
 
 
 
 

 )ع(ی و حدیثی قیام امام حسینمستندات قرآن

 محّمدعلی کوشا

 چکیده

رائه گرديده است. پس از به صورت فشرده ا )ع(و روايی قيام امام حسين یمستندات قرآن ،در اين مقاله
عدِی ب   به ميان آمده و پس از تعريف امامت و بيان مفهوم سه «مفهوم امامت»، سخن از های کوتا بيان مقّدمه

جانبه نبّوت بيان گرديده و سپس به بيان آياتی پرداخته شده  را همان استمرار هدايت همه )ع(سالت امامآن، ر
دسته و گروه نهی شده و در مقابل به فرمانبرداری از کسانی سخن به  32که در مجموع از اطاعت و پيروی از 

 ياد شده است.  قرآن کريمهای کّلی آنان در  ميان آمده که ويژگی
خود را شايسته زمامداری عصر  )ع(از رواياتی به ميان آمده که امام حسينان اين مقاله سخن در پاي

کيد فراوان ورزيده است.   خويش دانسته و بر اين امر هم تأ
 امام، مفهوم امامت، عدم اطاعت از ناشايستگان، اطاعت از شايستگان، حکومت اسالمی. ها: کلیدواژه

 مهمقدّ

ٰٰ ٰل » |هدفمندترين ِشعار پيامبر اکرمترين، زيباترين و  اساسی ِل لا اهّٰللُ  ِل بوده و هست که بخش نخسِت « َه 
نيز بر آن اطالق شده )کلمة التوحيد( « کلمه»آن سلبی و بخش دوِم آن ايجابی است. اين جملۀ زيبا که 

گاهی است.   ِشعاری ممّلِو از شعور و آ
ٰٰ »در اين شعار، هر  تی و هرگونه خدايان ساختگی نفی گرديده و تنها وجود يعنی هر معبودی، هر ب« هَ ِل

ٰٰ ٰل »تبارک و تعالٰی اثبات شده است. چرا که اسالم با شعار « اهّٰللُ» ِل ، اذهان آلوده به شرک و خرافه را «هَ  
لا اهّٰللُ»ها زدود و آنگاه گفت:  تکانی کرد و با اين کار، خرافات و اعتقادات باطل را از ذهن خانه  «. ِل

 «. تزکيه»و « تحليه»سپس « تخليه»گويند: اّول  –به ويژه عارفان  –علمای علم اخالق 
لق و خوهای زشت مبارزه  سال |پيامبر اکرم ها با گفتار و رفتار و کردار خويش، با پندارهای باطل و خ 

يز تا وقتی که کرد، لذا دوران سيزده سالۀ آن حضرت در مّکه بيشتر به زدودن خرفات سپری شد. در عصر ما ن
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دانند،  اذهان بيشتر مردمان به انواع خرافات و اوهام آلوده است و آنها را به گمان خويش برگرفته از دين می
بدون زدودن خرافات، اصالحات فکری، تحّقق پيدا نخواهد کرد. و اکنون کار به جايی رسيده است که بايد 

 اند!  ده و نيست ولی به عنوان دين تلّقی شدهبگوييم چه چيزهايی که اصاًل در دين و جزء دين نبو
گرفتن راه مستقيم است، راهی که بدون انحراف راست و در پيش روی و  تعالی و تکامل در پرتو ميانه

َو َيُكوَن »جاده، انسان را به مقصد برساند  چِپ  اسل  َتُكوُنوا ُشَهداَء َعَلى اٰنا ٰل ًة َوَسطًا  ما
ُ
ُکْم أ َك َجَعْلنا ٰل َو َکذ

ُسوُل َعَلْیُكْم َشهیداً ا ه و الگو باشيد و اين  ؛ و اينٰرا چنين شما را اّمتی ميانه قرار داديم تا بر همۀ مردمان گوا
و به  ،اسالمی  ها از اّمت (. اين است انتظار خدای انسان342)بقره/ « پيامبر هم بر شما گواه و الگو باشد

 کند:  نهی می همين جهت است که خدای تعالی اهل کتاب را از غلّو 
تابل ل َتْغُلوا في» كل

ْٰ ْهَل ا
َ
َيَم   يا أ َمسیُح عیَسى اْبُن َمْر ْٰ َما ا نا ِل  

َحقا ْٰ لا ا ِل هل 
وا َعَلى اٰلا ُكْم َو ل َتُقوُٰ دينل

هل 
گوييد، عيسی بن مريم، فقط خود غلّو نکنيد و بر خدا جز حّق نای اهل کتاب در دين ؛ ... َرُسوُل اٰلا

 (. 373)نساء/ « پنداشتند( ت )نه پسر خدا که مردم غالی میفرستادۀ خداس
َيَم » فرمايد: میو صريحا  َمسیُح اْبُن َمْر ْٰ َه ُهَو ا نا اٰلا ِل وا 

ُٰ ذيَن قا ٰا َقْد َکَفَر ا قطعًا کافر شدند آن کسانی ؛ َٰ
 (. 73)مانده/ « که گفتند: خدا همان عيسی پسر مريم، است

اعتدال و هدايت به سوی آن بوده است. آن بزرگواران در مقام مرجعيت  ، راه^راه و رسم امامان معصوم
ِن واقعی به سّنت رسول اکرم در  )ع(امام حسينباشند، حرکت اصالحی  و مبّلغان واقعی آن می |دينی، عالما

 های قرآن و سّنت پيامبر گرامی اسالم بوده است.  نهايت، برای احياء برنامه

 سخنی در مفهوم امامت

علمای علم کالم، امامت را  .ر شيعه از توابع نبّوت است و از اهّميت خاّصی برخوردار استامامت د
شخاصل نلیاَبةً نیا اٰد   َو  ينل اٰد   ورل مُ في اُ  ة  عاما  ة  رئاَس  ةُ اإلمامَ »اند:  گونه تعريف کرده اين

َ
َن األ َشْخٍص مل  نل َع  ٰل

اسالمی برای شخص از اشخاص به عنوان جانشين  ؛ امامت عبارت است از رياست عمومی بر جامعۀي  بل اٰنا 
  3«.|از پيامبر

امام کسی است که نه تنها در امر دنيا جلودار است، بلکه در امور دينی هم پيشواست. چون دين  بنابراين،
کنندۀ رابطۀ بين انسان و خدای يکتای  اسالم تنها دين مربوط به آخرت نيست، بلکه دستورات آن هم تنظيم

ها در همين دنياست. پس امامت در اصطالح عقايد و کالم،  کنندۀ روابط بين انسان  و هم تنظيمهمتا  بی
 ة  رئاس   ة  اإلمام  اند:  رياست همگانی بر جامعۀ اسالمی، هم در امور دينی و هم در امور دنيوی است. لذا گفته
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معه به منزله سر نسبت به تمام است. چون امام و پيشوا نسبت به جا« سر»يعنی « رأس»از مادۀ « رياست... »
 اعضاء يعنی فرمانده است. 

