
 

 اهداف فرازمانی و فرامکانی قیام امام حسین

 *اکبر ذاکریاالسالم والمسلمین علیحجت

 اشاره

ای گتاهی منطقته ،های انقالبی که در سطح جهان رخ دادهتها و حرکنهضت

 یتک حرکتت نیتز با اهداف ملتی استت. گتاهیگاه محدود به یک کشور و 

اهداف مهمتی دارد کته  ،دهدای خا  رخ میمنطقه انقالبی در عین اینکه در

مخصو  مکتان و زمتان و عصتری ختا  نیستت. چنتین اهتدافی بترای 

الگوستت.  ،زننتدخواهان جهان که در هر عصری دستت بته قیتام متیآزادی

 هتایمعنویتت و ارزش ،هتایی کته داعیته جهتانی داشتتندتبسیاری از حرک

اهتدافی  حستین نظر نداشته و الگو قرار نگرفتنتد. قیتام امتام انسانی را مد

   زیترامکتانی الگوستت عالی و کلی را در نظتر داشتت کته در هتر زمتان و

الهی را مورد توجه داشت و برای رستیدن بته  هایانسانی و مالک هایارزش

داد ها بهتا نمتیکه به ارزش کردبا ستمگری مبارزه  ،ن خود گذشتاز جا ،آن

افضتل  مصداق جهتاد امامجهاد  .و شرایط الزم را برای حکمرانی نداشت

                                                           
 علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* عضو هیئت 
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ْفَضُل »: است سخن پیامبراین در 
َ
ـلطان  َجـاِرر ُیََتـل َنْدل  ِنْند الجَاِد َكِلَمةُ  أ َُ 

لطان ستمگر که بته جهتت سخن حقی است در برابر س ،برترین جهاد 1 :َنَلِِه 

 ،هتاکرد که با حفتظ ارزش در مسیری حرکت امام حسین«. آن کشته شود

های متعددی مانند قیتام باعث بیداری مردم زمان خود شد و همان مقطع قیام

. ایتن حرکتت در طتول را بته دنبتال داشتت توابین، قیام مردم مدینه و مختار

ی از یک حرکت ارزشی و الهی تلقتی انمونه ،سالۀ خود 1122تاریخ  بیش از 

 ای و جهانی که آشنای به مکتت های مردمی، منطقهشده و برای تمام نهضت

ستتمگر  چه آنتان کته بتا حاکمتان باشد می آموز بوده ودرس ،حسینی بودند

ستتیز  بیگانته بته اند و چه افرادی که با دشمن خارجی و استعمارمبارزه کرده

را  «کل یتوم عاشتورا و کتل ارض کتربال»عبارت  نیامام خمیاند. برخاسته

 مصتداق روز را حرکت ملت ایران در این زمتان ،بزرگ و مهم دانستهسخنی 

هتا بایتد همه زمتین»دانسته و فرموده است: عاشورا و ایران را سرزمین کربال 

کننتده درس فترا تبیتین ،ایتن جملته 2.«این نقش را در مبارزه با ستم ایفا کنند

فرا مکانی از نهضت حسینی استت. بنتابراین الزم استت بتا اهتداف  زمانی و

برختی در این مجتال آشنا شویم.  ،چنین قیامی که در روح تاریخ جریان دارد

 کنیم. میبیان اهداف مهم آن را با شواهدی از سخنان و سیره حضرت 

 اهداف مهم قیام امام حسین

 . خدامحوری 1

بلکه توجه به توحید و معنویتت   یوی نبودبرای مسا ل دن حسین قیام امام

                                                           
 . 121 ،  2 ج  فی تفسیر القرآن البیان مجمع  طبرسی. فضل بن حسن 1

 .122 ،  12 ج  صحیفه امام . سید روح اّلل موسوی خمینی 2
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را از  امتام بود. این هدف نهضتت حضرت قیام محور ،دینی هایو ارزش

