
(ع)شخصيت قرآنى امام حسين٢٦  سال� شانزدهم

چكيده
ضيح وبه تو(ع)تمند امام حسينآنى و عزان تبيين شخصيت  قرمقاله حاضر با عنو

د و شخصيـتدازقانى مى-پرايات فردر آيـات و رو(ع)تبيين شخصيت امام حسيـن
تد.حضرد،بيان مى-دارامت و حريت بوا كه مبتنى بر اصل كرت رتمند آن حضرعز

ل تاريخ بشريت است كه باه-هاى مشهور در طواز شخصيتها و اسو(ع)ابا عبد الله
ت تكوينـى وخت.طهارا به انسان آمـونه زيستـن را چگـوبرپايى حماسه عـاشـور

افت و نفاست نسبى و ذاتـى،از آنت، و شرد آن حضـرگيهاى منحصر به فـرويژ
د.ده بوقم زگزيدگان الهى را در بين برنه رتمند و نموت شخصيتى عزحضر

يتِتمند،حرت،عزقانى،عزايات فرآنى،رو،آيات قر(ع):امام حسينه�هااژكليد و

مقدمه
،و ملقب به سيد،شهيد،سبط،١ند،مكنى به ابا عبد اللهگزيده خداوت برّمين حجسو

صياى آنان مشهور بهد انبياى عظام و اونام شريفش در كتب مقدس پيشينيان مذكور و نز
حى از جانبش ول سروبا نـزو(ص)ّمدر عربى است،كه نبى مكـر(ع)بير،معادل حسيـنُش

مهناز رحيم پور
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و خامس آل عباست كه خلـقـت(ع)تش از اهل بيـت حضـر٢دگار بر او نهاده اسـت.پرور
ا بااحدى ر(ع)منان علـىمايش امير مـؤدى آنان ايجاد گشته و بـه فـرجـوكائنات به سبـب و

حى و مظهر اسماء حسنىحمت و مهبط وا آنان معـدن ر زير٣د.ان قياس كرايشان نمى-تو
مستجمع جميع صفات(ع) و در اين ميان حسنين٤ اعظم كبريايى هستند.ّالهى و تجلى سر

ل وس نزواتب كمال و قوهستند كه در مـر(س)ث عصمت فاطمىارمحمديه و علويـه و و
امتت و كرّافت و عزار داشتند.سيادت و شرش و سينه مقام خاتميت قردى زينت دوصعو

در آنان مستقر و متجلى گشته است.
مى-باشند.حسـن و(ص)ى پيامبره دنيوت و بهرستان نبوى بوشبودو گل خو(ع)حسنين

(ص)د و-پيامبرا در جاهليت نشنيده بوب آنها رحسين دو نام از نامهاى بهشتيان است كه عر

 هيچ كس در فضل و-علم،همپايـه٥اده خويش نام نهاد.حى آسمانى بر د-و نـوا به وآنان ر
دند.آنانتر بوان براهب ذاتى و علميشان از ديگرا آنان با ملكات و موسيده زيرنر(ع)حسنين

شان ازشيدند و در حضور پدر عاليـقـدرت نوچشمه نبـودسالى از سرا در سنين خـرعلم ر
ايت آمده است:علم به حـسـن ودنـد.در رودى كردند و شاگـره برم بهـرچشمه-سار عـلـو

٦شانيده شده است.نو(ع)حسين

ى نقل شده،كه حكايـت ازايات بسياررو(ص)ل خداسواز ر(ع)ه فضايل حسنيـندربار
ا نسبت به آناند كه به طور علمى محبت خويش رادر دارت به اين دو برافر آن حضرعالقh و

ا بر پشتدن آنان رارسيدن و كام به دهان آنان گزد و با پايين آمدن از منبر و بومواز مى-فرابر
وده خصايص ارايات وآنكـه در رون بر افزو٧د.د و اظهار محبت مى-نمـوار مى-كرد سوخو
ده-اند:مو فر(ع)بيان گشته است.از جمله امام صادق(ع)ت ابا عبداللهاى حضرگيهايى برويژ

تا به خدمت حضـرد،او رى شير نخـورن ديگراز فاطمه و هيـچ ز(ع)امام حسيـن
ا به دهان او مى-گذاشتد رت انگشت ابهام خودند و آن حضرمى آور(ص)سالتر

