
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:سّره()قدسامام خمینی
باحلولماهمحرم،ماهحماسهوشجاات ودجدارا آازجادشجد 

تجاماهیرهخونبرشمشیرپیرودشد ماهیرهقد تحج،،بالجر ا
هجاآشجینا یبرجبهۀستمکا انوحکوم «داغبالله»ابدمحکومو

هاد لولتا یخ، اهپیرودآبرسجر یههاموخج  دد ماهیرهبه سر
ها اد مقابررلمۀحج،،بجهتبج  سجا د ماهیرهشکس ابرقد ت

ماهیرهاماممسلمین، اهمبا دهباستمکا انتا یخ ابهمااموخ  
 

:ه()مدظلّر معظم انقالب اسالمیرهب
المبهبرر جهادش،اسجالمالّسهما نو رهخوِدحسینبنتلیتلیه

 اد دهررد،امرودهمشمابها گیههیاد، امومنبرانبه گجوا ،حقجای،
اسالمی ابیانرنید؛قرانوحدیث امعردیرنید؛ هجالبالزه ابراآ

،ادجملههمینحقیقج مبجا ری ارجهمردمبخوا ید؛حقای،اسالمی
جوآو بجوآجمهجو آ امرودد حکوم ح،،یعنی ظجامتلجوآ،ولی

باالترینءاسالمی،تاّسدپیدارردهاس براآمردمبیانرنید این،جه
 معا فاسالمیاس  
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 سخن پیش
ا وا  بلکه با ، یک سالی دقط  ه ره اس  تابناری خو شید محّرم، ماه

گیردوجوآتالمتابیدنمیهاآادادهوح،بخشان،هرلحظهبردل وشنی
ود سپیام براآپیروانخود قممیهاآها مکتبمقدسی ا د دتاواالیش،

تهد گرد دودس یا آبهسوآپیشگانهمهرگهبهدیربا ذل  رو د،باستم
مواهب و ا سا ی دضایر دیو  به ره ُپرستا ه اسمان این  گشایند  گمراهان

تنابی به امید چشم ره اس  رسا ی هدایتگر شده، ا استه الهی وشما  ی 
دوخته ح، منهر حم  صحیفه این د   ا حسینی جمال ماهتاب و ا د

گر د  ظا ه
تش،ومعنوی وتقرو ماییاس رهد ان،حقیق محّرم،ایینهتمام

دوس بهتصویراآتام موده،واالترینسبکد دگی ابراآمعتکفانحرمجلوه
ا ان خوشا اس   جوا مردآرشیده و زیرت د س حسینیره مکتب د   ا

رنندوسادآمش،میتش، استین اد ایندا شگاها سانوامود دوتقرمی
دما ه دده،د  خیمه جهان بر معنوی  اد دو آ و زفل  تا یک سایه ره اآ

گیر دهاآرامردینوا سا ی درامی یکوترینگفتا ودیباترین دتا  ااداسوه
بی برمحو رالم و ا یقرانوسیره وحا یاهرشانصردًاوچرخد دگی
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د ندوگردد؛پیروانصدیقیرهگوهرخویشتن ابامعیا والی محکمیمی
اداسیبدسادوگمراهیمصوناین گو ه،حرمدلوحریمخا وادهخویش ا

دا  د  گاهمی
باحثیا دشمندوا چهد ایناتر،براآاستفادهمبّلغانگرامیدراهمامده،م

 کاتیرا بردآد موضوتاتمتنوعدینی،درهنگیواجتماتیاس رهبهقلم
توا اآشما آاد ویسندگانداضرسامانیادتهاس  

تجوانبجها ا جهمنجالبیمفیجدد بجا ه:هجاآایجنرتجاب،میادجملهویژگی
نجاسد الگراییو تایج ح،هاییادسّن الهجی،بنجدگیحج،،تکلیجفجلوه

هججاآاسججالمیوو دآوودججادا آد اموده هضجج تاشججو او یججهزیججرت
مدا آوتقال ی د قیامحسینیاشا هررد ا چهبررا امجدآوگیرایجِیوالی 

هاوبیان کاتومنالجبامود جده،ما نجد:اینرتابادهوده،ا ا هبخشپیوس 
،امحرموامجامحسجینهاآمرتبطباحکامشرتی،خالراتتبلیغیو وضه

باشد جه استفادهخوا ندگانتهیهمی
ا ا ه مباحث  اهگشاامیدوا یم، درهیخته مبّلغان براآ رتاب، این د  شده

بوده،براآدلدادگانحقیق ،مایههدای باشدود تمر،بهرامیابِی وحا یان
س قرا تهیهد امرترویجمعا فاسالمیبیناامدومو د ضاآحضرتدو

گیرد 
 ویسجندگانمحتجرمرجهایجناتجر ابجهد پایان،ضجمنقجد دا یادتجالش

سجادآوا تشجا  یکوترینشکرسامانداد د،ادتمجامرسجا یرجهد امجراماده
االسججالموالمسججلمینویژهاددحمججاتحا رتججابحاضججر یججهروشججید د،بججه

تبلیغجی،صجمیما هرهنگجیوداربرمؤمنی،  یسمحترمگروهتجممینمنجاب تلی
گها م سپاس

 سعید روستاآزاد
 یو تبلیغ یمعاون فرهنگ
حوزه علمیه قم یدفتر تبلیغات اسالم



 

 اهداف و پیامدهای قیام حسینی
 العالی( )مّدظّلهیرهبرو مقام معظم الّله(  )رحمهدر سخنان امام خمینی

 الف. اهداف قیام حسینی

 . ایجاد نظام اسالمی1
 :امام خمینی

هایش ا،همجهتمامحیثی خودش،جانخودش اوبچهسیدالشهداء»
شود،]دجدارجرد  رسجیرجهدا س قضیهاینلو میچیه اد صو تیرهمی

درمایشاتایشان اادوقتیرهادمدینهبیرونامد دوبجهمکجهامد جدوادمکجه
ججهبجودهبیندرهایشانمتوشنودهمه ا،میهاآایشان امیامد دبیرون،حرف

رند   ،میرند اینجو  بودرهامدهاس ببیندرهچهدا اس رهچهدا دمی
خواس بگیرد؛اصاًلبراآاینمعنجاامجدهبجودوبلکهامدهبودحکوم هممی

رنندرجهحضجرتسیدالشجهداءاین،یکدخرآاس وا هاییرهخیالمی
امد د،براآاینکهبایدحکومج براآحکوم  یامده،خیر؛اینهابراآحکوم 

9«باشد دس مثرسیدالشهداء
                                                           

 50،صقیام عاشورا در کالم و پیام امام خمینی،امامخمینیاتا  شرسسهتنظیموؤ م9
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 :العالی()مّدظّلهمقام معظم رهبری
رنیموبررجاتان ااد هدیجکمارهامروداین ظاماسجالمی المجسمجی»

رنیموبایجدبکنجیم،انبینیم،قجد  هضج حسجینیومعنجاآان اد کمجیمی
ررد انبه گجوا ،بجراآهمجینقیجامرجردرجهبه گوا ،براآچنینچیهآحرر 

هاآداسدومخّربا سانودینوویرا گرصالح،د جامعه باشندو ظام ژیم
اسالمیوالهیوا سا یومبنیبرصالح،د جامعهاستقرا پیدارند؛البته،اگر

بجها دوجرجهمعصجومان ظامد دمانانبه گوا ویاد دمانا مجهبعجدآ
گردتند   رردوا هاد  أسان ظامقرا میتحق،پیدامیجا دمنب وحیمتصر

اید،ایناس رهبهدس میا چهرهاد وایاتمربوطبهد دگیا مه
 9«خواستند ظاماسالمیبهوجوداو  د جّدًامیا مه

 اصالح امت و اقامه عدل . 2

 :امام خمینی
ا دوهمها هااینمسئله اداشتندرهدرداصالحجامعهامدهتماما بیابراآ»

بایددداآجامعهبشود دردهرچهبه گباشدجباالتریندردرها دششبیشتر
ادهرچیهاس جد د یاوقتیرهبامصالحجامعهمعا ضهررد،ایندرد،باید

سیدالشهداء بشود  اصحاددا خودش، امد، میهان همین ا صا  وآ و ب
باید2 «ِباْلِقْسط  الَّناُس   ِلَيُقوَم »خودش ادداررد؛رهجامعهبایداصالحبشود؛

3«تدال د بینمردمود بینجامعهتحق،پیدابکند 

                                                           
  91ج95،صالعالیای مّدظلّهالله العظمی سیدعلی خامنهعاشورایی از بیانات آیتسخن  9
  91 حدید،ایه2
 93ج97،صقیام عاشورا در کالم و پیام امام خمینی 3



   99  اهداف و پیامدهای قیام حسینی

 :امام خمینی
شجانادهمان وداّولرهقیامررد دبراآایجنامجر،ا گیههسیدالشهداء»

شودومنکجر،بجهبینیدرهمعروف،تمربه]ان  میاقامهتدلبود درمود دمی
شود ا گیههایناس رهمعروف ااقامهرندومنکر اادبینببرد ]ان تمرمی

هجرچجههسج ،ا حرادات،همهادمنکراتاس  ججهخجطمسجتقیمتوحیجد،
منکراتاس ؛اینهابایدادبینبجرودومجارجهتجاب حضجرتسیدالشجهداء
اش،هستیم،بایدببینیمرهایشانچهوضعید د دگیداشج ؛قیجامش،ا گیجهه

 هیادمنکربودرههرمنکرآبایدادبینبرود ]اد جمله،حکوم ججو بایجد
9«ادبینبرود 

 :العالی()مّدظّلهمقام معظم رهبری

حسین» امام حرر  بود: تدل و ح، اقامه   ِلَطَلِب   ِإَّنَما َخَرْجت  »براآ
ْصََلِح  َّمِة َجِّدي  اْْلِ ْنَكرِ  ِفي أ  وِف َوَأّْنَهى َعِن اْلم  َر ِباْلَمْعر  ِريّد  َأْن آّم  د 2    «أ 

  الُنْصَح َوَبَذَل َوَّمَنَح »خوا یم:دیا تا بعینرهیکیادبهتریندیا اتاس ،می
ْهَجَته   انحضرتد بین3 «اْلَجَهاَلِة َوَحْيَرِة الَّضََلَلة  ِّمَن   ِلَيْسَتْنِقَذ ِعَباَدَك   ِفيَك   ّم 

  َرَأى  َّمْن »درمایند:ا د،بیانمی قرررده اه،حدیثمعرودی ارهادپیامبر
ِم الَلِه ّنَ  ر  ْسَتِحَلا ِلح  ْلَطاّنًا َجاِئرًا ّم   0    «اِكثًا ِلَعْهِّد الَلهِ س 

تمججاماتججا وگفتججا انبه گججوا و یججهگفتججا آرججهد بججا هانبه گججوا اد
رندرهزرض،اقامهحج،و سیدهاس ،اینمنلب ا وشنمیمعصومین

                                                           
  99ج93 همان،ص9
  5،صمثیر األحزان ما، ابن2
  1 همان،ص3
  579،صوقعة الّطفمخنفرودی، ابی0
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ددنبنیانظلموجو ولغیانتدلودینخداوایاادحارمی شریع وبرهم
ودیگجرپیجامبرانبجودهاسج رجه:پیجامبرارجرمبودهاس  زرض،ادامه اه

ووح    الَسََلم  َعَلْيَك َيا َواِرَث آَدَم َصْفَوِة الَلِه الَسََلم  َعَلْيَك َيا َواِرَث » و9 «الَلوهِ   َّنِبويِ  ّن 
وَم »معلوماس رهپیامبرانهمبراآچهامد جد: ؛اقامجه2«ِباْلِقْسو   الَنوا     ِلَيق 

 3«دحکوم و ظاماسالمی قسطوح،وایاا

 ب. پیامدهای قیام حسینی 

 حفظ اسالم . 1

:امام خمینی
درساآ بیاگرتاشو اوددارا آخا دانپیامبر بود،بعث ودحماتجان»

اررم الازوتیاناندمانبه ابودآرشجا دهبود جدواگجرتاشجو ا بجود،مننج،
سرخبروحیورتجاببکشجندویهیجدخواستندقلمجاهلی ابوسفیا یانرهمی

رشجیدنپرستیرهبهگمانخودبارشجتنوبجهشجهادتیادگا تصرتا یکب 
ال خبر »درد دانوحی،امیدداش اساساسالم ابرچیندوباصراح واتجالم

دا ستیمبهسرقرانرجریم،بنیادحکوم الهی ابررند  می0«جاء وال وحى ّنزل
امد؛لکنا ادهخداو دمتعالبرانبودهوهس رهاسجالمهمیواسالمتهیهچ

ادرود اجاوید گجهدا دوبجاخجونشجهیدا یچجونبخشوقرانهدای  هایی
تلجیبجندرد دانوحی،احیاوپشتیبا یدرمایدواداسیبدهر گهدا دوحسین

هیجها ش ادجداآانتصا ه بوتویادگا والی  ابرا گیهد،تجاججانخجودوت
                                                           

 901ص،کامل الزیارات ابنقولویه،9
  91 حدید،ایه2
 99،صالعالیمّدظلّهایالله العظمی سیدعلی خامنهسخن عاشورایی از بیانات آیت 3
  913،صوقعة الّطفمخنفرودی، ابی0
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تقیدهخویشوام معظمپیامبراررم ماید،تاد امتدادتا یخ،خجونپجاکاو
باوشدودینخدا اابیجا آدرمایجدوادوحجیواد هاو دهجاآان،پاسجدا آ

9« ماید 

 نابودی امویان. 2

:امام خمینی
اسجماللجه،تخج وتجازیهیجدیان ارجهبجاشهادتمظلوما هواسا تال»

خواستندمحورنند،براآهمیشهبجهاسالم،اساسوحی ابهخیالخامخودمی
2«باددناسپردوانجریان،ُسفیا یان اادصحنهتا یخبهرنا دد 

:امام خمینی
خونسیدالشهداء» و ددارا آ با و  مود برپا  ا تاشو ا تظیم  هض 

امیه امحکوموخودوتهیهانخود،اسالموتدال  ا ااتدادودستگاهبنی
3«هاآان ادرو یخ  پایه

 حفظ مکتب امام حسین. 3

:امام خمینی
شانمغلوبشد د،لکجنمکتجبمحفجو رهاولیاآح،همبسیا آچنان»

اشقترتامشد د؛لکنمکتبشجانباهمهاصحابوتشیرهشهداءبود؛سیدال
امیجه اتجاابجد اجلوبرد د شکس د مکتب بجود،پیشجروآبجود؛یعنجیبنی

خواسج بجدامیجهمیشکس داد،قتِرسیدالشهداء؛یعنجیاناسجالمیرجهبنی
                                                           

  59ج53،صقیام عاشورا در کالم و پیام امام خمینی 9
  59 همان،ص2
  10 همان،ص3
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ان مایشبدهدوباادتاآخالد ،برخالفهمهموادینا سا یتمجربکنجد،
با ثا خودخودشجان،ان ژیجمداسجد ا،شکسج داد؛ولجو اسیدالشهداء

9«مقتولشد 

 پویایی و جاودانگی اسالم . 4

 :العالی()مّدظّلهمقام معظم رهبری
 تهیهانمن!ایجنپایجهاسجتوا ومحکجمتلیبنایناس حادتهحسین»

دشجمنی،د د یجا گجهاس رههها وسیصدوا دآاس اسالم ا،بجاانهمجه
رنیداگرانشهادت،انخونپاکوانحادتهبهانبه گیداشتهاس  خیالمی

ما جد قنعجًابدا یجدد ما د؟قنعًابدا یداسجالمبجاقی می بود،اسالمباقیمی
تنوانیکدینتجا یخی،بجایجکتجدهشد ممکنبودبهتودانحوادث، ابودمی

ما جد؛امجااسجالم،د جدههاییادد یامیاآیاگوشه گوشهمایه،ددا انرملرف
بینیجدرجهما د دقط امویاداسالمممکنبجودبما جد؛امجاامجرودشجمامی می

اسالم،بعدادهها وچها صدسالد د یاد جدهاسج  اسجالم،سجاد دهاسج  
تنجوان ابجههجاامرود،اسالمد د یادایندهاسج  امجرود،اسجالمد د یجا،مل 

ترینامید،بهسم خودمتوجهرردهاسج  اینهجاهمجهادترینوپردروغ وشن
2«اس  تلیبندشا یحسینبرر همانحادتهرربالوجان

                                                           
  15 همان،ص9
  90ج39،صالعالیای مّدظلّهالله العظمی سیدعلی خامنهسخن عاشورایی از بیانات آیت 2



مجلس اول
 

 در نهضت امام حسینُشکوه عقالنیت 

 *الله محمدجواد فاضل لنکرانی آیت

 اشاره

َوَما اْلَحياُة الُّدْنيا ِإّاَل َلِعٌب َوَلْهٌو َوَللَّداُر »خداو دد قرانرریمدرمودهاس :
َفال َتْعِقُلون

َ
9 «اآلِخَرُة َخْيٌر ِلَلذیَن َیَّتُقوَن أ

رانرریم یهد ایاتمتعددتقروا دیشه،د اسالمجایگاهواالییدا دوق
هاد پرتو و بهلهومتعقروتفکرد ایاتاداقیوا فسیدتوت مودهتاا سان

 و،گفتا اینتقر، اه اادبیراههبیابندوح،وبالر اادیکدیگرتمییهدهند اد
برگاهسخنی اورردا پیشوایاندین یهبرایناصرمهماستوا اس وهیچ

 می جا آ  میدبان ا اام  ا تملی یا مخالفتیرنند سلیم تقر با ره دهند
داشتهباشدود واق ،انبه گوا انالگوآرامرتقال ی براآبشری بهشما 

 و د می
                                                           

 مد سینحودهتلمیهقم هتضوجامع *
د دگید یا،چیهآجهبادآوسرگرمی یس وسراآاخرت،بجراآا هجارجه:»99ا عام،ایه 9

 «ا دیشید؟ میپرهیهرا  د،بهتراس  ایا
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این ودها،مصادفباایاِمتهادا آساال شجهیدان،اباتبداللجهالحسجین
هاآمختلجفادداویجهدقیجامامجاماس  مناسباس رهد اینایجام،ابعجا

ها،اناس رهمااگجربخجواهیمحادتجهبر سیوتحلیرشود یکیاداینداویه
تاشو ا اادمنظرتقربر سیرنیم،ایارا صحیحیاس یاخیر؟

اینمنلبمشهو رهد حادتهتاشو ا،تقرتاجهاس ،ایناامیداِنتقر
قلی د ؛بلکهبایدادتش،وابها واتا ان یس و بایدسراغتوجیهاتت

ایااینرالم،د س اس ؟وبامعا فدینیماسادگا آدا دیا؛سخنگف 
خیر؟بندهتقیدهدا مرهاین گاهبهواقعهتاشو ا،زلطاس وتاشو اییانباید

حسین مکتب د  ره  هض بدا ند بنیان و دا د تظیم بس منهلتی تقر ،
برتقروا دیشهسلیماستوا اس  حسینی،

 عقل در آیات و روایات

رندوبعدهاآخود ابیانمید قرانرریمبا هاخداآمتعالایاتو شا ه
د واق ،خداو دبااینایات،اشخاصی ارهاهر «أَفال َتعِقُلون»درماید:می

هابسیا آادا سانرند واقعًاتایباس ره وتیمذم میتعقر یستند،به
بهبشرداده،توجه می د واق ،بهاین عم به گ،یعنیتقررهخدا رنند 

رسیرهاداین عم خدادادآزادرباشد،اصاًلحیاتا سا ی اد ک کردهو
مفهوماصلید دگی اد  یادتهاس  

مثر اس ؛ منرحشده مو دتقر منالبدراوا ید   وایات، ایاتو د 
ما   اس ؟ا چه ردام ا چهموجبتکامرتقراس ، اینکه چیستیتقرو

ا د؟وما ندان اجهاآتقرردام شدتقریاموجبدساداناس ،چیس ؟
منالبیاس رهبایدمو دتوجهقرا گیردودهمان یهادلری،ایاتو اینها

 وایاتممکناس  
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وعبحثتوحیدومباحثاتتقادآ،پیشادشراصول کافیمرحومرلینید 
اس  د اینرتجاب، وایجاتمتعجددآد مجو د«رتابالعقر»اّولینمنلبش

 ابجهلجو اجمجالیتقروجوددا د بندهرلماتقصا امیرمؤمنجان،تلجی
تبا تد مو دتقرد رالمایشانمنرحشجدهاسج ؛اد252ام؛بر سیررده

ها ا شجددهنجد؛امبرانامد جدتجاتقجرا سجاندرموده:پیججمله،امامتلی
وول» ق  ْم َدَفواِئَن اْلع  وا َله  ِثير   اجج بجههریجکادرلمجاتحضجرت،بایجد9 «َوي 

 و،هابحثررد حیفاس رهاداینسفرهامادهاستفاده کنجیم ادایجنسات 
د کالدماس مقدا آباایجاتو وایجاتا تبجاطبرقجرا رنجیمومفجاهیمان ا

مان ابرمبناآتقال ی قرا دهیم  ماییمتابتوا یممسیرد دگی

 جایگاه و اهمیت عقل

شود، یادمندهمسوییباایاتتنوانسبکد دگیمنرحمیا چهامرودهبه
ترینتامربراآدستیابیبهسبکد دگیدینی،و وایاتاس واّولینومهم

اآرهتقال ی باشد،  گدینیایناس رهد دگیمابرپایهتقرباشد د دگی
 دا د 

وقتیخداو دتقر ا2؛   اْسَتْنَطَقه  اْلَعْقَل   ه  اللَ   َلَما َخَلَق »درمود:امامباقر
مرادادتقرد این وای ،«ادرید،ان ابهدباناو د]وقوهتکلمبهانبخشید  

اآاس رهشماتوسطان،خیر اادشرتشخیصداده،خوبی اادبدآیاقوه
و هحادتهتاشو ابهرند:چگح، اادبالرتمییهبدهید وقتیا سانسؤالمی

                                                           
 59،صنهج البالغه شریف ضی،9
:»50،ص5،زیالكاف رلینی،2 ،ی لی َماخی الَلهُلی ْقری هُاْلعی قی ْننی ْدِبْراْستی ُهأی لی الی ُتَمقی ری ْقبی می ْقِبْردی ُهأی لی الی ُتَمقی

ْلقاً ْقُ خی لی اخی ِليمی الی جی ِتَهِتيوی وی الی ُتَمقی ری ْدبی می ادی می ْنُأِحُبأی ِإاَلِدیمی ْلُتكی ْرمی أی الی وی َيِمْنكی ُبِإلی حی أی ُهوی
ُأِتیُب  ِإَیاكی اِقُبوی ُأتی ِإَیاكی یوی ْ هی أی ِإَیاكی اُمُروی  «ِإِ يِإَیاكی
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گرددرهمردماندمان،تقرخودشانهابهاینبرمییابیوجودامد؟،تمام یشه
اآاس ره اپوشا د دواصاًلد بالتشخیصح،ادبالر ردتند تقر،انقوه

توا دح، اادبالرتشخیصبدهد خداآمتعالوقتیتقر اادرید،ا سانمی
َم َقاَل َله  َأْقِبْل َفَأْقَبَل »وبهانقوهتکلمداد ان ابهدباناو د    ؛سپس،بهاوث 

«گاهدرمود:برو،واو د  درمود:بیا،واوامد ان
هاآبسیا آوجوددا درهمنظو اداقبالوادباِ تقرچیس ؟ایناابحث

وا سا یرهرند،ا ساِنتاقراس د دبان وایات،ا سا یرهالات خدامی
رند،ا ساِنزیرتاقراس ؛یعنیاگرا ساند د دگیتقر امعصی خدامی

اقبالرنوبهالات ح،مالکقرا دهد،تقربهاومی گویدبهسوآخدا
بی و دساد سراغ به بگذا د، رنا   ا تقر اگر حال، باش  ومشغول بندوبا آ

ردرمود:بیا،واوهمجلوامدویا ود اینکهخدابهتق یهآمیجنگوخون
درمود:بروتقب،واوهم د ،رنایهادایناس رهبهوسیلهتقر،خداو د

َم َقاَل َوِعَزِتي َوَجََلِلي َّما َخَلْقت  َخْلقًا »شود بعددرمود:الات یامعصی می ث 
َو َأَحُب ِإَليَ ِّمْنَك  ه  میان د  ره سوگند جاللم و تهت به ره؛ مخلوقاتی تمام

«ترادتقرد  هدمنوجود دا د ادریدم،خلقتیمحبوب
رلی،ادبینموجوداتماّردوماّدآ،خداو ددقطخناببهتقرلو به

ترهستی اینرالم،بیا گرتوجهودرماید:توادهرچیهآد  هدمنمحبوبمی
تردرمودره:اآمهمملهاهتمامدیادح،تعالیبهتقراس  سپس،خداو دج

ِحُب » َك ِإاَل ِفيَمْن أ  ؛هررسیادبندگا م ارهبیشتردوس داشتهباشم،َواَل َأْكَمْلت 
ترشود،الات وتقرببنابراین،هرچهتقررامر«رنم ترمیتو اد اورامر

گردد ا سانبهخدابیشترمی
بجهتقجرتوججهرنجیم،تمجامشجودرجهاگجرهمچنین،اد وایاتاستفادهمی

شجود؛امجااگجرتقجر ارنجا د وجودادمجیمحقج،میهاآپسندیدهخصل 
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 ودوبهجایشظلمودسادبجهمیجدانگذاشتیم،حیا،تّف وزیرت یهرنا می
َهوَبَ  َجْبَرِئيول  »رند: وای می باتهادامیرمؤمنانبنرهاصبغاید؛چنانمی

َخِيَرَك َواِحوَّدًة ِّموْن َثوََلث  َفاْخَتْرَهوا َوَدِ   َعَلى آَدَم  ِّمْرت  َأْن أ  َفَقاَل َيا آَدم  ِإِّني أ 
امرهتو امخّیر ادلشدوگف :امرشدهجبر یربرحضرتادم9   ؛اْثَنَتْيِن 

 «سادمتایکیادسهچیه ااختیا  مایی   
ادما الَثََلث  َفَقاَل اْلَعْقل  َواْلَحَياء  َوالِّدين  َفَقاَل َله  آَدم  َيا َجْبَرِئيل  َوَّم » ؛

ودین  ا تخابرنم؟درمود:تقر،حیا اینسهتاچیس رهیکی ا «درمود:
َفَقاَل «»؛ادمگف :من،تقر ااختیا رردم َفَقاَل آَدم  ِإِّني َقِّد اْخَتْرت  اْلَعْقَل »

؛جبر یربهحیاودینگف :]ادمتقر اّْنَصِرَفا َوَدَعاه  َجْبَرِئيل  ِلْلَحَياِء َوالِّديِن ا
وَن َّمَع اْلَعْقِل «»اختیا ررد، پس،شمابروید  ِّمْرَّنا َأْن َّنك  ؛فقاال َيا َجْبَرِئيل  ِإَّنا أ 

«اندوبهجبر یرگفتند:خداما امممو رردهرههرجاتقرباشد،ماهمباشیم 
نینمممو یتیدا ید،بما ید گاهجبر یرگف :اگرچان

رسیرهتقر جدا د،دیجن2؛َله  ال ديَن   َله  ال َعقَل   َّمن»د حدیثامدهاس :
؛رسجیرجهتقجرَّمن ال َعقَل َله ال َحياَء َله»خوا یم:د همین وای می« دا د 

ترینمخلوقخداس وخداهررسجیبنابراین،تقر،محبوب« دا د،حیا دا د 
رنجد هرججاتقجرباشجد،تمجامترمیخیلیدوس دا د،تقلجش ارامجر اره

صفاتپسندیدها سا یهمهس  د بعضی وایاتوا دشجدهرجهدجردتاقجر،
قا  اس  ادمیرهحرصولم دا د،د حقیق ،تقلش ارنا گذاشته؛اما

رند داده،قنات میرهتقردا د،بها چهخداادمالومقامواتتبا د یابهاوان
                                                           

می» همان:9 یادی لی ِ یُرتی ْبری جی طی بی اهی ْرهی اْختی ٍثدی الی ِمْنتی ًة اِحدی وی كی ِیری ُأخی ْن ِإِ يُأِمْرُتأی ُم ادی ا یی الی قی دی
 الی قی ْیِندی تی ِعاْتنی دی هُوی مُلی ِ یُرادی ْبری اجی ُثیی االَثالی می وی الی قی ْقُردی الِدیُناْلعی اُءوی یی اْلحی ْرُتوی ِداْختی ُمِإِ يقی ادی الی قی دی

دی ْقری اهاْلعی تی دی اوی ِردی الِدیِناْ صی اِءوی یی ِ یُرِلْلحی ْبری جی الی   «قی
  535،صنهج الفصاحه ابوالقاسمپاینده،2
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اینها،معیا هاییاس براآشناخ صفاتا سا یواینکهببینجیمواقعجًاقناتج 
شجودرجهادتقلمجاند د دگیماهس یا یس ؟اگرقنات  یس ،معلوممی

رنیم استفاده می

 ها ترین انسان عاقل ،حسین

اشا هشده،ادرسیرهتاقراس ،پیوستهشکرگها خداس  د  وایات
واق ، د  یقیناس   د بالانهستند، به اولیاآخدا صفاتبسیا مهمیره

 سدواساسًاا سان،بدونرسیرهتقلش ابهرا بیندادد،بهمرحلهیقینمی
توا دبهیقینبرسد الات خدا،اددیگراتا رمالتقراس وادتقر می

بهانبرسیم،همیناس  امامحسینجملهچیههاآبسیا مهمیرهباید
ل  اْلَعْقل  ِإاَل ِباِتَباِ  »خناببهمعاویهدرمود: تقر،جهباپیروآاد9؛اْلَحق  اَل َيْكم 

رامر می د بالح،می«شود ح،، ره یعنیا ها ادرادتاقلیهستند ؛  و د،
بهمیدانشهادتمی امامانترینا ساو  د،تاقرا انرهجا شان ا هاهستند 

انحضرتبراآحفظدینواحیاآترینا سان،تاقرحسین هاس ؛دیرا
امام شهادت  مود  قیام  بوآ پاكسّن  یا ان مکتبو احیاآ به بادش،

د خ اسالم اابیا آ مودوبهاباتبداللهکرردوخونپاکمحمدآرم
ا اامید؛تاا اارهگفتهشده شدوبالندگیاّم اسالمیوبیدا آمسلما ان

سينُى الَبقاء»اس : وِث، ح  ّد  حمّدُى الح   2 «إّن االسَلَم ّم 
پاسج به مصنفیهنودد جهجان دین اگرره




واد جواآتجو تجوهسج  سجِربریجده ادان 

 

                                                           
  597،ص71،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،9
  559،صفرهنگ عاشورا جوادمحدتی،2



   19  .شکوه عقالنیت در نهضت امام حسین

َسين»ایناس معناآدرمایشپیامبررهدرموده: َسين  ِّمّنى َوأّنا ِّمن ح  9؛ح 
2 «هستمحسینادمن،ومنادحسین

اآها،یکتجدهد تمامبحرانوا مهمعصومیناددمان سولخدا
خجودجا شجانگفتند:اینهابیشد دودیگرانمیادمسلما اند جنگشهیدمی

داد جد؛امجاشان اادامجهمیما د دود دگید یوآ اداد د اگرتقرداشتند،می
اسج  اینسخنان،برخالفمنن،دینومرامامامحسجینح،اناس ره

 ادقطتش،الهیبجهمیجدانرجربالاو د بنابراین، بایدگف رهامامحسین
گجوییمچجهلهومجیدا درجهمجاادایشجاناگردقطپاآتش،د میانباشجد،می

ساد یس  ا ساند معنویج او وتکلیفتبعی رنیم؟تش،،براآرسیالهام
 سدوبامعشوقخجودش،یعنجیخجداآتبجا کوتعجالیاآمیبهمراحرتالیه

این،اصاًلبراآدیگجرانقابجرتحصجیر یسج وامجرآدجردآرند؛معاشقهمی
دا ندوبعدباصدهاسجؤالمواججهاس  برخی،حادتهتاشو ا ا تیاهتش،می

ها ابجهایجنحادتجهاضجادههاوبجدت شو دود  تیاه،یکسجرآخرادجهمی
آگویندحاالرهمسئلهتش،اس ،پسهجررجا رنند  وآهمینمبنا،میمی
شوددینوتقر ارنا گذاش ،برمبناآتشقمانرا شودررد حاالرهمیمی
رجهایجنتقجراسج رجهحالیدهد؛د رنیم بایدببینیمتش،چهدرما یمیمی

هاباشجند،ترینا سجانادریناس ؛یعنییا انامجام،پجیشادا کجهتاشج،تش،
خوبیشدرهحاج خجدا ابجهگراییا هاسببترینمردمانبود دوتقرتاقر

بشناسندوتاشقا هتااخرین فسوقنرهخونخویشد رنا امجامبما نجدواد
حریمدیندداعرنند 

                                                           
  593،ص9،زإلرشاد شیخمفید،ا9
  953ج957،ص9،زفی رحاب عاشورا محمدمهدآاصفی،2
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تاشقا هبود؛اما هاینکهتقر اا کجا رنجد؛بلکجهبجاا آ،تمرحسین
گجذ د؛یعنجیتشج،حقیقجی، ود  اهتش،،ادتقرمیتمییدان،اداندراترمی

تشج،ایاجادمبتنیبرتقروشناخ ومعرد اس  تامعرد حاصر شجود،
ه  َّما َخَلوَق  َأُيَها الَنا   ِإَن الَلهَ »درمود:رهامامحسینگردد؛چنان می َجَل ِذْكر 

وه وه  َعَبّد  وه  َفِإَذا َعَرف  اآمردم!خدابندگان ا یادرید،مگربراآ9؛اْلِعَباَد ِإاَل ِلَيْعِرف 
«اینکهاو ابشناسندوهرگاهاو اشناختند،]تاش،اوشو دو تبادتشرنند 

َأْفَّضل  »ره: قردرمودواوادپیامبرادامامحسینامامصادق
«ها،رسیاس رهتاش،تبادتباشد برترینا سان2؛الَناِ  َّمْن َعِشَق اْلِعَباَدة

 هادنرنندهبهتبادتوالات اس وتشج،،قجدمدتوتتقروشناخ ،
،د باالتریند جهشناخ ود د وادآتبادتوبندگیاس  امامحسین

دا ایجی،خجا وادهواسجا یهمجهینجهج ،بهبههمترینمرحلهتش،بود تالی
تا ضای او ابهدسج درد دا ش اد  اهتبادتوبندگیپرو دگا شدداررد

رداماو ابااسجتداللومننج،رهبود د،هیچاآاو د دیگرتاقالن،د هرمرتبه
سجادگا هاآد یاگرایا جها دیشجیمحکوم کرد د؛بلکهاقدامامام ابجامصلح 

دید دیاتوانهمراهیباایشان ا داشتند  می

 معرفی عاشورا بر اساس عقل

خواهیمحادتهتاشو ا ابهد یامعردجیرنجیم،بایجد وآجنبجهاگرامرودمی
ادشجهادتخجودتجالفجرتقال یانتکیهرنیموبگوییمرا امجامحسجین

                                                           
؛شیخصدوق،99و39،ص99؛همان،ز959،ص1،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،9

 9،صعلل الشرائع
؛شیخ19،ص59،زکتاب من الیحضره الفقیه؛شیخصدوق،39،ص9،زالكافی  رلینی،2

 39،ص5،زوسائل الشیعةحّرتاملی،
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مسجّلمبجودهاسج  اصجاًلد شیرخوا ویا ا ش،همگیمبتنیبرمسا رتقلی
درهنگدینیماالات خدا،موجبرمالتقرا ساناس  دردآرهد خا جه

 ود،چنجینشخصجی ودیا می شیندورا آ دا درهامروددینادبینمیمی
د جد،ایجد،دریجادمیاصاًلادمتاقلی یس  ادمتاقر،اناس رهبهمیجدانمی

دهد همرهالدمباشد،جانخودش امیرندوا ااییدداعمی
ول  اْلَعْقول  ِإاَل ِباِتَبواِ  »وگوبجامعاویجهدرمجود:گف د امامحسین   الَيْكم 

اش ابابها مرجمخواهدد د یابهرمالتقربرسدوداصلهاگربشرمی «اْلَحق
تنوانمثال،دا د؟بهرند،بایدادتقرخویشاستفادهرند؛وگر هچهدرقیباا ها

رنجدورهدا د، وشن میرسید تا یکیچراغقوهدا دودیگرآ دا د؛اماان
گو جهاینگیجرد،برد؛ا سا یرهتقردا د،ولجیان ابجهرجا  مییادانبهره م

اس  تقربایدتکامرپیدارندوا سجانمسجلمانبایجدتوججهداشجتهباشجدرجه
چقد تکامریادتهو شدتقلیپیدارردهاسج  دگذشته،امرودش سب به و

اینامر،موجبحیاتوتّهتوتروزمعنوآا ساناس  
يَماِن   َبْيَن   َلْيَس »درمود:امامصادق ْفِر ِإاَل ِقَلة  اْلَعْقل  اْْلِ ا چها سجان9؛َواْلك 

ادتقلجشد سج اگرا سجان«تقلیاس  ا دادد،رم اادمردایمانبهرفرمی
 ودوشجودوسجراغپیجروآادشجهواتمجیاستفاده کنجد،گردتجا ا حجرافمی

گیرد پس،ا چها سجان اد ترصجهایمجان گجها دکد دایرهرفرقرا میا دک
دا د،تقراوس  می

 تجلی عقل در سبک زندگی دینی 

مجروده،یکیادمباحثمهموضرو آبراآجامعهما،سبکد دگیاس  ا
رنند،بایدتوججهداشجتهباشجندرجهجامعجهمجا،رسا یرهاینبحث اد بالمی

                                                           
 97،ص5،زالكافی رلینی،9
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هرچنداسالمیوا قالبیاس ،ولیداصلهدراوا یباسبکد جدگیدینجیدا د 
براآ سیدنبهاینهدف،بایستهاس رهتوجهبهتقر،محو را هاقرا گیجرد 

دهرهگاهیخجدم انبه گجوا انادد  وایاتاسالمیبا هااینمنلب قرش
گفتندرجهدال جیادمخجوبیاسج ، مجادشجبوررد دومیدردآتعریفمی

 ودوپیوسجته ودهاسج ؛امجاانشود،هرسجالحججمجیهایشترک می ادله
 پرسید د:تقراوچگو هاس ؟حضراتمی

قجر ابجهرنجد؟اگجرا سجانتیعنیایاد د دگیخودادتقلشاسجتفادهمی
تقجربجهاوگویدرها تباطباخداچنو بایدباشد؟میدانبیاو د،تقربهاومی

گو ه،سبکد دگیا سانهماصجالحگویدره بایددیگرآ اادا بدهدواینمی
شود می

ْعَبِّد الَله    َلْم » قرررده:ادپیامبرامامباقر   ِّموَن   ء  َأْفَّضَل  ِبَشيْ  َعَز َوَجَل   ي 
؛یعنیهرچه«شود خداآبلندمرتبهبهچیهآباالترادتقرتبادت می9؛اْلَعْقل

هاآا سانتقلش ابهرا گیرد،تبادتاس  هرچها سانادتقلشد میجدان
مختلفشخصی،اجتماتی،درهنگییاسیاسیبهرهببرد،تبجادتاسج  بعجد

ْؤِّمن  َعو»حضرتدرمود: ون  اْلم  ؛اِقًَل َحَتوى َتْجَتِموَع ِفيوِه َعْشور  ِخَصوال  َواَل َيك 
د اینماال،بجه«مؤمن،تاقر خواهدبود،مگراینکهدهخصل داشتهباشد 

ول  »رنیم؛ادجملهاینکه:لو گذ ابهخصالمذرو اشا همی ؛اْلَخْير  ِّمْنوه  َّموْأّم 
وتمجاما دویجشمؤمنتاقر،همیشهد بالرا خیراس «اداوامیدخیربرود 

ایناس رهرا  یکا اامدهد 
                                                           

ْم:»503،ص5،زبحار األنوارمحمدباقرمالسی،؛53،ص5ز،الكافی رلینی،9 ِدالَلهُلی ُیْعبی
 ری جی َهوی ْيتی ِبشی ری ْدضی ٍءأی ْقِرِمنی ْیُرِمْنُهاْلعی اٍلاْلخی ْشُرِخصی ِدیِهتی ِم ی ْاتی َتیتی اِقاًلحی ُکوُناْلُمْؤِمُنتی یی الی وی

 ْمُموٌل می الی وی ْفِسِه  ی ِمْن ْیِر اْلخی ِثیری ری ِقُر ْستی یی وی ْیِرِه زی ِمْن ْیِر اْلخی ِلیری قی ْکِثُر ْستی یی ْمُموٌن می ِمْنُه الَشُر ِمْنوی ْسمیُم یی
ْیِهِمْناْلِع ُبِإلی حی ُهالُذُلأی لی اِ ِجِقبی وی ِباْلحی َرُمِبِنالی بی تی یی الی ُتُمِرِهوی ِباْلِعْلِمُلولی لی لی ْیِهِمنی ُبِإلی حی ْقُرأی اْلفی ِهوی

ی    ْتقی أی ْیٌرِمِنيوی خی ُهوی الی دًاِإاَلقی حی آأی ری یی ُةالی اِشری اْلعی ااْلُقوُتوی الُدْ یی ِصیُبُهِمنی ی ی  «اْلِغنی
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ون  »دوماینکه: ؛یعنجی«؛ادجا باو،بهرسیبجدآ رسجد َوالَشُر ِّمْنه  َّمْأّم 
اگر؛َيْسَتْكِثر  َقِليَل اْلَخْيِر ِّمْن َغْيِرهِ »رردنبهدیگران یس  دیگرا که:د بالبدآ

درضرنیدرهد یجک«شما د میرسیرا خیرروچکیا اامداد،ان ابه گ
گجذا د دا دوبهجاآدیگرمیهیئ مذهبی،شخصیاستکا ی اادایناابرمی

شجما د ادمتاقر،اناس رهرا خیردیگران ا،هرچندرجمباشجد،بجه گمی
ا گجا د؛مجثاًلبرتکس،رجا خیجرخجودش ا،هرچنجددیجاداسج ، جاچیهمی

خجوا م،ولجیایجنچیجهآهسالاس  مادشجبمیگوید:من،اگرچهپناامی
د م،امجاام یاباا کهسیسالاس براآا قالبسینهمجیه یس ورا آ کرد
ام را آبراآان کرده

دقطبراآمجردمایجران،بلکجهبجراآهاییره هباانهمهدحم امام احر
های ،درمجود:خجدایا!بشرّی متحمرشدوا قالباسالمی ا هبرآررد،د  
 رنم!اگرادمنقصو آیاتقصیرآسردده،للببخششمی

رهرا رجوچکیا اجامدادهویاین، شا همؤمنتاقراس ؛برتکس،رس
خواهدرا ش ابه خدیگرانبکشدوخودش امعردیرنجد،معلجومهموا همی

امامجؤمنیرجهادشودرهتقلش ارنا گذاشتهودچا خودبینیشدهاس ؛می
شما دوبجها هجاتوججههاآخودش ارممیمنداس ،خوبی عم تقربهره

 «َيْسَتِقُل َكِثيَر اْلَخْيِر ِّمْن َّنْفِسهِ »رند؛ می
ووَل »د  وای مهبو امدهاس رهمؤمنتاقر: َواَل َيْسَأم  ِّمْن َطَلِب اْلِعْلِم ط 

ووِرهِ  م  تلججماسجج وادانخسججتهوجوآ؛د تمججاملججولتمججرش،د جسجج ع 
خصجوصپجد وماد هجا،بیشجترد امجریجادگیرآها،بههبایدخا واد«شود  می

شان شدرند یکیادموضجوتاتیرجهد سجبکهم بگما  دتاسنحتلمی
د دگیمنرحاس ،یادگیرآاس  بایدمعا فدینیواحکاموتقایجدخجود ا
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متمسفا ه،ا چهادجامعهدینیمامجو دا تظجا اسج ،دعجاًلد ستیدرابگیریم به
شجود،بگویجدوجود دا د ادمتاقر،اناس رهوقتیصبحادخواببلنجدمی

منامرودچهچیهآیادبگیرم،چجهایجهوحجدیثیویجاچجهمنلجباخالقجی ا
بیامودم؟

؛یعنیمؤمن،تجّهت«اْلِعزّ  الُذُل َأَحُب ِإَلْيِه ِّمْن »د ادامهان وای امدهاس :
 و،اگرتّهتظجاهرآود یجوآپیجدارند اداینوجومیواقعی ا هدخداجس 

َواْلَفْقور  »تراسج   کندود د یامو دتوجهدیگرانقرا  گیرد،برایشمحبجوب
«ترادتروتمندآاس  ؛دقیربودن،برایشمحبوبَأَحُب ِإَلْيِه ِّمَن اْلِغَنى

َواْلَعاِشَرة  َوَّما اْلَعاِشَرة  اَل َيْلَقوى َأَحوّدًا ِإاَل َقواَل »درماید:میپایاند حضرت
َو َخْير  ِّمِني َوَأْتَقى ؛یعنیهمهرس اادخودشبهتروباتقواتربدا د امجامد «ه 
درماید:باألخرهزیرادخودایندرد،مجردمدوگجروههسجتند:تبییناینتبا تمی

تراداوهستندرهبایدد مقابرا هاخضجوعرنجدوبگویجدواقعًامتقییکگروه
خدایا!من اهممثراینهاقرا بده گروهدیگر،ادرادآهستندرهبهحسبظجاهر

ا د؛اماا سانتاقر،ایندردداس، اهمبایدادخودشبهتجربدا جد چجرا؟داس،
اس،،ختمبهخیرشجود؛امجاایجند  وای دا درهممکناس رهتاقب ایند

خیر شود ایجن،اتجرتقجراسج ؛اینکباتقواس ،تاقبتشختمبها سانرههم
شجودرجهاش گرانباشد،سببمیاینکها سان سب بهخاتمهوتاقب د دگی

همیشهدیگران ابرخودشمقدموبهتربدا د 

 گیری واقعه عاشورا  نقش دنیاگرایی در شکل

تبا تادسخنانامیرمؤمنان252لو رهپیشاداینبیانشد،همان
 اج بهتقراس  شایستهاس رها سانهر ودیکیاداینرلماتحکیما ه
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بخوا دود با هانا دیشهرند؛ادجمله،حضرتمی َسَبب  َفساِد »درماید: ا
ُب الُّدّنيا «دوستید یاس  رند،؛ا چهتقرا سان اداسدمیالَعقِل ح 
امدنحادتهتاشو ا،دوستید یاوتالقهبجهوجودبهترینتوامریکیادمهم

جاهومقامودستیابیبهلالو قرهبود بااینکها انیقینداشتندامامحسجین
دا سجتندایشجاندرد جد سجولخداسج ،امجابرح،اس وباوججوداینکجهمی

د یاا ها ابیچا هرردود مقابر،امامحسینتقلشان ارنا گذاشتند،حّب
رهحضرتتلید اوزتقرودهم،ح، اادبالرتشخیصدادهبود؛همچنان

وءًا َأَلْسَنا َعَلى  الَله    اَل َأَراَك   َيا َأَبِت »اربربهپد شترضررد: َقواَل َبَلوى   اْلَحوِق   س 
ِحِقوينَواَلِذي ِإَلْيِه َّمْرِجوع  اْلِعَبواِد َقو ووَت ّم  َبواِلي َأْن َّنم  امجام9 «اَل َفِإَّنَنوا ِإذًا اَل ّن 

دا س رهبراآحفظدینخدا،جهشهادت اهیوججود جدا دومیحسین
بیتشاسجیرگرد جدتجادیجنبایدخودودرد دانواصحابششهیدشجو دواهجر

تهلهلجیبجهچحقیقیباقیبما د انحضرت،بااگاهیرامربهمیجدانامجدوهی
خویش اه داد 

ل  »اینکهدرموده: ،بیا گراینمهماس رهباید«اْلَحق  ِإاَل ِباِتَباِ    اْلَعْقل    اَل َيْكم 
خجواهیمتقلمجانرامجرشجود،د هجردمجانوح، ابشناسیمواگجرواقعجًامی

بجهاینرجالم اشراینی،پیروح،باشیم د همین وای ،وقتیامامحسین
معاویهدرمود،معاویهاتترافرردوگف :شماادرادآهستیدرجهزیجرادحج،،

چیهآد وجودتان یس  

 بدترین تحریف عاشورا

د خصوصتقر،تکامر،اسبابرمال،موا  وتلردسادتقر،ایاتو
تردرماید:محبوباحادیثدراوا ید متوندینیمابیانشدهاس  خداو دمی

                                                           
 39،ص9،زاإلرشاد شیخمفید،9
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رنم میره ادوس دا م،تقلش ارامرادتقر،مخلوقی یادریدموان
تجوانگفج رجهحال،باوجودچنینمنالبزنّیدینیومعا فاصیلی،می

تقر اه دا د؟وانحضرتادسرتش،بجهمیجدانامجدهد قیامامامحسین
تریناس ؟بدیهیاس رجهایجنحجرف،زلجطاسج ود واقج ،یکجیادبجد

 ابرمبناآتشج،قجرا تلیبنهاآتاشو اایناس رهتمرحسینتحریف
او  یس  ا چهمتمسفا هد شجعربعضجیشجاتراندهیمرهبراآدیگرانتکلیف

 اادمجدا خواهنجدقضجیهامجامحسجینشود،ایناسج رجهمییمشاهدهم
دمتبیینرردره هض رهبایداین کته ابراآمرتقال ی خا زرنند؛د حالی

انحضرت،براساستقربودهاس  ایجنتقجِرسجلیماسج رجهادمجی ابجه
دا دوخود اد معرضشهادتقرا دهجد؛شجهداآا قجالبالات خداوامی

اسالمی یه وآهمجینمبنجاآدینجیوتقال جیججانخجود ادجدا مود جد د 
ونبهرمالتقال ی  سید د اگرها،شهداهستند؛چترینا سانحقیق ،تاقر

گو هتمررنیموتقرصحیحوسلیم امعیا را هایمانقرا بجدهیم،ماهماین
 شود هاگردتهمیهاوا حرافها،بدت جلوآخیلیادخراده





 مجلس دوم

 های الهی در نهضت عاشورا هایی از سّنت جلوه
 *االسالم والمسلمین حسین عبدالمحمدی حجت

 درآمد

هاآتاب وهمیشگییاقوا یندا مجیود لولتا یخبشرآ،هموا هسّن 
حکمج اآهمسجوبجاگو جهبدونتغییرآوجودداشجتهودا  جدرجههریجکبجه

هجااشجا هیابند د قرانرریمبهشما آچندادایجنسجّن خداو دآتحق،می
توانبه:یا آمؤمنجانادسجوآحج،تعجالی،پجاداشبجهشدهرهادانجملهمی

هجاوتجذابتبهکجا اناشجا ه مجود بجدیهیاسج ، یکورا ان،ادمایشا سجان
وشکوداییدجردوجامعجهها، قشبسهایید  شدشناخ وتوجهبهاینسّن 

 ساد د ایفاررده،دمینهدستیابیبهرماالتا سا ی ادراهممی

هاآالهید قجراند این وشتا ،ضمناشا هبهمفهومسّن ،بها واعسّن 
هاآا ها یهد  هض تاشو اآحسینیمو دبر سیقجرا پرداختهشدهوجلوه

گردتهاس  

 سّنت شناسی مفهوم

تبا تدقه،اصولاصنالحد و1 وشوسیرهمعناآبهلغ ،د « سنّ»
                                                           

 تضوهیئ تلمیجامعةالمصنفیالعالمیه *
 991،ص95،زالعربلسان  ابنمنظو ،9
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د رهضوابنی»،یعنی«الهیسّن »1 معصومتقریرودعرقول،اداس 
 اادموتالمامو خداو دبرپایها هارههایییا وش2«دا دوجودالهیادعال
بنابراین،میادا هوتدبیر یاتکوینیاساسیوتاب قوا ینیعنی،سّن رند 

قران3  دا ددگرگو یهرگهرهالهیتشریعی سّن د  معنارریم، دو هر به
4؛الّلِه َتْحِویالً  ِة َفَلْن َتِجَّد ِلُسَّنِة الّله َتْبِّدیاًل َوَلْن َتِجَّد ِلُسَّن :»استعمالشدهاس 

تغییر الهی سّن  براآ هرگه و یاد   خواهی تبدیلی خدا سّن  براآ آهرگه
 «یابی می

 های الهیانواع سّنت

هاآگذشتهبیاند میانام الهیهاآسّن جریاناصررریم،د قران
اس ؛چنان گردیده درموده: َقّْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ُسَّنٌن َفِسيُروا ِفي اْْلَْرِض »ره

سّن ،یقینبه5؛َفاْنُظروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمَكِذِبيَن  شما اد بودهپیش هایی
 ره بنگرید و رنید گردش دمین د  بودهتکذیبدرجامپس چگو ه رنندگان

تا یختمریددا دوالهید هاوقوا ین،همبرجریانسّن یادشدهایه«اس  
ها ا گردتنادیبهمنظو تبرتهمبرپژوهش ویدادهاآتا یخ

هاآانهاآالهیاد گاهقرانپرداخته،جلوهترینسّن د ادامه،بهبیانمهم
رنیم  اد  هض تاشو ابر سیمی

 . نصرت اهل حق1
اهرح،اس رجهد ایجاتمتعجددآ صرتویا ی،الهآهاادسّن ییک

                                                           
  997،صمعجم ألفاظ الفقه الجعفریالله، احمددتح9
  910،صمعجم لغة الفقهاء محمدقلعای،2
  595،ص57،زتفسیر نمونه  اصرمکا مشیرادآودیگران،3
  59 دالر،ایه0
  597تمران،ایهال 5
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 هبرانومؤمنجانصجابر ابجرخجودآخداو دیا ؛یعنیبهانتصریحشدهاس 
د لولتا یخهمجوا ه وبجه شجدیاینکهمکتبپیامبرانالهالدمدا ستهاس  

ایجنحقیقج  ا شجانیخجوبهبجل،دوا وبجههمجوا هبودهوخطمخالفانا ان
و  َوَلَقّْد ُكِذَبْت ُرُسٌل ِمْن َقْبِلَك َفَصَبُروا َعلى»؛دهدیم

ُ
تـاُهْم ما ُكـِذُبوا َوأ

َ
ُذوا َحَّتـى أ

وهما جاپجیشادتجو 1؛َنْصُرنا َوّال ُمَبِّدَل ِلَكِلماِت الَلِه َوَلَقّْد جاَءَك ِمْن َنَبِإ اْلُمْرَسِليَن 
صجبر،د برابرا چهتکذیبشد دوادا دید دولی؛ یهپیامبرا یتکذیبشد د

و]راآرلمجاتبج دیجرا؛تجو یجهچنجینبجاش]ررد دتایا آمابها جان سجید 
اآ یس  قنعًااداخبا پیامبرانبجراآتجوامجدهخداو د،تغییردهنده هاآسّن 
 «اس 
 یهاتدیگرایبرخید رهچنان؛هاآالهیاس ،بهمعناآسّن «رلمات»

 اْلُمْرَسـِليَن  ِلِعباِدَنـا َكِلَمُّتّنـا َسـَبَقْت  َوَلَقـّْد »؛رلماتبههمینمعنابکا  دتهاس 
درمانمابجراآبنجدگا یک،شبی2؛اْلغاِلُبون َلُهُم  ُجّْنَّدنا َوِإَن  اْلَمّْنُصوُروَن  َلُهُم  ِإَنُهْم 

 درجهاهما جاایشجانادپیشمعجّینشجدهاسج  ،ا درهبه سال درستادهشده
 «هما اسپاهماس رهپیروداس پیرود دو

هاآهاوسّن  ویسد:یکیادوتدهمیایهد توضیحاینتفسیر نور ویسنده
ِمِّنين َنْصُر  َعَلْيّنا َحًقا َوكاَن »؛ناس االهی، صرتودداعادمؤمن ْْ  البتجه3«.اْلُمـ

ِمِّنين َنْصُر  َعَلْيّنا َحًقا َوكاَن »برخی با توجه به آیه  ْْ معناآدداعومعتقدند: «اْلُم
بلکجهددجاع؛ یسج مجدتالهی،همیشجهددجاعو صجرتدجو آوروتجاهیا آ

 َواْلعاِقَبـةُ »درمایجد:دیجراد ایجاتدیگجرمجی؛شجودد ادمدت ا یهشجامرمجی
                                                           

 95ا عام،ایه 9
  579ج575 صادات،ایه2
  57 وم،ایه 3
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ظاهرشکسج نبهاا آ،ممکناس د یکد گیرآوجنگ،مؤمن  1« ِلْلُمَّتقين
ُُ ِإَن الَلـَه   َوَلَيّْنُصَرَن »؛ولیاهدافوتفکرا انپیرودشود؛بخو  د الَلُه َمْن َیّْنُصـُر

هما ا دهداو ایا آرند،یا آمی دین]وقنعًاخداو درسیره2؛َلَقِوٌّي َعِزیٌز 
 « اپذیراس  شکس وخداو د یرومند

کهتعداد؛یعنیباوجوداینتحق،یاد ،اینسّن الهید  هض تاشو ا
بهاهدافحضرتاما، سب بهسپاهیهیدبسیا ا دکبودسپاهامامحسین

طلحةوقتیرهابراهیمبن پسادشهادتامامحسینخوددس یاد بلند
َسْيِن َّمْن َغَلَب »گف :بنتبیدالله،خناببهامامسااد ؟؛اآيا َعِلَى ْبَن اْلح 

شد؟ پیرود مبا ده  این ]د  رسی چه حسین! بن امام«تلی ، إذا »درمود:
َم اِقْم أَرْدَت َأْن َتْعَلَم َّمْن َغَلَب َوَدَخَل  خواهیبدا یاگرمی3؛َوْقت  الَصَلِة َفاِذَن ث 

حسین امام یا ]یهید رسی  مادچه وق  ره هنگامی اس ، شده پیرود  
 «گاهببینچهرسا یما د دوچهرسا ی دتند  درا سید،اذانواقامهبگو]ان

م سجولبااینپاسخبهاودهما درههدفیهیجد،محجواسجالمو جاامام
ول  الَلهِ »بود؛ولیهمچنانلنینخدا َحَمّد  َرس  هجابجرممذ جه«اَل إلَه ِإاَل الَله  َوّم 
پیچدومسلما اند همهجا،حتجید شجاموپایتخج سجلنن یهیجد،بجهمی

4دهند گواهیمییگا گیخداو سال محمد
حسین بهامام الهی، هدف تحق، و شهادت اد  یه یادتنوان پیرودآ

 شهیدمی» مود: منبپیو دد، به  پیو ددهرره اگر اما پیرودآشود؛ دتحو به ،
5« سد  می

                                                           
  593 اتراف،ایه9
  5حج،ایه 2

 177،صاألمالی شیخلوسی،3
 119،صها انگیزهها و  ؛ریشهعاشورا ژادوسعیدداودآ، مهدآ ستم0
 951،ص9،زفی رحاب عاشورا محمدمهدآاصفی،5
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 ویسد:تّقاد یهمیتّباسمحمود
یهید اد داستانرجربالبر جدهمنلج،ورامیجابوپیرودمنجدبجرحریجف»

خجو دهبینجیموحسجین اد ان ود،بجرتکس،مغلجوبوشکسجتهخویشمجی
امیجهآهابجاوضج شجگف  گریم؛ولیپسادمّدتروتاهیتالیمو شا هیم

گردد؛تااو آپدیدا میهاآسناش،دگرگو یحیرتشودود رفهجامیجابه
ایجدو ودورفهدرادمند،بهدمیندرودمجیا اارهرفهدیرین،بردراداسمانمی

 رهجاآهیچسجخنی اد شگفتارهاینحقیق بهقد آ وشنواشکا اس
 1«گذا د گرآباقی میهاآسودودیان،براآهیچ ظا هتشخیصرفه

امویجانمشجروتی ،بعجدادقیجامتاشجو ارهدهدیمیگواهیخوبهتا یخب
آامیجهبجرایپرو جدهبنج،خود ااددس داد دورمترادچها سجالحارمیج 

دسجتاو دیکجیاد» ویسجد:دیگجرمجیمحمودتّقادد درادآهمشیهبستهشد 
امیه)داجعه ودتاشو ا(،اینشدرهرشو آباانوسجع و ودهاآدول بنی

2«پهناو آ،بها دادهتمرلبیعییکا سان پاییدوادچنگشانبیرون د  
 ویسد:چنینجنبشیباایند جهاداصال وژ دجاواللهاصفی یهمیای 

برجبههمخالفبهسررردگیامویجانپیجرودشجود پیجرودآ،بجهتوا مندآ،باید
معناآمودقی  ظامید همهوق  یس ؛بلکهپیرودآجبهجهحج،بجرجبهجه
بالراس  د این بردمیدا یودرهنگی،مودقی اداِنجبههحسینیاس رجه

وجبهها بیاواوصیاوُصلحاس وخدا،ضامنپیرودآا اناس ؛امجالازیجان
3خو دگاناین برد د ستمگران،شکس 

                                                           
  959،ترجمهمحمدراظممعهآ،صابوالشهداء تباسمحمودتّقاد،9
همان،باا دریتصّرف  2
 999،ص5،زفی رحاب عاشورا محمدمهدآاصفی،3
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  پاداش به نیکوکاران .2
 رندیخداو دایناس رهپاداش یکورا ان اضای  مآهاادسّن ییک

َن الَلَه ّال ُیضيُع :»د ایاتمتعددامدهاس ،اینحقیق 
َ
ِمّنيَن   أ ْْ ْجَر اْلُم

َ
هما ا1؛أ

ضای  ماو  دگانایمانهما اخداو دپاداش درموده:«سادد ی ا َواْصِبْر »ویا
ْجَر   َفِإَن الَلَه ّال ُیضيُع 

َ
به2؛اْلُمْحِسّنيَن  أ ره رن پاداشصبر خداو د تحقی،

 «رندیتباه م ا یکورا ان
مگو ههمان استفاده ایات الالق اد الهشود،یره ادیپاداش دراتر

رهاباتبداللهآدارا دهاآپاداشبهبرخیاس  د اینااآد یوآهاپاداش
:رنیمیماشا ه،شدهتنای د د یابهاو

 ی:تربت حسین ـ بوی خوش

براآد؛ررد بوییخوشاستشماممیادراد،ادترب امامحسینیبرخ
و باشدتامکانانمعلومنداببستبنتلیپسادا کهبرقبرحسین، مو ه

بیابانبعد تربی درو شس ، اب  ود چهر واد  د  رربال قتلگاه به  شین
بویید،بهرنا قبرحضرت سیدداشتهومیمش برها امش کرهخاید حال

خوش قد  چه ددای ، به ماد م و پد  گف : و گریس  قد و چه و بویی
:خوا داینشعر ابعدبوس ترب تو!وخوش

                                                           
  575 التمران،ایه9
  551هود،ایه 2
ی،قبرش امخفجیدشمنآخواستنداد و:»999،ص3،زالبدایة والنهایة،یرثیردمشق ابن3

 «قبرش شا هانشد کخاآرنند؛امابو

ْخف   وا ِلي   وا َقْبَره  َعن َعَّداَوة  أراد 
 
 

راِب اْلَقْبِر َدَل َعلَ    3اْلَقْبرِ  ىَفِطيب  ت 
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 حسینی: تربت ـ شفادهی

امامحسین امتیاداتییکیادویژگی،خاصی شفادهیترب قبر و ها
اس  وده ماس رهخداو دبهانحضرتتنا

 دردآ  ام می«سالم»به دل قر به مبتال شدهرند: معالااتد د و بودم
ه»به ام، ودآبهد یاداهالیروده اتربخش بود می لی اآگف :؛برخو دم«سی

همین،امخواهیتو ابهاذنالهید مانرنم؟گفتم:باالترینخواستهسالم!می
سار شد پسادگذش چندماس  اوقدحابیبهمنداد، وشیدمود د

اآاداینمراباچهچیهآتالزرردي؟پاسخداد:بهدا ه:ماه،اداندنپرسیدم
اآ گفتم::ادخاکقبرحسینتسبیح!پرسیدم:اینتسبیحادچیس ؟گف 

 ادضیه!مرابااینمداوارردي؟بااینسخن،اندنزضبناکبرخاس وخا ز
1 ،برمنمستولیگش پیششدود دشکم،بدتراد

 :بقعه امام حسین ـ اجابت دعا زیر

احمجدبجندهجد، ویسد:شیخدقیهداهدتجا فمرحومسیدبنلاووسمی
مریضشدوامردرمودرسجی ااجیجررهحضرتصادقرردهحلی وای 

رسجی ایادتنجدوبجهاو،پجس دتجارنجدرنندبراآانجناب هدقبرحسجین
اس وامامصجادقالطاعةواجباماِمولیحسین، وممی:گف  گفتند

حضجرت اوبرگشتندصادقامامبهسوآ،پس اس الطاعة واجب یهاماِم
چناناس رجه،امر:انحضرتد جوابدرمود خبرداد دبهرالمانشخص

یچنداس رهدتجاد یهاولی دا ستهرهخداآتعالی ابقعه؛انشخصگفته
2 هاس نبقعهااد،باشدرهقبرحسینشودوانبقعها هامستاابمی