 شود:  با توّجه به تعريفی که برای امامت شده، مفهوم امامت شيعی در سه چيز خالصه می
 . زمامدار اجتماعی و سياسی. 2. انسان الگو )انسان کامل(. 3. مرجعيت دينی. 3

ای که در  ت، به گونهکه اّواًل مرجع دين مردم اسامام در مذهب شيعه به عنوان جانشين پيامبر کسی است 
گاه |و سّنت پيامبر اکرميين کتاب فهم دين و تب ترين فرد موجود و از هرگونه لغزش و خطا مصون  داناترين و آ

دارد عين حقيقت دين است. مراجعۀ صحابه  و محفوظ است و آنچه را که به عنوان تبيين و تفسير دين بيان می
و توّجه به آن حضرت بيشتر از اين باب است که او آشناترين و  )ع(علی اميرالمؤمنينبه مردم و ديگر اقشار 

گاه ها حديث و روايت در فضائل  بوده است، و ده |ترين مردم زمانش به قرآن و سّنت نبّی اعظم اسالم آ
يَنةُ »گويای چنين حقيقتی است مانند:  |علمی و عملی آن حضرت از پيامبر اکرم َنا َمدل

َ
يٌّ َباُبَها أ ْلمل َو َعلل عل

ْٰ ؛ ا
 «.من شهر دانشم و علی دروازه آن است

 )فردوسی(    درست اين سخن قول پيغمبر است  ام در است   علّی  مکه من شهر علم
َو َمْن َتَخ »يا  َبَها َنَجا  هل َمْن َرکل ي َقْومل یَنةل ُنوٍح فل ي َکَمَثلل َسفل تل ما

ُ
ي أ ي فل ْهلل َبْیتل

َ
نا َمَثَل أ َق ِل َف َعْنَها َغرل ؛ لا

بيت من در ميان اّمتم همچون کشتی نوح است. هر کس سوار آن شد، نجات يافت و هر کس از آن  مثل اهل
 گونه احاديث در مجامع حديثی فريقين به سند صحيح نقل شده است. اين 3«.جدا شد غرق گرديد

چون ريشه و اساس آن به نبّوت  عيت دينی بايد به عنوان اصل و اساس امامت نام برده شود؛از مرج
ْكَمةَ »شود. پيامبری که وظيفه دارد  منتهی می حل

ْٰ َو ا تاَب  كل
ْٰ ُمُهُم ا َو ُيَعل  ْم  یهل َو ُيَزک  هل  ْم آياتل آيات را « َيْتُلوا َعَلْیهل

گمان،  یبر مردم بخواند و آنان را از هرگونه پليدی و پلشتی پاک گرداند و کتاب و حکمت را به آنان بياموزد، ب
 نخست، مرجع دينی معصوم و عاری از خطا در امور دين و تبيين و تبليغ آن است. 

گاه به تمام  ادامۀ راه آن حضرت نيز اقتضا دارد که ادامه اّولً بنابراين  ِن راهش، همچون او عالم و آ دهندگا
 به مردم ابالغ نمايند. ابعاد و زوايای دين باشند تا بتوانند حقيقت دين را به گونۀ شايسته و بايسته 

گونه که کماالت  آن نزد خداستترين مردم  ترين و با فضيلت ترين و مقّرب امام کسی است که کامل ثانیاً 
او به وجود معنوی انسانی و معنوی او در حّدی است که واسطۀ فيض است و ديگران در پرتو فيوضات 

عد  تهذيب و پاکی و پارسايی نزديک می به تعبير قرآن کريم  |گونه که پيامبر اکرم هم همانشوند. در اين ب 
سوه» ه و الگوهای انسانی مردم از جهت تقّرب به خدا، اخالق  يعنی سرمشق و الگوست، امامان نيز اسو« ا 

الزمۀ وجودی « انسان کامل بودن»و « مرجعيت دينی»يعنی ويژگی فاضله و ساير امور معنوی هستند. اين دو 
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اند و هرگز هم قابل سلب و  غير قابل انفکاک از وجود امام و |ن جانشين پيامبر اکرمامام معصوم به عنوا
دانيم و اگر امامت  غصب نيستند. از اين جهت ما اصالت امامت شيعی را مبتنی بر داشتن اين دو صفت می

د که توّجه و محّبت دانن هايی قدسی می شود و امامان را انسان ای از تقّدس، تفسير و تبيين می در شيعه در هاله
آنان در قلوب شيعيان اين همه شور و گرايش بدانان را به وجود آورده است، ِصرفًا از باب مرجعيت دينی و 

بودن آنان است و از همين روی سخن آنان در امر دين، به عنوان حکمی از احکام، و اخالق و منش و  الگو
ای در جهت تقّرب به معرفت الهی،  کماِل انسانی و وسيله صفات آنان، به عنوان حقايق معنوی و راه رسيدن به

 مورد توّجه همۀ شيعيان است. 
عد  ،ترين امام کسی است که اليق ثاٰثاً  داناترين و مدّبرترين شخص برای زمامداری مسلمين است. اين ب 

گاهی الزم و  عد پيشين، قابل سلب و غصب است. يعنی اگر مردم از آ کافی برخوردار از امامت برخالف دو ب 
نباشند و تبعّيت بالفعل از امام ننمايند و او را در صحنۀ سياست تنها بگذارند، طبيعی است که امام، بدون 

تحّقق امامت ياری مردمان نتواند که حکومتی تشکيل دهد و زمام امور مسلمين را به دست بگيرد. بنابراين 
ی است که مردم در صحنۀ سياست حضور داشته باشند بالفعل به عنوان زمامدار سياسی وقتی ممکن و اجراي

سال  32پس از  )ع(اميرالمؤمنينکه  تا امام هم بتواند با همراهی و پشتيبانی آنان بدين مقام نايل آيد، چنان
نشينی و دوری از سياست وقت، پس از قتل عثمان، مردم به طور جّدی از او خواستند که زمان امور  خانه

ةل »دار شود و آن حضرت هم فرمود:  را عهده شان سياسی و اجتماعی ُحجا ْٰ َیاُم ا َو قل رل  َحاضل ْٰ ْو َل ُحُضوُر ا َٰ

ٍم َو َل َسَغبل َمْظُلوٍم  ٰل ةل َظا
ظا وا َعَلى کل ُعَلَماءل أن ل ُيَقار  ْٰ ُه َعَلى ا  اٰلا

َ
َخذ

َ
َو َما أ رل  اصل ُوُجودل اٰنا َقْیُت َحْبَلَها بل ْٰ أَلَ

َو  َها  بل ْن َعْفَطةل َعْنزَعَلى َغارل ي مل ْندل ْزَهَد عل
َ
هل أ ُکْم َهذل َفْیُتْم ُدْنَیا ْٰ َو أَلَ َها  ٰل وا

َ
سل أ

ْ
َكأ َرَها بل َسَقْیُت آخل ؛ اگر نبود َٰ

حضور اين جمع حاضر، و تمام بودن حّجت بر من به خاطر وجود ياور، و نيز عهدی که خدا از عالمان گرفته 
افکندم  ای تاب نياورند، لگام اين شتر را بر کوهانش می ستمديدهکه بر شمبارگی هيچ ستمگر و گرسنگی هيچ 

ديديد که دنيای شما نزد من از آب بينی بزی هم  کردم، و می و پايان آن را با پيمانۀ تهی اّولش سيراب می
  3«.تر است! ارزش بی

قابل تحّقق  گيری و فعلّيت حکومت ظاهری و زمامداری سياسی و اجتماعی امام، زمانی شکل بنابراين،
عينی است که مردم در صحنه باشند و بخواهند امام را ياری و همراهی کنند و هرگز تنهايش نگذارند. حال به 

 )ع(امامو امام را ياری نکنند، طبيعی است که مردم نخواهند و به صحنه نيايند  –قصور يا تقصير  –هر دليلی 
تنها راه در اين صورت،  .د موّفق به تشکيل حکومت شودتوان با دست خالی و بدون يار و ياور و پشتيبان نمی

گاه کردن مردم به حقيق ه خود گرداند و های آنان را متوّج  دين، دل تاين است که امام با ادامۀ کار فرهنگی و آ
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در صورت فراهم آوردن آنان در صحنۀ سياسی و بيعت گرفتن از آنان، آنگاه اقدام به تشکيل حکومت نمايد، 
ای برای تحّقق  وسيلهآن هم ح و روشن است که حکومت برای امام تنها يک وسيله است نه هدف؛ البته واض

ای برای ايجاد امنيت در  دار، وسيله ای برای اصالحات دامنه ای برای اجرای عدل و داد، وسيله ها، وسيله ارزش
 . |ّنت رسول اکرمای برای تحقق بخشيدن به برنامه های قرآن و س وسيله و سرتاسر مملکت اسالمی

