
 
 تقابل دین و دنیا در نهضت امام حسین

 *ن علیرضا انصاریاالسالم والمسلمیحجت

 اشاره 

بدود  در  و خوا د 1بشر  مواره شا د بقاب  دو جریان حب و بار  بوده یخبار
 ا بددی ،کندد و در سدوی دیگدر ا  مود پیدا م خوب  ،یک سوی این دو جریان

دیندداری،  دارا بیا و اولیا  ستند کده رالیده ، ماید  حامالن جریان اولظهور م 
 حاکمدان ظدالم و ،حدامالن جریدان دومو ؛ ا دسدتیزیستم و عدالت، معنویت،

ستیزی، ظلم و جنایدت  پرچمدار دین ،و  مرود ا  افرعون  مچون  رلبسلنه
فر ندگ الهد  و فر نگندد  فر ندگ حادثده  یسدتند، بلکده دو  دو ،جریان این دو

راه ا بیدا  و امام حسدینشده است آغاز  جریان از زمان آدم جا ل   این دو
َث »خوا یم: در زیارح وار  م  ،از این رو ه است؛مه دادرا ادا ِِ  يا وا

ََ َلُم َعَلی السَّ
َث نــوٍح َنبــی اللــِه  ِِ  يــا وا

ََ ــَلُم َعَلیــ یزیددد  ،در مقابدد  2 «...آَدَم َصــفَوِة اللــِه، السَّ
 ر روز عاشدورا و  در  که ا دراه قابی ، فرعون و  مرود است  اگر گفتهۀ د ندادامه
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در  در زمدان و مکدان  ،، بدین معناست که  برد حب و بار سرزمین  کربالست
 مکّرر عاشوراست  ۀو باریک ،  سخروشنای  ادامه دارد و  ر جنگ  بین 

 دنیا  تعریف تقابل دین و الف(

ۀ زیدرا دیدن بدا اسدتفاد ؛و د یا، بضاد دین با د یدا  یسدت ینمقصود از بقاب  د
بقابد ، بقابد  ایدن صدود از مق  مشروع از موا ب اله  مخاله  یست مننق  و

یعن  در این د یا کسا    ستند که بنهدا بده قددرح و د یدا  ؛معنوی است مادی و
؛ کنندددریدغ  م   جنایت از  یچ ظلم و ،برای رسیدن به این  دف ا دیشند وم 
بدرای و  ا دیشدند ستند که به دین، معنویت و ا سا یت مد   یز یکسان دیگر اما

کنند  بقاب  بدین معنا در دریغ  م  ایگو ه فداکارییچ  از ،رسیدن به این  دف
ایشان قرار داشدتند کده بدرای  یاران امام و ،یک ررف کربال شک  گرفت؛ زیرا در

 یزیدد و ،در ردرف دیگدر و د دد؛کردین، معنویت، عدالت وا سا یت مبارزه مد 
کرد دد   فکر  م دیگری ح و د یا به  یچ چیزریزیدیان که جز برای رسیدن به قد

و د یدا بدود  یکد  بده خددا و   برد کربال  برد ایمان و کفر و  برد دیدن ،بدین سان
     ابه راغوح و زشت  ،دیگریو خوا د؛ م بازگشت به دین 

 گوید: م  ابوالفض  حگو ه که حضر مان
م َیمینووی ووتی  َواللوه  نن  َقَطع 

 

حامی أبودا  َعون  دینوی   1نّنی ای
 

 مسدلخ بده را مداردین پاکان که ز دم  موج چنان رست د یاپ اموی، ۀدر جبه
 :فرستندم 

وو  ر ووابی فّةووو  أو  هبووا   َل  نم 
 

 2باذ  َهومی نّنی قتلوتی السوید ال   
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 های تقابل دین و دنیا ب( عرصه

 ستیزی و پاسداری از دین. تقابل دین1

ای  یست، بلکه  برد برای قبیله شخص ، قوم  و  برد ین هضت امام حس
 عرضه داشت:   است  امام حسینین، عدالت و ارزشد

رقابات در ای دانی که آنچه اا ما  ورد ىیفات، بای خداهندا! تو می

امی امامداری ه یا به  نگ آهردن ثیهد ه ما  نبود، بلكه هادت ماا 

های دیا تو را آشكار سااای  ه ا ا و ه درساای آن است که نشانه

ان مظلومات آساوده باشاند ه با د بایم  کنا   تاا بنادىۀ را در هم

ت    1م«ها ه احكامت مورد عم  قیار ى یدفیایض ه سنب

بدن قدین در شدب  که ز یر؛ چنان ددکرچنین  دف  را د بال م   یز امام یاران
شدوم  شوم، باز کشته شوم و ز ده به خدا سوگند دوست دارم کشته»عاشورا گفت: 

