
 

 

 
 

لس   دهممج 
 )ع(اهداف قیام عاشورا از نگاه امام حسین

 اهداف قیام عاشورا از نگاه امام حسین

 *لنگرودینحسنعاشوریياالسالموالمسلمحجت

مقدمه

َنُه َلْم »فرمود:  امام حسین
َ
ُسةْلَّطاٍّن َو  یُكْن َما َكاَّن ِمَنا َتَناُفسًا ِفةیالَلُهَم ِإَنَك َتْتَلُم أ

َِ ِفةیاْلَمَتاِلَم ِمةْن دِ  یَل اْلِتَماسًا ِمْن ُفُضوِل اْلُحَّطاِم َوَلِكْن ِلُنِر   یِنةَك َو ُنّْظِهةَر اإِلْصةاَل
ْحَكاِمك.یُ اْلَمّْظُلوُموَّن ِمْن ِعَباِدَك َو ثَمَن یِباَلِدَك َو 

َ
 1«ْتَمَل ِبَفراِئِضَك َو ُسَنِنَك َو أ

، بحدث اهدداف ی از مباحث مهم و اساسی دربارۀ قیام حضر  سیدالشدهدا ی
در  امدام حسدین كدهپردازیم  ربالست. در این نوشتار به این پرسر میكنهضت 

؟ البته ایدن بحدث را كرد اهدافی را دنبال میربال، چه هدف یا كاقدام به قیام خونین 
این سؤال از منظر خود  كهاند؛ اما چه بهتر  ه و بدان جواب دادهكرددیگران هم  ر  

فلسدفه و اهدداف نهضدت جاوداندۀ عاشدورا، از  كهجواب داده شود  امام حسین
نامه، جمدال  و  تین وصدیدیدگاه خود آن امام همام چیست؟ آن حضر ، با اددو

                                                           

 ت علمی دانشگاه خوارزمی.ئعضو هی *

دانی كه آن ه از ما سرزد، برای رقابدت  خداوندا! او می: »239، ص العقول  تحفشعبه حرانی،   . ابن1
های دین ادو  در امر زمامداری و یا به چنم آوردن ثرو  و مال نبود، بل ه هدف ما آن است كه نشانه

ال  و درستی را در همه بالد برمال كنیم اا بندگان مظلومت آسوده باشدند و بده را آش ار سازیم و اص
 «ها و اح امت عما شود. فرایض و سّنت
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ان كرده است كده در  دول بحدث بده آن یام خود را شفاف بیها، اهداف ق ینگار نامه
 م:یپرداز می

هدفقيامامامحسين

 : كرداوان از چند نگاه دنبال  این بحث را می

 اّول: نگاه دشمنان 

ن اسدت بگویندد:  دامیده( مم )مانند دودمان بندی مخالفان حضر  سیدالشهدا
 «قیامی عادی و معمولی و برای هدف و منفعت شخصی بود. قیام امام حسین»

این نگاه نادرست است؛ زیرا اگر حضر  دنبال منفعت شخصی بود، این همده 
خالصدانه بدرای خددا  . امدام حسدینكدرد های عاش  را به خودش جلب نمی دل
هدای عاشدقان را متوجده آن  ها را در راه او ناار نمدود؛ خددا هدم دل و بهترین كردكار

اخواهی و یدبۀ دنیانا  خود، هدر گونده شدایدر ب . افزون بر آن، امامكردحضر  
 ه است.كردی را رد یگرا قدر 

 دوم: نگاه دوستان ناآگاه

 كدههستند د بدر ایدن باورندد   درواقع، دوستان جاها كهبرخی از موافقان حضر  د 
ود. ایدن عدده بده پیدروان جاهدا شهید شد، اا گناه امت بخشیده شد امام حسین

بداالی چوبدۀ دار  حضدر  مسدیم»گویندد:  می كهمانند  می  حضر  عیسی
 «فارۀ گناهان بشر گردد.كاا  كردرفت و رنج صلیب را احما 

، نوعی احری  نهضت و نوعی این نگرش و برداشت از نهضت امام حسین
 است. الم به سرور شهیدان حسین بن علی

ا یدانم كدام جانی  من نمی»گوید:  در این باره می مطهری استاد شهید مراضی
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ن ه یوارد كردند و آن ا ن بن علییگری بر حسیت را به ش ا دیی، جنایها یجان
م یها دربدارۀ مسد یحی  قرار دادند و همان چرندی را كه مسیهدف او را مورد احر

ناه اّمت را بده كشته شد برای آن ه بار گ گفتند كه حسین نیگفتند، دربارۀ حس
كشته شد  نیالمان راحت باشد، حسیم و خین كه ما گناه ب نیرد؛ برای ایدوش بگ

ای یدن ف در را مدا از دنیا»... 1«شتر بشود...یكار اا آن زمان كم بود، ب ن ه گنهیبرای ا
ت ضدد یحیای مسیزها را ندانسته از دنیلی چیم. ملت مسلمان، خیا ت گرفتهیحیمس

  بیحی، مسئلۀ به صلی ی از اصول معتَقدا  مسین است! یهم ی یاسالم گرفت؛ 
  ن بدهیدار رفت و ا  به سییند عیگو ن ه فادی باشد... مییم است برای ایرفتن مس

