
 * ها و شبهات نهضت امام حسینرسشپ

 : پرسش

 اند؟کدام عاشورا نهضت پیامدهای

 : پاسخ
 پیامدهای قیام، این. بود اسالم ظهور از پس تاریخی رویداد ترین مهم عاشورا، قیام

 از برخی به ،ادامهماند. در  خواهد باقی آن، پیوسته ثمربخش نتایج که برداشت در مهمی
 : شود می اشاره این پیامدها

  ترویج وحدت اسالمي و قيام در مقابل ستمکاران. 1

 ترین مهم از آنان، های دل در تشیّع مکتب نفوذ و مسلمانان میان در همبستگی ایجاد

 در حسین امام شدن کشته»: نویسد می حسن ابراهیم حسن. بود عاشورا پیامدهای
 شیعیان رخداد، این از قبل. داشت بسیاری تأثیر آنها به بخشیدن وحدت و شیعیان تهییج

 نکرده نفوذ خود پیروان دل در که بود سیاسی نظریة یک گری شیعه زیرا بودند؛ پراکنده

 اعماق در و گشت آمیخته خون با گری شیعه شد، کشته حسین که هنگامی و بود
  1«.شد آنان راسخ عقیده و کرد نفوذ شیعیان قلوب

 علویان های قیام برای سرمشقی و شیعیان برای فروزانی مشعل حقیقت، در عاشورا، قیام

 علویان در که بود این الشهداء سید قیام نتایج از یکی»: گوید می مقرّم عالمه. بود

 خواستند می که علی فرزندان از یک هر کربال، حادثة از پس. گذاشت بزرگی تأثیر

 نیروهای توانست قیام این 2«.گرفتند  می سرمشق حسین امام جهاد از کنند، قیام
 فراهم را آنان دهیسازمان و سیاسی همبستگی زمینة و سازد حدمت را شیعه پراکنده

                                                
و « اندیشه قم»های اینترنتی  سؤاالت دینی، پایگاهیی به گو ملی پاسخمرکز  :های این بخش، ازها و جواب* سؤال

 .آوری و ارائه شده استجمع «اسالم کوئیست»

 جاویدان، انتشارات تهران: سازمان ترجمه ابوالقاسم پاینده، اسالم، سیاسی حسن، تاریخ حسن، ابراهیم. 1
  .351 ص ،1ج  ش،1366

 . 132 ص جهان، نشر تهران: کوفه، خونین انقالب عبدالرزاق، رهبر مقرم، موسوی. 2
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 حادثة ترینبزرگ حسین امام شهادت»: است معتقد اسالم دانشمند خربوطی،. نماید
 عنوان به شیعه که شد سبب و گردید شیعیان تبلور و لتشک به منجر که بود تاریخی

 آن اسالم اجتماع صحنه در مستقل، دینی و سیاسی مکتبی و مبادی با قوی، سازمان یک
  1«.کند جلوه روز

 اصيل اسالم نگه داشتن زنده و معرفي. 2

 توطئه ،بود. کربال دروغین اسالم از راستین اسالم تفکیک عاشورا، قیام اثر ترین مهم

 بین فرق و داد نشان جامعه به را پیامبر خالفت غاصبان و کرد افشا را سقیفه

 حسن سید شهید عالمه. ساخت آشکار مردم بر را موروثی سلطنت و اسالمی خالفت

 خالفت این حساب توانست، خود شهادت با حسین امام»: گوید میشیرازی

 متوجّه مردم و بردارد اموی عنصر واقعیّت روی از پرده و کند جدا اسالم از را انحرافی

. است پوشیده تن بر اسالم لباس که است جاهلی حکومت یک ،امیه بنی خالفت شوند

 ربطی هیچ که است ایظالمانه سلطنت اموی، حکومت که دریافتند مردم ترتیب، بدین

 حضرت، از پس خلفای تمام حقیقی ماهیّت حسین امام قیام اثر بر... ندارد اسالم به

 و عباسیان و امویان از دیگر خلفای شد. از این رو، کشف هم حضرت از پیش بلکه

  2«دهند. انجام اسالم نام به را خود نامشروع کارهای نتوانستند عثمانیان،

 تشيّع مکتب یافتن عظمت. 3

 بلکه گردید، واقع اسالم مورّخان تحسین و شگفتی مورد تنها نه خونین، قیام این

. دانستند قابل ستایش و عظیم حرکتی را آن نیز بیگانه شناساناسالم بعضی و مستشرقان

 نداشتند؛ خودگذشتگی از و هیجان کافی قدر به شیعه گروه ...» :گوید می براون پرفسور

 هیجان به مردم ترین سست عواطف شد و دگرگون کار عاشورا، رخداد از پس امّا

 3«شدند. اعتنا بی مرگ، حتّی خطر و رنج به نسبت چنانکه درآمد؛
 واقعه این زیرا شد؛ امویان تأسف و پشیمانی مایة کربال، حادثة»: گوید می هم نیکلسن

 و جا همه در آنان صدای و شدند صداهم حسین انتقام برای و کرد متحد را شیعیان

                                                
 . 73ص  ش،1357 اسالم، چهره انتشاراتی کانون یادگاری، عبدالصاحب ترجمه اسالمی، های انقالب خربوطی،. 1

  .44 ص ق،1414 ،العترة و الکتب دار نشر ، بیروت:مقتل االمام الحسین الکعبی، عبدالزهراء،. 2

 . 352 ص پیشین، پاینده، ابوالقاسم ترجمه اسالم، سیاسی حسن، تاریخ حسن، ابراهیم. 3
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 انعکاس شوند، آزاد عرب نفوذ از خواستند می که ایرانیانی بین و عراق مخصوصاً
  1«.یافت

 اموی دولت تزلزل. 4

 خود حسین که یافت درخواهی کنی، تأمل خوب اگر» :فرماید میمجلسی عالمه
 2«عاشورا. از پس مگر نشد، متزلزل اموی حکومت ارکان و کرد جدّش دین فدای را

 حکومت از مردم اسالمی، مهم مراکز در آن اخبار انعکاس و عاشورا فاجعة از پس
 تأثیر تحت قرن نیم حدود که دمشق و شام تر، درپیش شدند؛ رویگردان امیه بنی

 حتّی و داشتند پیامبر خاندان به نسبت دگرگون دیدگاهی مردم بود، معاویه تبلیغات

 کرده بندیآذین را شهر دمشق، به شهدا سرهای و بیت اهل اسرای ورود برای
 امام افشاگرانة نطق از پس امّا گفتند؛ می تبریک همدیگر به را پیروزی این و بودند

 یزید حتّی که شد دگرگون حدّی به وضع آمد، پیش آنجا در که حوادثی و سجاد

 کرد می تبرئه بود، کرده بیت اهل و حسین امام به نسبت که جنایاتی از را خود
 . انداخت می دیگران گردن بهاین حادثه را  و

 خوشحال حسین امام شهادت از آغاز در یزید آورده، طبری که روایتی موجب به
 حاکمه هیئت که نگذشت چیزی 3.شد نادم آن، اثر و نتیجه شدن پایدار با ولی گشت؛
 فاحش اشتباه به شده،حاصل نتایج ارزیابی از پس و درآمد به خیال و خواب از اموی،
 . برد پی خود

