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 مقدمه

که در همان زمان ختود نیتز بته صتورت یتک حماسته ظهتور  عاشورا حماسه ای بگرک است 
که در آن اشک و ماتم ریخته می ای غم کرد؛ سپس به حادثه شود. هرچنتد  انگیز تبدیل شد 

عاشتتورا بتته همتتان   از انقتتالب استتالمی ایتتران بتتار دیگتتر چهتتر در قتترون اخیتتر بتته خصتتوص بعتتد
ریزنتد بلکته  است و مردم تنها برای امام حسین)ع( اشتک نمی نخستین خود بازگشته  چهر

ستتایند. انقتالب استالمی ایتران ایتن قیتام را رول حماستی ختود  رول حماسی این قیام را می
گر این حقیقت است  د تاریخ به خوبی نمایاناند. خو اند و در برابر ظالمان ایستاده قرار داده

کته  امیه بر بالد اسالمی، نشان از بی که عصر سالطین بنی عدالتی این خانتدان دارد. زمتانی 
کتردن  )ع( متوجه شدند، هدف اصلی حکومت بنیحسینامام  امیه بر بتالد استالمی، محتو 

کته  نتام رستول کردنتد. در ایتن زمتان بتود  عتتدالتی،  و بی تبعتیضاهلل)ص( استت، ایشتان قیتام 
 السالم( به او  رسید. بیدادگری، شکنجه و آزار شیعیان ائم  اطهار)علیهم

کتته امتتام حستتین)ع( و  کتتربال  بتتا پتتذیرش شتتهادت ختتویش آن را آبیتتاری  یارانشتتاننهضتتت 
کامتل هستتند  اند، بدون شک امری ساده نیست. چراکه ایشان نمونه کرده ای از یک انسان 

ایشتتان و یتتاران باوفایشتتان و البتتته  پتتس. گذاشتتتند نمی عرصتتهایتتن  پتتا در هتتدف بتتیکتته هرگتتز 
کتتتربال اهتتتدافی  از  فراتتتترکتتته  اند داشتتتتهختتتانواد  بگرگتتتوار آن حضتتترت بتتترای حضتتتور در عرصتتت  

تتوان امتام حستین)ع( و یتاران ایشتان را  مادیات، بلکه الهتی بتوده استت. بته همتین دلیتل می
کالم خداوند دانست:   مصداق این 

َتجْلَب  مأ  قَفْلسأ مأ  َْلُ ُ جدُ ّندِ  َر
َ
ِومُ   َل ِب

ُ
َّمأ  عْلِ لح  َعَََّل  ِب کرح  ِ  أ  ِ  أ وأ  َو

َ
ُضَّمأ  ِب (أ ََ  أ  
ُ
 ِ  أ  ِب

ن ح  (أ نِءوَ   ََ
وس َفْل)دَ ِرُجنوس َو  هنْلَجُر خأ

ُ
مأ  ِ ن أ  ِب وُووس َو  ِ ینْلِره 

ُ
ُلنوس َو  تنْلَعُلوس َو  َسنِبمِک  ِی  ِب ًِ  ُت

ندَ  َر ِ کید
مأ  َْلُ ُ مأ  َو  َسمَْلهِتمأ  َعلأ ُ ِخَللدَ ٌح  َْلُ أ ْل ِهی َج د ْل ِ  أ  َتجأ ِْتَ ْلرُ  َتأ ْنأ َ ِْل  ِ  أ  َثوسبْلً  َاْلأ  َاهَّلِل  ِع أ

َْلُه  َاهَّلُل  َو  ُ   ِع أ وسِبا؛ ُح أ  َا)ثدَ
کتتتترد دکتتتته  یقینتتتتًا متتتتن عمتتتتل هتتتتیچ  پتتتتس پروردگارشتتتتان دعتتتتای آنتتتتان را اجابتتتتت 

کتتته همتتتته از یکدیگرنتتتد تبتتتتاه نمتتتتی کننتتتده عمل  کنم؛  ای از شتتتتما را از متتترد یتتتتا زن 
کتتته  کستتتانی  کردنتتتد و از خانهپتتتس   هایشتتتان رانتتتده شتتتدند و  دبتتترای ختتتدا  هجتتترت 

کشته شدند، قطعًا بدی هایشان را محو خواهم  در راه من آزار دیدند و جنگیدند و 
کتته از زیتتتِر ددرختتتاِن  آن نهرهتتتا جتتاری استتتت، وارد  بهشتتتت کتترد و آنتتان را به هایی 
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کته پتاداش نیکتو نت می زد اوستت کنم دکه  پاداشی است از ستوی ختدا و خداستت 
 (.195عمران:  )آل

کتتته می توانتتتد مصتتتداقی از آن  همچنتتتین در آیتتتاتی دیگتتتر نیتتتز همتتتین ستتتخن آمتتتده استتتت 
 حضرت و یارانشان باشد: 

نَتِوی قَل قْلِعنُْلوَن  ی أ ِ یخَ  ِ نَ   َا)أ ن أ   ُ و    َغمن ُ  َا أ
ُ
رِ  ِب نَر جْلِهنُْلوَن  َو  َا)ضدَ ُ  َاهَّلِل  َسنِبمِل  ِی  َا أ

مأ  وسَِلِ  أ
َ
أ ُیِ ِهمأ  َو  َِ  أ

َ
َل  ِب جْلِهِْلوَ   َاهَّلُل  َفضدَ ُ مأ  َا أ وسَِلِ  أ

َ
أ ُیِ ِهمأ  َو  َِ  أ

َ
قْلِعِْلوَ   َعَک  ِب  َو  َ َرَجًة  َا)أ

ین َو  َاهَّلُل  َوَعَْل  کندً  ُ أ َأ َل  َا جْلِهِْلوَ   َاهَّلُل  َفضدَ ُ قْلِعِْلوَ   َعَک  َا أ نراً  َا)أ جأ
َ
ٌح  ِب َعِظمِنًْل  َ َرجنْل

کْلَن َاهَّلُل  ًة َو  َ ِیَ ًة َو َرْحأ ُم َو َ غأ   َغُیورًا َرِحمًِْلا؛ِ  أ
که بدون بیماری جسمی دو نقص مالی و عذر دیگر، از رفتن به  گروه از مؤمنان  آن 

کردنتد و  در خانته نشستتند، بتا آن کته بترای اهتدافی در راه  جهتاد ختودداری  هتایی 
کستانی را  خدا با اموال و جان هایشان به جهاد برخاستند، یکستان نیستتند. ختدا 
نشتینان  ای بگرک بتر خانه کنند به مقام و مرتبه هایشان جهاد می که با اموال و جان

گتتروه  را دبتته ختتاطر ایمتتان و عمتتتل  برتتتری بخشتتیده استتت؛ و هتتر یتتک داز ایتتتن دو 
کنندگان را بر خانه نشینان دبی ُعذر   صالحشان  وعده پاداش نیک داده و جهاد 

زش و رحمتی ویژه هایی و آمر به پاداشی بگرک برتری داده استی به درجات و رتبه
 (. 96-95از سوی خود؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است )نسا : 

که اسالم درخطر باشد و امکتان تستلط بتر مشترکان و ظالمتان وجتود داشتته باشتد.  جایی 
استالمی بتر تمتامی مستلمانان واجت    تقدیم جان، متال و فرزنتدان در جهتت اصتالل جامعت

گتوا امتام حستین)ع( و یتاران بگرگوارشتان در   هتای مخلصتان ه تالشاست. تاریخ اسالم ختود 
هتای ایتن  اعتالی اسالم است؛ اما آنچه در این موضوع اهمیت بسیار دارد اهداف و انگیزه

 قیام است.
کتاب دانشتنام  ها و مقاالتی نگاشته شتده استت. از جملته:  دربار  پیشینه این موضوع، 
شتهری، نشتر  جلتد(، اثتر محمتد محمتدی ری 13) اریخامام حسین)ع( بر پایه قرآن، حدیث و تت

 حماسته حستینی. 1388موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، ستازمان چتاپ و نشتر، ستال 
تتتتاریخ امتتتام حستتتین)ع(  . 1394جلتتتد(، اثتتتر مرتضتتتی مطهتتتری، انتشتتتارات صتتتدرا، ستتتال  2)

ریزی  امته، اثتر جمعتی از نویستندگان، تهتران ستازمان پتژوهش و برنموسوعة اإلمام الحستین)ع(
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الدین فارسی، تهران: نشر آبگین رایان،  اثر جالل امام ناشناخته حسین بن علی)ع(،آموزشی. 
شتهری و ترجمته مهتدی  ؛ اثتر محمتد محمتدی رینامه امتام حستین)ع( شتهادت. 1388سال 

مهریتتتتزی و محمتتتتد متتتترادی و عبتتتتد الهتتتتادی مستتتتعودی، قتتتتم موسستتتته علمتتتتی فرهنگتتتتی دار 
یتتدان،الحتتدیث، ستتازمان چتتاپ و نشتتر.  اثتتر محمتتد شتتفیعی مازنتتدرانی،  عاشتتورا حماستته جاو

(، امتتتام حستتتتین)ع( و قتتتترآن؛ اثتتتتر قتتتترآن و امتتتتام حستتتتین)ع. 1388تهتتتران: نشتتتتر مشتتتتعر، ستتتال 
. 1393هتتای تفستتیر و علتتوم قتترآن، ستتال  محمتتدعلی رضتتایی اصتتفهانی، قتتم: نشتتر پژوهش

، متتت استتالمیحکو، اثتتر عبتتداهلل امینتتی، مجلتته «هتتا نهضتت سیدالشتتهدا ، اهتتداف و انگیزه»
، اثتر «هتای حستینی و مهتدوی هتای مشتترک قیام اهتداف و انگیزه. »25، شتماره 1381پاییز 

فلستتتفه . »75، شتتتماره 1384، بهمتتتن و استتتفندماه، مبلغتتتانعبتتتدالکریم پتتتاک نیتتتا، مجلتتته 
. 3شتماره ، پیش1382، پتاییز تاریخ استالم در آینته پتژوهش، اثر محسن رنجبر، مجله «عاشورا

گر» ، 1382، اردیبهشت معرفت؛ اثر محسن رنجبر، مجله «ایانه از قیام عاشورابرداشت دنیا 
 .65شماره 

کرده کتته اواًل چنتتدین موضتتوع را در  امتتا ایتتن آثتتار بخشتتی از ایتتن موضتتوع را بررستتی  انتتد. چرا
کرده اند؛ و دیگر اینکته، آثتار و پیامتدهای قیتام امتام حستین)ع( را در یتک  یک مقاله بررسی 

کتترده کوشتتیدهانتت ُبعتتد بررستتی  کتته همتتان بررستتی  استتت بتتا شتتیوه د. امتتا مقاّلتت  حاضتتر  ای نتتوین، 
کند.  موضوع بر اساس شواهد تاریخی و سخنان امام حسین)ع( است، بررسی 

به جهت اهمیت این موضوع، و اینکه انقالب متا نیتز متتأثر از پیامتدهای عاشتورا استت، 
کوتتتاه بتته ایتتن کتته در ایتتن مجتتال  ستتؤال اصتتلی پاستتخ دهتتد:  نگارنتتد  ایتتن مقالتته بتتر آن شتتده 

