گفت: 

دهم. چه شده این  ها اجاره می مالقا ها و  ها، متینم است؟ من اینجا را برای جشن
ریزید؟ بر سدر و  می کقدر اش ؟ چرا اینكنند نشینند و گریه می ها این مردم می شب

سدخن گفدتم.  رمكدخسته بودم. نشستم و از پیغمبر ا  هبا این« زنید؟ صور  می
انهدا  كدهاست. او دختدری بده ندام فا مده داشدت  پیامبر ما رسول الله كهگفتم 

هدا را  . پیغمبدر آنبود. این دختر دو پسر داشت به نام حسن و حسدینیادگارش 
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ها  . حضر  بر آنكرد بوسید و سفارش آنها را می بویید، می نشاند، می روی سینه می
احترام قائا بود و محبت فراوان داشت؛ امدا وقتدی پیغمبدر از دنیدا رفدت، حرمدت 

نداشتند و  را نگه ام حسننداشتند. دخترش از دنیا رفت، حرمت ام دخترش را نگه
 کبدین ارایب، ی« ند.كردربال محاصره كرا در  شهید شد، حسین امام حسن

و  آب را بده روی امدام حسدین كدهدوره مقتا برایر گفدتم و بدرایر شدر  دادم 
رباا كاش بستند، یارانر را  خانواده  ا 

رباا ندد، بدرادرش را از فدراز كردشتند، جوانر را ا 
اش زدند، بدر بددنر اسدب دوانیدندد و زن و  ماهه ایر بر حنجر شرزین انداختند، 

قددر ایدن آقدای  اش را چها منزل گرداندند. دو ساعت برایر مقتا خواندم. آن ب ه
بدا ایدن آقدا زنددگی  كهسی سال است »خانمر آمد و گفت:  كه كردمسیحی گریه 

 «ید با او؟!كردو گریۀ او را ندیده بودم؛ چه  كنم می
است.  هشتۀ اشكالعبرا  است؛  قتیا كهبرایر گفتم  امام حسیناز »گفتم: 

نشدداند،  گداهی پیغمبددر او را روی سدینه می كددهگفددتم، حسدینی  از امدام حسدین
بدا ! یزیدد 1؛َد یةِز یَو لِ  یَمةا ِلة» فرمدود: گذاشت و می هایر را روی گلوی او می لب

و  كدرد اش نگداه مدی گاهی پیامبر بده چهدره كهحسینی !« ار داری؟كحسین من چه 
 2.«ریخت می کو اش كرد به او نگاه می امیرالمؤمنین. ریخت می کاش

یاریخداوند

، برای ابلی  اسالم و معارف دینی، با لباس مقدس روحانیت به 1373زمستان سال 
شمار، خدود را  های بی جمهوری خودمختار نخجوان اعزام شدم. پس از احّما رنج

رساندم. مردم نخجوان به علت جنم بدا جمهدوری ارمنسدتان، از « شرور»به شهر 
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ند. گاهی از شدد  سدرما و لحاظ سوخت، مواد غذایی، برق و غیره در مضیقه بود
بریدندد و بدرای سدوخت منازلشدان از آنهدا  وچه و خیابان را میكیخبندان، درختان 

ی از  دیم. یكدردهایمان را شدرو   ند. در این اوضا  و احوال، برنامهكرد استفاده می
گفت  ها به این لباس )لباس روحانیت( حساس بود! به من فحر و ناسزا می همسایه

گذاشت اا قرارداد اجاره را به هدم بزندد. او اصدرار  ا احت فشار میو صاحب خانه ر
خداوندد  كدهگفتم  م و مدیكدرد ؛ ولی مدن احمدا مدیكنمداشت من منزل را اخلیه 

 .كردخواهد  کمكشاءالله  الراحمین است و ان ارحم
 رف  کمبودهای دیگر از یكشد. سرما و یخبندان و  اوضا  روز به روز بدار می

داد.  شد  رنج مدی و احّما فحر و ناسزاهای روزانۀ همسایه از  رف دیگر، مرا به
روزی سه د چهار بار در خیابان یا منزل و یا مسجد به  كهبرنامۀ همسایه این شده بود 

گفت؛ حتی بعضی اوقا  هنگدام سدخنرانی،  من و همۀ مقدسا  فحر و ناسزا می
اسدالم، روحانیدت، ایدران، امدام و... ناسدزا  گرفت و به رفون را از دست من می می

حقیقتداا احملدر بسدیار  كدهدرمانی شدده بدود  گفت. این قضیه برای ما، درد بی می
 سخت بود؛ در عمرم چنین مصیبتی ندیده بودم!

اری  دشدد. بدا هم کایدام محدرم نزدید  دهگذشدت ادا این ایام بدین مندوال می
ی در روزهای محرم، برای روز عاشورا استانداری آذربایجان غربی، عالوه بر عزادار

بدرداری، بدرای  گدروه فیلم کیه را نیز همراه یدكشور اركهای عزاداری  ی از هیئت ی
حددود  كدهیم. بدرای میهماندان هدم كدردیه دعو  كهای الویزیونی ار  هی از شب ی

یم؛ كردوهی را اجرا  هزار نفر بودند، غذای مفّصلی آماده شد. مراسم بسیار باش پنج
ا آن مرد فحاش، باز هم در روز عاشورا به اسالم، روحانیت، ایدران، امدام و همدۀ ام

، فحر و ناسزا گفت و آن همه زحمت، رنج و االش ما را با كردمقدسا  ما اوهین 
اری از من ساخته نبود. اگر به پلیس هدم ك برهم زدن برنامۀ عزاداری از بین برد. هید

ادوان  اری نمیكد مست است و با مسدت هدیدایشان  كهدادند  گفتیم، جواب می می
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 .كرد
نیز، با چاقو بده  در پایان اهانت و ناسزاگویی به مسجد، اسالم و امام حسین

شیدم و نتوانست به من كنار كموقع متوجه شدم، خود را  چون به كهور شد  من حمله
؟ كدنمبا این مرد فحاش چده  كهر بودم  صدمه بزند. آن روز گذشت و من در این ف

امالا مأیوس بودم و امیدد كشدم. از هدایت او  متر موف  میكم، كردهر چه االش می
 دیدم. نجا  برایر نمی

من سربازی بدیر نیسدتم!  كهم كرد بعد از اهر آن روز، با خود حدیث نفس می
شود! ناگهان به ذهنم رسدید  اش عالمی نابود می اشاره کبا ی كهموال و سروری دارم 

و نیازم را بدا  كنمعت نماز بگزارم، با خدای خویر درد دل كو روضویی بگیرم، د كه
 او در میان بگذارم.

ه از عش  و ایمان و روحی بسیار امیدوار بده فضدا و كند با دلی غمگین، قلبی آ
سته بود. چنان خود را به  رحمت الهی، وضو ساختم و نماز خواندم. دلم حقیقتاا ش

م، قبدول كدرد نگار هر دعدایی در آن حدال مدیا كهدیدم  می کموال و آقای خود نزدی
شد! به فضا الهی یقین داشتم. بعد از راز و نیداز، سدر از سدجده برداشدتم و بده  می

فالنی چقدر به اسالم، قرآن، مسجد و امام  كهبا چشم خود دیدید »حاضران گفتم: 
حاضدران همده جدواب « ؟كدردفحر و ناسزا گفت و چگونه به مقّدسا  ما اوهین 

ار زشدتر دسدت كداو از پذیرش حد  ابدا دارد و از  كهحاال »گفتم: « بلی!: »دادند
ندداریم! مدن در  ایت به موالیمان امام حسدین ای جز ش دارد، دیگر چاره برنمی

خداوندد متعدال دعدای  كده، شدما هدم آمدین بگوییدد؛ باشدد كنم ح  او نفرین می
 «مضطرین را مستجاب گرداند!

، ام داننفرین آخرین ابزار اسدت و ادا سدرحد  كه ته الزم است ر این نكالبته ذ
؛ اما من دیگر مضطر شده بودم و در غیر كند مبّل  باید با سعۀ صدر با مردم برخورد 

 به ایران برگردم. كهاین صور ، بدون لط  خداوند و استجابت دعا، ناچار بودم 
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قسدم دادم و  بیدت م، او را بده حد  اهاكدردخدای بزرگ را چندین نو  یداد 
 ار آن مرد شرور را از درگاه او خواستم. حاضران نیز آمین گفتند. نابودی هرچه سریع

بعد از مراسم، اصمیم گرفتم اگدر دعدایم مسدتجاب نشدود و از دسدت آن مدرد 
؛ كدنم ک، فردای آن روز هر ور شده آن شهر را به مقصد ایدران ادر نمنجا  پیدا ن

لمان شدد و در سداعت دوازده شدب، ا دال  ولی لط  و احسان خداوند شاما حا
آن فرد فحاش، به جهنم واصا شده اسدت. پدس از شدنیدن ایدن خبدر، دو  كهدادند 

بعد از اهر  كهم. جریان مرگ او چنین بود كردر  عت نماز گزاردم و خداوند را شكر
دهد و اعدادی از افراد عیاش و اراذل و اوبداش  عاشورا، میهمانی مفصلی ارایب می

لدی  . شدام مفصدلی نیدز همدراه مشدروبا  الكندد  رای صرف شام دعو  مدیرا ب
حرمت روز عاشورا  لی به . میهمانان از خوردن مشروبا  الكند  رنگارنم آماده می

پذیرند. سدرانجام خدودش عصدبانی  و آنها نمی كند  . او اصرار زیادی میكنند ابا می
انجا پدیر چشدم حاضدران خورد و بعد از لحظاای، هم شده، همۀ مشروبا  را می

 شود. د و به جهنم واصا میكار می
موجب هدایت خیدا  كهنصر  الهی بود   های  بیعی نبود؛ بل این واقعه حادثه

خواران محا شد. اعداد زیادی از آنها پدس از ایدن  اران و مشروب عظیمی از گناه
برائدت و  واقعه به مسجد روی آوردند. آنها با اهدای فرش و اشیای دیگر به مسجد،

آمدند  انزجار خویر را از این نو  اعمال ابراز داشتند. مردم گروه گروه به مسجد می
 1ند.كرد و  لب دعای خیر و سالمتی برای خویر و فرزندانشان می

ارادتبهمراسمعزاداریاباعبداللهالحسين

نددود سددال از عمددر شریفشددان  کنزدیدد   ددهبددا این« اللدده بروجددردی آیت»حضددر  
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 کرا بدون عیند کند و دور و نزدی ردپیدا ن کگذشت، هید وقت احتیاج به عین می
زدندد. وقتدی علدت را جویدا  به چشم نمی کدیدند. هنگام مطالعه هم هرگز عین می

بودم، در اثر مطالعۀ زیاد چشمم ضعی  شد و  كهمن در بروجرد »شدیم، فرمودند: 
-شود. در نقطده اسم خاصی اجرا میدرد شدم. در آنجا روز عاشورا مر مبتال به چشم

ا درست می هست، آب می کخا كههای مختل  شهر  . مردم در آن كنند بندند و گ 
ا آغشته و دسته دسته برای عزاداری حر . من كنند ت میكروز، از سر اا پا خود را با گ 

ا بددن  ی کهم ی ی  دروز عاشورا، در آن جمع بودم و به قصد استشفا، مقداری از گ 
افراد را گرفته و بر چشم خود مالیدم. چشدمم خدوب شدد. از آن اداریخ درد و  از آن

زنده هستم، راضی نیسدتم  كهضع  چشم بر من عار  نشده است؛ ولی اا زمانی 
 1«این موضو  بازگو شود.

 خیحجابدرزوریخانمبکیشدنمحجبه

ه ، دو بدار بد1386و  1385سدال  كدهد یدگومی« انیمحمدرضا خرم»جناب آقای 
س است، دعو  شدم. در آنجا مسجدی به نام یهای بزرگ سوئكه از شهر« خیزور»
ان افغانی و عراقی هدم یعیان است و شیرانیوجود دارد كه متعل  به ا« یامام عل»

 ابند.ییدر آنجا حضور م
منددان نمداز  الحرام بود. هدر شدب بدا حضدور عالقههر دو دعو  در ماه محرم

ای قرآن االو  كرده، بعد از قهیشد؛ سدپس چند دقیم جماعت مغرب و عشا اقامه
كدردم و گداهی یسدخنرانی مد نیام امام حسیساعت دربارۀ علا ق کیآن حدود 

خدوانی زندی و روضدهنهی، سدیگفتم و در پایان اوسدا، عدزادار ث اخالقی مییاحاد
 شد كه خودم همه رایبرگزار م نیمفصا ساالر شهدان، حضر  اباعبدالله الحس
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 شد.یز، شام داده میخواندم. پس از دعا و اامام مراسم نیم
هدا، خواندن، متوجه شدم در قسدمت خدانم ن شب متوالی وسط روضهیدر چند

. كندد یكشد و ناله می  میكند و گاهی جیه میپشت پرده خانمی با صدای بلند گر
مشد لی دارد  ن خانمیا»دم: یابانی كه مسئول و گرداندۀ مسجد بود، پرسیاز آقای خ

 «كند؟یه و ناله می ور گر نیا ماالا فرزندش فو  شده كه ای
د در دفتر مسدجد یایم بییگوین خانم داستانی دارد كه میا»ابانی گفت: یآقای خ

 .«كند   یاا خودش برای شما اعر
م ید؛ بدرایدام كه داسدتانی داردهیشن»آن خانم به دفتر مسجد آمدند. به او گفتم: 

 «م.یاستفاده كن د ااینقا كن
من و شوهرم با دختر و پسرم، حدود پانزده سال قبا برای زنددگی بده »او گفت: 

م! من حجدابم ینمان را كنار گذاشتیم، متأسفانه دیم. از روز اولی كه آمدیخ آمدیزور
د من یم. مادرم وقتی فهمكرد کرا كنار گذاشتم و نماز، روزه و دیگر عبادا  را هم ار

ه یدكدرد. او بدا گریحت مدیزد و مرا نصدیمراب از اهران الفن م ام،حجاب شدهیب
خوانی و عبداد  ی، نماز نمیا حجاب شده یده او بیپدر  از وقتی فهم»گفت:  یم

كند كه هرچه زودار بدا خددا یت دعا میها براكند و سر نمازیه می، دائم گریكنینم
 .«یآشتی كن

مردان  كهدم در سالنی هستم یا دیرؤامسال دو ماه به محرم مانده، شبی در عالم 
ی آمد و با صدای بلندد یدفعه در سالن باز شد، آقا کیاند.  ادی در آن جمعیو زنان ز

  یاشددر نید! اآلن آقددا امدام حسدیهدا آمداده باشدان و خددانمیدآقا»اعدالم كدرد: 
بدا و یار زیای بسد با جبرو  و چهدره نید كه آقا امام حسی ولی ن ش« آورند. می

  آوردندد. یده بدودم، اشدریدی ندیبدایكه در عمرم شخصی به آن شد وه و ز نورانی
پرسدی كردندد. مدن در عدالم ت راه باز كردند. آقا آمدند و با حاضران احدوالیجمع

رو  وای بر من! من كده حجداب نددارم! چطدور بدا آقدا روبده»خواب با خودم گفتم: 
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كده جلدوی آقدا شدند. من دو دستم را روی سدرم گذاشدتم  کیحضر  نزد« شوم؟
شدان سدالم كدردم؛ امدا آقدا روی یدند، من بده ایخجالت ن شم. وقتی حضر  رس

ام حبس شد؛  نهیلحظه ساكت شدم و نفس در س کیمباركشان را از من برگرداندند. 
دم یدمن د« د؟یم كه با ما قهر كردیدخترم! به او چه بدی كرد»فرمودند:  بعد امام

