فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1401ـ محرم  1444ـ شماره دهم

ویژگیهای ملت حسینی
*

حجتاالسالم والمسلمین محمرامین صادقی ارز ا ی

َ َ ََّ َ ْ َ َ ََّ
الله َال َخ ْو ٌف َع َل ْیه ْم َو َال ُه ْم َي ِْ َز ُْ َ
ون»
قال الله تعالی« :أال ِإن أو ِلیاء ِ
ِ

1

مقدمه

سخن بلندمرتبه سردار کمنظیر اسالم و شهید شاهد امت که گفهت« :مها ملهت امهام حسهینیم»،
زیباترین ،حماسیترین ،انقالبیترین ،حسینیترین ،ماندگارترین و روحافزاترین جمله بیان شهده
در سالهای اخبر است .ملت حسینی ،ملتی است کهه زنهدگی و مرگشهان حسهینی و اههلبیتی
باشد .زیباترین تعریف برای ملت حسینی ،همان است کهه در زیارتنامهه عاشهورا آمهده اسهت:
َلاتي ممَلا مْم ٍ
ٍ
ول مْم ٍد و مم ِ
َلد َو ِ
ِ
ول ُم َْ َّمَلد؛ 2خداونهدا!
َ َ َ ُ َ َّ
اي َم ْْ َیا ُم َْ َّمد َو ُ َ َّ َ َ َ
«الل َُّه َم ْاَ َع ّْ َم ْْ َی َ
زندگی و حیات ما را زندگی و حیات محمد و خاندانش قرار بده و مرگ ما را مرگ آنان قرار بده».
ملت حسینی ،ایستادگی بر ارزشها و آرمانهایی است کهه در منطهق عاشهورا بهه شهفافترین و
زاللترین وجه ممرن متجلی شده است .لزوم پایبندی به این منطهق و ایمهان بهه شهعارهای ایهن
مرتب منحصر به عرصه اندیشه و اعتقاد نیست؛ بلره بایهد در مقهام عمهل نیهز جسهتجو نمهود.
حضرت امام خمینی  ،علل شرل گرفتن و بقای انقالب اسالمی را مهدیون و مرههون عاشهورا و
نهضت اباعبدالله میدانند و معتقدند که مردم درس قیهام و مبهارزه را از امهام حسهین فهرا
گرفتهاند« :رمز پیروزی اسالم بر کفر جهانی را در این قرن که پانزدهم خرداد  42سرآغاز آن بود،
در دوازدهم محرم حسینی جستجو کنید که انقالب اسالمی ایهران ،پرتهوی از عاشهورا و انقهالب
عظیم الهی آن است» 3.بنابراین از نگاه امام خمینی  ،نهضت حسینی در دو ساحت اعتقهادی و
* نویسنده و پژوهشگر.
 .1یونس. 62 :
 .2جعفر بن محمد ابنقولویه ،کامل الزیارات ،ص .178
 .3سید روحالله موسوی خمینی ،صحیفه امام ،ج  ،17ص .482
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عملی سرمشق ملت غیور و شجاع ایران بوده و میباشد.
خون گرم سیدالشهدا هزاران انسان را در مسیر هدایت و سعادت قهرار داد و شههید سهلیمانی،
یری از انسانهایی است که با تأسی به شاگردان مرتهب امهام حسهین  ،یعنهی حضهرت امهام
خمینی و مقام معظم رهبری ،راه و روش امهام حسهین و یهاران شههیدش را بهه خهوبی
شناخت و در عمل پیمود .از اینرو خون پاکش موج پر اوج اجتماعی ،سیاسی ،ملی و فراملهی را
ایجاد نمود:
ز متتر ِ ستتپ بر و ستتردار د تتن
همه مترد و زا اشتسر زاا شتر ر

