
 مجلس اول
 شناسی امام حسین شخصیت

 مقدمه
إَّن ِلَقْتِل اْلُحَسیِن َحَراَرًة ِفی ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن ََل َتْبُرُد »فرمود:  رسول خدا

َبداً 
َ
 (803، ص 01الوسائل و مستنبط المسائل، ج  )نورى، مستدرك «.أ

ممتازامامحسینشخصیت
نور واحد و  مهدى  تا حضرت  رفتهگ  الموّحدین از مولی معصوم  امامان

  اند. محّمدى  از حقیقت
بدراى  كده  ش آمددیتی پین، فرصت و موقعیمعصوم یبعض ىبرا یدر طول زندگ

 كه امام صداد  یمانند فرصتبود.   نیامده  پیش  و موقعیت  فرصت  آن  بیشترشان،
به دست آورد و   هامی با بنی  عباس شدید بنی  بر اثر اختالفات ، اى از زمان در برهه

  معندا  ، بدان است  راستین  اسالم  كنندۀ زنده  جعفرصاد   امام  اگر گفتیمحاال 
  امدام  كه  یتین موقعی. همچناند كار را نداشته  این  امامان دیگر قابلیت  كه  نیست

 ام به دست آورد.یجهت ق  حسین

حسینهایامامالف(ویژگی
 .  است  اى باز كرده جداگانه  حساب  ینحس  امام  خداوند براى . 0

 :اند گفته  یغیراسالم  و موّرخان  بعضی دانشمندان

عددالت   در دنیدا، اصدول  كده  اسدت  ایدن حسدین  امام  درس» ال. ام. بوید:

 (10رجبعلی مظلومی، رهبر آزادگان، ص ) «تغییرناپذیرند....و

بود كه زندگانی خود را ممكن  براى امام حسین»آمریكایی:   ایرونیگ مورخ
 (10رجبعلی مظلومی، رهبر آزادگان، ص ) «.با تسلیم شدن به ارادۀ یزید نجات بخشد

  بدراى حضدرتهمانگونه كده  .كردند  گریه  هستی براى حضرتش  عوالم  . تمام2

حضرت براى : دیفرمایم در مجمعطبرسی   مرحومكرد.   گریه آسمان  یحیی

 كردند  روز گریه شبانه  چهل  ها و فرشتگان، مانآس  حسین  و  امام یحیی
 بود.  حمراء و سوزش  حالت  روز به  تا چهل  و غروبش  در طلوع  آفتاب و

 در بارگاه قدس كده جداى مدالل نیسدت
 

 سرهاى قدسیان همه بر زانوى غم اسدت 
 

 كنندد جّن و ملك بر آدمیان نوحه می
 

  گویا عدزاى اشدرا اوالد آدم اسدت 
 

  :زیارت امام حسین تیاهم. 8

  در وصد  زائدران  امدام صداد از  081، ص کامل الزیاراته در یابن قولو

ِِ  » :كند قل مین  حسین  امام ّْن یُكوَّن َعلی َمواِئِد ُنوٍر یْوَم اْلِقیاَمة
َ
َمْن َسَرُه أ

 (081شیخ صدو ، كامل الزیارات، ص ) «.ْبِن َعِلّی   َفْلیُكْن ِمْن ُزَّواِر اْلُحَسیِن 

ن یگزیو جدا  معدادل  حسدین  امام  همچنین در برخی روایات دیگر، زیارت
 .داند یم ییواجب كفارا ن یارت امام حسیخ صدو  زیاست. ش  و عمره  حج

 . كرد می  را حمل  بیچارگان ، غذاى  شب  در دل  حسین  . امام4
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دینیوحكومتحسینب(امام
چده دسدت یمبددل شدد و اسدالم باز ىدبه حكومدت اسدتبدا یحكومت اسالم

َّو َعَلةی اسْسةِِم ألَسةُِم ِإْق َقةْد » :فرمود امام حسیند. لذا یحاكمان گرد
ُِ ِبراٍع ِمْثَل یزیَد َّو َلَقْد َسِمْعُت َجِدی َرُسوَل الَلِه  ُِ ُبِلیِت اَُلَم َفة َِ

ِِ یُقةوُل اْل
ِبی

َ
ٌِ َعَلی آِل أ  (00، ص  اللهوا علی قتلی الطفواطاووس،  ابن) « ُسْفیاّن ُمَحَرَم

باید گفت:  پاسخشاید برخی تصور كنند چرا امام به جنگ نابرابر اقدام نمود در 
 آنجا كه آیین خدا به خطر افتد تقدیم جان و مال و مقام كدار  اسدت پدرارزش.

ْْ ُدّوَّن ِدیةِنكُ » فرماید: می علی ْنُفَسةُك
َ
ٌِ َفاْجَعُلوا أ كلیندی، ) «ْْ َّو ِإَقا َنَزَلْت َناِزَل

 (201، ص 2، ج یالكاف
واصالحاتحسینج(امام

 .ها است امور انسان  ، اصالح الهی  رهبران  اهداا  ترین بزرگ

ْْ   أِنی» فرمود:   حسین  امام  ْخُرْج   َل
َ
ِشرًا َّو ََل َبِطرًا َّو ََل ُمْفِسدًا َّو ََل َظاِلمةًا َّو   أ

َ
أ

 َِ ی َعِن ِإَنَما َخَرْجُت ِلَطَلِب اسْص ََ ْن
َ
ِِ َّو أ ّْن آُمَر ِباْلَمْعُرّو

َ
یُد أ ِر

ُ
ِِ َجِدی أ َم

ُ
ِِح ِفی أ
ِبی

َ
ِسیَر ِبِسیَرِة َجِدی َّو أ

َ
، ص 4، ج طالدب آشوب، مناقدب آل اب شهر ابن).« اْلُمْنَكِر َّو أ

38) 
وآزادیحسیند(امام

 بود.   پیامبران  اهداا  ترین آزادى یكی از بزرگ

سازى آزادى و حفظ اسالم، بده شدهادت نیداز  كندكه نهادینه یاعالم م  امام

ْْ  َّوالَلِه » .دارد ْعِطیُك
ُ
طبرسی، االحتجاج علی أهل اللجداج، ج ) !«إْعطاَءالَّذِلیل ِبیِدی َلأ