! آنها كه به ما بدی ن رده بودند. ما خودمان به گفتید جوابی ندارم. آقا راست میه
نجا بود یم. ایساز آنها قهر كردن بزرگواران و با م تب انسانیخودمان بدی كرده و با ا

آقا غلط كردم! اشتباه كدردم! »گفتم:  زدم و مراب میی  میه. جیشرو  كردم به گر كه
ر یدخواهی عاقبت به خیدخترم! اگر م»فرمودند:  نیآقا امام حس« كنم!یجبران م

ة   ادا خدم شددم و گوشد« ر.یدن گوشۀ عبای مرا بگیم، ایشوی و ما از شما راضی شو
ام. دم. حاال دو ماه است كه دوبداره باحجداب شددهیعبای آقا را گرفتم، از خواب پر

م و بدا خددا، قدرآن، یخدوانیدخترم هم باحجاب شده است. خودم و شوهرم نماز م
ام است های من برای گذشتهها و آه و نالههیم. گریاتی كردهآش تیب امبر و اهایپ

اندد.  دهیها مدوی سدرم را دكه چطور پانزده سال در جها و نادانی بودم و چقدر مرد
شدما را از  نین ده امدام حسدیا»شود. بده او گفدتم:  کكنم اا گناهانم پایه میگر

شده آنهدا را دعدا یست! همهای پدر و مادر  بوده اگمراهی نجا  داده، همه از دعا
 1ت باش.یهاكن و موااب خود و ب ه
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 های ماه محرم تمناسب

 های ماه محرممناسبت

 *یواردیدتقيسنياالسالموالمسلمحجت

 اّولمحّرم

 ش از هجرت(یسال پ 624) ایحضرت زکر  یاستجابت دعا

به  یوی و همسرش، فرزند یسال را اجابت و در كهن ریاكخداوند متعال دعای ز
نداشدت.  یا ر از آن سابقهین نام، پید و اینام ییحیرا  یآنان عطا كرد كه خودش و

، پیشدوای بنددگان در علدم، عبداد  و كدریمبده اصددی  قدرآن  حضر  یحیدی
 1«ن.یالَصاِلِح ًا ِمَن یدًا َو َحُصورًا َو َنبِ یَس : »و از پیامبران صالم الهی بود یپاكدامن

 (ش از هجرتیسال پ 53) کعبه ینابود یورش ابرهه به مکه معظمه برای

سدرزمین یمدن، در ایدن روز بدرای  کگیدر و سدفام  سختك، حا«ابرهة بن صبا »
عبدالمطلب،  یشیاند هجوم آورد. مردم م ه با مصلحت  هاخریب خانۀ خدا، به م

ا راف پناه بردند. ابرهه كه  یها ها و دّره كوهه و به كرداز رویارویی با سپاه او اجتناب 
ب خانۀ خددا را یو اخر یشروینان حاصا كرد، دستور پیاز عدم مقاومت مردم ا م

پرنده از سدمت  ینشده بود كه ناگهان دید فوج کیصادر كرد؛ ولی هنوز به كعبه نزد
                                                           

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنم اسالمی.* 

 .39آیۀ  :عمران . آل1
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باران  نماندد. پرنددگان آندان را سد سرشدان بده پدرواز درآمده یدار و بر باالیا پدیدر
از آنان به هالكدت  یادیو اعداد ز یان ابرهه متالشی، سپاهیمدا کو در اند كنند می
من ی یبه سو ینینش رسند. از سپاه عظیم ابرهه، اعداد اندكی موف  به فرار و عقب می
من برگشت و در یآلود، به  و خون یان بود كه با بدن زخمیز از فراریشوند. ابرهه ن می

 د.یامام به هالكت رس یگآنجا با سراف ند
نزد مردم سرزمین عربسدتان داشدت،  ییت بسزاین واقعه، چون اهمیسال وقو  ا

 ده شد. ینام« ایعام الف»

طالب)سالهفتمبعثت(یهاشمدرشعبابیوبنامبريحصرپ

ارا مدردم را بده دیدن  سه سال مخفیانه و چهار سدال آشد رسول خدا  هبعد از آن
به آن حضدر  ایمدان آوردندد، سدران   هو عدۀ زیادی از اهالی م كرداسالم دعو  

« ر(یان قریدارالندوه )مجلس اع»ر احما خود را از دست دادند و در یقر کمشر
روانر گرفتنددد. آنددان یدد، پامبریددپ یو اجتمدداع یم بدده محاصددرۀ اقتصددادیاصددم

كده ادا از اد كردندد یدختده و سدوگند یای نوشته، آن را درون خانۀ خددا آو نامه مانیپ
 بند باشند. یارانر، به آن پایو  امبریدرآوردن پ یپا

فددۀ ی ا یاد  و بزرگددیكدده سدد امبر خدددایددپ ی، عمددوحضددر  ابو الددب
ن ینامدۀ ننگد مانیرا برعهدده داشدت، از پ هاشم و اوالد و احفاد عبدالمطلب یبن

و  امبریدزده شدد و مانددن در م ده را بده مصدلحت پ ر ناراحدت و شدگفتیقر
 ی، نوادگدان وفرزندان عبدالمطلب یان ندانست و ناچار دستور داد اماممسلمان
د و یدو در امدان مانددن از ك حفظ جان رسول خدا یهاشم، برا یفۀ بنی ا و افراد

عبین قریك ا راف م ه قدرار داشدت،  یها یان بلندیكه م یر، از م ه خارج و به ش 
 نقا م ان كنند.

به سر بردند  یدست ت عسر  و انمیبا نها ،کخش ۀهاشم، سه سال در آن دّر  یبن
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بدس و  آادر ،العدربةریحرام كه در سراسر حجاز و جز یها ام حج و ماهیو جز در ا
گران ارابداط داشدته یخارج شده و با د جااوانستند از آن یبرقرار بود، نم یت نسبیامن

 باشند.
ر یقدر ۀامن مانیانه پید كه مورروآ یوح امبر خداین به پیا امیسرانجام جبرئ

بخر را بده  و مسر  ین خبر آسمانیا امبریپ ن برده است.یو آن را از ب هدیرا جو
 یبه سدو ،از شعب خارج شد یاو با خوشحال .دیرسان ر ابو البیا ال  عمو

زده  آنان را بهت و دیاش را به ا ال  آنان رسان برادرزاده یبیخبر غ ،ر رفتیسران قر
 كرد.

 دور كده رسدول  همدان یولد ؛نامده را بداز كردندد مانیو پا در  كعبه را گشوده هآن
 1ه بود.نماند یاز آن باق یزیچ« بسمك الّلهم» ۀخبر داده بود، جز كلم خدا

 (یقمر  یهجر  81ه )سال یوفات محمد حنف

بدا چنددان از  ی، امیر مؤمنان، امدام علدپس از شهاد  حضر  فا مه زهرا
 بود.« سیخوله بنت جعفر بن ق»از آنان،  ی یبانوان بافضیلت ازدواج كرد كه 

همسر بزرگوارش به ارمغان آورد  یبرا یفرزند یگرانمایه، پس از مدا ین بانویا
ۀ یدكن و دیدنام« محمدد»را  ی، وامبری، به دلیا شد  عالقه به پیكه امام عل

 د.یر برگزیرا برا« ابوالقاسم»
م، یبدن جد ةیبه حنف اش یشدن َنَسب مادر یعلت منته ، به«یمحمد بن عل»

 یقمدر یهجر 81و سرانجام در سال  ه شدیا محمد بن حنفیه یمّلقب به محمد حنف
 2.وفا  نمود

                                                           

، 1، ج خلدون تاریخ ابن ابن خلدون، ؛71، ص بأعالم الهدى الورى  اعالم، فضا بن حسن  برسی. 1
 .397ص 

کشتف ؛ اربلی، 354، ص االرشاد؛ شیخ مفید، 110، ص االشراف انساببالذری،  احمد بن یحیی .2
 .186، ص 1، ج اآلمال منتهی، قمی شیخ عباس ؛590، ص 1، ج فی معرفة األئمة ةالغم
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 دّوممحّرم

 (یقمر  یهجر  61)سال  به کربال نیورود امام حس

، عازم كوفه شد و پس از یهجری قمر 60حجۀ سال  ی، روز هشتم ذامام حسین
از  كده« دیدزیحدّر بدن »ربال شد. كوارد  61روز  ی  ری ، در دوم محرم سال  25

وفه بود، بر امدام كمأمور جلوگیری از ورود آن حضر  به « عبیدالله بن زیاد»جانب 
. كردو سوزان، مجبور به اوق   کخش ینیسخت گرفت و او را در سرزم نیحس

َاعوُذ بَك ِمةَن الَكةرِب و  یَالّلُهَم ِانّ : »فرمودد، یكربال را شن، وقتی نام نیامام حس
د كه مندزل ییفرود آ»سپس فرمود: « رب و بال!كبرم از  او پناه می ه؛ خداوندا! بالَبالِ  

ن م دان، یدختن خدون ماسدت و در این، محّا رین زمینجاست. ایمان ا گاه مهیو خ
 1به من خبر داده است. یحمد مصطفنها را جّدم، میشود. ا یما واقع م یقبرها

 سّوممحّرم

 ( یقمر  یهجر  61سال )ورود عمر بن سعد به کربال 

در  كده، از جانب عبیدالله بن زیداد مأموریدت یافدت «وقاص عمر بن سعد بن ابی»
سعد، با  قرار گرفته و منتظر دستور بعدی او باشد. ابن امام حسین کبرابر سپاه اند

روز پدس از ورود امدام  کیداز كوفه خدارج و سدّوم محدرم،  یسپاهی چهارهزارنفر
ز بده او یدد نیدزیحدّر بدن  ین شد. سپاه هزارنفرین سرزمیبه كربال، وارد ا نیحس

  2قرار گرفت. یو یوست و احت فرماندهیپ

                                                           

، كدوفی اعدام  ابدن ؛320، ص 1، ج اآلمال منتهی، قمی ؛ شیخ عباس416 ، صاالرشاد. شیخ مفید، 1
 .871، ص الفتوح

؛ شدیخ 74، ص الطتالبیین مقاتل، اصدفهانی ؛ ابدوالفرج384، ص 44، ج بحتار األنتوار. مجلسی، 2
 .885، ص الفتوح، كوفی اعام  ابن ؛333، ص 1، ج اآلمال منتهی، قمی عباس
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 چهارممحّرم

 (یقمر  یهجر  24سال ) آغاز خالفت عثمان بن عفان

دا كرد، شر نفر از صحابۀ معروف ینان پیاز مرگ خود ا م« عمر بن خطاب»وقتی 
ر ی، عبدالرحمن بن عوف، عامان بن عفان، زب الب یبن اب ی)عل رسول خدا

، اا آنان كردخالفت  یدایوقاص( را كاند یدالله و سعد بن ابیبن عوام،  لحة بن عب
ا جلسه داده یت عبدالرحمن بن عوف، ارف سه روز اش یریبعد از مرگ وی، با مد

 یان خدود را بده خالفدت اسدالمیدادن از م کیالزم،  یها یبررس و پس از بحث و
ان خودشان یا، دو نفر از میجوانب قضا ی. اعضای جلسه پس از بررسكنندانتخاب 

بدن  یامدام علد :دادند. آن دو عبار  بودندد از یه به آن دو رأیند و بقكردرا انتخاب 
 و عامان بن عفان.  الب یاب

مدان یا بدا خددا پیدابوالحسن! آ یا»گفت:  یعلعبدالرحمن در آغاز، به امام 
 «؟ین عما كنیشیفۀ پیرۀ دو خلیو س الله، سّنت رسول خدا كه به كتاب یبند یم

امبر و بده علدم یدبندم كه به كتاب خدا، سدّنت پ یمان میپ»فرمود:  یامام عل
 «خود عما كنم.

عامدان كده و  كدردارائده شنهاد را به عامان بن عفان ین پیسپس عبدالرحمن، هم
بندم كه به كتاب  یمان میرم. من پیپذ یم»درنم گفت:  یبود، ب ین فرصتیمنتظر چن

  1«ن عما كنم!یخیره شیو س امبریخدا، سّنت پ

 مششممحّر

 (هجری قمری 406سال ) رحلت سیدشریف رضی

 406، معروف به سیدرضدی، ششدم محدرم سدال «سیدمحمد بن حسین موسوی»
                                                           

ابدن  ؛143و  129، ص وقتایع االیتام، قمدی ؛ شیخ عبداس195ص ، 98، ج بحار األنوار. مجلسی، 1
؛ محمدد بدن 162، ص 2، ج تاریخ الیعقوبی یعقوبی، ؛554، ص 1، ج خلدون تاریخ ابن خلدون،

 .193، ص 4، ج األمم والملوک تاریخ جریر  بری،
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در آن زمان زنده بود، از  كه. برادرش سیدمراضی كردهجری قمری، در بغداد وفا  
. ناچدار او را بده كندد ت كشد  حزن و ناراحتی، نتوانست در اشییع جنازۀ وی شدر

بردند ادا آرام بگیدرد و اشدراف و اعیدان مدذهبی و  اامكحرم جدش امام موسی 
، کند. فخرالملكردت كضی شروه جنازۀ سیدر شوری و عموم مردم در اشییع باشك

ی قبر  ر مطهرش نماز خواند و در خانۀ خویر، نزدی وزیر بهاءالدولۀ دیلمی بر پی
البالغده،  سیدرضدی عدالوه بدر اصدنی  نهج .كدرددفن  اامینكمطهر امامین 

 1.  كردی... األو های دیگری را چون: الخصائصتابك

 مفتممحّره

 (یقمر  یهجر  61سال )اد به عمر بن سعد یدالله بن ز یعب ۀنام

یدا  پس از آن ه عمر بن سعد وارد كربال شد، جلسداای بدین وی و امدام حسدین
داللده یوفده رسدید. عبكفرستادگانشان برقرار شد و این خبر بده ا دال  عبیداللده در 

ن امدر را یكرد كه ا ینبود و االش م یزیان ماجرا بدون خونریحاضر به مصالحه و پا
عمر بن سعد نوشت و دسدتور داد كده  یبرا یا . او در هفتم محرم نامهكند ار  سخت

و آب فرا  حائا گدردد ادا آن حضدر  و  یان ویرد و میسخت گ نیبر امام حس
 2م شوند.یارانر در فشار قرار گرفته و اسلی

 مهشتممحّر

 (یقمر  یهجر  61سال )با عمر بن سعد  نیدار امام حسید

جداد افداهم بدین آنهدا، یدو سدپاه و ا یها تیكاسدتن حساسد ی، بدرانیحسامام 
                                                           

 .145، ص وقایع االیام، قمی . شیخ عباس1
؛ اربلددی، 389و  315، ص 44، ج األنتتواربحتتار ؛ مجلسددی، 434، ص االرشتتاد. شددیخ مفیددد، 2

 .335، ص 1، ج اآلمال منتهی، قمی شیخ عباس ؛226، ص 2، ج مة فی معرفة االئمةالغ کشف
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شنهاد امام را پذیرفت و افاهم یبا عمرسعد شد. عمر، پ یخواستار مالقا  خصوص
ان دو لشد رگاه، نشسدتی خصوصدی یدم یا مدهیشب هشتم محدرم، در خ كهند كرد

وگو  گفدتاز شدب بدا هدم  یداشته باشند. آن دو، در جلسه حضور یافتده و ادا پاسد
 1كردند.