غر و ختروش استت ا تراا زمتین
بزر اا در ا ن مر  ،ر تاا شتر ر

همه خاوراا ،غتر در غصته استت
لستتطین و لبنتتاا و عتترا و شتتام

سراسر ب اا ش ِر ا تن قصته استت
از ا تتن غتتد شتتره بمل تتی ل بتتام

خروشتتاا و ب شتتاا پیتتر و بتت اا

ستیالب ط نتره هتر ست رواا
چ
ِ
ز خ ت ش بستتی م ت د ا جتتاد بتترد

تتتن مالمتتتاا لتتترزد از متتت د او

زمتتتین رتتتته لبر تتتز از تتت د او

چ قاستد ز عرتخ خترا تا ی شتر

ز شتت ر شتت اد ستتلیما ی شتتر

ز خت ش چمنتتزار پتتر اللتته رتتت

1

ستتلیما ی چتت ا شتتیر ر تتاد بتترد

ا ر چه بسی چرد پر ژالته رتت

ویژگیهای ملت حسینی

ملت حسینی ،ویژگیهای فراوانی دارد که به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1عدالتخواهی و ظلمستیزی

مهمترین شاخصه ملت حسینی ،عدالتخواهی و ظلمستیزی است که امام حسهین
قیام کرد و فرمود:

بهرای آن

الباطّ َتناهى عنهِ ،لیر َغَلِم المَلؤمن فَلي ِل ِ
وأن ِ
قَلاء ه ّاّلل ِ
عم ُّ ِبهَّ ،
ون َّ
أ َ َت َر َ
َ َُ
أن َ
َ ُ ُ
َ ُ َ
الْ َّق َُ َ
م ِْ ّقا ،فْنّي أرى الم إ ّ سعاد ًة و الْیا َة مو ّ ِ
مین إ ّ َب َرما؛ 2آیا نمیبینیهد کهه بهه
َ َ
َ َ َ
الظال َ
َ َ
َ
ُ

 .1گزیدهای از سروده نگارنده.1398/10/16 ،
 .2علی بن حسن ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص. 245
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حق عمل نمیشود و از باطل نهی نمیشود؟ به راستی که مؤمن باید به [مرگ و دیدار خهدا روی
آورد؛ پس من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز رنج و مالل نمیبینم.

ملت حسینی ،ملتی است که وقتی مشاهده کرد که حق و عهدالت زیهر پها گااشهته میشهود و از
ظلم و ستم جلوگیری نمیشود ،در راه احقهاق حهق و دفهع ظلهم قیهام میکنهد؛ زیهرا زنهدگی بها
ستمگران را نربت و خواری و مرگ در راه خدا را سعادت خویش میداند .بنابراین معنهای سهخن
معروف شهید سلیمانی که میگوید« :ما ملت امام حسینیم» ،این است که ملت ایران به زعامهت
فقیه حریم ،حضرت امام خمینی مانند پیشوای آزادگان و ساالر شهیدان ،امام حسین بهرای
اقامه عدل و قسط و ایجاد عدالت اجتماعی و برداشته شدن ظلم و ستم از ستمدیدگان قیهام کهرده
است .این ویژگی ملت حسینی ،همان حقیقتی اسهت کهه جهزء آرمهان انقهالب اسهالمی ایهران
محسوب میشود .از اینروست که رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم میفرماید:
واقعیت آن است که دستاوردهای مبارزه بها بیعهدالتی در ایهن رههار دههه ،بها ههیچ دوره دیگهر
گاشته قابل مقایسه نیست .در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمهدهای کشهور ،در اختیهار
گروه کورری از پایتختنشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بهود .مهردم بیشهتر
ً
شهرها بهویژه مناطق دوردسهت و روسهتاها در آخهر فهرسهت و غالبها محهروم از نیازههای اولیهه
زیرساختی و خدمترسانی بودند .جمهوری اسالمی در شمار موفقترین حاکمیتههای جههان
در جابهجایی خدمت و روت از مرکز به همهه جهای کشهور و از منهاطق مرفهنشهین شههرها بهه
مناطق پاییندست آن بوده است .آمهار بهزرگ راهسهازی و خانهسهازی و ایجهاد مراکهز صهنعتی و
اصالح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکهز درمهانی و واحهدهای دانشهگاهی و سهد و
ً
نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور ،حقیقتا افتخارآفرین است .بیشک ایهن همهه ،نهه در
تبلیغات نارسای مسئوالن انعراس یافته و نه زبهان بهدخواهان خهارجی و داخلهی بهه آن اعتهراف
کرده است ،ولی هست و حسنهای برای مدیران جهادی و با اخالص نزد خدا و خلق است .البتهه
عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی که مایل است پیهرو حرومهت علهوی شهناخته شهود،
بسی برتر از اینهاست و رشم امید برای اجرای آن به شما جوانهاست که در ادامه بدان خهواهم
پرداخت.
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 .1بیانیه «گام دوم انقالب» خطاب به ملت ایران.1397/11/22 ،
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
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 .2شجاعت