 های اصلی قیام عاشورا چیست؟ اهداف و انگیزه

 های اصلی قیام عاشورا . انگیزه1
که به قرار زیر است:  امام حسین)ع( با قیامشان علیه ظلم به دنبال اهدافی بودند 

.احیاید نو نت1-1
ست، چراکه ا نهضت خونین امام حسین)ع( و یاران باوفایشان برای اهداف واالیی بوده

کتته آن  ممکتن نیستتت آن امتتام بگرگتتوار بی کننتتد. بایتتد مطمتتئن بتتود  دلیتتل جتتان ختتویش را فتتدا 
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کته  حضرت و یارانشان به دنبال اهدافی واالتر و باالتر از تمنیات مادی این دنیتا بودنتد. چرا
کردنتد. در واقتع هتدف آن  اگر هدف مادیات بتود، امتام در ایتن راه جتان و متال ختود فتدا نمی

ها بته  بگرگتوار احیتای دیتن و ستنت بتود. بته دلیتل اینکته دیتن، راهگشتای تمتامی انستان امام
کتته افتتراد بگرگتتی همچتتون  یتتدان استتت. اهمیتتت دیتتن از آن جهتت استتت  ستوی ستتعادت جاو

ظالمتتان و ستتتمگران مخلصتتانه   امتتام حستتین)ع( جتتان ختتویش را بتترای نجتتات آن از ستتلط
کردند. امام خمینی)ره( تعبیر بسیار زی  بایی فرمودند: تقدیم 

کردنتد.  که فرزندان پیغمبر جان خودشان را فدای استالم  اسالم همچو عگیز است 
هتا، بتا آن اصتحاب، بترای استالم جنگیدنتد و  حضرت سیدالشهدا)ع( با آن جوان

کردند )موسوی خمینی،  (.8/151: 1386 جان دادند و اسالم را احیا 

یه زنده بود ق که معاو هم اجتازه  یام نکردند و حتتی بته دیگترآناما آن حضرت)ع( تا زمانی 
کار بود بته همتین دلیتل  کرد و بسیار فری  دادند. چراکه معاویه ظاهر دین را رعایت می نمی

 خطاب به محمد بن بشر َهْمدانی و سفیان بن لیلی َهْمدانی چنین فرمودند: 
ُجن نِم  نْل  سَم هنَءس س) دَ ًِ ُ ََ  س ِهئح ِ  َّم ِحل نْل ِ ن  أحننِس 

کلدُ ینُة  َحمنْل، ِلمَّ   ُل ]أی ُ (ْلِو
مَ  سهَّلُل َ) ْل و و ع م ْل ُرشَْل ْل و َل یََّل ْل إ  أ ُیِ  ْلَف،  ، َرَجو ْل أن  خ ُُ أحمْلم  َفِإن هیِلق و أ 

ِ نُ وَنا قنننل  أ َُ ننِءوَ  ُهننمأ 
س َو س)دَ َقنوأ ننِءوَ  سعدَ

َج نة سَننْلیِف ی  (هننْل 128قِإندَ سهَّلَل َ نَ  س)دَ ا؛ ق
ؤ 1426؛  نننمنّن، 151 2ؤ 1397سَننن  جنننْلَر قس)نننبنوریا،  ؛252ؤ 1416بنننْلترس)(لومقَا، 

 ا؛ 488 3
که این مرد )معاویه( زنده است، هم  شما باید در خانه خود بنشینید  تا هنگامی

که ختدا بترای متا نیتک بگگینتد و بته  یم  ک شد و شما زنده بودید، امیدوار گر هال و ا
کتتته بی باتقواپیشتتتگان و  گمتتتان، خداونتتتد، راهمتتتان درآورد و بتتته خودمتتتان واننهتتتد 

 نیکوکاران است.

یه بعد از پدرش به ناحق بته خالفتت رستید، بترخالف پتدر هرگونته  که یگید بن معاو زمانی 
کته در دوران یگیتد چته بتدعت فسقی را انجام می گتواه آن استت  هایی وارد دیتن  داد و تاریخ 

کم نتتابودی  زوال و کتتم رو بتته  شتتد. بتته همتتین دلیتتل امتتام حستتین)ع( وقتتتی دیدنتتد دیتتن ختتدا 
 گونه نوشتند:  ای به سرشناسان بصره این است، برای احیای دین و سنت، در نامه
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َة َتنننْل س مَتنننَ و إندَ س)ِبْلَعنننَة َتنننْل سحمُنننَ و ُ ِ(َشنننَ قسَننن  جنننْلَر قس)نننبنوریا؛  ننن دَ  إندَ س) دُ
 ا؛78 2ؤ 1397

گشته است.  سّنت، مرده است و بدعت، زنده و برافراشته 

اشورا در برابر لشکر عظیم عمر بن سعد هدف خویش را از امام حسین)ع( حتی در روز ع
که در دوران بنی کردند:  قیام، احیای دین و سنتی   امیه نابود شد بیان 

َة َتنْل  ندَ س) دُ دَ
َ
أ َِ کُتُب أ ْلِثِلَّم  َل َع(َجلوس َح د سخِبَ کم َخبهیؤ َو سهَّلِل  ْل أَعمُتَّم َح د أَعتین 

َم  َ یْلَق َتْل َنج َلَ، َفْلتنَْلم َ)َ(نلدَ سهَّلَل َعبنْلَرک و َع(نْل  یصنِلُذ س مَتَ، َو س) دِ ِ ْلوَ  َتْل ُعطد َُ ، َو س
َ ننْل رسِجنن   َعنن َّم، َو سرِج(ننوس إ  

َ
ُُ وِلننق، َفأ کننِره َعمُتَّم  َفننِإوس 

َ
ننَة َِننْلقْا، َفننأ ننق س دَ َِ

َِ َ ِبنمَّم  َِ ن َُ سَنَ    َ)َّنم َ  نیل أ َ) ن
وس َهل یصُلُذ َ)َّم َتنًک، أو ِ نلدُ َو أ ُیِ َّم َفْل ُظه

ْلُس و َج(َی   ُعِوَ  ل  أ َو  ِم سُ     یخَ إمیْل ْلل  أ َو َ)مَ  َْحَ ُة َو س)َ(بد ِم َو سََ  أودَ سََ  سَِ  َعَّدِ
نننِة قسَننن   َت ونننبُلغَّم َتنننوُم رسنننوم َ دَ َج سهَّللقْا ِی و ی أخنننیؤ هنننءسِن َسنننمْلس َشنننبْلِب أهنننِل س

کر،   ا؛ 325؛ مهْلنؤ 312ؤ 1414ع ْل
تتان بگتویم. بته ختدا ستوگند، نتزد شتما نیامتدم تتا آنکته عجله نکنید تا خبترم را برای

کته: ستّنت، ُمترده و نفتاق، ستر بترآورده و حتدود  نامه های بگرگاِن شما به متن رستید 
کتتته ختتتدای تبتتتارک و تعتتتالی اّمتتتت  الهتتتی، تعطیل شتتتده استتتت. پتتتیش بیتتتا، شتتتاید 

گتر آمتدنم را نتاخوش  محمتد)ص( را بتا تتو ستامان دهتد. ازایتن رو، نتزد شتما آمتدم و ا
ید، بازمی کشتتن متن بته صتالل  دار کته آیتا  گردم و شما هتم بته ختود آییتد و بنگریتد 

شماستتت یتتا ختتون متتن بتتر شتتما رواستتت؟ل آیتتا متتن، پستتر دختتتر پیامبرتتتان و پستتتِر 
پسرعموی او پسِر نخستین مؤمن نیستم؟ آیا حمزه و عباس و جعفر، عموهای من 

گفت  پیامبر خدا درباره من و دربار  براد کته: نیستند؟ آیا  رم به شما نرسیده استت 
 اند؟ل. این دو )حسن و حسین( َسرور جوانان بهشتی

ای به پیتروانش در بصتره نوشتت و آن را بتا یکتی از طرفتداران ختود بته  امام حسین)ع( نامه
 نام سلمان فرستاد. متن آن نامه چنین بود: 

ِ َننِ  َعننِک إ   ْل َ ننیخ َُ حمِی، ِ ننَ  س ْحِ  س)نن دَ ِِ َننِ  َِ ننِم سهَّلِل س)نن دَ ، َو سَْلحَ نن ِلننق َننِ  ِ  ننََّ ح
(نُْل؛  ََ ْل  ، َسنم  َعَلمَّم، أ د و َتمِ  َِ  سَْلمََثِ و   و َ  (و   َِ  َعِهح ْلر َج ، َو سُ  ِءِر َِ  س َتم ح
شننْلِ ،  مبننوس هَتَتنْلوس ُسننُبَل س) دَ ، َفنِإن ُتج َِ ِ و إ ْلَعننِة س)ِبننَْل

نمد ََ َفنِإّند أ عننوکم إ  إحمنْلِم َ (ننْلِلِم س
ی، وس) ننننننم قسْحنننننْلی  ، سَننننن  تًمبنننننة 134 3ؤ 1426؛ مهنننننْلنؤ 395 1ؤ 1426 منننننْلنج
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 ا؛ 231ؤ 1960س)ْلی وری، 
به نام خداوند بخشنده مهربان. از حسین بن علی به مالتک بتن َمستَمع و احنتف 

علیکمل اّمتا  بن قیس و ُمنذر بن جتارود و مستعود بتن عمترو قتیس بتن هیت م. ستالم
خوانم.  ها فرامی و میراندن بدعتهای حق  بعد، من، شما را به زنده داشتن نشانه

کنید، به راه گر اجابت   شوید. والسالم. های هدایت، رهنمون می ا

کتته یکتتی از اهتتداف قیتتام امتتام حستتین)ع( احیتتای دیتتن ختتدا و  بنتتا بتتر ایتتن، واضتت  استتت 
ها بتتتوده استتتت. هرچنتتتد حضتتترت و یتتتاران  ستتتنت رستتتول ختتتدا)ص( و از بتتتین بتتتردن بتتتدعت

کترد و بعتدها باوفایشان به شهادت رستیدند، ا متا ایتن شتهادت، آتتش زیتر خاکستتر را روشتن 
 بینیم. ثمر  آن را در قیام توابین و مختار ثقفی می

.قیاممسلحانهبراییارید نخدا1-2
تنها بتتتا سخنشتتتان ستتتعی در افشتتتای  امتتتام حستتتین)ع( در جهتتتت احیتتتای دیتتتن ختتتدا نتتته

ارزه پرداختنتد و تتا پتای جتان امیه داشتند، بلکه با شمشیر نیز علیه آنان به مبت جنایات بنی
کتته در زمتتان بنی دستتت سیاستتیون شتتده بتتود،   امیتته ملعبتت بتترای احیتتای دیتتن ختتدا، دینتتی 

یه با انگیزه های سیاسی دستور بته جعتل حتدیث داد. در ایتن  کوشیدند. در این دوران معاو
کست  قتدرت و ثتتروت  کست  وجهته بتود و برختی آن را ابتزاری بترای  دوران دیتن ابتزاری بترای 

گفتتت در ایتتن دوران چهتتر  دیتتن خدشتته ده بودنتتد. میکتتر دار شتتد. امتتا امتتام حستتین)ع(  تتتوان 
کتار را بتا  برای مقابله با بنی کردند با قیامشان به دیتن ختدا عتزت ببخشتند و ایتن  امیه سعی 