بدو و جدان جوا دان  جان خود از جانگیرد، با بتوا م با  کار  زار بار صورح و این
 2خا دا ت دفاع کنم 

د  بداریخ  شدان کدرستیزی را ر بری مد یزید جریان دین ،اما در سوی دیگر
عبداس   ابدند ددکرستیزی را به  سد  خدود بوصدیه مد امیه دیند د که بن م 
 جداگوید: روزی در محفل  بودیم که ابوسفیان د در روزگدار  ابیندای  د در آنم 

مؤذن شروع به اذان گفتن کدرد، بدا  ، یز حضور داشت  در آن  نگام بود  عل 
  کس ،در مجلس»ابوسفیان گفت:  ؛رسید «اشهدّانّمحمدًاّرسولّالله» ۀبه جمل

ببینید ایدن »یک  از حاضران گفت:  ه! ابوسفیان گفت:  « ست  از خودمان غیر
 !«چگو ده بداال بدرد( اسم خدود را در کجدا قدرار داد و  اشم  )یعن  محمد
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   19، ص6، جاإلرشادشیخ مفید،   2



76    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

خداو دد اسدم او را بداال  !خدا چشمان بو را در مصیبت بگریا د»فرمود:  عل 
َركکه خود فرموده اسدت: چنان ؛برد ناَْلَكِْذک  بدو را بلندد  ۀمدا  دام و آواز»؛ َرَفع 

 مدن بده کده بگریا د یبتا در مصر  خدا چشمان کس»: گفت یانابوسف«  یمکرد
 1«یست!  ز مایر اغ  کس ،در مجلس گفت

 شدعار کفرآمیدز و ،سدتیزی  شدا د ایدن دینرسا د اوج به را یزیستیند یزید
حضدور  ،بزرگا م که در جنگ بدر کشته شد د ،ای کاش»است:  او ا ۀجویا تقام

در جای    مچنین « شنید دخزرج را از ضرب  یزه م  ۀقبیل ۀداشتند و جزع و  ال
ِ  َفَلَ َلِعَبتإ هاِشُم بِ : »ه استگفت دیگر ُملإ ٌی َنَز إ ***  الإ َِ َو اَل َوحإ  اشم 2؛َخَبٌر جا

از  «  ه وحی   دازل شدده اسدت  ه خبری آمده است و؛ زیرا سلننت بازی کرد با
ِه »فرمود:  امام حسین ،این رو ا ِللَّ ِه  ِإنَّ ا ِإَلیإ ََلِم  َو َعَلی ِاِجُعوَن  َو ِإنَّ سإ ِ

ـََلُم  اْلإ ِإذإ  السَّ
ُة ِبَراٍع  َقدإ ُبِلَیِت  ُمَّ ـِل  اْلإ سدتیزی امویدان فرمدود: دین ۀدربدار  مچندین 7؛«َيِزيـَد  ِمثإ

فرمود:  ر کس سلنان ستمگری را بنگرد که حدرام  ای مردم! رسول خدا»   
و  مخالفدت کندد    خدا را حالل و عهد اله  را بشکند و با سنت رسول خدا

بینیدد کده شدما م  ش جهنم اسدت او را بأیید کند و بر ضد او قیام  کند،جایگا 
امیه به فرمان شینان از راعت خددا سدرپیچ  کدرده و بده فسداد و ِافسداد رو بن 

المددال را بدده خودشددان اختصدداص ا ددد، حدددود الهدد  را بعنیدد  و بیددتآورده
یدداران  و امددام 0 «ا دددا ددد،حرام خدددا را حددالل و حاللددش را حددرام کددردهداده

حفظ  پاسداری از دین را بر و 0شد د شهید ،برای پاسداری از اسالم حضرح
                                                           

  19 ۀ، شمار197۴پاییز ، حضور ۀمجل  1
  218ص وقعة الطّف ابو مخنه،  2.
  962، ص۴۴ج، بحار األنوارمحمدباقر مجلس ،   7
  132ص، ن   ما0
  102، ص8، جنور ۀصحیف  امام خمین ، 0
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ُفَسُكمإ : »فرموده بود عل  زیرا ؛د دکربیت مقدم ا   نإ
َ
َعُلوا أ  َو ِإَذا َنَزَلتإ َناِزَلٌة َفاجإ