                                                           
 959،صیاألمال،ی شیخلوس9
  999،صشفاء الصدورابوالفضرتهرا ی، 2
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 ها انسان آزمایش .3

سّن  د یالهآهااد شدهره تصریح ان به متعدد ایات ادمایش، سّن 
 اْلَخْوِف  ِمَن  ء   ِبَشيْ َوَلَّنْبُلَوَنُكْم »؛صحنهادمایشالهیاس ،جهاناس  اساساً

ْنُفِس  اْْلَْمواِل  ِمَن  َوَنْقص   َواْلُجوِع  همهشماقنعا1ً؛الَصاِبِرین َوَبِشِر  َوالَّثَمراِت  َواْْلَ
هاادمایشرمبودمیوه] یه  اباچیهآادترس،گرسنگی،دیانمالیوجا یو

استقام می به ده بشا ت و رنندگانرنیم درموده « یا :و َحَّتى َنْعَلَم »   
]2؛اْلُمجاِهِّدیَن ِمّْنُكْم   ا شما همه میقنعاًما شود رنیمادمایش معلوم تا

« د؟امااهدانواقعیوصابرانادمیانشماریان
 اَلذّي َتباَرَك »دا د:یهامدلسفهخلق  اادمایشا سانایهدیگر،د خداو د

 ُِ ُیُكْم  ُكْم ِلَيْبُلَو  َواْلَحياةَ  اْلَمْوَت  َخَلَق  اَلذّي َقّدیٌر  ء   َشيْ ُكِل   َعلى َوُهَو  اْلُمْلُك  ِبَيِّد
َ
 أ

ْحَسُن 
َ
بههستیجهانحکوم رهرسیاس  اپذیردوالوُپربرر 3؛َعَماًل  أ

« توا اس چیههربراوواوس دس 
مجییدایرلجیوسجّنتیقجا و ی،ادمایشالهرهشودیایاتاستفادهمایناد
اسجتعدادهاآ هفتجهوپجرو شییبراآشکوداوخداو دبندگانخویش ااس 

رتاربجهشجبیهاسج رجهامتحانخدابجهرجا بازبجا یپُ،د واق  ادمایدا انمی
مواهجبوسجیلهههابجایندا ه پاشدآامادهمیهاهاآمستعد اد سردمیندا ه

جنگنجدود برابجرتجد یجبجامشجکالتمجیوبهرنندلبیعیشروعبه شدمی
دهندایستادگیبهخرزمی،سرماآرشندهوگرماآسودانهاآسخ ولودان

 با ایدبهرتمرتاشاخهگلیدیبایاد ختیتنومندوپُ
                                                           

  511 بقره،ایه9
  95 محمد،ایه2
  9ج5 ملک،ایه3
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تاشو ا  هض جلوه، هض  اس   الهی سّن  این برود براآ گاهی
امتحاندمینه،تاشو ا همگان تا او د پدید زربالاآ لرفو یک د  ،شو د 

ود قرا دا  دادپا سایان ودگا بااهدافالهیاآباتدهدرد د سولخدا
بهرهبااهدافشوممادآاآادجنایتکا انحارمداسدباتدهکی،لرفدیگر
؛بودادجبههبالرقابرتشخیصراماًل،جبههح،رنند دس،میلو اشکا 

اینحال با ،اما گربسیا تده بالرقرا  مسلما اند جبهه اد دردتندآ د دو
اداآ یهتدهپیامبر ابهشهادت سا د دواهربیتشان ابهاسا تبرد د؛البته

بیرونبه گ،ادموناین قنرهسربلند اخرین تا ره بود د رسا ی اینان امد د 
امامبود د؛ ا ان ابهترینورسا یرهامامحسینخونو فسخویشبا

1باوداترینیا انخوا د 

 تبهکاران . کیفر4

هاآحکم جملهاد ریفرتبهکا انوستمگراناس ی،هاآالهادسّن 
 منلب سر وش ادورندسیردمیند موده امر اا سانخداو درهاین

خواهدباو ،رندمرو  اتا یخا ساناگر اس امرهمین،گیردتبرتپیشینیان
شودمیادا هتادلوحکیمتوا ا،مدیرآتوسطد یارهررد  فى ِسيُروا ُقْل »؛

بگو2؛اْلُمَكِذِبيَن  َعاِقَبةُ  كاَن  كْيف انظُروا ُثَم  اْلَْرِض   رنیدگردشدمین وآ:
الهیایات]رنندگانتکذیبسرا اامبنگرید،سپس ،همچنین«شد؟چه 

د :بگو3؛اْلُمْجِرِميَن ُقْل ِسيُروا ِفي اْْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة »درماید:می
«انبهراا سید؟گنهکا ببینیدتاقب را  پس، وآدمینسیررنید

                                                           
 19،صمثیر األحزان ما، ابن9
 55ا عام،ایه 2
  19 مر،ایه 3
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ددنپامشاهدهاتا گذشتگانواقوامیرهبراترپش تمتیرشکی یس ره
حقای، د ،به ا ها تا یخ منالعه اد بیشتر بسیا  پیمود د،  ا  ابودآ و دنا  اه

سادد حقیق  اقابرلمسمی،دیراایناتا ؛س هارتاب
لبالبایی مید تالمه با ه سیراین دمین د  درموده امر اینکه  ویسد:

هاآگذشتهتبرتبگیر دوسرا اامبراآایناس رهادسرگذش ام ،رنند
د دشان به  دیعشان قصرهاآ چگو ه ره ببینند  ا لازی دراتنه و پادشاهان

1 باقی ما د،ذشتیرهمایهتبرتباشدوچیهآبهجهسرگ    خو د
رهدهدمی شان ا یهاینحقیق سیدالشهداءقاتالنشومسر وش 

تفاوتبی،شودمیخودصمخلیبندگانبهظلمیرهبه سب متعالخداو د
 ادسوآاس الهییکسّن ،اینوگرد خواهد اا انخونا تقامو یس 

د ادامه،بهدیگر،سر وش ستمگران تاشو ا،مایهتبرتبراآدیگراناس  
بهاندچا شد د،برخیادریفرهاآالهیرهدشمنانامامحسین د د یا

رنیم اشا همی

 :ها یابتال به بیمار ـ 

رهد قتجریجاد جنجگبجاامجامرسا یایدرهتمامی وایاتبرمییادبرخ
ص:همچجونیهجایآبجهبیما ،ررد جدآهمکا حسین جری جنجون،ججذام،بی

بجه،حضجرت(ۀ)زجا تگرتمامجآدیجدأْددججابربنمجثاًل2؛(مبتالشد دی)پیس
 محضبرسر هادنان،گردتا جنونشد

صشدوچهجره،زا تگرلباسحضرت یهباپوشیدنان ری اشمتغیجرگردتا بی
ریجاو3گشتهوموهجایش یخج  عجبپجسادزجا بناددسجتانأْبای تلبجاسری

                                                           
 933،ص51،زالمیزان فی تفسیر القرآنمحمدحسینلبالبایی،سید 9
  595،صالزیارات کامل قولویه،:ابنک   2
  11،ص5،زطالب یاب مناقب آل شهراشوب، ابن3
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هایشدسجج  یخجج وهنگججامتابسججتان،هاخو ابججهمیحضججرت،د دمسججتان
 1 شدخشکمیهمچونچوب

رهد جریانمن اب قشمستقیمداشتندیادبانبهشمات گشجودهرسا ی
رجهد  ودچنجان؛(شجد دیگردتا مرضاستسجقا)تشجنگ،با فرینامام،بود د

حسین!ایجاایجناب اآا»گف :ادسپاهتمرسعدخناببهامامآتاشو ا،مرد
بجهخجداادان،؟ چونصفحهاسماناسج یره]گویاد صفاوداللیبینی م

او!با خجدایا»درمود:امامحسین« آبمیریتاد حالتشنگیچشی مآاقنره
گویجد:اوپجسادییکجیاددوسجتا شم«رامبمیرانوهرگهاو ا یجامرد! اتشنه

ییبیما شدومنبهتیجادتش دجتم بجهخجداییرجهججهاوخجدا،واقعهتاشو ا
ررد دوبا هیمیان اق،سپس شدیاماسیر م؛خو دیاو ادیدمابم، یس 
2را شبودتادما یرهجانداد ،شدواینیخو د،ولیسیراب میابم

َااز)ادبند با هتمرو اآ»سعد( یه قرشدهرهبا گبراو د:یا انتمرحی
د ندی سگانبداندبانمابدراتاس ره]حیوا اتپستیچونکحسین!این

تا؛اآبهرۀتو خواهدگش اماقنره؛اشامندیهاود ادگوشانادانموخوك
حال برا ها فرینرردرهد حسینامام«] اینکهحمیمجهّنم ابیاشامي

َاازبنتمرو)تنشبمیر دواو 3 یهادشّدتتنشهالکشد (حی
ددوداِ م یه قرشدهرهتیرآبهدکمبا کامجامبنأبانهمردآادقبیلهد با 

ایجنمجردبجا فجرین4« گو جهاین»درمود:پاشیدومیها ابهاسمانمیخونامام
 شکمشاحساسحرا تشجدیدوحضرت،مبتالبهمرضیشدرهبراتران،د

                                                           
  15 همان،ص9
  37،ص9،زاإلرشادمفید، شیخ2
 539،ص3،زالبدایة والنهایةرثیر، ابن3
  گو هباخدامالقاتخواهمررد این گویامرادحضرتاینبودهره:0
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،یجخوپشج سجرش،رجردود مقجابلشد پشتش،احساسسرماآشدیدمی
ولجی؛رشجیدرادابسرمیهاآبه گپُ هاد دوادشدتتنش،راسهاتشمی

1 شدوبدینوض بودتاشکمشپا هشدسیراب می
رجهخبجردجردآ: قرشجدهمثاًل؛برخی یهگردتا قن یا قصتضوشد د

او د،پسادمدتیروتاه، ابیناگشج  ابهتنوانبشا تبراآمردمشهادتامام
ای س یجهگردتجا جنجونوبنِسجنان2برد د سومیسووانودس او اگردته،این

یوسجفخجود اقاتجربنباادتخجا د برابجرحاازاللیشجد وآپجسادا کجه
قلمجدادرجرد،بجه«امتحا ی یکو»اینرا  ارردوحااز یهیمعردحسین

3اش د وگردتا جنونواللیشد خا ه

 :آشفته یو رؤیا یآتش دنیو ـ 

اینبودرهاآدیگرادتقوب گو ه هاآد یوآجنایتکا انصحنۀتاشو ا،
ادتذاباتشد یابها انآ،خداو دپیشادگردتا آا انبهتذاباتشاخرو

شیخلوسیامدهاس :امالی د چشا ید
یوسف،گروهیادما،مخفیا هادرودجهخجا زشجدهوبجهبند دمانحااز

رربال دتیم ادا اارهمحرُسکنایی داشتیم،اتاقکیِگلجیند رنجا دجراتبنجا
رردیمود انُسکناگهیجدیم د ایجنحجین،مجردزریبجیامجدوگفج :دجردآ

اد ایناتاقکجاآدهید ما یجهچنجینرجردیم خواهمامشبمر هگذ مومی
 وشجنرجردیمو،سجوخ چرازی ارهبجا فج می،وقتیخو شیدزروبررد

ومصجیب اوود بجا ۀقجاتال شمشجغولصجحب حسجینۀ شستیمود با 
                                                           

 955،ص3،زالبدایة والنهایةرثیر،؛ابن75،صمثیر األحزان ما، ابن9
 995،ح959،صمن تاریخ مدینة دمشق  االمام الحسین ترجمة تسارر، ابن2
  950،ح910 همان،ص3



   19  های الهی در نهضت عاشورا هایی از سنّت جلوه

شدیم سخنبهایناا سیدرجهخداو جدهریجکادقجاتالناو ابجهیجکبلیجهو
انمردگف :من یهجهء،د اینهنگام ساختهاس بیما آد جسمشمبتال

تارنونهیچبدآوبیمجا آمتوججهمجن شجده!بهخداقسم بودمقاتالنحسین
دیگرچیهآ گفتیم ،ماسکوتررده بنابراین،سخنشماد وغاس  اس 

با دتیلۀان ا د اینهنگام،شعلۀچراغضعیفشدوانمردبرخاس تا
اص ودستش برخاس  او گرد ، درا  ا دستش رف اتش،  اگاه رند  الح

امااتش،سنحاب ااحالهرردواو؛دوانخود اد ونابدراتا داخ دوان
رردتااداتش وآابمصونبما دوچونسربردا مًاسرش اداخرابمی

قد انسوخ ومابو بوددوبا هسرد ابرند اینوض سرشمی،او دمی
1 تکرا شدتابههالر  سید

به،براترجنایاتدایعیرهمرتکبشد د،مرتکبانسنگدلجنایاترربال
هاآهاییرهگفتهشد،د تالمخوابواستراح  یهگردتا رابوسجهتقوب 

هشدا آ سب بهوضعی دهشتناکا انپسهمنهلشد درهبهوحشتناریمی
بود مرگ تبداللهجملهاد؛اد  وای  وبن، ره هنگامی اس   قاضی باح آ، ی

چنینپاسخداد:انشخصسببرو آدردآ ابینا ااداوپرسید،
حسین قتر د  ره بودم  فرآ دهمین شدممن شخصاً؛سهیم وولی  یهه
بهخا ه دتموپساد مادتشا،شمشیروتیرآبهاو هدم پسادقترحسین

بیا!گفتم:مراخدالم ؤیادیدمرسی هدمامدوگف : هد سولخوابیدم د تا
 سول گرد وبهصحراییبردرهچهخدابا را ؟ولیانشخصگریبا م ا

بودو یههاآادان شستهواستیند  قنهخدا سول باالدده  ا اآد ها
شد دس اواآ یهد مقابلشایستادهوشمشیرآاداتدس داش ودرشته

بود اوتمامیُ ه فرهمراهانمراباضربتیاداتشرش  بادیدناینصحنه،
                                                           

 519،صیاألمال،شیخلوسی 9
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دا وددموسالمرردم حضرتپاسخی دادوپسادخدامند برابر سول
حرمتم اهتکرردآوتترتم ارشتیو!اآدشمنخدا»درمود:،مکثیلویر

پاس داشتي !منشمشیرو یههوتیرآخداسول اآترضرردم:!«ح،مرا
چون هدیک دتم،لش !« هدیکبیا؛ولیسیاهیلشکربودي» هدم درمود:

 پرخو ی ره دیدم  ا درمود: و بود برابرش اس خوِن»د  حسین ان « براد
1  اگاهادخوابپریدموخود ا ابینایادتم چشما ممالید

 :در دنیا یعمر و ناکام یکوتاهـ 

رنندگاند قترامامگویاآاناس رهقاتالنیاشرر ،هاآمتعددگها ش
جنای حسین این اد پس د با چندا یهبهر،،  برد د  خود تمر هاد
 وشنیهمای»بهوآدرمود:سعد قرشده:هنگامیرهامامحسینتمربن

وآبا2،« داماناس رهتوپسادمن،ادگندمتراق،دیاد خواهیخودیده
اماحوادث3«ما اجورادیاس !»رمالجسا توباحالاستههاپاسخداد:

سعد،بن ا وشنساخ ؛دیراتمرپسادتاشو ا،د ستیپیشگوییامام
دس یابد،پسادسالیا یا دك،،یعنیحکوم  آ،پیشادا کهبها دویش

4 بههالر  سیدی،بهدستو مختا تقف
،سرا اامبهشدهمندآاداموالزا تزا تگرانحرمحسینی یهبدونبهره

رهوآُبسربنمالكهتنوان مو ه،د با به؛ دگردیددقردچا  ِرْنِدآ قرشده
ضعفبرامام،شمشیرآبرسرحضرتدروداو دوبره ودتاشو ا،پسادزلب

                                                           

 30،صمثیر األحزان ما،؛ابن11،ص5،زطالب ابی  مناقب آلشهراشوب، ابن9
  599،ص9،زإلرشادمفید،ا شیخ2
  900،ص51،زبحار األنوار،یمالسمحمدباقر 3
  10،ص1،زتاریخ األمم والملوک،آ لبر0
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ا او ادتاد، سرش اد حضرت رالِه ضربه، این ان،اتر اد پس و برداش   ا ن
خو دنواشامیدنبرتوگوا ا»مشمول فرینحضرتگش رهبهاودرمود:

 ا هدهمسرشیرالهزنیمتآ،و« مبادوخداو دباظالمانمحشو تگردا د
ام ابهخا هحسینۀشدایالباسزا ت»ولیبااتتراضاومواجهگش ره:؛برد

وانمردپساد« نوتودیریکسقف خواهیمبودم،او ي؟اداینپسیم
1 بردهموا هد حالدقرو دا آبهسرمی،تااخرتمر،ان
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 مجلس سوم

 طلبانه های حق عاشورا در قیام قیامنقش 

 *نیا تبریزی االسالم والمسلمین عبدالکریم پاک حجت

 درآمد

ْم »:درمودامامحسین « شماس سرمش،من،قیام1؛أْسَوة   ِفَى  َفَلك 
 تمسیسرجربال ججهدقجطبهجرمجاتماسج 

 

 

 سججججراآمکتججججباوالدادماسججججج دا ش


 گجججاهسججوختهتججاسججاحردجججراتادخیمه
[ 

 
 2گججاه هجبجججرخجججل،دوتججالماسجج تعلیم 

 

بعدادشهادت سخنرا یحسینامام هض رربال، با هاآبیدا گرا ه،
ظاهرد تاشو اآسالاگرچهبهجاودا هشد ربرآدینب وامامسااد

ق پیرودآاداِنیهیدیانبودو برد ابرابررربالبه ف جبههبالربهپایان16
ویا اناو ولید  گاهتمی،،پیرودآحقیقیمتعل،بهامامحسین سید،

                                                           
 استادسنحتالیحودهتلمیهقموادمبّلغان خبهددترتبلیغاتاسالمی *
  509،ص1،زکوالملوتاریخ األمم  لبرآ،9
   شعراد:میراسماتیربلخی2
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بود؛چرارهحضرتد انقیام، اهو سمیما دگا د تالمبهیادگا گذاش و
باخونسرخش،مکتبی ابراآمسلما ان،بلکههمهادادگانجهانبنا هادرهتا

ادبعد و،ادهمین1 للبانتالماس همیشهتا یخباقیاس وسرمش،ح،
ّرهقیام،تّوابینقیامما ند:،بخشللبا هو هاییح،آها هض رربال،جریان حی

امدبهمختا قیامو  گرشرهوجود وتغییرامویانحکوم د با ه اها داد
چراهمگاندرا وآ امتعددآآهاپرسش اینکه: جمله اد  مود؛ درد دا ا ه
بی واهررودران مود؟چراانحضرتشرر  ابرابرجنگد یکپیامبر

 ررد؟سکوتامامقیامد برابراسالمجهانچرابرد؟خودهمراه اخویش
تمسیاد هض حسینیهاییرهبهد این وشتا ،بهبر سیشما آادقیام

پردادیم شکرگردتند،میخواهیامامویا ا شنویابراآخو

 متأثر از نهضت حسینیهای  قیام

 قیام مردم سیستان .1

خواهیامامحسینهاآرهپسادحادتهتاشو ا،براآخونیکیادقیام
مردمسیستان، حارماناموآبود  مردمسیستانبرضّد قیام بهوقوعپیوس ،

ووالی تلی34پسادپذیرشاسالمد سال بسیا قمرآ،د  اهخدا
ادتخا ات و ررد د روشید د تب  خود  ام به  ا 2مهمی تاریخ سیستاند 

                                                           
  11صها،  انگیزه و ها عاشورا؛ ریشه، ژادوسعیدداودآ مهدآ ستم9
ختیا ادادُخو،پسرپسرُ ستم،ایران،پسر»شاهسیستان، 2 ،پسادمشو تباموبدموبجدان،«بی

مااد بردتاجه یستیم؛دیراشهرما،شهرمردان»دیاددرستادواتالمررد:بنشخصی ا هد بی 
ایمرجهشجماهجاخوا جدهتوانجنگید؛چهماد رتابوپهلوا اناس ؛اماباخداآبلندمرتبه می

رردن،اددرستادهخداس  بنابراین،صلحسوآماخواهیدامدومحمدسپاهیانخداییدوبه
 (35،صسیستانتاریخ )« یهآبهتراس  جنگوخون
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حسینمی امام شهادت اد پس ره اهرخوا یم اسا ت مردمبی و ،
برضّدیهیدوخواهیاباتبداللهالحسینسیستانباشنیدناینخبر،بهخون

ّباد ْیداللهبنحکمراناود سیستان،تی ااینکهدیاد(،قیامررد د ببندیاد)براد ُتبی
د انموق ،حکمرانسیستان،سپاهو یروآا تظامیو یهمحکمهقضا اد 

اآادمردمقیامرهتده،ولیهمیناختیا داش وراماًلبراوضاعمسلطبود
ررد د ازاد  ا ّبادخود تی بیس بن، برداشتن با بی دیاد د هم بهمیلیون المال،

 1 والیما دهابدونسیستانماهرهلو آبصرهدرا ررد؛به

 در مدینه  هّر ح   قیام .2
 سال د  مدینه  16شو ش 16یا داجعه به و داد  خ ّره»ق  مشهو  2«حی

 ،اینحادتهادا ااسرچشمهگرد رهپسادشهادتامامحسین. گردید
. موجیادخشمو فرتد منال،اسالمیبرضّدحکوم یهیدبرا گیختهشد

تابعینبود،مردمبهد شهر مدینه یهرهمررهخویشاو دنپیامبروصحابهو
امد د تثمان. خشم مدینه، به گانمحمد بن حارم اد گروهی یهید دستو  به ،

شهر ابه مایندگیادلرفمردممدینه،بهدمش،درستادتاد بادگش ،مردم ا
رح،تثمانهیئتیمررببهد بالاینل .بهالات ادحکوم وآتشوی،رنند

 «توامدبیربنمنذ بن»اد مخهومیابیبنتبیدالله»، «تمرو حنظله،بنتبدالله»،
هاآبه گمدینه اجه دیدا باوچندتندیگرادشخصی « زسیرالمال که

تااینکه مایندگانبهشامامد دویهیدپذیراییباشکوهی درستاد؛ یهیدبهدمش،
. هاآهنگفتیبخشیدخودترتیبدادوبههرردامهدایاوخلع ادا اند راخ

                                                           
  505ج500ص،تاریخ سیستان 9
ّره،بهمعناآدمینسنگالخیوسنگستاناس وبهتّل پیدایشاینداجعجهد انمننقجه،2  حی

ّره»به  «(حّره»،واژهلسان العربمنظو ،معروفشدهاس  )ابن«واقعهحی
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هاوباانپذیرایید راخسبهدمش،،رردرها انباد یاد اینپولاودکرمی
ایندیدا ، ه تنهابه ف اود بادگش بهمدینه،اداوتمایدخواهندررد؛اما

دبیربه مایندگان،بهجهمنذ بن.تمام شد،بلکهراماًل تیاهمعکوسداش 
 :بوداینگها ش، تیاهومدینهبادگشتند

 إن. ماءِ َس الْ  َن ّمِ  ةِ جاَر ِح الْ بِ  يَّمِ ْر ّن   أْن  ناْف ِخ  ىتّ َح  زيَّد يَ  لىَع  جناَر َخ  ّما هِ اللّ َو »
خدابه 1؛الصَلة... ويّد  الخمر ويشرب واألخوات والبنات األّمهات ينكح رجَل

سوگند قیاماوتلیهاگررهترسیدیمدما یکهمگر کردیمقیام«یهید»تلیهما!
رنیهانباوآرهبودجه بداناینوگیریمقرا اسما یسنگهاآهدف کنیم،

 یه ا مادورردمیگسا آبادهوشدمیهمبسترخواهرانودخترانباواوالددا 
 « بودترکگفته

تبدالله،پسرحنظله،بیع ررد دوحارمبهد بالاینجریان،مردممدینهبا
بنی همه و ررد دمدینه بیرون شهر اد  ا  سید،.امیه یهید به ره گها ش این

امیهبود،بالشکرا بوهیبراآسرروبی  ارهادسرسپردگانبنی« تقبه بن مسلم»
بها انسه ودمهل بده؛اگرتسلیم:  هض بهمدینهاتهامرردوبهوآگف 

و اموال اد دا  د، هرچه  ود سه شدآ، پیرود وقتی و بانگ ا ان با  شد د،
سپاه...چا پایانوسالحولعام،همه ازا ترنود اختیا سربادانبگذا 

و د گرد  گروه دو بین خو ینی جنگ و داد قرا  حمله مو د  ا مدینه شام،
شد رشته  هض  سران و خو د د شکس  شو شیان به.  دسرا اام، ُمسلم

تاموزا تشهر اصاد رردرهُمسلم ابهجه این مدتسه وددستو قتر
 2 امید د « ُمسرف»جنایات،

                                                           
 59،ص1،زالطبقات الكبریسعدراتبواقدآ، ابن9
،وقای سجالمروج الذهب،ق؛مسعودآ19،حوادثسال7،زتاریخ األمم والملوكلبرآ، 2

ق 19،حوادثسال5،زالكاملاتیر،ق؛ابن19
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رودریرهشدوا دد یمنهلبهشامی،سربادانادیکی: ویسدمیقتیبهابن
مالهرچه:داش اظها دنررد؛للب ااموالیاوادسربادداش  شیرخوا 

 اشیرخوا لفریهیدآ،دلسنگبرد د سربادزا تبه اهمهداشتم،خا هد 
رهروبیددیوا به اسرشچناناو،چشمبرابرد ورردجداماد دامناد

 1شد متالشیمغهش
رهگو هانبرید د؛سر امدینهمردمشام،لشکریان: ویسدمیالحدیدابیابن
ا هامیاند هاقدمرهشد یختههاخونچنان بردمیسر اگوسفندقّصاب،

ا هاادو سا د دقتربه ابد مااهدانوا صا ومهاجردرد دان د ؛میدرو
ادداجعه،ایند 2 گردتندبیع یهیدبراآبردگانتنوانبهما د د،باقیره

قتربهتنهها دهمسلما انسایرادوتن،هها وهفتصدا صا ومهاجربه گان
 3  سید د

 در کوفه  ابینتوّ  قیام. 3

حادتهرربال،هما ندخو شیددرودان،همهجا ادراگردتهاسج  ایجنامجر ا
سجتیهآد سجیرهمحو آوستمهاییچجونخجداتوانبهجه وجودویژگیمی

بجراین،بایجدیکجیاددالیجروجورجرد ادجهونویجا اناوجسج امامحسین
د ایجن هضج دا سج رجهد بیج  ا یهحضو ُپرتمراهرجاودا گیان

 سا ی،تمتیربسهاییداشتهاس ؛دیجراخجونوپیجام،د هجرا قالبجیجه پیام
 سا ی،هرگهرمتجرادخجونوشجهادت یسج  مکمریکدیگربوده،ا دشپیام

ربجرآودینبهاآقیام ابعدادتاشو ا،امامسااد و،اّولینجرقهاداین
                                                           

 993،ص5،زاإلمامة والسیاسة دینو آ،9
  919،ص9،زشرح نهج البالغهالحدید،ابی ابن2
 999،ص5،زاإلمامة والسیاسة دینو آ،3
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،مجردمرودجه اهاآ وشنگرواتشینخودرلیددد د خنبهدینجبباخنابه
دیجاددجرودمنقلب مودوهریکادرلماتاو،هما ندبمببودرهبررجاخابجن

امد اینخنبه،چنانتحولید مردمرودهایااد مودرهبهاشتباهخجودپجیمی
تی یهبجاالهجامادانخنابجه،بجهسجوآهاآابرده،د صددقیامبرامد دو سر

هاآبعجداشجکا هاآسیاسیودرهنگیگامبرداشتندوتمرهان،د دهها قالب
هجاآا تقجامادقجاتالنامجام،دمهمجهپسادخنبهدینجبشد برایناساس،

خجواهیامجاموبجاهاادتجاد قیجامتجّوابینبجهمنظجو خجونبرسردبانحسین
َسْين يا َلثاراِت »هاآالهیوباشعا ا گیهه ُصردخهاتیبنبه هبرآسلیمان«اْلح 

ق اد خیلجه اهجیدمشج،11األولسجال بیج 1اشکا اازادگردید تّوابیند 
هاپیادهشد دوگریانخود ابجهشد د هنگامیرهسپاهبهرربال سید،اداسب

 ده،اجتماعُپرشجو آ اتشجکیرداد جد سجلیمانوهمراهجا ش ساقبرامام
وگفتنجد:خجدایا!مجادرد جد جددس به الهومناجاتبرداشته،باخداتهدررد

مان ابپذیررجهپیامبرت اتنهاگذاشتیموخوا رردیم گذشتهما اببخشوتوبه
ان اسجتگووشجهیدشاآ!خجدایا!بجرحسجینویجا پذیروبخشجندهتوقنعًاتوبه

بندیمرهبرهمجان حم بفرس !اآپرو دگا ما!توشاهدباشرهماتهدمی
ویا ا شرهبرانشهیدشجد د،قجدمبگجذا یمواگجرمجا ادینو اهحسین

1را انخواهیمبود  یامردآوبرما حم کنی،یقینًامااددیان
امیهبهمبا دهرهخونخودباتوامربنیا انبراساساینپیمان،تااخرینقن

دیادبالشکرابن«تینالو ده»پرداختند تّوابیند الرافشامود محلیبه ام
 سید،هها تنمیدیاددرما دهیسپاهشام ارهبهسیبند گیرشد د تبیدالله

ند ود،بابرتهدهداش  این بردسه ودبهلولا اامیدوتّوابیند اینچ
                                                           

 517و511،ص5،زکتاریخ األمم والملوبرآ، ل9



   59  طلبانه های حق نقش قیام عاشورا در قیام

جنگید دوگروهبسیا آادا ان ابها گیههدراوانوپایمردآدیاد،بالشکرشام
سلیمان تهده به تّوابین لشکر درما دهی  سا د د  ادبنقتر پس و بود صرد

ُ فیروپسسعدبنبنشدناو،تبدالله ابهوپسادرشتهبنشهادتوآ،مسّیب
شد د این برد،سرانا قالبدا درما دهیلشکر اتهدهشدّاد بن رفاعةاداو،

 1،همگیبهشهادت سید د شدّاد بن رفاعةتّوابین،بهجه

  بررسی: و تحلیل

حسینامامشهادترهاس اناید،میدس بهقیاماینبر سیادا چه
 نگلّکهشوآوشس جهچیهآبهرهگذاش ا انمیاند تمتیرآچنان

پیرودآودتحلالب ها ها ررد د میدکرحضرتان صرتتدمووداییبی
وشهرادوقتیا ان ررد دمیپیکا زنایموحکوم به سیدنبراآ هوبود د

رهچنانگش ؛ خواهندباددیگررهدا ستندمیشد د،خا زخویشدیا 
تّوابینوبودرردهگوشهدا هابهخهاتی یهاینمنالب اصردبنسلیمانجناب

ورنیم میقیامحکوم به سیدنود یابراآما:»گفتندسلیمانپاسخبهد  یه
«خداس   سولدختردرد دانخواهیخونوخویشگناهانادتوبهما،هدف

و وحبهرهتذابیادشدن،رشتهورشتنباخواستندمیواق ،د ا ان
همینبه دهندشووشس  اخویشگناهانویابند هاییبود،ادتادهجا شان

تلیهقیامومبا دهجه  یرواو آجم براآ یهمختا دمان،هماند دلیر،
سلیمانباهمکا آبهحاضرحال،اینباولیررد؛میتالشستمگرحکوم 

دهد رشتنبه ایا ا شوخودقیام،اینباخواهدمیسلیمان:»گف میو بود
« دا د اگاهیجنگایینادرهاس مردآاو،

                                                           
.573،ص5،زالكامل فی التاریخ،اتیر ابن9
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ا اااد اخویش هض و دتندحسینامامقبررنا قیام،ازادد تّوابین
َسْين يا َلثاراِت »شعا ا انادبرخیتوسطبا  خستینوررد دازاد دادهسر«اْلح 
 ودآرهگرد میصو توسیلهرسا یبهها،جا بادآوهاتالشاینهمه شد
بود دترسیدهشد،رودهوا دمحدودآتعدادبارهدیادابنتهدیدهاآادرودهد 
دشمنتسلیم اشهروگذاشتندتنها احسینامامسفیرتقیر،بنمسلمو

بررف،جانرهررد دپیدااآ وحیهتاشو ا،چنانحادتهادپسولیررد د؛
 1شد د رشتهاینکهتادد دقیامبهدس 

 مختار در کوفه  قیام .4

تبیدهابیق قیامدیگرآ یهبه هبرآمختا بن66بعدادقیامتّوابین،د سال
بود،باتمتیربی منداناهرمدا وادتالقهتقفیرهمردآهوشمند،سیاس 

ادپیامتاشو اصو تگرد  د مدتیرهواقعهرربال خداد،مختا بههمراه
برد میثمدیادبهسرمیبن،د د دانتبیداللهمیثمتّما ،تاش،امیرمؤمنان

تّما د د دانبراساسخبرزیبیتلی توادد داناداد»بهمختا گف :
قیامخواهیرردواینستمگر ارهامامحسینخواهیخواهیشدوبهخون

امرودمنوتود د داناواسیریم،بهقترخواهی سا دوباپاآخود،سرو
 2«صو توآ الگدروبخواهیررد!

 جمعه  بی 51 ود سال ه11األول روده ق قصر وا د  ماد مختا  و شد
وآقبرادجمعه ایرادرردود ان، ماد،دوخنبهبهامام اواقامهگردید 

اوخناب.برگها شد اهدافقیامخویش اتبیین مودوپسادان،مراسمبیع 

                                                           
  179،صها انگیزه و ها عاشورا؛ ریشه ژادوسعیدداودآ، مهدآ ستم9
 999،ص9،زهشرح نهج البالغالحدید،ابی ابن2



   53  طلبانه های حق نقش قیام عاشورا در قیام

خون و پیامبرش سّن  و خدا رتاب اساس بر من با گف : مردم خواهِیبه
1وجهادبامنحردانودداعادضعفابیع رنید بی اهر

َسوْين يا»مختا  یهحرر خود اباشعا  ازجادرجردوشجیعیان«َلثاراِت اْلح 
 فر22 ابهقیامواداش  اوبعدادتسلطبرحکوم روده،حدودبی اهر

ادقاتالنشهداآرربال ابجهججهاآاتمالشجان سجا یدوقصجاص مجود امجام
 َرِحوَم »قیاموآ اتمیید مودوبهابومحمدحکم،درد دمختجا ،درمجود:باقر

 َوَطَلوَب  َقَتَلَتَنوا َقَتوَل  َطَلَبوه   ِإاَل  َأَحوّد   ِعْنوَّد  َحّقاً  َلَنا َتَرَك  َّما َأَباَك  الَله   َرِحَم  َأَباَك  ه  اللَ 
خداو دپد ت ا حم رند،خداو دپد ت ا حم رند!اوحّ،ما2؛ِبِّدَّماِئَنا

 «قیام مود بی خواهیادمااهر اللبررد قاتالنما ارش وبهخون
دیاد ابهمدینجهدیادزالبشد،سِرابنبنلشکرمختا وقتیبرسپاهتبیدالله

دیادبجهمحضجرامجامسجااددرستاد هنگامیرهسِرابنبراآامامسااد
درمایجد:د ایجنبجا همی سید،امامد حجالتنجاولزجذابجود امجامسجااد

رد د،اود حالزذاخو دنبودوسجِرپجد مدیادوا درهنگامیرهما ابرابن»
د مقابلشبود د انلحظه،گفتم:خجدایا!د جدهباشجموببیجنم ودآرجهسجِر

3«دیادد مقابرمنقرا دا د ابن
،وقتججیخججود اد مقابججرسججپاهمختججا بعججدادهاججدهمججاهحکومجج 

قصربیرونامدوپساآادهمراها شاد،باتدهدبیرد محاصرهدیدبنمصعب
ماهمبجا ک مضجان 55ادمقاوم جوا مردا ه،بهشهادت سید اینواقعه، ود

4ق اتفاقادتاد 17سال
                                                           

  575،ص5،زکتاریخ األمم والملو لبرآ،9
 959،ص51،ز بحار األنوار محمدباقرمالسی،2
  991همان،ص 3
  593،ص5،زتاریخ األمم والملوک لبرآ،0
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   تحلیل و بررسی:

ادا تقجاموحسینامامخواهِیخونجهچیهآمختا ،قیاماصلیجوهره
ا تخجاببجاوآ برامدهدفاینتهدهادخوبیبهمختا  یهو بودرربالجا یان
َسووْين يووا َلثوواراِت »ادرینحررجج شججعا  د  اشججیعهجوا ججانهججاآخججون،«اْلح 

ا جدادهاینتاشعا آهیچ ودگا ،اند بودرهبدیهی او دجوشبههایشان گ
دیگجر،سوآاد باشدرا سادومؤّترا تقام،هیاانوشو ایاادد توا س  می
مؤمناندرد دانبا ابنهایاادباوآ بهامیر درسجتادنوحنفّیجهمحمجدویجژه،

بهساادامام هدبهرربالرا انجنای سرهاآ پشج ومعنجوآ هبرآواق ،
حنفّیجهمحمد ماینده اخودهموا هاو دادپیو دپیامبرخا دانبا اقیامپرده

رجرد،دجتح ارودجهره ودآودادمی سب اوبه اقیام هبرآورردمیمعردی
بیعج بجهحضجرت،انبیجِ اهروحسینخواهیامامخونشرطبه امردم

 دراخوا د خویش
مصعبدس بهسرا اامو یاد چندا یدواممختا حکوم اگرچه

هدفبهاو دا س خو دهشکس دردآ ااوتوان میهرگهولیشد،برچیده
ودس یاد خوبیبهبود،رربالجا یانوقاتالنادا تقامهمانرهخویشبلند

خودشسرا اام،هرچند مود؛خرسند اهاشمبنیوساادامامقلببا ها
 1شد  اهایندداآ
 شرر  بجررا چرر  شرر   فرر   جانانرر  ره در سر  

 

 

 !شرر  بجررا چرر  شرر    د  دَيْرر   يرر  گرر دن   ز


  نگشرر  سرر  برر  حنررا بسرر   دلرر  خرر    ز
[ 

 
 !شر   بجرا  چر   شر    نمرا   نگشر   دلر   خ   

 

                                                           
  135،صها انگیزه و ها عاشورا؛ ریشه ژادوسعیدداودآ، مهدآ ستم9
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  یعل زیدبنقیام  .5

معروفترادتاشو اس  توجهبهامربهمتم یهقیامدید،درد دامامسااد
جا بهتلیهستمگران،د سیبودرهدیدادججدشامجاموقیامهمه ادمنکرو هی
بجرضجّدهها  فراداهجالیرودجه،اوباتکیهبربیع پا هده. گردتهبود حسین
 خس ،قّراواشرافاهرتراقبجااو. تبدالملک،خلیفهاموآ،قیامرردبنهشام

،دجرا قبجودتمرتقفیرهتامرترابنولیبههنگام بردبایوسف؛بیع ررد د
د اوایجرمجاهصجفرسجال،هاآدجراوانررد د دیدپسادمقاوم بسیا ودخم

جعفر،ادپجد شبنپد مموسی»: درمودامام ضا1.ق بهشهادت سید666
 آِل  ِّمْن  الِرَضا ِإَلى َدَعا ِإَّنه   َزْيّداً  َعِمي الَله   َرِحَم »درمود:محمدشنیدرهمیجعفربن

َحَمّد   خداتمویمدیجد ابیجامردد!اومجردم ابجه2؛ِإَلْيه َدَعا ِبَما َلَوَفى َظِفَر  َوَلْو  ّم 
اشودجاشجد،بجهوتجدها جدواگجرپیجرودمجیخومجی«محمد ضاادال»سوآ

 «ررد می

 زید  بن قیام یحیی. 6
، وه3دیدبن،قیامیحییهاآمتمترادتاشو اواهدافمقدساناددیگرقیام

سااد بنیامام مستبد حکام ضّد بر وصی ، به او واق ، د  ره اس  امیه
سّیا ،حارمهها  فرآ صربنپد شتمر مود اوباهفتاد فرد برابرسپاهده

امویاند خراسان،ایستادوا ها اشکس دادودرما دها ها ابهقتر سا د او
شهادت4امیهبهشهادت سید د ق د  بردباتوامربنی591ویا ا شد سال

امیه،تمتیردراوا یداش  وآ،د خصوصقیامتمومیو ابودآال
                                                           

 555ج559،صمقاتل الطالبیین ابوالفرزاصفها ی،9
  959،ص5،ز عیون أخبار الرضا،شیخصدوق 2
تلیاس  ،یکیادچها پسردیدبنحسینبنتلیدیدبنبن یحیی3
 7،ص50،زالبدایة والنهایةاتیر، ابن0
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 ها . سایر قیام7
 یشهد  هض هاآدیگرآ یهد لولتا یخ خدادرهگفتنیاس ،قیام

 رنیم:تاشو ادا د د ادامه،بهبرخیادا هااشا همی

 (:.قه16۱) شهید فخ ،یعل بن قیام حسین ـ

هاآمهمدیگرآاس رهد پیا قجالبرجربال خداد اینقیام،اد هض 
لالب، وهحسنمثنیو وادهتلیبنابیحسینبنتلیبنحسنبنحسنبن

ق بججرضججّدهججادآتباسججی)خالدجج اد519،د سججالامججامماتبججی
ق (قیامرردود مننقهدخباسجپاههجادآمواججهشجدود جنگجی570ج519

 1 ابرابر،اوویا ا شبهشهادت سید د 

 ق.(:181) زکیه نفس برادر ، عبدالله بن قیام یحییـ 

،یکججیادبه گججانخا ججدانتبداللججهمحججض، ججوادهامججامحسججنبنیحیی
 دج وادیجا انخجاصامجاماآبجهشجما میهاشمیوچهرهممتادوبرجسجته

حسجین،شجهید»ومو دتوجهانحضرتبود یحیید جریجانقیجامصادق
،د سپاهشجهیِددجخشجرر داشج واد،برضّدحکوم ستمگرتباسی«دخ

شد یحییپجسادشجهادتحسجین)شجهیدانبه گسپاهاومحسوبمیسردا 
 د ود ا اابجاتوامجرهجا ونتباسجیبجهمبجا ده«دیلم»دخ(،باگروهیبه

البتجه2ق بهشهادت سید 924پرداخ ؛امابراترتولئهها ون،د حدودسال
کهدمینجهمناسجبی اتنهااد فوذتلویاند دیلمولبرستان کاس ،بلقتراو، ه

براآتشکیراّولیندول مستقرشیعید قلمروخالد تباسی،یعنیتلویجان
لبرستان،دراهماو د 

                                                           
 591،صسیره پیشوایان گرداو آادرتاب:مهدآپیشوایی،9
 903 همان،ص2
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 ق.(:251) قیام علویان طبرستان ـ

هاآمودقیرهمناربهتشکیردولتیمستقرشد،قیامتالمبه گادا قالب
وآبهدتوتمردممیدیداس رهسارن آبندا ،حسنودقیهدین باشد 

هاآد خشان،برتامالنق پسادپیرودآ254لبرستان،بهاندیا  د ود 
ملقب«داتیربیر»تباسیزلبهرردودول تلویانلبرستان اایااد مودوبه

سالبهلو مستقرادحکوم 64گردید حکوم تلویانلبرستان،حدود
بهحیاتخودادامهداد مررهآتباسی،باقد تتمام

 های معاصر . قیام8

آهجاد قیام هض ایناماگذ د،میحسیناماماد هض هاقرنگرچه
هابهلو واتربخشبودهاس ؛البتهبرخیاداین هض ادرین قش یهمعاصر

ا د مسججتقیموبعضججی یججهبججهلججو زیرمسججتقیم،ادقیججامتاشججو امتججمترشججده
دجداییانخیابا ی،محمدخانجنگلی،شیخ،میرداروچکلسنینهاآ:د هض 

یا و محمجدشیخالهو آ،اقبالآ،اسدابادالّدینجمالسیدآ:هاجنبشاسالم
البنججاوماهاتمججاگا ججدآ) هضجج حسججنرججواربی،تبججدالرحمنشججیختبججده،

بجرلجازوتدمجان،واسجتکبا ضّدبرمبا دهبرجستهادهایی مو ههندوستان(،
 باشندمیحسینقیاماماماساس

جه  میان، این تنها تای د  قیامبهاختصا ، ایرانو اسالمی ا قالب
 ماییم:میمردمهندوستاناشا ه

 :انقالب اسالمی ایرانـ 

ا کا  اپذیر حقیقتی ایران، اسالمی ا قالب پیرودآ بر تاشو ا قیام تمتیر
ش بودو قنه02د تصرتاشو اآسالاس  ازاد هض امامخمینی
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 سال د   یه قیام به53اوز امام حماسی پیام  مود  جلوه محرم ماه د  ش 
 شعا  سال، ان محرم شمشیر»مناسب  بر خون پیرودآ به« منن، ا تنوان

د لولدو انهش سال1ا قالباسالمید مواجههباد یاآاستعما  داداد 
و امساال شهیدانواصحابشد قالب: مهتملیاتودداعمقدس،تاشو ا

اسایید پیشبردومودقی ها،تمتیرمعاهههاوتملیاتاسامیلشکرها،گردان
ا قالبداش  
همبا هابهتمتیرتاشو اد ا قالباسالمیایراناشا هررد؛امامخمینی

دداآاسالمررد؛باتدهرم،همهچیهش امامحسین»ادجملهدرمود: ا
«  ه»گف  هر ودبایدد هرجااین«  ه»مقابریکامپراتو آبه گایستادو

 2«محفو بما د 
امروده یهادامهحیاتا قالباسالمیبهتاشو اوابستهاس وبایدهمیشجه

هجاآقجرانوقیامبراآ ضجاآالهجیرجهبرگردتجهادامودهاهدافامامحسین
ِعُظُكـْم  ِإَنمـا ُقـْل »درمایجد:رجهخداو جدمیینماباشجد؛چنانالعاس ، صب

َ
 أ

ْن  ِبواِحَّدة  
َ
هجاآتاشجو اد ا قجالبرردند سپیاده3 «َوُفرادى  َمّْثّنى ِلَلِه  َتُقوُموا أ

اآ،اللجهخامنجهاسالمی، کتهمهمیاس رهمقاممعظم هبرآ،حضجرتای 
دا یم، اد ده گهمیماپیامامامحسیناگر»با هابداناشا هرردهودرموده:

                                                           
هاآ هضج تمتیرا دیشه شعا هاآمردمد اوزپیرودآا قالباسالمیایران، مادآادتم،9

رّریومتاشو ا،رّرا ضرربالج هضج مجا»د بینشوباو مردماس ؛ما ند:امامحسین
حسینیه، هبرماخمینیهجحسینحسینشعا ماس ،شجهادتادتخجا ماسج جمجااهجررودجه

ِمّناالّذّلة  یهاتی « یستیم،امامتنهابما دجهی
 951،ص50،زامامصحیفه ، امامخمینی2
دهم،واناینکه:دو فردو فریایک فجربگو:شما اتنهابهیکچیها د دمی:»51،ایهم سب3

«یک فربراآخداقیامرنید 
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شجما یم،اگجرایجن هضج  احادتجهتظجیم ابه گمیاگر امامامحسین
 هیم،بجراآایجناسج رجهدا یموبجراآانا زمجیا سا ید لولتجا یخمجی

یاداو آاینحادته،بهمارمکخواهدرجردرجهحررج رنجیموجلجوبجرویمو
ها اتعقیجبرنجیموبجهلنجفخجدابجهانهجدفمحسینا گش اشا هاما

1«برسیم 

 ـ نهضت هندوستان:

هجاآ،اختصاصبهقیاماس رهتمتیرگذا آقیامامامحسینواقعی این
سجتِم تحج  رجه جوامعیبجود براآهمه خوبی کهالگوآجهاناسالم دا د؛بل

اسجتقاللرشجو هاآدیگجر، و،این هض د بود د اداین گردته قرا  مستکبران
 و هضج  شخصی امامحسینادرینی مودهاس ؛دیراما ندهند یه قش

.اآاس ایشان،درادما یودرامننقه
 ویسد:میالمسیحی الفكر فی الحسینرتابشبه امد 2با اا توان

جاودا ههمهگوهربلکه یس ؛مسلما انوشیعهخاّص،حسینامام»
اس ادیان ادادآحرر بلکه یس ؛تا یخیمرحلهیکتنها،حسین 

3  «  اس جاودا یودا میاساسواصریکاو، اس ا سان
اآدیباس و،واژه«ادادآ»خواهاس  ادادآادسوآدیگر،امامحسین

، هبردا شامامحسیندا ندرهلالیههمهجها یانان اا مغا یبه گمی
و4!«الِذَلة ِّمَنا َهْيَهاَت »ستیهآوبیانشعا اس  حضرتبهدلیرستمادادگان

                                                           
 91/5/5979هاآ مادجمعه، خنبه9
2« anton bara»در اندیشیه  حسییناألصررهرتجاب گا ،محق،و ویسندهسو آ، ود امه

  ا گاشتهاس  مسیحیت
  919ج959،صفی الفكر المسیحی الحسینبا ا، ا توان3
 900،ص9،زاإلحتجاج علی أهل اللجاج لبرسی،0
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ْم  َوالَلهِ »ما دگا همچنین،رالم ْعِطيك  برهمیشهبراآ1،«الَذِليل ِإْعطاءَ  ِبَيِّدي الأ 
د خشدوهموا ه،محبوبجها یاناس  میتا کتا یخ
:گویدمیتاشو ا ودُشکوهستایشادپس2دوربرآ،مو یس

مالجان،ادخدا،خالرِبهوستم   وظلمبردنبینادبراآ   حسین»
سرمش، ااوشیوه یهمابیاییدپس، رد  استعما با دیرگذش ودرد دو

بر اباتّهتمرگویابیمخالصیاستعما گراندس دیرادداده،قرا خود
3«اس  باذّل د دگیادبهترباتّهت،مرگدهیمرهترجیحباذّل د دگی
: خوا یممی هندوستان، استقالل  هبر گا دآ، ادماهاتما معرودی رالم د 

 توجه و امخوا ده دق  به  ا اسالم به گ شهید ان ،حسین امام د دگی من»
 هندوستان اگر ره اس  شده  وشن من بر و ام موده رربال صفحات به رادی

4«.رند پیروآ حسین امام اد بایستی گردد، پیرود یکرشو  بخواهد

                                                           
 959،ص9،زاعالم الوری بأعالم الهدی لبرسی،9
2« morris de cobra»  دا شمندبه گمسیحیاس،
 555،صها آموخت به انسان هایی که امام حسین درس ژاد، تبدالکریمهاشمی3
  90،صها انگیزه و ها ریشه ؛عاشورا مهدآ ستم ژادوسعیدداودآ،0



 مجلس چهارم

 شناسی عزاداری آسیب
 *نیا االسالم والمسلمین محمد سبحانی حجت

 اشاره

ویاجتمجاتآهجایدگرگجو یباگذشج دمجان،ادبرخجی،هردرهنگوایین
یبجهایجن و جد،ادهجدفاصجلیتجوجهیپذیردود صو تبجیاتتقادآاترم

درمایجد:میگجردد امجامتلجییم«اسیب»اصنالح،دچا منحرفشده،به
ِل َشيء  آَفة  »  یهاداینحکممسجتثناآایینتهادا «هرچیهآ اادتیاس  9؛ِلك 
،الدماسج ادیس  باتوجهبهجایگاهبلندواهمی تهادا آامامحسجین 

،وا دهارهبدونتوججهبجهبحجثاسجیبیخوبیمحادظ شود؛دیرارسانبه
هجا،دسج بجهما درجهبجدونتوججهبجهاد یمیشود،همچونبازبا یتمرم
اوآلجوبیبجراورا ،تمجرهمند د بدیهیاس رهاین وعرشج ورا میرش 

درمایجد:مید اهمیج ایجنمسجئله،همجینبجسرجهتلجی خواهدداش  
2«ادان یس  آوپیشگیرآ ا شناسد،قاد بهخوددا آهررساد چیه»

                                                           
  تضوهیئ تلمیدا شگاهراشان*
 159ص،غرر الحكم ودرر الكلم تبدالواحدتمیمیامدآ،9
 559 همان،ص2
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شناسیتجهادا آاختصجاصاین وشتا ،لّیدومحو رلی،بهتبییناسیب
 یادتهاس  

 های عزاداری آسیب

شو د:تهادا آبهدودستهتقسیممیهاآرلی،اسیبلو به

 های محتوایی الف. آسیب

 . تحریف هدف عزاداری1

توصجیهوتمریجدتممرد  وایاتیرهبرتداوماقامهمجاتمبجرسیدالشجهداء
دا  د،بیا گراناس رهتهادا آبراآایشان،دلیلیبسیا دراتراداظها محب 

،هرچهباشد،حکم تجهادا آ حکم شهادتحضرتدا دبی بهاهر
،مبا دهبجاترینتل قیاموشهادتامامحسینبراآایشان یههس  اصلی

ْهَجَتوه  ِفيوَك ِلَيْسوَتْنِقَذ ِعَبواَدَك ِّموَن الَّضوََلَلِة َو »گمراهیو ادا یاس : َبوَذَل ّم 
دا ی اجاتوخو ش ابراآتو ثا رردتابندگا   اادگمراهجیو جا9؛اْلَجَهاَلة

د حقیق ،جهر، یشههمهمصا بومفاسدجامعهبشرآاسج  بجر«دهد 
رردنبیمجا آجهجرد ترینرا ا بیجاواولیجاآالهجی، یشجهایناساس،اصلی

جامعهاس  
تحریفهدفتهادا آ،بهچندشکرا اامشدهاس :

 ای به اصل قیام عاشورا: نگاه تجزیه ـ

د همجهدا آبهمنظو تجداوم اهامجامحسجین،تهاد  گاهشرعمقدس
باشد محدودرردنایجنها،ومقابلهومبا دهباظلموجو ودساددما همیدمان

                                                           
 993،صکامل الزیاراتقولویه، ابن9
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دجداییامج »بجه هض به گ،بهامجردشگناهجانومعردجیامجامحسجین
،بدانمعنجا یسج رجه البتهاینسخن،تحریف هض حسینیاس «گنهکا 

،پرهیجهاد گجاهنوآ،اد تایجودوایدتهادا آ یس ؛بلکهزرضسادآمعپاک
 اآبههدفتاشو اس تاهیه

 جدایی عزاداری از سیاست:  ـ

ا گلیسی» تشی  » لند ی»یا سر«شیعه بر مدتی ره اس  اصنالحی ،
د برابراسالمرهامامخمینی«اسالمامریکایی»هاادتادهاس  پساددبان

 ام به تهدیدآ اد رشو ،  خبگان و ا قالب  هبر ررد د، تبیین محمدآ  اب
بهاین«تشی ا گلیسی»پردهبرداشتند د با هچراییالالق«تشی ا گلیسی»

هاآتبلیغیوتخریبیایناآودعالی جریان،بایدگف :اّواًل،مررهی  سا ه
تا دا د  لندنقرا  د  مها تخاصید جریان، ا گلستانره پیر استعما   یًا،

هاییهمچون:وهابی ،بابی وبها ی دا د،اداینجریانحمای ایااددرقه
  رند می

هاآرلیدواژهبر یهمختلفهاآمناسب وموا دد ،ا قالبمعظم هبر
ا دداشتهتمرید«امریکاییتشی »و«امریکاییتسنن»  یهمو داخریند  

تبیینضمندیگربا ،اماممنهرحرمد خمینیامام حل سالگردد ایشان
:ررد دتصریح،یسنّوشیعهمیاند امریکاادکنیاختالف

رهنیتسنّان  خو  د ادشمنبادآ؛یسنّهمرندتوجهشیعههماینبه»
اینهاد یا،بهشودصاد لندنمررهادرهعیتشیّانورندحمای انادامریکا

وزربوامریکاتوامر،دوهروهستندشینانبراد ان،دوهر هستندهممثر
 1« هستنداستکبا 

                                                           
1  http://www.defapress.ir/Fa/News/57993 
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هاییدا د؛اّولینویژگیان،جدارردنتهادا آادتشی ا گلیسی،شاخصه
هیئ  د  پنهان سکوال یهِم القاآ با گروه، این اس   سیاسی هاآمفاهیم

 معتقد د: بی مذهبی، اهر حالیجلسات د  این باشد؛ سیاسی  باید ،
حسین امام قیام و تاشو ا واقعه ره سیاسیاس  امامان، دعر ترین

 د لولتا یخبودهوا قالباسالمیما یهادامههمانقیاماس معصوم
اماِنجبههاستکبا اس  ها،سیاس بیسکوال شدنهیئ 

توا ندسکوال باشند؛ها میهیئ » هدرمود د:مقاممعظم هبرآد اینبا
هررستالقه  دا یم! ما امامحسیناس ،هیئِ امامحسیِنسکوال ، مندبه

تالقه مقاتلهیعنی اسالِم اس ، مااهد اسالِم اس ، سیاسی اسالِم به مند
خون اسالِم جاناس ، اسالِم اس ، امامدادن به اتتقاد معناآ اس ؛ دادن

1«ن،ایناس  حسی
تح  و درتی مسا ر د  برادراط اصرا  و اصلی مسا ر قرا دادن الشعاع

خواهند ا انمیهاآتشی ا گلیسیاس تالفه،بدوندکرومحتوا،ادویژگی
تصویرآادتاشو اد ذهنمردمبساد درهدقطبراآاشکواهو الهِصرف

سادبهمنظو مقابلهباظالمواصالحا سانبردا آدیگرآاداینقیامباشدوبهره
روشندتاشو ا و،سکوال منشا همیهاصو ت گیرد اداینمفاسدو اهناا آ

ایند حالیاس رهخنبه رنند  ادمسا رسیاسیجدا وسخنانامام ا ها
بهحسین ورربال، بهسوآمکه خصوصسخنانادازادحرر ادمدینه

دهد شانمی«َهيهاَت ِّمَنا الّذلة»تاشو ا،ادجملهشعا جاودانایشاند  ود
«یهید»رهقیامحسینی،یکحرر سیاسیبرضدظلمداس،وداسدآبه ام

                                                           
، شا ی:«90/3/5999دسترسید :»اآ،اللهخامنه   ک:پایگاهاینتر تیای 9

www.farsi.khamenei.ir 
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حسین امام اس   بوده منهلگاه بیضه»د  » پیامبر»درمود د: مردم! اآ
خدا حال»درمود د:  ا خدا حرام ره ببیند  ا ستمگرآ سلنان لهررس

شمرده،پیمانالهی اشکسته،باسّن  سولخدامخالف و دیدهود میان
بندگانخدابهستم دتا میرند،چنا چهبادبانورردا شباوآبهمخالف 
)دودخ( ستمگر سلنان ان جایگاه د   ا او خداو د اس  سهاوا  بر خیهد،

1«بیندادد 
ایججنماججالس،بججاالترادهمججهجنبججهسیاسججی»ا ججد:درمودهامججامخمینججی

درماینجدرجهبجراآمجند خودبعضیادا مهما مجیهاآدیگرهس  بیجنبه
گویندا مجهمجابجهاینکجههجررسرجهبگریجد،خود میمنابر وضهبخوا ند بی

رردنبهخودش]بگیرد ،اجرشدالندالناسج  بگریا دیاصو تگریه،گریه
سئله،مسئلهتباری یس  مسجئله،مسجئلهسیاسجیمسئله،مسئلهگریه یس  م

هجا ابجاخواستندرهایجنمل اس رها مهماباهماندیدالهیرهداشتند،می
هجاآمختلجف اینهجا ایکپا چجهرننجدتجاهمبسیجرنندویکپا چهرننجداد اه

2«پذیر باشند اسیب

 . استناد به منابع غیرمعتبر2
،تججهادا آامججامهججاآاخیججرخصججوصد قرنبههاییرججهاددیگججراسججیب

ُسجرایان،بجهمنجاب ،استنادبعضیاداهرمنبرومرتیهرند اتهدیدمیحسین
سخنا ییاحضرتدینب این ودها،اددبانامامحسینزیرمعتبراس 

شودرهد مناب معتبر یامدهاس  بجدیهیاسج ،ایجند قالب وضهبیانمی
با آبهد بالخواهدداش  امدهاآدیانرا پی

                                                           
 579،صوقعة الّطفمخنفرودی، ابی9
 999،ص59،زصحیفه امام، امامخمینی2
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ْو و افراطی3
ُ
ل

ُ
 گری . غ

ادجایگاهواقعجیا هجاو یجهبی او دناهربا وپایینهاآذّل گها ش
،دوادتجیاسج رجهد شجان،متمّسجفا هزلویاباالتربردنا انادجایگجاهحقیقی

ودهاسج :درمج امجام ضجاشجودسجراییمشجاهدهمیبرخیماجالسمرتیه
،،زلجو؛دوما جد:اّول،سه جوعحجدیثد دضجایرمجاجعجررردهمخالفانما»

دادنبجههاآدشمنانمجاودشجنام،تصریحبهبدآرردند حّ،ما؛سومروتاهی
شجنو د،شجیعیانمجا اتکفیجر،وقتیاحادیثزلجّوامیهاندسجته امی مردما ان
 اد حّدتلمجاآبی شنو دواهرا امیرنند؛وچونروتاهید حّ،ممی

شجو د؛ودمجا یرجهدشجنامبجهبینند،د همینا دادهبها هجامعتقجدمیدینمی
1«دهند ،ما ادشناممیشنو ددشمنانما امی

،برخالفمشیبی جریانشیعها گلیسیباادتاآدداعاداسالماهر
هاآمذهبیند د برخیماام وهیئ رنگرآوزلومی،ادرالیبی اهر

می خوا ده اشعا آ رشو ، جالله لفظ ان، ضمن د  ره الله»شود به«  ا
میمعصومان  سب  زیرا ان میو گفته مثال دهند؛ تلّی»شود: من،

اممن،دینبالّلهی»،«اممن،حسینالّلهی»،«امالّلهی اینادراد،اگاها هیا« 
ا د مقاممعظمقرا گردتهبی خدم اهدافدشمناناهر،د  اخوداگاه

دا دو میگو هتعابیر امناسبادرادمعتقدبهمکتبمعصومین هبرآ،این
اداینرا  هیمی درماید:الدماس بهایناشخاصتذرردادهشودوا ها ا

ومعقولیوجودهاآخوب،سنایدهررد براآبه گداش مقامانبه گوا ان، اه
2گو هسخنان یادآ یس  دا درهبهاین

                                                           
 999،ص91،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،9
 157،ص5،زاستفتائات جدید 2
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گرآبهشکردیگرآظهو وبرودرردهاس  تشجی د حالحاضر،ادرالی
اآخود،مقدساتاهجرتسجنن ابجهبجاددحجشوهاآماهوا هلند ی،د شبکه

دادهرشجیهابراآشیعهترینبها ه ابهتکفیرآگیر د اینرا ها،به گلعن می
گجوییم:شجیعهلنجد یوا دیشجهتکفیجر،دو وآیجکاس  اداین هگذ ،می

اآبادالیجرواهجیبجهتکفیجرا د جریانتشّی ا گلیسی،بهصو تگستردهسکه
رجهتکفیجرد اسجالم،دا اآشجرایطوپرداد جد؛د حالیسایردجرقمسجلمانمی

تجوانبجههررسجی میضوابطدقی،دقهیوحقوقیاس وبجههمجینسجادگی،
تشجی »اآرجهوابسجتهبجههاآماهوا هتریناقدامسوءشبکهتهم ُرفردد مهم

بهمناسجب «تیدالههراء»موسومبهیجشنآهستند،تمریدبربرگها «ا گلیسي
1باشد میمرگخلیفهدومو یهاها  مکر بههمسرپیامبراسالم

 های شکلی ب. آسیب

تباداتواجبیامستحب،توقیفیهستند؛بدینمعنارهاصراد ظردقهی،
،تبادتوچگو گیان،بایدتوّسطادّلهشرتیاتباتشود؛د زیرایجنصجو ت

تنهاگجرددو جهشجود،بجدت محسجوبمیتنوانتبادتا اجاممیتملیرهبه
منلوب یس ،بلکهممنوعوحراماس  
،تابج اسج ؛،برمبناآادّلهقنعجیناستحبابتهادا آبراآساال شهیدا

ْهنمکتباهر  گرددویاهمجراهبجابی مشروطبهاینکهتهادا آ،موجبوی
هاییرهبهساختا وشکرتجهادا آمربجوط اسیبا اامتملی امشروع باشد

ا داد:شو د،تبا تمی

                                                           
، شا ی:«51/9/5995دسترسید :»،973901   ک:پایگاهخبرآمشرق،ردخبر:9

www.mashreghnews.ir 
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 زنی . قمه1

،حسججینهاد ماججالستججهادا آامججامتججریناسججیبادجملججهمهم
ی سجا  سا دنبهبدند خاللتهادا آاس وادبدترینحاالتاسیباسیب

هاآجریانتشی ا گلیسی،ایناس ره یکیادشاخصهاس ید بهبدن،قمه
گذا  دتابتوا ندادلری،برا گیختنتوالجف وآاحساساتشیعیا گش می

ا دوهررسی اهمد ی دتهراغقمهمردم،براآخودسربادگیرآرنند؛مثاًلا هاس
رنند ایجنوتشی معردیمیتلیبند یمخالفباشد،مخالفحسینباقمه