تقدیم جان خویش انجتام دادنتد. بته همتین دلیتل امتام حستین)ع( بته فترزدق )شتاعر بتگرک( 
کردند:  هدف از قیام خویش را چنین  بیان 

قَا نمطْلِن  تْلم سْل ْلم سَ یخ زَ ُق، إندَ هُ َلِم َتوم  َ)ِز وس طْلَعنَة س)شدَ ْلِعِرؤ یْل َفَر زَ ِق س)شد ِللَیَر
ِننوَر، َو  َخُ وس س َُ ننْلوَ  و َشننِه َُ وس س)َی ننْلَ  ِی سَْلرِض و أبَطُلننوس س ننُر َْ ْحِ  و أظ و َعَ کننوس طْلَعننَة س)نن دَ

وس ی أ وسِم س)ُیَقرسِم َو  ُ صَ ة   وِ  سهَّلِل و إعزسِز َشنرِعِم َو  سسَتأَثه َِ ِ و أَ ْل أو  َ   تْلَم  کیخ سَ  ْل
َج نة سَنْلیِف ی  (هنْل بنْلترس)(لومقَا،  منْل ق ُ(لأ کِلََُّة سهَّلِل ِهی س)أ هْلِ  ی َسبمِلِم، ِلَتَّوَن  َجِ س

  ا؛408ؤ 1416
گفتند: ای َفَرزَدقل این قوم، بته اطاعت ت امام حسین)ع( )خطاب به فرزدق شاعر( 
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از شتتیطان چستتبیدند و اطاعتتت ختتدای رحمتتان را وانهادنتتد و فستتاد را در زمتتین، 
کردنتتد و حتتدود الهتتی را باطتتل نمودنتد و شتتراب نوشتتیدند و امتتوال فقیتتران و  آشتکار 
کس بته قیتام بترای یتاری دیتن ختدا و  کردند. من، سزاوارترین  بینوایان را از آِن خود 

 م تا فرمان خدا، واالترین باشد.عزت بخشیدن به آیین او جهاد در راه او هست

کته امتام حستین)ع( نامتته ای  همچنتین در تتاریخ طبتری بته نقتل از ابوع متان َنهتدی آمتده 
نگاشتتت و بتتا یکتتی از وابستتتگانش بتته نتتام ستتلیمان بتترای ستتران ستتپاه بصتتره و بگرگتتان آنجتتا، 

س بن مانند مالک بن َمسَمع بکری، احنف بن قیس، ُمنذر بن جارود، مسعود بن عمرو، قی
کتته بتترای بگرگتتان دبصتتره   هیتت م و عمتترو بتتن عبیتتد اهلل بتتن معّمتتر فرستتتاد. متتتن نامتت  واحتتدی 

 فرستاد چنین است:
ِم، ُمدَ  ًِ ِم، َو سخًنْلَرُه ِلِرسنْلَ) ع  ُ ُبودَ َِ کَ َ ُم  ْلسقْا َعک َخلِقِم و أ َّدَ َ

َُ (ُْل، َفِإندَ سهَّلَل سصَطیف  ََ ْل  أ د
مننْلَمُه و َتَبَضننُم سهَّلُل إَ)مننِم و َتننْل َ َصننَذ  ننْل أهَلننُم و أو)  ک د ننِمقْا و  َِ ننَا  ننْل سرِسننَل 

لدَ ََ ِلِ(بننْلِ ِه و 
ءِلق، َفَ وم ْل و  َِ ْلِس، َفْلسَتأَثَ  َعَلم ْل َتوُ  ْل  قْلِ ِم ِی س) د ْلِس ِمَ  س) د

أوِصمْلَمُه وَرَثَتُم و أَحمدَ
 ِ نمد ََ نءِلق س َِ  

نْل أَحنمدُ ن   کِرهَ ْل س)ُیرَتَة و أحَببَ ْل س)(ْلِفمَة و َننُ  َ (َلنُم أ د ِ َعَلم نْل ِمدَ سُ  نَتَحمد
ِة  کتنْلِب سهَّلِل و ُسنن دَ َُ َرسنو  إَ)نمَّم ِجننَءس س)َّتنْلِب و أَ نْل أ عننوکم إ   َ(ثنن ََ ُه، للل و َتنْل  َعنَوَلد
َة َتْل س مَتَ و إندَ س)ِبْلَعَة َتنْل سحمُنَ و إن َع نََّ(وس َتنو  و ُعطم(نوس  َ ِبمِمقْا، َفِإندَ س) دُ دَ

شننْلِ   وننر طبننهی، أ ننهی أهننِْلکم َسننبمَل س) دَ ؤ 1418، وس) نننم َعَلننمَّم و َرَْحننُة سهَّلِل قسَنن  جه
 ا؛ 95ؤ 1419؛ س) ِْلوی، 265 4

گرامتتی  اّمتتا بعتتد، خداونتتد، محمتتد)ص( را بتتر خلقتتش برگگیتتد و بتتا نبتتّوت ختتویش، 
ستتتوی ختتتویش برگرفتتتت،  داشتتتت و بتتترای رستتتالتش برگگیتتتد. ستتتپس، ختتتدا او را به

کرده بود  درحالی شده بتود،  و آنچه برای آن فرستادهکه برای بندگانش خیرخواهی 
کتتته در میتتتان متتتردم،  کتتترد. متتتا خانتتتدان و اولیتتتا و اوصتتتیا وارثتتتان او هستتتتیم  ابتتتال  
کردنتد و  سزاوارتریِن مردم به جایگاه او هستیم؛ اّما قوم ما، جایگاه متا را از آِن ختود 
ما رضایت دادیم و تفرقه را ناخوش داشتیم و سالمت داّمت  را دوستت داشتتیم. 

کته آن  می ما کستی هستتیم  که به این حّق جانشینی پیامبر)ص( سزاوارتر از  دانیم 
گرفته است... فرستاده کتردم. متن،  ام را با این نامه به را به دست  سوی شما روانته 

کتاب خدا و سّنت پیامبر)ص( فرامی که بی شما را به  تردید، سّنت، مرده و  خوانم 
گفته گر  گشته است و ا کنید، شما را  ام را بدعت، زنده  بشنوید و فرمانم را اطاعت 
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 شوم. والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته. به راه هدایت، رهنمون می

 . بیعت نکردن با یزید و قیام در برابر او1-2-1
کته امتام حستین در راستتای یتاری دیتن  جهاد و قیام علیته ظالمتان نتوعی عبتادت استت 

با یگید بیعت نکرد چراکه پذیرش یگیتد همتان پتذیرش خدا، در ابتدای امر، در زمان معاویه 
گتترفتن  یتته بتترای  ظلتتم بتتود بتته همتتین دلیتتل امتتام حستتین)ع( قاطعانتته در برابتتر تهدیتتدات معاو

امتام حستتین)ع( خواهتان جنتتگ نبتود بلکتته خواهتان عتتدالت بیعتت بترای یگیتتد ایستتاد؛ امتتا 
که در دوران بنی که از امام خواستتند جهت  امیه نشانی از آن نبود بدین بود، عدالتی  زمانی 

گرفتتت. افتترادی کنتتد امتتام نپتتذیرفت و تصتتمیم بتته قیتتام  همچتتون محمتتد بتتن  بتتا یگیتتد بیعتتت 
کتته بیعتتت نمی کنیتتد و از یگیتتد بتتن  حنفیتته بتته ایشتتان پیشتتنهاد دادنتتد حتتال  کنیتتد ستتکوت 

کناره یه  کنید. اما امام فرمودند: معاو  گیری 
َب مِم  َِ ُم َخَرَج 

َ یخُ َفِإ دَ َُ ْل س ِ سهل و أ دَ
ین أخمِم و ُجلد ََ ِم و  َ ِیمِة،  و إخَوع  ََ ًَُِم إَلد َِْل ََ  س

ُم تْلَم َ)ُمؤ َحنْلح  َفِإ دَ
صمَحَة ِْلَ ِخُ  س) دَ َُ أ دَ ُهم َعَک و َ)  ْلِس إَ  و أَع دُ ََ أَحبدُ س) د یْل أخی، أ 

یننَة و یننَْل َننِ  ُ (ْلِو ننق َعنن  وة ًِ َتِبَ( َِ  ِجننْل ِ  ننق، َعننَ ذدَ 
لننِم أَحننمدَ َخَ َعننِ  سَْل صننْلِر َ ننْل  ِ ننَ  س

 ٌَ نْل م إ  َ یِ نق، َفنِإن بنْلی(وس َ)نق َْحِ ُْ نْلِس َفنْل ُع ، ُمدَ سبَ(ِف ُرُسنَلق إَ  س) د ََ سسَتَط(
ءِلق  یَ ق و َل َعقَلنق و  َِ ْلُس َعک َغمِرک َت ی ُقِص سهَّلُل  سهَّلَل َعک وِلق و إن أََجَ  س) د

وَمَعننق و َل َفضنَلق، إّند أخننْلُف أن نِم ُ ه َِ َعنْلُخَل ِ صنرس ِ نن  هنِءِه سَْل صننْلِر و  َل ینءِهُب 
ننُلم طْلِئَیننة  َ َ(ننق و سخننهی َعَلمننق،  ِ ََ م،  ُننَلُ ََ ننْلِس َفمخَتِلیننوَن  َعننأِ  ََجْلَعننًة ِ ننَ  س) د
نْل أونمُ(هْل َ  نْل و  هْل َ ی ْل و أبْل و س د کلدِ ِة  ِة، َفِإوس َخمُ  هِءِه سَل دَ ِم سَْلِس دَ ودَ

َفمقَتِتلوَن َفَتَّوُن ِْلَ
ْل أهًن 

قَاؤ َفِإّند وسِهنب  ینْل أخنیل لأَوَلدُ َ یخُ َُ نَ  تْلَم َ)ُم س  دَ
َ
م َ َّنَة، َفنِإِن سطََّأ تنْلَمؤ َفنْل ِة

ََ ِ ن   بنْلِم و َخَ جن َجِ ِِ س ِ نْلِم و َشنَ( ْل) د َِ  ََ ق ِ
ََ َِق  سُر َفَ بمُل وِلق و إن َ َبَ  َِق س)ْلد
َلْلح َح د َع ُظَ  إ   ْل یصمُ  أ  ُ  ََ َلْلح إ   ْلِس و َع(ِرَف ِع َْل و ََ ق أصَوُب س) د أی، َفِإ دَ ِلق س) دَ

نْلس  ََ قبْلًَل و َل َعَّوُن سَل وُر َعَلمنق أ ًِ  ْل یَّوُن َرأیْل و أحَ ُ ُم َعًََّن حیخَ َع َتقِبُل سَل وَر سس
رجو أن 

َ
، َفنأ ََ شنَیق

َ
ََ َفأ ْلبْلرسل تنْلَمؤ ینْل أخنی، َتنْل َ َصنح ًِ ُ هْل سس َِ أشََّل ِ لْل حیخَ َع َتْل

َخ  قنننْل قسَو لیسننن، 34 2ؤ 1413؛  یمنننْل، 84ؤ 1417 نننِ، یَّنننوَن َرأینننق َسنننْلیْلس ُ َوفدَ َج  ،
 ا؛176 17ؤ 1413؛ حبرسّن سصیهْلّن، 327 44ؤ 1403