 منهممحّر

 (یقمر  یهجر  61سال ) الجوشن به کربال یورود شمر بن ذ 

بعد از اعزام عمر بن سعد به كربال، عبیدالله بن زیاد سپاهیان دیگری نیز به اددریج 
، چهار هزار ان یاحید ریزیحّر بن  ی، عالوه بر لش ر هزار نفریو .كرد عازم كربال

، چهدار هدزار نفدر بده ید بدن ركداب كلبدیدزیبدا همراه عمر بن سعد، دو هزار نفدر 
صفرماندهی  میح  بدا ، هدزار نفدر ی، هزار نفر همراه شبث بدن ربعدیر س ونین بن ن 

، دو هدزار نفدر بده ینه مدازنی، سه هزار نفر همراه مصار بن مزیحّجار بن ابجر بجل
وستن بده سدپاه عمدر بدن سدعد، یاعزام كرد، اا با پگر به كربال یشخص د یفرمانده

امدا ؛ دیم نمایت و اح یاقو نیان امام حسید را در برابر سپاهیزیان یجبهه سپاه
)از بازمانددگان  الجوشدن یاد، لش ر شمر بدن ذیدالله بن زیعب یروهاین نیشرورار

وارد  امبریدت پیدبه قصد نبرد با اهدا ب ،چهار هزار انهمراه خوارج( بود، كه به 
 ن كربال شد. یسرزم

 (یقمر  یهجر  61سال ) هنام رش امانیو برادرانش از پذ عباسحضرت امتناع 

و  الب )خانوادۀ مادری حضدر  عبداسك از  ایفۀ بنی كهالجوشن،  شمر بن ذی
رفدت و بدا  نیگداه امدام حسد مدهیخ کیدعصر روز ااسوعا نزدسه برادرش( بود، 

                                                           

 .388، ص 44، ج بحار األنوار. مجلسی، 1
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كده  حضدر  عبداسای برای آندان آورد.  نامه و امانآنان را فراخواند بلند  یصدا
و لعندت  !ده باد دستان ادویبر»بود، بر او بانم زد:  یت و وفاداریر ، حمیكانون غ

بدرادر و  یاریدكده از  یدهد یدشمن خدا! ما را فرمان م یا ! ا نامه خدا بر او و امان
ا یدم. آیدرآورم و سر در  اعت ملعونان و ناپاكان دیدست بردار نیمان حسیموال

 «ست؟ین یامان فرزند رسول خدا یو برا یده یما را امان م
ت یددنهاشددد و بددا  كد و خشددمنایدد، ناامنیالبندد شددمر از پاسددخ فرزندددان ام

 1ر برگشت.یگاه خو مهیبه خ یسراف ندگ

 (یقمر  یهجر  61سال ) نیام امام حسیبه خ یعموم ۀفرمان حمل

عبیداللده، عصدر روز ااسدوعا فرمدان حملدۀ داشدتن  عمر بن سعد، برای راضی نگه
، بدرادرش حضدر  صدادر كدرد. امدام نیگاه امدام حسد مدهیرا بده خ یعموم
شب عاشورا را به وی مهلت دهد. عمر بدن  كهرا فرستاد و از وی خواست  عباس

سفیدان سپاه، درخواست  رغم میلر، با اصرار برخی از فرماندهان و ریر سعد علی
 2ار را به روز عاشورا سپرد.كو فیصلۀ آن حضر  را پذیرفت 

 در شب عاشورا نیر امام حسیو تدب یشیدوراند

 :كرداقدام از فرصت شب عاشورا استفاده و به چند عما،  نیامام حس

 و همراهان ( خطبه برای ياران1

بزرگ گدرد آورد و بعدد از  یا مهیارانر را در خیآن حضر  در شامگاه روز ااسوعا، 
ربال را كشبانه  كهخواند. حضر  از آنان خواست  یا آنان خطبه ینماز جماعت، برا

                                                           

 .391، ص 44، ج بحار األنوارمجلسی،  ؛342، ص االرشاد. شیخ مفید، 1

 .337، ص 1، ج اآلمال منتهی ،قمی شیخ عباس ؛440، ص االرشاد. شیخ مفید، 2
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، حاضدران و از دسترس سپاه عمر بن سعد خارج شوند. پس از سخنان امام کار
ن یو عر  كردند كه ما هرگدز چندگفتند داد سخن  یگریپس از د ی یدر مجلس، 

 م نمود.یخواه یارین قطرۀ خونمان یآخرم كرد و او را اا ینخواه

  نبي( سفارش به خواهرش ز 2

در شب عاشدورا مواجده  با اشویر و نگرانی خواهرش زینب كه امام حسین
 كدهداده و امر به صبر نمود. حضر  از خواهرش خواست  یشده بود، وی را دلدار

 .كند و دیگر اسرا را سرپرستی  زنان اها بیت

 ( تدابیر دفاعی3

دشمن، دستور داد كه  یار در برابر اهاجم احتمالدفا  بهتر و روان یآن حضر ، برا
 یها خنددق مهیو با  ناب مح م ببندند و در ا راف خ یکگر نزدی دیها را به  مهیخ

زم انباشته كنند، اا در هنگام هجوم دشمن از سده  درف یها را از خار و هحفر  و آن
  رف با دشمن درگیر شوند. یكواجه و از شعله ور م ییها آنان را با خندق

 برای عبادتآخر استفاده از شب  (4

ن یایشان از ا بود. اران وفادارشیو  نیامام حس ین شب زندگانیآخرعاشورا شب 
اا بامدداد روز عاشدورا، بده راز و  و را بردند یمعنو یهان بهرهین و بهتریشتریشب، ب

 1پرداختند.از، مناجا ، نماز و قرائت قرآن ین

                                                           

علتی  لهوفالسید بن  اووس،  ؛442، ص االرشاد؛ شیخ مفید، 901، ص الفتوح، كوفی اعام  . ابن1
 .109، ص قتلی الطفوف
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 دهممحّرم

 (یقمر  یهجر  61سال ) وقایع جانگداز روز عاشورا

آنها  ارین هممبه ر یزدر وست كه یوقو  پ در كربال به یمهم یدادها یرو ،ن روزیدر ا
 شود: اشاره می

 ( نظم سپاه1

ادن  32خود را كه متشد ا از  کاندپس از نماز صبم عاشورا، سپاه  نیامام حس
اول در بخدر  ۀدستفرماندهی  ؛م كردیاده بودند، به سه دسته اقسیان پ 40سواره و 

ب بدن یدبده حبرا سدره یدوم در بخدر م ۀدسدتو فرماندهی  ن،یر بن قیزهرا به منه یم
، امدامن یهم ند بر عهده گرفت؛خود را سوم در قلب سپاه  ۀو دست سپرد، مظاهر

 .كردواگذار  رق سپاه را به برادرش حضر  عباسیب

 حر بن يزيد ۀتوب( پذيرش 2

ر بخشدمان شدد و مدورد ی، پشیریر از آغاز درگیروز عاشورا پصبم د یزیحّر بن 
 ارانر قرار داد.یقرار گرفت و حضر ، او را در جمع  نیاباعبدالله الحس

 نماز جماعت ظهر عاشورا ۀ( اقام3

شد و عدر  كدرد  كینزد نیدر گرماگرم نبرد، به امام حس «یداویص ۀابوثمام»
داد،  یمد یا ژهیدت ویدكه به نمداز اهم نیده است. امام حسیكه وقت زوال فرارس

كه خود  «یعبدالله حنف» پردازند.ببه نماز  یو همگه كرددستور داد جنم را متوق  
و در حدال قدرار گرفدت ر دشمن یزده ایس هدفقرار داده بود،  نیرا سپر امام حس

 .شتافتدیدار معبود به  نی  امام حسیدفا  از وجود شر
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 ( شهادت امام حسین4

پنداه را در  اران خود را از دست داد، بانوان عصمتی ۀهم نیپس از آن ه امام حس
 .دنمدوسدفارش  ییبایبه صبر و ش  و داد یو دلدار یآنان را اسل ،گرد آورد یا مهیخ

از آنان را  یادیدشمن مبارزه و اعداد ز ۀگسترد یروهایبا ن ی، ساعااییبه انها امام
 1.دیبه شهاد  رسخود سرانجام  و كرد ییا زخم کهال

 ات سپاه عمر بن سعد در عصر عاشورایجنا

امام  شتنكبعد از  ،الجوشن شمر بن ذی کسفا ۀویژه دست سپاهیان عمر بن سعد، به
مرا دب ر یزدر عصر عاشورا به شر   یگریا  دی، جناشاران فداكاریو  حسین

 ند:شد

 ها مهی( غارت خ1

 هامهی( آتش زدن خ2

ها و هر چده در مهیامام خو ند كردها مهیپس از غار ، اقدام به آار زدن خوفیان ك
  2ان سوخت.یدیزیآنها بود، در آار الم 

 به کوفه نی( ارسال سر مقدس امام حس3

داد سدر  ، دسدتوریامدو کسدفاشتر به دستگاه یب یخدمت خوش یعمر بن سعد، برا
 ۀان غائلدیدداللده را از پایعصر عاشورا با شتاب به كوفه ببرندد و عب ،را امام ۀدیبر

 3.كنندكربال باخبر 
                                                           

، اآلمال منتهی، قمی ؛ شیخ عباس901، ص الفتوح، كوفی اعام  ؛ ابن447، ص االرشاد. شیخ مفید، 1
 .114، ص علی قتلی الطفوف لهوفالسید بن  اووس،  ؛342، ص 1ج 

 .150ص  ،علی قتلی الطفوف لهوفال. سید بن  اووس، 2

 .401، ص 1، ج اآلمال منتهی، قمی شیخ عباس ؛. همان3
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 (یقمر  یهجر  67سال ) اشتر کان ابراهیم بن مالیاد به دست سپاهیدالله بن ز یقتل عب

فرماندهی سپاه امویدان  كههجری قمری، عبیدالله بن زیاد  67روز دهم محرم سال 
عبیدۀ ثقفی، به فرماندهی ابدراهیم بدن  بن ابیمختار را برعهده داشت، در برابر سپاه 

قدرار گرفدت و شدهر موصدا  یدر چهار فرسدنگ« نهر خاذر»در ساحا اشتر،  کمال
 جنم سختی بینشان رخ داد.

ده و یدان جندم بده هالكدت رسدیددر م یشمار یدالله، اعداد بیان عبیاز لش ر
آن  یهدا رود خاذر غرق شدند. اعداد كشته در ینینش هنگام عقب هم، یادیاعداد ز

 اند.  ر از هفتادهزار ان برشمردهیان را بیشام روز
اد و اعدادی از فرمانددهان یدالله بن زین نبرد، كشته شدن عبیداد این رویار مهم

 یدکاشدتر بدا  کم بدن مالدیدالله به دسدت ابدراهیرابه شامی بود. عب و افسران عالی
د. زمدان ین خدود رسدیم شد و به سزای كدردار ننگدیر، از كمر به دو نیضربت شمش

، درسدت شدر قمدری یهجر 67اد، روز عاشورای سال یدالله بن زیكشته شدن عب
 1بوده است. نیسال پس از شهاد  امام حس

 ازدهممّحرمی

 (یقمر  یهجر  61کربال )سال  یاسارت بازماندگان شهدا

 یها ازدهم محدرم اجسداد كشدتهیعاشورا، روز  یان ماجرایپس از پا عمر بن سعد،
و  كدردو بر آنان نماز خواند و سپس همه را دفن  ی، گردآورییر را شناسایسپاه خو

ن یارانر بر زمیو  نیو بدن مقدس امام حس تیب اها یها كه كشته یدر حال
 كرد. کمانده بود، كربال را به قصد كوفه ار

ان و یداز اشدراف، اع یادیوفه، اعداد زكاد به محض ورود اسرا به یدالله بن زیعب
                                                           

، منتهی اآلمال؛ شیخ عباس قمی، 913، ص الفتوح؛ ابن اعام كوفی، 470، ص االرشاد، شیخ مفید. 1
 . 407، ص 1ج 
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مجلدس وارد  هران را بدیاسد و دان كدربالیشه یه را گرد آورد و سرهایام یهواداران بن
 1كردند.

 مدوازدهممحّر

 (یقمر  یهجر  95سال ) شهادت امام زین العابدین

به مقدام امامدت نائدا  یسالگ 23در پدر بزرگوارش ، پس از شهاد  امام سّجاد
 ان را برعهده داشت.یعیسال امامت ش 34نه، یآمد. وی پس از بازگشت به مد

كده بده  ی، بر اثر زهریقمر 95، در محرم سال یسال زندگ 57سرانجام پس از 
ندۀ مندوره بده یده شدد، در مدیبه حضر  خوران یامو« عبدالملكد بن یول»دستور 

 یر امام حسن مجتبیجوار قبر مطهر عموع، در ید و در قبرستان بقیشهاد  رس
 سپرده شد. كبه خا

مورخددان و  ی، گرچدده امددامنین العابدددیددخ شددهاد  امددام زیدربددارۀ اددار
ن روز و یدیدر ماه محرم واقدع شدد، امدا در اع هن واقعینگاران، اافاق دارند كه ا رهیس

 ی، روز دوازدهدم محدرم، برخدیوجدود نددارد. برخد یدگاه واحدیسال وقو  آن، د
ن دربدارۀ سدال شدهادار بدا یدانند. هم ن یوپنجم م ستیگر بید یهجدهم و برخ

  2اند. گفته یقمر 94سال  یاند، برخ را ذكر كرده 95ن ه بیشتر مورخان، سال یا

 مزدهممحّريس

 (یقمر  یهجر  61سال ) یف ازدیشهادت عبدالله بن عف

ام یدق یدر مداجرا وفه بود. ویكدر  منانؤاز شیعیان امیرم«  یعبدالله بن عف»

                                                           

، اآلمتال منتهی، قمی شیخ عباس ؛913، ص الفتوح، كوفی عاما ؛ ابن470، ص االرشاد. شیخ مفید، 1
 .402، ص 1ج 

فضدا بدن ؛ 259، ص 2، ج مة فی معرفتة االئمتةالغ کشف؛ اربلی، 492، ص االرشاد. شیخ مفید، 2
، 2، ج اآلمال منتهی، قمی شیخ عباس ؛359، ص بأعالم الهدى اعالم الورى، ارجمۀ حسن  برسی

 .1ص 
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حضدر  را در كدربال  یارید  ی، اوفیینایو ناب ی، به دلیا سالخوردگنیامام حس
ت: وارد كوفه یب ران اهایدان كربال را، همراه اسیشه یكه سرها ینداشت؛ اما هنگام

در  یروزیدزهرچشم نشان دادن به مخالفان و ااهدار پ یاد برایدالله بن زیه و عبكرد
كرد، بدا  یمردم سخنران یارانر در مسجد اعظم كوفه برایو  نیشهاد  امام حس

 رو شد.   روبهید عبدالله بن عفیالعما شد ع س
را  یرا نداشت، با ا بر دستور داد، و یآمد رین پیاد كه انتظار چنیدالله بن زیعب
دالله به خانۀ عبداللده بدن یرو مأموران عب نی. از اكنندر را خاموش یر و صدایدستگ

ر به شهاد  رساندند. آنگاه، سرش را از یآورده و او را با ضربا  شمش  هجوم یعف
 1ختند.یبه دار آو« سبخه»جانر را در محلۀ ی ر بیبدن جدا و پ

 (یقمر  یهجر  61 کربال )سال دانیشه مقدس یکرهایپ نیتدف

اسد كه  یبن ۀلیاز قب ی، گروهندكرد کربال را ارك سپاهیان عمر بن سعد  هاینپس از 
 ،ارانریو  نیشدن امام حس كشته ازو بودند كربال ساكن  كینزد ،«هیغاضر»در 

زدهم محرم وارد كربال شدده و یافتند، روز سیان ا ال  یامو یبه دست سپاه ح ومت
سپس بر آنان نماز گدزارده و در همانجدا بده جمع كرده، دان را یمقدس شه ی رهایپ

 2سپردند. خاك

 

                                                           

 ؛ اربلددی،414، ص 1، ج اآلمتتال منتهی، قمددی ؛ شددیخ عبدداس474ص  ،االرشتتاد. شددیخ مفیددد، 1
، ص علتی قتلتی الطفتوف لهتوفالسید بن  اووس،  ؛251، ص 2، ج ة فی معرفة االئمةالغم کشف

185. 