  مسلمانان بيداری. 5

 و مبارزه روح دمیدن با و داد شدیدی تکان را اسالمی جامعة، حسین امام شهادت
 کشیده آنان دور به اموی رژیم که را خودفرورفتگی در حصار آنان، وجود در فداکاری

 بیت اهل با حق که دریافت جامعه خراش، دل حادثة این پس از. ریخت هم در بود،

 پایبند اسالمی های ارزش و اصول به تنها نه آنها، مخالف دولت و است پیامبر
 جاهلیت به را اسالمی جامعة خواهد می که است مستبد و خونریز رژیمی بلکه نیست،

                                                
  همان.. 1
 . 99 ص ،45 ج ق،1403 ،الثانيه الطبعة الوفاء، مؤسسة بیروت: ،األنوارمحمدباقر، بحار  مجلسی،. 2

 تاریخ جریر، بن دمحم طبری، ؛208 ص تا، بی ،المدنی مطبعة نشر قاهره: خلفاء، تاریخ الدین، جالل سیوطی،. 3

 . 506 ص ،5ج  ق،1403 چهارم، چاپ اعلمی، مؤسسه بیروت: طبری،
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 شیعیان و شد ایجاد حکومتی دستگاه علیه تنفّر از موجی رو، این از 1.برگرداند نخستین

 شدند پشیمان شدّتبه بودند، نکرده یاری را پیامبر فرزند اینکه از و آمدند خود به
 قیام توابین، نهضت زمینة و فراگرفت را اسالمی جامعة سراسر بیداری موج تدریجبه و

  2.گشت فراهم ها قیام دیگر و حرّه

 علي خاندان محبوبيت. 6

 آنها بیشتر شناساندن و اجتماع در علی خاندان محبوبیت عاشورا، پیامدهای دیگر از

 در ابوسفیان خاندان شدید تبلیغات اثر در که ملّت عواطف و افکار بود. مسیر مردم به

 کلیبه کربال واقعة از بعد بود، علی ،مؤمنان امیر خاندان از گرفتن فاصله معرض

 اسالم های رگ در که بود ای تازه خون منزلة به واقع در که محبوبیت این. گردید عوض

 دیگر که ساخت استوار چنان را علی خاندان موقعیت آرامآرام کرد، می پیدا جریان

را از ستمگران بعدی  مؤمنان امیر دودمان به  یورش و  زدن شبیخون گونه هر امکان

 و حتمی خطر یک از واقعی، و اصیل اسالم هم و نبوت خاندان هم نتیجه، گرفت. در

  3.یافت نجات قطعی سقوط

  شهادت و جهادترویج فرهنگ . 7

 به امر خدا، راه در جهاد شهامت، شجاعت، ایثار، باوری،دین درس عاشورا، قیام
 حکّام مقابل در جسارت و گری پرخاش و جوییستیزه روحیة و منکر از نهی و معروف

 عنوان به را بیت اهل مکتب پیروان و نمود ایجاد مسلمانان در را جور

 تاریخ در شیعه رهبران و مبارزان. کرد معرفی پیامبر دین حامیان ترین سرسخت
 فداکاری شجاعت، رشادت، از انگیزیاعجاب های صحنه خود، آفرینحرکت های جنبش

 هیچ برابر در و ندادند راه دل به حاکم قدرت از و ترسی بیم هرگز و نمود خلق ایثار و
 های طوفان و سهمگین های موج برابر در و نشدند تسلیم گیری سخت و ظالم حکومت

 رزمندگان که بهایی. داشتند برافراشته قد همواره شهادت، گذرگاه از گذشتن با کن، بنیان

                                                
 . 256 ص التعارف، دار نشر بیروت: ،الحسين ثورة دمهدی،محم الدین، شمس. 1

 . 172 ص ،3ج  تا، بی اعلمی، منشورات بیروت: خلدون، ابن تاریخ د،محم بن عبدالرحمن. 2

 ش،1383 دوم، چاپ نشر،به شرکت مشهد: آموخت، ها انسان به حسین که درسی عبدالکریم، نژاد،هاشمی. 3
  .124 ص
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 این داشتن برافراشته برای تاریخ طول در حسینی انقالب سرخ خطّ تداوم در شیعه
 ،شیعه از کوش سخت مبارزی زمان، هر در. است نبوده ناچیز نیز اند داده پرافتخار پرچم

 شهدای دیگر و علی بن حسین قبر سرانجام، 1.است داشته دوش بر را پرچم این

 اهللسبیلفی مجاهدان و بیت اهل راه راهیان و خدا عاشقان میعادگاه عنوان به کربال،
یا » شعار زیر داد، رخ عباسبنی و امیهبنی دورۀ در که هایی قیام بیشتر حتّی درآمد؛
 طف شهید مزار بر آن، برای پیمان و قیام نقشة. گرفت انجام و رونق «الحسین لثارات
 آنان  میعادگاه و الهام کعبة و ستمضدّ  مبارزان پایگاه مقدّس، مزار آن و شد می منعقد

  2.بود
 : پرسش

 کرد؟ اعتراض حسن امام صلح برابر در حسین امام که دارد صحت آیا
 : پاسخ

حسنین دربارۀ اکرم پیامبر از چند احادیثی نقل به در پاسخ به این پرسش، ابتدا
 : پردازیممی ،رساندمی اثبات به اشتباه یا خطا گونه هر از را آنان بودن دور و عصمت که

َُشَباِبُ»ـ  َدا َُسيِّ ُاْلُحَسْيُن َُو ةُُاْلَحَسُن ُاْلَجنَّ ْهِل
َ
حسن و حسین دو سرور جوانان اهل  3؛أ

 «.بهشت هستند

حسن و حسین دو امام هستند، قیام کنند  4؛َقَعَداَُقاَماَُوُِإْنُُُاْلَحَسُنَُوُاْلُحَسْيُنُِإَماَماِنُِإْنُ»ـ 
  «.یا بنشینند

ُاْبِني»ـ  َهُُيْصِلُحُِبِهَُبْيَنُِفَئَتْيِنُِمَنُاْلُمْسِلِميَنَُهَذاُُُِإنَّ ُاللَّ ٌدَُلَعلَّ سید )حسن( این فرزندم،  5؛َسيِّ
 « .و آقاست و خداوند، او را سبب صلح و سازش دو گروه از مسلمانان قرار خواهد داد

 بزرگان و سروران از هم و اندبهشت اهل از هم حسنین نخست، حدیث طبق بر
 گفتار و افعال تمام تصح بر دلیل ترینروشن و بهترین این روایت، و باشندمی بهشت

 . است شانحیات طول در آنان

                                                
 . 123 ـ 122 ص سیاسی، کتاب نشر تهران: آن، های ریشه و اسالمی انقالب عمید، زنجانی،. 1
 . 862 ص آسیا، انتشارات تهران: اسالم، تکاملی انقالب الدین، جالل فارسی،. 2
 . 89 ، ص1 ج م،1977 دوم، چاپ ،العلمية دار الکتب قم: ،علی بن الحسين االمام حياة القرشی، باقر، شریف. 3

 ق/1400 ،اوّل چاپ محمودی، مؤسسه بیروت:، حسن امام بخش دمشق، تاریخ عساکر، ابن ؛91 ص همان،. 4
 . 129 ص م،1980

  .95 ، ص1 ج ق،1393 م/1973 سوم، پیشین، چاپ ،علی بن نيحسال االمام حياة القرشی، باقر، شریف. 5
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اشاره  جعفری شیعة حقة مذهب اعتقادی مسلّم و قطعی از اصول یکی به دوم، حدیث

