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 )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

                                                           

 .403، ص5، ج تاریخ األمم والملوك بری،  ؛172، ص وقعة الطف؛ ابومخن ، 172ص  ،. همان1



   1394راهیان نور ويژۀ محرم الحرام  توشۀ ره 30

؛ 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
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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
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