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  | گفتار پیش | 

 مسللمانان ستیزی ستم و اسالم داشتن نگه زنده در عاشورا مقدس تنهض
 نقلللش ،علللالم طلبلللان علللدالت و خواهلللان آزادی همللله بلکللله و شلللیعیان ویللل ه بللله

گری تأثیرگللراری و اهمیللت .دارد و داشللته اساسللی  حادثلله ایللن سللازندگی و احیللا
گون هلای انگیزه بله برخلی تا شده سبب  نهضلت ایلن و وندشل کلار بله دسلت گونلا
 نهضللت ایللن ضللد بللر و دهنللد جلللوه نابخردانلله و منطقللی غیللر حرکتللی را دسمقلل

 .دهند ترویج و نشر را ابهاماتی و شبهات بزرگ و مقدس
 از نجللات بللرای هللا ملت کلله انللد فهمیده خللوبی بلله اسللالم و بشللریت دشللمنان

 از پللریری الگللو بللا تواننللد می آزادگللی و عللزت آوردن دسللت بلله بللرای و سللتم و ظلللم
   .ستندیبا آنها ستم و ظلم برابر در عاشورا نهضت

 تجدیللد را اسللالم ؟ع؟حسللین امللام شللهادت اسللت معتقللد ؟هر؟مطهللری شللهید
 حیللات و بللود اسللالمی و الهللی بللزرگ حماسلله یلل  او نهضللت زیللرا 1کللرد؛ حیللات
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۴6 جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 .شلد پیلدا اسلالم در رونقی ،ایشان شهادت از پس و دمید اسالم عالم در ای تازه
 ریخلت را تلرس .کلرد زنده را مسلمانان روح د،خو بزرگ حرکت با ؟ع؟حسین امام
 فرملا حکلم جامعله روح بلر معاویله دوره تملام در کله را اسارتی و بردگی احساس و

 احسلاس .داد شخصلیت اسلالمی جامعله بله ،دیگر عبارت به و کرد تضعیف بود،
 اجتمللا  بللرای آن از بللارتر ای سللرمایه کلله اسللت مهمللی بسللیار مسللهله شخصللیت
 حضللی  از را آنللان و داد عللر  مللردم بلله ؟ص؟اسللالم پیغمبللر چللهآن .نللدارد وجللود
 در امللا .داد شخصللیت مللردم آن بلله کلله بللود ایمللانی رسللاند، عللزت اوج بلله پسللتی
 اسللالمی شخصللیت رفللتن بللین از موجللب خللود های سیاسللت بللا ناامویلل مقابلل ،
 .کرد احیا را شخصیت آن ؟ع؟حسین امام لیو شدند

 داده هلد  و عشل  آنهلا بله کله اسلت ایلن بله مللت یل  به دادن شخصیت
 کله سلال بیسلت از بعلد .ردکل پلا  هلا عشل  آن روی از را غبلار و گرد اینکه یا شود،
 فرمود: ؟ع؟حسین امام بود، شده فراموش اسالم تعالیم

الم االسالم علی و» ة ُبلیت قد ِاذ   الس َّ ید مثل براِع  األم  ی ...یز ِشرا   اخرج لم ان   اَّ
طرا   و ،ال و المفسدا   و البَّ ما ظالما  ة فی االصالح لطلب خرجت ان   1.«جدی ام 

 تحمل  و بردبلاری غیلرت، درس و داد ملردم بله نیلازی بی و استغناء حس   او
 حسلین گوینلد می اینکله جلوا  در پلس .آموخلت آنلان بله را هلا سلختی و شداید
 در ای تللازه روح او کلله گفللت بایللد شللد، زنللده اسللالم دیللن کلله کللرد چلله ؟امهع؟علللی بللن

 هملان و ریخلت را ملردم تلرس آورد، جلوش بله را هلا خلون دمید، اسالمی جامعه
 2.شدند تبدی  درور مردم عده ی  به ترسو، مردم
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 .۴7۱-۴0۴، صص۴، حماسه حسینی، ج؟حر؟مرتضی مطهری .2



  ۴۴گفتار  پیش

 تاری  صفحه و نورانی و سفید صفحه :دارد نظیر بی صفحه دو کربال حادثه
 .ظلمانی و سیاه و

   فرمایند: می که ؟هر؟مطهری شهید استاد تعبیر به
 در حتلللی کللله ای گونللله بللله .اسلللت ماننلللد بلللی جنایلللت تنلللوع نظلللر از»

 بلله شللدند مرتکللب انللدلس در هلا اروپللا ی آنچلله و صلللیبی هللای جنل 
گر .رسد نمی آن پای  شلعر بایلد فقلط کنلیم نگلاه صفحه این به فقط ا
 .بس و بگوییم مرثیه
 انسلانیت حقیقلت، تجللی نورانیت، و افتخار و حماسه آن دیگر صفحه

 .ببالللد خللود بلله آن برابللر در دارد حلل  بشللریت و اسللت پرسللتی حلل  و
 .چربلد می آن جنلایی جنبله بلر برابلر صلد حادثله ایلن حماسلی جنبه
 .شود می تر زنده شهادتش از پس و است مکتب ی  ؟ع؟حسین امام
 بعللد ولللی شللد، تمللام و کشللت را ؟ع؟حسللین کللرد می گمللان امیلله بنللی

 صللاحبدرن کعبلله او تربللت .شللد تللر زنللده ؟ع؟حسللین امللام کلله فهمیللد
 موفلل  هرگللز امللا کننللد، خللرا  را قبللرش گرفتنللد تصللمیم ازبلل و اسللت
 شللهادت اسللالم، نظللر از .ببرنللد بللین از را او مکتللب و یللاد و نللام نشللدند
 1.«بود آمیز موفقیت اجتماعی و فردی دیدگاه از ؟ع؟حسین امام

 بسلته را عاشلورا نهضلت بلا مقابله های راه همه اسالم، دشمنان که هنگامی
 نهضلللت ایلللن در ابهاملللات ایجلللاد و شللبهات تلللرویج و تحریلللف بللله دسلللت یافتنللد
 و تضللعیف را عاشللورا هللای درس شللیوه ایللن بللا خللود زعللم بلله تللا پرداختنللد عظللیم
 تلر آوازه پلر روز هلر او مانلدگار حماسله و عللی بلن حسلین خلون وللی ،کننلد رن  کم
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۴۱ جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 ماننلد طلبلان علدالت و خواهلان آزادی و مبارزان میان در حسین نام و شود می
 ،سلتا ظالملان و ظللم ضلد بلر مبارزه از سخن جا هر و درخشد می انتاب گوهری
 .است مطرح الگو ی  عنوان به عاشورا نهضت

هایی در ملورد نهضلت عاشلورا و  مجموعه حاضر در بردارنده پرسش و پاسخ
کله در واقلی ایلن نوشلتار پاسلخ بله برخلی از  موضوعات دیگر در باره آن می باشلد 
باشلد و بلا عنلوان پرسلمان  ملی؟ع؟ ام امام حسلینشبهات و ابهامات در مورد قی

 در دو مجلد تنظیم شده است.« رسالت حسینی»عاشورایی 
 گلاهیجا؛ آن هخچیتار و فلسفه ،یعزاداردر جلد اول چهار فص  با عناوین:  
 و توسل و ؟ع؟ نیحسل املام امیلق و عاشلورا نهضلت؛ ؟ع؟نیحسل املام تیشخص و

گردیده است. و پاسخ، تدوین و در ذی  هر فص  پرسش شفاعت  هایی مطرح 
کلربال و سلایر شلهداء و آزادی این اثر را به کله بله آن  سلید شلهدای  خواهلانی 

کردند و بر ضد ظلم و ستم قیام نمودند، تقدیم می  کنم. حضرت و یارانش اقتدا 
 بللن  حسللین روح شللادی موجللب و متعللال خداونللد رضللای مرضللی امیللدوارم

 .شود ؟امهع؟علی
 امیرخانی علی
 مقدس قم

  شمسی 1134 ،قمری 1417 محرم
 

 



 

 شد؟ آغاز زمانی چه از عزاداری .1
 عصللر بلله عللزاداری پیشللینه کلله شللود می اسللتفاده چنللین اسللالمی روایللات از

 بللرای الهلی انبیلای هملله اسلت آملده روایللات در کله چنان گردد؛ بلازمی پیلامبران
 اند: کرده عزاداری ؟امهع؟لیع بن حسین حضرت

ا وَّ  ...» ِبی ِمن   مَّ   نَّ
ِتی وَّ  ِإال َّ

 
ا یأ یهَّ ا وَّ  ِإلَّ ِكی وَّ  یُزوُرهَّ ىی یب  لَّ ىاِبِ   عَّ الَّ َّ  وَّ  ُمصَّ بَّ ىر   ِفىی ِلكَّ

 ِ
م   ُكل  ة   یو  یارَّ ِة  ِمنَّ  ِز ِئكَّ ن ِ  وَّ  ال مَّالَّ جِ

ِس  وَّ  ال  ن  ِ
ا اْل  ِإذَّ ت   فَّ انَّ ُة  كَّ یلَّ ىِة  لَّ ُمعَّ جُ ىزُِ   ال  ىا ین  یهَّ  ِإلَّ

ُعونَّ تِ  فَّ  س  ل 
َّ
لَّك   أ ُكونَّ  مَّ لَّی یب  یِن  عَّ سَّ حُ ُكُرونَّ  وَّ  ؟ع؟ال  لَّ  یذ  ض   1؛... فَّ

 و کلرده زیلارت را آن و آملده کلربال به اینکه مگر نبوده پیامبری هیچ ...
 و جنیان مال که، از جمعی روز هر و است گریسته آن های مصیبت بر

 برسلد، فلرا علهجم شلب کله زملانی و آینلد؛ می کلربال زیارت به ها انسان
 و گریلله ؟ع؟حسللین امللام بللرای و آینللد می کللربال بلله فرشللته هللزار هفتللاد
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۴0 جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 .«...پردازند می حضرت آن فضای  نق  به و کنند می عزاداری
 املام حضلرت غیلر بلر پیلامبران علزاداری از هایی نمونه به توان می همچنین

 مانند: کرد؛ اشاره هم ؟ع؟حسین
 حضلللرت ملللرگ خبلللر شلللنیدن در ؟ع؟یعقلللو  حضلللرت علللزاداری و گریللله اللللف 
   :؟ع؟یوسف

ْت  َو  یوُسَف  َعلی َأَسفی یا...>  1؛َكِظیم   َفُهَو  اْلُحْزِن  ِمَن  َعیناُه  اْبیض َ

 امللا شللد، سللفید انللدوه از او چشللمان و یوسللف  بللر اسللفا وا گفللت:...
 .<[کرد نمی کفران هرگز و] برد می فرو را خود خشم

کرم پیامبر عزاداری و گریه     ؛؟ع؟حمزه حضرت ادتشه در ؟ص؟ا
کلرم پیلامبر علزاداری و گریله ج   حضللرت و ؟اهع؟خدیجله حضلرت رحللت در ؟ص؟ا
 ؛؟ع؟ابوطالب
کرم پیامبر رحلت در ؟اهع؟زهرا حضرت عزاداری و گریه د   ؛؟ص؟ا

 نیکسرشلللت بنلللدگان و عزیلللزان بلللر الهلللی اولیلللای گریللله و علللزاداری بنلللابراین
 .است طورنی ای پیشینه دارای متعال، خداوند
 بله ایلران شلیعیان میلان در ؟ع؟حسلین املام حضلرت بلرای علزاداری مراسم 

 حکوملللت در ق ۹۵۹ و ۹۵۱ سلللال بلللار اوللللین یافته، سلللازمان و گسلللترده صلللورت
 بلا ملردم کردنلد اعالم که صورت این به شد؛ انجام معزالدوله دستور به و بویه آل

 .کنند ابراز را خود اندوه سیاه، جامه پوشیدن
 و کلرد، اعلالم رسلمی ملرهب را تشلیی مرهب که صفویه زمان در مراسم این 
 .یافت ادامه زند خان کریم زمان در هم آن از بعد
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  ۴7فص  اول: عزاداری، فلسفه و تاریخچۀ آن 

 بسللیار شللاه، ناصللرالدین ویلل ه  بلله قاجللار، حکومللت زمللان در عللزاداری مراسللم 
 نیللز و محللرم اول دهلله در عاشللورا، روز بللر عللالوه و اسللت بللوده گیر چشللم و باشللکوه
 .شد می برگزار عزاداری مراسم هم ؟مهع؟معصوم نپیشوایا دیگر شهادت ایام

 بلا وللی شلد، محلدود تلدریج  به دوم و اول پهلوی دوران در عزاداری مراسم
 بله عزاداری های دسته و یافت گیری چشم رون  دوباره اسالمی انقال  پیروزی
 برخللللی در مشللللارکت بللللا حتللللی آنهللللا .گرفتنللللد  شللللک  منسللللجم و مللللنظم صللللورت
 .کردند می کم  اسالمی جمهوری نظام به سیاسی، و فرهنگی های فعالیت

 عزاداری( )فلسفه کنیم؟ می عزاداری چرا .2
 دین، بزرگان رثای در عزا و نوحه مراسم برگزاری و عزاداری از هد  ش  بی
 مهلم امر این در نیز دیگری مهم اهدا  بلکه نیست؛ آنها مظلومیت بر گریه تنها
 کرد: اشاره  ذی موارد به توان می که است نهفته

 بللللاره دراین ؟هر؟خمینللللی امللللام :اسللللالم داشللللتن  نگلللله  زنللللده و حفلللل  الللللف 
 فرمایند: می

 آن .سیدالشهداسللت تللبکم حفلل  بللرا  ؟ع؟سیدالشللهداء روضلله»
 اصللللالا  نخوانیللللد، را ؟ع؟سیدالشللللهداء روضلللله گوینللللد مللللی هکلللل سللللانیک

 چه؛ یعنی دانند نمی و بوده چه ؟ع؟سیدالشهداء تبکم فهمند نمی
 1.«را تبکم این ردهک حف  ها روضه این و ها گریه این نددان نمی

 ؛؟جع؟عصر امام بوی ه ؟مهع؟معصوم پیشوایان با قلبی عمی  پیوند برقراری   
 حضلللللرت علللللزاداری کنلللللار در آن نشلللللر و دینلللللی معلللللار  بلللللا آشلللللنایی ج 
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۴5 جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 ؛؟ع؟سیدالشهداء
گرفتن با نفس تزکیه و تربیت د   ؛عاشورا های آموزه فرا
 حضرت که گونه همان :ظالم با مبارزه و مظلوم از حمایت میعمو اعالن  له
 فرمودند: خود قدر گران یاران به خطا  کربال مسیر در ؟ع؟حسین امام

ِی» ىالَّ  فِإن  رَّ
َّ
تَّ  أ   ال مَّو 

ة   ِإال َّ ادَّ عَّ یاةَّ  وَّ  سَّ حَّ عَّ  ال  اِلِمینَّ  مَّ
  الظ َّ

ما   ِإال َّ رَّ  1؛بَّ
 ستمگران با گیزند و بینم نمی سعادت جز را مرگ من که درستی به
 .«دانم نمی ذلت و خواری جز را