 (811، ص 2
ةاِلِمیَن ِإََل َبَرمةًا » َِ ََ ِإََل َسةَعاَدًة َّو اْلَحیةاَة َمةَل ال َری اْلَمةْو

َ
مجلسدی، ) «ِإِنی َلأ

 (830، ص 44بحاراالنوار، ج 
ام كرد یق ستم و ظلم بردن بین از براىحسین» گوید: می«كبرى دو موریس»
 (444به انسان آموخت، ص   نژاد، درسی كه حسین هاشمی) نرفت. استعمار بار زیرو 

دینیوغیرتحسینهـ(امام
و قصدد   ور شدده حمله  خیام  بیند لشكر كفر به می  هنگامی كه  حسین  امام. 

ْْ » زد: یم ادیفر دارند  بیت اهل  به  اهانت یَلُك َِ آِل   َّو ِبی  یةا ِشةیَع
َ
ْْ   ُسةْفیاَّن  أ ِإّْن َلة

ْحَرارًا ِفی ُدْنیةاُكْ
َ
اُفوَّن اْلَمَعاَد َفُكوُنوا أ َِ ْْ َلَت ْْ ِدیٌن َّو ُكْنُت طداووس،  ابن)«یُكْن َلُك

 (021، ص  اللهوا علی قتلی الطفوا

بشروحقوقحسینو(امام
و   نهضدت اسداس  اسدت.بشر   حقو  مسئلۀ   آسمانی،  ادیان مهم یكی از مسائل

 الهی دو چیز بود:  رهبران  قیام
  وآزادی  . حریت1
 ها انسان  حقوق  . رعایت2

ْفالِكهاا أقالیَم الَّسْبَعَة ِبما َتْحَت ْعطیت  األَوالَّلِه َلْو ا  »فرمود:علیحضرت
ه  اْن اعْ   َعّلى ّْلَب َشعیَرٍة ما َفَعّْلت  ها ج  ب  بحرانی، حلیةاالبرار ف  أحوال )«ِصَى الَّلَه فى َنْمَّلٍة اْسّل 

 (211، ص 2، ج محمد و آله األطهار
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 مجلس دوم
 استنادات قرآنی قیام امام حسین

مقدمه
ترجمدان و تفسدیر قدرآن  و ائمۀ معصومین عمل و گفتار پیامبر اكرم

پیددامبر  اسددت. فسددر قددرآن كددریم رسددول خددداكددریم اسددت. نخسددتین م

 را در حدیث ثقلین، ِعدل قرآن قرار داد. اهل بیت اكرم

انگیزۀ مهلت خواستن شب پایانی حیات خویش را قرائت قرآن  امام حسین
َّوَة ِكَتاِبةِه َّو َكْثةَرَة الةُدَعاِء َّو » كند:  ذكر می َِ ِحُب الَّصَِة َلُه َّو ِت

ُ
ِنی ُكْنُت َقْد أ

َ
 أ

  (333، ص 44)مجلسی، بحاراالنوار، ج « اَِلْسِتْغَفارِ 

استناداتقرآنی
 (011بقره، آیۀ ) ِإَنا ِلَلِه َّو ِإَنا ِإَلْیِه راِجُعوَّن  :. آیۀ استرجاع1

هنگامی كه ولید بن عتبه خبر مرگ معاویه را به امام داد، و مروان بدن حكدم بده 
شهادت مسلم بن عقیل و هانی خبر حضرت توصیه كرد تا با یزید بیعت  كند و 

 .فرمودآیۀ استرجاع را تالوت رسید، ایشان حضرت به بن عروه 
ْْ  :. آیۀ تطهیر2 ةَرُك َِ ةَل اْلَبیةِت َّو یَط ِْ َ

ُْ الةِرْجَأ أ َب َعةْنُك ِِ یُد الَلُه ِلیةّْذ ِإَنما یِر
یراً  َِ  (88احزاب، آیۀ ) َتْط

ََ »فرمدود:  امام حسینبعد از تهدید مروان و اصرار بر بیعت با یزید،  یَلة َّو

 ََ ََ َعّنی  َفإّن یُد  َّو إّنا أَِل َبْیِت   ِرْجٌأ   إَلی ْنَزَل الّلُه ِفینا: ِإَنما یِر
َ
الَطَاَرِة اَلّذی أ

یراً  َِ ْْ َتْط َرُك َِ َل اْلَبیِت َّو یَط ِْ َ
ُْ الِرْجَأ أ َب َعْنُك ِِ )تسدلیة المجدالس و زیندة « الَلُه ِلیّْذ

 (018، ص 2 المجالس، ج 
پیدروى از حكومدت اهدل  دلیل استناد امام به این آیه این است كه ثابدت كندد.

 رجس و بیعت با آنها، حرام است.
 (20قصص، آیۀ ) خاِئفًا یَتَرَقُب آیۀ: . 3

هجدرى از مدینده خدارج  11رجب سال  23در شب یكشنبه،  امام حسین
َرَج ِمْن »كرد:  شد؛ در حالی كه این آیه را تالوت می َِ َا خاِئفًا یَتَرَقُب قاَل َرِب َف

اِلمیَن   َنِّجنی َِ خبر دادند  به حضرت موسیوقتی . همچنان كه ِمَن اْلَقْوِم ال
كدرد:  كه فرعونیان قصد كشتن او را دارند، با ترس از مصر به مدین رفدت؛ دعدا 

اِلمین  َرِب َنِّجنی» َِ  !«ِمَن اْلَقْوِم ال
ةةِدَینأ  قةةاَل َعسةةی ْلقةةاَء َمةةْدیَن َّو َلَمةةا َتَوَجةةَه تِ  :آیۀۀۀ. 4 َْ ّْن َی

َ
َسةةواَء   َرِبةةأ أ

  (22)قصص الَسبیِل 
د. امدام كدربه هنگدام ورود مددین تدالوت  یموسحضرت است كه  یدعای