توجه به مادیات و امتور زیرا هدفش   سازدمحدوده زمانی و مکانی خارج می

داشتت و  خدا را در نظتر ،در اعمال و رفتارش فنا شدنی نبوده است. امام

 ،کرد. کسانی که در کنتار او بتاقی ماندنتدمی ت دعوتمردم را به خدا و قیام

خوبی شناختند. آنتان ه های وارسته و مردانی الهی بودند که هدفش را بنانسا

چته   بودنتد از خصلت اخال  و خدامحوری برختوردار ،که به او پیوستند

دو  و یزید و چه سی بن حر قین و چه شخصیتی مانند بن افرادی مانند زهیر

متردان بتا اختال  و  1عاشتورا بته اردوگتاهش پیوستتند. که در ش نفری 

   ماندند. توماس کارالیل گوید: گرا در کنارش باقیمعنویت

ه حستین و کتگیتریم، ایتن استت ربال میکه از تراژدى کبهترین درسی 

ه کتردنتد کیارانش ایمان استوار به خدا داشتند. آنها با عمل خود روشن 

   2شود، اهمیت ندارد.رو میحق با باطل روبهه کتفوق عددى در جایی 

امام و یارانش توجه به ختدا و معنویتت را در شت  و روز عاشتورا بته اوج 

 عاشورا به نماز، تسبیح، استتغفار، دعتا و تضترع مشتغول رساندند. تمام ش 

و در پرتتو آن بتا کنیم متی عزاداریشرای آن حضرت سال ب رما که ه 1بودند.

وجته بته ختدا و را در ت ستیره امتامشتویم، بایتد شنا میمعارف اسالمی آ

ـم ِفـعَّ » فرمتود:حضترت چترا کته   مسا ل معنوی الگوی خود قراردهیم ُِ َفَل
ََوٌِّ 

ُ
 «.  پس من برای شما الگو هستم 4:أ

                                                           
 .24    ترجمه احمدی فهری زنجانی علی قتلی الطفوف اللهوف  سوطاوابن. علی بن موسی 1
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 مداری . دین2

بترای حفتظ استالم و  قتوانین الهتی و قیتامش حستین حرکت امام مدار

 دینتی مشتاهده هتایارزش ،حستینی ضتتآن بود. در سراسر نهاز پاسداری 

بنیتادین استالم بتود.  شود. یکی از علل قیام حضرت پاستداری از اصتولمی

   .کرد توان ارا هباره میاز سیره حضرت در این های متعددینمونه

جمتع  ای درخطبه در حسین توجهی به قوانین الهی: امام. اعتراض به بی1

شتود، متی منکتر آغتاز از معروف و نهی به به امر بزرگان اسالم که با توصیه

 هتای الهتی توصتیهدینتی و پاستداری از ارزش آنان را به پایبندی به مستا ل

ودَ »: نمایدمی َُ ـًة َفـَا  َقْدَتَرْوَن ُن ََ و َُ ـِه َمْن َمـِم  اللَّ َِ ِذ  ْْ َْ ْنـُتْم ِلـ
َ
ْم  َتْفَزُنـوَن َو أ ُِ  آَبـاِر

 و در برابتر آن نگترانشود می الهی نقض عهدهایبینید که می شما 1:َتْفَزُنـون

 «.  گردیدمی پدرانتان نگران هایاما در برابر پیمان ،شویدمین

سب  شد در زمان معاویه مردم را بته  ،مداری و دغدغه حفظ قوانین دینیدین

خطری که جامعته بتا و  الهی دستوراتنقض دینی توجه دهد و برای  مسا ل

شوند، اما گویتا متردم  تا بیدار ندز های خفته را نهی وجدان ،روستهآن روب

 این وظیفۀ خود را از یاد برده بودند. 

در اولتین دیتدارش بتا حتاکم  حستین فاسق: امام . لزوم مبارزه با حاکم2

بترای  یاجبتارحکم که خواستار گرفتن بیعت  بن مدینه و در پاسخ به مروان

دینتی  یزیتد بته مستا ل نبتودن ود را پایبنتدختنکردن بیعت یزید بود، علت 

   دانست و فرمود:

ِت » ِْ ْهُل َب
َ
ا أ ـِدُن  ِإنَّ ْْ ِِّ َو َم وَّ ُْ َتَلـُ   النُّ ْْ ـاَلِة َو ُم ََ ـِة ... َو َیِزیـُد َرُجـٌل  الرِّ َِ ـٌق  اْلَمَاِر َِ  َفا