گون اقشللللار میللللان در یکپللللارچگی ایجللللاد و   ؟هر؟نللللییخم امللللام :مللللردم گونللللا
 ند:یفرما می

 میدهل ملی انیلجر  یسل ، اش نیهم با هک میهست اسییس هیگر ملت   ما»
 2.«...است ستادهیا اسالم مقاب  در هک ییسدها مینک می خرد و

 شلما چله  تر    هماهن  نیا از نند،کب هیرگ همه بخوانند، روضه همه
 نهلایا کلی بشلود  هماهنل  طور نیا ملتی ی  هک دیدار سراغ جاک در
 در ...اسلت ردهک هماهن  ؟ع؟دالشهدایس را اینها رده ک هماهن  را
 نیلللا ...باشللند هماهنللل  طللور نیا ملللردم دیللدار سلللراغ عللالم جللا ک

 1.«دینده دست از را هماهنگی

 گریست؟ باید ؟ع؟حسین امام عزاداری در چرا .3
 در کله اسلت فراوانلی پلاداش کربال، های مصیبت بر گریه دلی  ترین مهم الف 
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  ۴۳فص  اول: عزاداری، فلسفه و تاریخچۀ آن 

 انللد؛ کرده ترغیللب آن بلله را شللیعیان و شللده بیللان کللار ایللن بللرای متعللدد روایللات
 در گریلله بله تظلاهر حتللی و دیگلران درآوردن گریله بله و کللردن گریله بلرای کله چنان
 است: شده داده بهشت هوعد ،؟ع؟حسین امام عزای

ا َّ » ُن  قَّ اُو  اب  :وطَّ ِوی س  ن   ُر ُسوِ   آِ   عَّ ُهم   ؟مهع؟الر َّ ن َّ
َّ
اُلوا: أ ن   قَّ ی مَّ كَّ ی وَّ  بَّ كَّ ب 

َّ
ا أ  ِفینَّ

ة   ُ   ِمائَّ لَّ ُة  فَّ ن َّ جَّ ن   وَّ  ال  ی مَّ كَّ ی وَّ  بَّ كَّ ب 
َّ
م ِسینَّ  أ ُ   خَّ لَّ ُة  فَّ ن َّ جَّ ن   وَّ  ال  ی مَّ كَّ ی وَّ  بَّ كَّ ب 

َّ
ِثینَّ  أ الَّ  ثَّ

  ُ لَّ ُة  فَّ ن َّ جَّ ن   وَّ  ال  ی مَّ كَّ ی وَّ  بَّ كَّ ب 
َّ
ینَّ  أ ِر ُ   ِعش  لَّ ُة  فَّ ن َّ جَّ ن   وَّ  ال  ی مَّ كَّ ی وَّ  بَّ كَّ ب 

َّ
ة   أ ىرَّ شَّ ىُ   عَّ لَّ  فَّ

ُة  ن َّ جَّ ن   وَّ  ال  ی مَّ كَّ ی وَّ  بَّ كَّ ب 
َّ
اِحدا   أ ُ   وَّ لَّ ُة  فَّ ن َّ جَّ ن   وَّ  ال  ی مَّ كَّ ا بَّ ُ   تَّ لَّ ة فَّ ن َّ جَّ  1؛ال 

 را نفلللر صلللد یلللا و کنلللد گریللله  ؟مهع؟بیلللت )اه  ملللا مصلللیبت در هلللرکس ...
گر و است بهشت او پاداش یاند،بگر  بگریانلد، را نفر پنجاه و کند گریه ا

گللر و اوسللت بللرای بهشللت  هللم بللاز بگریانللد، را نفللر سللی و کنللد گریلله ا
گر و است بهشت او پاداش  بهشلت بگریاند، را نفر بیست و کند گریه ا

گلللر و اوسلللت آن از  بهشلللت همچنلللین بگریانلللد را نفلللر ده و کنلللد گریللله ا
گللر و اوسللت پللاداش  او پللاداش بگریانللد، هللم را نفللر یلل  و کنللد گریلله ا
کی و گریه حالت که کسی همچنین و است بهشت  باشلد، داشلته تبلا
 .«اوست پاداش بهشت

  وَّ  ...؟ص؟اهلل رسو  قا »
ن   ُكل ُ ی مَّ كَّ ُهم   بَّ لَّی ِمن  اِب  عَّ ىیِن  ُمصَّ سَّ حُ ا ؟ع؟ال  نَّ ىذ  خَّ

َّ
 أ

اُه  وَّ  ِبیِدِه  نَّ ل  خَّ د 
َّ
ةَّ  أ ن َّ جَّ ُة  یا ال  اِطمَّ   فَّ

ین   ُكل ُ ِكیة   عَّ ا مَّ  بَّ ِة  یو  ِقیامَّ   ال 
ین   ِإال َّ ت   عَّ كَّ ىی بَّ لَّ  عَّ

اِب  یِن  ُمصَّ سَّ حُ ا ؟ع؟ال  هَّ ِإن َّ ة   فَّ ة   ضاِحكَّ ِشرَّ ب  تَّ ِعیِم  ُمس  ِة  ِبنَّ ن َّ جَّ   2؛...ال 
کرم پیامبر  گریله ؟ع؟حسلین املام مصیبت در که هرکس فرماید: می ؟ص؟ا
 فاطمله  ا .کنلیم   می بهشت داخ  را او و گیریم  می را دستش ما کند،

                                                                                                                                                      
 .۱55، ص۱۱محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج .1
 .همان .2



۱6 جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 مصلیبت در کله چشلمی از غیلر اسلت گریلان قیاملت فلردا  چشلمی هر
 خواهلد خنلدان چشلم، آن صلاحب کله راستی به کند؛ گریه ؟ع؟حسین
 .«شد خواهد داده و  به بهشت ها  نعمت م ده و شد
ن  » ِبی عَّ

َّ
ِد  أ ب  : ؟ع؟اهلِل  عَّ ا َّ ُس  قَّ فَّ ُموِم  نَّ ا ال مَّه  ِمنَّ ِبیح   ِلُظل  س  م ُ  وَّ  تَّ ا ُ  هَّ نَّ اده لَّ  1؛ِعبَّ
 ملا مظلومیلت خلاطر بله کله کسی َنَفس فرماید: می ؟ع؟صادق امام...

 عبللللادت مللللا، بللللرای او نللللاراحتی و اسللللت تسللللبی  شللللود انللللدوهگین
 ..«...است

 دردی هلم آن، وسلیله بله افلراد کله است هگری عزاداری، نمادهای از یکی   
 شایسللته پللس دارنللد؛ می ابللراز او خانللدان و عللزا صللاحب بللا را خللود درونللی عمیلل 
 و کنلد ابراز ؟اهع؟زهرا حضرت وی ه  به رسالت، خاندان با را خود دردی هم که است
 .گیرد قرار حضرات آن خاص عنایات مورد
 مصللادی  از ؟ع؟شللهداءسیدال حضللرت های مصللیبت بللر گریلله و عللزاداری ج 
 آن واضل  دلیل  و  شلده شلمرده دیلن فلروع جلزء کله اسلت تبری و تولی برجسته
 فرماید: می که است قرآن آیه این هم

َة  ِإلا َ  َأْجرا   َعَلیِه  َأْسَئُلُكْم لا ُقْل >  2؛اْلُقْربی فِی اْلَمَود َ
 جللز کنم نمللی درخواسللت رسللالتم بللر شللما از پاداشللی هللیچ مللن بگللو

 .< ؟مهع؟بیتم )اه  نزدیکانم داشتن دوست
 در مؤمنلللللان کللللله اسلللللت هملللللین نیلللللز ؟مهع؟معصلللللوم پیشلللللوایان سلللللفارش د 
 باشند: شاد هایشان شادی در و غمنا ، آنان های مصیبت
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  ۱۴فص  اول: عزاداری، فلسفه و تاریخچۀ آن 

ىىارَّ  وَّ  ...:؟ع؟علىىی قىىا » تَّ ىىا اخ  نَّ ة   لَّ ا ِشىىیعَّ نَّ ُصىىُرونَّ ُحىىونَّ  وَّ  ین  رَّ ىىا یف  ِحنَّ رَّ ُنىىونَّ  وَّ  ِبفَّ زَّ  یح 
ا ِننَّ ز   1؛...ِلحُ
 پیروانلللی و شلللیعیان ملللا، بلللرا  خداونلللد فرمایلللد: می ؟ع؟عللللی املللام
 خوشللحال مللا خوشللحالی بللا کننللد، مللی یللار  را مللا کلله اسللت برگزیللده
 .«گردند می محزون ما اندوه و غم در و شوند می

 گریهه عهزاداری در چهرا په  .اسهت شهد  نههی کهردن گریهه شناسی روان در .4
 کنیم؟ می

ع در آنهلللا از برخلللی کللله دارد انلللواعی گریللله  شناسلللی، روان عللللم و علللر  و شلللر
 .اند شده نکوهش دیگر برخی و است شده سفارش حتی و ستایش
 چنلللین تلللوان یم کننلللد، می انیلللب ها  اشللل هکللل را ییهلللا امیپ و هیلللگر انلللوا 
 برشمرد:
گللاهی، اثللر بللر هکلل افللراد  زبللونی: و عجللز هیللگر .۴  ییللپروا بی یللا لوحی سللاده ناآ

 و ذللت ورطله بله ناصلال ، انییلجر ایل شلخص ستم دلی  به اناا یاح یا و خودشان
 راه ننلد،ک ملی خطر احساس شیخو هستی و منافی برا  و اند افتاده تیمظلوم
 .اسللت ذلللت و نللاتوانی سللر از گریلله گریلله، نللوع ایللن کلله نللدیجو می هیللگر در را چللاره
   د:یسرا می نیچن ز یتبر صا ب
 مللدار روا سللتمگر شیپل عجللز اظهلار
 

 آتلللش انیلللطغ باعللل  بلللا ک  اشللل 
 اسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت

 
 گلردش بهانله به ؟ع؟عقو ی حضرت فرزندان هک هنگامی دروغ: و ریتزو هیگر .۱
 چاه به را او حسادتشان دلی  به و بردند صحرا به را ؟ع؟وسفی حضرت باز ، و

 دادند: نشان را برادرشان نیخون راهنیپ و ردندک هیگر پدر مقاب  در انداختند،
                                                                                                                                                      

 .۴۱۱العقول، ص شعبه حرانی، تحف ؛ ابن۱۱ح ، ذی ۴7، ص0۵محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج .1



۱۱ جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 1ون؛كبی عشأ اباهم جاؤا و>
 .<بازگشنند پدر نزد ریانگ چشم با شبانه و

 .بود نیدروغ آنان هیگر البته
 است: فرموده ؟ع؟علی امام مانی:یپش هیگر .۹

 2؛ل  غفر ذنب، من یكب من»
 .«شود می آمرزیده ند،ک هیگر داده، انجام هک گناهی دلی  به سکهر

 بلللن سلللییع حضلللرت هکللل ردهکللل تیلللروا خلللود اجلللداد از نیلللز ؟ع؟صلللادق املللام
 ت:اس فرموده ؟امهع؟میمر

 1؛ئت یخط علی یكب ...لمن طوبی»
 .«ندک هیگر شده، بکمرت هک گناهی برا  هک سیک حال به خوشا

 گوید: می رومی، مال 
  اشللللل از عتلللللا ، زان آدم هکلللللزان

 رسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت
 

 پرسللللت توبلللله دم باشللللد، تللللر  اشلللل 
 نیزملللللل بللللللر آمللللللد آدم ه،یللللللگر بهللللللر 

 
 4نیوحلللللز انیلللللگر و نلللللارن بلللللود تلللللا 

 دلللدادگی و احسللاس بللا یز هللا  جلوه از ییکلل شللوق هیللگر شللوق: هیللگر .۱ 
 شیخلو دلبنلد فرزنلد دور ، ها سلال از پلس هک مادر  اش  مانند است؛ آدمی
 دسلت معشلوق وصال به طورنی فراق از بعد هک عاشقی یا رد؛یگ می آغوش در را
 .ریزد می شوق اش  و ابدی می

 ند:یفرما می ؟ع؟علی امام
                                                                                                                                                      

  .۴0یوسف، آیه  .1
  .۴۱۳حسن دیلمی، ارشاد القلو ، ص .2
 .۹۱6، ص۴۱محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج .1
 .۱۱مثنو  معنو ، دفتر اول، ص .۱



  ۱۹فص  اول: عزاداری، فلسفه و تاریخچۀ آن 

 1؛بركاال الفزع من إمانا ل  تبكو ها،ی ف اهلل ن كإس الجن  الی شوقا یكب من»
 در را او متعلال خداونلد نلد،ک هیلگر بهشلت بلرای اقیاشت سر از سکهر
 اضللطرا  و وحشللت از را او ناملله املامن و سللند و دهللد سللکونت آنجلا
 .«سدینو می امتیق روز بزرگ

 .سلن  نله اسلت، قللب دارد، نهیس در انسان آنچه دلسوزی: و رحم گریه .۵
 درد ایلل میتللی  اشلل شللدن جللاری هماننللد یکدردنللا هللا صللحنه برابللر در قلللب

 و شلود می متلأثر دست،یته و ناتوان رمردییپ بیچارگی ای دردمند ماریب کشیدن
 .کند می سرازیر چشم از را  اش

 و داد دسلت از را خلود فرزنلد م،یابراه ؟ص؟خدا رسول هجرت، هشتم سال در
  ودکللل آن بلللرا  تحضلللر آن .سلللپرد  خلللا بللله نلللهیمد ییلللبق قبرسلللتان در را او

 آن بلله .دیللگرد جللار  محاسللنش بللر  اشلل هکلل سللتیگر قللدری بلله رفته ازدسللت
 نللونکا رد ؛کلل مللی منللی هیللگر از را گللرانید تللو خللدا رسللول ا  شللد: گفتلله حضللرت
 فرمود: حضرت آن نی  ک می هیگر خود

 2؛الیرحم الیرحم ومن رحم ، هذا انما )غضب(، بكإ هذا لیس»
 دلسللوزی و رحمللت هیللگر هکللبل ت،سللین تیینارضللا و خشللم هیللگر نیللا

 .«شود نمی واقی رحمت مورد ند،کن رحم سکهر و است
 ز یلغر و علییطب ها  هیلگر از زیلن انلدوه و غلم سر از هیگر اندوه: و غم گریه .0
 کلله نللدک مللی بللازگو را مجاهللد  مؤمنللان داسللتان وقتللی میرکلل قللرآن .اسللت انسللان
 خلوددار  جنل  جبهله بله نآنلا اعلزام از ملالی، نلاتوانی سبب به ؟ص؟خدا رسول

                                                                                                                                                      
 .۴۱۳و  ۴۱5، صصحسن دیلمی، ارشاد القلو  .1
 .۴۴، ص۱؛ عیون ارخبار، ج۴۵۴، ص۱۱بحار ارنوار، جمحمدباقر مجلسی،  .2



