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چکیده

عاشورای حسینی نهضتی جهانی است که توساِ ع ی تارین فرزناد
خاندان نبوت ،امام حسین

اغاز و به عنوان موت فوری نسال

ان ااادر نسا اال توسااااِ ازادیخواه اااان حف ا ا ش اااد اس اااتز یواااای از
طالیا اهداران نهض اات عاشاااورای حس ااینی ،مجاه ااد بی اادارگر عالم ااه
اقبااال وهااوری از اندیااامندان اهاال ساانت هنااد و پاکسااتان اسااتز

اقبال وهوری دارای منظوماه فلسافی و جهاانبینای خاصای اسات،
لااذا اشاااراتی کوتااا بااه خفااوه کلاای فلساافه و جهااانبیناای خااود و

نساابت ان بااا جایگااا و من لااات واوی امااام حسااین

و یاراناااان

کرد اساتز ایان پاژوهش باه روج توصایفی -تحلیلای و بهصاورت

کتابخانهای ،جایگا عاشورای حساینی را از دیادگا اقباال وهاوری

کاویاااد اس ااتز یافتاااههای پ ااژوهش جایگ ااا حماساااه حس ااینی در
منظومااه فوااری اقبااال و تیریرپااذیری او از م ایااای ارزشاامند حماسااه

 .1عضئئو هیئئأت علمئئی جامع ئة المصئئطفی اسئئتان گلسئئتان ،دکتئئرای تفسئئیر و علئئوم قئئرآن (نویسئئنده مسئئئول).
S.k.hosseini113@gmail.com

 .2دانشجوی دکتری فقه مقارن جامعة المصطفی نمایندگی گلستان.

حس ااینی را نا ااان میده اادز از نظ اار اقب ااال بهتااارین نس ااخه ع ااال

مساالمانانی کااه در انحفاااه فوااری ،فرهنگاای ،سیاساای و اجتماااعی
قااارار گرفتهاناااد ،عاش ااورا اس ااتز در اندیااااه ک ااالن تم اادنی اقب ااال،

نهضت عاشورا میتواند به عنوان حلقه وصل ملتها قرار بگیردز
کلیدواژهها :اقبال وهوری ،امام حسین  ،نهضت عاشوراز


مقدمه

در تئئاریخ اندیش ئئه سیاسئئی اسئئالم ،نهضئئت عاش ئئورا ب ئئهعنوان یئئک حادث ئئه مه ئئم ثبئئت

شدهاست که به شهادت عزیزتئرین فرزنئد خئانواده نبئوت انجامیئد .اکنئون بئیش از چهئارده

قئئرن از ایئئن واقعئئه خونبئئار مئئیگئئذرد امئئا ایئئن جر یئئان هنئئوز بئئه شئئکلی پو یئئا و زنئئده در صئئحنه
حی ئئات بش ئئری ،حض ئئور دارد .واقع ئئه عاش ئئورا از هم ئئان ابت ئئدا موض ئئوع بح ئئث اندیش ئئمندان

بودهاست و تا کنون اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان نظریات بسیار متنئوعی در تحلیئل

این واقعه ارائه دادهاند و هر دانشمندی واقعه را با توجه به اطالعات خئود ،مئورد ارز یئابی قئرار

داده است .در میان اهل سنت بیشتر جنبئه تئاریخی نقطئه عطئف بئودهاسئت و جنبئههئای

حماسئئی و انقالبئئی تئئا حئئدودی مغفئئول مانئئده اسئئت در حئئالی کئئه در عصئئر حاضئئر شئئعر و

ادبیات نقش بسیار ارزنده در عرصههای مختلف دارد و شاعران همئواره در صئدر کارهئای

فرهنگئئی بئئودهانئئد .کئامهئئا و لئ هئئای کئئالنتئئرین انقئئال هئئا و حرکئئتهئئا بئئا شئئعر و ادبیئئات
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شرین مانئده اسئت .شئاعران اهئل سئنت در سئرودههایشئان از واقعئه کئربال و شئهادت سئاالر

شهیدان و یارانش به عنوان الگوی مقاومئت و ایسئتادگی ،آزادی ،عئدالت خئواهی ،اصئالا

مئئردم و ماننئئد اینهئئا یئئاد کئئردهانئئد .پرسشئئی کئئه در ایئن زمینئئه مطئئرا مئئیشئئود ایئئن اسئئت کئئه

نهضت عاشئورای حسئینی از دیئدگاه اقبئال الهئوری شئاعر پئرآوازه اهئل سئنت چیسئت بئه

نظر میرسد که اندیشههئای انقالبئی اندیشئمند بئزرگ اهئل سئنت ،عالمئه اقبئال الهئوری در
مئورد عاشئئورا خیلئئی ارزشئئمند اسئت .تبیئین عاشئئورا بئئه واسئطه اقبئئال در زمئئانهئئای واپسئئین

بهترین الگوی فکری برای نهضتهای معاصر اسالمی شدهاسئت و نقئش سئرودههئای ایئن
شاعر بلند پایه در سبک زندگی مردم به وضوا دیده میشود.

دشئئمنان اسئئالم در عصئئر کن ئئونی بیشئئتر از هئئر زمئئان دیگ ئئر بئئا اسئئتفاده از جنئئ

ن ئئرم و

تبلیغات رسانه به دنبال شعلهور سئاختن آتئش نفئاق و درگیئری میئان شئیعه وسئنی اسئت.
بئئرای نمونئئه تمئئام سئئعی و تئالش وخئئود را بئئه خئئر مئئیدهئد تئئا مئئانع آ گئئاهی شئئیعه و سئئنی از
معارف یکدیگر شود در حالی که مشترکات ایئن دو مئذه

بئینهایئت ز یئاد اسئت .یکئی از

ایئئن مئئوارد ،واقعئئه تئئاریخی عاشئئورای حس ئینی اسئئت کئئه در آن فرزنئئد و جگرگوشئئه پیئئامبر
اسالم

به همراه خانوادهاش شهید میشود .گروههای منافق به گونئهای تبلیئغ مئیکننئد

که این واقعه فقط مربوط به تاریخ تشیع میشود ،در حالی کئه اهئل سئنت در منئابع فقهئی،
کالمئی ،تئئاریخی و تفسئیری کمتئئر از شئیعه بحئئث نکئئردهانئد .در رابطئئه بئا نهضئئت عاشئئورای
حس ئئینی کت ئئا ه ئئا و مق ئئاالت ز ی ئئادی از دی ئئدگاه ت ئئاریخی ،اخالق ئئی و اجتم ئئاعی نوش ئئته
شئدهاسئت ولئی از دیئدگاه شئعراه اهئل سئئنت کمتئر مئورد بررسئی قئرار گرفتئه اسئت؛ از ایئئنرو
پرداختن به این موضوع ضروری بود .این پئژوهش بئا بهئرهگیئری از روش توصئیفی -تحلیلئی
به استخرا نظریات شاعر شئهیر سئنی مئذه  ،عالمئه اقبئال الهئوری پیرامئون بحئث مئورد
نظر پرداخته است .از مهمترین اهداف پژوهش حاضر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1بررس ئئئی نهضئ ئئت عاش ئئئورا ب ئ ئر اس ئئئاس اندیش ئئئههئ ئئای اقبئ ئئال اله ئئئوری شئ ئئاعر پ ئئئرآوازه
بین المللی است.
 .2پژوهش حاضر بئر آن اسئت تئا بئا احیئای اندیشئههئای اقبئال الهئوری ،جهئان اسئالم را
 .3چهره عقالنی و عرفانی عاشئورای حسئینی را بئه دور از افئراط وتفئریط تبیئین کنئد ،تئا
نقطه وصل امتها و ملتها قرار گیرد.
پیشینه پژوهش

از جمله پژوهشهایی که در ساخت و شکلدهئی موضئوع و رویکئرد ایئن پئژوهش الهئام
بخئئش بئئوده مئئیتئئوان بئئه مقئئاالتی نظیئئر «عاشئئورا و قیئئام امئئام حسئئین در شئئعر شئئاعران اهئئل
سنت» اثر فاطمه آزادینژاد و حمئزه علئی« ،امئام حسئین

و عاشئورا از دیئدگاه اهئل سئنت»

نگئارش سئید محمئد حسئینی شئاهرودی و «ادبیئات عاشئورایی ،سئیر تحئول و تکامئئل آن در
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آماده تبدیل شدن به ملت واحد و همسو با منافع اسالمی کند.

قیام امام حسین

اهل سنت ،تا آشکار شود ،عاشورا فقط مر بئوط بئه یئک گئروه خئا

نیسئت ،بلکئه گفتمئان
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اد

فارسئئی» بئئه قلئئم مئئاهرآ آهمئئه اشئئاره کئئرد .بئئا ایئئن همئئه هیچیئئک از ایئئن آثئئار بئئه بررسئئی

دیدگاه اقبال الهوری دباره قیام امام حسین

نوشته نشدهاست.

