همسویی مراحل قیام امام حسین

با آیات و مبانی قرآن کر یم
دکتر محمدرضا افروغ
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چکیده

اسالم ،آیینی جهانی و مکتبی زند و پویاست که اصال نظامهای
اجتمت تتاعی و اقتصت تتادی را بت تته ش ت تیو ای خت تتا
میکند .پیامبر اکرم

و ائمه

دنبت تتال و هت تتدایت

قرآن کریم را در ایتن را معیتار و

اساس کتار ختود قترار متیدهنتد؛ آنتان همتوار بترای تأییتد ستخنان و

بی تان معتتارف ختتویش بتته آی تات اله تی تمستتک جستتتهانتتد .در ایتتن

پتژوهش ،بتتا روش توصتیفی و تحلیلتی مجموعتتهای از استشتتهادات

قرآنتی کتته در بیتان ب تیبتتدیل و ارزشتتمند قی تام امتتام حستین
است را بررسی و تحلیل میکنیم .امام

آمتتد

با بیان این آیات از قرآن

کریم موقعیت و جایگا خود را در برابر بنیامیه بته تصتویر متیکشتد

کتته در حقیقتتت امتتام

بتته بی تان جایگتتا حتتق و باطتتل متتیپتتردازد و

یکتی از اهتتداف اصتتلی قی تام ختتود را دعتتوت بتته قترآن و ستتنت پیتامبر

ا کتترم

قلمتتداد متتیکنتتد و در ای تن راستتتا نقتتش بتتینظی تر و مهتتم

امامت و رهبری را روشن ساخته است.

کلی دواژهها:امتتام حس تین  ،توکتتل ،جهتتاد ،قتترآن ،اصتتال طلب تی،
عدالت.

 .1دانشکده الهیات ،دانشگاه پیام نور لرستان ()Afroogh100@yahoo.com

1

طهحمسئله

شاید این پرسش مطرح شود که علت پرداختن به بحث قیام امدام حسدین

و تطبیدق

آن با آیات قرآن کدریم چیسدت؟ در پاسدخ بده ایدن سدؤال بایدد یدادآور شدد کده اوال قدرآن کدریم در
آیات متعددی مسدلمانان را بده مقابلده بدا ظلدم و سدتم تشدویق و ترغیدب مدیکندد و همچندین
کمتر کسی را میتوان یافت که با ظلمسدتیزی موافدق نباشدد و بده ایدن مسدئله نیندیشدد؛ ثانیدا
_ کده الگدوی

قرآن کریم وظیفه مسلمانان را مقابله با ستم و ستمگر میداند و امام حسین

بدیبددیل انسدان کامدل و نمونده یدک مسدلمان راسددتین بده شدمار مدیرود _ بده طدور قطدع در ایددن
مقوله منظور نظر حتمی و صریح قرآن کر یم است .قیام امام حسین

را چگونده میتدوان بدر
را از جهددات

اسدداس آیددات قددرآن کددریم تبیددین و بررسددی کدرد؟ فلسددفه نهضددت امددام حسدین

گوناگون میتوان بررسی کرد .یکی از آنها تبیین فلسفه نهضت آن حضدرت ،بدر اسداس آیدات
قرآن کریم است .در این بررسی قرآنی ،چند محور میتواند مطالعه شود:
 .1موضع قرآن کریم در برابر ستمگران و سرکشان؛
 .2وظیفهای که قرآن کریم در این زمینه بر دوش مسلمانان متعهد قرار داده است؛
 .3شیوه رفتار و رو یارو یی با سرکشان و ستمکاران از نگاه اهل البیت

؛

 .4نتای برخورد میان حق و باطل.
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مقدمه 

حا کمی دت زمامددداران امددوی و اجددرای سیاسددتهای ضددد اسددالمی توسددط آنددان ،هو ی دت
دینی مردم را مسخ کرده ارزشهای معنوی را در جامعده از بدین بدرده بدود .امدام حسدین

در

اینباره فرمود:
مردم بندگان دنیایند .دین به صورت ظاهری و در حد حدرف و سدخن در زبانشدان
مطرح میشود .تا زمانی که معاش و زندگی مادیشدان روندق دارد ،در اطدراف دیدن

گدرد مدیآینددد ،امدا زمددانی کده بدا بددال و گرفتددار ی آزمدایش شددوند ،دیدنداران در اقلیدت
هستند( .طبری)239 :1400 ،

قیددام مق دددس و پرشد دکوه ام ددام حسد دین

ر یش دده در انحرافهددای بنیددادی و اساسددی در

جامعده اسددالمی داشددت .ایدن انحرافهددا زاییدده انحددراف حکومدت اسددالمی از مسدیر اصددلی
خود از سقیفه به بعد بود که پس از شهادت علی

به دست سلسله سفیانی و حزب ضدد

اسالمی اموی افتاد .به گدواهی اسدناد تدار یخی ،سدران ایدن حدزب هدیچ اعتقدادی بده اسدالم و
اصددول آن نداشددتند (مسددعودی )454 /3 :400 ،و ظهددور اسددالم و بدده قدددرت رس دیدن پی دامبر
اسددالم

را جلددوهای از پیددروز ی تیددره بنیهاشددم بددر تیددره بنددیامیدده ،در جر یددان کشددمکش

قبیلگی در درون طایفه بزر قر یش میدانستند (ابنابیالحدید ،53 /9 ،خ )139و با یک
حرکت خزنده ،به تدر ی در پوشدش اسدالم بده مناصدب کلیددی دسدت یافتندد و سدرانجام از
سال چهلم هجدری ،حکومدت اسدالمی و سرنوشدت و مقددرات امدت اسدالمی بده دسدت ایدن
حدزب افتدداد و پددس از بیسددت سددال حکومددت معاو یده ،و بدده دنبددال مددر و ی ،پسددرش یز یدد بدده
قدددرت رس دید کده او انحددراف بنیدادی و جلددوهای آشدکار از ظهددور (جاهلیدت نددو) در پوشددش
ظدداهری اسددالم بددود .امددام حسدین

نم دیتوانسددت در برابددر چندین فاجعددهای سدکوت کنددد و

احساس وظیفه میکرد که در برابدر ایدن وضدع ،اعتدراض و مخالفدت کندد .سدخنان ،نامدهها و
سایر اسنادی که از امام حسین

به دسدت مدا رسدیده ،بده روشدنی گو یدای ایدن مطلدباندد.

