شخصیت اخالقی امام حسین

در منابع اهل سنت
دکتر فاطمه سادات علوی علیآبادی

تاریخ دریافت11/44/52 :

چکیده

شخص للیت اخالبلللی پی للامبر اسلللالم

تاریخ پذیرش٠٠/٣/41 :

و اه للل بیلللت ایش للان ،منبل ل

ارزشللمندی بللرای آشللنایی بللا مکللارم اخللالگ و الگوپللزیری در زنللدگی
فردی و اجتماعی مسلمانان (شیعه و سلنی) اسلت مسل له اساسلی

این پژوهش ،بررسی نمودهای شخصلیت اخالبلی املام حسلین

در مناب اهل سنت است مقاله حاضلر بله روش کتابخانلهای و بله

ش للیون توصلللیفی -تحلیل للی ،برخلللی وجلللون شخص للیت اخالبلللی آن
حضرت را در منلاب نس ،لنی ،ملورد کنکلاش بلرار دادن و دریافتله اسلت
،ن
تسلنن در ملورد شخصلیت اخالبلی اباعبلداو بلت و
آنچه در منلاب
ضبط شدناست ،م یلد اعتقلادات شلیعه در ملورد آن حضلرت اسلت

که بهویژن در زیارت ناحیه مقدسه ،مورد تأ کید برار گرفته است

کلیاوه ها امام حسین  ،تقریل  ،زیلارت ناحیله مقدسله ،منلاب

اهل سنت

 .1استادیار جامعهالمصطفی () f_alavi@miu.ac.ir
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مقدمه 

از دالیئئل تفرقئئه و اخئئتالف مئئذاه  ،عئئدم شئئناخت صئئحی از دیگئئر مئئذاه

اسئئت.

اطالعات نادرسئت و تزریئق مغرضئانه آن بئه جامعئه توسئط برخئی ،بئه ایئن اختالفئات دامئن
زده و پیامئئئدهای ن ئئا گواری را بئئئه دنب ئئال دارد .یک ئئی از ایئئئن م ئئوارد ،تفک ئئر نادرس ئئت برخ ئئی از
شیعیان درباره مسلمانان اهل سنت و دیگر مذاه

است کئه گمئان مئیکننئد ایئن عئده از
ارادتئی نداشئته و

مسلمین ،که اکثر یئت آنهئا را تشئکیل مئی دهنئد ،بئه اهئل بیئت پیئامبر

مخئئالف آنئئان نیئئز هسئئتند .گروهئئی از ایشئئان هئئم از ایئئن ارادت اطالعئئی نداشئئته و یئئا کمتئئر
اطالعی در این زمینه دارند .اما شئواهد تئاریخی حئا کی از آن اسئت کئه اکثئر مسئلمانان غیئر
شئئیعه ،محبئئت و ارادتئئی و یئئژه بئئه خانئئدان پئئا رسئئول ا کئئرم

 ،بئئه خصئئوا پئئن تئئن آل

دارنئئد .در ایئئن میئئان ،حضئئرت اباعبئئداهلل الحسئئین

از جایگئئاه واالیئئی برخئئوردار

عبئئا

اسئئت؛ بئئه طئئوری کئئه بسئئیاری از علمئئا ،دانشئئمندان ،متفکئئران ،شئئاعران و شخصئئیتهئئای
مهم غیر شیعه ،راجع به ایشان سخن رانده و درباره شخصئیت ممتئاز و همچنئین در بئا
قیام جاودانه حضرت در عاشئورای سئال شصئت و یئک هجئری و آثئار و نتئای آن ،مطالئ
فراوانی در تمجید و ستایش از این شخصیت برجسته در تئاریخ بشئریت و نهضئت خئونین
او مطرح نمودهاند (عادلی.)18 :1396 ،
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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آیئئه تطهیر(احئئزا  ،)33 :آیئئه مباهلئئه (آل عمئئران ،)61:آیئئه مئئودت (شئئوری )23 :و آیئئات

اطعئئام بئئرای خئئدا (انسئئان )9-5 :از فضئئایل مشئئتر امئئام حسئئین

و سئئایر اهئئل بیئئت

است که در قرآن کریم به آنها اشاره شدهاست .در منابع اصلی اهئل سئنت (صئحاح شئش

گانئئئه) احادیئ ئث متنئ ئئوع و فراوانئ ئی در فض ئ ئیلت امئئئام حسئ ئین
مجتبی

از زبان پیامبر اکرم

منظر پیئامبر اسئالم

نقل شده که نشان دهنئده مقئام برجسئته آن حضئرت در

اسئت .از جملئه مباحئث موجئود در ایئن منئابع ،بئا

بزرگواران از سوی پیامبر
اذان گفتن پیامبر

و بئئئرادرش امئئئام حس ئئئن

به اسم فرزندان هارون ،یعنی شبر و شبیر میباشد .بئا

در گوش حسنین

دیگئر،

 ،در هنگام والدت آنان اسئت .صئدقه دادن بئه

وزن مئئوی آن دو بزرگئئوار هنگئئام تحلیئق ،نمونئئه دیگئئری از منزلئئت و تقئئر
نزد رسول خدا

نامگئذار ی آن

آن حضئئرات را در

مینمایاند (ر( .حسینی فیروزآبادی.)173-169 /3 :1392 ،

عئئالوه بئئر ای ئن ،احئئادیثی نیئئز در بئئاره فضئئایل و یئئژه امئئام حسئئین

در منئئابع اهئئل سئئنت

موجود است؛ چنانچه ابئن کثیئر مئینویسئد :امئام احمئد مئیگو یئد :وکیئع از ربیئع بئن سئعد از
وارد مسئجد شئد .در ایئن هنگئام جئابر بئن

ابوسابط برای ما روایت کرد« :حسین بن علی

عبداهلل گفت :هئر کئه دوسئت دارد سئرور جوانئان اهئل بهشئت را ببینئد بئه او نگئاه کنئد .مئن
ایئئن موضئئوع را از رسئئول خئئدا
رسول خدا

شئئنیدم» (ابئئن کثیئئر .)225/8 :1408 ،در روایتئئی دیگئئر از

چنین نقل شدهاست« :حسین

خداونئئئد دوس ئئتدار حس ئئین

از من اسئت و مئن از حسئین

را دوس ئئت م ئئیدارد .حس ئئین

هسئتم.

امت ئئی از ام ئئته ئئا اس ئئت»

(ترمذی ،بیتا.)324/5 :
محمد بن طلحه شافعی در توصیف شخصیت اخالقی امام حسین
کئرده اسئت :مشئهور اسئت کئه امئام حسئئین

چنئین روایئت

 ،مهمئان را احتئرام مئیگذاشئت؛ بئه جوینئئده

میبخشید؛ با خویشاوندان رابطه برقرار میکرد؛ به نیازمند بخشئش مئیکئرد؛ بئه سئائل یئاری
میرسانید؛ برهنه را میپوشانید؛ گرسنه را سیر مئیکئرد؛ بئه بئدهکار عطئا مئینمئود؛ از نئاتوان
حمایئئت مئئیکئئرد؛ بئئه یتئئیم مهربئئانی نشئئان مئئیداد؛ نیازمنئئد را کمئئک مئئیکئئرد و کمتئئر اتفئئاق
میافتاد که مالی به دست او برسئد و آن را در میئان مئردم توزیئع نکنئد (ابئن طلحئه شئافعی،
فراوان و پوشا زیادی را به امام حسین

پیش کش کرد .اما از او نپذیرفت و همه آنهئا را

برگرداند .این است طبیعت جواد ،سرشت کریم ،ویژگی بخشنده و خصوصیت کسئی کئه
از اخئئالق واال برخئئوردار اسئئت؛ زیئئرا اعمئئالش گئئواه کرامئئت و گویئئای عئئادتهئئای نیکئئوی
اوست (ابن صباغ.)268-267 :1432 ،
فقئئئط دوران خالفئئئت و زعامئئئت شئئئش ماهئئئه امئئئام حسئئئن