مفهوم شناسی

جهت تبیین و درک درست از پئژوهش ،توضئی مفئاهم کلیئدی و کئاربردی در پئژوهش
ضرورت دارد .از اینرو نخست به بیان و توضی مفاهیم کلیدی پرداخته میشود.
-1سیاستشرعی(فقهی) 

سیاس ئئت واژهای عر ب ئئی اس ئئت ک ئئه اصئ ئل آن « َسئ ْئئوس» بئئئه معنئ ئاى :نگه ئئدارى کئ ئردن،

سرپرستی ،اصالا و ارشاد مردم بئه راه رسئتگارى ،حکومئتدارى ،اداره امئور مملکئت ،فئن
َّ
الز بیئدی166 /4 :1684 ،؛
کشوردارى و اداره امور داخلی و خارجی آن آمده اسئت (مرتضئی
ابن منظور .)108 /6 :1414 ،منظئور مئا از سیاسئت شئرعی همئان اسئت کئه فقهئای اسئالمی

آن را بهکار گرفتهاند .علماى اسالم با توجه به مفهوم عئام و خئا

ایئن کلمئه و بئا اسئتنباط

از دالی ئل شئئرعی و س ئیرت نبئئوى در نحئئوه حکومئئت دارى معنئئی سیاسئئت شئئرعی را چن ئین
بیئان داشئتهانئد« :السیاسئة الشئئرعیة هئی تئدبیر الشئئون العامئئة للدولئة ا سئالمیه بمئا یکفئئل
تحقیق المصال ورفع المضار ،مما ال یتعدى حدود الشئر یعة وأصئولها الکلیئة»؛ «سیاسئت

شئئرعی عبئئارت از :اداره امئئور داخلئئی و خئئارجی دولئئت اسئئالمی در پرتئئو احک ئام و مقئئررات و
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قواعد کلی شر یعت به نحوى که مصال علیای دولئت تحقیئق یافتئه و ازخطئر مصئون بئوده

باشئئد» (راجئئی ،بئئیتئئا .)5 :بنئئابراین سیاس ئت حکومئئت اسئئالمی ،دارای قئئانون و شئئر یعت
واضئ  ،سیاسئئت اقتصئئادی عادالنئئه ،سیاسئئت عسئکری بئئا ارزشهئئای متعئئالی ،سیاسئئت

تعلیمی مفید و کارآمد و سیاست اعالمی و نشراتی با اهداف متعالی است.
-2شعر 

شعر در لغت به معنای ترانه ،چامه ،چکامه ،رباعی ،غزل ،قصئیده ،کالممخیئل و نظئم
آمئئده اسئئت .در لغئئتنامئئههئئا بئئرای شئئعر تعر یئئفهئئای گونئئا گونی آورده شئئدهاسئئت .علمئئای
عر بئئی سئئخنی کئئه دارای وزن و قافیئئه مئئوزون باشئئد و داللئئت بئئر معئئانی کنئئد را شئئعر گوینئئد
(دهخدا.)124 /7 :1377 ،

-3اهلسنت 

اهئئل سئئنت اصئئطالحی در علئئم ملئئل و نحئئل اسئئت ک ئه بئئر گروهئئی از مسئئلمانان اطئئالق

میشئئود« .اهئئل» در لغئئت بئئه معنئئی شایسئئته و سئئزاوار ،خئئانواده ،فامیئل و بئئه معنئئاى گروهئئی

است که در امرى از امئور بئا هئم شئر یک باشئند ماننئد «اهئل بیئت» کئه در پیونئد خئانوادگی و

«اهل اسالم» که در عقید قلبی ،شر یک یکدیگر هستند و کسانی که در یئک جئای اقامئت
َّ ُّ
َ َّ َ ُّ َ ُ ُّ
ئئئن»
ئئئن» و مصئئئدر «الس
دارنئئئد (عمیئئئد« .)170 :1388 ،سئئئنت» از فعئئئل «سئئئن ،یسئئئن و یس
(االزهری )211 /12 :2001 ،گرفته شده که جمع آن به صورتهای «ا ُّلس َن ُنَّ ،
الس َئن ُنّ ،
الس َئن ُن»

به معنی طریقه ،راه و روش پیروی شده و پیموده شده ،چه نیک و ستوده شئده باشئد ،چئه
َّ
الز بی ئدی/35 :1684 ،
زشئئت و ناپسئئند نیئئز آمئئده اسئئت (الفیئئومی ،بئئیتئئا262 /1 :؛ مرتضئی
َ
231؛ رازی .)326 :1420 ،به معنی حکم و قئانون الهئی؛ چنانچئه خداونئد مئیفرمایئدَ « :ول ْئن
ً
َ َ َ
َ
تجد ل ُس ّنة اهلل ت ْبئدیال» (احئزا 62 /؛ فئت )23/؛ «و هرگئز بئرای سئنت و قئانون الهئی تغییئر و
تبدیلی نخواهی یافت» (عبدالحمید عمر )1122/2 :1426 ،و بئه معنئی الگئو و نمونئهای کئه
مورد تقلید قرار گیرد ،چنانچه عر ها میگویند« :بنوا بیوتهم علئی سئنن واحئد» (مصئطفی

میئان علمئا ،دو کئاربرد دارد .یکئی عبئارت از« :تمئام آنچئه کئه از پیئامبر ا کئرم

بئه مئا نقئئل

متعلئق بئه زنئدگی آنحضئرت باشئئد» (نملئه .)636 /2 :1420 ،مجلسئی از محئدثین امامیئئه

اینگونه تعریف مئیکنئد« :سئنت عبئارت از :راه و روش پیئامبر

و امامئان معصئوم

در

قئئول ،فعئئل و تقریئئر کئئه از ایشئئان حکایئئت شئئدهاسئئت» (مجلسئئی .)20 /1 :1403 ،و دیگئئری

«سنت» در مقابل «بدعت» است .عمل و کارى که قابل استناد به شر یعت باشد «سئنت»
و خئئالف آن «بئئدعت» اسئئت .چنئئانکئه ام ئام علئئی فرمئئوده اسئئت« :أحیئوا السئ ّئنة و أمئئاتوا

البدعة» (نهج البالغه ،خطبه )182؛ آنان سنت را زنده کرده و بدعت را میراندهاند.

منظور از اهئل سئنت در اصئطالا کالمئی گروهئی اسئت کئه دارای نظئام معرفتئی خئا
هسئئتند .ایشئئان امامئئت را بعئئد از نبئئوت بئئه عنئئوان امئئر منصئئو

قبئئول ندارنئئد ،فرقئئهای از

و عاشورا در اندیشه و اشعار اقبال الهوری

شده باشد ،سنت گفته میشئود کئه عبئارتانئد از قئول ،فعئل ،تقریئر ،ویژگئیهئای انسئانی و
َ
اخالقی ایشان ،سیره ذاتی ،غ َزوات و تمام اخبار و اطالعات پئیش از بعثئت و بعئد از آن کئه

قیام امام حسین

و زیات ،بئیتئا)456 /1 :؛ خانئههایشئان را بئر یئک نمونئه و مثئل هئم سئاختهانئد« .سئنت» در
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مسئئلمانان کئئه قائئئل بئئه خالفئئت ابئئوبکر هسئئتند و خئئالف ش ئیعه کئئه عل ئی بئئن اب ئی طال ئ
جانشین بالفصل و منصو

پیامبر اسالم

را

میدانند (ربانی گل ایگانی.)562 :1386 ،

-4نهضتعاشورا 

َّ
الطیئ َ
ران بعئئد نهضئئة» :پرنئئدگان بعئئد از یئئک
نهضئئت بئئه معنئئی حرکئئت اسئئت« .اسئئتطاع
َّ
حرکت توانمندی پرواز را دریافتند؛ «نهضئة الشئبا المئال» :جئوان قئدرت در یئافتن مئال را
پیدا کرد .از اینرو خیزش در راه انقال

اجتماعی و برای مکان بلند نهضه گفته مئیشئود،

چئئرا کئئئه از سئئایر مکئئانهئئا در بلنئئدی پیشئئتر اسئئئت .منظئئور از «نهضئئت اسئئالمی» در ایئئئن
پژوهش ،به آن بخشی از امت اطالق میشود که امکانات و منابع معنئوی ،فکئری ،مئادی و
انس ئئانی خ ئئود را در جه ئئت تأس ئئیس حکوم ئئت اس ئئالمی بس ئئیج کننئ ئد .ا گ ئئر بخ ئئواهیم واژه
نهضت/جنبش را با پسوند «اسالمی» به کار ببریم ،باید معنئای آن «تئالش جمعئی و نسئبتا
منظم برای پیشبرد اهئداف اسئالمی» دانسئته شئود؛ چنانچئه عمیئد زنجئانی ( )21 :1368در
تعریف نهضئت مئینویسئد« :انقئال