امام حسین)ع( با پسران و برادران و پسراِن برادرانش و بیشتر خاندانش خار  شد، 
گفت: ای برادر منل تو محبوب به که به امام)ع(  تریِن متردم و  جز محمد بن حنفیه 
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کستی ستزاوارتر از تتو، نیندوختتهعگیزتریِن آنان نزد منی  ام. بتا  و خیرخواهی را بترای 
کنتتتاره بگیتتتر. ستتتپس،  پیروانتتتت تتتتا می یتتته و نیتتتز از شتتتهرها  تتتتوانی از یگیتتتد بتتتن معاو

گتر بتا تتو بیعتت  سوی مردم بفرست و آنان را به هایت را به پیک سوی خود بختوان. ا
گرِد جز تو جمع شد کردند، خدا را بر آن می گر مردم،  ند، خداوند با آن، از ستایی و ا
کتتته متتتن  کاهتتد و جتتتوانمردی و فضتتتیلتت از میتتان نمتتتی دیتتن و عقتتتل تتتتو نمی رود، 

گروهی از مردم درآیی، میانشان  می گر وارد یکی از این شهرها شوی و به نزد  ترسم ا
گروهی علیه تو شوند و بته جتآن گروهی با تو  هم بیفتنتد و در ایتن  اختالف بیفتد و 

گردی و بهتریِن این اّمت ازنظر شرافت ذاتی و نسبی، خونش ه میان، تو آما  نیزه ا 
بترادر متنل متن، »ترین و خودش خوارترین شود. امام حسین)ع( به او فرمود:  ضایع

گر آنجا جای مطمتئن و «. روم حتمًا می گفت: در مکه فرود آی. ا محمد بن حنفیه 
گر مطابق میلت نبو که راهی دمناس   است و ا زارها  د، به شنمحل استقرار بود، 

کوه کجا می ها و از شهری به شهری می و قّل   کار مردم به  کشد و آن  روی تا ببینی 
کرد. درست زمان، می که چه باید  کار، زمانی به  ترین رأی و دوراندیشانه دانی  ترین 
که به جد، به استتقبال رختدادها بتروی و هیچ دست می گتاه رختدادها بتر تتو از  آید 
کنی. امام)ع( فرمود:  که از پشِت سر، آن تر نیست این مشکل ای برادر »ها را دنبال 

کته نظترت استتوار و بتا توفیتق  کردی و دلسوزی نمودی. امیتدوارم  منل خیرخواهی 
 همراه باشد.

کوفتته  کتته عبتتد اهلل بتتن مطیتتع َعتتَدوی نیتتز در مستتیر  همچنتتین در روایتتتی دیگتتر آمتتده استتت 
 وت دادند و امام در جواب او فرمودند: مانند محمد بن حنفیه به حضرت پیشنهاد سک

قَا َسمرس إَ  س)َّوَفِة، َفْل َْتی إ   ْلمح ِ   ِ مْلِه س)َ(َ ِب، َفِإوس َعَلمنِم َعبنُْل سهَّلِل  َ یخُ َُ أتَبَل س
ََ و    أ ن

َ
نأ َِ قَا تْلَم إَ)منِم، َفقنْلَمؤ  َ یخَ َُ ی س

َ
ْل َرِب م  هْلُه ْل، َفَلَّد َُ  ُ طم ح س)َ(َْلِوی و ُهَو  ْلِز

ی ی کنْلَن ِ ن   ْل سََ  رسومس د قَاؤ  َ یخُ َُ  َ َ)ُم ل َفقْلَم َ)ُم س
َ
سهَّلل،  ْل أتَْلَ قل  ]َو سحَتَََّلُم َفأ

َلَغق، َفََّتَب إَ  أهُل س)ِ(رسِق یْلعوَ ین إ  أ ُیِ ِهمل َفقْلَم َ)ُم َعبُْل  ََ یَة  ْل َتْل  ٌِ ُ (ْلِو َ و
کُ ک سهَّلَل یْل سَنَ  رسنوم ؤ سَو نق، أ ُشنُْلک سهَّلَل ی  سهَّلل و ُحرَ نَة  سهَّلِل َُ  ُ طم ح سِْلسننِم أن ُع َْتَ

نین  ُحرَ ِة رسوم ََ ََ  نْل ی أینْلی  خ َطَلبن ِِ سهَّللقْا، أ ُشُْلک سهَّلَل ی ُحرَ ِة س)َ(َ ِب، َفَو سهَّلِل َ)ن
ننْلس، َو سهَّلِل آن ََ (ننَْلک أَحننْلس أ ََ خ َتَتلننوک َل هیننْلَوَن  ِِ ننق و َ)نن رَ ننُة سِْلسنننِم  سَ مننَة َ)مقُتُل دَ ُ ََ هننْل 

ق و ض ِلَبنین  ُع َْتَ ٌِ س)َّوَفنَة و َل َعَ(ن دَ یمح و ُحرَ ُة س)َ(نَ ِب، َفنن َعیَ(نل و َل َعنأ ُحرَ ُة ُتَر
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َخ ِ،    إَلد أن میِْن قسَو
َ
 ا؛ 605 3ؤ 1426؛  منّن، 161ؤ 1417سَ مَةل تْلَمؤ َفأ

کتترد و بتته آبتتی از آب امتتام حستتین)ع( بتته کوفتته حرکتتت  کتته  طرف  هتتای عتترب رستتید 
ی در آنجتا فترود آمتده بتود. چتون امتام حستین)ع( را دیتد، بته بن مطیع َعَدو عبداهلل

گفتتت: پتدر و متتادرم فتتدایت بتاد، ای فرزنتتد پیتتامبر ختدال بتته چتته کار  ستوی او آمتتد و 
کرد تا ایشان، پیاده شود. امام حسین)ع( به او فرمتود:  آمده کمک  از مترک »ای؟ و 

که خبرداری. عراقیان به من نامه نوشته «. اند سوی خود خوانده اند و مرا به معاویه 
گفت: ای فرزند پیامبر خدال به فکر حرمت استالم بتاش  عبداهلل بن مطیع به ایشان 

کته از  که مبادا دبتا شکستتن حرمتت تتو  هتتک شتود. تتو را بته ختدا ستوگند متی دهم 
کنتی. بته ختدا ستوگند،  هتک حرمت پیامبر خدا)ص( و حرمت عرب، جلوگیری 

گر آنچه را در اختیار بنی گتر تتو را بکشتند،  استت، بطلبتی، تتو را می امیته ا کشتند و ا
کتتس دیگتتری نمی هراستتند و بتته ختتدا ستتوگند، حرمتتت استتالم و  پتتس از تتتو، هرگتتز از 

کوفتته متترو بتته بنی قتتریش و عتترب، شکستتته می کتتاری  شتتود. پتتس نکتتن و بتته  امیتته، 
کرد و به راهش ادامه داد.  نداشته باش. امام)ع( از پذیرش پیشنهاد او خودداری 

گفتند تسلیم حکم پسترعمویت یگیتد حتی ب رخی افراد در روز عاشورا به امام حسین)ع( 
 باش، اما امام حسین)ع( چنین فرمودند: 

کترد و نظیتر  نه به خدا قستم، متن ختودم را بته دستت خویشتتن ذلیتل شتما نختواهم 
هتتا فتترار نختتواهم نمتتود. ستتپس فریتتاد زد: ای بنتتدگان ختتدال متتن از هتتر شتتخص  غالم

کتته بتته ر وز حستتاب، یعنتتی قیامتتت، ایمتتان نیتتاورد بتته پروردگتتار ختتودم و متکبتتری 
برم. آنگاه فرمودند: ُمردن باعزت بهتر از زندگی با ذلت است  پروردگار شما پناه می

؛ قمتتتتی، 44/192: 1403؛ مجلستتتی، 4/68: 1379)ابتتتن شهرآشتتتوب مازنتتتتدرانی، 
1414 :4/401  .) 

 و یتاری دیتن ختدا بتا یگیتد بتن پس ایشان ادعای خالفت نداشتتند بلکته تنهتا بترای اعتتال
یتته بیعتتت نکردنتتد. بتته همتتین دلیتتل وقتتتی متتروان، امتتام حستتین)ع( را بتته بیعتتت بتتا یگیتتد  معاو

 فرمان داد، امام)ع( فرمودند:
ََ َشنَططْل ِ نَ  س)َقنوِم ینْل َعظنمَی  ل َ)َقنْل ُتلن یَْل و ُهَو َرُجل  فْلِسنم  َبمَ(ِة وة َِ ّن  َوَ ق  أ َعأُ ُ 

َ)ننِل  َل أ)وُ ننق َعنن ننءی َ)َ(َ ننق رسننومس) دَ
(ننیخُ س)دَ

ننق س)لدَ ننق ِْلَ دَ ََ ی  ک َتو)  سهَّللقْا و أ نن
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، َفِإندَ َ   َ)َ(َ ُم رسوم ِْ َِّم َِ  أِ  س)(ْل ََ سهَّللقْا َل میَّنُ  َ)نُم و َل ِ  نُم  ُصلِب أَُق س
ننننْل سهل یننننَْلل ُمدَ تننننْلَمؤ إَ)مننننق َعننننیند یننننْل َعننننُْلودَ سهَّلِل، َفِإ د َُ(ننننِة وة ََ َُننننَ  إَلد أن یننننْلُعَو إ  

َُ رسنوم سومر (ن ِ َع ِطنُم أ)ِ نَ ُت ْل و َتنْل َ ِ مد ََ نْل َِ  فم ْل و 
مدُ ََ سهَّللقْا یقنوُمؤ  سهَّللقْا، َو س

ینَة َعنک  ُُ ُ (ْلِو ی
َ
َلقْلِم، َفِإوس َرِب َلقْلِم أب ْلِم س)طدُ َ ة  َعک آِم أ  ُسیمْلَن و َعَک س)طدُ َ دَ َُ نَفُة  َخِ س

طَ ُم، َفَو سهَّلِل َ)َقْل رَ  ََ وس  وس ِ  َبهی َفْلبُقه ی َفَلنم ییَ(لنوس  نْل سِ نه آُه أهنُل سَ ْلیَ نِة َعنک ِ  َبنِر َجنْلد
نننْلِر َعنننءسبْل ینننَْل  زسَ ُه سهَّلُل ِی س) د ْلبِ نننِم وة َِ نننِم، َفنننْلبَتنُهُم سهَّلُل  َج نننة سَنننْلیِف ی  (هنننْل  َِ ق

 ا؛149ؤ 1418؛ ی(قوب، 17 5ؤ 1411؛ سَ  أعَث س)َّوی، 346ؤ 1416بْلترس)(لومقَا، 
کتته او متتردی فاستتق  دهتتی، درحالی یعتتت بتتا یگیتتد، فرمتتان میوای بتتر تتتول آیتتا متترا بتته ب

کتته لغزشتتت بتتگرک استتتل ستتخِن بتتس بیراهتته گفتتتی. متتن، تتتو را بتتر  استتت؟ل ای  ای 
که تو بر زبان پیامبر خدا)ص( لعنت شدی، درحالی سخنت سرزنش نمی که  کنم 