 و گفتار کردار، تمام در معصوم امامان از یک هر بر این اساس،. دارد

 اگرچه ممکن. هستند متعال خدای جانب از مأمور و مأذون خود، های گیری تصمیم

 تصمیمی و جداگانه سیاستی آنان از یک هر زمان، شرایط و مقتضیات به جهت است

 تأیید مورد اعمال این همة که آنجا از ولی نمایند، اتخاذ ائمه با دیگر متفاوت ظاهر به

 آنان عصمت با منافات وجه هیچ است، به اسالمی جامعة مصلحت به و متعال خداوند

 . داشت نخواهد

 ائمة توسط مختلف هایزمان در گوناگون تصمیمات و هاسیاست اتخاذ اینکه ضمن

 از متنوّع و گوناگون هایتصمیم اتّخاذ به تشبیه توانمی را طهارت و عصمت

بنا بر  گاهی که نمود فرزندانش یا فرزند تربیت و صالح باره در مهربان پدری جانب

 بنا بر نیز گاهی و داده خرج به مدارا و نرمش فرزند اعمال مقابل در مصلحت،یک 

 برای فقط اینها، البته همه که دهدمی خرج تندی را به جدّی و سیاست دیگر، مصلحتی

 . است فرزند تربیت و اصالح

 اصلی وظیفة بنا بر ایشان که خورد رقم ایگونه به نیز مجتبی امام زمان وضعیّت

در واقع  امّا تلخ، داد که ظاهراً صلحی به تن بود، دین و اسالم حفظ همان که خود

 حوادث تحلیل و تجزیه و درک توانایی سطح که بود؛ چرا دین بقای پرفایده و ضامن

 داد. از این رو، انجام اقدامی بتوان که بود آن از ترپایین جامعه، آن مردم برای عصر آن

 تشخیص به قادر فرزندش که گرفته قرار وضعیتی در که پدری مانند نیز حسن امام

 مانند که زمان آن جامعة مقابل در باشد،می سکوت به او ناچار و نبوده خود صالح

 . شد سکوت نبود، مجبور به بدی و خیر تشخیص به قادر نادان، کودکی
حدیث سوم  آینده، رخدادهای به نسبت پیامبر غیب علم گرفتن نظر در با ،طرفی از

 توسط معاویه با صلح همان که ایحادثه چنین وقوع به ایشان آگاهی و علم حکایتگر

 وقوع به علم با و اساس همین بر سوم حدیث اصالً و باشدمی ،است مجتبی امام

 امام است ممکن چگونه حال .گردیده است صادر پیامبر از آینده، در ایحادثه چنین

 برادرشان و جد همانند و اندبهشت اهل پیشگامان از برادرشان همانند که حسین
 نمایند؟ معاویه با برادر اعتراض صلح به اقدام دارند، غیب علم به تام احاطة و آگاهی

 قبیل: از باشد،می امامت الزمة که امور ، بسیاریـ  البته نیست که ـ  باشد گونه این اگر
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 و جامعه مصالح گرفتن نظر در پیامبر، راه ادامه و پیروی اطاعت، زمانه، اوضاع به آگاهی
و  رفت خواهد سؤال زیر است، معصوم امام بارز صفات و هامشخصه از که دین حفظ

  .است مُبرا هاکاستی این از ،حسین امام مقدّس ساحت البته صد
 پرسش:

ُ» حدیث مفهوم جاۀَُسفيَنةَُُُوُُالُهدىُِمْصَباُحُُالُحَسينُِانَّ  جمله فقط این چرا چیست؟« النِّ

 بیان شده است؟ حسین امام مورد در
 : پاسخ 

َُلَمْكُتوٌبُإ»: است آمده روایی منابع در ُه َُنَجاةَُُيِميِنَُُُعَلىُُنَّ َُسِفيَنُة َُو ُِمْصَباٌحَُهاٍد ِه  1؛َعْرِشُاللَّ
 «.است نجات کشتى و هدایت چراغ حسین،: است شده نوشته عرش راست طرف در

 این از حسین امام فقط معصومین ائمه بین از چرادر پاسخ به این پرسش که 

 چراغ همگی و هستند واحد نور ائمه اگرچه: گفت باید شدند، برخوردار لقب
 آنان شخصیت از ایجنبه تا گردیدمی باعث زمانه شرایط اما آیند،می حساب به هدایت
. گردند الهی اسمای از اسم یک مظهر ،نتیجه در و برسد فعلیت به و کند پیدا تجلی

 ذیل توجه نمایید.  مثال دو برای توضیح این مطلب، به

 با است؛ ملقب باقر() علم شکافنده به پنجم امام تنها ،ائمه بین از :اولمثال

 در اینکه مگر نیست، این و بودند برخوردار لدنی علم از معصوم امامان همه اینکه

 جدیدی افکار و هانحله سویی از کرد،می زندگی پنجم امام که شرایطی و زمان
 بستر و فضا این در. بود گراییده ضعف به امیهبنی دولت دیگر، سویی از و کرده بروز

 ،همام امام آن که بود اینجا. شود تبیین تشیع مکتب اصول که بود ضروری شده،فراهم

 به صادق امام زمان در که ایحوزه چنین رهاورد و کرد اندازیراه را درسی حوزه

 که بود زیادی شاگردان تربیت و بیت اهل مکتب دقیق تبیین رسید، کامل شکوفایی
 در نقش این نمود. آوردند روی تشیع مکتب تبلیغ به اسالم جهان مناطق دورترین در

 شود گرفته کار به امام آن برای( علم شکافنده) «باقر» لقب تا گردید باعث پنجم امام
 ویژه نقش گویای تنها بلکه اند،نبوده عالم دیگر، امامان که است آن معنای به نه ،این و

 . است بیت اهل مکتب هایشاخصه و خطوط ترسیم در باقر امام علم

                                                
 .400ص ، ق1390 ، سوم چاپ ، اسالمیه تهران: الورى، إعالم حسن، بن فضل االسالم امین طبرسى،. 1
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 ثار» لقب از حسین امام و علی امام فقط ،معصوم امامان بین از :دوممثال

 به آنان همه اینکه با ؛برخوردارند( است خدا او مدَ ولیّ که کسی یا خدا خون) «اهلل

 این دلیل. است شده ایشان نصیب خدا راه در شهادت و اندنرفته دنیا از طبیعی مرگ

 شرایط، آن در و شد ریخته زمین بر امام دو آن خون تنها امامان، بین از که است آن امر،