عندی گناهدان خودشدان را بده حسداب یكفارۀ گنداه امدت شدد؛  سییدار رفتن ع
  ت اسدت و بدا رویحیای مسدین حرف مال دنیم ایگذارند. ف ر ن رد می سییع

ست. بده خددا قسدم! اهمدت بده یسازگار ن نیست؛ با سخن حسیاسالم سازگار ن
 2«است. اباعبدالّله

ا داستان مردی كه سر  راه را یها ساخته شده؛ از قب نه است كه افسانهین زمیدر ا»
ای از زّوار  دا كدرد كده قافلدهیكرد. ا ال  پ كشت و لخت می ها را می گرفت، آدم می

ن كرد و در حدالی كده یای كم كنند. در گردنه فالن نقطه عبور مینی، امشب از یحس
د، خدوابر بدرد. قافلده آمدد، گذشدت و او متوجده نشدد. قافلده كده یكشد انتظار می

ن یهدا و بددن او نشسدت. در همد گذشت، گرد و غبار بلند شده بود و روی لباس می
برندد؛  هنم میكشان به  رف ج امت بپا شده و او را هم كشانید كه قیحال، خواب د

تدی كده سدلب كدرده یده و امنیی كه دزدیها خته، مالیهای ناحّقی كه ر به جرم خون
د، جهنم از قبول او امتندا  كدرد و امدر شدد او را یجهنم رس کین كه نزدیاست. هم

نی روی او ین كسی است كه وقتدی خدواب بدوده، غبدار زّوار حسدیرا اید؛ زیبرگردان
                                                           

 .32، ص 17 ، ج آثار مجموعۀ . مراضی مطهری، 1

 .109و   108. همان، ص 2
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ند و او را نجا  یروی دزدی جانی بنش نیّوار حسنشسته است!... وقتی كه غبار ز
 ا خواهند بود!یم خلیای دارند؟ حتماا باالار از ابراه دهد، خود زّوار چه مقام و درجه

 بینانه با توجه به سخنان حضرت سوم: نگاه واقع

بده اأّمدا در  بینانه در دریافت فلسفه و هدف نهضت حسین بدن علدی نگاه واقع
بهتدرین و  گره خورده است. سخنان حضر  سیدالشدهدالما  خود حضر  ك

 ارین سند برای شناخت اهداف نهضت عاشوراست.مطمئن
اوان با اهدداف بلندد نهضدت او آشدنا شدد؛ از  با دقت در سخنان حضر ، می

 جمله:

ناپذیریومسئلۀبيعت.ذلت1

َل َو ِإَّن الَدِع »ان دشمن فرمود: یدر جمع لش ر امام حسین
َ
َقْد َرَكَز  یاْبَن الَدِع  یأ

ِِ َو هَ یِن بَ یَن اْرَنَت یبَ  ِِ َو الّذَل ُِ یَن الَسَل ََ ِمَنةا الّذَلة َبی الَلةُه َذِلةَك َلَنةا َو َرُسةوُلُه َو یةَهةا
ْ
ث

ز مجبدور كدرده ید دی از دو چین یمدرا بد ،فرزند زنازاده ،شگفتا! زنازاده 1؛اْلُمْؤِمُنوَّن 
ها  كده مدا ذّلدت و خدواری را یه !(یزید شدن میسلابیعت و مرگ و ذّلت ) ؛است

، اصالت و شرافت خاندان، هّمت واال و عّز  نفس ما هرگز کهای پا دامن !میریبپذ
 « م.یم دهیمندانه ارج گان را بر مرگ شرافتیدهد كه ا اعت فروما اجازه نمی

از   دهفرماید این ه و میكرددر این سخن، حضر  به مسئلۀ بیعت با یزید اشاره 
 وفه هجر  نموده است، علتر امتنا  بیعت با یزید است.  كو سپس به   همدینه به م

 « ؟ ردبا یزید بیعت ن چرا امام حسین»پرسیم:  حال می
یده  ومدت ا بعد از مرگ معاویه، در نیمۀ رجب سال شصت، یزید بر مسند ح

و از وی  ردكدم مدینه نامده نوشدت، مدرگ معاویده را اعدالم كزد. او بالفاصله به حا
                                                           

 .97، ص علی قتلی الطفوف اللهوف. سید بن  اووس، 1
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َفِاّن : »كردبیعت بگیرد. او اهدید  ویژه حسین بن علی خواست از مردم مدینه، به
ِسِه  یَابی َفاْضِرْب ُعُنَقُه َو اْبَتْث ِإلَ 

ْ
از بیعدت خدودداری  ؛ اگر حسین بن علدیِبَرأ

  1«، گردنر را بزن و سرش را برایم بفرست.كرد

فرسدتاد  را نزد حسین كسیولید )والی مدینه(، شبانه » نویسد: شیخ مفید می
ان  دجریدان را دانسدت، گروهدی از نزدی و از او خواست به داراالماره برود. امام

ولیدد »خود را خواست و به آنان دستور داد سال  بردارند. حضر  به ایشان فرمود: 
 اری مجبورم كد به در چنین موقعی مرا خواسته و من آسوده خا ر نیستم! احتمال دار