شدههجم دتجهاسج ؛هاآزلطوتحریفد ی،سراغ وشجریان،تالوهبرقمه
 و جدویجاخجود ا وآتنونمثال، وآخا ،اتشیاچیههجاآاتشجین اهمیبه

رنند را هاآتایبوزریبمیرشندودمینمی
تنهاباشعا رحسینیا تبالی دا د،بلکجهقیجامتاشجو ا اد اینحررات، ه

رنجدوهدفوبیهجودهتبجدیرمیمعنا،بیدیدگاهمردمد یابهیکرا خرادی،بی
خواهندبجهتشجی یجااسجالمحقیقجیو جاب وآشودا هاییرهمیموجبمی

تجرینشجعا رد یادمهمگردانشو د اگربنابودقمجهاسالم وآبیاو  د،ادایین
حسینیباشد،بایداّولتلماآمااینرا  اا اامبدهنجد؛امجاد لجولتجا یخ،

د ی،د توانپیدارردرهقمهددهباشد؛دیرااصاًلقمهحتییکتالمشیعه ا می
 گججا انوا یخبججینشججعایرحسججینی سججم بججودهاسجج  بججهگفتججهبرخججیت

اقاداضجر»وسیله ویسان،اینشیوهادتهادا آ،اد ودگا قاجا یهوبهحالشرح
1،تمسیسوترویجشدهاس  اسرار الشهادةمؤلفرتاب«د بندآ

 زنی: ـ حمایت انگلیس از قمه

رنججد؛د یددججاعمیهاآمشججابهقمججهشججدتاد دتا هججاواقججداما گلججیسبه
                                                           

 593،ص5،زهجری 21و  21و  21شرح رجال ایران در قرن  مهدآبامداد،9
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ا گلیس،اجتماعشیرخوا گان اد مراسجمتجهادا آ، شجا هرهپا لماند حالی
رند!د حسجینیهلنجدن،وابسجتهبجهتشجی ا گلیسجی،ترویجخشو  معردیمی

رنجدوحتجیدهجدوپلجیسلنجدن،ادا هجاحفاظج مید ی خمیمراسمقمجه
 مایدتاان اد سجنحجهجان،منتشجررجردهوبگویجدشجیعه،بجهبرداآمیدیلم
1 حماس ؛چه سد سب بهدیگران!شبیخود

رندرهایند یشیعهخوششامده،مشخصمیهمینرها گلیسادقمه
را ،به ف ا هاس  ایایکشیعهحسینیبصیر، بایددکررندچراا گلیسره

خبات  همه قمهسرچشمه اد اس ، وهابی  مؤسس و زرب ماهاآ د ی
شبکهشیعهلند یجه 96ا دادآ  اهخوشحالاس ؟همکا آا گلیسد

خو دگانود یتلنیواهداآقمه ایگانوحتیپولبهبرخیدریبلعنوقمه
2دهد؟مغرضان،چهمعناییمی

وجوموتو هاآجس «Images» کتهقابرتوجهایناس رهاگرد قسم 
 رلمه گوگر، تاشو ا»ما ند » تقریبًا شود، تایپ دا سی دبان تصاویربه تمام

وامامحسینبه اس ؛ولیدما یرهرلمه وتیمربوطبهمعرد تاشو ا
تاشو ا» قمه« به مربوط تصاویر شود، تایپ ا گلیسی دبان دادهبه  شان د ی

میمی ا اام تاشو ا د  شیعیان ره دعلی تنها گویی قمهشود  دقط د یدهند،
می  شان این جس اس   موتو هاآ ره پایگاهوجدهد و اینتر تیو هاآ

با تاشو ا و  رسد گوشد یا رربالبه تالشدا  درهحقیق واقعه خا جی،
 قرقمه  ا جالبی منلب مو د این د   هبرآ، معظم مقام گردد  معردی د ی

ا د:درموده
                                                           

 «99/50/5999دسترسید :»ا الین،خبرآجتحلیلیقدس   ک:پایگاه9
« 9/9/5999دسترسید :»، یود   ک:پایگاهخبرآبولتن2
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اخیرًامنلبی ارسیبهمنگف رهخیلیبرایمجالبوتایببود؛براآ»
رنم؛رسیرهبامسا ررشو شو وآساب،واین قرمیشماهمانمنلب ا

گف :انوقتی شیناس ،جمهو آاذ بایاان،اشنابود،میبخشیرهشیعه
رمو یس  اتا ره همه شد د، مسلط ساب، شو وآ اذ بایاان مننقه بر ها

هاآاسالمی اادا اامحوررد د؛مثاًلمساجد ابها با تبدیرررد د؛سالن
اییاداسالموها ابهچیههاآدیگرآتبدیرررد دوهیچ شا هدینیوحسینیه

اجادهداد دوان،قمه ددنبود   دینوتشی باقی گذاشتند؛دقطیکچیه ا
ددن،براآا هایکوسیلهتبلیغبرضّددینوبرضدتشی چرا؟چونخودقمه

اینبود بنابراین،گاهیدشمنادبعضیچیهه رند گو هتلیهدیناستفادهمیا
1«هرجاخراداتبهمیانبیاید،دینخالص،بد امخواهدشد 

شمسی،سفا تا گلیسد ایران،تعداد9320د سال»گفتهشدهاس :
قمهخریدوبههیئاتمذهبیاهدارردرهخودتان ابه یدورا آبه95444

2«را ما داشتهباشید 

 زنی: مراجع دربرابر قمهـ مواضع 

تلماومراج معظمتقلید،د اینمسئلهاجمجاعدا  جدرجههجرتملجیرجه
اینااسج 3گردد،حراماس وبایدادانخوددا آرجرد «وهناسالم»موجب

اللجهالعظمجیشناسیچونای رهد دو  جپنها یتالماندلسودودقهاآدین

                                                           
، شا ی:«5/5/5971دسترسید :»اآ،اللهخامنه   ک:پایگاهاینتر تیای 9

 www.farsi.khamenei.ir 
، شا ی:،قسم  هم«حریمشیعهدداعاد»،مقاله هپویانوصال   ک:پایگاهاینتر تی2

 www.rahpouyan.com 
 99،صمسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، سیدمحسنمحمودآ3
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اّن َقّضَيَة الَتطبير ِهَى غصة  فى »درمود د:شودرهترمیبرایمان وشنحکیم
وِّمنا لق  «د ی،چونخا آد گلوآماس  قضیهقمه9؛ح 

 افکنی گرایی و اختالف فرقه .2
هاآگذشته،درقجهاحمدیجه اد هندوسجتان،درقجههاد لولدهها گلیسی

 میانمسجلما ان،گذا آررد دتادبابیه اد ایران،ووهابی  اد تربستانپایه
گجذا آتفرقهواشوببرپارنند استعما پیر،امرود یهجریانتشی لند ی اپایه

رردهاس تاشجکرجدیجدآادتامجرتفرقجهواخجتالف اد میجانمسجلما ان
بها جهتجهادا آبهخداا دادآ ماید اها  بههمسرانواصحاب سول اه

 وشجده،رهبا ظرمنفیبسیا آادتلماومراج  وبهبراآا مهمعصومین
دهجد تشجی لنجد یبجابخشقابرتوجهیاد دتا هاآایجنگجروه ا مجایشمی

هجادال ،د صجددایاجادتفرقجهرردمیلیونهاآتبلیغاتیوههینهرا گیرآشیوهبه
وفا جد اسجاستملکجردایجنگجروه،بجرشجعا معجرهمیاندرقاسجالمیبرامد

،متمررهشدهاسج  تجوهین«تفرقها دادوحکوم رن»گوید:ا گلیسیرهمی
سّن ودحاشی هدا ان،ادضرو یاتتشی لند یاس  بهمقدساتاهر

سجّن وشجیعیاناینجریان،تجارنونبا هجابجهسجاح تلمجاآبجه گاهر
اسج  هبجردههاآ اپسندآد مواجههبجاا جانبهجراحترامیرردهوادتبا تبی

بیج اآد سجیرهاهر مایان،هیچسجابقهاتمالو دتا سخیفبرخیشیعه
،چهد دمانخالدج خجودیجارهامیرمؤمنان دا د؛بهلو  مو ه،د حالی

گاها د،اماتا یخهیچپیشادان، قدهاآقوآومستدلیادتملکردخلفاداشته
ادادبواخالقاسالمیباشجد، سجب بجهامیهآرهخالی دتا سبکوتوهین

سّن ادایشانذرر کردهاس  خلفاآاهر
                                                           

 قمه زنی؛ سنت یا بدعت:مهدآمسا لی،   ک9
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سّن د دمانخجودبااهر مو هبا ددیگراداینسیره، دتا امامصادق
تجرضرجردم:چگو جهبجهامجامصجادق»گویجد:میوهبب  بن معاویةاس  

امیجهشدا  جدوشجیعهشایستهاس براآمارهباقومخودومردما یرجهبجامجا
درمود:بهپیشوایانخود گاهرنیجدوادا هجاپیجروآ یستند، دتا رنیم؟امام

لو  دتا رنید بهخداسجوگند!رنند،شما یههمانرها ان دتا میگو هرنید ان
شو دوبهسجودوهایشانحاضرمی و دوبرجنادها هابهتیادتبیما ا شانمی

1«گردا ند هاآا ان ابها هابرمیدهندواما  هاگواهیمیضر ا 
هجاآخصجما ههاومناظرهرندتبلیجِغشجیعهبجاماادلجهشیعهلند یدکرمی

بهتجرین وشد معردجیشجیعه ابیج رجهاهرگیجرد؛د حالیصو تمی
ینجیومراوده،همنشینیوُمخالنهباسایرمسلما اند تمامِیسجنوحد جدگِید

اآخججوبود خشججانادشججیعهد اذهججانتمججومیاجتمججاتیوترسججیمچهججره
تنوانالگجوییبجراآد جدگی ابجهبی اهردا ستند پس،اگررسیسیرهمی

خویشا تخاب مودهباشدود اینمسیر،خجود اشجیعهواقعجیانبه گجوا ان
خجو دبجامخالفجاناآد برگجاهد ا تخجابچنجین وششایسجتهدا د،هیچمی

مذهبی،دچا شکوتردید خواهدشد 
چهرسیاس رهشکداشتهباشجدجلسجاتلعجنوتجوهینبجهمقدسجات

اآ ابجینامج اسجالمیبجهوججوداو دهود هاآگسجتردهسّن ،اختالفاهر
 تیاه،رشتا هاآبسیا آ اد بینجامعهاسالمیوبهدس مسلما ان قمدده

اس ؟
ایناسجاس،مقجاممعظجم هبجرآد دتجواییتجا یخی،د مهرمجاهسجالبر
شد پاسخبجهاسجتفتاآجمعجیادتلمجاودرهیختگجانجهجاناسجالم،9321

                                                           
 191،ص9،زیالكاف رلینی،9
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د یبجههمسجرسجّن ،ادجملجهاتهجاماها  به مادهاآبراد اناهر»درمود د:
ژهسجیدویپیامبراسالم،حراماس  اینموضوع،شامرد انهمجهپیجامبرانوبجه

1«شود ،میاال بیاءپیامبراتظم،حضرتمحمد

 . برهنگی3

یک شای ی اسیباد تهادا ترین د  موجود برهنگآهاآ ها، د ی تهادا ان
ادسوید وسینهآحال تهادا  اگرچه اینآاس ؛  وعشرعمقدسد با ه
اشکال  دتا ، صحنهی تمومًا ا که دلیر به اما  گردیده، وا د آتهادا هاآ
آگیرد،پخشچنینتصاویرشده،د اختیا تموممردمقرا میآتصویربردا 

 دته جامعه حال د  برود موجب ادرال دته هاآ میی زلط اداینو  و،شود 
بسیا  برهنهآ موضوع اد با ها تقلید، مراج  و تلما بعضاد شدن د ی ادراد
ه ظرمقاممعظم هبرآ،د ماالس با درردهیابراد گرا آهاآتهادا هیئ 

تهادا آهررا آرهسببشوددشمناناداینرا برضّدمکتبتشی یاشیعیان
سوءاستفادهرنندوسببتفرقهبینمسلما انباشد،حراماس وبایداداین

2گو هاتمالپرهیهررد 
هگو  دا دوهیچیدضیل وا دشخاصآ،شدند مراسمتهادا لخ 

آرهاینمراسمد معرضدیدوتماشایبران شده؛بلکهد جاهایآتمرید
ترشک،تهادا آبالباسمناسباینرا بهتراس وبیکباشد،تریهامخا م

رم اگرلباسبرتن کردن، بلکه به ظرکاس ؛ باشد،جایه یس   گناه به
ای   انحسینی،لخ  شو د؛احتیاطاناس رهتهادا»اللهمکا مشیرادآ:

                                                           
 5559،م أجوبة اإلستفتائات،اآاللهخامنه ای 9
، شا ی:«9/9/5990تا یخدسترسی:»اآ،اللهخامنه   ک:پایگاهاینتر تیای 2
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تریان شو د ایادردآد مالسترحیمپد شاگرلخ شود،اینجهءاداب
براآتهادا آ،تهادا آاس ؟براد انبرلخ  اما باشند؛ شدناصرا  داشته

1«توانمقدا آادسینه ابادگذاش  می

 پاپ ی. مداح4
درهنگ تهاجم سهمهی اسالمی، جوام  د  زرب رهجا به اس  شده بب

آشیعیان یهد بعضیادموا ددگرگونشود درهنگتهادا ی گرشبرخیحت
توانو مو هبا داینتمتیر امی یهاداینتغییراتمصون بودهیسرایومدیحه

دا س  برخیمداحان«پاپیمداح»به امیجدیدادمداحآاد ظهو شیوه
یمداحآالگوگردته،ادانبرایپاپزربیموسیقهاآاداهنگی احتبهی،رنو 

ی،را رردخودش ادا دوشمنمداحپاپیرهموسیقیرنند؛د حالیاستفادهم
پاپاستفادهرنیم یباالتراداناس رهبخواهیمد انادموسیق

دا ند مقاممعظمیبسیا آادتلما،بااین وشبرخو دررده،ان اجایه م
هاآبدآاس ،ها،اهنگبعضیاداهنگ»ا د:د اینبا هاظها داشتهآ هبر

اهنگاهنگ اس ، زلنی حردههاآ وادآ به  باید  ا این اس ؛ لهوآ هاآ
شکر ره  دا د تیبی رشا د  مداحی خوا دن و د مداحی  ا جدیدآ هاآ

اداینتشابههاآگو اگونابتکا رنید؛اماسادآخوا دنوقرا  اشعا واهنگ
البتهاهنگ بپرهیهید  میهاآلهوِآمضّرتنسبیروتداخر، گویم؛ هالله ا

ی ره اهنگی هر حاال یک د  وقتی  اک ان شده، خوا ده دیگرآ مضمون
اللهاس ،هاییرهلهوآاس ومضّرتنسبیربخواهیممن رنیم؛ ه اهنگ

2«اینها ا یاو ید 
                                                           

1  http://darheirat.blogfa.com/post/999 
 73553،99/7/95خبرگها آمیهان،ردخبر 2
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 ان. اختالط زنان و مرد5
آادستو وبر امهآ،اهمهاحادواقشا جامعهد هرترصهآدیناسالمبرا

سادد قیدوشرطان،ا سان ابهرمالخویش ایرمییخاصدا دره تای ب
ود  أسایشان،حضرتبی توا د ضای اهرمییوقتی،دن مو هشیع

ند اختالطد انومردان اجلبرندرهبهدستو ایشانتمرردالمهدهرا
وبخصوصد حاشیهمراسموبهآهاآتهادا د دسته مسئوالنیتوجهیها

برخ د  هیئات سودجویی موجب موا د، برخی بیما دلی پسران و دختران
گردد می

 آزاری . مردم6
تدهتهادا آ بایدبهمردم بها هتهادا آوپخشادا آمنتهیشود  اآبه

 ذ آ رنندوباتثبرودشلوزیوخیابان املکشخصیخوددرضمیها،
انهمد برخیخیابان گرد دود ترضمیوامدورمهاآُپر د ترادیک،

شو د هامیتمر،سببادا واذی مردموسارناناینخیابان
اموده به  گاهی معنابا این اسالمی، قوا ین و احکام  وح و اسالمی هاآ

هاوحتیا درهبهواسنها ها،ا سان،اتمالیشودرهاتمالصالحمیدا سته
دیگر  میموجودات قرا  ادا  و اذی  مو د بهگیر د،  ا حج خداو د تنوان 

الهیمعردیمیبه گ هرگو هتریندستو  اینواجبالهی، ا اام د  اما رند؛
جدلود گیرآرالمیوگفتنو دتا واذی وادا  سب بهمردماند سخن

دیهیکی،من شدهوادحاازخواستهشدهتابهدو ادهرگو هاتمالدش وبد
اآتمرگو هحتیبایدبه9جااو  د؛امیهرالمیو دتا آ،حج ابهوخشو  

و گیاهی دیس  محیط به و  شو د ادا  و اذی   یه دیگر موجودات ره رنند
                                                           

 597 بقره،ایه9
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وگر ه برخیمناسکوجا و آدیا ی رسد؛ ا اام با ان ا دیان و ضر  باید
رنند  جبران  ا9اتمال حج ما ند واجب، الهی شعایر ا اام خداو د وقتی

دهدرهبدوناذی وادا دیگرانیاجا و انباشد،پس،چگو هاآقرا میگو هبه
ادا ،موجب اذی و با قبیرتهادا آ ا اد ممکناس ا اامامو مستحب،

بدا د؟بنابراین،د ا اامتهادا آبایدبی واهرقرببهخودوپیامبرت
مواظب رردتاموجباتادا دیگراندراهم یاید؛د زیراینصو ت،انرا ،

تنهامستحب خواهدبود،بلکهتینگناهوحراماس ؛دیراتمرواجب،با ه
باگناهوحرامقرینشود شود؛چه سدبهاینکهتمرمستحب،گناهجم  می

د تهادا آاگربخواهیممصادی،مردم بیانرنیم،موجبالالهادا آ ا ها
می ا ها اد بعضی ذرر اما شد؛ خواهد سوآرالم اد ان ا تکاب ما   توا د

هاآتهادا آشود هیئ 
هیئ  حسینیهبرخی روچهها، د   ا موقتی میهاآ برپا  هها ره تنهادا  د

باتثبستهمخ بلکه میرا امشهمسایگان، شودوامدوشدمردم اشدن اه
رند بدترادان،اینکهبرخیجوا اند اینمرارهاجتماعررده،دچا اختاللمی

می د  مواجه جدآ مشکر با  ا د ان اینوامد ره اس  بدیهی گو هساد د 
سادد ادراهممیالناسواذی مردم شدنح،رردن،سببضای اجتماع
سبههتده به تهادا ان، اد گراآ و گیاهان و د خ ها و حاشیهها هاآ
روچهخیابان و معابر و میها جدآ اسیب چندینها، دحمات و ماههد ند

ادبینمی بر د اینتمر،ادهونبراینکهرا گرانمحیطدیس وشهردا آ ا
تنوانیکتمرمارما ه،به وتیتعدآبهحقوقمحیطدیس گیاهیاس ،

گیرد دا اآمااداتد یوآوضمانمالیاس رهبرتهدهشخصقرا می
                                                           

 97ج95 ما ده،ایه9
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اگرچهاقامهمراسموشعایردینید دمان هاآبه ظرمقاممعظم هبرآ،
می مؤرد مستحّبات جهو و را ها بهترین اد حسینیه، د  ولیمناسب باشد،

تهادا ان،تاحّدامکان،اداذّی وایاادواجباس رهبرگها رنندگانمراسمو
1مهاحم براآهمسایگانبپرهیه د 
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 مپنج مجلس 

 های بندگی خدا در کربال جلوه
 *اصغر ثنایی االسالم والمسلمین علی حجت

 درآمد

اآ خدادرجهبعجدهاد سردمینیتفتیدهوخشک،حادتجهصدهاسالپیش
هاییمتعالی،قدمبهترصهتا یخ هادوسرا اامبجاگرد وباپیام«تاشو ا» ام
جویانتالم،پیو دآجاودا هیاد  اینحادتجهاگرچجهد هاآادادگانوح،دل

ان،جهجان اهجاآالهجیدما یمحدودود مکا یخاصپدیدامد،امجاجلجوه
دراگرد وبربلنداآجانوا دیشهبشرآما دگا شد 

شجدنقیجامامجام وس رهتل جاودا گیوجها یحال،اینپرسشپیش
چیس ؟وتاشو اآحسینیچگو همردهاآجغرادیایی اپش سجرحسین

،دیجتردیب ظرانزیرمسلمان ا یهشیفتهخود مودهاس ؟ هاده،حتیصاحبان
تجرینا هجا،تالجیا درجهیکجیادمهجمشتهداریتمتدمینهنیاد آمتعددتوامر

تمامججهد ایججنقیججاِمبنججدگیوتسججلیمخالصججا هد برابججرخداو ججداسجج رججهبججه
هاآبندگیالهجیادرینتالییادتهاس  د این وشتا ،شما آادجلوههدای 

رنیم  اد قیامحسینیبر سیمی
                                                           

 پژوهشگرحودهتلمیهقم *
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 بود. شناخت مع1

بندگیحقیقی،هموا هبامعرد تایناس ؛معردتیتمی، سب بهجاللو
گردد؛جمالح،رهبهدل اهیادتهوموجبرر شادمید برابربا آتعالیمی

حرر  اد بیشتر چیهآ تبادآ اتمال ا اام معرد ، بدون جسما یدیرا هاآ
س   خواهدبود بنابراین،معرد ،الدمهبندگیواقعیا

ا سانبراآاینکهبهبندگی استین ایجرشجود،بجهشجناخ معبجودخجویش
محتازاس وبایدبدا درجههرلحظجه یادمنجدپرو دگجا اسج واوسج رجه

ُیَها یا»هاس :سرچشمههمه عم 
َ
ْنُّتُم  الَّناُس  أ

َ
 اْلَغِّنـُى  ُهَو  َوالَلُه  الَلِه  ِإَلى اْلُفَقراُء  أ

شایسجتۀو یجادبجیرجهخداس تنهاخداییدوبه یادمندشمامردم!اآ1؛اْلَحميّد
 « اس ستایش

د سرش  واق ، د  حقیقتیدنرآاس ره شناخ خدا، ا سانبه  یاد
ادرینشهرموجودآ هفتهاس  سخنانو دتا هاآحکیما هامامحسین

بهمعبودد تمامیمراحرقیامتاشو ا یهگواه وشنیبراهمی شناخ و یاد
د مسیررمالاس  

  ىَحواِلى َوَفْقوِرى َوَفواَقتِ   ِإَلِهى َتوَرى
 

َناَجوواِتى اْلَخِفَيووَة َتْسووَمع  َوَأّْنووَت    2 ّم 
 

می» مرا دا  حال تو من! خداآ پریشا یاآ و دقر اد و وابینی اگاهی م
3«شنوآ  ادو یادو اواآپنها م امی

بیشتراس ، یادش یهبجهمبجدأادجرینشرهشناختشبهخداد حقیق ،ان
د دتاآتردهدقرو یادمنجدآخجودبجهمعبجود اتراس  امامحسینادهون

                                                           
 51 دالر،ایه9
 911ص،دیوان امیر المؤمنین حسینمیبدآ،2
 ،مناجاتامامتلیمفاتیح الجنان شیختباسقمی،3



   89  های بندگی خدا در کربال جلوه

وون    َفَكْيوَ    ِغَنواَي   ِالهى َأَّنا اْلَفِقيور  ِفوي» ماید:چنینبیانمی   َفِقيورًا ِفوي  اَل َأك 
د چگو جهپجس،دقیجرمهمتوا گرآحالد رجهچجنجا جممجنیا!خجدا 1؛َفْقِري

« باشم دقیرامحالتهیدستی
سرش ادمیباشد،سبب با اددلوامیخته برخاسته شودیممعردتیره

خدا احسرندوخویش اد محضراوحاضرِوجودهمیشهتد یجبها سان
 َدِليل   ِإَلى َتْحَتاَج  َحَتى ِغْبَت  َّمَتى»درماید:د دتاآتردهمی امامحسینببیند
ُل  اآره یادمنددلیلیباشیتا]خدایا! چهوق اد ظرزایببوده2؛ ... َعَلْيَك  َيّد 

«بهسوآتو اهنماباشد 
اآددلرجججهتمّنجججارجججنمتجججو ارجججی دتجججه

 

 

اآ هفتججهرججهپیججدارججنمتججو ارججیبججوده


اآرججهشججوملالججبحضججو زایججب بججوده
 


تججو ااآرججههویججدارججنمپنهججان بججوده



بججاصججدهها جلججوهبججرونامججدآرججهمججن
 


3بجججاصجججدهها دیجججدهتماشجججارجججنمتجججو ا



 . عشق به معبود2

ترباشد،تش،ومعرد ،الدموملهومیکدیگر دوهرچهقلمرومعرد گسترده
تاش،خداس ومیهانتالقهبهمحبوب یهبیشترخواهدبود امامحسین

همینتشِ،خالصا هاس رهاو ا هدح،تعالیابرومندساختهاس  بههمین
                                                           

  953،ص5،زإقبال األعماللاووس، سیدبن9
 150 همان،ص2
 9زهل،بسطامیدیوان فروغی  میرداتباسدروزیبسنامی،3
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اود خواس ابرومی بهواسنه ا ادتمنداناستا شچنینادخدا رنند:سبب،
َسْيِن َعَليهِ » َم اْجَعْلِني ِعْنَّدَك َوِجيهًا ِباْلح  خدایا!به1؛الَسَلِم ِفي الُّدّْنَيا َواْلِْخَرة الَله 

حسین واسنه ج باد او بر سالم ره اخرت هدخودتابرومندج و د یا د  مرا
 اد هگذ تش،بهخداس رهاهربیِ امام یههمینتش، اداشتند«ساد 

براوگذش ،دیبادیدود برابرسؤالرینهدینبربرآ تودا ههمها چه ا
«بهجهدیبایی،چیهآ دیدم 2؛َجِميَلً  َّما َرَأْيت  ِإاَل »دیاددرمود:ابن

 . عبادت و نیایش 3

می امعبودبهتش،دمینهخداو د،شناخ   یهرنددراهم تش، ساددمینهو
،تبادتقالبد  ادو یادومعبودباوتبادتصادقا هح،اس  خلوتستایش

برتعظیمسرخلوتگاه،ایند رهحسینجلوهبندگیاس ؛چنانترینتالی
 مایدومیتسبیح امعبودالهی،درشتگانبااواهمواو دمیدرودقدساستان

ه   َجَل  الَلهَ  ِإَن  الَنا    َأُيَها»دا د: ادخلق  ا یهد گروپرسشح،می  َّما ِذْكر 
، ِإاَل  اْلِعَباَد  َخَلَق  وه  وه   َفِإَذا ِلَيْعِرف  وه   َعَرف   َّمْن  ِعَباَدةِ  َعْن  ِبِعَباَدِتهِ  اْسَتْغَنْوا َو  َعَبّد 

 ااوچونو کردخل،خودششناخ براآجه اموجوداتخداو د، 3؛ِسَواه  
 یادآبیاوزیرتبادتاداو،تبادتباورنندتبادت ااوبایدشناختند،

«جویند 
جریانداش ؛امادتاومناجات،بسانابحیاتد د دگیاباتبدالله

اوزان،د شبو ودتاشو ابادگوشدهاس رهبهبیاندرادهاییادانبسنده
شود:می

                                                           
  775،ص9،زمصباح المتهّجد و سالح المتعّبد لوسی،شیخ 9
  551،ص51،زبحار األنوارمالسی،محمدباقر 2
 30،صالخاطر نزهةالناظر و تنبیهحلوا ی،حسین 3
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امامبهبراد شابوالفضر9  هددشمنبروو د تصرتاسوتا، درمود:
َصِلى »گاهدرمود:امشب امهل بخواهتابهتبادتپرو دگا مبپردادم ان َلَعَلَنا ّن 

ِحُب الَصََل  ةَ ِلَرِبنا الَلْيلَ  ْنت  أ  َو َيْعَلم  ِإّّنى ك  وه  َوه  امیداس رهامشب ا1؛ةَ َوَّنّْدع 
دا درهمن ماد ادوس  مادگها ده،باخداآخویش یایشرنیم؛چوناومی

«دا م 
گاهدیبجاترینصجحنه یجایشوجلوهگاهحسین د شبتاشو ا،خیمه2

وْم َدِوي  » و،گفتهشده:اداینتبادتبود  ه  ِتْلَك الَلْيَلَة َوَله  َسْين  َوَأْصَحاب  َوَباَت اْلح 
تب او،شبتابجهصجبحما نجدیا انامام،به2؛َوَساِجّد  َراِكع    َّما َبْيَن   الَنْحِل   َكَّدِوِي 

د بججو تسججرد دمهمججهبود ججدود حججال رججوعوسججاودوقیججاموقعججود
 «رد د بسرمیبه

د شبتاشو ا،ادخیمۀخودبیرونشدمتابه» قرشده: اددینب3
دلاویی مایم وقتی هدیکخیمهاو سیدم، خیمهبراد محسینبرومواو ا

اآ،دیدمبراد مد اوزمناجاتو یایشاس  باخودگفتم:د چنینلحظه
3«سهاوا  یس مهاحماوبشوم؛برگشتم 

تججراداینهججا،هججاآبنججدگیاسجج ؛امججاُپردروغهاییادجلوه مو ججهاینهججا، 0
رجهبجر وآهاییاس رهامامد واپسینلحظاتد دگیخود،د حجالی یایش

ْسَتِغيثِيَن، َّماِلى َرب   ... يا َرَب اَل ِاَلَه ِسَواَک »خاکادتادهبودبیانرجرد: َيا ِغَياَث اْلم 
َک،  ر  وَد َغي     اآرجههجیچمعبجودآ4؛َيا ِغَياَث َّمْن الِغَياَث َلوهْ …ِسَواَک و الَّمْعب 

ح،جهتو یس !اآدریاد ِسدریادخواهان!هیچصاحباختیجا ومعبجودآبه
«پناهان!جهتو دا م،اآداد ِسبی

                                                           
  999،ص55،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،9
 955،ص5،زمنتهی اآلمال شیختباسقمی،2
  950،صمعالی السبطین مهدآحا رآ،3
 917،صمقتل الحسین تبدالرداقمقّرم،0



81    9315محرم  ۀتوش ره 

 . خشنودی4

الهجیاختیجا وادعجالادخشجنودآومنجدآهاآبندگی، ضای هاددیگرجلو
هجاآخجداشودرها سانباو  ماید:را اس  اینخشنودآ،دما یحاصرمی

 و،امجامد دتجاآتردجه،ا ادهالهجی ا ادایجنباشدمبتنیبرتدلوحکم می
َك  ِفيَنا َعّْدل  »دا جد:جلوهتدال بیان موده،خود اد برابرانتسلیممی 1؛َقَّضاؤ 

«قضاآتود حّ،ما،تدلاس  
برایناساس،حرر د جه ا اامامرالهیوجلجب ضجاآپرو دگجا ،

،اهربی ویا انایشانبودهوتجاسرلوحهتمامحاالتوحرراتامامحسین
ولرجهامجامد رنجا قبجر سجاخرینلحظه یهبهاینتهدودادا ما د جد؛چنجان

َم »گفج :خدا ِحُب  إّّني الّله  وَف  أ  نَكَر  َوأّنِكر   الَمعر  َك  َوإّّني الم   الَجَلِل  َذا يا أسَئل 
َو  ّما أّمري ِّمن اخَترَت  إاّل  فيهِ  َوَّمن الَقبرِ  هذاَ  ِبَحَق  َواْلكراِم  ووِلَك  ِرَضًى  َلَك  ه   َوِلَرس 

ؤِّمنيَن  ِرَضًى  خدایا!منخوبی ادوسج دا موادبجدآبیجها مواد2؛ِرَضًى  َوِللم 
رجهد انا میجده،خواهماآصاحبشکوهوتظم ،بهحّ،اینقبروانتومی

ا چهمو د ضاآتجوو ضجاآ سجول و ضجاآمؤمنجاناسج ،بجرایممقجر 
« مایی 

مندآ،اندمانبه مایشگذاشتهشدرهامامخود اد میاناوز ضای 
3؛... الهى ِرَضًى ِبِرضاِئَک َتسليمًا أِلّمِرَک »لشکردشمنمشاهدهرردودریاددد:

 «خدایا!به ضاآتوخشنودم،تسلیمدرمانتوهستم   
یکججید دویکججید مججانپسججندد



یکیوصجرویکجیهاجرانپسجندد


پسجججندما چجججه اجا جججانپسجججنددمنادد مانود دووصرهاران


                                                           
 ،دتاآامامحسین101ص، مفاتیح الجنان شیختباسقمی،9
  100،ص55ز، إحقاق الحق وإزهاق الباطل قاضی و اللهشوشترآ،2
 109 همان،ص3
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 . صبر5

هاییاس رها ساند  اههاوسختیهاآتبودی ،صبرد برابر  جادجلوه
 سا د، وحیهآشود ا جچجهحجماسهرربال ابهاوزما دگا خدامتحمرمی

ویا انایشانبود امجامادهمانازجادحرر مقاوم وصبرامامحسین
هتحق،اهدافخداآمتعال،للبیدرهد  ای ابههمراهیخویش، جیجروهجای

ْم  كاَن  َفَمْن  الّنا    َاُيَها»استوا ومقاومباشند امامدرمود:  َحِّد  َعلى َيْصِبر   ِّمْنك 
ْم  ااَلِسَنهِ  َوَطْعِن  الَسْيِ   مجردم!هرردامادشماآا1؛َعّنا َفْلَيْنَصِرْف  َوِاالّ  َّمَعنا َفْلَيق 

دا د،همراهمابما د؛وگر ه یههشمشیرودخموضرب آرهتحّمرتیه ها ا
«بادگردد 

َوِفيَنوا َبََلِئوهِ  َعَلوى َّنْصوِبر  »امامهنگامخجروزادمکجهدجرمججود: ووَر  َوي   أ ج 
رنجیمواو یجهپجاداشصجابران ابجهمجایالهیصجبرمجآمجابربال2؛الَصاِبِرين

امام« دهدیم  داد جدیسجرممقاومج شجعا خویش،آ جههاد  جیجهیجا ان
مبنخالد بجه سیدنو حمانآ ضارسبآبرا!قحنانیبنآا»:گف یتمر
آبجرا»خوا جد:یمج ججهچنجینحنظله یجهبنسعد3« رنیدصبرتّهتوماد

4«رنم یمصبرها یههوشمشیرهابر،بهش به سیدن
صبروشکیباییها، دمانوخواهر شودیگردنامامبههمآهاادسفا ش

تجوصجیجه د  آابود  درمود: داش ، خود خا واده حجضجرتبه !خواهرم»رجه
رلثومام دالمه!  باب!  اخودصو ت کنید،چاکگریبانمن،مرگادپس!

                                                           
 501،صینابیع المودة قندودآ،9
 55،صمثیر األحزان ما، ابن2
 73صهای عاشورا، پیام، جوادمحدتی3
 505،ص5،زطالب آل ابی مناقبشهراشوب، ابن0
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 ودد امام1« یاو ید دبانبر یس ،شایستهشماادرهسخنیو خراشید
با زموسخ  ودهاآبراآرهخواهدمیا انادحرماهرباوداعد تاشو ا

رهبردمینادتادهبود،صبرانحضرت،د حالیآهااددمهمه باشندامادهاینده
2«.َصْبرًا َعلي َقّضاِئَك يا َرِب، ال ِالَه ِسواَك... »بود:یالهجآبجرقجضجا

 . عزتمندی6

3«َجِميعا.  اْلِعَزَة ِلَلِه   َفِإَن »:هاآقرا ی،همهتهتاداِنخداو داس د اموده
  اْلِعَزُة َوِلَرُسوِلِه   َوِلَلِه »خداس :تهتادبرگردتهمؤمنان،و سولتهتبنابراین،

ِمِّنين ْْ  4«.َوِلْلُم

یک ها اهادی دستیابآ تهتبهی بندگوالات ، اس خداو دی ا سان 
 َأْن  ِعّزاً  ِبي َكَفى ِإَلِهي» ماید:میدا دوبدانادتخا تهتمی ایخداباو ،بندگ

وَن  وَن  َأْن  َفْخراً  ِبي َوَكَفى َعْبّداً  َلَك  َأك  بندهرهبسمراتهتاینخدایا!5؛َرّباً  ِلي َتك 
« یهستمنآخداتورهبسمراادتخا اینوهستمتو

رهاگجربخجواهیماآگو هاس ؛به«تهت»،یکیاددضایرامامحسین
ترینمنلبد با همهماس  «تهیه»حضرتلقبیمناسببرگهینیم،براآان

،تمریدایشانبرایناصرقرا یاس رجهتجهت،تّهتاددیدگاهامامحسین
ََ َّنْفَسوه    َيا َّموْن »اداِنخداو داس : ه    َخو ِو َوالِرْفَعوِة َوَأْوِلَيواؤ    ِبِعوِزهِ   ِبالُسوم 

                                                           
 915،ص9،زتسلیة الُمجالس وزینة الَمجالس محمدموسوآ،9
.939،صمقتل الحسین تبدالرداقمقّرم،2
  599،ایه  ساء3
 3 منادقین،ایه0
  95،ص95،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،5
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رجهاآگو جهاآ؛بهود ابهجایگاهبلنداختصجاصدادهاآرسیرهخ1  ؛َيْعَتُزون
«رنند دوستا  باتمّسکبهتهتتو،رسبتهتمی

د مقابرستمظالمتسلیم شودوگراییامام،سببشدرهحضرتتهت
درهنگتهتمندآوادادآ ا هادینه مایدومرگد  اهخدا اسعادت،ود دگی

ذل   نگبدا د: ِإاَل   الَّظاِلِميَن   ِإاَل َسَعاَدًة َواْلَحَياَة َّمَع   اْلَمْوَت   اَل َأَرى  ِإِّني»با  ا
د مالسخصوصیولید،ادبیع بایهیدسربادهنگامیرهامام2«َبَرّمًا.

 سال مررهرا ونما میت بّو یباهرما!ریاماآ»خناببهولیددرمود:3دد،
اشکا اواس محترمه فسقاتروالخمرشا بمردآرهدیهی   میهستالهی

 خواهدع یباوباهرگه،منمثرتییشخصگردد،میداو ودس،مرتکب
4 «ررد

 ِّمَنوا َهيهواَت »شعا ،حسینامامادرینحماسیوتهتسخناناددیگر
 اپججاک»:درمججودیهیججدخواسججتنبیع برابججرد امججامرججهگججاهاناسجج ؛«الِذَلووة
بسجیا ماادذل ،اماداده؛قرا مخیرذل ،وشمشیرچیه،دوبینمراداده، اپاک

5« دو اس 

 گرایی تکلیف .7

اس ؛برخجی،شدها ا همتفاوتیآهادیدگاهامامحسین هض تل د با ه
دا ندوبعضیدیگرباو دا  درجهتجدمبیعج روده اتل قیاممیمردمدتوت

                                                           
 959،ص5،ز اإلقباللاووس، سیدبن9
  599،ص55،ز بحار األنوار محمدباقرمالسی،2
  991،ص همان3
  99،صفی قتلی الطفوف اللهوفلاووس، سیدبن0
 91،ص9،زعلی أهل اللجاج اإلحتجاج شیخلبرسی،5
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باشجد همچنجین،برخجیبجایهیجد،سجبب هضج تاشجو امیامامحسجین
باشد؛امجاحقیقج ادمنکر،تل اصلیقیاممیو هیمعروفمعتقد درهامربه

یکدیگر جد؛مکمجراینهجا یس ؛بلکجهتنادیتوامر،هیچاینبینرهاس این
وبسجترادمنکجر،و هجیمعجروفوامربجهبیعج رودجه،تجدممجردمدتجوتدیرا

باشد میقیاماصلیتل رهالهیهستندتکلیفا اامهاآدمینه
اوامرا ااما گیههبهانسوآبهحرر وتمربهتوجهمعناآبهتکلیف،

رندویمدرقمختلفشرایطد تکلیف،البتهاوس ؛ ضای رسبوخداو د
چونمسلمان مجخجالفاس وگاهی یها سانخواستهمناب،گاهیاوقات

خجواسج لجبج،بجایجد جیجهاوتجمجلکجردتعّهدررده،خداآخویشبرابرد 
د واق ،یول،بخو دشکس بهظاهرهماگرچه،صو تایند  بجاشجدالهی
قجرانتجعجبجیجربجه اس  کردهیروتاهوظیفهخودا اامد چوناس ؛پیرود

رریم، شجیجعجهامجامجان یابدیمدس 1«اْلُحْسَّنَيْين  ِإْحَّدى»بجه شجرایجطد ،
ادییجکجتجاشجو ا،حجادتجهرجرد جدویمجتجمجرتجکجلیجفلجبج،مجخجتجلف

مکهادخواس یمیوقتحسینامجام وظجیجفجهبجودبجهتجمجرآهاججلوه
 صیح  ااوتباس،ابجنجملهاد،اصحابیبعض،رودهحرر رندآسوبه
ا جکجهبجا:دجرمجوداوبهامامیول یس ؛صالح،تراقسوآبه دتنرهرردیم
 وادتودا میم یگوییمچنینیخیرخواهآ  اخودتصمیممناما،

2 امگجردجتجه
همگی یا انرهاس اندهنده جشانایجنجهجا و برامام ا ااماآایشان،

رهبود؛چنانرنندهی اضبرایشان،باشدهرچه تیاهبود دوشدهمهّیاتکلیف
توادهرگهسوگند!خدابه:د شبتاشو ایا انامامخناببهحضرتگفتند

                                                           
  97ایه، توبه9
 975،ص5،زتاریخ طبری لبرآ،2
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شجویجم،همرشتهواگررجنجیجمیمجتجوآدجدا اجا مانوشد خواهیمجدا
ِتْلنا َّنْحن   َفِاذا»ایم؛دادها اامتجکجلیفخویش ا 1 «َعَلينا ّما وَقَّضْينا َوَفْينا ق 

 تکلیفگفتنی مبناآ اساس بر تکلیفگراییاس ، ا ساِن  تیاه، تاب  گرا
 ا اامتکلیف،اتا مهمی یه یس ؛بلکهاود صددا اامتکلیفالهیاس 

اداتا منلوبد بردا د؛مثالً چراره فس؛احساسپیرودآدا میاس ان،
آ،بهمعناهجمیشهپیرودآوادسوآدیگر، تیاهاس ،خود،ا اامتکلیف

ترادسالحاهنیناسج وسالحمظلومّی ،بر دهی یس  گاهی ظامآپیرود
سلنهجو  اسس آهاخجونشجهجداد مجبجا دهحج،بجرضجّدبجالجر،پجایجه

شو د این،مفهومی،شکس خو ده، ابودمیرندوججبّـا انپجساد سواییم
یخواهتجاشجو ا،چجونبجرپجایهح،خونبرشمشیراس   جهجضج آپیرود

حجّا الهی،جانخود ادداررد د،خداو دآیجا آوتکلیفبودوشهدابرا
2 یهبهحررتشاناتا دراواندادود واق ،ا انپیرودشد دوامویان ابودگشتند 

مجمیحسینامامدیا تد  شجهجادت رشتهیخوا یم: تو ره دهجم
شجودوبایپیروا  د دهمجآها؛بلکهبهامیدحیاتتو،دلآ مردی،ولآشد

یدهمرهتوان و خداییمیشو د گواهیدروغ و تو، هاویا  هدای م
رهادیهستیشود توانچهرهپایندهالهیرجههرگهخاموش شدهوخاموش م

 خواه بجیجن انی سوگند! خدا به یا  د      ا تو ره آ خوا و ررد، حمای 
3خو ده یس   یس ومغلوبوشکس 

تشج،بجهشجدد دهدلشرهان میردهرگه



مججادوامجریججدۀتججالم،بججراسجج تبجج 



                                                           
 197،ص5،زهأعیان الشیع محسنتاملی،9
 950،صهای عاشورا پیام جوادمحدتی،2
 959،ص95،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،3
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اتا دیگرتکلیف اس یکیاد پسادشهادتامام مدا آ،حفظاسالم
يا َعِلَى »ترضررد:وقتیابراهیمبنللحهخناببهامامساادحسین

َسْيِن َّمْن َغَلَب  پیرود؟ْبَن اْلح  مبا ده  این ]د  رسی چه حسین! بن تلی اآ ؛
َم   الَصََلِة، َفَأِذْن   َوْقت    ، َوَدَخَل  َغَلَب   َّمْن   َتْعَلَم   َأْن   ِإَذا َأَرْدَت »درمود:،امام«شد؟   ث 

 مادخواهیبدا یچهرسیپیرودشدهاس ،هنگامیرهوق اگرمی 1؛ َأِقْم 
اذانواقامهبگو  بهاودهما درههدفیهیدامام«درا سید، اینپاسخ، با

َحَمّد  »بود؛ولیهمچنانلنینمحواسالمو ام سولخدا اَل إلَه ِإاَل الَله  َوّم 
ول  الَلهِ  میبرممذ ه«َرس  و سال ها پیچدومسلما انهموا هبهیگا گیخدا

 2هند دگواهیمیمحمد

 خدمت به بندگان خدا. 8

،ایجنامجر خدم بجهبنجدگانخداو جداسج ،هاآتبودی یکیادترصه
 عمج د شجما  یادمندآمجردم د ،امامحسیناآاهمی دا درهگو هبه

وا َأَن إ»الهیخوا دهاس : ْم   الَناِ    َحَواِئَج   ْعَلم  ْم   الَلهِ   ِّنَعِم   ِّمْن   ِإَلْيك  َفََل َتَمُلووا   َعَلْيك 
م هجاآالهجیاد عمج ،هاآمردم یادمندآرهبدا ید3؛الِنَعَم َفَتَتَحَوَل ِإَلى َغْيِرك 

،مبادابجا  اا جدنمجردم یادمنجد:یعنی؛ سادیدپژمردهها ا عم ،پس اس 
اد« شجو دگجردانمیهاادشجما وآ عم ،د اینصو ترفران عم رنید 

رسجی اترینا سجانمحبوب،اسالمبندگانخدا اتیالخدادا سته،سوآدیگر
  َفَأَحب    الَلهِ   ِعَيال    اْلَخْلق  »درمود:پیامبرد باشتیالخداخدمتگها رهدا دمی

                                                           
  177صاألمالی، شیخلوسی،9
 119،صها انگیزه ها و ؛ ریشهعاشورا، ژادوسعیدداودآ مهدآ ستم2
 597،ص71،زبحار األنوارمالسی،محمدباقر 3
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وْؤِّمن    َبْيوِت   َأْهوِل   َعَلوى  َأْدَخوَل   َّموْن   الَلوهِ   َعَلى  اْلَخْلِق  وراً   ّم  ور   لجهوتا،مجردم1؛س 
رسیاسج ،ترینمخلوقات هدخدامحبوب،پس هستندخوا انخداو دجیره

«د  مای اخوشحالمؤمنیرهسودشبهتا لهخدابرسدوخا واده
د حاللوافخا جۀرندرهد خدم امامصادقتغلب قرمیبنابان

ماددًا،لوافمد دو دو خدابودم رسیمراصدارردومنجواباو ا دادم
درمود جد:مگجرتجو اصجدامراصدارردوپاسجخاو ا جدادم امجامصجادق

،:شجیعهاسج ؟گفجتم:ا آدرمود جد!خدا سولاآپسر،ا آ:د د؟گفتم می
شیعهاس وادمجند خواسجتیدا د درمود جد:چجراد خواسج او ااجابج 

فهسجتم درمود جد:!مشجغوللجواخجدا سولاآپسر:رنی؟ترضرردم می
2لواف ا هارنوبهسوآاوبرو 

سجعیحضجرت  مودمیبهدقیرانرمکامامحسین،برایناساس
 یجهحفجظ ا،ابجروآاو مایجدرردتالوهبرا کهحاج رسی ابراو دهمیمی
ابروآ خدم امامامدتاد خواستیرند حضرتدرمود:، مردآادا صا رند

ات ابیجاو رجهخواسجتهبنویسو اآ اد  امهیش گهدا وحاج خوخود ا
بهخواس خدابراو دهسادم انمرد وش :دردآپا صجددینجا ادمجنللجب

 امجه ا خواهد بهاوبفرمابهمنمهل دهد چونامجاموبااصرا ان امی دا د
وبجهاو شج ،بیجروناو داآ ارجههجها دینجا داخوا د،وا دمنهلشدوریسجه

پا صجددینجا دیگجر،د جدگی باپا صددینا ان،بدهیخود ابپردادوبا درمود:
3 خود ابچرخان

                                                           
 11،ص79 همان،ز9
 575،ص9،زالكافی رلینی،2
 957،صتحف العقولشعبهحرا ی، ابن3
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بججهمالقججاتبیمججا آبججدهکا بججه ججام ودآامججامحسججین،همچنججین
گفج :اآرجردومکجر میدید د  اود بستربیمجا آاهودا آمیبنةاسام

ا دوه!حضرتاداوپرسید:چها دوهیدا آ؟اسامهگفج :واآاددس زمو
بدهکا موزموزصهشص هها د همقرض،تماموجودم ادراگردتهاسج  

گفج :هرنم اسجامهاآتو اپرداخج مجیامامدرمود: ا اح  باش!منبدهی
حضججرتدرمججود:مججنتمججام بمیججرم،هججایمترسججمقبججرادپرداخجج بججدهیمی

رهوتدهدادهبجود،قبجرادپردادم امامهمچنانادمرگتومیپیش  اهایبدهی
1 هاآوآ اپرداخ تمامقرض،همرگاسام

سجججحردیجججدمد خججج ا زجججوا ی


رشججیدهسججربججهبججامخسججتهجججا ی


بججهگججوشا زججوان،اهسججتهگفججتم


بهججا تخججوشرججهدکججردیگرا ججی
 

                                                           
  719،ص99،زةترجمه جامع أحادیث الشیعبروجردآ،حسین 9



 مشش مجلس  

 مداری در قیام عاشورا والیت
 *سیدمحمد میرتبار االسالم والمسلمین حجت

 درآمد

هاآدینی،ادایندوبههر هضتی،دو رناساسیدا د: هبرویا ان د اموده
شکس قیام،بهپیو دوتدمپیو دشود مودقی وتعبیرمی«ام »و«امام»

به دستیابی براآ بال دو ام ، و امام حقیق ، د  و اس  خو ده گره دو این
توا دشدنیکیادا ها، هض  میباشند؛اماد صو تشکستهمودقی می

درایندپیرودآ الی ماید د ماجراآرربال،ابتدامردمبا هبرخویشهمراه
مسیر،برخیادقادلهجداشد دوبعضی یهتقبما د دوشد د؛اماد لی

لحظهبااماموولّیوتااخرین دا تاشو اهمگامشد درمیباسکاندقطتده
ابروآخویش مالو ادجانو او،  اه د  ما د دو همدلباقی و خودهمراه

گذشتند 
بهمفهوموالی ،برخیویژگی هاآیا انامامد این وشتا ،ضمناشا ه

 ماییم مدا آتبیینمی اذیرمقولهوالی حسین

                                                           

  ادمبّلغان خبهددترتبلیغاتاسالمی*
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 مفهوم والیت

ْلجی»والی ،بهرسرواوودتحان،د لغ ادمجاّده ْلجس»بجرودن«وی بجه«دی
معناآ هدیکی،تسّلط،محب ،دمامدا آوسرپرستیامدهاسج ؛امجامعنجاآ

اس  این هدیکجی،شجامر هدیکجیمجادآو1اصلیان، هدیکیدوچیهبههم
د اصجنالحدینجی،مجرادادُقجرب، هدیکجیمعنجوآاسج و2شود معنوآمی

واتتقجادبججهایججنیالهجآپیروآ،تسلیموالاتج ادپیشجواآوالی ،بهمعنا
خداو جدبجرآمنلباس رهامجامجانمجعجصجوم،پجسادپیامبراسالم،ادسجو

اتنجاوالی بهاینمعنا،د زدیرخمبهحضرتتلجی3 مردموالی دا  د
زصبگردیدورسا یمتمسفا ه،اینوالی بعداد حل  سولاررم4شد 

 یهبهبرمسندقد تقرا گردتندرهشایستگیان ا داشتند قیامامامحسین
منظو پاسدا آاددینوبرگش امام بجهصجاحباناصجلیانشجکرگردج  

 و،وقتیدرما دا مدینهادامامبیعج خواسج ،حضجرتوالیج  احجّ،ایناد
6شدناسالمخوا د و هبرآیهید ابهمعناآبرچیده5خا دانپیامبردا س 

بردا ا انبودن وپیروودرمانمدا آ،یعنیاتتقادبهوالی ا مهوالی 
شایستگیمدا آبهاوزخود سیدویا انامام،بهد جریانرربال،اینوالی 

 اددینوامام دداع مود د 

                                                           
مجمیع ؛دخرالجدینلریحجی،399ج399،ص1،زأقرب الموارد سعیدالخو آالشرتو ی،9

  115،ص9،زالبحرین
 « ولی»،مادهمفردات الفاظ قرآن ازباصفها ی،2
 959،صهای عاشورا پیام جوادمحدتی،3
 17 ما ده،ایه0
  570،صوقعة الّطف،رودیمخنفابی  5
 91،صاألحزانمثیر  ما، ابن6



   15  مداری در قیام عاشورا والیت

 مداریهای والیتویژگی

شود:هاییدا درهد ذیربهبرخیادا هااشا همیمدا آ،ویژگیوالی 

 شناسی . معرفت1

دهیم:سهمحو مهممو دبر سیقرا میاینویژگی اد 

 ـ خداشناسی:

،بینشیژ ف سب بهخداو جدداشجتند ایجنمعردج ،یا انامامحسین
هاد رجردو جهشجکچنانتمی،بودره جهشجبهاتد انخللجیایاجادمیان

یاد  اینویژگیبنیادین،د  دتا وگفتا اصحابامجامتالجیحریمش اهمی
راملییادتهاس ؛مثاًلحبیببجنمظجاهر ودتاشجو ابجههنگجاموداعبجاامجام

اآموالآمن!بهخداسوگندرهدوسج دا م مجادم اد بهشج »ضررد:تر
بعدادشهادتش یجهامجامبجهبجالیناو«بخوا موسالمشما ابهجدتانبرسا م 

ِه َدُر »امدودرمود: نَت فاِضًَل تَ ِلَلّ ! َلَقّد ك  رآَن   َم تِ ْخ َك َيا َحِبيب   1؛َليَلوة  واِحوَّدة  في  الق 
خجتم اقجرانشجبیجکد رجهبجودآبادضجیلتیمردتو!حبیبآاتوبرادرین

«.رردآمی
 یهد رودهوشام،بیا گربینشهاآپرشو اهربیِ امامحسینخنبه

تحمرمصیب وشکناه ایشانبا باتمی،ایشان سب بهخداو داس   ها،
خنابه پرداختهایراد لازوتیان ادشاگرآ به اتربخش چنینهایی  مو ه ره ا د

 میخنابه دس  به مهم این اس   شده شنیده رمتر بینشهایی با مگر اید،
ا؛بهتنوانمثال،د مالسابندیادوقتیاددینبتمی،ایشان سب بهخد

                                                           
  997،ص9،زکتاریخ األمم والملو لبرآ،9
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چگو هدیدآا چه اخداو دبابراد وخا دا  ررد؟،درمود:شود:سؤالمی
«جهدیبایی، دیدم 1؛َّما َرَأْيت  ِإاَل َجِميًَل »

 شناسی: ـ امام

هریکادیا انسیدالشهداء،ادمعرد ژ دی سب بهامامبرخو دا بود د 
به  ا امام یا ان ان،  تیاه و دا د ا تباط خداو د معرد  با شناخ ،  وع این
ودادا آوالات محض سب بهحا الهیوادا ررد ادسوآدیگر،بینش

هاآمادآومحوشدنایشانتمی، سب بهامام،سبب ها مودنتماما دش
 امام پیود  اد بعد  یاحی یهید بن حّر مثال، براآ تمامشد؛ به امام، به ستن

ویادهیربنقینبعد2مقاماتد یوآپش پاددود  رابامامبهشهادت سید
امام  دی ادمالقاتبا د جه به ا که تا حضرتدداع مود اد وجود تمام با ،
3شهادت ایرامد 

 : ـ عشق به امام حسین

اس ؛دیرااینامجرسجببگردیجد،تش،بهامامحسینالدمهشناخ تمی،
بجهرهیا انامامبیشتربهمقامحضرتاشناشو دوا ادتاصحاباباتبدالله

رجهد مقابجرامجام،خجود ااآگو ههاآمعمولیدراتجر ود؛به،ادمردمحب او
،مالوابجروآخجویشبگذ  جد جلجبدراموشررده،براآیا آایشانادجان

گو هبودرهبجراآ مودواینبراآایشانادهمهچیهلذیذترمی ضای معشوق،
داد جد اسجا یا اجاممیترینایثا هجا ابهخشنودآاماموپیشواآخویشبه گ

                                                           
 510،صعلی قتلی الطفوف اللهوفلاووس،بنسید 9

2  http://www.mahdi313.ir 
 9،زتاریخ األمم والملوكلبرآ،  ک: 3
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اینامر،د گفتا و دتا شان مایانبود د شبتاشو اسعیدبنتبداللهحنفی
شجوم،سجپسد جدهمیقسمبهخدا!اگربدا مرشجته»خناببهامامترضررد:

گردمواینتمجرهفتجادتکهمیشوموسپستکهد دهسودا دهمیگردیده،]د ده 
شومتاد رنا شمابامرگمخدا امالقاتبا بامنا اامشود،ادشماجدا می

 1«رنم 

هاسجج ود قلججوبهمججهبشججری ،محبججوبدلا آ،امججامحسججین
ِإَن ِلَقْتوِل »درمجود:رهپیامبراس ؛چنانخصوصاهرایمان،جاآگردتهبه

د ْؤِّمِنيَن اَل َتْبر  وِب اْلم  ل  َسْيِن َحَراَرًة ِفي ق  هما اشهادتحسجین،حرا تجی2؛أَبّداً  اْلح 
«شود هاآمؤمنانایاادرردهرههرگهسرد مید دل

شدنا دوآماسج د  اهدوس رشته



ماسج دشمناگرچجهتشجنهبجهخجونگلجوآ



شججم دو ِگججردیمدو یججا ،چججوپروا ججه



چونسجوختند اتجشتشج،ا دوآماسج 



ایمایموبهجا جان سجیدهادجانگذشته



د  اهوصر،ایجنتجنخجاریتجدوآماسج 



ایمودراموشرجیشجویمخاموشگشته



وگوآماس بساینقد رهد همهجاگف 

دو یجا  یسج ما الوافرعبهبهججه



3 وآماسج رههرلرف ویجم،خجدا وبجه



                                                           
 99ج99،ص9،زاإلرشادشیخمفید،  9
 953،ص50،زمستدرک الوسائل محدث و آ،2
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 . رازونیاز با معبود2

گراییاس واینامجر،بیشجترد مدا آ،معنوی هاآوالی یکیادترصه
رند رربال،تالی یایشوتبادتتبادتح،و ادو یادباخداو د مودپیدامی

خاصیبجهخجودگردج وۀتاشو ا،جلورهتبادتیا انامامد شببود؛چنان
تب او،شبتجایا انامام،به»هاپیچیدهبود:صداآتبادتو مادشبد خیمه

بهصبحما ندد بو تسرد دمهمهبود دود حال روعوساودوقیاموقعجود
 جهد»درمجود:د تصرتاسوتا،امجامبجهبجراد شابوالفضجر1«بهسربرد د 

َلَعَلَنوا »گجاهدرمجود:ان«م یدشمنبرووامشب امهل بخواهتجاتبجادت مجای

َصِلى ِلَرِبنا الَلْيلَ  ْنوت  أ ِحوُب الَصوََل  ةَ ّن  َو َيْعَلم  ِإّّنى ك  وه  َوه  امیجداسج رجه2؛ةَ وَّنّْدع 
مجندا جدرجهامشب ا مادگها یموباخداآخویش یایشرنیم؛چجوناومی

 « ماد ادوس دا م 
اهمی  پیامتاشو ا دادنبه مادو ادو یادبامعبوداس  د وصفا آ،

 سلوکمعنوآشیخجعفرراشفالغناءامدهاس :
خیهد درد دججوا ش اهجمادشبیبراآخوا دن مادشبادخواببرمی»

بهحرممنهرامجامخواهدباهمبراآخوا دن مادرندواداومیخواببیدا می
برو د پسرشرهد انوق شب،برخاستنادخجواببجرایشسجخ تلی

رندرهحتمًابایدباهمبهحجرمبرو جد او د؛اماشیخپادشا آمیبود،بها همی
گیردوباپد بهحرممنهجرامجامتلجیخیهدووضومیباارراهبرمیدرد دش

بیننجدرجه سند،مرددقیجرآ امیمنهرمی و د هنگامیرهبهد بصحنمی
پرسد:اینرند شیخجعفراددرد دشمی شستهودس بهلرفمردمد ادمی

                                                           
 955،ص5،زمنتهی اآلمال شیختباسقمی،9
 999،ص55،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،2
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گویجد:بجراآگجداییادرند؟پسجرشمیشخصد اینوق شباینااچهمی
گوید:اینادمبراآمبلغیا دک،اینوق شجب،ادمردمبهاینااامده شیخمی

رند ایجاتجوبجهشخوددس شستهودس بهسوآمردمد ادمیخوابواسای
َفاَل »درماید:دا اناتتماد دا آرهمید دههاآخداد با هشبا دادهاوبهوتده

ْعُين  َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َیْعَمُلوَن 
َ
ْخِفى َلُهْم ِمْن ُقَرِة أ

ُ
درد دججوا شاد1 «َتْعَلُم َنْفٌس َما أ

رهتااخرتمر مادشجباولو آ؛بهشودشدتمنقلبمیشنیدناینجمله،به
2ترک شد 

 پذیری . اطاعت3
پذیرآ،دا اآد جاتگو اگوناس وبراآ سیدنبهمرتبهتالیالات 

رهقراند با هالات گو ه،بایدتسلیممحضامامومقتداآخویشبود؛انان
بهپرو دگا تسوگندرها هامؤمن خواهندبود،»درماید:میاررماد سول

مگراینکهد اختالداتخود،تو ابهداو آللبندوسپسادداو آتو،د دل
3«خوداحساس ا احتی کنندوراماًلتسلیمباشند 

رند:گو هبیانمیمدا آ ااین یهوالی امیرمؤمنان
 و د،برویدوپیا ان اتان گاهرنیدوبدانسورهمیبهاهربی پیامبر»

بگیریدرههرگهشما اادهدای بیرون برده،بهپستیوگمراهیباد خواهند
او د اگرایستاد د،بایستیدواگربرخاستند]وقیامررد د ،شما یهبرخیهید بر

می گمراه ره  گیرید پیشی بادپسا ان ا ان اد و هالکشوید ره  ما ید
4«گردید می

                                                           
 57 ساده،ایه9
  53ج57،صشب مردان خدا محمدضیاابادآ،2
 11  ساء،ایه3
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این مؤمنا یهما ندگو هوالی  مو ه بایدد وجود بن»مدا آ ا تبدالله
سوگندبهخدا!اگرا ا آ ادو»گوید:مییاد رهبهامامصادق«یعفو ابی

دهما چه یمبکنیدو یمی احرامو یمی احاللاتالم مایید،منگواهیمی
1«اآ،حاللوا چه احراماتالمرردآ،حراماس   سته احاللدا

 وشجنیبجه مجایشمجدا آخجویش ابه یجهالاتج یا انامامحسین
گذاشتند؛دیراباا کهامام،بیع خویش اادا انبرداشتهبجود،امجاتاشجقا هاد

 ا مجادظهجر،خجودۀمقتداآخودالات ررد د تمروبنقرظه،د هنگاماقام
گجاهرجهاد رسدوانیدشمنانقرا دادتابهاماماسیبآد برابرشمشیرهاوتیرها

پسجرپیجامبر!ایجاودجاآا»شدتجراحاتبهدمینادتاد، وبهامامرردوپرسید:
ودودتجربجهبهشج یمنجآ!تود بهشج ،پجیش وآا »امامدرمود:«رردم؟

 2« سالممرابهپیامبربرسان ی سیم
رندرهالات ادولّیامر،امرودجامعهاسالمیما،ادهر ودبهترد کمی

بایدمنی اولیاآ بهد بالدا دوهررسید بالسربلندآاس ، تهتام  ا
رهامامساادالهیوپیشوایانمعصوموجا شینانانبه گوا انباشد؛چنان

ّْمِر َتَمام  َو »درمود: اَلِة اأْلَ «پیروآاداولیاآامر،تمامتهتاس  3؛اْلِعزِ   َطاَعة  و 
تنهاشور شکوهوتهتدردآبههمراهدا د،بلکهتبعی ادولّیخدا، ه

می  یه اسالمی  ظام تهت دهمیدهسبب دشمنان شکستنشود  براآ ره ا د
تظم مسلما ان،باید هبرانصالح اادا اندو رنند؛دیراستونخیمۀ ظام