بهدیدد  یدا جدان شدما را دیدن آمدد )کده پیش ایحادثه که  نگام  1؛ِديِنُكمإ  ُدوَن 
و یداران  امدام حسدین شدهادح 2!«دیکن بانندی یفدا را خویش کند( جانم 

ه ککم پاکبازش، به احیای مکتب محّمدی درخت  کرد و خون اباعبداللَّ
َجَتـهُ  َو َبـَذَ  »د: یداری مسلما ان ا جامید و به رشد و بکراسالم را آبیاری  ََ  ُمهإ  ِفیـ
ِقَذ ِعَباَدَك  َتنإ ََلَلةِ  ِمَن  ِلَیسإ َرِة الضَّ َجَهاَلِة َو َحیإ  7؛«الإ

 پاسوت بوه درنهوان صطای هنوزم دین  ه اگر
 

 
 توو اسوت نووای از و هسوت تو ۀبرید سر آن از 

 

 ،خواسدتند  مداز بخوا نددالله العظم  سیدعبدالهادی شیرازی م آیت  وقت
السدالم »داد دد: سالم  به سیدالشدهدا م  ،اذان و اقامه «الله اکبر» گفتنقب  از 

مرجدع بقلیدد  سدتید و دیگدران   شاگردان ایشان گفتند شما «علیک یا اباعبدالله
آیا روایت  داریم که قبد  از شدروع  مداز، بده امدام  دا ند؛عم  شما را حجت م 

مدن روایتد   ،در ایدن مدورد خداص ؛ ده :ایشان فرمدود  سالم بد یم حسین
بوا م بددون سدالم بدر  م  ،دارم ول  من چون  مازم را از امام حسین ؛ دیدم

 0 است دین ما به برکت سیدالشهدا ۀ م  سیدالشهدا  مازم را آغاز کنم
بودم، موقع  الله العظم  میال  آیتمحضر  در گفت از سخنرا ان میک  

رسدیدم بده  ؛امام حسدین اسدت ۀخوا دم که دربارم را شعر معروف   ،روضه شد
 این بیت: 

 ای خوووار  وووربالی توووو مهووور نمووواز مووون
 

 
 دهممهوور تووو را بووه ملووک سوولیمان نمووی 

 

                                                           
  210، ص2، جكافیشیخ کلین ،   1
  211، ص   مان2
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چدرا » :از پدایین منبدر فرمدود ،کدردحال  کده بلندد بلندد گریده م  شان دریا
ای خدا    اصد   مداز مدن ؛ ده ؛گوی  ای خا  کربالی بو مهدر  مداز مدنم 

   1« اص   ماز من ،کربالی بو

 . تقابل اسالم ظاهری و اسالم واقعی 2

کده بده   گرو د : ا بود ددگروه از ا سان کربال د به یک اعتبار د دو ۀدر حادث
   دای مان گدروه،از این   کرد د  ریفداری بظا ر و با  قاب دین ز دگ  م ندی

بده راحتد  از  ، نگام خندر بهکرد د، اما بود د که خود را ررفدار امام معرف  م 
گویدد: از وی م  ؛این حقیقدت اسدت امام دست برداشتند  سخن فرزدق بیا گر

از مردم کوفه چه  !ای ابافراسمرا دید  پرسید:  گشتم که امام حسینکوفه برم 
ََ  ُقُلـوُبُهمإ »خبر  گفتم:  ـَ َمَعـ  دای مدردم بدا بوسدت، اّمدا دل 2؛َو ُسـُیوُفُهمإ َعَلیإ

آری! این سخن حق  است کده »امام در جواب فرمود:   «شمشیر ایشان علیه بو
 اسدت! زبدان آن ۀند و دین لقلقدیگوی ؛ زیرا مردم بردگان د یااز روی راست  م 

گاه کده جاست که ز دگ  ایشان  مراه با رفاه باشد و آنبا آن ،یت آ ان از دینحما
اَس » ؛داران کمندامتحان قرار گیر د، دین ۀدر بوب يُن  النَّ َیا َو الدِّ نإ ـٌق  َعِبیُد الدُّ َعَلـی  َلعإ

 ِِ َبََل ُصوا ِبالإ َإ َمَعاِيُشُهمإ َفِإَذا ُمحِّ َِّ ِسَنِتِهمإ َيحوُطوَنُه َما َد لإ
َ
اُنوَن  أ يَّ    7 «َقلَّ الدَّ

دا سدتند و م  شناختندامام را خوب م  بود د که دین و   ایا سان ،گروه دوم
ا صدار » شهدای عاشورا را ،این رو از ؛امام دفاع کنند ه در چه شراین  از دین وک