 .405، ص 1، ج اآلمال منتهی، قمی شیخ عباس ؛470، ص االرشاد. شیخ مفید، 2



 

 

 

 

 1394 - 1375 های محرم و صفر توشه نمايه مقاالت ره

 های محرم و صفر توشه نمایه مقاالت ره

1375-1394 

مقدمه

های راهیدان ندور ویدژه مداه محدرم و اوشه بیست سال از ادوین و انتشار مجموعه ره
بزرگ و ارزشمند از مطالدب و ای  ها، گنجینه گذرد و بحمدالله در این سال صفر می

ار  مندی بیشدتر و دسترسدی آسدان موضوعا  متنو  فراهم آمده است. به منظور بهره
سدنم، نمایده موضدوعی شده در ایدن مجموعده گدران مبلغان گرامی به مباحث ارائه

 .گیرد میمندان قرار  مقاال  آنها در معر  استفاده عالقه

قاداتاعت

 1430امتحدددان الهدددی: محدددرم و صدددفر 
 1387ق/

امدادهای الهی در دنیا برای مؤمن و كدافر: 
هدایی  )پیام1390ق/ 1433محرم و صدفر 

 از قرآن(
 آفریدگار هستی اأمین كنندده نیداز موجدودا :

هدایی  )پیام 1390ق/ 1433محرم و صفر 
 از قرآن(

اجلی اوحید افعالی در اندیشه و رفتار امام 
   1430حرم و صفر : محسین

 
 1387ق/

 1390ق/ 1433اوحیددد: محددرم و صددفر 
 یداران صفا  آن، مرااب و شرک و اوحید)

 (حسین امام
 دوری از رحمت خددا، مجدازا  سدتم اران:

 1382ق/ 1425محرم و صفر 
 1436داری فصددلی: محددرم و صددفر  دیددن

 1393ق/
 1427: محددرم و صددفر   دینددداری فصددلی

 1384ق/
 1390ق/ 1433شددرک: محددرم و صددفر 
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 یداران صفا  آن، مرااب و شرک و اوحید)
 (حسین امام

ش ست و پیروزی انسدان الهدی: محدرم و 
 1383ق/ 1426صفر 

: محدرم و  های سستی در دیدنعلا و ریشه
 1385ق/ 1428صفر 

مرااددب اسددالم و ایمددان از دیدددگاه قددرآن: 
هدایی  )پیام1390ق/ 1433محرم و صدفر 

 از قرآن(
عامددا محبددت و معرفددت بدده خداونددد 

 1390ق/ 1433ا اعددت: محددرم و صددفر 
 هایی از قرآن( )پیام

معنای انتقام خداوندد از بنددگان: محدرم و 
 هایی از قرآن( )پیام1390ق/ 1433صفر 

گانه م تب اسالم: محرم و صدفر  منشور ده
 هایی از قرآن( )پیام 1390ق/ 1433

میددزان موفقیددت پیددامبران الهددی: محددرم و 
 هایی از قرآن( یام)پ1390ق/ 1433صفر 

: !نحوسددت مدداه صددفر؛ پندددار یددا حقیقددت
  1393ق/ 1436محرم و صفر 

عاشدورا:  هنقر جبرگرایی در اوجیده حادثد
 1381ق/ 1424محرم و صفر 

والیت ا وینی خداوند و اولیای او: محرم 
هددددایی از  )پیام1390ق/ 1433و صددددفر 

 قرآن(

مباحثقرآنی

حقیقت اسبیم موجودا  از دیدگاه قدرآن: 

هدایی  )پیام1390ق/ 1433محرم و صدفر 
 از قرآن( 

قددرآن اجلددی عظمددت خداونددد: محددرم و 
 هایی از قرآن( )پیام1390ق/ 1433صفر 

: بیدت قرآن كریم سرچشمه علدوم اها
هدایی  )پیام1390ق/ 1433محرم و صدفر 

 از قرآن(
ی اسالمی: محدرم  قرآن و عتر  در اندیشه

 )جلد دوم(1380ق/ 1422و صفر 
و اسددتما  هنگددام قرائددت  معنددای سدد و 

 1390ق/ 1433قدددرآن: محدددرم و صدددفر 
 هایی از قرآن( )پیام

واای  مسلمانان در برابر قدرآن: محدرم و 
 هایی از قرآن( )پیام 1390ق/ 1433صفر 

پيامبراسالم

الگددوی نهضددت  بعاددت پیددامبر اكددرم
 1379ق/ 1421: محرم و صفر امام

، اسوه صبر و استقامت: محرم و پیامبر
 1392ق/ 1435 صفر

هدددای غیبدددی در زنددددگی پیدددامبر  حمایت
 1390ق/ 1433: محدرم و صدفر اكرم
 هایی از قرآن( )پیام

راه روشددن مؤمنددان  سددیره پیددامبراكرم
 1390ق/ 1433حقیقددی: محددرم و صددفر 

 هایی از قرآن( )پیام
: محدرم و سیره ی اربیتی رسدول خددا

 1380ق/ 1423صفر 
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و هدددای پیدددامبر اسدددالم در قدددرآن  ویژگی
 1422البالغدددده: محددددرم و صددددفر  نهج

 )جلد اول( 1380ق/

اهلبيت

بددا قددرآن:  اشددتراكا  امامددان معصددوم
 1386ق/ 1429محرم و صفر 

اعتقاد به والیدت و التدزام عملدی شدیعیان: 
 1392ق/ 1435محرم و صفر 

گدری اهدا بیدت در شناسی سدتایر آسیب
نگاه مقدام معظدم رهبدری: محدرم و صدفر 

 1387ق/ 1430
در اسددالم و عددرب: محددرم و صددفر بیعددت 
 1377ق/ 1419

 1419: محدرم و صدفر پدس از پیدامبر 
 1377ق/

پیوند و اراباط با معصومین: محرم و صدفر 
 1379ق/ 1421

هددای رفدد  و مدددارا در سددیره امددام جلددوه
 1392ق/ 1435: محرم و صفر حسن

 1422چشدددم بددده راه: محدددرم و صدددفر 
 )جلد دوم( 1380ق/

مداری: محدرم و صدفر  لبی و والیت  ح 
 1389ق/ 1432

: محرم و صفر حیا  سیاسی امام رضا
 )جلد اول( 1380ق/ 1422

: محدرم و رفتارهای اجتماعی امام رضا
  1392ق/ 1435صفر 

از دیدددگاه قددرآن،  سددیمای اهددا بیددت
 1419سددّنت و ادداریخ: محددرم و صددفر 

 1377ق/
: محرم و صفر بیت شیعیان واقعی اها

 هایی از قرآن( )پیام1390ق/ 1433
: محرم و صفر  عش  سازنده و فضیلت ساز

 1385ق/ 1428
بدددا رسدددول  مواسدددا  امیرالمدددؤمنین

در جنددم احددد: محددرم و صددفر  خدددا
 1381ق/ 1424

در نهضدت  بیت امام حسدین نقر اها
 1378ق/ 1420عاشورا: محرم و صفر 

فضایلوشخصيتامامحسين

در آینده احادیدث: محدرم و  امام حسین
 1377ق/ 1419صفر 

: محدرم و وارث انبیدا امام حسدین
 1386ق/ 1429صفر 

ی بیددداد ابعدداد مظلومیددت امددام  بددر كراندده
 1380ق/ 1422: محرم و صفر حسین

 )جلد اول(
هددا در مددورد شددهاد  امددام پیشددگوئی

 1376ق/ 1418: محرم و صفر حسین
هددا: محددرم و صددفر  و ویژگی حسددین

 )جلد اول(1380ق/ 1422
هدا: محدرم و صدفر  محبوب دل حسین
 1387ق/ 1430

: محدرم و حماسه و عرفان امام حسدین
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 13761375ق/ 1418صفر 
در احادیث پیدامبر  سیمای امام حسین

 1383ق/ 1426: محرم و صفر  اسالم
: محدرم و صدفر شفاعت امدام حسدین

 1376ق/ 1418
: محددرم و شددناخت حدد  امددام حسددین

 1379ق/ 1421صفر 
در آئینه احادیث:  حسینعاشورا و امام 
 1379ق/ 1421محرم و صفر 

های كاذب: محدرم  عرفان حسینی و عرفان
 1387ق/ 1430و صفر 

:  )از منظر دیگران( عظمت امام حسین
 1382ق/ 1425محرم و صفر 

از منظددددر  فضددددایا امددددام حسددددین
 1435: محدددرم و صدددفر معصدددومین

 1392ق/
از دیددددگاه  فضدددیلت امدددام حسدددین

 1418و صدددفر  : محدددرممعصدددومین
 1376ق/

: محرم و صدفر  مباحای درباره اربت كربال
 1384ق/ 1427

وجاهت عاشورایی شدیعه: محدرم و صدفر 
 1382ق/ 1425

سيرهامامحسين

در آینه ی اداریخ: محدرم و  امام حسین
 1380ق/ 1423صفر 

و سلوک اجتماعی: محدرم  امام حسین

 1382ق/ 1425و صفر 
ها:  وصددیتها و  ، اوصددیهامددام حسددین
 )جلد اول(1380ق/ 1422محرم و صفر 

امام حسین در عهد معاویه: محرم و صدفر 
 1378ق/ 1421

 هو دو جریددان در گسددتر امددام حسددین
 1390ق/ 1433ادداریخ: محددرم و صددفر 

 )هفت گفتار عاشورایی(
و قیدام امدام  بررسی صلم امدام حسدن

  1376ق/ 1418: محرم و صفر حسین
 1427فر : محددرم و صدد  بیددنر حسددینی

 1384ق/
: محددرم و صددفر هاأویددا اآلیددا  الحسددینی

 1387ق/ 1430
مددیریتی: محدرم و  هاحلیا و افسدیر سدیر

)روزشدمار نهضددت 1388ق/ 1431صدفر 
 حسینی(

های عرفان حسدینی: محدرم و صدفر  جلوه
 1393ق/ 1436

: درس عددز  در م تددب امددام حسددین
 1379ق/ 1421محرم و صفر 

: محرم و  ویسیره حسینی در امتداد سیره نب
 1385ق/ 1428صفر 

: سیری در سیره اخالقدی امدام حسدین
 1391ق/ 1434محرم و صفر 

در احادیث پیدامبر  سیمای امام حسین
 1385ق/ 1428: محرم و صفر  اسالم

: ی زندددگی امددام حسددین عاشددورا، قّلدده
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 )بصیر (1388ق/ 1431محرم و صفر 
 1432عرفددان حسددینی: محددرم و صددفر 

 1389ق/
در  از زندددگانی امددام حسددین فرازهددایی

 1424های پنجگانده: محدرم و صدفر دوره
 1381ق/

 های برجسته از زندگی امام حسینن ته
 1380ق/ 1423و عاشورا: محرم و صفر 

: نیایر و ستایر در سیره امدام حسدین
 1393ق/ 1436محرم و صفر 

اهدافقيامعاشورا

 1422احد، صّفین، عاشورا: محرم و صفر 
 د اول()جل1380ق/

و حفدظ اسدالم: محدرم و  امام حسدین
 1376ق/ 1418صفر 

گری در قیددام  بددازخوانی اصددال  و اصددال 
 1422: محددرم و صددفر امددام حسددین 

 )جلد دوم(1380ق/
كربال در آثار اهدا سدّنت:  محدرم و  واقعه
 1382ق/ 1425صفر 

:  ا لی  گرایی در نهضت امام حسدین
 1385ق/ 1428محرم و صفر 

 1429عاشورا: محرم و صدفر  روایتی نو از
 1386ق/

 1426: محرم و صدفر  چرا قیام و انقالب؟
 1383ق/

 1425هددا: محددرم و صددفر  حفددظ ارزش

 1382ق/
بیانا  مقام معظم رهبدری دربداره محدرم: 

)هفددت 1390ق/ 1433محددرم و صددفر 
 گفتار عاشورایی(

حماسه حسینی و اهدور حقیقدت آدمدی: 
 )جلد اول(1380ق/ 1422محرم و صفر 

خاستگاه عاشورا از منظدر قدرآن: محدرم و 
 )جلد اول(1380ق/ 1422صفر 

 1425ها: محرم و صفر  ها و بازااب دعو 
 1382ق/

دالیا وقو  حادثده كدربال: محدرم و صدفر 
 )هفت گفتار عاشورایی(1390ق/ 1433

رابطه وسیله و هددف در م تدب حسدینی: 
 1393ق/ 1436محرم و صفر 

صددفر رمددز جدداودانگی عاشددورا: محددرم و 
 1381ق/ 1424

افاوای مردم نسبت بده  ها و عواما بی زمینه
: محدرم و قیام و شدهاد  امدام حسدین

  1393ق/ 1436صفر 
نگدری در نهضددت حسدینی: محددرم و زیبدا

 )جلد دوم(1380ق/ 1422صفر 
 1425ستم و مصادی  آن: محدرم و صدفر 

 1382ق/
شددعار، شددعور، عاشددورا: محددرم و صددفر 

 )جلد اول(1380ق/ 1422

 ددر  والیتعهدددی یزیددد و مخالفددان آن: 
 1381ق/ 1424محرم و صفر 

عاشورا در مقدوال  عشدر: محدرم و صدفر 
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 )جلد اول(1380ق/ 1422

 1431عاشورا را بشناسدیم: محدرم و صدفر 
 «بصیر »1388ق/

عاشددورا رویددارویی دو جریددان امامددت و 
 1379ق/ 1421سلطنت: محرم و صفر 
 هدا: محدرم و صدفر عاشورا و احیای ارزش

 1382ق/ 1425
: محدرم و علا اصلی قیام امام حسدین

 1378ق/ 1420صفر 
: محرم و علا و عواما قیام امام حسین

 1378ق/ 1420صفر 
نمادی از جندم هدای  قیام امام حسین

 1381ق/ 1424نابرابر: محرم و صفر 
قیام حسینی، از نگاه اها سدّنت: محدرم و 

 1393ق/ 1436صفر 
: محرم و صدفر های جاهلی مبارزه با سّنت

 1382ق/ 1425
منشا و اهدداف نهضدت عاشدورا: محدرم و 

 1376ق/ 1418صفر 
یدافتی روان شددناختی  ره»نشداط و حماسدده 

محدرم و صدفر «: برنشاط حماسی دركربال
 )جلد دوم(1380ق/ 1422

های  در احیای ارزش  نقر نهضت حسینی
 1383ق/ 1426: محرم و صفر  اجتماعی

و نهضدت  ن اای پیرامون امدام حسدین
 1377ق/ 1419عاشورا: محرم و صفر 

نهضددت حسددینی در كددالم مقددام معظددم 
 1389ق/ 1432رهبری: محرم و صفر 

: محدرم و هجر  و قیدام امدام حسدین
 1375ق/ 1417صفر 

از زبدان  هدف عالی قیام امدام حسدین
 1430: محدددرم و صدددفر خدددود امدددام

 1387ق/

آثارنهضتعاشورا

ها:  ها و وصددیت ، اوصددیهامددام حسددین 
 )جلد اول(1380ق/ 1422محرم و صفر 

: محرم و  انقالب حسینی و انقالب خمینی
 1384ق/ 1427صفر 

:   انقالب خمینی پراوی از نهضت حسدینی
 1384ق/ 1427محرم و صفر 

شناسی فرهنم عاشدورایی: محدرم و آسیب
 1386ق/ 1429صفر 

بازسدددازی فرهندددم عاشدددورا و شدددیوه 
 1422 بددرداری از آن: محددرم و صددفر بهره
 )جلد اول(1380ق/

