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 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



   1394راهیان نور ويژۀ محرم الحرام  توشۀ ره 96

 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
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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
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