من نتوانم آن را بپذیرم؛ پس شما همراهم باشید. چون بر او وارد شدم، بر در  كه كند
 «نید.كخانه بنشینید. اگر فریادم را شنیدید، وارد شوید اا از من دفا  

م نیز نزد اوست. ولید مرگ  نزد ولید رفت و دید مروان بن ح امام حسین
ا ِإلَ ۀ استرجا  )معاویه را خبر داد و حضر  آی ِ  َو ِإّنَ ا ِلّلَ ؛ كرد( را قرائت ِه راِجُعو یِإّنَ

 .كند مۀ یزید را برای حضر  خواند و از ایشان خواست با یزید بیعت سپس نا
خواهان   هنی؛ بلكتفا كگمان ندارم او به بیعت پنهانی ا»فرمود:  امام حسین 

 «ارا و در حضور مردم باشد. آش كهآن هستی 
 « آری!»ولید گفت:  

ولیدد گفدت: « شدود! چده مدی كهپس باشد اا بامداد بنگریم » فرمود: حسین
 «باشد اا صبم با گروهی از مردم نزد ما بازگردی!»

از ادو جددا شدود و بیعدت  کبه خدا سوگند! اگر حسین این»مروان به او گفت: 
یا گردنر را  كند ت دار اا بیع ، دیگر هرگز بر او دست نخواهی یافت. او را نگهن ند
 «بزن.

ْنةَت »برخاست و به او فرمدود:  حسین
َ
ْو ُهةَو َكةَذْبَت  یاْبَن الَزْرَقةاِ  َتْقُتُلِنةیةأ

َ
أ

                                                           

 . 16. همان، ص 1
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شی یا او؟ بده خددا دروغ و نابجدا سدخن ك بودچشم! او مرا میكای پسر زن  1؛ َوالَله
 و از خانه بیرون رفت.« گفتی!

رجدب بدود، بدا فرزنددان، وهشدتم  سدتیشدنبه ب كیدحضر  در همان شب كه 
 2نه به سوی م ه رهسپار شدند.یشتر خاندانر از مدیبرادران، برادرزادگان و ب

امدام آمدادۀ خدروج از مدینده اسدت،  كدهجابر بن عبدالله انصاری، وقتی شنید 
اران نباشد، ادو  ا  مقابله با ستمام انوقتی : »كردخدمت حضر  رسید و عر  

ن. برادر  در این سیاست موفد  بدود و شدجاعت ك هم مانند برادر  با اینها صلم
ای جابر! برادرم با آنها به فرمان خدای بزرگ و پیامبر او صلم »امام فرمود: « داشت.

  3.«كنم و من نیز به فرمان خدا و پیامبرش قیام می كرد
. گاهی با صلم و زمانی با قیام كند  م بر جامعه و زمان فرق میكیعنی شرایط حا

. بیعت با یزید دو مفسدۀ عمده در پدی داشدت: كرداوان اسالم را حفظ  خونین، می
بدود و دیگدری اأییدد یزیدد  ی اابیت خالفت موروثی از  درف امدام حسدین ی

  هفایت و متجاهر به فس  از سوی آن حضر . یزید نه انها مرد فاجری بود، بلك بی
س  و فاجر بدود؛ متجاهر به فس  بود و شایستگی سیاسی هم نداشت. معاویه هم فا

و قدرار باقی بماند، باید اا حدود زیادی مصالم  کفهمید اگر بخواهد مل ولی می
 .كند اسالمی را رعایت و شئون اسالمی را حفظ 

گونده شخصدیت دیندی نداشدت؛ جدوانی بدود  یزید بده شدهاد  اداریخ، هدید
و جدز  كرد حتی در زمان پدر، اعتنایی به اصول و قوانین اسالم نمی كهافسارگسیخته 

  4شد. رانی سرش نمی بندوباری و شهو  بی
                                                           

 . 33و  32، ص 2، ج االرشاد. شیخ مفید، 1
 . 34، ص همان. 2
 .227، ص فرهنگ سخنان امام حسین. محمد دشتی، 3

 . 72و  71، ص مروج البهب ومعادن الجوهرمسعودی، علی بن حسین . 4
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فدر و الحداد خدود را كبر مسند خالفت اسالمی قرار داشت،  كهیزید، در حالی 
 خواند: و در جمع این شعر را می كرد می ارآش

 ؛َخَبٌر داَ  َو َل َوحٌی َنَزَل         َفال کَلِتَبت هاِشُم ِبالُمل»
ل بنی ی ندازل شدده ا زیرا نه خبدری آمدده و نده وحدیند؛ كردبازی  کهاشم در م 

 1«است.
َو َعَلةی »در همان آغداز زمامدداری یزیدد، فرمدود:  برای همین، امام حسین

ُِ ِبةَراٍع ِمْثةِل یاإِلْسالِم  الَسالُم ِإْذ َقْد ُبلِ  بدا زمامدداری یزیدد بدر امدت ؛ دیةزِ یِت اأُلَم
 2«اسالمی، باید فااحۀ اسالم را خواند.

