نگرش قرآنی بر سیره اخالقی امام حسین
و جایگاه آن در سبک زندگی اسالمی
سیده کوثر موسوی

اصغر طهماسبی بلداجی
تاریخ دریافت95/8/9 :
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تاریخ پذیرش95/10/28 :

چکیده

یکتی از مهمتتتری شاخصت هتای ستتبک زنتتدگی استالمی کت در ستتعاد و

کمال دنی ی و اخروی انسان حائز اهمی ،اس ،،اخالق متیباشتد کت در

دو حیط اهتمام بت فضتای اخالقتی و اجتنتاب از ر ایت اخالقتی ترستیم

شتتده استت ،جستتتار پ تیش رو بتتا رویک ترد تطبیق تی ،بای تدها و نبای تدهای

اخالقتی را در ستبک زنتتدگی از منظتر قتترآن و امتام حستی

مت رد مداقت

قرار داده اس ،و در ای باره ب مهمتری شاخص های اخالقتی در ستیره
علم تی و عمل تی

امتتام حس تی

بررسی فضای اخالقی امام حسی

اشتتاره نم ت ده استت،؛ نتیج ت آن ک ت :
و انطباق آن با آیا قرآن ،از یک

ست ضتم معرفتی مقتام واالی امتام حستی

 ،الگت محت ری ایشتتان در

زندگی را تق ی ،مینماید و از س ی دیگتر بتا ترستیم بایتدها و نبایتدهای

اخالقی ،ب ارائ شاخص های اخالقی سبک زندگی و نقش آن در کمتال
و سعاد کمک مینماید

واژگانکلیدی :امام حستی

سعاد و کمال

 ،قترآن کتریم ،اختالق ،فضتای اخالقتی،

 .1کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ،مدرس داتشگاه kosarmoosavi@yahoo.com

 .2داتش ت ت تتجوی دکت ت ت تتری علتت ت تتوم ق ت ت تترآن و حتت ت تتدیث دانش ت ت تتگاه اراك ،عض ت ت تتو باشتت ت تتگاه پژوهش ت ت تتگران جتت ت تتوان و
نخبگانtahmasebiasghar@yahoo.com.

 .1مقدمه
قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی ،دربردارنده تمام اموری استت کته انستان در راه
ُ ّ َّ
رستتیدن بتته کمتتال و ستتعادت بتته آن نیتتاز داردَّ « .و َّن َّّز ْلنتتا َّع َّل ْی ت َّ
ک ْالکتت َّ
تاب ت ْبیانتتا لک تل شتت ْیء
»(نحتتل )89/از طرفتتی دیگتتر ایتتن آختترین کتتتاب آستتمانی مخصتتوص عصتتر و زمتتان خاصتتی
َّّ ْ ْ َّ
نبوده بلکه برای تمای انسانها تا قیامت استتَّ «.و متا ُه َّتو إال ذکتر للعتالمی َّن »(قلتم )52/و بتا
جامعیتتت و جتتاودانگی ختتود بتته ستتوی آیینتتی کتته بهتتتر از هتتر آیتتین دیگتتر استتت راهنمتتایی
َّّ
َّ ْ
َّ َّ ْ ُ
م تتیکن تتد «.إ ّن هتتذا القت ْتر َّآن َّی ْهتتدی للتتتی هت ت َّی أقت َّتوم» (اس تتراء )9/بتتدون شتتک ستتالمت تترین و
کاملترین زندگی آن است که بر اساس مفاهیم قرآن کتریم و آمتوزههتای استالمی شتکل گرفتته
باشد .زندگی اسالمی آن است که تمتام جوانت

زنتدگی انستان را در بتر گیترد و او را بته مقصتد

واقعی و هدف اصلی برساند.
هدف اصتلی خلقتت انستان و زنتدگی وی براستاس قترآن کتریم عبتادت و بنتدگی خداونتد
َّّ
ْ
َّ َّ َّ ْ ُ ْ
ُ
تت الج َّّتن َّو اإل ْن َّتس إال ل َّی ْع ُبتدون»(ذار یتات )56/و ایتن بنتدگی در همته عمتر
است«.و متا خلق
انستان جر یتان دارد کته منجتر بتته کمتال و ستعادت وی متیشتتود .در ایتن میتان اختالق یکتی از
مهمتر ین لوازم سعادت و کمال انسان میباشد.

در مبح تتث اخ تتالق ،ق تترآن کت تر یم در تم تتامی ابع تتاد زن تتدگی انس تتان ب تته آن توج تته داش تتته و
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نتایج آراسته شدن به آنها را بیان متیکنتد .مهتمتتر ین غایتت اختالق ،آراستتگی بته فضتایل

بیان داشته است .قرآن کر یم از دو حیطه سلبی و ایجابی بته ایتن مهتم متیپتردازد؛ بته لحتاظ

سلبی رذایل اخالقی را مطر میکند و انسان را از ورود به آن بتر حتذر متیدارد؛ همچنتان کته
عواق

دنیتوی و اخترو ی ایتن رذایتل را فترارو ی انستان متیگتذارد و بته لحتاظ ایجتابی فضتایل

قرآن کر یم از یک سو الگوهای اخالقی را مطر متیکنتد و از ستوی دیگتر فضتائل اخالقتی و

اخالقی و پیراستگی از رذایل اخالقی است که یکی از مهتمتتر ین ثمترات ایتن مهتم ،ستالمت
روحی و روانی انسان است .اخالق نه تنها آرامش روحی و روانی را به ارمغتان متیآورد ،بلکته
بتتا ارائتته رو یکردهتتای ختتاص ستتالمت معنتتوی جامعتته را نیتز فتتراهم متیکنتتد .بتترهمین استتاس

پتتژوهش حاضتتر بتتا روش توص تیفی-تحلیل تی از نتتوع کتابخانتتهای جایگتتاه اختتالق را در س تیره
علمتی و عملتی امتتام حستین

متتورد تحلیتل و بررستی قتترار داده استتت و در ایتن بتتاره ضتتمن

انطبتتاق اختتالق قرآن تی و س تیره امتتام حس تین

مهمتتترین شاخصتتههای اخالق تی در ستتبک

زندگی را بیان نموده است.

 .2نگاهی به مقام و منزلت امام حسین
در بتتاره امتتام حستتین

ّ
حجیتتت ستتخنان ایشت تتان
و منزلتتت ایشتتان از یتتک ستتو و اثبتتات

از ستتویی دیگتتر ،متتیتتتوان بتته آیتتات قتترآن و روایتتات پیتتامبر ا کتترم
ّ
درباره امام حسین در یک مجموعه کلی درباره اهلبیتت

اشتتاره نمتتود .آیتتات قتترآن
استت کته امتام حستین

نیتتز در ایتتن دایتتره قتترار متتیگیتترد .برخ تتی از آیتتات عصتتمت اهلبیتتت
حسین

و بتته تبتتع آن امتتام

و برخی از آیات تبعیت مطلتق از ایشتان را بیتان متیدارنتد .آیتات تطهیتر و مباهلته

عصمت اهلبیت
آمده است:

و آیه الواالمر تبعیت مطلق از ایشان را بیتان متیدارنتد .در آیته مباهلته

در این باره اکثر اهل ّ
سنت اتفاق دارند که ایتن آیته در شتأن پیتامبر ا کترم
حض تترت فاطم تته ،ام تتام حس تتن و ام تتام حس تتین

 ،امتام علتی،

ن تتازل ش تتده اس تتت( .ترم تتذی1403 ،ق:

293/4؛ حست تتکانی1411 ،ق130-129/1:؛ حت تتاکم نیشت تتابوری1406 ،ق150/3 :؛ احمتتتدبن
حنبتتل1404 ،ق185/1 :؛ بیض تتاوی ،ب تتیت تتا22/2 :؛ قن تتدوزی حنفتتی1418 ،ق :صتتص -9
.)52 -51 -44

...