هنوز در پشت پدرت، حکم بن ابی عاص بودی و لعنت شد  پیامبر خدا)ص(، 
که به بیعت با یگید، فرابخواند. ستپس امتام)ع( فرمتود: ای  جز این نمی تواند باشد 

که متا خانتدان پیتامبر ختداییم و حتق، میتان ماستت و  دشمن خدال از من دور شو 
کتته پیتتامبر ختتدا)ص( می حق ستتخن می هایمتتان، بتته زبان فرمایتتد:  گویتتد. شتتنیدم 

دگان، حرام است و خالفت بر خاندان ابوسفیان و نیز بر آزادشدگان فرزندان آزادش
یتته را بتتر منبتتر متتن دیدیتتد، شتتکمش را بشتتکافید. بتته ختتدا ستتوگند، اهتتل  چتتون معاو
مدینه، او را بر منبر جدم دیدند و آنچه فرمان یافته بودند، نکردند و خدا هم آنان را 

کرد. خدا عذابش را در آتش دوزخ بیفزایدل  به پسرش یگید، مبتال 

که مروان به ولید، حاکم مدی که به بیعت بتا یگیتد رضتایت زمانی  کسانی را  کرد  نه، اشاره 
گردن بزند، امام حسین)ع( به مروان فرمودند:  نداده  اند، 

رتْلِم  یک َعَلمق یْل ََ  س)زدَ ََ َعأُ  ُ 1َو ، َننُ  سهل ، أ  ََ ََ و َ)ُ  ن کنَءب َضرِب ُعُ یقل   َُنَ  َِ
َخَ  یُْل فْلِسم  شْلِرُب س سْلَ)ِة و وة ِ ة  و َ (ِْلُن س) د ُبودَ

ثِلِم و س) دُ یِ  و ِ ثک َل وبْلیُ  مِلِ ِِر و تْلِعُل س) دَ
نَفِة َو س)َبمَ(ِة  َخِ ْل َِ  

 ا؛14ؤ 1950قسَ  منْل سَک،  )َّ  ُ صِبُذ و ُعصِبحوَن أی ْل أَحمدُ
                                                   

یتم  از مهره« متروان بتن حکتم»استت و ختود  -که از زنان فرومایه بتود -«مروان»نام مادربگرک « زرقا ». واژ  1 هتای رو
که حسین)ع(  اندیش و خشن و نیرنگ خودکامه اموی بود و خود عنصری کج باز. او در محفل فرماندار مدینه 

کرده بود، حضور داشت و او را تحریتک می کته حستین را برای بیعت دعوت  ع( را رهتا نکنتد و در همتان )کترد 
گردن او را ب محفل، یا از او بیعت بگیرد یا بی  زند.سروصدا 
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گتردن زدن متن فرمتان می کبود چشمل تو بته  دهتی؟ نادرستت  وای بر تو، ای پسر زِن 
کتتتردی. متتتا اهل رستتتالتیم و یگیتتتد، فاستتتق، بیتتتت نبتتتّوت و معتتتدن  گفتتتتی و پستتتتی 

کند؛ اّما ما و شما  خوار و قاتل مردم است؛ مانند من، با مانند او بیعت نمی شراب
کدام منتظر می  یک از ما به خالفت و بیعت، سزاوارتریم. مانیم تا ببینیم 

کتته او دربتتار یتته را نیتتز عمتتل نکردنتتد چرا حتتق بتتودن امتتام   امتتا اینتتان حتتتی ستتخنان معاو
کته ایتن  کرده و در وصیت خود به مدارا بتا امتام حستین)ع( فرامیحسین)ع( اعتراف  خوانتد 

بن مخرمتة دربتاره بیعتت  بن عبداهلل بن مساحق بن نوقل مخنف از عبدالملک وصیت را ابی
 کند: نکردن امام حسین)ع( و احتمال قیام آن حضرت چنین نقل می

گردیتد مبتتال شتد، پستر هنگامی که موج  مترگش  ش یگیتد را که معاویه به مرضی 
گفت: پسرم؛ من رنج و محنت سفر و به اینجا و آنجا رفتن دبترای  خواست و به او 

کتترده کتتم  گتترفتن از متتردم  را از تتتتو  ام دکنایتته از اینکتتته ختتودم بتته شتتتهرهای  بیعتتت 
گرفتته مختلتف رفتتته کارهتتا را برایتت آمتتاده و مهیتتا  ام و از متردم برایتتت بیعتتت  ام  و 

کتت ستاخته گردنکشتان عتترب را در برابترت خاضتتع  ردهام، دشتتمنانت را سترکوب  ام، 
کته برایتت  ام، وحدت و یکپارچگی را برایت فراهم ساخته نموده ام. بر سر خالفتی 

کسی باکی ندارم جز چهار نفتر از قتریش: حستین بتن  بتن علتی و عبتداهلل برپاشده از 
کسی ا بکر، أّما عبداهلل بن أبی بن زبیر و عبدالرحمن عمر و عبداهلل که بن عمر،  ست 

گر ببیند غیر  بشدت در عبادت فرو رفته دعبادت او را به سختی انداخته است  ا
کتترد. أّمتتا  کستتی بتتاقی نمانتتده دکتته بیعتتت نکتترده باشتتد  بتتا تتتو بیعتتت خواهتتد  از او 

کمین حسین که أهل عراق در  گتر علیته  بن علی:  کنند، ا اند تا او را به قیام دعوت 
کرد و تو بر او چیره شدی از  ای مهم استت و حقتی  او درگذر؛ زیرا از خانوادهتو قیام 

گتتر ببینتتد  عظتتیم بتتر متتردم دارد. أّمتتا دعبتتدالرحمن  ابتتن أبتتی کتته ا کستتی استتت  بکتتر: 
کنتد. هنتری بتیش از  اند او هم همانند آنان عمل می همراهانش عملی انجام داده

کته ختود را بته زمتین چستبانده و چتون  بارگی و خوش زن کستی  گذرانی ندارد. ولتی 
گتر فرصتتی  شیر کمین است تا تو را بفریبتد و ا گرفته و م ل روباه در  به سویت خیز 

کرد او  کند عبداهلل به دست آورد به سویت حمله می گر با تو چنین  بن زبیر است، ا
کتتن )ابتتن جریتتر طبتتری،  را قطعه (؛ امتتا یگیتتد بتترخالف آنچتته 5/322: 1380قطعتته 
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کرد و آن امام همام  کرد عمل   را به شهادت رساند.پدرش برای اوصیت 

کتتته در دوران بنی متتتی ویتتتژه یگیتتتد،  امیتتته، بتتته بینیم آن حضتتترت بتتته دنبتتتال عتتتدالتی بودنتتتد 
یتته این گتتر بودنتد بایتتد زمتان معاو کته ا چنتتین  فرامتوش شتتده بتود؛ و هرگتتز بته دنبتتال جنتگ نبتتود 

یته  می کته حتتی معاو کار را نکردند و آن حضرت واقعتًا برحتق بودنتد، چرا که این  کردند حال 
تنها متدارا  کند. اما یگید نه کند و فرزند خویش را به مدارا با ایشان دعوت می آن اذعان می به

 نکرد بلکه ایشان را در قیام سراسر حق آن حضرت)ع( به شهادت رساند.
 با ستمگران ه. مبارز1-2-2

د، کاران و تجاوزگران ایستاد جنگی در برابر ستم نباید خاموش بود بلکه باید در برابر ستم
کتته در ایتتن صتتورت بتتال همتتته کتته ستتکوت در برابتتر ستتتم نتتوعی پتتذیرش ستتتم استتت  گیر  چرا

شتتوند. یکتتی از اقتتدامات در مبتتارزه بتتا  شتتود و صتتاحبان حتتق از حتتق ختتویش محتتروم می می
کته عبتارت از فتداکاری در راه حتق استتت و  1کاران، جهتاد استتماته ستتم و جانبتازی استتت؛ 

گر چه به قیمت جان ت گونته جهتاد در زمتان ختود پیتامبر تشتریع  مام شود. اینمبارزه با ستم؛ 
که سه هزار قشون اعزامتی استالم در برابتر دویستت  شد و بهترین نمونه اش جنگ مؤته است 

هتتزار قشتتون مجهتتز روم واقتتع شتتد و بعتتد از اینکتته ایتتن خبتتر بتته قشتتون استتالم رستتید، در مقتتام 
کته  اهللطال  و عبد  مشورت برآمدند و جمعی به ریاست جعفربن ابی بتن رواحته نظتر دادنتد 

کته جعفتربن  کشته شد و پس از مالقات با دشمن، فرماندهان سپاه پیامبر  کرد و  باید جهاد 
یتتدبن حارثتته و عبتتداهلل ابی بتتن رواحتته بودنتتد بتته ترتیتت  بتته قشتتون دشتتمن زدنتتد و  طالتت  و ز

 (. 2/682: 1375جنگیدند تا شهید شدند )کلینی، 
که بعد از  نمونه رحلت رسول خدا)ص( انجام شد و تأثیرات آن را در ایتن زمتان ای دیگر 

کتته  متتی بینیم همتتان جهتتاد استتتماته امتتام حستتین)ع( و یتتاران ایشتتان استتت. در روایتتتی آمتتده 
 امام حسین)ع( بعد از سخنانش با یاران حّربن یگید خطاب به مردم فرمودند: 

مدَ  ََ قوس و َع(ِرُفوس س َّم إن َعتدَ ْلُس  َفِإ دَ َِ أو   أهَیْل س) د هِلنِم یَّن  أریض هَّلِل و َننُ  أهنَل س)بمن ِْلَ
وِر َو  َ َج نْل َِ وَ  فنمَّم  نْلِئه نم، َو س) د عیخَ  نْل َ)نمَ  َْلُ

ِوَلیِة هَءس سَْل ِر َعَلنمَّم ِ ن  هنُ َلِم سُ نْلدَ َِ
                                                   

 شهادت طلبی .1
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کُتنُبَّم و َتنِْلَ َ  کْلَن َرأیَّم َغمَ   نْل أَعتنین  ُُ َحقدَ ْل و  کِرهُتِو ْل و َجِهل  ُُ س)ُ(ْلوسِن و إن أ 
َخ ِ، َِ  َُ َع َّم قسَو   ا؛ 170ؤ 1417ِم َعَک ُرُسُلَُّم، س َصَ ف

ید و حق را برای اهلش بته رستمیت بشناستید، ایتن، ختدا را  گر تقوا بورز ای مردمل ا
بیت، به سرپرستی این امر )حکومت( بر شتما از ایتن  کند. ما اهل بهتر خشنود می

کتتته حّقتتتی ندارنتتتد و میتتتاِن شتتتما بتتتا ستتتتم و تجتتتاو کننتتتد،  ز، رفتتتتار میمتتتّدعی آن، 
یتتد و حتتّق متتا را نمی گتتر متتا را ختتوش ندار شناستتید و نظرتتتان غیتترازآن  ستتزاوارتریم. ا

که نوشته  گردم. ها و فرستادگان شما به من رساندند، بازمی چیزی است 

کتته امتتام حستتین)ع( بتترای  کترده  همچنتین تتتاریخ طبتتری بتته نقتل از عقبتتةبن ابیعیتتزار نقتتل 
گتران خطبته خواندنتد و  ، در اهمیت قیام برای مبارزه با ستتم1ضهیاران خود و یاران ُحر در بی