، بدرای زیدار  قبدر جدّد بزرگدوارش  هآستانۀ هجر  از مدینه به محضر  در 
پدر و مادرم به فددایت، ای رسدول : »دگوی می رود و خطاب به پیامبر اسالم می

وم و بین من و شما جدایی خواهد افتداد؛ زیدرا بده ر نار شما ناگزیر میكخدا! من از 
ار و فداجر اسدت. اگدر خدو شدراب كه؛ یزیدی كنمبا یزید بیعت  كهاند  زور خواسته

شته خواهم شد. به ناچدار از ندزد ادو ك، كنمام و اگر خودداری  افر شدهك، كنمبیعت 
  3«وم. سالم من بر او ای رسول خدا!ر می

ارا  كرد. معاویه در مجالس رسمی و عمدومی آشد ط فرق مییافزون بر آن، شرا
ارا  اما یزید آشدشد؛  مست بود، وارد مجلس نمی كهخورد یا در حالتی  شراب نمی

 .كرد سرایی می شد و یاوه خورد، مست می در مجالس رسمی شراب می
امدا ك ور  ، در دوران امامت برادر خویر و حتی پس از وی، بهامام حسین

رر اصحاب، مبندی بدر جندم  های م و در برابر خواست كرد از سیاست او دفا  می
 گذاشت. و به اصمیم برادر احترام می كرد ضد معاویه، مقاومت می

                                                           

 .181، ص علی قتلی الطفوف اللهوف. سید بن  اووس، 1
 . 98، ص 2  ، جاالرشاد. شیخ مفید، 2

 . 20 ، صسینفرهنگ سخنان امام ح. محمد دشتی، 3
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وفده، كپس از امضای صلم، گروهی از بزرگان شیعه در  كهدر ااریخ آمده است 
« سلیمان بن صرد خزاعدی»، «مسیب بن فزاری»، «جندب بن عبدالله ازدی»مانند 

ند، صدلم امدام كردمالقا  و االش  با امام حسین« سعید بن عبدالله حنفی»و 
َِ   َ  الةَنْفسیةَلُكنةُت َط »ؤال ببرند؛ اما ایشان فرمودندد: را زیر س مجتبی ِبةالَمو

و  كدرددهم؛ اما برادرم با من صدحبت  من هم مرگ را بر صلم ارجیم می؛ ُدوَنةُه...
امام در اداوم رهنمدود .« كنم . من هم از او ا اعت میكردمصالم مسلمانان را بیان 

دارد و ندده  ام ددانشددرایطی ندده قیددام علیدده معاویدده، در چنددین »خددویر فرمودنددد: 
  1«صالحیت!

 2؛َتِتنةایَل ِالةی َنقةِّض بَ یتنا َو عاَهةدنا َو َل َسةبیِاّنا َقد با»در جایی دیگر فرمود: 

 « خواهم از آن بازگردم. نمی كهمیان ما و این قوم، بیعتی و قراردادی است 
از دنیدا رفدت، شدیعیان عدراق بده  چون امام حسدن»  نویسد: شیخ مفید می

ه و بدا كردما معاویه را از خالفت خلع  كهنوشتند  جنبر درآمدند و برای حسین
هماندا میدان مدن و  كدهو به ایشان یادآور شدد  كردنیم. امام خودداری ك او بیعت می

ستن آن جایز نیست اا زمان آن به پایدان برسدد.  ش كهمعاویه، عهد و پیمانی است 
. معاویده در سدال شصدت مدرد و كردار اندیشه خواهم كچون معاویه بمیرد در این 

درندم از  بی كدهم مدینده نوشدت كسدفیان، حدا یزید نامه به ولید بن عتبده بدن ابدی
  3«وجه به او مهلت نده. بیعت بگیرد و به هید حسین

اسالم.احياواعتالیدین2

سدخنرانی و ضدمن   دهحضر  در جمع گروهی از مسلمانان منا   اسالمی در م
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یدان دیدن، اعتقدادا  كیادآوری وایفۀ سنگین بزرگان شدهرها، دربدارۀ پاسدداری از 
و  در برابر جنایا  امویان، از خاموشی آندان در برابدر  آمدهای س مسلمانان و پی

موی انتقاد كستیزانه حا  های دینسیاست . او هر نو  سازش با آندان را گنداه كردمان ا 
م، چندین كنابخشودنی دانست و در پایان، هدف اقداماار را علیه نظام ستمگر حدا

َنُه َلْم : »كرداعالم 
َ
ُسةْلَّطاٍّن َو ََل اْلِتَماسةًا  یُكْن َما َكاَّن ِمَنا َتَناُفسًا فِ یالَلُهَم ِإَنَك َتْتَلُم أ

َِ فِ یاْلَمَتاِلَم ِمْن دِ  یاْلُحَّطاِم َو َلِكْن ِلُنِر  ِمْن ُفُضوِل  ْصاَل َمَن یةِباَلِدَك َو  یِنَك َو ُنّْظِهَر اإْلِ
ْ
ث

ْحَكاِمكیاْلَمّْظُلوُموَّن ِمْن ِعَباِدَك َو 
َ
داندی خدایا! ادو مدی 1؛ْتَمَل ِبَفَراِئِضَك َو ُسَنِنَك َو أ
ی( به دلیا رقابت كحا آن ه از  رف ما انجام گرفته است )از اقداما  علیه َمو  مان ا 