۱۱ جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 د:یفرما می بود، ردهک
وا> َأْعُیُنُهْم  َتَول َ ْمِع  ِمَن  َتِفیُض  و َ ا الد َ ا َحَزن   1؛ُینِفُقوَن  َما َیِجُدوا َأل َ

 فللللرو چشمانشللللان از  اشلللل انللللدوه، شللللدت از هکلللل حللللالی در آنللللان
 [جهللاد راه در]تللا ابنللدی نمللی ز یلچ [چللرا]هکلل گشللتند برمی خلت،یر می
   .<نندک خرج

 در نبلودن ایل ز ،یلعز از ییجدا و دور  دلی  به گریه نوع این فراق: هیگر .7
 .است معشوق دارید از بودن محروم و محبو  نارک

 بلله گریلله و ربالکلل دانیشلله و ؟ع؟نیحسلل حضللرت بللرا  عللزادار  و سللوگوار 
 هیلگر نلوع ایلن از مصلداقی بلزرگ، مقتلدای آن کلردن یاری از شدن محروم دلی 
 م:ییگو می حضرت آن به ا خط که چنان است؛

 2؛مایعظ فوزا فإفوز ،کمع نتك تنییل ای»
 جهلللاد و میداد ملللی ار یللل را )تلللو میبلللود تلللو نلللارک در هلللم ملللا اشکللل ا 
 دسلت بلزرگ سلعادت آن بله و م یدیرسل می شلهادت بله و میردک می
 .«میافتی می

 گریله زبلونی، و عجلز )گریه دوم و اول نوع هیگر هک گفت توان یم اساس این بر
 گلللر،ید یها هیلللگر و هسلللتند شلللده نکوهش و نادرسلللت های هیلللگر دروغ  و تزویلللر
 .دارند را ارزش از یا مرتبه دامکهر

 دار دامنله بحثلی ؟ع؟نیحس امام شهادت از پس امامان عزادار  و هیگر داستان
 کنیم: می اشاره مورد چند به تنها نوشتار، نیا محدود فرصت دلی  به هک است

                                                                                                                                                      
 .۳۱توبه، آیه  .1
 .۱۱7، ص؟ع؟شیخ عباس قمی، مفاتی  الجنان، زیارت ششم امام حسین .2



  ۱۵فص  اول: عزاداری، فلسفه و تاریخچۀ آن 

 مصلا ب شلاهد خلود و داشلت سلال ۱۹ ربالکل ملاجرای رد هکل ؟ع؟چهارم امام
 هکل زمانی تا ، سوزنا واقعه آن از پس بود، او ارکفدا ارانی و ؟ع؟نیحس  دردنا
 و پللدر بللرا  ات،یللروا از برخللی طبلل  سللال ۹۱ مللدت یعنللی بللود، اتیللح دیللق در
 .ردک می سوگوار  و هیگر شیخو زانیعز

 ند:ک می تیروا حضرمی محمد بن علقمه
 بله [و]داد ملی سلر نالله و هیلگر ؟ع؟عللی بلن نیحس برا  ؟ع؟باقر امام»
 .نلدک هیلگر داد ملی دسلتور ه یلتق تیلرعا )بلا بود او درخانه هم سکهر
 آنللان و شللد می برگللزار سللوگوار  و عللزا مجلللس حضللرت آن خانلله در
 1.«گفتند می تیتسل هم به را ؟ع؟نیحس حضرت بتیمص

 د:یگو می سنان بن عبداهلل
 بللا را حضللرت آن دم؛یرسلل ؟ع؟صللادق امللام حضللور بلله ییعاشللورا روز»

 از دیللمروار چللون  اشلل هکلل حللالی در ، غمنللا اریبسلل و دهیللپر رنلل 
 مگلر فرملود: .ردمکل سؤال را وضی آن علت .افتمی بود جار  او چشم
 2« ...است شده دیشه ؟ع؟نیحس ما جد روز  نیچن در دانی نمی

 هکل گلاه آن و دیبسلرا هیلمرث دهلد می دستور فو کم هارون ابو به حضرت آن
 از و نللدک مللی هیللگر شللدت بلله ؟ع؟امللام کلله کنللد می مشللاهده خوانللد، می هیللمرث و 

 را خلود صلدا  اند، داشلته حضلور پلرده پشلت هک زنانی حضرت، آن هیگر صدا 
 فرمود: ؟ع؟امام سپس .اند ردهک بلند ونیش و هیگر به

                                                                                                                                                      
 .۹۳5، ص۴6حر عاملی، وسا   الشیعة، ج .1
، ۳5اقر مجلسی، بحار ارنلوار، ج)ماده عشر ؛ محمدب ۴۳0، ص۱شیخ عباس قمی، سفینة البحار، ج .۱

 .۹6۳ص



۱0 جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

إب یكفب شعرا، ؟ع؟نیالحس فی إنشد من»  1؛...لجن ا ل  تبك عشرا، یكو
 نفلر ده و نلدک هیلگر سپس و دیبسرا شعر  ؟ع؟نیحس درباره هک سیک
 .«شود می واجب او بر بهشت اند،یبگر را

 است: فرموده ؟ع؟رضا امام
 در ملردم و داشلت احتلرام تیلجاهل روزگلار در هک است ماهی محرم»
 مللاه، آن در دشلمنان امللا کردنلد؛ می زیللپره ز یر خلون و جنل  از آن

 بلله را زانمللانیعز و زنللان سللتند،کش را مللا حرمللت ختنللد،یر مللارا خللون
 و کردنللد غلارت را اموالملان زدنللد، ملا ملهیخ بلله آتلش گرفتنلد، اسلارت
   2.«نداشتند پاس ما ح  در را ؟ص؟غمبریپ سفارش

إسیل جفوننا إقرح ؟ع؟الحسین یوم ان»  ؟ع؟الحسىین مثىل فعلی ...دموعنا و
كون، فلیبك  1؛العظام بالذنو یحط علی  البكإ فان البا
 را ملا ها   اشل و مجروح، را ما ها   پل ؟ع؟نیحس [عاشورای] روز
 هیللگر ؟ع؟نیحسلل ماننللد سللیک بللر دیللبا ننللدگانک هیللگر ...سللاخته روان
 .«برد می نیب از را بزرگ گناهان او بر هیگر هکچرا نند؛ک

 خودسازی در گریه نقش .5
 منقللللب دلخلللراش ای صلللحنه از هکللل سلللیک م،یردکللل تراشلللاره پیش هکللل چنلللان

 شلوق  اشل تلا بلرد نمی للرت ییبلایز جللوه از زیلن و زدیلبر تلأثر  اش تا شود نمی
 فرماید: می ؟ع؟رضا امام.ستین برخوردار متعادلی روح از گرداند، جار 

                                                                                                                                                      
کام  الزیارات، ص ابن .۴  .۴6۱قولویه قمی، 
 .۱5۱، ص۱۱محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج .2
 .همان .1



  ۱7فص  اول: عزاداری، فلسفه و تاریخچۀ آن 

 1؛تعالی اهلل رحم  من القلوب  یخش و ونیالع  اكب»
 .«است خداوند  رحمت ها  نشانه از ها دل ترس و ها چشم هیگر
 خللو  از هیلگر در نلاتوانی و  اشل از آن بلودن محلروم و شلمچ بلودن خشل 

 رسللول کلله چنان اسللت؛ شللده معرفللی شللقاوت و قلللب قسللاوت نشللانه نیللز خللدا
 است: فرموده ؟ص؟خدا

  2.«...القلب ةقسو ن،یالع جمود :ا الشق عالمات من»
 آمللرزش سللبب ؟ع؟سیدالشللهداء عللزای در گریلله ویلل ه بلله گریلله، دیگللر سللوی از
 فرمود: هک ردهک تیروا ؟ع؟رضا امام از بیشب بن انیر .شود می گناهان

گللر ب،یشللب پسللر ا »   اشلل هکلل حللدی تللا نللیک هیللگر ؟ع؟نیحسلل بللر ا
 و بلزرگ، و  وچلک گناهلان خداونلد شلود، جلار  صورتت بر چشمت

  1.«آمرزد می را تو ادیز ای مک
 فرمود: همچنین
 رایللز ننللد؛ک هیللگر ؟ع؟نیحسلل همچللون سللیک بللر دیللبا ننللدگانک هیللگر»
 4.«زدیر می فرو را بزرگ گناهان او برا  ستنیرگ

 د:یفرما می نیز ؟ع؟علی مؤمنان، امیر
 5؛ذنوب  محضی  اهلل ةیخش من العبد ا كب»
 .«ندک می  پا را گناهانش خداوند، ترس از بنده هیگر

                                                                                                                                                      
 .۹۹6و  ۹۹0، صص۳6ج محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، .1
 .همان .2
کام  الزیارات، ص ابن .1  .۴0۵قولویه قمی، منتخب 
 .۱0۱ء العیون، صمحمدباقر مجلسی، جال .۱
 .همان .5



۱5 جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 فلراق در علاطفی گریله نلوع از ؟ع؟سیدالشلهداء حضلرت عزای مجلس در گریه
 در سللتمگران سللتم از برا للت و بیللزاری گریلله و انللدوه و غللم گریلله و سللفرکرده یللار آن

ع در نللله کللله اسلللت تلللاریخ طلللول  عللللم در نللله و علللر  در نللله و اسلللت ملللرموم شلللر
 پیشلوایان سلیره و اسالمی روایات در گرشت، که گونه همان بلکه شناسی؛ روان
 .است شده سفارش آن به هم دینی
 که دارد وجود «انیدرم گریه» نام به  درمانی شیوه ی  شناسی، روان علم در
 افسلردگی و گیلرد می قلرار کنندگان مراجعه اختیار در کارگشا نسخه ی  عنوان به
 .کند می برطر  را

 مللورد بسللیار کلله اسللت عللاطفی گریلله همللین درمانی، گریلله ایللن انللوا  از یکللی
کید  .است فن این متخصصان تأ

 گریلله نللدمان اسللت، شللده سللفارش درمانی گریله در نیللز گریلله دیگللر اقسللام البتله
 1. ...و قرآن تالوت وقت در گریه ر،کش گریه شوق، گریه رحمت،

 کنیم؟ عزاداری باید چگونه .6
 هایی شلیوه دین، بزرگان و بزرگوارش ؟مهع؟بیت اه  و پیامبر و متعال خداوند

گللر کلله انللد کرده معرفللی عللزاداری بللرای  و افللرا  دچللار کنللیم، عملل  آن بللرخال  ا
 هرگونله از جللوگیری بلرای بنلابراین .شلویم می ادایعلز شیوه در انحرا  و تفریط
 و صللحی  های شللیوه بلله عللزاداری بایللد تحریللف، و خرافلله هللر از دوری و بللدعت
 .کرد دوری پایه بی و سست های شیوه از و شود برگزار دینی و معقول
 برپللایی صلحی ، مقتل  هللای کتا  از مصلیبت ذکلر کللردن، گریله و شلعرخوانی 

                                                                                                                                                      
گرفته از پرسمان دانشجویی اخالق و عرفان، نهاد مقام معظم رهبری .1  .در دانشگاه بر 



  ۱۳فص  اول: عزاداری، فلسفه و تاریخچۀ آن 

 زدن، سلینه و سلر بلر ،؟مهع؟بیلت اه  فضلای  و دینلی ر معلا بیان و وع  مجالس
 پوش سلللیاه و مشلللکی لبلللاس پوشلللیدن علللزاداری، های دسلللته انلللداختن راه بللله
 .است عزاداری های شیوه از ...و دادن نرری و اطعام خیابان، و کوچه کردن
 یلل  ذکللر بلله کلله اسللت شللده اشللاره ها شللیوه ایللن از برخللی بلله هللم روایللات در
 کنیم: می بسنده نهزمی این در روایت

ىىن  » یىىد   عَّ اِم  زَّ ىىح َّ ىىا : الش َّ ىىا قَّ ىىدَّ  ُكن َّ ِبىىی ِعن 
َّ
ىىِد  أ ب  ىىُن  وَّ  اهلِل  عَّ ح  ىىة   نَّ مَّاعَّ ُكىىوِفی نَّ  ِمىىنَّ  جَّ  ال 

لَّ  خَّ دَّ ُر  فَّ فَّ ع  ُن  جَّ انَّ  ب  ف َّ لَّی عَّ ِبی عَّ
َّ
ِد  أ ب  ىُ   ؟ع؟اهلِل  عَّ بَّ ر َّ قَّ ىاُه  وَّ  فَّ نَّ د 

َّ
: ُثىم َّ  أ ىا َّ ىُر  یىا قَّ فَّ ع   جَّ

: ا َّ یكَّ  قَّ ب َّ لَّ  لَّ عَّ اكَّ  اهلُل  ِنیجَّ : .ِفدَّ ا َّ ِنی قَّ لَّغَّ كَّ  بَّ ن َّ
َّ
ُقوُ   أ رَّ  تَّ ع  ِ ىیِن  ِفی الش  سَّ حُ یىُد  وَّ  ال   .ُتجِ

ا َّ  قَّ ىُ : فَّ ىم   لَّ عَّ لَِّنىی نَّ عَّ اكَّ  اهلُل  جَّ : .ِفىدَّ ىا َّ ىی فانشىده .ُقىل   قَّ كَّ بَّ ىن   وَّ  فَّ ىُ   مَّ لَّ و  ىی حَّ ت َّ  حَّ
ِت  ارَّ ُموُع  صَّ لَّی الد ُ ِهِ   عَّ ج  یِتِ   وَّ  وَّ ىا َّ  ُثم َّ  ِلح  ع   یىا قَّ ىُر جَّ ىد   اهلِل  وَّ  فَّ قَّ ت   لَّ ىِهدَّ ىُة  شَّ ِئكَّ الَّ  مَّ

ُبونَّ  اهلِل  ر َّ ا ال ُمقَّ اُهنَّ ُعونَّ  هَّ مَّ كَّ  یس  لَّ و  یِن  ِفی قَّ سَّ حُ د   وَّ  ؟ع؟ال  قَّ ا لَّ و  كَّ ا بَّ مَّ ا كَّ ینَّ كَّ رَّ  وَّ  بَّ ثَّ ك 
َّ
 وَّ  أ

د   قَّ بَّ  لَّ جَّ و 
َّ
ی اهلُل  أ الَّ عَّ كَّ  تَّ ُر  یا لَّ فَّ ع  ِتِ   ِفی جَّ اعَّ ةَّ  سَّ ن َّ جَّ ا ال  ِرهَّ س 

َّ
رَّ غَّ  وَّ  ِبأ كَّ  اهلُل  فَّ : .لَّ ىا َّ قَّ  فَّ

ُر  یا فَّ ع    جَّ
َّ
یُدكَّ  الَّ  أ ِز

َّ
: ؟أ ا َّ م   قَّ عَّ یِدی یا نَّ : .سَّ ا َّ ا قَّ د   ِمن   مَّ حَّ

َّ
ا َّ  أ یِن  ِفی قَّ سَّ حُ را   ال   ِشع 

ی كَّ بَّ ی وَّ  فَّ كَّ ب 
َّ
  ِبِ   أ

بَّ  ِإال َّ جَّ و 
َّ
ُ   اهلُل  أ ةَّ  لَّ ن َّ جَّ رَّ  وَّ  ال  فَّ  1؛لَّ  غَّ