ابُّ »یم: گویخوا یم و در زیاربشان م م  «دین الله َهـا الـذَّ يُّ
َ
ُكمإ أ ََلُم َعَلیإ  َعـنإ  وَن السَّ

ِه  ِحیِد اللَّ در زیدارح دیگدری ؛ و !«سالم بدر شدما، ای مددافعان بوحیدد خددا 0؛َتوإ
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ََلُم »خوا یم: م  ُكمإ  السَّ َِ ِديِن  َعَلیإ َصا نإ
َ
ِه  َيا أ ه اللَّ َِ َنِبیِّ َصا نإ

َ
   1 «َو أ

 الهی های مادی و. تقابل ارزش3

 ا سدتون ه است  ارزش ای آن جامعارزش ،دین  ۀ ای جامعلفهؤز میک  ا
جامعده افدول   دا دراگر ارزش شود آن محسوب م  یعام  بقا فقراح جامعه و

 ،ایدن اسداس بر گیرد آن جامعه در معرت سقوا قرار م  جا شود،هیا جاب د وکن
 دا بدود  رسدول حاکمیت ارزش «النب  ةمدین» ۀ ای مهم جامعیک  از شاخصه

و ،  افراگیدر در بمدام  باور دا، ا دیشده به دستور خدا دست به ا قالب  خدا
اکندون »و فرمدود:  کدردحیاح زد و جا لیت را  ابود و اسالم را در جامعه استوار 

 2ه؛می  روز اول  است که خدا آسمان و زمین را آفرید و دگرگو   اساسد  رخ داد
اَل ُکُل » ر پدیده و  شا   از جا لیت از بین رفته است:  و

َ
ـِة  ٍِ ِمنإ َشیإ  أ َجاِهِلیَّ ِر الإ مإ

َ
أ

َت  ُضوع َقَدَمَی  َتحإ    7« َموإ
و روز بده روز گسدترش  شدد   آغدازیادزارزش مبریاسفا ه با رحلت پأمت

 ای اسالم  یک  پس از دیگری جدای خدود را بده یافت  در عصر عیمان ارزش
اواخدر عمدر معاویده بده اوج خدود  درمعیار ای ماّدی و جا ل  داد و این رو دد 

شدک  علند  بده  ، ای اسدالم با حاکمّیت یزید، مبارزه با مبا   و ارزش رسید 
جّداا اوضاع زمان دگرگون شدده، »فرمود:  امام حسین، از این رو ؛خود گرفت

 ا از محی  ما رخت بر بسته اسدت   ا و فضیلت ا آشکار گردیده و  یک زشت 
بده جایگدا   ز دگ   ۀو صحن ؛بر دباری به سر م ذّلت و پست  مردم در ز دگ

علده ببددی  شدده اسدت! آیدا  مچون چراگا   سنگالخ و کمسخت و دشوار 

                                                           
  010ص،  مان  1
  10، ص1، جفی رحاب عاشوراآصف ، محمدمهدی   2
  ۴90، ص61، جبحار األنوارمجلس ، محمدباقر   7
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 ! در شدودشدود و از بارد  خدودداری  مد بینید که دیگر به حب عم   م  م 
جا دارد که شخح باایمان، مشتاق دیدار پروردگار باشدد  در ایدن  ،چنین وضع 

 دگ  بدا سدتمگران را جدز ر دج و بار و آلوده، مرگ را جز سعادح و زمحی  ذّلت
 ۀاکندون فرسدتاد: »فرمود بصره سران به ۀ ام در امام  مچنین 1 «دا م آزردگ   م
 سدّنت و خددا کتداب بده را شدما و کدردم اعدزام شدما سوی به  امه ینخود را با ا

 را بددعت بدرده، ینرا از ب پیامبر سّنت[ گروه، این] چراکه خوا م؛م  فرا پیامبرش
چقددر ما دده  پیغمبر سّنت پرسید، مالک بن ا س از  کس 2 «    دکرد احیا

 کده  مدازی ین مد جدز بدودم؛ محشور یامبر ا با پاست  او گفت: من سال
هّانَّلّالهّاَل»خوا ند و شهادح  م مردم  7 اسدت  ما دده بداق  یزیچ یگر، د«الل 

 منکر از  ه  به معروف و امر از اصالح امت و ینحس امام که بود فضا ینا در
 0 گفتسخن 
 بده الهد  یا دارزش یعند  ؛جا شده استه ا جابارزش یزسفا ه امروزه  أمت
 دا حجداب و پوشدش ارزشاز یکد   مدیالا  ؛اسدت شده ی ببد مادی ی اارزش