بدرای   هخواهی در متا  ناچیز دنیا نیست؛ بل جویی در فرمانروایی و افزون و سبقت
هایت را های دینت را )به مردم( نشان دهیم و اصال  در سرزمیننشانه كهاین است 

ها و ا  در امان باشند و به واجبا ، سّنتیدهد خواهیم بندگان ستم. مینیمكار  آش
 .«كنندمت عما ا اح

ان یدر را پاسداری از اسدالم بیام خوین فراز از سخنان خود، هدف قیامام در ا 
ندد و كردام و سد و  ید؛ اسالمی كه همۀ امامدان بدرای حفدظ آن صدلم، قكند  می

ز پاسداری از اسدالم و اجدرای آن در ابعداد یفۀ ما نید شدند. امروز وایسرانجام شه
 زندگی است.

اصالحاموراّمتپيامبرـ3

. ایشدان كدردبارها هدف نهضتر را اصال  امور مسلمانان معرفدی  امام حسین
اسی و الهی یای سنامه تر را در وصیتك، اهداف حر هپیر از هجر  از مدینه به م

بۀ ینامده، هدر گونده شدا به برادرش محمد بن حنفیه سپرد. حضر  در ایدن وصدیت
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از یدرد كرد و به جهان اسالم فهماند كه امت اسدالمی ن امداری رایی و دنیگرا قدر 
...َو َاَنی َلْم َاْخُرْج َاِشرا َوَل َبِّطرًا َو َل ُمْفِسدًا َو َل ظاِلمًا َو إَنمةا »جدی به اصال  دارد: 

ِِ َدةّدی ِِ ِفةی ُاَمة یةُد َاّْن آُمةَر ِبةاْلَمْتُروِف َو َاْنهةی َعةِن  َخَرْدُت ِلَّطَلِ  ْاَلْصال ُاِر
طاِلٍ  َفَمْن َقِبَلنی ِبَقُبةوِل اْلَحةّق َفالّلةه  ِر َو َاسیَر ِبِسیَرِة َدّدی َو َابی علی ْبِن َاِبیكْلُمنْ ا

َاْولی ِباْلحّق َو َمْن َرَد َعَلّی هذا َاْصِبُر َحّتی َیْقِضَی الّلُه َبْیِنی َو َبةْیَن اْلَقةوِم َو ُهةَو َخْیةُر 
ْلةُت َو إلْیةِه كیا َاخی َو ما َتةْوِفیقی ِاَّل ِبالّلةه َعَلْیةِه َتَو  کِاَلیْ  ِمیَن َو هِذِه َوِصَیِتیكاْلحا

گدذرانی، فسداد و سدتمگری از  ؛... من نه از روی خودخواهی و نه برای خوشُاِنیُ  
ر  دهدف من از این سفر، امر بده معدروف و نهدی از من  هشوم؛ بل مدینه خارج می
اسد امت و احیای سنت و قدانون جددم ت، اصال  مفكام از این حر است و خواسته

س ایدن كداست. پدس هدر   الب و راه و رسم پدرم علی بن ابی رسول خدا
و  كندد س رد ك، راه خدا را پذیرفته است و هر كند حقیقت را از من بپذیرد و پیروی 

، من با صبر و استقامت راه خود را در پیر خواهم گرفدت ادا خداوندد ن ندپیروی 
  1«م است!كاو بهترین حا كه كند م  افراد حمیان من و این 

ربال، اصال  امدور امدت اسدالمی كحضر  هدف خویر را در مبارزۀ خونین 
ِِ َدّدی: »كردبیان  ِِ ِفی ُاَم  !«َو إَنما َخَرْدُت ِلَّطَلِ  اَلْصال

امروز در فرهنم سیاسی، واژۀ اصال  نقطۀ مقابا انقالب  كهر است كالزم به ذ
عنی سامان دادن امور اجتماعی، بده صدور  آرام و اددریجی؛ امدا اگدر قرار دارد؛ ی

گویندد. همدین واژه در اصدطال   ای و بنیادی باشد، آن را انقالب می اغییرا  ریشه
اددریجی   دهمتون اسالمی، در آیا  و روایا ، نقطۀ مقابا افساد است؛ اعدم از آن

 باشد یا بنیادی.
ن  ددر آیندده مم كده لبانه مخالفانی  سان به افسیر منفعت نیبد امام حسین
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َو َاَنی َلْم َاْخُرْج َاِشةرًا َو َل »است قیام حضر  را زیر سؤال ببرند، پاسخ داد و فرمود: 
 «َبِّطرًا َو َل ُمْفِسدًا َو َل ظاِلمًا.