ک ده امو ی دان فاقددد آنهددا بودنددد و اسدداس انحرافهددا و گمراه دیهددا ای دن بددود ک ده عناصددر فاسددد و
غیرالی دق ،تکی ده بددر مسددند خالفددت اسددالمی و جایگدداه واالی پی دامبر زده بودنددد و حا کمی دت و
زمامدار ی آنها ،آثار و نتای بسیار تلخ و و یرانگری به دنبال آورده بود.
پیام قیام با شکوه سیدالشدهدا

منحصدر بده آن زمدان نیسدت؛ بلکده ایدن پیدام ،پیدامی

همسویی مراحل قیام امام حسین

این اسناد بیانگر آن است که از نظر امام ،پیشوا و رهبر مسلمانان شدرایط و و یژگیهدایی دارد

جاو یدد و ابدددی و فراتددر از محدددوده زمددان و مکدان اسددت .هرجددا و در هددر جامعددهای کده بدده حددق

با آیات و مبانی قرآن کریم

یز یدی بوده و مبارزه و مخالفت با مفاسد و آلودگیها و آمران و عدامالن آنهدا ،کدار ی حسدینی
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عمل نشود و از باطل خوددار ی نگردد ،بدعتها زندده و سدنتهدا ندابود میشدوند .هرجدا کده
احک دام خدددا تغیی در و تحر ی دف یابددد و حا کمددان و زمامددداران بددا زور و سددتمگری بددا مددردم رفتددار
کننددد ،در هددر جامعددهای کدده و یژگیهددای جاهلیددت را داشددته باشددد آن جامعدده ،جامعددهای
خواهد بود.



.1مناقبورسال اهلالبی

ولیدد بدن عتبده حداکم مدینده بدود .او نتوانسدت طبدق روال عدادی و معمدول بدرای یز یدد بددن
بیعت بگیرد .لذا مروان بن حکم وارد مدینه شدد و خواسدت

معاویه از سوی امام حسین

از راه تهدیدد و ارعدداب وارد عمددل شدود تددا شدداید بتوانددد امدام را راضددی بدده بیعدت بددا یز یدد کنددد و
مشددروعیت حکومددت او را قطعددی کنددد .امددام حسددین

ضددمن یددادآوری سددوء سددابقه و عدددم

صالحیت مروان و خاندانش این آیه قرآن کریم را تالوت فرمود:
جز این نیست کده خددا اراده فرمدوده اسدت پلیددی را از شدما اهلبیدت دور سدازد و
شما را چنان که باید ،پا ک و پاکیزه بدارد( .احزاب)33/

سپس فرمود:
مگر شما سخن پیغمبر

را درباره من و بدرادرم نشدنیدهایدد کده فرمدود« :ایدن دو،

سدروران جوانددان اهددل بهشدتند»؟ ا گددر سددخنان مدرا تصدددیق مدیکنیدد ،ایدنهددا همدده
حقاند و کوچکتر ین خالف واقعی در آنها نیست؛ ز یدرا هندوز در طدول عمدر خدود از
آن روز ی کدده فهمی ددهام خداونددد بددر دروغگو ی دان غضددب کددرده و دروغ را بدده خددودش
برمیگرداند ،هرگز دروغ نگفتهام .اگر در گفتار پیغمبر

درباره من و برادرم شک

دار ید ،آیا در این واقعیت هم شک دار ید که من فرزندد دختدر پیغمبدر شدمایم؟! بده
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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خدا قسم در تمام دنیا نه در میان شما و نه در غیر میان شما از من ،پیغمبر فرزندی
ندارد .وای بر شما! آیا کسی را از شما کشتهام که در مقابل خدون او مدیخواهیدد مدرا
بکشید؟ آیا مال کسی را حیف و میل کردهام؟ یا جراحتدی بدر کسدی وارد سداختهام
که میخواهید مجازاتم کنید؟

.2توکلوتوسلاهلالبی

امدام



در پایدان وصدیتنامدهای کدده قبدل از حرکدت بده کدربال نوشددته اسدت ،بده ایدن آیده از

کالم اهلل مجید استناد میکند:
توفیق من جز به اراده خداوند نیست که بر او توکل کردهام و به او رو ی آوردهام.

امام

وقتی بده شددت از بیعدت بدا یز یدد دور ی مدیکندد ،بده ایدن آیده از قدرآن کدر یم توسدل

میجو ید:
آن گاه که موسی

از آنجا ترسان و نگران بیرون شد و گفت :پروردگارا! مرا از قدوم

ستمگر نجات بده( .قصص)21 /

قبل از حرکت وارد مکه شد و این آیه را تالوت فرمود:

شب جمعه ،سوم شعبان امام

و چون رو به سوی مدائن نهاد [موسی] با خود گفت :امید است که خددا مدرا بده راه
راست هدایت و راهنمایی کند( .قصص)22 /

امام حسین

روز عاشورا در برابر لشکر یز ید ایستاد و این آیه را تالوت کرد:

شما با شر یکانی که قائلید ،کارتان را هماهندگ و عزمتدان را جدزم کنیدد .سدپس در
کارتان پردهپوشی نکنید ،آن گاه کار مرا یکسره کنید و مهلتم ندهید( .یونس)71 /

لحظهای کوتاه نگذشت که فرمود:
سرور من خداوند است که [این] کتاب آسمانی را فرو فرستاده است و او دوسدتدار

شایستگان است( .اعراف)196،

من بده درگداه آفر ینندد مدن و شدما از شدر هدر کدافر متکبدری کده بده روز حسداب ایمدان
نمیآورد پناه میبرم( .غافر)27 /

در پایدان وصدیتنامده خدود بده بدرادرش محمدد حنفیده،

فراموش نشود که امام حسین

حاکمان فاسد اعالم میکند ،با اشاره به سر گذشت حضرت هود

تالوت میکند:

این آیه از قرآن کدر یم را

توفی دق مددن جددز بدده ی دار ی خدددا نیسددت؛ فقددط بددر او توکددل کددردهام و فقددط بدده سددوی او
بازمیگردم( .هود)88 /

.3عهدوپیما ازنگاهاهلالبی

اب دی عبددداهلل



در مس دیر کددربال بددود کدده خبددر شددهادت نامددهرسددان خددود ق دیس بددن مسددهر

با آیات و مبانی قرآن کریم

پس از آنکه هدف خود را از قیام ،اصدالح امدر امدت و امدر بده معدروف و نهدی از منکدر در مقابدل

همسویی مراحل قیام امام حسین

و با بیان این آیه از قرآن ،سخنان گرانسنگ خو یش را پایان داد:
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صیداو ی را شنید؛ گر یه کرد و سپس این آیه را تالوت فرمود:
از ایشان کسی هست که به عهد خو یش تا پایان حیدات بده سدر بدرده اسدت و کسدی
هست کده شدهادت را انتظدار مدیکشدد و هدیچ گونده تغییدر و تبددیلی در کدار نیداورده

است( .احزاب)23/

در نزدیکی کربال همین کده ُحدر بده امدام

گفدت :چدرا آمددهای؟ فرمدود :نامدههای دعدوت

شما مرا به اینجا آورده است؛ ولی حاال پشیمان شدهاید و آن گاه این آیه را تالوت فرمود:
پس هر کس که پیمان شکند ،به ز یان خو یش پیمان شکسته است( .فت )10 /

م ددا در فرهن ددگ دین ددی خ ددود ،دی ددن را مس دداوی عهدشناس ددی م ددیدان ددیم .ل ددذا در روای ددات
میخوانیم هر کس به عهد خود وفا نکند ،دین ندارد .کلمه دین در اصل به معنای قاعدده و
قانون است و منظور از «یوم الدین» در قرآن ،قیامت است؛ چون روز قانون است.
وفای به عهد نسبت به نیکوکار و بدکار یکسان است .باید به عهد وفا کرد و این در همده
موقعیتها و سطوح معنا دارد .اگر عهدی با دشمن بستیم ،باید وفا کنیم.
امام حسن مجتبدی

در سدال  50هجدری بده شدهادت رسدید و معاو یده در سدال  60مدرد.