    گیر د ا شک  جدیدبری به خود م گذرد، بدحجاب است، اما  ر سال که م 
 ا حجاب دارد  آن ۀز ان به مقول، ریشه در بغییر  گرش  عام  مهم بدحجاب

 دا دوسدت دار دد بدا عمدباا بر این باور د که حجاب، امری شخص  است و آن
ظا ری آراسته و زیبا وارد جامعه شو د  ببدی  بدحجاب  به ارزش فر نگد  و بده 

، معضل  بسیار جدی است  کار به جدای  رسدیده کده «شدنباکالس»اصنالح 
حجداب، یدک حکدم »معتقد د:  ،اف جدا ساختهحجاب را از عف ۀبعض ، مقول

                                                           
  200، صتحف العقولشعبۀ حّرا  ، ابن  1
  700، ص00، جبحار األنوارمجلس ، محمدباقر   2

3. http://akhlagh.tahzib-howzeh.ir/page/%D8%. 
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دین  و با حدود زیدادی  دم  دویت  اسدت؛ یعند  مبدادا بصدور شدود شدخح 
عفت  است؛ اصالا حجاب، ربن  به عفت  دارد  ایدن دو حجاب، شخح ب ب 

 ا مدورد از آیداح قدرآن و گفتدار دهدر که ؛ درحال 1«را باید کامالا از  م جدا کرد
متقاب  ایمان و عم  اشداره شدده اسدت   ۀراحت به رابنصبه ،امامان معصوم

یابدد، خود رفتدارش ا ضدباا م که فرد پس از دارا شدن ایمان، خودبه گو ه مان
مندی به حیا و ارزشمند دا ستن زداید  عالقهم  ، یز ایمانرا ر یدگ  و بدرفتاری 

فرمدوده  ندانشود که رفتار فرد، گواه آن باشد  امیرمؤمعفت، زما   معلوم م 
بدان که  ر ظا ری، بارن  متناسب با خود دارد  آ چده ظدا رش پداکیزه »است: 

و آ چه ظا رش آلوده باشد، بدارن آن  یدز  ؛باشد، بارنش  یز پا  و پاکیزه است
   2« آلوده است

در سفر کربال، منادی این متا ت و عفداف بود دد،  رچندد  بیت اماما  
حرمت  کرد  سه  بن سعد وقت  اسیران را شناخت که سپاه کوفه به حریم آ ان ب 

از دودمان پیامبر د، جلو رفت و از یک  از آ ان پرسید: بو کیست   گفت: سکینه، 
فرمدود: بده  سدکینه    پرسید: آیا کاری و حداجت  داریدختر امام حسین

کدردن برد، بگو جلوبر از ما حرکت کند با مردم به  گداه داری که این سر را م  یزه
چشم  دوز د  سه  به سرعت رفدت و  آن مشغول شو د و به حرم رسول الّله

   7ُبرد  بررا از ز ان دور راو  م سر منه ؛دار دادچهارصد در م به  یزه

 ایثارگری  خواهی و. تقابل مال4

مننق  از مدال و موا دب د یدا  معقول و استفادۀ با دین که است این یقتحق
                                                           

  22، ص103معارف، ش ۀ ، ما نام«حیا بدون حجاب»  یوسه غالم ، 1
  100 ۀ، خنبنهج البالغه  صبح  صالح، 2
  207، صپیام عاشوراجواد محدث ،   7
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درآمدد  ا ددوزی وده است، اما اسالم با ثرورحکربوصیه  بدانبلکه مخاله  بوده 
 ۀد دد بدا زمدا   کده صدحاب ای باریخ   شان م  امشروع مخاله است  داده

ا دددوزی  پرداختدده بود دد، در مسددیر رسدول خدددا حرکددت بدده ثدروح پیدامبر
و  برخد  یداران  زدیدک پیدامبر د د، اما بعد از رحلت رسول اعظمکرم 

و  مشدغول شدد د زمدین و  ای متعدددخریدد خا دهو ه مدال، ب ،بزرگان اصحاب
 ا را  ق  کرده اسدت  درد شد د  مسعودی آمار ثروح برخ  از آنب   ثروبمندا 

 دای عدراق و بدیش از ایدن مقددار از رلحه روزا ده  دزار دیندار از غدالح زمین
 راح، درآمد داشت  ف ای زمین

بجدار و ثروبمنددان بدود و  ای وسدیع در بصدره داشدت کده پایگداهخا ه یرزب
مقدار زیدادی  ای  در مصر و کوفه و اسکندریه، و  یز پنجاه  زار دینار  قد، خا ه