را بئئئه عنئئئوان والی زعامئئئت

حکومتی ،قبول دارند؛ لکن با اعتقاد به مقام شامخ علمی و منزلتی آن دو ،والی محبئت را
در بئئاره ایشئئان الزامئئی مئئیداننئئد؛ چئئون حسئئنین

در اعتقئئاد اهئئل سئئنت ،نئئور چشئئم و قئئره

عئئین ،گئئلهئئای خوشئئبو و سئئبطین پیئئامبر خئئدا

مئئیباشئئند و آن دو را سئئرور مصئئلحان و

آزادگان و سرور جوانان اهل بهشت میدانند .بنابراین محبت خانئدان محبئو

پیئامبر

در منابع اهل سنت

اهئئل سئئنت در والی امامئئت و حکومئئت حسئئنین

بئئا اهئئل تشئئیع هماهنئئو نبئئوده و

شخصیت اخالقی امام حسین

 .)255-254 :1419نقل شدهاست کئه وقتئی معاو یئه بئه مکئه آمئد امئوال بسئیار ،جامئههئای
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از دیدگاه همه مسلمانان ،امری الزامی است و از این رو بسیار ی از دانشئمندان اهئل سئنت
در این زمینه نگارشهای مستقل دارند یا بخش مهمی از کتا های خود را به ذکئر فضئائل
اهل بیت

و لزوم محبت ایشان ،اختصاا دادهاند (برفی.)24 :1396 ،

با توجه به مطال

فوق ،ایئن پئژوهش در تئالش اسئت تئا بئا تبیئین جایگئاه رفیئع اخالقئی

حضئئرت سیدالشئئهدا  ،در منظومئئه فکئئری اعتقئئادی مسئئلمانان اهئئل سئئنت ،در جهئئت
ّب
تسنن ،گامی بردارد.
تقر ی بین دو فرقه اصیل اسالمی ،یعنی تشیع و
هدوپارسائی 

امام حسین

سئروری بئیرغبئت بئه دنیئا ،پارسئا ،شایسئته ،خیرخئواه و خئوش خئو بئود
پیئاده

(خوارزمی .)223/1 :1423 ،ابن ابی شیبه کوفی روایت میکند :حسین بئن علئی

به ح میرفت در حالی که مرک هایش در کنار او در حال حرکت بودند (ابن ابئی شئیبه،
 .)541/4 : 1416ابن کثیر روایتی را نقئل کئرده اسئت کئه آن حضئرت 25 ،بئار پیئاده بئه حئ
رفته؛ در حالی که مرک های ایشان جلئوی حضئرت ،حرکئت مئیکردنئد (ابئن کثیئر:1408 ،
.)226 /8
امئئام حسئئین
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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عاشئئق عبئئادت بئئود و در ایئئن زمینئئه از فرصئئتهئئا و لحظئئههئئای عمئئر

شریفش ،حد اکثر استفاده را مینمئود .از ایئن جهئت عصئر تاسئوعا هنگئامی کئه سئپاه عمئر
سعد ،به سوی خیمههای سیدالشهدا تهاجم نمودند ،حضرت بئه بئرادرش عبئاس فرمئود:
برو به سوی آنان ،در صورتی کئه ممکئن باشئد ،جنئو را بئه فئردا موکئول کئن ،تئا امشئ

را بئه

نمئئاز و دعئئا بگئئذرانیم؛ ز یئئرا خداونئئد مئئیدانئئد کئئه مئئن نمئئاز ،تئئالوت قئئرآن ،دعئئا و اسئئتغفار را
دوسئئت دارم (ابئئئن اثی ئئر ج ئئزری .)58 /4 :1385 ،حضئئرت ابوالفض ئئل
مهلت گرفت و حسین
اباعبئئداهلل الحسئئین

و یارانش ،ش

شئ ئ

عاش ئئورا را

تا صب را به پرستش الهئی گذراندنئد .حضئرت

ظهئئر روز عاشئئورا نیئئز بئئا اصئئحا

باقیمانئئده ،نمئئاز ظهئئر را بئئه صئئورت

نماز خوف به جای آورد و نشان داد کئه او نمئاز و عبئادت را حتئی در حئال جنئو و جهئاد و
تهاجم دشمن ،فراموش نمیکند (ابن اثیر جزری.)71 /4 :1385 ،
هنگئئامی کئئه حسئئین

کشئئته شئئد ابئئن زبیئئر در میئئان مکیئئان برخاسئئت و کشئئتن او را

بئزرج شئمرد و آن را بئر کوفیئان ،بئئهخصئوا بئر عراقیئان بئه طئئور کلئی ،عیئ
حمد و ثنای خداوند و درود فرستادن بر محمد

گرفئت و پئئس از

گفت« :عراقیان ،به جز اندکی ،خیانئت

کئئار و بدکارنئئد و کوفیئئان ،اشئئرار عراقیئئان هسئئتند و آنئئان ،حسئئین
یاریاش دهند ...هان ،به خدا سئوگند ،کسئی را کشئتند کئه شئ

را دعئئوت کردنئئئد تئئا
زنئدهداریاش طئوالنی و

روزهاش در روز ،فراوان بود» (طبری.)474/5 :1404 ،
ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل قضئاعی (658-595ق) نویسئنده ،تئاریخ نگئار ،محئد ،
و سیاسئئتمدار منصئئف و آزادانئئدیش اهئئل سئئنت مئئینویسئئد« :دلیئئل اینک ئه فرزنئئدان

ادی ئ
علی

و در اینجا امام حسئین

بئا وجئود دارا بئودن بیشئترین کمئاالت ،از حکومئت ایئن

دنیئا محئروم شئدند تنهئا ایئن اسئت کئه پدرشئئان امئام علئی دنیئا را سئه طالقئه کئرده بئئود و
معلوم است که همسر مطلقه پدر را ،پسر نمیتواند بئه عقئد خئود درآورد» (ابئن ّابئار اندلسئی،
 .)124 :1407وی بئئا ایئئن بیئئان زیبئئا و رسئئایی کئئه بئئا تضئئمین سئئخنی متئئواتر از امئئام علئئی
همسئئو شئئدهاسئئت گئئویی مئئیخواهئئد بگو یئئد :کسئئانی کئئه حسئئین بئئن علئئی

را خئئارجی

خوانده ،قیام او را برای دنیئا و قبضئه کئردن قئدرت ،قلمئداد کئردهانئد چگونئه و چئرا فرامئوش
کردهاند که حسین

فرزند علی

بود (صحتی سردرودی .)124 :1394 ،همان علئی

من ارزشش بیشتر از حکومت کردن بر شماست» (نه البالغه ،خطبه .)33
ک ام وبزرگواری 

در اخئئالق اسئئالمی «کرامئئت» سرچشئئمه فضئئایل و کمئئاالت انسئئانی اسئئت؛ تئئا آنجئئا کئئه

اسئئت کئئه سئئود و نفئئع انسئئان بئئه کسئئی برسئئد؛ بئئدون آنکئئه طئئرف مقابئئل احسئئاس نقئئص و
کاستی نماید .کریم به کسی گوینئد کئه از بخشئیدن و احسئان بئه دیگئران ،لئذت مئیبئرد؛ از
ننو و عار به دور است و به همسایگان ،محبت میورزد؛ آبرویش را به وسیله ثئروتش پئاس
میدارد؛ خیرخواه و راهنمای دیگران است؛ از کار لغئو و بیهئوده مئیپرهیئزد و بئا کسئانی کئه

در منابع اهل سنت

رسئئول خئئدا هئئدف از بعثئئتش را تتمئئیم و تکمیئئل مکئئارم اخالقئئی مئئیدانئئد و مئئیفرمایئئد:
َّ
بَ
َْ ْ
«إنما ببع ْث بت ب ت ّم َم َمکئار َم ابخئالق» (بیهقئی .)323/10 :1424 ،ا کئرام و تکئریم بئه ایئن معنئا