 نیز با استمداد از خدا و قرائت این آیه، وارد شهر مكه شد. حسین
  (10توبه، ) ّصیَبنا ِإََل ما َكَتَب الَلُه َلناَلْن یُ آیۀ: . 5

پرسید چه چیدزى باعدث  عبدالله بن مطیع از امام« بطن الَرمه»منزلگاه  در
ابن « اند. كوفیان مرا دعوت كرده»شده از حرم جّدت خارج شوى؟ امام فرمود: 

1 
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  .مطیع از امام خواست به كوفه نرود بعد امام این آیه را تالوت فرمودند
 (01فتح آیه)  َنْفِسه  لیَفَمْن َنَكَث َفِإَنما یْنُكُث َع آیۀ:  .6

در جمع یاران حر سخنرانی كرد و آنها را بده وفدادارى و بیعدت  امام حسین
 .هاى كوفیان گفت و در پایان این آیه را قرائت فرمود فراخواند، سخن از نامه

َّذ اْلُمِضِلیَن َعُضداً  آیۀ: .7 ِِ    (10كه ،) َما ُكْنُت ُمَت

یداللده حدر جعفدی را دعدوت كدرد و او عب صدو : وقتی امام حسین یامال
دهم ول  خدودم را معداا بددار امدام در  نپذیرفت، وگفت شمشیر و اسبم را م 

 (011)شیخ صدو ، األمال ، ص  جواب این آیه را تالوت فرمود.
ِلُموَّن  آیۀ: .8 ِْ ْْ َی َُ ْنُفَس

َ
   (10)كه ، آیۀ  َّو َماَظَلُموَنا َّوَلِكْن َكاُنوا أ

منزلت جد، مادر و برادرت »عرض كرد:  به امام حسین كلثومهنگامی كه ام
به آنان یادآورى كردم؛ امدا نپذیرفتندد. »، امام فرمود: «را به این قوم یادآورى كن

آنان را اندرز دادم؛ اما اندرزم در آنان كارسداز نبدود و سدخنم را نشدنیدند. آنهدا 
را بر این خاک كه شما ماى نیست جز اینتصمیمی جز كشتن من ندارند و چاره

گوید كه ساعتی گریستیم و حضدرت  می ببینید. یكی از دختران امام حسین
  .این آیه را قرائت فرمود

... :آیۀ امالء. 3 ْْ َُ َنَما ُنْمِلأ َل
َ
 ( 073عمران، آیۀ  )آل َّو َلَیْحَسَبَن اَلِّذیَن َكَفُرّوا أ

َّو »كدرد: ایدن آیدۀ شدریفه را قرائدت  ابومخن : شب عاشورا، امدام حسدین
ْْ ِلیْزَداُدّوا ِإْثًما  َُ ْْ ِإَنَما ُنْمِلی َل َِ ْنُفِس ْْ َخیٌر ِِلَ َُ َنَما ُنْمِلی َل

َ
َلیْحَسَبَن اَلِّذیَن َكَفُرّوا أ

یٌن  َِ ْْ َعَّذاٌب ُم َُ  (073)آل عمران  «َّو َل
ْْ  :آیۀ. 11 ْْ َّو ُشَركاَءُك ْمَرُك

َ
ْجِمُعوْا أ

َ
 ( 081)اعراا آیۀ  َفأ

 سعد حركت كرد و به لشدكر امدام حسدین ی كه سپاه ابنروز عاشورا هنگام
اى مردم! به سخن من گدوش فرادهیدد و  نزدیک شد، امام با صداى بلند فرمود:

براى پیكار با من شتاب نكنید تا اینكه شما را به حق موعظه و علت آمدنم را بده 
كنیدد  سوى شما بیان كنم. اگر دلیلم را پذیرفتید و سخن مرا درست دیدید، قبول

ْجَم »و اگر عذر مرا نپذیرفتید و با مدن از در انصداا درنیامدیدد
َ
ْْ َّو َفةأ ْمةَرُك

َ
ُعوْا أ

ةُرّوِّن  ِِ َْ اْقُضةوْا ِإَلةَی َّو َلُتن ًِ ُثة ْْ ُغَم ْْ َعَلیُك ْمُرُك
َ
َْ َلیُكْن أ ْْ ُث )موسدوعة « ُشَركاَءُك

 (117كلمات االمام الحسین، ص 
ْْ َمْن َقَضی َنْح  :آیۀ. 11 َُ ُر َّو ِمْن ِِ ْْ َمْن َیْنَت َُ  ( 28)احزاب، آیۀ  َبُه َّو ِمْن

در زمان خبدر شدهادت قدیس و مسدلم بدن عوسدجه و هنگدام  امام حسین
ْْ َمةْن » نمود. خداحافظی این آیه را تالوت م  َُ ْْ َمْن َقَضی َنْحَبةُه َّو ِمةْن َُ َّو ِمْن

ُر  ِِ  (28احزاب )«یْنَت
 ( 84و  88عمران، آیۀ  ) آل..إَّن اللَه اصَطَفی آَدَم ّو. :آیۀ اصطفاء. 02

رهسپار میددان  اكبر روز عاشورا، وقتی فرزند دلبندش، علی امام حسین
ِإَّن الَلةَه اْصةَطَفی آََدَم َّو ُنوحةًا َّو آَل » شد، پشت سر او این آیه را تدالوت كدرد:

ا ِمْن بَ  ََ ًِ َبْعُض َی َْ َّو آَل ِعْمَراَّن َعَلی اْلَعاَلِمیَن ُقِر ی ِِ ٌْ ِإْبَرا .« ْعٍض َّوالَلُه َسِمیٌل َعِلی
  (88عمران، آیۀ  )آل
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 مجلس سوم
 زدایی ستیزی و ارزشهای امویان در دینسیاست

مقدمه
به دستور خداى متعال در زنددگی مردمدان دسدت بده انقالبدی  رسول اكرم

ها، احكام، اخال  و روابط زد و حیات ها، ُعرافراگیر در تمامی باورها، اندیشه
را به طور كامل نابود كرده و بناى نو و كامل اسالم را در جامعه استوار  جاهلیت