                                                           
 .212   العقول تحف  حرانیشعبه . ابن1
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ْمـِر َقاِتـُل  َشاِرُب  َْ ِلـٌا  اْل ْْ َمـِة ُم ِِ اْلُمَحرَّ ْف ـاِیُ  ِبِمْثِلـه ِباْلِفْسـِق َو  الـنَّ َْ متا  1:ِمْثِلـي ََلُی

آمتد مال کته هستتیم ... در  و بیت نبوت و جایگاه رسالت و محل رفتتاهل

خوار و کشنده نفس مورد احتترام استت و بافاسق، شر حالی که یزید مردی

 «کند.نمی فسق را آشکار نموده و شخصی مانند من با او بیعت

نته تنهتا  ،یتد بته عنتوان خلیفته مستلمینشده کته یز در این سخنان تصریح

کار و متجاوز به حقوق دیگتران استت تبلکه فاسق و معصی  مدار نیستدین

کند. زمخشتری فستق را بته می های شرع وی را بیانهایی از خالفو نمونه

ًَِا ِخمِّ » افزاید:می شمارد ومی الهی معنای خروج از فرمان  و لـم ِـراً كاَن یزیُد ِفسِّ
ا ِللُمؤِمنَِا أمِراً یَ  خوار بتود و او بترای فاستق و شتراب یزید مردی بسیار 2:ُِ

 «.  نبود مؤمنان امیر

حرمتی به قتوانین استالمی دینی و بییو مبارزه با ب حسین رق دینی امامع  

کرد. کسانی که در شرق و غترب عتالم  توسط حاکم وقت، او را وادار به قیام

درس  باید از مکتت  امتام حستین ،ی هستندهای دینبه دنبال حفظ ارزش

هتای های فاسد و فاسق به ستیز بر خیزند و اصتالتبیاموزند و در برابر انسان

 دارند. دینی را پاس

 مداری . حق3

مبارزه حق و باطل در طول تاریخ وجود داشته و در هر مقطع از تاریخ بتوده  

 فتداکاری ،در راه حتق طرفتدار حتق و ،اکنون نیز ادامته دارد. اهتل ایمتان و

ـل  »فرموده استت:  نمایند. امیرالمؤمنینمی ُِ ْهـٌل  َحـق  َو َباِطـٌل َو ِل
َ
حتق و  1:أ

                                                           
 .21  انی  ترجمه احمد فهری زنج  علی قتلی الطفوف اللهوفطاووس  . علی بن موسی ابن1
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در مبتارزه بایتد انستان «. باطلی وجود دارد و برای هر یک طرفدارانی استت

طرفتدار حتق  ،همیشگی و بدون محدودیت زمانی و مکانی بین حق و باطل

ی یل تشخیص دهد. از اهداف قیام حضترت برپتاباشد و بتواند حق را از باط

قیامی که حقانیت خود را با خون سترخ بته اثبتات   حق و مبارزه با باطل بود

بنتدی بته آن معرفتی یهای حق را توجه به دستورات الهی و پامالک و رساند

زمینته را  ،تتوجهی جمعتی بته حتقدور بود. بیهکه یزید از آن ب   چیزیکرد

ستازد یطل  برای بیان حقوق و فرامین الهی فراهم مد حقبرای فداکاری افرا

خیزند که منجتر بته شتهادت چنان به مبارزه بر می ،و گاهی برای احیای حق

در سخنی مردم را بته ایتن نکتته توجته داد کته  شود. امام حسینآنان می

گردد، انستان متؤمن می توجهیشود و به آن بینمی حق عمل چون امروز به

ن فداکاری و شهادت در راه حق است تا از این طریق مردم را بیتدار و خواها

بینید که بته آن نمی آیا حق را» :دارد به دفاع از حق و مبارزه با باطل و ستم وا

گتردد تتا متؤمن در مالقتات ینمت شود و باطتل را کته از آن نهتینمی عمل

مگران را جتز خدایش رغبت نماید و من مرگ را جز سعادت و زندگی با ست

   1«.بینمنمی خواری

 خواهی . آزادی4

خواهی برخاسته از فطرت و طبیعت انسان است و منحصر بته زمتان و آزادی

حتتی   خواهی هستتندمدعی آزادی ،مکانی خا  نیست. همه مبارزان جهان

کنند. در برابر آزادی، ذلتت قترار دارد. خواه معرفی میمستبدان خود را آزادی

 زدهای مترده و خفقتانهجامعت ،ه هر گونه شرایط ناگوار را بپذیردای کجامعه

                                                           