تن آن حضرشت و خود،پس گوا كافى بوو آن قدر مى-مكيد كه دو سه روز او ر
لد نشد كهندى شش ماهه متوئيد،و هيچ فرزرو(ص)ل خداسون رشت و خواز گو

٨(ع)و حسين بن على(ص)بماند به غير عيسى بن مريم

د شده كه:ارو(ع)ضاالحسن الرت ابوايت ديگر از حضردر رو
ا در دهاند رك خوت زبان مبارند،آن حضرمى-آور(ص)د پيامبرا به نزر(ع)امام حسين
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٩د.نى شير نخورد و او از هيچ زد و او مى-مكيد و به همان اكتفا مى-نمواو مى-كر

د.ك و در قالب الفاظ و كلمات گنجانده نمى-شون از درت فزوفضايل و مناقب آن حضر
مايد:ه مقام پنج تن آل-عبا مى-فردربار(ص)ل خداسور

شان مى-باشنـد ومين بعد از مـن و پـدرى زحسن و حسين بهترين انسـانـهـاى رو
١٠نان عالم است. ترين زشان برمادر

مايد:ت مى-فرايتى آن حضراساس روو نيز بر
اند رار سال پيش از خلقت آدم خـداوحسين دو هزمن و على و فاطمه و حسـن و

ان ازسيماى پيامبـر١١دند.شتگان با تسبيح ما تسبيح مى-كـرديم و فرتسبيح مى-كر
د كه پيشانيها دربو(ص)ل خداسون رد و در هيبت همچـوu اباعبدالله هويدا بوچهر

ت نشانه-هاى امامت آشكاره شريw آن حضراضع مى-افتادند-.بر چهرش به توابربر
د.جمالى عظيـم داشـت و نـوردم بوه-هاى مـرخشانتريـن چـهـره-اش از درو چهـر

شنا در شب تاريك روافش رد-،كه اطرنه-هايش بوخشنده-اى در پشيمانى و گودر
١٢د.و حامل نور امامت بو(ص)ل خداسودم به رمى-ساخت و او شبيه-ترين مر

١٣ض المتهلل ق العارق كبرجهه                          برة وت الى اسراذا نظرو

ند.ق مى-زا بران زن ابر بارى همچوه اش بنگرط چهرگاه به خطوهر
قتى علتد.ابن عباس وقائل بـو(ع)ش حسينادراى بره-اى برام ويژاحتـر(ع)امام حسن

د:موفر(ع)سيد:امام حسنا از او پراين همه تعظيم و تكريم ر
ا ماننـد اومى بينم و او ر(ع)م حسيـنادرا در برم رمنان پدرمن عظمت و جالل امير مـؤ

د:مـوت-فرى هست و آن حضرگفت:در تو تكبر(ع)دى به امام حسيـنمر١٤م.عزيز مى-دار
ما نيست.آنچه من دارا روى رند عالميان است و ديگرص خداوى مخصوارگوكبريا و بزر

).٨/ ٦٣ن،(منافقومنينللمؤ وِلهسولرة وّلله العزومايد: حق مى-فر١٥ت است،ّعز

ل گشتهه مناقب و فضايل آنان نـازخى دربارمى-باشد-،بر(ع)آياتى كه ناظر به اهل بيـت
هل به آنها اشارايى و شأن نزواست.و دسته اى قابل تفسير و تأويل مى-باشد كه در كتب رو

نيز(ع)ل شده و ناظر بر امام حـسـيـنناز(ع)ه اهل بيـتشده است.از جمله آياتـى كـه دربـار
ه انسان،ااالمر،سورلوى القربى،اومى-باشد آيات مشهور زير است:آيه تطهير،مباهله،ذو

ـ ١٩آيه نور،آيات  ايىاساس كتب رواهيم.آياتى نيز بره ابر سور٢٥ و ٢٤حمن و آيه  الر٢١ 
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ت تأويل گشته است:كه از آن جمله استد كه به آن حضردار(ع)اختصاص به مقام حسين
ج آنه حج در بيان خروسور٤٠الدت ابا عبد الله،آيه ه احقاف در بيان حمل و و سور١٣آيه 

انش،در بيان شهادت و مـكـان آنه نساء در بيان كمـى يـار سور٧٧ت از مدينه،آيـه حضـر
»،درًماقتل مظلوى« اسر٣٣ه فجر،آيـه  سور٢٨ه قصص،نفس مطمئنه در آيh ابتداى سور