بررسی ابعاد قیدام مختدار: محدرم و صدفر 
 1380ق/ 1423

هددای قرآنددی عاشددورا: محددرم و صددفر پیددام
 1386ق/ 1429
اصددلی نهضددت عاشددورا: محددرم و  ۀچهددر
 1378ق/ 1420صفر 

های عاشورا: محدرم و صدفر ها و پیامدرس
 1376ق/ 1418
 1428هایی از عاشورا: محرم و صفر درس

 1385ق/
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دلیدددا بزرگداشدددت اربعدددین و واكددداوی 
هایی دربدداره ایددن روز:  محددرم و  پرسددر

 1387ق/ 1430صفر 
های نهضت حسینی: محرم و صدفر زیبایی
 1392ق/ 1435

 1425سدددوگ عظدددیم: محدددرم و صدددفر 
 1382ق/

های احریدد  شناسددی در نهضددت  شددیوه
 1375ق/ 1417عاشورا: محرم و صفر 

عاشورا سرمش  انقالب اسالمی: محدرم و 
 1386ق/ 1429ر صف

: محددرم و صددفر  عاشددورا و بلددوغ معنددوی
 1384ق/ 1427

های معنوی: محرم و صدفر عاشورا و جلوه
 1377ق/ 1419

 1436ها: محدرم و صدفر  عاشورا و فرصت
 1393ق/

 1430عاشددورا و نددوآوری: محددرم و صددفر 
 1387ق/

های مرّدد در اداریخ عاقبت بعضی از چهره
 1376ق/ 1418عاشورا: محرم و صفر 

 1419های عاشدورا: محدرم و صدفر عبر 
 1377ق/

علا اداوم جاودانگی؛ نهضدت عاشدورای 
 1375ق/ 1417: محرم و صفر حسینی
 1429نامه عاشورا: محدرم و صدفر فرهنم

 1386ق/
محددّرم در فرهنددم ملددا: محددرم و صددفر 

 1386ق/ 1429
: محدرم  نتایج قیام حضر  سیدالشهدا

 1383ق/ 1426و صفر 
انتخاب: محدرم و صدفر یک موقعیت، سه 

  1387ق/ 1430

سخنانامامحسين

: محدرم و اندرزهایی از سدید الشدهداء
 1381ق/ 1424صفر 

 1429رهنمودهای حسینی: محرم و صدفر 
 1386ق/

: محددرم و صددفر سددخنان امددام حسددین
 1380ق/ 1423

: محرم و صدفر   گل ینی از بوستان حسینی
 1384ق/ 1427

بستگانویارانامامحسين

 1387ق/ 1430اسوه وفا: محرم و صفر 
 1428: محدرم و صدفر  اصحاب عاشورایی

 1385ق/
امام حسین و وفدای یداران: محدرم و صدفر 

 1379ق/ 1421
پیام آور عّز  خطبه فا مه بندت الحسدین 

 1422در كوفددددده: محدددددرم و صدددددفر 
 )جلد دوم(1380ق/

احلیلی از شخصدیت ربدانی حضدر  ابدا 
 1375ق/ 1417: محرم و صفر الفضا

 1432جوانمردی و فتو : محدرم و صدفر 
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 1389ق/
جوانان در صدر اسالم و عاشورا: محدرم و 

 1385ق/ 1428صفر 
هددای مابددت و منفددی در نهضددت چهددره

 1386ق/ 1429عاشورا: محرم و صفر 
: محرم و   خوبان و بدان در نهضت حسینی

 1384ق/ 1427صفر 
 1432حّریددت و آزادگددی: محددرم و صددفر 

 1389ق/
صدبر و شدهامت:  ۀاسدو یزینب كبدر

 1376ق/ 1418محرم و صفر 
 1419شب و روز عاشدورا: محدرم و صدفر 

 1377ق/
های عاشدورایی: محدرم و صدفر  شخصیت

 های عاشورایی( )شخصیت1388ق/ 1431
های یاری گری امام در قیدام شرایط و زمینه

حسینی و انقالب مهدوی: محدرم و صدفر 
 )از قیام اا انقالب(1388ق/ 1431
 1426: محرم و صدفر  ها ا و انتخابعاشور

 1383ق/

: مددروری بددر خطبددۀ حضددر  زینددب
 1379ق/ 1421محرم و صفر 

:  مسلم بن عقیا الگدوی هجدر  و جهداد
 1384ق/ 1427محرم و صفر 

نقر حضر  زیندب در نهضدت عاشدورا: 
 1379ق/ 1421محرم و صفر 

نگرشی نو بده زنددگانی سپهسداالر كدربال: 
 1376ق/ 1418محرم و صفر 

السددالم:  علیه صددفا  یدداران امددام حسین
 1390ق/ 1433محرم و صفر 

نمدداد محبددت )درنگددی در دوران جددوانی 
جابربن عبدالله انصاری(: محدرم و صدفر 

1422 
هددای دشددمنان و دوسددتان امددام ویژگددی

 1380ق/ 1423: محرم و صفر حسین
 1431یدددداران امددددام: محددددرم و صددددفر 

 )روزشمار نهضت حسینی(1388ق/
 1387ق/ 1430و صفر  یاران: محرم

دشمنانامامحسين

امویان و سیاسدت شدیعه زدایدی: محدرم و 
 1381ق/ 1424صفر 

جها مردم و ابلیغدا  دشدمن علیده امدام 
 1376ق/ 1418: محرم و صفر حسین
هددای مابددت و منفددی در نهضددت چهددره

 1386ق/ 1429عاشورا: محرم و صفر 
: محرم و   خوبان و بدان در نهضت حسینی

 1384ق/ 1427صفر 
شناسددی در قددرآن: محددرم و صددفر  دشمن
 1387ق/ 1430

 1380ق/ 1423كاران: محرم و صفر زیان
های عاشدورایی: محدرم و صدفر  شخصیت

 های عاشورایی( )شخصیت 1388ق/ 1431
 1426: محرم و صدفر  ها عاشورا و انتخاب

 1383ق/
هددای دشددمنان و دوسددتان امددام ویژگددی



  259 1394 - 1375محرم و صفر  یها توشه مقاالت ره هينما

 1380ق/ 1423: محرم و صفر حسین

امامسجاد

در شدام:  بازشناسی خطبه امدام سدجاد
 1392ق/ 1435محرم و صفر 

: محرم و صفر امام سجاد ۀپیرامون سیر
 )جلد اول(1380ق/ 1422
ی سددجادیه:  هددای زیبددا در صددحیفهجلددوه

 )جلد دوم( 1380ق/ 1422محرم و صفر 
در كوفه و شام:  های امام سجادحماسه

 1379ق/ 1421محرم و صفر 

در مسددجد جددامع  امددام سددجادخطبددۀ 
 1379ق/ 1421شام: محرم و صفر 

: سیره سیاسی د اجتمداعی امدام سدجاد
 1379ق/ 1421محرم و صفر 

: محدرم و سیمای حماسی امام سدجاد
  1377ق/ 1419صفر 

نقر امام در رهبری جامعه: محرم و صدفر 
 )جلد اول(1380ق/ 1422

مهدویت

 : محدرم و  انتظار، استمرار نهضت حسدینی
 1384ق/ 1427صفر 

 1391ق/ 1434انتظار: محرم و صفر 

اهددداف مشددترک قیددام حسددینی و انقددالب 
مهدوی )گسترش اوحید و بندگی خددا در 
انسان و جامعده مقدسده(: محدرم و صدفر 

 )از قیام اا انقالب( 1388ق/ 1431

اهددداف مشددترک قیددام حسددینی و انقددالب 
ابعداد(:  همهدوی )گسترش عدالت در همد

)از قیدام ادا 1388ق/ 1431محرم و صدفر 
 انقالب( 

گیری در برابر قیام امام  بررسی انوا  موضع
قیام حسدینی و قیدام مهددوی  ۀدر دو حادث

 )انتظار قیام(
حسدینی  ۀبررسی جایگاه الهی در دو حادث

و انقالب مهددوی )سدنت امدداد الهدی(: 
)از قیدام ادا 1388ق/ 1431محرم و صدفر 

 انقالب(
های الهددی در دو  رسددی جایگدداه سددنتبر

قیددام حسددینی و انقددالب مهدددوی  ۀحادثدد
 1431)سنت امتحان الهی(: محرم و صفر 

 )از قیام اا انقالب(1388ق/
پیوندهای عاشورا و انتظار: محدرم و صدفر 

 1386ق/ 1429
هددایی از عاشددورا و انتظددار: محددرم و  درس
 1386ق/ 1429صفر 
ر دو قیام گری امام د ها و شرایط یاریزمینه

 1431حسینی و مهددوی: محدرم و صدفر 
 )از قیام اا انقالب(1388ق/

شددددباهت امددددام حسددددین و حضددددر  
مهدی)عج( در انهایی و غربدت: محدرم و 

 )از قیام اا انقالب(1388ق/ 1431صفر 
: محدرم  شباهت دشمنان حسینی و مهدوی

 1383ق/ 1426و صفر 
 1425عاشوار و مهدویت: محدرم و صدفر 
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 1382ق/
عاشددورا و مهدددی بدداوران: محددرم و صددفر 

 1386ق/ 1429
فرهنم عاشورا و فرهنم انتظدار: محدرم و 

)هفدددت گفتدددار 1390ق/ 1433صدددفر 
 عاشورایی(

شدرایط زمدانی دو قیدام حسدینی و  ۀمقایس
كفر در امام ابعاد و شد ا  ۀمهدوی )اوسع

 1431گیددری اسددت بار(: محددرم و صددفر 
 )از قیام اا انقالب(1388ق/

یط زمددانی قیددام حسددینی و شددرا همقایسدد
ضاللت و حیر (: محرم  همهدوی )اوسع

 )از قیام اا انقالب(1388ق/ 1431و صفر 
مهددددی و مهددددویت از دیددددگاه امدددام 

 1391ق/ 1434: محرم و صفر حسین
امدام حسدین و   های مشدترک یداران ویژگی

 1426: محددرم و صددفر  )عج(امددام زمددان
  1383ق/

ی  در آیندده هددال یددا منددتقم )مهدددی
 1422(: محددددرم و صددددفر حسددددین

 )جلد دوم( 1380ق/

مصائباهلبيت

انوا  سب های فرهنگدی در روضده خدوانی 
 1431در دهددده محدددرم: محدددرم و صدددفر 

 )روزشمار نهضت حسینی( 1388ق/
های مقتا )بخر اول(: محرم و صفر  ایده

 )روزشمار نهضت حسینی(1388ق/ 1431

های مقتا )بخر دوم(: محرم و صدفر ایده
 )روزشمار نهضت حسینی(1388ق/ 1431

هدای مقتدا )بخدر سدوم(: محدرم و ایده
)روزشدمار نهضددت 1388ق/ 1431صدفر 

 حسینی(
:  و اها بیدت  ذكر مصیبت امام حسین

 1384ق/ 1427محرم و صفر 
 1418ذكدددر مصدددیبت: محدددرم و صدددفر 

 1376ق/
 1428ذكدددر مصدددیبت: محدددرم و صدددفر 

 1385ق/
خددروج شددبانه از مدیندده: محددرم و  ۀروضدد
)روزشدمار نهضددت 1388ق/ 1431 صدفر

 حسینی(
امام به هنگام خروج از م ده:  هخطب ۀروض

)روزشدمار 1388ق/ 1431محرم و صدفر 
 نهضت حسینی( 

حضر  علی اكبدر: محدرم و صدفر  ۀروض
 1376ق/ 1418

 1431ورود به كربال: محرم و صدفر  ۀروض
 )روزشمار نهضت حسینی(1388ق/

شهاد   فدا شدیرخواره: محدرم و صدفر 
)روزشدددددمار نهضدددددت 1388ق/ 1431

 حسینی( 
مددداحی از نگدداه رهبددر معظددم انقددالب 

 1384ق/ 1427اسالمی: محرم و صفر 
و یددداران آن  مصدددائب امدددام حسدددین

حضر  به بیان آیت الله احمدی میانجی: 
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 1375ق/ 1417محرم و صفر 
مصائب امام حسین، اها بیدت و یداران آن 

 1421: محددددرم و صددددفر حضددددر 
 1379ق/

زیارتوتوسل

پراوی از زیدار  عاشدورا: محدرم و صدفر 
 1378ق/ 1420

هددا: محددرم و احلیددا محتددوایی زیارانامدده
 1376ق/ 1418صفر 

: محدرم و صدفر اوّسا بزرگان به ائّمده
 1377ق/ 1419

 1378ق/ 1420اوّسا: محرم و صفر 
 1385ق/ 1428: محرم و صفر  اوسا

جابر و عطّیه اولین زائدران كدوی حسدینی: 
 1379ق/ 1421محرم و صفر 

 1431زیدددار  وارث: محدددرم و صدددفر 
 )شر  زیار  وارث(1388ق/

ها و  های سخن؛ زیار  عاشورا؛ پیام سوژه
 1393ق/ 1436ها: محرم و صفر  ن ته

 1420شهاد  و شفاعت: محدرم و صدفر 
 1378ق/

عاشورا در زیار  اربعدین: محدرم و صدفر 
 )جلد اول(1380ق/ 1422

محرم فرهنم عاشورایی در زیارا  شیعی: 
 )جلد اول(1380ق/ 1422و صفر 

یعزادار

 1434اشددک، زبددان دل: محددرم و صددفر 

 1391ق/
آداب و روش مرثیه خوانی: محدرم و صدفر 

 1376ق/ 1418
: محدرم و   هدای مدذهبی شناسی آیین آسیب
 1384ق/ 1427صفر 

بررسدددی شدددبهاای پیرامدددون عاشدددورا و 
 1423بزرگداشدددت آن: محدددرم و صدددفر 

 1380ق/
 1419ایران: محرم و صدفر  ااریخ اعزیه در

 1377ق/
رسالت مجدالس حسدینی: محدرم و صدفر 

 1379ق/ 1421
شناسددی عددزاداری: محددرم و صددفر  روان

 1393ق/ 1436
شناسددی عددزاداری: محددرم و صددفر  روان

 1381ق/ 1424
رهنمودهددددایی بدددده عددددزاداران سدددداالر 

 1436: محددددرم و صددددفر شددددهیدان
 1393ق/

 عزاداری و عاشورا از دیددگاه اهدا سدّنت:
 1386ق/ 1429محرم و صفر 

عدزاداری، شدهاد  و آزادگدی در روایدا : 
 1381ق/ 1424محرم و صفر 

 1423عددزاداری: محددرم و صددفر  هفلسددف
 1380ق/

فلسدددفه گریددده و عدددزاداری بدددر سدددید 
 1418: محددددرم و صددددفر الشددددهداء

 1376ق/
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گریدده در فرهنددم اسددالم: محددرم و صددفر 
 1380ق/ 1423