یری دیگر از ویژگیهای ملت حسینی ،شجاعت و نترسیدن است؛ همان که قرآن کهریم فرمهوده
َ َ ََّ َ ْ َ َ ََّ
الله َال َخ ْو ٌف َع َل ْیه ْم َو َال ُه ْم َي ِْ َز ُْ َ
ون؛ 1آگاه باشید به طور یقین در دل دوسهتان
است« :أال ِإن أو ِلیاء
ِ
ِ
خدا ترس و اندوه راه پیدا نمیکند» .وصف پهایمردی و شهجاعت در کهربال ،جلوهههای فراوانهی
داشت که داستان اقامه نماز در زیر باران تیر دشمن و سپر قرار گرفتن بعضی از یهاران امهام در
برابر تیر دشمنان ،یری از درسآموزترین تجلی شجاعت حسینیان در روز عاشوراست 2.سهخنان
یاران امام حسین در شهب عاشهورا در ابهراز عشهق و وفهاداری بهه سهاحت قدسهی حضهرت
اباعبدالله و آمادگیشان برای مبارزه و نبرد با دشمنان ،نشهانگر شهجاعت آن قدسهیان اسهت؛
رنانره مسلم بن عوسجه به امام حسین عرض کرد« :به خدا سوگند از تو جدا نخواهم شد تها
نیزه خود را در سینه آنها فرو برم و تا قبضه این شمشیر در دست من است ،بر آنان حمله مهیکنم
و اگر سالحی نداشته باشم که با آن پیرار کنم ،با سنگ بر آنان حمله کنم تا آنجا که همراه تو جان
بسپارم» .سعید بن عبدالله حنفی نیز ضمن بیان وفاداری به امام عرض کرد:
به خدا سوگند اگر بدانم که در راه تو کشته میشوم و دگر بار زنده شده و در آتش سوزانده میشهوم
و خاکسترم را به باد میدهند و هفتاد بار با من رنین کنند ،باز هم هرگز از تو جدا نخواهم شهد تها
در رکاب تو جان دهم .پس ررا رنین نرنم ،در حالی که کشته شدن فقط یک بار است و پهس از
آن کرامتی جاودانه است که پایانی ندارد.
مر ا ر مرد است ر پیش متن

3

من از او با ی برم بتی ر تد و بت

ا برد خ ش در بنارش ند ند
او زمن دلقتی ستتا ر ر تد ر تد

4

این ویژگی ملت حسینی ،در انقالب اسالمی جلوههای بسیاری داشته است کهه از جملهه آنهها
میتوان به در مبارزات مردم برای پیروزی انقالب اسالمی ،هشت سال دفهاع مقهدس و مقاومهت
در برابر استربار جهانی بهویژه آمریرا اشاره کرد .این روحیه دلیرانهه ملهت ایهران ،الههام گرفتهه از
 .1یونس.62 :
 .2علی بن موسی ابنطاووس ،لهوف علی قتلی الطفوف ،ص .152
 .3محمدباقر دهدشتی بهبهانی ،الدمعة الساکبة ،ج  ،4ص 271؛ محمدتقی لسهانالملک سهپهر ،ناسوخ التوواریخ،
ج ،2ص  180ه 158؛ محمد بن محمد مفید ،االرشاد ،ص  442و .443
 .4جاللالدین محمد مولوی بلخی ،دیوان شمس ،غزلیات ،غزل شماره .1326
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و نمودار ملت حسینی است .از همینروست که رهبر معظم انقهالب