 صافات، و… .١٠٧،ذبح عظيم در آيه ٩ه تكوير آيه بيان انتقام از كشندگان او،سور
ا بيان داشته،سپس به شخصيتد رك از هر دو دسته،پنج مورّدر اين مقاله از باب تبر

د.داخته مى-شوت پرتمند آن حضرعز

ال*.آيه تطهير
د،سپس آيه تطهيـرا مشاهده كرحمت الهى رد كه آثار ردر خانh-ام سلمه بـو(ص)منبى اكر

/ ٣٣اب، (احز اكم تطهيرجس أهل البيت و يطهرما يريد الله ليذهب عنكم الرّإن١٦ل گشت :ناز

ا در زير كساءر(ع)منان علىو امير مؤ(ع)،حسنين(س)اهره فاطمه زت صديقه طاهر-،آن حضر)٣٣
در١٧ا.هم تطهيرجس و طهرالء اهل بيتى فاذهب عنهم الرد:اللهم هـؤمود سپس فرجمع كر
ّادگى و گناه مبرفته تا آنان از هر آلـو تعلق گرًتكوينا(ع)ند نسبت به اهل بيتاده خداواين آيه ار

 آيه تطهير١٨اده تشريعى باشد.انند ارنمى-تو(ص)جه به شأن پيامبر خاتماده با توباشند.اين ار
تاى حضره-اى براده پاكى و انتسـاب ويـژگترين دليل بر عصمت پنج تـن و حـاكـى از اربزر

ندانش و نشانه عظمت و اهميت آنان است.و همسر و فرز( س)صديقه

ب .آيه مباهله
اىديك برى از مناطق دور و نزه-هاى بسيارى،گروبعد از فتح مكه در سال نهم هجر

ىهى از نصارمى-آمدند گرو(ص)مل اكرسوه به حضور راى بحث و مناظرش اسالم و يا برپذير
(ع)قه و خلقت مسيحّعات متفرضوه موسيدند و دربارر(ص)مل اكرسوان به مدينه خدمت رنجر

كّفمن حاجل شد: دند،آيه مباهله نازاه مغالطه پيمون رسيدند و چواز آن جناب مطالبى پر
ا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنافيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالو

ىداى آن روز نصارفر)، ٦١  / ٣ان،(آل عمرو انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين 
ن آمدند.د بيروبا علماى خو
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ات ابا عبدالله  راست و حضرا در دست رر(ع)حالى-كه دست حسندر(ص)پيامبر اسالم
حاضر شدند.(س)هت صديقه طاهرو حضر(ع)منان علىاه امير مؤش چپ داشت همردر آغو

ق العاده-ايشان  وحضور ابا عبد الله در بين اصحاب كساء،نشانه اعتبار و شخصيت فـو
د،ودسالى دارل در سنين خرسود خدا و را در نزر(ع)ت ابا محمد حسنش حضرادر عاليقدربر

د كه هر چه از خصايصد مقدسى بوجوه و خالصه آن چهار وحسين پنجمين پنج تن و عصار
ه وّت قود ابا عبدالله به صـورجود در وگيهاى ممتاز در آنها جمع گشته بـوو فضايل و ويژ
خشانتو درى و پردى و علوّد و حسين مظهر و جمع صفات محمسيده بوفعل به ظهور ر

ندانا فرزش رادراست.و خداى سبحان در آيه مباهله او و بر(س)و صادر از حقيقت فاطمى
ده است.ب كرمحسو(ص)بال فاصله پيامبر

ا�االمرلوج.آيه او
اجع به آيh،هنگامى-كه از آن جناب ر(ع)ايت كلينى از ابو بصير از امام باقراساس روبر
دند؟ال كر سؤ)٥٩ / ٤(نساء،لى االمر منكمل و أوسوا الرا االمر و اطيعوا اطيعوذين آمنوّيا أيها ال

(ع)حسن و حسين(ع)ه علىد:اين آيه دربارموت فرا االمر هستند؟ آن حضرلوچه كسانى او

١٩ل شده است .ناز

ه انساند .سور
ه انسانع سورده-اند كه مجموايت كرى از علماى اهل سنت روان شيعه و بسيارمفسر