 پس از حمد و ثنای الهی فرمودند: 
ننْلُس  إندَ رسننوم کثننْل  أهَیننْل س) د ننَ ِم سهَّلِل،  ْل ُ َِ سهَّللقْا تننْلَمؤ َ نن  َرأی ُسننلطْل ْل جننْلِئرس ُ  ننَتِحًند 

ِة رسوم ْلِلیْل ِلُ  دَ خ َُ ِم َو س)ُ(نْلوسِن، َفَلنم یَغمنر َعَلمنِم  سهَّلل، ی(ََُّل ی ِعبنْلِ  سهَّلِل  ِلَ(هِْل سهَّلِل،  نْلِْل َِ
ننْل َعننَک سهَّلِل أن یْلِخَلنُم ُ ْلَخَلننُمل أَل و إندَ هننُ َلِم َتنْل َ)ِز ننوس طْلَعننَة  کنْلَن َحقد  ، ِی(نلح و َل َتننومح َِ
نْل)یَف  َِ وس  نْلوَ ، َو سسنَتأَثه َُ ُلنوس س

وس س)َی نْلَ  و َعطدَ نُر َْ ْحِ  و أظ مطْلِن و َعَ کنوس طْلَعنَة س)ن دَ و ِم  س)شدَ
کُتننُبَّم و َتننِْلَ َ َعننَک  ننوس َحننرسَم سهَّلِل و َح دَ ننوس َحنَ)ننُم و أَ ننْل أَحننمدُ َ نن  َغمننَ ، َتننْل أَعتننین  أَحلد
َّم ُعصننمبوس  ًِ َُ(نن ََ ُُ َعننک  ِنن َ ََ ، َفننِإن  ننُءُ)وّند َّننم َل ُع ننِلَُّوّند و َل َتخ َّم؛ أ دَ ًِ َبمَ(نن َِ ُرُسننُلَّم 

َ یخُ َُ  َعِک، َو سَُ  فْلِطََّ  َُ َ ْل س
َ
َِ رسومُرشَْلکم، َفأ  َِ سهَّللقْا، َ ییسن َ نَ  أ ُیِ نَّم و  َة 

َُ(ن  ِ ن   ََ  ُُ ُُ َعهنَْلکم و َخَل(ن ؛ و إن َت َعیَ(لنوس و َ َقضن أهک َ َ  أهلنمَّم، َفَلَّنم ِی سسنَوة 
، َو  نی ُ  نِلمح   و أخی َو سَنِ  َعَّد

َ
أ َِ ، َ)َقْل َفَ(لُتِوهْل  ُ َّرح َِ أع ْلِتَّم، َفَلَ(ِهی  ْل ِهی َ)َّم 

وُر َ ِ  س نْل ی َّنُِف سَ غه ُُ و َ ن  َ َّنَِف َفِإمندَ َّنم أخَطنأُ  و َ صنمَبَّم َونم( َّنم، َفَحظدَ َِ غَتن دَ 
ونر طبنهی،  َ کْلُعُم قسَ  جه ََ َعک َ یِ ِم و َسمغیِن سهَّلُل َع َّم، وس) نم َعَلمَّم و َرَْحُة سهَّلِل و 

 ا؛48 4ؤ 1386؛ سَ  سثمر، 304 4ؤ 1418
کتتس فرمتتانر کتته ای متتردمل پیتتامبر ختتدا)ص( فرمتتود: هتتر  وای ستتتمکاری را ببینتتد 

شکند و بتا ستّنت پیتامبر  شمارد و پیمان خدا را می های الهی را حالل می حرمت
گنتاه و تجتاوز عمتل می خدا)ص( مخالفت می کنتد،  کند و میان بندگان ختدا بتا 

که او را به همان گفتار، بر او نیاشوبد، بر خداوند است  جایی درآورد  ولی با عمل و 
                                                   

که به چاه بنی یربوع، مّتصل است.1  . بیضه، نام آبگاهی میان واقصه و عذی  است 
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َبتتَرد. هتتانل اینتتان بتته طاعتتت شتتیطان چستتبیدند و طاعتتت  میکتته آن ستتتمکار را 
کردنتد و امتوال  خدای رحمان را وانهادند و فساد را آشکار و حدود الهی را تعطیتل 
عمومی را برای خود برداشتند و حرام خدا را حالل و حتالل او را حترام شتمردند؛ و 

کته برآشتوبد. نامته کسی هستم  و فرستتادگان  هایتان بته متن رستید من، سزاوارترین 
که مرا تسلیم ددشمن  نمی کردند  نهید.  کنید وا نمی شما بیعتتان را به من عرضه 

گر بیعتتان را به پایان برستانید، بته راه هتدایت رستیده اید. متن حستینم، پستر  پس ا
کنتتتتار شتتتتمایم و ختتتتانواده ام بتتتتا  علتتتتی و فاطمتتتته، دختتتتتر پیتتتتامبر ختتتتدا. ختتتتودم در 

گر چنتین نکنیتد و  های شما هستند و در من، خانواده الگویی برای شما هست. ا
کته بته جتتانم ستوگند، ایتتن از  یتتد  گتردن ختود بردار عهتدتان را بشتکنید و بیعتتتم را از 

کردیتد و فریت  که آن را با پدر و مادر و پسرعمویم، مسلم،  خورده  شما دور نیست 
که فری  دحمایت  شما را بخورد، پس به نصی  خود نرسیده;کسی اس اید و  ت 

یاِن خود شکسته است. به ا تباه نمودهآن ر کس پیمان بشکند، به ز زودی  اید و هر 
 کند. والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته. نیاز می خداوند، مرا از شما بی

که امام حستین)ع( ختود را معرفتی می مالحظه می فرماینتد متن حستینم،  کننتد و می شود 
کنتتار شتمایم و ختتانوادهپستر علتتی و فاطمتته، دختتتر پیتامبر ختتدا. ختتودم د هتتای  ام بتتا خانواده ر 

کته می گوینتد لشتکر عمتر بتن  شما هستند و در من، الگویی برای شما هست. پس دیگرانتی 
گزافی بیش نیست امام)ع( بعد از معرفتی ختود بیتان  سعد امام حسین)ع( را نمی شناختند 

کته ایشتان حتق هستتند که قیام ایشان علیه ظالمان استت و فرمودنتد  و باطتل آناننتد.  کردند 
کرده انتتد و چتته  پتتس امتتام عتتالوه بتتر بیتتان هتتدف از قیتتام ختتویش، حتتق بتتودن ختتود را نیتتز بیتتان 

که سخن فرزند فاطم  زهرا)س( وجود دارد؟  حجتی از این باالتر 
.اصالحامت1-3

کوفیان انگیز  اصتلی امتام حستین)ع( در قیتام بته شتمار  با آنکه در ظاهر پاسخ به دعوت 
کالم آن امام بگرگوار یکی از اهداف اصلی قیام، اصالل امتت و احیتای رود؛ اما م می کررًا در 

کته امربته دو فریض  امربه معروف و نهتی از  معروف و نهی از منکر یادشده است. به این دلیل 
کتته در صتتورت عتتدم  منکتتر یکتتی از مستتئولیت کتتاهش فستتاد استتت؛  های همگتتانی در برابتتر 

رود و  شتود و بته مترور اصتل دیتن از بتین متتی شکستته متی  های شتریعت در هتم انجتام آن، پایته
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کشتیده می کتتت و  شتتود. دو فریضته جامعته بتته فستاد و تبتتاهی  کتته قترآن یکتتی از دالیتل هال ای 
کرده و می کردن این فریضه معرفی   فرمایند:  انقراض اقوام پیشین را فراموش 

َن  َل کْلُ وس َ   َفَ(ُلوُه  ُ  َّرح  َع أ  یَت ْلَهوأ َأ َ(ُلوَن؛ سکْلُ و  ْل َ)ِب  ییأ
که مرتک  می کارهای زشتی  داشتتند. مستلمًا بتد  شتدند بازنمی آنان یکدیگر را از 

 (.79دادند )مائده:  بود آنچه را انجام می

کریم نتیج  ترک امربه معروف و نهی از منکتر را موجت   همچنین خداوند متعال در قرآن 
 فرماید: داند و می اختالف در جامعه می

َتَّ أ  قَو  نة   َّمأ ِ  أ  )أ  دَ
ُ
ُعوَن  ِب منرِ  ِإَ   ینْلأ خَ َأ وَن  َو  َا ُ ُر

أ
وِف  ینأ ُر (أ َ نْل أ َن  َو  َِ نوأ َ َّنرِ  َعنِ   یلأ ُ أ  َو  َا أ

ننق َِ و)
ُ
ننِْل  ننْل جننْلَمُهُم  ُهننُم  ِب (أ ََ َتَلُیننوس ِ نن أ  ُتننوس َو ِاخأ ننِءوَ  َعَی دَ

کْل)دَ ِلُحننوَن  َو َل َعَّوُ ننوس  یأ ُ َا أ
ا؛  مأ َعءسب  َعِظمی  ق َْلُ َِ و)

ُ
ٌُ َو ِب َبم ْل  َا)أ

که دهمه مردم را  به و گروهی باشند  سوی خیر داتحاد، اتفاق، الفتت،  باید از شما 
کار شایسته و پستندیده وادارنتد و  برادری، مواسات و درستی  دعوت نمایند و به 
کته یقینتًا رستتگارندی و دشتما ای  کار ناپسند و زشت بازدارنتد؛ و اینتان هستتند  از 

کتته پس کستتانی نباشتتید  ازآنکتته دالیتتل روشتتن بتترای آنتتان آمتتد،  اهتتل ایمتتانل  ماننتتد 
گروه کردند و آنتان را عتذابی بتگرک  پراکنده و  گروه شدند و ددر دین  اختالف پیدا 

 (.105_ 104عمران:  است )آل

کتتته خداونتتتد متعتتتال آن را ازجملتتته  معروف و نهتتتی از منکتتتر آن امربتتته چنتتتان اهمیتتتت دارد 
کرده و می مالک  ند: فرمای های برتری امت اسالمی معرفی 

أ  ُُ ةح  َخم َ  قک أ  دَ
ُ
َأ  ِب ِرَجن خأ

ُ
نْلِس  ِب وَن  ِلل د ُ ُر

أ
وِف  َعنأ ُر (أ َ نْل أ َن  َو  َِ نوأ َ َّنرِ  َعنِ   َعلأ ُ أ ُ نوَن  َو  َا أ  ُع أ  

ْلهَّلِل  ُل  آَ َ   َ)وأ  َو  َِ هأ
َ
َّتْلِب  ِب مأ  َخمراً  َ)َّْلَن  َا)أ ُم  َْلُ ُ ُ وَن  ِ لأ ُ أ   کَثُ ُهُم  َو  َا أ

َ
یْلِسُقوَنا؛  ِب  َا)أ

که دبرای اصالل جوامع انسانی  پدیدار شدهشما بهترین امتی ه کار  ستید  اید، به 
کار ناپسند و زشت بازمی شایسته و پسندیده فرمان می ید و داز روی  دهید و از  دار

کتتتاب  تحقیتتق، معرفتتت، صتتدق و اختتالص  بتته ختتدا ایمتتان می گتتر اهتتل  یتتد؛ و ا آور
دبه قرآن و پیامبرند  و  آوردند قطعًا برای آنان بهتر بود؛ برخی از آنان مؤمن ایمان می