ساخت و فرمود: اكنون مانند روز اولی است كه خدا آسمان و زمدین را آفریدد و 
دگرگونی كامل و اساسی رخ داده است. در ادامه نیز افزود هر پدیده و نشدانی از 

ََل ُكُل َشةأْ»جاهلیت از بین رفته است: 
َ
ِِ َتْحةَت َقةَدَمأَ  ٍء  أ ِلَیة ِِ ْمةِر اْلَّجا

َ
ِمةْن أ

  (411، ص 20 مجلسی، بحار األنوار، ج ) «َمْوُضوع
هاى سیاسی و اجتماعی دسدت  در كنار آن انقالب فراگیر، به انقالب در جایگاه

ساله بر مكه؛ برگزیددن اسدامة بدن زیدد  20امارت عتاب بن ُاسید  ها: زد. نمونه
 .جوان به فرمانده  لشكر

دگرگونیاوضاعجامعهاسالمیپسازوفاتپیامبر
اوضاع برگشت و مستكبران بر جایگاه پیشین  پس از درگذشت رسول خدا
تحرا و واژگون شد. اوج این كژروى  یاسالم ىها خویش دست یافتند. ارزش

 شد. یدر عهد یزید به منصۀ ظهور رسید و یزید آشكارا حرام مرتكب م
یُد » :امام حسین ِِ ُمْعِلةٌن   َفاِسٌق   َرُجٌل  یِز ْمِر َقاِتُل الَنْفِأ اْلُمَحَرَم َِ َشاِرُب اْل

 (821، ص44 ج بحاراألنوار،مجلسی ، ) «ِباْلِفْسِق 

سوءاستفادۀامویانازناتوانیخلیفۀسوم
كدرد. آندان نیدز از المدال را نثارشدان مدیعثمان به امویان گرایش داشت و بیدت

 بهره بسیار بردند. لیاقتی خلیفۀ ضع  و بی
اعتراضوشورشابوذرغفاری

نمود و  توجه ننشسته، و میان مردمان سخنرانی و افشاگرى م  ابوذر ساكت و بی
 كرد.به عثمان و دیگران اعتراض می

اوضاعجامعۀاسالمیدرزمانامامعلی
ها  اسالم تالشی دوباره صورت گرفت تا ارزش كارآمدن امام علی با روى 

المدال  میت مجدد یابدد. هرچده عثمدان بده نداحق بخشدیده بدود، بده بیتحاك
َّو الَلِه َما » :بست. خود فرمود برگرداند. مكر و فریب امثال معاویه را به كار نمی

ُِ اْلَغةْدِر َلُكْنةُت ِمةْن  یة ِِ ی ِمِنی َّو َلِكَنُه یْغِدُر َّو یْفُّجُر َّو َلةْو ََل َكَرا َِ ْد
َ
ُِ ِبأ ی   ُمَعاِّو

ی َِ ْد
َ
 (200، ص01شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج) .«الَناِس   أ

 اوضاعجامعۀاسالمیدرزمانامامحسن
چشم طمع به بذل و بخشش معاویه  مردمان و فرماندهان سپاه امام مجتبی

 دوخته، فریب حیله و نیرنگ معاویه را خوردند، امام مجبور به صلح شد.
امیهدرتاریخاسالمیدولتبنی

قدرت جاهلی خویش را بازگرداندند. ها،  شدن عرصه از ارزش یی امیه با خالبن
 هاى جاهلیت را احیا كردند.ها و شیوهبسیارى از ضد ارزش
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امیهگرایشالحادیبنی
دار و قددیمی بدود. سدردمداران ایدن خانددان، هاى الحادى امویان ریشه گرایش

 ادشان زبانزد همگان است. ابوسفیان و معاویه و یزید بودند كه كفر و الح
فسقوفجورآشكارامویان

پروا رایج بود. یزیدد گسارى و مجالس لهو و لعب بی امیه غنا و میدر دوران بنی
ابن عساكر حمل شراب با شتر را اى است كه آشكارا شراب نوشید. اولین خلیفه

 به دربار معاویه در تاریخ آورده است.
گونۀیزیدتربیتمسیحی

مسیحی تربیت شد و در زمان خالفتش خوى مسدیحی خدود را  در جامعهیزید 
 نشان داده، اطرافیان و ندیمانش را از مسیحیان گذاشت.

هایامویاندرآزاروتحقیرمسلمانانشیوه
كردند، فروش زناِن  مردان مسلمان را عبد و برده خود گرفته و خرید و فروش می

 ى از عترت پیامبر نمونه آن است. مؤمن قبیلۀ َهمدان به ُجرم هوادار
هایمعاویهدرتبعیضنژادیشیوه

و اصحاب اختالا بیندازد. زیاد بن ابیده  كوشید بین امام حسن معاویه می
توانست قبایل عدرا  را زیدر یدور بردگدی « تفرقه بینداز و حكومت كن»با شیوۀ 

 دند.گی و پرا كندگی ایجاد كر درآورد؛ آنان بین عرب و عجم دودسته
امیهوامامعلیمقایسهسیاستمالیبنی

گفت مال، ماِل خدا و وى خلیفۀ خداست، پس حق دارد هرگونه كده معاویه می
به شدت با والیدان خطاكدار  یخواهد در مال تصرا  كند. در مقابل امام علمی

كرد؛ مانندد: مصدقلة بدن هبیدره در فیروزآبداد و عثمدان بدن حنید   برخورد م 
 بصره.انصارى در 

گیریمالیامویانبرایاهدافسیاسیبهره
امیه با پرداخت مبالغ هنگفت، دین و وجدان افراد را خریده، در راه مطامع و بنی

 كردند.بردارى میاهداا سیاسی خود از آنان بهره
جعلحدیث

از خطیرترین اقدامات ناجوانمرداندۀ امویدان در راسدتاى تحرید  دیدن و 
قدسات و باورهاى مذهبی مردم، جعدل حددیث بدود. استفادۀ ابزارى از م