ًاباسقيهم ربهم شرو… تا پايان آيh:نار يشربو االبرِّناه از آيه: آيه از اين سور١٨و يا حداقل 
و فضه(ع)حسنيـن(س)ت فاطمـهحضـر(ع)منان علـىه امير مـؤدربار) ٢١-٥ / ٧٦(انسان،ً اطهـور
ى دراز بيمار(ع)د پس از شفاى حسنينا آنان در اداء نذر خول شده است.زيرناز(س)خادمه

 نياز داشتند به قصد قربـتًد با آنكه شديداا با افطار خـوسه نوبت مسكين،يتيم و اسيـر ر
٢٠د.ا ستايش نموند با اين آيات آنها رسنه ماندند،و خداود گردند و خوالهى سير كر

جاجه در آيه نورهـ .ز
ة فيهاه كمشكوض مثل نورات و االرالله نور السمومايد:ه نور مى-فرآن كريم در سورقر
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؛)٣٥ / ٢٤(نور،…كـةة مبـارقد من شـجـرى يـوّكب درهـا كـوّجاجـة كـانمصباح المـصـبـاح فـى ز
اغى باشد،مين است.مثال نور او محفظه-اى است كه در آن چرند نور آسمانها و زخداو

غن صافاغ بـا روخشان و آن چـره-اى است دراغ در حبابى شيشه-اى كه گـويـى سـتـارچر
فته باشد….ن گركت زيتوخت پر برشن باشد كه از دررو

جاجـه،مصباح حسـن و ز(س):مشكاة فاطمـه(ع)ايت كلينى از امـام صـادقبنا بـه رو
٢١است و… (ع)حسين

م آياتدسته دو
١٥بيان گشته است،مانند آيـه (ع)ثيh ابا عبد اللـهم آياتى است كه در مردسته دوال*)

 و حملـه وًهاضعته كـر و وًهامه كرُ حملتـه اًالديه احسانـاصينا االنسان بو،و وه احقـافسور
ش بـاديم ـ مادرش كرش به احسان سفـارد پدر و مادرا در مورانسـان ر؛ًان شهرفصاله ثلثـو

فتن اوى و-از شير گردارد.و بارا به دنيا آورنج او ردار شد و با تحمـل رنج به او بارتحمل ر
سى ماه است….

ديدل گرئيل نازحامله شد،جبر(ع)به حسين(س)اهرت زايتى هنگامى-كه حضراساس روبر
دى كه ازلوت مى-دهد به موا بشارساند و تو رد:خدايت سالم مى-رموفر(ص)ل خداسوو به ر

دى كهلوا به مود:من رموفر(ص)ا مى-كشند،پيامبـردد و امت تو او رلد مى-گـرمتو(س)فاطمه
ا بياند و همان سخن رل كرد و نزوج نموئيل عروى نيست.سپس جبرا بكشند نيازامت او ر

تا بشارند تو رد: خداوموفر(ع)ئيلم جبرتبه سوا داد.در مرهمان پاسخ ر(ص)داشت- و پيامبر
(ص)ل خـداسـود.راهد بـوh او خـوّصايـت در ذرياليـت و ومى-دهد به ايـنـكـه امـامـت و و

بيان داشت-،آن(س) اهرت زا به حضرت اين قضيه رمانى-كه آن حضراضى شدم،زد:رموفر
لى درديد.واضى گـرا شنيد و را دادند تا آنكه سخن آخـر رر(ص)اب پيامبرت نيز جـوحضر

د،و مدت حمل و شير دهىن بوت محزواى كشته شدن آن حضرضع از برمدت حمل و و
٢٢ل كشيد.ت سى ماه طوآن حضر

ف فى فال يسـرًليه سلطانـا فقد جعلنـا لـوًما مظلـوَمن قتل و:…٣٣ى آيـu h اسرسورب)
تى داده-ايم،پسى قدرست ود به سرپرم كشته شو؛و هر كس مظلـوًاه كان منصورّالقتل إن

ى كند.نبايد زياده رو
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ااست كه او ر(ع)ت ابا عبد الله الحسيناد از آيه،حضرايت شده كه مررو(ع)از امام باقر
٢٣ت قائم است.لى او حضردند،و وبه ظلم شهيد كر

اى؛ضيةاضية مرك رّجعى إلى ربياأيتها النفس المطمئنة إر:٢٧ و-u٢٨ فجر آيh سورج) 
د….ت باز گردگارى پرورد و خدا پسند به سونفس مطمئنه خشنو

است و او صاحب نفـس(ع)اد از اين آيه حسين بن علـىمايد:مرمى-فـر(ع)امام صادق
٢٤ده است.ضيه بواضيه و مرمطمئنه و ر