 است و داشته اسالم به بخشیحیات در را تأثیر و نقش بیشترین شهادت، از گونه این

 عبارت به است؛ نکرده بروز دیگر امامان در شده،یاد ویژگی که است حالی در این

 شرایطاما  اند، بوده الهى اسمای و صفات از کاملى جلوه امامان همه اینکه با دیگر،

 کند پیدا تجلی آنها شخصیت از ایجنبه که گردید می باعث زمانه هایویژگی و خاص

 بُعد یک زمان، هر در و گردند الهی اسمای از اسم یک مظهر آنان و برسد فعلیت به و

 . باشد  داشته خاصى جلوه آنان وجودی ابعاد از

 شده استفاده حسین امام برای تنها «نجات کشتی و هدایت چراغ» لقب اینکه چرا اما

. بود ویژه بسیار خاص و حسین امام شرایط و موقعیت: گفت باید جواب در است،

. نماید واژگون را اسالم چهره مسموم، تبلیغات با بود توانسته امیهبنی شرایط، آن در

 اجازه که اسالمی باشد؛ هاانسان گر هدایت توانستنمی اسالمی چنین که است روشن

 و نژادی تبعیض که اسالمی باشد؛ قمارباز و خوارشراب انسان یک آن، خلیفه دادمی

 !شدندمی حاضر جماعت نماز بر مستی حالت در سردمدارانش و پذیرفتمی را طبقاتی

ْخُرْجُ: »فرماید مى گوید، مى سخن خود قیام هدف از که آنگاه امام
َ
ُأ يَُلْم نِّ

َ
َُلُُُأ َُو ِشرا 

َ
أ

ي َُجدِّ ِة مَّ
ُ
ُِفيُأ ْصََلِح ُاْْلِ ُِلَطَلِب َُخَرْجُت َما

ُِإنَّ َُو َُظاِلما  َُل َُو ُُمْفِسدا  َُل َُو  براى نه من 1؛َبِطرا 

 نه بیهودگى؛ و گذرانى خوش براى نه و ام افتاده راه به مسئولیت، وانهادن و طلبى راحت

 را جدم امت خواهم مى بلکه تبهکارى؛ نه و است بیدادگرى و ستمکارى ام انگیزه

 « .کنم اصالح

                                                

: فرماید مى دیگر اى جمله در امام .264ص  ،2پیشین، ج ، على بن الحسين االمام حياة باقر، القرشی، شریف. 1

 . 328ص  ،43پیشین، ج  بحار األنوار، محمدباقر، مجلسی، ؛«.اَنکِرُ المُنکَرَوَ  اَللَّهُمَ اِنَّی اُحِبَُّ المَعرُوف»
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 که بینید نمى مگر: »فرماید مى خود، زمانه اجتماعى وضعیت ترسیم از بعد حضرت آن
 و فاسد محیط چنین در کشند؟ نمى باطل از دست مردم و شود نمى اجرا عدالت و حق

 1«.است پروردگار مالقات و مرگ آرزومند ایمانى با فرد هر اى، آلوده

ُةُ: »فرمود شد، خبر با یزید زمامداری از که آنگاه یا مَّ ََلُمُِإْذَُقْدُُبِلَيِتُاْْلُ ْسََلِمُالسَّ َوَُعَلىُاْْلِ
يَدُُُِمْثِلُُُِبَراٍعُ  و بخشد نجات نابودی از را اسالم هم توانست، شرایطی چنین در امام 2«.َيِز
 و بگذارد نمایش به و نماید ترسیم جهانیان برای عمل در را واقعی اسالم ابعاد تمام هم
 حادثه در جهت، این نماید. از تجسم هاانسان برای را هدایت و نجات راه واقع، در

 وجود از هاخوبی و فضایل همه ظهور و بروز شاهد ما عاشورا، روز ویژهبه و کربال

 تمام که باشیم داشته را ادعا این توانیممی و هستیم یارانش و حسین امام مقدس
 تاریخ، زندههمیشه تابلوی این کربال، زمین در خون رنگ با ایشان توسط اسالم ابعاد

 همه تا نشد فراهم شرایط این ،دیگر امامان برای که حالی در است؛ شده نقاشی
 هدایتی ابعاد تمام و دهند قرار جویانحقیقت دید معرض در را خود فضایل و هاویژگی
 بود آنان عهده بر که بود ایوظیفه مقتضای به البته ،این و بگذارند نمایش به را اسالم

 الگویکه  بودند موظف آنان و طلبیدمی هم را خاصی رفتار خاص، شرایط هر که
 سوی از محدودیت، این یعنی دهند؛ ارائه بشریت به را شرایط همان مناسب رفتاری
 همین جهت به. کردمی اقتضانیز  را محدودی الگویی رفتار که است بوده یشرایط

 حسین امام خود و حادثه این است، برخوردار آن از عاشورا واقعه که جامعیتی
ها فتنه طوفانی دریای در و شودنمی گمراه کسی چراغ، این به نگاه با که شدند چراغی

 در که آنهایى براى است هدایت چراغ امام آن دیگر، عبارت به شد؛ نخواهد غرق
 و دست دنیا گرداب در که آنهایى براى است نجات کشتى و آمدند گرفتار جهل ظلمات

َُبَذَلُ: »خوانیم مى حسین امام اربعین زیارت در از این رو، .زنند مى پا ِفيَكُُُُمْهَجَتهَُُُُو
ْنَيا ْتُهُالدُّ ََلَلِةَُوَُقْدَُتَواَزَرَُعَلْيِهَُمْنَُغرَّ  پاکش خون 3؛...ِلَيْسَتْنِقَذُِعَباَدَكُِمَنُاْلَجَهاَلِةَُوَُحْيَرِةُالضَّ

                                                
الْمَوْتَ ِِالَّ  ال أَرَی لِقاءِاللَّهِ مُحِقًّا، فَإِنَّی عَنْهُ، لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فی یُتَناهی أَال تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ ال یُعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ الْباطِلَ ال. »1

ق، ج 1406للمطبوعات،  التعارف بیروت: دار الشیعه، امین، محسن، اعیان) «.سَعادَةً وَ الَ الْحَياةَ مَعَ الظَّالِمينَ ِِالَّ بَرَمًا
 (235 و 234ص  ،اوّل بخش ،4
 و زمامدار دچار مردم و جامعه که گفت؛ آنگاه وداع آن با و خواند را مسلمانى و اسالم فاتحه باید دیگر». 2

  (11ش، ص 1348 جهان، انتشارات تهران: ، الطفوف قتلى على اللهوف طاووس، )ابن «.گردند یزید مانند رهبرى

 . 331 ص ،98 پیشین، ج بحار األنوار، محمدباقر، مجلسی،. 3
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 در بخشد؛ نجات گمراهى سرگردانى و جهالت از را بندگانت تا ریخت تو راه در را
  «.بودند شده دستیک او ضدّ بر دنیاطلبان که حالى

  پرسش:

چه  ، ازحسین امام، از جمله مربوط به اهل بیت هایمراسم و عزاداری
 است؟ شده شروعزمانی 

 این خصوص در نه تنها چیزی ،کنیممی نگاه ائمه و پیامبر زندگانی وقتی به
  د.اننموده منع کارهایی نیز چنین از بلکه ،یابیمنمی

 پاسخ: 
 :رسدمی نظر به چند ضروری نکاتی به توجه ،پاسخ به این پرسش برای

 صفات و بماند زنده باید بشر، تاریخ برگزیده و برجسته هایشخصیت خاطره و یاد. 1 

 امامان و پیامبر که بینیممی رو، این باشد. از توجه مورد آنان پسندیده حاالت و

 حضرت شهیدان ساالر و سید ویژهبه شهیدان، نام و یاد داشتن نگه زنده در معصوم

 . گرفتندمی بهره گوناگونیهای  شیوه از، حسین امام
  :عزا وجود دارد؛ از جمله اقامه و شهدا بر هایی از گریهدر تاریخ اسالم، نمونه. 2