ام زیلللد...  املللام حضلللور در فلللهکو ملللردم از گروهلللی ملللا گویلللد: می شلللح 
 ؟ع؟امام محضر به بود  شاعر )که عفان بن جعفر که بودیم ؟ع؟صادق
 ای فرمللود: او بلله سللپس داد، قللرار خللود نزدیلل  را او امللام .شللد وارد
 .کند شما فدای مرا خداوند بله، گفت: [جعفر] جعفر 
 امللام [جللدم]دربللاره شللما کلله انللد داده اطللال  مللن بلله فرمللود: ؟ع؟امللام
 .بله گفت: جعفر گویی  می خو  شعر ؟ع؟حسین
 .بخوان شعر برایم فرمود: ؟ع؟امام
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۹6 جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 گریلله بلله شللروع اطرافیللان و ؟ع؟امللام [خوانللدم شللعر مللن گفللت: شللاعر]
 .شلد جلاری حضرت آن محاسن و چهره بر اش  که حدی تا کردند،
 فرشللتگان قسللم خللدا بلله جعفللر ای فرمللود: ؟ع؟صللادق امللام سللپس
 ؟ع؟حسلین امام درباره را تو رشع و بودند شاهد اینجا خداوند مقر 

 گریسللتند، هللم فرشللتگان کللردیم، گریلله مللا کلله طوری همللان شللنیدند؛
 کامل  بهشت را تو پاداش خداوند و کردند؛ گریه ما از بیشتر آنها بلکه
 .بخشید را گناهانت و داد قرار

 بیلان برایلت بیشلتر ثلوا  خواهی می فرمود: جعفر به ؟ع؟امام سپس
 .بله گفت: جعفر کنم 
 و بگویلد شلعر ؟ع؟حسلین املام دربلاره هلرکس فرمود: ؟ع؟صادق امام
 و کللللرد خواهللللد واجللللب او بللللر را بهشللللت خداونللللد بگریانللللد، و بگریللللد
 .«بخشاید می را گناهانش

 برگلزاری ماننلد انلد؛ کرده توصلیه نیلز علزاداری از دیگلری های شیوه به بزرگان
 پیشلوایان و ؟مهع؟بیت اه  سخنان و فضای  آن، در که سخنرانی و روضه مجلس
 دیلن بزرگلان و ؟مهع؟بیلت اه  ۀسلیر بلا ملردم و شلود می بیلان ملردم بلرای معصلوم
 .شوند می آشنا

 سلخنان و فضلای  بیلان ضلمن علزاداری، های دسلته تشلکی  بلا دیگر برخی
 این به و زنند می خود سینه و سر بر ایشان عزای در دین، بزرگان و ؟مهع؟بیت اه 
 بلله کلله سللتمی بللا را مخاطبللان و مللردم و دارنللد می نگلله هزنللد را الهللی شللعا ر روش

 .سازند می آشنا است، شده دینی پیشوایان
 هایی تفریط و افرا  گاهی دین، بزرگان و بیت اه  برای ها عزاداری در البته

 دلیلل  بلله برخللی .نیسللت ایشللان منزلللت و شللأن مناسللب کلله گیللرد می صللورت نیللز



  ۹۴فص  اول: عزاداری، فلسفه و تاریخچۀ آن 

 میلان در را علزاداری غللط های شلیوه گلاهی دیلن، بزرگلان سنت و سیره از دوری
 انجللام و غیرواقعللی و خرافللی مطالللب برخللی افللزودن بللا و دهنللد می رواج مللردم
 کننلللد؛ می فلللراهم را دیلللن سسلللتی و وهلللن موجبلللات ناشایسلللت، حرکلللات دادن
 و کنلونی اوضلا  در کله خلود بلدن بلر عمی  جراحات کردن وارد یا زنی قمه مانند
 اقلداماتی چنلین و اسلت غیرعاقالنله و ناپسند عملی جهانی، مخاطبان منظر در

 دیلن از نامناسلب هلای جلوه رواج و دیلن، از ملردم شلدن دور دیلن، وهن باع 
 کله دارد لزوملی چله نادرستی، های شیوه چنین پیامدهای به توجه با .شود می
 هایی شلیوه چنلین بله ؟ع؟حسلین املام ویل ه بله ،؟مهع؟بیلت اه  عزاداری در برخی
 بدهند   بهانه بیت اه  دشمنان دست به و بزنند دامن

 افراطلی، های شیوه گونه این در و نهاده فراتر را پا گرایان افرا  از برخی حتی
 .گیرند می نادیده هم را دین بزرگان و تقلید معظم مراجی نظر

   کنیم: دقت اساسی نکته چند به هایمان عزاداری در است خو  بنابراین
 ؟مهع؟طهلارت و عصلمت بیلت اه  علزاداری، در امل اصللی و حقیقی مقتدای .۴
 .هستند
 و نیسللت صللحی  ای، شللیوه هللر و وسللیله هللر بللا شللعا ر حفلل  و عللزاداری .۱
 .ندارد  پاداش
 نیللاز شللرعی مجللوز بلله نباشللد، ؟مهع؟بیللت اه  سللیره در کلله عبللادی عملل  هللر .۹
گر حتی است بدعت و دارد  .است حرام و نیست سنت باشد، شده رایج ا
 اصلللی مللتن کللردن برجسللته بایللد حسللینی عللزاداران تللالش و عیسلل تمللام .۱
 ملرور بله کله باشد هایی پیرایه و حواشی حر  یا کردن رن  کم و عاشورا نهضت
 .است شده بسته نورانی حرکت این بر زمان
 دانسلت اص  را «اسالمی امت اصالح و منکر از نهی و معرو  به امر» باید .۵



۹۱ جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 .باشد صال  خودش باید مصل  که شتدا توجه نیز مهم مطلب این به و
 و «؟مهع؟بیلللت اه  حلللب» تقویلللت و «گریللله» بللله خلللاص توجللله دیگلللر، نکتللله .0
گللاهی» و «معرفللت» افللزایش  شللناخت و عاشللورا مسللتند و حقیقللی تللاریخ بلله «آ
 1.عاشوراست سازان تاریخ عملکرد فلسفه شناخت آن، از تر مهم و ها تحریف

 بهه بیشهرری نشها  و شهور سها  ههر ؟ع؟حسین امام عزاداری مراسم چرا .7
 گیرد؟ می خود
 و هلللا انقال  وقلللوع و کلللربال حادثللله از هلللا قرن گرشلللت از پلللس کللله راسلللتی بللله
 همیشله نهضلت ایلن تنهلا دنیلا، سراسر در خواهان عدالت شمار بی های نهضت
 هللای قلب در حللرارت و شللور بللا همچنللان کلله اسللت ؟امهع؟علللی بللن حسللین زنللده

 و جوشلللد می سلللال هلللر ای چشلللمه همچلللون جهلللان، خواهلللان آزادی و مؤمنلللان
 و شلللود می برگلللزار تر باشلللکوه سلللال هلللر یلللارانش و حضلللرت آن علللزاداری مجلللالس
 .است گسترش و انتشار حال در جهان سرتاسر در همواره
 دارای نهضلت ایلن و اسلت نهفتله اسلراری ؟ع؟حسین امام قیام در ش  بی
 هللای قیام تملام میللان در دلیل  همللین بله .اسللت فلردی بلله منحصلر هلای وی گی
 را خلود طلراوت و مانلدگاری اسلت توانسلته حضلرت، آن از پلس غیردینی و دینی
 .کند ایجاد حرارت و شور مخاطبان لد در و حف ،

کرم پیامبر که چنان  فرمودند: ؟ص؟ا
ِل  ِإن َّ  ...» ت  یِن  ِلقَّ سَّ حُ ة   ؟ع؟ال  ارَّ رَّ ِمِنینَّ  ُقُلوِب  ِفی حَّ ُرُد الَّ  ال ُمؤ  ب  دا   تَّ بَّ

َّ
 2؛...أ

                                                                                                                                                      
گاهی بیشتر، ر .1  .های عزاداری هایی در شیوه  : سید احمد خاتمی، چکامه.برای آ
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  ۹۹فص  اول: عزاداری، فلسفه و تاریخچۀ آن 

 مؤمنلان هلای قلب در حرارتلی و شلور ؟ع؟حسلین املام شهادت برای
 .«...گراید نمی سردی به هرگز که دارد وجود

گللیو از  یمللؤثر نقللش امیللق نیللا شللدن جاودانلله در هکلل عاشللورا امیللق یهللا ی 
 لحظله لحظه در طلبی حل  ایلن .بلود امیلق نیا یطلب ح  و یمحور ح  .داشت
 .زد یم موج آن
 هللر اریللمع ییجللو ح  و اسللت اسللتوار حلل  محللور ربلل ؟ع؟نیحسلل امللام تللبکم
 خداترسللی شللد، اریللمع یطلب حلل  یوقتلل .اسللت مکتللب ایللن در یاقللدام و تکللحر
 َوَزَهاَ   اْلَحا  ُ  َجاا > هکل آنجلا از و گلردد می معنلا یب رخلدایغ از تلرس و شلود یم زانیم

 زا یکلی زیلن عاشلورا نهضلت دار،یلناپا ستم و است یماندن شهیهم ح  و 1<اْلَباِطُل 
 .شد یبشر جاودانه یها امیق

 گرایی حل  و طلبی حل  ماهیلت عاشلورا نهضلت ماندگاری دری  از بنابراین
 .است آن

 و حسلن بلا اسلت، خیلر بلا اسلت، حل  بلا هسلتی در اصلالت الهی، حکمت در
 در و امللر نهایللت در ها زشللتی و هللا نقص شللرها، هللا، باط  و اسللت زیبللایی و کمللال
 .ها هستی به نه شوند، می تهیمن ها نیستی به نهایی تحلی 

 نویسد: می ح  اه  اصالت اثبات در ؟حر؟مطهری استاد
 چیلزی آن دارد؛ موقلت وجلود دارد، طفیللی و تبعلی وجلود باط ...»
 باطل  بله مجملوع در ای جامعله هروقلت .است ح  دارد استمرار که

 غالللب خیللر هسللتی، نظللام در ...اسللت شللده فنللا بلله محکللوم گراییللد،
گر هم باط  و است اصی  ح  است،  غیراصی  و محکوم شد، پیدا ا
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۹۱ جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 هالا  شا  کا > است: ح  ماند می پایدار آنچه و است نابودشدنی و
 تلاریخ طلول در ...2<الااررا  و ذوالجلال رب  وجه یبقی و> ،1<وجهه الا

 قللرآن ولللی انللد، بوده جنل  حللال در یکللدیگر بلا باطلل  و حلل  همیشله
 1.«دهد یم را باط  بر ح  نهایی پیروزی وعده

 متناسللب و طبیعلی جریلانی حل ، جریلان چلون اسلالمی حکملای اعتقلاد بله
 بللرخال  کلله جریللانی هللر و دارد دوام و بقللا امکللان اسللت، بشللر خللدادادی فطللرت
 امللام حرکللت .رود مللی بللین از و کنللد نمی پیللدا دوام باشللد، انسللان الهللی فطللرت
 بللود، شللرب فطللرت بللا هماهنلل  کللامالا  و طبیعللی حرکللت یلل  چللون نیللز ؟ع؟حسللین
 .یافت دوام و اصالت

 نویسد: می ؟حر؟مطهری شهید استاد
 از و شناسللانده را آن خللدا طللر  از انبیللاء کلله اسللت چیللزی حلل  راه»

 نتیجله بله بلرود، را راه ایلن که هر که اند کرده تضمین را آن خدا طر 
 از همللواره کلله اسللت سللاخته طللوری را عللالم ایللن خداونللد، .رسللد می

 حلل  .کنللد می حمایللت کننللد، حمایللت را حقیقللت و حلل  کلله کسللانی
 4.«دارد خود با معنوی تأیید ی  همواره

 کلللللالس کللللله اسلللللت ایلللللن عاشلللللورا نهضلللللت مانلللللدگاری اسلللللرار از دیگلللللر یکلللللی
 باعل  کله اسلت عاشلورایی فرهنل  همین و است سازی انسان و سازی فرهن 
 .شود می جامعه سرزندگی باع  آن، تبی به و ها مراسم این سرزندگی
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 و شلللود می تزریللل  معنویلللات ؟ع؟سیدالشلللهداء حضلللرت علللزاداری مراسلللم در
 بله را درونلی نشلا  و کملال کله اسلت انسان روح به مربو  هم، معنویات عمده
 کلله اسللت معنویللاتی تغریلله از ناشللی مراسللم، ایللن نشللا  بنللابراین .دارد همللراه
 .شود می انسان کمال و روح آرامش باع 

 جایگللاهی بلله را آن مجللالس، ایللن در بسللتگی هم و دلللی هم وجللود همچنللین
 ایلن کله شلده باعل  امر همین و است کرده مبدل نیازمندان از دستگیری برای

 و ؟مهع؟بیلت اه  بله رسلانی خدمت بله بیشلتری نشا  و شور با روز به روز مجالس
 1.دهند ادامه ایشان شیعیان

                                                                                                                                                      
گاهی بیشتر، ر .1  . : جواد محدثی، فرهن  عاشورا.برای آ



 

 است؟ آمد  میان به سخنی ؟ع؟حسین امام از کریم قرآن در آیا .1
 کلیللات کلله اسللت کمللال سللوی بلله بشللر راهنمللای و هللدایت کتللا  کللریم قللرآن
 پیشلللوایان سلللیره بیلللان و تلللاریخ کتلللا  وللللی اسلللت، آملللده آن در بشلللر هلللدایت
 حلال، این با .باشد گفته سخن ایشان مورد در تفصی  به که نیست ؟مهع؟معصوم
 یلا خلاص طور  به اسالمی، روایات اساس بر که هست قرآن در هایی سوره و آیات
 جمله: از است؛ شده نازل ؟ع؟حسین امام حضرت منزلت و شأن در عام

ا َأْجرا   َعَلیِه  َأْسَأُلُكْم  َلا ُقل>  الف َة  ِإل َ  1؛ اْلُقْربَی فِی اْلَمَود َ
 داشلتن دوسلت جلز نمکل نملی درخواسلت رسلالتم بلر پاداشلی هلیچ ملن بگو
 .<  تمبی )اه  انمکنزدی

 طبرانللی، حللاتم، ابللی ابللن منللرر، ابللن حنبلل ، بللن احمللد سللنت، اه  طریلل  از
 اند: ردهک روایت عباس ابن از سنت اه  علمای از دیگر گروهی و مردویه ابن
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 خلدا، پیلامبر ا  گفتنلد: شلد، نلازل <...َأْساَأُلُكْم  َلاا ُقال> آیه هک گاه آن» 
 واجللب مللا بللر آنللان دوسللتی و مللودت هکلل تللو )قربللی  خویشللان ایللن