سید مرتضی در این باره مینویسد:
احادیث فراوانتی داستتان مباهلته را تائیتد متیکننتد و آن این کته پیتامبر ا کترم
امیرالمومنین

و فاطمه

تفسیر همگی بر این مطل

نگرش قرآنی بر سیره اخالقی امام حسین

َ
َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ْ ُ َْ َ َ َْ َ ُ
َ
باء ُک ْ ُُُ
کُ ِمب ُُاَّ ِعلب ِ ُُفقب ُُتعباَّواُنببد ُعُأبناءنبباُ ُوُأبنب ُ
باء ُ
بدُمبباُجب ُ
ََفب ْ ُُ َحاجب َ ُُف ب ِ ُهُ ِمب ْ ُُ َب ْعب ِ ُ
َ َ ْ
ْ َ
َ ُ ْ َ َُْ َ َ َْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ
َ ُوُ ِن َ
ی ُ.
بیلُا َُّکب ِاذب َ ُ
اَّللُع ُ
ثُن ْب َ ِّتب ُُف َن ْج َعب َُُّ ْع َنب َ ُُ ِ ُ
ک ُُ ُ
ساء ُک ُُ ُوُأن ُفسبناُ ُوُأنفسب ُ
ساءناُ َ ُوُ ِن ُ
(آل عمرانُ )61/

و حسن و حسین

،

را بر آن فراخواندند .اهل نقل و

اجماع دارند(.علم الهدی1410 ،ق)254/2 :
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عالمه طباطبایی پس از نقل این جریان مینویسد:
ایتتن بتتاالترین منتتاقبی استتت کتته خداونتتد اهلبیتتت

است( .طباطبای 1417 ،ق)259/3 :

را بتته آن اختصتتاص داده

همچنان که عالمه بحرانی بر این باور است که اگر آنان معصوم از همته خطاهتا و گناهتان
نبودنتد بتته ایتن رتبتته و مز یتتت کته بتتاالتر از آن رتبته و مزیتتتی نیستتت نمتیرستتیدند بته طتتوری کتته
خداوند قسم به آنها را فارق بتین حتق و باطتل و تصتدیق کننتده کتتاب ختدا و نبتوت پیتامبر
گرامی قرار داد( .بحرانی1417 ،ق)58 :
َّ
ْ
َّّ ُ ُ ُ ْ
َّ
ُ
ُ
اهلل ل ُیت تذه َّ َّعتت ْتنک ُم التت ّتر ْج َّس أ ْهتتتل ال َّب ْیت تت َّو ُی َّط ّهتت َّترک ْم َّت ْطهیت ترا»
آیتتته تطهیت تتر «إنمتتتا یر ی ت تد
ّ
حجیتتت ستتخنان
(احتتزاب )33/یکتتی دیگتتر از آیتتاتی استتت کتته عصتتمت امتتام حستتین و
ایشتان بتا استتتناد بته ایتن آیتته اثبتات متتیشتود .روایتات متعتتددی نقتل شتده کتته تنهتا مصتتداق
اهلبیتت

را ،پیتتامبر ا کتترم

 ،امتتام علتتی

 ،حضتترت زهتترا

و حستتنین

معرفتتی

میکند( .کلینی 1365 ،ش286-287 :؛ مجلسی 1397،ق )211/35 :عالمه طباطبتایی
در این باره مینویسد:
این روایات بسیار و بیش از هفتاد حدیث است؛ بیشتر آنهتا از طر یتق اهتل ستنت
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نقل شده که این خود بیشتر از چیزی است که از طریق شیعه روایتت شتده استت.
اهتتل ست ّتنت آن را تقریبتتأ از چهتتل طر یتتق و شتتیعه آن را از بتتیش از ستتی طر یتتق نقتتل

کردهاند( .طباطبای  1397،ق)311/16 :

ابن مردویه معتقد است به بیش از صتد طر یتق روایتت رستیده استت کته آیته تطهیتر در بتاره
محمتتد ،علتتی ،فاطمتته ،حستتن و حستتین نتتازل شتتده استتت( .ابتتن مردو یتته 1422 ،ق)301 :
همچنان که فیض کاشانی بر این باور است که روایات مربوط به نزول آیته تطهیتر در بتاره پتنج
تن آل عبا ،از طریق اهل سنت بیش از آن است کته شتمرده شتود(.فیض کاشتانی 1982 ،م:
 )189/4در منابع دیگر اهل ستنت نیتز (نتک :ابتن کثیردمشتقی 1982 ،م494/3 :؛ واحتدی
نیشتتابوری 1402 ،ق295 :؛ ستتیوطی 1377 ،ق ،603/6 :حتتاکم حستتکانی1411 ،ق)21/2 :
قری

به همین مضمون نقل شده است.

روایتتاتی دیگتتر در منتتابع اهتتل ستتنت نقتتل شتتده کتته مؤ یتتد ایتتن شتتأن نتتزول استتت .ترمتتذی از
أمسلمه این گونه نقل میکند:
بتر حستن ،حستین ،علتی و فاطمته کستائی پوشتاند ،ستپس گفتت:

پیامبر اکرم

خدایا اینان اهلبیت و خواص من هستند ،پلیدی را از آنان دور کن وآنها را کامل
پتتا ک گتتردان .أمستتلمه گفتتت :ای پیتتامبر ختتدا ،آیتتا متتن نیتتز بتتا آنهتتا هستتتم ،پیتتامبر
اکرم

قری

فرمود :همانا تو بر خیر و نیکی هستی( .ترم ی ،ب تا)699/5 :
1

به همین مضمون از عایشه نیز نقل شده است(.نیشابوری ،بیتا)416/2 :

سیاق آیه تطهیر نیز این عصمت را اثبات میکند؛ الف والم واژه «الرجس» در آیه تطهیر،
الف والم جنس است که هر نوع پلیتدی را در بتر متیگیترد ختواه ناپتاکی ظتاهری باشتد ،ختواه
باطنی ،خواه از نظر طبع آدمی و یا بته حکتم عقتل یتا شترع یتا همته اینهتا باشتد(.فت الهتی و
ذوالفقاری 1387 ،ش )58 :واژه «یرید» نیز دال بر اراده تکوینی خداوند است نته تشتریعی.
اگر اراده تکوینی خداوند به چیزی تعلق بگیرد ،بین مراد و اراده خدا هتیچ فاصتلهای وجتود
نخواه تتد داش تتت .اراده در آی تته تطهی تتر ،اراده تک تتوینی ب تته معنت تای توفی تتق و عنای تتت خ تتاص
است(.معرفت 1390 ،ش )130-131 :عالوه بر این کلمه «إنما» که برای حصر آورده شده دو
گونه حصر از آن استفاده میشود ،یکی اراده قطعی خداوند بر این که هتر گونته پلیتدی و گنتاه
انحصت تتار در اهلبیت تتت

دارد و دیگت تتران را شت تتامل نمت تتیشت تتود( .طباطبت تتایی 1393 ،ق:

 )309/16عالوه بر این که مضمون آیه تطهیر داللت مطلق بر عصمت اهلبیت
روایات معتبری از فریقین مؤید این مطل

است .پیامبر اکرم

دارد.

فرمودند:

متتن ،علتتی ،حستتن ،حستتین ونتته تتتن از فرزنتتدان حستتین مطهتتر ومعصتتوم هستتتیم.

در همین رابطه میفرماید:
 .1ترمتتذی ذیتتل ایتتن روایتتت متتینویستتد :هتتذا حتتدیث حستتن و هتتو أحستتن شتتیء روی فتتی هتتذا الباب(.ترمتتذی،
بی تا)699/5 :

...