برآمد.  او جوىوجست به عبدالمطلب دختر صفیه ،به شهادت رسید حمزه چون ـالف

 صفیه. بگذارید آزادش: فرمود پیامبر شدند، مانع حمزه جسد و او میان انصار وقتی

 و کرد مى گریه هم پیامبر گریست، مى بلند او چون و نشست حمزه پیکر کنار و آمد

 دختر، فاطمه. نمودمى گریه آهسته هم پیامبر گریست، مى آهسته او گاه هر

 هرگز»: فرمود مى و کرد مى گریه او گریه با هم حضرت آن و گریست مى هم پیامبر
 فاطمه و صفیه به خطاب آنگاه «!است نرسیده من به تو مصیبت بزرگى به مصیبتى

 براى گانههفت هاىآسمان در که داد خبر من به جبرئیل اکنون هم! دهید مژده»: فرمود
  1«.است خدا رسول شیر و خدا شیر او که اند نوشته حمزه

 هاى خانه از یکى به شد. وقتی روان مدینه سوى به پیامبر احد، جنگ از بعد ـب
 دیده در کنند. اشک مى گریه و نالند مى خویش کشتگان بر که شنید گذشت، انصار

 بن سعد چون و« .گرید نمى حمزه بر کسى اما: »گفت و بگریست و شد جمع حضرت

                                                

 نشر مرکز تهران: مهدوى دامغانی، ترجمه محمود ،پیامبر هاىجنگ تاریخ مغازى عمر، بن محمد واقدى،. 1
 . 209 ش، ص1369 دوم، چاپ دانشگاهى،
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 کارهاى: »گفتند قبیله زنان به بازگشتند، عبداالشهلبنى محله به حضیر بن اسید و معاذ

  1«.بگریند پیامبر عموى بر بروند و کنند رها را خویش

 بن عبداهلل و حارثه بن زید و طالبابى بن جعفر هشتم، سال در اسالم پیامبر ـج

 ناحیه از شام در جایى به فرستاد. لشکر شام به با روم جنگ براى لشکرى با را رواحه

 هر سه شهید شدند.  جنگ، دررسید.  شد،می گفته «تهمو»آن  به که دمشق زمین از بلقاء

 از را جعفر شهادت خبر وقتی: گفت بود، جعفر زن که خثعمى عمیس دختر اسماء،

 در شنید؛ مرا آواز خدا رسول دختر فاطمه و «جعفراه! وا»: زدم فریاد شنیدم، خدا رسول

 حالی در خدا رسول ،پس «عمویم! پسر واى اى ؛عماه ابن وا»: زد مى فریاد که حالی

َُُعَلى»: گفت مى و رفت بیرون ریخت، مى اشک اختیاربى و کشید مى را خود رداى که
َُفْلَتْبِكُاْلَبَواِكيُُِمْثِلُ  سپس «.کنند گریه کسی چون جعفر بر باید کننده،گریه زنان ؛َجْعَفٍر

 فاطمه ،پس «.گرفتارند آنها که ساز فراهم خوراکى جعفر خانواده براى فاطمه! اى: گفت

 2شد. معمول هاشمبنى میان در ،این و کرد تهیه خوراک آنان براى روز سه

 سوره چون که کند مى  نقل عبّاس ابن از عکرمه،: اهلل رسول بر فاطمه گریه دـ

. اند داده من به مرا مرگ خبر: فرمود فراخوانده، را فاطمه پیامبر شد، نازل نصر

 من اهل از کس نخستین تو که مکن گریه: فرمودگریستم. پیامبر: گوید فاطمه

 3خندیدم. شوى. آنگاه مى ملحق من به که هستى

: حسین امام عزاداری بزرگداشت گوناگون هایشیوه و شیعه بزرگوار امامان ـ ه

 اند،گرفته کار به حسینی نهضت داشتن نگه زنده برایامامان که هاییشیوه از یکی

 و کربال سوزجان هایمصیبت برای گریاندن و گریستن سوگواری، مجالس برپایی

 . است مناسب هایزمان در حادثه آن یادآوری

                                                
  .1040 و 1039 ص ،3  ج پیشین، الطبری، تاریخ جریر، بن محمد طبرى،. 1
 .63، ص21، پیشین، جاألنوارمجلسی، محمد باقر، بحار . 2
 و فرهنگ انتشارات محمود مهدوی دامغانی، تهران: ترجمه الکبرى، الطبقات کاتب، سعد بن محمد واقدى،. 3

 عباس خلیلى، و ابوالقاسم حالت تاریخ این اثیر، ترجمه اثیر، بن على الدین عز ؛188، ص 2ش، ج 1374 اندیشه،
 . ش1371 علمى، مطبوعاتى مؤسسه تهران:
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 این بود. در عاشورا قضیه سوگوار پیوسته ،امامتش دوران طول در سجاد امام
 1.آمد به شمار کنندگان( گریه )بسیار «بکائین» از که گریست قدر آن مصیبت،

 در حسین امام برای عاشورا روز در باقر امام که کندمی نقل حضرمی علقمه
در این  و گریستمی جدش برای حضرت آن خود و کردمی عزا اقامه اشخانه

 حضرت آن برای: فرمودمی بودند، خانه در که کسانی به و کردنمی تقیه خصوص،

 2.بگویند تسلیت یکدیگر به حسین مصیبت در و کنند سوگواری

 امام یاد به اینکه جز ؛ننوشیدم سرد آب هرگز من»: فرمود رقی داود به صادق امام

 3«.افتادم حسین

 را مردم همواره بلکه گریستند،می شهیدان ساالر عزای در خود تنها نه اطهار ائمه
 کس هر»: است آمده روایتی در. نمودندمی ترغیب و تشویق حضرت آن بر گریستن به

 کس هر و است بهشت پاداشش بگریاند، را تن یک [حتی]یا  بگرید، حسین بر
 4«.است بهشت پاداشش نیز بگیرد خود به گریه و اندوه حالت

 خواندند،می محافل و مجالس در و درآورده شعر به را کربال هایمصیبت که شاعرانی

 چون: گرفتند؛ افرادیمی قرارمعصوم امامان ویژه عنایت و لطف مورد همواره
 .حمیری سید و خزاعی دعبل اسدی، کمیت

 و گریه از ائمه و پیامبر جانب از تنها نه نمودید، مالحظه که طور همان ،پس
در  که هایینمونه و شواهد به توجه با بلکه نگرفته، صورت منعی عزاداری مراسم اقامه

 امام ویژهبه اسالم، شهدای برای معصومین هایعزاداری و هاگریه خصوص

 ائمه و پیامبر تسنّ از این روش، که ماندنمی باقی تردیدی شد، بیانحسین
 . است

 باشد؟ یکسان هازمان و مناطق در همه عزاداری شیوه است الزم آیا نکته آخر اینکه. 3
آنچه از ما  که شودمی استفاده دینی هایآموزه مجموع از گفت: باید باره این در 

 هر شیوه و عرف به ،عزاداری کیفیت و نوع و است عزا اقامه و گریه خواسته شده، اصل

                                                
 . 922 ص ،2 ج      پیشین،  ،الشيعة عاملی، وسائل حر. 1

  .398 ص ،10 ج همان،. 2
 . 142 ش، ص1379تهران: انتشارات کتابچی،  ، امالی،           شیخ صدوق. 3
 . 284 ص ،24 پیشین، ج ،األنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 4
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 عزاداری، از خاصی نوع از مقدس شارع که زمانی است. تا شده واگذار منطقه و شهر