در ایددن ده سددال امددام حسددین

بدده عهدنامدده بددرادر وفددادار مانددد .در زمددان معاو یدده ،نامددههای

فراوانی از سوی کوفیان برای امام حسین
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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نوشته میشد .امام در پاسخ آنها میفرمود:

من به عهد و پیمدان بدرادرم وفدادارم .در ز یدارت اربعدین ،جملدهای بدا ایدن مضدمون

میخوانیم که درباره وفای به عهد است .شدهادت مدیدهم کده تدو بده عهدد بدا خددا
وفادار ی و در راه او جهاد کردی( .تهذیباألحکام ،ج)113 /6

از جمله آیاتی که امام حسین

در کربال آن را بسیار تالوت فرمود ،این آیه است:

ِمنََالمؤ ِم ِنینََ ِرجالََصدقواَماَعاهدواَاّللََعلی ِ َهَف ِمنهمََمنََقضَیَنحبَّهََو ِمَّنهمََمَّنََ

ینت ِظرَ ؛ َ

از میان مؤمنان ،قهرمانانی هستند که بر عهدد خدویش راسدت و اسدتوار بودهاندد و بدر
عهدی که با خدا بستند ،وفا کردند.

امددام حسددین

در دو زمددان ایددن آیدده را تددالوت کددرد؛ یددک بددار زمددانی کدده خبددر شددهادت

حضددرت مسددلم بددن عقیددل

را شددنید و دیگددری در روز عاشددورا وقتددی کنددار پیکددر شددهدایی،

چون مسلم بن عوسجه قرار گرفت.
.4جها وشها

ازنگاهاهلالبی



یکی از آموزههای قرآنی جهاد در راه خدا است که در آیات متعدد عندوان گردیدده اسدت.
خداوند عالوه بر دستور بده «جهداد فدی سدبیلاهلل» در قدرآن (ندک :حد 78 /؛ توبده 41 /و 86؛
مائده ،)35 /مجاهدت در راه خدا را باالترین درجه (ندک :توبده )20/و مجاهددانی را کده در

راه خدا با مال و جان میجنگند ،مؤمنان حقیقی (ندک :انفدال ،)74 /ول ّدی یکددیگر (ندک:
انفددال ،)72/آرزومندددان رحمددت الهددی و صددادقان واقعددی (حجددراتّ )15 /
معرفددی نمددوده و

پاداش آنان را هدایت به امر الهی (عنکبوت )69 /و دادن خیرات (ندک :توبده )88 /وعدده
داده است.
اهداف اساسی جهاد اسالمی به دو قسم تقسیم میشود:
الف) دفاع در برابر هجوم دشمنان برای حفظ دین ،جان ،مال و ناموس مسلمانان؛
از سوی دیگر ،در بینش اسالمی ،آفرینش انسدان و جهدان هدفمندد اسدت و آدمیدان بدرای
رسیدن به قرب الهی خلق شدهاند .در راستای این هدف ،خداوند متعال افزون بر ّ
حجدت
بدداطنی (عقددل) ،برگز یدددگان خددویش را بدده مدددد انسددان فرسددتاد تددا راه وصددول بدده حددق را یددادآور

بلکدده توانسددت در عرص دۀ اجتمدداعی ،سیاسددی ،فرهنگددی و حکددومتی بددر مبنددای ارزشهددای
دینی پایهریزی کند .هدف این حکومتها هدایت انسانها بده سدوی سدعادت واقعدی بدود؛
سعادتی که در پرتو آن ،هم دنیایی آباد و تو م با آرامش ّ
مهیا میشود و هدم آخرتدی برخدوردار از
فی

الهی و رستگاری ابدی.
امددام حسددین

بدده فسدداد عمیددق اجتمدداعی _ کدده برآینددد بیعدددالتی ،محددو ارزشهددا و

با آیات و مبانی قرآن کریم

شوند و بندگان را در انجام فرای و دوری از پلیدیها و پلشتیها یاری نمایند.
مانندد سدایر پیدامبران بدزر الهدی تمدام ّ
همدت و تدوان خدویش را
پیامبر بزرگوار اسدالم
ّ
صددرف تحقددق ایددن هدددف بددزر نمددود و نددهتنهددا در عرصدۀ تبلیددغ پیددام خداونددد کامیدداب بددود،

همسویی مراحل قیام امام حسین

ب) نجات مستضعفان از بند کفر ،شرک و ظلم و نیز گسترش اسالم.
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هنجارهای اسالمی است_  ،فساد سیاسی _ که حاصل تبددیل امامدت اسدالمی بده خالفدت
ّ
حاکمیت است_ و فساد اقتصادی _ که حاصل توز یدع نامناسدب بیتالمدال و اختصدا
و

آن به یک گروه خا ّ و روا حرامخواری گسترده در میان ّامت اسالمی است _ اشاره دارد.
در چنددین شددرایطی بددود کدده اصددل اسددالم در خطددر نددابودی قددرار گرفددت .امددام در افشدداگریهای
خویش پیشینۀ ننگین بنی ّ
امیه را مطرح میسازد و بده همگدان اعدالم مدیدارد کده ایدن تیدره و
تبار ،تا چه اندازه در کفر و الحاد خود پای میفشردند و آنان را محدور ّاتحداد احدزاب مخدالف
اسالم ّ
معرفی می کند:

ّ
اذَاألحااب؛َ(مجلسیَ )8 /45 :1403 ،
یتَاأل ّم ِ َةَوََشی ِ َ
ف ِإنماَأنتمََ ِمنََطو ِاغ ِ َ
هماندا شدما طاغوتهدای ّامدت اسدالمی و بقایدای احدزاب چدالش گر کرامدت اسددالم
هستید.

طدداغوتی کدده دشددمن انسددان و انسد ّ
دانیت اسددت و نابودکننددد ارزشهددا و منحرف کننددد

آموزههای دینی به شمار میآید ،سه طاغوت است نده یدک طداغوت ،و از منظدر قدرآن ،مبدارزه

با آن طاغوتها از وظایف اصلی پیامبران محسوب میشود:

ولقََّّدََأرسََّّلناَموسََّّیَ ِبآیا ِتنََّّاَوسََّّلطانََ ّم ِبََّّینََ*َ ِإل َّیَ ِفرعَََّّنََوهامََّّانََوقََّّاَ ونَ ...؛َ
(غافرَ )24-23/
ما موسی را با آیات خویش و اعجاز پیامبری ،برای درهم کوبیدن فرعدون ،هامدان و

سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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قارون روانه کردیم. ...

ولقدََأرسلناَموسَیَ ِبآیا ِتناَوسلطانََ ّم ِبینََ*َ ِإلَیَ ِفرعَنََومل ِئ ِ َهَف ّاتبعواََأمرََ ِفرعَنَ ...؛َ
(هودَ )97-96 /
ما موسی را ...به سوی فرعون و اطرافیان اشراف او روانه کردیم. ...