 (.110عمران:  اند )آل بیشترشان فاسق

امتام حستین)ع( در وصتتیت ختویش بتته بترادر ختود محمتتد هتدف قیتتام ختویش را اصتتالل 
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کردند:  امت معرفی 
ْحِ   َِ ننِم سهَّلِل س)نن دَ خمننِم َِننْلؤ 

کَتننَب هننِءِه س)َوِصننمَة ِْلَ ُننْلضح و  ََ ننَْلوسةح و  َِ قَا  َ ننیخُ َُ َ َعننْل س
حمِی، هءس نْلَِ   س) دَ َِ وِف  َ یخُ َُ  َعِک َِ  أ  طْلِلبح إ  أخمنِم َِنْل سَ (نه َُ ِم س َِ  ْل أویص 

ننْلس َعبننُْلُه و  َّدَ َ َُ یق َ)ننُم و أندَ  ُْل أن َل إ)ننَم إَلدَ سهَّلُل َوحننَْلُه َل َشننه َْ َ ننیخَ یشنن َُ َ ِیمننِةؤ إندَ س ََ س
َة َو س) د  َ دَ َج ِ و أندَ س مد ََ ِ ِ   ِع ِْل س مد ََ ْل َِ یَب فهینْل َرسوُ)ُم، جْلَم  ْلَعَة آِعمة  َل َر ْلَر َحمد  و أندَ س) د

ننْل  ِطننرس و َل ُ یِ نْلس و َل ظْلمِلننْل و إمندَ ََ و أندَ سهَّلَل وبَ(نُِف َ نن  ِی س)ُقبننوِر و أّند َت أخنُرج أِشننرس و َل 
وِف و أْنی َعنِ  سُ  َّنِر و  ْلَ (ه َِ یُْل أن آُ َ   یقْا سر ِة َجْلد َِ ی س دَ  ِلَطَلِب سِْلصن

َُ َخَ ج
نیخَ س)َقنوِم  أسم َ  ََ ُنین و  ََ ی َِْلقْا و َ   َر دَ َعَک هءس أصِبُ  َح د یقِْنن سهَّلُل  َِ مَ ة  َجْلد

کِیخَ و هنِءِه َوِصنم  یننْل أخنی إَ)منق و  ننْل  م و ُهنَو َخمنُ  سَننْل ُننَلُ ََ ُنین و  ََ ِ و  َّنَم  مد ََ نْل َِ
َُ و إَ)مِم س مب قح مین  وسوی،  ْلهَّلِل َعَلمِم َعَوکل َِ  

 ا؛ 160 2ؤ 1418َعوفمیق إَلد
کاغذی خواستت و ایتن وصتیت را بترای بترادرش محمتد  امام حسین)ع( ُمرک  و 

طال   بن ابی بن علی نوشت: به نام خداوند بخشنده مهربان. این وصیت حسین
گتتواهی می کتته  بتته بتترادرش محمتتد، معتتروف بتته ابتتن حنفیتته استتت. حستتین،  دهتتد 

ستاد  اوست و حتق را از خدایی جز اهلل نیست و شریکی ندارد. محمد، بنده و فر
آیتد. خداونتد،  تردیتد، قیامتت می نزد حتق آورد و بهشتت و دوزخ، حتق استت و بی

که در قبر هستند، برمی همه انگیزد. من از سِر سرمستی و طغیان و فساد  کسانی را 
ام و  جویی اصالل در اّمت جدم بیرون آمده ام؛ بلکه تنها برای پی و ستم نشوریده

کتنم و بته ستیر  جتدم محمتد)ص( و پتدرم م خواهم امربه می عروف و نهتی از منکتر 
کتس مترا بته بن ابی علی کتنم. هتر  کته خداونتد بته طال )ع( رفتار  حق  حق بپتذیرد، 

کس این را از من نپذیرد، صبر می کنم تا خداونتد، میتان متن و  سزاوارتر است و هر 
کتته او ایتتن متتردم، بتته کنتتد و میتتان متتن و آنتتان، حکتتم براَنتتد  بهتتترین  حق قضتتاوت 

کمان است. این وصیت من به توستت، ای بترادر متن و توفیتق متن، جتز باختدا  حا
کردم و به  «.گردم سوی او بازمی نیست. بر او توکل 

معروف و نهتتی از منکتتر در مقایستته بتتا دیگتتر  امیرالمتتؤمنین علتتی)ع( دربتتار  جایگتتاه امربتته
 فرمایند: فرایض چنین می

هْل َو 
کلدُ  ِ ِب د
ِْلُم س)أ عأ

َ
َّنِر ِإَلدَ َو  ْل ِب ُ أ ی َعنِ  س أ أ وِف َو س)لدَ ُر (أ َ ْل أ َِ ِر   أ

َ َْل سْلأ هْلُ  ِی َسِبمِل سهَّلِل ِع أ جِ
َأ س

یِ س)ریض،  ی قشه دِ ج
َُ رح  حأ ََ َثةح ِی 

 ا؛306 19ؤ 1404؛ سَ  س  سَْلیْل، 542ؤ 1414کَ یأ
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معروف و نهتی از منکتر  کارهتای نیتک، حّتتی جهتاد در راه ختدا، در برابتر امربته تمام
یای پهناورچو  «.ن آب دهان است در برابر یک در

که برای یاران حر این گفتند:  همچنین در روایتی از آن حضرت آمده   چنین سخن 
للل ُمدَ تْلَمؤ أهَیْل  ِ َُ د ُم و أصحْلَب س ََ قَا َخَطَب أصحْل َ یخَ َُ ع  عقبة َ  أ  س)(مزسرؤ إندَ س

ْلُس، إندَ رسوم کثنْل ِلَ(هنِْل سهَّللقْا تْلَمؤ َ ن  َرأی ُسنلطْل  س) د نَ ِم سهَّلِل،  ْل ُ َِ ْل جنْلِئرس ُ  نَتِحًند 
ِة رسوم ْلِلیْل ِلُ  دَ خ َُ ِم َو س)ُ(نْلوسِن، َفَلنم یَغمنر َعَلمنِم  سهَّلِل،  نْلِْل َِ سهَّللقْا، ی(ََّنُل ی ِعبنْلِ  سهَّلِل 

ور طبهی،  ْل َعَک سهَّلِل أن یْلِخَلُم ُ ْلَخَلم قسَ  جه کْلَن َحقد  ، ِی(لح و َل َتومح ؛ 304 4ؤ 1418َِ
یِ س)نریض، 48 4ؤ 1386َن  سثمنر، س ؛ 271 2؛ مهننْلنؤ 15 2؛ مهنْلنؤ 13 1ؤ 1394؛ شننه

لیس، 505ؤ 1404سَ  ش(بم حرسّن،  َج  ا؛ 382 44ؤ 1403؛ 
عیزار: امام حستین)ع( بترای یتاران ختود و یتاران  تاریخ طبری به نقل از عقبةبن ابی

کتتس ُحتتر، ستتخن رانتتد ... و ستتپس فرمتتود: ای متتردم، پیتتامبر ختتدا)ص( فرمتتود:  هتتر 
که حرمت گذارد و پیمتان ختدا  های الهی را زیر پا می فرمانروایی ستمکار را ببیند 

کنتد و در میتان مردمتان بته  شکند و با سّنت پیامبر ختدا)ص( مخالفتت می را می
کته او  گناه و تجاوز عمل می گفتار بر او نیاشوبد، حّق خداست  کردار و  نماید و با 

که آن را در همان کند   کند. فرمانروا را می جایی داخل 

هایکوفیان.نامه1-4
کته آنتان بته ستوی  یکی از انگیزه کوفته ایتن بتود  های امام حسین)ع( برای حرکت به سوی 

 های آنان چنین بود:  ها نوشتند متن یکی از نامه امام حسین)ع( نامه
کته متؤمن و  ستوی حستین بسم اهلل الرحمن الترحیم، بته بتن علتی از طترف شتیعیانی 

کستی مسل کنل زیرا مردم در انتظار تتو هستتند و  مان هستند؛ اما بعد؛ فورًا حرکت 
 غیر از تو غمخوار آنان نیست. العجلل العجلل العجلل و الّسالم.

یتم، عترو بن قتیس، عمتروبن  بن ابجر، یگیدبن حتارث بن ربعی، حجار سپس شبث  بتن رو
 حجا  زبیدی و محّمدبن عمرو تیمی برای امام حسین نوشتند:

گیتاه زمتین روییتده. درختتان دارای  اما بعد؛ باغهای متا ستبز، میوه جتات رستیده، 
کته آمتاده و مجهتز استت بیتا.  برک شده است. هرگاه میخواهی بته جانت  لشتکری 
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 (.365: 1362سالم و رحمت و برکات خدا بر تو بر پدرت باد )مجلسی، 

کوفه رسیدند و متوجته شتدند  اما زمانی کته بته که امام حسین)ع( نزدیک  کته آن مردمتانی 
 اند خطاب به آنان فرمودند:  ایشان نامه نوشتند در مقابل ایشان ایستاده

کُتننُبَّم و  ننْلُس  سْنننْل َ (ننِءَرة  إَ  سهَّلِل عننز و جننل و إَ)ننمَّم، إّند َت آِعَّننم َحنن د أَعتننین  أهَیننْل س) د
ننُم َ)ننمَ  َ) ننْل إ ننْلم  )َ  ننق َعننَک َتننِْلَ َ َعننَک ُرُسننُلَّم؛ أِن ستننَْلم َعَلم ننْل َفِإ دَ َِ ََُّ( ننْل   سهَّلَل  ج
َ(ننلدَ

کم  خدُ إَ)منِم ِ ن  ُعهنو   ِِ ُُ َعک وِلق َفَقْل ِجَنُتَّم، َفنِإن ُع(طنوّن  نْل أطََّن ک  سُْلْلی، َفِإن 
َُ َعنن َّم إَ   کننْلِرهیخَ س َصننَ ف قننَْل ی  َ ِ ُُ إن َت َعیَ(لننوس وک نن وَ ننوسثمِقَّم أتننَْلم ِ صننَ کم، و

َُ ِ  ُم إَ)مَّم قسَ ءی أتَبل
کوی، سَ َّْلِن س)دَ َخ ِ   ا؛ 29 4ؤ 1408؛  وری، 169ؤ 1417و 

ای متتردمل ایتتن عتتذری بتته پیشتتگاه ختتدای عتتز و جتتل و شماستتت. متتن، نتتزد شتتما 
گفتند:  نیامدم تا آنکه نامه های شما به من رسید و فرستادگانتان بر من درآمدند و 

یم و شاید خدا، ما را به که پیشوایی ندار ِگر بر ما در آی  د آورد. وسیل  تو بر هدایت، 
گفته هستید، نزدتان آمده گر بر سر همان  گر عهدی مطمئن و قابل ا اعتماد بته  ام. ا

گر چنین نمی من می ید،  دهید، به شهرتان درآیم و ا کنید و آمدن من را ناخوش دار
که پیش از حرکت به سوی شما بودم. جایی بازمی به همان  گردم 

کوفیت کوفته پس یکی از اهداف قیام امام حسین)ع( نامه  کته ایشتان را از مدینته بته  ان بتود 
کنند. رساند تا با اتحاد با آنان علیه یگید و بنی  امیه قیام 

 گیری نتیجه
هتتتایی الهتتتی  امتتتام حستتتین)ع( و یتتتاران باوفایشتتتان بتتترای قیتتتام عاشتتتورا، اهتتتداف و انگیزه

که متأسفانه مستشرقین با ارائت  تحلیل داشته عی هتای نادرستت و متادی از ایتن قیتام ست اند 
کردن هدف واالی ایشان داشتند؛ اما در خدشه بته  حاضتر مقالت  دستاوردهای و نتایج دار 

که مهم آن کوبنده داده است   و تبیتین ذیتل، متوارد در تتوان تترین نتتایج آن را می ها پاسخی 
کرد:  تقریر 

کار ختویش را می -1 دانستتند ولتی بتاز بتا وفتاداری  بسیاری از یاران امام حسین)ع( پایان 
کته ایتن نز کردنتد  د امام ماندند و ایشان را تنهتا نگذاشتتند؛ و ایشتان را در قیامشتان حمایتت 

گتر اهتداف متادی بتود هنگتامی  کته ا موضوع نشان از غیرمادی بودن اهداف ایشتان دارد. چرا
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 کشیدند. که خطر جان به میان آمد باید از این راه پا پس می
کامتل  -2 کته بترای احیتای دیتن ختدا و آن حضترت مصتداق اتتم و اکمتل یتک انستان  بتود 

کردند تا در سای  این اهتداف واال بتواننتد، متردم را بته ستعادت  سنت رسول خدا)ص( قیام 
 که خداوند وعده داده، برسانند.