 .22،  4ج  طال آل ابی مناق   شهرآشوب ابن. 1
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شتود. امتام متی شدت سترکوب به ،است. در چنین جوی هر صدای مخالفی

بته شتهادت  ،برای آزادی تالش کرد و در دوران خفقتان معاویته حسین

فرزنتدش یزیتد بتر اریکته  ،از معاویتهپتس  1.نمتود عدی اعتراض بن حجر

آنتان را  و دونمو دیگران را مجبور به پیروی و بیعت از خود  زدتکیه قدرت 

ایتن تهدیتد در مکته اجترا و بتود نگران  حسین امام کرد. به مرگ تهدید

ستوی آن  بته ،با دعوت مردم کوفه از این روالهی شکسته شود.  حرمت حرم

رت کوفته، زیاد به اما بن معاویه با انتصاب عبیداّلل  بن یزید کرد. دیار حرکت

بتن  گوی عمترودر گفتت شد. عبیداّلل نیز به کوفه حسین مانع ورود امام

 کنتد.بتا یزیتد بیعتت  خواستتاز حضرت  ،با امام سعد فرمانده سپاهش

خواری را از خود دور دانستت و نتدای  ،در پاسخ به این درخواست امام

( فرزند »فرمود:  وداد  آزادی سر زنازاده مرا بتین یکتی شگفتا! زنازاده )عبیداّلل

مجبور کرده است، بتین مترگ و ذلّتت )تستلیم( و هیهتات کته متا امر از دو 

 2«.کنندمی خوارى را بپذیریم، خداوند و پیامبرش و مؤمنان از آن اجتناب

کترد و  رد ،منطتق خداونتد و رستولرا طبتق پتذیرش ختواری  امام

گانتدی  همین رو بود کتهدانست. از  دوره از آن برا های پاک و طاهر خاندان

هندوستان بخواهد یتک کشتور  اگر»گفت: میهند بخش ییرهبر نهضت رها

زیترا امتام  1 «پیتروى کنتد پیروز گردد، بایستی از سرمشتق امتام حستین

 جان داد. ،و برای عزت و آزادی جامعه کرد ذلتی را رد ههر گون حسین
                                                           

 .211 -212 ،  44 ج  األنوار بحار. محمد باقر مجلسی  1

   ترجمته احمتد فهتری زنجتانی علتی قتلتی الطفتوف اللهوف . علی بن موسی ابن طاووس 2
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 خواهی دعتوتبه آزادیدشمن را  عاشورا، سپاه در بحبوحه نبرد روز امام

َة آِل »کرد و با صدای بلند به آنان فرمود:  َْ ْم َیـا ِشـِ ُِ ْیَل ِبي َو
َ
اَن ِإْن َلـْم أ َِ ـْف ـْا  َُ ُِ َی

ـاُكْم  َِ ْحـَرارًا ِفـي ُدْن
َ
وُنـوا أ ُِ ـاَد َف َْ اُفوَن اْلَم َْ ْم ِدیٌا َو ُكْنُتْم ََلَت ُِ وای بتر شتما ای  1:َل

 در دنیایتتان آزاد ،ترستیدنمی یتد و از معتاداگر دین ندار !سفیانابی پیروان آل

 «.  مرد باشید

با هر عقیتده افراد که همه است جاودانه برای تاریخ  یپیام ،اماماین سخن 

 باید از آن درس بیاموزند.  ،و نژادی

 خواهی . عدالت5

خواهان جهتان در طتول تتاریخ های انسانی است که آزادیاز ارزش ،عدالت

خداونتد  انتد.کرده با ستتمگران مبتارزه آنه و برای رسیدن به دنبال آن بود به

َه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل » دهتد:می مردم را به عدل و نیکی فرمان ْحساِن  ِإنَّ اللَّ عتدل  2.«َو اْْلِ