امددام حسددین

بددرای مبددارزه بددا طدداغوت عصددر خددویش کدده اصددل اس دالم را نشددانه گرفتدده

بودنددد ،بدده مبددارزه و جهدداد پرداختنددد .امددام کددامال بدده دعددوت قددرآن بددرای نددابودی همدۀ عوامددل
انحرافددات و ریشدده کن کددردن طاغوتهددا ّلبیددک گفددت و بددرای حفددظ اسددالم از تمددام زندددگی
باارزش خویش گذشت .بیانات امدام حسدین

در گفدتوگو بدا فدرزدق بده یکدی از مهمتدرین

مبانی و شاخصدههای قرآندی کده همدان جهداد در راه خداسدت ،اشداره دارد .امدام حسدین

هنگددامی کدده اصددل دیددن را در مسددیر نددابودی مشدداهده کردنددد ،حرکددت انقالبددی خددویش را کدده
همان جهاد فی سبیلاهلل است ،آغاز کرد و در این راه ،تمام هسدتی خدویش را فددای احیدای
آموزههددای اسددالمی نمددود .مبنددای ایددن حرکددت سیاسددی ،همددان آموزهددای قرآنددی اسددت کدده در
آیات قرآن و در کالم امام

مورد بررسی قرار دادیم.

ظلمسهیزیاهلالبی
 .5



در آیات قرآن ،از تکیه و اعتماد بر ظالمان نهی شده است:

ّ
َّمَ
اّللَ ِمََّّنََأو َِلی َّاءََثَّ ّ َ
ونَ ِ َ
َّیینََظلمََّّواَفتم ّسَّکَمََ ّالنََّّارََومََّّاَلَکَّمََ ِمََّّنََد ِ َ
ولَترَکَنََّّواَ ِإل َّیَالَّ ِ َ

لَتنصر ونَ ؛َ(هودَ )113/

به کسانی که ستم کردهاند ،متمایدل نشدو ید کده آتدش [دوزخ] بده شدما میرسدد و در
برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود و سرانجام ،یار ی نخواهید شد.

امددام حس دین

نیدز یکددی از دالیدل خددود را وجددوب قیدام علیده سددلطان سددتمگر دانسدته،

میفرماید:
گرفته ،باروش پیامبر

مخالفت و در میان مردم ،به ظلم و گناه عمل میکندد و

علیهاو سخنی نگو ید و شورشی نکند ،بر خددا الزم اسدت کده او را بده جایگداه خدود
(جهنم) ببرد( .مجلسی)381 /44 :1403 ،

دیرزمان در محافل علمی مطرح بوده ،پاسدخهای متعدددی را بده خدود دیدده اسدت .عددهای
بددرای فددرار از پیامدددهای ایددن فددرض ک ده ایشددان از شددهادت خددو یش بددا خبددر بددود ،آن را انکددار
کردهاند؛ اما عدهای دیگر ،با تأ کید بر آن ،به این پرسش پاسخ دادهاند .ما بدر مبندای دیددگاه
دوم ،بحث را پی می گیر یم .طبق این مبنا چندد پاسدخ بده ایدن پرسدش میتدوان داد کده تنهدا
به دو پاسخ اشاره میکنیم:
ّ ُ
ُ
ُ
 .1هر چندد آیده وال ُتلقدوا بأیددیکم إلدی التهلکدة در بداره تدرک انفداق در جهداد ندازل شدده

با آیات و مبانی قرآن کریم

آیددا حرکددت امددام حسددین و ورود ایشددان بدده کددربال بددا ایددنکدده میدانسددت کوفیددان از او
ّ ُ
ُ
ُ
التهلکدة سدازگار اسدت؟ ایدن پرسدش ،از
حمایت نمیکنندد ،بدا آیده وال ُتلقدوا بأیددیکم إلدی

همسویی مراحل قیام امام حسین

هر کس حا کم ستمگری را ببیند که حرام خدا را حالل کرده ،عهد الهدی را نادیدده
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است ،اما مفهومی گسترده دارد که مدوارد بسدیار ی را شدامل میشدود؛ از جملده ایدنکده انسدان
حددق ن دددارد از جادهه ددای خطرن ددا ک ،ب دددون پیشبینیه ددای الزم بگددذرد یددا غددذایی کدده بدده
احتمال قوی آلوده به سم است بخورد و یا حتی در میدان جهاد ،بددون نقشده و برنامدهر یزی
وارد عمل شود.
بدیهی است این گسدتردگی مفهدوم ،هدر گونده جهداد ابتددایی و بده خطدر اندداختن را در بدر
نمی گیرد؛ ز یرا واداشتن نفس به هال کت ،مربوط به جایی است کده هددفی بداالتر از جدان در
خطددر نباشددد ،وگرندده بای دد جددان را فدددای حفددظ آن ک درد؛ چنددان ک ده حضددرت عل دی
خو یش را در «لیلة المبیت» برای حفظ رسول خدا
اقدام به جهاد امام حسین

جددان

به خطر انداخت.

نیز چون برای حفظ شر یعت بود _ که وظیفه امام اسدت _

(تهلکه) و اقدام به خودکشی نیست .طرح این شبهه ،حا کی از ناآ گاهی از احکام ابتددایی
امددر بدده معددروف و نهدی از منکدر اسددت و مطددرح کننددده آن ،از مرحلدده اقدددام بدده نهدی از منکدر ،در
جایی که خطر متوجه اساس دین یا ضرور یات دینی باشد ،غافل یا بیخبر است.
آنکه مردن پیش چشمش تهلکده اسدت

ام د د ددر «ال تلق د د ددوا»بگید د د درد او ب د د دده دس د د ددت

و آنک د ده م د دردن شد ددد مد ددر او را فد ددتح بد دداب

«سد د د ددارعوا» آمد د د ددد مدد د ددر او را در خطد د د دداب

 .2هدر کدس کده بدده امددر خدددا در کنددار رسددول خددا
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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یدا بدده فرمددان او بدده جهدداد برخیدزد و بدده

شهادت برسد ،در زمره مدافعان اسالم بوده ،اقدام به جهادش ،تهلکه و خودکشی بده شدمار
نمیآید.

ا گددر خددرو امددام حس دین

و ی داران ایشددان بدده امددر خدددا و رسددولش صددورت گرفتدده باشددد و

جهدداد آن حضددرت ،در پدی همددان اهدددافی باشددد کده پیدامبر ا کدرم
حضرت ،تهلکه و خودکشی نخواهد بود.