 امامت در راستای اهداف نبوّت و رسالت

 فرع بر نبّوت است. بايد ديد که انبياء برای چه چيزی مبعوث شدند؟  ،امامت
 گردانند. « اهّٰلل»انبياء آمدند تا مردم را از شرک به توحيد بگرايند و مردم را متوجه 

 انبياء آمدند تا عواطف جامعه را رهبری کنند. 
 دهند. « هويت واقعی»و « انسانيت»آمدند تا به انسان  انبياء

 دانند.  انسان را از خدا و پايان کار او را مّتصل به سوی خدا می وجود آغازسرانبياء 
 . کنند را رهبری می انبياء خرد فردی، خرد خانوادگی و خرد اجتماعی

 . کنند آفرينند و هدف عالی ايجاد می انبياء در وجود انسان اميد می
روز کنند، يعنی احساس انبياء در انسان شخصيت ايجاد می و ظهور نيروهای مثبت و ايجاد دلگرمی و  ب 

 و گشودن دنيايی ديگر به روی او. آنگاه تالش و کوشش در راه خدا 
 دهند.  ها را سمت و سو می تها و محبّ  عشقانبياء 

 کنند.  رهبری میانبياء عقايد را اصالح و احالق را الهی و اعمال مردم را 
لوب در انسان و ايجاد تمايالت عالی و رشد اند. يعنی ايجاد دگرگونی مط آمده انبياء برای تربيت

 جانبۀ او، و هدايت صحيح غرائز در وجود او.  همه
دهند و انسانيت انسان را به کمال  ها می کنند، هدف عالی به انسان دمی ايجاد میانبياء، عادت نيک در آ

 . رسانند می
و رسول نيستند اّما اهداِف نبّوت و  امامت يعنی تداوم کار انبياء هرچند که خود امامان معصوم، نبّی 

نه انبياء در اصل برای حکومت کردن آمدند و نه امامان تشنۀ البته کنند.  رسالت و برنامۀ آنان را دنبال می
آن به نحو شايسته و شرايط تحقق حکومت و قدرت بودند، ولی از حکومت و قدرت در صورت فراهم آمدن 

 . کردند میهای انسانی و الهی استفاده  بايسته در جهت احيای ارزش

 )ع(امام حسینمستندات قرآنی قیام 

ها و کسانی را دارد که  تصريح به نافرمانی و سرپيچی از دستور و فرمان گروهشماری از آيات قرآن کريم 
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، «اوْ ُع یْ طل ل تُ «. »ْع طل ل تُ »دهند. کافی است که تعبيرات  می گروه را تشکيل 32کم  بندی، دست در يک جمع
ْع » بل

ُعوا»و « ل َتتا بل
 را در آيات زير مورد توّجه و دّقت قرار گيرد: اّما صيغۀ مفرد: « ل َتتا

َو » - َرةل  اْلْخل ُنوَن بل ذيَن ل ُيْؤمل ٰا َو ا نا  آياتل ُبوا بل
ا

ذيَن َکذ ٰا ْهواَء ا
َ
ْع أ بل

وَن َو ل َتتا ُٰ
ْم َيْعدل هل

ب  َر ؛ و از ُهْم بل
های کسانی که آيات ما را تکذيب کردند و کسانی که به آخرت ايمان ندارند و برای پروردگار خويش  هوس

  3«.دهند پيروی مکن همتا قرار می
خیهل هاُروَن اْخُلْفني  َو قاَل ُموسى» -

َ
ْٰ   َقْومي  في  ألل ْع َسبیَل ا بل

ْح َو ل َتتا ْصلل
َ
ديَن َو أ ؛ و موسی به ُمْفسل

  3«.برادرش هارون گفت: جانشين من در ميان قوم باش و به اصالح ]امور[ بپرداز و از راه مفسدان پيروی مکن
َهوى» - ْٰ عل ا بل

َحق  َو ل َتتا ْٰ ا اسل بل ْرضل َفاْحُكْم َبْیَن اٰنا
َ
ي اأْل ا َجَعْلناَك َخلیَفًة فل نا ِل َك َعْن   يا داُوُد  لا َفُیضل

هل َس 
ميان مردم به حق داروی کن، و از هوس پيروی در ؛ ای داود، ما تو را در زمين خليفه ساختيم، پس بیلل اٰلا

  2«.مکن که تو را از راه خدا گمراه سازد
َحق  » - ْٰ َن ا ا جاَءَك مل ْهواَءُهْم َعما

َ
ْع أ بل

[ از حق به تو رسيده، که یهای آنان ]با انحراف ؛ از هوسَو ل َتتا
  4«.ی مکنپيرو

ْیَك » - َٰ
ِل ُه 

ْنَزَل اٰلا
َ
ُنوَك َعْن َبْعضل ما أ ْن َيْفتل

َ
ْرُهْم أ

َ
ْهواَءُهْم َو اْحذ

َ
ْع أ بل

و از هوس آنان پيروی مکن ؛ َو ل َتتا
  2«.و برحذر باش از اينکه تو را از برخی چيزها که خدا به تو نازل کرده منحرف نسازند

رْ » - مل
ُ
ْم َکما أ َو اْسَتقل َل َفاْدُع  ْعدل

َ
ْرُت ألل مل

ُ
َو أ تاٍب  ْن کل ُه مل ْنَزَل اٰلا

َ
ما أ َو ُقْل آَمْنُت بل ْهواَءُهْم 

َ
ْع أ بل

َت َو ل َتتا
های آنان پيروی مکن، و  ای پايدار باش و هوس که فرمان يافته ؛ ]مردم را به توحيد[ دعوت کن و چنانَبْیَنُكُم 

  6«.ام که در ميان شما به عدالت رفتار کنم ان يافتهام و فرم بگو: من به هر کتاب ]آسمانی[ ايمان آورده
ذيَن ل َيْعَلُموَن » ٰا ْهواَء ا

َ
ْع أ بل

  7«.دانند پيروی مکن های کسانی که نمی ؛ و از هوسَو ل َتتا
ْع »هفت بار در قرآن کريم با صيعۀ مفرد نهی خطابی  بنابراين، بل

بان»از پيروی کردِن « ل َتتا ، «مکذِّ
 با صراحت تمام نهی شده است. « پرستان هوس»و « مفسدان»، «مشرکان»، «منکران قيامت»

                                                                 
 . 321. انعام/  3
 . 343. اعراف/  3
 . 36. ص/  2
 . 42. مائده/  4
 . 44. مائده/  2
 . 32. شوری/  6
 . 32اثيه/ . ج 7
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 امّا صیغۀ تثنیه

ذيَن ل َيْعَلُموَن  َفاْسَتقیما» ٰا عانل َسبیَل ا بل
؛ شما دو تن )موسی و هارون( استوار بمانيد و هرگز از َو ل َتتا

  3«.دانند پيروی نکنيد راه کسانی که نمی

 امّا صیغۀ جمع

ْیطانل  َو ل»...  ُعوا ُخُطواتل اٰشا بل
  3«.های شيطان را پی نگيريد ...؛ و گام َتتا

َهوى» - ْٰ ُعوا ا بل
وا  َفال َتتا ُٰ

ْن َتْعدل
َ
  2«.؛ و از هوس پيروی نکنيد تا از حق عدول کنيد... أ

وا َکثیرًا َو َضل  » - َضل 
َ
َو أ ْن َقْبُل  وا مل ْهواَء َقْوٍم َقْد َضل 

َ
ُعوا أ بل

بیلَو ل َتتا های  ؛ و از هوس وا َعْن َسواءل اٰسا
ه بوده و بسياری را به گمراهی  اند و از راه ميانه و راست منحرف  کشاندهقومی پيروی نکنيد که قباًل گمرا

 4«.اند شده
راطي» - نا هذا صل

َ
ُكْم َعْن َسبیلل   َو أ َق بل ُبَل َفَتَفرا ُعوا اٰس  بل

ُعوهُ َو ل َتتا بل
؛ و اين است راه من که هل ُمْسَتقیمًا َفاتا

  2«.پيروی نکنيدهای ديگر  ا پيروی کنيد و از راهمستقيم است، پس آن ر
یاء َو » - ٰل ْو