شخصیت اخالقی امام حسین

که به ابن عباس گفت« :به خدا این کفش پاره پارهای که برای تئو هئیچ ارزشئی نئدارد در نئزد
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بئئئه او بئئدی کئئردهانئئئد گذشئئت و انسئئانیت نشئئان مئئیدهئئئد (محمئئئدی ری ش ئئهری:1404 ،
.)365-364/8
قرآن کریم ،الگوهای بزرگوار و کریمی را به نمایش گذاشته اسئت کئه لحظئه لحظئههئای
زن ئئدگی آن ئئان ،درس کرام ئئت و بزرگ ئئواری اسئئئت .رس ئئول خ ئئدا
یوسئئئف

در ب ئئاره کرام ئئت حض ئئرت

فرم ئئود« :بزرگئئواری و کرامئئت یوسئئئف ،م ئئرا شئئئگفت زده ک ئئرده اسئئت» .یوس ئئف

پیامبر ،پس از تمام بیمهریها و بیوفاییها و سنگدلی برادران نسبت بئه خئودش ،در او
َ ب ْ
َ َْ
عزت و اقتدار فرمود« :ال تثر ی َ َعل ْیک بم ال َی ْو َم» (یوسف.)92 :
کرامت و بزرگواری یوسف زهرا ،حسین
زمینئئه حسئئن بصئئری نقئئل کئئرده :امئئام حسئئین

نیز شگفت انگیز و درس آموز اسئت .در ایئن
بئئاغی داشئئت کئئه فئئردی بئئه نئئام «صئئافی»

باغبان آن بود .روزی حضرت به اتفاق یئاران ،بئه سئوی آن بئاغ حرکئت کردنئد؛ هنگئامی کئه
نزدیک باغ رسیدند امام دید آن غالم (باغبان) مشئغول غئذاخوردن اسئت .امئام حسئین
در پشت درخت نخلی پنهان شد؛ به گونئهای کئه غئالم ،او را نبینئد .نا گهئان امئام مشئاهده
کرد که غالم ،نیمی از نان را خودش خورد و نیم دیگر را به سئگی داد کئه در کنئارش نشسئته
بود .امام از این کار غالم ،شگفت زده شد .زمانی که غالم ،از غذا خوردن فئارغ شئد گفئت:
َ
َ ب َّ
هلل َر ّ العئئالمی َن؛ خداونئئدا مئئن و سئئرورم را بیئئامرز همانگونئئه کئئه بئئه پ ئدر و مئئادرش
«الحمئئد
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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برکئئت دادی ،ای بخشئئندهتئئرین بخشئئندههئئا!» در ایئئئن هنگئئام امئئام حسئئین

از پشئئت

درخئئت آشئئکار شئئد و غئئالم را بئئه نئئام «صئئافی» صئئدا زد .غئئالم بئئا شئئرمندگی بلنئئد شئئد و از
ام ئئام
حسین

معئئئذرت خواس ئئت و از اینکئئئه آن حض ئئرت را ندی ئئده اس ئئت پ ئئوزش طلبی ئئد .ام ئئام
به غالمش که باغبان بئاغ آن حضئرت بئود فرمئود :ای صئافی! مئرا حاللئم کئن کئه

بدون اجئازه وارد بئاغ تئو شئدهام .صئافی گفئت :ایئن سئخن ،برخاسئته از کرامئت و بزرگئواری
شماست سرورم! امئام فرمئود :دیئدم کئه نیمئی از نئان را خئود مئیخئوردی و نیمئی را بئه سئو
میدادی! علت این کارت چه بود؟ غالم عرض کرد :سرورم! دیدم کئه مئن غئذا مئیخئورم و
این حیوان به من چشم دوخته است .من از او شئرمنده شئدم؛ دیئدم او سئو شماسئت کئه
حراسئئت بئئاغ را بئئه عهئئده دارد و مئئن هئئم نئئوکر شئئما کئئه روزیخئئور و نئئانخئئور خئئانواده شئئما
هسئئتم .امئئام حسئئین

از سئئخن غالمئئش گر یئئان شئئد و غئئالم را در راه خئئدا آزاد کئئرد و هئئم

چنین دو هزار دینار بئه او بخشئید .غئالم نیئز بئه شئکرانه آزادی ،بئاغ را بئرای یئاران و شئیعیان
اباعبداهلل الحسین

 ،وقف نمود (خوارزمی.)223/1 :1423 ،

یکی از ویژگئیهئای خئاا امئام حسئین

 ،حئس نئوع دوسئتی و کمئک بئه محرومئان و

نیازمنئئئدان بئئئود .او ایئئئن اخئئئالق واال را درکئئئودکی از پئئئدر و مئئئادر خئئئود آموخت ئئئه بئئئود .او در
خانوادهای بزرج شده بود که همگی مظهر جود و کرم بودنئد؛ تئا آنجئا کئه سئوره دهئر در شئأن
آنئئان نئئازل شئئد .از ایئئن رو ،کئئرم داشئئتن و یئئاری رسئئاندن بئئه محرومئئان ،جئئزو ویژگئئیهئئای آن
َ
حضئئرت بئئود .وی در ایئئن بئئاره از جئئدش نقئئل مئئیکئئرد« :للسئئائل حئ ّئق و إ ْن جئئا َ علئئی فئ َئرس:
تقاضا کننده کمک ،بر گردن شما حق دارد؛ هر چنئد سئوار بئر اسئ

نزدتئان آیئد (و ظئاهرش

نشان از بینیئازی وی دهئد)» (ابئوداود سجسئتانی .)376 /1 :1410 ،بئه همئین جهئت ،وی
هیچ گاه نیازمندی را از خود دور نمیکرد و گاه نیز برای آنکه به کسی کمک کنئد بئه دنبئال
بهانئئهای مئئیگشئئت تئئا بئئا حفئئد آبئئرو ی نیازمنئئد ،بئئه او کمئئک مئئادی کنئئد .ز یئئد بئئن حرملئئه
میگوید« :شخص فقیری از اطراف به مدینه آمئده بئود .در حئالی کئه قئدم مئیزد ،خئود را بئه
خانه حسین بن علی

رسئانید .حلقئه در را بئه صئدا درآورد و بئه گفئتن شئعر پرداخئت :آن

کس که به در خانهات درآید و حلقه آن را بئه صئدا درآورد ،محئروم بئاز نمئیگئردد؛ چئرا کئه تئو
ایستاده بود با شنیدن صئدای وی ،نمئاز را کوتئاه کئرد و خئود را بئه مئرد عئر

رسئانید و فقئر و

نئئاتوانی را در چهئئرهاش مشئئاهده نمئئود .پئئس قنبئئر را صئئدا زد و از وی پرسئئید :از پئئول مخئئار
خانئئه چقئئدر نئئزد تئئو موجئئود اسئئت؟ قنبئئر گفئئت :ای فرزنئئد رسئئول خئئدا! دویسئئت درهئئم بئئاقی
مانده که آن هم به امر شما میبایست بین افراد خئانواده شئما تقسئیم کئنم .حضئرت فرمئود:
شخص فقیر بخشید (ابن عسا کر دمشقی.)185 /14 :1415 ،
در روایتی دیگر چنین نقل شدهاسئت کئه مئرد اعرابئی نئزد امئام حسئین
«ای فرزنئئد رسئئول خئئدا

آمئد و گفئت:

 ،دیئئه کئئاملی را ضئئمانت کئئردهام و اینئئک از پرداخئئت آن نئئاتوانم.

پئئیش خئئود گفئئتم :از بخشئئندهتئئرین مئئردم در خواسئئت کئئنم و بخشئئندهتئئر از خانئئدان رسئئول
خدا

ندیدم .امام حسین

فرمئود :ای بئرادر عئر  ،مئن از تئو سئه سئؤال مئیپرسئم .پئس

در منابع اهل سنت

آن را نزد من بیاور تا به آنکه از دیگران سزاوارتر است بپردازیم .بئه ایئن ترتیئ

هئر چئه بئود ،بئه

شخصیت اخالقی امام حسین

اهئئل جئئود و معئئدن بخششئئش و پئئدرت ،قاتئئل بئئدکاران بئئود .امئئام حسئئین

کئئه بئئه نمئئاز
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اگر یکی را پاسخ دادی ،یک سوم آن مبلغ را به تو میدهم و اگر دو تا را پاسئخ دادی دو سئوم
و اگر همه را پاسخ دادی همه را به تو میبخشم .اعرابی گفت :ای فرزند رسول خئدا

 ،آیئا

شخصئئیتی هماننئئد تئئو از فئئردی هماننئئد مئئن مئئیپرسئئد ،در حئئالی کئئه تئئو اهئئل علئئم و شئئرف
هستی؟ امام حسین

فرمود :آری .از جدم رسول خدا

شنیدم که میفرمود :نیکئی بئه

اندازه معرفت است .پس اعرابی گفئت :آنچئه در نظئر داری بپئرس .ا گئر پاسئخ دادم مقصئود
حاصل شدهاست و اگر نتوانستم از تو میآموزم و نیرویی نیست جز به واسطه خداوند.
امام حسین

 :کدام عمل بهتر است؟ اعرابی گفت :ایمان به خدا.