ر مبددانی قرآنددی و روایددی عددزاداری سدداال
 1391ق/ 1434شهیدان: محرم و صفر 

یشناسآخرت

شدددن انسددان پددس از مددرگ از  دالیددا زنده
 1433دیددددگاه قدددرآن: محدددرم و صدددفر 

 هایی از قرآن( )پیام1390ق/
دالیا وجود معاد از دیدگاه قرآن: محدرم و 

 هایی از قرآن( )پیام1390ق/ 1433صفر 
زیان اران واقعی در قیامت: محدرم و صدفر 

 هایی از قرآن( )پیام1390ق/ 1433
ها: محدرم  قیامت روز آش ار شدن حقیقت

هددددایی از  )پیام1390ق/ 1433و صددددفر 
 قرآن(
گاهی و شهاد مرگ  لبی: محرم و صدفر آ

 1389ق/ 1432
: معادبدداوری در نهضددت امددام حسددین

 1392ق/ 1435محرم و صفر 

اخالق

ابددتال در فرهنددم قرآنددی: محددرم و صددفر 
 1393ق/ 1436

 1391ق/ 1434صفر  ابتال: محرم و
 1432اخددو  و بددرادری: محددرم و صددفر 

 1389ق/
های مدداّدی و حدددود آن:  اسددتفاده از لددذ 

هدایی  )پیام1390ق/ 1433محرم و صدفر 
 از قرآن(

 1427: محددرم و صددفر   اشددک و معرفددت
 1384ق/

ام انا  مادی، زینت دنیا یا زینت انسدان: 
هدایی  )پیام1390ق/ 1433محرم و صدفر 

 از قرآن(
: محدرم و صدفر   پدذیری ن و مسدئولیتانسا

 1384ق/ 1427
اهمیددت ادب در گفتددار، از دیدددگاه قددرآن: 

هدایی  )پیام1390ق/ 1433محرم و صدفر 
 از قرآن(

اهمیددت غیددر  از نگدداه اسددالم: محددرم و 
 1392ق/ 1435صفر 

اهمیت نماز از دیدگاه قرآن: محرم و صدفر 
 هایی از قرآن( )پیام1390ق/ 1433

هددای قرآنددی: محددرم و  هآبرومندددی در آموز
 1393ق/ 1436صفر 

آثار امید به رحمت خداوند بزرگ: محرم و 
 هایی از قرآن( )پیام1390ق/ 1433صفر 
های اخالقی د اجتمداعی در نهضدت  آموزه

 1389ق/ 1432حسینی: محرم و صفر 
 1433هددای كددربال: محددرم و صددفر  آموزه

 )هفت گفتار عاشورایی(1390ق/
و اقتدار: محدرم و بندگی خداوند راز عّز  

 هایی از قرآن( )پیام1390ق/ 1433صفر 

 1431به ا لی  عما كنیم: محرم و صفر 
 )بصیر (1388ق/
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: محددرم و   پاكدددامنی در نهضددت حسددینی
 1384ق/ 1427صفر 

 1436پیونددد بددا همسددایه: محددرم و صددفر 
 1393ق/

 1432گرایدددی: محددرم و صدددفر ا لیدد 
 1389ق/

 1391ق/ 1434اواضع: محرم و صفر 
 1431اوجیددده ن ندددیم: محدددرم و صدددفر 

 )بصیر (1388ق/
 1391ق/ 1434اوكا: محرم و صفر 

های اعتدال در زندگی انسدان: محدرم جلوه
 1392ق/ 1435و صفر 

هدایی از اخدالق متعدالی در نهضدت  جلوه
 1387ق/ 1430حسینی: محرم و صفر 

 1432جوانمردی و فتو : محدرم و صدفر 
 1389ق/

حرم و صدفر حقیقت ا اثر و زراندوزی: م
 هایی از قرآن( )پیام1390ق/ 1433

خاستگاه عز  حسینی در قدرآن: محدرم و 
 1386ق/ 1429صفر 

خطددر عظددیم دنیاپرسددتی: محددرم و صددفر 
 1378ق/ 1420

 1391ق/ 1434دنیا لبی: محرم و صفر 
دوسددتی و دشددمنی در راه خدددا: محددرم و 

 1381ق/ 1424صفر 
های محبوبیدت ندزد خداوندد: محدرم و راه

 هایی از قرآن( )پیام1390ق/ 1433صفر 
 1433ریا از دیدگاه قدرآن: محدرم و صدفر 

 هایی از قرآن( )پیام1390ق/
 1432صددبر و اسددتقامت: محددرم و صددفر 

 1389ق/
: عاشدورا و حیددا  و ممدا  محّمدددی

 1386ق/ 1429محرم و صفر 
عاشورا، عرفان و حماسده: محدرم و صدفر 

 1386ق/ 1429
محددرم و  عدز  از منظددر آیدا  و روایددا :

 1381ق/ 1424صفر 
 1391ق/ 1434عز : محرم و صفر 

گریدزی: محدرم و هدای دیدن علا و ریشده
 1392ق/ 1435صفر 

گدداهی: محددرم و صددفر   1429علددم و آ
 1386ق/

عوامدا سددعاد  در قددرآن: محددرم و صددفر 
 1393ق/ 1436

 1389ق/ 1432غیر : محرم و صفر 
 1430الگوهای عاشورایی: محرم و صدفر 

 1387ق/
 1429ای عاشورایی: محرم و صدفر الگوه

 1386ق/
 1430مرواریددد ح مددت: محددرم و صددفر 

 1387ق/
 1417معنای عّز  و ذّلت: محدرم و صدفر 

 1375ق/
معیار دوسدتی و دشدمنی در سدیره اولیدای 

 1390ق/ 1433الهدددی: محدددرم و صدددفر 
 هایی از قرآن( )پیام
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 1430نمددداز خدددونین: محدددرم و صدددفر 
 1387ق/

محدرم و صدفر :   نماز در نهضدت حسدینی
 1384ق/ 1427

نی ی به پدر و مادر از دیدگاه قرآن: محدرم 
هدددایی از  )پیام1390 ق/ 1433و صدددفر 

 قرآن(
 ۀوفددای بدده عهددد در قددرآن، سددّنت و سددیر

 1393ق/ 1436حسینی: محرم و صفر 

یمباحثتربيت

انقالب عاشورا در نگداه اربیتدی: محدرم و 
 1378ق/ 1420صفر 
حدرم و صدفر های اربیتدی عاشدورا: مآموزه

 1381ق/ 1424
های علوی در مدرسه حسینی: محرم آموزه

 1380ق/ 1423و صفر 
ها در ساختار جوهری: محرم برابری انسان

هددددایی از  )پیام1390ق/ 1433و صددددفر 
 قرآن(

ثبا  رو  در دنیا و آخر : محرم و صدفر 
 هایی از قرآن( )پیام1390ق/ 1433

 جایگاه رو  و بدن از دیدگاه اسالم: محرم
هددددایی از  )پیام1390ق/ 1433و صددددفر 

 قرآن(
هددا: محددرم و  هددا آشدد اركننده با ن رقابت
 هایی از قرآن( )پیام1390ق/ 1433صفر 

: محرم و صدفر اربیتی رسول خدا هسیر

 1380ق/ 1423
: حسدنین  ۀهدای اربیتدی در سدیرشیوه

 1380ق/ 1423محرم و صفر 
ها از نظدر روحدی و  افداو  انسدان هفلسف

 1390ق/ 1433جسددمی: محددرم و صددفر 
 هایی از قرآن( )پیام

الگوهددای اربیتددی واخالقددی در قیددام امددام 
 1378ق/ 1420: محرم و صفر حسین

نقددر عاشددورا در اربیددت دینددی: محددرم و 
 1387ق/ 1430صفر 

 1419نقر معلم در اربیت :محرم و صفر 
 1377ق/

ن ندداخل  در قددرآن: هایی از فرزندددا نموندده
هدایی  )پیام1390ق/ 1433محرم و صدفر 

 از قرآن(

 زنوخانواده

 1434اسددالم و جمعیددت: محددرم و صددفر 
   1391ق/

احدید خدانواده، اهدیدد جامعده: محدرم و 
 1391ق/ 1434صفر 

: اربیت فرزندان بر محّبت اهدا بیدت
 1375ق/ 1417محرم و صفر 

اربیددت والیددی فرزندددان: محددرم و صددفر 
 1392/ق 1435

حقوق والدین بر فرزنددان: محدرم و صدفر 
 1393ق/ 1436

سددازی ازدواج جوانددان: راه ارهددای آسددان
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 1392ق/ 1435محرم و صفر 
در اربیددت  سددبک زندددگی اهددا بیددت

 1393ق/ 1436فرزند: محرم و صفر 
عاشورا، حفظ كرامت و حجاب زن: محرم 

 1377ق/ 1419و صفر 
صدفر نقر آفرینی زنان در ااریخ: محرم و 

 1385ق/ 1428
 1418نقر زنان در عاشورا: محرم و صدفر 

 1376ق/
بددا همسددر:  رفتارشناسددی امددام خمینددی

 1392ق/ 1435محرم و صفر 

یمباحثاجتماع

و سلوک اجتماعی: محدرم  امام حسین
 1382ق/ 1425و صفر 

های  امر به معروف و نهی از من ر و آسیب
 1387ق/ 1430اجتماعی: محرم و صفر 

معروف و نهدی از من در یدا نظدار  امر به 
 1377ق/ 1419همگانی: محرم و صفر 

امر بده معدروف و نهدی از من در: محدرم و 
 1379ق/ 1421صفر 

امر بده معدروف و نهدی از من در در سدیره 
 1428: محدددرم و صدددفر  معصدددومان

 1385ق/
امر به معروف و نهدی از من در در نهضدت 

 1384ق/ 1427: محرم و صفر   حسینی
وف و نهددی از من ددر: محددرم و امربدده معددر

 )جلد دوم(1380ق/ 1422صفر 

امربدده معددروف ونهددی ازمن ددر و مرااددب 
 1418هدددای آن: محددرم و صدددفر وشددیوه

 1376ق/
هدا در قدرآن: محدرم و صدفر انوا  معروف

 1389ق/ 1432
 1432انوا  من رها در قرآن: محرم و صفر 

 1389ق/
از من در از   معدروف و نهدی  اهمیت امر به

 1390ق/ 1433قدرآن: محدرم و صدفر دیدگاه 
 هایی از قرآن( )پیام

آثدار اددرک امربدده معددروف ونهددی ازمن ددر: 
 1389ق/ 1432محرم و صفر 

 1432آثدددار و بركدددا : محدددرم و صدددفر 
 1389ق/

 1427: محددرم و صددفر   اجّلددی همبسددتگی
 1384ق/

جایگاه امر به معروف در قدرآن و روایدا : 
 1389ق/ 1432محرم و صفر 

 اجتمداعی عاشدورا -ری هدای ف دجریان

 1385ق/ 1428: محرم و صفر  (1)
اجتمدداعی عاشددورا  -هددای ف ددری جریددان

 1385ق/ 1428: محرم و صفر  (2)
های اعتدال در زندگی انسدان: محدرم جلوه

 1392ق/ 1435و صفر 
چند پرسر از شهید مطهری پیرامدون امدر 
به معروف و نهی از من در: محدرم و صدفر 

 )جلد اول(1380ق/ 1422

ح  نظار  عمومی یدا امدر بده معدروف و 
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 1380ق/ 1423نهی از من ر: محرم و صفر 
حیا   ّیبه در پراو امر به معروف: محدرم 

 )جلد اول(1380ق/ 1422و صفر 
خودباختگی عاما اصلی انحطاط جوامدع 

 1390ق/ 1433اسددالمی: محددرم و صددفر 
 هایی از قرآن( )پیام

: محددرم و  گرایددی گرایددی و مددردم خویشددتن
 1383ق/ 1426 صفر

ده درس پیرامون امر بده معدروف و نهدی از 
 1389ق/ 1432من ر: محرم و صفر 

: محدرم و رفتارهای اجتماعی امام رضا
  1392ق/ 1435صفر 
هدای امربده معدروف ونهدی ازمن در: شیوه

 1389ق/ 1432محرم و صفر 
صفا  و شرایط آمدران و ناهیدان: محدرم و 

 1389ق/ 1432صفر 
معدروف و نهدی از من در: عاشورا و امر به 

 1386ق/ 1429محرم و صفر 
عواما نپذیرفتن امر و نهی: محدرم و صدفر 

 1389ق/ 1432
كوفیددان و قیددام عاشددورا : محددرم و صددفر 

 1381ق/ 1424
مراحا امدر بده معدروف و نهدی از من در: 

 1389ق/ 1432محرم و صفر 
معروف و من ر از دیددگاه قدرآن: محدرم و 

 1377ق/ 1419صفر 
در احیددای امدددن  حسددین نقددر امددام

 1380ق/ 1422اسددالمی: محددرم و صددفر 

 )جلد دوم(

:  نقددر دیددن در زندددگی اجتمدداعی انسددان
 1383ق/ 1426محرم و صفر 

واای  آمران به معروف و ناهیان از من ر: 
 1389ق/ 1432محرم و صفر 

وق  یا باقیا  صدالحا : محدرم و صدفر 
 1379ق/ 1421

یمباحثسياس

ی الهدی: محدرم و ااحاد و همددلی، نعمتد
 از قرآن( یهای )پیام1390ق/ 1433صفر 

 1434اقتصدداد مقدداومتی: محددرم و صددفر 
 1391ق/

گاهانه و ایمان بصیرانه: محدرم و  انتخاب آ
 1389ق/ 1432صفر 

 1431بصیر  داشته باشیم: محرم و صدفر 
 )بصیر (1388ق/

گددری: محددرم و صددفر بصددیر  و هدددایت
 1389ق/ 1432

محدرم و صدفر بیداری و دشدمن شناسدی: 
 )جلد دوم(1380ق/ 1422

پیامدهای سیاسی اجتماعی عاشورا: محرم 
 1386ق/ 1429و صفر 
 اجتمداعی عاشدورا -هدای ف دری جریان

 1385ق/ 1428(: محرم و صفر 1)
اجتمدداعی عاشددورا  -هددای ف ددری جریددان

 1385ق/ 1428(: محرم و صفر 2)
: محرم و صفر حیا  سیاسی امام رضا
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 ول( )جلد ا1380ق/ 1422

 1427: محددرم و صددفر   خددودی و بیگاندده
 1384ق/

در دفا  از ح  اردید ن نیم: محرم و صدفر 
 )بصیر (1388ق/ 1431

دشمن آسیب پذیر اسدت: محدرم و صدفر 
 )بصیر (1388ق/ 1431

: ارابطددۀ ایددران و آمری ددا؛ فرازهددا و فرودهدد
 1379ق/ 1421محرم و صفر 

هدای امری دا در قبدال جمهددوری سیاسدت
 1420ان: محددرم و صددفر اسددالمی ایددر

 1378ق/
ها را نخدوریم: محدرم و صدفر  فریب رسانه

 )بصیر (1388ق/ 1431
مجلس خبرگان رهبری و جایگداه در نظدام 

 1419جمهوری اسدالمی: محدرم و صدفر 
 1377ق/

مفهوم و جایگاه انتخاب در نظدام سیاسدی 
 1376ق/ 1418اسالم: محرم و صفر 

موااددب خددواص باشددیم: محددرم و صددفر 
 )بصیر (1388ق/ 1431

 1431شددود ایسددتاد: محددرم و صددفر  می
 )بصیر (1388ق/

هایی از پیدروزی مشدت بدر درفدر:  نمونه
هدایی  )پیام1390ق/ 1433محرم و صدفر 

 از قرآن(
 1431همه به میدان بیاییم: محدرم و صدفر 

 )بصیر (1388ق/

مباحثفقهی

 1424اح ددام عاشددورا: محددرم و صددفر 
 1381ق/

 1383ق/ 1426اح ام: محرم و صفر 
ساز اعدالی رو :  انجام واجبا  مالی زمینه

هدایی  )پیام1390ق/ 1433محرم و صدفر 
 از قرآن(

 1433انوا  مستی و آثار آن: محرم و صفر 
 هایی از قرآن( )پیام1390ق/

رشوه، مصداق روشن مال حدرام: محدرم و 
 هایی از قرآن( )پیام1390ق/ 1433صفر 

سدداز بندددگی: محددرم و صددفر  روزه، زمینه
 هایی از قرآن( )پیام1390ق/ 1433

 1376ق/ 1418فقه عاشورا: محرم و صفر 
كارآمدی مقررا  اسالم و شدرط مهدم آن: 