گى بازاى قربانى بـزرا در از؛و او ر عظيـمٍو فديناه بذبح:u١٠٧ صافات آيـh سورد ) 
هانيديم.ر

است،و معناى آيه به سبب(ع)ت ابا عبد اللهاد از ذبح عظيم حضـرده مراردر اخبار و
باء سببيه چنين است:

ّرديم به سبب ذبح عظيمى كه در صلب او مـقـدا به آنچه فدا نموديـم،او رما فدا نمو
٢٥ده است.بو

هـم الله علـى نـصـرّا و إنهم ظلـمـوّن بـانذين يقاتـلـوّ:أذن لــل٣٩ ـ ٤٠ه حج آيـه  سوره)
به كسانى كه جنگ بر…؛ا ربنا اللـهلوهم بغير حق إال أن يقوا من ديارجـوخرُذين اّلقدير.ال

فته-اند و البته خدا برار گرد ظلم قرا كه مورخصت داده شده است،چـرآنان تحميل شده ر
انده شدندن راناست.همان كسانى كه به ناحق از خانه-هايشان بيروى آنان سخت توپيروز

دگار ما خداست.جز اينكه مى-گفتند:پرور
ديد و درل گره ناز،جعفر و حمـز(ع)مايند:اين آيه در شأن علـىمى فـر(ع)امام صادق

٣٦ى شد.جار(ع)شأن حسين بن على

متندّشخصيت عز
فته شـدهدد و گرب شدن انسان مى-گرت از ماده عز،حالتى است كه مانع از مغلوّعز

و٢٧شت محكم و سفت شد.ز اللحم:گـوّمين سخت مى-باشد و تعـزاز»،زض عزاز«ار
٢٨د.اقع نمى شوب وعزيز كسى است كه غلبه مى-كند اما مغلو

ى است.بر همين اساس ازت در اصل به معناى صالبت و حالت شكست ناپذيرّعز
يتِت و حمسعه در استعمال در معانى ديگر از جمله غلبه؛صعوبت،سختى،غيرباب تو



٣ ٣  �٦٤شمار تبيين شخصيت قرآنى و عزمتند امام حسين(ع)

ى و از بنيادى-ترينه نبول سيرت از مهمترين اصوّ اصل عز٢٩فته است.و مانند اينها به كار ر
ت تربيتّاد با عزار است و اگر افـرت استوّامور دين است.اساس تربيت در اسالم بر عز

اراست و استـوالى رضاع و احـوسته و در هـر اوند،به حالتى دست مى-يابـنـد كـه پـيـوشو
ى-هاست.ت است كه ريشh همه تباهى-گرّت،ذلّهستند.نقطه مقابل عز

ذ ناپذير دردد و نفوسته مى-گراراستيها ود از همh نارت الهى عزيز شوّاگر انسان به عز
د.ار مى-شودد و در حق،محكم و استوابر گناه و باطل مى-گربر

آنانى-ها براه همه تباه-گرد كه ردمان يا منتفى شدن آن سبب مى-شوت در مرّكاهش عز
دند،اد گرت آزّت حقيقى دست يابند و از ذلّساند.اگر انسانها به عزده و به ذلت نفسانى مى-رگشو

ا سربلند و شكست-ناپذيرسد.تربيتى كه آدمى ران است مى-رآن و پيامبربه تربيتى كه هدف قر
ندىت خداوّمظهر عز(ع)د،و حسينابر خدا مى-سازان در برار و ناتوابر غير خدا و خودر بر

ت بهّ؛عز)٨ / ٦٣ن،(منافقـومنينله و للمـؤسولرة ولله العـزومايد:ند متعال مى-فـراست و خداو
من كانمنان است.خداى سبحان در آيه:ند است و باالفاضه از آن مؤاصالت از آن خداو

ت نمى-داند وّاى عزا به ذات داردى رجو؛هيچ مو)٣٥ / ١٠(فاطر،ًة جميعاه العزّة فللّيريد العز
د خداست.و اين امر تنها درت به تمامى نزّت است،بايد بداند كه عـزّاهان عزهر كه خو

ندى جز با ايمـان وديت در پيشگاه خـداود و عبوديت حاصل مى-شـوانسان از طريق عبـو
يب و العمل الصالحّإليه يصعد الكلم الطآن در آيh:ا قر زير٣٠د.عمل صالح حاصل نمى-شو

تـىّمنان عزو مؤ(ص)ت خدا و پيامبرّمايد و عزه مى-فر به اين مطلب اشار)٣٥ / ١٠(فاطر،فعهير
است دائمى و باقى.