 و قستتط مرادفنتتد. انصتتاف در داوری و معاملتته نیتتز تتترادف بتتا عتتدالت را

اجتمتاعی فرستتاده  یدن به عدالترساند. خداوند پیامبران خود را برای رسمی

ااُ  » :است ََ َو اْلييازاَن ِلَيُقا َا النَّ ناِت َو َأْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِكتاا َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبيِّ
به تحقیق پیامبران خود را با بینتات فرستتادیم و بتا آنتان کتتاب و  1:ِباْلِقْسِط 

 «.  ت اقدام کنندمیزان را فرستادیم تا مردم به اجرای عدال

 و حتاکم عتادل ،قتانون عادالنته :عدل سه چیز است عوامل بنیادین حکومت

امکتان تحقتق عتدالت  ،خواه. اگر در هر یک خللی ایجتاد شتودمردم عدالت
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انتد. از  عیف است. قوانین اسالم برای تحقق عدالت در جامعه و تع شتده

ت. تنها قتانون ختوب اجتماعی توسط مردم اس ی عدالتیاهداف پیامبران برپا

بلکه مردم باید خود خواهان عدالت باشند. چنانوه حاکم عتادل   کافی نیست

امتام  1زیرا مردم تابع حتاکم هستتند. وجود ندارد امکان تحقق عدالت  ،نباشد

 اصالح حکومت و اجرای قوانین اسالمی جز بتا امتام»فرموده است:  علی

   2.«عادل میسر نیست

 دانستت، تتالشه وقت را صالح برای حکومت نمتیکه خلیف حسین امام

راه تحقق عتدالت حضرت کند.  کرد وجدان مردم را برای تحقق عدالت بیدار

منکر در دفاع از مظلوم و مبارزه بتا  از به معروف و نهی را مبارزه از طریق امر

دعوت بته استالم  ،منکر از به معروف و نهی امر»دانست و فرمود: ستمگر می

. 1«.استتت گردانتتدن حقتتوق ستتتمدیدگان و مخالفتتت بتتا ستتتمگر و بتتاز

ای به کارگزار خود، جنگ بتا معاویته را کته ر تیس در نامه نیز امیرمؤمنان

 4معرفی کترد. منکر از معروف و نهیه ب )ستمگران( بود، مصداق امر قاسطین

حتاکم فاستد  امامکنیم، می بر خالف امروز که منکر را بسیار جز ی تصور

یکتی از  ،نامته ختوددر وصتیت حستیندانستت. اماممی مصداق منکر را

محتور دانستته و  منکر و اصتالح جامعته از معروف و نهی به اهدافش را امر

معرفتی کترده استت  و یکی از شرایطش را اقدام به عدل کار حاکم را عدالت

مستلم بتن  توستطای که ها فاصله داشت. در پایان نامهکه یزید با آن فرسنگ
                                                           

 .212، خطبه111    تصحیح صبحی صالح نهج البالغه محمد بن حسین الشریف الر ی . 1

 .212 ،  22ج   االنوار بحار. محمد باقر مجلسی  2

 .211    العقول تحف. ابن شعبه حرانی  1

 .121   صفین وقعة. نصر بن مزاحم  4



31    ویژة مناطق مشترک(9318الحرام محرمان نور یتوشه راهره( 

دانتد کته متیرا شایستته  کستی کرد به مردم کوفه ارسالعقیل، نماینده خود 

ْمِر »: باشد چهار شر  داشته َْ َمـاُم   َفَل َتـاِب  ِإَلَّ اْلَحـاِكُم  َما اْْلِ ِِ ـاِرُم  ِباْل ََ ِِ  اْل ْسـ َِ ِباْل
اِرُا ِبِدیِا  اِت  الدَّ ََ ُِ َنْفَسُه َنَلع  ِه َو  اْلَحقِّ اْلَحاِب َاُم اللَّ به جان ختودم ستوگند،  1:السَّ

امام و پیشوا نیست جز آن کس که به کتاب خدا در میان متردم حکتم کنتد و 

به دادگستری و عدالت به پا خیزد و به دین حق دینداری نماید و ختود را در 

 «.آنوه مربو  به خداست، نگهداری کند

  ستتنی خاصتی زمتانبته مخصتو   است، در این نامه آورده آنوه امام

هتا و حتق و عتادل در تمتام زمتانه بلکه معیارهایی برای شناخت حاکمان بت

کته کترد به روشتنی بیتان  ها و در طول تاریخ است. در برابر لشکر حرّ مکان

کترد  ایستاد و با ستمش مبتارزه های حاکم ستمگرالزم است در برابر خالف

: دگرگتون کنتد که این و عیت رادانست ترین فردی خود را شایستهآنگاه و 

 آگاه باشید که این مردم با پیروی از شیطان مالزم او هستند. طاعت خداونتد»