 پسلللر دو و ؟امهع؟فاطمللله و عللللی فرملللود: حضلللرت آن یاننلللد ک گردیلللده،
 1. « ؟امهع؟حسین و آنها)حسن

َما>    ُه  یِریُد  ِإن َ ْجَس  َعنُكُم  ِلیْذِهَب  الل َ ِ َرُكْم  اْلَبیِت  َأْهَل  الر   2؛َتْطِهیرا   َویَطه ِ
 را ماشل و نلدک دور بیلت اه  شما از را گناه و پلید  خواهد می فقط خداوند

 .<سازد  پا امالا ک
 فرماید: می آیه این تفسیر در ؟حر؟طباطبایی عالمه

 رکذ هرجا هک است خاص اسم ریمک قرآن عر  در <اْلَبیِت  َأْهَل > لمهک»
 و فاطملله علللی، ،؟ص؟خللدا رسللول یعنللی هسللتند؛ تللن پللنج مللراد شللود،
 هکل هرچنلد شلود، نملی اطالق دیگر سک هیچ بر و ؟مهع؟حسین و حسن
 بللا رذایلل ، و هلا پلیللد  انللوا  بلردن و .باشللند حضللرت آن نخویشلا از

 عصللمت ادللله از یکللی شللریفه آیلله و شللود مللی منطبلل  الهللی عصللمت
 1.«آید می شمار به ؟مهع؟بیت اه 
 اند: فرموده آیه این تبیین در ایشان همچنین
 آیله نلزول شلأن در شلیعه و سلنت اه  طلرق از روایت هفتاد از بیش»

 ؟مهع؟عبلا آل تلن پلنج شلریفه، آیله در <اْلَبیاِت  ْهاَل أَ > از ملراد هکل شده وارد
 4.«هستند
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 .۹۹احزا ، آیه  .2
 .۱07و  ۱00، صص۱، المیزان فی تفسیر القرآن، ج؟حر؟سید محمدحسین طباطبایی .1
 .۱77-۱0۵صص : همان، .ر .4



  ۱۴ ؟ع؟فص  دوم: جایگاه و شخصیت ا مام حسین

اَ   َفَمْن > ج   َوَأْبَنااَ ُكْم  َأْبَناَ َناا َناْدُ   َتَعااَلْوا َفُقاْل  اْلِعْلاِم  ِماَن  َجااَ َ   َبْعاِدَما ِمان ِفیاِه  َحاج َ
  1؛اْلَكاِذِبیَن  َعَلی اّلِل  َلْعَنَة  َفَنْجَعْل  َنْبَتِهل ُثم َ  َوَأْنُفَسُكْم  َوَأْنُفَسَنا َوِنَساَ ُكْم  َوِنَساَ َنا
 تلو بلا سانیک [باز] رسیده، تو به [مسی  درباره] هک دانشی و علم از بعد هرگاه
لله بلله  دعللوت را خللود فرزنللدان مللا بیاییللد بگللو: آنهللا بلله برخیزنللد، سللتیز و محاج 
 ما را؛ خود زنان هم شما را، خویش زنان ما را؛ خود فرزندان هم شما نیم،ک 

  بر را خدا لعنت و نیمک مباهله گاه آن را؛ خود نفوس هم شما را، خود سنفو
 .<دهیم قرار گویان دروغ

 است: آمده آیه این ذی  در نمونه تفسیر در
 ؟ع؟سیدالشلهداء مقلام و فضیلت بر مسلمانان اتفاق به مباهله آیه»

 هکل دهلد ملی دسلتور پیلامبرش بله خداوند آیه این در .ندک می درلت
 گفتگلو تلو بلا عیسلی دربلاره سلیک روشلن، های اسلتدرل از پس هرگاه
 تلا نکل دعلا  و )نفلرین مباهلله پیشنهاد او به برخیزد، جدال به و ندک

 2.«سازد رسوا را گو دروغ خداوند
 را سانیک تنها حضرت آن و شده نازل ؟ص؟پیامبر بیت اه  ح  در مباهله آیه

 دختللرش و ؟امهع؟حسللین و حسللن فرزنللدانش بللرد، میعادگللاه بلله خللود همللراه هکلل
 .بودند ؟ع؟طالب ابی بن علی همراه به ؟اهع؟فاطمه

 و ؟امهع؟حسلین و حسلن امام به منحصر شریف، آیه در <َأْبَناَ َنا> از مراد بنابراین
 به مطلب، این بر دال   روایات و است ؟ع؟علی <َأْنُفَسَنا> و ؟اهع؟زهرا فاطمه <ِنَساَ َنا>
 1.است شده نق  تواتر حد
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۱۱ جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

ی> د  ِه  ِمْن  آَدُ    َفَتَلق َ  1؛َعَلیه َفتاَب  َکِلَمات   َرب ِ
گرفت چند ا  لمهک پروردگارش از آدم  .<پریرفت را او توبه خدا پس .فرا

 هستند: ؟مهع؟عبا آل تن پنج ،<َکِلَمات  > از مراد که است آمده روایت در
ایة   ِفی وَّ » وَّ ى ِر رَّ خ 

ُ
ِلِ   ِفی أ و  ز َّ  قَّ   وَّ  عَّ

ل َّ ی> جَّ اِه  ِماْن  آَدُ    َفَتَلق َ ىا َّ  .<َکِلَماات   َرب ِ ُ   قَّ لَّ
َّ
ىأ  سَّ

 ِ ق  د   ِبحَّ م َّ ِلی وَّ  ُمحَّ ِن  وَّ  عَّ سَّ حَّ یِن  وَّ  ال  سَّ حُ ةَّ  وَّ  ال  اِطمَّ ی فَّ
ل َّ لَّیِهم   اهلُل  صَّ  2.«عَّ

ُه  ِإْبَراِهیَم   اْبَتَلی ِإِذ  َو >  له ُهن َ  ِبَكِلَمات   َرب ُ  1؛َفَأَتم َ
 بللله را ارهلللاک آن ابلللراهیم و مودبیلللاز چنلللد ار کللل بللله را او ابلللراهیم پروردگلللار و

 .<رسانید انجام به تمامی
 نلللور پللنج بللله را <َکِلَمااات  > تعبیللر ؟ع؟صلللادق امللام حضللرت آیللله، ایللن تفسللیر در
 فرمودند: تبیین ؟مهع؟عبا آل

ِن » ِل  عَّ ض َّ ِن  ال ُمفَّ رَّ  ب  ِن  ُعمَّ اِدِق  عَّ ِلِ   ِفی ؟ع؟الص َّ و  ی قَّ الَّ عَّ ُه  ِإْبراِهیَم   اْبَتلی ِإِذ  َو >تَّ  َرب ُ
: .<ِبَكِلمات   ا َّ اُت  ِهی قَّ ِلمَّ كَّ ِتی ال 

ا ال َّ اهَّ ق َّ لَّ ُم  تَّ ِ   ِمن   آدَّ ِ ب  ابَّ  رَّ تَّ یِ   فَّ لَّ ُ   ُهوَّ  وَّ  عَّ ن َّ
َّ
ا َّ  أ  قَّ

ب ِ  یا ُلكَّ  رَّ
َّ
أ س 

َّ
ِ  أ ق  د   ِبحَّ م َّ ِلی وَّ  ُمحَّ ىةَّ  وَّ  عَّ اِطمَّ ىِن  وَّ  فَّ سَّ حَّ ىیِن  وَّ  ال  سَّ حُ   ال 

ىتَّ  ِإال َّ ىی ُتب  لَّ  عَّ
ابَّ  تَّ لَّی  فَّ  4؛عَّ
لل   کلله سللبحان خللدا  قللول از ؟ع؟صللادق امللام از :دیللگو عمللر بللن مفض 
ااُه  ِإْبااراِهیَم   اْبَتلاای ِإِذ  َو > فرمایللد می  چلله نیللا هکلل کللردم سللوال < ِبَكِلمااات   َرب ُ
 از را آن آدم هکللللل اسلللللت لملللللاتیک هملللللان فرملللللود: اسلللللت  لملللللاتیک

 را اش  توبله خداونلد و نملود جار  زبان بر و ردک افتیدر پروردگارش
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  ۱۹ ؟ع؟فص  دوم: جایگاه و شخصیت ا مام حسین

ُلكَّ  گفللت: هکلل سللتا لمللاتک نیللا آن و رفتیپللر
َّ
ىىأ س 

َّ
ِ  أ ىىق  ىىد   ِبحَّ م َّ ِلىىی وَّ  ُمحَّ  وَّ  عَّ

ةَّ  اِطمَّ ِن  وَّ  فَّ سَّ حَّ یِن  وَّ  ال  سَّ حُ   ال 
تَّ  ِإال َّ لَّی ُتب  ابَّ  عَّ تَّ لَّی  فَّ  .«عَّ

َب  َكیاَف  َتَر  َأَلْم > و  ََ اُه  َضا  فِای َفْرُعَهاا َو  َثاِبات   َأْصاُلَها َطیَباة   َكَشاَجَرة   َطیَباة   َکِلَماة   مثلاا   الل َ
ماِ    1؛الس َ
 درخللت بلله را [ یزهکپللا گفتللار و] «طیبلله لمللهک» خداونللد چگونلله ندیللد  آیللا
 در آن شلللاخه و ثابلللت، [ زملللین در] آن ریشللله هکللل ردهکللل تشلللبیه ا  یزهکپلللا

 .<است آسمان
 است: شده تفسیر ؟مهع؟بیت اه  به آیه این از قسمتی روایات، در

 و الشىررة أنىت ؟ص؟للنبىی جبرئیىل قىا  قىا  عبىاس ابىن عن روی و قا  ثم»
 2؛ثمارها الحسین و الحسن و ورقها فاطمة و غصنها علی
 طیبله درخلت آن تو کرد عرض پیامبر به جبر ی  گوید می عباس ابن

 آن میللوه حسللین و حسللن و شللاخه فاطملله و آن تنلله علللی و هسللتی
 .«هستند درخت

ن  » ةَّ  عَّ ارَّ رَّ انَّ  وَّ  ُز رَّ ن   ُحم  ِبی عَّ
َّ
ر   أ

فَّ ع  ِبی وَّ  جَّ
َّ
ِد  أ ب  و   ِفی ؟ع؟اهلِل  عَّ بَّ  اهلِل  ِ  قَّ ىرَّ  اهلُل  ضَّ

ىىة   مىثال   ِلمَّ ىىة   كَّ یبَّ ة   طَّ رَّ ىرَّ شَّ ىىة   كَّ یبَّ ىىُلها طَّ ص 
َّ
ُعهىىا وَّ  ثاِبىت   أ ر  ىماِ   ِفىىی فَّ ىىا َّ  .الس َّ ِنىىی قَّ  یع 

ِبی ِئم َّةَّ  وَّ  ؟ص؟الن َّ
َّ ِدِه  ِمن   األ  ع  ُل  ُهُم  بَّ ص 

َّ اِبُت  األ  ُع  وَّ  الث َّ ر  فَّ یُة  ال  الَّ وَّ لَّ  ِلمَّن   ال  خَّ ا دَّ  1؛ِفیهَّ
 فرماینلللد: می شلللده یلللاد آیللله بلللاره در ؟امهع؟صلللادق امامللل و بلللاقر املللام 
 و هسللتند[درخللت نیللا] اسللتوار شللهیر او از پللس امامللان و ؟ص؟امبریللپ

 .«رندیپر می را آن هک سانیک برا  است، تیور ،[آن] شاخه
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۱۱ جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

ْفَس  َتْقُتُلواَوَلا> ز  ِت  الن َ َ   ال َ ُه  َحر َ ا الل َ ِ  ِإل َ  ِلَوِلیاِه  َجَعْلَناا َقاْد فَ  ُمْظُلوماا   ُقِتاَل  َوَمان ِباْلَح  
 1؛ُسْلَطانا  
 آن و حلل   بله جللز شلید،کن شلمرده حللرام را خلونش خداونللد هکل را سلیک و
 قللرار قصللاص  حلل  سلللطه)و او ولللی    بللرا  شللده، شللتهک مظلللوم هکلل سکلل

 .<دادیم
 است: ؟ع؟حسین امام حضرت آیه این مراد که است آمده روایات در

ا وَّ » م َّ
َّ
ُل  أ ت  ِس  قَّ ف  ِتی الن َّ

مَّ  ال َّ ر َّ د   اهلُل  حَّ قَّ ُلوا فَّ تَّ ینَّ  قَّ سَّ حُ نَّ  ال  ِلی ب  ابَّ  وَّ  ؟امهع؟عَّ حَّ ص 
َّ
 2؛أ

 اسلت دانسلته حلرام شلده یلاد آیه در را آن خدا که نفسی قت  از منظور
 .«دارد اشاره اصحابش و ؟ع؟حسین امام شدن کشته به همانا

َعاَ   یْطِعُموَن  َو > ح  اِه   َعَلای الط َ َماا*َأِسایرا   َو  َویِتیماا   ِمْساِكینا   ُحب ِ اِه  ِلَوْجاِه  ْطِعُمُكاْم نُ  ِإن َ  الل َ
  1؛ُشُكورا  َلا َو  َجَزا    ِمنُكْم  َلاُنِریُد 
 و یتلیم و ینکمسل بله دارنلد، [نیلاز و]عالقله آن بله اینکله بلا را [خلود ی]غرا و

 هیچ و نیمک می اطعام خدا خاطر به را شما ما [گویند می و] دهند  می اسیر
 .<خواهیم نمی اشم از سپاسی و پاداشی

 املللام حضلللرت ،؟اهع؟زهلللرا حضلللرت ،؟ع؟عللللی حضلللرت شلللأن در نیلللز آیللله ایلللن
 است: شده نازل ؟ع؟حسین امام حضرت و ؟ع؟حسن

ُبو [الغمة كشف] كشف،»
َّ
رِ  أ ك  ُن  بَّ یِ   ب  وَّ دَّ ر  ُلُ   مَّ و  ی قَّ الَّ عَّ َعاَ   یْطِعُموَن  َو > تَّ   َعَلی الط َ

ِه  زَّ َّ  <ُحب ِ ِلی ِفی نَّ ةَّ  وَّ  عَّ اِطمَّ ِن ا وَّ  فَّ سَّ حَّ یِن  وَّ  ل  سَّ حُ   4.«؟مهع؟ال 
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  ۱۵ ؟ع؟فص  دوم: جایگاه و شخصیت ا مام حسین

ِذیَن  ُأِذَن >    ُهْم  یَقاَتُلوَن  ِلل َ َه  َوِإن َ  ُظِلُموا ِبَأن َ ِهْم   َعَلی الل َ َِ   1؛َلَقِدیر   َنْص
 اسلت؛ شلده داده جهلاد اجلازه گردیده، تحمی  آنان بر جن  هک سانیک به
 .<تتواناس آنها یار  بر خداوند و اند گرفته قرار ستم مورد هک چرا

 امللام علللی، حضللرت آیلله، ایللن از منظللور کلله اسللت شللده نقلل  ؟ع؟بللاقر امللام از
 2.است ؟مهع؟حسین امام و حسن