ّتجده و مبقيه عزعلل مو
املى است كهى تربيت شد،عوه نبوب سيرچوان در چاراملى كه در سايه آنها مى-توعو

دد.و حسينذ ناپذير،محكم و شكست ناپذير مى-گرد،عزيز و در نتيجه نفوك آنها فربا تدار
آنى است.اگر چـهف و صاحب خلق عظيـم قـرت و شرّش يافته پيامبـر عـزبن على پـرور

اى الهى،ند،تقوتند از:اطاعت و بندگى خـداوت عبارّجده و مبقيه عزمهمترين علل مـو
تمنـدى يـكّدن.اما عـزحى و صفات كمالـى بـوانقطاع از خلق و صـاحـب كـمـاالت رو

على است كه در مجـمـود:اين اصل مبتنى بـر اصـوامت دارشخصيت ريشه در اصـل كـر
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ا ازتمند رمحل ظهور اخالق و آثار و افعال پسنديده است،كه شخصيت انسان كريم و عز
ابطىهاى اجتماعى و روفتاردها و رخورداند.در تعامل-هاى انسانى،برسايرين ممتاز مى-گر

يتّامت و حرار مى-كنند تابع دو ديدگاه است يا بر مبناى ديدگاه كـرقركه انسانها باهم بـر
٣١ار است و يا بر مبناى ديدگاه اهانت و تحقير.استو

 حريتّاصل
ادى از غيرى.آزادى معنو به معناى آز٣٢اد منشى است.ادگى و آزحريت به معناى آز

يت به معناى از بيگانهّ حر٣٣قات و بريدن از تعلقات. ن شدن از بندگى مخلوخدا و بيرو
ان الهىسالت همه پيام آور و ر٣٤ديدن. اد گرستن و از هر دو جهان آزست پيوستن و به دور

ادا از بندگى غير خـدا آزدمان رسانند و مـرادى حقيقى(حريت)برا بـه آزده كه آدمى راين بو
ار استقرم هاى تنگاتنگ برديت»و«حريت»مالزسانند و ميان«عبوند و به بندگى خدا برساز

ّلقد بعثنا فى كـلوآن كريم در آيه: و قر٣٥د. مى-شوّد حرانى كه عبد شـوو انسان به هر ميز
ه به ايـن اصـل مـى-كـنـداشـار) ٣٦ / ١٦(نـحـل،تا الطـاغـوا الـلـه و اجـتـنـبـوالأن إعبـدوسـوـة رّأم

د كهد كه انسان چنان تربيت شوت اين بوه آن حضرو سير(ص)مى تربيتى پيامبر اكرجهت-گير
دد.د،كماالت الهى در او متجلى نمى-گر نشوّاجد همه صفات كمالى باشد و تا انسان حرو

ار وبه طور خاص است و او سرور احـر(ص)ل خداسوش يافتh رپرور(ع)و حسين بن علـى
امتاهى است.اصل حريت  همانند كرهاى جهالت و گمرنجيرادگان از بند و زاى آزپيشو

اامتهاى انسانـى را در آدمى مى-گشايد و اخالق نـيـك و كـراست كه چشمه-هاى كـمـال ر
دن از هر كينه وها بوش خلقى و گشاده-رويى و حياء و عفت و رد، كه خومتجلى مى-ساز

٣٦فريبى از آن جمله-اند.

ت در حماسه حسينىّعز
ش ناپذيرار و در مقابل باطل و ظلم،سازسته در مقابل همه ناماليمات،استومن پيومؤ

ـ مرّگ و ذلا حفظ مى-كند و در ميدان مرد رت خوّايطى عزاست و در هر شر ا بر ذلتگ رت 
ا حسيـند.زيره دارسم در حماسه حسينى بيش از هر چيز جلواه و رجيح مى-دهد.اين رتر

خته-اند.حسينا به انسانيت آمودن رنه زيستن و مرت است كه چگوّش يافتh خاندان عزپرور
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دگار ذليل و درابر پروراهدترين بندگان،در برنه زيستن است.عابدترين و زگار چگوآموز
جيح داد و در ميدانا بر تسليم شدن به باطل ترگ رابر غير خدا عزيز است،از اين رو مربر