و کترده الهی را تعطیل  اند، حدودو فساد را آشکار نمودهکرده رحمان را رها 

و حرام خدا را حالل و حالل او را حترام  المال را به خود اختصا  دادهبیت

 2«.ه دگرگونی و اعتراض هستماند و من سزاوارترین افراد بکرده

آنگتاه  و کترده های حاکم ستمگر را بیتانمالک ،در این خطبه حسین امام

و وظیفته همته را شتمرده های فساد و ستتم را در حکومتت یزیتد بتر نشانه

در نامته بته دانستته استت. برای رسیدن به عتدالت  اعتراض به و ع موجود

افتراد  1استت. زنده شده ،بدعت و مرده ،که سنتکرد تصریح نیز مردم بصره 
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جهتت نیستت کته خواه باید در چنین مقطعتی بته قیتام برخیزنتد. بیعدالت

گویتد: و می شتمرددانشمندی غربی عدالت را از اصول نهضت حستینی متی

ایتن استت کته در دنیتا  ،و هر قهرمان شتهید دیگترى درس امام حسین»

 1«.تغییرناپذیرنداصول ابدى عدالت و ترحم و محبت وجود دارد که 

 انسانی . حفظ کرامت6

 آدم را گرامی و بتا کرامتت قترارطبیعی انسان است. خداوند بنی حق ،کرامت

کنند و کرامت افتراد را در برخوردهتا نمی اما بسیاری به این حق، توجه 2،داد

حسینی از جهتتی تبلتوری  دهند. نهضتنمی خویش مورد توجه قرار و رفتار

نبتود.  ل انسان در برابر انسانی بوده که برای دیگران ارزش قااز حفظ کرامت 

از مردم مدینه بیعت گرفت که بترده  ،عقبه به مدینه حمله کرد بن مسلموقتی 

دور از ه بت ،شرایطی را که یزید تعیین کترده بتود حسین امام 1.یزید باشند

 ود را نتامکننتدگان ختدعوت ،سعدبن  عمر دانست. در برابر لشکرکرامت می

هتا رستیده و مگر شما نبودید کته نامته نوشتته و گفتیتد میتوه»برد و فرمود: 

 من چنتین چیتزی را» قیس گفت:فردی به نام . «بیا ،لشکری آماده وجود دارد

ََل » در پاسخ فرمتود: . امام«دانم جز اینکه تو باید حکم آنان را بپذیرینمی
ِدي ِإْن  َو  َِ ْم ِب ُِ ْنِطِ

ُ
ِه ََلأ ِلِِل  َطاَء اللَّ ِفرُّ ِفـَراَر  الذَّ

َ
ِـِد  َو ََل أ ِْ

َْ نته بته ختدا ستوگند  4:اْل

دهم مانند فرد خوار و نه هم از ترس، مانند بردگتان نمی دست شما دست به

 «.  کنممی فرار
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 دیگران را به کست  مکتارم ،که متخلق به اخالق کریمانه بود حسین امام

یُّ »کرد: دعوت می اخالق
َ
ـاِرمَیا أ َِ ـاُ  َناِفُسـوا ِفـي اْلَم ـا النَّ  ای متردم! در بته 1:ََ