َ
ْن ُدونلهل أ ُعوا مل بل

  6«.؛ و از اوليائی غير از او پيروی نکنيدل َتتا

 و امّا ال تُطِعْ به صیغۀ مفرد

ْکرل » - ْغَفْلنا َقْلَبُه َعْن ذل
َ
ْع َمْن أ ْمُرهُ ُفُرطاً َو ل ُتطل

َ
َبَع َهواهُ َو کاَن أ َو اتا ؛ و اطاعت نکن از کسی که دل او نا 

  7«.خود پيروی کرده و کارش افراط و تجاوز از حّد است  ايم و از هوس را از ياد خود غافل ساخته
هادًا َکبیراً » - هل جل ْدُهْم بل يَن َو جاهل ر كافل

ْٰ عل ا وسيله ]به حکم قرآن[  ؛ از کافران اطاعت مکن و بدينَفال ُتطل
  2«.به جهاد بزرگ بپرداز

قین» - ُمنافل
ْٰ َو ا يَن  ر كافل

ْٰ عل ا َه َو ل ُتطل قل اٰلا
ي  اتا بل

َها اٰنا ي 
َ
؛ ای پيامبر، از خدا پروا کن و از کافران و   يا أ

  4«.منافقان اطاعت مکن

                                                                 
 . 24. يونس/  3
 . 33؛ نور/ 343؛ انعام/ 312و  362. بقره/  3
 . 322. نساء/  2
 . 77. مائده/  4
 . 322. انعام/  2
 . 2. اعراف/  6
ن  32. کهف/  7 ط اسم مصدر است و مصدر آ ر   است(.« ف ْرط»)ف 
ن/  2  . 23. فرقا
 . 3. احزاب/  4
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َو » - ذاُهْم 
َ
َو َدْع أ قیَن  ُمنافل

ْٰ َو ا يَن  ر كافل
ْٰ عل ا هل  َو ل ُتطل

ْل َعَلى اٰلا ؛ و از کافران و منافقان اطاعت نکن َتَوکا
  3«.و بر خدا توکل کنو آزارشان را واگذار )ناديده بگير و مقابله به مثل نکن( 

نَ » - اٍء بل اٍز َمشا ٍف َمهیٍن َهما ْع ُکلا َحالا ُنوَن َو ل ُتطل ُن َفُیْدهل ْو ُتْدهل َٰ وا  بیَن َود 
 

ُمَكذ ْٰ عل ا اٍع َفال ُتطل میٍم َمنا
َو َبنیَن  ْن کاَن ذا ماٍل 

َ
َك َزنیٍم أ ٰل ثیٍم ُعُتلٍّ َبْعَد ذ

َ
ْلَخْیرل ُمْعَتٍد أ را اطاعت نکن، آنان آرزو کنندگان  ؛ پس تکذيبٰل

دارند که تو نرمی و سازش کنی تا آنان نيز نرمی و سازش کنند. و اطاعت نکن هيچ سوگندپيشۀ پستی را که 
آنکه دارای مال و  رِف تبار است، به ِص  خشن و بی عالوه بر آنپيشه است.  ر ]و[ گنهبسيار عيبجو ]و[ تجاوزگ

  3«.پسران است
ْو َکُفوراً » -

َ
مًا أ ْنُهْم آثل ْع مل َك َو ل ُتطل ب  ُحْكمل َر ٰل ْر  ؛ پس برای حکم پروردگارت صبر پيشه کن و از َفاْصبل

  2«.ای از آنان اطاعت نکن کار يا کفرپيشه هيچ گنه
ى » 34همچنين در سورۀ علق، آيۀ و  - َو َتَوٰا َب 

ا
ْن َکذ ِل ْيَت 

َ
 َرأ

َ
ْعهُ ... أ ؛ چه بينی ای پيامبر، ... َکالا ل ُتطل

 «.آيا راه نجاتی دارد؟ خير[، هرگز او را اطاعت مکن -اگر او تکذيب کرد و روی گرداند ]

  به صیغۀ جمعوَ ال تُطیعُوا و امّا 

- « ْٰ ْمَر ا
َ
  4«.؛ از فرمان اسرافکاران اطاعت نکنيدَن ُمْسرلفیْ َو ل ُتطیُعوا أ

وُکْم َعلى» - ذيَن َکَفُروا َيُرد  ٰا ْن ُتطیُعوا ا ِل ذيَن آَمُنوا  ٰا َها ا ي 
َ
يَن   يا أ ر ُبوا خاسل ُكْم َفَتْنَقلل ْعقابل

َ
؛ ای کسانی که أ

های ]جاهليت[تان باز  اند اطاعت کنيد شما را به واپسين ايد اگر از کسانی که کافر شده ايمان آورده
  2«.گردانند، آنگاه زيانکار خواهيد شد می

يَن » - ر ُكْم کافل وُکْم َبْعَد ِيمانل تاَب َيُرد  كل
ْٰ وُتوا ا

ُ
ذيَن أ ٰا َن ا يقًا مل ْن ُتطیُعوا َفر ِل ذيَن آَمُنوا  ٰا َها ا ي 

َ
ای ؛ يا أ

اند، اطاعت کنيد. شما را پس  ه شدهايد؛ اگر گروهی از کسانی را که کتاب آسمانی داد کسانی که ايمان آورده
  6«.گردانند تان به کفر برمی از ايمان

چون و چرا از نااهالن را ورود به آتش دوزخ  از طرفی هم، قرآن کريم، نتيجۀ اطاعت کورکورانه و بی
 دانسته است. 

َطْعَنا اٰلا » -
َ
ْیَتنا أ َٰ وَن يا  ارل َيُقوُٰ ي اٰنا ُب ُوُجوُهُهْم فل ُسولً َيْوَم ُتَقلا َطْعَنا اٰرا

َ
َو أ هاشان در  ؛ روزی که چهرهَه 

                                                                 
 . 42. احزاب/  3
 . 34 – 2. قلم/  3
ن/  2  . 34. انسا
 . 323. شعراء/  4
ن/  2 ل عمرا  . 344. آ
ن/  6 ل عمرا  . 311. آ
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  3«.کرديم آتش دگرگون شود، گويند: ای کاش خدا و پيامبر را اطاعت می
بیالً » - وَنا اٰسا َضل 

َ
َو ُکَبراَءنا َفأ َطْعنا ساَدَتنا 

َ
ا أ نا ِل نا 

با وا َر ُٰ ؛ و گويند: پروردگارا، ما از مهتران و بزرگان َو قا
 3«.رديم، و ما را از راه ]حق[ گمراه کردندخود اطاعت ک

ْعنًا َکبیراً » - َٰ َعْنُهْم  ْٰ َو ا َعذابل  ْٰ َن ا ْعَفْینل مل ْم ضل هل نا آتل با ؛ پروردگارا، آنان را دوچندان عذاب کن و آنان را َر
  2«.کاماًل از رحمت خود دور فرما

 نتیجه

 ه به نهی شديد آيات فوق از: ّج با تو
کنندگان.  . گمراه6. گمراهان. 2. شيطان صفتان. 4. نادانان. 2جويان.  . هوس3. اطاعت از مفسدان. 3

. 33کنندگان آيات حق.  . تکذيب33. منافقان. 31. کافران. 4. غافالن از ياد حق. 2جويان.  . تفرقه7
خير. . مانعان 36زنان.  هم چينان و دو به . سخن32جويان.  . عيب34منشان.  . پست32سوگندخوران به ناحق. 