ُه > ی  ماَواِت  ُنوُر  الل َ  ُزَجاَجاة   فِی اْلِمْصَباُح  ِمْصَباح   ِفیَها َكِمْشَكاة   ُنوِرِه  َمَثُل  َواْلَأْرِض  الس َ
َجاَجُة  َها الز ُ ی َكْوَكب   َکَأن َ ِ   1؛ُدر 
 چراغلدانی هماننلد خداونلد نلور َمَثل  .اسلت زملین و ها آسلمان نور ندخداو
 حبلابی گیرد؛ قرار حبابی در چراغ آن باشد؛ [پرفروغ] چراغی آن در هک است
 .<فروزان ای ستاره همچون درخشنده و شفا 

َجاَجاُة > کلمله ؟ع؟صادق امام حضرت روایتی در  حضلرت بله را آیله ایلن در <الز ُ
 .اند کرده تفسیر ؟ع؟حسین امام

ا َّ » ُبو قَّ
َّ
ِد  أ ب  ِ   ِفی ؟ع؟اهلِل  عَّ و  ی اهلِل  قَّ الَّ عَّ ُه > تَّ ماَواِت  ُنوُر  الل َ ىُل  <َواْلَأْرِض  الس َ ثَّ  مَّ
كاة   ُنوِرِه  ِمش  ُة  كَّ اِطمَّ باح   ِفیها ؟اهع؟فَّ ىُن  ِمص  سَّ حَّ ىباُح  ال  ىة   ِفىی ال ِمص  ىیُن  ُزجاجَّ سَّ حُ  ال 

ُة  جاجَّ   4؛الز ُ
 حضلرت <ِمْشاَكاة  > فرماینلد: می [شلدهیاد] آیله دربلاره ؟ع؟صادق امام
 منظلور <ُزَجاَجاة   فِای اْلِمْصاَباُح > و ؟ع؟حسلن املام <ِمْصَباح  > و ؟اهع؟فاطمه
 .«است ؟ع؟حسین امام
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۱0 جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 1؛َعِقِبِه  فِی َباِقیة   َکِلَمة   َوَجَعَلَها>   
 .<داد قرار خود از بعد ها  نس  در پاینده ا  لمهک را آن و
 و ؟ع؟حسلین املام حضلرت اماملت بله مربلو  نیلز آیله ایلن روایلات، اساس بر
 2.است بزرگوارشان فرزندان
یَنا َو > ل  ُه  َحَمَلْتُه  ِإْحَسانا   ِبَواِلَدیِه  اْلِإنَساَن  َوص َ  َوِفَصاُلُه  َوَحْمُلُه  ُكْرها   َوَوَضَعْتُه  ُكْرها   ُأم ُ

  1؛َشْهرا   َثَلاُثوَن 
 بللا را او مللادرش .دنللک یکللنی مللادرش و پللدر بلله ردیمکلل سللفارش انسللان بلله مللا

 حمل  وضلی زیلاد  )زحملت نلاراحتی بلا و کلرد حمل  زیلاد  )زحمت ناراحتی
 .<است ماه سی بازگرفتنش شیر از و حم  دوران و کرد
 شللأن در آیلله ایللن کنللد می درلللت کلله دارد وجللود آیلله ایللن ذیلل  در روایللاتی
   4.است شده نازل ؟ع؟حسین امام حضرت

ْؤُلُؤ  ِمْنُهَما یْخُرُج  ...*یْبِغیاِن َلا َبْرَزخ   َبیَنُهَما *یاِن یْلَتِق  اْلَبْحَریِن  َمَرَج > م    5؛َواْلَمْرَجاُن  الل ُ
 دو آن میللان .دارنللد تمللاس هللم بللا هکلل حللالی در داد قللرار هللم نللارک را دریللا دو

 و مرواریللد دریلا دو آن از . ...نللدک نملی غلبله دیگللر  بلر  یکلی هکلل اسلت برزخلی
 .<شود می بیرون مرجان
 را ؟امهع؟زهللرا حضللرت و علللی امللام آیلله، ایللن تفسللیر در ؟ع؟صللادق اماملل حضللرت
 مرجلللان و لؤللللؤ مصلللداق را ؟امهع؟حسلللین املللام و حسلللن املللام و دریلللا، دو مصلللداق
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  ۱7 ؟ع؟فص  دوم: جایگاه و شخصیت ا مام حسین

 فرماید: می و داند می
ا َّ  <یْبِغیاِن َلا َبْرَزخ   َبیَنُهَما *یْلَتِقیاِن  اْلَبْحَریِن  َمَرَج >» ِلی قَّ ُة  وَّ  عَّ اِطمَّ اِن  فَّ رَّ ح   ِمنَّ  بَّ
ىىِم ا ِعل  ىىاِن  ل  ِمیقَّ ِغىىیالَّ  عَّ ا یب  ىىُدُهمَّ حَّ

َّ
ىىی أ لَّ ىىاِحِبِ   عَّ ىىُرُج  صَّ ىىا یخ  ُهمَّ ُلىىُؤ  ِمن  ؤ 

جىىاُن  وَّ  الل ُ  ال مَّر 
ُن  سَّ حَّ یُن  وَّ  ال  سَّ حُ  1؛؟امهع؟ال 
 داد قلرار هلم نلارک در را ایلدر دو» فۀیشلر  ۀیلآ ریتفسل در ؟ع؟صلادق امام
 بر ییک هک است برزخی دو آن انیم و دارند تماس هم با هک یحال در
 زیللبر و ژر  اییلدر دو فاطمه و علی»  فرمود: «ندک نمی غلبه گریید
 ُدر   ایلدر دو آن از .نلدک نمی انیطغ گریید بر ییک هک هستند دانش از
 .«؟امهع؟حسن امام و نیحس امام یعنی «شود می خارج مرجان و

ْفُس  َأیُتَها یا> ن   ُة  الن َ ِك   ِإلَی اْرِجِعی * اْلُمْطَمِئن َ  2؛َمْرِضیة   َراِضیة   َرب ِ
 او از تللو هللم هکلل حللالی در بللازگرد؛ پروردگللارت سللو  بلله یافتلله  آرام نفللس ا 

 .< است خشنود تو از او هم و خشنود 
 بلله و معرفللی، ؟ع؟حسللین امللام سللوره را فجللر سللوره ؟ع؟صللادق امللام حضللرت

 اند: فرموده ترغیب آن قرا ت
ُ   وَّ » ن  ن   عَّ دَّ    عَّ ن  ن   صَّ اُودَّ  عَّ ىِن  دَّ ر   ب  ىد  فَّ ىن   قَّ ِبىی عَّ

َّ
ىِد  أ ب  : ؟ع؟اهلِل  عَّ ىا َّ ُ وا قَّ ىرَّ  اق 

ةَّ  رِ  ُسورَّ ر  فَّ اِئِضُكم   ِفی ال  رَّ اِفِلُكم   وَّ  فَّ وَّ ا نَّ هَّ ِإن َّ ة   فَّ یِن  ُسورَّ ِن  ِلل ُحسَّ ِلی ب  ىن   ؟امهع؟عَّ  مَّ
ا هَّ

َّ
أ رَّ انَّ  قَّ عَّ  كَّ یِن  مَّ سَّ حُ ِن  ال  ِلی ب  مَّ  ؟امهع؟عَّ ِة  یو  ِقیامَّ ِتِ   ِفی ال  جَّ رَّ ِة  ِمنَّ  دَّ ن َّ جَّ  اهللَّ  ن َّ إِ  ال 

یز   ِز ِكیم   عَّ   1؛حَّ
 آن زیلللرا بخوانیلللد؛ را فجلللر سلللوره مسلللتحب و واجلللب نمازهلللای در...
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۱5 جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 روز کنللد، قرا للت را سللوره ایللن هللرکس .اسللت ؟ع؟حسللین امللام سللوره
 .شللود می بهشللت در ؟ع؟حسللین امللام درجلله هم و همنشللین قیامللت
 .«است حکیم و عزیز خداوند همانا

 1؛یم  َعِظ  ِبِذْبح   َفَدیَناُه  َو > س 
 .<ردیمک او)اسماعی   فدا  را بزرگی قربانی ما و

 تفسللللیر ؟ع؟حسللللین امللللام مللللاجرای بلللله را آیلللله ایللللن ؟ع؟رضللللا امللللام حضللللرت
 اند: فرموده

 ند:ک می نق  چنین فض  قول از را ؟ع؟رضا امام از روایتی قتیبه ابن»
 ؟ع؟ابلراهیم بله بلزرگ و عزیلز خلدا  فرمود: هک شنیدم ؟ع؟رضا امام از
 بلرایش خلدا هک را گوسفند  اسماعی ، فرزندش، جا  به هک کرد امر

 فرزنلدش هکل بود کرده درخواست ابراهیم و ند؛ک قربانی بود فرستاده
گلللر و نلللد؛ک ذبللل  دسلللتش بلللا را اسلللماعی   املللر گوسلللفند شلللتنک بللله ا

 عزیزتلللرین هکللل پلللدر  قللللب داغ تلللا ردکللل ملللی را ارکللل هملللین شلللد، نملللی
 و شللود وارد هللم او دل بلله کللرده، قربللانی خللود دسللت بللا را فرزنللدانش
 .گردد بالها بر ثوا  اه  درجات سزاوار
 بیشلتر را سلیک چله آفریلدگانم از ابلراهیم ا  رد:کل وحلی او به خداوند
 دوسللتت از هکلل نیافریللد  را سللیک پروردگللارا  گفللت: او دار   دوسللت
 .باشد تر محبو  ؟ص؟محمد
 بیشلتر را وا گفت: را  خود یا دار  دوست بیشتر را او فرمود: خداوند

 یللا اسللت تللر محبللو  تللو نللزد او فرزنللد فرمللود: .دارم دوسللت خللودم از
 و سلتم به او فرزند شدن شتهک فرمود: .او فرزند گفت: خودت  فرزند
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  ۱۳ ؟ع؟فص  دوم: جایگاه و شخصیت ا مام حسین

 شللتهک یلا آورد ملی درد بله بیشلتر را تلو دل دشلمنانش دسلت بله ظللم
 من  از اطاعت راه در خودت دست به فرزندت شدن
 قلب دشمنانش دست به او فرزند دنش شتهک پروردگارا  رد:ک عرض
 گملللان هکللل گروهلللی ابلللراهیم، ا  فرملللود: .آورد ملللی درد بللله بیشلللتر ملللرا
 بلله دسللت او از بعللد زود  بلله هسللتند، ؟ص؟محمللد امللت از ننللدک مللی
 گوسلفند  چلون سلتم، بله را وی و سلازند می آغشته فرزندش خون
 .شلللد خواهنلللد ملللن خشلللم موجلللب وسلللیله بلللدین و ننلللدک ملللی ذبللل 
 و بلزرگ خلدا  .گریست و آمد درد به دلش و شد تا  بی ؟ع؟ابراهیم

 فرزنللدت بللر تللابی بللی فدیلله ابللراهیم، ا  رد:کلل وحللی او بلله بلندمرتبلله
گللللر- اسللللماعی   بللللر ات انللللدوهگینی بلللله -رد کلللل مللللی قربللللانی را او ا
 درجلات بلنلدترین تو برا  و گشت برابر شدندش شتهک و ؟ع؟حسین
 عزوجلل  خللدا  سللخن آن و .بللود خواهللد هللا مصللیبت بللر ثللوا  اهلل 
 1.«<َعِظیم   ِبِذْبح   َفَدیَناُه  َو > فرمود: هک است

 است؟ شد  معرفی چگونه ؟مهع؟امامان سایر کالم در ؟ع؟حسین امام .2
کلللرم پیلللامبر و متعلللال خداونلللد نلللزد ؟ع؟حسلللین املللام حضلللرت  سلللایر و ؟ص؟ا
 ماهیللت دلیلل  بلله و اسللت رفیللی مقللامی و ویلل ه جایگللاهی دارای ؟مهع؟معصللومان

 .است  شده تکریم وی ه طور به همواره مظلومانه شهادت و عاشورا قیام
کرم پیامبر  فرماید: می ؟ص؟ا

لىىی ِ  وَّ  ُانىىِذرُتم بىىی» یُتم ؟ع؟طاِلىىِب  أبىىی بىىِن  ِبعَّ ىىدَّ تَّ ىىِن  وَّ  ...اه  سَّ حَّ طیىىُتُم  ؟ع؟ِبال   ُاع 
حساُن  یِن  وَّ  اْل  سَّ حُ دونَّ  ؟ع؟ِبال  سعَّ شىقونَّ  ِبىِ   وَّ  تَّ ىین إن َّ  وَّ  أال تَّ سَّ حُ  اب  بى َّ؟ع؟ال 
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۵6 جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

ِة  أبواِب  ِمن ن َّ جَّ ن ال  مَّ  عاداُه  مَّ ر َّ یِ     اهلل حَّ لَّ یحَّ  عَّ ِة  ر ن َّ جَّ  1 ؛ال 
 بلللللن عللللللی واسلللللطه بللللله و دیشلللللد داده هشلللللدار ملللللن واسلللللطه بللللله
 بلا و دیشلو  ملی احسان ؟ع؟حسن با و دیابی  می تیهدا   ؟ع؟طالب ابی
 هکللل دیلللبدان .بللدبخت او بلللدون و دیلللگرد  مللی خوشلللبخت ؟ع؟نیحسلل
 نلد،ک دشلمنی او بلا سکهلر .اسلت بهشلت رها د از در  ؟ع؟نیحس

 .«ندک می حرام او بر را بهشت بو  خداوند
 فرمود: همچنین
 اهلل نجا االسالم قبة فیها كانت التی البقعة هی كربال لها یقا  بأرض ابنی یقبر»

 2؛الطوفان فی نوح مع امنوا الذین المؤمنین علیها التی
 ربالکل آن بله هکل شلود ملی سلپرده  خلا بله نییسلرزم در نیحس پسرم
 هکل چنلان اسلت، بلوده اسلالم گنبلد هملواره هکل ممتلاز  نیزمل ند؛یگو
 .«داد نجات طوفان از جا همان در را نوح حضرت مؤمن ارانی خدا
 1؛الجنة ابواب من باب ؟ع؟الحسین ان»
 .«است بهشت درها  از در  ؟ع؟حسین گمان بی

 است: شده نق  ؟ع؟باقر امام حضرت از
سَّ  ِان  » ال صاِحبَّ  ؟ع؟ینَّ الحُ ربَّ ظلوما، ُقِتلَّ  كَّ كروبا مَّ طشانا، مَّ ی لَّهفانا عَّ    اهلل فآلَّ

جىىل   وَّ ز َّ لىىی عَّ فِسىىِ   عَّ ن نَّ ىىُ  ال اَّ كىىروب   ال و لَّهفىىان   یاتیَّ غمىىوم   و الُمىىذِنب   و مَّ  و المَّ
طشان   نال و العَّ ة   ِبِ   مَّ عا ُثم َّ  عاهَّ ُه  دَّ بَّ  و ِعندَّ ر َّ قَّ یِن  تَّ سَّ لی    بِن  ِبالحُ ى ؟امهع؟عَّ  یِالَّ