هدایی  )پیام1390ق/ 1433محرم و صدفر 
 از قرآن(

محّرم و عزاداری در آیینه اح دام: محدرم و 
 1392ق/ 1435صفر 

 1427: محددرم و صددفر  نددذر و اح ددام آن
 1384ق/

یهایتبليغبایسته

هددا: محددرم و صددفر انتظددارا  و واقعیددت
 1378ق/ 1420

 1417آداب سدددخنوری: محدددرم و صدددفر 
 1375ق/

شناسی ابلیغا  دینی: محرم و صفر  آسیب
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 )جلد اول(1380ق/ 1422
 1417های ابلیدد : محددرم و صددفر  بایسددته

 1375ق/
هدای ابلید : محدرم و صدفر جوان و بایسته

 )جلد دوم(1380ق/ 1422
و منبدر روی آورد  دانشمندی كه به موعظده

)دربدداره حدداج میددرزا علددی آقددا شددیرازی(: 
 1377ق/ 1419محرم و صفر 

رسالت مبلغان در مبارزه با اعتیاد: محرم و 
 1379ق/ 1421صفر 

سددخنی در بدداب منددابع عاشددورا شناسددی: 
 1375ق/ 1417محرم و صفر 

های سدخن )موضدوعا  پیشدنهادی  سوژه
 1392ق/ 1435محرم(: محرم و صفر 

: محدرم و ی ابلیغی امام حسینها  شیوه
 1392ق/ 1435صفر 

 1428: محددرم و صددفر  عاشددورا و ابلیدد 
 1385ق/

عوامددا موفقیددت پیددامبران الهددی در ابلیدد  
 1390ق/ 1433دیدددن: محدددرم و صدددفر 

 هایی از قرآن( )پیام

منبر برگزیده: ندای عز  و آزادگی: محدرم 
 1392ق/ 1435و صفر 

آن، شناسدی  منزلت ابلیغا  دیندی و آسیب
از دیدددگاه متف ددر شددهید اسددتاد مطهددری: 

 1387ق/ 1430محرم و صفر 
موضوعا  و مندابع بحدث از قیدام كدربال: 

 1376ق/ 1418محرم و صفر 
 1427: محرم و صفر   های ارابا ی مهار 

 1384ق/
:   ن اای پیرامون موسدم ابلیغدی مداه محدرم

 1383ق/ 1426محرم و صفر 
و صدفر : محرم  ابلیغی -های احقیقی  ن ته

 1383ق/ 1426
های اینترنتی دینی: محدرم  نگاهی به پایگاه

 1393ق/ 1436و صفر 

 ادبياتوشعر

 1384ق/ 1427: محرم و صفر  اشعار
: محدرم و اشعاری در رثای اها بیدت

 1376ق/ 1418صفر 
: محدرم و صدفر  پیمان با حسین شدهید

 1383ق/ 1426

جایگدداه شددعر در ابیددین فرهنددم عاشددورا: 
 1375ق/ 1417صفر محرم و 

 1428ها: محرم و صفر ها و عبر داستان
 1385ق/

 1381ق/ 1424ها: محرم و صفر داستان
ها، عاشدورا: محدرم و  ها، برداشدت داستان

 1387ق/ 1430صفر 
 1426: محرم و صدفر  ح ایا  عاشورایی

 1383ق/
شددعرها و شددعارهای عاشددورایی: محددرم و 

 1387ق/ 1430صفر 
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نوجوانوجوان

: نسا جوان از نگداه امدام رضدا اربیت
 1380ق/ 1423محرم و صفر 

افسیر  ر  ندور آسدمانی: محدرم و صدفر 
)نوجوانددددان و جوانددددان 1388ق/ 1431

 عاشورایی(
 1419فرهنددم عاشددورا: محددرم و صددفر 

 1377ق/
 1419قطره اشک و خدون: محدرم و صدفر 

 1377ق/
جلددوه و جمددال جددوان در سددیمای مهدددی 

 1422 )عددج( و یدداران: محددرم و صددفر
 )جلد دوم( 1380ق/

: محرم و صفر جوان در ح ومت نبوی
 )جلد دوم( 1380ق/ 1422

جوانان بسیجی و الگو پدذیری از حماسده 
 1380ق/ 1422عاشددورا: محددرم و صددفر 

 )جلد دوم(
جوانان در صدر اسالم و عاشورا: محدرم و 

  1385ق/ 1428صفر 
درس اعلیما  اجتماعی: هیئت: محدرم و 

)نوجوانان و جواندان 1388ق/ 1431صفر 
 عاشورایی(

درس جغرافیدددا: جغرافیدددای معنویدددت و 
 1431حماسددددده: محدددددرم و صدددددفر 

 «  نوجوانان و جوانان عاشورایی»1388ق/
درس ریاضیا : كمیدت یزیددی، كیفیدت 

 1388ق/ 1431حسددینی: محددرم و صددفر 

 )نوجوانان و جوانان عاشورایی(
شناسدددی: شدددور و شدددعور  درس زیست

 1388ق/ 1431 بیعددت: محددرم و صددفر 
 )نوجوانان و جوانان عاشورایی(

درس عربی: زیار  عاشورا: محرم و صفر 
)نوجوانددددان و جوانددددان 1388ق/ 1431

 عاشورایی(
های عاشورا ویژه نوجواندان: ها و پیامدرس

 1376ق/ 1418محرم و صفر 
سالمی بر ستارگان كربال )پاسخ حضدر  

بده نامده یدک جدوان(: محدرم و  مهدی
 )جلد دوم(1380ق/ 1422صفر 

شریعت و اح ام، اوج سلوک عاشدورایی: 
)نوجواندان و 1388ق/ 1431محرم و صفر 

 جوانان عاشورایی(
 1431 ر  ندور آسدمانی: محدرم و صدفر 

 )نوجوانان و جوانان عاشورایی(1388ق/
 1432جوانی و شدجاعت: محدرم و صدفر 

 1389ق/
 1430عددزاداران كوچددک: محددرم و صددفر 

 1387ق/

پرسشوپاسخ

هدایر!:  بین رفتن گناهان یزید با خوبیاز 
)پرسددمان 1388ق/ 1431محددرم و صددفر 

 عاشورایی(
ای؟:  شخصدیت اسددطوره امدام حسددین

)پرسددمان 1388ق/ 1431محددرم و صددفر 



   1394راهیان نور ويژۀ محرم الحرام  توشۀ ره 270

 

 عاشورایی(
بدا و اقدیرا  غیر حتمدی: محدرم و صدفر 

 )پرسمان عاشورایی(1388ق/ 1431
: بر امامان دیگر براری امام حسین

)پرسددمان 1388ق/ 1431محددرم و صددفر 
 عاشورایی(

 1426ها: محرم و صدفر ها و پاسخپرسر
 1383ق/

: پرسشها و شبها  نهضت امام حسین
 1392ق/ 1435محرم و صفر 

احلیلدددی از شخصدددیت و قیدددام امدددام 
 1431: محددددرم و صددددفر حسددددین

 )پرسمان عاشورایی(1388ق/
جایگاه عشد  و عقدا در شخصدیت امدام 

 1388ق/ 1431: محرم و صدفر حسین
 )پرسمان عاشورایی(

جبدر و اختیدار در حادثده كدربال: محدرم و 
 )پرسمان عاشورایی(1388ق/ 1431صفر 

جواز عزاداری و نوحده سدرایی بدرای اهدا 
 1388ق/ 1431: محدرم و صدفر بیت

 )پرسمان عاشورایی(
قبدا از  و ائمده خلقت انوار پیامبر

 1388ق/ 1431اجسام آنان: محرم و صفر 
 ورایی()پرسمان عاش

امیه: محدرم  زیار  عاشورا و لعن همه بنی 
)پرسددددددمان 1388ق/ 1431و صددددددفر 

 عاشورایی(
شدددناخت خددددا از نگددداه عرفدددانی امدددام 

 1388ق/ 1431: محرم و صدفر حسین
 )پرسمان عاشورایی(

فطرس ملک و پنداه بدردن بده گهدواره امدام 
 1388ق/ 1431: محرم و صدفر حسین

 )پرسمان عاشورایی(
بددرای   عددزاداری شددیعه فلسددفه گریدده و 

 1431: محدددرم و صدددفر  بیدددت اها
 )پرسمان عاشورایی(1388ق/

كربال و غلبه جنود عقا بدر جندود جهدا: 
)پرسددمان 1388ق/ 1431محددرم و صددفر 

 عاشورایی(
لقب ثارالله از نگاه عرفانی: محرم و صدفر 

 )پرسمان عاشورایی(1388ق/ 1431
: محدرم و صدفر !یزید حاكم شرعی است

 )پرسمان عاشورایی(1388ق/ 1431

هاوروزشمارمناسبت

اربعین در آئینده احادیدث: محدرم و صدفر 
 1379ق/ 1421

 1421امیددر عاشددورایی: محددرم و صددفر 
 1379ق/

 1388ق/ 1431آغاز مسیر: محرم و صدفر 
 )روزشمار نهضت حسینی(

 1419اقدددویم اددداریخ: محدددرم و صدددفر 
 1377ق/

اقویم ااریخ؛ ویژه دهه اّول محدرم الحدرام 
هجری قمری: محدرم و صدفر  1420ل سا

 1378ق/ 1420
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 1431حومه كوفه اا كربال: محدرم و صدفر 
 )روزشمار نهضت حسینی( 1388ق/

 1388ق/ 1431در راه عراق: محرم و صفر 
 )روزشمار نهضت حسینی(
 1388ق/ 1431در كربال: محدرم و صدفر 

 )روزشمار نهضت حسینی(
 1431محرم: محرم و صفر  ۀروز شمار ده

 )روزشمار نهضت حسینی( 1388ق/
امام در ضمن راه: محرم و  ۀرؤیاهای صادق

)روزشدمار نهضددت 1388ق/ 1431صدفر 
 حسینی(

)هدد  61شب جمعه، شب عاشورای سدال 
 1431.ق(،كددددربال: محددددرم و صددددفر 

 )روزشمار نهضت حسینی(1388ق/

 1431مسددیر: محددرم و صددفر  هشناسددنام
 )روزشمار نهضت حسینی(1388ق/

ادداریخی: محددرم و صددفر هددای مناسددبت
 1389ق/ 1432

های سیاسی ایام محدرم: محدرم و مناسبت
 1376ق/ 1418صفر 

های محرم و صفر: محرم و صدفر  مناسبت
  1387ق/ 1430

 1388ق/ 1431میانه سفر: محرم و صدفر 
 )روزشمار نهضت حسینی(

نوروز، آغازی برای دگرگدونی )برداشدتی از 
(: محدرم و صدفر م تب سدبز حسدینی

 1380ق/ 1423

 



 

 



 

 

 منابع 
 

 منابع

تابکالف(

  ،ق.1385رو : دار الصادر، ی، بفی التاریخ الكاملابن اثیر 
  ،ق.1411رو : دار األضواء، ی، بکتاب الفتوحابن اعام كوفی 
  ،)ق.1417، قم: مؤسسه بعات، االمالیابن بابوبه، محمد بن علی )شیخ صدوق 
  ، قم: دار الشری  الرضی.ثواب االعمال وعقاب االعمالددددددددد ، 
 ش.1362، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، لخصالددددددددد ، ا 
  ، ش.1385فروشی داوری،  تابك، قم: علل الشرائعددددددددد 
  ، اهران: انتشارا  جهان.  عیون اخبار الرضاددددددددد ، 
  ، تدب  بدر غفداری، اهدران: دار الكا علی  ،اصدحیمةمال الدین وتمتام النعمتکددددددددد

 االسالمیة.
  ، حدوزه علمیده   ، قم: جامعه مدرسین بر غفاریكا اصحیم علی،  األخبار یمعانددددددددد

 قم.
 بیرو : دار ال تب العلمیة. ،فتوى الحمویة الكبرىالدین،  ابن ایمیه، اقی 
  ،بیدرو : دار البارى شترح صتحیح البختارى فتحابن حجر عسقالنی، احمد بن علی ،

 ق.1379المعرفة، 
  ،نا[. ، اهران: ]بیالصواع  المحرقةابن حجر هیامی، احمد بن محمد 
  ،قم: جامعه مدرسین حدوزه علمیده قدم تحف العقولابن شعبه حرانی، حسن بن علی ،  ،

 ش. 1363ق/ 1404وم، چاپ د
  ،قدم: نشدر عالمده طالتب یمناقب آل ابابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی ،  ،

 ق.1379چاپ اّول، 
 ،اهدران: ، ارجمده فهدری اللهتوف علتی قتلتی الطفتوف  ابن  اووس، علی بدن موسدی ،  

 ش.1348 انتشارا  جهان، چاپ اّول، 
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  ق.1422دار االسوة، ، اهران: اللهوف علی قتلی الطفوف، ددددددددد 
  ،تب العلمیة. ، بیرو : دار العقد الفریدابن عبد ربه، احمد بن محمد 
  ،بیرو : دار الجیا.االستیعاب فی معرفة االصحابابن عبدالبر، یوس  بن عبدالله ، 
  ،بیدرو : دار اضدواء مجموعة الرسائل؛ رسالة نواقض االستالمابن عبدالوهاب، محمد ،

 السل .
 ر. ، بیرو : دار الفتاریخ مدینة دمش بن حسن،  ر، علیكابن عسا 
  ،بیرو : دار األضواء.اإلمامة والسیاسةابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم ،  
 نجد    ،میندین ایاصدحیم عبدالحسد،   اراتیتکامتل الزه، جعفر بن محمد، یابن قولو

 ش.1356  ة، چاپ اّول،ی: دار المراضو اشرف
 ق.1407رو : دار الف ر، ی، بةیة والنهایالبدار، یابن كا 
  ،ه قم، چاپ ین حوزه علمی، قم: جامعه مدرس ریالمزار الكبابن مشهدی، محمد بن جعفر

 ق.1419اّول، 
  ،چداپ ، قم: نشر مدرسده امدام مهددی ر األحزانیمثابن نما حلی، جعفر بن محمد ،

 ق.1406سوم، 
  ،إحیاء التراث العربی.، بیرو : دار یاالغانابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین 
 ز دراسدا  الوحددة كد، مغدرب: مرات السلفیة فی المغتربکالحریم،  ابواللوز، عبدالح

 م.2009العربیة، 
  وسفی غروی، قدمی، اصحیم محمدهادی   وقعة الطّف ،   ییحیابومخن  كوفی، لوط بن  :