رننداو اتضعیفررده،بینمردمو و،تالشمیالمی،ولّیامراس  ادایناس
 هبرآداصلهایاادرنندوبدیهیاس ، هبرآرهد میانمردمخریدا  دا د،

                                                           
 93،ص50،زمعجم رجال الحدیثاللهخویی، ای 9

 101،ص5،زاعیان الشیعةمحسنتاملی،2.
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َطا   ال َرْأَي »درمود:توا دتمتیرآهمبرا انداشتهباشد تلی می 1؛ِلَمْن الي 
«شود، أیی دا د رسیرهاداوالات  می

 . ایثار4
مجقجدم دیجگجرایجثجا ، داشجتجن یکآ و خجود بجر ا دشی واالآاد هاآ

اخالق مؤمنا ی اد قران اس   شده ستایش  وایات و قران د  ره اس  یادی
دا  د؛یرندرهباوجود یادمندآخجودشجان،دیگران ابرخویشمقدممیم
ِثُروَن َو » ْْ ْنُفِسِهْم   َعلى  ُی

َ
هردا  دمیمقّدمخودبر اا ها2؛َخصاَصة  ِبِهْم   َوَلْو كاَن   أ

«باشند  یادمندبسیا خودشانچند
دینآبودرهجانخود ادداد تاشو ا، خستینایثا گر،سیدالشهداء

این اه ثا رهحاضر دخونخود اد یخدارردوادمردم یهخواس رسا 
هم او با شو د رنند، ایجثجا گجرا جه3سفر هجررجدام  جیجه حجضجرت اصجحجاب

 و،د لولحوادثتاشو ا،امجامخجودرجرد جد اداینآججانخویش ادجدا
ابجندیجاداگجاهآ جیجروهجایشود وقجتجیدیدهمآادایثا گریدیبایآهاصحنه

 ااحضا واداویاس ،ها ییجرد خا هها شجد جدرجهمجسجلمبجنتجقج
توا س باسپردنمسلمبهدس ا ان،یخواستندرهمسلم اتسلیمرجنجد اومج

او اتسلیمیجانخویش ا ااتبخشد؛اماها یحاضرشدرشتهشود،ول
بجهخجداسجوگجند!»رهد مقابرد خواس تهدیدامیها انگف : کند؛چنان

یاو همبما م،هرگهاو اتسلیمشما خواهمررد؛مگرا کهد  اهیتنهاوباگر
4«حمای اداوبمیرم 
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مجسجلمبجنتجقجیجر ابجهدا االمجا هبجرد جد،تجصجمجیمبهرشجتناویوقجتج
چنجینیرجهد پججیادحاضجرانگفج :رسجیگردتند مسجلمگریسج ویکج

رنم؛بلکهبریهرند مسلمگف :برخودمگریه مباشد، بایدگرییهایخواسته
دهجدرجهیاو ا جشانمآایجن جیجهایجثجا گجر1گریم یوخا وادهاومحسین

گرید یمد استا هشهادت، هبرحجالخجویجشرجهبجرحجسجیجن
رهمسلماظها اتایثا گرا هیا انامامد شبتاشو ا،مشهو اس ؛چنان

یهجرگجهادتجوججدا جخجواهمشد اگرسالح»توساهبهامامترضررد:بن
جنگباا انهم داشتهباشم،باسنگباا انخواهمجنگیدتاهمراهتوبهآبرا

2«شهادتبرسم 
وقجتجابوالفضرآادایثا ،را دیباآجلوهدیگر بایبود  ودتجاشجوا

باو د،پسادُپررردنمشك،دس دیرابلبتشنهوا دشریعهدراتشدتجاا
،بهاواجاده دادرهرامتشنهرودرانوامامحسینآبردتابنوشد؛امایاداو 

3ورودرانتشنهباشند اببنوشدوامامحسین
ججم لی دا تججوشججداب،شججرمندهدایثججا تی




تججابگذشجج رججهچججراتشججنهاداوایججنهمججهبی



 . بصیرت5
هججاآ ااگاها ججهوا قالبتججوانبججهدوقسججم:هججا امیهاوا قالب هضجج 

گیجرآادزفلج هاآ ااگاها هبجابهرههاآاگاها هتقسیم مود ا قالبا قالب

                                                           
 955 همان،ص9
 597،صوقعة الّطف،رودیمخنف ابی2
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هاسجعیدا  جدرجهادزفلج مجردمگیرد  هبراناینقیامیا انومردمشکرمی
ها،بهدهند اینقیامیا ان می شدسیاسیوبصیرت ابههاستفاده مایندواجاد

هاآدیگرباشند توا ندالگوییبراآ هض دلیرتدمبصیرتیا ان، می
اینجد ها،باا تخابوبصیرتیا انومردمبهوجودمیدیگرادا قالبهدست
،،ادایندستههستند؛دیراا انبراآپیرودآد برابردشمنهاآا بیا هض 

ادهاییگیر د قیامرربال یهمبتنیبربصیرتل یا انومردمبهره میهرگهادزف
شکرگرد ؛بااینتفاوترهبصیرتد قیامامام،دوسویهاسج :یجکسجوآ

ان،بصیرت هبرآاس وسوآدیگجر،بصجیرتیجا انامجام امجامحسجین
شججناخ واوضججاعسیاسججیواجتمججاتیتصججرخججودوخباتجج دشججمن امی

جنگبه فج او یسج  ها س رهد یکجنگ ابرابرشرر  مودهواینددمی
ادهاییو شدوگفتمانبهبصیرت3 گا آ امه2خوا ی،خنبه1 امه،امامباوصی 

درهنگیپرداخ تامردمبااهدافقیامحسجینیاشجناشجو دواگاها جهتصجمیم
بگیر د 

ود د اینانباشناخ تمی،ادامامادسوآدیگر،یا انامام یهبابصیرتب
پیوستندود واق ،قیاما انبهدو ادودشمنیاح،وبالر،بهامامحسین

ادرهتلیرا آجناحبالرصو تگرد ؛چنانتحریکدشمنانودریب
 درمود: و  مود یاد خود اصحاب ْم َعَلى»بصیرت وا َبَصاِئَره  4؛َأْسَياِفِهْم   َحَمل 

یعنیاگرد میدان برد«هایشانسوا ررد د هاآخویش ابرشمشیرتبصیر
                                                           

نرًا   :»39،ص5،زطالب مناقب آل أبیشهراشوب، ابن9 مأخُرزبی  «إّ یلی
اِ رًا   :»597،ص1،زالفتوح ابنأتثم،2 ا ًاجی أیآُسْلنی ْن ی   «می
جاأدُتجوُرم:»950،ص7،زتاریخ طبیری؛لبرآ،507،صوقعة الّطف،رودیمخنفابی 3 أ ی

  «إلیِرتاِبالله   
  151،ص99،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،0
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اد وآبصیرتبود اداینتیغمی امامسااددد د، هاآیکیادویژگی و،
كاَن َعُمنا الَعّبا  بن َعلّى ّناِفَذ الَبصيَرِة صلب » ابصیرتبیانررد:تباس

برخاس  اد بنهالل،شبتاشوا پسادسخنانامامحسین1 «االيمان
هاومابرهمانا گیهه2؛ِّنَياِتَنا َوَبَصاِئِرَّنا  ِإَّنا َعَلى»وضمناتالمودادا آگف :

«ایم  اددس  دادههاهاهستیم]وانبصیرت
 ه یا انامام، تح تمتیردریبشایانتوجهاس ره نهاآدشمرا آتنها

بلکهدشمن قرا  گردتند، ادادتخا اتخوددا ستند  ْیُرشناسی ا ْیرْبُنُبری ُخضی
هنگامگف  ْم   َاْلَحْمّد  ِلَلِه اَلِذي َزاَدِّني»وگوباسپاهدشمن،گف : 3؛َبِصيَرة  ِفيك 

 «سپاسخدایی ارهبصیرتوشناخ مراد با هشماادهونساخ  

شهیدمنهرآمی ا قالبامامحسین »   ویسد: د ]د خصوص  ،
د جهاّولبایدبدا یمرها قالباگاها هاس ؛هماد احیهخودشوهماد

 4« احیهاهربی ویا ا ش 

 وتبّرا6
ّ

 . توال

یعنهاآیا انامامحسینیکیادویژگی تبّراس ؛ و تواّل دوستانی، با
 دشمن  او، دشمنان با و هستند دوس  ایاابکیید جدگجخدا، مسلمان

خود ا سب بهح،وبجالجرمجشجخصرندویوسیاسآرندرهخّطدکریم
بلکهمنی ولیب دشمناندیجنومخالفان هبریلرف ما د؛ با باشدو خدا

داشجتجهبجاشجد؛چرارهارمالدین،د همینامراس  امامیصالح،دشجمجنج

                                                           
  915،صمثیر األحزان  ما، ابن9
  30،صعلی قتلی الطفوف اللهوفلاووس،بنسید 2
 1،ص51،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،3
  911،ص9،زحماسه حسینی مرتضیمنهرآ،0



   915  مداری در قیام عاشورا والیت

ِوَّنا  يِن الِّد   َكَمال  »درمود: ضا َنا َواْلَبَراَءة  ِّمْن َعّد  رمالدین،والی ما1؛َواَلَيت 
«جستناددشمنانماس  وبیها آ

بجودوی،حج،د وججودحجضجرتمجتجاجلّد تجصجرامجامحجسجیجن
بجالجرد چجهجرهیجهیجد یا انامام،اددرد دپیامبرحمای ررد دومخالف

سخ بود د  یهید  شانجبهه  یه  جههایشان و بود نان حقیق  این دهنده
گوید:ید  جهخویشمآابوالشعثاءرند

َسوووْيِن َّناِصووور    َيوووا َرِب ِإِّنوووي ِلْلح 
 

 2َوَهوواِجر  َتوواِرك   َواِلْبووِن َسووْعّد  


دهموادابنسعددو آویاآپرو دگا من!منحتمًاحسین ا صرتم»
 «جویم یبیها آم

َم ِإِّني َأْبَرأ  ِإَلْيَك ِّمْن :»رندیبریربنخضیراظها مد شبتاشو ا   ِفَعاِل   الَله 
اَلِء اْلَقْوم  اد  یه«جویم یمآخدایا!منادرا اینگروهبهپیشگاهتوتبّر 3؛ َهؤ 

رنیموباهررهدشمن باشد،یمیباهررهدوستدا توباشد،دوست»گوید:یم
  الَلهِ   ِإَلى  َأَتَقَرب    إِّني»خوا یم:یمد دیا تامامحسین4« ماییم یمیدشمن

ْم  ْم   ِبِزَياَرِتك  م  َوِبَمَحَبِتك  منبادیا تومحب شمابه5؛ َوَأْبَرأ  ِإَلى الَلِه ِّمْن َأْعَّداِئك 
6«جویم یمآشومواددشمنا تانبهخدابیها یخداو د هدیکم

یبه مبنُتتی کی ، شسجتهبجودیم ودآد محضجرامجامبجاقر»گویجد:میحی
 اگهانپیرمردآرهبرتصاآبلندآتکیهرردهبود،وا دشد جلوآد ایسجتادو

                                                           
  150،ص9،زالحاوی لتحریر الفتاوی ]والمستطرفات[اد یس، ابن9
  993،صوقعة الّطف،رودیمخنف ابی2
 1،ص51،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،3
 935،ص55 همان،ز0

 519،صالكبیر المزار مشهدآ،ابن 5
بهبعد 951،صهای عاشوراپیام  ک:جوادمحدتی، 6
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گف :سالمو حم خداوبرراتشبرتوبجاداآدرد جد سجولخجدا!وسجپس
 یجهپاسخاو اداد پیرمرد وبهحاضرانرردوبجها جانسار شد امامباقر

گاه وآخجود ابجهسجم امجامسالمدادوهمگیجوابسالمش اداد د ان
رردوگف :اآدرد د سولخدا!مرا هدیکخجودبنشجانرجهبجهخجداباقر

هابجراآمندم بهخداسوگند!ایندوستیسوگند!منبهشماودوستدا ا تانتالقه
تان اوادا جانبیجها م بجهخجداد یا یس وبهخداقسم!مندشمندا مدشمنا 

سوگند!ایندشمنیوبیها آبهایندلیر یس رها اندردآادالرادیا م ارشته
دا موحرامتجان احجرامباشند بهخجداسجوگند!مجنحجاللشجما احجاللمجی

شما موچشمبهدرما تاندا م قربا  گردم!ایا]بهاینترتیجب د بجا همجنمی
]سعادتو اات دا آ؟امید

اآ»سپس،او ا جهدخجود شجا دودرمجود:«پیشبیا »درمود:امامباقر
شردیابشدوهمجینپرسجش اپیرمرد!هما امردآ هدپد متلیبنحسین

،تلجی،منرحررد پد مبهاودرمود:اگر]بااینحال بمیرآ،بر سولخدا
شوآودل خنجکشجود،قلبج ا اموا دحسن،حسینوتلیبنحسین

وحو یحجانادتجوگیرد،دیده ات وشنگرددوبههمراه ویسندگاناتمال با ی
جوبجادسج بجه استقبالشودواین،د وقتیاس رهجانبهاینااآتجو سجد

جواگرد جدهبمجا ی،ا چجه اموججبچشجم ات وشجنیگلوآخوداشا ه مود
«التریند جاتبهش باماخواهیبود هس ،ببینیود با

پیرمردگف :چهدرمودآاآاباجعفر؟]پیرمردباتعاجبادامجامخواسج 
همجانسجخنان ابجراآاوتکجرا رجرد پیرمجردتارالمش اتکرا رند  امام

گف :اللهاربر!اآاباجعفر!اگربمیرم،بر سولخدا،تلجی،حسجن،حسجینو
ام وشنگردد،دلجمخنجکشجود،قلجبما اموا دشومودیدهتلیبنحسین



   911  مداری در قیام عاشورا والیت

وحو یحجانمجو داسجتقبالقجرا گیجرم؛ گیردوبههمراه ویسندگاناتمالمبجا ی
امبدان وشجنهنگامیرهجا مبهایناا سدواگرد دهبما م،ببینما چه ادیده

قجد ت اگفج وانگرددوباشماباشمد باالتریند جاتبهش ؟اینجمال
گریهرردتا قشبردمینشد حاضران یهرهحالپیرمرد ادید جد،بجهگریجهو

دا آپرداختند 
ادگوشهامامباقر هاآ]رهچناندید، باا گش خودقنراتاشک ا

دست  ابهمن»چشمانپیرمردپاکررد پیرمردسربلندرردوترضهداش :
بوسیدوبرحضرتدستش ابهپیرمرددادواودستشان امی«بدهقربا  گردم!

گذا دوسپسخداحادظیرردوبه اهادتاد ]وقتیپیرمردد دیدهوُ خخودمی
هررس» گاهیبهاورردو وبهحاضراندرمود:حال دتنبود، امامباقر

1«خواهدمردآاداهربهش  اببیند،بهاینمردبنگرد می
  




                                                           
 71،ص3،زالكافی رلینی،9





 تمف مجلس ه 

 مداری در عاشورا تکلیف
 *اکبر صمدی یزدی االسالم و المسلمین علی حجت

 اشاره

هاآمتفجاوتید بجا ها گیجههقیجامامجامادمنظرا دیشمنداناسالمی، گرش
وجوددا د؛برخیا گیههانحضرت اتدمپجذیرشبیعج بجایهیجدحسین

کاینکهبایهیدبیع  کند،مدینجه اتجرآدا ند براساسایندیدگاه،امامبرایم
تتبه،درما دا مدینه،دستو یهیدد خصوصبیعج بجارهولیدبنیررد هنگام

9؛َوِّمْثِلوى اَل يَبوايع  ِّمْثَلوه ...»ابالغررد،پاسخشجنید:تلیبناو ابهحسین
اآ یجها گیجهه هضج تجده«بایهیدبیعج  خواهجدرجرد ،شخصیتیمثرمن

اد جه،من»رهخوددرموده:دا ند؛چنانادمنکرمیمعروفو هیحسینی اامربه
رنمو هبراآایااددسادواینحرر  اازادمی، ا ی وآخودخواهیوهوس

2«اس  اسالمیاصالحجامعهاداینقیام،منهدفبلکه؛ستمگرآ
هما گیههحضرت اپاسخبهدتوتمردمرودهدا ستهومعتقد درهیبرخ

                                                           

 غان خبهددترتبلیغاتاسالمیحودهتلمیهقم ادمبلّ*
  991،ص55ز،األنوار بحارمحمدباقرمالسی، 9
  999 همان،ص2
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تشکیردهد؛یاجاب دتوتمردمرودهقیام مودتاحکوم اسالمآایشانبرا
دمینه و بستر اینها ماموع گف : باید اماماما و هستند تکلیف ا اام هاآ

 داشتهاس  یجهتمربهتکلیفالهآا،ا گیههحسین
مجدا آد  وشتا پیش و،لجیچنجدمحجو ،بجهبر سجیجایگجاهتکلیف

پردادد  هض تاشو امی

 شناسی تکلیف مفهوم

،بهمعناآامربهچیهآاس رههمراهبا«فی ُرل»تکلیفد لغ ،ادماده
دشوا آباشدود اصنالحاهرشرع،یعنیاوامرو واهیخداو دبهبندگا ش

1رهمستلهمتوابوتقاب یهباشد 
بنابراین،تکلیفشرتی،یعنیا اامامو آرهشا عمقدسا سجان ابجهان

دا یمرهاوزتظم رردهاس  میامر موده،یاترکادعالیرهشا عادان هی
ْكـَرَمُكْم  ِإَن »ا سان،د تمربهتکلیفالهیاس :

َ
ْتقـاُكم الَلـِه  ِعّْنـَّد  أ

َ
هما جا2؛أ

هنگججامیرججهادامججام«تججرینشججما ججهدخججدا،پرهیهرججا ترینشماسجج  گرامی
َأَّموَرَك   َحْيث    الَله    اَل َيْفِقَّدَك   َأْن »ادتفسیرتقواپرسید د،د پاسخدرمود:صادق

تقوا،یعنیاینکهخداو دد جاییرهتو اامرررده،زایب3؛َواَل َيَراَك َحْيث  َّنَهاك
تنظجیمی،یعنجیگرای و،تکلیجفاداین« بیندوجاییره هیررده،حاضر بیند 

 شجدناد،ومراقب برخا زیتمامگفتا ،اتمالوپندا برمحو دستو هاآاله
محو  این

                                                           
 551،ص1،زمجمع البحرینلریحی،دخرالدین 9
 505مؤمنون،ایه 2
 931،ص17،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،3



   999  مداری در عاشورا تکلیف

 شناسی بایستگی تکلیف

ترینشرطتمربهوظجایف،شجناخ تکلیجفاسج  اگجراّولینگامومهم
توا جدامجو آ ارجهخجداآادمیدمانوشرایطتکلیفخویش ا شناسد، می

د ستیا اامدهدوچهبساممکناسج رجهبجرخجالفمتعالاداوخواسته،به
ُكْم   َهـْل   ُقْل »داقاینایهگرددره:ا چهوظیفهالهیاوس ،تمررندومص ُُ   ُنَّنِبـ

ْعماّاًل اَلِذیَن   ِباْْلَْخَسِریَن 
َ
َنُهـْم   أ

َ
َضـَل َسـْعُيُهْم ِفـي اْلَحيـاِة الـُّدْنيا َوُهـْم َیْحَسـُبوَن أ

را ترین]مردم د را هجاچجهبگوایابهشماخبردهمرهدیان1؛ُیْحِسُّنوَن ُصّْنعا
هایشجاند د جدگید یجاگجم]و جابود شجده؛رجهتجالشرسا یهسجتند؟ا هجا

بجرهمجیناسجاس،د اسجالم«دهنجد پندا  درا  یکا اجاممیحال،میبااین
مجدا آاسج  امجامموضوعتفّقجهد دیجنمنجرحشجدهرجه تیاجهان،تکلیف

هنگامیرهخداو جد2؛الِّديِن   ِفي  ِبَعْبّد  َخْيرًا َفَقَهه    ِإَذا َأَراَد الَله  »درمود:صادق
بنابراین،شناخ تکلیف،امر«سادد شناسمیاآ ابخواهد،او ادینخیربنده

بسیا مهمیاس ود واقج ،ادجملجهتوامجرمهجمگمراهجی،تجدمشجناخ 
هاییما ندخوا ز،بدانجه گمراهشد درهتکلیفخجودتکلیفاس  گروه

 ا ستندیابرداش  اد ستیاددینداشتند د ارهالات اداماماس ، می
درمود:منشنیدمبرخیمردمادشخصید  وای اس رهامامصادق

رنند؛تالقهپیجدارجردماو اببیجنم  ودآدیجدمرجهد ججاییبسیا تعریفمی
ا د خود اادوآمخفیرجردم؛امجا دتجا او اایستادهومردمالرافاو اگردته

ظرگردتم هنگامیرهمردماداوجداشد د،بهد بالش اهادتجادم دیجدمبجهدیر 
یک ا وایی سیدودوگرده انبهصجو تدددآاد جا واییبرداشج وحررج 

                                                           
 505و509 رهف،ایه9
 99،ص5،زالكافی رلینی،2
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ورتابیداشجتهررد بسیا تعابرردم؛ولیباخودگفتمشجایدبجا جا واحسجاب
اسجتفادهرجردودوا جا باشد!سپس،دیدمبهیکا ا دروش سجید ادزفلج او

ورتابیبجادددیدوحرر ررد تعابمنبیشترشجد بجادگفجتمشجایدحسجاب
ا ا دروشدا د؛ولیچرابهصو تدددآبرداش ؟بهد بالاوحرر رجردمتجا
اینکهانشخصبهدقیرومریض سید؛ ان ابهدقیر،وا جا  ابجهمجریضداد 

 دتموبهاوگفتم:اآبندهخدا!ادمجردمتعریجفوقتیرا شتمامشد،به هدش
تو اشنیدهبودم؛ولیرا تومرابهشگفتیواداش  جریا   ابرایمبیانرنتجا

دکرمن اح شود؟گف :چهجریا ی؟
گفتم: انوا ا دددیدآ؛ولیا ها اا فاقرردآ!گف :شمااّولبهمنبگجو

 گفج :ادرجدامگجروه؟ادموادام محمدریستی؟گفتم:مردآاداوالد
 گف :ادردامشهر؟گفتم:ادمدینجه گفج :خدابی  سولگفتم:اداهر

تلیهستی!گفتم:ا آ گف :چهدایدهرهشجراد محمدبنشایدشماجعفربن
براآتواتر داشتهوتوصجیفرسجی ارجهرجا اب به سولخداستووا ت

رنی!ایابهقراناشناییدا آ؟گفتم:چجهجهلجیدا م؟ّمر میرند،تح یکمی
ْمّثاِلهـا  َعْشُر  َفَلُه  ِباْلَحَسَّنِة  جاَء  َمْن »درماید:گف :اینقراناس رهمی

َ
 َوَمـْن  أ

ِة  جاَء  َُ رسیرهرا  یکیا اامدهد،دهبرابرپاداش9؛ِمّْثَلها ِإّاَل   ُیْجزى َفال ِبالَسِي
شجود مجندا دورسیرهگناهیمرتکبشود،همانیکگناهبرایشمنظو می

شجودچهجا م،دوگناهرردمودوا ا  یهدددیدم،دوگناهرجردم؛میددو اندددی
گناه؛اماهنگامیرها ها اصدقهدادم،چهرحسنهوتوابشجاملمشجد چهجا 

ما د!وششتوابباقیمیگناه اادچهرتوابرمرنم،برایمسی
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گفتم:ماد تد تهای بگریدرجهتجو سجب بجهقجرانجاهجرهسجتی ایجا
هما اخداو جداد9؛اْلُمَّتِقين ِمَن  الَلُه  َیَّتَقَبُل  ِإَنما»درماید:اآرهخداو دمی شنیده

هبودومالمردم ابهدیگرآدادآ،انتودددآرردآ،گنا«پذیرد پرهیهرا انمی
2همگناهبود؛دیگرتوابید را  بود 

 گرایی انبیا تکلیف

هابود د اینجانهرا چجه اخداو جدامجرمدا ترینا سانا بیاآالهی،تکلیف
داد د؛هرچنجدسجخ ودشجوا بجودهباشجد؛ مو جهبجا دان، موده،ا ااممی
تنواناسجوه ابجهاللجهداو جدابجراهیمخلیراس  اگرخحضرتابراهیم

مجدا آایشجاناسج  معردیرردهواوقهرمانتوحیجداسج ،بجهدلیجرتکلیف
تاسنینباالدا اآدرد د بود سپس،خداو جددرد جدآدیبجاودا اآابراهیم

بهاوتنای رجرد هنگجامیرجهاسجماتیربجهسجیهده«اسماتیر»رماالتبه ام
دستو دادهشدرهدرد ددلبندش ابجادسج خجودید،بهابراهیمسالگی س

برسردو اهیسختیقرا گرد ؛یکلرف،تالقجهبجهقربا یرند ابراهیم
درد درهادزرایهبسیا  یرومندوقجوآاسج وادسجوآدیگجر،تکلیجفوامجر
خداو درهبایدبدانتمررنجد؛انهجمتکلیجفبسجیا دشجوا رجهسجربریجدِن

اسماتیراس !
شدوبجرساددرهاددرد دشچشمبپو اوادا میمدا آ،ابراهیمتکلیف

ا اججامدرمججانالهججیتصججمیمیقججال بگیججرد جالججباینااسجج رججهدرد ججدش
شدههمینپد اس ،هنگامیرهپد دستو الهجی ا یهرهتربی اسماتیر
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َرى ِإِنى ُبَّنَى  یا»بااود میانگذاش وگف :
َ
ّنى اْلَمَّناِم  ِفى  أ

َ
ْذَبُحَك  أ

َ
 َمـاَذا َفاْنُظْر  أ

د خوابدیدمرهبایدتجو اقربجا یرجنم بنگجررجه ظجرتجودرد دم!من9؛َتَرى
یـا »مقدمداش وپاسجخداد:،او یهتکلیفالهی ابرحّبخویش«چیس ؟

َبِت 
َ
َمُر َسَّتِجُّدِني  اْفَعْل   أ ْْ پجد م!هرچجهدسجتو 2؛الَصـاِبِرین  ِمـَن   شاَء الَلُه   ِإْن   ما ُت

 «دصابرانخواهییاد  دا آ،اجرارن بهخواس خدا،مراا

 مداری و تکلیف امام حسین

امامبراآ وشن شدنبحث،خوباس بهاینپرسشپاسخدهیمرهایا
اآبهرهُبرد؟یااینکهتنهابراآ سیدنبههدفخویش،ادهروسیلهحسین

ادوسایرماادومو د ضاآح،استفادهررد؟
،مکجاتبیچنجینپیجروانورنجدوسیله اتوجیهمجی،د مکاتبمادآ،هدف

د  بجدیهیاسج رجهیاد جداآدس میهروسیلهبهشان،اهدادبراآ سیدنبه
هجاآ یجهد،ا دش،بنیادهجاآاخالقجیجامعجهدجرومجیهامکتباینگو هسایه

راماد مکتبالهیرهب؛یابددهو یمیاما بههکا آوشود  گمیا سا یرم
د یدیگراس  شکل،وض بههشدهبنا هادهاآالهیوا سا یاخالقوا دش

اآ؛امجابجردسجتیابیبجهرمجالاسج ،هجدفواصراس ،اخالق،اینمکتب
بلکجهمتوسجرشجد؛ وشییاهروسیلهتوانبه میهدفمتعالی،این سیدنبه

،د واقج ،ا حجرافادانقرا دادهرهبراآ یربهمقصد،صراطمستقیمیاسالم
ادهدفاس  گردا ی وآبهمعناآ

خواهجدجامعجه ادا دومجیباسجعادتجامعجهسجرورا دمامدا اسالمی،
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؛قد ت یسج فهوممبه،سیاس ،د اسالماآ هروسیلهاما هبه؛اصالحرند
اسج  امجامسوآخیروصالحبها هادادنامو مردموهدای بهمعناآسامان

اَّنما َخَرْجوت  »درمود:،هنگامخروزادمدینهوامتناعادبیع بایهیدحسین
ول  الّلهِ أ  فى ااْلْصَلِح  ِب لَ َط لِ  ،براآاصالحاوضاعامج ججّدممن،1؛َّمِة َجّّدى َرس 

ادوسجیله امشجروعدحج، جدا سلمانمد اییناسالم،«قیامرردم ، سولخدا
براآ یجرتوانمی،اماد سیاس ماریاولیند؛براآ سیدنبهسعادتاستفادهر

بلکجه؛مو د ظجراو یسج ،چونسعادت؛درراستفادهابها هاادتمامبههدف،
س  اقد توحفظانتحصیرهدفچنینسیاستی،دقط

 مود؛دیجرایهآ  هض خود ابراساستکلیفالهیلرحامامحسین
اووا ثهمها بیاس وپیامبرانالهی هض خویش ابجراسجاستکلیجفبنجا

،امجامگیجردمجیاشتصمیمبرذبجحدرد جدسجیهدهسجاله هاد د اگرابراهیم
 مایجدوماه اقربجا یمی یهبهمنظو ا اامتکلیفخود،درد دششحسین

شود میالهیتکلیفقربا ی یهوخوددهدمیقربا یهادهقربا ی،یکجاآبه
گجاهمنتظجر تیاجهوهجیچداد ضجای خجویشبیج اهراسا تانحضرتبه

ا د؛ ه تیاه  ما د؛دیرااولیاآخدا،تاب ومممو بهتکلیف
،وسجیله ا کتهمهماینکهبرخید تشخیصهدفووسیله،بجهخنجا دتجه

 یجه مجوداینامر،حتید تهادا آامامحسجینا گا  د؛متمسفا ههدفمی
رنجدرجهداستا ی اد اینبا هگها شمیاستادشهیدمنهرآپیدارردهاس  

:انمناسباس ذرر
یکیادتلماآ اجفرجهاهجریجهد:د رتابش وشتهاس ،حاجی و آ»

،گف :مند جوا ی،یکسفرآپیجادهواد اهرجویر]و بود،براآمن قرررد
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مجن مسادآبود،د یکیاددهاِتحدود یشابو وترب   دتم بهخراسانمی
 مادآرجرد مجردمهجمچونجایی داشتم،بهمساد دتم مردآامدا ااپیش

 مادخوا د د بعد د منبربراآمردمصحب رند یجکوقج مجنبجارمجال
یکدامنسنگاو دباالآمنبر،تحویرایجناقجا،اشمساددیدمرهدّرتعاب

هجا ادسجتو دادچراغ،   داد حیرترردمرهبراآچیس ؟تا سیدبجه وضجه
پرا دنبجهها ارهخاموشررد د،دیدمشروعرردبهسنگخاموشررد د چراغ

هجازوزاشد بعجدچراغامبلندشد،اخسرم،اخدستم،اخسینهمستمعین دریادِ
رجهاشکشجان ا وشنررد د دیدمسرهاماروحشدهوبادرردهومردمد حالی

 و د  دتمسراغاووگفتم:اقااینچهرا آبودرردآ! یهد،بیرونمیمی
رننجد چجونگریجهاآگریه میام،اینهاباهیچ وضهگف :منامتحانررده

بدیادآدا دومندیدم اهشمنحصربهایناس اجروتوابرامامحسین
گریا م؛چونهدف،وسجیله ارهباسنگبهسراینهابه م اداین اه،اینها امی

اسج ؛ولجواینکجهادم،یجکدامجنرند هدف،گریهبرامامحسینمباحمی
9«سنگبهسرمردمبه د!

 گرایی در نهضت عاشورا های تکلیف ها و عرصه جلوه

واسنهاخبجا زیبجیادسر وشج پجیش وآباوجودا کهبهامامحسین
خودالالعداش ،ولجیچجوند برابجرپاسجدا آاداسجالم جابومقابلجهبجا

ررد،خالصجا هقیجام مجودوهمجهحارمانداسدوستمگر،احساستکلیفمی
ترصجههاآاینمسیر ابهجانخریجد بنجابراین،صجحنهرجربال ابایجدسختی
هاآمختلف مودپیداررد گراییدا س رهبهشکرتکلیف
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گرایید  هض هاآتکلیفهاوترصهها،جلوهاینکبهشما آاد مو ه
رنیم تاشو ااشا همی

 :ـ جلب رضایت خدا و رسول

د تماممراحرقیام،اد ضای خداو جدسجخنگفج وبجرامامحسین
یفد جریان هض خودتمریددراوانداش ود واق ،وامتثالتکلیا ادهاله
بجراآآگیر و،پجسادتصجمیما دیشجید ادایجنیجه ضای حج، مآبهچیه

َك  ... َوَأّنا»امدوترضررد:مکه،بهدیا تقبرپیامبرآحرر بهسو  أسوَأل 
 َلوَك  هوَو  ّما أّمري ِّمن ِلي اخَترَت  إاَل  فيهِ  َوَّمن الَقبرِ  هذا ِبَحِق  َواْلكراِم  الَجَلِل  ذا يا

وؤِّمنيَن  ِرضوًى، وِلَرسوِلَك  ِرضًى، پرو دگجا صجاحبججاللوآا9؛ِرَضوًى  وِللم 
خواهما چهیرهد انا میده،سوگندرهادتومررام !تو ابهحّ،اینقبروان

 «یمناختیا رنآتوومو د ضای پیامبرتوس ،براآمو د ضاوخشنود

 پیروی از خواست الهی:. 1

مواجهشدد مسیرحرر بهروده،د بین اهبادرددقشاترامامحسین
وب  الَناِ  َّمَعک »وپرسید:ادمردمرودهچهخبر؟درددقگفج : ل  َسَأْلَت اْلَخِبيَر ق 

ْم َعَلْيک َواْلَقَّضاء  َيْنِزل  ِّمَن الَسَماِء َوالَله  َيْفَعول  ّموا ه  ادشجخص؛َيشواء   َوَأْسَياف 
امجا؛بجاشماسج مجردم،هاآدلشناسم منخوبا ان امی اگاهیپرسیدآ

شجودواداسجمان جادلمجی،شماس وقضاوقد الهجیشانبرضّدشمشیرهای
«خواهدشد ،گو هرهبخواهدخداو دان

ّْمر  َوكَل َيوْو   َصَّدْقَت ِلَله»درمود:بهاود پاسخحسینماما وَو اأْلَ م  َرُبَنوا ه 
ْسَتَعان  َعَلوى  ِفي َو اْلم  ِحُب َفَنْحَمّد  الَلَه َعَلى َّنْعَماِئِه َوه  َشْأن  ِإْن َّنَزَل اْلَقَّضاء  ِبَما ّن 

ّْد َّمْن كاَن اْلَحُق ِّنَيَتوه  َوالَتْقوَوى  وَن الَرَجاِء َفَلْم َيْبع  َأَداِء الُشكِر َوِإْن َحاَل اْلَقَّضاء  د 
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رججا د دسجج خداسجج واوهججرا چججهبخواهججدو!د سجج گفتججی9؛َسووِريَرَته
اگجر،بنابراین اآدا ددهدوهر ودتدبیرودرمانتادهمصلح بدا د،ا ااممی

درودامجد،خجداآ،رهمادوس دا یمود ا دیشهانهستیمگو هان،قضاوقد 
 سجانبجردهندهویا آا یمواویا آهگهاآگرا شسپاسمیدردا ه ابر عم 
شناسیاس ؛امااگرقضاوقد هماهنگباخواستهما بجودواداآسپاسوح،

بادهمانرسیره ّی وهجددشحج،وتجدال و،مصلح چیهدیگرآبود
هجاآا سجا یا اسجتهاشبهپرواآخجداوا دشتارراند ونوبروند دگیرران

«بیراهه ردتهاس  اس ،ادشاهراهح،ودضیل به

 . عدم همکاری با حاکم ظالم:2

بدانتصریح موده،تدمسجادشادجملهتکالیفیرهاباتبداللهالحسین
وهمکا آباحارمظالماس  امامد پاسخولید،درما دا مدینهرجهپیشجنهاد

ل  َفاِسوق  َشواِرب  أّيها األّمير »بیع بایهید اداد،درمود: اْلَخْموِر َقاِتول   يِزيّد  َرج 
ْعِلن  ِباْلِفْسِق َوِّمْثِلوى اَل يَبوايع  ِّمْثَلوه َحَرَّمِة ّم  دجردآیهیجداآامیجر!2؛الَنْفِس اْلم 

رنجد دسج،وداجو مجیاشجکا ااسج وگناهقاترمردمبیوخوا داس،،شراب
«بایهیدبیع  خواهدررد ،شخصیتیمثرمن

 می بیع  من  فرمود: منرنم؛حضرت شرایط د  هررسی درمود: بلکه
رند این،یکتکلیفالهیاس  باشد،بارسیرهمثریهیدباشد،بیع  می

 ازمنکر: معروف و نهی . امربه3

معروفوبججراآانقیجام مججود،امربججهتکلیجفدیگججرآرجهامججامحسجین
رجهادمنکربود گرچهاینتکلیف،وظیفههمهادرادجامعهاسج ،امجاامجام هی
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بیشجترادیتالموحادظدینوشریع اس ،خود اد برابرایجنتکلیجفالهج
ا جدادد  کتجهاینامرمهم،خود ابجهمخجالرهمیآدا دوبرایدیگرانمسئولم

جالبتوجهایناس رهاماماینوظیفه امنوطبجهشجرولیما نجدتمتیرگجذا آ
تنوانیکوظیفهیادادمنکربهو هیمعروفرند؛بلکهد همهحال،ادامربه می
 امهخود،بهایندودریضهد وصی رهحضرتسیدالشهداءرند؛چنانمی

ْج  َلْم  َأِّني» مایجد:الهیتصریحمی ْفِسّداً  َواَل  َبِطراً  َواَل  َأِشراً  َأْخر   َوِإَّنَما َظاِلماً  َواَل  ّم 
ْصََلِح  ِلَطَلِب  َخَرْجت   َّمةِ  ِفي اْْلِ 1«.َجِّدي أ 

 . مبارزه با حاکم ستمگر:4

، هتنهاباظالمانهمکا آ کرد،بلکهخود املهمبهمبجا دهامامحسین
مدا انتصجردا س  ایند حالیبودرجهبرخجیسیاسج باحارمستمگرمی

امام،باو داشتندرهتدمهمکا آباحارمظالم،رادیاس ؛ولیانحضرت،
نامراقدام مودرهد دراخوا یتمومی،همگان ابهاینمبا ده هتنهاخودبهای

اآرهبهسرانروده وش ،اظها داشج :دتوتررد اماماینمنلب اد  امه
ووِل » َنِة َرس  َخاِلفًا ِلس  ِم الَلِه َّناِكثًا ِلَعْهِّد الَلِه ّم  ر  ْسَتِحَلا ِلح  ْلَطاّنًا َجاِئرًا ّم  َّمْن َرَأى س 

وا َطاَعوَة الَشوْيَطاِن َوَتَوَلوْوا َعوْن َطاَعوِة اللَ  اَلِء اْلَقْوَم َقّْد َلِزّم  ْم َأَن َهؤ  ِه، َوَقّْد َعِلْمت 
وا ِباْلَفيْ وَد َواْسَتْأَثر  ّد  وا اْلح  وا اْلَفَساَد َوَعَطل  ِء َوَأَحُلووا َحوَراَم الَلوِه  الَرْحَمِن َوَأْظَهر 

وا َحََلَله   رنجد،رمستمگرآ اببیندرهحرامخدا احجاللمیهررسحا2؛َوَحَرّم 
رندوبینبندگانخداتمرمیشکند،مخالف سّن پیامبرتهدخود امی

رند،اماباگفتا و دتا خویشبااومخالفج  کنجدوباگناهودشمنیتمرمی
او اتغییر دهد،برخداو دح،اس رهاو اد همانجایگاهیقرا دهجدرجه

دا یدرجهایجنگجروه)یهیجدوپیجرواناو(دهد شماخوبمیانستمگرقرا می
                                                           

 999،ص55،زبحار األنوارمحمدباقرمالسی، 9
  579،صوقعة الّطفمخنفرودی، ابی2



911    9315محرم  ۀتوش ره 

ا دودساد اتلنجیا دوادالات خدا وآبرتادتهان املتهمشدهپیروآادشین
ا جدوا د،اموالتمجومی ابجهزجا تبردهررده،حدودخدا ابهتعنیلیرشا ده

 «ا د حرامخدا احاللوحاللخدا احرامشمرده

 جایی حق و باطل: گیری در برابر جابه . موضع5

بایدرهبالر،ججاآحج، ااآتغییرمیگو ههگاهیشرایطجامعهاسالمیب
رننجد،تنهابهحج،تمجر میها هشودوا سانگیردوح،،بالرا گاشتهمیمی

مدا بایدایستند د اینشرایطاس رها سانتکلیفبلکهجلوآبالرهم می
هد ادخودوارنش شاندهدوبهمخالف ومبا دهبرضّدبالرواهرانبرخی

د یکیادسخنانخویشد مسیررربال،بهاینامراشا هامامحسین
ْعَمل   اَل  اْلَحَق  َأَن  َتَرْوَن  اَل  أَ  ...»درماید:رندومیمی َتَناَهى اَل  اْلَباِطَل  َأَن  َو  ِبهِ  ي   ي 
ْؤِّمن   ِلَيْرَغَب  َعْنه   ِحّقاً  الَلهِ  ِلَقاءِ  ِفي اْلم   اْلَحَياةَ  اَل  َو  َسَعاَدةً  ِإاَل  اْلَمْوَت  َأَرى اَل  َفِإِّني ّم 
بادبالرادورنند، میتمرح،بهرهبینید میایا1؛َبَرّما ِإاَل  الَّظاِلِميَن  َّمَع 

امادهبراستیو)بنددالَلهلقاءبهدلح،،لرددا معتقدا سانبایدایستند؟ می
 استمگرانباد دگیوخوشبختی،جهچیهآ امرگمنرهدیرا،(شودشهادت

  «بینم میدلتنگیمایهجهچیهآ
،برپیروانو هروانایشجاند لجولتجا یخ یجهاتجر هض امامحسین

وتکلیجفاداآبهمممو مادرمود:همهیبا هامرهامامخمینیگذاش ؛چنان
 ا512پجذیرشتلجخقنعنامجهیامجاماّمج ،حتج2  تیاهبهمممو  هایموظیفه

 شناسجیدمیمراهمشماشناسم؛می اشماخودخوا دودرمود:ویتکلیفاله
3بود امالهیتکلیفشدامرموجبا چهرنو یشرایطد 

                                                           
 957،صتحف العقولشعبهحرا ی، ابن9
 931،ص95،زصحیفه امام،امامخمینی 2
 91،صهمان 3



 مجلس هشتم

 الناس در نهضت عاشورا های رعایت حق جلوه

 *احمد دهقانوالمسلمیناالسالمحجت

 درآمد

د گجروشجناخ و تایج واخجرت،د یجاوسجعادتاساسد دگیسالم
 وایجاتبرخیرهاس مهماینامر،بهقد آ الناساس حقوقدیگرانیاحّ،

هسج ؛هجماللجهحّ،الناس،حّ،چهاینکها د؛دا ستهترمهمالله یهحّ،اد اان
لجرفحسجابشالله اضجای رنجد،حّ، یس ؛هررسالناسحّ،الله،حّ،ولی
مجردمحج،رجهرنجدرا آاگر یس ؛امابدهکا رسیبهدیگروخداس دقط

 یهباشد بایدپاسخگوآخداو دشود،تالوهبرمردم،ضای 
النجاسواهمیج ان،بجهمفهجومحّ،روشیمضمناشا هبهد اینمقاله،می

النجاسهجاآجبجرانحّ،اقساماینح،اشا هرنجیمود ادامجهبجهبر سجی وش
 ا یجهد ایجنهاییادسیرهامامحسینجاآبحث،گوشهبپردادیمود جاآ

   با هیاداو شویم 

                                                           

  پژوهشگرحودهتلمیهقم*



911    9315محرم  ۀتوش ره 

 الناس معناشناسی حّق 

،معجا یباشجد د لغج حّ،،اسجممصجد اسج وجمج ان،حقجوقمی
 اسجتی،تابج ،1ا داد:تدل،ضدبالجر،ترینا هاتبا تمختلفیدا درهمهم

معنجا«ح،»بنابراین،واژه2مال،ملک، صیبوبهرهمعّینادچیهآبراآرسی 
اآدا د؛ولید اصنالحدقهی،ح،،یعنیتسّلطا سانبرمجالومفهومگسترده

بردا آادمناد یکشیء بهرهوتینخا جیویاامتیادا تفاعو
الناس،اصنالحیدقهیاس رهد ابوابگو اگوندقهیمنرحاس  حّ،

ح،»ح،اس ود لغ بهمعناآاینتعبیر،اد ظرترریبی،اضادهح،بهذآ
الناس،د واق ،حقوقیاس رهاللهقرا دا د حّ،باشدود برابرحّ،می«مردم

ابریکدیگردا  دواد ظرشرتیوتردی،ملهمبه تای ا هااحادجامعهد بر
هستند 

 الناس اهمیت حّق 

الناس اد ضمنایاتدراوا یتوصیه مودهاس ؛قرانرریم، تای حّ،
ُیَها یا»ما ند:

َ
ُكُلوا ّال آَمُّنوا اَلذیَن  أ

ْ
ْمواَلُكْم  َتأ

َ
ْن  ِإّالَ  ِباْلباِطِل  َبْيَّنُكْم  أ

َ
 ِتجاَرةً  َتُكوَن  أ

اید!اموالیکدیگر ابهبالر]واداآرسا یرهایماناو ده3؛ِمّْنُكم َتراض   َعْن 
«لرق امشروع  خو ید؛مگراینکهتاا تیبا ضای شماا اامگیرد 

معامالتو»اینایهد واق ،دیربناآقوا یناسالمی اد مسا رمربوطبه
ههمیندلیر،دقهاد تمامابوابمعامالت،بهرندوببیانمی«مبادالتمالی

می استدالل ایه میاین باایمان ادراد به خناب مذرو  ایه رنند  اموال»گوید:
                                                           

  «ح،»،مادهمقاییس اللُغة معجمدا س، احمدبن9
 995،ص5،زفرهنگ جامع نوین،احمدسیاح 2
  99ایه  ساء،3



   913  الناس در نهضت عاشورا های رعایت حق جلوه

 

؛یعنیهرگو هتصرفد مالدیگرآرهبدون«یکدیگر ااد اهبالر خو ید
وهمه اتح تنوان باشد،ممنوعشناختهشده ماودمننقیوتقال یبوده

لربا» می« اس   داده قرا  دا د، وسیعی مفهوم ره مقابر«بالر»دا یم د  ،
د ایهدیگر 1.گیردپایهباشد،د برمیاس وهرچیهآ اره اح،وبی«ح،»

ُیَها یا»خوا یم:می
َ
َجل    ِإلى ِبَّدْین   َتّداَیّْنُّتْم  ِإذا آَمُّنوا اَلذیَن  أ

َ
ُُ  ُمَسًمى أ اآ2؛َفاْكُّتُبو

دادوستد یادلیروام]بهدا آمّدتبدهیرههنگامی!ایداو دهایمانرهرسا ی
 «بنویسید  اانرنید،پیدایکدیگربه

باشدود الناسمیترینایهقرانرریماس رهد با هحّ،اینایه،لوال ی
براآ گواهان وجود و شهود اقامه رتاب ، ما ند: مهم،  کات برخی ان

اسقرض امده برخیسو ه  الحسنه منففینهاآقرانهمچون: وحارات،
 ا دالناساشا هررده یهبهموضوعومباحثمربوطبهحّ،همهه

اگراآاس بهگو هالناس،حّ، تای براسالمتمرید مردم احقوقره
حّ،خداو دیعنیممکناس شد؛ خواهدپذیردتهاشتوبهرردهباشد،ضای 
پشیما ی اخود صو ت هیچد  امردمح،اماببخشد؛مسلماندردد 

حّ، میشراینی اداینبخشد؛دیرا حدیث و،د الناس،مربوطبهبندهاس  
ادزیرشود؛میبخشیدهگناها شهمهشهید،خونقنرهاولینبارهامدهاس 

شهادتحتیواس دیگرانحّ،اهمی  تای دهنده شاناین،ومردمحقوق
رنندهاینگناهباشد توا دپاکاس  یه میدضیل باالترینره

صادق امام ِبَّد  َّما»درمود: ْؤِّمن َحِق  َأَداءِ  ِّمْن  َأْفَّضَل  ء   ِبَشيْ الَله   ع   3؛اْلم 
«تراداداآح،مؤمن،پرستیده شدهاس  چیهآبادضیل خداو دبه

                                                           
  911،ص9،زتفسیر نمونه   اصرمکا مشیرادآودیگران،9
 939 بقره،ایه2
  959،ص75،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،3

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%81%D9%81%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%87


911    9315محرم  ۀتوش ره 

ه  اْلَقْتل  ِفي َسِبيِل الَلِه َعوَز َوَجوَل ِإاَل »نیز ف م د:   مام باق  َكِفر  ُل َذّْنب  ي  ك 
َو اَلِذي َله  اْلَحُق  ه  َأْو َيْعف  ه  َأْو َيْقِّضيَ َصاِحب  شهادتد  1؛الَّدْيَن اَل َكَفاَرَة َله  ِإاَل َأَداؤ 

 اهخدا،رفا ههرگناهیاس ؛مگربجدهکا آمجالیرجهرفجا هان،اداآانیجا
همچنجین، «پرداختشبجهوسجیلهاشجناوهمجراهاویجابخشجشللبکجا اسج  

وِبِه ِإاَل الَّدْيَن َفوِإَن َكَفاَرَتوه  »حضرتدرمود: ّن   َأَول  َقْطَرة  ِّمْن َدِم الَشِهيِّد َكَفاَرة  ِلذ 
ه اّولینقنرهخونشهید،رفا هگناهاناوس ؛مگرمسئلهبدهکا آرجه2؛َقَّضاؤ 

«اش،اداآاناس  رفا ه
بجررهدودینا بدهکا بود  بیارجرممردآادا صا دوتررد؛د حالی

گجاهاو ماد خوا د؛تااینکجهبعضجیاداقجوامشضجامناداآدیجناوشجد د ان
 3حضرتبراو مادخوا د 

اسج  بجهانجنجابترضجهابوتمامه،یکیادشجیعیانحضجرتججواد
خواهممعتکفمکهومدینهشوم؛ولیبدهکا م حضرتدرمود:بجهداش :می

داشجتنمننقهخودبرگردتابدهیخود ابپجردادآ سجعیرجنخجدا ابجاقرض
4رند مالقات کنیرهمؤمن،خیا   می

م ِّمون »د  کجوهشلشجکررودیجاندرمجود:امامحسین ه  طووّن  ِلَئوت ب  ّم 
بدیهیاس رهیکیادمصادی،«هایشان،ادحرامُپرشدهاس  شکم5؛َحراِم ال

 رردنحقوقمردماس  حرام،ضای 

                                                           
 95،ص1زالكافی، رلینی،9
 539،ص9ز،من ال یحضره الفقیهکتاب  شیخصدوق،2
  99،ص1،زالكافی رلینی،3
 95 همان،ص0
 515،ص11همان،ز 5



   915  الناس در نهضت عاشورا های رعایت حق جلوه

 

 الناس اقسام حّق 

تقسیم مود «مادآ»و«معنوآ»توانبهدو وعالناس امیحّ،

 . حّق معنوی 1

می تصو  مردم رهمعمواًل صرداًحّ،رنند حقوقاموالبهالناس، آمادو
رهدا د؛اختصاص داش  توجه باید بوده،اتمالناس،حّ،اما مادآ ح، اد

مالووجانشمردنمحترمشود؛ما ندشامرحقوقاخالقیومعنوآ یهمی
ابروآبهاحترامتدالتید گفتا ورردا  بنابراین،مردمویاپرهیهادبی اموس

 یه معنوآمردم جملهحقوق ا ساناد رهرنیم دتا اآگو هبهیعنیهاس ؛
ما ند:را آهرادماد امانباشند؛بهبیاندیگر،بایددبانودس اددیگران

شود،دیگرانمیحرم هتکدیگرانرهباتثبهبستنزیب ،تهم ود وغ
 پرهیه مود

 . حّق مادی 2

میحّ، یک گاه،توانبهابعادمختلفتقسیمررد؛ولیادالناسمادآ ا
حّ،حّ، تمومی  یا و اس  شخصی یا جامعهالناس احاد به تمومی، الناس

شود اگرچه تای حقوقشخصیتعبیرمی«المالبی »تعل،دا درهادانبه
ویژه اهمی  اد اهمی بی  یه اما اس ، المالدوچنداناس ؛اآبرخو دا 
بی  صاحبان میلیونچون اس  ممکن یاالمال و بهها باشد  ا سان میلیا ها

بی  ره رسی جه ، پاسخگوآهمین باید واق ، د   ماید، ضای   ا المال
هابا البالغه نهج د بسیا آادمردمباشدرهجبرانان یهامکان دا د تلی

 َلْو  َوالَلهِ »درماید:رهمیالمالتمرید مودهاس ؛چنانبراهمی و تای بی 



916    9315محرم  ۀتوش ره 

ه   ِوَج  َقّْد  َوَجّْدت  ز  ِلَك  الِنَساء   ِبهِ  ت  َّماء   ِبهِ  َوّم  ه   اْْلِ الماِلبی سوگند!خدابه 1؛َلَرَدْدت 
انگردا م؛هرچندبابادمیاناصلیصاحبانبهبیابم،رهرااهر اشدهتا از

« باشندخریدهرنیها ییارردهاددواز
الناسوجودمصادی،حّ،الناس،امابسیا آادموا دوباوجوداهمی حّ،

رنند؛برخیادانموا د،بهدا درهبرخیدا ستهویا دا ستهان ا تای  می
شرحذیراس :

رننده؛گو هدلیرقا  جایاادترادیک،بدونهیچ
هاآحامرتروسودامادخصوصماشینها،بههاآمکر ماشینددنجبوق

ویژههنگاماستراح مردمویاسروصداآهها،بویاصداآبلندگوهاآبا دروش
خراشبیشادحدوادا دهندهادرادواتضاآخا وادهویاصداآبلندوگوش

هاوتلویهیونویاضبطصوتمنادل،حتیصداآبلندگوآمساجد،حسینیه
بههیئ  زیرضرو آ؛ موا د د  مذهبی ادا لو آهاآ و اذّی  موجب ره

همسایگانگردد؛
وامدا انگردد؛ مودنماشینجلوآد بمنادلمردمرهما   د ا کجپ

مصرف به زذایی مواد ترضه باشد ج گذشته ان مصرف تا یخ ره رننده
رم امروده، پیمتمسفا ه د  مردم، جان قیم  به حتی سودجو، ادراد وبیش

تمال مردم میان  ا  اسالم زذایی مواد و بیشتر د تروت رسب و ودی ا دودآ
رنند می

 الله  الناس بر حّق  تقدم حّق 

النجاسمقجدمباشجد؛دیجراحجّ،اللجهبجرحّ،شایدد ابتداتصو شودرهحّ،

                                                           
  99،ص51،خنبهنهج البالغه؛صبحیصالح،51،ص99،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،9



   911  الناس در نهضت عاشورا های رعایت حق جلوه

 

خداو درهخال،ا سانوهستیاس ،اهمیتیدوچنداندا د؛ولید  وایجات،
  الَلوه    َجَعوَل »درمجود:اللهمقدمشجمردهشجدهاسج  تلجیالناسبرحّ،حّ،

ْبَح  وَق   اَّنه  س  ق  ووِق ِعبواِد الَلوِه َكواَن َذِلوَك   ِعَباِدهِ   ح  ق  وِقِه َفَمْن َقاَم ِبح  ق  َقِّدَّمًة ِلح  ّم 
وِق الَله ق  َؤِديًا ِإَلى اْلِقَياِم ِبح  خجودحقجوقبرمقدم ابندگا شحقوقخداو د1؛ّم 

 تایج  یجه االهجیحقجوقرند، تای  ابندگا شحقوقرهرسیودادهقرا 
 « رردخواهد

وْم »درمجود:جعفرصادقامام ْم  َأَدْوا الَنواَ   َأَن  َوَلوْو  َله  ووَقه  ق  وا ح   َلَكواّن 
مسجّلماًررد جد،میادا امجالیخجودواجباتوحقوقاگرمردم2؛ِبَخْير َعاِئِشيَن 
 « شد دمیبخشیبرخو دا  ضای ود دگیمنلوبادهمگی

 قرض:ـ قطع نماز برای پرداخت 

اآرهاگرد اسالم سب به تای حقوقمردمتوصیهدراوا یدا د؛بهگو ه
اد مادگها منالبه مایدوبراآپرداخ ان، اتناآ ماد،رسیحّ،خویش ا

وحّ،صاحبح، اپر3 اهیجهقن  ماد باشد،باید مادخود ا هاسادد
 داخ رند 

رهبهلو آ؛بسیا مهماس الناس،حّ،دینیاد گاها دیشهبرایناساس،
 باشد میالناسمقدمالهی،حّ،الناسوحّ،د صو تتعا ضبینحّ،

 الناس  بایستگی پرداخت حّق 

سجادد،پرداخج انبجهصجاحبالناس هامیتنهاچیهآرهادمی اادحّ،
ان اجبجرانتوا جدح،اس وهیچ اهدیگرآ،حتیشهادتد  اهخدا یه می

                                                           
  530،صتصنیف غرر الحكم ودرر الكلم تبدالواحدتمیمیامدآ،9
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بجهمجن گویدد رربالامامحسجینمی«تمیرا صا آ»رند شخصیبه ام
قاِتلّن  الّناِ   ِفى ّنادِ »:درمود ل   َّمعى أاّل ي  ، َعَليهِ  َرج  ل   ِّمن َليَس  َفِاَّنه   َدين 

ووت   َرج   َيم 
یجا آمجنامجادهمردمجیرجهبجراآبجه1؛الّنوار َدَخَل  ِاالّ  َوفاءً  َله   الَيَّد    َدين   َوَعَليهِ 

النجاسبجهذمجهدا دوبجراآا د،بگو:رسیرهبهمردمبدهکا اسج وحّ،شده
 .«اآ یندیشیده،اگررشتهشود،اهردودخخواهدبودپرداخ انچا ه

َأَّموَر » رنجد:همچنین،د  وایتیدیگر،موسیبنتمیجرادپجد ش قجرمی
ناِديًا َفنادى َسين ّم  قِبل  :الح  ّن ِاَن ِاّمَرأتوى الي  ول  . َفقواَل َرج  ل  َعَليوِه َديون  َّمَعنا َرج 

َسْين   بجهمنجادآامامحسین 2؛َوّما ِضمان  ِاّمرأة   :َضِمَنت َدينى، َفقاَلّن الح 
رسیرهبدهکا اس ،پذیردته یس رهد اینسجفربجا»درماندادتا دادهد:

همسرمنپرداخج بجدهی»شخصیادمیانیا اناماماظها داش :«ماباشد 
ضما  دن،]اد ظردقهی مو دپذیرش»امامدرمود:«مرابرتهدهگردتهاس  

« یس  

 ـ دفن بدن شهدا در زمین مباح:

اموده  گاه حّ،اد  تای  دینی، وهاآ حیات دمان به اختصاص الناس
ادج باید تای گردد؛ مردنا سان یه بعداد بلکه ملهد دگید یوآ دا د؛

اینکه بایدبدنشخصُمردهد دمینزیرزصبیددنشود بههمیندلیر،امام
انشریفقبرره ارربالدمینادبخشیمحرم،سوم ودد  حسین

شهدا و هها شص اداآبهزاضریهو ینوااهرادشده،واق اند حضرت
هدفاماماداینرا ،دوچیهبودهاس :اّولاینکهبدن3خریدا آ مود د هم
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خودبه اشدهخریدهسردمینمنهرشاند دمینزصبیددن گردد دوما که
 امردمحضرتویا ا ش،انشهادتبعدادرهرردشرطا هاباوا انبخشید

ومهما ی ودسهتا احضرتدّوا و موده اهنماییقبرشدیا تبراآ
بهپولش،پرداخ ادپسمرتبهدو ادمینشرط،اینقبالد و مایندپذیرایی

 رردواگذا ا ها
رهانرا ،ایندلیرترینمهمشاید بدنخواس می امامحسینبوده

اد وشنیحکای بهاین،و گرددددنزصبیدمیند شهیدان،بقیهواومنّهر
دا د الناسحّ،اهمی 

 الناس های جبران حّق  روش

الناس احالاینپرسشاساسیمنرحاس رهچگو هوباچه وشیحّ،
می رلی لو  به سؤال، این به پاسخ د   ماییم؟  وشجبران  اتوان ذیر هاآ

منرحررد:

 طلبیدن . حاللیت1

تهم ،زیب ، باخوا آ،دددآ،ما ند:الناس،حّ،بهمربوطگناهاند 
للبیدحاللی  یهمردمادبایدتوبه،واستغفا برتالوهابرو یهآ،ودباندخم

گو هاین یهخدا اهد شهادتحتیرردوتوجهداش رهجبرانا ها احقوقو
1رند  میپاک اگناهان

 : کتاب خراش به جهت ـ حاللیت

قمیمحدثبه گوا درد دمالسد گوید:شبیهامییکیادشخصی 
امیرمنهرمرقدرنا د  ااوو د د یاادپد مره ودآ:درمودمیبودم ایشان
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یک:درمودرهدیدخوابد  اپد براد م ودانشبرردیم،ددنمؤمنان
اما  منپیشتالمدالنبهمتعل،مالسیتالمهاألنوار بحاررتابادجلد
انصبحبدهید مالکشبه اانترسری ام؛هرچه دادهصاحبشبه اانبود؛

ادخا هد برنا بردیم،میصاحبشبهتحویربراآ ارتابرهد حالیشب،
ددودیموجلدش وآادگردوزبا وبرداشته اانادتاد،دمین وآمادس 
مابهخوابتالمد به گوا مانپد  ود،انشببرگردا دیم صاحبشبهسپس
 ودآشد وا دخراشانجلدبروادتادشمادس اداألنوار بحارامرود:درمود

حتماً اجلد وآخراشمسئلهبود سالمانجلدگردتم،اما  به اانمنره
1بنلبید حاللی انصاحباد

 الناس  . عجله در جبران حّق 2

د اداآانرردنوتمخیر ینداختنهاآجبرانحقوقمردم،تالهاددیگر وش
 سول خدااس   ْسِلِم   َّمْطل  »درمود: ْلم    اْلم  وِسِر ظ  ْسِلم  اْلم  ومسامحه2؛ِلْلم 

«اس  مسلما انبهستمدا د،بدهیپرداخ برتوا اییرهرسیدردارردِنوامرود
صادقشود امامالناستمخیر ماید،دچا تذابمی و،اگرد جبرانحّ،اداین

سرسالپا صدقیام د  اوآخداو درند،حبس امؤمنیح،رهرسی:درمایدمی
ح،جا بادیکمنادآسپس،بریهد خونهایش گادرهد حّدآدا د؛می گاهپا

او ودچهرمدتبهگاهانررده حبس امؤمنح،رهاس ستمگرآاین،رند: دا
 3ببر د اتشبهسوآسپسرنندوتوبیخ ا

 : قلم یك برای مؤاخذهـ 

محلهمادرمود:د مییاسرآ،محمودشیخحازمرحومبه گوا ،شخصی 
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وسالمد دگیدا اآوبودا استهاخالقیحسناتبهرهرردمید دگیمردآ
سالاوالد داشتنداد،می  ج ااورهچیهآتنهابود؛با شالی بههابود 

 رردتنای اوبهپسرآمهربانخداو دتاررد الهح،حضرتمقدسپیشگاه
بود وشنیچراغهمچونخا وادهبراآپسراین شددلشادبسیا  عم ،ایناد
 الفرانتقدیرولیبود د؛خوشحالید العادهدوقرنا شد ماد وپد ره
سنرودکد  شد دتاجهتالجشاددمانرشیدوالباآمریضیاستا هبه

شیخمرقد هدیکبابویهابند  ااوو د د یااددوادده]سالگی ویاددهبین
 ررد دددنصدوق
خوا دنقرانبراآ اقرانقا یانادیکیدرد د،بهتالقهشدتاتربرپد 
ومیدرد دمرقدرنا  ودهرپد  ررداجیرلفر وحشادآجه   د 

بهوقتی ودیک گش برمیسپسگریس ومیلفرخاکسربر اساتتی
گف اوبهقرانقا آ د ،درد دقبرسر خواببه ادرد دتگذشتهشب:

 هگردتم؛هابچهادیکیادیکخود ویسمد سهد :بگوپد مبه»:گف دیدم 
 ااتمراام مؤاخذهمو دقلمانجه بهارنون ا پولش هودادماوبه اان

« بده
بهوامدتهرانبهسرت بهشدو ا اح العادهدوقخواباینشنیدنادپد 
دوس درد دشباره الفلیرردتقاضامد سهمدیرادو د رودکمد سه

ادوخواس  اقلمصاحبپد رند معردیداده،رودرشبهخود ویسوبوده
1شود  اح مؤاخذهاداخرتد تارردپاک اخویشرودکقلم،انحّ،

  . برگرداندن اموال3

اگررسیحقوقمالیبرذّمهخویشدا د،بایدان ابهلو رامرپرداخ 
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گوید:دوستیداشتمرهمی حمهه،اداصحابامامصادق ماید تلیبنابی
امامصادقراتبدیوانبنی اد منگف : به بود  براآمنوق بگیر  امیه

وق  امام  اد او  شس  ]براآ خدم امام و ررد سالم وقتی دتیم، گردتم 
مند دیواناینقوم،راتبهستمومالدراوا یاد سپسگف :ددایتانشوم!