(صدوق ،ب تا)64/1 ،

نگرش قرآنی بر سیره اخالقی امام حسین

را از اهلبیت پیامبر

دور نمایتد و دیگتری این کته ایتن عصتمت و دوری از گنتاه و پلیتدی
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من و اهلبیت من از همه گناهان پا ک و مطهر هستیم(.طبرسی 1382 ،ش)207/9 ،

قر یت ت

ب تته هم تتین مض تتمون در روای تتات دیگری(ش تتعیری 1986 ،م19 :؛ صتتدوق ،بتتیت تتا،

 )57/1نقل شده که همگی مؤید عصمت اهلبیتت
قری

هستتند .در منتابع اهتل ستنت نیتز

بته همتین روایتات نقتل شتده کته مضتمون همته آنهتا عصتمت اهلبیتت

را گتواهی

میدهد( .سیوطی 1993 ،م ،605-606/6 :جوینی 198 ،م ،133/2 :ابن ابی حاتم1999 ،
م ،3133/9 :دیلمی 1406 ،ق)54/1 :
َّ
ُ
َّ
َّ
َّ
ْ
َّ
ُ
َّ
آیته «یتا أ ُّی َّهتتا َّّالتذی َّن َّآم ُنتتوا أطی ُعتتوا َّ
اهلل َّو أطی ُعتتوا ال َّّر ُستول َّو أولتی األ ْمتتر م ْتنک ْم فتتن ْن َّتنت َّتاز ْع ُت ْم فتی
ْ
َّ
الر ُستول إ ْن ُک ْن ُتت ْم ُت ْؤم ُن َّ
َّش ْیء َّف ُر ُّد ُوه إ َّلتی اهلل َّو َّّ
تون بتاهلل َّو ْال َّیت ْوم ْاآلختر ذلت َّ
ک َّخ ْیتر َّو أ ْح َّس ُتن َّتتأو یال»
ْ َّ
ُ
(نساء )59/که مراد از «أولی األ ْمر» امامان میباشند که اطاعت از آنان هتم پایته اطاعتت
از خداونتتد و پی تامبر واج ت

متتیباشتتد( .ن تک :کلینتتی1388،ق ،1 :ص 286؛ حس تکانی،

1411ق ،1 ،ص  ،191عیاشی ،بیتا ،1 :ص )169 ،249
احادیث معتبر منقول از پیامبر اکرم

امام حسین

پیامبر

نیز به دو طر یتق عتام و ختاص حجیتت ستخنان

را اثبات میکند از طریق عام میتوان به حدیث معتبر ثقلین اشاره نمود که

فرمودند:

انُتببارکُف ب ک ُاَّثقلببیُُمبباُانُمتسببکتُهبمبباَُّ ب ُتضببلواُبعببدیُ،احببد اُاعظ ب ُم ب ُُ

سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

الخببرُ،کتببابُاَّللُحل ب ُممببدودُم ب ُاَّسببماءُاىلُالر
حیُیرداُعیلُاْلبو
ب تاُ)663/5 :

امت تتام حس ت تتین

ُ،وُعتببر تُاه ب ُبییُ،وَُّ ب ُیفترقبباُُ

ُ،فبانظرواُک بفُتلفبونُهبمبا(ُ.مستلم ،بت تتا1873/2 :؛ ترمت ی،

از جملت تته اهلبی ت تتت

ج ت تتز عتت تترت پیت تتامبر ا کت تترم

ّ
حجیتتت علمتتی و عملتتی امتتام حستتین
حتتدیث ثقلتتین

است تتت کت تته

را بتته طتتور مطلتتق بیتتان متتیدارد

چتترا کتته در صتتورتی متتیتوانتتد ثقتتل قتترآن قتترار گیتترد کتته ماننتتد قتترآن حجتتت باشتتد کتته حتتدیث
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ثقلین این حجیتت را اثبتات متیکنتد .در روایتت دیگتر پیتامبر ا کترم

بته طتور ختاص امتام

کتته ایتتن مطلت

نهایتتت منزلتتت امتتام

حستتین را از ختتود متتیدانتتد و ختتود را از امتتام حستتین
حس تتین

را اثب تتات م تتیکن تتد؛ آنج تتا ک تته م تتیفرمای تتد« :حس تتین من تتی و ان تتا م تتن حس تتین»

(طباطبایی1397 ،ق :ص.)13

در روایتی دیگر پیامبر ا کترم

میفرماید:

اْلنببب ُوُب ببابُ جَنببباةُالمب ب ُ،ام ببرهُام ببریُوُطاعت ببهُط بباعیُ.
وُه ببوُس ببیدُش ببلابُاهب ب ُ ج
(صدوق1417،ق :ص ُ )99 - 101

در ایتتن روایتتت عتتالوه بتتر ستترور بهشتتت بتتودن امتتام حستتین
عطتتف بتتر اطاعتتت پیتتامبر ا کتترم

اطاعتتت امتتام حستتین

شتتده استتت .روایتتات متعتتدد دیگتتری نیتتز در ایتتن بتتاره

وجتتتود دارد کتتته تفصت تتیل آن پژوهشتتتی مستتتتقل مت تتیطلبتتتد؛ کوتتتتاه ستتتخن آن کتتته عصتتتمت
امتتام حستتین

از یتتک ستتو حجیتتت ستتیره علمتتی و عملتتی ایشتتان از ستتوی دیگتتر مستتتند بتته

قتترآن کتتریم و روایتتات معتبتتر از پیتتامبر ا کتترم

استتت کتته جتتای هتتیچ شتتک و شتتبههای را در

این زمینه نمی گذارد.

 .3تجلی اخالق قرآنی در سیره امام حسین
اخالق امام حسین

همان اخالق حسنهای است که قرآن بیتان داشتته بته گونتهای کته

چهتتره اختتالق نظتتری در معنتتای مطلتتق آن در قتترآن بیتان شتتده و چهتتره اختتالق عملتی بتته طتتور
مطلق آن در سیره علمی و عملی امام حسین

نمود پیدا کرده است از جمله:

.1-3اهمیتسالمکردن

ستتالم کننتتده و یتتک حستتنه و پتتاداش بتترای پاستتخ دهن تده استتت(.ابن شتتعبه حرانتتی:1382،
َّ ُ ْ
تاء َّک َّّالت تتذی َّن ُی ْؤم ُنت ت َّ
 )248همت تتانگونت تته کت تته در آی ت تۀ شت تتریفۀ « َّو إذا جت ت َّ
تون بآیاتنت تتا فقت تتل َّست تتالم
َّ ُ
را نهتتی نمتتوده کتته متتؤمنین را از ختتود طتترد نمایتتد و امتتر بتته
َّعل ت ْیکم»(انعتتام )54/پیتتامبر
مالطفتتت نمتتودن بتتا ایشتتان داده استتت و بتتر آنتتان ستتالم کنتتد تتتا دلهایشتتان گتترم و اضتتطراب

سبحان در بهشت به اولیایش میدهد؛ همان کسانی که دل را از یتاد غیتر او من ّتزه ستاختند و

غیتتر از حت

الهتتی را بتته ختتود راه ندادنتتد و بتته چیتتزی غیتتر از ختتدا نیاندیشتتیدند ،خیتتر و ستتالم

است(.طباطبایی)19/10 :1378

...

درونتتیشتتان بتته آرامتتش و ستتکون مبتتدل گتتردد( .طباطبتتایی )148/7 :1378 ،و بتتر طبتتق آی تۀ
َّ َّ َّّ
« َّد ْع ُ
ک الل ُه َّّم َّو َّتح َّّی ُت ُه ْم فیها َّسالم»(یونس  )10/اولتین کرامتتی کته خداونتد
واه ْم فیها ُس ْبحان

نگرش قرآنی بر سیره اخالقی امام حسین

امام حسین

میفرمایتد :ستالم کتردن هفتتاد حستنه دارد ،شصتت و نته حستنۀ آن بترای
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.2-3توجهواحترامبههمسر

امام حسین

فرمود:
هر کس ز بتانش راستتگو باشتد و کتردارش پتاکیزه باشتد و هتر کتس ّنیتت خیتر داشتته

باشد ،روزیش فراوان و هر کس با زن و بچهاش خوش رفتتار باشتد عمترش پربرکتت
میگردد(.مفید ،ب تا)323/1 :

در مورد تکریم همسر از رسول خدا

نقل است:

هر کسی همسری برگزید ،باید وی را تکریم کند( .حرعاملی1380 ،ش :ج،14ص)249

رسول خدا

فرمود:
بهترین شما ،بهترین شما [و خوشرفتارترین شتما بتا زنتانش استت و متن بهتترین
شما با زنانم هستم( .صدوق 1405 ،ق :ج  ،3ص )443

و نیز در جای دیگر فرمود:
بهترین شما ،بهترین شما با خانواده است و متن بهتترین شتما بتا ختانواده هستتم.