رکـامربهمعروفونهیازمن4

یُد َاّْن آُمَر ِبة: »كردنامه بیان  در همان وصیت امام حسین اْلَمْتُروِف َو َاْنهةی َعةِن ُاِر
 «ر است. هدف من از این سفر، امر به معروف و نهی از من؛ ِر كاْلُمنْ 

َالّلُهَم ِاَّن هةذا َقْبةُر »گفت:  نار قبر پیامبركنیز حضر  هنگام خروج از مدینه در  
َو َقْد َحَضرنی ِمَن ْاألْمِر مةا َقةْد َعِلْمةَت. َالّلُهةَم  کَو َاَنا اْبُن ِبْنِت َنِبیّ  ُمَحَمٍد  کَنِبیّ 

راِم ِبَحةّق اْلَقْبةِر َو َمةْن كیا َذااْلَجالِل َو اَل کر َو أسثلُ كُر اْلُمنْ كِاّنی ُاِحّ  اْلَمْتُروَف َو ُانْ 
ََ لی ما ُهو لَ  ادو  خددایا! ایدن قبدر پیدامبر؛ ِرضًی  کِرضًی َو ِلَرُسولِ  کِفیِه ِاَّل اْخَتْر

 كدهآمدی رخ داده اسدت  است و من فرزند دختر پیامبر او. برای من پیر محمد
ر بیزارم. ای  ی را دوست دارم و از بدی و من دانی. خدایا! من معروف و نی خود می

در آن اسدت، از ادو  كده كسدیبخر! به احترام این قبر و  رامتكخدای ذوالجالل و 
مورد رضا و خشدنودی ادو و پیدامبر   كهم راهی را پیر روی من بگذاری خواه می

 1«باشد!
در این سخن هم، امام حسین ر اصدریم  دبر امر بده معدروف و نهدی از من 

«.ركُر اْلُمنْ كَالّلُهَم ِاّنی ُاِحّ  اْلَمْتُروَف َو ُانْ : »كند می  

ـاحيایسنتنبویوعلوی5

مبین، وارونده نشدان داده شیده و این دین كای مسیر سیاسی اسالم به بیراهه  در دوره
 2؛َو ُلِبَس اَلْسالُم ُلْبَس اْلَفْرِو َمْقُلوباً »فرمود:  شد. در این باره امیرالمؤمنین، علی
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 .«كنند جامۀ اسالم را وارونه بر ان می
َر ِبِسةیَرِة َدةّدی َو َابةی َو َاسةی»دارد:  نامه بیدان مدی در همان وصیت امام حسین 

ت، احیای سنت و قانون جدم رسدول كام از این حر و خواسته ؛طاِلٍ   ْبِن َاِبی علی
 «است.  الب و راه و رسم پدرم علی بن ابی خدا

ربال، احیای اسالم راستین كهدف از نهضت جاوید  كهمعنای این سخن این است  
، اسدالم ها در آن سنت نبوی و علوی، محور قرار دارد و با احیای این سنت كهاست 

 .كند  پوشیدن نجا  پیدا میاز وارونه 

ـتأمينامنيت6

َو »فرماید:  می  هاش در جمع حاجیان م ، ضمن سخنرانیحضر  سیدالشهدا
 «ا  در امان باشند.یدهد خواهم بندگان ستم؛ میثَمَن اْلَمّْظُلوُموَّن ِمْن ِعَباِدَك ی

موی، برای اأمین امنیت مردم ستم   دیده است.  یعنی مبارزه با ستمگران ا 

امالهیکـفراهمساختنبستریمناسببرایعملبهاح7

ْحَكاِمةكیَو »فرماید: آن حضر ، در همان سخنرانی می
َ
؛ ْتَمَل ِبَفَراِئِضَك َو ُسَنِنَك َو أ

 .«كنندمت عما ا ها و احو به واجبا ، سّنت
موی، فراهم ساختن بستری مناسدب، بدرای عمدا بده   یعنی مبارزه با ستمگران ا 

 ام و واجبا  الهی است.  اح

ومتحقکـتالشبرایبرپاییح8

ت یدابزاری اسدت بدرای حاكم ت آن است كه ح ومت از نگاه معصومانیواقع
كده ا ح ومت الهی بودند ین رو، امامان درصدد اش یاسالم و اجرای عدالت؛ از ا

اگرانده ین صور ، ح ومت دنیر ای؛ در غكنندۀ آن، اسالم را جاری و احقاق یدر سا
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. مطمئنداا كدردن امر اقددام یز، برای این نیدگاه آنان ارزش نداشت. امام حسیاز د
كدرد. در  اده مییدهای اسدالمی را پ داد، اسالم و ارزش ا مییاگر امام ح ومت اش 

وفده نوشدت: كای بده بزرگدان  ر  در نامده، حض هدر م زمان اقامت سیدالشهدا
َماُم ِإَّل اْلَحاِكُم ِباْلِكَتاِب اْلَقاِئُم ِباْلِقْسِط الةَداِئُن ِبةِد  یَفَلَتْمِر » ِن اْلَحةّق اْلَحةاِبُس یَما اإْلِ

َِ الَله  تداب خددا عمدا كبده  كدهاست  كسیبه جانم سوگند! پیشوا  1؛َنْفَسُه َعَلی َذا
سازد، معتقد به حّ  باشد و خود را به آن ه در راه خدا هست ، عدالت را محق  كند

 .«پایدار بدارد
ومت ح  بیان  در این نامه، هدف از قیام خود را، االش برای برپایی ح امام

 م  دتداب خددا حكبده »هدا:  اش وجود پیشوایی است با این ویژگی شاخصه كه كرد
و « معتقد بده دیدن خددا باشددمتدین و »، «كند م كعدالت را در جامعه حا»، «كند