امرهاناموالادرااامدهاس  امامدرمود د:د یایشان صیبمشدهو پرسیده
بانگاگربنی برایشانبنویسندوخرازجم رنندیا ره ندود امیهرسا ی ا

ررد دواگرمردما ان اجماتتشانحاضرباشند، داشتند،حّ،ما ازصب می
اس ، دستشان د   ا ا چه جه چیهآ رنند،  ها اس ، دستشان د  ا چه با

یابند  می
من براآ مهلکه  این ]اد خروجی  اه ایا شوم! ددایتان ررد: ترض جوان

رنی؟گف :ا آ امامدرمود د:ادهس ؟امامدرمود د:اگربگویم،تمرمی
 ا مالی صاحب اگر شو  خا ز او دآ، دس  به ا ان دیوان د  ا چه همه

ومنبراآتو هدخدا1شناسی،صدقهبدهشناسی،بهاوبادگردانواگر میمی
گوید:جوان،مدتیسرش اپایینا داخ رنم  اوآمیبهش  اضما  می
دهم دوگف :ا ااممیوبعدسرش ابلندرر

گوید:جوانبامابهرودهبرگش وادهرچهداش ،حمههمیتلیبنابی
خا زشدوحتید مو دلباسیرهد بدنداش ،لب،دستو امام دتا ررد 
مادوستانچیهآ وآهمگذاشتیمولباسیبرایشخریدیموپولیبراآمخا ز

چندماهی دادیم  او تیادتشد دگیبه به مریضشد  بیشترلول کشیدره
 دتیمرهد حالجاندادنبود چشمش ابادرردوبهمنگف :تلی!بهخدا

شانوداررد د پسادمدتی،ُمردومااو ابهقسم!دوس شما)امام(،بهوتده
خاکسپردیم 
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اد، سیدم،تا ظرحضرتبجهمجنادتج وقتید مدینهخدم امامصادق
مجان سجب بجهدوسجت تمجررجردیم درمود د:اآتلی!بهخداقسم!بهوتده

گفتم: اس گفتیداآپسر سولخدا!خوداو یجههنگجاممجرگبجهمجنچنجین
 1گف  

 . وصیت 4

 جهالناس،حّ،رردناس  اهمی الناس،وصی هاآجبرانحّ،اددیگر اه
د بلکجهاسج ،مشجهودرجامالًرجربالد  حسجینامامسخنوسیرهد تنها

حضجرتوجود یهحضرتانیا انسخنووصی   بجردادپجسمسجلم،دا د 
ودستگیرشااتا ه رهشد بجنتبیداللهاددا س ،قنعی اخودشهادتدما ی

امادهد؛قرا خودوصّیخویشاو دآ،جه به اسعدبنتمرتاخواس دیاد
وصجّی »:گف ورردخناب اسعدبنتمردیاد،ابن  پذیرد سعد،بنتمر

:گفج مسجلم  دج مسجلم هدوبرخاس سعدبنتمر «بپذیرات اتموداده
انوبفجروشمجراد ههستم،بدهکا رودهد شخصیبهد همهفتصدا کهاّول

 یجهسوموبسپا خاکبهوبگیرتحویردیادابناد اامجنادهدوماینکه رنادا ا
سجادبجاخبررودهمردمشکنیپیماناد ااوبفرس وحسینسوآبه اپیکی

 2 یاید رودهبهتا

 : ریال هفده ـ پرداخت

می ا صا یان اقاآ والمسلمین االسالم دوستیحا  دا اآداشتمگوید:
تید هدیکرهسیدالشهداءحضرتتاش،العادهدوقوایما یرماالت

                                                           
 501،ص1،زالكافی رلینی،9
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رهجالبیوصی با بودماوزسروددنورفنمتکفرخودم د  د یاادزدیر
پس ودچندولیاس ؛ادادجه هرادبردختالمد رردممیتصو داش ،

:گف اوبهوامدبود، یهاووصّیرهح،تاشقانادیکیخواببهمرگش،اد
رهاس شخصدالنحساببهمربوط یالهفدهام،مغادهدداترادیکیگوشه

بود؛گفتهرهبودلو همانررد د،بر سی ادداتربپردادید  اانادتاده،قلماد
1ررد د  اح ان  جاد ااووبرگردا د دصاحبشبه ا یالهفده
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 منه مجلس 

 اسالم جایگاه وفای به عهد درنگرشی بر 
*اکبر مؤمنی علیوالمسلمیناالسالمحجت  

 درآمد

یکمل  شدوبقابراآسرمایهترینبه گیکدیگر،بهجامعهاحاداتتماد
بنابراین،یاد   خواهدتحق،پیمان،وتهدبهوداآباجهاتتمادسادآ،واس 

به گسرمایهاین نمایند،تمرخویشتعهداتبه سب جامعهادرادچنا چه
ادیکیتهد،بهوداآ  ودمیبینادشکوداییو شدهاآدمینه یهواجتماتی

دا دوُحسنوداآتمومیمقبولی رهاس اجتماتیهاآا دشاشکا ترین
اس دهمقابرا سا یهربراآرهاس دنرآامو ادتهدشکنی،ُقبحوتهدبه
اقامۀوشرع اهنماییبهتهدشکنی،دشتیوتهدبهوداآدیبایید کبراآو

بهپایبندآ زیروحیا ی،وادیانوحیا یتمامید  و،اداین یادآ یس  برهان
د این اس  دتهشما بهاجتماتیاخالقهاآا دشواصولادمعاهدات،

تهد،ادمراتبتهدوپیمان یهمقاله،ضمنتبییندیدگاهاسالمد با هوداآبه
سخنخواهیمگف  
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 اهمیت وفای به عهد

،اد ظجرمفهجومبجهیکجدیگر«وتجده»و«میثجاق»،«تهجد»واژگا یچجون:
ا د برخیمعتقد دایجن دود موا ددراوا یبهجاآیکدیگربهرا  دتها هدیک

؛د جدا یفجاوتتهاد تینحالیرجهبجهیکجدیگرشجباه دا  جد،معجا یمواژه
د پیچیهآاس وپیمجانپیمراتاتو گهدا آبهمعناآ،«تهد»رهلو آبه
ْوُفـوا»1:اسج الدمان،مراتات او اس وتعهدرهگویندتهدجه اناد ا

َ
 َوأ

ّاًل  كاَن  اْلَعْهَّد  ِإَن  ِباْلَعْهِّد  ُْ «شود میسؤالتهدادرهرنیدودا]خود تهدبه 2؛َمْس
   3 باشدشدهتمریدتهدوسوگندبامحکمیاس رهپیمان،میثاقاما

بجهودجاآهما ندالهی،درایضادیکهیچ»:درمایدمیتلیامیرمؤمنان،
حتجی یسج ؛اتفجاق مجو ددا  جد،رجهاختالدجاتیتمجامبامردم،میاند تهد،

شکنیپیمان تواقبدیراشمرد د؛میمحترمخودمیاند  اهاپیمان یهمشرران
4« بود دد یادته ا

ادیکجیوشجدهدا سجتهایمانادجهییتهد،بهوداآاسالمی،هاآامودهد 
تهجدبجهودجاآادمجوند سربلندآاشخاص،صداق وایمانشناخ هاآ اه

                                                           
  195،صالمفردات  ازباصفها ی،9
 95 اسراء،ایه2
بسجتنو برخجیمعتقد جدرجهتهجد،بجهمعنجاآپیمان319،صالمفردات  ازباصفها ی،3

ریدهمانتهد رهتهد،دولردجهولردهاس ؛د حالیاس ویکتعهدرردناس ؛امامیثاق،تم
(5911،ص9،زفرهنیگ معیارف اسیالمیمیاندو فر]وبیشتر اس  )سیدجعفرساادآ،

ا جد:ا دوگفتجهبرخیادمفسران یهحکمتمربهوداآبهتهد امتفاوتادوداآبهوتدهدا سته
لبرسجی،شجیخ یس ؛بلکهبهتراس  )وداآبهتهد،واجباس ؛ولیوداآبهوتده،واجب

 (139،ص1،زمجمع البیان فی تفسیر القرآن

  19، امهالبالغه نهجشریف ضی، 0
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ؤِّمن   كاَن  َّمن»درماید:میاررمره سولاس ؛چنان  اْلِخورِ  َوالَيووِم  ِبالّلوه ي 
بایددهد،میوتدههرگاهدا د،ایمانقیام  ودوخدابههررس1؛َوَعَّد  ِإذا َفلَيِ  

هجاآمنجاد،شکنیوودجا نمودنبجهوتجده،ادویژگجیتکس،پیمانبه«.رندودا
َناِفِق »درماید:د اینبا همیاس ؛پیامبراررم ّن َثََلث   ِلْلم   َحوَّدَث  ِإَذا َعََلَّموات 

ِمَن  َوِإَذا[  َأْخَلَ  ] خل  َوَعَّد  َوِإَذا َكَذَب  :اسج چیجهسجهمنجاد،، شجا ه 2؛َخاَن  اْؤت 
ود وغگوید،سخنهرگاه اتتمجاداوبههرگاهو کندودادهد،وتدههرگاهگوید
«رند خیا  شود،

حتیبلکهباشد،ودادا بندد،میرهتهدآوتقدبهتنها هبایس میا سان
بجااتتمجادبجهاو،را هجاآدیگرانوگویدمیشفاهیلو بهرهوقرا هاییقولبه

بجدقولیهرگجهوباشجدودجادا دهند،میسامانوقرا قولاناساسبر اخویش
بنابراین،الدماس ا سانادتوا اییخجویش باشدقرا ومدا هایشپایبندو کند

براآا ااموتدهالمینانداشتهباشد؛د زیراینصو ت، بایددیربا انبرود؛
3؛ِبِإّْنجواِزه َّنْفِسوَك  ِّموْن  َتِثوق   اَل  ِعوَّدةً  َتِعَّدَن  اَل »درماید:میتلیرهامامچنان
«. دا آالمینانانبهوداآادره دهاآوتده

گو جهامروده،جامعهمابیشادهردماندیگرآ یادمندتوجهوتمربجهایجن
 وایاتاس ؛دیرارم یستندرسا یرهباتلمبه اتوا یخودد وداآبهوتده،

پذیر د  وشناس رههجردهندیاتعهداتزیرتملی امیهاآدراوانمیوتده
بیرونهاییرهادقولوبدهدتعهددخواستنات وتوانمقدا بهدردآبایدتنها

اوس ،پرهیه مایجد متمسجفا ه،برخجیرا دیجداهاد ایجاما تخابجاتتوا اییاد
                                                           

  9،ح915،ص9،زكافیال  رلینی،9
 593،صمكارم األخالق،دضرلبرسیبنحسن 2
  919صتصنیف غرر الحكم ودرر الكلم، تبدالواحدتمیمیامدآ،3
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دهندرهاستنات ا اامان ا دا دو یهرم یسجتندرسجا یرجههاییمیوتده
 ماینجدرجهد امجدرجادیبجراآبادپرداخج ان ا دا  جد هایید یاد مجیوام

 ماینجدرجهتجوانرجادیبجراآادرادآرهامو آ اتعهدوضما  مجیهمچنین،
ا اامان دا  د چنا چهد تعامالتمالیواقتصادآبه وای دوقجامهتمر

هجاآمجالیوقضجاییبپوشیم،بسیا آادادراد،بدهکا  خواهنجدشجدوپرو جده
گو اگونتشکیر خواهدشد 

ذیرشمسئولی اس وهنگامیرجها سجانبستن، وتیپدادنوپیمانوتده
با اینمسئولی  ابهتهدهگرد ،تمربهانالدماس ؛امامحسنماتبی

می ول  »درماید: ر   اْلَمْسئ  ْسَتَرق   َيِعَّد  َحَتى ح  ول   َوّم  ْنِجوز َحَتى اْلَمْسئ  تجاا سجان 1؛ي 
بجهتجاو ودمیمسئولی با دیردهد،میوتدهوقتیامااس ؛اداد داده،وتده
«شد  خواهد ها کند،تمراشوتده

 مراتب عهد و پیمان

ترینا هابندآ مودرهمهمتوانبها واعمختلفیتقسیمتهدوپیمان امی
ا داد:تبا ت

 . عهد و پیمان با خدا1
ودجاآتملی،تقرحکمبههاا سانواس تقالییاصریکتهد،بهوداآ

ورننجدمیترزیجبوتشوی،بداندا سته،ها یکیوبایدهاجهء اتقدوتهدبه
مهجرتمییجددده،تقال یاحکاماینبردنرت،وتقربامناب، یهاسالمشریع 

 اس رردهامضا اان
ترینشکِرتعهد،تهدوپیما یاس رهمیانخداباا سانترینوتالیمهم

                                                           
 559،ص71،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،9
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اآبرخو دا میانادیانمختلفاداهمی ویژهبستهشود این وعادتهد،د 
هاس  د میانبودهومنشمپیدایشبسیا آاداحکام،ادابو سومودرهنگ

ادیانابراهیمی،ایینیهودبیشادسایرادیان،ادامودهتهدمتمتربودهومفهوم
هاومودهگیرآبسیا آادا و،شکر ماآایینیهوداس  اداینتهد،اینهتمام

همچنین، دا د  اموده این با تنگاتنگی ا تباط یهود، دین پیروان ادتخا ات  یه
اآقا رپذیرآادایینیهود،براآامودهتهد، قِشبرجستهمسیحی  یهباتمتیر

و«تهدتتی،»شدهوتو ات ابهتنوانجه یادرتابمقدسپذیردتهوان ا
اد  ه ام«تهدجدید»ا ایر ا

شده گفته سخن تهد به وداآ اد رریم، قران ایات اد متعددآ ایات د 
ادجملهمراتبتهدوپیمانرهد قران یهبهاناشا هشده،پیمانبستن1اس ؛

ْوُفوا»باخداووداآبهاناس :
َ
 َبْعَّد  اْْلَْیماَن  َتّْنُقُضوا َوّال عاَهّْدُتْم  ِإذا الَلِه  ِبَعْهِّد  َوأ

بارههنگامیو 2؛َتْفَعُلوَن  ما َیْعَلُم  الَلَه  ِإَن  َكفيالً  َعَلْيُكْم  الَلَه  َجَعْلُّتُم  َوَقّْد  َتْوكيِّدها
 شکنید؛ساختنمحکمادبعد اسوگندهاورنیدودااوتهدبهبستید،تهدخدا

خداو دیقین،بهاید دادهقرا خود]سوگند برضامنورفیر اخدارهد حالی
«اس  اگاهدهید،میا ااما چهاد

 اانزیجروجهجادوایمجانلریج،د بیع والهیتهدهرگو ه،«تهدالله»
خداسج  گفتنجیبجاپیمجانخدا یهد حقیق ،پیامبرباشودوپیمانمیشامر

 جوعکیجبجاهمجوا هشودمیاتالمپیامبروسیلهرهتشریعی،اس تکالیف
هوشوتقراتناآخالربهرهتقلیتکالیفواس ،همراهضمنیالهیتهد

پیمجانایجند همجهباشجد،میتوامضمنیمعاهدهچنینبا یهاستعدادوخردو
                                                           

ْهِدِهْم اُتونی :»99؛معا ز،ایه3 مؤمنون،ایه9 تی ما اِتِهْموی
ی
ُهْمأِل اَلِذینی  «وی

 95  حر،ایه2
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1 بودخواهندداخرالَلهتهدووسی 

 . عهد و پیمان با دشمن2
وتهجدخجواهاسج ؛واججبمنلج،لجو بجهتهجد،بجهاد گاهقران،وداآ

 یـا»ادایهشریفه دشمنیاباشددوس برابرمردمی،د یاباشدالهیهاآپیمان
ُیَها

َ
ْوُفوا آَمُّنوا اَلذیَن  أ

َ
هجیچتهجد،بجدونبجهشودرجهودجاآاستفادهمی«ِباْلُعُقود أ

ادایمجانواقعجیبرخجو دا  یسج  قجرانتهدشکن،واس ایمانقیدآ،الدمه
حرمج وتجهتاسجالموبستنبامشررانورادرانبهشرط تایج رریمپیمان

بنابراین،هرگو هتهجدوپیمجا یرجهدمینجهسجلنه2مسلما انجایهدا ستهاس  
پجسادا عقجادپیمجان یجهد صجو ت3دشمنان ادراهم ماید، امشروعاس  

امجاد 4ودادا آدشمنبهمفادپیمجان،پایبنجدآمسجلما ان یجهواججباسج ؛
خیا  ویاتوهینبهمقدساتمسلما ان،شکنی،هاآپیمانصو تظهو  شا ه

5شود پیمانباید قض
معاهدهصلح اامضاررد،برخیادجراد جهدامجامپسادا کهامامحسن

امد دوادحضرتخواستندباپشجتیبا یا جان،بجهجنجگبجامعاویجهحسین
َسوبيَل ِلوَنقِ  إّّنا َقّد باَيعنا وعاَهّدّنا وال »مباد تو دد حضرتبها اندرمود:

هما امابیع رردیموتهد مودیموهیچ اهیبراآشکستنپیمانما 6؛َبيَعِتنا
«وجود دا د 

                                                           
  977،ص55،زتفسیر نمونه  اصرمکا مشیرادآودیگران،9
 99ج90؛ ساء،ایه7و5 توبه،ایه2
 555ایه  ساء،3
  5 توبه،ایه0
 13 ا فال،ایه5
 990،صاألخبار الطوال دینو آ،6
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«برججام» مو هتهدوپیمانبادشمن،د تصرحاضر،پیما یاس رهبجه
شهرتدا دو وشناس تادما یرجهدشجمنان ا قجض نمایجد،جمهجو آ

خواهدبود  هبرمعظما قجالببجااشجا هبجهاهمیج اسالمیبهمفادانپایبند
ابتجدا ًا،مهجو آاسجالمیج»وداآبهتهدد قرانرریم،د اینبا هدرمود جد:

امجااگجر؛دیراوداآبهتهجد،دسجتو قرا جیاسج ؛برجام ا قض خواهدررد
رردنبرجامتملجیشجود،تهدید امهدهاآ یاس جمهو آامریکامبنیبرپا ه

هبا جمهو آاسالمیبرجام ااتشخواهدددرهاینرا همدستو آقرا ید 
1«. قضتهدمتقابراس 

 . عهد و پیمان با مسلمانان3
 اپذیراسج  تنوانسرمایهاجتماتید یکجامعهاجتنابوداآبهتهد،به

باشجند؛خویشودجادا آهاد جامعهاسالمی یهمسلما انبایدبهتهدوپیمان
وَن »رججهد احادیججثاسججالمیامججدهاسجج :چنججان ْسووِلم  وِطِهْم  ِعْنووَّد  اْلم  وور   2؛ش 

ووَن »ا جد:ویجادرمجوده«مسلما ان،بهتهجدخجودپایبنجدهسجتند  ْؤِّمن   ِعْنوَّد  اْلم 
وِطِهْم  ر  تمربجهتهجدوپیمجانو یجهو«مؤمنان،بهتهدخودپایبندهستند 3؛ش 

شرطایماناس  ماجراآذیر، مو هوالگویی وشنوقرا بابراد اندینی،قول
 ادتمربهوداآتهداس  

اتتمجادمراجج اللهسیداسداللهمد ی،ادبه گان افومو دحضرتای 
تجامبجود سجپس،بجهتظامبود مدتیامامجمعههمدانومو دتوجهخجاصو
شهداآمحجراب جامتبریهمنتقرشدود ا ااشرب شهادت وشیدود دمره

خود اتب ررد 
                                                           

1.http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=99919 
 505،ص1،زیالكاف رلینی،2
 197،ص3،زسفینة البحارقمی،شیختباس 3
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معظملهد انمننقه،محبوبی بسیا آداش وموقعیتیخاصپیداررده
هاآالرافهم سیدهبودوادخا زهمداندیادخدم بود اوادهاوبهشهر

رهیکیادتاا ررما شاهوادررد د؛چنان سید دورسبدیضمیایشانمی
متالقه اقاآ میمندان همدان به مید ی دتوت ایشان اد و شباید ره رند

تده ره باشیم خدمتتان د  شام اینده، لرفجمعه اد مشتاقاآ شما دا ان
 مایند رنندود ددتریادداش خودتب میدیا تتانهستند قبولمی

اس  ایشانگذ  امهاینپیشنهادمیهما ی،اوایرهفتهواواخرتابستانبوده
خود ابهادا هگذ  امهدادهبود دتاامادهشودوبه افبرگرد د اواسطهفته،

می اتاث اگذ  امهاماده ا او  دوایشانهمبدونتوجهبهدتوتررما شاه،
شود،مؤمنانوبه گاناهر ود به افرهوا دمیرندوبهتراقمیجم می

رندتاچیهآیادداش ایند اواخرشبددترش ابادمییشانمیتلمبهدیدنا
شودوشدت ا اح میبیند به مایدرهدتوتشبجمعهبهررما شاه امی

د دوخادم ود د میاللهحکیممیخیهدوسراسیمهبهبی مرحومای برمی
اقاد »گوید:دممیخا«منبایداقا امالقاترنم »درماید:اید میبیرونمی

«او ابیدا رنیدرهمنرا واجبدا م »درماید:می«ا د حالاستراح 
می بیدا  خواب اد  ا اقا می اچا   ا ایشان اقا میرنند  وا د شود،پذیرد 

می ادمهاحم ]پیشدس او ا گوید:رندومیامده تذ خواهیمیبوسد،
ادچا ه» امرود من  داشتم  پساآ و امدم د ایران مهمی مالس به دردا

ررما شاهدتوتدا مرهاگر باشم،بهموقعی منود  تیاه وحا ی لنمه
 ود خروزادرشو تمامتبلیغاتمند ان واحی،ادبینمیخو دوتمرهمی

دستو  ره اس  این من تقاضاآ  دا د  امکان دودآ این به قا و ًا من براآ
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بدهند درمایید، ایران به مرا برگشتن ترتیب سری  اقاآ« هماهنگی با ایشان
 ود شودوبهررما شاهمیحکیمصبح ودبعد،ادتراقبهایرانوا دمی

شودرجهاقجاآمجد یبجهتجراقادانلرف،د همدانوررما شاهمنتشرمی
گویدبجیششود؛ولیمی سدو ا اح میا د خبربهگوشانحاجیمی دته

گردتندتجوت،صجحیحاموپسادصد فراد جالمحترممننقه ادتوتررده
او  د؛اقاآمد ی باشد،چهما عیدا د؟ یس  اقایانتشریفمی

تشکیرمی میهمانجلسه وهمه تشریفمیشود اتتراضها او  دوهمه
ایناقاچقد دحم خواس برود،چراقولداد؟داشتندرهاقاآمد یاگرمی

رشیدهوهمها ها اایشان ادیدهگردتهو دته؛تایباس !دیگرا سانچگو ه
صحب  مد ی اقاآ تلیه و بود د  شسته همه باشد؟ داشته ا تظا  دیگران اد

درستندوابرادشو د همهصلواتمیاللهمد یادد وا دمیررد درهای می
رنند احساساتمی

بر دود با هوداآبهتهدوپسادصرفچاآ،بهمنبرتشریفمیایشان
گویند بعد،داستانمسادرتبهتراق اتمربهوتدهاد ظراسالمسخنمی

اللهحکیم بود،اگرقد تحضرتای »گویند:دهندومیبراآاقایانشرحمی
بهبرر ایشانتوا ستمبهقولخودتمررنم؛لذامهاحمشدمومنهرگه می

«بهدیا تبراد انودوستانمحترم ایرامدم 
بهقد آاینتمراقاآمد ید ان احیهاترمثب گذاش رجهشجایدادده
سالتبلیغایشاند ا اامؤترتربجود!همجهاددلوججانادجرینگفتنجدوچهجره

1ترشدوتالقهتودهمردمبها هاقوتگرد   وحا ی ، و ا ی
دهندهاییرهادرادبهاتضاآخا وادهخودمیداآبهتهدوتمربهوتدهو

                                                           
 953ج951،صخاطره بر منبرراشا ی، شیختباسمحق،9
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به تمر ره اس  موا دآ اد دیگر یکی شده  یه سفا ش بسیا  اسالم د  ان
ْم   َأِحُبوا الِصْبَياَن »درماید:میاررماس ؛ سول وه  ْم  َواْرَحم  وه  م  ، َوِإَذا َوَعّْدت 

ْم؛ َفِإّنَ  وا َله  ْم َشْيئًا، َفف  وَّنه  ق  ْم َتْرز  ْم اَلَيَرْوَن ِإاَل َأَّنك  وبدا یددوس  ارودران 1؛ه 
ا ان،دیرارنید؛وداانبهدادید،وتدها انبههرگاهوباشیدمهربانا انبا

« دا ند میشماادزیررسی اخوددهنده ودآ

 در شب عاشورا عهد یاران امام

تهد،ودجادا آبجهتهجدوپیمجانبجاوالیج وترینمصادی،وداآبهادمهم
امجامتالجییادج  حسجین امام اس ره مو هبا دان،د  هض امجام

 پسادحمدوسجپاسو هدیکزروبتاسوتا،یا انخود ادراخوا دحسین
ِّموْن َأْصوَحاِبي َواَل َأَّما َبْعّد  َفِإِّني اَل َأْعَلم  َأْصَحابًا َأْوَفى َواَل َخْيرًا »درمود:و د،خدا

م  الَله  َعِني َخْيراً  هما امن،امابعد 2؛...َأْهَل َبْيت  َأَبَر َوَأْوَصَل ِّمْن َأْهِل َبْيِتي َفَجَزاك 
سجراغ جدا موبهتجرادایشجانیشادیجا انخجو بجهتهجدخجود]یا ا یباوداتر

خجدایتاناد امد دیدهترادخا دانخوشناسموخا دا ی یکورا ترومهربان می
جا بمنپاداش یکودهد 

 دردارا مابااینمردمبهجنگخواهدا اامید اینهاتنهابامجنرجا دا  جد
اد را آبهشما دا  د منبیع خود اادشمابرداشتم،اگربهمندس یابند

ابگیردوهریکادشمادس یک فراداهربی مروسیاهیشباستفادهرنید
ادایناابرودتاخداو ددرجیبرسا د سخنانامامرهتمامشجد،ابتجداحضجرت

ودادا آخودوسپسسایربراد انوبراد دادگانواقوامبرخاستند،ابوالفضر
                                                           

  59،ص1،زیالكاف رلینی،9
 95،ص9،زاإلرشاد ؛شیخمفید،597،صوقعة الّطف ،رودیمخنف ابی2
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اآ ارهمابعدادشماد دهباشیم پسخدا یاو دلحظه: ااتالمررد دوگفتند
د د مسجلمبجن موخود ااتالمودادا آحضرتبی ،اصحابادخا داناهر

بهخداسوگند!مند هرشراینیبهتهدخجودودجادا موادتجو»توساهگف :
سینهدشمنانتو ابشکادموتاشمشیرد دس یش،خوهگردمتابا یهجدا می

ججنگمواگجرهجیچسجالحی داشجتم،بجاسجنگورلجوخمناس ،باا انمجی
«ادرینتسلیمرنم  ومتاجانبهجانیبانگشانم

اس رجه جام،حضرتابوالفضرشک،باوداترینیا امامحسینبی
پراوادهاود خصوصوداآبهتهد،براآهمیشهد تا یخما دگا شجدهاسج ؛
اورهتالحظهشهادتبرسرتهدوپیما یرهباامامخودبستهبود،ودادا ما جد

وجاودا هشد 
سبججاصججفای تادمتحّیججرمججروهتججبجججاسودایج ادماتهمهتالجم



 تبجاسدجدای مجنججانرهدرمود حسیناس جهانجانح،بها کهبا
 

 





 

 

 همدمجلس 

 های اسالمی آموزهدر  رزیو غیرت
 با محوریت نهضت عاشورا

 *االسالم والمسلمین علیرضا انصاری حجت

 درآمد

هاآدینجیواخالقجی ابجهشجکلیگسجتردههاآزرب،ا دشامروده سا ه
چجوند چنجیندضجاآزبجا الودآ،واژگجا یا د بجدیهیاسج رجه شا ه دته

چنینصف واالیی ابادخوا یاس  و،بایستها د اداینما دهمهاو «زیرت»
،اد«زیجرت »جا بجهاند میجانجامعجهاهتمجامو دیجم ماییموبهبسجطهمجه

ا سجان جاموسودیجن گهبجانوا سجا یاسج رجههمجوا هالهجیهاآدضیل 
دضجایرودیگجرسجاایاهمچجونایجنا دشمتعجالیاخالقجی،بایجد باشدمی

دیجنان، شدتامرتنهایابدوالبتهپرو شود  هادادمیمعنوآ،شکوداگردد
يَماِن  ِّمَن  اْلَغْيَرةَ  ِإَن »:درموداسالمپیامبراس  ایمانو زیجرت،1؛اْْلِ ادهما ا

«شود می اشیایمان
مجدا آد انبجهاوزخجود سجید،هاییرجهزیجرتوزیرتیکیادصجحنه

                                                           
  حودهتلمیهقمپژوهشگر*
 555،ص9،زمن ال یحضره الفقیهکتاب ،شیخصدوق 9
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واهربی ایشان،همجهرربالآحسینیوقیامتاشو اس ؛دیراامامحسین
 جدوهاآمعنوآدجدارردد دگیخود ا،صادقا هبراآپاسدا آاددینوا دش

زیو ا هد این اهایستادگی مود د 

 چیستی غیرت 

1حمّیج وزضجب،اآد لغج بجهمعنج،«ءزینو ا»بهدتح«زیرت»ۀواژ
،پرسج و اموسبردناس وبجها سجانبسجیا زیرتمنجدکو شیپرست اموس

اس رها سان ابهدداعشدیداددیجنیصفت،ود اصنالح2گویندیم«زیو »
آاینواژهد موا د،ویژهبه؛وایین،ِترضو اموس،مالورشو خودوادا رند

اسج ودیگجرانیشجخصیجاگروهجیحّ،اختصاصجآ ودرهچیهیا مربه
بهدداعشدیدح،،صاحبانینجه ،بههمخواهندحریمان ابشکنندویم

3 خیهدیبرم

 بایستگی غیرت 

رجهتالمجه؛چناندا دادمجیدنجرتد  یشجهرجهاسج صفاتیادزیرت،
بهجرهیبجانادیا سجا هجیچرجهاسج یصفتصف ،این»گوید:مییلبالبای
4 « یس 

اس  بههمجینجهج ،ا سانلبیعیودنرآوارنشبنابراین،زیرت،یک
ول    ِإَذا َلوْم »زیرتان اادرادآبیما وزیرلبیعیخوا ده:بیامامتلی   َيَغوِر الَرج 

                                                           
تیاج ؛مرتضجیحسجینیدبیجدآواسجنی،953و511،ص50،زلسیان العیربمنظو ،ابن 9

  999،ص7،زالعروس
 .391،صفرهنگ عمیدتمید، حسن2
  595،ص9،زاخالق در قرآن،آمکا مشیراد  اصر3
 571،ص5،زالمیزان فی تفسیر القرآن، سیدمحمدحسینلبالبایی0
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و    َو َّمْنك  اگرا سا یزیجرت داشجتهباشجد،قلجبودکجرشوا و جه1؛اْلَقْلب  َفه 
 خجودخجا زشجدهاسج لبیعجی؛دیراچنیندردآ،د واق ،ادحال «اس 

داشجتهتنایج انبجه یجهاحکجامتشجری د شا عرهتاا اااهمی دا دزیرت
وّدوَد  َوَحَّد  اْلَحراَم  َم َحَر  اللهَ  َوِاَن  َاال»:درمجود سولاررم اس   َاَحوّد   ّموا َو  الح 
 امحرمجاتخداو جد،رجهباشیداگاه2؛اْلفواِحَش  َم َحَر  َغْيَرِتهِ  َوِّمْن  اللهِ  ِّمَن  َاْغَيَر 
زیجرت، وآادرجه یسج خداادزیو تررسهیچورردوض  احدودوحرام

:درمجودتلجی« زیرتمندان ادوسج دا دخدااس ورردهحرام اهادشتی
ر   اللهَ  ِاَن » ِحُب  َغيو  َل  ي  « دا ددوسج  ازیرتمنجدواس زیو خداو د،3؛َغيور   ك 

شجدتبرخجو دزیرتجانبجهبجابجیبهجه اهمی زیرتبودره سولخدا
ج شستهبجود حیهایشباتلید یکیادحاره ودآپیامبر مود می مکی

 گاهادشکافد بهداخرانحاره،العاص)پد مروانوتموآتثمان(بنابی
رجرد ودیگرادرادداخرحاجرهگجوشمیودددا هبهسخنانپیامبر مودمی

جمدوگوشحیدرمود:برواو ابیاو  حضرتبیروناتلیبهپیامبر م اکی
4او ابهلا فتبعیدررد  یهگرد واو ابهداخربرد پیامبر

 ورزی  های غیرت عرصه

 . غیرت ناموسی1
مختلفی ابعاد اس  اموسیزیرتان،مهمبسیا ابعادادیکی دا دزیرت،

ددنلنمجهیجاتعجرضقصجدرجهاسج چیجهآهربرابرد  اموساددداعان،و
                                                           

 191،ص1،زیالكاف رلینی،9
 999،ص79،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،2
 191،ص1،زفروع الكافی رلینی،3
 959،ص3،زالغدیر تبدالحسینامینی،0
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 اهمسربه وحیوجسمی  دهدقرا قصدسوءمو د ااوحریموداشتها سان
بجهخداو جدان اا دشمندرهوقد گراناس اما تیخا واده،ودندین، گاهاد

ادسوآدیگجر، رندپاسدا آاما  اینادوجود،تمامبابایداو یهوسپردهمرد
جهج تجاملیوخجا وادهبنیجانحفجظضجامن اموس،برابرد «آمدا زیرت»

 اینپاسجدا آوزیجرتد ترصجهحفجظبودخواهدجامعه وا یامنی حفظ
اآبرخجو دا اسج  ادهمجینجانوتف  اموسوخجا واده،اداهمیج ویجژه

د لولسفرود رجربالبجه گهبجا یادحجریماهجر وس رهامامحسین
رجه ظامید  ظرگردج ؛چنانپرداخ وحتیبراآاینامر،تارتیکبی 

 صجبهمبهمتصر اهاخیمهتمامداددستو ،رربالبه سیدنادپسحضرت
ادوبکننجدخنجدق اانالجرافودهنجدقرا وسطد  ابا وانآهاخیمهورنند
1 رندحملهبی اهرخیامبهسرپش اددشمنمبادارنندتاُپراتش

د ورجردددجاعخجویشخجا وادهحجریمادداش ،توانرها ااتاحضرت
او جداآتجارمکخواس ؛دیگراناداخرینلحظاتتمر یهد اینخصوص

هجیچادخجویش،خجا وادهحجریمپاسدا آوصیا  ادبراآرهبما دتا یخد 
وِل الَر  آِل  َيرَحم   راِحم   ِّمن َهل»حضرتدرمود:2  کرددروگذا تالشی  ارِ ْختوالم   س 

ر   َّناِصر   ِّمن َهل بناءِ  ِبحير   ِّمن َهل ااَلطهارِ  ةالّذري َينص  ول اِلَ ّ  ِّمن َهل، الَبت 
ُب  ذاب   َيوذ 

وِل الَر  َحَرِم  َعن تجرحمبرگهیجدهپیجامبرخا جدانبهرههس اآرننده حمایا3؛س 
رجههس رسیایا؟دهدیا آ اپیامبردرد دانرههس اآرنندهیا آایا؟رند

برسدبتول دهراآ]درد داندریادبه  سولخا وادهادرههس اآرنندهدداعایا؟
 «رند؟دداعخدا

                                                           

 953،ص5،زمقتل الحسین خوا دمی،9
 507،ص1،زالفتوحتثمرودی،أ ابن2
 975،ص9،زحیاة االمام حسین باقرشریفالقرشی،3
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گجودالد حسینامامخو ینپیکررهتاشو ازروبسرخآهالحظهد 
 او د جدیجو شامجامآهاخیمهسوآبهابوسفیانال،بود شستهد خونقتلگاه

بجردا جوآحضجرت  سیدامامگوشبهد ان الهورودرانگریهصداآ اگاه
دشمنانخنابوبرخاس خود !سفیانابیالپیرواناآشمابرواآ»:درمودبه
1«باشید ادادمردالاقر،ترسید میقیام ادو دا یددیناگر

زیرت اهرالبته  داش بی و دآ رربال به ایشانبلکه؛اختصاص
 مود د میاینخصل  ا تای ی،شرایندمانوود همههیشهم

د ومدینجهشجهرد مجن:گویجدمجی،مدینجهاهجالیادیکجیمجاد ی،یحیی
دختجردینب،رهبودمنهلیپهلوآمنهلموبودمتلیمؤمنان،امیرهمسایگی

 ااوقامج وقجدرسجیگاههیچ!سوگندخدابه رردمید دگیا ااد تلی
میهرگاهاو  شنیدهم ااوصداآو دید به گجوا شججّددیجا تبجهخواسج 

بجراد ا شومؤمنجانامیجرپد شهمراهبهوشبدلد برود،خداپیامبر
،دینجبفتشجّرایجنگو جهمجو دد تلجی  د میحسینوحسن

َر  َاْن  َاْخَشى»:درمجودمیحسنامامبهخناب َِ  ِاَلوى َاَحّد   َيْنّظ  ْخِتوَک  َشوْخ  ا 
 «رند گاهدینبخواهرتا دامبهرسیرهدا مبیم2؛َزْيَنب  

تنها سب به اموسوخا وادهخودزیرتمندبجود،، هامامگفتنیاس ره
یهیجدهااموختهاس  د سزیرتمندآوشراد به اموسدیگران ا یهبها سان

جوییو ا یورجام،بااینکههمه وعوسایرشجهوتخودتهدآد دمانوالی 
اش ابهبا وآشجوهردا تفیفجیرامرواییبرایشدراهمبود،چشم اپاکوهرده

بهجاآاینکهد برابراین دتا ،وارنش شاندهد،با،دوختهبود پد شمعاویه
                                                           

 15،ص51،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،5
 155،ص2،قسم99ز،عوالم العلوم و المعارف واألحوالبحرا یاصفها ی،تبدالله 2
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اناهمسججاخ تججادنپارججدامنگججرآود وغودریبکججا آ،مقججدماتیدججرحیلججه
الودپسجرشیهیجدبکشجا د ججدارنجدوبجهبسجترگنجاهشمسلمان اادشجوهر

 قشۀوایستاد،ادقضیهباخبرشدود برابراینتصمیمدش تلیبنحسین
سجالمبجندن ا هدشوهرشتبداللجهبرابساخ  امامشوممعاویه ا قش

قنج ،مسجلمانوپجاریههاندیهید اادخجا وادۀبادگردا دودس تعدآوتااو
مندآخوداش ا مایانرردوتالقه مود ایشانبااینرا ،هم وزیرتالهی

 ابهحفظ وامیسجامعۀاسالمیابرادداشج  ایجن دتجا رجهد دمجرهمفجاخر
1ا د امیهبود،براآهمیشهد تا یخبهیادگا موگویاآستمگرآبنیتلیال

 . غیرت دینی2
واسجالمریجانبجه سب مسلمانا سانرهاس ایندینی،زیرتادمنظو 

اناججراآود حفظتوانتمامباباشدوحّساسشود،میمربوطبهدیناوا چه
ایجنبجر رنجدجلجوگیرآانبه سب تعّرضیوخدشهترینروچكادوبکوشد
تعلم،وتعلیمصبر،وح،بهسفا شادمنکر، هیومعروفامربهجهاد،اساس،
یادشده،موا دادهریکچرارهگیرد؛قرا دینیزیرت استاآد توا دمیهمگی

سواد سجِرانضجّدبجادیگجر،سوآادواس مؤتراسالماحکامتحکیمد یک
وا َوِإَذا َّنَزَلوْت »:درمایدمی کته،تلیاینبهتوجهبا دا دستیه َّناِزَلوة  َفواْجَعل 

ْم  َسك  م  َأّْنف  وَن ِديِنك  شجما ایجاججاندیجن]رجهامدپیشاآحادتهرههنگامی2؛د 
تجادیجن،وا دشتظم « ا دینتان ه اددارنید؛خویشجانرند ،تهدیدمی

الهجیبایجدهاآحّا هاوا سانتهیهترینان،حتیبقاآبراآرهاس حّدآ
دداشو د

                                                           
 بهبعد 919،ص5،زاالمامة والسیاسة دینو آ،9
 951،ص9زالكافی،  رلینی،2
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وسجّن  سجولجه پاسدا آاددیجنحادتهتاشو ا یهامامحسیند 
بهشهادت سیدواهربیِ حضرتهمبهاسا ت د ؛یعنیپجسادخدا

هجا،دیجنوا دش،اوضاعجهاناسجالمدگرگجونشجدد گذش  سولاررم
 وآ،د تصریهیدبهظهو هاظهو  مود اوزاینرجتحریفگردیدوبدت 

رهمنکروحیودیا  گش  مصیبِ بدترانبودرهیهیجدتمجامیسید؛چنان 
 و،امجامداد!ادایجناینرردا  اد موقعی خالدج اد سجولخجداا اجاممجی

یهیجدمجردآ»   خواسج ،درمجود:هنگجامیرجهیهیجداداوبیعج حسین
1«رند هوتباهیمیگناهاس واشکا اگناخوا ،قاترادرادبیبدرردا ،شراب

 مایدوباهاپاسدا آمید چنیندضایی،امامباتمامتواناددینوا دش
امربه  هیشعا  و بینمعروف اد د صدد برمیادمنکر یهید حکوم  اید؛بردن

ْج   َلْم   ِإِّني»رهدرمود:چنان ْفِسّدًا َواَل َظاِلمًا َو   َأْخر  ِإَّنَما َخَرْجت  َبِطرًا َواَل َأِشرًا َواَل ّم 
ْنَكرِ  وِف َوَأّْنَهى َعِن اْلم  ر  ِباْلَمْعر  ِريّد  آّم  َحَمّد  أ  َّمِة َجِّدي ّم  ب  الَصََلَح ِفي أ  2 « ... َأْطل 

مسا لی به امام دیگر، سوآ ظالماد  هبرآ حارمی  منکراتما ند: و،
میدین اشا ه امویان ا دشددایی و دین  دتن بین اد حکایتگر ره هاآ ماید

 اس ؛ ِم   َرَأى  َّمْن »ا سا ی ر  ْسَتِحَلا ِلح  ْلَطاّنًا َجاِئرًا ّم  َّناِكثًا ِلَعْهِّد الَلِه   الَلهِ   س 
َخاِلفًا ِلس   وِل الَلهِ ّم  3 «...  َنِة َرس 

 ماید،دا س د جنگی ابرابرشرر میباوجوداینکهمیامامحسین
تربردتاتاب رندرهحفظدین،اداهربی هممهمامااهربی  اباخودمی

شایستگیوظیفهرهبهاینامرشناختیتمی،داشتند،بهاس  اهربی امام
گاهدا وآزمها ابهدرص تبدیرررد دوهیچندوتهدیدخود امحق،ساخت

                                                           
 35،صوقعة الّطف،رودیمخنف ابی9
 39،ص5،زطالب آل ابی مناقب،شهراشوب ابن2
  579،صوقعة الّطف،رودیمخنف ابی3
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وزیرتدینی ابه مایشگذاشتندد بغر گردتند؛بلکهما ندامامحسین
َم »:شهادتامام اقربا یودیباییخوا د د ْرباَن  هَذا ِّمّنا َتَقَبْل  َالّله  1 «اْلق 

ضرت یهد لولتا یخ،د زیرتپیروانانحزیرتدینیسیدالشهداء
زیو ا جهوشجااتا ه،حکجما تجدادسجلمانرهامام احجر قشداش ؛چنان

 شدآ اصاد  مودوایند حالیبودرهایندتجواممکجنبجودد ا تبالجاتو
معامالتایرانبارشو هاآدیگرتمتیرداشتهباشدوامجام ابجهضجّدادادآبیجان

متهمرنند 

 پوشش و آرایشدر  غیرتی بی
زیرتی،بیشترد ترصهپوششوا ایش مودپیدارردهمتمسفا ه،امرودهبی

پردادیم اس رهد ادامهبهتوضیحهریکمی

 . پوشش1

اآاسج رجهرمتجر سدد حاابد انما،زیرتحلقهگمشدهبه ظرمی
شجدهاسج    جگمو دتوجهقرا گردتهواین ودهاد جامعه،زیرتخیلیرم

هاآاسالمی،تواقبشجومیدا درجهشجاهدتوجهیبها دشزیرتیوبیاینبی
انهستیم؛ما ند:ادهایشوحشتناکاما لالق،باال دجتنسجّناددواز،ادجهایش

ها پاشیدگیبنیانخا واده وابط امشروعد بینمردم،ادهم
وانبادداعد برابران،ایادشمندقطحیاوحااب ا شا هگردتهاس رهبت

حاابی اد مانررد؟ایاوق ان رسجیدهاسج رجهبفهمجیمزیجرت،شیوعبی
هدفاّولیاس رهدشمنان شا هگردتندتاد گامبعدآ،حااب اهدفقجرا 

دهند؟

                                                           
 913،ص55،زعوالم العلوم والمعارف واألحوالبحرا یاصفها ی،لله تبدا9
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هاآحاابی،بادقدانیجاضجعفزیجرت ابنجهدا دو یشجهبدحاابیوبی
اشوهراناس رجهد پیشجگاهخداو جدمسجئولتمدهان،ضعفزیرتپد انی

شجو د،شجریکخواهندبودود گناها یرهدخترانوهمسراِنا هامرتکجبمی
ورًا َوَأَّنا َأْغَير  ِّمْنوه    َأِبي  ِإْبَراِهيم    َكاَن :»درمود دخواهندبود پیامبر   َوَأْرَغوَم   َغي 

ْؤِّمِنينالْ   اَل َيَغار  ِّمَن   َّمْن   َأّْنَ    الَله   تجرادپد مابراهیم،بازیرتبودومنبازیرت1؛م 
«مالد اویم خداو دبینیمؤمنی ارهزیرت دا د،بهخاکمی

ها،زیرتبههمانا دادهحاابوحتیبیشادان،مغفولد برخیخا واده
ضمن کوهشبعضیمجردمتجراقرجهد ا شجاند بیجرون تلیما دهاس 

2؛اَل َيَغوار    َّمْن   الَله    َلَعَن »اآبامرداناختالطداشتند،درمود:منهلبهصو تد نده
َيوا َأْهوَل اْلِعوَراِق »همچنین،درمود د:«خدالعن رندرسی ارهزیرت دا د!

َواِفيَن الِر  ْم ي  ِبْئت  َأَن ِّنَساَءك  وَن ّن  بهمنخبجر سجیده3؛َجاَل ِفي الَطِريِق َأ َّما َتْسَتْحي 
حیجاخجو د؛ایجاایمجانوالابجالیمیشانبهتنجهمجردانبیرهد ا تاند بادا تنه

«؟رنید می
رسیرهزیرت دا د،د واق ،خیجرآد او یسج وادایمجانبجویی بجرده

پذیردرههمسریادخترشبدونی و،یکا سانمؤمنزیو هرگه ماس  اداین
تریانبهخیابجانهاآد نده،تنگ، ادک،محرکو یمهحاابمناسبوبالباس

زیججرت،ادایمججاناسجج و»درمایججد:میرججه سججولارججرمبیایججد؟د حالی
 4 «بندوبا آ،اد فاق بی

برایناساس،تلماآماد برابجرهمسجرودختجرانخجود،زیرتمنجدبود جد 
                                                           

  953،ص500ز، بحار األنوار محمدباقرمالسی،9
  551،ص71 همان،ز2
  551،ص5،زالمحاسن احمدبرقی،3
 555،ص9،زمن ال یحضره الفقیهکتاب ،شیخصدوق 0
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والمسجلمینحسجناالسجالم پد شهیدحاج،مصنفیبهشتیشهیدهالل ای
رجربالبجهدیجا تهمسجرشباتصمیمگرد ،ادتلماآاصفهانبودرهبهشتی

بایجدبجهچهجرهرجههااصجرا رجردگذ  امجهمسجئولایرانوتجراق،برود د مرد
دنایجنک:یجگفج  ایشان مایمتنبی،،گذ  امه گاهرنموباتکسهمسرتان

 جه،مجنخجودم پذیرد وتمریدرردره:گذ  امهولیمسئول؛را  اا اامدهد
تمجاموسه ودا اجاما جدایشان امتناعرردمردانبه گدهم!خواهمتنبی،می

مودج، شجد ایشجانولجی؛نجددت وبهدیا تامجامحسجین ددّوا رنترلشد
اللجهاشجردیاصجفها ی منهلایجآد چند ودوبرگش ررما شاهسرا اامبه

 د:چجرابجهدیجا تیدمجردمادایشجانپرسجبادگشج  وبهاصفهاناقام  موده
ایجنقضجیه!ما ا نلبیجدمامحسینپاسخداد:امشّرف شدید؟اقاآبهشتی

 دتنجدوایشجانوبجهخجدم امد جددا رانادسجفربعدادچند ودآ، گذش 
معاملهرنیمواناینکهتمامتجوابدیجا اتخجود ابجهشجما:اقا!ماامدیمگفتند

چهسّرآبودهوشماتوابرربالآ ردته ابهمابدهید!حاال،بدهیمود توض
واندا جران اوجوداو دههاآ ابراآایندا رانبچهصحنهاینکهامامحسین

1د!دا خدامی،گو هبگویندا داینرهحاضرشدهمنقلبررده

 رایش . آ2

 و،د  وایجاتمتعجددآخوشجبورردندیباگرایی،امرآدنرآاسج  ادایجن
ادیکسجو،ولجهوم5و  گموآدن4توجهبهدیباییچهره3ا استن اخن،2دن،

                                                           
 از علما یهای داستانی،تلیرضاحاتم  ک: 9
 500،ص50،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،2
 595،ص9،زهوسائل الشیع شیخحّرتاملی،3
 990،ص55،زبحار األنوار، محمدباقرمالسی0
 509،ص71 همان،ز5
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ا استگیشوهربراآدنادسوآدیگر،مو دتوجهقرا گردتهاسج ؛امجاد بجا ه
یکشود:اّول،ا ایشدند محیطخا جهوا ایشد انبایددومنلبادهمتفک

دادنبهدیگران د خصجوصمنلجببراآهمسر،ودوم،ا ایشخودبراآ شان
 خس ،اسالمباخودا اییودین د انمخالفتی دا دوا ان ابجهایجنمسجئله

هجاآسفا شرردهاس ؛ولید با همنلبدوم،اسالمبجاخجودا ایید مکجان
ا ایجشد جانایرا جی بجا هد«رجوُمجداِ»مالهدرا سجوآاس  تمومیمخالف

 ویسد:می
چهرهخجود اپشج ،د انایرا یدیگرواقعیودلنشین یستند ،هاصو ت»

درهد ان رنند جاآتعابدا قابسنگینیادا ایشوتمردیباییمخفیمی
پو  جوهجاآدجیلمهجاآشجبیهسجتا ه،هجاآدینجیخجوداموده،باوجوداینرشو 

هاآا وپجابسجیا رجمبجاچنجینمجوا دآرنند ماد خیابانمیامریکاییا ایش
،خجوبیالقجارنجدصو تد انبیشترادا کجهحجّس،د ایرانشویم می وه وب

1 «ها د   ا گیمیشهوت ابرحّس

 سازی غیرت  روش نهادینه
،بجرودبجینادتللجیبجههرگجاهرجهدا د ابجدندداتیسیستمحکم،زیرت

د تفجاوتیوبجیزیرتجیبیدیرا؛بیندمیاسیبآا سا یهاا دشودینساختا 
دینججیدرهنججگسججاختنمخدوشد صججددرججهرسججا یوگججها انبججدت برابججر

ورنجدمیبیشجتر اگنجاهبجهجسجا توجر ج دمینجه،هستندهاآالهیوسّن 
شود میجامعهسنوحمختلفد هاا دشددودنموجب

این ایجنهجاآ اهادیکی  مود هادینه اآو دزیرتدرهنگبایداساس،بر
بجاوهجمگیجردصجو تادهاییاحساسباهمتوا دمیرهاس ادهاییزیرت،امر

                                                           
http://titre1.ir/fa/news، شا ی:5 برگردتهادپایگاهشبکهخبرآجتحلیلیتیتر9
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پیامبرخدا!ایابجهمجنآامدوترضررد:اخدم  سولخدایجوا  تنبیه
یسخن،مجردمبجهاواتتجراضررد جد؛ولجدهید،د ارنم؟باگفتناینیاجادهم

تجرامجدود جوان هدیجك«بیا!ک هدی»ومالیم درمود:آسردپیامبر،باخون
بامجاد تجوآایادوس دا »برابرپیامبر شس  حضرتبامحب اداوپرسید:

لجو ،مجردم یجههمجین»گف : ه،ددای شوم!پیجامبرادامجهداد:«چنینرنند؟
آایجادوسج دا »گاهحضرتدرمود:ان«ندباماد شانچنینشود  یستی اض

ججوانگفج : جه،دجدای شجوم!حضجرتدرمجود:«بادختجرتجوچنجینرننجد؟
سجپسحضجرتادججوان« یسجتند یگو ه،مردمد با هدخترا شان اضهمین»

ججوانماجددًاا کجا رجرد «پسجندي؟یخواهرتمجآایااینرا  ابرا»پرسید:
رهشدیدًاادسؤالخودپشیمانشدهبود،ادپیامبرخواسج تجاد یند حالجوا

َم ِإْغِفر »حقشدتارند حضرتدس برسینۀاوگذاش وچنیندتاررد: َاَلله 
گجردانکخدایا!گناهاو اببخشوقلباو اپا 1؛َذّْنَبه  َوَطِهر َقْلَبه َوَحِصن َفْرَجه

بجابجدینترتیجب،پیجامبرارجرم« گاهدا !یتفتیبهبیگوداماناو اادالود
زیججرتانجججوان،او اادایججنتمججردشجج پشججیمانآوشکوداسججادکتحریجج

رهادانپس،منفو ترینرا  هدانجوان،دحشابود لو آساخ ؛به
  مجودشجدتبرخجو دزیجرت،بهباشجخصبیاس الدمگاهیهمچنین،

وول  الَلوهِ :»درمودگناهانمقابرد زیرتد با هتلی   َّنْلَقوى  َأْن  َأَّمَرَّنا َرس 
وه    اْلَمَعاِصي  َأْهَل  ج  ْكَفِهَرة    ِبو  اهجربجارجه مجودامجر امجاخجدا سجول2؛ّم 

 «رنیم برخو دخشمگینگردتهو وآباگناهکا انومعاصی

بود شستهقینقاعبنیبادا د مسلما یبا وآ ود،کی پایینیهودآکی 
برخاس ،دنانوقتی رردباالسنااقبهشود،متوجهاینکهبدون اوآپیراهن

                                                           
 59،ص9،زتفسیر نمونه،ودیگران  اصرمکا مشیرادآ9
  19،ص1،زالكافی، رلینی2



   951  های اسالمی ورزی در آموزه غیرت

 

رردنمسخرهبهخودهاآخندهباحاضریهودیان شداشکا بد شادقسمتی
 وتیرا ،اینرها اااد شدبلندمسلماندناندریاد پرداختندمسلماندن

مسلما انادیکیشد،میمحسوبمسلما انتف بهرایدهنوتحقیر
رش  ااوورردحملهیهودآانبهزیرتمند، مردانبه یهحاضریهودیان 
1  سا د دشهادتبه ااووبرد دهاوممسلمان

 ، الگوی عفت و غیرت اهل بیت
ییک یهحااب شودمیتممیناوتجفافسجایجهد دن،یا جسجا جرجرامج 

جامعجهحفجظودنیپاردامنوسجاختنتجفجیجفآبجرارهاس یدیناحکاماد
آبجراتاشجو ا یجه هضج رجهاس ؛چنجانشدهتشری یاخالقآهایالودگاد

جایگاه یهمسلماندنتفافوحاابان،سایهد  بودیدینآهاا دشآاحیا
بجاچجه سجال ،دودمجانوربجريدینجبوحسجینامامویاد  اخود

دینجب گشجتند جابگجوهرایجنیجاداو خجویش،تمرشیوهباچهسخنا شان،
ا جد تجفججافوحاججابآالگجو،براآد انحسینامامخا دانوآربر

اداوتظجیمحماسجهد مشجا ر تجیند ایجنجان خنیجروحّسجاس سجال آ
شجد د؛همگجاناسجوهوررد جدمراتجاتهجم اتفافومتا  خود،یاجتمات
ها،بهاسجا تگجردتند جانودختجرانورردبازا تخیمهیدشمنسعهرچند

امیه،شخصجی ا جان امختلجفبجهصجو ِتتجوهینآگردا دنا اند شهرها
تحقیر ماید 

حرم خا دان سجال وبجهکبهیهیدبراآهتاتتراضحضرتدینب
 جاند برابجر گجاهشجهرگردا جدنامعرضتماشاگذاشجتناهجربیج وشهربه

د جان2هاسج   وشنیبراینمقاوم برسراصولوا دشآ امحرمان،شاهد
                                                           

 999،ص1،زحجة التفاسیر وبالغ اإلکسیر سیدتبدالحا بالزی،9
 509،ص(حسین العوالم )امام،یاصفها ی تبداللهبحرا 2
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هایشجانبجهزجا ت دتجهبجودوبجاوضج اهربی ،باا کهاسجیربود جدولباس
رهدشمناناتتراضررد د؛چنانی امنلوبد معرضدیدمردمبود د،برهّتار

اهرآتماشاآرنیدبرایایاشرم م»درشیدره:رلثومد رودهبرسرمردمدریاامّ
د دو اناقام چند ودهد رودجههجم،دینجب1«اید؟جم شدهبی پیامبر

هنگجامو ودبجهشجام،2اجاده دادرسیجهرنیهان،وا دانخا هشود آربر
وا درننجدرجهآاشمر اللبیجدواداوخواسج تجاا جان اادد وادهرلثومام

آمنّهرشهدا ادو تر گهدا  دتامردمبهتماشجاآباشدوسرهاآاجتماعرمتر
امجاشجمربجرتکس3 گاهرننجد؛ا هاپرداخته،رمتربهچهرهاهربی پیامبر

4تمررردواسیران اادد وادهساتاتوا ددمش،ررد 
،براآهمگجاناسجوهرجاملیاسج تجامدا آوحااباهربی تف 

شایسجتگی سجب بجه گهبجا یادحجریمخجا وادهخجویشقیجامرننجد؛البتجهبه
گو هحفظجانو اموسبرا سجانواججباسج ،حفجظتفج  یجهالدمهمان

برخی اما  وابجطادبرخجید صجرداً اخجودزیجرتابرادمحدودهمرداناس ؛
بجادنمجهاحوشجوخیرجهرنندمیگمانوبینندمیچنا یاندسادهاآوخاص

 دتا هجاآبجه سجب حّساسجیتیدلیجر،همینبه! دا دزیرتبه بنی امحرم،
خودآهاجلوهدهندمیاجادهاوبهو دا  دخودهمسر دیجدمعجرضد  اد ا ه

مجردهجیچاینکجهادزادر!بپرداددشوخیومهاحبه امحرمباودهدقرا  امحرم
قجرا  جامحرم فسجا یهجاآ گاهمعجرضد  اموسجشبپذیردتوا د میزیو آ،

گیرد 

                                                           
 500،صالحسین مقتل  تبدالرداقمقرم،9
 595 همان،ص2
 531،ص9،زاعیان الشیعة سیدمحسناالمین،3
 970،ص9،زحیاة االمام الحسین،ی باقرشریفالقرش0



 

 

 زدهمیامجلس 

 ها و عوامل شقاوت دشمنان امام حسین زمینه
 *االسالم والمسلمین مصطفی آزادیان حجت

 درآمد

ادجریناسج  قیجامبخشوتحّرکاآتظیم،معردج ماجراآتاشو ا،حادته
براآا سانا دیشجمند،هجمصجحنهتعلجیماسج وهجمجایگجاهامامحسین

امودا درهبراآحفظدین،بایجددجدارا آ مایجدوادتبرت تاشو ابهادمیمی
سادبرگیرد؛یعنجیخجود ابجاهاآمعنوآوا سانن یهتبرتجاآصحنهاجاآ

ایناسوهتا یخیمقایسهرندوبفهمدد چهحالووضعیتیاس ؛چجهچیجهآ
1رندوچهچیهآبراآاوالدماس ؟او اتهدیدمی

د این وشتا ،بهد بالپاسخبهاینپرسشهسجتیمرجهبجاتوججهبجهحادتجه
گجردد رسجا یرجهامجاماوتواملیموجبشقاوتا سانمیهتاشو اچهدمینه

ویا انباودایش ابهشهادت سا د د،مسلمانواهر مادبود د؛اماحسین
تلروتواملیچندموجبشدتاا هابهجنگباولّیخدابرخیه دود  هایج ،

ومشو د بهتذابسودانالهیگردتا گرد دوادسعادتد د یاواخرتمحر
                                                           

 تضوهیئ تلمیپژوهشگاهتلومودرهنگاسالمی *
 15ج10،صعاشوراییسخن  21 تلیرضامختا پو قهرودآ،9
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 معنای شقاوت و اقسام آن 

»د لغ ،ادماده«شقاوت» ِقیی بهمعناآحالتیسخ ودشجوا اسج «شی
د 1دا د؛رها سان اادپیمودن اهخیر،شایستهورمالمجادآومعنجوآبجادمی

»،ادماده«سعادت»مقابر، ِعدی اس رجهبجرُسجرو وشجادآقلبجیداللج «سی
شود ا چجهد ایناجامجو دشقاوت،بهدو وعد یوآواخروآتقسیممی2دا د 

 ظراس ،شقاوتاخروآاس رهد اصنالحقران،بهمعناآو ودبهدودخو
ِت ّال َتكَلُم َنْفٌس ِإّاّل ِبِإْذِنِه َفِمّْنُهْم َشِقى َوَسعيٌّد »چشیدنتذابالهیاس ؛

ْ
یْوَم یأ

َما اَلذیَن َشُقوا  *
َ
فيـٌر َوَشـهيٌق َفأ ََ ان ودرجه]قیامج  دجرا3؛َفِفى الّّناِر َلُهْم فيهـا 

،گروهی دوابدبخ ،گوید گروهیرسجهبهاجادۀاوسخن می سد،هیچ
 جدوبجراآا جاند ا اجا،ددیجراخوشبخ ؛اماا هارهبدبخ شجد د،د اتش

 «هاآلوال ی(اس  هاآبلند(وشهی،) اله)دریاد
منجدآادانرریم،سعادتاخروآبجهمعنجاآ یجربجهبهشج وبهجرهد قر

َما» عماتاناس ؛
َ
امجاا هجارجه4؛ِفيهـا خاِلـِّدیَن  اْلَجَّنـِة  َفِفـي ُسِعُّدوا اَلِذیَن  َوأ

«خوشبخ وسعادتمندشد د،جاودا هد بهش خواهندما د 
ا ساند اینشقاوتوسعادتاخروآ،پیامدباو ها،را هاوسبکد دگی

ُُ »د یاس ؛ ُُ  * َفَمْن یْعَمْل ِمّْثقاَل َذَرة  َخيًرا یَر پس5؛َوَمْن یْعَمْل ِمّْثقاَل َذَرة  َشًرا َیَر
اآودنذّ هبیندوهررسهماآرا خیرا اامدهد،ان امیودنذّ ههررسهم

«بیند را بدرند،ان امی
                                                           

»،ذیرواژهواالعالم ةغلالمنجد فی ال لویسمعروف،9 ِقیی « شی
« سعد»،ذیرواژه17،ص9،زمعجم اللغةدا س،بن احمد2
 1ج1 هود،ایه3
 503 هود،ایه0
 3ج7 دلهله،ایه5



   963  .ها و عوامل شقاوت دشمنان امام حسین زمینه

 

 های شقاوت  عوامل و زمینه

شود،ایناس رهچرابرخیباوجودایمانبهپرسشیرهد ایناامنرحمی
،گمراهوبدبخ و ودقیام ،هما نددشمنانامامحسینخداوپیامبر

شو د؟می
 د:د و یوبیرو ی اتلرشقاوتا سان،بردو وعرلیاس رهتبا ت

بینجیو دوشامرجهانتلرد و ی،امو آاس رهد د ونا سان یشهدا
شود ایجنتلجر، قجشمهمجید اخالق،یعنیاوصافوملکاتد و یاومی
ا دیشجندواخالقیجاتورجهمیگو ها تخابسبکد دگیدا دود واق ،ادرادان

ادرودهبرونهمانتجراودرجه»رنند؛رند،تمرمیشاناقتضامیملکاتد و ی
«د اوس  

شودواو ابهیعنیامو آرهادبیرونبرا سانتحمیرمیاماتلربیرو ی،
رند؛ما نددشا واجبا دستگاهحکومتیتبیداللهبندیادرهبارا آوادا می
وتنمی بهپولومقام،رودیان ا وا ۀ بردباامام،قتر،شکناهتهدیدبهد دان