(همان ،ج  ،3ص )555

َّّ
َّ
ُ َّ َّ
َّ
َّ َّ ُ
َّ ْ
َّ
آی ته مبارکتته « ُهت َّتو التتذ َّخلقک تم ّمتتن ّنفتتس َّواحتتدة َّو َّج َّعتتل منت ْتها َّز ْو َّج َّهتتا ل َّی ْستتک َّن إلیتت ْها»
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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(اعراف )189/درباره جایگاه همسر در زندگی و غایت آن که آرامش استت متیباشتد .در روز
عاشورا هنگامی که هالل بن نافع عازم جن
به شدت میگریست ،امام حسین

بود همستر جتوانش از رفتتن او ناراحتت شتده و

متوجه او شد و چنین فرمود:

ای هالل! همسرت جدایی تو را نمیپسندد ،تو آزادی و میتوانی خشنودی او را بتر
مبارزه با شمشیرها مقدم بداری(.شریفی و دیگران)447 :1382،

از دیگتتر نمونتتههتتا کتته بیتتانگر ار گتتذاری پیشتتوای شتتهیدان استتت ،جتتایی استتت کتته امتتام
حسین

تکریم همسر را به دوستانش سفارش میکند و در پاسخ به اعتراض آنتان نستبت

به فرشها و پردههای نو در منزل آن حضرت فرمودند:
ما پس از ازدوا  ،مهریه زنان را پرداخت میکنیم پس آنان هر چیزی را کته دوستت

داشته باشند میخرند و ما دخالتی نمیکنیم(.کلینی)475/6 :1375 ،

همانگونه که قرآن کریم میفرماید:

ًَ
َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ
اهت َ ُُ َِْنل ُ (ُ.نساءُ)4/
واُا َِّنس ُ
ُوُءات ُ
اءُصدق ِ

مردان عهدهدار بردن نفقه و تدبیر امور اقتصادی زن میباشند یعنی مردان عتالوه بتر دفتاع
و حفاظ تتت از زن تتان ام تتر ت تتدبیرات و پرداخ تتت نفقت تۀ زن را ب تته عهتتده دارن تتد (قرطب تتی:1364،
 .)168/4رسول اکرم

میفرماید:

خداوند روز قیامت هر گناهی را میبخشد مگتر مهر یتۀ زنتی را کته پرداختت نگتردد.

(حرعاملی)26/4 :1380

یها
.3-3احتراممتقابلدرنیک 

در ست ت تیره علمت ت تی و عملت ت تی ام ت تتام حست ت تین

ب ت تتر احت ت تترام متقاب ت تتل و حتت ت تی بیش ت تتتر در

مقابتتل نیکیهتتای دیگتتران تا کی تد شتتده استتت .انتتس بتتن مالتتک گو یتتد :نتتزد امتتام حستتین

ب تتودم کنیزک تتی در ح تتالی ک تته دس تتتهای ریح تتان ب تته دس تتت داش تتت ،وارد ش تتد و آن را تق تتدیم
امام نمود ،حضرت فرمود :تتو را بته ختاطر خداونتد آزاد کتردم .انتس گو یتد :بتا تعجت

پرستیدم

نی تتز ج تتواب او را ب تته همت تان ی تتا بهت تتر از آن بگویی تتد و ج تتواب بهت تتر ای تتن کنی تتز آزادی اوس تتت.
(ابنعسا کر)469 :1415 ،

یحیی بن سالم موصلی که از متوالی امتام حستین

بتود متیگو یتد :بتا امتام حستین

در

حرکت بودیم به در خانهای رسیدند و آب طلبیدنتد ،کنیتزی بتا قتدحی پتر از آب بیترون آمتد،
آن گاه به نوشیدن پرداختند( .ابن شعبه حرانی)464 :1382،
قرآن کریم میفرماید:

َ ْ
َْ َ ُ ْ
سان ُ(الرحم ُ)60/
سانُ ُِإل ُ ِاإل ْح ُ ُ
زاءُ ِاإل ْح ِ ُ
ه ُُج ُ

...

امام

پیش از خوردن آب نقرهای را در آوردند و به او دادند و فرمود :این را به اهلت بستپار،

نگرش قرآنی بر سیره اخالقی امام حسین

کنیزکتی بتترای شتتما دستتتهای ریحتان آورد و ستتالم کتترد .شتتما او را آزاد کردیتتد؟ امتتام فرمتتود:
خداونتتتد این گونتتته متتتا را ادب کتتترده استتتت ز یتتترا کتتته فرمتتتوده استتتتَّ :و إذا ُح ّییت ت ُت ْم ب َّتح َّّیت تة
َّ
َّ ُ
َّ
ف َّح ُّیوا بأ ْح َّس َّن م ْنها أ ْو ُر ّدوها (نساء )86/زمانی که کسی به شتما تحیتت و درود گفتت شتما
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آیا جزای نیکی جز نیکی است؟

امام سجاد

فرمود:
حق ّ آن کسی که به تو نیکی کرده این است که او را سپاس داری و نیکیاش را یاد
کنی( .اب شعب حرانی)170 :1382،

.4-3تقوااکمالفضایلاخالقی،اجتنابازرذایلاخالقی

امام حسین

میفرماید:
شما را به تقوای الهی سفارش میکنم هر کسی از ختدا پتروا کنتد ،خداونتد تضتمین
کترده کتته او را از آنچتته نمتیپستتندد بتته آنچتته متیپستتندد متحتتول ستازد( .ابت شتتعب

حرانی)170 :1382،

امام حسین

با توصیۀ به تقوا به نتایج آن هم اشاره میفرماید:

ّ
از جملتته این ک تته اوض تتاع را ب تته نف تتع بن تتدگانی متق تتی برم تتیگردان تتد .ممک تتن اس تتت
دنیاپرستتتان هوستتباز چنتتد روزی از کامیتتابیهتتایی برختتوردار باشتتند ولتتی فرجتتام

خوشی ندارند( .محدثی)41 :1385 ،

ْ
َّ ْ
ُ َّ ْ
َّ ْ َّ
قرآن با بیان إ ّن ال َّعاق َّبة لل ُم ّتقین (هودَّ )49/و ال َّعاق َّبة ل ّلتق َّتو

(طته  )132 /عاقبتت

و فرجتتام نیتتک را از آن تقتتوا و اهتتل تقتتوا متتیدانتتد .تقتتوا بزرگتتتر ین توصتتیۀ خداونتتد بتته بنتتدگان
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

اس تتت ،آی تتات آن دربردارن تتد هش تتدارهایی اس تتت ک تته آس تتی ه تتا و ض تتررهای ب تتیتق تتوایی و
بیپروایی و پیروی از نفس ّاماره و متابعت از شیطان را به یاد میآورد و فرجام نیک اهل تقوا
کمکشان میکند .از خطرات نجاتشان متیدهتد و در آخترت هتم بهتترین پتاداشهتا و برتترین
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نعمتهای بهشتی را در اختیار آنان قرار میدهد .امام حسین با توصیۀ به تقوا به نتتایج
ّ
آن هتتم اشتتاره متتیفرمایتتد .از جملتته این کتته اوضتتاع را بتته نفتتع بنتتدگانی متقتتی برمتتیگردانتتد

و عاقبتت شتتوم بتتیتقوایتتان را نشتتان متتیدهتد .خداونتتد بتتا اهتتل تقواستتت ،هتتوای آنتتان را دارد،

(محدثی .)52 :1385،و در جای دیگر سیدالشهداء

میفرماید:

شما را به تقوای الهی سفارش میکنم؛ ز یترا ختدا ضتمانت فرمتودهَّ :و َّمتن َّی َّّتتق َّ
اهلل
ُ َّ
ْ
ی َّج َّعل َّّل ُه َّ
مخ َّرجا * َّو َّی ْر ُزق ُه م ْن َّح ْیث ال ی َّح َّتس (طالق  )3/2کستی را کته تقتوی