 مکتب و اسالم دیگر هایارزش و اصول با عزاداری از خاصی نوع انجام یا 1نکرده منع

  شد. عزاداری نوع آن جواز به قائل توانمی باشد، نداشته منافاتبیت اهل

 :پرسش 

خود را به  بیتاهل شود،می شهید دانستمی اینکه با حسین امام چرا 

 کربال برد؟
 :پاسخ

 مبنی آن حضرت غیب علم» و «کربال سوی به توسط امام بیت اهل بردن» میان
 اجتماعی و سیاسی فردی، امور در ما امامان زیرا ندارد؛ وجود منافاتی ،«جنگ آینده بر
 بود، اجتماعی و سیاسی امری نیز کربال قیام که آنجا گرفتند. از نمی بهره غیب علم از

 ،او قیام تا ؛کرد عمل ظواهر طبق و نگرفت بهره غیب علم از قیام این در حسین امام
 . شود همگان برای خوبی الگوی

بیت اهل اینکه امام حسین :شود می استفاده روایات برخی از دیگر، سوی از
 امام. بوده است الهی وظیفه ،آن حضرت قیام اصل برد، مانند کربال سوی خود را به

 که است آن کاشف امر، این. است داده انجام را خویش وظیفه این کار، با حسین
با  حتی نیست؛ یمنافات ،اهل خود به کربال بردن و جنگ آینده از امام غیب علم بین

 انجام به را الهی مقصد و هدف این باید امام غیب نیز علم وجود برخورداری از
 خداوند اراده و خداوند باشد اراده و رضایت که کنندمی طلب را چیزی آنان. رساند می
  .یافتمی تحققو همراه ساختن خانواده خویش  کربال به امام رفتنبا هم 

 جهت به تواندمی عاشورا، حادثه در حسین امام خانواده به طور کلی، همراهى
 : باشد یلذ عوامل

 رساني. پيام1

دارى این پرچم و رهبرى بود و شهادت و خون مظهر عاشورا، عصر تا امام انقالب
 به دوم نهضت حسینی، بخش آن، از پس. داشت قرار ایشان عهده بر نهضت،

 خود، آتشین سخنان با آنان. گردید آغاز زینب حضرت و سجاد امام دارى پرچم

                                                
 . 458 ص ،2 ج ق،1408 البیت، آل قم: مؤسسه الوسائل،  مستدرک نورى، محدث. 1
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 عمومى اطالع افکار به را یارانش و ءالشهدا سید حضرت سرخ شهادت و انقالب پیام
 . درآوردند صدا به را اموى پلید حکومت رسوایى طبل و رسانیدند

 دشمن تبليغات سازیاثر. بي2

 خالد چون روایانى فرمان سیطره تحت درآمد، مسلمانان تصرف به که روز آن از شام

 را پیامبر سخن نه سرزمین، این مردم. گرفت قرار ابوسفیان پسر معاویه و ولید پسر

 مدینه در که گونه  آن را  اسالم نه و دانستند مى را او اصحاب روش نه و بودند دریافته

 چیزى حقیقى اسالم از روز، آن جوان نسل نتیجه، در. شناختند مى داشت، رواج

 پیش که کسانى حکومت مانند بود حکومتى هم اسالم آنان، نظر در شاید. دانستند نمى

 اموال میل و حیف معاویه، دربار تجمّل! راندند مى فرمان سرزمین آن بر اسالم، ورود از

 آنان براى مخالفان، کشتن و کردن زندانى و تبعید بزرگ، هاى کاخ ساختن عمومى،

 که بودند کسانى و داشت سابقه قرن نیم نظامى، چنین زیرا ؛بود طبیعى امرى

 1است. بوده چنین گذشته، پیامبر عصر مدینه در آنچه پنداشتند مى

 را شام مردم طوالنى، نسبتاً مدت این در و کرد حکومت شام در سال 42 حدود معاویه 

 خواست و اراده برابر در و باشند دینى آگاهى و بصیرت فاقد که داد پرورش اى گونه به

 استقرار و عباسیان قیام پیروزى از پس که طورى به 2شوند؛ تسلیم چرا و چون بى او،

 که خوردند سوگند همه و رفتند وى نزد شام امراى از تن ده سفّاح، ابوالعباس حکومت

 امیه بنى جز خدا رسول که دانستیم نمى ،(اموى خلیفه آخرین)مروان  قتل زمان تا

و حضرت خطبه غرای امام سجاد 3.ببرند ارث او از که داشت خویشاوندى

آب کرد و سخنان بیدارگر امام ، تبلیغات چند ساله دشمن را نقش بر در شامزینب

افکار عمومی را به تاریخ صدر اسالم جلب نمود و به مردم فهماند که فلسفه  سجاد

زدایی و زنده نمودن سنت پیامبر بدعت احیای اسالم ناب و ،قیام امام حسین

 4است. اکرم

                                                

 . 185 ص ش،1367 دوازدهم، چاپ اسالمى، فرهنگ نشر دفتر تهران: ،حسین امام قیام جعفر، شهیدى، سید. 1

 . 47ص  ،ش1372 هشتم، چاپ صدوق، تهران: عاشورا، تاریخ بررسی، آیتی، محمدابراهیم. 2
 . 159ص  ،7ج  ق،1404 ،المرعشی اهلل آیة مکتبة قم: البالغه، نهج شرح الحدید،ابی ابن. 3

 .345-341ش، ص 1383گروهی از پژوهشگران، نگاهی نو به جریان عاشورا، قم: بوستان کتاب، . ر.ک: 4
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پا بر منبر گذاشت و چنان سخن گفت  امام چهارم» نویسد:دکتر آیتی در این باره می
ها فرو ریخت و شیون از میان مردم برخاست و فرزند  ها از جا کنده شده و اشک که دل

ضمن خطابه خویش، جای اهل بیت را در حوزه اسالمی نشان داد و امام حسین
 1«.پرده از روی چهره تابناک فضایل و مناقب آن برداشت

   : حاکم ستمگران ماهيت . افشاى3

 یزید غیرانسانى و رحم بى سفّاک، چهره دادن نشان امام، خاندان حضور علت دیگر بُعد
 . بود وى حکومت و

: فرمود شام در سجاد امام عاشورا، روز در امویان جنایات حقایق بیان به منظور

 قفس، در اى پرنده همچون. کردند شهید کردن، قطعه قطعه با را حسین امام ،پدرم»

 چرا داشتید، کشتن قصد اگر: فرمود سجاد امام. داد جان تا شکستند را او بال و پر
 را او آب، نهر کنار چرا کردید؟ پاره پاره را بدنش پرنده مثل چرا کشتید؟ گونه این

 چرا کردید؟ حمله او هاى خیمه به چرا نکردید؟ دفن را او چرا به قتل رساندید؟ تشنه
 بود خدشه غیر قابل شنوندگان نزد قدرى به کلمات، این 2«کردید؟ شهید را او کودک

 . انداخت راه به اموى رژیم علیه فرهنگى، و فکرى جنبش و کرد طوفانى را شام که

 همه ،بیت اهل  خاندان کشیدن اسارت به و مردان کشتن با خواست مى یزید
 بیمناک و ترسان سرنوشتى چنین از همگان که طورى به کند؛ خفه نطفه در را ها حرکت
 و افشاگرانه رسانىپیام و امام عزت با قیام اما. بزند تکیه قدرت اریکه بر خود و باشند