اسئالمی عبئارت از دگرگئونی بنیئادی در سئاختار کلئی

جامعه ،نظام سیاسی منطبق بر جهان بینی و موازین و ارزشهای اسالمی است».
جنبشهای اسالمی در یک امر محوری ،اشترک دارند و آن احیئای قئوانین و ارزشهئای
دین مقدس اسالم است .اما اینکه ارزشها دارای ماهیت سنتی ،نوگرا ،اصئالا طلئ
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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و یئا

انقالبی باشد ،گرایشهای مختلفی را در نهضتهای اسالمی به وجود میآورد .بئا توجئه بئه
توضیحات پیش آمده منظور ما از نهضت عاشئورا در ایئن پئژوهش قیئام امئام حسئین
برابر حکومتی اسئت کئه بئر ارزشهئای اسئالمی پئایبنئد نبئود و امئام حسئین

در

بئرای تحقئق

عمل ئئی ق ئئوانین و احک ئئام اسئئالمی در تمئئامی زمین ئئهه ئئا از طریئئق در اختی ئئار گ ئئرفتن ق ئئدرت
سیاسی قیام کرد تا جهان را از ظلمت نجات بخشد و با تشکیل خالفت اسئالمی و احیئای
سنت امر به معروف و نهی از منکر بستر هدایت را فراهم سئازد .وی بئه سئمت کوفئه حرکئت
کئئرد ولئئی مئئردم آنجئئا بئئه عهئئد خئئود وفئئا نکردنئئد .امئئام

بئئا لشئئکر عمئئر بئئن سئئعد رو بئئرو شئئد و

حضرت برای احیئای خالفئت الهئی کئه توسئطه معاو یئه بئه ملوکیئت تبئدیل شئده بئود ،قیئام
کئئرد .تقئئدیر الهئئی بئئر شئئهادت رقئئم خئئورد (ابئئن کثیئئر ،بئئیتئئا .)130 /4 :وقتئئی خبئئر شئئهادت

حسین

به مدینه و سایر شهرهای اسالمی توسط یزید رسید ،مردم نفئرت خئود را نسئبت
بئه عنئوان الگئوی

به دستگاه حکومت اظهار کردند .از همان زمان تا بئه امئروز از حسئین

شجاعت و مردانگی یاد میکنند و راه او را ادامه مئیدهنئد (ابئن عبئدالبر ،بئیتئا.)382 /1 :
پس آن نهضتهای دیگری مانند نهضت عبداهلل بن زبیئر در حجئاز رآ داد .ابئن کثیئر نقئل
میکند فرزند دوم یزید بئهنئام معاو یئه ،مشئعلدار پرچمئی شئد کئه حسئین

برداشئته بئود و

مئئیگفئئت مئئن هرگئئز ش ئیرینی خالفئئت را نچشئئیدهام بئئار تلخئئی آن را هئئم بئئه دوش نمئئیگیئئرم
(خطی

بغدادی ،بیتا .)368 /13 :مختار ثقفی خود را بر عئدم یئاری حسئین

نئدامت

کرد و ماننئد بنئی امیئه ،تمئام قئاتلین را کشئت و خانئههایشئان را و یئران کئرد .وی عبئداهلل بئن
زیاد ،ابن سعد ،شمر بن ذی الجوشن ،خولی بن یزید و حصین بئن نمیئر و همئه کسئانی کئه
در شهادت امام

نقش داشتند را کشت (برفی.)180-176 :1366 ،

زندگینامه اقبال

اقبال فرزند شیخ نور محمد است .وی مئردی عفیئف و بئا ایمئان بئود کئه تجئارت بئزازی
داشت و به دلیل دانشدوستی ،خانئه و دکئان او همچئون دارالعلئوم بئرای مباحثئه و منئاظره
فتوحات مکیه و فصول الحکم ابن عربی بحث میشد .اقبال در یکی از مصاحبههئای خئود
اخئئتالف اسئئت .گفتئئه مئئیشئئود وی در سئئال هج ئدهم آبئئان  1256در سئئیالکوت چشئئم بئئه
جهان گشود و در اول اردیبهشت 1317ش در الهور به دیار باقی شتافت.
محمد اقبال الهور ی شاعر متفکر پا کستانی ،آخئرین شئاعر بئزرگ فارسئیگئوی شئبه قئاره
هندوس ئئئتان اس ئئئت .وی تحص ئئئیالت خ ئئئود را در انگلس ئئئتان و آلم ئئئان ب ئئئه پایئ ئئان رس ئئئانید
و از پیش ئئروان و اص ئئالا طلب ئئان ب ئئزرگ مس ئئلمان هن ئئد و از بانیئ ئان کش ئئور پا کس ئئتان ش ئئمرده
م ئیشئئود .آثئئار او در مجموعئئههئئایی بئئه نئئام «پی ئام مشئئرق»« ،ز بئئور عجئئم»« ،اسئئرار و رمئئوز»،
«ارمغئئان حجئئاز»« ،جاو یئد نامئئه» بئئه چئئاپ رسئئیده اسئئت و دههئئا کتئئا

و مقئئاالت دیگئئر نیئئز

از او بئئه جئئای مانئئده اسئئت .در تئئاریخ ادبیئئات فارسئئی اقبئئال شئئاعری در ردیئئف قهرمانئئان

و عاشورا در اندیشه و اشعار اقبال الهوری

گفت :در باره احوال زندگیم ا گر بپرسید در آن چیزی جالبی نیست .در مورد تاریخ تولئد وی

قیام امام حسین

میان عالمان و شاعران محلی درآمده بود .بیشتر نگئاه صئوفیانه در خانئه حئا کم بئود و در آن
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جاو یئئد شئئعر فارسئئی از قبیئئل موالنئئا ،سئئعدی و حئئاف اسئئت و سئئبک جدیئئدی در شئئعر دارد
(اقبال.)140 -75 :1362 ،
اقبالوتعهددرشعر 

شئعراه اهئل سئنت حادثئه کئربال و شخصئیت بئینظیئر امئام حسئین

و یئاران بئا وفئاه و

خاندان ایشان را در هئر عصئر و زمئانی و بئا هئر لحئن و ز بئانی سئتودهانئد .زمزمئههئای تئاریخی
نهضت عاشورای حسینی همواره زنده است .در این میان شعر و اد

به انئدازه خئودش در

احیئئاه نهضئئت عاشئئورای حسئئینی نقئئش داشئئته اسئئت .شئئعر سئئرایی در وصئئف نهضئئت

عاشئئورای حسئئینی از گذشئئتگان مئئا بئئه میئئراق مانئئده اسئئت .محمئئد بئئن ادر ی ئس شئئافعی،

معروف بئه امئام شئافعی از پیشئوایان اهئل سئنت در قئرن دوم هجئری مئیز یسئته اسئت .او نئه

تنها در فقه ،بلکه در شعر هم پرآوازه بود .اهل بیت در اشعار او جایگاه و یژهای داشتند.
ُّ ُ
َ ُ
ئئئرض مئئئئن اهلل ف ئئئی الق ئئئرآن َأنز َل ُ
ئئئئه
فئ
ئئئئئبکم
ی ئ ئ ئا آل بی ئ ئ ئت رس ئئ ئئولاهلل حئ
َ
َ
ّ َ ُ
ُ
ُ
َمئئن لئئم ُی َصئئل َعل ئیکم ال َصئئال لئئه
َیکفئ ئیکم م ئئن عظئ ئیم الفخئئئر انکئئئم
اى خانئئدان رسئئول خئئدا ،محبئئت و دوسئئتی شئئما از طئئرف خداونئئد واج ئ

شئئده و ای ئن

فر یضهاى است که آن را قرآن نازل کرد .همین افتخار بزرگ براى شما بس که هر کس بر شئما
صلوات نفرستد نمازش ،باطل است.