. فرومايگان و 31ورز )پرخوران و ناسپاسان(.  . بدخويان خشونت34پيشگان.  . گناه32. متجاوزان. 37
. منکران و 32. کفرپيشگان و ناسپاسان. 33. گناهکاران. 33پيشگان(.  تباران )نانجيبان و شرارتو   اصل بی

ّوحدی هرگز نبايد فرمانبرداری ، مسلمان مقرآن کريمشود که به حکم  معلوم میپيشگان از حق.  اعراض
 های فوق را دارند، گردن نهد. ها و افرادی که ويژگی گروه

با حاکم و حکومتی مواجه است که تمام صفات منفی بيست و  )ع(امام حسين در شرايطی که حال
گانۀ فوق در او جمع است. آيا با توجه به نهی شديد آيات مذکور از اطاعت و فرمانبری چنين کسان،  سه

تواند با چنين فرد فاسد و حکومت پر از جور و جفای او سرسازش و تسليم داشته باشد؟! قطعًا  می )ع(امام
است هرگز  |که وارث به حق پيامبر اکرم )ع(به حکم قرآن کريم، امام حسين بنابراين،جواب منفی است. 

تعاون بر اثم و » شود. چون همراهی و همگامی با او مصداق ستمکاری نمیو تبهکار حاکم تابع چنين 
ُعْدوانل » فرمايد: میاست و قرآن « عدوان ْٰ َو ا ْثمل    4«.َو ل َتعاَوُنوا َعَلى اإْلل

ْمرل » فرمايد: میاز سوی ديگر، قرآن کريم 
َ
ي اأْل ٰل و

ُ
َو أ ُسوَل  طیُعوا اٰرا

َ
َو أ َه  طیُعوا اٰلا

َ
ذيَن آَمُنوا أ ٰا َها ا ي 

َ
يا أ

ْن َتناَزْعُتْم في ْنُكْم َفإل َو  َشْي   مل َك َخْیر   ٰل رل ذ َیْومل اْلْخل ْٰ َو ا هل 
اٰلا ُنوَن بل ْن ُکْنُتْم ُتْؤمل ِل ُسولل  َو اٰرا هل 

ى اٰلا َٰ
ِل وهُ 

ٍء َفُرد 
 
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
که  تانايد، از خدا اطاعت کنيد و از اين پيامبر و کسانی از خود ؛ ای کسانی که ايمان آوردهويالً أ
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اگر به خدا و روز  –متوّليان امر شما هستند اطاعت کنيد، و اگر در چيزی با يکديگر اختالف پيدا کرديد 
  3«.رانجامش نيکوتر استآن را به خدا و پيامبر ارجاع دهيد که اين بهتر و س –واپسين ايمان داريد 

 ی حاکمان در قرآنهای کلّ ویژگی

ها باشند  ترين افراد در هر زمان برای توليت امور مسلمان قطعًا مصاديق اولی االمر هم بايد از شايسته
 که قرآن کريم در صفت حاکمان شايسته اشاراتی پندآموز دارد:  چنان
َه اْصَطفاهُ َعَلْیُكْم َو زاَد . »3 نا اٰلا ْسمل ِل جل

ْٰ َو ا ْلمل  عل
ْٰ ي ا ؛ همانا خدا او را بر شما برگزيده و در علم هُ َبْسَطًة فل

  3«.و نيروی جسمی به وی فزونی داده است
ن ي َحفیظ  َعلیم    َعلى  قاَل اْجَعْلني. »3 ِل ْرضل 

َ
های اين سرزمين بگمار،  ؛ گفت: مرا بر خزانهَخزائلنل اأْل

  2«.زيرا من نگهبانی دانا هستم
میُن . »2

َ
ي  اأْل َقول ْٰ َجْرَت ا

ْ
نا َخْیَر َمنل اْسَتأ ِل ْرهُ  جل

ْ
َبتل اْسَتأ

َ
ْحداُهما يا أ ِل ْت  َٰ يکی از آنان دو دختر  ؛قا

  4«.کنی کسی است که نيرومند امين باشد گفت: ای پدر، او را اجير کن، زيرا بهترين کسی که اجير می
َنا آتیَك . »4

َ
ن  أ جل

ْٰ َن ا يت  مل ْفر مین  قاَل عل
َ
يٌّ أ َقول َٰ ن ي َعَلْیهل  ِل َو  َك  ْن َمقامل ْن َتُقوَم مل

َ
هل َقْبَل أ قهرمانی از ؛ بل

 2«.آورم و من بر اين کار توانا هستم جنّيان گفت: من آن را پيش از آنکه از جای خود برخيزی نزد تو می
2« . 

َ
هل َقْبَل أ َنا آتیَك بل

َ
تابل أ كل

ْٰ َن ا ْلم  مل ْنَدهُ عل ذي عل ٰا ْنَدهُ قاَل قاَل ا ا عل رًّ ا َرآهُ ُمْسَتقل ْیَك َطْرُفَك َفَلما َٰ
ِل  

ْن َيْرَتدا
َیْبُلَوني ٰل ي  ب  ْن َفْضلل َر يم    هذا مل يٌّ َکر ي َغنل ب  نا َر َو َمْن َکَفَر َفإل هل  َنْفسل ٰل ما َيْشُكُر  نا َو َمْن َشَكَر َفإل ْکُفُر 

َ
ْم أ

َ
ْشُكُر أ

َ
 أ

َ
؛ أ

آورم ]و  بود، گفت: من آن را پيش از آنکه پلک چشم بر هم زنی نزد تو میآن کسی که دانشی از کتاب نزدش 
نزد خود مستقر ديد، گفت: اين از فضل پروردگار من است، تا مرا بيازمايد که آيا چنين کرد[ پس چون آن را 

اسی گزارد، و هر کس ناسپ بگزارد، به سود خود سپاس میسپاس کنم. و هرکه  گزارم يا ناسپاسی می سپاس می
   6«.نياز ارجمند است رساند[، زيرا پروردگار من بی کند ]زيانی به خدا نمی

ْن ُيْهدى. »6
َ
لا أ ِل ي 

د  ْن ل َيهل ما
َ
َبَع أ ْن ُيتا

َ
َحق  أ

َ
َحق  أ ْٰ ى ا َٰ

ِل  َفَمْن َيْهدي 
َ
ُكْم َکْیَف َتْحُكُموَن   أ َٰ ؛ آيا َفما 

يابد مگر اينکه راهنمايی  رتر است يا کسی که راه نمیکند برای پيروی سزاوا کسی که به سوی حق هدايت می

                                                                 
 . 24. نساء/  3
 . 347. بقره/  3
 . 22. يوسف/  2
 . 36. قصص/  4
 . 24. نمل/  2
 . 41. نمل/  6
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  3«.کنيد؟! شود؟ پس شما را چه شده است، چگونه حکم می
ست و مقام بايد از اين آيات به وضوح استفاده می   :شود که حاکمان و صاحبان پ 

گاهی باشند.   اّواًل اهل دانش و آ
 ثانيًا از سالمت جسمی برخوردار باشند. 

 د و متخّصص در کار خود باشند. ثالثًا متعهّ 
 رابعًا توانمند و امانتدار باشند. 

قِّ باشند.  ی اْلح  هِدی ِال   خامسًا ي 
 و اّما در صورت تعّدد افراد با شرايط فوق، بايد افضل و بهترين آنها برگزيده شود. 

 بر اساس سخنان آن حضرت )ع(امام حسینمستندات ابعاد قیام 

های برخورد آن  ها و شيوه ها، سخنرانی توان از حرکات، موضعگيری را میابعاد قيام ساالر شهيدان 
 حضرت به درستی استنباط و دريافت نمود. 
توان زوايای آن حرکت بزرگ را  و فضای اجتماعی آن روز، می )ع(از مجموعه سخنان و موضعگيری امام

 در امور زير خالصه کرد: 
 ايجاد اصالحات اجتماعی. . 3
 . ف و نهی از منکرامر به معرو. 3
 . )ع(اميرالمؤمنينو  |. عمل به سيرۀ پيامبر اکرم2
 های واقعی دين به مردم.  . ارائۀ نشانه4
 . بسترسازی مناسب بر انجام واجبات و سنن اسالمی. 2
 بود(.  )ع(ساالری )که در رأس همه، خود امام . شايسته6
 ستيزی )در قالب اعتراض به وضع موجود(.  . ظلم7
 اپذيری در مقابل دستگاه جور که ارادۀ تحميل ناحق بر مردم را داشت. ن . ذّلت2
 . صبر و مقاومت تا آخرين لحظه حيات. 4

 . دستيابی به رحمت الهی از طريق شهادت )که آرزوی آن حضرت بود نه هدف او(. 31
گونه اقدام گمان، هر شود. و بی خالصه می« احقاق حّق »يا « تحّقق حّق »تمامی امور فوق در واقع در 

« احقاق حّق »و « عينّيت حّق »گيری از مردم و دستيابی به حکومت، ابزاری الزم و بايسته برای  برای بيعت

                                                                 
 . 22. يونس/  3
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 است. 