کیتد فتراوان شتده استت و  در جای -3 جای متون اسالمی بر جنگیدن و مبتارزه بتا ظلتم تأ
موضتتتوع بتتتود. امتتتا مبتتتارز  امتتتام یکتتتی از اهتتتداف مهتتتم امتتتام حستتتین)ع( در قیتتتامش همتتتین 

گتتاهی  کتته بتته اقتضتتای زمانتت  ختتویش صتتالل را در قیتتام دیدنتتد. امتتا  حستتین)ع( عاقالنتته بتتود 
کتتته ایشتتتآن کتتتردن نتتتوعی مبتتتارز  عاقالنتتته استتتت؛ ماننتتتد امتتتام حستتتن)ع(  هم،  اوقتتتات صتتتل  

 برحس  زمانه، صالل را در این امر دیدند.
کوفه نامههای قیام و حرکت امام حسین) یکی از انگیزه -4 یتاد  ع( به سوی  های بستیار ز

کنتد. امتا آن کوفته حرکتت  کته ستب  شتد از شتهر مدینته بته  کته بته امتام نامته  آنتان بتود  کستانی 
کوفتته می کتته امتتام داشتتتند بتته ستتوی  آمدنتتد مسیرشتتان را بستتتند و امتتام را بتته  دادنتتد زمتتانی 

 شهادت رساندند.
کتته امتتروزه نیتتاز بتته آن آن حضتترت هتتدف واالی دیگتتری نیتتز در قیتتام ختتویش داشتتتن -5 د 

کتته وقتتتی خبتتر  شتتود و آن احیتتای دو فریضتت  امربتته احستتاس می معروف و نهتتی از منکتتر استتت 
اعمتتال فاستتقان  یگیتتد بتته امتتام رستتید، دیگتتر ستتکوت را جتتایز ندیدنتتد و بتترای انجتتام ایتتن دو 

کردند.  فریضه قیام 
کتته قیتتام تتتواب -6 کتترد  ین و قیتتام شتتهادت امتتام حستتین)ع(، آتتتش زیتتر خاکستتتر را روشتتن 

 مختار ثقفی تحت شعاع این شهادت بوده است.
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 منابع
کریم - یان، حسین، )قرآن   ه.ش(. قم: انتشارات اسوه؛ 1383. ترجمه انصار
شتتترل نهتتتج البالغتتتة البتتتن أبتتتی  ه.ق(. 1404ابتتتن أبتتتی الحدیتتتد، عبدالحمیتتتدبن هبتتتة اهلل. ) -

هلل المرعشتتتی ، )محقق/مصتتتح : محمتتتد ابوالفضتتتل ابتتتراهیم(، قتتتم: مکتبتتتة آیتتتة االحدیتتتد
 النجفی؛

، )تحقیتتتق: علتتتی شتتتیری(، بیتتتروت: دار الفتتتتوله.ق(.  1411ابتتتن أعتتت م الکتتتوفی، احمتتتد. ) -
یع؛  اْلضوا  للطباعة و النشر و التوز

 ، بیروت: دار صادر؛التاریخ الکامل فیه.ق(.  1386ابن اثیر، عزالدین. ) -

)تحقیتق: الشتیخ  ،انساب اْلشرافه.ق(.  1397ابن جابر )البالذری(، احمد بن یحیی. ) -
 محمدباقر المحمودی(، بیروت: دار التعارف للمطبوعات؛

، )تحقیتتتق: نخبتتتة متتتن العلمتتتا  تتتتاریخ الطبتتتریه.ق(.  1418ابتتتن جریتتتر طبتتتری، محمتتتد. ) -
 االجال (، بیروت: موسسة اْلعلمی للمطبوعات؛

، ، )تحقیتق. محمتد أبوالفضتل ابتراهیم(، قتاهرهتاریخ اْلمتم و الملتوکه.ق(.  1380_____. ) -
 دار المعارف؛

 ، قم: دار الحدیث؛مکاتی  الرسول)ص(ه.ق(.  1419احمدی میانجی، علی. ) -

، تحتتتف العقتتتول عتتتن آل الرستتتول)ص(ه.ق(.  1404بتتتن علتتتی. ) ابتتتن شتتتعبه حرانتتتی، حستتتن -
 مدرسین، چاپ دوم؛  اکبر غفاری(، قم: انتشارات جامع )محقق/مصح : علی

طالتتتتتت   مناقتتتتت  آل ابیق(. ه. 1379ابتتتتتن شهرآشتتتتتوب مازنتتتتتدرانی، محمتتتتتدبن علتتتتتی. ) -
 ، قم: عالمه؛السالم( )علیهم

، )تحقیتتق: الشتتیخ ترجمتته االمتتام الحستتین)ع(ه.ق(.  1414بتتن حستتن. ) ابتتن عستتاکر، علتتی -
 محمدباقر المحمودی(، قم: مجمع إحیا  ال قافة اإلسالمیة؛

بد ، )تحقیق: عاْلخبار الطوالم(.  1960ابن قتیبة الدینوری، ابو حذیفه احمد بن داوود. ) -
 المنعم عامر(، قاهره: الطبعة اْلولی؛

، نجتتف م یتتر اْلحتتزان و منیتتر ستتبل االشتتجانم(.  1950ابتتن نمتتا الحلتتی، جعفتتربن محمتتد. ) -
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یة؛  اشرف: المطبع الحیدر

کتتتتوفی، لتتتتوط - ، )محقق/مصتتتتح : وقعتتتتة الطتتتتفّ ه.ق(.  1417بتتتتن یحیتتتتی. ) ابومخنتتتتف 
 پ سوم؛علمیه قم، چا  مدرسین حوز  محمدهادی یوسفی غروی(، قم: جامع

عتتوالم العلتتوم و المعتتارف و اْلحتتوال ه.ش(.  1382بحرانتتی اصتتفهانی، عبتتداهلل بتتن نتتوراهلل. ) -
، )محقق/مصح : محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی(، قم: االمام علی بن أبی طال )ع(

 موسسة االمام المهدی )عج(، چاپ دوم؛

ینتة الَمجتالس تستلیة الُمجتالس و ه.ق(.  1418حسینی موسوی، محمد بن أبی طالت . ) - ز
کتتتریم فتتتارس حستتتون(، قتتتم: موسستتتة المعتتتارف )مقتتتتل الحستتتین)ع(( ، )محقق/مصتتتح : 

 االسالمیة؛

، )تحقیتتق: الشتتیخ أبصتتار العتتین فتتی أنصتتار الحستتین)ع(ه.ق(.  1419ستتماوی، محمتتد. ) -
 محمدجعفر الطبسی(، قم: مطبعة حرس ال ور  اإلسالمیة؛

، نجتتتف اشتتترف: مطبعتتتة ستتتین)ع(حیتتتا  اإلمتتتام الح ه.ق(. 1394شتتتریف الرضتتتی، بتتتاقر. ) -
 اآلداب؛

، )محقتتتق / مصتتتح : نهتتتج البالغتتتةه.ق(.  1414شتتتریف الرضتتتی، محمتتتد بتتتن حستتتین. ) -
 قم: هجرت؛ صال ، صبحی(،

 ، قم: اسوه؛سفینة البحار مدینة الحکم و اآلثاره.ق(.  1414قمی، عباس. ) -

کمترهأصول الکافیه.ش(.  1375کلینی، محمد بن یعقوب. ) - ای(،  ، )مترجم: محمتدباقر 
 قم: اسوه، چاپ سوم؛

کلمتتتتتات االمتتتتتام ه.ق(.  1416لجنتتتتتة الحتتتتتدیث فتتتتتی معهتتتتتد بتتتتتاقرالعلوم)ع(. ) - موستتتتتوعة 
 قم: دار المعروف للطباعة و النشر؛الحسین)ع(، 

بحتاراالنوار الجامعتة لتدرر أخبتار االئمتة ه.ق(.  1403مجلسی، محمتدباقر بتن محمتدتقی. ) -
، بیتروت: دار إحیتا  التتراث ققتان(، )محقق/مصح : جمعتی از محبیروت( -اْلطهار )ط

 العربی، چاپ دوم؛

، بحتاراالنوار( 44زندگانی حضرت امام حسن مجتبی)ع( )ترجمه جلتد ه.ش(.  1362_____. ) -
 )مترجم: محمدجواد نجفی(، چاپ دوم، تهران: اسالمیه؛
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، اإلرشتتتتاد فتتتتی معرفتتتتة حجتتتتج اهلل علتتتتی العبتتتتاده.ق(.  1413مفیتتتتد، محمتتتتد بتتتتن محمتتتتد. ) -
کنگره شیخ مفید؛ : مؤسسة آل البیت)علیهم)محقق/مصح   السالم(، قم: 

، تهتران: موسسته تنظتیم و نشتر آثتار صحیفه امتامه.ش(.  1386اهلل. ) موسوی خمینی، رول -
 امام خمینی )ره(، چاپ چهارم؛

کیتتتتف نعتتتترفهم؟ه.ق(.  1426میالنتتتتی، ستتتتید محمتتتتدهادی. ) - ، )تحقیتتتتق: ستتتتید قادتنتتتتا 
 محمدعلی میالنی(، قم: شریعت؛

، مستتتتدرک الوستتتائل و مستتتتنبط المستتتائله.ق(.  1408حستتتین بتتتن محمتتتدتقی. ) نتتتوری، -
 )محقق/مصح : موسسة آل البیت)ع((، قم: موسسة آل البیت)ع(؛

، بیتتروت: الغتتدیر للطباعتتة و کتتربال ال تتور  و المأستتا  ه.ق(. 1418یعقتتوب، احمتتد حستتین. ) -
 النشر و التوزیع.

 