اثبات این مطلب ،با اهدافی که امدام حسدین

آنه ددا پید دامبر ا کد درم

دنبددال مدیکدرد ،اقدددام

از جهداد داشدته اسدت و روایداتی کده در

و خ ددود آن حض ددرت ،از آ گاهان دده ب ددودن انتخ ددابش خب ددر دادهان ددد ،ب ددا

توضیحاتی که در ذیل خواهد آمد ،کار چندان دشوار ی نیست.
الدف) بده طددور کلدی ،در آیداتی از قددرآن (توبده)29 /و در احادیدث متددواتر نبدوی ،جهداد علیده
سددتم و تجدداوز و فسدداد در زم دین ،امددری ضددرور ی و واجددب دانسددته شددده اسددت؛ ز ی درا جهدداد،

فر یضدهای اسددت کده بقددای اسددالم ،حیدات دیدن ،رشددد ایمددان ،اسددتقرار امنیدت ،ابقددای نظددام
الهی و مصونیت حق ،عدل ،آزادی و شرف به آن بستگی تمام دارد.
روشددن اسددت ک ده فلسددفه نهضددت امددام حس دین

چی دزی جددز احی دای همدده ارزشهددای

انسانی و مفاهیم واالی دینی نبود.
ب) روایات متعددی وجود دارد که از شهادت آن حضرت خبر دادهاند؛ از جمله از قدول
اندس بددن حدار

(کسدی کده حضددرت را همراهدی کدرد تددا شدهید شددد) از پیدامبر ا کدرم

نقددل

شده است:
فرزندم حسین

در سرزمین کربال به شهادت خواهد رسید .هر کس او را در یابد،

باید او را نصرت و یار ی دهد( .مجلسی)247/44 :1403 ،

بنابراین ،هر کس امام حسین

را یدار ی نکدرده باشدد ،بده یقدین ،بدا خددا و پیدامبرش بده

جنگ و مخالفت برخاسته است:

ً
َّداَ َِفیهَّاََذ ِلَّکََا ِلخَََّ َ
نَلهَّوَنَّارََجه َّّنمََخا ِل َ
حاد ِ َدَاّللََورسَّولهوَفَّأ ّ َ
ألمََیَعلمواَأَ ّنهوَمنََ َ
ی ِ

الع ِ َظی َم ؛َ(توبهَ )63 /

رسددول خدددا

فرمودهاسددت :هددر کددس حددا کم و پادشدداه سددتمگری را ببینددد کدده

حرامهددای خدددا را حددالل و پیمددان و تعهددد اله دی را شکسددته ،بددا سددنت رسددول خدددا
مخالفت میورزد و در میان بندگان خدا با گناه و تجاوز و ستم رفتار میکند ،هیچ
نکند ،حق خداست که او را بده سدزای سدکوت و بیتدوجهیاش برسداند و او را وارد
دوزخ کند( .مجلسی)381 /44 :1403 ،

آیا سزاوار است که امام حسین

این سدخن را از پیدامبر روایدت کندد و خدود بده آن عمدل

ننماید؟
د) سددخنان و رفتددار امددام حس دین

با آیات و مبانی قرآن کریم

گونه تغییر و تحولی نیابد و بیتوجده باشدد و بدا سدخن و عمدل خدود ،بده او اعتدراض

همسویی مراحل قیام امام حسین

) وقتی امام حسین

با ُحر و یاران او روبهرو شد فرمود:
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از همددان آغدداز حرک دت ،حددا کی از آن بددود ک ده ایشددان

آ گاهانه این حرکت را انتخاب کرده است و کدامال مطمدئن بدود کده حدرکتش بده فرمدان خددا و

رسول اوست .شیخ مفید در ارشاد نقل میکند :پیرمردی از بنیعکرمه ،بده امدام عدرض کدرد:
«کجددا میرو ی دد؟» حضددرت فرمددود« :کوفدده» .پیرمددرد گفددت« :سددوگند بدده خدددا منصددرف شددو ید!
شمشدیرهای آمدداده ،علی ده شماسددت و همدده افددرادی کده بددرای شددما نامدده نوشددتند ،در اینبدداره
اتفداق نظددر دارنددد .بنددابراین گمددان نمدیکدنم رفددتن بدده کوفدده ،بدده صددالح شددما باشددد» .حضددرت
پاسخ داد« :ای بند خدا! همده چیدز را آ گداهم و هدیچ چیدز از مدن پوشدیده نیسدت و خداوندد
مغل ددوب اراده بن ددده خ ددود نمیش ددود .س ددوگند ب دده خ دددا! این ددان م ددرا نخواس ددتند ،مگ ددر آنکد ده
قطعهخونی که در شکم من است ،بیرون آورند؛ اما خداوند کسانی را بدر آندان مسدلط خواهدد
ساخت که ذلیلتر ین ملتها باشند».
کاروان حسین

بده قصدر بندی مقاتدل رسدید .بدار و ُبنده را از مرکدبهدا بده زمدین نهادندد تدا

انددکی رفددع خسدتگی کننددد .در آن نزدیکدی چددادر ی بده چشددم مدیخددورد کده اسددبی جلددوی آن
ایستاده بود .وقتی حسین متوجه شد صاحب چادر عبید اهلل بن ّ
حر ُجعفی اسدت ،او را
بددرای یددار ی و همراه دی نددزد خددویش فددرا خوانددد؛ ّامددا در عددین حددالی کدده و ی از مالقددات و یددار ی
حسین
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کراهت داشت ،به حضدور رسدید و در برابدر دعدوت آن حضدرت ،فقدط حاضدر شدد

اسب چداال ک و شمشدیر پدر ارزش خدود را در اختیدار حسدین قدرار دهدد ،تدا بددین وسدیله از
همراه دی و یددار ی او معددارف شددود ،ول دی آن حضددرت ،ایددن آیدده را خوانددد :و مددا ُکند ُ
دت ُم ّتخددذ
ّ
ُ
ال ُمضدلین عضددا ؛ «مددن آن گونده نیسدتم کدده گمدراه کننددگان را مددددکار [و یداور] خدود بگیددرم»
(کهف.)51 /
در آن روز ،اسالم به فداکار ی و جانبازی احتیا داشت.

زیرا به نظر امام حسین

ستمگر چو بدرف و سدتمکش چدو کدوه
اصیحگهیاهلالبی

.6

بس ددی ب ددرف رفددت و بددهجددا مانددد کددوه



در اسددالم ،بدده همددان اندددازه ک ده از فسدداد ،انتقدداد و بددا آن مقابلدده شددده اسددت ،بدده اصددالح
سددفارش و تأ کی دد شددده اسددت .قددرآن ،تنهددا ایمددان و تقددوای درون دی را ک دافی نمیدانددد ،بلک ده
حرکت در راه او و تالش بدرای هددایت جامعده را نیدز ضدرور ی میشدمارد .قدرآن کدر یم ،بهتدر ین
امت بودن را به انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر مشروط کرده است:

نَالمنَکَ َِر َ .
وفَوتنهَنََع ِ َ
اسَتأمر ونََ ِبالمعر ِ َ
َکَنتمََخَیَرََأ ّمةَأخ ِرجتََ ِل ّلن ِ َ

امددر بدده معددروف و نه دی از منک در وظیفدده تمددام انبی دا
حسین

در طددول تددار یخ بددوده اسددت.امددام

درباره علت قیام خود میفرماید:
مگر نمیبینیدد کده بده حدق عمدل نمیشدود و از باطدل جلدوگیری نمی گدردد! مدن بندا
دارم [هرچند با ر یخته شدن خونم باشد] امر به معروف و نهی از منکر کنم.