معاویه چهارصدهزار درهم به سمرة بن ُجندب داد تا به درور بگوید آیۀ زیدر در 
ََ َقْوُلةُه ِفةی »نازل شده است:  سرزنش امام علی َّو ِمَن الَناِس َمةن ُیْعِّجُبة

 (78، ص 4الحدید؛ ج البالغه ابن ابیو شرح نهج 211 – 214بقره: ) «اْلَحیاِة الُدْنیا...
اهدافسیاسیامویاندرجعلحدیث

 آوردی با امیر مؤمنان. مخالفت و هم1
 . ستایش معاویه2
 بخشی به منطقۀ شام . قداست3
 . واداشتن مردم به اطاعت از امویان4
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 مجلس چهارم
 سفیان در شهادت امام حسین نقش معاویة بن ابی

 مقدمه
ترین قضدایاى تداریخی  از مهم ت سیدالشهداحادثۀ كربال و شهادت حضر

است كه در عقاید مسلمانان نقش بسزایی داشته و گسدتردگی ابعداد آن همدواره 
 براى دانشمندان و اندیشمندان شگرا بوده است.

 توان حادثه كربال را از سه جهت بررسی كرد: به طور كلی می
 هاى رخداد این حادثه؛ ها و علت . ریشه0
 آمده در حادثۀ كربال؛ . وقایع پیش2
 . آثار و پیامدهاى این حادثه در تاریخ اسالم.8
هر كدام از این امور ابعاد فراوان  دارد ول  در این نوشتار، فقط به نقش پنهدانی  

 پردازد.  می معاویه در قتل امام حسین
طرحدیدگاه

 از دو جنبه قابل بررسی است:  نقش معاویه در شهادت سیدالشهدا
 یزید  یثبات والیتعهدالف( ا

 توسط معاویه  ب( طراحی نقشۀ قتل و شهادت امام حسین

در عرا  توسط خود معاویه طراحی كرده و   نقشۀ قتل و شهادت امام حسین
 به اجرا گذاشته است. یزید آن را 

موانعجانشینییزید
 مانع اول: وجود بزرگانی از صحابه.

 الفت داشتند.مانع دوم: افرادى كه ادعاى ریاست و خ
اى را با تطمیع مدالی از  كردن، بعضی را با تبعید و عده معاویه برخی را با مسموم

 مقابل خود كنار زد. براى نمونه:

 . امام حسن مجتبی۱

و قرارداد میان آن حضرت و معاویده. مدانع   موقعیت اجتماعی امام حسن
 برا  طرح والیتعهد  بود.

 وّقاص . سعد بن ابی2

رابطۀ خوبی نداشت، ولی براى شخص معاویه نیز احترامدی  علیاگرچه با 
 قائل نبود. 

 بكر. عبدالرحمان بن ابی3
 معاویه پولی براى او فرستاد. و  مدتی بعد به قتل رسید.

 . عبدالرحمان بن خالد بن ولید4
دار لشكرمعاویه بود. معاویده او را بده دسدت طبیبد   و  در جنگ صّفین پرچم

 یهود  كشت.
 زیاد بن ابیه. 5

معاویه از او خواست تا مردم را به والیتعهدى یزیدد فدرا خواندد. وى نپدذیرفت، 
 به وجود آمد كه به مرگ او انجامید.  اى نگذشت كه زخمی در دست زیاد هفته
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هایمبارزهبامخالفانیزیدروش
 . تبعید1

رافیدان او را بن عّفان را به عنوان والی بده خراسدان فرسدتاد و اط بن عثمان سعید
 تحریك كرد تا به قتلش رساندند.

 السكوت به بزرگان. پرداخت حق2
 بكر. بن ابی داستان فرستادن پول براى عبدالرحمان

مغیره، والی كوفه، چهل نفر را با پول خرید و به شام فرستاد تدا در بدین مدردم از 
  معاویه درخواست كنند كه یزید را جانشین خود نماید.

 عمر نیز با گرفتن پول سكوت كرد.  بن عبدالّله
 . ترور مخالفان3

 عبدالرحمان بن خالد و زیادبن ابیه ترور شدند.
اهدافشوممعاویهدرکوفه

ممكدن بدود در كده را  یمعاویه قصد داشت مخالفان والیتعهدى یزید و شیعیان

 باشند سركوب كند. كنندگان سیدالشهدا آینده در زمرۀ كمك
 بن ابیه دستگیر شدند.  بن حمق توسط زیاد حجر بن عدى و عمرو

هاى مخال  والیت عهدى یزید فقط دو نفر باقی ماندند: حضرت  از شخصیت

 بن زبیر. و عبدالّله سیدالشهدا
 معاویهوعزلحاکممدینه

بدود از  معاویه قبدل از مدرگش، مدروان را كده دشدمن خدون  امدام حسدین

 بن عتبه را قرار داد. حاكمیت مدینه عزل كرد و به جاى او ولید

برخدورد شدود. لدذا  با شدت با امام حسدیندر مدینه معاویه قصد نداشت 
 مروان را عزل كرد.

 مرگمعاویهونامۀیزیدبهولید،حاکممدینه
نوشدت: از عمدوم مدردم بدراى مدن  اى به ولید پس از مرگ معاویه، یزید در نامه

بن علی. ولید از امام تقاضاى  نبن زبیر و حسی خصوص عبدالّله بیعت بگیر؛ به
 رساند.  ا  نم  كند ول  برخالا نظر مروان به ایشان صدمه  بیعت می

 فرستادنحضرتمسلمبهکوفه
 جناب مسلم را به نمایندگی خود به كوفه فرستادند. امام حسین

نقشنعمان،حاکمکوفه
شدد یداران و  بر منبر رفت و به نرم  با مردم سخن گفت. واكنش نعمان سبب 

 آشكار شود. احساس امنیت كنند و قضیۀ جناب مسلم مسلم حضرت
خواهی، فرد  اگر كوفه را می»  اى نوشتند: مزدوران حكومت در كوفه به یزید نامه

  «دیگر  را به آنجا بفرست.
بصره، با خدط خدود نوشدته  زیاد را براى سرپرستی شهر كوفه و معاویه حكِم ابن