امئئام حسئئین

 :چئئه چیئئزی انسئئان را از هال کئئت مئئیرهانئئد؟ اعرابئئی گفئئت :اعتمئئاد بئئه

خدا.
امئئام حسئئین

 :چئئه چیئئزی ز یئئور انسئئان اسئئت؟ اعرابئئی گفئئت :دانشئئی کئئه بئئا بردبئئاری

همراه باشد.
امئئام حسئئین

 :ا گئئر چنئئین دانشئئی نداشئئت؟ اعرابئئی گفئئت :ثروتئئی کئئه بئئا جئئوانمردی

همراه باشد.
امام حسین

 :اگر چنین ثروتی نداشت؟ اعرابی گفئت :فقئری کئه بئا شئکیبائی همئراه

باشد.
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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امام حسین

 :اگر این را هم نداشت؟ اعرابی گفئت :آذرخشئی از آسئمان فئرود آیئد و او

را بسوزاند که سزاوار آن است.
پ ئئس ام ئئام حس ئئین

خندی ئئد و کیس ئئهای را بئئئه او داد کئئئه در آن ه ئئزار دین ئئار ب ئئود؛ نی ئئز

انگشئئترش را بئئه وی بخشئئید کئئه نگیئئنش دویسئئت درهئئم قیمئئت داشئئت و فرمئئود :ای بئئرادر
عر  ،طال را به طلبکارانت بده و انگشتر را برای نیازمندیهای زندگی ات هزینئه کئن .مئرد
َ
بَ َ
ب
ب
...اهلل أ ْعلئ بئئم َح ْیئئئث َی ْج َعئئئل رسئئئال َت به ( »...خ ئئوارزمی:1423 ،
اعراب ئئی آن را گرف ئئت و گف ئئت:
.)223/1
بئئر اسئئاس ایئئن روایئئت تئئاریخی ،امئئام حسئئین

بئئه اعرابئئی ،افئئزون بئئر آنچئئه نیئئاز داشئئت

بخشید .زیرا هم مبلغ دیه و هم انگشترش را به وی بخشید تئا بهئای آن را هزینئه زنئدگیاش
کند .به این ترتی  ،امام حسین

افزون بر سخاوت ،آبروی سئائل را حفئد نمئود ،مباحثئه

علمی انجام داد و بیش از مبلغ مورد تقاضا ،بئه وی بخشئش نمئود؛ چئرا کئه شئاید سئائلی از
این شرمش آید که دو چیز را تقاضا کند :هم مبلئغ دیئه را و هئم تئأمین هزینئه خئانوادهاش را.
امام حسین

هزینه خانواده سئائل را تئأمین کئرد و در ایئن راسئتا انگشئتر مبئار خئویش را

به وی داد بدون اینکه او آن را تقاضا کند (بیاتی.)90 :1386 ،
شجاع وب باری 

خطی

بغدادی به سند خود ،از عبید بئن حنئین نقئل کئرده اسئت کئه امئام حسئین

فرمود« :در یکی از روزها که عمر بن خطا

بر فراز منبر قرار گرفته بود بر او وارد شئدم و بئدون

د رنو بر روی منبر بئاال رفئتم و بئه او گفئتم :از منبئر پئدرم فئرود آی و بئر منبئر پئدر خئودت ،قئرار
بگیئئر .عمئئر گفئئت :پئئدر مئئن منبئئری نداشئئته اسئئت کئئه بئئر فئئراز آن قئئرار بگیئئرم .در عئئین حئئال
دست مرا گرفته و در کنار خود نشاند و من در آن حال بئا انگشئت کئوچکم بئازی مئیکئردم.
هنگامی که از منبر فرود آمد ،مرا به منزلش برد و پرسید :چه شخصئی ایئن حئرفهئا را بئه تئو
یاد داده است؟ پاسخ دادم :خئدا داناسئت کئه آنچئه را اظهئار کئردم کسئی بئه مئن یئاد نئداده
بئئود .عمئئر گفئئت :ای فرزنئئد ،چقئئدر شایسئئته اسئئت یئئک روز بئئه منئئزل مئئا تشئئریف بیئئاوری .در
یکی از روزها ،به خانه او رفتم و ایئن در حئالی بئود کئه وی بئا معاو یئه خلئوت کئرده بئود و ابئن
بازگشئئت؛ مئئن هئئم همئئراه او بازگشئئتم .پئئس از آن ،عمئئر بئئا مئئن مالقئئات کئئرد و گفئئت :شئئما را
ندیدم .در پاسخ گفتم :بنئا بئه عهئدی کئه داشئتم آمئدم و تئو بئا معاو یئه خلئوت کئرده بئودی و
ابئئن عمئئر هئئم پشئئت در بئئه انتظئئار اجئئازه ورود ایسئئتاده بئئود؛ او بازگشئئت؛ مئئن هئئم همئئراه او
کئئه بئئر سئئر مئئا روئیئئده اسئئت ،نخسئئت خئئدا رویانیئئده اسئئت و پئئس از او ،شئئما رویانیئئدهای ئد»
(خطی

بغدادی ،بیتا.)141 /1 :

حسین بن علی

و ولید بن عتبه بن ابی سفیان ،بئر سئر مالکیئت زمینئی بئا هئم درگیئر

شدند و ولید ،در آن روزگار ،حا کم مدینه بود .در میان درگیری ،حسین

عمامه ولید را بئا

دست کشید .مروان بن حکم که حاضر بود "انا هلل" گفت و افئزود :تئا امئروز ،چنئین جرئتئی را

در منابع اهل سنت

بازگشتم .عمر گفت :تو از ابن عمر شایسته تری به اذن ورود! آنگئاه عمئر گفئت :ایئن موهئائی

شخصیت اخالقی امام حسین

عم ئئر ه ئئم پش ئئت در ،بئئئه انتظ ئئار اذن ورود ایس ئئتاده ب ئئود؛ ابئئئن عم ئئر ک ئئه اج ئئازه ورود نداش ئئت
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از کسی در برابر فرمانروایش ندیدهام! ولید گفت :این به تئو ربطئی نئدارد؛ بلکئه تئو بئر بردبئاری
من در برابر او حسئادت مئیورزی .حسئین

فرمئود« :زمئین بئرای تئو باشئد؛ گئواه باشئید کئه

زمین ،برای او شد» (ابن عسا کر دمشقی.)210 /63 :1415 ،
حمید بن مسلم ،در یادکرد وقایع روز عاشورا میگو یئد :حسئین

 ،پیئاده ماننئد سئواران

شئجاع ،مئیجنگیئد؛ از تیرهئا مئئیگریخئت؛ شئکافهئا (صئئفوف دشئمن) را مئیجسئت و بئئر
سئئواران مئئیخروشئئید (طبئئری .)452/5 :1404 ،ابئئن ابئئی الحدیئئد ،امئئام حسئئین

را سئئرور

سئئرافرازان مئئیدانئئد کئئه در مقابئئل ز بئئونی و ظلئئم ،سئئر تسئئلیم فئئرود نیئئاو رد و مردمئئان را غیئئرت،
حمیئئت و مئئرج ز یئئر سئئایه شمشئئیرها آموخئئت؛ بئئه سئئب