در جملهای دیگر ،آن حضرت به برادرش محمد بن حنفیه میفرماید:
من برای فساد ،طغیان و ظلم قیام نکردم ،بلکه تنها برای اصالح امت جدم قیدام
کدردم .میخددواهم امددر بده معددروف و نهدی از منکدر و بده روش پیدامبر و علدی

عمددل

کنم.

بحث اصالح گری را میتوان در ابعداد مختلدف جسدتوجو نمدود .اصدالح در شدیوههای
رفت دداری مس ددئوالن حکوم ددت و نی ددز در خص ددلتها و عملک ددرد م ددردم نس ددبت ب دده یک دددیگر ،از
ّ
مؤلفددههای عمددد اصددالح گری هسددتند .امددام حسددین تأ کیددد مینمایددد کدده اصددول مز بددور،

حسدین

کدده وار

خد ّدط صددالح و اصددالح پیددامبران الهددی اسددت ،قیددام او ریشدده در نهضددت

اصالحی انبیا دارد .قرآن از قول حضرت شعیب

میفرماید:

ّ
ِإنََأ َِ یدَََِإ َلَ ِاإلصلحََماَاستطعتَ ؛َ(هودَ )88 /

همه پیامبران به منظور انجام اصالحات با مهمتدرین مفاسدد جامعدۀ خدود درگیدر بودندد،
ّ
حضددرت صددالح در عصددرخویش بددا اسددراف و تبددذیر رای د در آن زمددان بدده شدددت مبددارزه
می کرد:
ّ

ضَولََیص َِّلحَنَ ؛َ(شتعرا-151//
ولََت ِطیعواَأمرََالمس ِر ِفینََ*َال ِیینََیف ِسدونََ ِفیَاألر ِ َ

َ )152

و فرمان مسرفان را اطاعدت نکنیدد؛ همانهدا کده در زمدین فسداد مدیکنندد و اصدالح

با آیات و مبانی قرآن کریم

من جز اصالح _ تا آنجا که توانایی دارم _ نمیخواهم.

همسویی مراحل قیام امام حسین

مخدوش و مغفول مانده است .پس انسان مصلحی را میطلبد کده بدرای سدامان بخشدیدن
ّ
به ناهنجاریها ،احیای س ّدنتها و ارزشهدای مقددس جامعدۀ عصدر نبدوی قیدام کندد .امدام
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نمیکنند!

حضددرت موسددی

نیددز بدده هنگددام داخددل ش ددن بدده میقددات بدده بددرادرش هددارون توصددیه

مینماید که در مسیر اصالح افراد و جامعه گام بردارد:
یهَهاَ ونََاخلف ِنیَ ِفیَقو ِمیَوأص َِّلحََولََت ّت ِبَّ ََس َِّبیلََالمف ِس َِّدینَ ؛َ
وقالََموسَیَأل ِخ ِ َ
(اعرافَ )142/
و موسی به برادرش هارون گفت :جانشین من در میان قوم باش و [آنهدا را] اصدالح

کن! و از روش مفسدان پیرو ی منما.

ّ
توج دده ب دده س ددیر اص ددالحی پی ددامبران اله ددی در ق ددرآن ک ددریم ،روش ددن گر هم دداهنگی س ددیر
با ابعاد اصالح گری از منظر قرآن است و نباید اقدام حضدرت

اصالحطلبانۀ امام حسین

را سوای آموزههای قرآنی مورد بررسی و کاوش قرار داد.
.7عدال خواهیاهلالبی



آیات بسیاری در قرآن کریم در بداب لدزوم ّ
توجده بده تدأمین و برقدراری قسدط و عددل در قدرآن
مطرح شده که نمونۀ آن آیدۀ إ ّن اهلل یدأ ُم ُر بالعددل (نحدل )90/اسدت؛ یعندی خداوندد اجدرای
عدالت را واجب و بده آن دسدتور داده اسدت .از منظدر قدرآن ،قسدط مهمتدرین هددف پیدامبران
الهی را تشکیل میدهد:
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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ّ
َّطَوهََّّمََلََیظلم َََّّنَ ؛َ
َّلَأ ّمََّّةََ ّرس َََّّلََفَّ َِّإذاَج ََّّاءَرسََّّولهمََق ِض ََّّیََبنََّّنهمَ ِبال ِقس َّ ِ َ
ِلکَّ ِ َ
(یونسَ )47/
بدرای هدر ّامتدی ،رسدولی اسددت .هنگدامی کدده رسدول ایشدان بدده سدوی آنددان بیایدد ،بدده
عدالت در میان آنها داور ی میکند و ستمی به آنها نخواهد شد.

چنان که آیۀ  25سور حدید میفرماید:
ط ؛َ
لقدََأرسلناَرسلناَ ِبالب ّ ِینا ِ ََوأنالناَمعهمََال ِکتابََوالِمیاانََ ِلیقومََ ّالناسََ ِبال ِقس ِ َ
ما رسوالن خود را با دالیدل روشدن فرسدتادیم و بدا آنهدا کتداب و میدزان ندازل کدردیم تدا
مردم قیام به عدالت کنند.

عدالت بده معندای فدردی آن ،مبندای معداد اسدت :لی ُقدوم ّ
الن ُ
داس بالقسدط و بده معندای
معرفی شده اسدت :لقدد رسدلنا ُر ُسدلنا  ...لی ُقدوم ّ
الن ُ
اجتماعی آن ،هدف رسالت انبیا ّ
داس
بالقسط .

ّ
عدددل یددک مددال ک و عنصددر بسددیار مهد ّدم و کلیدددی بددرای موفقیددت یددک حکومددت دینددی در

پیشبرد اهداف الهی خو یش است .امام جعفر صادق

میفرماید:

نَ ّالناسََیستغنَنََ ِإذاَع ِدلََبننهم؛َ(کلینیَ )548 /3 :1359 ،
ِإ ّ َ

اگر عدالت در میان مردم روا داشته باشد ،همه بینیاز خواهند گشت.

این حدیث به صراحت عنوان مینماید که اگر عدالت در جامعه اقامه گردد ،وجدود فقدر
بیمعندا خواهدد گشدت و ا گدر فقدر در جامعده روا داشدته باشدد ،عددالت در آن جامعده مطدرح
نیستّ .
بالطبع جامعۀ سرمایهداری و تکاثر ،جامعهای بر محور عدل نیست و جامعۀ بددون
عدل ،جامعۀ بده دور از آموزههدای قرآندی اسدت .در نتیجده ،جامعدۀ اسدالمی ،جامعدۀ منهدای
فقر است (نک :حکیمی.)199 :1385 ،
شهید ّ
مطهری در باب ّ
اهمیت عدالت مینویسد:
مسئلۀ عدل برایش مطرح شد و در جهان سیاست اسالمی ،از هر کلمهای عدل به

ّ
(موهری)63 :1389 ،
گوش میرسد.