ب ئئه هم ئئین من ئئوال ش ئئاعران متع ئئدد دیگ ئئری در م ئئورد نهض ئئت عاش ئئورای حس ئئینی ش ئئعر
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سئئرودند .یکئئی از ایئئن شئئعراه انقالبئئی عالمئئه اقبئئال الهئئوری اسئئت .اقبئئال حکیمئئی فرزانئئه و

شاعر متعهدی است که اشعارش وسیله بیداری مسلمانان است .وی اهداف عالیئه خئود

را توسط کلمات موزون و عبارات مسجع بیان میکرد.
از سئ ئ ئ ئئئتایش گسئ ئ ئ ئئئتری ب ئ ئ ئ ئئاالترم

پ ئئئیش ه ئئئر دی ئئئوان ف ئئئرو نای ئئئد س ئئئرم

اقبال شعر را وسیله تبیین افکار فیلسئوفانه و حکیمانئه خئود بئرای سئازندگی و اسئتقالل
قرار داده بود (شادروان.)173 :1382 ،
یک ئئی از وق ئئایع ارزن ئئده در ت ئئاریخ اندیشئئئه اس ئئالمی ،واقعئئئه عاش ئئورا اس ئئت کئئئه از دی ئئدگاه
اندیشئمندان مسئلمان منبئع الهئام بخئئش بئرای نگئاه حکیمانئه شئئعراه اسئت کئه بئه و یئئژه در
میئئان شئئعراه انقالبئئی و جهئئادی و تمئئام انسئئانهئئای آزاد انئئئدیش محبوبیئئت خئئا

دارد.

شئئعراه اهئئل سئئنت ایئئن واقعئئه را در اشئئعار فئئاخر و زیبایشئئان در قال ئ

شئئعر سئئرودهانئئد و در

احیئئاه و زنئئده نگهداشئئتن ایئئن حرکئئت انقالبئئی نقئئش داشئئتهانئئد .امئئا آنچئئه اقبئئال را ممتئئاز
میکند ایئن اسئت کئه او در عصئری مئیزیسئت کئه مزرعئه فرهنگئی اسئالم را آفئت اسئتعمار
شئئخم زده بئئود و در سئئکوت غئئم انگیئئز و مرگبئئار پئئاییزی فئئرو رفتئئه بئئود .در ایئئن زمئئان اقبئئال
اندیشمند ،فیلسئوف ،سیاسئتمدار ،مجاهئد و محقئق ،عئارف ،اسئالم شئناس ،صئاح
فرهن

شرق و غر

دو

و شاعر در صحنه حضور یافت و در کنار سئایر فعالیئتهئای خئویش،

اسئئالم و شخصئئیتهئئای اسئئالمی را بئئا شئئعر توص ئیف و تمجیئئد کئئرد .وی آیئئین حیئئدری،
زندگی بر سبک حضرت علی  ،را پیشنهاد میدهد.
ّ
ّ
السئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئیف اال ذوالفقه ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئار
الفتئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئی اال علئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئی
هرکه گردد در جهان چون بئو تئرا

ب ئ ئ ئئئاز گ ئئئ ئئئردد ز مغئ ئ ئ ئئر

اقبال اینگونه به شعر تعهد داشت و برای عر

آفتئ ئ ئ ئئا

و عجم با کمال عشئق و سئوز ،ترانئههئای

آسمانی سرود و رسالت خود را انجام داد (شادروان.)181 :1382 ،
نقش نهضت عاشورای حسینی در سبک زندگی اقبال

خوانئئدن کتئئا هئئای متعئئدد و اندیشئئههئئای مختلئئف شئئرقی و غر بئئی تکامئئل یافتئئه اسئئت.
انقالبیها متأثر از نهضئت عاشئورای حسئینی بئودهاسئت .اقبئال در روزگئار خئودش متفئاوت
اندیشید و متفات ز یست و در زنده نگهداشتن تراق گرانسن

اسئالمی نهایئت تئالش کئرد.

نهضئئت عاشئئورای حس ئینی در خئئالل اعصئئار طئئوالنی در خالفئئتهئئایی ماننئئد عباسئئیان،
طاهریان ،صفار یان ،سامانیان ،سلجوقیان ،خوارزمشئاهیان ،مغئوالن ،ابئدالیان ،عثمانیئان
و صفویان وجود داشته است .در برخی حکومتهئا ،کئم رنئ
رن ئ

و در برخئی دیگئر بئه گونئه پئر

بئئه عنئئوان غئئذای فکئئر و روا و بئئه عنئئوان عنصئئر وحئئدت بخئئش وجئئود داشئئت .بارهئئا

حکومتها و مردمان مظلوم در برابئر حکومئتهئا و مردمئان ظئالم بئا الگئوی نهضئت عاشئورا
قیام کردهاند .امام ابوحنیفه پیشوای بزرگترین مذه

فقهئی اهئل سئنت هئر گونئه بیعئت بئا

و عاشورا در اندیشه و اشعار اقبال الهوری

مطالع ئئه و بررس ئئی اندیش ئئهه ئئای اقب ئئال نش ئئان م ئئیده ئئد وی هماننئئئد س ئئایر آزدیخواه ئئان و

قیام امام حسین

اقبئئال الهئئوری از اندیشئئمندان پرطرفئئدار جهئئان اسئئالم اسئئت .اندیشئئه و تفکئئر اقبئئال بئئا

11

حکئئومتی کئئه از طریئئق جبئئر ،اکئئراه و غلبئئه شئئکل گرفتئئه باشئئد ،مئئردود مئئیدانئئد .تنهئئا راه
انتخا

خلیفه و تشکلیل حکومئت ،بیعئت و پئذیرش اهئل حئل و عقئد اسئت کئه شئخص

دارای شئئرایط خالفئئت برگز یئئده شئئود و ا گئئر حئئا کم از غیئئر ای ئن طریئئق بئئه حکومئئت بیایئئد آن را
غیرمشروع میداند (شلبی .)64-56 :1683 ،با نو شدن جهئان و تعامئل انسئان مسئلمان بئا
جهان غر  ،پس از آنکئه اسئتعمار انگلئیس ،روس و فرانسئه بئه جهئان اسئالمی سئلطه پیئدا
کردنئئد ،و پئئس از آن نظئئم ام رات ئوری را بئئه نظئئم ویسئئتفالیایی یئئا دولئئت ملئئت تغییئئر دادنئئد و
کشورهای اسالمی را به عنوان مستعمرههای خود قلمداد کئرد ،در ایئن بئازه زمئانی بئازخوانی
حماسئئه حسئئینی نقئئش ارزنئئدهای را بئئرای احیئئاه تمئئدن اسئئالمی ،جنئئبشهئئای متعئئدد و
گون ئئا گون همچ ئئون جن ئئبش خالف ئئت در هندوس ئئتان در براب ئئر اس ئئتعمار انگل ئئیس ،جن ئئبش
باس ئئماچیه ئئا در م ئئاوراهالنهر در براب ئئر قش ئئون س ئئرآ ش ئئورو ی ،نهض ئئت و جن ئئبش جه ئئادی
افغانس ئئتان ب ئئر علیئئئه اتح ئئاد جم ئئاهیر ش ئئوروی و جن ئئبشه ئئای آزادیبخ ئئش در کش ئئورهای
افریقایی ایفا کئرد .در هنئد اسئالمی اصئالا طلبئانی همچئون اقبئال سئعی کردنئد تئا علمئا را
آمئئوزش بدهنئئد و از ایئئن طریئئق جلئئوی اسئئتعمار را بگیرنئئد (سئئا کت .)103 :1385 ،اقبئئال
اله ئئوری در ب ئئاره عاش ئئورا قرائ ئئت جدی ئئد انقالب ئئی ارائئ ئه و زم ئئان معاص ئئر را ب ئئا ت ئئراق گذش ئئته
مسلمانان پیوند داد و با تمام سیاستهئای اسئتعماری مخئالف کئرد .وی بئا آنکئه در ارو پئا
تحصیل کرد ولی مجذو
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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متفکران مغر

زرق و برق تمدن سئکوالر غئر

نشئد .وی هرچنئد از بسئیاری از

زمین تأثیر پذیرفته است ولی او را نمیتوان پیئروی یکئی از فیلسئوفان غئر

دانست (همان .)182 ،اقبال الهوری پیش آهن

و مبشئر پا کسئتان جدیئد اسئت و از او بئه

عنئئوان بنیانگئئذار دولئئت اسئئالمی جدیئئئد یئئاد مئئیکننئئد (خامنئئهای .)246 :1347 ،آزادی
پا کستان به عنوان یک دولت مستقل با انقال
گرانسن
کسئ

و قیامهایی گئره خئورده اسئت کئه در تئراق

اسالمی ما ارزنده بود .ازدیدگاه اقبال فلسئفه قیئام امئام حسئین

و یئارانش بئرای

آزادی ،گریئئز از بنئدگی غیئئر خئدا ،اثبئئات بنئدگی خئئدا و برخئورداری از آزادی در سئئایه

تعبد الهی بود ،لذا بهترین درسی که از قیام حسئین بئن علئی
است (قنبری )203 :1363 ،اقبال مینویسد:

مئیتئوان آموخئت ،حر یئت

در ن ئئئوای زن ئئئدگی س ئئئوز از حس ئئئین

اص ئئئل حری ئئئت بیئ ئئاموز از حس ئئئین

از دیئئدگاه اقبئئال فلسئئفه قیئئام عاشئئورا ،آزادی از قیئئد و بنئئد اسئئت همانگونئئه کئئه سئئجع و
قافیه در شعر ارزنئده اسئت ،محتئوا ارزنئدهتئر اسئت .بئدون تردیئد اقبئال از محتئوا و مضئامین
بلنئئد اسئئالمی بئئه خئئوبی اسئئتفاده کئئرده اسئئت .اقبئئال ب ئرای زیبئئایی محتئئوای اشئئعار خئئود
صئئحنههئئای حماسئئئی ،عئئاطفی ،عقالنئئی ،اجتمئئاعی و فرهنگئئی را بئئه تصئئویر مئئیکشئئد.
مجموعئئهای از کئئنشهئئا و وا کئئنشهئئایی کئئه از جانئئ

امئئام حسئئین

صئئورت گرفئئت،

بئیسئئابقه بئود و از همئئه مهمتئئر قیئام او در برابئئر یئئک حکومئت تئئا دنئئدان مسئل انجئئام گرفتئئه
اسئئت .ایئئن قیئئام را در گفتئئار ،پنئئدار ،مباحئئث کالمئئی ،برخئئورد بئئا سیاسئئت مئئداران ،ارتبئئاط
تش ئئکیالتی ،می ئئراق فرهنگ ئئی ،س ئئنت وآدا
حسین

مس ئئلمانان تأثیرگ ئئذار م ئئیدان ئئد و قی ئئام ام ئئام

را یئک حرکئت اصئالحی مئورد تأییئد قئرار مئیدهئد وآن را بئه هئیچ زمئانی محئدود

نمئئیسئئازد ،بلکئئه همئئواره در سئئبک زنئئدگی اسئئالمی در عرصئئههئئای کئئالن سیاسئئی و فئئردی
تاثیرگذار است و او تأثیرپذیری خود را این گونه به تصویر میکشاند:
رم ئ ئئئز ق ئ ئئئرآن از حس ئ ئئئین آم ئ ئئئوختیم

اسالمی میانه قرنهای دوم تا چهارم هجئری بئا مرکز یئت شئهرهایی

مانند بغداد ،دمشئق ،غرناطئه (اسئ انیا) ،نیشئابور و ماننئد اینهئا بئود و مسئلمانان همیشئه بئا

غئئرور از ایئئن دوران تئئاریخی و شئئکوفایی فرهنگئئی ی ئاد مئئیکننئئد .از ایئئن رو از ی ئک فیلسئئوف
ببالئئد .از نظئئر اقبئئال مکتئئ

حسئئین متشئئکل از یئئک مجموعئئئه نظئئاممنئئئد از قبیئئل آدا ،

سنتهئا ،بیئنشهئا ،اندیشئههئا ،نظئام باورهئا ،هنجارهئا ،سئیر و سئلوک فئردی و اجتمئاعی و

میئراق علمئئی و فرهنگئئی اسئئت .از همئئین جهئئت وی در اشئئعار ،مقئئاالت و سئئخنرانیهئئای

خئئود ،همئئواره سئئعی کئئرده اسئئت کئئه قهرمانئئان اسئئالمی را از البئئالی تئئاریخ بیئئرون بکشئئد و

جلئئوی چشئئمان مسئئلمانان قئئرار بدهئئد و الگئئویی بئئرای سئئایر مسئئلمانان ارائ ئه دهئئد .اقبئئال

همیشئئه تئئالش و سئئعی کئئرده اسئئت کئئئه مجئئئدها ،عضئئمتهئئا ،فرهنئئ هئئا ،لیاقئئتهئئا و
شایستگیهای این امت را به یاد مسلمانان بیاورد از این رو اقبال الهوری اندیشئمند شئهیر

اسالم حق بزرگی بر گردن امت اسالمی دارد (اقبال.)13 :1362 ،

و عاشورا در اندیشه و اشعار اقبال الهوری

عالمه همانند اقبال بیش از دیگئران انتظئار مئیرود کئه بئه چنئین دورانئی بئا چنئین فرهنگئی

قیام امام حسین

او تمدن و فرهن

ز آتئ ئئئش او شئ ئئئعلههئ ئئئا انئ ئئئدوختیم
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را داشئئت و فرمئئود« :وأنئئا

همانگونئئه کئئه امئئام حسئئین دغدغئئه احیئئاه دیئئن پیئئامبر
َ َّ
َ ُ
َ َ
الس َّئن َة َق ْئد أمی َت ْ
ئنن ُّ
ئت» (سئماو ی)5 /1 :1416 ،؛ مئن
ف
ا ْد ُعوک ْم إلی کتا اهلل و ُس ّنة نب ّیه
خدا و سنت پیامبرش فرا میخوانم؛ چرا که (این گروه) سنت پیئامبر

شما را به کتا

را

از بین بئردهانئد؛ همئین دغدغئه را اقبئال نیئز داشئت .ایشئان سئنتهئا و رهنمئونهئای پیئامبر
را مایه رشد و سعادت بشر و بیتوجهی به آنها را سب

اسالم

شکست دانسته است.

هست دین مصئطفی دیئن حیئات

شئئئ ئئرع او تفسئئ ئئئیر آیئئ ئئئین حیئ ئ ئئات

گئ ئئئر زمین ئ ئئی آسئ ئئئمان سئ ئئئازد تئ ئ ئو را

آنچه حق مئیخواهئد آن سئازد تئو را

را

را

ص ئئئیقلش آیین ئئئه س ئئئازد س ئئئن

تئئا شئئعار مصئئطفی از دسئئت رفئئت

از دل آهئ ئ ئ ئ ئئئن ربایئ ئ ئ ئ ئئئد زن ئ ئ ئ ئئ ئ

قئ ئئئوم را رمئ ئئئز بقئ ئئئا از دس ئ ئئت رفئ ئئئت

اقبئئال الهئئوری یئئک روا چنئئد بعئئدی اس ئت .وی تمئئام تئئالش خئئود را کئئرد تئئا ایئئدئولوژی
اسالمی را که در طول تاریخ به وسئیله خدعئههئای سیاسئی و یئا گئرایشهئای ضئد و نقئیض
فلسفی قطعه قطعه شده بود و هر قطعه آن در میان گروهی نگهداری میشد ،همئه را جمئع
کن ئئد و کت ئئا

تجدی ئئد بن ئئای تفک ئئر م ئئذهبی اسئئالمی را بنگ ئئارد (گنگ ئئره بزرگداشئ ئت اقب ئئال در

حسینیه ارشاد عالمه اقبال ،بیتا .)114 :شئاهکار عظئیمتئر وی سئاختن شخصئیت بئدیع و
چند بعدی و تمام خودش است (شریعتی.)106 :1384 ،
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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قیام امام حسین

در اشعار و اندیشههای اقبال

اقبئئال در تجز یئئه و تحلیئئل قیئئام عاشئئورا ،مبئئانی خاصئئی داشئئت .در نگئئاه او قیئئام امئئام

حسئئین

 ،بسئئان حرکئئت اصئئالحی مئئورد تأئیئئد قئئرار مئئیگیئئرد و متعلئئق بئئه زمئئان محئئدود

نخواهد بود .از جمله این مبانی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-1حاکمیتناخواندهیزید 

اولین مسئلهای که در بحث دولتها و حکومتها مطئرا مئیشئود ،حا کمیئت اسئت.
معاو یئئه خالفئئت را مئئورثی کئئرد و بئئرخالف سئیره پیئئامبر
صل با امام حسن

و خلفئئای چهارگانئئه و عهدنامئئه

 ،فرزندش یز یئد را بئر تخئت سئلطنت نشئاند .امئام ابوحنیفئه هئر گونئه

بعیئت بئا حکئومتی را کئه از طریئق جبئر ،ا کئراه ،غلبئه و اسئتیاله شئکل گرفتئه باشئد را مئردود

مئئیدانسئئت .یگانئئه راه انتخئئا

خلیفئئه و تشئئکیل حکومئئت ،بیعئئت و پئئذیرش اهئئل حئئل و

عقئئد بئئود کئئه شئئخص دارای شئئرایط امامئئت و خالفئئت را بئئر مئئیگز یدنئئد و بئئه مقئئام خالفئئت
انتخابش میکردند .حتی اگر شخص خلیفه شرایط خالفت را دارا میبود ،ولئی افئرادی کئه
شورای حل و عقد از آنان تشکیل شده ،شرایط شورا را نمیداشتند ،باز هم با انتخئا