 بود.
نتیجه
  بود. عامِل خالفت یزید و شهادت امام حسینمعاویه 
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 مجلس پنجم
 از دیدگاه غیرمسلمانان حسین شخصیت و قیام امام

مقدمه
 ،قدرى ژرا و گسترده است كه گذشت زمدان به ،تأثیر قیام سرور آزادگان جهان

پوینددگان راه و  صداحبان اندیشدهنه تنها آن را به بایگانی تداریخ نسدپرده، بلكده 
شتر به عظمت آن پی برده و تأثیر آن قیام را حتی در خارج از جهدان بی ،حقیقت

   اند. اسالم مورد توجه قرار داده
.گوهرجاودانۀادیان1
 نیسدت؛ مسدلمانان و شدیعه خاص ،حسین امام» نویسد:می« بارا آنتوان»

فی الفكدر المسدیحی، صدص  بارا، الحسینآنتوان ). است ادیان جاودانۀ همۀ گوهر بلكه
 (812د  848

كشته شدن حسدین » داند: نهضت كربال را حماسۀ جهانی می« كورت فریشلر»
و یارانش، قطع نظر از هر نوع نظریۀ ایدئولوژى، از لحاظ شجاعتی كه از آن مرد 

 «هاى رزمی بزرگ جهان است. بزرگ و یارانش به ظهور رسید، یكی از حماسه
امربهمعروفونهیازمنكر.2

هاى قومی  براى رسیدن به قدرت یا رقابت كنند امام حسین برخی تصور می
هاى تاریخ و دیدگاه و رفتار امام، برخالا ایدن تصدور اسدت.  قیام كرد؛ اما داده
ِنی» امام خود فرمود:

َ
ْْ   أ ْخُرْج   َل

َ
ِشرًا َّو َل َبِطةرًا َّو َل ُمْفِسةدًا َّو َل َظاِلمةًا َّو ِإَنَمةا   أ

َ
أ

ةی َعةِن َخَرْجُت ِلَطَلِب اْسْص  ََ ْن
َ
ِِ َّو أ ّْن آُمةَر ِبةاْلَمْعُرّو

َ
یةُد أ ِر

ُ
ِِ َجّدی أ َم

ُ
ِِح ِفی أ َِ

 (38، ص 4شهرآشوب مازندرانی، ج  ابن)« اْلُمْنَكِر 
توز اسدالم، در مقدام هتدک  امیه، دشمن كینده زمانی كه بنی» «:مسیو ماربین»

گفت:  ، سكوت را جایز ندانسته و آشكارا میحرمت اسالم برآمدند، حسین

نژاد،  عبدالكریم هاشدمی).«  من در راه حق و براى امر به معروا قیام خواهم كرد...»
 (444ص   ها آموخت، به انسان درسی كه حسین

هاحفاظتازدینوارزش.3
هداى اسدالمی و  در پدی حفدظ دیدن، احیداى ارزش تردید امدام حسدین بی

فرساى  اى طاقته جلوگیرى از بازگشت به عصر جاهلّیت و به هدر رفتن تالش
، به احیاى مكتب محّمدى كمك  بود! شهادت امام حسین رسول خدا

جا كه گفتده  ، درخت اسالم را آبیارى نمود؛ تا آنكرد و خون پاك اباعبدالَله
جواد محددثی، فدر ).« إَّن اسسَِم ُمَحَمدی الُحُدّوِث ّو ُحَسینی الَبقاء»شده است: 

 (021هنگ عاشورا، ص
امیه طغیانگر بودندد و قدوانین اسدالمی را نادیدده انگاشدتند.  بنی» «:نیكلسون»

مسلمین را خوار نمودند و صاحبان حكومت را كشتند؛ بنابراین، تداریخ از روى 
رجبعلدی ) «امیده اسدت. بده گدردن بنی كند كه خون حسین  انصاا حكم می

 (14مظلومی، رهبر آزادگان، ص 
یم بن طلحة بن عبیدالَله، خطاب بده ابراه در این امر موفق بود. امام حسین

ِإَقا »آن حضدرت  فرمدود:   ؟یا َعِلَی ْبَن اْلُحَسیِن َمْن َغَلةَب » امام سجاد گفت:
 ْْ ِق

َ
َْ أ ِقّْن ُث

َ
ِة  َفأ َِ َْ َمْن َغَلَب َّو َدَخَل َّوْقُت الَّص ّْن َتْعَل

َ
ََ أ َرْد

َ
، یاألمدال شیخ طوسی، ) «أ

 (177ص 
خواهیآزادی.4
داننددد كدده  اى زیباسددت و جهانیددان آن را ارمغددانی بددزرگ مددی اژه، و«آزادى»

ْْ ِبیةِدی »اسدت. كدالم مانددگار  دارش امام حسین طالیه ْعِطةیُك
ُ
َّوالَلةِه َلأ

براى همیشه بر تارك  (814، ص 2، ج  طبرسی،  عالم الورى بأعالم الهددى) «ِإْعطاَء الَّذِلیل
 درخشد.  تاریخ می
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الگوسازی.5
 عمیدق، نگاه در ولی رسید؛ پایان به باطل جبهۀ نفع به كربال نابرابر نبرد ظاهر به

 آن در حضدرت زیدرا بدود؛ او یداران و حسین امام به متعّلق حقیقی پیروزى
 مكتبدی سرخش، خون با و گذاشت یادگار به عالم در ماندگار رسمی و راه قیام،

 عدالم طلبان حق قسرمش كه نهاد بنا جهان آزادگان همۀ بلكه مسلمانان، براى را
 (11آمدها، ص  یدادها، پ ىها، رو ها، انگیزه نژاد، عاشورا، ریشه سعید داودى و رستم).  است

اى را كه از مطالدب  من براى مردم هند چیز تازه نیاوردم؛ فقط نتیجه«: »گاندى»
و تحقیقاتم دربارۀ تاریخ زندگی قهرمان كربال به دست آورده بودم، ارمغان ملت 