 ق.1417 سوم،   ن حوزه علمیه قم، چاپیجامعه مدرس
 ،جدا[:  ، ارجمده مراضدوی، ]بیغوغایی بتر بتام جهتان ابوولید مصری، حامد مصطفی

 اا[. ]بی
 ق. 1405،  رو : دار األضواءی، بمعرفة األئمة یکشف الغمة فالفتم،  ی، ابن ابیاربل 
  ،بیرو : دار التعارف للمطبوعا .اعیان الشیعةامین عاملی، محسن ، 
  ،تدب االسدالمیة،  ، قدم: دار التتاب والستنة واألدبكالغتدیر فتی الامینی، عبدالحسین

 ق.  1408
 ش.1382تاب، چاپ اّول، ك، قم: بوستان داران حقیق  آیینه 
  ،م.1980ویت: چاپ دوم، ك، ر المسیحیكفی الفالحسینبارا، آنتون 
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 مؤسسدة المعدارف  ، قمأحوال محمد وآله األطهار یة األبرار فیحل،  بحرانی، هاشم :
  ق.1411 ة، چاپ اّول، یاإلسالم

  ،ق.1401ر،  ، بیرو : دار الفصحیح بخارىبخاری، محمد بن اسماعیا 
 تب االسالمیة ، اهران: دار ال المحاسن،  ، احمد بن محمد بن خالد برقی . 
  ق.1417رو : دار الف ر، ی، باألشراف انساب ی، یحیبالذری، احمد بن 
  ،ن: نشر احسدان، ، ارجمه سالم افسری، اهرافیركنقد و بررسی اندیشه تبهنساوی، سالم

 ش.1388چاپ اّول، 
  ،تب العلمیة. ، بیرو : دار السنن ترمبىارمذی، ابوعیسی 
  ،م تددب اإلعددالم غتترر الحكتتم ودرر الكلتتمامیمددی آمدددی، عبدالواحددد بددن محمددد ،

 ش.1366، یاإلسالم
  ، چداپ اّول،  ، قم: نشر دفتر ابلیغا  اسالمی ف غرر الحكم ودرر الكلمیتصنددددددددد ،

 ش.1366
  ،اهدران: مؤسسده انداز و چشتم كتردستان: مبانی، عملکگرایی در پا افراطجمالی، جواد ،

 ش. 1390سازان نور، چاپ اّول،  اندیشه
  ،ق.  1409، ، قم: مؤسسة آل البیتعةیوسائا الشحّر عاملی، محمد بن حسن 
  ،ش.1379، اهران: اسوه، أعالم النساء المؤمناتحسون، محمد 
 انتشار  عصدر پرچمدار پیروزى خون بر شمشیرسید الشهداءالله،  حسینی، نعمت ،

 ش.1381انقالب، چاپ اّول، 
 مؤسسه آل البیتقرب االسناد، عبدالله جعفر،  حمیری ، . 
  ،قم: انتشارا  اسماعیلیان.تفسیر نور الثقلینحویزی، عبدعلی بن جمعه ، 
  ،قم: انوار الهدی.مقتل الحسینخوارزمی، موف  بن احمد ، 
 قددم: مؤسسدده فرهنگددی احقیقدداای فرهنتتگ ستتخنان امتتام حستتین، محمددد، دشدتی ،

 ش.1381،امیرالمؤمنین
 هاى اسالمی معاصر در جهان عرب: بررسی پدیتده بنیتادگرایی  جنبشمجیان، هرایر، كد

 ش. 1388یهان، چاپ پنجم، ك، ارجمه حمید احمدی، اهران: انتشارا  اسالمی
 چداپ اّول،    رضدیی: شدر ، قدم إلی الصوابإرشاد القلوب   لمی، حسن بن محمد،ید ،

 ق.1412
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 مؤسسده انظدیم و نشدر ، امام خمینیهای حضر   : سرودهدیوان امام، امام خمینی
 ش.1374، چاپ ششم، زمستان آثار امام خمینی

  ،اا[ ، ]بی فروشی محمودی تابك، اهران: نشر اشعاردیوان   یسبزواری، حاج هادی . 
 ش.1368، قم: منشورا  الرضی، األخبار الطوال،  فه احمد بن داودینوری، ابوحنید 
 رو : ی، بر واألعالمیات المشاهیخ االسالم ووفیتارن محمد بن احمد، یالد ذهبی، شمس

 ق. 1413دار ال تاب العربی، 
  ،بیرو : مؤسسة األعلمی للمطبوعا .صلح الحسنراضی، آل یاسین ، 
  ،القربدی، چداپ  ، انتشدارا  ذیت الفاظ قترآنمفرداراغب اصفهانی، حسین بن محمد

 ش.1383چهارم، 
 ش1388،  ، قم: نشر شاهددر سایه آفتاب،  ، محمدحسن رحیمیان  . 
 قدم: مدرسده امتدهایدادها، پیتها، رو زهیها، انگ شهیعاشورا ر،  نژاد و سعید داودی رستم ،

 .  الب علی ابن ابی
 ش. 1387، قم: دلیا ما، چاپ اّول، وهابیان را بهتر بشناسیماصغر،  رضوانی، علی 
  اكبدر حسدینی نیشدابوری، قدم علی سدید به اهتمام ،رفیع گفتارمحمدی، ناصر، رفیعی: 

 ش.1392هفتم،  اپسازان اهور امام عصر، چ زمینه
  ،نامه كارشناسدی  ، پایان«های كالمی دیوبندیه نقد و بررسی اندیشه»رفیعی، محمد اهر

فرمانیان، استاد مشاور: حسن یوسدفیان، قدم: مؤسسده امدام ارشد، استاد راهنما: مهدی 
 ش.1390خمینی، 

  ،اقدریظ سلفیه بدع  یا مبهب: نقدى بر مبانی وهابی رمضان البو ی، محمد سعید ،
هدای آسدتان قددس  زاده خراسانی، ارجمه حسین صدابری، مشدهد: بنیداد پژوهر واعظ

 ش.1389رضوی، چاپ چهارم، 
  ،بع بغدداد، لصادق فی الرد علی الفرقة الوهابیة المارقةالفجر ازهاوی، جمیا صدقی  ،

 م. 2004
  ،اصحیم محمد انصاری زنجانی، قم: الهادی.تاب سلیمکسلیم بن قیس هاللی ، 
 رو : نشر دار التعارف. ی، بنیثورة الحس، ین، محمدمهدیالد شمس 
  ،ق.   1414، قم: مؤسسة دار الهجرة،  نهج البالغهصبحی صالم 
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  ،مؤسسه احقیقا  و نشدر دائرة المعارف تشیعصدر حاج سیدجوادی، احمد و دیگران ،
 معارف اها بیت) (.

 بیدرو : دار الصددی  الفجر الصادق فی الرّد علی فرقة الوهابیةزهاوی، جمیا،  صدقی ،
 األكبر.

  ،قم: انتشدارا  مفیدد، ربال از والدت تا بعد از شهادتکشهید  با بایی قمی، اقی ،
 ش.1370وم، چاپ د

  ،قدم: انتشدارا  جامعده المیتزان فتی تفستیر القترآن با بایی، سید محمدحسدین ،
 ق.1417مدرسین حوزه علمیه قم، 

 ،چداپ  ، مشدهد: مراضدیاإلحتجتاج علتی أهتل اللجتاج   برسی، احمد بن علدی ،
 ق.1403 اّول، 

 تید، قدم: مؤسسدة آل البإعالم الورى بأعالم الهتدى،   برسی، فضا بن حسن ،
 ق.1417

  ، اهدران: انتشدارا  ناصدر خسدرو، سدوم، ر القترآنیتفست یان فیمجمع البددددددددد ،
 ش.1372

 ق.  1387رو : دار التراث، دوم، ی، بخ األمم والملوكیتارر، ی بری، محمد بن جر 
 ،دار الاقافدة،   اصدحیم مؤسسدة البعادة، قدم: ،یاألمتال   وسی، محمدد بدن الحسدن

 ق.1414
  ،ارجمه محمدعلی پوشی و محمدرضا بلدوردی، و خواهرانش القاعدهمیا، ك ویا ،

 ش.1391سازان نور، چاپ اّول،  اهران: مؤسسه اندیشه
 اللده  تبدة آیت ، قدم: م شترح نهتج البالغتهالحدیدد،  ابدن ابی  الله، عبدالحمید بن هبة

 مرعشی.
  ،اا[.  ی، ]بیرو : منشورا  اعلمی، بخ ابن خلدونیتارعبدالرحمن بن محمد 
  ،اا[. ، مصر: ]بیالفریضة الغائبةعبدالسالم فرج، محمد 
  ،فروشی  اام معزی، اهران: انتشارا  كتابك، ارجمه محمدابوالشهداءعقاد، محمود

 ش.1341ه، یه اسالمیعلم
  ،بیرو : مؤسسة الفجر.افیةكالنصائح العلوی، محمد بن عقیا ، 
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  ،قم: دفتدر ابلیغدا  التبلیغتب دیوبند و جنبش جماعة كمعلیزاده موسوی، سید مهدی ،
 ش. 1392اسالمی، چاپ اّول، 

  ،ق. 1433، قاهره: دار البیضاء، الفریضة الغائبة: عرض و نقدعماره، محمد 
  ،ز مددیریت حدوزه علمیده، چداپ دوم، كد، قدم: مرآشنایی با فرق تسننفرمانیان، مهدی

 ش.1388
  ، ؤسسه آموزشی و پژوهشدی ، قم: مسّن   المی اهلکنامه فرق و مباهب  درسددددددددد

 ش.1390مذاهب اسالمی، چاپ اّول، 
  ،اهران: نشر فرهنم اسالمی.گفتار فلسفیفلسفی، محمداقی ، 
  ،ش.1389، اهران: بنیاد بعات، دوم، هگفتارهاى ارزندفیروزیان، غالمرضا 
  ،ق1415، اهران: انتشارا  الصدر، دوم، ر الصافییتفسفیض كاشانی، مال محسن. 
  ، ارجمه حسین محفدوای، قدم: بنیداد معدارف حیاة االمام الحسینقرشی، باقر شری ،

 ش.1380اسالمی، 
  ، ق.1428، بیرو : مركز الحضارة، فقیه الصحوة االسالمیةقرضاوی، یوس 
  ،تدب  )افسیر قر بدی(، بیدرو : دار ال ام القرآنكالجامع ألحقر بی، محمد بن احمد

 العلمیة.
  ،ش.1368تبة الصدر،  ، اهران: موااللقابالكنی قمی، شیخ عباس 
  ، ش. 1378، قم: مؤسسه انتشارا  دار العلم، سوم، مفاتیح الجنانددددددددد 
 اا[. جا[: ]بی ، ]بیوقایع األیام،  ددددددددد 
 تب ، دار ال موسوی جزائری  ، اصحیم تفسیر قمی،  قمی، علی بن ابراهیم  
 الدین فارسی. ارجمه جالل، مشعلی و دژى امام علیتانی، سلیمان، ك 
 البیت. مؤسسه آلقم: ،  اختیار معرفة الرجال، محمد بن عمر،  شیك 
 اكبر غفاری و محمد آخونددی، اهدران ، اصحیم علی یالكاف،  عقوبینی، محمد بن یلك  :

 ق.1407 ة، چاپ چهارم، یدار ال تب اإلسالم
 ز دیدگاه قرآن، سّن  و برهانبررسی و نقد آراى سلفیه درباره توحید ابداشتی، علی،  الله ،

 ش.1392قم: نشر احسین، چاپ اّول، 
 قم: چاپ اّول،  ، نشر دارالحدیث ون الحكم و المواعظیعای واسطی، علی بن محمد، یل ،

 .444ش. ص  1376
  ،قم: مؤسسة آل البیت) (.تنقیح المقالمامقانی، عبدالله ، 
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 بیدرو : األقتوال واألفعتال نتز العمتال فتی ستننکالدین،  متقی هندی، علی بن حسام ،
 ق.1409مؤسسة الرسالة، 

 ق.1403، بیرو : دار احیاء التراث العربی، بحار األنوار،  مجلسی، محمدباقر 
  ، هی، اهران: نشر اسالمشرح أخبار آل الرسول یمرآة العقول فددددددددد  . 
 اا[. ، ]بیاملة لمؤلفات الشیخ محمدمهدى آصفیكالمجموعة ال 
 مؤسسدة آل  ، قدم  مستتدرك الوستائل و مستتنبل المستائل،   نییرزاحسدمحدث نوری، م :

 ق.1408 اّول،   ، چاپتیالب
 اهران: دار ال تب االسالمیة.ریاحین الشریعةالله،  محالای، ذبیم ، 
  ،آفتاب تابان والی  امام حسینمحمدی اشتهاردی، محمد. 
 ش.1393ث، سوم، ی، قم: دار الحدهاى آموزنده خاطره، محمد، یشهریر یمحمد 
  ،اهران: سازمان چاپ و انتشارا  وزار  فرهندم و السعادةنهج محمودی، محمدباقر ،

 ارشاد اسالمی.
  ،لبنان: دار البالغة.مجموعة وفیات األئمةمراجع من العلماء األعالم ، 
  ،قدم: ومت  استالمی در تشتیع و تستننكهاى سیاستی ح زمینهمسجد جامعی، محمد ،

 ش.1387ادیان و مذاهب، چاپ اّول، انتشارا  دانشگاه 
 ق. 1409، قم: دار الهجرة، مروج البهب ومعادن الجوهرن، ی، علی بن الحسیمسعود 
  ،اهران: انتشارا  صدرا.د مطهرىیآثار استاد شه مجموعه مطهری، مراضی ، 
 ش.1352، سوم،  ، چاپخانه بزرگ اسالمیرهبر آزادگان، رجبعلی،  مظلومی 
 ارجمده سیدهاشدم معرفة حجج الله علتی العبتاد یاإلرشاد ف، محمد بن محمد،  مفید ،

 تب االسالمیة. ، اهران: دار ال رسولی محالای
  ، چداپ ، قم: مؤسسه آل البیدتمعرفة حجج الله علی العباد یاإلرشاد فددددددددد ،

 ق.1413اّول، 
 ش.1374االسالمیة، تب  ، اهران: دار التفسیر نمونهارم شیرازی، ناصر،  م 
  ،اا[. جا[: ]بی ، ]بیالمجد فی تاریخ النجدنجدی، عامان 
  ،243، انتشارا  رشیدی، بی اا  ص معراج السعادةنراقی، احمد. 
  ،افرا دی و   هدای نگدره جریانك، مجموعه آثدار فیركشناسی ت تابکنصر اصفهانی، اباذر

 فیری از دیدگاه علمای اسالم. ا
 اللده  تبة آیت ، اصحیم هارون عبدالسالم بن محمد، قم: مفینوقعة ص،  نصر بن مزاحم

 مرعشی نجفی.
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  ،ه الخدوا ر(، ارجمده محمدرضدا عطدایی، ید)انب مجموعتة ورامورام، مسعود بن عیسی
 ش.1369مشهد: آستان قدس رضوی، 

 انتشدارا  مؤسسده ها آموخت  به انستان حسین کهدرسی ،  ریمنژاد، عبدال هاشمی ،
 ش.1347اّول، ، چاپ  فراهانی

  ،اا[. ، بیرو : دار الصادر، ]بیتاریخ یعقوبییعقوبی، احمد بن واضم 

ب(نشریات

 م.2013، نوامبر 5دراسا  السیاسیة، ش ال 
 26/4/1391، 7590، شماره رسالت روزنامه . 
  ش.1389، 11و  2 سراج منیر، ش 
  ش.1381، اسفند 33شمیم معرفت، ش 
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