داشته باشد از وضعی که نمیپسندد به وضعی که میپستندد ،برگردانتد و از آنجتا
که گمان نمیبرد روزیش را میرستاند از کستانی مبتاش کته بتر گناهتان بنتدگان ختدا

بیمنتتا ک استتت و از عقوبتتت گنتتاه ختتود آستتوده ختتاطر استتت ،ز یتترا ختتدای ستتبحان
دربار بهشتش ،فری

نمیخورد و به آنچه نزد اوست جز به اطاعت او و اگر ختدا

بخواهد نتوان رسید(.شریفی و دیگران)853 :1382،

.5-3اخالقعبادی،اقامهنماز،فرهنگساز یبهرهگیر یازقرآن

امام حسین

فرمود:
خدا میداند که من نماز و تالوت قرآن را دوست میدارم( .مفید ،ب تا)232/1 :

در شت

عاشتورا کتته امتام حستین

سعد برای اطالع از احوال امام حسین
که امام

بتته تتالوت قتترآن مشتغول بتود گروهتتی از لشتکریان پستتر
و یاران او نزدیک خیمهها آمدنتد و مالحظته کردنتد

با یک صتورت ملکتوتی و جتذاب آیتاتی از ستور آل عمتران را تتالوت متیکنتد و در

ظهر عاشورا در بحبوحۀ جن نماز را به همراه ایشتان اقامته نمودند(.مفیتد ،بتیتتا)232/1 :
َّ
ْ ُ ْ َّ
ْ
طبتتق فرمتتایش قتترآن کتتریم َّیأی ُّهتتا َّّالتتذی َّن َّء َّام ُنت ْتوا َّّات ُقت ْتوا َّ
اهلل َّو َّءام ُنتتوا ب َّر ُستتوله ُی تؤتک ْم کفل تی ْن متتن
َّّ ْ َّ َّ َّ َّ َّّ ُ ْ ُ َّ ْ ُ َّ َّ َّ ْ ْ َّ ُ ْ َّ ُ َّ ُ
اهلل غفور َّّرحیم (حدید )28/کسانی کته بته
رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم و
حق آن را برای ایشان قرار میدهد تتا بته وستیلۀ آن در آخترت راه بپیماینتد و خداونتد گناهتان
ایشان را مورد آمرزش قرار دهد( .طبرسی)252/24 :1360،
ام تتام در س تتختترین ش تترایط روز عاش تتورا وظ تتایف دین تتی و تک تتالیف اس تتالمی خ تتود را در
عالیترین حالت و معنویترین وضتع انجتام داد و در ظهتر روز عاشتورا بته رغتم گرمتای شتدید

کتته ختتود را ستتپر اباعبتتداهلل

نم تتوده بتتود پتتس از پایتتان نمتتاز ظهتتر عاشتتورا بتته تعبیتتر برختتی

مقتلنویس تان ،بتتدنی چتتون آبکتتش داشتتت چتترا کتته تیرهتتای فتتراوان بتته او اصتتابت کتترد و ایتتن

...

هتوا ،تشتتنگی فتراوان ،خطتتر تیرهتا و یتتورشهتتای بتیامتتان امو یتان ،بتتیشترمی دشتتمنان ،انتتدوه
ّ
شتتهادت یتتاران و بستتیاری از تنگناهتتای دیگتتر ،اجتتازه نتتداد فریضتته مقتتدس نمتتاز تتترک گتتردد و
حتی ّ
مصمم گردید در اول وقت اقامه گردد .آنقتدر شترایط آشتفته بتود کته ستعید بتن عبتداهلل

نگرش قرآنی بر سیره اخالقی امام حسین

خدا و رسولش ایمان آوردهاند خداوند دو رحمتش را به آنهتا متیدهتد و نتور قترآن و دال ئتل بتر
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مجاهد مخلص را به شهادت رسانید( .آیتی)46 :1381،
حضرت مهدی

فرمود:
رکوع و سجودش طوالنی بود(.قمی)104 :1390 ،

جدم حسین

حضتترت ستتید الشتتهداء بارهتتا پیتتاده بتته خان تۀ ختتدا شتتتافت و مراستتم حتتج را برگتتزار کتترد.
َّ ّ
َّّ
الناس ب ْ ْ ُ
الح ّج َّیأتو َّک ر َّجاال (حج .)27 /
(ابنشهرآشوبَّ )224 /3 :1376 ،و أذن فی
یها
.6-3صبر،اخالقرفتار یدربرابرمشکالتوسخت 

در سختترین لحظتات روز عاشتورا و هنگتام افتتادن از است
جمالت از امام

بتا آن همته جراحتات ،ایتن

نقل شده است:

صلراُعیلُقضائ

ُیاُربُلُاَّهُإلُسوا کُ،یاُغ اثُاملستغ ثیُ؛ُ(مقرمُ)357 :1391 ،

پروردگ تتارا ب تتر قض تتای ت تتو ص تتبر م تتیک تتنم .معب تتودی ج تتز ت تتو نیس تتت ای فر ی تتادرس
فریادخواهان.

اصب ْر َّکما َّص َّب َّر ُأ ُولوا ْال َّع ْزم م َّن ُّ
َّف ْ
الر ُسل (احقاف .)35/پایتدار بتاش ،خویشتتندار بتاش،
َّ ُ
استقامت داشته باشَّ .و ْاس َّتق ْم کما أم ْر َّت (شوری .)15/
در زیارت امام حسین
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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آمده است:

وَُّقدُعجل ُم ُصلرکُم ئکهُاَّسماوا (ُ.مجلسیُ)317/98 :1351،

از امام سجاد

است که هتر چته کتار بتر او پیچیتده و ستختتتر متیشتد ،رنت

چهترهاش

درخشتتیدهتتتر و سرتاستتر وجتتودش پتتر اطمینتتانتتتر متتیگشتتت تتتا جتتایی کتته دشتتمن کینتته تتتوز بتتا
شتتگفتی بستتیار او را قهرمتتانی خوانتتد کتته در راه حتتق و عتتدالت هرگتتز بتته متترگ نمتتیاندیشتتد
(طبرسی.)350 :1380،

َ َ ََْ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُْ َ َ
یُاَّدار ؛ُ(رعدُ)24/
س مُُع ُل ُیک ُُ ِِباُصلر ُُف ُِنع ُُعق ُ
سالم و درود خداوند به شما بر آنچه که صبر کردید.

کت تتالم مالئکت تته کت تته اولوااللبت تتاب را بت تته امنیت تتت و ست تتالمتی جت تتاودانی و ست تترانجام نیت تتک
ّ
نو ی تتد م تتیدهن تتد ،س تترانجامی ک تته هرگ تتز دس تتتخوش زش تتتی و متتذمت نگتتردد( .طباطب تتایی،

)475/11 :1378
.7-3اخالقاجتماعی،امربهمعروفونهیازمنکر

بنا به فرمایش امیرمؤمنتان

امتر بته معتروف کتن تتا اهتل معتروف باشتی( .کلینتی:1369 ،

 )50/1از آثار اجتماعی امر به معتروف و نهتی از منکتر اجرایتی شتدن احکتام استالمی برقتراری

عت تتدالت اجتمت تتاعی ،ست تتازندگی ،است تتتواری نظت تتام است تتالمی ،امنیت تتت ،خیت تتر و ست تتالمتی،
(حرعاملی )395/11 :1364 ،قدرتیابی مؤمنان (فیض االستالم )1100 :1379،و تضتعیف

چهر منافقان(توبه )67/میباشد و از دیگر آثار دنیوی این فریضۀ الهی سالمتی دین و دنیا
(خوانساری )440/5 :1375،نصرت الهتی (حرعتاملی)398/11 :1364 ،کتم نشتدن عمتر و

روزی (ف تتیض االس تتالم )366 :1379 ،نج تتات از بالی تتا (اع تتراف )165/و از آث تتار اختتتروی آن

خشتتنودی خ تتدای متع تتال (م تتریم )55/فتتال و رس تتتگاری (آل عمتتران )104/ثتتواب فتتراوان
(خوانساری )611/2 :1375،و بهشت برین (حرعاملی )529/11 :1364،میباشد.
حضتترت سیدالشتتهداء

در نامتتهای بتته معاو یتته پاستتخی کوبنتتده بتته وی داد و برختتی از

مفاسد او را برشمرد در فرازی از آن فرمود:
ختدا هتتیچ گتاه تتتو را فرامتوش نخواهتتد کترد کتته متردم را بتته محتض گمتتان دستت گیتتر
متتیکنتتی و اولیتتاء خداونتتد را بتتا تهمتتت متتیکشتتی و از خانتتههایشتتان بتته جاهتتای دور
متیختتورد بتتا ستتگان بتتازی متتیکنتتد و تتتو را جتز ایتتن نمتتیبیتتنم کتته ختتود را بتته خستتران
افکنده و دین و آیین خود را نابود کرده و زیردستان حکومت خود را فری

دادهای

و به گفتار سفیه نتادان گتوش فتراداده و انستان پارستا و بتا تقتوایی را ترستانده ای. ...