 .«كند خود را وق  خدا و اهداف الهی »

هاـزدودنانحرافاتوبدعت9

ضدمن آن از بزرگدان بصدره دعدو  بده همیداری و  كهای در نامه علی حسین بن 
ْدُعوُكْم  یِإنّ : »كرده بود، عّلت و هدف از نهضت خویر را چنین بیان كردهمراهی 

َ
أ

مِ یِإَلی الَلِه َو ِإَلی َنبِ 
ُ
َِ َقْد أ َّن الُسَن ِِ ّْن ُتِج یِه َف ِِ ْمةِر یَو ُتِّط  یُبوا َدْعَوتِ یَتْت َف

َ
ْهةِدُكْم  یُتوا أ

َ
أ

. سدّنت خدوانمتداب خددا و سدّنت پیدامبرش مدیكمدن شدما را بده ؛ َل الَرشادیَسبِ 
نهیدد، شدما را بده راه رشدد و اگر بر دستورهایم گدردن  از بین رفته است. پیامبر

 2.«كردرستگاری هدایت خواهم 
َِ َقةد »ای دیگر به شیعیان بصره نوشت: نیز در نامه أّّن السّنِ َقد ماَتةت َو الِبدَعة
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ح
ُ
هدا دعدو  ن بددعتكدردهای حدّ  و ندابود  ن نشانهكرد؛ من شما را به زنده تییأ

  ».1كنم می
ز كها امر زدودن انحرافا  و بدعت ن دین جدش وكرددر اینجا هم، امام به زنده 

 .كند  می
طیع عبدالله بن »در مالقا  با  امام حسین از حضر  دربدارۀ چرایدی  كه« م 

َاّن َاقةِدَم  یسةثُلَوننیِاَّن َاهَل الُكوَفِ َكَتُبوا ِاَلةَی : »وفه پرسیده بود، فرمودكهجر  به 
وفیان به من نامده نوشدته و از ك؛ أماِتِه الِبَدع اِ  َمتاِلِم الَحّق َو یِهم ِلما َرُدوا ِمن ِاحیَعلَ 

هدای حدّ   با رهبری من( نشدانه كه؛ چون امیدوارند )اند به نزدشان بروممن خواسته
 »!2ها نابود شودعتزنده و بد

هدا بیدان  ، هدف از قیامر را احیای دین و زدودن بددعتباز هم امام حسین
 ه است.كرد

ـانجاموظيفۀدینی10

و  كدردن راه با فرزدق شداعر برخدورد یوفه، در بكت به كر حریدر مس نیحس امام
 «وفه چه خبر؟كاز مردم »د: یپرس

ْلَت ُقُلوُب الَناِس َمَت یاْلَخبِ »فرزدق گفت:  
َ
ْس  کَر َسث

َ
َو اْلَقَضةاُ   کیةاُفُهْم َعلَ یَو أ

گاهی پرس شاُ ؛یْفَتُل ما یْنِزُل ِمَن الَسَماِ  َو الَلُه ی دی، من خوب آنان را یاز شخص آ
رهایشان با دشمنان شما و قضا و قدر یهایشان با شماست؛ ولی شمش شناسم. دل می

 «بخواهد خواهد شد. كهشود و خداوند آن گونه  الهی، از آسمان نازل می
ْمُر َو  َصَدْقَت ِلَله »  حضر  در پاسخ فرمود:  ُبَنا ُهَو فِ یَل كاأْلَ ٍّن ِإّْن َنَزَل  یْوٍم َر

ْ
َشث

َداِ  الُش 
َ
ِر َو ِإّْن َحةاَل كاْلَقَضاُ  ِبَما ُنِحُ  َفَنْحَمُد الَلَه َعَلی َنْتَماِئِه َو ُهَو اْلُمْسَتَتاُّن َعَلی أ

                                                           

 . 23، ص 4 ، ج فی التاریخ الكاملاثیر،   . ابن1

 . 346، ص الطوال االخباردینوری، ابن قتیبه ال .2



  185 )ع(نیعاشورا از نگاه امام حس امیاهداف ق

ار كدراست گفتی  َرَته؛یَتُه َو الَتْقَوی َسِر یاَّن اْلَحُق نِ كْبُتْد َمْن یاْلَقَضاُ  ُدوَّن الَرَداِ  َفَلْم 
  م و بدهیخواه اری است؛ پس اگر به آن ه ما میكست خداست! او هر روزی در به د

د، ما خداوند را بدرای یروزی ااهری بر دشمن( قضای الهی فرود آیم )پیآن خشنود
ر یرگزار روی شیم و او خود نیگزار است، سپاس ه كردت یبه ما عنا كهی یها نعمت
آن   سدت از خواسدتۀیو اگر قضای الهی به دلخواه ما نشد، پدس دور ن كند ت یرا عنا
  1.«كند شه یاری پكزیتر ح  باشد و پرهین كه كسی

 شمارد. در این سخن، حضر  هدف از قیامر را انجام وایفۀ دینی برمی

گراییواماتۀباطلـحق11

َسدم»، در منزل حضر  سیدالشهدا َّن َهةِذِه إِ »، در جمدع یدارانر فرمدود: «ذوح 
ْدَبَر َمْتُروُفَها َفَلْم یا َقْد َتَغ یالُدنْ 