مرتب سیدالشهدا
فرمود:

نماد ُپر ابهت و باشروه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویهان و مسهتربران جههان و
در رأس آنان آمریرای جهانخوار و جنایتکار ،روزبههروز برجسهتهتر شهد .در تمهام ایهن رههل

سههال ،تسههلیمناپایری و صههیانت و پاسههداری از انقههالب و عظمههت و هیبههت الهههی آن و گههردن
برافراشته آن در مقابل دولتهای متربر و مستربر ،خصوصیت شناختهشده ایران و ایرانهی بههویژه
جوانان این مرز و بوم بهشمار میرفته است .قدرتهای انحصارگر جهان که همواره حیات خهود
را در دستاندازی به استقالل دیگر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای مقاصهد شهوم
خود دانستهاند ،در برابر ایران اسالمی و انقالبی ،اعتراف به ناتوانی کردند .ملت ایهران در فضهای
حیاتبخش انقالب توانست نخست دستنشانده آمریرا و عنصهر خهائن بهه ملهت را از کشهور
َ
براند و پس از آن هم تا امهروز از سهلطه دوبهاره قلهدران جههانی بهر کشهور بها قهدرت و شهدت
جلوگیری کند.

1

 .3ذلتناپذیری

ویژگی مهم دیگر ملت حسینی ،ذلتناپایری است؛ همهان کهه در کهالم سیدالشههدا رنهین
الد ِعى بن َّ ِ
السل َِّة َو الذِّ ل َِّة َو َه ْیها َ ِمنَّا الذِّ لََّل ُة؛
آمده استَ « :أ ِإ َّن َّ
َْ
الدعى َو ْد َركَ َز َب ْی َن ا ْثنَتَ ْی ِن َب ْی َن ِّ
آگاه باشید که فرومایه ،فرزند فرومایه ،مرا در بین دو راهی شمشیر و ذلت قرارداده است و هیههات
که ما زیر بار ذلت برویم».

2

ابن ا به د ره هیچ بینر به غیتر ملتد

با ر ز باا ذشت ،بز ن ز ر ی چه ست د

3

«عزت» به معنای حالتی است که از شرست انسان پیشگیری میکند و «ذلت» ،فقهدان عهزت و
شرافت در انسان است؛ از اینرو انسان ذلیل شرسهت را بهه راحتهی میپهایرد 4.عالقمنهدی بهه
«عزت» و تنفر داشتن از «ذلت» ،امری فطهری اسهت کهه در نههاد همهه انسهانها وجهود دارد و
شروفایی آن به پیدایش عواملی نیاز دارد که بیتوجهی به آنها سبب پایرش ذلهت و شرسهت در
 .1بیانیه «گام دوم انقالب» خطاب به ملت ایران.1397/11/22 ،
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 .2علی بن موسی ابنطاووس ،لهوف علی قتلی الطفوف ،ص .97
 .3جواد محد ی ،فر،نگ عاشورا ،ص .375
 .4حسین بن محمد راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،ج  ،1ص  344و .345
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انسان میشود .این فریاد پرخروش از حنجرهای بر میآید که در همه عمر با قلبی سرشار از ایمان
به خدا و کارنامهای درخشان وارد میدان میشود .انسانی که طعم شیرین عزت را بچشد ،هیچگاه
به ننگ ذلت و خواری تن نمیدهد و این ،همان نرتهای است کهه شههید قاسهم سهلیمانی بهه آن
اشاره نمود و گفت« :ما ملت امام حسینیم» .در واقع این جمله بازتهاب فرمهایش حضهرت امهام
خمینی است که فرمود:
به شما برادران مؤمن عرض میکنم اگر ما با دست جنایترار آمریرا و شوروی از صهفحه روزگهار
محو شویم و با خون سرخ شرافتمندانه با خدای خویش مالقات کنهیم ،بهتهر از آن اسهت کهه در
زیر پررم ارتش سرخ شرق و سیاه غرب زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم؛ و ایهن سهیره و طریقهه
انبیای عظام و ائمه مسلمین و بزرگان دین مبین بوده است و ما باید از آن تبعیهت کنهیم و بایهد بهه
خود بباورانیم که اگر یک ملت بخواهند بدون وابستگیها زندگی کننهد ،میتواننهد و قدرتمنهدان
جهان بر یک ملت نمیتوانند خالف ایده آنان را تحمیل کنند.