(امینی)161/10 :1373 ،

جوامع ،به تبلیغ و پیامرسانی پرداخت .گفتگتوی رودررو بتا افتراد ،ستخنرانی ،نامتهنگتاری از
جمله وسایل ارتباط جمعی حضرت در آن عصر بته شتمار متیرفتت .امتام متیکوشتید حتتی
در برخورد با مخالفان از روش خشمهای افراطی و برختی نفترتهتای احساستی پرهیتز کنتد و

...

امام حسین از یک ستو شتناخت عمیتق و دقیقتی از تعتالیم استالمی داشتت و از ستوی
دیگر مقتضیات زمان را در نظتر متیگرفتت و بتا ایتن اشتراف دوجانبته و بتر حست س ّتنتهتای

نگرش قرآنی بر سیره اخالقی امام حسین

دست تبعید میکنی و برای پسرت از مردم بیعت میگیری ،پسر نورسی که شراب
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جاذبه را بر دافعته تترجی دهتد آن حضترت بتا تمتام محتدودیتهتای تبلیغتی از وظیفته مهتم
ام تتر ب تته مع تتروف و نه تتی از منک تتر ک تته ب تتاالتر از تبلی تتغ ب تتود بازنایس تتتاد .او ناص تتحی مخل تتص،
فتروتن ،شتتجاع ،عتتادل و بردبتتار بتتود کتته پیتتامش بتتا رأفتتت و نتترمش درهتتم آمیختتته بتتود( .آیتتتی،
)196/1 :1381
سیدالشهداء

در بیان هدف خود از قیام چنین میفرماید:

من برای احیای امر به معروف و نهی از منکر خرو کردم( .قمی)45 :1390،

ُ َّ ُ
َّ ْ ُ ُ َّ ْ
ْ َّ
ُ
َّ
ون بتال َّم ْع ُروف َّو َّت ْن َّه ْتو َّن َّعتن ال ُمنکتر
طبق بیان قرآن ک ُنت ْم َّخی َّْر أ ّمة أ ْخر َّج ْت ل ّلناس تأمر
(آل عمتتران  )110/شتتما بهتتترین ّامتتت هستتتید در صتتورتی کتته امتتر بتته معتتروف و نهتتی از منکتتر

کنیتتد .از نظتتر قتترآن شتترافت امتتت استتالمی ّمتصتتف بتته حقیقتتت ایمتتان ،قتتائم بتته حتتق امتتر بتته
معروف و نهی از منکر است( .طباطبایی)583/3 :1378 ،
.8-3اخالقمعرفتی،شهامتدردفاعازحق

امام علی

فرمود:
بته ختدا ستوگند ا گتر تمتتام عتربهتا بترای جنت
نخواهم کرد( .فی

سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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امام زین العابدین

بتتامن همدستت شتوند ،متن پشتتت

االسالم)971/45 :1379 ،

در خطبهای که در مسجد شام ایراد نمود فرمود:

ب تته م تتا اهلبی تتت ش تتش صت تفت عط تتا ش تتده اس تتت :دان تتش ،بردب تتاری ،س تتخاوت،
فصاحت ،شجاعت و ّ
محبت در دلهای مؤمنان( .مجلسی)138/45 :1351 ،

ّ
موقعیتهتتایی پتتیش آمتتده استتت کتته ایتتن صتتفت ظهتتور
بتترای بعضتتی از ایتتن بزرگتتواران
ّ
موقعیتهاست؛ فردی از راویان دشمن میگوید:
بیشتری داشته است .کربال یکی از این
َ
ً
ً َُ َ ُ َ ُ
أشاُ ِمنه؛ ُ
کثوراُق ُُق ْ ُدُق ِت ُُاه ُُبیتهُ َ ُوُوَّدهُوُاصحابهُا ْر َب َ ُُ َج ُ
واَّللُماُرأی ُ ُُ َم ُ

بتته ختتدا ستتوگند کتته دل شکستتتهای ایتتن چنتتین کتته تمتتام اصتتحاب و اهلبیتتت و
فرزندانش کشته شده باشد و این گونه برخوردار از ّقوت قل باشد ،ندیدهام.

زمانی که حضرت جن

تن به تن را آغاز کترد ،هر یتک از نیروهتای دشتمن کته در مقابتل او

قرار میگرفت ،به هال کت میرساند .عمربن سعد که احساس کرد کستی را یتارای همتاوردی
او نیستتت بتتر ستتپاهیان ختتویش نهی ت

زد :وای بتتر شتتما! آیتتا متتیدانیتتد بتتا چتته کستتی جن ت

میکنید؟ این فرزند آن پدری است که شتجاعان عترب و دلیتران آنتان را بته هال کتت رستانده
استتت .رو عل تتی در پیک تتر اوس تتت .ک تته در ای تتن زمتتان از هتتر طتترف بتته امتتام هجتتوم آوردنتتد.
(طبری)259/6 :1380،
رسول اکرم

در تمام فضایل و کماالت انسانیاز جملته شتجاعت ستمبل جامعته بتود.

او در مورد امام حسین

میفرماید:

و امتتا حستتینم شتتجاعت و ستتخاوت را از متتن بتته ار

)67/13 :1409

بتترده استتت( .متقتتی هنتتدی،

ْ
َّ َّ ُّ َّّ
ون َّصتتبر َّ
النبتتی َّحت ّترض ْال ُمت ْتؤمنی َّن َّعلت َّتی ْالق َّتتتال إن َّی ُک تن ّمتتن ُک ْم ع ْشت ُتر َّ
ون َّی ْغل ُبتتوا
ی تا أیهتتا
ْ َّ َّ ْ َّ َّ ُ ّ ُ ّ ْ َّ َّ ْ ُ ْ َّ ْ ّ َّ َّّ َّ َّ َّ ُ ْ َّ َّّ ُ ْ َّ ْ َّّ َّ ْ َُّ
مائتین و إن یکن منکم مائة یغلبوا ألفا من الذین کفروا بأنهم قتوم ال یفقهتون (انفتال .)65/
بیست نفر مؤمن صابر از شما بر دویست نفر از کسانی که کافر شدهاند غالت

نفر صابر از شما بر هزار نفر از کسانی که کافر شدهاند ،غال

است که کفار مردمی هستند که نمیفهمند ،غال

متیشتود و صتد

میآید و این غلبته بته علتت ایتن

بودن بیستت نفتر متؤمن در برابتر دویستت

کافر ناشی از ایمان به خداست و ایمان به خدا نیرویی است که هیچ نیروی دیگری معتادل

فهتتم صتتحی استتت و فهتتم صتتحی صتتاحبش را بتته هتتر خلتتق و ختتوی پستتندیدهای متصتتف

میستازد و او را شتجاع و بتا شتهامت و پتر جترأت و دارای استتقامت و آرامتش قلت

و وثتوق بته

خدا بار میآورد( .طباطبایی)162/9 :1378 ،
َّ
َّّ َّ َّ
َّ َّ َّ ُ َّ َّ ْ
اهلل قو ّی َّعز یز (مجادله  .)21/قضتا و قتدر پروردگتار ایتن
اهلل ألغل َّب َّّن أ َّنا َّو ُر ُسلی إن
کت
چنین نوشته شده است که من و پیغمبرانم همیشه غال

و مجاهتتدین استتالم از لحتتاظ منطتتق و دلیتتل متتیباشتتد ز یتترا کتته بتتر استتاس فطتترت

انستتانها پایه گتتذار ی شتتده استتت .در احادیتتث شتتجاعت امتتام حستتین

متتورد تحستتین و

تشویق مالئکه از جمله جبرئل بوده است(.ابن اثیر)20/2 :1420،
حضت ت تترت امت ت تتام حست ت تتن

ش ت ت تجاعت و هیبت ت تتت سیدالشت ت تتهداء

را نظیتت تتر پت ت تتدرش

...