    اهلل
ل َّ جَّ وَّ ز َّ سَّ  إال   عَّ ف َّ ُ     اهلل نَّ تَّ عطاُه  وَّ  ُكربَّ ُ   اَّ تَّ لَّ

َّ
سأ ىرَّ  و مَّ فَّ ىُ   غَّ نبَّ ىد َّ  وَّ  ذَّ  وَّ  ُعُمىِرِه  فىی مَّ
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  ۵۴ ؟ع؟فص  دوم: جایگاه و شخصیت ا مام حسین

طَّ  سَّ زِقِ   فی بَّ ِبروا ِر اعتَّ بصار ُاولی یا فَّ  1؛االَّ
 و تشللللنه لب و خاطر رنجیللللده و مظلللللوم کللللربال، بزرگمللللرد ،؟ع؟حسللللین
 یلاد قسلم خلود ذات بله وندخدا پس .رسید شهادت به زده  مصیبت
 و انلللدوهنا  و گنهکللار و خاطر رنجیلللده و زده  مصللیبت هلللیچ کلله کللرد
 حسلین قبلر نلزد و آورد نملی رو  خلدا بله ا  َبالدیده هیچ و ا  تشنه
 مگللر سللازد،  نمللی شللفیی خللدا درگللاه بلله را حضللرت آن و کنللد  نمللی دعللا
 و نلدک  ملی بلرآورده را حاجلاتش و برطلر ، را انلدوهش خداوند اینکه

 گسلللترده را اش روز  و طلللورنی، را عملللرش و بخشلللد ملللی را گنلللاهش
 .«بگیرید درس بینش، اه  ا  پس .گرداند می

 فرمودند: نیز ؟ع؟صادق امام حضرت
ُة » یارَّ رِ  ِز ب  یِن  قَّ سَّ حُ ِدُ   ؟ع؟ال  ع  ینَّ  تَّ ِر ة   ِعش  ر َّ ُل  وَّ  حَّ ضَّ ف 

َّ
ینَّ  ِمن   وَّ  أ ِر ة   ِعش  رَّ ة   وَّ  ُعم  ر َّ   2؛حَّ

 و تمتلی حلج بیسلت بلا برابلر ؟ع؟حسین امام حضرت قبر زیارت ثوا 
 .«است عمره حج بیست از بیش
 و ؟ع؟الحسىین حىب قلبى  فىی قىذ  الخیر ب  اهلل اراد من :؟ع؟اهلل ابوعبد قا »

یارت  یارت  بغض و ؟ع؟الحسین بغض قلب  فی قذ  السو  ب  اهلل اراد من و ز  1؛ز
 باشلللد، وا خیرخلللواه خلللدا کللله هلللرکس فرمایلللد: می ؟ع؟صلللادق املللام
 خلدا کله هلرکس و انلدازد می او دل در را زیارتش و ؟ع؟حسین محبت
 دل در را زیلارتش خشلم و ؟ع؟حسلین خشلم و کینه باشد، او بدخواه

 .«اندازد  می او
                                                                                                                                                      

 .۵، ح۱0، ص۳5محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج .1
 .۵56، ص۱حر عاملی، وسا   الشیعة، ج .2
 .۹55، ص۴6، جهمو .1



۵۱ جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 فرماید: می ؟ع؟رضا امام
 1؛اهلل زار كمن كان الفرات بشط ؟ع؟قبرالحسین زار من»
 سلیک مثل  نلد،ک ارتیلز فلرات رانهک در را ؟ع؟نیحس امام قبر هک سیک

 .«است ردهک ارتیز را خدا هک است

 گیرند؟ می اربعین مراسم ؟ع؟حسین امام برای فقط چرا .3
 چهل  از پلس املوات همله بلرای معملول، طلور بله که داشت توجه باید البته

 و ها سلال از پلس کله کسی تنها ولی کنند؛ می برگزار اربعین مراسم آنها فوت از روز
 برگللزار خاصللی عظمللت و حللرارت و شللکوه بللا همچنللان او عللینارب مراسللم هللا، قرن
 .است ؟امهع؟علی بن حسین حضرت شود، می

 و عاشلللورا قیلللام هلللای وی گی شللل  بی و دارد خاصلللی دریللل  موضلللوع ایلللن
 و ایشلان شلهادت ماندگاری دری  از یکی حضرت آن نظیر بی های فشانی جان
 .است سال هر در اربعین مراسم شدن داشته نگه زنده
 ایللن بلله تللوان می ؟ع؟حسللین امللام اربعللین مراسللم مانللدگاری دریلل  دیگللر از
کیلللد آن بلللر و و دانسلللته مهلللم را اربعلللین زیلللارت کللله روایلللاتی کلللرد: اشلللاره ملللورد  تأ
 مانند: اند؛ کرده

ِوی وَّ » ىىن   ُر ِبىىی عَّ
َّ
ىىد   أ م َّ ىىِن  ُمحَّ سَّ حَّ رِی ال  ىىكَّ س  عَّ ىىُ   :؟ع؟ال  ن َّ

َّ
ىىا َّ  أ ىىاُت  قَّ مَّ الَّ ِمِن  عَّ  ال ُمىىؤ 

: م س  ُة صَّ  خَّ ِسینَّ  الَّ م  خَّ ُة  وَّ  ال  یارَّ ِعینَّ  ِز بَّ ر 
َّ ُم  وَّ  األ  ت ُ خَّ یِمیِن  ِفی الت َّ ِفیُر  وَّ  ال  ع  ِبیِن  تَّ جَّ  وَّ  ال 

ُر  ه  جَّ ِم  ال  مَِّن  اهلِل  ِبِبس  ح  ِحیم الر َّ  2؛الر َّ
                                                                                                                                                      

 .۱۵6، ص۴6محدث نوری، مستدر  الوسا   و مستنبط المسا  ، ج .1
 .۹7، ح۵۱، ص0ج ،کامحار شیخ طوسی، تهریب .2



  ۵۹ ؟ع؟فص  دوم: جایگاه و شخصیت ا مام حسین

 چیلز پلنج )شلیعه  ملؤمن های نشلانه فرمود: ؟ع؟عسکری حسن امام
 اربعلین زیارت و روز شبانه در نماز رکعت ی  و پنجاه خواندن است:
 خللا  بللر سللجده در را پیشللانی و کللردن راسللت دسللت بلله انگشللتر و

 1.«نماز در الرحیم الرحمن اهلل بسم گفتن بلند و نهادن

 گویند؟ می «اهلل ثار» ؟ع؟حسین امام به چرا .4
 هست: احتمال دو «ثار» کلمه شهیر مورد در
 شلده گرفتله دنیشلور و شلدن ختلهیبرانگ معنلای بله «ثلور» شلهیر از ثلار الف 
 بلله کله اسللت یکسل و خلدا ختللهیبرانگ یمعنلا بلله ثلار اهلل صلورت نیللا در کله باشلد
 .است کننده امیق فرزند معنای به «ثار اهلل ابن» و کرده امیق خدا خاطر
 انتقلام گلرفتن و یخلواه خون یمعنلا به ن یالع )مهموز «ثأر» شهیر از ثار   
 بلله و بللوده فاعلل  بلله مصللدر هاضللاف «ثللار اهلل» صللورت نیللا در کلله باشللد مقتللول
 .گرفت خواهد را او خون انتقام خداوند که است کسی یمعنا
 عالمللله .دارد یشلللتریب کلللاربرد ریلللاخ یمعنلللا یادشلللده، یمعنلللا دو انیلللم از 

 ملللورد در و شلللده گرفتللله ن یالعللل )مهملللوز «الثلللأر» از ثلللار اسلللت معتقلللد ؟حر؟مجلسلللی
 دهد: یم احتمال دو آن یمعنا
 یخلللواه خون او دشلللمنان از خداونلللد کللله اسلللت یکسللل یمعنلللا بللله ثلللار اهلل 

  اول ؛ کرد)احتمال خواهد
 بله را تشیب اهل  و خلود خلون انتقلام رجعلت، هنگلام کله یکسل یعنلی ثار اهلل 
 .دوم  )احتمال گرفت خواهد دشمنان از یاله امر

                                                                                                                                                      
شهر آشو ،  ابناشاره شده است؛ برای نمونه:  ؟ع؟در منابی زیادی به موضوع اربعین امام حسین .1

 .۱۵6 اعالم الور ، ص ،طبرسیشیخ  ؛۱66 ، ص۱ ، ج؟مهع؟طالب مناقب آل ابی
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 بلله کلله میباشلل گرفتلله «ثللور» شللهیر از چلله را «ثللار» شللد، بیللان آنچلله بلله توجلله بلا
 یخلواه خون یمعنلا بله کله «ثلأر» شلهیر از چله و اسلت شلدن ختلهیبرانگ یمعنا
گر و نیست خدا خون یمعنا به «ثار اهلل» است، مقتول  بله را کلمله نیلا ییجا در ا
 خللواه خون خللدا کلله یکسلل» یمعنللا نیهملل ایلل انللد، کرده ترجملله خللدا خللون یمعنللا
 1.اند نشده متوجه را آن یمعنا و کرده اشتباه ای و بوده نظر مورد «اوست

للله لفلل  بلله «ثللار» اضللافه کلله انللد قا   هللم برخللی  تشللریفیه اضللافه ،«اهلل» جال
 هسللتی تمللام کله اسللت برخللوردار شلرافتی چنللان از ؟ع؟حسللین املام یعنللی اسلت؛
 ؟ع؟سیدالشللهداء حضللرت خللون بللا کلله چللرا آیللد؛ می حسللا  بلله متعللال خداونللد
 در دوبلاره هلیال معلار  و خلدا دیلن خدا، راه خدا، نام و گرفت  تازه حیاتی دین،
 اسلت، شلده ریختله خلدا بلرای خلون ایلن که آنجا از بنابراین .یافت رون  جهان
 خلودش و خداست به متعل  هم آن بهای خون نتیجه، در و دارد تعل  خدا به

 2.گیرد می را او بهای خون

 کشهره مهن العبهرا؛  قریه  أنها» فرماینهد  می کهه ؟ع؟حسهین امهام کهالم این .5
 معناست؟ هچ به «هسرم ها اشک
 است: رزم نکته چند به توجه پرسش این به پاسخ در
 فرماید: می جمله نیا معنا  در ؟حر؟مجلسی عالمه الف 

 افتلد نملی ؟ع؟حسلین املام ادیل بله مؤمنی چیه هک است نیا منظور»
                                                                                                                                                      

، الصحاح مختاربکر رازی،  ؛ محمد بن ابی06۹، ص۱، جةاللغ اسماعی  بن حماد جوهری، الصحاح .1
، ۴؛ فخرالدین طریحلی، مجملی البحلرین، ج۴۳۳، ص۴اثیر، النهایة فی غریب الحدی ، ج ؛ ابن۵۴ص
 .۴۵۴، ص۴6؛ محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج۹60ص
گاهی .2  .۴۹7ص بررسی و تحلیلی پیرامون زیارت عاشورا،فر،  بیشتر ر : مجید حیدری برای آ



  ۵۵ ؟ع؟فص  دوم: جایگاه و شخصیت ا مام حسین

 .«گیرد می را و  گلو  بغ  ای ندک می هیگر اینکه مگر
 د:یفرما یم ؟ع؟حسین امام به خطا  ؟ع؟علی امام که چنان

 1؛مؤمن لك عبرة ای»
 «مومن هر  اش نندهک جار  ا 

 د:یفرما می ؟ع؟دالشهدایس گرید تییدرروا
 2؛استعبر اال مومن فی ركذیال العبرة لیقت انا»
 شکاشل هکلنیا مگلر نلد،ک نملی ادیل ملرا ملؤمنی چیهل .مکاشل شتهک من

 .«شود می جار 
 املام ملؤمنی هلر کله معناسلت این به «العبرات قتی » روایات، اساس بر   
 گریللله او مظلومیلللت یلللاد بللله بیلللاورد، یلللاد بللله را عاشلللورا روز مصلللا ب و ؟ع؟حسلللین
 مظللوم شلتهک ملن کله اسلت ایلن جملله ایلن از ؟ع؟حسلین املام منظور و کند می

 تیلمظلوم و دیلگر می من بر اریاخت یب کند، ادی مرا یسکهر که ای گونه به هستم؛
 1.تاس زیبرانگ تأثر اندازه نیا به من

                                                                                                                                                      
 ، ۴۴۹، ص0حکام، جشیخ طوسی، تهریب ار .1
 .۹۵0، ص۴۴6محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج .2
گاهی بیشتر، ر .1 ، ۴ و ج ۹۱7، ص۱ و ج ۹۳۱، ص۹  : فخرالدین طریحلی، مجملی البحلرین، ج.برای آ

کبر قرشلی، قلاموس قلرآن، ج ؛ سید علی۵۹۱، ص۱ ان العر ، جمنظور، لس ؛ ابن06ص ؛ ۹۵۳، ص۱ ا
 .۱7۳، ص۱۱ ؛ محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج۴۹5مالی، صار شیخ صدوق،



 

 بود؟ چه ؟ع؟حسین امام قیام اهداف .1
 نهضلت نیلا اهلدا  وللی اسلت، یمختلفل ابعلاد یدارا ؟ع؟نیحس امام امیق
 بله مسللمانان، بخش الهلام هملواره آنها در  و است  هیو تییاهم دارای میعظ
 .است بوده تاریخ طول در ظلم علیه هایشان قیام در انیعیش  هیو

 از: اند عبارت ؟ع؟حسین امام قیام ازاهدا  برخی
وف به امر الف(  منکر از نهی و معر

وی کج و ها انحراف ها، بدعت زدودن ب(  اسالمی امت های ر
 ؟ص؟اکرم پیامبر شده ترک های سنت کردن زنده ج(

 پرداخلت، امیله بنی جنایلات افشلا  بله سخنانش با تنها نه ؟ع؟حسین امام
 او .کلرد ایسلتادگی جلان پلا  تلا و برخاسلت آنلان بلا مبلارزه به نیز شمشیر با بلکه
 «جامعلله امللور اصللالح و منکللر از نهللی و معللرو  بلله امللر» را خللویش مسلللحانه قیللام
 یکلی را آن صلراحت، بلا و کلرد یلاد بزرگ فریضه این از سخنانش، در بارها و نامید



06 جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 از حرکللت از پللیش کلله ای نامه توصللی در کلله چنان شللمرد؛ قیللامش هللا  انگیزه از
 دلیللل  بللله موقلللی آن در او- سلللپرد حنفیللله بلللن محملللد بلللرادرش بللله را آن مدینللله
 است: آمده -نداشت جهاد بر قدرت بیماری،

ىىی» جىىُت  مىىا ِان  رَّ ِشىىرا   خَّ ِطىىرا   و اَّ ،ال و الُمفِسىىدا   و البَّ مىىا ظاِلمىىا 
جىىُت  ِان َّ رَّ ىىِب  خَّ لَّ  ِلطَّ