1

 .4والیتمداری

یری از ویژگیهای برجسته ملت حسینی ،والیتمداری و اطاعهت محهد از امهام معصهوم
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ ََّ َ َ ََّ ُ
وْي ُي ِْ ِب ْلب ُک ُم ََّالل ُله؛ 2بگهو اگهر خهدا را
است .خداوند میفرماید« :ق ِإن كنتم ت ِِبون الله فات ِبع ِ
دوست دارید ،پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شهما را دوسهت بهدارد» .طبهق ایهن آمهوزه قرآنهی،
تبعیت از پیامبر و اهلبیت مهمترین راهرار شرلگیری ملت حسینی است؛ زیرا ّ
حب و
عشق الهی که اساس تحقق ملت حسینی است ،از رهگهار اطاعهت از فرسهتادگان او بهه دسهت
میآید؛ رنانره نقل است:
در هنگامه آخرین لحظات شهادت مسلم بن عوسجه ،حبیب بن مظهاهر دوسهت او بهر بهالینش
آمد و گفت« :ای مسلم! اگر قرار نبود که من نیز به زودی و پس از تو به شههادت برسهم ،دوسهت
میداشتم که اگر وصیتی داری؛ برایت انجام دهم» .مسلم به سوی امام حسهین
گفت« :تنها وصیت من به تو درباره حسین

اشهاره کهرد و

است که تا میتوانی در راه او جهان فهدایی کهن و

فداکاری نما» .حبیب گفت« :به رشم و دیده منت».

3

این زیباترین نمودار عشق الهی است که از سوی یهاران امهام حسهین
 .1سید روحالله موسوی خمینی ،وصیتنامه الهی سیاسی ،ص .123
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اظهار و عملی شده است .اطاعت از رهبری و پیشوای امت در زمان غیبت ،در پیروی و اطاعهت
از ولیفقیه جامعالشرایط متجلی میشود؛ از همین روست کهه شههید حهاج قاسهم سهلیمانی در
مراسم سالگرد شهادت شهید حسن اسدی درباره مقام معظم رهبری گفت:
قوام ایران اسالمی و بقای آن ،به رهبریت آن است .مردم از من قبول کنید .من عضو ههیچ حهزب
و جناحی نیستم و به هیچ طرفی جز کسی که خدمت میکند به اسالم و انقهالب تمایهل نهدارم،
ً
ُ ُ
اما این را بدانید والله علمای شیعه را تماما و از نزدیک میشناسهم ،واللهه ،اشههد باللهه ،سهرآمد
همه این روحانیت ،این علما از مراجع ایران و مراجع غیر ایهران ،ایهن مهرد بهزرگ تهاری  ،یعنهی
آیتالله العظمی خامنهای است.

1

 .5دینمداری

یری دیگر از ویژگیهای مهم و اساسی ملهت حسهینی ،دینمهداری اسهت .دینمهداری ،محهور
ً
اصلی نهضت امام حسین است و اساسا امام برای اصالح در دین و شیوه دینداری مهردم قیهام
کرد .از اینرو یری از علل اصلی شرلگیری انقالب اسهالمی ،احیهای دیهن در سهطح فهردی و
اجتماعی است که امام خمینی سخت بر آن تأکیهد داشهت .دینمهداری بایهد حقیقهی باشهد،
همانگونه که امام حسین درباره مردم زمان خود به آن اشاره داشت .مردم ایران نیز در انقهالب
خود ابت کردند که در عقیده و عمل ،پیرو دین حق هستند .دینداری مؤلفههای بسیاری دارد که
یری از مهمترین آنها ،توجه به نماز و اقامه این فریضه الهی است .امهام خمینهی بها اشهاره بهه
اقامه نماز سیدالشهدا در ظهر عاشورا ،نماز را کارخانه آدمسازی و مهمترین فریضه شهرعی و
فلسفه معنوی انقالب اسالمی میداند و میفرماید:

در

در اسالم از نماز ،هیچ فریضهای باالتر نیست  ...نماز ،پشتوانه ملهت اسهت .سیدالشههدا

همان ظهر عاشورا که جنگ بود و آن جنگ بزرگ بود و همه در معهرض خطهر بودنهد  ...ایسهتاد
همانجا نماز خواند؛ نگفت که ما میخواهیم جنگ برنیم .خیر ،جنگ را برای نماز کردند .نمهاز
یک کارخانه انسانسازی است  ...نماز خوب ،فحشا و منرر را از یک امت بیرون میکند.

2

 .6زمینهسازی برای دولت مهدوی

از دیگر ویژگیهای ملت حسینی ،تالش ،جهاد ،خودسازی ،جامعهسازی و حضور فعال و مو ر
 .1باشگاه خبرنگاران جوان« ،سخنان سردار سلیمانی درباره رهبر انقالب» ،1394/06/28 ،کد خبر.5328044 :
https://www.yjc.news/fa/news/5328044
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در همه عرصههای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،زمینهه را بهرای ظههور منجهی عهالم بشهریت و
تشریل دولت مهدوی آماده میکند:

ک ِفى َد ْول ٍَه كَ ِرَم ٍه تُ ِعز ِب َها ْ ِ
ََله َو
اْل ْسا َ َو َأ ْهل َُه َو تُ ِذل ِب َها ال ِّن َف َ
ِم ِإل َْی َ
الل َُّه َّم ِإنَّا نَ ْر َغ ُ
اق َو َأ ْهل ُ
َ
ِ
ِ
تَجعلُنا ِفیها ِمن الدع ِاه ِإلَى َط ِ
َله الَلد ْن َیا َو
ک َو ا ْل َق َاده ِإلَى َسَل ِبیل َ
اعت َ
َ
ْ َ َ َ َ َ
ک َو تَ ْر ُُ ُونََلا ِب َهَلا كَ َر َام َ
ْاْل َِ َر ِه؛ 1خدایا! به سوی تو مشتاقیم برای یافتن دولت کریمهای که اسالم و اهلش را بهه آن عزیهز
گردانی ،و نفاق و اهلش را به وسیله آن خوار سهازی ،و مها را در آن دولهت از دعوتکننهدگان بهه
سوی طاعتت و رهبران به سوی راهت قرار دهی ،و کرامت دنیا و آخرت را از برکت آن روزیمهان
فرمایی.

آمادهسازی زمینه برای ظهور حضرت مهدی  ،یعنی حاکمیت قرآن و اسالم و عمل به احرهام
اسالمی که ملت ایران اولین قدم را برای حاکمیت اسالم برداشهته اسهت و آن ،ایجهاد جمههوری
اسالمی است .مقام معظم رهبری درباره معنای درست انتظار برای ظهور حضرت حجهت و
تشریل دولت مهدوی میفرماید:
انتظار ،به معنای نشستن و دست روی دست گااشتن و رشم به در دوختن ههم نیسهت؛ انتظهار
به معنای آماده شدن است ،به معنای اقدام کردن است .به معنای این اسهت کهه انسهان احسهاس
کند عاقبتی وجود دارد که میشود به آن دست یافت که برای رسیدن به آن عاقبت ،بایستی تهالش
کند .ما که انتظار فرج داریم ،انتظار ظهور حضرت ّ
بقیةالله(ارواحنا فداه) را داریهم؛ بایهد در ایهن
راه تالش کنیم .باید تالش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی هم خودسهازی کنهیم ،ههم بهه قهدر
توانمان ،به قدر امرانمان ،دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود را به هر انهدازهای کهه در
وسع و قدرت ماست ،به جامعه مهدوی نزدیک کنیم که جامعه مههدوی ،جامعهه قسهط اسهت؛
جامعه معنویت است ،جامعه معرفت است ،جامعه برادری و اخوت است ،جامعه علهم اسهت،
جامعه عزت است.
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