اند:جز خونه رد اين-گونبر
٣٧ارّل النلى من دخوالعار اوب العار                                  وكوت خير من رالمو

تر است.اراود در آتش سزش ننگ بهتر است و ننگ از وروگ از پذيرمر
تد دعوu حيات بخش خوا به سيرادگى است و آدميان رف و آزت و شرّه عزحسين اسو

مى-كند:
اد راو جان خو٣٨اللة؛ّة الضو بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهاله و حير

هاند.اهى بردانى در گمرگرا از جهالت و نادانى و سراه تو داد تا بندگانت ردر ر
ا در روز عاشور٣٩مشق است.نه و سـراى شما نموسم من براه و رة-؛رفلكم فى اسـو

اف حسينيان رفتند و سپاه عمر سعد از هر طـرار گرى يكديگر قرآنگاه كه دو سپاه رويا رو
فت و سخنانار گرف دشمن قرابر صفوت از ميان سپاه خويش در برد آن حضره كرمحاصر

د:مونه بيان فرا اين-گود رحماسى و بيدار كننده خو
ّاة هيهـات مـنّلة و الـذلّنى بين اثنتين بـيـن الـسكزعى قـد رّ الدعى و ابن الـدّنِأال ا
ار دادهاهى،شمشير و ذلـت قـرا ميـان دو رمايه مـرگاه باشيد كه ايـن فـروـه؛آّالذل

٤٠ت رويم.ّاست،هيهات كه ما زير بار ذل

مايد:ت مى-فرت است.-آن حضرّنده به عزت خويش و زكشتh عز(ع) حسين
 و احياءّت على سبيل نيل العـز الموَنت،ما اهوليس شأنى شأن من يخاف المـو

شأن من شان كشى نيست٤١ إال حياة خالدة…؛ّ فى سبيل العزُتالحق ليس المو
احتت و احياى حق سبك و رّسيدن به عزاه رگ در راسد.چقدر مرگ بهركه از مر

ندگى جاويد نيست.ت جز زّاه عزگ در راست.مر
مانى است كه سپاهيان عمر سـعـد درا آن زت در حماسه حسينى در عـاشـورّج عزاو

د:مودن نهد و امام فرد و به حكم يزيد گراستند تسليم شواز او خو(ع)ى با امامرويا رو
گند نه به خدا سـو٤٢ار العبيد؛ فرُّالله ال اعطيكم بيدى اعطاء الذليل و ال افـرال و

م.دگان مى-گريزدست ذلت به شما مى-دهم و نه مانند بر
ت بخشيدّنگى زيستن،عزد به انسانيت و چگوى خوفتارنه در تعامالت رو امام اين-گو
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د و هدف از قيامسيم نمـوا ترتمندى رامت و حريت و عـزد اصل كره اخالقى خـوو با سير
ارى و استقرّف و نهى از منكر بيان داشت.اصلى كه تجلا در قالب اصل امر به معرود رخو

د.ا بدنبال دارامت انسان رآن كر
مانى باد كه در هـر زف و نهى از منكر اين نبـواز بيان اصل امر به معـرو(ع)هدف امام

د،دردم و از سعادت جامعه اسالمى دفاع كرد از دين خدا و از حق مرسائل مختلw مى-شوو
د،دراه آورا به ردم رنده مراه خدا سخن گفت،و با سخنان آموزد،و در راه خدا بذل مال كرر
د.امروز جز با شـهـادت ودم افزوت دينى و اخالقـى مـرشت و به بصيـراه خدا كتاب نـور

٤٣د.د و مبانى آن فرو ريزا بگيراند جلو فساد رى نمى توى،هيچ امرى و فداكارجانباز

نتيجه
اياتا تنها در البه الى آيات و رور(ع)ت ابا عبد اللـهتمند حضرّآنى و عزشخصيت قر

دجـوصh ونانى پا بـه عـردان و زا در تاريخ بشر گاهـى مـرد زيرسيـم كـران ترقانى نمـى-تـوفر
افت وى عظيم،شـردند.خلق و خوند كه تا پايان جهان مقتداى انسانيت مـى-گـرمى-گذار

ت ازّد خاندان عصمت و نبوو تربيت منحصر به فر(ع)ت ذاتى حسين بن علىنفاست و عز
ع اسالم قيامن از طلود،كه بعد از نيم قرا ساخته بوتمندى رامت و عزايشان شخصيت با كر