  1  اسب، کنیز و ]غالم[ داشت   
در مقاب  امام عصر  ،به ثروح خوا   سبب شد که برخ  برای رسیدنثروح
عاویه، بده م حضرح وآن در بقاب   ه یاران امام حسنکچنان ؛گرفتند خود قرار

دوستان در کربال  یز مال ۀدین خود را به د یا فروختند  در صحن معاویه پیوستند و
را به شهادح  قرار گرفتند   مین د یاپرستان بود د که وقت  امام مقاب  امام

 ،زیداد، بدر بدد ش اسدب باختندد و البسدهرسا د د، بدرای گدرفتن جدایزه از ابدن
 د د برغارح به  را اموال خا دان  بّوحو  زیورآالح

مدردی  دزد : »اسدت گفته این بر گوا   خود که کندم   ق  را اییهمقرم قض
آمدد و خلخدال پدای او را بیدرون آورد و در آن  ، دختر امدام حسدینفارمه

کن   گفت: برای این کاری که گفت: چرا گریه م  گریست  فارمهحال، م 
گفدت: اگدر  فارمده !بدرمح م را به غار کنم و اموال دختر رسول خدام 
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بسدیاری از  1«برسدم دیگدری آن را ببدرد!گفت: م  !چنین است، پس مرا ر ا کن
 حسدینامدام  ای فراوان گرفتند و برای حضور در میدان جنگ بدا رؤسا رشوه

دد: »شددان ایددن بددودزد ددد و شعارقیمددت چا دده م  سددر ددم بی کی چدده مبلغدد   ؛ بی هی
 2«د   م 

  او در کدرد مالقداح منیدع بدن عبداللده بدا الکدرب مسدیر در ینامام حس
بده او رسدید، بده  ای چاه آب و کشاورزی داشدت  وقتد  امدام حسدینمننقه

شدما فرز دد  ؛شما فرز دد پیغمبدر  سدتید»حضرح سالم  عرت کرد و گفت: 
فرمود: کوفه  عدرت کدرد مدن  امام «روید آقا کجا م  ؛امیرالمؤمنین  ستید

وی  ده بنهدا امدام را  7کنند  ا شما را یاری  م آن ؛یدبه کوفه  رو ؛خوا ش  دارم
بلکه امام را  صیحت کرد؛ زیرا ا تمام او برحفظ منزلت قدریش و  د،کر مرا    

گدذرد امام از کنارش م  ،از این رو ؛عرب بیش از ا تمام او به حفظ اسالم است
 کند و به او بوّجه  م 

یدار، ید دد  اکر اییدار کده بود دد امام یاراندوستان، اما در مقاب  گروه مال
و   است که حاضر باشد  سدت  یارگر، کسیبر خود است  ا یگریمقدم داشتن د

یدارگر، ین ایعاشدورا،  خسدت ۀدر صدحن ن خددا فددا کندد یدد یجان خدود را بدرا
اصحاب آن حضدرح  یدز   شوددین خدا  یبود که حاضر شد فدا یدالشهداس

خدویش کرد دد  در ردول حدواد   فدای امام خود را  ر کدام اییارگرا ه جان
زیداد، وقت   یرو ای ابدن شود  ای زیبای  از اییارگری دیده م عاشورا  یز صحنه

 ا   بدن عدروه اسدت،  دا   را احضدار  ۀآگاه شد د که مسلم بن عقی  در خا 
بوا سدت بدا سدپردن آ ان بسلیم کندد  او م  به کرد د و از او خواستند که مسلم را

                                                           
  700ص، مقتل الحسین  مقرم، 1
  607، صسخنان حسین بن علی از مدينه تا كربالمحمدصادق  جم ،   2
  32، ص2، جاإلرشادشیخ مفید،   7
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، امدا حاضدر شدد در راه مسدلم د ددبه دست آ ان، جان خویش را  جاح مسلم 
 1 ول  او را بسلیم  کند ،کشته شود

 خواهی و مسئولیت الهی . تقابل قدرت5

 دصدد جریدان امویدان کده در: جریدان ر بدری وجدود دارددو  کربال یامدر ق
بدده دسددت آوردن آن از  ددیچ جنددایت  دریددغ  یبددرا رسددیدن بدده قدددرح بود ددد و

آن امویدان باشدد؛  اینان باور داشدتند کده حکومدت بایدد  میشده از ؛کرد د م 
ُفوَهـا »خود گفت:  ۀروزی ابوسفیان خناب به افراد قبیل هکچنان ـَه! َتَلقَّ يـَا َبنـِی ُاَمیَّ