)ایجاد اصالحات اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر و  3و  2و  1مستندات شمار 

 (عمل به سیرة پیامبر و علی

به به برادرش محّمد حنفّيه  نامه ه در ضمن وصّيتهنگام حرکت از مدينه به سوی مکّ  )ع(امام حسين
َو َل َبَط »چنين نوشت:  رًا  شل

َ
ْخُرْج أ

َ
ْم أ َٰ ن ي 

َ
ي أ ْصاَلحل فل َطَلبل اإْلل ٰل َما َخَرْجُت  نا ِل َو  مًا  ٰل دًا َو َل َظا رًا َو َل ُمْفسل

ُمْنكَ  ْٰ ْنَهى َعنل ا
َ
َو أ َمْعُروفل  ْٰ ا ْن آُمَر بل

َ
يُد أ رل

ُ
ي أ ةل َجد  ما

ُ
ٍب أ ٰل ي َطا بل

َ
ي  ْبنل أ ي َعلل بل

َ
َو أ ي  یَرةل َجد  سل یَر بل سل

َ
َو أ ...؛  رل 

ورزی و ستمگری از شهر خود بيرون آمدم؛ بلکه تنها برای  من نه از روی سرمستی و ناسپاسی و نه برای فساد
ره جّدم و کنم و به روش و سي امر به معروف و نهی از منکرخواهم  اصالحگری در اّمت جّدم بيرون آمدم. می

 3«.طالب کارها را پيش ببرم پدرم علی بن ابی

های واقعی دین وبسترسازی مناسب بر انجام  )ارائۀ نشانه 5و  4مستند شماره 

 واجبات و سنن(

هجری، دو سال قبل از مرگ معاويه و در بحران اختناق و ظلم دستگاه حاکم  22 در سال )ع(امام حسين
دهنده که حاکمان و  در جمع حاجيان ضمن يک سخنرانی مهّيج و تکاناموی در مراسم حّج آن هم در منٰی 

 عالمان وابسته را شديدًا مورد انتقاد قرار داد فرمود: 
« ْٰ ْن ُفُضولل ا َماسًا مل تل

ْٰ َو َل ا ي ُسْلَطاٍن  ا َتَناُفسًا فل نا ْم َيُكْن َما َکاَن مل َٰ ُه  نا
َ
َك َتْعَلُم أ نا ِل  

ُهما ْن اٰلا كل
َٰ َو   ُحَطامل 

َك َو  َبادل ْن عل َمْظُلوُموَن مل ْٰ َمَن ا
ْ
َو َيأ َك  اَلدل ي بل ْصاَلَح فل َر اإْلل َو ُنْظهل َك  ينل ْن دل َم مل ٰل َمَعا ْٰ َي ا ُنرل َو  ٰل َك  َفَرائلضل ُيْعَمَل بل

َك َننل ُس  ْحَكامل
َ
َو أ آنچه از ما سر زده )در ستيز بر جور حکومت( برای رقابت دانی  گمان، تو می ؛ خدايا، بیَك 

رت سياسی نبوده، و نيز برای جستجوی ثروت و سرمايه ناچيز دنيوی نبوده است، بلکه برای اين بوده که در قد
های دين تو را به مردم نشان دهيم،و در شهرهای )منادی دين( تو اصالحات پديد آوريم، و  ها و ارزش نشانه

 3«.قوانين و احکام تو عمل شود ات را امنيت و آسايش بخشيم، و ]تا اينکه[ به واجبات و بندگان ستمديده

 ساالری( )شایسته 6مستند شمارة 

لا »های کوفيان چنين نوشت:  نامه جواب دعوت در )ع(امام حسين ِل َماُم  ي َما اإْلل ُل َفَلَعْمرل َعامل ْٰ  ا

                                                                 
ّيد الموّفق بن احمد المّکی اخطب خوارزم  -. مقتل خوارزمی  3 ، چاپ انوار الهدی، قم، تحقيق شيخ محّمد سماوی، 372، ص 3ق، ج 262متوفای  –ابوالمؤ

 ق. 3432
ل، ص  3  اکبر غفاری، نشر اسالمی جامعه مدرسين.  ، با تصحيح علی324. تحف العقو
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َتابل  كل
ْٰ ا    ،بل

ُ
ذ ْسطل  ّو اْلخل قل

ْٰ ا ائلُن  ،بل
َحق  بل  اٰدا ْٰ َح ا ْٰ َو ا ُس ،  ي َذاتل اٰلا  ابل ؛ به جان خودم سوگند، امام و  هَنْفَسُه فل

پيشوای راستين کسی است که به کتاب خدا عمل کند، و راه قسط و عدل را در پيش گيرد، و تابع حق باشد، و 
 3«.فرمان خدا گرداندوجود خويش را وقف 

پس از اقامۀ نماز ظهر خطاب به « شراف»در برخورد با سپاه حّر بن يزيد در منزل  )ع(امام حسين
َو َنْح »حّر فرمود:  سپاهيان هل َعْنُكْم 

لا ٰل ْرَضى 
َ
هل َيُكْن أ ْهلل

َ
َحقا ألل ْٰ َو َتْعرلُفوا ا َه  ُقوا اٰلا ْن َتتا ِل ُكْم  نا اُس َفإل َها اٰنا ي 

َ
ُن أ

ُه  َٰ ْیَس  َٰ یَن َما  عل
ُمدا ْٰ ْن َهُؤَلءل ا ْمرل َعَلْیُكْم مل

َ
ا اأْل

َ
َوَلَيةل َهذ ى بل َٰ ْو

َ
ٍد أ ْهُل َبْیتل ُمَحما

َ
یُكْم أ يَن فل ائلرل ْم َو اٰسا

ُعْدَوانل  ْٰ َو ا َجْورل  ْٰ ا ؛ ای مردم، اگر پروای الهی داشته باشيد و حق را برای اهلش به رسميت بشناسيد، اين ... بل
به واليت و رهبری مردم شايسته و سزاوارتريم تا  |بيت محّمد کار موجب خشنودی خدا خواهد شد. و ما اهل

 3«.اند ستم و تجاوز را در پيش گرفته اين مّدعيان ناحق که راه
ةل »و نيز آن حضرت به استاندار مدينه فرمود:  ُبوا ْهُل َبْیتل اٰن 

َ
ا أ نا ِل یُر  مل

َ
َها اأْل ي 

َ
ق   ...أ يُد َرُجل  َفاسل َو َيزل

ُع  ي َل ُيَبايل ْثلل َو مل ْسقل  فل
ْٰ ا  بل

ن  َمةل ُمْعلل ُمَحرا ْٰ ْفسل ا ُل اٰنا َخْمرل َقاتل ْٰ ُب ا ْثَلهُ  َشارل بيت پيامبريم ...  ؛ ای امير، ما اهلمل
ورزد و کسی  کشد و آشکارا فسق می گناه را می نوشد و انسان بی در حالی که يزيد کسی است که شراب می

  2«.مثل من هرگز با او بيعت نخواهد کرد

 ستیزی( )ظلم 7مستند شماره 

نا َرُسوَل »ن حّر فرمود: در خطابی به سپاهيا« شراف»از حرکت از منزل  پس )ع(امام حسين ِل اُس  َها اٰنا ي 
َ
أ