ِ   فی االصالِح  ی، ُام َّ د  یُد  جَّ ن ُار نهی و ِبالمَّعُروِ   آُمرَّ  اَّ ِن  اَّ رِ  عَّ سیرَّ  وَّ  المنكَّ  ِبسیرِه  اَّ
ی د  بی وَّ  جَّ لی َّ  اَّ بی بن عَّ  1؛؟ع؟طالب   اَّ
 اینکله بلرای نله و روم ملی بیرون مدینه از تفری  و گردش برای نه من

 و اصللالح بللرای بلکلله بکللنم؛ ظلمللی و بینللدازم راه زمللین در فسللادی
 معلرو  بله املر خلواهم می من .کردم حرکت جدم امت امور پیگیری

 بلن عللی املام پلدرم و خلدا رسول جدم شرو به و کنم منکر از نهی و
 .«کنم عم  طالب ابی

 منحرف و فاسد خلیفه با نکردن بیعت د(
 املام از هک خواهد یم او از نه،یمد فرماندار عتبه، بن دیول به یا نامه در دیزی
 بدنش از سر ضرت،ح آن مخالفت صورت در و ردیبگ عتیب یو یبرا ؟ع؟نیحس
 دهد: می پاسخ گونه نیا د،یول خواسته به ؟ع؟حسین امام حضرت .ندک جدا

یىىد و. ...و ةالنبىىو بیىىت اهىىل انىا»  الىىنفس قاتىىل الخمىىر، شىىارب فاسىىق رجىىل یز
 2 ؛...و مثل  یبایعال مثلي و المنزل  هذه ل  لیس سقبالف معلن المحرم ،
 و رفلت محل  آنهلا نلهخا هکل یخانلدان م،یرسلالت و نبوت خاندان از ما
 و ردکلل آغللاز را زیچ هملله مللا خللاطر بلله خداونللد و اسللت فرشللتگان آمللد

                                                                                                                                                      
 .۹۱۳، ص۱۱محمدباقر مجلسی، بحار ارنوار، ج .1
 .۱۱سید بن طاووس، لهو ، ص .2



  0۴ ؟ع؟فص  سوم: نهضت عاشورا و قیام امام حسین

 و شللرابخوار و فاسلل  یمللرد د،یللزی امللا بخشللد، یم انیللپا را زیچ هملله
 او مثلل  بللا مللن مثلل  و نللدک یملل گنللاه و تیللجنا اراکآشلل و اسللت قاتلل 
 .«ردک نخواهد عتیب

 بلا تلا خواهلد یم رتحضل از ملروان هک یهنگام گرید یجا در ؟ع؟نیحس امام
 د:یفرما یم یو به پاسخ در ند،ک عتیب دیزی

 مثىل بىراع االم  بلیت قد اذ السالم االسالم علي و راجعون الی  انا و هلل انا»
یىىد  آ  علىىي محرمىىة الخالفىىة یقىىو : ؟ص؟اهلل رسىىو  جىىد  سىىتعت لقىىد و یز
  1؛سفیان ابي
 دچلللار املللت رایلللز رد ؛کللل ودا  آن )بلللا داد سلللالم اسلللالم بلللر دیلللبا گلللرید

 ؟ص؟خلدا رسلول جلدم از ملن و اسلت  دهیگرد دیزی همانند یزمامدار
 .«است حرام انیابوسف خاندان بر خالفت فرمود: یم هک دمیشن

ید دستگاه آشکار فساد و ظلم با مخالفت (ـه  امویان و یز
 اصلحا  بله خطلا  ضلهیب نلام بله یمنزلل در ؟ع؟نیالحسل عبداهلل ابا حضرت

 بیللان جللا ر و ظللالم ومللتکح بللا مقابللله را امشیللق زهیللانگ حللر، انیسللپاه و خللود
 دارد: یم اظهار و کند می

 اهلل، لحرم مستحال   جائرا   سلطانا   رأ  من قا : ؟ص؟اهلل رسو  ان الناس، ايها»
كثىىا  و بىىاالثم اهلل عبىىاد فىىي یعمىىل ،؟ص؟اهلل رسىىو  لسىىنة مخالفىىا   اهلل، لعهىىد نا

 . ...اهلل علي حقا   كان و قال و بفعل علی  )یغیر( یعیر فلم العدوان،
 الفساد اظهروا و الرحمن طاعة تركوا و الشیطان طاعة لزوموا قد هؤال  ان   و أال
 احق انا و حالل  حرموا و اهلل حرام أحلو و بالفي  استاثروا و الحدود عطلو و
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0۱ جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 1؛غیر من
 سلللللطان  ی)مسلللللمان سکهللللر فرمللللود: ؟ص؟خللللدا رسللللول مللللردم  یا

 را خلللدا عهلللد شلللمرده، حلللالل را خلللدا حلللرام هکللل نلللدیبب را یسلللتمگر
 بنلدگان انیلم در و نلدک یمل رفتلار خدا رسول سنت خال  ند،کش یم

 وتکسل مسللمان  )شلخص او یول ند،ک یم عم  ستم و گناه به خدا
 را سللتمگر  وی)سلللطان گفتللار، راه از نلله و ردارکلل راه از نلله و نللدک اریللاخت

 اسلت خداونلد بلر د،یایبرن ییگو بیع و ارکان مقام در و ندکن سرزنش
 سلتمگر هملان یسزا و فرکی به را رده کاریاخت وتکس )مسلمان او هک

 . ...ندک ومکمح جهنم  )آتش
گلاه  از وسللتهیپ ه،یللام یبن جللا ر امکلح و سللتمگر گللروه نیلا هکلل دیباشلل آ
 اطاعللت و دانسللتند رزم خللود بللر را او طاعللت کللرده یرویللپ طانیشلل

 را خدا حدود و نمودند رظاه را فساد و یزشت و گفتند  تر را رحمان
 [اسلت نیمسللم همله بله متعلل  هک] را ءیف و غنا م و ردندک  یتعط
 حلرام را خلدا حلالل و حالل، را خدا حرام و دادند اختصاص خود به

 و امللور نیللا از یریجلللوگ بلله] سللزاوارترم خللودم ریللغ از مللن و .شللمردند
 بلله تللا گللرفتن، دسللت بلله را مسلللمانان امللور زمللام و آنهللا از ردنکلل ینهلل
 .«[شود عم  ؟ص؟اهلل رسول سنت و قرآن امکاح

 برحللرر و کلردن ینهل بلر علالوه حضلرت هکلل اسلت نیلا خطبله، ایلن مهلم تلهکن
 یبلرا است ، خطبه یاصل محور هک) ستم و ظلم برابر در وتکس از مردم داشتن
 بلر ه،یلام یبن وملتکح یتبلاه و فسلاد بله اشلاره بلا خلود سلخنان در بار نیچندم
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  0۹ ؟ع؟فص  سوم: نهضت عاشورا و قیام امام حسین

  یلدل سله قلتیحق در .دارد دکیلتأ نیمسللم تیلور و تیمکحا رد ؟ع؟امام ح 
 1.است شده  یتشر خطبه نیا در عاشورا امیق  یدر مجموع از مهم

 جامعه در اسالم قوانین و عدالت و(استقرار
 و کن، ریشله مسللمانان جامعله از را علدالتی بی کلرد می تالش شهیدان سارر
 زماملللدار حضلللرت، آن بلنلللد دیلللدگاه از .سلللازد برقلللرار ملللردم میلللان در را علللدالت

 در را عادرنللله ای شلللیوه کلللارگزارانش انتخللا  و گفتلللار و رفتلللار در بایلللد مسلللمانان
 .بردارد قدم داد و عدل گسترش جهت در و گیرد پیش
کید با حضرت آن  فرمود: می باور این بر تأ

كم اال   االمام ما فلعمری»  حىق  ال  بىدین الىدائن بالقسط القائم و بالكتاب الحا
 2؛اهلل ذات علی نفس  الحابس

 کتلا  اسلاس بلر کله کسلی مگلر نیسلت املام سلوگند  خلودم جلان به 
 و باشلد حل  دیلن بله متدین کند؛ قیام عدالت برای کند؛ حکم خدا
 .«بگرارد گرو خدا راه در را خود جان

 و اعللللالن جا هملللله در باوفللللایش یللللاران و حضللللرت آن گسللللتری عدالت مللللرام
 -؟ع؟امللام آن سللفیر- عقیلل  بللن مسلللم حضللرت کلله چنللان بللود؛ شللده مشللخص
کم با کوفه دارارماره در وقتی  بله شلد، روبلرو زیلاد  بلن )عبیلداهلل یزیلد ستمگر حا
کمیلت از و کلرد اشلاره قیلام واری هلد  این  از زیلاد گفلت؛ابن سلخن علدالت حا
 دعلوت انقلال  بله را ملردم و آملدی کوفله بله چله بلرای پرسلید: عقیل  بلن مسلم
 داد: پاسخ وا کنی  می

                                                                                                                                                      
 .۵۱، ص؟ع؟، لمعات الحسین  : عالمه سید محمدحسین حسینی طهرانی.ر .1
 .۹۳، ص۱شیخ مفید، اررشاد، ج .2



0۱ جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 1؛الكتاب حكم الی ندعو و بالعد  لنأمر فاتیناهم»
 .«کنیم دعوت خدا کتا  قانون به و کرده عدالت به امر تا ایم آمده

وح کردن زنده ز(  جامعه در اسالمی مقاومت ر
 در را مسللمانان وحشلت و ضلعف احسلاس یلارانش، و ؟ع؟حسلین امام قیام
 حضلرت آن شلهادت از پلس کله طلور  به رد؛ب بین از زیاد  حد تا امیه بنی برابر

 رشلد دهنده نشلان هری  که داد رخ امویان علیه عراق و حجاز در قیام چندین
 .بود مسلمانان عزت آور پیام و اسالمی جامعه دینی غیرت

گفتله  بقللا  ؟ع؟سیدالشلهداء حضلرت قیلام کلارکرد تلرین مهلم کله پیداسلت نا
 دیلن هلا  بنیان کلردن ویلران پلی در یزیلد خالفلت زملان در امیه بنی .بود اسالم
 حماسلله بلا ؟ع؟املام وللی بودنلد؛ …و روزه نملاز، نبلوت، توحیلد، یعنلی ؟ص؟پیلامبر
 بللین از بللا سللاخت آشللکار پللیش از رابللیش امیلله بنی کریلله چهللره خللویش خللونین
 دیلن مسللمات و اعتقلادات اصلول بقا  امیه، بنی مقبولیت و مشروعیت بردن
 امللام از شلام در عبیلداهلل بلن طلحلة پسللر ابلراهیم، یوقتل رو ازایلن .کلرد تضلمین را

گللر پرسللید: ؟ع؟سلجاد  پیللروز کسللی چلله حلار شللد  پیللروز جللدت جمل  جنلل  در )ا
 فرمود: او پاسخ در ؟ع؟امام است  شده

الة وقت دخل و غلب من تعلم ان اردت اذا» ن الص   2؛اقم ثم   فاذ 
گر  سلیدنر فلرا هنگلام است، شده پیروز کسی چه بدانی خواهی می ا
 .«کن اقامه را نماز سپس و بگو اذان ابتدا نماز، وقت

 اباعبلللداهلل حضلللرت نهضلللت هلللد  کللله اسلللت آن دهنده نشلللان سلللخن ایلللن
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۴۹6 جلد اولها و شبهات عاشورایی پاسخ به پرسش، رسالت حسینی ،   

 د. پاداش الهی ج. ظلم مستکبران
 که عاشورا را جاودانه ساخت چه بود  ؟ع؟های قیام امام حسین . از وی گی۵

  . ستم ستمکاران الف. ح  محوری و ح  طلبی
 د. همه موارد ؟ع؟امام حسینج. شجاعت 

کدام سوره و آیات در مورد امام حسین0  تواند باشد  می ؟ع؟. 
 ۱5و ۱7، آیات  . فجر ۵6آیه  ،الف. ما ده
 د.   و ج ۹۹، آیه ج. احزا 

کرم7 کس با حسین»فرماید  می ؟ص؟. پیامبر ا کند  ؟ع؟هر   .« . . .. . دشمنی 
  . جاه  است الف. شقاوتمند است

کم می بوی بهشت بر او حرام است ج.  شود د. رزق او 
 داند  را برابر با چند حج می ؟ع؟ثوا  زیارت امام حسین؟ع؟ . امام صادق5

 حج تمتی ۱6حج عمره و    . 76حج عمره ۱6حج تمتی و  ۵6الف. 
 حج عمره ۱6حج تمتی و  ۱6د.  حج تمتی ۱6حج عمره و  ۱6ج. 
 . . .. .  ؟ع؟حسین. از جمله اهدا  قیام امام ۳

  . احیاء سنت های فراموش شده جدش الف. حکومت بر مردم کوفه
 د.   و ج ج. امر به معرو  و نهی از منکر

کوفه از نوه رسول خدا۴6  چه بود  ؟ص؟. عوام  جدایی مردم 
 ؟ع؟الف. عدم شناخت امام حسین

 ؟ع؟. عدم اطال  رسانی صحی  از طر  یاران امام حسین 
 و طمی مردم به وعده های دستگاه حکومت معاویه و یزید . ترسج
 کدام هیچد. 
 داند  علت عصیان و نافرمانی مردم از او را چه می؟ع؟ . امام حسین۴۴



کتا    ۴۹۴ آزمون تستی برای مرور دوباره 

 های مردم از حرام شکم نه شدت . انباش الف. ترس مردم
 د. جه  مردم ج. طغیان و غرور مردم

کرد کوفه را برای قیام ا؟ع؟ . چرا امام حسین۴۱  نتخا  
کوفه بودند کوفه الف. چون خویشان آن حضرت در    . وفاداری مردم 

کوفه ،ج. موقعیت نظامی  د. همه موارد جغرافیایی و سیاسی 
 جان و مال خود را به خطر انداخت ؟ع؟ . چرا امام حسین۴۹

  . احیاء دین خدا الف. بخاطر حکومت بر مردم
 .   و جد ج. امر به معرو  و نهی از منکر

 صحی  است  ؟ع؟. آیا لعن قاتالن امام حسین۴۱
  . جایز است الف. جایز نیست
 لعن نکنید د. احتیاطاا  نی نباشدلج. به صورت ع

گروه۴۵  دانند  های تکفیری زیارت و توس  را شرکت می . چرا 
 الف. بخاطر لجاجت

 ؟مهع؟ . عدم شناخت و برداشت سحطی از عقاید و دشمنی با اه  بیت
 ج. بخاطر دشمنی با ایران

 د. همه موارد
گلدسته بر قبر بزرگان دینی شر  است ۴0 گنبد و   . آیا ساخت 

  . جایز است الف. اشکال شرعی دارد
کدام ج. مکروه است  د. هیچ 

گی ی  عزاداری خو  چیست۴7   . وی 
گونه بدعت و خرافات باشد  الف. به دور از هر 

 نق  شود ؟مهع؟و اه  بیت . در آنها معار  قرآن 