َف الُكَر َ  ای فرز دان امیه! با خالفت اسالم  ما ند بوپ، بازی کنیدد و آن  2؛   َتَلقُّ
من بدا »در میان جمعیت کوفه گفت:  معاویه  یز رسماا   «را به یکدیگر پاس د ید

جدا آوریدد و زکداح بپردازیدد  ه حج ب ،روزه گرفته ،ام با  ماز گزاردهشما  جنگیده
   7« ام با بر شما حکومت کنمد ید  من با شما جنگیده ا را ا جام م شما این

مأمور سدرکوب  یافته از ررف عبیدالّله بن زیادسازمان  عمر بن سعد با سپا 
یابد که به کدربال شورش دیلم شد و سپاه او برای حرکت آماده بود، ول  فرمان م 

  بردید ما ند خدوره بده شودری عازم را یکسره کند و سپس  برود و کار حسین
و در  عمب فاجعه او را بکدان  بصّور جنگ با حسین بن عل  ؛افتدجا ش م 

روم  عبیدالّلده  مد  وید: به جنگ حسدینگد د و سرا جام به عبیدالله م م 
 یدافتن  اسدت  او کده د یدای و دست اد د که حکومت ری ملغبه وی پاسخ م 

 ۀدر عدین حدال کده  مد خوا دد وبیند، یک روز مهلدت م خود را در خنر م 
کنند، سرا جام دین خدود را از دسدت داد و بده مشاورا ش او را از این کار  ه  م 
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  707، ص2، جمعادن الجوهر مروج الذهب و  مسعودی، 2
  10، ص2، جاالرشاد  شیخ مفید، 7



   81  .تقابل دین و دنيا در نهضت امام حسين 

آورد   مین عمر در رؤیای لدّذح چندد قد د یا را به دست م گمان خود بهشت  
با بمام آگا   که  سبت به قضایا داشت، اولین بیر را به  ،حکومت و ریاست ۀروز

 زد امیدر گدوا   »گوید: کند و به سپا یا ش م پرباب م  سوی خیام حسین
  ای حسدین بدن علد د ید که من اولین کسد  بدودم کده بده سدوی خیمده

   1«  دازی کردمبیرا
یاران حضرح برای ا جدام مسدئولیت قیدام  و سیدالشهدا ،آن ررف اما در

کرد د  ربب بکلیه عم  م  ،امامان شیعه، در شرای  مختله اجتماع . کرد د
کده ، بدا آنامام حسین  ای عم  به وظیفه بود عاشورا  یز یک  از جلوه ۀحادث

ای کده بده دا ست، ول  در  امهد م امام برحب بود و خالفت و ر بری را حب خو
ا   بصره  وشت، فرمود: قوم ما حکومت را برای خود برگزید د و مدا بده خدارر 

به آن رضایت دادیم، در حال  که مدا خا ددان  ،ت را خوش  داشتیمامّ  ۀکه بفرقآن
 بر از کسا    ستیم که آن را بدردا یم که ما به خالفت و ر بری، شایستهپیامبر م 

در راه  ،ا جدام بکلیده الهد  ایگو ه بود د و بدریاران او  یز  مین ا د گرفته عهده
خوا دد بدرود، از آ ان خواست  در کده م   صرح او شهید شد د  وقت  امام

 رگز از بو جدا  خوا یم شد و جا مدان  !به خدا سوگند»سخن یاران او چنین بود: 
اگدر  ؛کنیما مان از بو حمایت م  ا و دسترگ و کنیم و با خون گلورا فدای بو م 

ا جدام  ،مدا بدوده ۀوفای به عهد کرده و بکلیفد  را کده بدر عهدد ،کشته  م شویم
ُن »ایم: داده َنا َفِإَذا َنحإ َنا ِلَربِّ ََ َنُكوُن َقدإ َوَفیإ َن َيَديإ َنا َبیإ  2.«ُقِتلإ

 طلبی و دردمندی . تقابل راحت6

رای بدشدان د د که  مرا    کرد رلب  بو ای عافیتا سان در عصر امام
                                                           

  8، ص2، جمقتل الحسین  موفب بن احمد خوارزم ، 1
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حضدرح حمایدت  کرد دد  آن  از رلب راحت ه دلی  ، بلکه ب بود قدرح ثروح و
ا ددوزی بفاوب  در برابر سر وشت اسدالم، بددبر از مدالب  عدم اراعت از امام و