برگز یئئدن ایئئن مئئرج ،بئئر فرومئئایگی و

ز ب ئئونی (ابئئئن اب ئئی الحدی ئئد .)251-249/3 :1426 ،او در ج ئئای دیگ ئئر م ئئینویس ئئد« :در ب ئئاره
ّ
ّ
جنگاوری امام در روز عاشورا گفتهاند :کسی را که دشمن به حس عده و بعئده بئر او چیئره
باش ئئد و از می ئئان ب ئئرادرانش ،خان ئئدانش و ی ئئارانش ،تنه ئئا خ ئئود مان ئئده باشئئئد ش ئئجاعت ئئر از او
[حسین

] ندیدیم؛ همچون شئیر شئرزه بئود کئه خیئل سئواران را در هئم مئیشکسئت» (ابئن

ابی الحدید.)275-274/15 :1426 ،
عبئئاس محمئئود عقئئاد (1889-1964م) معتقئئد اسئئت« :شئئجاعت حسئئین
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صئئفتی

است کئه از شخصئی ماننئد حسئین

تعجئ

طال از معدن آن است .یعنی حسین

معدن شجاعت اسئت و ایئن ،فضئیلتی اسئت کئه

آن را از پئئدران و نیا کئئان بئئه ار

آور نیسئت .ز یئرا شئجاعت از او مثئل ظهئور

بئئرده و بئئه فرزنئئدان خئئود بئئه ار

می ئئان فرزن ئئدان آدم ،کسئئی در ش ئئجاعت قلئ ئ

گذاشئئته اسئئت ...البتئئه در

و قئئوت روح ئئی ،ش ئئجاعت ئئر از حسئ ئین

در

مقایسه با آنچه او در کربال بدان اقدام کرد ،پیدا نمیشود ...برای او همین بئس کئه در طئول
صدها سال تاریخ دنیا ،او همچنان شهید ،فرزند شهید و پدر شهیدان بئاقی مانئده اسئت»
(عقاد.)295 ،144-143 :2004 ،
گذش ومهیبانی 

از امام حسین

نقل شدهاسئت :ا گئر مئردی در گئوش راسئتم دشئنامم دهئد و در گئوش

دیگرم از مئن عئذر بخواهئد از او مئیپئذیرم؛ ز یئرا امیرالمئؤمنین علئی بئن ابئی طالئ

بئرایم

ّ
گفت که شنیدهاست جدم پیئامبر خئدا مئیفرمایئد« :بئه حئوض کئوثر در نمئیآیئد آن کئه
عئئذر را نپئئذیرد؛ عذرآورنئئده ،بمحئئق باشئئد یئئا بم ّ
قصئئر» (الزرنئئدی .)209 :1377 ،در ایئئن زمینئئه
عصام بن مصطلق میگوید« :به کوفه وارد شدم و بئه مسئجد رفئتم .دیئدم کئه حسئین

در

آنجا نشسته است .از شکل و شمایل او خوشم آمئد .گفئتم :تئو پسئر ابوطئالبی؟ فرمئود :آری.
حسدی که در درون بئه او و پئدرش داشئتم مئرا برانگیخئت و بئه او و پئدرش ،بئه تنئدی ناسئزا
گفتم .بئا عطوفئت و مهربئانی بئه مئن نگریسئت و فرمئود :آیئا تئو اهئل شئامی؟ گفئتم :آری؛ ایئن
خوی بد ماسئت .چئون پشئیمانیام از ایئن افئراط کئاری آشئکار شئد بئه مئن فرمئودَ :ال َت ْثر یئ َ
َ َْ ب ب ََْْ َْ ب ب َ ب
هلل لک ْم برای برآوردن نیازهایت ،نزد ما بیئا ،کئه مئا را آنگونئه خئواهی یافئت
علیکم الیوم یغفر ا
که دوست داری .چیزی نگذشئت کئه کسئی روی زمئین ،محبئو تئر از او و پئدرش ،نئزد مئن
َ
بَ َ
ب
ب
هلل أ ْعلئ بئم َح ْی ئث َی ْج َعئئل ر َسئئال َت به (انعئئام( »)124 :ابئئن عسئئا کر دمشئئقی:1415 ،
نبئئود و گفئئتم :ا
.)224 /43
ابن صباغ مالکی روایئت کئرده اسئت« :یکئی از غالمئان امئام حسئین

کئار ناشایسئتی

آزادی .به این ترتی

امئام

بئه وی جئایزه ارزشئمندی داد» (ابئن صئباغ .)267 :1432 ،در

روایت اربلی در کشف الغمه آمده است :امام حسین

فرمئود :تئو در راه خئدا ،آزاد هسئتی و

دو برابر آنچه تا کنون به تئو بخشئیدم ،برایئت پرداخئت خواهئد شئد (اربلئی ،بئیتئا.)207 /2 :
 .1پاداشی گوارا برای آن غالم؛ چرا که وی از قرآن کمک گرفت و با قرآن ،سئرور اخئالق را
مئئورد خطئئا

قئئرار داد و بئئر بزرگئئواری و گذشئئت او تکیئئه کئئرد .امئئام حسئئین

او را نئئا امیئئد

نکئئرد؛ بلکئئه او را بخشئئید و سئئپس دو هدیئئه بئئه وی داد :یکئئی آزادی و دیگئئری بخشئئش دو
چندان ،که با آن به زندگی آزاد و شرافتمندانهاش ادامه دهد.
 .2گذشت امام حسین

 ،اد

کئردن و اصئالح آن غئالم بئود و نیئز دادن فرصئت بئه او

در منابع اهل سنت

بنابراین گذشت امام حسین

دارای ویژگیهای زیر بود (بیاتی:)285-284 :1386 ،

شخصیت اخالقی امام حسین

انجئئام داد کئئه سئئزاوار تنبیئئه بئئود .پئئس آن حضئئرت دسئئتور داد کئئه وی تنبیئئه شئئود .او گفئئت:
ْ َ
َْ َ
موالی من ،خداوند فرموده استَ :والکاظمی َن الغ ْید؛ امام فرمود :او را رهئا کنیئد کئه مئن
ْ
َّ
النئئئاس؛ حضئئرت فرم ئئود :م ئئن ه ئئم از ت ئئو
خش ئئم خ ئئود را ف ئئرو ب ئئردم .او گف ئئتَ :وال َعئئئافی َن َعئئئن
ّ ْ
درگذشتم .او گفتَ :وا ب
هلل بیح ب ال بم ْحسنی َن (آل عمران )134 :امئام فرمئود :تئو در راه خئدا
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که خطایش را جبران کند و از مهربانی ،گذشت و بردباری امام

بهره گیرد.

 .3گذشئئت آن حضئئرت ،از سئئر قئئدرت بئئود کئئه بئئا گذشئئت از خطئئای یکئئی از بنئئدگان
خداوند ،از ذات پا او سپاسئگزاری کئرد؛ در حئالی کئه مئیتوانسئت وی را مجئازات کنئد؛
ولی با حکمت ،لطف و مهربانی خویش ،گذشت را برگزید.
 .4گذشت امام حسین  ،گذشت محئ ،،یعنئی صئرف نظئر کئردن از حئق قصئاا
َ ْ َ
َّ
الصئ ْئف َ
اصئف
نبئود؛ بلکئه افئزون بئر آن ،گذشئتی نیکئو بئئود؛ چنانکئه خداونئد مئیفرمایئد« :ف
ْ
َ
ال َجمی ئل» (حجئئر« )85 :گذشئئت نیکئئو» یعنئئی «گذشئئت بئئی سئئرزنش» همانگونئئه کئئه امئئام
رضا

فرموده است (ابن بابویه.)131 :1417 ،
بود که حر بئن یز یئد ر یئاحی نیئز از آن بهئره جسئت.