 (841پرچمدار پیروزى خون بر شمشیر، ص  الله حسینی، سیدالشهدا نعمت) .«هند كردم
حزنفراگیر.6

هاى آن اسدت.  كربال ابعاد متعددى دارد كه یكی بعد عاطفی و مصدیبت حادثۀ
حضور كودكان و زنان و شهادت اطفال، مصائب آن را افزوده است و ایدن امدر، 

 ر قرار داده است. حتی دانشمندان غیرمسلمان را نیز تحت تأثی
گذراندم كه افكدار و  هایی بیدار بودم و با درد و رنج می شب» «:بولس سالمه»

تخیالتم مرا به یاد گذشتگان كشاند و در تاریخ گذشدته، دو شدهید بدزرگ امدام 
بار به مدت طوالنی در را به یاد من آورد. یک و سپس امام حسین علی

 (31عقیقی بخشایشی، زندگانی پیشوایان، ص ) «عالقه به آن دو بزرگوار گریستم.

.پیروزی7
در ایدن جندگ پیدروز میددان بدود؛ زیدرا  حقیقت این است كه امام حسین

ْل َتَرَبُّصوَّن ِبنا ِإَّل ِإْحَدی »شهادت و پیروزى ظاهرى هر دو پیروزى است. آیۀ  َِ
   .ناظر بر همین معناست (12قصص، آیۀ ) «اْلُحْسَنَیْیِن 

و انصدارش را  در ظاهر، یزیدد، حسدین »...د: ویسن می« بینمار »پرفسور 
امیه را بدتر از هزار بار كشدت.  یزید و همۀ بنی كشت؛ اما در باطن، حسین

و طرفدارانش را  ها را در یک روز به شهادت رساند؛ اّما امام حسین یزید آن
 (۸۱۲ن والیت، صآفتاب تابا محمدى اشتهاردى، امام حسین) «كشد. تا ابد و هر روز می

.جاودانگی8
 بسدته هدا آن و پرونددۀ فرامدوش زمان در فرآیند د معمواًل د ها و انقالب دادها رخ
 شود. می

بیداریامتاسالمی.9
، جامعة اسالمی را تكان داد و با دمیددن روح مبدارزه و شهادت امام حسین

دور آندان  فداكارى در وجود آن، حصار درخودفرورفتگی را كه رژیدم امدوى بده
ََ » :خوانیم می زیارت اربعینكشیده بود، در هم ریخت. در  َّجَتُه ِفیة َْ َّو َبَّذَل ُم

ِِ   ِلیْسَتْنِقَّذ ِعَباَدَك  اَل ََ ِِ َّو َحیَرة اْلَّج َل
َِ  (223الزیارات، ص  ابن قولویه، كامل)« ِمَن الَض

 برزگ خاطرۀ این برپاداشتن اهمیت من» گوید: می «توندون تامالس پورشو»
 ،حسین امام شهادت قبیل از عالی، هاى فداكارى این. دانم می را تاریخی

 بماند باقی همیشه است شایسته آن خاطرۀ و بخشیده ارتقا را بشریت فكر سطح
 (72رجبعلی مظلومی، رهبر آزادگان، ص ) «شود! یادآورى و

سلبقدرتازامویان.11
وَها َتَّلُّقَف یا بَ »ابوسفیان خطاب به افراد قبیلۀ خود گفت: َمیَة! َتَّلَّقف 

 
َرة  ِنى أ ابن )«اْلك 

امیه آمده بودندد  دهد، بنی این جمله نشان می(35، ص 9الحدید، شرح نهج البالغه، ج  ابی
مشدروعیت حاكمیدت آندان را سدلب و از  كه بمانند؛ اما قیام امدام حسدین

 استمرار حكومتشان جلوگیرى كرد. 
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 مجلس ششم
 های تکفیری جریانگیری  چگونگی شکل

 ها در دهه اخیر یابی آن و دالیل قدرت
مقدمه

صد سدال گذشدته ذهدن  ترین مسائل مسلمانان در یک خالفت به عنوان اساسی
مسلمانان را به خود مشغول كرده و جهدان اسدالم گرفتدار فرهندگ غدرب شدده 

 است. 
براین، بندا دانسدتند. تعدادى از متفكران مصرى، راهكار را بازگشت به سل  می

اندد و  هاى فكرِى سلفیه بیرون آمده هاى تكفیرى از دل گرایش همه جریان
 اند تیمیه همه سلفیان تحت تأثیر ابن

گریتاریخچهسلفی
تیمیه در قرن هشتم، توجه بده  تا قبل از ظهور ابن گرایی به مثابه یک روش: سل 

محدثان هاى فكرى اصحاب حدیث، درمیان  آراى سل ، به مثابه یكی از روش
قدراوالن  سنت مطرح بود. فقهاى اثرگراى مدینه در دو قرن اول هجدرى پیش اهل

حنبددل نیددز ایددن رویدده را ادامدده داد.  گرایی بودنددد. احمددد بن رویكددرد سددلفی
گرایی تا قرن هشتم معنایی به غیر از معناى لغوى نداشت؛ یعنی توجه بده  سلفی

 افكار گذشتگان
تیمیه براى نخستین بار از مكتبی بده ندام  ناب گرایی به عنوان یک مكتب: سلف

  سلفیه نام برد.