آنئان

حکومت تشکیل نمیشد و خالفت خلیفه مشروعیت نداشت (شئلبی.)64-56 :1683 ،
یز یئئئد پ ئئس از م ئئرگ معاو ی ئئه و در اول ئئین اق ئئدام ب ئئرای تثبی ئئت ق ئئدرت خ ئئود و نس ئئق گ ئئرفتن از
مخالفین برای بیعت گئرفتن از چهئرههئای شئاخص جامعئه و در رأس آنهئا امئام حسئین
اقدام کرد .اقبال الهوری ( )43 :3131اینگونه میسراید:
چئئون خالف ئئت رش ئئته از ق ئئرآن گس ئئیخت

خاس ئ ئئئت 1آن س ئ ئئئر جل ئ ئئئوه خی ئ ئئئر االمئ ئئئئم

حر یئ ئ ئئئت را زهئ ئ ئئئر ان ئ ئئئئدر ک ئ ئ ئئام ریخئ ئ ئئئت

چ ئئون س ئئحا

(اب ئئر) قبلئئئه ب ئئاران در ق ئئدم

عدالتخواهی 

-2

عدالت از اصول خئدشهنئاپذیر آمئوزههئای اسئالمی در حکومئتداری اسئالمی اسئت .از
بئئارزترین مفاسئئد حکومئئت امئئوی ،ظلئئم بئئه مئئردم و نادیئئده گئئرفتن حقئئوق آنئئان و در مئقاب ئئل،
تئکلیف هئئر مسئلمان ایجا

میکند که در مقابئل طئاغوت و ظلئم قیئام کنئد .پیئام عاشئورا

دعئئوت انسئئانهئئا بئئرای تئئالش در راه اقام ئئۀ ع ئئدل و قس ئئط اس ئئت کئئئه ب ئئدو ن ایئئئن موضئئوع،
الهئئوری در ایئئن زمینئئه معتقئئد اسئئت کئئه یکئئی از مهمتئئرین اهئئداف قیئئام امئئام حسئئین
عئئدالتخئئواهی اسئئت .علئئت قیئئام را گسسئئتگی خالفئئت (حا کمیئئت اسئئالمی) از حر یئئت
و آزادگئئی مئئیدانئئد ،چئئون خالفئئت اسئئالمی بئئه ملوکیئئت (پادشئئاهی) تبئئدیل و حا کمیئئت
از حر یئئت (آزادی و آزادگئئی) ،مسئئاوات (برابئئری) و اخئئوت (بئئرادری) تهئئی شئئد ،مئئردم تشئئنه
و در آرزوی عئئدالت بودنئئد؛ نا گهئئان ابئئر رحمتئئی بئئر آسئئمان بئئه غئئم نشسئئته اسئئالم ظئئاهر شئئد
و بئئر صئئحرای کئئربال آغئئاز بئئه بار یئئدن کئئرد و اقبئئال ( )74 :1343ایئئن صئئحنه را ایئئئن گونئئئه
 .1به پا خاست و قیام کرد.

و عاشورا در اندیشه و اشعار اقبال الهوری

حیئئات بشئئری تبئئاه مئئیشئئود و زمینئئۀ مئئرگ دسئئتورهای الهئئی و دینئئی فئئراهم مئئیآیئئد .اقبئئال

قیام امام حسین

یک ئئی از محورهئئای عمئئد قیئئام امئئام حسئئین

 ،عئئدالتخئئواهی و ظلئئمسئئتیزی اسئ ئت.
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به تصویر میکشد:
بئ ئئئر زمئ ئئئین کئ ئئئربال بار یئ ئئئد و رفئ ئئئت

اللئئئه در ویرانئئئههئئئا کار یئئئد و رفئئئت

ع ئئئزم او چئ ئئون کوهس ئئئاران اس ئئئتوار

پایئ ئ ئ ئئئدار و تندسئ ئ ئ ئئئیر و کامکئ ئ ئ ئئئار

تئ ئئا قیامئ ئئت قطئئئئع اسئئئئتبداد کئئئئرد

مئئئو خئ ئئون او چم ئئئن ایجئئئاد کئئئرد

اقبال مدعی است که امئام
مگر نه اینکه امام

بئا ایئن کئارش ریشئه اسئتبداد را بئرای همیشئه قطئع کئرد.

و یارانش قتل عام شدند و زنان و فرزندانشان به اسارت گرفتئه شئدند،

پس چه جئای گفئتن چنئین سئخنی اسئت آری اقبئال هئم ایئن را مئیدانئد و بئه خئوبی هئم
مئئیدانئئد ،امئئا او مقصئئود دیگئئری دارد .او مئئیخواهئئد بگو یئئد امئئام

و یئئارانش بئئا ایثئئار ،بئئه

صورت نمادین بنای استبداد را ویران کردند و نشان دادند که از این پئس هئر کئس باورمنئد
به اسالم حسین

است ،قاطع شئجره خبیتئه اسئتبداد اسئت .یعنئی مسئلمان حسئینی و

موحئد قرآنئئی بئودن نئئه استبدادگراسئت و نئئه اسئتبدادپذیر .پئئس هئر کئئس و بئا هئئر نئام و نشئئان
استبداد بورزد یا بپذیرد و با این وجود خود را حسینی بداند یئا نئادان اسئت یئا نیرنئ بئاز .بئه
نظر میرسد که اقبال معتقد است ایثار و فداکاری برای از بئین بئردن ظلئم و سئتم حتئی ا گئر
به قیمت جان انسانها هم تمئام شئود ،کامیئابی و موفقیئت اسئت و هرکسئی در برابئر ظلئم و
ستم ندای عدالت بلند میکند آن شخص حسینی است.
در ن ئئئوای زن ئئئدگی س ئئئوز از حس ئئئین
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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اص ئئئل حری ئئئت بیئ ئئاموز از حس ئئئین

بنئئابراین ،عئئدالت خئئواهی یکئئی از مهمتئئرین فلسئئفه قیئئام عاشئئورای حسئئینی اسئئت کئئه
اقبئئال آن را تاییئئد کئئرده اسئئت (قنبئئری .)203 :1363 ،مسئئیر اقبئئال عئئدالت خئئواهی اسئئت؛
چنانچه شریعتی در مورد او میگوید :اقبال یک رهبر ضد استعمار اسئت .در برخئی شئرایط
تاریخی و اجتماعی یک جهتگیری خا
جنس و جوهر یک فکر و یک مکت

میتواند معئرف همئه وجئوه یئک شخصئیت یئا

باشد (شریعتی.)86 :1384 ،

-3انقالب 

یک ئی دیگئئر از مبئئانی فکئئری امئئام ابوحنیفئئه عئئدالت محئئوری اسئئت؛ لئئذا قیئئام در برابئئر
حکومت ظئالم را جئایز مئیدانسئت و کسئانی را کئه بئر چنئین حکئومتی قیئام مئیکردنئد ،ا گئر

اهئئل علئئم و تقئئوا مئئیبودنئئد ،همکئئاری و پشئئتیبانی کئئردن از آنئئان را واج ئ

مئئیشئئمرد .ا گئئر

شخص ئئی توان ئئایی همک ئئاری ج ئئانی را نم ئئیداشئئئت ،همک ئئاری م ئئالی و ...را ب ئئر او واجئ ئ
میدانست ،لذا تاریخ بیان میکند که امام ابوحنیفه قیام کئردن در برابئر حکومئت امو یئان را
ً
شئئرعا جئئایز دانسئئته و از همئئین جهئئت حمایئئت خئئود را از قیئئام ز یئد بئئن علئئی اعئئالم مئئیدارد
(طئئئارق .)135 :2011 ،اقبئ ئئال از نظ ئئئر مکت ئ ئ

کالم ئئئی و فقه ئئئی حنفئ ئئی اس ئئئت و در زمئ ئئانی

میزیست که استعمار انگلیس بر مسلمانان سیطره کرده بئود ،لئذا باتوجئه بئه مبئانی فکئری
خئئود ،در اشئئعار حماسئئی خئئویش بئئه دنبئئال آزادی و پیکئئار علیئئه انگیئئزههئئا و دسئئتهئئای
اسئتعمارگر بئود .اقبئال مئردی انقالبئی اسئت از همئین جهئت کسئی را مسئلمان مئیدانئد کئئه
پیشگاه هیچ کس ،به جز خدا ،سر تعظیم و کرنش فئرود نیئاورد و همیشئه بئا روحیئه انقالبئی
زندگی کند و با این روحیه زنده بماند.
مسئ ئئلمانی ک ئئئه دان ئئئد رم ئئئز دی ئئئن را

نسئ ئئئاید پئ ئئئیش غیئ ئئئر اهلل جبئ ئئئین را

ا گئ ئئئر گئ ئئئردون ب ئئئئه کئ ئئئام او نگئ ئئئردد

ب ئ ئئئئه کئ ئ ئئئام او بگردانئ ئ ئئئد زمئ ئ ئئئین را

اقبال در شعری دیگر برای رهایی از بردگی و استثمار فکری ،خئاور و شئرق را بئه انقئال
پئس چئه بایئد کئرد ای اقئوام شئئرق
در ض ئئئمیرش انق ئ ئال