ررد حسین
شقاوتا ساندا د،توامرد و یاس ؛د اینمیان،ا چه قشاساسید 

یعنیضعفایمانواخالق؛دیرادردآرهایمانقوآومبا یاتتقادآمحکمجی
داشتهواددضایراخالقجیبرخجو دا باشجد،هرگجهدچجا گمراهجیوشجقاوت

 َفـال ُهّداَّي  اَتَبَع  َفَمِن »توا دباهمۀتوامرشقاوتمقابله ماید: خواهدشدومی
شودو هد   جهررسادهدای منپیروآرند، هگمراهمی 1؛  َیْشقى َوّال َیِضُل 

باشجاات د برابجردسجتگاهداسجدیهیجدرهامامحسینچنان«خواهدبود 

                                                           
  599 له،ایه9
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َبواِيع   اَل  َوِّمْثِلوي»ایستادوخطتهتمندآ ابجراآهمجهترسجیم مجود: 1؛ ِّمْثَلوه   ي 
 یهباامامخمینی«رند هررسیما ندمنباشد،بادردآما ندیهیدبیع  می

د برابرحکوم شاهنشجاهیوداسجدپهلجوآالگوپذیرآادحسینبنتلی
قیامرردوبهپیرودآ سید بهدلیراهمی توامرد و ی،دشمناناسالمامجرود

اخالقپجاکجوا جانمجؤمن ا دتاادلری،جنگ رم،ایمان،بینشواد تالش
ویجژهجوا جانیجکمملکج ،اددا نداگرمردموبهخوبیمی ابودساد د ا هابه

توا ندبهد ونرشو  فوذررده،همجه احتیمید ونسس وتوخالیشو د،به
2هاآمعنوآومادآان اچپاولرنند تروت

پردادیم:میترینتوامرشقاوتد ادامه،بهبر سیمهم

 . ترس1

ترس،یکیاد ذایراخالقیاس  اینصف  کوهیده،مایۀذلج ودبجو ی
شود  قنۀمقابرترس،شاات وشهام اسج رجهادتادگیا سانمیوتقب

هاس و جهترینپایۀسربلندآوتظم ا سانترینرلیدپیرودآواساسیمهم
سیاسیواجتماتیوحتیتلمجی، قشجیهاآتنهاد میدانجنگرهد میدان

درمایجد:میقراند با ۀ ادشاات واستقام یجا انپیجامبر3رلیدآدا د 
ْل » وَن  َهْل  ق  ْسَنَيْين ِإْحَّدى ِإاَل  ِبنا َتَرَبص  ،ججهیکجیاددوبگوایجاد بجا ۀمجا 0؛اْلح 

« یکی)پیرودآیاشهادت( اا تظا دا  د؟

                                                           
 991،ص55،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،9
اآ، شا ی:اللهالعظمیخامنه سا یددترحفظو شراتا حضرتای    ک:پایگاهالالع2

www.Khamenei.ir
 999،ص9،زاخالق در قرآن  اصرمکا مشیرادآ،3
 19ج15 توبه،ایه0
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برپایۀمعرد وایمانبهاینکهد تالمهستی،تنهاپناهگاهویا انپیامبر
بی و  اچیه قد تاو برابر دیگراند  خداس و بهمؤترحقیقی، خوبیاتر د،

دید درهد میدان بردبرسردو اهیقرا دا  درهسرا اامهردو،بهش ومی
ن،سعادتاس خشنودآح،تعالیاس ؛ اهیبهسوآشهادتره های ا

ما دنوپیرودآرهانهمباتثادتخا د د یاواخرتو اهیبهسوآد ده
اَلذیَن قاَل َلُهُم »درماید:اس  خداو دد ستایشایمانوشهامِ اهرایمانمی

الّلُه َوِنْعَم الّّناُس ِإَن الّّناَس َقّْد َجَمُعوا َلكْم َفاْخَشْوُهْم َفزاَدُهْم إیماًنا َوقاُلوا َحْسُبَّنا 
مردم)لشکر»]بعضیاد مردم،بها انگفتند:اینهارسا یبود دره9؛اْلَوكيُل 

امااینسخن،بر«ا د؛ادا هابترسید!دشمن(براآ]حملهبه شمااجتماعررده
 «ایما شانادهودوگفتند:خداما ارادیاس واوبهترینحامیماس  

رجهمجو دسجتایشبود جد ا یشااعوباایمانداشج  یهیا امامحسین
اآایایا انخجود اادمجودهپرسید:ادامامشبتاشو ا،وقتیدینبربرآ

ّد َقولَ  هِ الّلوَو »اآ؟حضجرتد پاسجخدرمجود:وبه ی واستقام ا انپیبجرده
وّنِ أستَ س يَ قَعواأل َ  شوَو  األاّل إم فويِه  ّدت  َجوموا َو م َف ه  وت  لَ بَ  وّنوى د   ةِ َيونِ الَم بِ  وَن س 
بهخداسوگند!ا ها اادخود ا دموادمجودم؛2؛أِّمه ِب حالِ لى َّم إ فَل الِط  ستيناَ  إ

شجدند د ا هاجهدالو انوواالگهرانباصالب واستوا  دیدم ا انبجهرشته
«ا د  رابمن،هما ندرودکبهشیرماد مم وسومشتاق

ایمانقوآ،تامرشاات وسعادتاسج ،ضجعفرهگو هبنابراین،همان
رجهایمان یهتامراصلیترساددشمنانخداوشکس وشقاوتاس ؛چنان

شدند جانویتیمجیدرد جدان،دمینجهترسرودیانادد دان،شکناه،مرگوبیوه

                                                           
 579 التمران،ایه9
 959،صلحسینمقتل ا تبدالرداقمقرم،2
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همکا آا هاباتبیداللهبندیادشجد رودیجانبجاوجودا سجالهجها ان امجهبجه
دتوتادایشانبراآتهیم بهرودجه،وقتجیبجاتهدیجدهاآتبیداللجهوامام

مواجهشد د،باچرخشیتایب،ادمواض قبلیخودتدولررده،تادمجنجگ
باولّیخداشد د 

للبی،سججببا آ،تججرس،موجججبخفجج اسجج وشججاات وشججهادت
دتیکمل ،اگرمعناآشجها»شود؛سربلندآ،استقاللوادتخا یکمل می

شود د وجاندداررد،انوق هاچگو همی ادهمیدودا س رهبراآا مان
دزدزهوبااستقاللد جدگیرنجد؛دیجرامجرگ،دیگجرمجا عیبجرایشتوا دبیمی

 یس  اگرجهاینباشد،دشمناو اادمرگخواهجدترسجا دومثجربعضجیاد
خواهجدشجدرجهد مقابجرهجاییهاوبعضجیادمل رشو ها،بعضیاددول 

1«دهند دشمنان،ضعف فس شانمی

 . دنیاطلبی 2

ِثُروَن اْلَحياَة الُّدْنيا»د یاللبی،ادتوامرشقاوتاس ؛ ْْ َوْاآلِخَرُة َخيـٌر *  َبْل ُت
ْبقى

َ
رجهاخجرت،بهتجرودا یجد؛د حالیولیشماد جدگید یجا امقجدممی2؛َوأ

وَو الَشوِقيُ »درماید:میامامتلی«پایدا تراس   َّمِن اعَتَمَّد َعَلوى الوُّدّنيا َفه 
«بهرهاس  ،بدبخ وبیهررسبهد یاتکیهرند3؛الَمحروم  

چنان اس ؛ گناهان همه  یشه د یاللبی  وایات، برخی مناب، امامره
ِل  َرْأ   »درمود:صادق ُب  َخِطيَئة   ك  دوستیسرچشمههمهگناهان،0؛الُّدّْنَيا ح 

«د یاس  
                                                           

 515،صسخن عاشورایی 21 تلیرضامختا پو قهرودآ،9
 57ج51 اتلی،ایه2
 101ص،غرر الحكم ودرر الكلم تبدالواحدتمیمیامدآ،3
 591،ص9،زالكافی رلینی،0
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هاباتوجهبهشرایطخود،د گرایشبجهد یجاود یاللبی،مراتبیدا دوا سان
ا جدرجهترجیحانبراخرت،سنوحمختلفیدا  د؛برخیچنانشیفتهد یاشده

تنهاهمیند جدگید یجوآ اد جدگیحقیقجیبجهشجما او ده،اخجرت اا کجا 
امابرخیدیگجر،ممکجناسج بجهجهجاندیگجررنند؛ما ندرفا ومنادقان؛می

هیچتمتیرآد تملکردا هجا جدا دوچنجان،ایناتتقادولیاتتقادداشتهباشند،
ا درهگوییهیچباو آبهقیام  دا  د؛اماگروهسوم،رسجا یسرگرمد یاشده

ولیگرایشا انبهاخرت،رمتجرادگجرایشبجه،هستندرهایمانبهاخرتدا  د
د یاویاد حّداناس  ادمیاناینمراتب،مرتبۀسومبراآمؤمنجان یجهممکجن

 رنندتاادایجنواظباس وا هابایدمراقباینمرتبهادد یاگراییباشندو یهم
1مرتبهبهمراتبباالآد یاللبی رسند 

،برایجناسجاس،یکجیادتوامجرمهجمبجدبختیدشجمنانامجامحسجین
با دآادایجنادجراداسج  اوسجخ شجیفتهد یاللبیبود تمربنسعد، مو ه

قد تومقجامبجودوبجراآاددسج  جدادنحکومج  آ،بجهجنجگبجاامجام
 ضای داد تبیداللهبندیاد،بهتمربنسعددستو دادتابهجنجگحسین

رردهبود؛ولیتمربجنامامبرودوایند حالیبودرهوالی  آ ابهاوواگذا 
سعدد ابتداتذ او د ابجندیجادگفج :پجس،درمجانحکومج  آ ابجهمجا
برگردان تمربنسعد،د خواس مهل رردو ودبعجد،ادتجرساینکجهمبجادا

2والی  آ ااددس بدهد،پذیرد  
مردمرودهمیدرددقد پاسخامامحسین د با ه وب  »گوید: ل   اِ  النَ  ق 

ْم  َّمَعَك  ه  توقلب 3؛َعَلْيك َوَأْسَياف  تلیه شمشیرهایشان ولی تو، همراه هایشان
«اس  

                                                           
 599،صالله محمدتقی مصباح یزدی( اخالق اسالمی )برگرفته از آثار آیت حسنصادقی،9
 935،ص55،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،2
 911 همان،ص3
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 ویسد:د توضیحپاسخدرددقمیاستادمنهرآ
اآرهمحکوم وشربراو ؤسابود جددرددق ظرتامهمردم اگف ؛تامه»

ایجناسج رجهدلاآ داشتند   د حقیق ،معناآجملۀدرددقوادخودا اده
را هاس ،حارِممعهولاس ؛ولیشکمشجاناینهاباتواس ،ولیدلشانهیچ

جنگنجد، دوبهامرشکم،بادلخودشانمیابادشمنانتواس  اینهابندۀشکم
1« د اقبراداینکهباتوبانگ

 ودتاشو اد با هاتا د یاگراییدرمود:امام
د یا امحردناودوالقرا داد   رهاهرخویش اتغییجراآمردم!خداو د»

خو ده،رسیاس رجهدریجبسادد مغرو وگولدادهووضعشان ادگرگونمی
د یا ابخو دوبدبخ ،رسیاس رهمفتجونانگجردد اآمجردم!د یجاشجما ا

رنجد،او ارهبروآلم  فریبدرههررسبدوتکیهرند، اامیدشساددوهران
ایدرهخشمخجدا اپیمانشدهبهیمسو اامیدآرشا دوشمااینکبهامرآهم

برا گیختهوبهسببان،خداادشجمااتجراضرجردهوزضجبش ابجرشجمادجرو
2«درستادهاس  

 وفایی شکنی و بی . پیمان3
دهاآاجتماتی،پایبندآبهتعهداتاسج  اتتمجاترینا دشیکیادبدیهی

 ودوهاآمهجمد جدگیجمعجیبجهشجما مجیمتقابرادرادجامعجه،ادسجرمایه
شکنی،گناهیاس ره شجتهالمینجانواتتمجادتمجومی اپجا ه مجوده،پیمان

قرانرجریمیکجیاداوصجافابجرا ورند دیربناآ وابطاجتماتی اسس می
رسجا یرجهبجه3؛عاَهـُّدوا ِإذا ِهْم ِبَعْهِّد  َواْلُموُفوَن »دا د؛ یکان اوداآبهتهدمی

                                                           
 99ها(،ص)یادداش 9،زحماسه حسینی مرتضیمنهرآ،9
 1،ص51،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،2
 577 بقره،ایه3
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 « مایند تهدخود،هنگامیرهتهدبستند،ودامی
ویژگی اد اس همچنین، تهد و اما    تای   ستگا ، مؤمنان :هاآ

ا ان9؛َواَلذیَن ُهْم َِْلماناِتِهْم َوَعْهِّدِهْم راُعوَن » اما  و  اره خویش تهد و ها
«رنند  تای می

اتظم میپیامبر و2؛ال ِديَن ِلَمن ال َعهَّد َله  »درماید: تهد به ره رسی
رمیکیاددهددس اینتعبیر، شانمی«پیمانخودپایبند یس ،دین دا د 

 َأَداء   الِّديِن  َأْصل  »درماید: یهمیتلی3ا رانمهمدین،وداآبهتهداس  
َّماَّنةِ  ود َواْلَوَفاء   اأْلَ ه  و یه«اساسدین،اداآاما  ووداآبهپیماناس  0؛ِباْلع 

د درادآدیگرمی وِّمن  ِباللِه َوالَيوِم اْلِخِر َفلَيِ  ِإذا َوَعَّد »درماید: 5؛َّمن كاَن ي 
رسیرهدا اآ«رسیرهبهخداوقیام باو دا د،بایدبهتهدخودودا ماید 

دهدوانشکنی میجادهپیمانگاهبهخودامنشوخصل ودادا آباشد،هیچ
6دا د  ا شا ۀضعفودبو یمی

هها  فرادشکنیبود حدودهیادهیکیاداوصافمشهو رودیان،پیمان
بیع واتالمودادا آررد د؛اماد  های ،حضرتا هاباحضرتمسلم

د  ودتاشو ارودیان ابهسبب قضبیع وامامحسین7 اتنهاگذاشتند 
شکنی کوهشررده،درمود:پیمان

                                                           
 3 مؤمنون،ایه9
 51،صمشكاة األنوارلبرسی،حسنبنتلی 2
 915،ص9ز،اخالق در قرآن  اصرمکا مشیرادآ،3
 95ص،غرر الحكم ودرر الكلم تبدالواحدتمیمیامدآ،0
 919،ص9،زالكافی، رلینی5
 910ج919،ص9،زاخالق در قرآن  اصرمکا مشیرادآ،6
،صقییام حسیین؛سیدجعفجرشجهیدآ،991،ص1،زپیشوایان هدایت گروهمؤلفان،3
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وَّنا َواِلِهوويَن، »    م  َهووا اْلَجَماَعووة َوَتَرحوواا! ِحوويَن اْسَتْصووَرْخت  ووْم َأَيت  ووا َلك  َتبا
ْم َعَلْيَنا َسْيًفا َلَنا ِفي وِجِفيَن؛ َسَلْلت  ْم ّم  ْم! َوَحَش   َفَأْصَرْخَناك  ْم َعَلْيَنوا َّنواًرا َأْيَماِّنك  ْشت 

وف، َوَشوَجت   اْقَتَّدْحَناَها َعَلي م َّمعور  ْم!؛... َاَجل َواللِه! َالَخذل  ِفويك  ِوك  ِوَّنا َوَعّد  َعّد 
م، َوَغِشوَيت  ك  ووب  ل  م، َوَّنَبَتت َعَليه ق  ك  وع  ر  م َوف  ك  ول  ص  م، َوَتواَرَث َعَليه ا  ك  وق  ر  َعَليه ع 

م َاخبَ  نت  م َفك  ك  ور  ّد  َلًة ِللغاِصِب ِبِه ص  ك  مجردم! نجگآا1   ؛َث َثَمَرة َشًجى ِللّناِ  َوا 
یخجودخوا دیجدوهنگجامآوحسرتبرشمارهبااشتیاقما ابهسوآوخوا 

رهد خواستتان ااجاب رردیموبهسوآشماامدیم،شمشیرهاآخویش ابجه
بهخجداسجوگندرجهمارشیدید   چراتهدوپیمانخود اشکستید؟ا آ،آ و

براناستوا شده،تنجهتانو یشهشکنی،تادتدیرینهشماس ره گاینپیمان
هایتانبااینتجادِت کوهیجده شجد مجودهووشاخهشماان ابها ثبرده،دل

هایتانباانمملوگردیدهاس  بهانمیوه امبا کشبیههستیدرهد گلجوآسینه
«اشگیررندود رامزاصبستمگر،شیرینوگوا اباشد دیدهبازبان  ج

بی رودیان امامبرخالف اصحاب و یا ان سرودا، بر لحظه اخرین تا
د پیمانخودما د دوجانخویش اتاشقا هدداآحضرتررد د امام

هما امنیا ا یباوداتر]بهتهدخویش »شبتاشو اد با هیا انخوددرمود:
2«شناسم یا انخودسراغ دا موبهترادایشان میاد

د شبتاشو ابجاسجخنا یاسجتوا ،ودجادا آخجود ااتجالمیا انامام
بهخجداسجوگند!مجادسج ادیجا آتجو»ررد د؛چنا کهسعدبنتبداللهگف :

مراتجاتدا یمتاد پیشگاهخداو دتاب رنیمرهحّ،پیامبر اد بجا هتجوبر می
شوموبد م ااتجشدده مودیم بهخداسوگند!اگربدا مرههفتادمرتبهرشتهمی

                                                           
  3،ص51،زاألنواربحار  محمدباقرمالسی،9
 19ص،مثیر األحزان ما، ابن2
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دا موپجسادرنند،بادهمهرگهدس ادیا آتجوبر مجیوخارسترم اد دهمی
دا مایجنمجرگ،یجکبجا رهمیشتابم؛د صو تیشدن،بهیا ی میهربا د ده

1«پایانخدااس  بیش یس وپسادان، عم بی
ایثا وودادا آبا د،مظهرحضرتتباس،د میانیا انامامحسین

خوا یم: امۀایشانمیاس  د دیا ت
گواهی2   ؛ الَنِبي ِلَخَلِ   َوالَنِصيَحةِ  َواْلَوَفاءِ  َوالَتْصِّديِق  ِبالَتْسِليِم  َلَك  َأْشَهّد  »

،مقامتسلیموتصدی،درد دپیامبر،دهمبراآتوره سب بهحسینمی
«وودادا آوخیرخواهی اد حّدرمالداشتی 

تججادآتبججاس،یعنججیتججاشججهادتیّکججه


بججادآتبججاس،یعنججیتشجج،،یعنججیپججاک


 ججوادآتبججاس،یعنججیبججاشججهیدانهججم


 ججوادآتبججاس،یعنججییججک یسججتانتججک


تبجاس،یعنججی  ججگسجرخپججرچمتشجج،


وخججمتشجج،پججیچیعنججیمسججیرسججبهُپججر


جوشججیدنبحججرودججا،معنججاآتبججاس


3تشنه دجتنتجاخجدا،معنجاآتبجاسلب


  . لقمه حرام4
ترینتوامجرهالرج ا سجانو،مالحرام اادبه گمرحوممالاحمد راقی

درمایجد:رنجدومیمییمعردجآوُاخروآترینما   سیدنبهسعادتد یومهم
ا د،بهسببخو دنمالحجرامبجودهوارثجریدهرهبههالر  سیبیشتررسا »

یا د،بهواسجنهاناسج    رسجرهاددیوضاتوسعاداتمحرومما دهیمردم
اسج رجهبنجدگان اادیحاجابدا درجهخجو دنحجرام،اتظمیرهتممررند،م

 «اتصالبهتالما وا  آاس برایترما عآوصولبهد جهابرا ]بادداشته وقو
                                                           

 همان 9
 ،دیا تحضرتتباسمفاتیح الجنان شیختباسقمی،2
 991،صفرهنگ عاشورا جوادمحدتی،3
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یایشاند ادامهم حرام وییدهشدهباشد،رهادلقمهی،دلآا »درماید:
بههم سیده مالمردم اد ره  ا قابلی ا وا تالمقدسراا؟و نفه و راا

را ؟چگو هپرتولمعاتتالم و ،بهباشد،بامرتبه دیعهُا سباپرو دگا چه
آوصفاادبراییهگرپایررده؟ورکحرام،ان اتا یآتابدرهبخا زذایدل

1« مودهباشد؟کثاداتمالمشتبهان االودهوچررهرشودی فسحاصرم
بجسسجودان،اّمآپجساد ود»امجدهاسج :د شرححال سولخدا

آدرستاد حضرتظرف ابجهوادنا  سولخداآبراآتبداللهظرفشیر
اي؟اّمتبداللهگفج :ره:اینشیر اادراااو دهپیغامدرستادآبادگردا دوبهو

اي؟اّمتبداللجهادگوسفندخویش سپسدرمود:ایجنگوسجفند اادراجااو ده
ان ود،اّمآام سجپس،ایشجانشجیر ااشجامید دجرداگف :ادمالخودخریجده

هجوایپیامبرخدا!بهجه گرمآامدوترضررد:اتبدالله هدپیامبرخدا
یبرایتججاندرسججتادم؛اّمججاشججماان اهمججراهپیکججآ ود،ظججرفشججیرآود اد

وَل ِااَل َطِيبواً »درمود:بادگردا دید؟پیامبرخدا ول  َاْن اَل َتأك  ِّمَرِت الُرس  َواَل   ِبَذِلَك ا 
ا درهجهحالل خو  دوبهسببهمین،پیامبراندرمانیادته2؛َتْعَمَل ِااَل َصاِلحاً 

«ا اام دهند جهرا  یك،
به گدرسجتادوپیجامآادتلماییکآبرایاهویادپادشاهان،ییک»گویند:

رجهبجهآدادرهایناهو،حاللاس ؛ادگوش انبخو ؛دیرامجنان ابجاتیجر
سوا بجودمرجهانیبراسباموهنگامصیدان،صیدرردهام،دس خودمساخته

ام اسب اادپد ما ثبرده
ادپادشاهانبهحضو استادمامدیانتالمد پاسخگف :بهیاددا م،یک

ادگوش ایندوبخو ؛منایندوبهاوتقدیمرردوگف :یودوپر دهد یای
                                                           

 593،صمعراج السعادة،یمالاحمد راق 9
 33،ص1،زتفسیر روح البیان اسماتیرحقیبروسوآ،2
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ادمگف :سخند با هایندوام استخودمصیدرردهآپر ده اباسگشکا 
؟انسگ،یدهیخودمآاس رهبهسگشکا یپر ده یس ؛سخند زذای

 یرومندشدهاس ؟بنابراین،اگردرضصید،آ اخو دهتابراید مرغردامپیره
باتیرساختهخودتوسوا براسببه  سیدهادپد تا ثبگیریمایناهو ا

رشیده اخو دهمهماناس رهایناسب،تلفردامستمبادی،صیدرردهباش
1«صیدیادتهاس ؟آحمرتو ابراآاس ره یرو

اد ظرمعنوآ یهاتا خو دنزذاآحرام،زیرقابرا کا اس  د ذیربه
شود:برخیادایناتا وپیامدهااشا همی

 ـ عدم قبولی عبادات: 

ْقَمةَ  َأَكَل  َّمْن »درمود:پیامبراتظم ْقَبْل  َلْم  َحَرام   ل   َلْيَلوةً  َأْرَبِعويَن  َصََلة   َله   ت 
ْسَتَجْب  َوَلْم  ُل  َصَباحاً  َأْرَبِعيَن  َدْعَوة   َله   ت  ه   َلْحم   َوك  ْنِبت   مجاد2؛َأْوَلوى َفالَنار   اْلَحَرام   ي 
آشودوتاچهجر وددتجااشحراماس ،تاچهرشبقبول میرهلقمهیرس
گرددوهرمقدا رهبجدنا سجانادلقمجهحجرامپجرو شیادتجهیمستااب ماو

 «باشد،سهاوا اتشوسوختناس  

 ـ تأثیر بر نسل انسان:

َل   ِإَن »درماید:میامامباقر ْقَبوْل   َلوْم   َحوَرام    َّمااًل ِّمْن   ِإَذا َأَصاَب   الَرج    ِّمْنوه    ي 
، َواَل  َحج   ْمَرة  ّد  ِفيِه اْلَفْرج  ِإَّنه    ، َحَتى ِصَلة  َرِحم  ، َواَل ع  رسیرهمالحرامبه3؛َيْفس 

ردامادا هجامقبجولاش، هصلة حمش،هیچاش، هتمرهدستشامده، همکه
 «گذا د اشاترمی یس واینلقمه،حتی وآ نفه

                                                           
  11،صانگیز های عبرت سرگذشت،آاشتها د محمدمحمدآ9
 955،ص19،زبحار األنوار محمدباقرمالسی،2
  130،صیاألمال، شیخلوسی3
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 ـ قساوت قلب: 

وْم َوْيلَ »خناببهدشمنانخجویشدرمجود:امامحسین ْم  َّموا ك   َأْن  َعَلوْيك 
وا ْنِصت  وا ِإَليَ ت  ْم  َوِإَّنَما َقْوِلي َفَتْسَمع  وك   َكواَن  َأَطواَعِني َفَموْن  الَرَشادِ  َسِبيِل  ِإَلى َأْدع 

ْرَشِّديَن  ِّمَن  ْهَلِكيَن  ِّمَن  َكاَن  َعَصاِّني َوَّمْن  اْلم  ْم  اْلم  ُلك  ّْمِري َعاص   َوك  ْسَتِمع   َغْير   أِلَ  ّم 
ِلَئْت  َفَقّْد  َقْوِلي ْم  ّم  ك  وّن  ط  ِبَع  اْلَحَراِم  ِّمَن  ب  ْم  َعَلى َوط  وِبك  ل  واآبجرشجما!چجرا9؛   ق 

خجوا م؛شویدتاگفتا م ابشنوید؟مجنشجما ابجه اه شجددرامیخاموش می
شجو دگانیادتگانوهررهسجرپیچیرنجد،ادهالکهررهادمنپیروآرند،اد اه

هایتاند حجرام،رپیچیدا یدو اشنوایید؛دیرابخششخواهدبودوهمۀشماس
هجاآشجماُمهجرددههایتانادحرامُپرگشجتهوخجدابجردلمنحصرشدهوشکم

«اس  

                                                           

 3،ص51،زبحار األنوار؛محمدباقرمالسی،1،ص9،زمقتل الحسین خوا دمی،9



 

 

  دهمدوازمجلس 

 عبادی امام سجادسیره 

 *ایزدهیسیدسجاد االسالم والمسلمین  حجت

 درآمد

ادجهاتمختلفجیحجا هبر سیدوایاآمختلفد دگیا مهمعصومین
اهمی اس ؛تاا اارهبدونپرداختنبهاین کات،ابعادمختلجفد جدگیپجر

برر ایشانباهامهدراوا یادشبهاتمواجهخواهدشد 
پججژوهشد سججیرهاجتمججاتی،سیاسججیواخالقججیامامججانیدیگججرادلردجج

شیوهد دگیماس  شدنمندمناسببراآ وشیالگویمعصوم
اس رهپجرداختنبجهشجیوههاییهاواسوهیکیادشخصی امامسااد

د جدگیسیاسجی،د بجا هشجبهاتمتعجددآ؛دیجراهاس د دگیایشانادبایسته
ایشاندقجطبجهتبجادترخیاتتقاددا  د:شدهاس  باجتماتیحضرتایااد

توججهبیبهانالالعوجامعهوحکوم دمانخودبیی پرداختهوادوضعمی
رهایشجانضجمنبر سجیوضج تصجرخجودبجهبر سجید حالی1؛بودهاس 

                                                           

 استادیا پژوهشگاهدرهنگوا دیشهاسالمی *
  511،ص1،زطبقات الكبری،راتبواقدآسعد ابن9
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بااینتفجاوترجه؛پرداختهاس حکوم و د مشکرمسا رجهاناسالممی
یادتهاس  مید قالبدتاوتبادت مودبراآجامعهاینامر

یابد:محو هاآدیرسامانمیاینبحثد 

 جهان اسالم در عصر امام سجاد یتوضع. 1

اد اشجیدو ان تجبووحشج مصجادفبجاامامدینالعابدینحیات
مردمبهاینشدهاس ؛به حوآرهامیهواق واقعهرربالوحکوم ظالما هبنی

هبود درههرگو هقیامتلیهیهیدمحکومبهشکسج اسج  ادلردجیباو  سید
وشکس مردممکجهد قیجامتلیجهیهیجد،«داجعهحّره»شکس مردممدینهد 

موجبتغییر ویکردمسجلحا هتلیجهحجارمظجالمشجد مسجعودآد تشجریح
د دمجا یدشجوا امامج  ابجرگوید:حضرتسجااداوضاعدماناماممی

هاهم گما د دصو تمخفیوباتقیهشدیدبهتربی ا سانگردتندوبهتهده
 2سال 21سال129 رنندتابتوا ندمسیراصلیاسالموتشی  اد  اهخودحفظ

اینحارم3ادامام حضرتباخالد تبدالملکبنمروانمصادفشدهبود 
بجهدوسجتدا اناهجربیج دضاییترسناکبراآرشتا وقترادلری،ظالم

وجوداو دهبودوباگما دنحارمانججابر،ا گیجهههرگو جهدادخجواهیو جداآ
خواهی اد دلمردممظلوماندمانخفهرردهبود دو ا یبسیا سخ تدال 
بهایجنسجادگیاد،ویا ا شبهوجودامدهبودشهادتامامحسینیرهد پ

                                                           
  91،ص9،زمروج الذهبمسعودآ،9.
جا»درمود:گویدامامسااد اوآمی:555ص،51،زنواربحار األمالسی،محمدباقر 2 می

ججا ُجججاًلُیِحُبنی  ی ججِةِتْشججُرونی ِدینی اْلمی وی َکججةی ادبیسجج  فججراددوسججتانمججابیشججتر،مدینججهد مکججهو؛ِبمی
 «وجود داش 

  955،صسیره پیشوایان مهدآپیشوایی،3
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هاآهشامبناسماتیر،حارموق مدینهگیرآ شد سخذهنمردمپاک می
مجرگپجد شادچنانبودرهولیجدبعجد شتدا ودوسبرخا داناهربی 

اد وش اچا بجهلجذاد ایجنشجرایطامجامسجااد1؛ اچا بهبررنا آاوشد
دیگرآبراآتبیین،توسعهوترویجدرهنگدینید تقابرباحارمجانججا ربهجره

 برد می

 بهترین شیوه مبارزه ؛دعا. 2

دقطبهجنبهدجردآسفا همد اسالم،تبادتدا اآابعادمختلفیاس رهمت
رهتبادتد یک گاهتمیج،د حالی؛اس شدهانهمچون مادو ودهاشا ه

هاآاجتمجاتی،وموشکادا هتالوهبربعددردآ،دا اآابعجاددجراواند ترصجه
سرشا ادمعا فبلندالهیاسج  سیرهاماماناس درهنگی،سیاسیو   

مناججاتبجاحضجرت بو خجو دجاآد دگیایشانبهچشجممیهمهرهد 
 یجاد،خجدم بجهمجردمبجاهجدف ضجاآدتاآا سان یادمنجدبجهد گجاهانبی

پرو دگا ،همهادسلوکمعنوآایشاند برابرقاد متعالحکای دا د 
هاآرامرو قنهاتصجالمثابها سانبهآا مهمعصومیندتاو یایشبرا

تالم اسوتبهتالمالهوت،حلقهوصلیبهسجوآمحبجوباسج رجهد هجر
د جدانتا یجک ابجهبرد د امامراظمدما یبراآاینا تباطتاشقا هبهرهمی

تجیمیجرذادهندهدادوایجن شجان وشنایید یاآبیرونبراآتبادتترجیحمجی
وتبجادتایشانبه قنه هاییتبادتیعنیبندگیوتبودی اس  دتاو یایش

 یهبهترین وشبراآمعردیمعجا فاسجالمیوبراآامامساادومعنوی 
  اس مبا دهبالازوتدمانبوده

                                                           
  557،ص9ز،رشادإلا  شیخمفید،9
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ایشانباد کتمی،وباشناختیرهادمقتضیاتتصرخودداش ،بجهایجن
رردنشیوهبراآادشاگرآدسج،وظلجمحارمجانو وشجن تیاه سیدرهبهترین
تملکردظالما هحکوم ،استفادهادسجالحواشکا رردندیدگانتمومیمردم

دتابهجاآمبا دهمسلحا هاسج  حضجرتد قالجبدتجاو یجایش،مفجاهیم
با ههاآحضرتد ررد د ادجمله وشنگرآا دشمندآ ابراآمردمبادگومی

دتاآچهروهشجتمصجحیفه،هاآ امشروعانبودنحکوم وبدت زاصبا ه
با ودجمعجهاسجتفادهمصادفا اارهاددرص  ودتیدقربان؛ساادیهاس 

رهمخصوصخلفجاآتجوو]حکوم [مقامایندرماید:پرو دگا ا!ومیرندمی
بجهانرجهایشجان ااسج وجایگجاهامنجاآتجود د ججهبلنجدآبرگهیدگانتجو

ودسج توسج ،ا دوتقدیرانبجهاختصاصدادآ،زاصبانان ابهزا تبرده
رهگو ههربهمحتوم ،تدبیرادوشود میمغلوبتودرمانوتوس تقدیراین

رجهرجا آهجربجهتوو یس تااودیا اآ ارسبخواهی،رهجاهروبخواهی
 تجوخلفجاآوبرگهیجدگان،پس  یستیمتهمخودادرینشد ودا اترآرنیا اده

رجهمجیارنجون بشدرفادحقشانوشد دمقهو ومغلوب احکامج  گر جد
او دهججاآبجهتجو وشبجهتجودرایضوادتادهسوکیبهرتاب وشدهدگرگون

1اس  ما دهکمتروپیامبرتهاآ سنّوشودمی 
صجراح حکومج وقج  احضرتد ججاآدیگجراددتاهجاآخجودبجه

خواهجدتجادسجتا ش ابجراآبرقجرا آخوا دوادخداو دمیمیحکوم ظالم
 ابجاتابتوا دسجن مترورجهپیجامبراسجالمرندتدلوا صافد جامعهباد

محضجرد صیحیفه سیجادیه03ایشجاند دتجاآ رنجدحارمی دینجیاحیجا
دا د:پرو دگا ترضهمی

                                                           
  993،ص53،دتاآصحیفه سجادیه 9
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َم َفأَ   ْكَر َّما َأّْنَعْمَت ِبِه َعَلْيِه، َو َأْوِزْعَنا ِّمْثَله  ِفيوِه، َو آِتوهِ الَله  ِّموْن   ْوِزْ  ِلَوِلِيَك ش 
ْلطاّنًا َّنِصيرًا، َو اْفَتْح َله  َفْتحًا َيِسيرا ّْنَك س  با الها!ولّیخود ابهسجپاسا چجه:َلّد 

ورنح،ملهم هبربرالهامرنوما ا یهبهشکر عم وجود،براوا عامررد
دهندهبهاوببخشود هاآرامیابی اسهرواسانبهاد هدخویشقد تییا آ

، َو َراِعِه ِبَعْيِنوَك، َو    ویشبادرن؛ َّده  ، َو َقِو َعّض  ْد َأْزَره  َعِز، َو اْشّد  ْكِنَك اأْلَ َو َأِعْنه  ِبر 
ْره  ِبَمََلِئَكِتَك  ْغَلوباْحِمِه ِبِحْفِّظَك َو اّْنص  ْنوِّدَك اأْلَ ْده  ِبج  تجریناو ابجهقجوآ:، َو اّْمّد 

 ظرلنجفوبادویش اتوانبخشوبهرنگرمگاهخودمدددهواو اپش تکیه
مال کهخودوسیلهوتنای خودمراقب وبهحفظخویشحمای رنواو ابه

وَدَك َو َشَرا؛یا آده ّد  وِلَك، َو َأْحيِ ِبِه َّما َأَّماَته  َو َأِقْم ِبِه ِكَتاَبَك َو ح  َنَن َرس  ِئَعَك َو س 
وَن ِّمْن َّمَعاِلِم ِديِنَك، َو اْجل  ِبِه َصَّداَء اْلَجْوِر َعْن َطِريَقِتَك، َو َأِبْن ِبِه الَّضوَراَء  الَّظاِلم 

َغاةَ  َقْصِّدَك ِعَوجوًا َو َأِلوْن  ِّمْن َسِبيِلَك، َو َأِزْل ِبِه الَناِكِبيَن َعْن ِصَراِطَك، َو اّْمَحْق ِبِه ب 
ْ  َيَّده  َعَلى َأْعَّداِئَك  ْوِلَياِئَك، َو اْبس  به یرومندترینسجپاه مجدد سجانو:َجاِّنَبه  أِلَ

هاآ سول  ابهوسیلهاوبجرپجادا وا چجهادوحدودوشرایع وسن رتاب
وادبررج رجنوسجیلهاود جدهبجه،ا جد ا جدهیتال ما ین  ارهاهرتاجاودمج

هخجودددرمجاو جاهموا آ اادججاکوجودشد گا ستمادلریقج خجودپجا
ادسر اهبجردا و،ا دبرلرفرنوبهوسیلهاوا ان ارها حرافاد اه گهیده

حیات یشهرجندرمجاودلجش اد ادترصه،قصدایاادرایدا  دا ان اره
1 رناتگشوده ابردشمنح،دوستا   رمودستش

امیهد دو انامام حضجرت تبووحش اددستگاهحکوم ظالمبنی
رجهحتجیحضجرتبجراآتجذرراشجتباهاسج اآبجودهبهگو هالعابدیندین

د  وایتیمنقجولاسج رجه ودآ اچا ادتقیهبود د ،اتتقادآبرخیگمراهان

                                                           
  993،ص57همان،دتاآ9
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مردمجی د:شجنیدمشغولتبادتبود جدرجهحضرتد مساد سولخدا
ایشجانادسجخنایجنگجروهگمجراهبجه ا دخداو دتالم ابهبندگا ششبیهررده

امد جدوبهخودلردید د برخاستهو هدقبرمنهر سولخجدا دهراسادتاد
بجا »پرداختنجد:گو جهبجهمناججاتوباصداآ ساباپرو دگا خویشایجن

اد؛رههیب جاللتوپدیدا  یس د حالی؛قد تتواشکا گشته!خدایا
چجههاآمادآا دادهگیر جدوبجدانگیرآاین وتو ا شناختهوتو اباا داده

با خدایا!هما امنادرسا یرهتو ابه تو اشبیهساد د،گو ه یستیتوان
چیهآهما ندتجو یسج وتجو ا!بیها م،خداو دا،ما ندمادیاتشبیهساد د

1« ا د    نمودهکد 
د می دتا این د  دق  ا شادرهیابیمبا و موتظه براآ حضرت چگو ه

 ا دهدرمودومواتظخود اد قالبدتابیانمیهمابو بهتقیهبود

 در سیره عبادی امام انگیزه عبادت و معرفت .3

همتجاوخجوفیکا سانرامرا تباطباخال،بیبراآباالتریند جهتردان
ا سانمنو بجهاگرقلب؛دیرااس ادمحضرپرو دگا د تمامیلحظاتد دگی

لذاد هرحالیخود اد شود؛د صو تشظاهرمیان یهاتا شود، و ایمان
بینجدوقلجبودبجا شمحضر بوبیشحاضروخداو د ا اظربهرجردا شمی

د د امجامسجاادشجولحظهزادر میهمیشهد ذرراوس وادیادشیک
حلقجهگمشجدهوصجالخجویشبجهسجوآاشچنینبود تمامیلحظاتد دگی

دیدوادهردرصتیبراآ سیدنبجهاند یجغ داشج  معبود اد تبادتاومی
ترسادتقابیاشوقبه عماتبهشجتیا اجامباورو رو ا هایشانتبادت ااد

                                                           
  519،ص9،زرشاداإلشیخمفید، 9
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دا ستند ایشانادا گیههخودبجراآداد د؛بلکهخداو د اشایستهبندگیمیمی 
درمایند:مندوس  دا مرجهتبجادتم اتبادتوپرستشخداآمتعالچنینمی

هاآانا اجامدهجمرجهخودوبراآ سیدنبهتوابشخصیبها گیههوازراض
تملجش اا اجام،نشجوداشتجممیاگجرخواسجتهرجهما ندبندهلمعکجا باشجم

 شناسباشموظیفه،دوس  دا مرهما ندبندهبد یهرندیوگر ه هام؛دهدیم
رنجد ادحضجرتهیچرجا آ مجی،اگرترسادمواخذهوریفر داشتهباشدره

:ایجن؟درمجودرنیجدیاآخجدا اتبجادتمجپسشمابجهچجها گیجهه:سؤالشد
مستح،تبادتوسهاوا پرستش ااوشودرهمیهاوالنافدراوانباتث عم 
1 بدا م

 در عبادت سیره امام سجاد. 4

برسی جبحادظ2خوا ند؛ ااقاوسرو تبادترنندگانمیساادامام
سراید:می

 ل األأْهوو ّد  يِ َسوو الّلووهِ  آِل  ة  َيووقِ هووذا بَ 
 

وووولُ ك   الّلووووهِ  بووووادِ ِع  ن  ْيووووزَ  ِض ْر   م  ه 
 

اللججهوبججه گاهججروالسجج ما ججدهالاوبججاقی




سجججیددمینیجججاندینججج تمجججامبنجججدگانخجججدا


 هِ ِثووارِ  تى البواقي َو الَف  ِن يْ َس الح   ِل ْج ّنَ 
 ج

 3 ِم َلووفووي الُّظ  ّجادِ الَسوو ّدِ عاِبووالْ  ّدِ يِ الَسووَو 
 

درد دجوا مردباقیما دهووا ثامامحسین
هججاآشججبتججا یکیسججاادد تابججدوسججرو وو



                                                           
  593ص17،زنواربحار األمحمدباقرمالسی، 9
  7،ص51 همان،ز2
  971ص، نوار الیقین فی أسرار أمیر المؤمنینأمشارق  حادظبرسی،3
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  عبادی امام نماز در سیرهـ 
حضجرتهرگجاهانا جدرجهاو دهشجدنایشجانبجراآ مجادد حاالتامجاده

تجرضشجد؛  گشد دمی؛شدخواس ا اده مادرندوبراآوضومهیامیمی
درمجود:رند؟مییررد درهیابن سولالله!چراد موق وضوحالشماتغییرم

د  وای دیگر1رنم؟یبراآ سیدنبهخدم چهرسیخود امهیام،دا یدیم
د اوقات ماد،  گمبا رشمتغیجرواتجررهحضرتسااداس  قرشده

شجد سجببایجنحالج  ااداوجویجااوهویدامجیکلپشولردهد بدنمبا 
ِّمو:اس شد د،درمود د:خداو دد قراندرموده یجادا بجه2؛ْرَت َفاْسَتِقْم َكما أ 

ترسمرجهان مجادآرجهمی«چنانرهبهانامرشدآ  مادوسایرتبادات اان
د وصجفامامبجاقر3او م،مواد، ضاآپرو دگا تالم باشد جامیهمنب

بجه مجادبجرحسجینبجنمجوقعیرجهتلجیدرماید: مادپد به گوا شانمی
 د تااددشجا شدوچونبهسادهمیمیخاس ،  گصو تاودگرگونمی

4داش  شد،سربر میساده،سروجا شد ترق می
د اوصاف مادگها ان، وایتجی اادججدبه گجوا العابدینحضرتدین

 ودآایشجان مجادگها د جدود ججاآخجوددرماینجد: قجرمجیخودتلی
بعجدادانمتوججهبللوعررد؛گاهرهادتاتاان]ومشغولتبادتشد د[ شستند

گروهیقبرادماگذشتندرههموا هخدا ا!مردمشدودرمود:بهخداو دسوگند
د حجالی[ررد دخدا اپرستشمی،ررد د ا هاد حالقیاموسادهسادهمی

گذاشتند،گویاصداآاتجشد گجوشهاودا وهاآخود ابردمینمیچهره]ره
                                                           

  533،ص5،زاعالم الوریلبرسی،سنحبندضر 9
  559،ایههود 2
  537،صشرح مصباح الشریعه شهیدتا ی،3
  555،ص1،زكافیال رلینی،0

http://www.erfan.ir/farsi/quran/quran_proj/display/display.php?id_srh_t=11
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ما نجدد ختجان،امجدرجه جامخجدابجهمیجانمجیشجد،هنگجامیمیا ها واخته
1لردید د می

تاا اابودنوا دشدهاس ؛ وایاتدراوا یبراهمی بوآخوشومعنر
گوید:تبدالَلهبنحا ثمی2 ا درهان ااداخالقپیامبراندا سته

هبجراآهجرگجا شیشهمشکید  مادخا هخودداشج تلّیبنالحسین
3مالیجد داش وبجهخجودمجیشد،ا دریادانبرمیاداآ مادبها ااداخرمی

هجا ابجرتجنترینلباسد هنگام مادخشنایشانبنابهدرمایشامامصادق
خصوصدریضه مادچنانبجودرجهشدتتالقهحضرتبهتبادتبه4 دررمی

رندرجهانحضجرت وای میتمروبنشمرادجابرجعفیادامامباقر
هنگجام[خوا جدوی ودهها  رع  مادمد هرشبا هحسینبندرمود:تلی

باداو اهما ندخوشهگندمبهاینسجووان]شدرهی مادچنانادخودبیخودم
قجد  مجادگویجد:پجد مد شجبانمجیحسینبنتبداللهبنتلی5برد یسوم

گجاهتوا سج بجه وآپجاآخجودبایسجتد؛انیرادخستگی مخوا درهدیگیم
درمایجد:پا صجدمجید  وای دیگرامامبجاقر6 د  یلرف ختخوابمهب

7خوا د ید خ خرماداش رهرنا هرردامدو رع  مادم
اماایشانهمهاینها اد برابرحضرتبرتبادتتالقهوادرآداشتهاس ؛

دا ستند  ودآدرد دبه گوا شانامام اچیهمیوا شانتلیتبادتجدبه گ
                                                           

  905،ص5،زنوار(بحار األ 41ایمان و کفر )ترجمه جلد تهیهاللهتنا دآقوچا ی،9.
  950،ص55،زكافیال رلینی، 2
  909،ص59 همان،ز3
  59،ص57،زنواربحار األ محمدباقرمالسی، .0
  559،ص9،زرشاداإل شیخمفید،5
  500،ص51،زنواربحار األمحمدباقرمالسی، 6
  30،ص51 همان،ز3
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اشچهرهمشاهدهررد د:پد شاددرطتبادترامالًبراووا دشد د؛باقر
هایشو مچشمرردنهاصو تشد دشدهوادگریهتغییررردهوادبیدا آشب

قیامبراآ مادو موپیشا یشادرثرتساودپینهبستهوپاهایشاداترررده
باقر اس  حضرتامام منهنگامیررده اینحالدرمود: د  پد م ا ره

پد مد اینحال گریهرردمشدموتمتر،ادمشاهدهوضعی اوممشاهدهرردم
من!بعضیکپسادمدتیمتوجهمنشدوگف :اآپسر؛د دکردرو دتهبود

ها ابهمنرتاب ا د ا وشتهیتبادتتلمنبدهرهد ا هاهاناو اق اب
پساداینرتاب ابا ا احتیرنا ؛پد مدادمواومقدا آادا ها اقرا  ررد

ردامشخصتوا ا  الالببنابییتبادتتل،یدا دیگذاش ودرمود:
1؟ا اامدهد

  روزه در سیره عبادی امامـ 

دا آایشاند لولامساکو ودههاآخاصامامساادیکیادویژگی
به تبادت به ایشان وادر تالقه بود  ادد دگیشان گرسنگی حال د  خصوص

 د  ادرنیهحضرتخصوصیاتوسیرههمیشگیتبادآایشانبهشما می
خالصهبگویمیاگف :هاآد دگیچگو هیادتی؟امام اد لولسال:پرسید د
 یاو دم:گف مختصر ؛ ه:گفتندلوال ی؟ پیوسته وده]هرگه ودبرایشزذا

 گستردم]داش   ختخواب برایش شب هرگه تبادتشب[و به پیوسته ها
بود صادق2 ]مشغول به گوا مدرماید:میامام دین،جد العابدینامام

به؛بردیسرمههابهقیامب ودها ودهداش وشب رردیخیلیدیادتبادتم

                                                           
  537،ص5،زاعالم الوریلبرسی،حسنبن دضر9
  17،ص51ز،األنواربحار  محمدباقرمالسی، 2
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1د شاآرهباتثبیما آحضرتشگو ه
درمایدرهجدبه گوا شانامامدا آایشانمید بیان ودهامامصادق

موجبتوبهد پیشگاهخداو دسااد  مضان ا شعبانوماه دوماه  وده
2 دا ستندمتعالمی

اآبادرا سیدنمجاهمبجا ک مضجانادانبجااوصجافرریمجهامامسااد
مجاه سجیدنوماهادادآاداتشجهجنم،ماهمغفرتو حم ،توبهماههمچون

خواستندرجهایشجان اد ایجنمجاهوادخداو دمتعالمیررد دبهبهش یادمی
ایشاند ایجنمجاهبجهدتجاومناججاتو3مبا کبهتبادتولات مود،بدا د 

م  َفَأَّما ال»درمود د:ومیررد دمیرثرتاستغفا سفا ش وّْدَفع  ِبوِه َعوْنك  ُّدَعاء  َفي 
ْم  ووَبك  ّن  دتجابالهجا اادشجمادو واسجتغفا 4؛اْلَبََلء  َو َأَّما ااِلْسِتْغَفار  َفَيْمَحى ذ 

«رند گناهانشما امحومی
ا درهوقتیاینماهدجراحضرتد ماهمبا ک مضاناو دهانحاالتبا هد 

َكواَن »گشود د:بیحواستغفا لببهسخن میایشانجهبهدتاوتس، سیدمی
َسْيِن   ْبن    َعِلي  َو   ، َلوْم َيوَتَكَلْم ِإاَل ِبالوُّدَعاِء َو الَتْسوِبيح ِإَذا َكاَن َشْهر  َرَّمَّضاَن  اْلح 

َم ِإْن ِشْئَت َأْن  ووقتجی5؛َعْلوتَتْفَعوَل، َف   ااِلْسِتْغَفاِر َو الَتْكِبيِر، َفِإَذا َأْفَطَر، َقاَلّن الَله 
هجرررد درجهبجا خجدیا!گو هدتامیتعالیاینبهپیشگاهبا آ،ررد دادنا می

«د ح،بندهخود وادا  ،دا یا چهبهصالحمی
                                                           

 15همان،ص 9
ِلیْبُن:»51،ص7،زكافیالرلینی،2. تی انی ْیِنری اْلُحسی ْینی ابی ِصُرمی ُقجوُلیی یی وی انی ضی می وی ی انی ْعبی شی

ْومُ الَلِه صی ٌةِمنی بی ْو ْیِنتی اِبعی تی ْیِنُمتی ْهری  «شی
  509 همان،ص3
 550همان،ص 0
  555ص همان،5
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دا انهمینبسرهپیامبرتظیمالشاناسالمسجفا شد دضیل العام وده
بندهوامردشگناهجانگذشجته امعادلباادادرردنوتوابانرردهبسیا آبران

باتمسکبرسیرهجدبه گوا شانهنگامیحضرتدینالعابدین1ا د دا سته
ررد جدودرمودتاگوسجفندآ اذبجحمجیمی، سیددا آدرامیره ودهاآ وده

هجاپسشامگاهانبجه وآدیجگ؛پختندوان امیررد دمیاتضایش اتقنی 
اآدرمجود:راسجهگجاهمجیوانداشتنبوآان ابیابجدودهتاد حال شدخممی

تجابراآخا وادهدالنزذابکشجید؛بیاو ید،براآخا وادهدالناداینزذابکشید
او د دوشجامانامجامیمییگاه ا یوخرماپسان؛ سیدهمگیانبهپایانمی

2همانبود 

  حج در سیره عبادی امامـ 

رهبسیا برانسفا ششدهاس  امامسااداس تباداتییکیادحج
ا د ایشاند بجا هبسیا براینامرتمریدوسعیدراوانبراآبهجااو دنانداشته

هایتجانسجالمووتمرهبهجاآاو یدتابدندرمایند:حجاهمی برپاییحجمی
اس قد دیادبودهاهمی سفرحجان3د شوتانوسی وایما تانشایسته ودآ

درمایند:اآگروهرسجا یرجهرهحضرتبهرسا یرهتودی،تشرف داشتند،می
اید،حاجیان اچونادسجفربادگرد جدبجاازجوشو وآبجادوچهجره کردهحج

د ایجن4خنداناسجتقبالرنیجد،دستشجان ابفشجا یدوایشجان ابجه گدا یجد 
شجدتتالقجهامجامدیجن5وسهیمخواهیجدشجد کا انشریصو تد پاداش

                                                           
  579،ص9،زمن ال یحضره الفقیهکتاب شیخصدوق، 9
  579همان،ص 2
 57،صثواب االعمال شیخصدوق،3
  19،ص9،زمن ال یحضره الفقیهکتاب ،شیخصدوق 0
  955،ص3،زكافیالرلینی، 5
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رندره قرمیبهسفرمعنوآحجچنانبودرهد ا هادامامباقرالعابدین
تادیا هبهاوک دتهویسفربراوبهحج22مادهشترآداش رهامامسااد

1  هدهبود
هرگاهمهیاآسفرقد براآایشاندا اآاهمی بودرهتشرفبهسفرحجان

گها د جدوبعجدادسجاختندودو رعج  مجادمیشد،وضومجیحجیاتمرهمی
عوذتینوتوحیجدبجهبا گجاه بجوبیمناججاتهاآحشر،الرحمن،مُقرا  سو ه

2 داشتندررد دوخیرد یاواخرت اادمحضرپرو دگا مسمل میمی
او ده حج ایام د  حضرت معنوآ حاالت محرما دد  هنگام باره شدن

وقتی وادباالآ اقهبهدمینادتاد دندادهوش دت«لبیک»قرا  تلبیهو داآ
ادایشانجویاشد د،درمود د:ادترسا کهپرو دگا تالمد جواب تل  ا

3 «اللبیکوالسعدیک»لبیکمبگوید:
بههمراهخجودها اسعیحضرتبرانبودرههنگامسفرحجبهترینتوشه

سجاادمچوناما:رند وای میتبدالَلهبنسنانادامامصادق دا دبر
هاما ندباداموشکروا دهجاآ جرم د ،ادبهترینتوشهیتمرهمبهسفروحج

4 داش یمحمصومحلیبرم
رنجد:هاآایشاند  مادادپجد ش قجرمیبیحمههد با هگریهامحمدبن

خوا جدی اد رنا خا هرعبهدیدمره مادمجحسینالضرتتلیبنشبیح
تابهحدآرهگاهیبرپاآ استشوگاهیبجرپجاآچجپ؛وقیامان الولداد

:گف ییما ندشخصگریانمیسپسشنیدمباصدا؛دادیتکیهم
                                                           

  151،ص9 همان،ز9
  109،ص1همان،ز2.
 997،ص15،زنواربحار األمحمدباقرمالسی، 3
  135،ص51،زكافیالرلینی، 0
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ایامراتذابرنیبااینکهدوستیتو اد دلدا م؟هراینهبه!اآاقاآمن
اگرچنینرنیمیانمنومردمیجم رنیومرابامردمیگرد!تهت سوگند

1ام خالرتوباا اندشمنیو دیدههاو آرهدیردما یب
بجنید ایجنهنگجامتلج شجدمهلاوسیما یگویجد:د شجبیوا دحاجر

:گفجتم وآمدتی مادخوا دوپسادانبجهسجاده دج  شدوا دحسین
گوشدهمتاوآ،مردصالحیادخا دان بوتبهساده دتهوالدماس کاین

َك »گفج :یحضرتمج پساداینگوشدرادادم گویدید سادهچهم َبْيوّد   ع 
َك  ِبِفَناِئَك  َك  ِبِفَناِئَك  ِّمْسِكين  َك  ِبِفَناِئَك  َفِقير  ك ِبِفَناِئَك  َساِئل  بجهروچکج بنجده ؛ َيْسَأل 

امجده،سجوی بجهتجودقیجرامجده،تجود گجاهبهاستا  بیچا هامده،تاخا هد 
لاوسگوید:منایجنابن«اس   هادهاستا  بهسرد گاه رنندهد خواس 

2خداو داو ا د ررد ،جمالت اد هرگردتا آرهخوا دم
د سفرحج وایجاتوتظم حضرتسیدالساجدیند وصفهیب 

او د،تمجامدیجدگانبجهججامجیهنگامیرهایشانحج براآ مو هدراوا یدا یم
مردممکهمحوتماشاآشخصی به گوباتظم ایشانشدهبود  قجراسج 
رههشامبهتبدالملک ودآد مسجادالحجرامد حجاللجوافبجودورثجرت

رنجدومجردملجوافمیامامسجااد،وآشد  اگاهدیدجمعی ما  لواف
رنند وآد پاسخهمراهانخویشرهادهوی امامسجاادبراآوآ اهبادمی

ایجنججوانریسج ؟،دا م مجی:ررد د،خود ابه جادا یددوپرسجیدالمیؤس
پجسد همجانلحظجهبجراآ؛د ا اجابجودشاترمعروفاهربی ،درددق

نبه گوا اشعا آبسیا پرمعناومفهومید وصفایشانسرود:معردیا
                                                           

  159،ص5 همان،ز9
  539،صاعالم الوریلبرسی،حسنبندضر2.
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 َهووَذا اَلووِذي َتْعووِرف  اْلَبْطَحوواء  َوْطَأَتووه   
 

ووه  َو اْلِحووُل َو اْلَحووَرم  َو اْلَبْيووت  َيْعِرف 
 

شناسجند،خا جههاآمکهجاآپاآاو امجیاینمردرسیاس رهسنگریهه
 شناسند حرماو امیهاآحاادادحرونبارعبهوبیا

ِلِهووم    َهووَذا اْبوون  َخْيووِر ِعَبوواِد الَلووِه ك 
 

 َهووَذا الَتِقوويُ الَنِقوويُ الَطوواِهر  اْلَعَلووم  
 

ایندرد دبهترینهمهبندگانخدااس ،اینهمانمردپرهیهرا وپاریههو
اس  ]خداو دد دمین[پاریاس ره شا ه

ه  ِعْرَفووواَن  ْمِسوووك   َراَحِتوووهِ  َيَكووواد  ي 
 

ْكوون  اْلَحِطوويِم ِإَذا َّمووا َجوواَء َيْسووَتِلم    ر 
 

اسج ک هدی،ایدهنگامیرهبراآدس مالیدنوبوسیدنحاراالسودمی
خجالراشجناییبجاانهبج]رهمیانحاراالسودود برعبهاسج [ رنحنیم

دس ،ان ا گهدا د 
َهوووا وووَرْيش  َقووواَل َقاِئل   ِإَذا َرَأْتوووه  ق 

 

   ِإَلووى َّمَكوواِرِم َهووَذا َيْنَتِهووي اْلَكووَرم
 

هجاوآگوینجدهایشجانگویجد:بجهججوا مرد،هرگاهقجریشاو ادیجدا رننجد
  1هاآاینمردررموجوا مردآپایانپذیرد آبه گوا 

                                                           
  559،ص9،زرشاداإل شیخمفید،9





 

 

 

 

 

 اهی تبلیغی ویپست







 

 

 

 و عزاداری احکام محرم
 *االسالم والمسلمین محمود اکبری حجت

 مقدمه

چهدردآوچهاجتمجاتی،مشجمولحکمجیاد،هاتماماتمالو دتا ا سان
اآبا دتا ادمیا تباطپیجداباشدوتمامموضوتاتیرهبهگو هاحکامشرتیمی

هجاآاسجالمیورند،د دقهاسالمیدا اآقا ونومقر اتیاسج  مناسجب می
  یههمچونسایراتمالا ساندا اآاحکامیاس رجهدتهاآمعصومین

شود بهانپرداختهمیاین وشتا 

 جویی تبرک

جوییاس  بهمعناآللببرر یابرر ،تبرک
تبرک9 اد  جایه، ظرشرعادجستنبهچیههاییره قداس برخو دا  د،

9بلکه اجحومستحباس  
 ام تبرکبه خداو د،ما ند بهجه هاآ یا ایشانو    جا شینان پیامبران،

                                                           
  قمتلمیههپژوهشگرحود* 

 991،ص9،زفرهنگ فقهسیدمحمودهاشمیشاهرودآ، 9
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وباتظم ما ندجلدوقابقرانومشاهدمشردۀا تساببهچیههاآمقدس
 معصومین

9با وشتنبررفنمستحباس  هاآامامان، تبرکجستنبه ام2
هاآا مهوا بیاءواوصیاآالهیبهجه تبرک  امگذا آدرد دانبه ام3

2مستحباس  
می بهان تبرکجستنبهددنجنادهد مشاهدمشرده،هرچندباا تقال0
3هامستحباس  مکان
مستحباس   تبرکجستنبهمشاهدمشردۀمعصومین5
0 تبرکجستنبه یمخو دۀمؤمنمستحباس  6
ان3 حروف مسرلماتو  وشتنانبررفنو قرانبا جستنبه تبرک  

5مستحباس  
6 تبرکجستنبهمهر،بعداد مادمستحباس  2
3ابدمهمبا وشیدنوهمراهبردن،مستحباس   تبرکجستنبه1

سودو رنیما ی تبرکجستنبهرعبهوا رانان،بهویژه رنحاراأل94
2مستحباس  

                                                           
،5،زعیروة الیوثقیمحمجدراظمیجهدآ؛991،ص5،زجواهر الكالممحمدحسن افی، 9

 557ص
 915،ص95زهمان، 2
  31،ص5،زگ فقهنفرهسیدمحمودهاشمیشاهرودآ، 3
 975،ص5،زالعروة مستمسکمحسنحکیم، 0
،5،زعیروة الیوثقیمحمدراظمیجهدآ،؛997،ص5،زالكالم جواهرمحمدحسن افی، 5

 591ص
 997،ص9،زفرهنگ فقه سیدمحمودهاشمیشاهرودآ، 6
 همان 3
 915،ص59،زجواهر الكالممحمدحسن افی، 2
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9مستحباس   تبرکجستنبهزذاهاآاهربی 99

 حرام است هفت چیز نسبت به ائمۀ معصومین

ا هامحسوبشود  هررا آرهبه حوآهتکحرم وبیاحترامیبه9
 مادخوا دنجلوترادبدونوضواگرهتکباشدوما ندمس اممعصومان

2 قبرا مۀمعصومین
3  تماسجنبحا ضو فساءبا اممعصومین2
0   سب د وغدادنبهمعصومین3
5مگربراآسادۀشکر  سادهرردند برابرحرممعصومین0
6   اسرردنحرممعصومین5
3  توقفجنب،حا ضو فساءد حرممعصومین6
 زلورردنو سب الوهی دادنبها ان 3

 احکام عزاداری

بهبهویژهامامحسینبی تهادا آواظها حهنوا دوهبراآاهر 9
 یهگریه و و،رردنبراآانحضرتاستحبابدا دخصوصد  ودتاشو ا

                                                           
ا» 9 ْ ِإذی َمدٍُوِضعی اِ ُداِلُمحی وی ةُمی ِ کی الی َفْ ِبِهُماْلمی جججاِمِهْم   حی عی ِمجججْنلی جججری ری جججْنأی ِلمی  «   وی

(999،ص51،زمستدرک الوسائل)محدث و آ،
  595،ص5،زتوضیح المسائل مراجع 2
  599،ص959 همان،م3
  5191 همان،م0
  509 همان،م5
  905 همان،م6
  93،القولدیاحکامالانب،ص5،زالوسیلة تحریر،امامخمینی؛157همان،ص 3
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9مصیب انحضرتاستثناشدهاس  تابید جهعوبی
2 می  محسوب حرام تبادتی هر د  امام یا تهادا آ به تظاهر ولی شود

2وتعظیمشعا ردینبهقصدقرب جایهبلکهمستحباس  حسین

 معیارهای عزاداری

اآبهدس دشمناناسالم دهدریفی تهادا آبایدچنانباشدرهبها ه 9
3استفادهادان شود وموجبسوء

 ضر  داشتهباشد 2
سیاهپرسش به منار ره د ایرد ی مو د د  ماروح: یا بدنشدن شدن

شود، ظرشماچیس ؟می
ا عی دا د،مگراینکهموجبضر داحشبربدن:مامامخمینیپاسخ:

0شود 
  یا باشد 3
 باشد شودمشتمربرمنالبد وغوبالرمی ا چهخوا ده0
 بارا حرامما ندموسیقیلهوآهمراه باشد 5
 بامنالبیرهوهنمذهباس ،همراه باشد 6
ان3 قضاشدن یا  ماد ترک سبب گاهی ره  باشد واجب ترک سبب  

5شود می
                                                           

،9،زالتنقییح:بجه قجراد901،ص9،زفرهنیگ فقیهسیدمحمجودهاشجمیشجاهرودآ، 9
  991ص

  5193،س105،ص5،زاستفتائات جدید اصرمکا مشیرادآ، 2
اآ،اللجهخامنجهای ؛95و97،س9،زخمینی استفتائات امام؛17،س513صهمان، 3
 5555،ص5،زستفتائاتجوبة اإلأ