حب  ۀممکن است موجب شکست جبه ،بار  است؛ زیرا سکوح در  برد حب و
بوا سدتند د چنین افرادی بدود؛یعن  بعضد  م سفا ه  هضت کربال شا أشود  مت

حدّر  عبیدالّلده بدن ،یک  از این افدراد را  کرد د  امام را  مرا   کنند، اما این کار
 ؛ای دیددگاه قصر مقابد  رسدید، خیمدهبه منزل جعف  بود  وقت  امام حسین

جعف  حّر  عبیدالّله بن ۀسؤال کرد که این خیمه از کیست  اصحاب گفتند: خیم
او جدواب منفد  داد   ؛است  امام کس  را فرستاد با او را به  مکاری دعوح کندد

حضدرح خدودش  دزد او رفدت  پدس از  پاسخ وی را به محضر امام رسا ید د و
آیا می  داری که  ؛ایبو در عمرح گنا ان زیادی ا جام داده !سالم فرمود: عبیدالّله

ه گفت: آقا! من از کوفه بیرون آمددم با من بیای  و با  م به پیروزی برسیم  عبیداللّ 
خواسدتم بده شدم  من  ه م گرفتار م  ،چون در غیر این صورح ؛با شما را  بینم

ول  حاال که شدما   بوا ستم با شما موافقت کنمروی شما شمشیر بکشم و  ه م 
ول  مدرا  ؛نمکآن را به حضوربان بقدیم م  که من اسب و شمشیری دارم ،ایدآمده

 را مدا ی ،آ من با خود بو کار داشتم، حال که  م»فرمود:  بدارید  اماممعذور 
بدوا   خدود کنم با م را  صیحت م  بو؛ ستی   اجاحتی شما اسب و یربه شمش

ما را  شنوی؛ زیرا به خددا سدوگند! اگدر  ۀرا به مکان دوری برسان با صدای استغاث
 جهدنم آبدش در را او خداو ددفریاد ما به گوش کس  برسد و به یاری ما  شدتابد، 

  1 «داد خوا د قرار
 از حمایدت بدرای و داشدتند دین درد که بود د ی  اا سان دیگر، یاما در سو

   اواسدت« تید بدن صدبیدزی» امر، ینا ۀکرد د   مو  م یشمارلحظه ،امام
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   87  .تقابل دین و دنيا در نهضت امام حسين 

را برداشتم، گفتم من بده مدردم بصدره « هداللّ یعب»و « هعبداللّ »ام د دو بچهیگو م
مدرا  !روم به پسر فارمه ملحب شوم  غالمش آمد و گفت: اربداب م ؛ دارم یرکا

ت یبدن صدب یددزی  ه  وقتداباعبداللّ  ی امهیآمد د مقاب  خ    م با خودح ببر   
بده اسدتقبال شدما  نیبه او گفتند: امام حسد ،دیرس هاباعبداللّ  ۀمیمقاب  خ

شما آمد، رفت مقابد   دنیبه د ،دیاد شما آمدهیشن حضرح  وقت است؛ رفته
د یدبده اسدتقبال مدن آمدده ! بده سدرعت آمدد، د نیشما  گفدت: حسد ۀمیخ

را در  امدام ،از  مدان پشدت سدر است؛ ستادهیاو ا ۀمیمقاب  خ هاباعبداللّ 
   1د د یآغوش گرفت  بعد خودش و دو فرز دش به شهادح رس

ر ی( اسدیبود  فرز ددش در مدرز )ر در سپاه امام  محمد بن بشر حضرم
آزاد کدردن فرز دد   کند و در پد  را بر به او اجازه داد که کربال شده بود  امام

حاضدر و  ، ح  کرده بود نید  به فرز د را در راه  دف ۀاو عالق  رش برود، ولیاس
ان بدود  عاشدورایی از یگدرد یدیکندد   دافع بدن  دالل، شده  را بر  شد امام

کده   کرده بود د  در کربال  نگدام   داشت که  امزد بود و  نوز عروس ی مسر
سدت  یرود،  مسرش دست به دامان او شد و گربدان ی برد به م یخواست برا م
جهداد را از او سدلب  ۀزیدرا متزلزل کندد، و ا گ  بود که  ر جوا   ن صحنه کافیا

دان رفدتن ید مسدرش را بدر م  ز خواست که شادما یاز او   ینکند  امام حس
 کنم، فردا جواب  یاریامبر! اگر امروز بو را یپسر پ یفت: ااو گ  ح د د؛ ولیبرج

 2د شد ید با شهیرا چه بد م  جنگ امبریپ

                                                           
1. http://rcb.ir/%D8%B3%D8%AE%D9%86. 
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