 بین از و حسین امام خواهىخون براى را ستیزى ظلم هاى هسته او، خاندان مظلومانه
 . آورد وجود به اسالمى هاى سرزمین مختلف نقاط در امیه بنى بردن

 : پرسش

 است؟ بوده چگونه حسین امام برای عزاداری در معصومین ائمه سیره
 :پاسخ

 آن یاد به ،عاشورا روز سال در اطهار ائمه که شودمی استفاده متعددی روایات از 

 هم دیگران به شدند و مى اندوهگین شد، وارد حسین امام بر که هاییمصیبت همه

                                                
 .232، ص پیشین. آیتی، محمدابراهیم، بررسی تاریخ عاشورا، 1

  .334ص  ق،1426 ،للمطبوعات الخرسان مؤسسة  بیروت: ،الحسین مقتل  الرزاق، عبد مقرّم،. 2
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 در حتی بنشینند؛ ماتم و گسو به و بپردازند عزادارى به روز آن در که اند داده مى دستور

 بارها ،عاشورا جریان از پیش هاسال پیامبر که 1شده نقل بسیارى روایات فریقین کتب

 . کرد گریه بود، شده آگاه آن از جبرئیل واسطه به که حسین امام مصایب بر

 عزادارى به عاشورا روز در بزرگواران آن که شده وارد نیز معصومین ائمه سیره در

 واقعه آن از که کسانى و شعرا خوانان، مرثیه دادند مى دستور و پرداختند مى سوگوارى و

 اهل بر روز آن در که را هایییبتمص کنند و تشریح دیگران براى را آن اند، بوده مطلع

 صورت به رویداد آن که بوده این مقصودشان. نمایند بیان شده، وارد پیامبر بیت

 عاشورا که اند کرده تأکید همواره و بماند زنده همیشه براى دهندهخط و پویا مکتب یک

 که حقایقى تا دارید پا به ماتم و سوگ مجالس حسین امام نام به و نبرید یاد از را

 اعیان کتاب در عاملی امین مرحوم. نشود فراموش رسیده، شهادت به  آن برای حضرت

 و داده اختصاص حسین امام سوگ در ائمه گریه و عزا اقامه به فصلی الشیعه

 2.است کرده نقل باره این در ائمه از فراوانی روایات

 بن جعفر سرورم بر»: که او گفته است کرد روایت سنان بن عبداهلل  از طوسى شیخ

 حالى در اندوهگین، ظاهرى و گرفته چهره با را شدم. او وارد عاشورا روز در محمد

 گریه چرا: کردم عرض! کردم مالقات ریخت، مى فرو مروارید مانند هایشاشک که

 روز این مثل در على بن حسین که غافلى آیا: فرمود نگریاند! را تو چشم خدا کنى؟ مى

 3«رسیده؟ قتل به

 امام شهادت براى مؤمنى چشم گاه هر: »فرمود که شده روایت باقر محمّد امام از

 را او رؤف خداى بچکد، صورتش هاى گونه به که شود اشک از پر به قدرى حسین

 4«.داد خواهد جاى بهشت هاى غرفه در همواره

                                                
 تهذیب مزی، ؛144ص  ،15 ج ق،1414 دوم، چاپ ،الرسالة مؤسسةبیروت:  حبان، ابن صحیح حبان، ابن. 1

 . 408ص  ،6ج  ق،1406 چهارم، چاپ ،الرسالة مؤسسة بیروت: الکمال،

 . 584ص  ،1پیشین، ج  الشیعه، امین، محسن، اعیان. 2
 . 586ص همان،. 3
 . 285ص  ،44ج  پیشین، األنوار، محمدباقر، بحار مجلسی،. 4
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 زمان در که است ماهى محرم، ماه: »کرده روایت رضا حضرت از صدوق شیخ

 حالل ما خون ماه، آن در اما دانستند؛ مى حرام را ظلم و جنگ ماه آن در جاهلیت،

 ما هاى خیمه شدند، اسیر ما زنان و بیت اهل. گردید هتک ما حرمت و شد دانسته

 ما باره در خدا رسول براى احترامى هیچ. گردید غارت ما اموال و شد سوزانیده

 اشک مجروح، را ما هاىچشم کربال، صحراى در حسین قتل روز! نگردید ملحوظ

 و غصه موجب دنیا آخر تا ساخت و خوار [ظاهر حسب به] را ما عزیز و جارى را ما

 وى بر گریه. بگریند کنندگان گریه باید حسین همچون بر پس. گردید ما بالى

 خندان پدرم شد، مى محرم ماه که هنگامى: فرمود سپس. ریزد مى فرو را بزرگ گناهان

 که وقتى. گشت مى سپرى عاشورا که هنگامى تا بود، غالب وى بر اندوه و شد نمى دیده

 این،: فرمود مى و بود اش گریه و اندوه و مصیبت روز روز، آن رسید، مى فرا عاشورا روز

 1«.رسید قتل به روز آن در حسین که است روزى همان

 شدم. آن مشرف صادق جعفر امام حضور به من»: که کندمی نقل اعمى ابوهارون

 شعر گونه این من منظور: فرمود گفتم، شعر وقتى! بگو برایم شعر: فرمود من به حضرت

 گویید،می حسین امام قبر نزد که هایى مرثیه و شعر آن از خواهممی بلکه ؛نیست،

 : خواندم را شعر این بگویید. من برایم

ِةُُُُاْلُحَسْيِنُُُاْمُرْرَُعَلىَُجَدِثُ ِكيَّ َُفُقْلُِْلَْعُظِمِهُالزَّ
  ... .«بگو اش پاکیزه و پاک هاىاستخوان به و کن مرور حسین قبر سر بر»: یعنى 

 آن. نمودم خوددارى شعر گفتن از من شد، گریان صادق حضرت دیدم وقتى

 برایم این از بیشتر: فرمود گفتم، را اشعار ادامه وقتى. بگو را اشعار بقیه: فرمود بزرگوار

 : گفتم! بگو

َيُمُ ْسِعِديُِبُبَكاِكَُُُُفاْنُدِبيَُمْوَلِكُُُُقوِميَُُياَُمْر
َ
َُُُوَُعَلىُاْلُحَسْيِنَُفأ

 و گریه( حسین امام) خودت موالى براى و برآور قبر از سر 2!مریم اى» یعنى: 

  «!نما یارى خویش گریه به وسیله را حسین و کن زارى

                                                
 . 586ص  ،1ج  پیشین، الشیعه،  محسن، اعیانامین، . 1

  باشد. می مریم بنت عمران مادر حضرت عیسی ،. مقصود2
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 امام براى کسى هر! ابوهارون اى: فرمود من به صادق جعفر امام»: گوید راوى

 سپس. بود خواهد بهشت او جزاى کند، گریان را نفر ده تعداد و بگوید شعر حسین

 در که کسى: فرمود و رسید نفر یک به تا کرد کم نفرات تعداد از همچنان حضرت آن

 آن از پس. است بهشت جزایش نماید، گریان را نفر یک و بگوید شعر حسین عزاى

 او جزاى بهشت شود، گریان و بیاورد به خاطر را حسین امام کسى هر: فرمود

 1«.باشد مى

 :پرسش

 با آن شکل دل خراش و اسف بار حسین امام آیا این نشانه ذلت نیست که بگوییم

 کند؟نمی ذلیل را خودش اولیای وقت هیچ خدا است؟ در حالی که شده شهید

 : پاسخ
 از تعریفی با را پاسخ آغاز ناب، اسالم مکتب در ذلت و عزت مفهوم شدن روشن جهت