 95،س130،ص9،زاتاستفتائ،امامخمینی 0
 999و999ص،ستفتائاتوبة اإلأجاآ،اللهخامنهای ؛179،صهمان 5
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 موسیقی در عزاداری

:استفادهاداالتلهووموسیقید مراسمتهادا آچهحکمیدا د؟پرسش
اگرپاسخ اند اداالتیاس رهبهلهووحراماختصاصدا د واختن:

جه  د  ان اد استفاده باشد مشترك االت اد اگر ولی  یس  جایه هرحال
9مشروعاشکال دا د 

الشهداءپرسش سید حضرت تعهیه د  شیپو  و لبر ددن ایا جایه:
اس ؟

 شوپاسخ هم مذهب بر وهن و  باشد لعب و لهو االت اد اگر ما  : د
2 دا د 

:استفادهاداالتموسیقیما ندُا گد مراسمتهادا آچهحکمیپرسش
دا د؟

مناسجبتجهادا آسجاال شجیهدان یسج وشایسجتهاسج مراسجم:پاسخ
3تهادا آبههمانصو تمتعا دیرهادقدیممتداولبودهبرگها شود 

اس  تبریهآ:استفادهاداالتموسیقید تهادا آحرام
صادی:جایه یس  

0بها :خالیاداشکال یس  
                                                           

،5ز،جیامع المسیائلداضجرلنکرا جی،؛55515،سسیتفتائاتجوبة اإلأاآ،اللهخامنهای  9
اسیتفتائات اللجهتبریجهآ،ای :191،س5،زاستفتائات جدید اصرمکا مشیرادآ،؛999ص

  191و5015،سجدید
؛139،ص9ز،اسیتفتائات،امامخمینجی؛933س5،زحكامجامع األداضرلنکرا ی، 2

  911،س593،ص9،زجوبة االستفتائاتأاآ،اللهخامنهای 
؛سججیدمحسججن5550و919،س590،ص9،زسییتفتائاتاإلوبییة أجاآ،اللججهخامنججهای  3

  99،ص9،زمسائل جدیدمحمودآ،
  50،ص9،زمسائل جدیدسیدمحسنمحمودآ، 0
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 خوانی تعزیه و شبیه

9 شبیه  و مذهبتعهیه وهن موجب و  باشد حرام بر مشتمر اگر خوا ی
 دا د، شود  وضه؛اشکال ماالس ان، جاآ به اس  بهتر برپاولی خوا ی
9رنند 
به گانخوا یموجبهتكحرم بهساح مقدستعهیهوشبیهاگر 2

2دینشودبایداجتنابشود 
د  مایشوتعهیهوزیرانجایهاس ؟:ایاتشّبهبهاهربی پرسش
3:د صو تیرهمستلهماها   باشدما عی دا د پاسخ

شبیهپرسش  مایش: د  ادسادآ یکی  قش دردآ ره تعهیه همچون ها،
رندچهصو تدا د؟ ابادآمیا مه

0مراتاتاحتراما انجایهاس  :باپاسخ

 استفاده از لباس سیاه

،اناس رهاین  گبهصو تلبیعی،هیکیادخواصواتا   گسیا 9
او ودلگیرومناسبتهاوماتماس  ادهمین و،بسیا آادمردم  گیحهن

دسودجهان،اداین  گبهتنواناظها زموا دوهادمرگدوستانوتهیهانخو
جویند می

کپوشیبهدلیر مهو ادآرهد این  گ هفتهاس ،بهتنوانیسیاه 2
                                                           

صججادی؛99،س57،س55،س9وز75،س93،ص9،زاسییتفتائات،امججامخمینججی 9
  5550،سستفتائاتجوبة اإلأاآ،اللهخامنهای ؛199،ص5زجامع المسائل،گلپایگا ی،

  911ص،جوبة المسائلأ تلوآگرگا ی،2
  9511س،5،زجامع المسائلداضرلنکرا ی، 3
  991،صاحكام خانواده طبق فتوای امام تبدالرحیمموگهی،0
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د ایامبی  سملبیعیوسن مننقی شانحهنوا دوهدا دوپیرواناهر
برتنمی لباسسیاه  شا هتش،ودوستیبهتهادا آ، لباسسیاه، دیرا رنند؛

رو ادادگاناس  ساح ا ان،اتالمجا بدا آادس
هاشمهاآبنیویا ا شبهشهادت سید د دنوقتیرهامامحسین 3

9لباسسیاهپوشید د 
جایهاس وایا:ایاپوشیدنلباسسیاهد تهادا آامامحسینپرسش

 جحاندا د؟
پوشیدنلباسسیاهد تهاآامامحسینپاسخ چونودیگرا مه:

باشدوبه گا یچونمرحومواجد جحانشرتیمیادمصادی،شعا راس ،
2ررد د الّلهبروجردآد  ودتاشو اادقباآسیاهاستفادهمی ای

الّلهصادیو و آهمدا ی:پوشیدنلباسسیاهبهتنواناتالنحهنوای 
3 جحاندا د وا مها دوهد مصیب امامحسین

سیاهپرسش لباس با خوا دن  ماد ایا حسین: امام تهادا ان مکروهبر
اس ؟

اس وتهادا آانپاسخ تالم تهادا انسیدالشهداء چونلباسسیاه :
0باشد حضرترمال جحان ادا دلذا مادخوا دنباان یهمکروه می

                                                           
،5،زجیامع المسیائلداضجرلنکرا جی،؛390،ص9،زةوسیائل الشییعشیخحّرتجاملی، 9

  190ص
  9570،س195،ص5،زجامع المسائلداضرلنکرا ی، 2
 519،س590ص،9،زحكامجامع األصادیگلپایگا ی، 3
،جامع المسیائلداضرلنکرا ی،؛519،س590،ص9،زحكامجامع األصادیگلپایگا ی، 0

  9575،س190،ص9ز
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  احکام نام امام حسین

اداسامیمقدسیوسایرامامانما ند امپیامبر امامامحسین
ما ند:9احترامیبهانحراماس احترامبهانالدماس وهرگو هبیاس ره

اآره امایشانبران وشتهشدهاس  سودا دنو قه 9
احترامیبهانباشد ما نددبالهدان ا داختناند جاییرهبی 2
2 وشتنانباچیهآیابرچیهآرهبیاحترامیبهانباشد  3

یا سا دنجا یادبدنبهانبدونبه امامامحسینددن:دس مسأله
پسرسیرهوضو دا دیازسرجناب ،حیض، فاسبر؛لها تحراماس 

3توا دبهاین اممبا كدس به د اوواجبشدهاس  می
بیمسأله شخص  ام: به  ا خود بدن  باید ا مهوضو و ا بیاء هاآ

0برسا د 
 امپرسش مّس زالمهایی: تبدالحسین، قربانچون  ضوآحسین، تلی،

چهحکمیدا د؟
رهاگرمقصودامام5« ضوآ»:مساسامیمذرو اشکال دا دمگرپاسخ

باشدحراماس  کهتبباشدومسموج ضا

 احکام تربت امام حسین

احترامیحفظشودوهر وعبیالدماس حرم ترب امامحسین 9
                                                           

  550مهمان، 9
  959و955،س551،ص5،زاستفتائات،خمینی امام2
  959،متوضیح المسائل مراجع؛99،ص5،زةالوسیل تحریر، امامخمینی3
  551،صرساله منتخب الرسائل محمدراظمیهدآ،0
  50،س9،ز51،صهزار و یك مسئله و آهمدا ی،حسین 5
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9 ،حراماس رردنبهانمثر اس
اس وسببادهایشبراآسادهبهترادهرچیهترب امامحسین 2

2شود تواب مادمی
3بادشود حسینلفرباترب اماممستحباس رام 3
0 مستحباس مخلوطرردنمقدا آترب باحنوطمّی هنگامددن 0
5گذاشتهشود مستحباس هنگامددنمّی مقدا آترب همراهاو 5
رهخو دنحراماس بهجهترب امامحسینکخو دنهر وعخا 6

6ا دریادانبه ّی استشفاءجایهاس  
درستند،مستحباس مقدا آترب همهمجراهجاییمیراالیی ارهبه 3

خواس لباسیجاچیجههرگاهمیامام ضا3انبگذا  د ما ندجهیهیهدختر 
الآانالبججه دیگججرآ ابججراآرسججیبفرسججتدقججد آتربجج امججامحسججین

2ما دناس بهاذنخداو د درمود:ترب باتثمحفو گذاش ومیمی
بهانرداًمحربرداشتنترب بهلو متیّقنهمانقبرشریفوا چهرهُت 2

1باشد ملح،اس می

                                                           
  91،م90،ص5،زعروة الوثقیمحمدراظمیهدآ، 9
  5039،متوضیح المسائل مراجع 2
  9،م950،ص9،زةتحریر الوسیل،امامخمینی 3
  5،ص5،زعروة الوثقیمحمدراظمیهدآ، 0
  9،بحنوط،م551 همان،ص5
  9،م515،ص9،زةتحریر الوسیل،امامخمینی 6
 950،ص5،زةوسائل الشیعشیخحّرتاملی، 3
  595،ص505،زنواربحار األمحمدباقرمالسی،؛973،صکامل الزیاراتقولویه،ابن 2
  9،م(القولدیزیرالحیوان)واالشربةةرتابااللعم،ةتحریر الوسیل،امامخمینی 1
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مساد 1 اس  حسینمستحب امام ترب  اد مقدا آ داشتهر همراه
9باشد 

94 امده   وایات د  حتی و دا د بسیا  دضیل  ترب  تسبیح با ذررگفتن
داشتنتسبیحترب هرچندذرر گویدتوابذررالهیبراآد دس رهاس 

2شود او وشتهمی
99 و  امامبوییدن ترب  حتیحسینبوسیدن و اس  مستحب
3نبرانوبرسایراتضاآبدنمالیدن یهتوابدا د رشیددس 

 احکام حسینیه

9  دا د   ا مساد حکم حرم ؛حسینیه ما ند مساد احکام بنابراین
برلرفداخر وجوب و  دا د  ا حا ض و جنب انشدن اد  ااس  رردن

0باشد برحسینیهجا آ می
شججده،د صججو تاسججتفادهادحسججینیهد زیججرجهتججیرججهبججرانوقججف 2

هاآ مایشجییجاو دشجیوداشتنباان،جایه یس  ما نداجراآبر امهمنادات
5 د ان رردنمیّددن

3 یا  اتردروختنحسینیه بر انره مگر تبدیرانبهمسادجایه یس ،
امکان  باشدو اینخرابیقابراستفاده باشدرهد  ان یهوجود داشته تعمیر

نان ادروخ وباپولانملکیخریدود همان استاوقفتواصو تمی
6ررد 

                                                           
 ،دیادابالسفر 5،زعروة الوثقیمحمدراظمیهدآ، 9
  550و599،ص93،زنوارألبحار امحمدباقرمالسی، 2
  919،ص5،زعروة الوثقیمحمدراظمیهدآ، 3
 153،ص5،زتوضیح المسائل مراجع 0
  955،ص5،زتوضیح المسائل مراجع؛910،ص5،زجامع المسائلداضرلنکرا ی، 5
  995،ص9ز؛همان،153،ص5،زالمسائل مراجع  توضیح 6
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 احکام نذر

اهر9 د با ۀ ره قرا ی واجبات اد یکی اس ،بی   شده منرح  یه
مسملۀ ذ ووداآبه ذ اس  

  ذ اناس رها سانملتهمشودرا خیرآ ابراآخدابهجااو دویا2
9براآخداترکرند را آره کردنانبهتراس 

شود اینشرایطتبا تنداد: باشراینیتمربه ذ واجبمی3
الف(صیغهخوا دهشودوالدم یس ا سانان ابهتربیبخوا د،پساگر
بگویدچنا چهمریضمنخوبشودبراآخدابرمناس رههها تومانبه

2دقیربدهم، ذ اوصحیحاس  
3رند،ا اامانبرایشمقدو باشد  ذ میب(را آ اره

0ز( ذ رنندهبایدمکلف،تاقربودهوبااختیا وقصدخود ذ رند 
5د(متعل، ذ او جحانداشتهباشد،یعنیا اامداد شبهترباشد 

 چند نکته دربارۀ نذر

 اگرا سان ذ رندرا آا اامدهد،بایدهما نو آره ذ رردهتمر9
باشد اآدیگرا اامدهد،صحیح میندواگربهگو هر

 اگرا سان ذ رردهو توا دبه ذ خودتمررند،رفا ه دا دولیاگر2
شودیعنیبایدبهشص دقیربدونتذ به ذ خودتمر کند،رّفا هواجبمی

                                                           
  9150،م9زهمان، 9
  9155مهمان، 2
  9157 همان،م3
  9159 همان،م0
 5959،س9،زجامع المسائلداضرلنکرا ی،؛9159و9153 همان،م5
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9لعامدهدیادوماهپید پی ودهبگیرد 
مقدا 3  ذ رننده، اگر می   موده، دراموش یا  کرده معین  ا به ذ  توا د

2حداقرانارتفارند 
 مناسباس ره ذ منل،باشدومقیدبهدمانومکانخاصی باشدتا0

شخصبتوا دبه احتید ا اامانتصمیمبگیرد 
 رسیره ذ رندتملی اترکرند،اگراد وآدراموشییا اچا آان5

3اامدهد،رّفا هبراوواجب یس  تمر اا 
توا دبهتوا دان اتغییردهدو می رسیره ذ صحیحا اامدهد، می6

0همبه د 
توا ممقدا و وعومحراداآ:ایامادامرهحاجتمبراو ده شده،میپرسش

 ذ م اتغییردهم؟
5:اگرصیغۀ ذ خوا دهایدجایه یس  پاسخ

 داش ،د صو تیرهصیغۀ اگر ذ3  رننده،امکانتمربه ذ خود ا
6رندتاد درصتیدیگران اا اامدهد  ذ  اخوا دهباشد،صبر

بایداداصرمالاو ذ شادااس  شخصیره ذ رردهوادد یا دته2
3شود 

                                                           
،9،زاسیتفتائات جدیید اصجرمکجا مشجیرادآ،؛9115،م9،زتوضیح المسیائل مراجیع 9

  309س
  5997،س5،زجامع المسائلداضرلنکرا ی،؛9119 همان،م2
 9111،مالمسائل مراجعتوضیح  3
  5799،س990،صاستفتائاتاللهتبریهآ،ای  0
  355،س907،ص9ز؛همان،5059،س5،زاستفتائات جدید اصرمکا مشیرادآ، 5
  59،س579 همان،ص6
 ، ذ  507،ص9،زةالوسیل ریرتح،امامخمینی 3
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 زادگان چند نکته دربارۀ زیارت امام

امام9 قبو  دیا ت   ره بی دادگا ی اهر محب  و والی  مسیر د 
میبوده شما  به دینی شعا ر تعظیم ره جه  ان اد وا د، مستحب  ود
9حرمتیوتحقیرواها  بها انحراماس  بی

دادگان ماددیا توا د شدهواگررسیبخواهدبخوا دبایدد حرمامام 2
ر ا اناهدا به توابان ا بخوا دو مو دحضرتدو رع  ماد دقطد  ند 

2 ماددیا توا دشدهاس  تباس
امام3 بهداخرحرم ادرادآرهتذ شرتیدا  د، و ود اگرسببدادگان 

3  گرددجایهاس کهت
دادگانمستحباس  وبهقبلهخوا دهشود، ه وبهقبر  دیا تامام0
یا ت،بهتنوانقبو هاییرهسندومد کخاصی دا  د،د د دیا تگاه5

 ای مؤمنینمستحباس   قصدبها درمودهالّله  ذو اتبه دیا تو ا د:
0 جاما عی دا د 

 دو نکته دربارۀ زبان حال

 دبانحالتبا تاس ادوضعی ظاهرآو دتا آشخصرهبیا گر9
،د قالبدبانحال،د ا دیشهیااحساساوس  ذررمصا باهربی 

                                                           
 139،ص5،زفرهنگ فقهسیدمحمودهاشمیشاهرودآ، 9
 975،س501،ص5،زحكامجامع األصادیگلپایگا ی، 2
زسجر،5،زاستفتائات امام خمینی،احکامالحیض؛5،زعروة الوثقیمحمدراظمیهدآ، 3

توضجیحالمسجا ر؛955و999،سسیتفتائاتجوبیة اإلأاآ،اللجهخامنجهای ؛575حیض،س
  519،س5،زجامع المسائلداضرلنکرا ی،؛999،ص9مراج ،ز

 5553،س5،زاستفتائاتاللهبها ،ای  0



116    9315محرم  ۀتوش ره 

 

بیشترا انبدا ندرها چهگفتهمی شود،حکای حالصو تیرهشنو دگانیا
جایهاس  ،اس  ها چه خداده

 اگردبانحال،دبانحالمصا بیباشدرهاتفاق یفتادهویاباا چهاتفاق2
9ادتاده،سنخیتی دا د،جایه یس  

:دبانحالا مهبهصو تشعرچگو هاس ؟پرسش
قرینهپاسخ اگر ا مه: بر وهن و اس  حال دبان ره باشد  باشد،اآ

2ما عی دا د 

 احکام وقف

 وقفاناس رها سانملکی خود اسلبرندومنفع ان اد  اه9
خداقرا دهد 

شود: وقفشراینیدا د بهچند مو هادا هااشا همی2
3وقفبایدبراآدیگرانباشد ج

الدم یس صیغهوقف ابهتربیآوقفصیغهخوا دهشود،ولیجبایدبرا
،وقفصحیحاس و «وقفرردم خا هخود ا»:بگویدبخوا ندبلکهاگرمثالً

0 محتازبهقبولهم یس 
5 رندبایدبراآهمیشهوقفرندرسیرهمالی اوقفمیج
رهبراآاو وقفد صو تیصحیحاس رهمالوقف ابهتصرفرسیج

                                                           
 99،ص5،زفرهنگ فقهسیدمحمودهاشمیشاهرودآ، 9
 9509،س151،ص9،زاستفتائات جدیداللهتبریهآ،ای  2
 9135،متوضیح المسائل مراجع 3
 9177 همان،م0
 9179 همان،م5
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9 وقفشدهیاوریر،یاولیاوبدهند
ۀخا »:بگویدوقف ابهتربیبخوا ندبلکهاگرمثالًۀالدم یس صیغ 3

2 ،وقفصحیحاس  «وقفرردم خود ا
پساگرمثالً،رندبایدبراآهمیشهوقفرندرسیرهمالی اوقفمی 0
3،بالراس   باشدمالتادهسالوقفباشدوبعد این:بگوید
5 براآحسینیهوقفررده  ره بهمساد می،ا ددرشی ا براآ ماد شود
0 اگرچهانمساد هدیکحسینیهباشد؛ببر د

  وقف بر امام حسین

وقفشده بایدد موا ددیگرا چهبراآبرگها آمراسمامامحسین 9
5صرفشود 

شودبایدد همانمو دخاصساختهمیساختما ی ارهبه امحسینیه 2
اداناستفادهشودوجایه یس بهمد سهومسادتبدیرشود اگرهمتبدیر

6شدهبایدبهحالاولبرگردد 
شودومخروبهشدهاگربما دضای میکاآرهمترو:اتاثحسینیهپرسش

حکمشچیس ؟

                                                           
 9130 همان،م9
 9177 همان،م2
 9179مهمان، 3
 9195 همان،م0
  50،س915،ص9،زاستفتائات،امامخمینی 5
،امجامخمینجی؛37،ص5،زجامع المسیائلداضرلنکرا ی،؛19،س9191 همان،ص6

 15،م75،صةالوسیل تحریر
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پاسخ قابر دیگر حسینیه یا حسینیه ان د  اگر و: بفروشد  یس  استفاده
9صرفاحتیاجاتحسینیه ماید 

:ایاجایهاس وسایروظروفحسینیه ابراآمصا فدیگراستفادهپرسش
 مود؟

2:اگربراآحسینیهوقفشدهاس جایه یس  پاسخ
:ساختنحسینیهد قبرستا یرهقسمتیادانبهحالتعنیرد امدهپرسش

چهصو تیدا د؟
3رستاناگروقفددنامواتباشدجایه یس  :قبپاسخ

 

 

                                                           

  591،س931ص، استفتائات، امامخمینی9
  5059،س999،ص5،زاستفتائات اصرمکا مشیرادآ، 2
 19،س913،ص9،زاستفتائات،امامخمینی 3



 

 

 

 *ها روضه

  :تهیه و تنظیم
 زاده االسالم والمسلمین علی عباس حجت

 مسلم بن عقیلحضرت روضه 

ِطيع  الَسََلم  َعَلْيَك َأُيَها اْلَعْبّد   وِلهِ   ِلَلهِ   الَصاِلح  اْلم  ْؤِّمِنيَن   َو ِلَرس  ِّميِر اْلم  َو   َو أِلَ
َسْيِن   3اْلَحَسِن َو اْلح 

هاآدراوانمردمرودهودتوتادانحضرترهپساد امهامامحسین
ماامامواینکهشدوپساداصرا ا هابرتعدادا هابالغبردواددههها  امهمی

مسلمبنتقیر اد  یمهماه2د امدنبهرودهشتابوتالهرن،، هبر دا یم
 وا هرودهررد 64مبا ک مضانسال

 وعجامجاایجنبی؛هها  فرادمردمرودهباایشانبیع ررد جد34 هدیکبه
گردانتنهاوسجر،هاآرودهدودآادبین د ومسلمد روچهاتالنودادا آبه

ما دهبود انشب اد خا هد یبه املوتهسررردهنگامیرهصبحشدپسجر

                                                           

  ظرآمنفرد تلیاالسالموالمسلمین،اترحا در سوگ آل اللهادرتاببرگردته*
  تقیربندیا تحضرتمسلم،مفاتیح الجنانتباسقمی،شیخ 9
  93،ص9ز،اإلرشادمفید،شیخ 2
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لوتهگها شحضو مسلم ابهتبیداللهداد بعدادمحاصرهخا جهجنجگبجین
توا نجدادتهجدهمبجا دهبجامسلمودرستادگانتبیداللهد گرد  وقتیدید د می

امانهستیبعدادحردهاییرهبجینمسلمد بیایندمحمدبناشعثگف تود 
ا ها دوبدلشد مسلمپذیرد  ا گاهمسلم اخل سجالحرجردهوبجرمرربجی

گریس  سوا  مود د،ولیمسلممی
ْقِبِليَن » ْهِلَي الم  َسْين  َوآِل       ّما ِلَنْفِسي َأْبِكي، َوال َلها َأْرِثي َأْبِكي أِلَ ! َأْبِكي ِلح 

َسْيِن  رنمرهباحسینوگریم،بلکهبراآرسا یگریهمیبراآخود میمن9؛الح 
«خا داناو اهیایندیا  د 

 تیاهامانانشداو ابهباالآدا االما هبرد د مردممیانروچهایستاد د
می بعضی قصر؛ باالآ هم میمسلم اداد  ا مسلم همگویند بعضی رنند،

رشند گوینداو امیمی
سالمررد ما هبهاباتبداللهآدا اإادباال

سجججالماآحسجججیناآدجججروغمحبججج 



ببجججججینمسجججججلم  ابجججججهوادآزربججججج 



سجججالماآگجججربجججاغدهجججراآالهجججر



سجججججالماآتهیجججججهدلوججججججانالهجججججر



َسِبح  » َو ي  َصِلي َعَلى الَنبِ   َتَعاَلى  الَلهَ   َو ه  ه  َو ي  َقه  َفَّضَرَب  ِى َو َيْسَتْغِفر  ن  2«ع 
درستاد انلحظۀاخجرهجمرجهاللهاربرگف  استغفا ررد د ودبرپیغمبر

وْم شمشیر ابرگرد شگذاشتند،گف : َم اْحك  3؛َغُروَّنوا  َقوْوم    َبْيَنَنوا َو َبوْيَن   الَله 
خدایابینمنواینقومحکمرن،چهلو بامن دتا ررد د؟!

                                                           
 975،ص1،زتاریخ طبریلبرآ، 9
  13،صعلی قتلی الطفوف اللهوفلاووس،سیدبن 2
  597،صمنتهی اآلمالشیختباسقمی، 3
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 اخو دهبودورینۀمسجلمسختیادمسلمبکربنحمرانرهضرب 
د دلداش انحضرت اادباالآقصربهلرفدمینسرادیررردوگجرد ش ا
دد،سرمقدسشجداگردید،سرش ابهدمینا داخ وسپسبد ش اادبجاال

9بهسوآدمینادکندوبااینوضعی جا کاهمسلم اشهیدررد 
 

 کربال روضه ورود کاروان به

َسْيِن َو َعَلى َسْيِن َو َعَلى َعِلِي ْبِن اْلح  َو َعَلى  اوالد الحسين  الَسََلم  َعَلى اْلح 
َسْيِن   َأْصَحاِب   2َصَلَوات  الَلِه َعَلْيِهْم َأْجَمِعيَن   اْلح 

 ودپناشنبهدوممحرمسالشص ویکهارآوا درا واناهربی 
3سردمینرربالشد 

سجاحردجراتسجپس« لّف»پرسید: اماینسردمینچیس ؟گفتند:امام
پرسیدایا امدیگرآدا د؟گفتند:رجربال!پجسانحضجرتدرمجود:خجدایاپنجاه

َنا َّمَحوُ  ِرَحاِلَنوا َو »وبال)زمومشق (سپسدرمود:برمبهتوادرربمی َهاه 
َنا َّمَحل    َّمْسَفك   وِرَّنا  ِدَّماِئَنا َو ه  ب  هجاومحجر یخجتنایناا)واپسجین(منهلگاه0؛ق 

مجن اچنجینحجدیثرجردهخونماومحرقبرمااس رهجدم سولخدا
اس  

بججججا بگشججججاییدایناججججارججججربالاسجججج 
 

 
ابوخججارشبجججادلوججججاناشجججنااسججج 

                                                           
اعیالم حسجنلبرسجی،بندضر؛13ج17،صعلی قتلیی الطفیوف اللهوفلاووس،سیدبن 9

  991،صالوری
 573،صالزیارات کاملقولویه، ابن2
  931،صاإلرشاد شیخمفید،3
 91،صعلی قتلی الطفوف اللهوفلاووس،سیدبن 0
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بجججا بگشجججاییدخجججوشمنجججهلگهجججیاسججج 
 

 
تججابججهجنجج دیججنمکججانا ججدک هججیاسجج 



امدوترضررد:براد ماینبیابان،خودنجاکاسج ،امجامامرلثوم هدبراد 
درمود:خواهرم!هنگام دتنبهزهوۀصفیند همینججابجاپجد مدجرودامجدیم،

گذاشج ،وسجاتتیخوابیجدومجنپد مسرش ا وآدامنبجراد محسجن
پرسجید:چجراگریجهحاضربودم،پد مبیدا شدوگریهرجرد،بجراد محسجن

 مدرمود:گویاد خوابدیدماینبیاباند یجاییادخجوناسج ،ورنی؟پدمی
 سجید للبیدورسیبجهدریجاداو مید انزرقشدودریاد سمیحسین

اآ خداد،چجهرجا سپسپد مبهمن ورردودرمود:هنگامیرهچنینحادتجه
9اآ یس  رنم،رهجهصبرچا هرنی؟گفتم:صبرمیمی

شجودهخواسج پیجادمیهاشجمدوموا درربالشد د تقیلجۀبنجیا آ، ود
هادو وبرش اگردتند؛تباس،قاسموهمۀبراد ا شامد جدیجابقیجةمحرمهمۀ

الله!اینیکدرودبود،یکخروزهمصبح ودیاددهمایجنقادلجهخواسج اد
وبج بجهرربالحرر رند دینبیکبهیکرودران اسوا رجردهامجاوقتجی 

خودش سید،محرمی بودتااو اسوا  ماید،وجوا انبنیهاشمهمجهشجهید
همد زرود ایربود پسبجادبجانشدهبود دوحضرتتلیبنالحسین

حالبهبراد خنابرردوگف :
محججججرمدینججججب، سججججیدهوقجججج سججججوا آ

 

 
بججرشججترمججن ججهمحمججرو ججهتمججا آ



اربججروتبججاسیججارججهخججودتخیججهیججارججه
 

 
یجججارجججهبجججهلشجججگربگجججو و جججدرنجججا آ



                                                           
  931،ص5،زمعالی الّسبطینحا رآلبرسی، 9
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 روضه حضرت رقیه

د محرخرابه  ا یهیدا ها اآهنگامیرهرا واناسیرانوا دشامشد د،
جاآداد 

ویا انوجوا انبنیهاشجمود اناهربی ،جریانشهادتامامحسین
گفتند:پجد ا تانبجهمسجادرتاصحاب اادرودرانمخفی گاهداشتهبها هامی

ا د  دته
دخترآخردسالداش :شبیادخواببیدا شدود حالیامامحسین

رهسخ پریشانبود،جویاآپد شدوگف :پد مرااس رهمنارنوناو
 ادیدم؟

رانوقتیسخناو اشنید د،گریسجتندودیگجررودرجان الجهسجرد انواسی
داد د صداآ الهوشیونا انبلندشدویهیدادخواببیدا شدوپرسجید:ایجن

صداآگریهادچیس واین الهودا آادرااس ؟
پد  اد خوابدیدهواو اگفتند:رودریادرا واناسیراناهربی 

رند للبمی
 ا هداوببر د پجسانسجرمقجدس اد دستو دادتاسرپد شحسین

لبقیقرا دادهو وپوشیبرانرشید دو هدانرودکبرد د رودکپرسیدایجن
چیس ؟گفتند:اینهمانمقصودومرادتوس انرودک وپوش ابرداشج و

تابشد رشیدوبیاآادتم،دلچوندیدگا شبهسرمبا کپد ادتاد، اله
بابجججاچجججرادیجججرامجججدآد رجججنجویجججران

 

 
رجججردآدرامجججوشاآپجججد حجججالیتیمجججان



اآ أسپرخجججججونپجججججد منجججججهلمبجججججا ک
 

 
رججردآد ایججنویججرانگججذ منججهلمبججا ک
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دا مخاالجججج ادتججججواآشججججاهحاججججادآ
 

 
امامشجججببسجججادآبایجججدرجججهد ویرا جججه



 وادآ جججهشجججم ودرشجججیتجججارجججنممهمجججان
 

 
جججهخشجج خججاریدیججرسججرمنججهلمبججا ک



،»گف :سرمبا ک اد بغرگرد می ذي َقطع يا أَبتاه  ؛َوِريَّدْيَك  َّمْن َذا اَلّ
«هاآگرد   ابرید چهرسی گ

«، ذي يا أَبتاه  بهخو  َخَّضبَك ِبِّدّمائَك  َّمْن َذا اَلّ چهرسیموآتو ا بابا ؛
  گینررد؟!

ذي َأيتَ يا أبتاه  َّمْن َذا » ؛باباچهرسیمراد رودریِصَغر ِسّني ىلني َع َم اَلّ
9«یتیمررد 

هاآپد  هادوگریهشدیدآرردوادهوشا گاهلبروچکخود ابرلب
 د ،هرچهروششررد دبههوش یامدواینرودکیتیمخردسالد شاماد

2د یا د  

 

 روضه ُحّر 

د د:حجّر،رربال وا هشد،شنیدهاتفیصدامیدما یرهحّرادرودهبسوآ
 ومومجیمژدۀبهش براآتوس  باتعابگف :منبهجنگامامحسین

ا آ،اندمان سید،حّرخود ابینبهش وجهجنم3اینبشا تبراآچیس ؟
بیند می

                                                           
  579،ص9،زکامل بهایی 9
 511،صنفس المهمومشیختباسقمی، 2
  509،ص9،زقاموس الرجالشیخمحمدتقیشوشترآ، 3
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منبجودمامدترضررد:ددای گردماآپسرپیغمبر هدامامحسین
رردمرا بهایناابکشد،منادرا خجودبادگش من رردم،وگمان میتو ااد

رنم پشیما موبهسوآخداتوبهمی
ایججندِ تججومقصججدومقصججوِدمججا

ز

وآ ختجججوشجججاهدومشجججهودمجججا


یجججا شجججواآمجججو سزمخوا گجججان


چجججا هرجججناآچجججا هبیچا گجججان


یجججاو یمچجججا ۀمجججاسجججادرجججهبی


او یجججمگجججرتجججوبرا جججیبجججهرجججه و


توبهحّر اپجذیرد ،حجّربجهسجوآمیجدان دج ود برابجرلشجگرامام
اآخوا دوا ها اسرد شرردوخناببهلشگرگفج :تمرسعدایستاد،خنبه
رردیجد،خداو جدد  ودتنجشقیامج ،سجیرابتان دتا بدآباذّ یۀپیامبر

 کند دشمناو اهدفتیرقرا داد،وحّربسوآامامبادگش ود محضرامجام
9ایستاد 

وا د بردشدانقد جنگیدتادشمناو ااداسببجهتااینکهبهاذنامام
د دمینا دخ انلحظهاخرچشمبادرجردمجوالآخجود ابجاالآسجرشدیج

ْتَک »درمود:رردومیخونصو تحّر اپاکمیامام ور ّ َكموا َسوَمّ َأّْنوَت الح 
ّْنيا َوااْلِخَرةِ  ًا ِفي الّد ّ َرّ َک ح  ّم ّ هما گو هرهماد تتو ااداد امید،تجوآاتواداده2؛أ 

  «ید د یاواخرتادادهست

 

 روضه حضرت قاسم

، ّى ْبِن َعلِ   اْلَحَسِن   ْبِن   اْلَقاِسِم   َعَلى  الَسََلم   ه  وِب اَلَّمت  ، اْلَمْسل  ه  وِب َهاَّمت  ، اْلَمّْضر 

                                                           
  509،ص9،زشاداإلرشیخمفید،؛999،صاعالم الوریحسنلبرسی،بندضر 9
  51ج55،ص51،زبحار األنوارمحمدباقرمالسی، 2
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َسْيَن َعَمه  َفَجَلى َعَلْيِه َعُمه  َكالَصْقرِ   3ِحيَن َّناَدى اْلح 
بجهاواذن جداد امجامیاذنمیدانخواس ،ولجقاسم،براد دادهامام

رهخواس بهیاماهنگامخود ابوسیدتااذنگرد  آتموآقاسمدس وپا
اش اد بغررردهجرا داخ وبراد دادهآبراو ظرمیدانبرود،امامآسو

دوگریستندتاادهوش دتند 
 ادیدمسوا برمررجبیقاسموا دمیدانشد حمیدبنمسلمگوید: وجوا 

رنمیوش مهایشبادبودودرامادرفشی سیدوبندیکیاوبه راب مآرهپا
بجهلجرفآارهبندرفشچپاوبادبودوصو تاوهما ندپا هماهبود حمله

ادقبیلهاددبه امتمروآدشمنرردوبیناوودشمنجنگد ادتادتااینکهمرد
 سا م منیبنسعدرنا منبود،گف :منارنون دتهواین وجوان ابهقترم

ردم،اما پذیرد وبراوحملهرجردوقاسجم ااداسجببجراو ااداینرا من ر
دمینادکند 

بجهسجرت آهما ندپر دهشکا د اینلحظهتمویش اصداددوامام
 ادیدرهقصجدآرهبربالیناو سید،انمرداددیقاسمامد اماهنگامآبهسو

ددرهدستشقن شد براوآرشتنقاسم ادا د پسبراوحملهرردوشمشیر
اوشتادتند د ادامهآانمرددریادددوادسپاهرودهاستمدادرردوا هاهمبهیا 

بجربجالینزبا میداندرورشررددیدم:امجامیگوید وقتیحمیدبنمسلمم
د دود حالجاندادنبود پجسگجوشیقاسمایستادهوقاسمپاها ابهدمینم

َوه    َأْن   َعِموَك   َيَعُز َوالَلِه َعَلى»درمود:یمرهخناببهقاسمدادموشنیدم   َتوّْدع 
ِعيَنَك  ِجيَبَك َفََل ي  ِجيَبَك َأْو ي  واوتویبرتموی سخ اس رهاو ابخوا 2؛َفََل ي 

«تو داشتهباشد آبراآرهسودی اپاسخ دهدویااجاب رندوقت
                                                           

  590،صالمزار الكبیرمشهدآ،ابن 9
 91،ص51،زبحار األنوارمحمدباقرمالسی، 2



   191  ها روضه

 

تنجججدمجججهدحسجججن ابجججهتجججوپرداخ
 ز

اسججببججهگلگججونبججد  تاختنججد
 

دیججججدتمججججوپیکججججرتیرجججاش م
 

تججججاببججججردهدیججججهبججججرمججججاد ت
 

دیجججدتججو اایجججنچنجججینیرججاش م
 

بججردمججینید ججآوپججایجججاندهجج
 

قاسجم ابجهسجینهچسجبا دواو اگوید:سپسامجامیحمیدبنمسلمم
دیدماو ااو دوبرد؟یبدنقاسم اراامبرداش  منباخودگفتم!حسین

 بنالحسینقرا داد ید رنا جسدجوا شتل

 

 اصغر یعلحضرت روضه 

َسْيِن الِطْفِل الَرِضيِع اْلَمْرِّميِ َتَشِحِ  َدّمًا   الَسََلم  َعَلى َعْبِّد الَلِه ْبِن اْلح  الَصِريِع اْلم 
وِح ِبالَسْهِم  ه  ِفي الَسَماِء اْلَمْذب  َصَعِّد َدّم  ِفي َحْجِر َأِبيِه َلَعَن الَله  َراِّمَيه  َحْرَّمَلَة اْلم 

َسِّدَي   3ْبَن َكاِهل  اأْلَ
پسادشهادتا صا واهربیتش هداهرحرمامدوبهامامحسین
َوِدَعه    َوَلِّدَي   َو َقاَل ِلَزْيَنَب َّناِوِليِني»خواهردرمود: کدرد دروچ2؛الَصِغيَر َحَتى أ 

او د،اماخردسال ا هدامامکروددینب«من ابیاو تابااووداعرنم 
رود ان خواس  تیرکتا ببوسد گلوآ ا رودآبر شهادتکان به و خو د

3 سید 
ِبَح اْلِطْفل  ِّمَن » ِن   َفذ  ذ  ن  ِإَلى  اأْل  ذ  تیرحرملةبنراهرگجوشتجاگجوشاو ا«اأْل 

0انلفر اگردتهوبهاسمانپاشید آخونگلوبرید وامام
                                                           

  11،صهمان 9
  557،صالطفوفاللهوف علی قتلی لاووس،سیدبن 2
 همان 3
 595،ص5،زمعالی السبطینحا رآلبرسی، 0
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هِ »ودرمود: ه  ِبَعْيِن الَلّ َن َعَلَىّ َّما َّنَزَل ِبى َأَّنّ اسانرردبرمناینمصیب «َهَوّ
9اس  یتعالآ ااینکهد محضرودیدخدا

؛»شنیداداسمان:یسپس دای َسين  رِضعاً  َدْعه  يا ح  وةِ  ِفوي َفِإَنّ َله  ّم  2؛الَجَنّ
«باشد یاومآد بهش براآااو ارهشیردهندهبگذا 

 ایخیمهاو دوقبرروچککبهخونازشته ا هدیکانرودسپسامام
3سپرد کحفررردواو اباهمانحال بهخا

بهتججرینهمججرادمججنآزججممخججو ا
 

 
اخجججرینسجججربادمجججنآزجججممخجججو ا



خججاموشمججنکرججودآزججممخججو ا


 
شججججودازججججوشمججججنیقتلگاهجججج م



جججمآزجججممخجججو ا شی اصجججغر یکجججووی
 

 
رشجججمیمجججنخجججودمتیجججرادگلویججج م



ادچشجججمد جججاندلپجججریشیمخفججج
 

 
رنمقبججرتججو ابججادسجج خججویشیمجج



کخجججاآگجججذا مصجججو ت  ا ویم
 

 
کتشججج،پجججاآایجججد جججداکتجججادخجججا



 

 اکبر یعلحضرت روضه 

وِل   َياْبَن   َعَلْيَك   الَسََلم   ْؤِّمِنيَن الَسََلم  َعَلْيَك َياْبَن   الَلهِ   َرس  الَسََلم  َعَلْيَك َياْبَن َأِّميِر اْلم 
                                                           

 959،صنفس المهمومشیختباسقمی، 9
 559،صتذکرة الخواصجودآ،ابن 2
 591صترجمه فسالمهموم،تلی ظرآمنفرد،،و یاران مقتل امام حسین 3



   191  ها روضه

 

َسْيِن َو الَسََلم  َعَلْيَك َيا َأَوَل َقِتيل  ِّمْن  ََلَلِة   َّنْسِل   الْحَسِن و اْلح  َخْيِر َسِليل  ِّمْن س 
 1ِإْبَراِهيَم اْلَخِليِل 

هاشمیوایثا بنآ وب بهددارا شهادتیا انواصحابامامپساد
ررد جدیهاشمد  دتنبهمیدان بجرد،بجایکجدیگروداعمجیرهبنی سیدهنگام

اججادهمیجدانخواسج  گرد و هدپد امدادامامیاربرادایشانپیشیتل
بدوند  گبهدرد دشاجادهمیدانداد امامحسین

پجججیشتجججووگجججهپجججیشاوسججج گجججهدلجججم
 

 
گناججججددودوسجججج یدل مک ورججججهد یجججج



امام حالا گاه اشید  ره بسوک  و بود، دده حلقه چشما ش آد 
ََلم  »اسمانرردوگف : َم اْشَهّْد َفَقّْد َبَرَز ِإَلْيِهْم غ  قًا   الَناِ    َأْشَبه    الَله  ل  َخْلقًا َو خ 

وِلَك  بهیجوا یبا خدایاتوبراینگروهگواهباشبه است2؛َو َّمْنِطقًا ِبَرس 
«ترینمردمد خلق و دتا وگفتا به سولتوبود ا ها د رهشبیهآسو

رجردیم پجسی مجودیم،بجهاو ظجرمی ااشتیاقموهرگاهدیدنپیامبر
 مایجدپسرسعد!خجدا حجمتجو اقنج آممیوسا هبراو مودودرمود:ای گاه

میدانامد آبهسویا گاهتلآچنانره حممراقن ررد
تنشبراوآپسادچندیرردودالو ا ه برد مودولآپسجنگشدید

 اْلَعَطش  َقَتَلِني َو ِثْقل  اْلَحِّديِّد َقّدْ »پد !آزلبهرردو هدپد بادگش وگف :ا
هتعباو د ایاممکناس اهنمرابیمرارش وسنگینیتشنگ3؛َأْجَهَّدِّني
ره یروگردتهوبادگشتهمقابلهرنم؟یبهمنبدهیجرتهاب

                                                           
 537،صالكبیر المزارمشهدآ، ابن9
 559،صاللهوف علی قتلی الطفوفلاووس،بنسید 2
 19،صمثیر األحزان، ماابن 3
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سیرابامام جدت دس  اد  شده شام امیدوا م بادگرد درد دم درمود:
گردي 

ادا ها ابهقتریشتاد  اوبردشمنحملهرردوگروهد برآدوبا هبهسو
براوحملهرردوآ سا دتااینکهدریادمردمبرخاس  ا گاهمنقذبنمرهمراد

دد یبراوضربت
وِفِهم» وي  وه  ِبس  ه  اْلَفَر   إلى َعْسَكِر اأْلَعّداِء َفَقَطع  إْربوًا   ِاْعَتَنَق َفَرَسه  َفاْحَتَمل 

اسباو امیانسپاهدشمنبجردویپسدس د گردناسباویخ ،ول9؛إْرباً 
خودپا هپا هررد د آدشمناو اباشمشیرها

سجججججپهرودجججججههمجججججهایسجججججتاده
 

شججججهوشججججههادهآبججججهتماشججججا
 

ادتججججادهی عججججشتلججججآشججججه و
 

همجججهگفتنجججدحسجججینججججانداده
 

بججهیقججینجججانحسججینبججرلججببججود
 

انرججهجججاندادبججهاودینججببججود
 

 

 ابوالفضل روضه حضرت

ِطيع   وِلهِ   ِلَلهِ   الَسََلم  َعَلي اْلَعْبّد  الَصاِلح  اْلم  ْؤِّمِنيَن َو اْلَحَسِن َو   َو ِلَرس  ِّميِر اْلم  َو أِلَ
َسْيِن   2 اْلح 

یاد  امجامشدتمیهرلحظهتنشخا دانپیامبرواصحابامام
سی فجراد اللبیدوبهاومممو ی دادتابههمراهبراد خودتباسبنتلی

سپاهسوا هوبیس  فرادپیادگجانبجراآاو دنابحررج رننجدد حجالیرجه

                                                           
  55،ص51،زبحار األنوارمحمدباقرمالسی، 9
 917،صالزیارات کاملقولویه، ابن2



   119  ها روضه

 

بیس مشکباخودداشتند ا انشبا هامد دتابه هدیکدرات سید د  اد بن
ررد   تمروبنحاجازبجاهاللپیشاپیشا هاباپرچمیمخصوصحرر می

هاآاب توا جدبجهخیمجهامامسپاهیاندیادآمراقببود درهرسیادلرف
بهپیادگاندستو دادتامشکها اپررنندوا هالبج،حضرتبرسا د تباس

دستو تمرررد د تمروبنحاازوسپاهخواستند اه ابجرا جانببند جدولجی
و شد دوا ها ابجهپیکجا مشجغولتباسبنتلیو اد بنهاللبرا هاحمله

سوا انهم اه ابرسپاهتمروبنحاازبستندتاپیادگجانتوا سجتندررد د؛دیگر
مشکهاآاب اادانمننقهدو رردهبهخیمهبرسا ند 

براآاهرحرماباو دوبهمنصبسقای  ا رشد  ودتاشو اتباس
  َقّْد َضاَق »امدوگف :همامدتابراآرودرانتشنهاباو د، هدامامحسین

اممرااذندهامتنگوادد دگا یملولشدهسینه9؛اْلَحَياةِ   ِّمَن   َو َسِئْمت    ِريَصّْد 
«تابه برددشمنبروم درمود:بروقد آاببراآاهرحرمبیاو  

اماوقتیوا دشریعهشدواببرداش ،تیربرمشکاودد دودستا ش ا
برواو اشهیدررد د امامجداررد دوتموداهنبردرقشدروداو د د

ااْلَن ِإّْنَكَسَر َظْهرى َو »بالیناوامدوانمنظرهدلخراش امشاهدهرردودرمود:
ْت ِحيَلتى «امرمشد اآلنرمرمشکس وچا ه2؛َقَلّ

اآتشججججنهرنججججا ابد یججججاما ججججده
 

 
دسجج وتلمجج بگججوراججاجججاما ججده



اآو ظججررنججیدالمججه اخججوشخفتججه
 

 
برخیجججهوببجججینحسجججینتنهجججاما جججده



                                                           
 55،ص51،زبحار األنوارمحمدباقرمالسی، 9
 همان 2
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اآسجججاقیسجججرمسججج دپجججاادتجججاده
 

 
د بجججججاللبججججج اببقجججججاادتجججججاده



دس وتلمومشکسهحرفتش،اس 
 

 
ادسججوسدهججمهججرسججهجججداادتججاده



 

 روضه شب عاشورا

وِم الَشِهيِّد، َقِتيِل  َسْيِن ْبِن َعِليّ اْلَمّْظل  َباِت   اْلَعَبَراِت   الَسََلم  َعَلى اْلح  ر   1َو َأِسيِر اْلك 
درماید:شبتاشو اپد مامدورنا خیمجهمجا شسج ویمامامسااد

جدرمود:بروشمشیرمجن ابیجاو !اوهجمشمشجیرپجد م ا بهجونجزالمابوذ 
گوید:یرندومیاو د؛دیدمپد مشمشیرش اامادهم

 َخِليووِل   ِّمووْن   َلووَك   أ ف   َدْهوور   َيووا
 

ْشوووَراِق َو اأْلَِصووويِل    َكوووْم َلوووَك ِباْْلِ
 

  ِّمووْن َصوواِحب  َأْو َطاِلووب  َقِتيوووِل 
  

  َو الووووَّدْهر  اَل َيْقَنووووع  ِباْلَبووووِّديِل 
 

ّْمووور  ِإَلوووى اْلَجِليوووِل    َو ِإَّنَموووا اأْلَ
  

وووُل َحووويّ َسووواِلك  َسوووِبيِلي   َو ك 
 

شا هآره ویپسرپیغمبروجگرگوشه سولخدا،رسیحسینبنتل
وازوشودامانپیغمبرجایشیود،شبتاشو اد محاصرهدشمناس  

منایناشعا  اادپد مشنیدم،حهنوا دوهیدرماید:وقتیمامامسااد
امدینجبتمجهیوگریهبرمنزالبشد،اماخودم ا گهداشتموگریه کردمول

گریس ودریابه الهبلندررد 
دایجججنگفتجججهبجججراد دینجججبشجججنی

 

 ججو دوچشججمحیججد آگفتججارججها
 

ایجججنگفتگویججج ددبجججهججججا ماذ 
 

د جججوابشگفجج جججانخججواهرشججه
 

                                                           
 595،صالكبیر المزارمشهدآ، ابن9
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 َو الَّدْهر  اَل َيْقَنع  ِباْلَبِّديِل 

خجججواهرمشجججواد دهدیجججنبیجججا م
 

مججنبججرتججومیهمججا میامشججبکیجج
 

ججججانتجججووهجججمججججانرودرجججا م
 

تنهجججا جججهمجججناوا هدیجججنجهجججا م
 

ُل َحيّ َساِلك  َسِبيِليَو   ك 

دینب راشمرگبهحیاتوآا9؛اْلَحَياةَ   َأْعَّدَّمِني  اْلَمْوت    َلْيَت »گف :
داد یمنخاتمهمید دگ

َسوْين  »رند:ی قرمامامسااد ْخَتواْه اَل  َفَنَّظوَر ِإَلْيَهوا اْلح  َفَقواَل َيوا أ 
!شجکیبایی اادتجو گیجردخواهرمواظبباششینان2؛الَشْيَطان    ِبِحْلِمِك   َن َيْذَهبَ 

؟رنیتابیمیبی؟چراید یبهصو تمیحاالاولمصیب اس ،چراسیل
برحذ یتابیاینجمله ابهدینبدرمودواو اادبپد مامامحسین

میانچشما شحلقهدد د کرردواش گاهبهدینبکا گهییداش ،ول
امامحسین حال اشاین چشما شجا کگریس و آاد َو َخَرْت »شد 

 دمینادتاد آامزشرردو ودیدمتمه3«َّمْغِشَيًة َعَلْيَها

 

 وداع امام حسینروضه 

َجَة الَلهِ   َعَلْيَك   الَسََلم   َجِتهِ   َو اْبَن   َيا ح   ا َقِتيَل الَلِه َو اْبَن َقِتيِلهِ الَسََلم  َعَلْيَك يَ   ح 
وَر ِفي الَسَماَواِت  الَسََلم  َعَلْيَك َيا َثاَر الَلِه َو اْبَن َثاِرِه الَسََلم  َعَلْيَك َيا َوْتَر الَلِه اْلَمْوت 

ْرِض   4َو اأْلَ
                                                           

 59،صمثیر األحزان، ماابن 9
 39ص،اللهوف علی قتلی الطفوفلاووس،بنسید 2
 همان 3
  171،ص5،زیالكافرلینی، 0
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ادمنججدیرججهبججهتشججق اسججیرخیججربنججآا
 

 
سجججوختگانزمججج بجججازجججمدلخّرمنجججد



خریجدتشجرتتجالمدروخج هررهزمج  ا
 

 
خبجججرادتالمنجججدیبجججاخبجججرانزمججج بججج



رنا د خیمهامدو،امامحسیناصغریبعدادشهادتحضرتتل
َكْيَنة  »هابیرونامد دحضرت وبها هارردودرمود:هاوبچهدن و َّناَدى َيا س 

َن  وم  َعَلْيك  ْلث  َم ك  9«الَسََلم    ِّمِني  َيا َفاِطَمة  َيا َزْيَنب  َيا أ 
السوَلم »گویجد:یوق ا سانمکایندیدا اخراس  یی،خداحادظآبرا
اینسجالم،سجالماخجرییعن«عليكن ّمني السَلم»گوید:یوق مکی«عليكم
اس  

حسینبچه امام الراف ها بابا گفتند: و شد د َدَّنا ِإَلى»جم    َحَرِم   ر 
امام2«َجِّدَّنا بادگردان، جدمان حرم به  ا ما م َو »درمود: إَن اللَه حاّميك 

ْم إلي َخْير   ْم َو َسَيْجَعل  آِخَر أّْمِرك  ْم ِّمْن أْعّداِئك  ْنِجيك  شوم،اماخدای؛منرشتهمّم 
آدهد اخراینحرر ،پیرودیرندوادشردشمنان ااتمیشما احفظم

3شمااس  
دادرهشماپیرودیدواگرچهاالنشما ااسیرحسیناینبشا ات اامام

شمااس  آرنند،امااخرخطپیرودیم
یبابچه َأَن َأْهَل »وداعررد:بهدینبگف :خواهرگریه کنکبهیکها

ْرِض  وَن   اأْلَ وت  یمیر د،اسما یانباقیمردمدمینم«َو َأْهَل الَسَماِء اَل َيْبَقْوَن   َيم 

                                                           
  57،ص51،زبحار األنوارمحمدباقرمالسی، 9
  همان 2
 911،صنفس المهمومشیختباسقمی، 3
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ما ندمنادجدم سولخدابهتر بودمادپد وماد موبراد مبهتر یستم ی م
 یما دگانهستیگف براد تویادگا گذشتگانوباقدینب

دینجججججججبمادبهجججججججرمجججججججندا آمکجججججججن
 

 
مکجججججنآبجججججاصجججججدابهجججججرمتجججججهادا 



سجججججکینهدممجججججهنیگجججججرخجججججو دسجججججیل
 

 
دیجججججندمددنبجججججرهجججججممجججججهنیملتجججججا



َفَاشاَر ِبَيِّدِه إلي َقْلِب »شد یا د:دینبا ام مگفتهیباشید بعضدرمود:ا ام
ْخِتهِ  دس اشا ههماند دلدینبرردوبایتصرفوالیتکتبداللهییاب«ا 
شد اماحضرتتاخواس حرر رند،ی اضرردتااینکهدینبتیوالی

بنالههرامهالمهالمهالمهالیا»اید:یادپش سرمیصدایکوق دیدیکی
«یابنالههرا

ججججججانمجججججااهسجججججته واهسجججججته وآا
 

 
مججو سلفججالنمججااهسججته واهسججته وآا



یگویي؟!خواهرمگرتو گفتیحضرتبرگش وصدادد:خواهرمچهم
منمیدانبروم؟!

بودموراشمنمردهآ؛اَلْيَت اْلَمْوَت َاْعَّد ِّمِني اْلَحيوةَ »دینبصداددبراد :
 ا دیدهبودم یچنینحالت

حجججججرم اد بجججججهد رجججججردآو دتجججججی
 

 
بججججالوپججججررججججردآو دتججججیمججججرابی



خججججودتگفتججججی کججججنگریججججهبججججراد 
 

 
چجججراپجججسدیجججدهتجججررجججردآو دتجججی
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رند، گاهرردودید:یخواس اباتبداللهحرر رند،دیداسبحرر  م
بهسکینهباپد دا د امامحسینیاس وگویاسخنهدخترشسکینهایستاد
پیادهشدو وآتالقهومحب دیاد آداش وشایدهمینباتثشدرهاقا

ررد کچشمش اپاآهاکدمین شس ،سکینه اد ازوشگرد ؛اش
 اسودا دوبهگف رهدلامامیدا مسکینهبهپد چهسخنیمن م

سکینهدرمود:
ْحِرِقووووووي َقْلِبوووووو  ي ِبووووووَّدّْمِعِك َحْسووووووَرةً اَل ت 

 

 

َثموووواِّني   َّموووواَداَم ِّمّنووووي الووووُروح  فووووي ج 
 

ِتْلوووووت  َفَأّْنوووووِت َأْوَلوووووى باّلوووووذي  َفوووووِإَذا ق 
 

 

 1َتْأِتْيَنووووووه  َيووووووا ِخْيووووووَرَة النسووووووواِن  
 

دلمراباادسوس،بهسرشکخودمسودانتاجاند بدندا م،پسوقتیره
باشیرهرنا انبیاییوگریهمیرشتهشدمتوبرهررس هدیکتربهبدنمن

رنیاآبرگهیدۀبا وان 

 

 شهادت امام حسینروضه 

ْرَواِح   الَسََلم  َعَلْيَك َيا َأَبا َعْبِّد الَلِه َو َعَلى ْم ِّمِني َسََلم   ِبِفَناِئَك   َحَلْت   اَلِتي  اأْلَ ، َعَلْيك 
 2الَنَهار  الَلِه َأَبّدًا َّما َبِقيت  َو َبِقيَ الَلْيل  َو 

دشمنرردوا ایشآشهادتشدوحملهبهسوآامادهبراامامحسین
ا ها اد هم یخ  

                                                           
،نفیس المهمیوم ترجمیهشیختباسقمی،؛991ص،طالب یمناقب آل ابشهراشوب،ابن 9

  535ص
 573ص،الزیارات املکقولویه،ابن 2
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وَن َهَذا اْبن  »تمربنسعددریادبراو د: قاِتل  وَن ِلَمْن ت  ْم َأ َتّْدر  ّْنَزِ    اْلَوْيل  َلك    اأْلَ
 مآوا9؛َقَتاِل اْلَعَرِب  َهَذا اْبن    يِن اْلَبِط  شما! رسیبر چه با مقاتلهیدا ید

ودرد درشندهترباس  یرنید؟!ایندرد دتلیم
  َفَوَقَ  َيْسَتِريح  » بردرردآمقدا پسیکبا هبراوحملهبرید پسامام

  َ َو َواِق   ِإْذ َأَتاه  َحَجر  َفَوَقَع َعَلى َجْبَهِتهِ مَعِن اْلِقَتاِل َفَبْينَ   َساَعًة َو َقّْد َضع  ؛ا ه 
رهاد بردخستهورمیاستراح  مایدد حالآپسانحضرتایستادتاقد 
انبه گوا اصاب ررد یبهپیشا یتوانشدهبودره اگهانسنگ

چجججججججوددادرینجججججججهانسجججججججنگجفجججججججا ا
 

 
شکسججججججج ا ینجججججججهایجججججججهد مجججججججا ا



بجججججهدامجججججانررامججججج خواسججججج انشجججججاه
 

 
رججججهخججججونادچهججججرهبهدایججججدبججججه اگججججاه



 وشججججججنتججججججرادخو شججججججید وشججججججندل
 

 
 مایجججججانشجججججدددیجججججرابجججججرجوشجججججن



وم  َوَله  َثَل» َعب َوَقَع ِفي َصّْدِره َوِفي َبْعِ   ث  إْذ َاَتاه  َسْهم  َّمَحَّدد  َّمْسم  ش 
 اگهان2؛الرواياِت ِفي َقْلِبه َفَأَخَذ اْلَسْهَم َوَاْخَرَجه  ِّمْن َقفاه َوَجري الَّدم  َكاْلميزاِب 

بهومسمومبرسینهود بعض وایاتبهقلبانحضرتاصاب سهشعآتیر
گردید،آرردوتیر اگردتهادپش سرشبیروناو دوخونهما ند اودانجا 

مبا  دس  خونکپس دیر  ا سوخود به شد پر چون و گرد  اسمانآها
قنره باددس دیرخونآا یخ و  گش و انباد واد سر به گرد و ها

 امالقاتخواهماینگو هجدم سولخدایو تخودمالیدودرمود:مص
                                                           

 10،ص51،زبحار األنوارمحمدباقرمالسی، 9
 19 همان،ص2
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ایندخمامام پساد  ودرنم  اد مررببما دو بر  توا س سوا  آیگر
  َو َعَلى  الَلهِ   َسِبيِل   َو ِفي  َو ِبالَلهِ   الَلهِ   ِبْسِم »اسببردمینادتادود انحالگف :

وِل  «الَلهِ   ِّمَلِة َرس 
بهخیامامام پیاده امامبها هاد اینوق شمرباسپاه هاوماو د د؛

 ْفَياَن   َأِبي  َيا ِشيَعَة آِل »خنابرردودرمود: ْن   َلْم   ِإْن   س  ْم   َيك  ْم اَل   َلك  ْنت  ِدين  َو ك 
ْم  ّْنَياك  وا َأْحَرارًا ِفي د  وّن  وَن اْلَمَعاَد َفك  اَتَخاف  ابآ؛ ال دینیپیروان اگر سفیان

«ترسید،د د یاادادهباشید ی دا یدوادمعادوقیام  م
؟یگوییپسردالمهچهمآامدوگف :اکشمر هدی
 وِّني َو الِنَساء  َلْيَس »درمود: َقاِتل  ْم َو ت  ك  َقاِتل  َناح    َعَلْيِهَن   ِإِّني أ  شماج  ؛منبا

 یس پستامند دههستم،ید ان اگناهوجرمجنگموشمابامن،امایم
هاباددا ید شمرپاسخداد:چنینرنم شدنبهخیمهکمتااو انخود ااد هدی

آ شوید،اومردک هدیپس وبهسپاهخودرردوگف :بهخیامحسین
9زیو ورریماس لکناولرا خوداو اتمامرنید 

ویجججد یسجججپهدونبجججهراجججامآا
 

 ویجججدیجا جججب جججاموسخجججدام
 

تجججا جججرودبجججرسجججر یجججههسجججرم
 ز

ببجججردخجججواهرمآرجججسبجججهاسجججیر
 

برشماآ؛واملِ ْس م ّم  يك  ّما فِ م اَ ك  َح يْ َو »امدو وبهسپاهدریاددد:دینب
2د میانشمامسلمان یس ؟

دینب و برگرد خیمه به درمود: و ررد خواهر به خناب خیمهامام به
بادگش  
خیمجججججهبرگجججججردخجججججواهرحجججججهینمآسجججججو

 

 
چنیجججججنمآدیجججججرتیجججججغدشجججججمن نگجججججر

                                                           
 590،صعلی قتلی الطفوف اللهوفلاووس،سیدبن 9
 559،ص9،زرشاداإلشیخمفید، 2
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یجججججابجججججروبجججججهخیمجججججهتجججججامجججججرا بینجججججي
 

 
یجججججاببنجججججدچشجججججممتجججججاتجججججو ا بیجججججنم



 

 روضه شام غریبان

ِضْعَت  ِبيَت   الَسََلم  َعَلْيَك َيا َأَبا َعْبِّد الَلِه َغَذْتَك َيّد  الَرْحَمِة َو ر  ِّمْن َثّْدِي اِْليماِن، َو ر 
ِفي ِحْجِر اِْلْسَلِم، َو الَنْفس  َغْير  راِضَية  ِبِفراِقَك، َو ال شاَكة  ِفي َحياِتَك، َصَلوات  

 1الَلِه َعَلْيَك 
هاآدشمنپسادشهادتامامویا ا شخود امهیابراآیو شبهخیمه

وزالاللهرردتادس بهزا تگرآبه دوبااینرا  های ظلموبیدادگرآوا
لغیان ا سب بهخا دانوحی شانداد تااودو

َرِة َعْيِن  وِل َو ق  وِت آِل الَرس  ي  وِل   َو َتَساَبَق اْلَقْوم  َعَلى َّنْهِب ب  لشگربراآ2؛اْلَبت 
گردتند ادهمپیشیمیهاآاهربی پیامبرچپاولخیمه

ْنت  »گویجد:میدالمهبن الحسیندختراباتبدالله اوآاین قراس  او ك 
مجند خیمجهایسجتادهبجودمرجهدشجمنهاجوماو د،و3؛َواِقَفَة ِبباِب اْلَخْيَموةِ 

«رشید هامیگرد وادگوشها امیگوشوا ه
َن »دد دررد دو یههبهرتفشانمیهادرا میدد دوبّچهدخترها امی َو ه 

َن ِبَبْع    ه  ْذَن َبْعّض  «برد د  هابهبرخیدیگرپناهمیبرخیادا0؛َيل 

                                                           
 19،ص9،زباألعمال الحسنةاإلقبال لاووس، سیدبن9
  595،صاللهوف علی قتلی الطفوفهمو، 2
 10،ص51،زبحار األنوارمحمدباقرمالسی، 3
 15،صهمان 0
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وا »ها ادد دواموالشان ازا تررد د بعدتمرسعددستو داد:بچه َاْحِرق 
وَت اْلّّظاِلميَن  ي  دید داتشادب  یکمرتبهبچهها اتشد ید! ؛خا هستمگران ا

 ود هاباالمیخیمه
هامیانااینبچهصدادد:پسربراد بدینبدویدوخناببهامامسااد

َن ِباْلَفرارِ »هاواتشچهرنیم؟صدادد:تمهاینخیمه هاسربه؛بگو:بچهَعَلْيك 
«بیابانبگذا  د 

شدالفالتواوا هبجدانوادآودشج 


تادیا هبهزمومدلشجانتسجکیناسج 


د نجدارنونرهلبرخاتمجهجنجگمی


د نجددیگرچرابهخیمهمجاسجنگمی


ا ججدورودرججانزججا تگراند ونخیام


د نجددا آرنانبدامنمجنچنجگمی






 

 

 

 های تبلیغی ها و تجربه هخاطر

 جا هست خدا همه

د سالندرودگاهپکن،بایکاستاددا شگاههندآاشناشدم استادآرهد 
 شت دهلی، وقتیدهمیدبراآخریدحقوقسیاسیتد یسمیۀدا شگاه ررد 

ام،پرسید:مگررشرتیذبحبهچین دته گوش وتعیینقبلهو ظا تبرمسا
خداهمهجا یس ؟گفتم:بله گف :پسچراحیوا ات اهنگامرشتن وبه

داس ؟رنید؟مگرمعتقد یستیدرهبههرلرف ورنیخقبلهمی
بالنفوتنای خدابالداصلهد جوابشگفتم:ا سانهم وحدا دوهم

دینرامر،دینیاس رههمبراآ وح همبراآجسمبر امهداشتهوجسم 
باشد، وحمامادآ یس ،جه  دا د،تقبوجلو دا د،بههمیندلیرهر

ْیَّنما ُتَو »وق بهخداتوجهرند، وبهخداس :
َ
اماجسم1« ُلوا َفَّثَم َوْجُه الَلهَفأ

ما،مادآاس ،جه دا د،پش و ودا د،بههمیندلیر،دیناسالمبراآ
وچهمکا یبهتراد،جسمهمبر امهدادهاس رهباید وبهمکانمادآبایستد

 اولیا و ا بیا یوبهمکهره ا اا،خالصحضرتابراهیمژه د  تریناتمال ا
ا د مدادها اا

                                                           
 551ایه، بقره9
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میردو وبها ااخوا د، وبها اامیبنابراین،جسمما وبها اا مادمی
رنیم، یه وشودوحیوا یرهزذایمان اادگوشتشتهیهمیبهخاکسپردهمی

می ذبح ا اا همبه و بودن متحد براآ این باشد  حالل تا بودنشود، جه 
1او ادراموش کنند ۀبر اماآیادخداوهاس تالحظهجسم

 سخنرانی با بلندگونخستین دردسرهای 

رانامدهبوداستفادهرنم،یبا خواستمادبلندگورهتادهبهانی خستوقتی
هاد مقابرسخنرا یمند هاومقدسمآبنتکسالعمرخشکهمقدسیاول

مساد،برسربلندگوبود!
مالستروسیپسریشب ی، د  صفاتاقبه گییمحترمکیاد ،نبود 

نیگر اهمیا مهجماتاتومرحومپد م شستهبود د،منهمبودمو صفد
انمالس د  بود د  پرررده مقدسمآب مقدسمآبیادراد ان ادکیاد ها

خییپا دلسفی اقاآ گف : بلند صداآ با مالس حرفین میلی خوب هاآ
د،چرابامهما حرفیانمهما  ابهمساداو دهید،امامتمترومتمسفمرهاید 

د؟ید می
توا ستندانتلماهم مییتادهسالاولبودرهبلندگوبهمسادامدهبودواقا

سردآند پسادا کهاناقاحرفخود ادد،باخونیهآبگوید انمالسچ
اشیپ ددموگفتم: ببریخدم  اصدا اقاقد آدخدم انینبشقابگه ا
اقاآمقدسیم ان مآبررند  اس ، مند دا متا یه اقا گف  ه گهالآو

اذیتممی دتهد دا م تینرندو می، گفتمچرا :اید؟گف ددهکتوا مبخو م 
توا مدو  اببینم بعدادا کهایندواقرا  اگردتم،تندشدمو میکبدونتین
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 دت د دان داشتی، شما بخو آ؛گفتم: بتوا یزذا ید دانتا یهگذاشتیره
ددآتادو  اببینی اینرا شماحاللاس ،کتوا ستیدو  اببینی،تینی م

امرهصدایمبه سدومیکرودون ااو دهامامنرهصدایمبهاخرمالس می
گذا آ؟دهی؟بدت میام؟   دتوامیا اابرسد،را حرامررده

بااینسخنمن،مالسوض تایبیپیداررد اقایانهمبالگردتند پسر
اآبود،دس پد ش اگرد واداآرهمرددهمیدهمردتینکید دانتا یهان

مالسبیرونبرد 
اولینبا رهد مسادسیدتهیهاللهواق د بادا تهرانخواستمسخنرا ی

مرحومحازمیرداتباسعلیاسالمیرهرنم،مقدسیند جهاولحضو داشتند 
د  بشسبههمیدان،تنا آداش ومتصّدآامرمسادبود،د زیابمردم،

هاآسیاهشبستانمسادوحیاط ا وآجعبهبلندگو ا صبررد،ولیپا چه
حفا کرشیدرهپنهانباشدورسی بیند دستگاهبلندگو اهمد یبلندگومی

گذاشتهبود ما ندلاقچه
لیبااینوض د ا اابراآاولینبا منبر دتم  مادجمات بسیا مفّص

بود مرحومایةاللهالعظمیحازسیداحمدخوا سا آامامجمات بود من
ا دصدا اخوببابلندگوشروعبهصحب رردم مردمدید دهما ااره شسته

دمحازمیرداتباسعلیبلندگو اقن شنو د پنجدقیقهرهصحب رردم،دیمی
مرتبهدریاددد داقاصداکشد،یهارهاحتمالمخالفتشاندادهمیررد همان

ایدوخودا هااتتراضررد د حازمیرداتباسعلیباتدبیربادا آخود،به می
وسیلهآاینتمرمنفی،قضیه امثب ررد 

لهالعظمیاقاآبروجردآد قمبود دوحتیقبراد ادیو،موقعیرهایةال
معصومه میمند صحنحضرت بلندگوصحب  بعضیبا  ،رردم، ها
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ررد،ایشانهمشبمعظملهپاآمنبرمنامد د بلندگورا میکدد د یمی
داد دوتااخرسار  شستند با شستنایشانپاآصحب من،را گوشمی

حضرتحرم گف  بعدهمبلندگو اباالآممذنتمامشدودیگررسیچیهآ
1گذاشتندوصداآاذان اادانپخشررد د معصومه

 جا منبر نرو! این

«اقاآجمشیدآ» امدهۀدومصفربود د تهران،بهمنهلیکیاددوستانبه
دتوتداشتمتاتصرهامنبربروم 

هاوصداش رههمسایهجلسهد ا هبود؛ولیدواتاقهمبهاقایاناختصا
می شرر  ایشان بستگان محترم واتظ من، منبر اد قبر اقاآ»ررد د  جناب

االسالمجناباقاآحا » د وبعدادمن،خنیبا جمندمنبرمی«تولی 
« دادۀقمیوالمسلمیناقاآحازشیختلیمحدث

ستموخوابمیک ود،وقتیوا دشدمرهاقاآتولی منبربود رنا منبر ش
سراسیمهبهاینمالسوا دشد د برد د تالم ؤیادیدمرهاقاامامحسین

جا اضی یستماین»بهاحترامایشانبرخاستموترضادبرردم بهمندرمود:
دا دما هدمردمابرودا یموبراآجامنبر رو!اینبندۀخدا میمنبربروآ؛این

«رند چاآ امناسبتهیهمیمالستهاآما،قندو
می دتا تولی  اقاآ شدم  بیدا  خواب  د  اد و امد پایین منبر اد ررد 

ا تظا داش مثرصاحب د بمنهل د وبرگش   تا او بد قۀ خا ههمبه
اقا!»ام امدجلووگف :همیشهمراباالآمنبرببیند؛امادیدمنهمچنان شسته

«منبرتشریفببرید 
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« ه »فتم:گ
«نخوب یس ؟ااآدا ید؟حالتتا ضه»گف :
« ه »گفتم:
«تانبیاو م؟چاآبراآ»گف :
«خیر!»گفتم:
«اال بیامحمدصلوات!اقا!مردممنتظر د   برخاتم»گف :

باد شستمواومبهوتشدهبود 
«مند اناتاقرا آباشمادا م »گفتم:

د باتاقخلوتی ابادرردوبها اا دتیم خواب ابراآاو قررردم دد
 دتمقندوچاآبخرم،دیدمقیم اندیاد»دیرگریهوگف : د س اس !