«گذشت» از مهربانیهای حسین
وقتی بح ّر سخن حسین و فراخوانی به حئق او را شئنید ،بئه عمئر سئعد رو کئرد و گفئت :آیئا
واقعا با این مرد مئیجنگئی؟ عمئر گفئت :آری بئه خئدا سئوگند! جنگئی کئه کمتئرین آن ،فئرو
افتادن سرها و بریده شدن دستها باشد .بح ّر گفت :با پیشنهادهایی که بئه شئما داد ،چئه
میکنید؟ عمر گفت :اگر کار در دست من بود میپذیرفتم؛ لکن امیر تو آن را نپئذیرفت .بح ّئر
بئئه قئ ّئره بئئن قئئیس کئئه در کنئئارش ایسئئتاده بئئود گفئئت :آیئئا امئئروز اس ئ خئئود را آ دادهای؟ او
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گفت :نه .بحر گفت :آیا میخواهی آبش بدهی؟ قره گمان کئرد کئه وی مئیخواهئد از جنئو
کنارهگیری کنئد و دوسئت نئدارد در آن حضئور داشئته باشئد و لئذا وی را رهئا کئرد .بح ّئر انئد
نزدیئئک مئئیشئئد .مهئئاجر بئئن اوس بئئه وی گفئئت :آیئئا مئئیخئئواهی حملئئه

انئئد بئئه حسئئین
کنی؟ بح ّر خاموش ماند و سراپایش را لرزه گرفت .مهاجر از این حالت شگفت زده شد و بئه
وی گفت :اگر از مئن مئیپرسئیدند :دالورتئرین مئردم کوفئه کیسئت؟ از تئو نمئیگذشئتم .ایئن
چیست که از تو میبینم؟ بح ّر گفت :من خودم را میان بهشت و جهنم میبینم .سئوگند بئه
خدا اگر مرا بسوزانند چیزی را بر بهشت نمیگزینم .سئپس اسئ

خئویش را بئزد و بئه حسئین

پیوسئئت (طبئئری )428-427/5 :1404 ،در حئئالی کئئه نیئئزه خئئود را سئئر بئئه پئئایین گرفتئئه و
سپرش را واژگون کئرده بئود و چئون از خانئدان پیئامبر
افکنده بود؛ چرا که پیشتر در همین مکان بی آ

شئرم داشئت ،سئر خئویش بئه پئایین

و علئف ،بئر آنئان سئخت گرفتئه بئود .او بئا

آوازی بلند چنین عرضه داشت :خداوندا! به سوی تو بازگشتم .پئس توبئهام را بپئذیر کئه مئن

دلهای دوستان و فرزندان پیئامبرت را ترسئاندم .ای اباعبئداهلل ،مئن حقیقتئا توبئه کئردم .آیئا
توبئئهام پذیرفتئئه مئئیشئئود؟ امئئام حسئئین

فرمئئود :بلئئه ،خداونئئد توبئئهات را مئئیپئئذیرد (ابئئن

طاووس.)42 :1380،
تواضع 

رفتار امام حسین

با طبقات تهی دست ،متواضئعانه بئود و بئا افئراد محئروم و نیازمنئد

جامعه ،بسیار دوستانه و صمیمانه رفتار مینمئود .آنئان کئه در نظئر سئطحینگئر و ظئاهربین
دنیادوستان و ماده پرستان ارزشی نداشتند ،در نظئر ررفنگئر و خدابینانئه امئام حسئین

احت ئئرام داش ئئتند و از مه ئئر و ص ئئفای آن حض ئئرت برخ ئئوردار م ئئیش ئئدند (پژوهش ئئگاه عل ئئوم و

فرهنو اسالمی.)21 :1384 ،

مصعده بن صدقه نقل میکند کئه حضئرت حسئین بئن علئی

گروهئی مسئتمند را در

راه دید کئه عبئای خئود را گسئترده بودنئد و تکئه نئانی بئر آن گذاشئته بودنئد و مشئغول خئوردن

بودنئد .گفتنئئد :بفرمئئا ،ای فرزنئئد پیئامبر خئئدا ! امئئام حسئئین هئم بئئر زمئئین نشسئئت و بئئا
ّ ْ
ْ
آنئئان غئئذا خئئورد و سئئپس تئئالوت کئئرد« :إ َّن َ
اهلل ال بیح ئ ب ال بم ْسئ َئتکبری َن» .سئئپس فرمئئود« :مئئن

دعوت شما را اجابت کردم ،شما هم دعوت مرا اجابت کنید» .گفتنئد« :چشئم .حتمئا ،ای

حقطلبیوظلمستیزی 

حق طلبی و ظلم ستیزی ،از اساسیترین ویژگیهای اخالقی اباعبداهلل است کئه ظهئور
پیرامون خود ،بیتفاوت باشد و مانند بسیاری از عئوام ،تئن بئه مئواردی از آنهئا بدهئد .زمئانی
که حکومت به یزید بن معاو یئه رسئید و ظلئم و سئتم را آغئاز کئرد و نزدیئک بئود دیئن اسئالم را
نابود کند امام

نتوانست تا

بیاورد و در گوشهای سا کت بنشیند .ایشئان علیئه بیئداد و

ستم یزید و یزیدیان و در راه امر به معروف و نهی از منکر قیام نموده و در روزگئاری کئه هئیچ
کسی جرأت این کار را نداشت با شجاعت به مقابله پرداخت .هدف او چیزی جز اصئالح

در منابع اهل سنت

و ثمئئره آن در کئئربال ،جاودانئئه شئئد .حسئئین بئئن علئئی

کسئئی نبئئود کئئه نسئئبت بئئه مسئئائل

شخصیت اخالقی امام حسین

فرزند پیامبر خدا !» با او برخاستند و بئه خانئهاش آمدنئد .امئام هئم بئه [همسئرش] ر بئا
فرمود« :آنچه داری بیاو ر!» ّ
(العیاشی.)257/2 :1380 ،
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امت جدش محمد مصئطفی

نبئود .قاضئی عبئدالجبار معتزلئی در کتئا

شئرح االصئول

الخمسه به این نکته اشاره میکند که اگر امر به معروف و نهی از منکر ،جان فئردی را تهدیئد
کنئئد ،تکلیئئف از او سئئاقط مئئیشئئود؛ مگئئر اینکئئه آن کئئار ،موجئ
چنین ادامه میدهد« :قیام حسین بن علی

عئئزت دیئئن شئئود .وی ایئئن

نیز اینگونه تفسیر میشود کئه صئبر و تحمئل

آن حضرت ،به دین خداوند بزرج ،عزت بخشید .ما امت اسئالم اینئک بئا قیئام حسئین بئن
علی

به امتهای دیگر مباهات میکنیم؛ زیرا از فرزندان رسول خئدا

تنهئا یئک فرزنئد

باقی مانده بود که وی نیز امئر بئه معئروف و نهئی از منکئر را تئر نکئرد تئا آنجئا کئه در ایئن راه،
شهید شد» (ابن احمد معتزلی.)417 :2001 ،
آن حضرت در مسیر مکه به کوفه ،هنگامی که با سپاه حر بن یزید ر یئاحی مواجئه شئد و
از طرف آنها با تکلیئف «رفئتن بئه کوفئه و بیعئت بئا یز یئد» یئا «توقئف در مکئانی غیئر از کوفئه و
مدینه» روبرو گردید ،خطا

به یاران خود فرمود :هر کس سلطان ستمگری را مشاهده کنئد

که محرمات الهی را حالل میشمارد ،پیمان خدا را میشکند ،مخئالف سئنت پیئامبر
است و در میان مردم ،با گناه و خصومت رفتار میکند و او را با کردار و گفتار ،تغییئر ندهئد
بئئر خداونئئد سئئزا اسئئت کئئه آن شئئخص را در جایگئئاه سئئلطان مز بئئور ،وارد کنئئد .آ گئئاه باشئئید!
امویان و کارگزاران آنها ،پیروی شیطان را ملتزم شدهاند ،اطاعت خداونئد را تئر کئردهانئد و
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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به طور آشئکار ،مرتکئ

فسئاد مئیگردنئد و حئدود الهئی را بئه تعطیلئی کشئاندهانئد و در بیئت

المئئال مسئئلمانان ،تبعئئی ،و انحصئئار روا مئئیدارنئئد و محرمئئات الهئئی را حئئالل مئئیداننئئد و
حالل الهی را حرام میشمارند (طبری.)403 /5 :1404 ،
هنگامی که عمر بئن سئعد بئر امئام حسئین