 . گیریممی پی ذلت و عزت

 «عزت» واژه راغب، قول به 2.است شدن گرامی و سرافرازی ارجمندی، معنای به عزت،

 3.شود واقع مغلوب و بخورد شکست انسان گذاردنمی که است حالتی معنای به

 است؛ آدمی در عزت و شرافت حالت نبود معنای به که دارد قرار ذلت عزت، برابر در

 در خداوند. شود دیگران مغلوب شده، شکست پذیرای سادگیبه انسان که طوری به

ُ: »فرمایدمی قرآن ةَُُِإنَّ اُِلّلِهُُاْلِعزَّ  که هر البته. «است خداوند برای ،عزت همه 4؛َجميع 

 هم و عزیز هم خداوند زیرا برود؛ خدا سوی به تنها باید گردد، عزیز بخواهد

 . شودمی خوار کند، طلب او غیر عزت و سرافرازی را از که هر و است بخش عزت

 برابر در تسلیم و او اولیای و عزیز خدایاز  اطاعت گرو در عظمت، و عزت همچنین،

 . است الهی اوامر
 و شهوت اسارت از رهایی و معنویت و بندگی در آزادگی، و عزت دینی، هایآموزه در

ُُُِبيَُُكَفى»: نمود عرض علی امام ،رو این از. کندمی ظهور گراییتجمل از پرهیز ِعّزا 
                                                

 .287ص  ،44ج  پیشین، ،األنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 1
 «.عزت» دهخدا، واژه نامه،لغت اکبر، علی دهخدا، ؛«عزت» واژه فارسی، محمد، فرهنگ معین،. 2
 . 332 ص ق،1404دوم،  الکتاب، چاپ نشر دفتر راغب، مفردات اصفهانی، راغب. 3
  .65 سوره یونس، آیه. 4
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ْنُ
َ
ُأ َُوَُكَفىُِبيَُفْخرا  ُكوَنَُلَكَُعْبدا 

َ
ْنُأ

َ
ّباُ أ -عزت ایجامعه که اسالم پیامبر 1«.َتُكوَنُِليُِر

-قوم و اندوزیثروت مانند معقول، غیر افتخارات تمام با آورد، وجود به مدینه در مند

 .نمود تفسیر عبودیت در را افتخار و عزت و کرد مبارزه گرایی

 در آن حضرت. رسید خود اوج به امام حسین افتخار و عزت کربال، صحنه در
 و گرفته خفقان را جامعه اسالمیو  2داد، سر دینیبی شعار یزید که نمود قیام زمانی

 را خدا راه در مرگ حسین امام رو، این از. بود رایج شده کُشیعدالت و ستیزیدین
 افتخار و عزت را، نشدن ذلت اسیر و یزید برابر در نشدن و تسلیم 3خواند زینت

َُخيٌرُ» دانست؛ َُُموٌتُِفىُِعٍزّ  «.است ذلت با زندگی از بهتر عزت، با مرگ 4؛ِمنَُحَياۀٍُِفىُُذٍلّ

 نشانه که هست افتخارآمیز و نمادین شعاری، حسین امام حماسی سخنان میان در
 عبارت شعار، آن. او است جدّ سرافراز دین و امام آزادمنشی و آزادگی گویای

ةُمّناَُهيهات» غرورآفرین لَّ : فرمود یزید خواستن بیعت برابر در که آنگاه :است «الذِّ
 بسیار ما از ذلت، امّا داده؛ قرار مخیّر ذلت و شمشیر: چیز دو بین مرا زادهناپاک ناپاکِ»

 : بهجتی قول به 5«.است دور
 اســت امیــر باطــل کــه آنجــا انــدر

 

 اسـت  زیر به سر حق که آنجا اندر  
 

ــدر ــا ان ــه آنج ــن ک ــروّت و دی  م
 

ــال   ــون و پایم ــیر و زب ــت اس  اس
 

 اســـت نـــاگوار زنـــدگی راســـتی
 

ــار بــاالترین مــرگ،    اســت افتخ
 

ــدان ــد جاوی ــگ آی ــر بان ــور پ  ش
 

 6ســــــعادة إال المــــــوت أری ال 
 

 به رسیدن برای راه ترینراحت ندارم. مرگ، باکی مرگ از ،من»: فرمود حسین امام

 حیاتبی مرگ بار،ذلت زندگانی. است جاودانه زندگی عزّت، راه در مرگ. است عزّت

 7«.است
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 بندگی حضرت و رسید اوج به حسین امام زندگی لحظات آخرین در حسینی عزت

 : نویسدمی مطهری شهید. کندمی افتخار بدان و دانسته عزت عامل را

 کلیبه که است وقتی دیگر. کندمی را مقاومت آخر حدّ حسین عاشورا روز در»

 کمان به را زهرآلودی تیر ،ستمکار تیراندازان از است. یکی شده سلب بدنش از توانایی

 حضرت و نشیندمی اباعبداهلل سینة در که اندازدمی اباعبداهلل سوی به و کندمی

 تمنا و خواهش آیا دهد؟می ذلت به تن لحظه، این در آیا. افتدمی زمین روی اختیاربی

 که ایقبله همان سوی به را رویش جنگیدن، دوره این گذشت از بعد بلکه نه، کند؟می

ُِبَقَضاِئَكُ»: فرمایدمی و کندمی ،است نشده منحرف هرگز آن از ا َُلُُُِرض  ْمِرَك ُِْلَ َُتْسِليما  َو
ُِسَواَكُ ُِغَياَثَُُُمْعُبوَد بارالها راضیم به قضای تو و تسلیم فرمانت هستم،  1؛اْلُمْسَتِغيِثيَنَُُُيا

 .«ریادکنندگانجز تو نیست ای فریادرس ف معبودی ا!پروردگار

 نسب به و دانسته ظاهری پیروزی در را خویش عزت یزیدیان و یزید کربال، حادثة در

 آن از جاودانگی، و پیروزی اینکه از غافل کردند؛می افتخار جاهلیت دوران و اجداد و

 را مداریعزت قرآن رو، این از. است مقطعی باطل، پیروزی و است گرایانحق و حق

ُةَُوِلَرُسوِلِهَُوِلْلُمْؤِمِنيَنَُوللهُ»مؤمنان دانسته است:  و رسول آنِ از  2«.اْلِعزَّ

پس از گذشت . است مشهود کربال شهدای باره در شکوه، و عزت این دلیل ترینروشن

 میعادگاه مزارش و است هادل محبوب است، عزیز حسین امام صدها سال، هنوز

 و ،ظلم مقابل در عدالت که است ماهی محرّم،»: فرمودراحل امام. است حق عاشقان

 باطل بر حق همیشه تاریخ، طول در که است رسانده اثبات به و کرده قیام مقابل در حق

 3«.است شده پیروز

 است و متعال خدای محو که دارد حضرت آن باالی ایمان از نشان فداکاری، نوع این

هم وجود داشته  زکریا مانند انبیا برای برخی ،هادشواری و هاآزمایش گونه این نظیر

 .است کرده ذلیل را آنان خدا :شود که گفته نیست صحیح است؛ پس
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