خو  د خیلیمعلومحبهقندویکاستکانچاآمیاس  گفتممردم فرآیک
ا دان می چاآ و قند اد و رردم!شود زلط خریدم  تشریفقیم  منبر شما

«رنم ببرید،تاادمنبردا غشوید،منتدا کمی
دیدممناط هیومن برلرفو تیاهحاصرشد،منبر دتم 

 بهاو ج هم  ا قو آ و سماو  ررد، تهیه  ا چاآ و قند بهترین قول د ،
ررد وقتیمشغولختممالسودتاخودشجشس وچاآخوبوتادهدم

قندوچاآتالیبهمالساو دوادمستمعانپذیراییررد بنادمبودم،سینی
1اینا بابواحالۀرامراوبر دتا شیفتگانحضرتش!

 بروید جای دیگر بخوانید!

25رهبیشادجشمسی9330د سال» ویسد:میاحسانبخشالّله ای
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بهابکنا ا هلیجه تبلیغدتوتشدم وسیلهایابوذهابدقطجسال داشتم
قای،بود بهمحضاینکهادقای،پیادهشدم،مردآاداهالیامد،باصداآبلند
گف :اداینبچهمرشدترپیدا کردید؟وباقیادهمخصوصیبهمن گاهرردواد

کدلمادخدارممندو شد مناداینسخنمردخیلی ا اح شدمود 
صداآ امدم، پایین منبر اد وقتی احسن »خواستم  احسن  مساد« همه اد

بلندشد  اضیوخوشحالبودموانمردسخ ادگفتهخودشرمندهشد 
د همین وستاد منهلدردآسکو  داشتمرهبهمنخبرداد د،سیدآ

اسرعوق  د  اس   ا داخته بیداد اه ودادو اهالیامده دیدم  دتم، ا اا به
اآ،دیگرماگویند:خوب،چندسالبراآماخوا ده وستابهسید وحا یمی

 یاد دا یم برویدجاآدیگربخوا ید منوقتیاینها اشنیدموحالواحوال
امدم  کنداودکررندامده ایناا  گریستم، ا اح شدمرهچرا امتاسید ا

بگیرم   اگهانجایش ا میا دیشیدم  بهتواقبماجرا  ا اح ودلشکسته
امام تاشقان اآ و مردم اآ گفتم: مردم به خناب دو ا  سید،  ظرم به دکرآ

بگوحسین من به سیدی! حضرت گفتند: ریس ؟ ان اد  وضه این ید:
جدمناس یاجداینسید؟گفتند: پرسیدم:اینسیدالشهداءالشهداء

دهید؟گفتند:پولیرهرفافجداینسید گفتم:پسجوابجدش اچهمي
دادید، اینسیدسالگذشته به هرچه گفتم: بنماید دا یم   فر وحا ی ا دو

منچیهآادشمابدهید؛اگرچیهآدیادامد،بهمنبدهیدواگردیاد یامد،
 می منالبه سالرنم  اد بیش مردم سال بهان و امد د مساد به گذشته هاآ

برر اینگذش ،همبهسیدوهمبهمنپولبیشترآداد د همسیدوهممن
1«وهممردم اضیبود د 
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 عنایت حضرت معصومه

گوید:میاللهالعظمیسیدشهابالدینمرتشی افی حضرتای
بضاتتید قمد دگیرتوبیمرحومشیخزالمرضالبسید رمالتس»

شد،شب اگرسنهبه وداآرهاگرادحالایشانزفل میررد د؛بهگو همی
اوهیچصوتوصداییبراآ وضهخوا دن داش وحتیجر  می او د 

اآبخوا د هاآقممنبر دته، وضهرردبراآپیردن می
الرافقم  دهات بعضی  وآ اچا آبه پیردنگاهیاد براآ و هاآدته

-او دوبهقمبادمیخوا دوچندقرا یبهدس میادهمهمحروم، وضهمی

گش  
 ود،ولید ا اارسیادیمکمحرمبهقصدتبلیغبها اکیکسال هدی

دلشبهحالاوسوخته،مقدا آپولبهکرند یکیادتالمانا ااودتوت می
رند بلیغبهدیا اصفهان اهنماییمیدهدواو ابراآتاومی

مرحوملبسی اهیاصفهانشد،ولیبادهمرسیاداودتوت کرد وآ
شود هنودچنددرسخیاداصفهان گذشتهبودرهد به اچا  هسپا یهدمی

 ود د انرویربیابومحلیبه ام وگنبد اه اگمررده،بهبیراههمیک هدی
درسا،اد اه وآدیادد دیرادتابسودان،وتشنگیلاق الرپیادهتلفبهخ

شود ادتدوتسلیممرگمیبادما ده،به وآدمینمی دتن

شدهوباچشمیگریاند همانحال،متوجهحضرتدالمهمعصومه
رند:ودلیبریانبهانحضرتتوسرررده،اینگو هخنابمی

دا یرهچندینواآرریمهاهربی !خوبمیاآدخترموسیبنجعفر
رنموهیچسالاس رهبارمالتسرتودقروبیچا گید جوا تود دگیمی
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 کرده شکایتی و میگله حال و میهمانام  سم چه این اخر وگویم: دا آ
 وادآاس رهتودا آ!همسایه

وبهحالخودگریهوقریببهاینرلماتمنالبی ابردبانجا آساخته
رند:برخیهواببخو !وقتیشنودرهبهاوخنابمیرند، اگاهصداییميمی

می بلند جا میاد مشاهده تعاب رمال با رویرشود، ان د  ابی  هر ره رند
میشودومقدا آادانابخوشگوا کجا آاس  وآبهان هراب هدی

ویدو مقیپیداررده،به اهخویشش وشدودس وصو تخویش اميمی
دهد ادامهمی

شودرهرند  اگهانمتوجهمید انبیاباندمهمهرردنباخود اشروعمی
صدایشتغییررردهوگویااصاًلتوضشدهاس  وقتیصدا ابهاوادخوا دن

م متوجهیبلند  یس   او اواد و حناره و اول صداآ این ره بیند می رند،
تنای مخصوصبیمی مو د ره اخرتحضرتمعصومهشود و بید یا

واق شدهاس  
وقتیبهیهد سیدود ا اامنبر د ،همگان اتح تمتیرمنبرشقرا داد

اواد ایرانۀو  قاط سایر مردم گوش به او، سحرامیه و مهیج و پرشو  منابر
1« سید 

 اخالص در تبلیغ

هاآاوِلتبلیجغتجااصلیتمتیرگذا آاوس  ادسال ی معلمومبّلغ،شرط
االسجالمقرا تجیبجودهاسج  اوبهتنواندزدزهحا « ی واخالص»امرود

خواهمادگجروهمؤلفجانتفسجیرگفتمرهمیگوید: ودآبهشهیدمنهرآمی
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تل  اجویاشجدام اقن رنم شهیدمنهرآ مو هداصلهبگیرموهمکا آ
د ید؟مجنادراااینحرف امی:ومنگفتمچوناخالص دا م؛ایشانپرسید

ج گفتم:وقتیتفسیرچاپشد،اول گاهرردمرهایاد شناسنامهرتجاب جاممجن
 دوبا هدقج رجردمهاس رهادمؤلفانبودمج وشتهشده،دیدم، اممنذررشد

واینیعنیره ی منخجالصچندمین اماس ؟همکا انمیانرهاسممند 
درمجود:د قضجاوت،اگجربه گجیمی»بجهمجندرمجود: یس  شهیدمنهرآ

اخالصهمداشتی،تالجه کجنود تبجادت،اخجالصداشجتیا اجامبجدهو
اخالص داشتی،ا اجام جدهود تبلیجغچجهاخجالصداشجتیوچجهاخجالص

1« داشتی،تبلیغبکن 

 دل عالمی صاحبدرسی از 

بهشهرآاداستاندا سمسادرترجردموتجادو9094د دههاخرماهصفر
 ود،بهخالردراهم بودنشرایطتبلیغد یکیادمدا ستلمیهاینشهرمعنر

دلوخبیجررجهما دهوبر امهتبلیغی داشتم شبسومبودرجهتجالمیصجاحب
درمود:شماادامشبد مسادمامنبجرامو دینیشهر ابهتهدهداش ،بهمن

توا مبهمسجادبرویدواقامهجمات رنید،دیرامنگردتا آدیگرآدا مو می
 چها شبرهبهانمساد دتممتوجهشدمایشجانمسجادوجبروم پسادسه

رجهد  یمجهسجاختهآهجابجهمسجادمنبرخودشان ابهمنواگذا رردهوشب
2 و د ودوامامجمات وابادا یچندا ی داش میخا زادشهرب

 چگونه روضه بخوانیم؟

د قجمآ جو آدا د،مرحومحازمیرداحسناقجا یادچینی وضه،بهدمینه
                                                           

 99،صنیم قرن تدریس و تبلیغ حسینصنع پو ،9
 )خالرهمحمود اظمشهرضایی(95،صخاطرات و تجارب تبلیغی حسیندهنوآ،2



111    9315محرم  ۀتوش ره 

 

هجمیخجوبآخجوببود جد اصجاًلصجداآهجاآایشجانادمنبر  دج یمنبرم
بسجیا مجؤترداشتند،یخوبآرهصدایشاناد وضهرسا  وضهیول، داشتند

متنمناسبوسومشعرکررد د،دومییخوبامادهمۀبود؛چوناولیکدمین
یهایخوبو یهدبانحالآخوا د د ما بایدادشعرداصلهبگیریم،شعرهایم

چنا چجهمثجال:بجراآ؛ باشد،بسیا مناسجباسجتوا داداهربی یرهم
بخوا یموصداهم داشتهباشیم،ابتدایجکشجعرواربر وضهتليبخواهیم

گجویمیداسجتانبجدونصجوتمجکشعرویکگوییم،منیداستانمناسبمی
اس یجا جه مجنواقعجًاد شجعرآببینیدبعداداینداستانوشعربه وضه یاد

د تراداینشعرد دبانحالحضرتسیدالشجهداء النیفآشعریدا س
سادگا اس ،دیوانایشانباآشعراداقاسراغ دا م اربریاعباتلهنگامود

بسیا خوبیدا د اشعا « خرمیثم»تنوان
گمججانمججدا رججهگفججتمبججرو،دلادتججوبریججدم

 

 
 قججششججمردهددمهمرهجج پیججادهدویججدم 

 

محاسنمبهرفدس بجودواشجکبجهچشجمم



گهججیبججهخججاکدتججادمگهججیدجججاآپریججدم



  دلمبهپیشتو،جاند قفات،دیدهبهقام 
خداآدا دودلشاهداس منچهرشیدم 

 

دوچشجمخجودبگشجاوسججؤالرجنرجهبگججویم



دخیمهتاسجر عجشتجومجنچگو جه سجیدم



داشکدیده،لبمترشداندمجانرجهبجهخیمجه



دبانخشجکتجو اد دهجانخجویشمکیجدم



رشججد، ججه یججههخججولیمججی ججهتیججغشججمرمججرا



اآرجهداغتجودیجدمدما هُرشج مجرا،لحظجه
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دداتشججمرججهدمیججدانهنججودالعنشجج مججی



صجججداآیجججاابتجججاآتجججو ادوبجججا هشجججنیدم



سججهدبججهزربجج مججنهججرجججوانوپیججربگریججد



رهشدبهخونججوا مخضجابمجوآسجفیدم



رنجججا رشجججتۀتجججوبجججاخجججدامعاملجججهرجججردم



خلج،جهجان ابجهخو بهایج خریجدم اات



اینسخنادمن«میثم»بگوبه ظمجهانسود
رهدس ادهمهشستم ضاآدوس خریدم

مجنایجن مقدمهودمینهبخوا یم،صوتالدم جدا دکاینشعر اباییوقت
اللجهسجیدابوالحسجنام،پسجرمرحجومای داستان ابهتنواندمینجهدیجادگفتجه

امجامجماتج یاللهسیدابوالحسجناصجفها ای   اد  افرشتندی اصفها
ِراقادادهبود د د صحنامیرمؤمنان اش ابرید جد،بین مادمغربوتشاسی

سنگینبود، گذاشتندموق  مادخبجردا بشجودوقتجیبجهمنجهلیمصیب خیل
رهاینداغیررد دانشبامد دبهایشانخبرداد د ادخادماینمردبه گسؤال

دد جدوی ادیدچهحالداش ؟خادمگف :مندیجدمد صجحنخا جهقجدمم
خوا د:یخوا دواینشعر امیماربری وضهتل

رججهحسججینادزججماربججربججهجگججرداشجج یدازجج



خجججالِ،اربجججررجججهخبجججرداشججج جهبجججهدانداغ



جملههمادمقتر،حتیاگرک تیاها کهبایکشعروداستانمناسبوی
 1ه ماییم  اآبسیا جالبوجذابا اتوا یم وضهصوتهم داشتهباشیم،می

                                                           
دو هامودشجیا تقجالتاجا بتبلیغجی،مد سجهدیضجیه،حسینیقمی،ا تقالتاا بتبلیغی، 9

ش 5995
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 در خط و جناح نبودن )پرهیز از تحّزب( 

پنجشب بعداد بودم، شبدتوتشده براآسخنرا ید شهرآبیس 
می استفاده سوء من جلسه اد بادآ خط و  قاب  براآ دهمیدم اد ا انشود 

داده قول شما گفتند: رردم   هخداحادظی هستم، اسالم مرّوز من گفتم: اید!
1وسیلههوسهاآاینوان 

 طرحی برای از بین بردن اختالف

هاآشیراددتوتشدمچندسالقبر،د ماهمبا ک مضان،بهیکیادشهر
اسالمیومرابه وستایید الرافانشهردرستاد دتامهمانمسئولشو اآ

 وستاباشم 
اماحساسرردمرهاهرمسادرمهستندوحدسد اولینشبسخنرا ی

اآد را باشد پسادمقدا آجستاو، وشنشدرهچونلهئددمرهبایدمس
بسیای هستم، پاآمنبر میمهمان  یسشو اآده باهاآ وستا، دیرا ایند؛

خوبومسلماناختالدیایاادشدههاآایندوگروها سانمیانسفمرمالت
بود 

ادرادمصممبود درهپاآمنبرمنحاضرجیکی دو ودگذش اماگویا
اآرهاآا دیشید چا ه شو دومسادبی و ،بما د باخودگفتمبایدچا ه

ذهنم منلبیبه پایانداد  اختالدات به مسادرشا دو به  ا مردم بتوانهمه
ام ابرداشتهواداتملیرردم بهاینصو ترهوسایرشخصی سیدوان 
خواهماد وستاخواهیرردهوخداحادظی مودم اودکررردرهمیمیهبانتذ 

بینبردن براآاد لرحمرا حاضراس بهخالرخدا گفتمایا او به اما بروم 
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 وستا دتهواداواختالفبپذیرد؟د پیپاسخمثب او،بهخا هدرما دهبسیج
تقاضارردمرهمرابهتنوانمهمانبپذیرد گرچهاداینرا ارراهداش اماتقریباً

خودم ابهاوتحمیررردموپذیرد  
اوایرشب،بعداداینقضیهبهسوآمسادبه اهادتادموادا اارهمعموالً

 وحا یبهمسادمی بسیجمیهبانهمبا همبامنهمراهشدو ود،درما ده
براآادبین اینشروتیبود او اهیمسادشد دو پیروآاد لرددا ا شبه

1بردناختالدات 

                                                           
 )خالرهحسیندهنوآ(91-91،صخاطرات و تجارب تبلیغی حسیندهنوآ،9





 

 

 

 های فضای مجازی خانواده و پیشگیری از آسیب
 *جعفریاباذر 

 درآمد

هاآاجتمجاتی،جملهدضاآماادآوشبکهاد،هاآا تبالیجدیدآدناو 
سیاسی،امنیتی،اقتصادآ:مختلفجامعهداشته،ادابعاد قشا کا  اپذیرآد 

،دجردیودرهنگجیاند تربیت د اینمیان،اتا اهمی اس دا اآ،واجتماتی
د جدگی،هویج وشخصجی ا سجا ی،اجتماعبهجه تغییر:سبکوخا واده

ادهمین و،د  وشتهحاضجرسجعیشجدهاسج ضجمندا د اهمیتیدوچندان
هاآدردآواجتماتیدضاآماادآ، اهکا هایید بجا هاشا هبهبرخیچالش

هاوتهدیدهاآاند حریمخا وادها ا هگردد پیشگیرآاداسیب

 های فضای مجازی به چالش نگاهی

ترینتناصرد دگیدردآواجتماتیا ساناادآ،یکیادحقیقیدضاآم
1معاصراس   الالتاتیبهوبا کهاهاووبالگپایگاهاگرتادیرود، تنوانها

                                                           

 معا ف اموختهحودهتلمیهقمودا شاوآدرتراآ شتهمد سیدا ش*
 ویکردا تقجادآ »5939 د مو دتمتیروبد جامعهجها ی،  ک:تاملی،سیدسعید ضا 9

 تهران:ا تشا اتامیرربیر « هاآماادآوقد ت رمبهاستعما ماادآامریکا:امپراتو آ
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مو دمراجعه سا یومناب اصلِیمناب الالتاتیبشرامرود،تاملید الالع
هاآ ساند بسترتلفنمهاآاجتماتیوپیارا برانبود،امرودهباتوسعهشبکه

اینشبکه بدیهیاس رهایندضاآهمراهرا برانهستند هموا هها،همراه،
،اخالقو دتا را برانخودخواهدهاها،احساسدراوا یبر گرشجدید،اتا 

اینهاآها،تهدیدهاودرص بر سیوشناخ اسیب یادمندآبهداش ره
1رند میادهون ا وپدیددضاآ

هجا،تغییجر ظجاما دشجیخجا وادهودرهنگگیرآخردهشکاف سلی،شجکر
هجاومناسجکمرجج ،ضجعفاموده هجادتنواناجتماع،راهش قشخا وادهبه

هاآدینجید  وابجطخجا وادگی،گسسج شدنحریم  گدینید خا واده،رم
ا تبالجاتدکرآوتالفی،تضعیفحیاوتوامجرباددا  جدهد و جی،گسجترش

هجا،هجا،تعجا ضا دش امتعا ف،تغییرالگوآهمسرگهینی، اپایجدا آاددواز
گیرآشخصی ،ا هواآاجتماتی،اتتیاداینتر تجی،بحرانهوی ،اختاللشکر

وهجاهشجایعتجرویجرنترل،درهنگی اخواستهوزیرقابرهاآاتالفوق ،تبادل
اتتمادبجهمنجاب زیرتلمجیوو یهاسرا ومنالبخصوصی،آ،ادشاهاتهم 

ذررشدهبراآدضاآماادآاسج هاآهاوتهدیداآاداسیبگوشه،زیرمستند
احتیازدا د اآجداگا ه وشتهبه،رهبر سیهریک

اآباپیشگیرآود ماناینمسا ر یه یادمند اهکا هاآجام وچندجا به
ضا،دعاالندرهنگیومربیانوگذ انایندرردن قشدول وسیاس مشخص

                                                           
هاآاجتمجاتید جهجان،بجهپایگجاه براآالالعادضریب فوذوگسجترشاینتر ج وشجبکه9

(مراجعجهرنیجد؛بجراآالجالعادامجا http://www.itu.intالمللیمخابرات)اینتر تیاتحادیهبین
مراجعجهhttp://matma.ito.gov.irضریب فوذوگسجترشاینتر ج د ایجران،بجهپایگجاهاینتر تجی

ران:تهج« تمتیراینتر  بررودرانو وجوا جان» 5935 مایید؛همچنین،  ک:صادقیان،تف  
بر سیتوامراجتماتیمؤتربجراتتیجاد» 5931؛ستا داده،داوود 5مالهالکترو یکی ما،ش

 55،دصلنامهتخصصیتلوماجتماتی ش«بهاینتر  وپیامدهاآان
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خا وادهمبلّ دینی، متخصصغان حتی و لراحیاها و ماادآن دضاآ رنندگان
اس  

اهمی وتمتیرا کا  اپذیردضاآماادآوضریب فوذباوجود،متمسفا ه
 تحقیقات تارنون جامعه، د  ان دضاآخصوصد رادیباالآ چیستی

هاآ سب انباامودهو یهدآواجتماتی،اند تربی درهاآی ظرد،ماادآ
ا اام اسالمی و ملی اصیر درهنگ و اس دینی دیگر،مسئله  شده مهم

 اصحیحاددضاآهاآد ما گرآاختالل استفاده اجتماتی اشیاد دردآو
شدنالالتاتوضعف ضعفحیاآدردآواجتماتی،سنحیماادآاس 

،ادباجنسمخالفوزیراخالقیگسیختهاملاا تباطهاآضرو آ،شناخ 
 شدآد جامعههاآجدآدضاآماادآاس ره و د وبهجملهاختالل

 خاصه و دا د ایندضا هاحودهرا بران مرارهتلمی، آغاندینیودضالمبلّ،
بیشترحودوآ بهباید سری این هرچه و بپرداد د اساسی براآموضوتات تر

شیرنند ا دید مانانچا ه

 پیشگیری اجتماعی

اس  د مان اد بهتر پیشگیرآ، اینباو  دره پیشگیرآبههمگانبر اما ؛
 یس ؛امعن ماادآ دضاآ رنا گذاشتن صو ت،آ این د  وظردی دیرا ها

1ان ااددس خواهیمداد  ظیریهاآبدرص 
                                                           

گججوییمایججن اه اببندیججد؛ ججه،اینکججهمججا می»بججا هدرمود ججد: مقججاممعظججم هبججرآد ایججن9
تنوانا ججدبججه اهججیبادرردها ججد،یججکا د،دکججرررده شسججتهاسجج  یججکرسججا یتقلججیبی
وبهقولخودشان،سایبرآ؛خیلیخب،ادایناستفادهرنیجد؛منتهجااسجتفادهماادآدضاآاین

رنند؛بعضیادرشو هالب،درهنگخودشانایند س مید س بکنید؛دیگراندا  داستفاده
لجهد دیجدا معّلمجانودرهنگیجان،)بیا اتمعظم«رنیم؟چرا میا د ماها اقبضهرردهدستگاه

59/9/5991)
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بخشمناسب اد جلوگیرآ مو د، این د  پیشنهاد استرین ودایبهاآ
قرا  معرض د  با ماادآ دضاآ ان امنلوب به  سب  را بران  دادن

البتههاس بخش  اهکا ؛ ،این و اس  وجودسلبی روتاهبا ورا ایی مدت
ما نداستفادهاددیلترشکن،انییهاد بلندمدتپاسخگو یس و اه،مقنعی

بشرآتح  اهکا آایاابید جوام ،خواهدررد بههمینجه ا اخنث
درهنگگردتهشدهرهتالوهبرتناسبباد پیش«شبکهملیالالتات»تنوان

هاآدضاآماادآ ا یهبسیا راهشخواهدداد اددینیوترفجامعه،ههینه
دیگر داخلی،سوآ به توجه حمای با و رنترل  ظا ت، امکان ان، بودن

 برود دمینه ره داش  خواهد بیشترآ بههدایتگرا ه و ابها استعدادها را گیرآ
 و،ادایندضاآماادآد جه تعالیدرهنگیجامعه ادراهمخواهداو د 

1  یهبایدد همینبسترتعریفشودهاآجها یشبکها تباطبادیگر

 راهکارهای مدیریت فضای مجازی در خانواده

الم جامعه،تنوانیکیادتوامرتمتیرگذا د ستوجهبه قشخا وادهبه
اسیب به  سب  پیشگیرا ه  اهکا  براآمؤترترین اس   ماادآ دضاآ هاآ
 سا ه و ماادآ دضاآ اد صحیح خا وادهاستفاده  وپدید، وصخصهب،هاآ

البتهاین2؛توجهقرا دهندمو دد اینبا هی ایبایداصولو اهکا ها،والدین
 یهقابراجراس  هاآتربیتیدمینهد سایر اهکا ها،ادهونبردضاآماادآ،

                                                           
 جه اشناییبیشترباشبکهملیالالتاتوتفصیالتدنیان،  ک:پایگاهودا تا تبالات9

الالتاتجملیجشبکهجایاادجودناو آالالتات،به شا ی:دالیر
https://hamedan.ict.gov.ir/fa/eservice/net 

سادآدضجاآماجادآو تبیینایناصولو اهکا هاادسوآمبّلغاندینی،گامبلندآد سالم2
هاآاند خجا وادهوجامعجهخواهجدبجود اگرچجهد ایجن وشجته،تنهجااشجا هراستناداسجیب

مباادهودنتناصرخنابی،ایناصول اد مختصرآبهایناصولخواهدشد،ولیمبّلغانمحتر
ترتبیینخواهندررد صو تتفصیلیهاآخود،بهبیا اتوخنابه
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 سازی آموزش و آگاه. 1
استفادهمقدماتخا واده،ادآشناخ دضاآماادآوامودشانبهاتضا

امرودهاگاهیدرد دان،هااداناس  باتوجهبهشکاف سلیموجودد خا واده
توا جدلهمیبیشادوالدیناس واینمسجئ،هاآدیایتال سب بهابها ومحیط

ضجرو آاسج والجدین،بههمینجه د خا واده امخترسادد  ابنهتربیتی
هجاآالالتاتخود ا سب بهدضاآماادآ،ابها هجاآمتنجوعوحتجیمحیط

د مواجهجهبجا،د زیجرایجنصجو ت؛ ودشو دهان،ا تقادهندهراماًلسیالوب
 ظا ت خواهندداش  حردیبراآگفتنوچشمیبراآ،درد دانخود

پد انوماد انبایجدحجداقربجااسجتفادهادمنجاب معتبجررجهد ایجندمینجه
دهنجدتجابتوا جدبجاادجهایشاآخجود ارنند،سنحسواد سا ه سا یمیالالع

مرارهدولتیودرهنگی،رمجک،متمسفا هتسلطرادیدرد دخود اتربی رنند 
یجاهجاابا دورتاآخا وادها اام دادهد سا هسواآا تقاخصوصد چندا ی

1د ایندمینهوجود دا د رادیومناسب سا یهاآالالعپایگاه
 و،ادایجنوالدینبایداینشناخ  ابهدرد دان یهمنتقررنند ادهونبراین،

گواددضجاآماجادآومباحجثمربجوطبجهتهدیجدهاوواس رهگف شایسته
هاآ شجینیخجا وادهوحتجیشبهجاآاتضجاآصحب آان،محو هادرص 

میجهانتجمتیرو،بجاالبردنسجنحشجناخ ادایجندضجاضمنخا وادگیباشدتا
هاآاحتمالی ظیراتتیجادبجهاینتر ج  اد خجاللدلدادگیوحتیسنحاسیب

2د نن یهآربراآانبر امه،گوهامتوجهشدهواینگف 
                                                           

قجم:دا شجگاهقجم؛همجو « امدیجدبهد یاآماادآخوش »5999الله    ک:چاوشی، وح9
آتجالیقم:دا شگاهقم،بجهسجفا شدبیرخا جهشجو ا« بادرد دا ماند د یاآماادآ »5999
وhttp://familyweb.ir سجججججا ی؛د موضجججججوعدضجججججاآماجججججادآ،  ک:پایگجججججاهالالع

https://tusi.academyاآ،  ک:پایگاههاآ ایا ه؛د خصوصبادآhttp://esra.org.ir
هاآجاآاینکهخا وادهصجردًاگردتجا محتواهجاآمنتشرشجدهد دضجاآماجادآوشجبکه به2

هاآتلگرامی ابجهیکجدیگر شجاندهنجد،د مجو درلیجاتدضجاآاًلرلیپاجتماتیباشدومث
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 پذیری مسئولیت. 2
والدین دضاآسالمخصوصد  وسادآ مسئولمادآ خا واده معنوآ

رهقرانخویش یهمراقب رنند؛چناندرد دانتالوهبرخود،بایدادهستندو
ْهِليكم َناًرا َوُقوُدَها الَّناُس َوالِحَجاَرة»درموده:

َ
نُفَسكُم َوأ

َ
یَها اَلِذیَن َءاَمُّنوْا ُقوْا أ

َ
9؛یأ

 ااداتشیرههیهمانمردموتاناید،خودوخا وادهناو دهاآرسا یرهایما
بههمینجه ،د اسالمتربی د س درد دان،« دا یدها گ،هاهستندسنگ

شدهاس  ادوظایفمهموالدینشمرده
خود  دتا  و اتمال به  سب  باید  یه اد،درد دان ادشیجمله استفاده وه

مسئول ماادآ، باشندپذی دضاآ حّسیر رودری اد برابرو د  پاسخگویی
والدین؛بهبیاندیگر،وپایبندآبهقوا یند ا انتقوی گردد دتا هاآخود

 وش با خودشان، به  سب  درد دان مسئولی  یاداو آ بر مناسبتالوه هاآ
 یه ماد  و پد  مقابر د  خود، وجدان بر تالوه درد دان و باشند ا ان مراقب

پاسخگوباشند 

 ریزی و مدیریت برنامه. 3
دضاآماادآوایاادقوا ینمتناسبو تای انو ودبه یهآبراآبر امه

،گردد برایناساسهامیا واده،ما  برودبسیا آادمشکالتواسیبد خ
تعییناموده اسالمی، احکام بهرههاآدینیو  هاییشیوه گیرآاددضاآرننده

ماادآاس  
اینکجهلاّو:توجهقرا گیرداینمسئلهبایدد دوجه ادسوآخا وادهمو د

امجرآرجهبایجدد ؛ی وحجیاسج هدفد دگیا سان،قرببجهخجداوتعجال
                                                                                                                  

هایاابجها وشجرایطوشجیوهاسجتفادهصجحیحادانوجلجوگیرآادماادآ،اهدافخاصشبکه
 وگورنند هاوخنراتان،بایکدیگرگف اسیب

 1 تحریم،ایه9
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بایجد سجب خا وادهدوما کهتنای باشد گیرآاددضاآماادآ یهمو دبهره
تضجوی د :دضاآماادآواحکاممسا لیما نجدشرتیمربوطبهبهمسا ر

هاآاجتماتی،چ با امحرم،دیدندیلموتصجاویر جامحرم،اسجتفادهادشبکه
اگجاهی،د امجدداییادلریج،دضجاآماجادآیجاوهاآخاصبرخیسرویس

اسجتفادهبجدونا اجامدهجد قا ونوشرع ابراساسیشرسبرندوتمرخو
؛هججاآسججقوطخواهججدرشججا دضججابنهاددضججاآماججادآ،ا سججان ابججهپرتگاه

ــّدیكُ »درمایججد:خداو ججدمتعججالد قججرانمیرججهد حججالی ی
َ
ــوا ِبأ ــى َوّال ُتْلُق ْم ِإَل

«خویشتن ابهدس خودبههالر  یفکنید 1؛ةالَّتْهُلكَ 
دیایتالوهاآابها را با یهآومدیری مود،خا وادهبراآجه بر امه

:دضاآماادآ، تای چند کتهضرو آاس 
هاآمختلفدسترسیبهمحیط یهد اختیا قرا دادنابها دیایتالو 9

تهیه ایا هبنابراین، یهآگردد  امهبایدبراساس یاددرد دانبر،دضاآماادآ
دیایتالخا گی گوشی یا تبل  همراه،  ایا ه به، توجه با باید مختلف، سنین

دکرآ  شد و تحصیالتدرد دان سنح و شودا ان همچنینا اام ،اس  
 به درد دان اینتر تیهاپایگاهدسترسی وآ امودشی امو  جه  الالتاتی و

ا  دسترسی یا اهپژوهشی شبکهپایگاهبه یا سرگرمی و تفریحی هاآهاآ
اجتماتی 

ها ازلطد اختیا دادناینابها یادسترسیبهاینمحیطبرخیوالدینبه
یمدرد دانخویشترقیسادینه شا ه شدودم رهد اختیا د صو تیدا ند؛

بهصالحا ان یس و،داشتنگوشیوتبل هوشمندبراآرودرانو وجوا ان
هاآجدآد باتثشکس واسیب،هااستفادهدودهنگاماداینابها ومحیط

نخواهدبود ا اد دگیتحصیلیواجتماتی
                                                           

 591 بقره،ایه9
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این 2 به  سب  رودران و باشد والدین اختیا  د  باید ابها  این مالکی 
د استفادهبراآوالدیناینابها  اصو تمتناوب،وحتیبه دمسئلهتوجیهگرد

وهمدمینه صباسانشودتاهمامکان ظا تورنترلوالدیناختیا بگیر د
هاآ امناسببراآرودکدراهم گردد یااشتراکمحیطادها ها رم

دیایتال،بایدراماًلمحدودوهاآدماناستفادهاددضاآماادآوابها  3
تحصیر،:احم باامو آهمچونمشخصباشدوتالوهبرتدمتداخریامه

ا تبالات و تفریح وتبادت، اینتر تیخا وادگی اتتیاد مراقب باید اجتماتی،
درد دان یهبود 

درد دانبا گذا یم ظرمکانوموقعی استفادهاددضاآماادآ یهاد 0
المقدو باحضو یکیادد جم خا وادهوحتیبلکه؛خلوترنندهااینابها 

ها،مساجدودیا تگاه:د امارنیما ند،د همچنین مایناستفادها هاوالدیناد
محیط امودشیمیهما ی، یاهاآ ما  ،رتابخا هو ماادآ دضاآ  باید

باشد دعالی  حقیقی د دگی د دگیتوضهاآ سبک  وع، شدن جمله: اد
،تدماد تحصیلی یهو یکشاک، وابطباالرادیانواخالقپووخو اک

د  ظرگردتهشود تنوانشرطاستفادهاددضاآماادآبراآرودرانبهتوا دمی

 اصل الگوسازی. 4
دینوتلومادمنظراس رهسادآا سانهاآمؤتریکیاد وش،ا ا هالگو

،تیدینیوسنّآهاآالگوویژگیبهتوجه1گردتهاس  تربیتیمو دتمریدقرا 
:هما ند مصلحاناجتماتیتالماندینی،ا بیا، سرمش،،شهداودا شمندان،

                                                           
ُسوِل» ایاتقرا ی،ادجملهایهشریفه9 ُکمدی ی ةٌلی نی سی ٌةحی  وایاتدجراواند ایجن یهو«اللِهُاسوی

 وشالگجویید تربیج »مقجدم،محمد ضجا دمینه،قابراشا هاس ؛همچنجین،  ک:قجا می
 19،مالهمعرد ،ش«اسالمی
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 خا واده و درد دان د دگی شئون همه براآ اینمیمناسبی به تمسی با باشد 
خنروگناهمعرضجاآاتالفوق ود ،بهس رهاتضاآخا وادهالگوها

خاصشدن،اآیاشبکهماادآمحیطد درهنگحارمقرا گردتنویااسیر
مؤترآپیدا د بالتمتیرگذا آمثب د د دگیرنندومیشخصی تاب و به
حقیقیوماادآخواهندبود 

هاآالگووتمتیرگذا آباشناخ شخصی ،درد دانخصوصبه،خا واده
اخواهندشدود کبامفهوممقاوم واستقام براآخدااشن،ا هاد جامعه

پس اس   حقیق  و ح، با  یه دضا این د   هایی پیرودآ ره ررد ،خواهند
وجوآد جس بایدپسنددیگرانباشند،یا1جاآا کهبهد بالجذبالیکبه

تابهسعادتد یاواخرتدس یابند وجلب ضای الهیباشندهاا دش
دیگر سوآ بای،اد رهوالدین اس  معردی سبسته و الگوها ا ا ه به  

استفادهآا دشیهادعالی چگو گی ماادآو اددضاآ یا آ،هاآمفید به
هاآاجتماتییادرهنگیمفیدد بایددعالی بنابراین،ند شتابدرد دانخویشب

 اهاشدندرد دخودد ایندعالی دمینهدعال،دضاآماادآ اشناساییررده
مشا ر رنند  شبکهدراهم د  ا امن  یا درهنگی و دینی اجتماتی هاآهاآ

 محتواآ تولید دا  د، دینی مناسب دضاآ ره هرچند،درهنگیخوباینتر تی
تولید رمیابتدا اند دضاآماادآ، باد شر و اشاته وحتییباشدو ادها ها

د هاآمفیدهاییاددعالی رسبد امدحاللادلری،دضاآماادآ، مو ه
دضاس رهبایدبهرودرانمعردیشو د این

مسیر این د  خا واده و درد دان براآ سرمش، و الگو بهترین خود،قنعًا
د صو تی و هستند والدینوالدین مبتالخاصه،ره خا واده، استفادهپد  به

                                                           
9 like،ماجادآهاآاجتماتیودضاآشدنمنلبادسوآرا براند شبکهبهمعناییپسندیده

اس  
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سایراتضاآخا وادهخویشتوا د میدیگر اصحیحاددضاآماادآباشد،
 س ومنلوب هنمونباشد  ابه اهد

 اصل همراهی. 5

اس والدینبههمراهدرد جدانخجودد محجیطشایسته،اصراینبراساس
تنوان دتجا پجد ومجاد بجه،واقج داشجتهباشجند د ودعالی حضو ماادآ،

دادنشودوتالوهبجرامجودشو شجانمیالگوآصحیحد ذهندرد دانترسیم
بجهتوا نجدمی،د مواقج  یجاد،دضجاایجناسجتفادهادتلمجید س وهاآشیوه

تالوه،همراهیوالدینبادرد دانایناقدامرنند شانیوهدای درد دا ی اهنما
هجاآدعالی خصجوص جوعد دکجرآشجامرمشجا ر ،برهمراهیدیهیکجی

و البتهتوجهوبهادادنبهشخصجی هس هاآاجتماتی یهشبکهد یدیایتال
هاآاجتمججاتیودضججاآماججادآ،د تججداوم قججشمسججتقردرد ججداند شججبکه

،بسیا مهماس  ا ها قشهدایتگرا هآهمراهیوالدینوایفا

 نکردن دنیای واقعیفراموش. 6

یکیاد کاتمهمد پیشگیرآادتهدیدهاآدضاآماادآ،توججهدا مجی
  ههمجهد جدگیماس ؛جه یادد دگی،بهاینمسئلهاس رهدضاآماادآ

دااسجیب،ادحدبهانا حصا ا تبالاتواختصاصوق بیش،برهمیناساس
والدیند خا وادهضمنتقوی ایناصرد  گاهدرد دان،بنابراین،خواهدبود 

حقیقجیاهمیج دهنجد اختصجاصهاآمختلجفد جدگیتماًلبایدبهساح 
ی،صجلها حجام،همراهجیوبجادآبجاگوهجاآخجا وادگوبجراآگفج یهایدمان

خوا ید جم خجا وادهیوقصهیگوتیوو دش،داستانرودران،تفریحاتسنّ
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توا دبهتقوی دضاآحقیقجیوتحج تجمتیرمی،جلساتخا وادگیبرگها آو
هاآدضاآماادآرمکرند قرا  گردتنانادجاذبه

واباخجروآ،مهایجاآدراوا جیاینموا دتالوهبراستحبابوتج،حالد تین
هجاآاصجیر ا یجهبجهد بجالدا د د همجینچونا تقالاداب،سجننودرهنگ

وگسجترشا تبالجات یجکا تخجابدوسجتاندرد دانبراآتوصیهبهخصوص،
به شجدشخصجی واسجتقاللوآو،ما ندامارنو دشییهاید محیطسالم

بسجیا مفیجد،هاآدضجاآماجادآاسجیبگردتا  یامدند اتتیجادو،همچنین
اس  

شجدند دضجاآهاآد دگیوزجرقی واقعخوبیدو آادداستانذیر،به
یردضجاآتجمترشجدود ان،ماادآوابها هاآدیایتالجدید ابجهتصجویرمی

 مشهوداس  رامالًماادآبرد دگیحقیقی
 وده دتنجد ودجمعهپد وماد سا ابراآا اامرا آبهیکمسادرتیک

سجهراب،قجرا ترشروچکومسئولی امو منهل ابهسا اسپرد د سا اوبراد 
 ابجها اجامتکجالیفد سجیبعدادظهرادظهررمیتفریحرنندوگذاشتندپیش

 آد  ایا جه اا تخجابموتو سجوایشنهادسهراب،مسابقهپاختصاصدهند به
اماچجونسجا ابایجدبجراآ هجا ؛ا گیهآ اگذ ا د دیاانهآهاسات ررد دو

ررد،مابو شدبادآ ا هارند اوبهاشپهخا ه د وباهمجانیمزذاییاماده
ییبجادآ اتنهابجهاماسهراب؛ررد، ها  اامادهرردیمسرتتیرهموتو سوا آ

 ها ادامهداد هنگامصرفزذا،هیاانسا اتاحدودآدرورشتاوق خو دن
آزجذا ابجاهاقاشج،وهجواآمسجابقهبجودورردهبود؛اماسهرابهنودد حال

ینکجهرمجیاهاآخجواهرش یجهمبنجیبجریهتوصجخو د یمد پییپسرت و
زذابخو د،د اوهجیچاتجر داشج ؛ اگهجانصجداآشکسجتند جدانتراهسته



156    9315محرم  ۀتوش ره 

 

ددگیسا اهنگامپخجتنیاانهسهرابشنیدهشدودریاداوبهاسمان د  بله،
ادسوآشدنشئمحکمید زذا شود و زولهزذا،باتثشدهبوداومتوجه

 یهباتثگردیداو یهمتوجهاینشئ شجودزذاخو دندیگر،شتابسهرابد 
یشاسیبببیند هاد دانویکیاد

 ملی و بومیخدمات استفاده از . 7

دّناو آ زربی خاستگاه به توجه وبا ابها  ماادآ، دضاآ با مرتبط هاآ
شود،تناسبچندا یبادرهنگدینیوملیما دا دوخدماتیرهد انا ا همی

اسیب،اینخود بسیا آاد بهشما میهاآسرمنشم بههمین وداینحوده  
هاآبومیوومحیطهاادتولید،ناس شودتاجاییرهممکتوصیهمی،جه 

تهیه ایرا ی درهنگ با متناسب ره ملی شود  استفاده وجودشده، با
راستیما دگیتقب و چندهاها جایگهینیی خوشبختا ه دمینه، این هاآد 
براآامکا اتدضاآماادآوجوددا د یمناسب

وسرویساس رههمه رمتوجهشایسته هاآقد تمندامرودآد ادها ها
تد یجمود،ا درهبههاآاولیهخوددچا اشکالبودهدضاآماادآ،د  گا ش

اگرچهممکناس ،ا د ادهمین وشدهامکا اتانوتوسعههاراستیبه د 
 رمسرویس و ملیها ابها قابر،ادها هاآ با مها قاب  خا جیهاآحصولو

بااستقبالرا بران توانتقوی وتوسعهخواهندداش  این، باشد،ولیقنعًا
بادآ،مسئله مو د  ایا هد  ادهاآ را بران حمای  با و دا د مصداق  یه اآ

د اینمنلوبتالوهبرتقوی اقتصادمقاومتی،شاهد شد،تولیداتداخلی
دمینهخواهیمبود 
ابها  اد اسیبهاآیکی اد پیشگیرآ براآ ادمناسب ماادآ دضاآ هاآ

 رم والدین،  ظیرآادها هاسوآ امکا اتی ره اس  والدین رنترل به :موسوم
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هاآپایگاهبا گذا آ یهآدمانوحاماستفادهدرد داناداینتر  ،تعیینبر امه
 یه،آاینتر تیهاپایگاهامکانبر سی،ماادبراآایشان هاآپیامتصاویروو

 دوبدل  ا ماادآ دضاآ د  درد دان اختیا شده هب دهدمیقرا والدیند 
داپیشگیرآاسیبماادآآهاتوانادو وددرد دانبهمحیطاینابها میوسیله
1ررد 

 از روش تربیتی مقتدرانه یر یگ بهره. 8

م پیشنهاد درد دان تربی  جه  شیوه چها  تربیتی، رهرنندیرا شناسان
2گیرا ه،مستبدا هومقتد ا ه را ا هیازفل ،اسانمسامحه:ا دادشیوهتبا ت

تمتبرخیخا واده توجهیبه اصواًل درد دانیرها تربی  ماادآد  دضاآ
رم سبب به یا  داشته اگاهی موضوتات این د  و  دا  د یایتیاهمخود

باوجودبرخی یهد ند یفل مزخود ابه، ودمرههاآآوگردتا هااشتغال
رنندیدکرم،د اینمو دداشتهآاا گا ا هتوجهبهمسا راینحوده،تصو سهر

د اشفته بادا دضاآماادآخواهدیاد ومشکرخاصیرودک اهخود ا
تمم، وادهمین برایشبهوجود خواهدامد درد دخودد آهاخواستهیند 

 رموسخ رنندمیتمرمحابایب،ترصهدضاآماادآ پهناآادها ، ادها و
                                                           

ادها هاتوا یدبهالالتاتید با هاین رمد اینتر  ،می«رنترلوالدین»وجوآتنوان باجس 9
یابید؛ادجملهد :دس 

http://itresan.com/33376/10-best-parental-control-apps.html
بامرینجدبجاسجبکهاآدرد جدپرو آمقایسهسبک »5995 د اینمو د،  ک:پرچم،اتظم 2

پژوهشد مسا رتعلیموتربیج اسجالمی،سجالبیسجتم،دو ه« درد دپروآمسئوال هد اسالم
سجخنرا یدضجاآماجادآ»؛همچنین،  ک:گلها آ،محمجود 593ج551،ص55جدید،ش

،تهران:دا شگاهشجهید5995همایشدضاآماادآپاک،اسفند« پاکو وشتربیتیدرد دان
ی بهشت



158    9315محرم  ۀتوش ره 

 

 ایندوگروهاددهندیبا داینتر تیمو دد خواس وآ اد اختیا شقرا م
ا،والدین دو  هاآیندهد  مشاهدهیج تا،چندان  ا خود تربیتی  وش سوء

خواهندررد 
والدینیهستندرهمستبدا هما  استفادهدرد دانخوداددضاآ،گروهسوم

شبکه و مماادآ اجتماتی ا شو دیهاآ بر  ا شدیدآ رنترل اتمالانیا
 وشرنندیم این  داشته،  استمرا  بلندمدت به گ،د  استقاللبا و شدن

ومکا یتالوهبراینکهشرایطدما ی خوداددس خواهددادییرا ا،درد دان
حتید دو انرودری یههمیشهوجود دا د ،براآرنترلمستبدا هوالدین

د اینمیان،والدینمود،با وشمقتد ا هبهتربی درد دانخودد دضاآ
م  وشپرداد دیماادآ این د  والدین  ادآجابه، محض الات  توق 

درد دان خواستهخویشدستو ات، به  سب  ت ا و هاآوق ها وآوالدین اد
م ا عنافرنند یتوجیه د محینیگرموصمیمیتوأمبا،پذیرآد قوا ینبا

سرد شآجابه،امیهخود ا ثا درد درردهجدی وقالعی ، دتا هاآمحب 
مثب   دتا هاآ بر رید تم با خنا،  دتا  با مواجهه د  ا تقاد گف ،و وگوبه

 فسمیانادرادخا واده،اتتمادبهساد دهتعامرباا تباطوپرداد د د  تیاه،یم
گرددواتضاآخا وادهبهاگاهیالدمومننقید یباالیید درد دانایاادم

خصوصاستفادهبهینهوسالمادایندضادس خواهندیاد  
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 ش 5971إحیاءالتراث،
،تهجران:ا تشجا ات اصجرخسجرو،سجوم،مجمیع البییان فیی تفسییر القیرآنججججج،  91

 ش 5979
،تحقیج،:محمجدابوالفضجرابجراهیم،تاریخ األمم والملوكجریر،لبرآ،محمدبن  97

 بیروت: وا  التراثالعربی 
 ق 5501،بیروت:دا الکتباالسالمیة،تاریخ الطبریججججج،  93
 ش 5917،تهران:ددتر شردرهنگاسالمی،مجمع البحرینلریحی،دخرالدین،  99

  ،قم:مؤسسةالبعثة،اّولالبحرین  مجمعججججج،  500
،تهجران:فیی شیرح زییارة العاشیور شفاء الصدور ابوالقاسم،بنلهرا ی،ابوالفضر  505

 ش 5971مرتضوآ،
رویكییرد انتقییادی بییه اسییتعمار مجییازی آمریكییا؛ تججاملی،سججیدسعید ضججا،  509

 ش 5939،تهران:ا تشا اتامیرربیر،های مجازی و قدرت نرم یامپراتور
 ق 5505،بیروت:دا التعا فللمنبوتات،اعیان الشیعةتاملی،محسن،  509
 ،بیروت:دا الکتاب مقتل الحسینتبدالرداقمقّرم،  505
 ق 5995قم: شرمکتبهبصیرتی، ،مقتل الحسینججججج،  501
  ش5931صالت،آ، شراخالق محمدتهیهآ،تباس،  501
  ق5599،قم:مام الذخا راإسالمیة،لسان المیزانحار،تسقال ی،ابن  507
  ش5919،تهران:ا تشا اتامیرربیر،اّول،فرهنگ عمیدتمید،حسن،  503
 ش 5979امیر،ششم،ی،قم:منبوتاتجامع المسائل،محمد،یداضرلنکرا   509
 ق 5551جا:بی،معجم ألفاظ الفقه الجعفریالله،احمد،دتح  550
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،تهجران: شجردا الکتجب،دیوان فروغیی بسیطامیدروزیبسنامی،میرداتباس،  555
 ش 5953

 ق 5503،بیروت:دا النفا س،معجم لغة الفقهاءقلعای،محمد،  559
  ق5555،قم:اسوه،اّول،سفینة البحار،قمی،شیختباس  559
 ،قم:اسوه مفاتیح الجنانججججج،  555
 ش 5973،قم:ا تشا اتهارت،لمنتهی اآلماججججج،  551
 ،دا األسوةللنباتةوالنشر ینابیع المودةابراهیم،بنقندودآ،سلیمان  551
،تهران:مؤسسهتنظیمو شجراتجا امجامقیام عاشورا در کالم و پیام امام خمینی   557

  خمینی
،بیجروت:دا الکتجبالعلمیجة،دوم،الطبقیات الكبیریسجعد،راتبواقجدآ،ابن  553

 ق 5553
 ش 5995ا تشا اتا صا یان،،قم:خاطره بر منبر،راشا ی،شیختباس  559
،حججاذققججم:)ترجمججهمثیججراألحججهان(،آررمججي،تلججي،د سججوگامیججراداد  590
 ش 5930اّول،
،تهجران:ا تشجا اتمررجهالله ابوالقاسیم خزعلیی خاطرات آیتپو ،حمید،ررمی  595

 تا یاسنادا قالباسالمی،ب
اربرزفجا آ،تهجران:دا الکتجب،مصحح:تلیالكافيیعقوب،رلینی،محمدبن  599

 ق 5507اإسالمیة،چها م،
اربجرزفجا آ،تهجران:دا الکتجباإسجالمیة،ججججج،اصولرادی،تصحیح:تلی  599

 ق 5933
 ،بیروت:دا الصعب فروع الكافیججججج،  595
 اّول ،بیروت:دا الندوة،الفتوحاتثم،رودی،ابن  591
 ق 5597قم:اّول،پیشوایان هدایت،گروهمؤلفان،  591
لالجب،تسجلیةالماجالسودینجةالماجالس،قجم:مؤسسجةیابمادآ،محمدبن  597

 ق 5553المعا فاإسالمیة،
،بیروت:دا إحیاء،مصحح:جمعیادمحققانبحار األنوارمالسی،محمدباقر،  593

  ق5509دوم،التراثالعربي،
 ش 5931،قم:دمهمهدای ،هفتم،های عاشورا پیاممحدتی،جواد،  599
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 ،قم: شرمعروف فرهنگ عاشوراججججج،  590
،تهران:ا تشجا اتلهجو آ،شناسی انحرافات اجتماعی جامعهمحسنی،منوچهر،  595

 ش 5990دوم،
،قجم:دا الحجدیث،دوم،دانشینامه عقایید اسیالمی،محمد،شهرآمحمدآ آ  599

 ش 5931
،قم:ا تشجا ات وحجا ی،انگیز عبرتی ها سرگذشت،محمد،آاشتها دآمحمد  599
 دوم 
،و امجین:مسائل جدید از دییدگاه علمیا و مراجیع تقلیید،،سیدمحسنمحمودآ  595

 ش 5931)تج(،چها م،الهمانتلمیجدرهنگیصاحب
،تهجران:ا تشجا اتا قجالبسیخن عاشیورایی 21 ضا،مختا پو قهرودآ،تلی  591

 ش 5990سالمی،دوم،ا
 ،قم:ا تشا اتمصنفوآ التحقیق فی کلمات القرآنمصنفوآ،حسن،  591
وهشججتم،،قججم:ا تشججا اتصججدا ،شص حماسییه حسییینیمنهججرآ،مرتضججی،  597

 ش 5999
دروشجیتلمیجهاسجالمیه،،تهران:ا تشا اترتابابوالشهداء معهآ،محمدراظم،  593

 ش 5955
،لندن:مؤسسجةبار فی ذکر الخطط واآلثارالمواعظ واالعتتلی،مقریهآ،احمدبن  599

 ق 5599الفرقانللتراثاإسالمی،
،لالجبیابجبنی،قم:مد سهامجامتلجاخالق در قرآن، اصر،آمکا مشیراد  550
 ش 5930اّول،
 ش 5935،سوم،لالبابیبن،قم:مد سهامامتلیاخالق در قرآنججججج،  555
 ش 5975الکتباإسالمیة،اّول،،تهران:دا تفسیر نمونهججججج،  559
 ش 5931،ا تشا اتگلبنقمه زنی؛ سنت یا بدعت؟مهدآمسا لی،  559
:مؤسسججةالمعججا ف،قججمتسییلیة الُمجییالس وزینییة الَمجییالسموسججوآ،محمججد،  555

 ق 5553اإسالمیة،مصحح:حسون،اّول،
بیروت:مؤسسة،النعیم المقیم لعترة النباء العظیمتبدالواحد،الموصلی،محمدبن  551

  ق5595األتلمیللمنبوتات،



   161  کتابنامه

 

،ترجمجهموسجوتةرلمجاتفرهنگ جامع سخنان امام حسیینمؤیدآ،تلی،  551
الملروابستهبهمؤسسها تشا اتامیر،تهران:شرر چاپو شربیناالمامالحسین

 ربیر 
 ق 5555،قم:دا  داءاإسالمللنشر،المؤمنین دیوان أمیرمیبدآ،حسین،  557
ججا :،]بیزمینه و پیشیینه جنیبا اصیالحی در افغانسیتان اصرآ،تبدالماید،  553
  تا ]بی

 ش 5939،قم:ا تشا اتهارت، هم،معراج السعادة راقي،احمد،  559
مقدمهتصحیحوتعلیقجات: ایجبمقامات جامی،  ظامیباخه آ،تبدالواس ،  510

 ش 5975مایرهروآ،تهران: شر ی،
 ش 5935،ا تشا اتسرو ،دهم،قصه کربال ظرآمنفرد،تلی،  515
،البیجج ،مسججتد كالوسججا ر،قججم:مؤسسججةالیمحمدتقبن،حسججینآ ججو   519

ق 5503

  ب. مقاله
5 باآ،حسینعلیوبابکپو قهرما ی  آد دضاآ گا هردهیوحقوقیدقهیبر س» 

 99ش،ش5933،سالششم،دمستانفصلنامه حقوق اسالمي« ماادي
پرچم،اتظم 9 هاآدرد دپرو آبامریندباسبکدرد دپروآمسئوال همقایسهسبک» 

،55،سالبیستم،دو هجدید،شپژوها در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی« د اسالم
ش 5995بها 

« انبر سیتوامراجتماتیمؤتربراتتیادبهاینتر  وپیامدهاآ» ستا داده،داوود 9
 55،شفصلنامه تخصصی علوم اجتماعی

،مجله الكترونیكی نماتهران،« تمتیراینتر  بررودرانو وجوا ان» صادقیان،تف  5
 5ش

1 سعید ضا  سید تاملی، ماادآ»  استعما   » شبکه»همایش ابعاد هاآبر سی
ش 5999مهر90،تهران،«اجتماتی

 19،شمجله معرفت،« وشالگویید تربی اسالمی»مقدم،محمد ضا  قا می1
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هاآهاآجدیدوچالش دناو آ» را ا دیش، امهوسیدا مینابریشمیاسکویی 7
،رسانییابی و اطالع ماهنامه اطالع«  وآاستفادهادا هاد تصرواقعی ماادآپیش

 57ش
3 محمود  گلها آ،  وشتربیتیدرد دانسخنر»  ماادآپاکو دضاآ ا ی همایش« 

ش 5995دضاآماادآپاک،تهران،دا شگاهشهیدبهشتی،اسفند

 ج. پایگاه اینترنتی
http://itresan.comسای تخصصیدناو آوالالتات(: سان)وبتی اآ5
http://esra.org.ir ِاسرا:9
www.bultannews.com: یود بولتن9
http://familyweb.ir خا وادهواینتر  :5
www.mehrnews.comمهر:آ خبرگها 1
www.khamenei.irاآ:اللهالعظمیخامنه ددترحفظو شراتا حضرتای 1
www.rahpouyan.com:وصال  هپویان7
www.itu.int ساما هاتصالبهجهان:3
http://it.bmn.ir: خبگان ساما هامودشالکترو یکبنیادملی9

http://titre1.ir:5 شبکهخبرآجتحلیلیتیتر50
http://fahmedeen.blogfa.com دهمدین:55
www.qudsonline.ir ا الین: قدس59
www.ghatreh.com قنره:59
http://matma.ito.gov.ir مررهمدیری توسعهملیاینتر  :55
www.mashreghnews.ir یود: مشرق51
 www.mahdi313.ir مهدوی :51
https://hamedan.ict.gov.ir ودا تا تبالاتودناو آالالتات:57