هل 
ةل َرُسولل اٰلا  |اٰلا ُسنا ٰل فًا  ٰل هل ُمَخا

َعْهدل اٰلا ٰل ثًا  کل هل َنا
ُحُرمل اٰلا ٰل  

الًّ ى ُسْلَطانًا َجائلرًا ُمْسَتحل
َ
ي َقاَل َمْن َرأ هل َيْعَمُل فل

ْم ُيَغ  َٰ ُعْدَوانل ُثما  ْٰ َو ا ْثمل  اإْلل هل بل
َبادل اٰلا ْعٍل َکاَن َحّق عل َقْوٍل َو َل فل ْر بل

ْمُتْم ی  َو َقْد َعلل َلُه َمْدَخَلُه  ْن ُيْدخل
َ
هل أ

ًا َعَلى اٰلا
َفَساَد  ْٰ ْظَهُروا ا

َ
َو أ ْحَمنل  ْوا َعْن َطاَعةل اٰرا ٰا َو َتَو ْیَطانل  ُموا َطاَعَة اٰشا زل

َٰ َقْوَم َقْد  ْٰ نا َهُؤَلءل ا
َ
؛ ای مردم، همانا أ

های الهی را حالل کند، پيمان خدا را  هرکه زمامدار ستمکاری را که حرام»فرموده است:  |پيامبر خدا
کند، و  ورزد، در ميان بندگان خدا بر اساس گناه و تجاوز رفتار می شکند، با سّنت رسول خدا مخالفت می می

 .«[ همان ظالم بيندازدآنگاه در قول و عمل بر ضّد او موضعگيری نکند، بر خداست که او را به جايگاه ]آتشين
گاه باشيد و بدانيد که اين حکومت يزيدی پيرو  شيطان شده و طاعت خدای رحمان را رها ساخته و آ

  4«.فساد و تباهی را آشکار ساخته است

                                                                 
المم و الملوک  –. تاريخ الطبری  3 ل 3634، ص 3ابن حزم، بيروت، ج  جلدی دار 3، چاپ -تاريخ ا  . 61، حوادث سا
ل 3623، ص 3جلدی، ج  3. تاريخ الطبری، چاپ  3  .63، حوادث سا
 . 367، ص 3. مقتل الحسين خوارزمی، ج  2
 ، چاپ دو جلدی، دار ابن حزم، بيروت. 3622، ص 3. تاريخ الطبری، ج  4
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َل َل »و باز آن حضرت فرموده است:  َباطل ْٰ نا ا
َ
َو أ هل  َحقا َل ُيْعَمُل بل ْٰ نا ا

َ
ْوَن أ  َل َتَر

َ
َیْرَغَب  ُيَتٰناهٰى أ ٰل َعْنُه 

یَن  مل ٰل ا
َحَیاَة َمَع اٰظا ْٰ َو َل ا َحَیاَة  ْٰ لا ا ِل َمْوَت  ْٰ َرى ا

َ
ن ي َل أ ّقًا َفإل هل ُمحل

َقاءل اٰلا ٰل ي  ُن فل ُمْؤمل ْٰ لا َبَرماً ا  بينيد نمی؛ آيا ِل
لقای الهی گردد؟ در چنين فضايی، مؤمن حق دارد که آرزوی  باطل نهی نمی ازشود؟ و  که به حق عمل نمی

بينم و زندگی با ستمکاران را جز  گمان، من، مرگ را جز سعادت نمی نمايد )مبارزه کند اگرچه کشته گردد(. بی
  3.«دانم تباهی نمی

 ناپذیری( )ذلّت 8مستند شماره 

يا َقْد َرکَ »امام حسين در روز عاشورا خطاب به سپاه دشمن فرمود:  عل
يا ْبَن اٰدا عل

نا اٰدا ِل َل 
َ
َز َبْیَن اْثَنَتْینل أ

َو َهْیَهاَت  ةل 
ٰا  
ةل َو اٰذ

لا اَبْیَن اٰسا نا ةل  مل
ٰا  
ُه َو اٰذ َو َرُسوُٰ َك  ٰل ُه َذ َبى اٰلا

َ
َو أ ُنوَن  َو َو ُحُجور  اُٰمْؤمل َطاَبْت َو َطُهَرْت 

ة   یا بل
َ
َو ُنُفوس  أ ة   یا ُنوف  َحمل

ُ
َر أ ْن ُيْؤثل

َ
َئامل َعلَ  ُمْن أ َع اٰل  َرامل َمَصارل كل

ْٰ عل ا گاه باشيد ؛ ى َمَصارل که اين فرد فرومايه آ
)ابن زياد( و فرزند فرومايٰه مرا در بين دوراهی شمشير و ذّلت قرار داده است و هيهات که ما زير بار ذّلت 

های های پاک مادران ما و مغز برويم! زيرا خدا و رسولش و مؤمنان از اينکه ما ذّلت را بپذيريم ِابا دارند و دامن
دارند که اطاعت افراد لئيم و پست را بر قتلگاه کريمان و  با غيرت و نفوس با شرافت پدران ما روا نمی

 3«.منشان مقّدم بداريم نيک
ِن تذکر ِعّی »واژۀ « کتاب لهوف» : برخی از مترجما اند که قطعًا صحيح نيست  ترجمه کرده« زنازاده»را « د 

وم شيخ محّمد صادق نجمی که عالمی محّقق و فقيه است در کتاب بلکه به معنای فرومايه است. اّما مرح
 ترجمه کرده که کاماًل صحيح است. « فرومايه»به « از مدينه تا کربالسخنان حسين بن علی »خود به نام 

ف»به برادرش به نام  )ع(امام  در مدينه فرمود: « عمر ا ْطر 
ي» ْعطل

ُ
هل َل أ

ي   َو اٰلا ْن َنْفسل َة مل یا نل
َبداً اٰدا

َ
  2...«؛ به خدا سوگند من هرگز زير بار ذلت نخواهم رفت أ

 و نيز در مقام ديگر فرموده است: 
ْم » یهل هل ل ُاْعطل

ى  َو اٰلا َیدل َعبیدل   بل ْٰ راَر ا ر  فل یلل َو ل َافل ٰل
ا

ْعطاَء اٰذ دست ذّلت را به سوی  ،؛ نه، به خدا سوگندال
  4«.نان فرار نخواهم کردکنم و همچون بردگان، از آ آنان دراز نمی

                                                                 
ل، ص  3  اسالمی مربوط به جامعه مدرسين قم.  اکبر غفاری، چاپ ، با تصحيح علی342. تحف العقو
ل، با تصحيح غفاری، ص 324. لهوف )الملهوف( سيد بن طاووس، ص  3 ، چاپ اسالمی جامعه مدرسين؛ 343، انتشارات نبوغ، قم، چاپ چهارم؛ تحف العقو

 ق. 3432، دار الهدی، قم، 31، ص 3مقتل خوارزمی، ج 
ن حسين بن علی، ص 32. لهوف، ص  2  محّمد صادق نجمی. از  46، سخنا
الشراف بالذری، ج  4  . 322، ص 2. انساب ا
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 رسیدن به شهادت()صبر و مقاومت و در نهایت  11و  9مستند 

َرامل َفَما »عاشورا آنگاه که نماز صبح را خوانٰد خطاب به يارانش فرمود:  در صبح )ع(امام كل
ْٰ ي ا َصْبرًا َبنل

َمْوُت  ْٰ ِل   ا اءل  را ُبْؤسل َو اٰضا ْٰ ُكْم َعنل ا لا َقْنَطَرة  َتْعُبُر بل ْن ِل
َ
ُكْم َيْكَرهُ أ ي 