آم ئئئد پدی ئ ئد

قیام امام حسین

فرا میخواند.
ب ئئئاز روش ئئئن م ئئئیش ئئئود ای ئ ئام ش ئئئرق
شئ

گذشئئت و آفتئئا

آمئئد پدی ئد

گرگئ ئ ئی انئ ئئئئدر پوسئ ئئئتین بئ ئ ئئره ئئ ئ ئی

هئئئئر زمئئئئان انئئئئدر کمئئ ئین بئ ئئره ئئئ ئی

اقبال الهوری ،در اشعار حماسی خود به انقال

تأ کیئد مئیکنئد .در طئول تئاریخ اسئالم

از آغاز تا کنون ،قیامهای متعددی شدهاست ولی حسئاستئرین و سرنوشئتسئازترین آنهئا،
قی ئئام ام ئئام حس ئئین

اس ئئت ک ئئه در براب ئئر یز ی ئئد ایسئئئتادگی ک ئئرد و تکلی ئئف خ ئئود را از همئئئه

سئئنگینتئئر دانسئئت (ابئئن اثیئئر .)48 /4 :1667 ،در حقیقئئت قیئئام امئئام حسئئین

الگئئوی

آزادی خواهان همچون اقبال شد.
بهئر حئئق در خئئاک و خئون غلتیئده اسئئت

راز ابئئ ئ ئ ئ ئ ئئئراهیم و اسئئ ئ ئ ئ ئ ئئئماعیل بئئ ئ ئ ئ ئ ئئئود

پئ ئ ئئئس بن ئ ئ ئئای ال الئئ ئئئئه گردیئئئئئئئده اسئ ئ ئئئت

یعنئئئئئئئئئی آن اجمئئئئئئئئئال را تفصئئئئئئئئئیل بئ ئ ئ ئئئود

و عاشورا در اندیشه و اشعار اقبال الهوری

یئورپ از شمشئیر خئئود بسئئمل فتئئاد

ز یئئئئر گ ئئئردون رس ئئئم الدینئئئئی نهئ ئئاد
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عئئ ئ ئئئزم او چئ ئ ئ ئئون کوهسئئ ئ ئئئاران اسئ ئ ئ ئئئتوار

پایئئئئئئئئئئئئدار و تنئئئئئئئئئئئئد سئئئئئئئئئئئئیر و کامک ئ ئ ئ ئ ئئئار

تیئ ئ ئغ ال چ ئ ئئون از میئ ئ ئان بیئ ئ ئرون کشئ ئ ئید

باط ئ ئ ئئئل خئ ئ ئ ئئون کش ئ ئ ئ ئید

خئ ئ ئ ئئون او تفس ئ ئ ئ ئیر ایئ ئ ئ ئن اس ئ ئ ئئئرار ک ئ ئ ئئئرد
نقئ ئ ئ ئئئش اال اهلل بئ ئ ئ ئئئر صئ ئ ئ ئئئحرا نوشئ ئ ئ ئئئت

رمئئئئئئئئئئز قئئئئئئئئئئرآن از حسئئئئئئئئئئین آم ئ ئ ئ ئئئوختیم
شئ ئئ ئئوکت شئ ئ ئ ئئام و فئ ئ ئئئر بغ ئ ئ ئئئداد رف ئ ئ ئئئت

تئ ئ ئئئار مئ ئ ئئئا از زخمئ ئ ئئئهاش لئ ئ ئئئرزان هنئ ئ ئئئوز

ای ص ئ ئ ئ ئئئبا ای پیئئئئئئئئئئک دور افتادگئ ئ ئ ئ ئئان
اقبال معتقد است که امام حسین

ملئ ئ ئ ئ ئئئت خوابیئئئئئئئئئئئده را بیئئئئئئئئئئئدار کئ ئ ئ ئ ئئئرد
از رگ ارب ئ ئ ئئئا

س ئ ئ ئئئطر عن ئ ئ ئئئوان نج ئ ئ ئئئات مئ ئ ئ ئئا نوش ئ ئ ئئئت

ز آتئ ئ ئ ئ ئئئش او شئ ئ ئ ئ ئئئعلههئ ئ ئ ئ ئئئا افئ ئ ئ ئ ئئئروختیم
سئ ئ ئئئطوت غرناطئ ئ ئئئه هئ ئ ئئئم از یئ ئ ئ ئاد رفئ ئ ئئئت

ت ئ ئ ئ ئئ ئئازه از تکبیئئئئئئئئئئئئر او ایم ئ ئ ئ ئ ئئئان هن ئ ئ ئ ئ ئئئوز

اشئ ئ ئک م ئ ئئئا بئ ئئئر خئ ئ ئئاک پئ ئ ئئاک او رسئ ئ ئئان

(اقبال الهوری)74 :1343 ،

با خون خویش کلمه طیبئه «ال الئه اال اهلل» را ،کئه

سئئند نجئئات و آزادی موحئئدان از بنئئدگی اسئئتبداد و همئئه معبودهئئای زمینئئی اسئئت ،تفسئئیر
کئئرد و در آن صئئحرا شئئجاعانه جئئام شئئهادت نوشئئید و نشئئان داد کئئه هئئیچ کسئئی نمئئیتوانئئد
مسلمان موحد را به بند و بندگی بکشد.
ای ص ئئئبا ای پیئ ئئک دور افتادگئ ئئان

اشئئک مئئا بئئر خئئاک پئئاک او رسئئان

-4شهید 

شهیدان آزادی و حریت برای اعالی کلمة اهلل ،جانهئای شئرینشئان قربئانی مئیکننئد.
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041

11

انگیزه و دلیل اساسی شهادت در مکت

اسالم عشئق اسئت .از همئین جهئت اقبئال بئرای

عشئئئق و ایث ئئار ارزش واالی ئئی قای ئئل اس ئئت ،معش ئئوق ازل ئئی و اب ئئدی ب ئئاری تع ئئالی اس ئئت کئئئه
ضمیرهای پاک و فطرتهای صاف آن را با اعیان قلو

میبیند و در راه او جان مئیدهئد،

اقبال معتقد است شهادت امتحان عملی عبادت و زهد اسئت و درجئه اعئالی اخئال

و

داد است .شهیدان با خون ،دفتر عشق و توحید را مینگارند و بئرای همیشئه زنئده و جاویئد
َ َُ ُ ْ
میمانند؛ چنانچه خداوند متعال میفرمایئدَ « :وال تقولئوا ل َمئن یقتئل فئی سئبیل اهلل امواتئا بئل
احیئئاه ولکئئن التشئئعرون» (بقئئره)154 /؛ بئئرای کسئئانی کئئه در راه خ ئدا کشئئته شئئدند ،مئئرده
نگویید که آنها زنده هستند ولکن شما نمیدانید (شادروان.)166 :1382 ،
مئئزار شئئهیدان یکئئی عنئئان درکئئش

که بئی ز بئانی او حئرف گفتنئی دارد

-5شمشیر 

عالمئئه اقبئئال الهئئوری معتقئئد اسئئت کئئه شمشئئیر یکئئی از عوامئئل ریشئئه کئئن کننئئده کفئئر و
الحاد است .در موارد بسیار دشمن با ارشاد و ارائه حقایق تسلیم حقیقت نمئیشئود ،بلکئه
از سکوت مسلمانان سوه استفاده میکند:
آدم از بئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئی بص ئ ئ ئ ئ ئ ئئئری بن ئ ئ ئ ئ ئ ئئئدگی آدم ک ئ ئ ئ ئ ئ ئئئرد
گ ئ ئئئوهری داش ئ ئئئت ولئ ئ ئئی نئ ئئئئذر قبئ ئ ئئاد و ج ئ ئئئم ک ئ ئئئرد
یعنئ ئئی از خئ ئئئوی غالمئ ئئئی زسئ ئئگان خئ ئئئوارتر اسئ ئئئت
مئ ئن ندیئئئدم کئئئه س ئئگی پ ئئیش س ئئگی س ئئرخم ک ئئرد
از اینرو امام حسین

در روز عاشورا از شمشیر استفاده کرد.