ّ
ّ
اهمیت و جایگاه واالی عدالت در اسالم از یک طرف و وابستگی تحقق آن به ابزارهای
عدالت را به عنوان یکی از اهداف اساسی خود برگزیندد تدا از مسدیر دیندی بدودن خدار نشدود
(حکیمی.)413 /2 :1358 ،
حکومددت جددائر و سددلطۀ سددتم ،از زشددتترین منکراتددی اسددت کدده بایددد بددا آن بدده مبددارزه
پرداخت .از بارزترین مفاسد حکومت اموی ،ظلم بده مدردم و نادیدده گدرفتن حقدوق آندان و در
مقابل ،یکی از محورهای عمد قیام امام حسین  ،عدالتخواهی و ظلمسدتیزی اسدت.
تکلیف هر مسلمان ایجاب می کند که در مقابل طاغوت و ظلم قیام نماید ،بهویژه ّ
توجه به

با آیات و مبانی قرآن کریم

حکددومتی و قدددرت از طددرف دیگددر ،نشددانگر آن اسددت کدده حکومددت دینددی ندداگزیر اسددت کدده

همسویی مراحل قیام امام حسین

کالم اسالمی بیش از هر چیز به مسئلۀ عدل پرداخت .فقه اسالمی قبل از هدر چیدز
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این موضوع در بیانات امام حسین

قابل مالحظه و بررسدی اسدت .آن حضدرت در یکدی از

مبنددی بددر لددزوم مبددارزه بددا
سددخنرانیهای خددویش ،بددا اسددتناد بدده فرمددایش رس ددول ا کددرم
ّ
سددلطنت جددائر ،خددود را شایسددتهترین فددرد بددرای قیددام بددرای تغییددر سدداختار سیاسددی ،ترقددی و
معرفدی می کندد و بنی ّ
پیشبرد آموزههای اسالمی ّ
امیده را افدرادی سدتمگر نسدبت بده اهلبیدت
پیامبر

ّ
معرفی مینماید:

وتع ّد ََبنوَأم ّیةََعلینا؛َ(مجلسیَ )383 /44 :1403 ،
بنی ّ
امیه حقیقتا بر ما ظلم کردند.

امام حسین

در نامهای خطاب به بزرگدان کوفده عندوان مینمایدد کده تکلیدف و ویژگدی

امام راستین ،حکومت بر طبق قرآن و قیام به قسط و عدل است:

ّ
فلعمر َماَاإلمامَإ َلَالعاملَبالکتابَ،القائمَبالقسط؛َ(مفیدَ )39 /2 :1380 ،

به جان خودم سدوگند! امدام کسدی جدز حکم کنندده بهوسدیلۀ قدرآن و قیام کنندده بده
عدل نیست.

پیام عاشورا دعوت انسدانها بدرای تدالش در راه اقامدۀ عددل و قسدط اسدت کده بددون ایدن
موضوع ،حیات بشری تباه می گردد و زمینۀ مر دستورهای الهی و دینی فراهم میآید.
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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نهیجهگیهی 


امددام حسددین

تفسددیر نددوینی در نحددو نگددرش بدده ابعدداد مختلددف قددرآن ارائدده کددرد .ایددن

بازتاب از رهگذر آ گاهی دقیق و عمیق امام حسین به مقصود آیات پدیدار شده است .از
ایددنرو ،میتددوان گفتددار و رفتددار آن حضددرت را ّ
مفسددر و مبد ّدین آیددات دانسددت .پددذیرش ایددن
ّ
مطلب ،بیانگر ضرورت ّ
مفسران بده حادثدۀ کربالسدتّ .
جدی ّ
اهمیدت فوقالعداد ُبعدد
توجه
قرآنی نهضت حسدینی را نسدبت بده ابعداد دیگدر آن نمیتدوان انکدار کدرد .همچندین زمیندهای
فراهم مینماید تا دیگر فرقههای مختلدف اسدالمی ،مانندد اهدل س ّدنت بدا ایدن نهضدت آشدنا
گردنددد؛ چرا کدده تمددام فددرق اسددالمی در واالیددی معددارف قددرآن و ضددرورت پددذیرش آن هماهنددگ
هسددتند .زمینددههای اصددالحطلبی در نهضددت حسددینی همددان اصددالحات پیددامبران الهددی

_ ماننددد اصددالحات حضددرت شددعیب

_ در قددرآن اسددت؛ ماننددد خداپرسددتی (اصددالح در

باورهدا و ارزشهدا) ،اصدالح تددرازو ،برخدورد بدا مشدکل کمفروشددی (اصدالح اقتصدادی) و حفددظ
ّ
امنیت راهها (اصالح اجتماعی و سیاسی) است .بزر ترین امر به معروف و نهی از منکدر از
 ،مبددارزه بددا حکومتهددای طدداغوت و سددتمگر اسددت کدده در ر س آن،

منظددر امددام حسددین
حکومت بنی ّ
امیه است.

هجرت به عنوان بهترین تاکتیک بدرای حفدظ جدان و در پرتدو آن ،احیدای دیدن الهدی ،در
ّ
نهضددت حسددینی متجلددی اسددت و ا گددر فددردی از ایددن تاکتیددک بهددر الزم را نبددرد ،بددر اسدداس
آموزههای اسالمی ّ
مقصر است و بازخواست خواهد شد .امدام حسدین تفسدیر ندوینی را از
جهاد در پیشروی تمام مسلمانان ارائه نمود؛ تالشی در راسدتای نجدات مستضدعفان در بندد
کفر ،شرک ،ظلم و گسترش اسالم از اقدامات حضرت در این باب است.
کوتداهسددخن این کدده ضددرورت بازگشدت ّامددت اسددالمی بدده قدرآن و وارد نمددودن قددرآن در مددتن
زندگی و لزوم به کارگیری معارف به دست آمده از ایدن نهضدت ،در تفسدیر آیدات مدرتبط و نیدز
ّ
محوریتبخشی به این ُبعد به هنگام بازگویی حادثدۀ عاشدورا ،همگدی نتدایجی اسدت کده از
همسویی مراحل قیام امام حسین

بازخوانی حماسۀ حسینی با تأ کید بر ُبعد قرآنی آن به دست میآید.

با آیات و مبانی قرآن کریم
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منابع 

ّ ّ
عزالدددین ابوالحسددن علددی (1385ق) ،الکامددل فددی ّالتدداریخ ،بیددروت ،دار صددادر و
_ ابناثیددر،
داربیروت.

_
_
_
_

ابددنشهرآشددوب مازن دددرانیّ ،
محمددد بددن عل ددی (1379ق) ،مناقددب آل بیطالددب ،نجددف،
ّ
الحیدریة.
مطبعة
ّ
ابنطاووسّ ،
علی بن موسی (1417ق) ،اللهوف علی قتلی ّالطفوف ،قم ،انوار هدی.
ابنمنظورّ ،
محمدبن مکرم (1414ق) ،لسان العرب ،بیروت ،دارصادر ،چاپ سوم.
ّ
ابومخنف ازدی ،لوط بن یحیی (1398ق) ،مقتل الحسین ،تحقیق :حسن غفداری ،قدم،
ّ
العلمیة.
دارالکتب
 ،بیروت ،دار األمیر.