َ
َمةل َفأ ائل

یمل اٰدا عل
َو اٰنا َعةل  َواسل ْٰ َنانل ا جل

ْٰ ى ا َٰ

ى َقْصرٍ  َٰ
ِل ْجٍن  ْن سل َل مل زادگان، صبر و شکيبايی پيش گيريد که مرگ چيزی جز يک پل  ؛ ای بزرگ... َيْنَتقل

رساند. چه کسی  می های هميشگی آن نيست که شما را از رنج و سختی عبور داده به بهشت برين و نعمت
  3...«.است که نخواهد از يک زندان به کاخی انتقال يابد 

 نتایج قیام حسینی

ای درازمّدت.  مّدت، دوم: نتيجه اهای کوت نتيجه اصلی به بار آورد: اّول: نتيجه دو نوع )ع(قيام امام حسين
 مّدت آن عبارت است از:  نتيجۀ کوتاه

 ری دروغين دستگاه اموی و درهم شکستن آن. م ساختن ارکان مخوف دين ساالو. محک3
 های خفتۀ مردمی که تن به راحت طلبی و دنياداری داده بودند.  بيدار کردن وجدان. 3
مود که پس از آن، قيام  . بيرون آوردن بسياری از مردم به ويژه نسل جوان2 مودو ج  تر از حالت رکود و خ 

هايی که عرصه را بر  و ديگر انقالب 333ی بن حسين در سال و قيام زيد بن عل 66مختار و تّوابين در سال 
 امويان تنگ گردانيد تا به سقوط نهايی آنان منجر گرديد. 

 توان در چند چيز خالصه کرد:  هم می اّما نتیجۀ درازمّدت قیام حسینى
ای  به گونه و فداکاریالف. ارائۀ اخالقی جديد برای همگان در طول زمان و مکان که در آن فرهنگ ايثار 

 طلبان گرديد.  خواهان و استقالل ترين پشتوانه برای تمامی انقالبيون و آزادی ت يافت که بزرگعينيّ 
ها و  ها و حصر و حبس ب. اسالم تشّيع با شهادت امام و ياران باوفايش در کربال در عين محدوديت

ن از آن حالت انزوای فرهنگی و زجرهای فراوان طرفدارانش، بروز و نمودی پيدا کرد که سبب شد شيعيا
سياسی خارج گردند و در زمينه های گوناگون، موجوديِت خود را به اثبات رسانند و جايگاه تاريخ خويش را 

 بازيابند، و ثبات و پايداری خود را در هدفمندی رسالت خويش به ديگران نشان دهند. 
نظير باشد.  اين قيام بی« ور عقالنی و عاطفیحض«  ترين نتيجۀ قيام حسينی را در درازمّدت ج. شايد مهم

آموز و  را در سيستم فرهنگی خويش، درس« قرآن و عترت»اش استقرار مکتب  حادثۀ کربال با منطق عقالنی
های شيعی را گرمی و جانی تازه بخشيد تا به راستی و  و حوزه ساختپندآموز همۀ انديشمندان قرون و اعصار 

دينی و فرهنگ استوار آن را رونقی به سزا بخشند که از آن زمان  دانش المانی بزرگ،درستی بتوانند با پرورش ع

                                                                 
ن حسين بن علی از محّمدصادق نجمی، ص 324. اثبات الوصية مسعودی، ص  3  . 332؛ سخنا
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 کنيم.  تاکنون دامنۀ اين سير تحّول بزرگ را بالعيان مشاهده می
عاشورا پتکی گران بر سر تمام مستکبران از آن روز تا دامنه قيامت خواهد بود که  ،«عاطفی»اّما از جهت 

کند و روز به روز شور و شعف و احساسی ديگر  های انقالبی ايجاد می جمعيت آسايی سيِل  معجزه شکلبه 
پايه و اساس زر و روز و تزوير را از سر راه  های بی آفريند و همچون سيل خروشان، همه خاک و خاشاک می

ی به بيت جانی تازه می بخشد تا با هر ستمگر گستاخ ها مسلمان شيعی طرفدار اهل دارد و به توده خود برمی
را به تدريج   های ستم مبارزه برخيزند و با قهر انقالبی خويش به نام حسين و ياد حسين و يارانش، ريشه

ي»نقل شده:  |که از پيامبر اکرم بسوزانند ُحَسْینل َحَراَرًة فل ْٰ َقْتلل ا ٰل  
نا َبداً   ُقُلوبل   ِل

َ
یَن َل َتْبُرُد أ نل ُمْؤمل ْٰ ؛ در ا

  3«.های مؤمنان است که هرگز به سردی نخواهد گراييد ر دلشور و حرارتی د )ع(شهادت حسين

 هنکتۀ قابل توجّیک 

دانند، قطعًا مراد آنان حکومتی از سنخ  را تشکيل حکومت می )ع(فلسفۀ قيام امام حسينکسانی که 
که در  رفًا برای دستيابی به قدرت و سلطه بر مردم، چناناست نه حکومتی ِص  )ع(و علی |حکومت پيامبر

ای از نوع سلطنتی و شاهنشاهی يا انواع ديگر آن در دنيا معمول بوده و هست. بلکه مراد، حکومت ه حکومت
 های اصلی آن با خواست و بيعت مردم بر اساس معيارهای کتاب و سّنت است.  عدل اسالمی است که پايه

الف واقع و حّق حکومت و زمامداری سياسی ديگران را خ |به راستی کسانی که پس از رحلت رسول خدا
 آورتر اينکه برخی شگفتدانند؟ و  الزم و واجب نمی )ع(را برای امام حسين دانند، چرا همين حّق  غصبی می

با اين بهانه  !کنند اسالمی را مّتهم به انحراف از امامت می حکومتبرای تشکيل  )ع(قائالن به انگيزۀ قيام امام
ده است که بگوييم او برای تشکيل حکومت قيام کرده دنياطلب بويا قدرت و رياست و به دنبال که مگر امام 

 است؟! 
ط مسلم بن عقيل از مردم کوفه به اش توّس  ستانی بر اساس بيعت )ع(اگر امام حسينقطعًا در حالی که 

ا به سوی قسط و عدل داد و جامعه ر ای برای اجرای عدل و داد قرار می رسيد، حکومت را وسيله حکومت می
 بود.  )ع(علی و |يزۀ او اصالح امور و عمل به سيرۀ پيامبرون انگبرد، چ پيش می

برای تشکيل حکومت اسالمی قيام کرده، مخالفت  )ع(شود کسانی که با اين تحليل که امام معلوم می
اند، و يا اينکه فرقی  را به درستی درنيافته )ع(به رهبری امام حسين« حکومت اسالمی»ورزند، يا مراد از  می

 گذارند.  های خودکامه نمی سلطنت مطلقۀ شاهنشاهی و ديگر حکومت ميان حکومت اسالمی و
دانند و شأن امام را باالتر و فراتر از دستيابی به قدرت و حکومت  و يا اصاًل دين را از سياست جدا می

                                                                 
 . 232، ص 31. مستدرک الوسائل، ج  3
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 آورند!  گوی شريعت به حساب می دانند و او را تنها مسأله برای اجرای عدل و دادگری می
سليمان و داود نبی و  پيامبرانی چون رجۀ نخست بايد تکليف خود را با حکومت دينِی در دگونه افراد  اين

روشن سازند و آنگاه دربارۀ  )ع(سالۀ اميرمؤمنان علی حاکميت حدودًا پنجنيز و اسالم سالۀ پيامبر  حکومت ده
 بحث کنند.  )ع(حکومت و يا عدم حکومت امام حسين

ن، با نگاه جدايی دين از سياست و يا محدود نمودن امامت به ای پيش از انقالب اسالمی ايرا البته عّده
ای هم پس از انقالب اسالمی به خاطر مواردی از  مرجعيت دينی چنين نظر و ديدگاهی داشتند، ولی عّده

های احتمالی حاکمان دينی را کم و بيش  تا جايی که لغزش دادند، تغيير نگاه جمهوری اسالمیهای  ناکامی
 کنند.  ی کرده و میآمدی دين و حکومت دينی تلّق به حساب ناکار
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