فئرود آمئد و حسئین

یقئین کئرد کئه بئا او

میجنگد ،میان یارانش به سئخن ایسئتاد و بعئد از حمئد و ثنئای الهئی فرمئود :مئیبینیئد کئه
چه فرود آمده و دنیا ،دگرگئون و زشئت گشئته و نیکئی آن ،پشئت کئرده اسئت و ایئن حالئت،
چنئان ادامئه یافتئئه کئه از آن ،جئز چکئئه آ

تئه ظئئرف ،و زنئدگی پسئتی چئئون چریئدنی کوتئئاه،

باقی نمانده است .آیا نمیبینید که به حق عمل نمیشئود و از باطئل جلئوگیری نمئیشئود؟
( در چنین وضعی) مؤمن باید در راه حق ،در اشتیاق دیدار خدا (مرج) باشد و همانئا مئن،
مئئرج را جئئز سئئعادت ،و زنئئدگی بئئا سئئتمکاران را ،جئئز مالمئئت نمئئیبیئئنم (طبرانئئی:1404 ،

.)114/3
عبداهلل العالئلئی -از دانشئمندان عئر

معاصئر -در کتئا

«االمئام الحسئین

» چنئین

مینویسد :حسئین بئا یئاران انئد بئا ایمئان خئود ،حرکئت کئرد و در میئدان جنئو حئق و
ئون ف ْت َنئ ٌئة َو َی بکئ َ
وه ْم َح َّتئئی َال َت بکئ َ
باطئئل اسئئتوار مانئئد و دسئئتور پروردگئئارش را کئئه فرمئئودَ :و َقئئات بل ب
ئون
ّ ب ب بّ ب َّ
هلل (انفئال )39 :در برابئر چشئمانش قئرار داد؛ "فتنئه" در ایئن آیئه بئه معنئای "نئزاع و
الدین کلئه
اختالف" نیست؛ بلکه به معنای شیوع فساد است .پس قیام حسین

 -بئر خئالف آنچئه

او را متهم کردهانئد -فتنئه نبئود؛ بلکئه در راه مبئارزه بئا فتنئه بئود؛ پئس هئر تئالش و انقئال  ،بئر
ضد فساد و در راه پیروزی دین خدا باشد ما بئه آن موظئف هسئتیم .لئذا حسئین

بئا قیئام

خود ،از دستور پروردگارش مخالفت نکرد (العالئلی.)348 :1972 ،
نتیجه 

در این پئژوهش ،پئس از بررسئی منئابع متقئدم و متئأخر اهئل سئنت ،مشئخص شئد آنچئه
ایشئئان در بئئاره شخصئئیت اخالقئئی اباعبئئداهلل الحسئئین

بئئر جر یئئده تئئاریخ ثبئئت نمئئودهانئئد

مبین همان صفاتی است که شیعه در زیارت ناحیه مقدسه بئر آن تأ کیئد مئیورزد .علمئای
اهل سنت ،امام حسین

را سروری عاشق عبادت و بیرغبت به دنیئا ،پارسئا ،شایسئته،

طئئوالنی بئئودى ،تئئو ماننئئد کسئئی کئئه از دنیئئا رخئئت برخواهئئد بسئئت از آن رویگئئردان بئئودى؛ و

که عملش ،مبید سخنش بود و مایحتا خانه خود را نیئز بئه فقئرا و مسئتحقان مئیبخشئید.
اه ئئل سئئئنت معتقدنئئئد «در می ئئان فرزن ئئدان آدم ،کسئئی در ش ئئجاعت قلئ ئ
شئئجاعتئئر از حسئئین

و قئئوت روح ئئی،

در مقایسئئه بئئا آنچئئه او در کئئربال بئئدان اقئئدام کئئرد ،پیئئدا نمئئیشئئود» و

شئئئیعه در ز ی ئئارت ناحیئئئه مقدس ئئه ،بئئئه ش ئئجاعت آن حض ئئرت ،چن ئئین گ ئئواهی م ئئیده ئئد:

در منابع اهل سنت

مانندکسانی که از دنیا در وحشت و هراس بسئر مئیبرنئد بئه آن نگئاه مئیکئردى؛ آرزوهایئت از
ّ
(تعلق به) دنیا بازداشته شده؛ و ّ
همت و کوششت از زیور دنیا رو گردانده بئود .»...شئیعیان
َ َ ْ َ
ریم الخالئق خطا میکنند و اهل سنت ،او را سروری کریم میداننئد
امام حسین را ک

شخصیت اخالقی امام حسین

خیرخئئواه و خئئوشخئئو معرفئئی مئئیکننئئد و شئئیعیان در ز یئئارت ناحیئئه مقدسئئه ،چنئئین نجئئوا
میکنند« :تو آنچه در توان داشتی (براى اعال کلمه ّ
حق) بذل نمودى ،داراى رکئوع و سئجود
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َ
ب
«لشئکریان فئاجر را خئورد و آسئیا نمئودى؛ و درگئرد و غبئار نبئرد فئرو رفتئی؛ و چنئان بئا ذوالفقئئار

جنگیئئدى ،کئئه گویئئا علئ ّئی مرتضئئی هسئئتی .»...اهئئل سئئنت حسئئین بئئن علئئی
مهربان میداننئد کئه عئذر را مئیپئذیرفت؛ عذرآورنئده ،بمحئق بئود یئا بم ّ
قصئر .در همئین زمینئه
را سئئروری

شئیعیان بئئه آن حضئئرت ،چنئین سئئالم مئئیدهنئد« :سئئالم بئئر آن کسئی کئئه خداونئئد شئئفا را در
ّ
خئئا قبئئر او قئئرار داد؛ سئئالم بئئر آن کسئئی کئئه (محئئل) اجابئئت دعئئا در زیئئر بارگئئاه اوسئئت.»...
را هئم سئفره بینوایئان و میزبئان مسئکینان مئیداننئد و

منابع اهل سنت ،حسین بن علئی
َ َ َ
بیئع اال ْیتئام مئیخواننئد .شئیعیان در ز یئارت ناحیئه مقدسئه ،خصئلت "حئق
شیعیان ،او را ر
را چنین توصیف میکنند ...« :تئا آنکئه جئور و سئتم،

طلبی و ظلم ستیزی" امام حسین
ّ
دسئئت تعئئدى دراز نمئئود و ظلئئم و سرکشئئی ،نقئئا

از چهئئره برکشئئید و ض ئئاللت و گم ئئراهی،

پیروان خویش را فرا خواند  ...و برتو الزم گشت بئا بئدکاران رو یئارویی و جهئاد کنئی؛ بنئابراین
در میئئان فرزنئئدان و خئئانوادهات ،پیئئروان و دوسئئتانت روانئئه شئئدى ،و حئ ّئق و برهئئان را آشئئکار
نمئئودى ،و بئئا حکمئئت و پنئئد و انئئدرز نیکئئو (مئئردم را) بسئئوى خئئدا فراخوانئئدى و بئئه برپئئادارى
حدود الهی و طاعت معبود ،امر نمودى؛ و از پلیدىها و سرکشی نهی فرمودى؛ ولئی آنهئا بئه

سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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سئتم و دشئمنی رویئاروى تئو قئرار گرفتنئد؛ پئس تئو نیئز بئا آنئان بئه جهئاد برخاسئتی پئس ازآنکئه
ّ
ّ
ّ
(حق را) به آنان گوشزد نمودى ،و ّ
حجت را بر آنها مؤکئد فرمئودى  ...و سئر مقدسئت ،بئر نیئزه
ب
باالرفئئئت؛ اهئئئل و عیالئئئت چئئئون بردگئئئان ،بئئئه اسئئئیرى رفتنئئئد و در غئئئل و زنجیئئئر آهنئئئین بئئئر
فراز شتران ،در بند شدند؛ گرماى (آفتا ) چهرههاشان میسوزاند؛ در صحراها و بیابئانهئا
َ
کشیده میشدند؛ دستانشان به گ َردنهئا زنجیئر شئده ،در میئان بازارهئا گردانئده مئیشئدند؛
اى واى بئئراین سرکشئئان گناهکئئار! .»...در ایئئن مئئورد ،بیشئئتر منئئابع اهئئل سئئنت معتقدنئئئد
حسین بن علی