و ائمتته

هستتیم ،غالت

بتودن پیغمبتران

نگرش قرآنی بر سیره اخالقی امام حسین

آن نبوده و در برابر آن تاب مقاومت نمیآورد .زیرا کته بته دستت آوردن نیتروی ایمتان مبنتی بتر
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امیرمؤمنتتان

میدانتتد .شتتجاعت و جتترأت امتتام حستتین

جوانی نقش یک جن
ام تتام حس تتین

باعتتث شتتد وی از آغتتاز دوران

را فرماندهی کند( .قمی)258/1 :1390،

ص تتفین را برعه تتده داش تتت و

در س تتی و دو س تتالگی فرمان تتدهی جنت ت

همچتون شتمع میستوخت و بته دیگتران روشتنایی میبخشتید .او زمتانی کته ستپاه بتیمتتروت

شام فرات را اشغال نمودهاز دسترسی متردم کوفته و یتاران علتی
امیر مؤمنان

بته آن ممانعتت کردنتد بته

گفت :اجتازه میدهتی متن ختود شخصتا بته ستوی فترات حملته نمتوده و آن را

آزاد ستتازم؟ متتوال اجتتازه داد .امتتام حستتین در راس ده هتتزار نفتتر حملتته را آغتتاز کتترد و بتتا تمتتام

شتتجاعت ستتپاهیان شتتام را وادار بتته فتترار نمتتود و آب را تصتترف کتترد .خبتتر شتتادی آن بتته امیتتر
مؤمنتتان

رستتید .وی بتته جتتای خوشتتحالی شتتروع بتته گر یتته کتترد و در علتتت آن فرمتتود :بتته یتتاد

روزهتای کتربالی حستینم افتتادم او در آن روزگتار در سترزمین کتربال غر یت

شتتهادت میرستتد .اس ت

و تنهتا و عطشتان بته

او بتته ستتوی خیمتتهها روان می گتتردد و از ستتتم قتتاتالن حستتین

شکوه می کند.
َّّ َّ ُ َّ ّ ُ َّ َّ َّ
التتذین یبلغتتون رس تاالت اهلل (احتتزاب)39/؛ آنتتان کتته رستتاالت و پیتتامهتتای الهتتی را بتته
متردم متتیرستانندَّ .و ی َّخ َّشت ْتو َّن ُه (احتزاب )39 /؛ و از ختتدای خودشتان متتیترستند و یتتک ذره
َّ
خالف نمیکنند ،پیام را کم و زیاد نمیکننتد ،از راه حتق منحترف نمتیشتوندَّ « .و ال ی َّخ َّش ْتو َّن
َّ
َّ
أ َّح تتدا إ ّال َّ
اهلل »(اح تتزاب  )39/و در ادای رس تتالت و تبلی تتغ احک تتام از اح تتدی ج تتز خ تتدا ب تتیم

سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

ندارند(.طبرسی)131/20 :1360 ،

.9-3اخالقاقتصادی،کمکبهاقشارنیازمندجامعه

با توجه به اهمیتت انفتاق و تأ کیتد عملتی امتام حستین

بتر آن انفتاق دادن عطیته در راه

خدا و مرتفع ساختن احتیاجات مجتمع و انجام کارهای اصتالحی و کوشتیدن در پیتدایش
رفت تتاه عمت تتومی و ست تتاختن نابست تتامانیهت تتای اقتصت تتادی مت تتیباشت تتد .انفت تتاق تنهت تتا پت تتر کت تتردن
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مستتتمندیهتتا نیستتت ،بلکتته بتتا خودستتازی انستتان هتتم رابطتتهای دارد ز یتترا انستتان در ستتایه
گذشتتتها و ایثارهتتا روحشتتان رو الهتتی انستتانی متتیگتتردد کتته بتتر ایتتن استتاس نداشتتتن و نتتدادن
کمال نیستت ،بلکته بته دستت آوردن و از ختود جتدا ستاختن عامتل ستازندگی انستان استت.
(مطهری)70/2 :1376 ،

َ َ ْ َ ُ َ
ْ َ
َ َ ُْ ُ َ َْْ َ ُ ُ َ َ َ َ
وةُ
ونُاَّصل ُ
بُ ُوُ ُی ُِق ُ
ونُ ِباَّ ُغ ُی ِ ُ
بُ ُِف ِ ُهُ ُه ًدىُ َِّل ُ ت ُِقیُُ*ُاَّ ِ َُی ُُ ُیؤمن ُ
بُ ُلُ َُر ُْی َ ُ
کت ُ
ذ ُِال ُُا َُّ ِ ُ
َ َََْ ُ ْ ُ ُ
ُوُ ِمماُر عقناه ُُ ُی ِنفقون (بقره ُ.)3/2

روزی سیدالشتتهداء

بتته گروهتتی از مستتاکین برختتورد نمتتود کتته عباهتتای ختتود را بتتر زمتتین

انداخته و روی آن نشسته بودنتد و نتان خشتکی در پتیش رو داشتتند و متیخوردنتد .وقتتی کته
حضرت را دیدند او را دعوت کردند .حضرت

از اس

َُ َ ُ ُ ُْ ْ
لر ی ؛ُ(نح ُ)23 /
ک ُِ
اْل ْس َُت ُ
بُ
حی ُ
ِإن ُهُ ُلُ ُ
خداوند متکبر فخر فروش را دوست ندارد.

پیاده شد و فرمود:

و نزد آنان نشست و کمی نان تناول نمود .سپس به آنان گفت :همتانگونته کته متن دعتوت
شما را پذیرفتم شما نیز دعوت مرا بپذیرید .آنتان را بته خانته بردنتد و دستتور دادنتد کته از آنتان
پذیرایی شود و آنان را انعام داده نوازش کردند.

روزی متتردی بینتتوا کتته بتتر اثتتر فشتتار زنتتدگی جتتانش بتته ل ت

رستتیده و دستتتش از همتته جتتا

کوتاه شده بود به امید رسیدن به نوایی بته مدینته آمتد .او در آنجتا از کریمتترین و ستخیتترین
فتترد ستتؤال کتترد بتته او گفتتته شتتد :حستتین بتتن علتتی

شتتریفترین و ستتخیتتترین فتترد مدینتته

استتت .متترد بینتتوا در جستتتجوی آن امتتام بزرگتتوار بتته مستتجد آمتتد و حضتترت را در حتتال نمتتاز
بتته تتتو امیتتد بستتته و درب خانتتهات را کوبیتتده استتت ،تتتو بخشتتندهای و تتتو متتورد اعتمتتادی و
پتتدرت ن تتابود کننتتده اف تتراد فاستتق و تبهک تتار ب تتود .امتتام حستتین

بعتتد از شتتنیدن ستتخنان

وی رو بتته قنبتتر کتترد و فرمتتود :آیتتا از متتال حجتتاز چیتتزی ب ته جتتای مانتتده استتت؟ قنبتتر گفتتت:
بلتتی ،چهتتار هتتزار دینتتار دار یتتم .امتتام فرمتتود :قنبتتر! آنهتتا را حاضتتر کتتن کتته ایتتن شتتخص در
مص تترف آنه تتا از م تتا س تتزاوارتر و نیازمن تتدتر اس تتت .س تتپس ام تتام بتته منتتزل رفتتت و ردای خ تتود
داد و چنتتین پاستتخ فرمتتود :اینهتتا را از متتن قبتتول کتتن ،متتن از تتتو عتتذر م تیختتواهم و بتتدان کتته
م تتن بتتترای تتتتو مهربتتتان هستتتتم .م تترد نیازمنتتتد هتتتدایای امتتتام را از الی در گرفتتتت و گریستتتت.
امام پرسید « :آیا عطای ما را کم شمردی؟» گفت «:نته ،هرگتز بلکته بته ایتن نکتته متیاندیشتم

...