کش ئئید تی ئئغ تئئئف قه ئئر ح ئئق نم ئئود ش ئئراره

زآ

پسئند بلئئیغش نشئد عالجئئی و چئئاره
(همان)203 ،

نتیجه

قیام امام حسین

در برابر حکومت امویان بئه واقعئه خونبئاری بئه پایئان رسئید امئا ایئن

حرکئئت خئئود ادامئئه داده اسئئت .در همئئان زمئئان برخئئی بئئه شئئکل مسئئتقیم از ایئئن حرکئئت
خئئود بئئرای همیش ئه در برابئئر آن رزمیدنئئد .بعئئد از قئئرنهئئا راه امئئام حسئئین

 ،الگئئوی فکئئری

برخ ئئی نهض ئئته ئئا و انق ئئال ه ئئای معاص ئئر ق ئئرار گرفئئئت .اف ئئزونبئئئر اندیش ئئمندان شئئئیعه،
اندیشمندان مشهور اهل سنت نیز در مورد نهضت عاشورای حسینی قلئمفرسئایی کردنئد و
در احیئئاه آن کوش ئئیدند و ب ئئه عن ئئوان الگ ئئوی زن ئئدگی خ ئئود از آن متئئأثر شئئئدند .یکئئی از ایئئئن
اندیشئئمندان مشئئهور عالمئئه اقبئئال الهئئوری اسئئت مئئردی کئئه در مئئورد قیئئام امئئام حسئئین
حرفهای ارزشمند دارد .وی از متن جامعه برخواسئت و بئا روا ّ
تحئول و اصئالاطلبی و بئا
الگئئوی حسئئینی ،امئئت اسئئالمی را بئئه قیئئام و مبئئارزه دعئئوت کئئرد .اشئئعار اقبئئال تحئئت تئئأثیر
نهضئئت عاشئئورای حسئئینی سرشئئار از عشئئق ب ئه خئئالق یکتئئا ،شئئهادت ،زهئئد و ...اسئئت .از

و عاشورا در اندیشه و اشعار اقبال الهوری

پشتیبانی کردند و برخی دیگر واکنشهای متفاوتی از خود نشان دادنئد و بئا افکئار و اندیشئه

قیام امام حسین

جریان از زمان وقوع تا امروز به شکل پو یئا در صئحنه حیئات بشئری حضئور داشئته و بئه سئیر
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لحا سیاسی وی معتقد اسئت کئه نبایئد امامئت و خالفئت ناخواسئته و تحمیلئی را قبئول
کرد ،از همین جهت قیام امام حسین

را تأیید کئرده اسئت و در مبئارزه علیئه اسئتعمار از

این قیام به عنوان شاهد استفاده کرده است .از آنجاییکه اندیشههئای اقبئال هئیچ گئاه در
تضئئاد بئئا فرقئئههئئای کالمئئی و فقهئئی نبئئود و دور نمئئای تفکئئر اقبئئال رسئئیدن بئئه تمئئدن سئئکوالر
غر

بود ،لذا اندیشههئای ایئن عئالم فرزانئه میتوانئد زمینهسئاز زنئدگی مسئالمت آمیئز امئت

اسالمی و اقتدار و عزت جامعه دینی شود.
منابع

_ قرآن کریم.
_ نهج البالغه.
_ ابئئن اثیئئر ،عل ئی بئئن أب ئی الک ئرم (1667م) ،الکامئئل فئئی التئئاریخ ،تحقی ئق عمئئر عبئئد السئئالم
تدمری ،بیروت ،دارالکت

العلمیة.

_ ابن عبدالبر ،ابوعمر یوسف بن عبداهلل بن محمد (بیتا) ،االستیعا فی معرفة االصئحا

بهامش الصابة ،بیروت ،دار احیاه التراق.
_ ابئئن کثیئئر قرشئئی ،ابئئو الفئئداه اسئئماعیل بئئن عمئئر (بئئیتئئا) ،البدایئئه والنهایئة ،بیئئروت ،مکتبئة
المعارف.
سال هفتم ،شماره ،72پاییز 1041
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_ ابن منظور ،محمد بن مکرم (1414ق) ،لسان العر  ،بیروت ،دار صادر.
_ ابوزهر  ،محمد (1647م) ،ابوحنیفة حیاته و عصره -آراؤه الفقهیة ،قاهر  ،دار الفکر العربی.
_ األزهری الهروی ،محمد بن احمد (2001م) ،تهذی اللغة ،تحقیق محمد عئوض مرعئ ،
بیروت ،دار إحیاه التراق العربی.
_ اقبال ،جاوید (1362ش) ،زندگی نامئه اقبئال الهئوری ،ترجمئه شئهیندخت کئامران مقئدم،
بیجا ،بینا.
_ برفی ،محمد (1366ش) ،سیمای حسین

از منظر اهل سنت ،تهران ،محرا

فکر.

_ حنفی الئرازی ،ز یئن الئدین محمئد بئن ابئی بکئر (1420ق) ،مختئار الصئحاا ،صئیدا ،الئدار
النموذجیة.

بغئئدادی ،ابئئو بکئئر احمئئد بئئن علئئی (بئئیتئئا) ،تئئاریخ بغئئداد ،بیئئروت ،دار الکت ئ

_ خطی ئ
العلمیة.

_ دهخدا ،علی اکبر (1377ش) ،لغتنامۀ دهخدا ،تهران ،دانشگاه تهران.
_ راجی ،عبدالقدوس (بیتا) ،نظام سیاسی اسالم ،سایت کتابخانه عقیده.
_ رازی ،محمدبن ابی بکر بن عبدالقادر ( ،)1420مختارالصحاا ،بیروت ،مکتبه لبنان.
_ ر بئئئانی گل ایگئئئانی ،علئ ئی (1386ش) ،درآمئئئدی بئئئر شئ ئیعه شناسئ ئی ،قئئئم ،ترجمئئئه و نشئئئر
المصطفی.
_ س ئئا کت ،محمئئئد حس ئئین (1385ش) ،ماهت ئئا ش ئئام ش ئئرق (گ ئئزاره و گزین ئئهای اندیشئئئه
شناسی اقبال) ،تهران ،میراق مکتو .
_ سعدی ،ابوحبی

( 1408هئ = 1688م) ،القاموس الفقهی ،دمشق ،دار الفکر.

_ شادروان ،حسن (1382ش) ،مختصری از مفاهیم و شرا اسئرار خئودی  -رمئوز بیخئودی
عالمه اقبال الهوری ،تهران ،انتشارات راه دانش.
_ شریعتی ،علی (1384ش) ،ما و اقبئال (مجموعه آثار) ،تهران ،الهام -بنیاد فرهنگئی دکتئر
_ شلبی ،احمد (1683م) ،الساسیة فی الفکر االسالمی ،قاهر  ،مکتبة النهضة المصریة.
_ طارق ،سوید (2011م) ،ابوحنیفة النعمان االمام االعظم ،بیجا ،االبداع الفکری.
الکت  ،الطبعة األولی.
_ عمیئئد زنجئئانی ،عبئئاس علئئی (1368ش) ،انقئئال اسئئالمی و ریشئئه هئئای آن ،تهئئران ،نشئئر
کتا

سیاسی.

_ عمید ،حسن (1388ش) ،فرهن

عمید ،قم ،انتشارات فرهن

نما.

_ الفیئئومی ،احمئئد بئئن محمئئد (بئئیتئئا) ،المصئئباا المنیئئر ،تحقیئئق :یوسئئف الشئئیخ محمئئد،
بیجا ،المکتبة العصریة.
_ قنبئئری ،بخشئئعلی (1363ش) ،فلسئئفه قیئئام امئئام حسئئین

اسالمی.

 ،تهئئران ،سئئازمان تبلیغئئات

و عاشورا در اندیشه و اشعار اقبال الهوری

_ عبد الحمید عمر ،أحمد مختئار (1426ق) ،معجئم اللغئة العربیئة المعاصئر  ،بئیجئا ،عئالم

قیام امام حسین

شریعتی.
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_ الهئئوری ،محمئئد اقبئئال (1343ش) ،کلیئئات اشئئعار فارسئئی ،بئئه کوشئئش احمئئد س ئروش،
تهران ،بینا.
_ الهور ی ،محمداقبال (1343ش) ،کلیات اشعار فارسی اقبال موالنا اقبال الهور ی ،مقدمه و
شرا :احمد سروش ،تهران ،کتابخانه سنایی.
_ مجلسی ،محمد باقر (1043ق) ،بحار االنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفا.
_ محمئئد بئئن طئئاهر ،السئئماو ی (1416ق) ،ابصئئار العئین فئی انصئئار الحسئین

 ،بئیجئئا ،مرکئئز

الدراسات االسالمیة لحرس الثور .
َّ
محمئد بئن ّ
الز بیدیّ ،
محمئد (1684م) ،تئا العئروس مئن جئواهر القئاموس ،بئیجئا،
_ مرتضی
دار الهدایة.
_ مصئئطفی ،إبئئراهیم و أحمئئد الز یئئات (بئئیتئئا) ،المعجئئم الوسئئیط ،تحقیئئق :مجمئئع اللغئئئة
العربیة ،بیجا ،دار الدعو .
_ نمله ،عبدالکریم (1420ق) ،المهذ فی علم اصول الفقه المقارن ،ریاض ،مکتبة الرشد.
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