َ
َْ َو أ َْ َو َتَنَكَر َنةاِ  َو یَر ِِ اإْلِ ٌِ َكَصةاَب ْبَق ِمْنَها ِإَّل ُصةَباَب

َّن اْلَحَق َلیٍش َكاْلَمْرَعی اْلَوبِ یُس َع یَخِس 
َ
َلَتَرْوَّن أ

َ
َّن اْلَباِطةَل َلیِل أ

َ
ْنَهةی یْتَمةُل ِبةِه َو أ

ا، یر رفته و باقی نمانده از دنیها یر كرده و منفور شده است. خوبییا اغین دنیا ؛َعْنه
ارزشدی،  زنددگی بدی کی بماند. انددكای كه در اه آن اند ای مانند كاسه مانده  مگر اه

شدود و از با دا  ید كه به ح  عما نمینبی ی؛ مگر شما نمکهم ون چراگاه خطرنا
  2«ستند؟!یزان نیگر

 ه است.كردگرایی و امااۀ با ا معرفی  هدف را ح  امامالم، كدر این 
یداحی، در مندزل   پس از برخورد با سپاه حدّر بدن حضر  اباعبدالله یزیدد ر 

فرمانروای ستمگری را  كسیفرمودند اگر  خدا ای مردم! رسول »فرمود: « َبیَضه»
 خددا  سته، بدا سدّنت رسدول ه، پیمان الهی را شكردحرام خدا را حالل  كهببیند 

                                                           

 . 67، ص 2، ج اداالرش ؛ شیخ مفید،71، ص5، ج الفتوحاعام كوفی،   . ابن1
، 75 ، ج بحتار األنتوارمجلسدی،  ؛404، ص 5، ج تاریخ االمم و الملتوک بری، محمد بن جریر . 2

 . 116ص 



   1394راهیان نور ويژۀ محرم الحرام  توشۀ ره 186

 

و در برابدر  كند مخالفت ورزیده و در میان بندگان خدا با گناه و اجاوزگری رفتار می
او را در جایگاه عدذاب آن سدتمگر  كهار و گفتار خود برنخیزد، بر خداست كرداو با 

، ا اعدت از فرمدان اینها ان به فرمانبری شدیطان داده كهبدانید  . ای مردم!قرار دهد
، درآمددهای هكدرد، فساد را نمایان ساخته، حددود خددا را اعطیدا هكردالهی را رها 

، حدرام خددا را حدالل و المال( مسلمانان را به خدود اختصداص داده عمومی )بیت
ادرین فدرد بدرای اغییدر )سرنوشدت و امدور و مدن شایسدته اندهكردلر را حرام حال

   1«مسلمانان( هستم.
ن دیدن كدردحضر  در این سخنرانی، نیز هدف اقداماار را در راسدتای زندده 

در برابدر  كدهسداخت  ند. وایفۀ دینی، بر امام واجب میدا می جدش رسول الله
هایر  های خدا را حالل شمرده، فرمان حرام كهومتی  ؛ حكند ومت اموی قیام  ح

 .ه بودكردمخالفت  را نادیده گرفته و با سّنت رسول خدا
در مقابدا  سپاه عمرسعد برای نبرد با امدام كهن، روز عاشورا هنگامی یهم ن

 كردان اصحاب خود سخنرانی یبرخاست، در م حضر  قرار گرفت، امام حسین
 »و فرمود: 

َ
َْ َحَتی یا َقْد َتَغ یَها الَناُس ِإَّن الُدنْ یأ ْدَبَر َمْتُروُفَها َو اْسَتَمَر

َ
َْ َو أ َْ َو َتَنَكَر َر

َناِ  َو َخِس یَلْم  ِِ اإْلِ ٌِ َكُصَباَب َلَتَرْوَّن ِإَلی یٍش َكاْلَمْرَعی اْلَوبِ یُس َع یْبَق ِمْنَها ِإَّل ُصَباَب
َ
ِل أ

نّ  یْلُمْؤِمُن فِ ْرَغِ  ایَتَناَهی َعْنُه َفلْ یْتَمُل ِبِه َو اْلَباِطِل َلیاْلَحّق َل ِِ ّبةِه َفة َری  یِلَقةاِ  َر
َ
َلأ

ََ ِإَّل َسَتاَدًة َو اْلَح  ََ الَّظاِلِم یاْلَمْو ا دگرگون و منفور ین دنیای مردم! ا 2؛َن ِإََل َبَرماً یاَة َم
ای  ای همانند كاسده مانده  ا باقی نمانده، مگر اهیر رفته است. از دنیها یشده و خوب

؛ مگدر کارزشی، هم ون چراگاه خطرندا زندگی بی کبماند. اندی ككه در اه آن اند
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سدتند ادا مدؤمن رغبدت یزان نیشود و از با ا گر ید كه به ح  عما نمینبی یشما نم
پروردگار خود؟! من مرگ را جز سعاد  و زنددگی بدا االمدان را جدز   د به لقایینما

 « نم!یب مشقت و محنت نمی
 