را کتته از بتترد یمتتانی بتتود از تتتن در آورد و دینارهتتا را در آن پیچیتتد و از الی در بتته آن متترد نیازمنتتد
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دیتتد .همتتانجتتا خطتتاب بتته امتتام

گفتتت :تتتا بتته حتتال ناامیتتد و متأیوس نشتتده هتتر کستتی کتته
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کتته ایتتن دستتتان پرمهتتر و بتتا ستتخاوت چگونتته در ز یتتر ختتاک پنهتتان خواهتتد شد(.مجلستتی،
)190/44 :1351

َ
ْ
ْ َ
َ
َ َْ َ
ُ
اَّللُ
یُ َع ب ِ ُُاَّنببا ِ ُُ َ ُوُ ُ ُ
باف َ ُ
ظُ َ ُوُاَّ َعب ُِ
یُاَّغ ب ُْی ُ
اءُ َ ُوُا َُّک با ِظ ِ ُم ُ
اءُ َ ُوُاَّضب َبر ِ ُ
یفُا ََّسب َبر ِ ُ
بونُ ِ ُ
بَی َ ُُ ُُی ِنفقب َ ُ
اَّب ِ ُ
بُ ْ ُ
اْل ْح ِس ُِنیُ ُ(/134آلُعمران)ُ .
حی ُ ُ
ُُ

 .4نتیجهگیری
امتتام حستتین

مقتتتدای بتتینظیتتر شتتیعیان بتتا بهتترهمنتتدی از مناقت

و فضتتایل انستتانی و

برخوردار از مقامات قرآنی مصداق بارز برخی از عبتارتهتای کتالم الهتی متیباشتد تتا هتر چته
بیشتر ار و منزلتت ایتن امتام همتام بیتان شتده باشتد و م ّ
تودت و دوستتی شتیعیان نستبت بته
حضتترت

هتتر چتته بیشتتتر یابتتد .امتتام حستتین

مبارزات نهضت رسول ختدا

تنهتتا امتتام خاصتتی هستتتند کتته پایتتههتتای

همچتون دیتن گر یتزی و فستاد و بتدعت در قیتام و شتهادت

ایشان نمودار است.
امتتام حستتین

بتته عنتتوان کشتتتی هتتدایت و نجتتات مظهتتر تمتتامی فضتتیلتهتتای ممتتتاز

انسانی میباشد که با عفو و گذشت رحمت و رأفت اسالمی را نمایان ستاختند و بتا رستیدن
به مقام شفاعت و طلت

وصتل بته مقتام صتالحین درجتۀ دیگتری از برتتری اخترو ی ایشتان بتا

توجه به آیات قرآن مطر گشته است .سیدالشهداء
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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با تأ کیتد بتر الزامتات اخالقتی و نهتی

از زشتیهتا آرامتش و خیتر را بترای مؤمنتان چته در ستط جامعته بتا ستالم و مالطفتت نمتودن و
چتته در محتتیط ختتانواده و حتتتی در بحبوح تۀ جن ت
داشتتتند .امتتام

تکتتریم و توجتته بتته همستتران را بتته ارمغتتان

بتتا پاستتخ دادن بتته نیکتتیهتتا ،خیتتر و احستتان نمتتودن را بتته انستتانهتتا یتتادآور

ساختند و با سفارش به تقوا در سخن و سیر خود ،بزرگتر ین توصیۀ الهتی را بیتان نمودنتد و
عاقبت خوش دنیوی و اخروی را از آن متقین میدانستند.
امام با مطتر نمتودن حت

بته نمتاز و تتالوت قترآن ،استتعانت از ایتن انتوار الهتی را بته همتۀ

مجاهتتدین آموختنتتد و اجتتازه نتتداد شتترایط ستتخت و طاقتتت فرستتای زنتتدگی سستتتیای در
انجام عبادات ایشان پدید آورد .ایشان با استقامت و رضایت داشتن بر قضای الهتی ذلتت
و ختتواری دشتتمن بتتیرحتتم را نمایتتان ستتاخت و پایتتان نیتتک را کتته هرگتتز دستتتخوش تغییتتر و

مذمت نمیگردد به پیروانش نشان داد .و با انجام رسالت امر به معروف و نهی از منکر امت
رستتول ختتدا

را آ گتتاه ستتاختند تتتا دچتتار فستتاد دستتتگاه حکومتتت نگتتردد و قتتوام جامع تۀ

اسالمی را در برپایی این فریضه میدانستتند و در میتدان جنت
هال کت رساندن سپاه کفر و قوت قلبی برای اهتلبیتت
تکلیتتف الهتتی بتتود .امتتام

شتهامت امتام

باعتث بته

و ستپاهیان آن حضترت در ادای

بتتا رفتتتار مهرآمیتتز ختتود بتتا مستتتمندان بتتا ریشتتههتتای فخرفروشتتی

مبارزه نمود و اسباب کار ناامیدان را فراهم ساخت.

نگرش قرآنی بر سیره اخالقی امام حسین
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حیتتدری،

چاپ سوم.
 قمتتی ،ش تتیخ عب تتاس(1383ش) ،ستتفینة البح تتار ،مش تتهد :بنیتتاد پژوهشهتتای استتالمی،چاپ دوم.
 قمت تتی ،شت تتیخ عبت تتاس(1390ش) ،منتهت تتی االمت تتال ،تهت تتران :انتشت تتارات مبت تتین اندیشت تته،چاپ سوم.
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 قندوزی حنفی ،شیخ سلیمان(1418ق) ،ینابیع الموده ،بیروت :موسسه االعلمی. کلینتتی ،محمتتد بتتن یعقتتوب(1369ش) ،اصتتول کتتافی ،تهتتران ،انتشتتارات علمتتی استتالمی،چاپ اول.
 -کلینی ،محمد بن یعقوب(1388ق) ،اصول کافی ،تهران :دارالکت

االسالمیه.

 متق تتی هن تتدی ،ع تتالء ال تتدین عل تتی ب تتن حس تتام(1409ق) ،کنزالعم تتال ،بیتتروت :دارالفکتتر،138

چاپ دوازدهم.
 -مجلسی ،محمد باقر(1362ش) ،بحاراالنوار ،تهران :انتشارات دارالکت

االسالمیه.

 مح تتدثی ،جتتتواد(1385ش) ،پیامهتتتای عاشتتتورا ،ق تتم :انتشتتتارات زمتتتزم هتتتدایت ،چتتتاپششم.

 محمتتدی ری شتتهری ،محمتتد(1383ش) ،میتتزان الحکمتته ،قتتم :انتشتتارات دارالحتتدیث،چاپ دوم.
 مطهری ،مرتضی(1376ش) حماسۀ حسینی ،تهران :انتشارات صدرا ،چاپ چهارم. معرفتتت ،محمتتدهادی(1390ش) ،پرتتتو والیتتت ،تتتدوین :مجتبتتی خطتتاط ،قتتم :انتشتتاراتذوی القربی.
 مفید ،محمد بن محمد(بی تا) ،اإلرشاد المفید ،تهران :انتشارات اسالمی ،چاپ دوم. -مقت تترم ،عبدالحست تتین (1391ش) مقتت تتل الحست تتین

 ،قت تتم :انتش ت تارات شت تتریف رضت تتی،

چاپ دوم
 -مکارم شیرازی ،ناصر(1374ش) ،تفسیر نمونه ،تهران :دارالکت

االسالمیه ،چاپ اول.

نگرش قرآنی بر سیره اخالقی امام حسین
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