ف و نهى ازاالى انسانى در قالب اصل امر به معـروشهـاى وا جهت احياى ارزحسينـى ر
ى اوى-هاى فكرمنان و ديگر جهت گيرمؤدى اميرجواالى وشهاى ود.گويا ارزقم زمنكر ر

ىاالى انسانى است با پايدارد،حسين كه مظهر همه فضائل ودر جان حسين نقش بسته بو
اادگى رت و آزّ،عز(ع)منان علىگ منشى و بلند همتى همسان امير مـؤت نفس و بزرّو عز

د تا بـها برپا نموا راقعه عاشـورد،و با قيام عليه جهل و بدعت و ظلم و سـتـم وسيم نمـوتر
د.ا بياموزنه زيستن رانسان چگو



٣ ٧  �٦٤شمار تبيين شخصيت قرآنى و عزمتند امام حسين(ع)

.٣٣ / ٢.شيخ مفيد،١
.٤٧٦ ـ ٤٧٧ /ن.محمد باقر مجلسى،جالء العيو٢
.٣.نهج البالغه،خطبه ٣
.٩٨٣ه،مفاتيح الجنانت جامعه كبير.زيار٤
ت امـامندگانى حـضـرشى،ز.شيخ باقر شـريـw قـر٥

.١٨٨ /حسين(ع)،به نقل از تاريخ خلفا
.٣٥٧/ ٣،به نقل از ابن اثير،النهايه، ١٦٢ /.همان٦
.٣٨٧ن، .جالء العيو٧
.٤٥٦/ ١.كافى، ٨
.همان.٩

.٢٦٬١٤ار،.بحار االنو١٠
 ،به نقل٢٣٣ /ت فاطمه(س)ى حضرفتارى ر.الگو١١

.٢از تأويل االيات
.٥/ ٣اف،  ،به نقل از انساب االشر٤٥ /.همان١٢
-،به نقل از شعر ابو٤٣ /ندگانى امام حسين(ع).ز١٣

كبير هذلى.
.٢٠٨ ـ ٢٠٧/ ٤٤ار،.بحار االنو١٤
.٥٠٦ /ن،باب پنجم.جالء العيو١٥
.٤٧ى ، آيه تطهير / .عالمه عسكر١٦
.همان.١٧
.٤٩٦ / ١٦ان، .عالمه طباطبائى،الميز١٨
.٦٥٧ / ٤ان ، و الميز٢كافى،ج.١٩
 و٨٤٨ /ل آيات.محمد باقر ،محـقـق،شـان نـزو٢٠

.٢٩ان،جالميز
.٢٠١ ـ ٢٠٠ / ١٥ان، .الميز٢١
-.٣٤٥ /ى،خصائص الحسنيهشتر.شيخ جعفر شو٢٢

،مناقب ابـن شـهـر٢٩٠ / ٢.تفسير عـيـاشـى، ٢٣
.٢٠٦/ ٣ب ،آشو

/ ٤٤ار-،االنـو-؛بحـار٤٢٢/ ٢.تفـسـيـر قـمـى، ٢٤
٢١٨.

.١ضا/-ن اخبار الر،عيو٤٤.بحار / ٢٥
/٢؛منتخب طريحى، ٢١٨/ ١مى ارز.مقتل خو٢٦

٢٤.
.٥١٤ /اغب اصفهانى.ر٢٧
.همان.٢٨
.٣١ /  ١٧ان،.الميز٢٩
.٣٢ /.همان٣٠
ـ ٧٠-/٢ىه نبوانى،سير.مصطفى دلشاد تهر٣١  ٧١.
.١٢٥/ ١هنگ معين،.فر٣٢
.همان٣٣
.٤٤٦ / ٢ى،-ه نبو.سير٣٤
.٤٥٢ /.همان٣٥
ـ ٤٧٢ /ىه نبو.سير٣٦  ٤٨٣.
.٣٥٣ /م .نفس المهمو٣٧
ت اربعين..مفاتيح الجنان،زيار٣٨
.١٩٠ /م.نفس المهمو٣٩
.٢٤٧ /.همان٤٠
-.٥٣٧ / ٢ى،ه نبو-.-سير٤١
.٢٤٢م/.نفس المهمو٤٢
.٨٢ /اسى تاريخ عاشوراهيم آيتى،برر.محمد ابر٤٣