علیه بیداد و ستم یزید و یزیدیان و در راه امئر بئه معئروف و نهئی از منکئر

قیئئام نمئئود و صئئبر و تحمئئل آن حضئئرت در ایئئن راه و در نهایئئت ،شئئهادت ایشئئان ،موج ئ
عزت دین اسالم شد».
بنا بر مطال

فوق ،عموم اهل سنت ،مح

امام حسین

هستند و آن حضرت را بئه

عنئئوان الگئئوی برجسئئته اخالقئئی قبئئول دارنئئد؛ اگرچئئه ممکئئن اسئئت بئئه برخئئی از کمئئاالت آن
حضئئرت ،قائئئل نباشئئند .پئئس بئئر مسئئلمانان الزم اسئئت کئئه بئئر اسئئاس اشئئتراکات موجئئود در

منظومئئه فکئئری شئئیعه و سئئنی ،پیشئئوای عئئزت و آزادی ،رهبئئر جهئئاد و شئئهادت و فئئداکاری،
حضرت اباعبداهلل الحسین
اکرم

را اسوه اخالقی خود قرار دهند و با تأسی بئه فرمئایش پیئامبر

در حدیث متواتر ثقلین ،قرآن و اهل بیت

را مبنئای وحئدت امئت اسئالمی قئرار

دهنئئد؛ چئئرا کئئه اهئئل بیئئت  ،تئئالی کتئئا خئئدا هسئئتند؛ همانگونئئه کئئه در ز یئئارت امئئام
َ ْ َ ب َ َّ َ َّ
التالی لک َتا اهلل.
حسین در ش عید فطر میخوانیم :أشهد أنک

شخصیت اخالقی امام حسین
در منابع اهل سنت
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میابع 

قرآن کریم

نه البالغه
_ ابئئن ّابئئار اندلسئئی ،ابوعبئئداهلل محمئئد بئئن عبئئداهلل ( ،)1407دررالسئئمط فئئی خبئئر السئئبط ،بئئه

کوشش عزالدین عمر موسی ،بیروت ،دارالغر

االسالمی.

_ ابئئن ابئئی الحدیئئد ،عبدالحمیئئد بئئن هبئئه اهلل ( ،)1426شئئرح نهئ البالغئئه ،تحقیئئق محمئئد
ابوالفضل ابراهیم ،بغداد ،دارالکتا

العربی.

_ ابئئن ابئئی شئئیبه ،عبئئداهلل بئئن محمئئد ( ،)1416المصئ ّئنف فئئی االحادیئئث و اآل ثئئار ،بیئئروت،
دارالکت .
_ ابئئئن اثیئئر جئئزری ،عزالئئئدین ابوالحسئئئن علئئی بئئئن محمئئئد (  ،)1385الکامئئل فئئی التئئاریخ،
بیروت ،دار صادر -دار بیروت.
_ ابئئئن احم ئئد معتزل ئئی( قاض ئئی عب ئئدالجبار) ،عب ئئدالجبار ( ،)2001ش ئئرح االصئئول الخمس ئئه،
تعلیق :احمد بن حسین بن ابی هاشم ،بیروت ،دار احیا الترا

العربی.

_ ابن بابویه ،محمد بن علی ( ،)1417أمئالی الصئدوق ،تحقیئق قسئم الدراسئات االسئالمیه،
قم ،مؤسسه البعثه.
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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_ ابن صباغ ،علی بن محمئد ( ،)1432الفصئول المهمئه فئی معرفئه االئمئه ،بیئروت ،المجمئع
العالمی الهل بیت

.

_ ابن طاووس ،علی بئن موسئی ( ،)1380ترجمئه لهئوف ،تحقیئق فئارس تبریز یئان ،قئم ،دلیئل
ما.
_ ابئئن طلحئئه شئئافعی ،محمئئد بئئن طلحئئه ( ،)1419مطال ئ السئئبول ف ئی مناق ئ آل الرسئئول،
بیروت ،البالغ.
_ ابئئن عسئئا کر دمشئئقی ،علئئی ( ،)1415تئئاریخ مدینئئه دمشئئق ،تحقیئئق علئئی شئئیری ،بیئئروت،
دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
_ ابئئئن کثیئئر دمشئئقی ،اسئئماعیل بئئئن عمئئرو ( ،)1408البدایئئه و النهایئئه ،بیئئروت ،دار احیئئا

الترا

العربی.

_ ابو داود سجستانی ،سلیمان بن اشعث ( ،)1410سنن ابی داود ،بیروت ،دارالفکر.
_ اربلی ،علی بن عیسی (بیتا) ،کشف الغمئه فئی معرفئه االئمئه ،تصئحی ابئراهیم میئانجی،
ترجمه علی بن حسن زوارهای ،تهران ،اسالمیه.
_ برفی ،محمد ( ،)1396سیمای حسنین

از منظر اهل سنت ،تهران ،محرا

فکر.

_ بیاتی ،جعفئر ( ،)1386اخئالق حسئینی ،ترجمئه موسئی دانئش ،مشئهد ،بنیئاد پژوهشئهای
اسالمی.
_ بیهقی ،احمد بن حسین ( ،)1424السنن الکبری ،بیروت ،دار الکت
_ پژوهشگاه علوم و فرهنو اسالمی ( ،)1384امام حسین

العلمیه.

و قرآن ،قم ،بوستان کتا .

_ ترمذی ،محمد بن عیسی (بئیتئا) ،سئنن الترمئذی ،تحقیئق احمئد محمئد شئا کر ،بیئروت،
دار احیا الترا

العربی.

_ حسینی فیروز آبادی ،سید مرتضی ( ،)1392فضائل الخمسئه مئن الصئحاح السئته ،تهئران،
دارالکت
_ خطیئئ

العلمیه.
بغ ئئدادی ،اب ئئوبکر احمئئئد بئئئن علئئی (ب ئئیت ئئا) ،تئئاریخ بغ ئئداد ،بی ئئروت ،دارالکتئ ئ

_ خوارزمی ،موفق الدین بن احمد ( ،)1423مقتئل الحسئین

 ،تحقیئق محمئد السئماوی،

قم ،انوارالهدی.
_ الزرندی ،محمد بن یوسف ( ،)1377نظم دررالسمطین فی فضائل المصطفی و المرتضئی و

البتول و السبطین ،اصفهان ،مکتبه االمام امیرالمؤمنین.
_ طبران ئئی ،س ئئلیمان بئئئن احمئئئد ( ،)1404المعج ئئم الکبی ئئر ،تحقی ئئق حم ئئدی عبدالمجیئئئد
السفلی ،بیروت ،دار احیا الترا

العربی.

_ طبئئری ،محمئئد بئئن جریئئر ( ،)1404تئئاریخ الطبئئری (تئئاریخ االمئئم و الملئئو ) ،تحقیئئق محمئئد
ابوالفضل ابراهیم ،بیروت ،دارالترا .
_ عئئادلی ،سئئید مرتضئئی ( ،)1396شخصئئیت و قیئئام امئئام حسئئین

در سئئخن متفکئئران غیئئر

در منابع اهل سنت

_ صحتی سردرودی ،محمد ( ،)1394شهید فات در آیینه اندیشه ،قم ،خیمه.

شخصیت اخالقی امام حسین

العلمیه.
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شیعی ،قم ،مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی.
_ عقئئاد ،عبئئاس محمئئود ( ،)2004ابوالشئئهدا الحسئئین بئئن علئئی

الساعدی ،تهران ،المجمع العالمی للتقری

بین المذاه

 ،تحقیئئق محمئئد جاسئئم
االسالمیه.

_ العالئلی ،عبداهلل ( ،)1972االمام الحسین  ،بیروت ،دارالمکتبه العربیه.
_ ّ
العیاشئئی ،محمئئد بئئن مسئئعود ( ،)1380تفسئئیر الع ّیاشئئی ،تحقیئئق السئئید هاشئئم الرسئئولی
المحالتی ،تهران ،المکتبه العلمیه.
_ محمدی ری شهری ،محمد ( ،)1404میزان الحکمه ،قم ،مکت

سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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االعالم االسالمی.