_ امین عاملی ،محسن (1996م) ،لواع األشجان فی مقتل الحسین
_ ____________________ (1403ق) ،عیان ّالشیعة ،بیروت ،دایر المعارف.
ّ
_ بدالذری ،احمددبن یحیدی (1337ش) ،فتدوح البلدددان ،ترجمدهّ :
محمدد توکدل ،تهدران ،نشددر

نقره.
_ ________________________ (1417ق) ،انسد دداب األشد ددراف ،تحقید ددق :سد ددهیل زکد ددار و ر ید دداض
زرکلی ،بیروت ،دارالفکر.
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_ جددوادی آملددی ،عبددداهلل ( ،)1384شددکوفای عقددل در پرتددو نهضددت حسددینی ،قددم ،مرکددز نشددر
اسراء.

حمداد (1410ق)ّ ،
_ جوهری ،اسدماعیل بدن ّ
الصدحاح (تدا ّاللغدة و صدحاح ّ
العربیدة) ،بیدروت،

دارالعلم.
حر عاملیّ ،
محمد بن حسدن (1409ق) ،وسدائل ّالشدیعه ،تحقیدقّ :
_ ّ
مؤسسدة آلالبیدت
قمّ ،
مؤسسة آلالبیت.

،

_ حکیمیّ ،
محمدرضا (1385ش) ،قیام جاودانه ،قم ،انتشارات دلیل ما ،چاپ هشتم.
_ _____________________ (1358ش) ،الحیا  ،تهران ،انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
ّ
موفق بن احمدد (1423ق) ،مقتدل الحسدین  ،تحقیدقّ :
محمدد سدماوی ،قدم،
_ خوارزمی،

انوار الهدی.

_ دشددتیّ ،
محمددد (1379ش) ،نه البالغ دده ،ق ددمّ ،
مؤسسدده تحقیقددات و نشددر معددارف اهددل
البیت

.

ّ
_ دوورژه ،م ددوریس (1352ش)« ،اح ددزاب سیاس ددی و گروهه ددای ذینف ددوذ» ،مجلد ده دانش ددکد
حقوق و علوم سیاسی ،ترجمه :دکتر ابوالفضل قاضی ،ش،13
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_ دهخدا ،علیاکبر (1377ش) ،لغتنامه ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم.
_ راغددب اصددفهانی ،حسددین بددن ّ
محمددد (1412ق) ،المفددردات ف دی غر یددب القددرآن ،تحقیددق:
صفوان عدنان داودی ،دمشق ،دارالعلم _ الدار ّ
الش ّ
امیة.
ّ
_ رسولی محال تدی ،هاشدم (1410ق) ،قصدص قدرآن یدا تداریخ انبیداء از آدم تدا خداتم ّالنبیین ،قدم،
ّ
انتشارات ّ
اسالمیه ،چاپ ششم.
علمیه
_ شددریف رضددی ،محمددد بددن حسددین بددن موسددی (1370ش) ،نه البالغ ده ،تحقیددق :صددبح

بالغی ،تهران ،انتشارات ناصرخسرو ،چاپ سوم.
ّ
_ طریحی ،فخرالدین (1375ش) ،مجمدعالبحرین ،تحقیدق :س ّدید احمدد حسدینی ،تهدران،
کتابفروشی مرتضوی ،چاپ سوم.

ناصرخسرو.

_ کلیند ددیّ ،
محمد ددد بد ددن یعقد ددوب (1359ش) ،األصد ددول مد ددن الکد ددافی ،ترجم د ده :سد د ّدید جد ددواد
ّ
مصطفوی ،تهران ،انتشارات ّ
اسالمیه.
علمیه
ّ
العلمیة.
_ کوفی ،احمد بن اعثم (1406ق) ،الفتوح ،بیروت ،دارالکتب
_ مجلسیّ ،
محمدباقر (1403ق) ،بحاراألنوار ،لبنانّ ،
مؤسسة الوفاء.

با آیات و مبانی قرآن کریم

_ فراهیدی ،خلیل بن احمد (1410ق) ،العین ،قم ،انتشارات هجرت ،چاپ دوم.
_ قرطبد ددیّ ،
محمد ددد بد ددن احمد ددد (1364ش) ،الجد ددامع ألحکد ددام القد ددرآن ،تهد ددران ،انتشد ددارات

همسویی مراحل قیام امام حسین

صالح ،ترجمه :مصطفی رحیمینیا ،تهران ،انتشارات اسالمی.
_ طباطبدداییّ ،
محمددد حسددین (1417ق) ،المیددزان ف ددی تفسددیر القددرآن ،قددم ،دفتددر انتشددارات
اسالمی جامعه ّ
ّ
علمیه ،چاپ پنجم.
مدرسین حوزه
ّ
مقدمدهّ :
محمددجواد
_ طبرسی ،فضل بن حسن (1372ش) ،مجمعالبیان فی تفسیر القدرآن،

71

سید جعفر (1426ق)ّ ،
_ مرتضی عاملیّ ،
الصحیح من سیر ّالنبی األعظم ،قم ،دار الحدیث
ّ
للطباعة و ّ
النشر ،چاپ اول.

_ مصدباح یددزدیّ ،
محمدددتقی (1379ش) ،جامعدده و تدداریخ از دیدددگاه قددرآن ،تهددران ،انتشددارت
سازمان تبلیغات اسالمی چاپ و نشر بینالملل ،چاپ دوم.
_ ّ
مطهری ،مرتضدی (1386ش) ،حماسده حسدینی ،تهدران ،انتشدارات صددرا ،چداپ چهدل و
یکم.
_ ________________ (1377ش) ،مجموعه آثار ،تهران ،انتشارات صدرا.
_ ________________ (1389ش) ،عدل الهی ،تهران ،انتشارات صدرا ،چاپ سیو پنجم.
_ مفی دددّ ،
محم ددد ب ددن نعم ددان (1380ش) ،اإلرش دداد ،ترجمد ده :سدداعدی خراس ددانی ،تحقی ددق:
ّ
محمدباقر بهبودی ،تهران ،انتشارات اسالمی.
ّ
اإلسالمیة.
_ مکارم شیرازی ،ناصر (1374ش) ،تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکتب
_ موسددویّ ،
سیدرضددا (1381ش) ،آشددنایی بددا نهضددت حسددینی ،مشددهد انتشددارات دانشددگاه
فردوسی.
_ موسد ددوی خمیند ددی ،سد ددید روحاهلل (1368ش) ،صد ددحیفه ند ددور ،تهد ددران ،سد ددازمان چد دداپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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_ _______________________________ (1379ش) ،تحر یددر الوسددیله ،تهددران ،انتشددارات ّ
مؤسسدده
تنظیم و نشر آثار امام خمینی .
_ نوروزیّ ،
محمدجواد (1382ش) ،نظدام سیاسدی اسدالم ،قدم ،انتشدارات ّ
مؤسسده آموزشدی و
پژوهشی امام خمینی .

_ ورام ،مسدعود بدن عیسدی (1364ش) ،تنبیده الخددواطر و نزهدة ّالندواظر ،قدم ،انتشدارات مکتبددة
ّ
الفقیة.