کریمانته بتا  برختورد«. اخالق بر یکدیگر سبقت بگیریتد دست آوردن مکارم

های متعتددی نمونته ،حسینی انسانی افراد در نهضت دیگران و حفظ کرامت

 و بتا دیگتران بزرگوارانته رفتتاربودنتد خاندانی با کرامت  بیتدارد. اهل

بتر ختالف  .شتودمی خوبی دیده کربال به کردند. نشانه تجلی آن در واقعهیم

)غالمتان(  با متوالی حسین امام ،دادمی خود قرار یزید که آزادگان را برده

نمود  از ایتن رفتار می مردان کرد که با آزادمی ای مهربانانه رفتارخود به گونه

کربال جمعتی از آنتان  بلکه در واقعه  شدندجدا نمیخاندان از این  آنان نه رو

هاشتم، نفتر بنی با شهادت خود این بزرگواری را تالفی کردند. بعد از هیجده

میتان آنتان بترده  در 2، بیشترین جمعیت شهید را داشتتند.موالی با شانزده نفر

نیتزر ابی بتن و نصتر 4عمرو تترک بن اسلم 1ابوذر، جون غالم آفریقایی مانند

 شهادت رسیدند. بهیاری امام  که در راه 1رس بودندفااهل

است. زمانی که ستپاه  حرّ  برخوردش با لشکر ،امام موارد کرامتدیگر از  

 2دادنتد. آنها و حیواناتشان را آب رسید،امام و لشکریانش، به سپاه امام حرّ 

 اما سپاه کوفی با نامردی تالفتی کترده و آب را بتر  است اوج بزرگواری ،این
                                                           

 .121 ،  11 ج  االنوار بحارحمد باقر مجلسی  . م1

بهمتن  ،222 مارهپگاه حوزه، شت  «و چرایی انتخاب کوفه امام حسین». علی اکبر ذاکری  2
1122. 

 .112    فی انصار الحسین العین صاراب  سماوی. محمد 1
 .21 همان،  . 4
 .21 همان،  . 1
   .12 ،  2 ج   علی العبادفی معرفة حجج اّلل  اإلرشاد. محمد بن محمد مفید  2



   37   .اهداف فرازمانی و فرامکانی قیام امام حسین

 

حتی اگر آنتان   برخوردی کریمانه داشت ،با دشمنان امام 1حضرت بستند.

شتهادت رستید.  بود که بته قرظة از یاران امام بن کردند. عمرومی توهین

ای »به حضترت گفتت:  ،سعد بودبن  قرظه که در سپاه عمر بن برادرش علی

و بته کشتتن ، او را فریفتتی کتردی برادرم را گمراه !دروغگو فرزند دروغگو

آنکه نسبت به وی بداخالقی کند یا از کلمات تنتد استتفاده بی . امام«دادی

بلکته او بترادرت را هتدایت   خداوند برادرت را گمراه نکرده»فرمود: نماید، 

   2.«کرده و تو را گمراه نموده است

  گیرینتیجه
فتاق کتربال ات کترد و آنوته در قیتاممی اهداف عالی را تعقی  امام حسین

 ،طتول تتاریخ برای تمام متردم در و گنجدنمی مکان خاصی در زمان و ،افتاد

حاکم بتود. او و یتارانش  حسین است. معنویت بر اردوگاه امام آموزدرس

کرامتت  تحقق عدالت بودند. به متردم درس آزادی و در صدد اجرای حق و

 وکننتد ر هتای خفتته را بیتداداده و با فداکاری خود تالش نمودنتد وجتدان

دارند. آنتان در طتول مستیر  به تکاپو وا ،را برای رسیدن به حق وعدل جامعه

دینی پایبند بوده و بر خالف دشمنشان قتدمی از  هایبه ارزش ،حرکت خود

عدالت را آبیتاری کترده  دادند تا آزادی و نشینی نکردند. جانمسیر حق عق 

 مردم جهتان درس عتزت وها را استحکام بخشند. به و حق را اجرا و ارزش

ستم ندهند و بتا ختون ختویش هتدف  آزادگی بیامورند و تن زیر بار ذلت و

هاستت کته هتر ستال خود را امضا نمودند. به جهت پایبندی به همین ارزش

                                                           
 .41 ،  2 ج  الغمه کشف  اربلی. علی بن عیسی 1

 .  414 ،  1 ج  الطبری تاریخ. محمد بن جریر طبری  2



38    ویژة مناطق مشترک(9318الحرام محرمان نور یتوشه راهره( 

را گرامتی  حستینامتام یتاد  ،ها انسان با عزاداری در ایتام عاشتورامیلیون

نژادها و ادیتان مختلتف حضتور ها، ی اربعین از ملیتیدارند و در راهپیمامی

هتایش یابند تا یادش را گرامی دارند و خاطره شهادتش را حفتظ و آرمتانمی

 .  را زنده نگهدارند

 