هایتكفیریدرعصرحاضرجریان
هاى تكفیرى، غالبًا به یكی از سه جریان اصلی تكفیرى وهابیدت، سدپاه  جریان

 اند.  صحابه و طالبان، وسلفیه جهادى )القاعده( وابسته
 . وهابیت و تكفیر مسلمانان1

تیمیه، تمام مسلمانان را به خاطر توسل و احترام به  ابنوهابیت تحت تأثیر افكار 
 داند. قبور اولیاى الهی، مشرک می

 . سپاه صحابه و تكفیر شیعه2
دسدت  كده بده گردد پیشینه فكرى سپاه صحابه به جریان فكرى دیوبندیه باز می

 الله دهلوى ایجاد شد. ولی شاه
جود آمدد كده بده تكفیدر جریان تكفیرى سپاه صحابه در پاكستان به و 0831در 

جات عدزادارى حملده كدرده، شدیعیان را بده  بده دسدتهپردازد آنان  شیعه می
 رسانند. شهادت می

 . سلفیه جهادی و گسترش خشونت و قتل به اسم اسالم 3
ترین جریان تكفیرى، جریان سلفیۀ جهدادى اسدت كده از دل آن،  سومین و مهم

 القاعده و داعش بیرون آمد. 
فرصت خوبی براى سلفیان جهادى بود. اسامه بن الدن پس از  جنگ افغانستان

جدا بده  ها راهی افغانستان شد و در آن العرب آشنایی با عبدالله َعّزام، رهبر افغان
 عنوان معاون عبدالله عزام مشغول به كار شد 

هدا پدرا كندده شددند و در  العرب بعد از جنگ افغانستان و تدرور عبداللده، افغان
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ترتیب گدروه  الدن را به عنوان رهبر خود انتخداب كردندد. بددین بن اسامه 0884
 تكفیرى القاعده در پیشاور پاكستان تأسیس شد.

الدن بدراى حضدور در  در این زمان طالبدان در افغانسدتان ظهدور كدرد و از بدن 
به دست آمریكدا كشدته  2101افغانستان دعوت به عمل آورد. بن الدن در سال 

پزشك مصرى و رهبر گروه الجهداد مصدر، رهبدر القاعدده  شد. ایمن الظواهرى
 شد.

با حضور آمریكا در خلیج فارس گروه جدیدى در عرا  شكل گرفت كه رهبرى 
آن را ابومصعب زرقاوى بر عهده داشت. زرقاوى بیشترین حمدالت خدود را بده 

  سمت شیعیان نشانه گرفت.
جبهدة ریه بدا عندوان با ظهور بیدارى اسالمی و اتفاقدات سدوریه، القاعدده سدو

اعالم موجودیت كرد و دیگر پیروان القاعدده را بده كمدک طلبیدد.  النصرة
القاعده عرا  به رهبدرى ابدوبكر البغددادى بده سدوریه رفدت. ولد  براثدر 
اختالفات بین آنها ابوبكر البغدادى از بیعت ایمن الظواهرى خارج شد و 

 داعش )دولت اسالمی عرا  و شام( را تأسیس كرد. 
هایسلفیگیریجریانراییشكلچ
بعدد از  :در صۀحنه جهۀان اسۀالمبۀدیل گرای  م فقدان یک تفكر اسۀال .1

سدنت بده دنبدال ایجداد بددیلی بدراى  فروپاشی امپراتورى عثمدانی، جهدان اهل
انددازى جندبش  امپراتورى عثمانی بود و در این زمینه تالش فراوانی كدرد. از راه

خالفت در هند، پیشنهاد رشید رضا مبنی بر پذیرش خالفدت حداكم قریشدی و 

المسدلمین و حدزب  أسدیس اخوانمذهب یمدن از سدوى مسدلمانان تدا ت زیدى
 التحریر همگی در راستاى احیاى خالفت اسالمی بود.

سدید جمدال و محمدد عبدده آن را در جهدان  :. شعار بازگشۀت بۀه سۀلف2
اى مثل وهابیت و سید محمد رشدید رضدا  از سوى عده و انداز كرده بودند طنین

 .تیمیه مصادره شد به نفع ابن
سدنت، اعدم از اشداعره، ماتریدیده و  تمدام اهل :. رویكرد توحیدی سۀلفیان3

 اصحاب حدیث، قائل به نظریه خلق افعال عباد یا كسب هستند.
گسترش تفكر اموى، باعث گسدترش  :گری در سلفیان . حضور تفكر اموی4

تواند  د سنی به شدت می  دعواى شیعه و گرى در جهان اسالم است تفكر ناصبی
 بگذارد. گرى تأثیر بر گسترش سلفی

 .  . به قدرت رسیدن شیعه در ایران و سپس در دیگر کشورها5
هایتكفیریدریکدههاخیریابیجریاندالیلقدرت

، حضور نظامی آمریكا در منطقه هاى تكفیرى یابی جریان قدرت ترین عامل مهم
 در یک دهه اخیر است.

قاد آنان حكومت شیعه عرا  رسمًا با كمک آمریكا بر سر كار آمدده تبه اع
 فت كرد.و باید با او مخال

هاى جهدادى عدزم  از حكومت در مصر باعث شد گروه« محمد مرسی»سقوط 
 كنند.خود را بیشتر جزم 

  ها شد.  مسئله سوریه از دیگر امورى است كه باعث گسترش تفكر تكفیرى



 مجلس هفتم
 های گسترش عفاف در جامعه شیوه

مقدمه
یابی بشر به مظاهر تمددن، در گدذر  ، با دست«ارتباطات و تكنولوژى»در عصر 

از زندگی سنتی به روش مدرن و صنعتی، شاهد فراموشدی هویدت و مسدئولیت 
هایی چون حیا و عفت هستیم. با كمال تأسد ،  ان و فاصله گرفتن از ارزشانس
آورى بدر مغدز و  فرمایی فدن زمان با گام نهادن بشر بر سكوى آسمان و حكم هم

 .ارادۀ بشر، گوهر ارزشمند عفت و اخال  نیز از بسیارى جوامع رخت بربست
تعریفواژۀعفاف

طلبی  عفت، پدیدآمدن حالتی براى نفس است كه با آن از افزون»شناسان:  لغت
عفت عبارت اسدت »نویسد:  مرحوم نراقی می« شود. قوۀ شهوانیه جلوگیرى می

از: مطیع و منقاد شدن قوۀ شهوانیه براى قدوۀ عاقلده كده در اقددام بده خدوردن و 
 «ارد. د نكاح، حدود اوامر الهی را به لحاظ كمی و كیفی، نگه

جایگاهعفتدراسالم
َّواَلةّذیَن »عفت را از صفات مؤمنین شمرده اسدت: ، 1آیه قرآن در سوره مؤمنون 
وّن ُِ ْ حاِف َِ ْ ِلُفُرّوِج ُِ» 

اْفَضةُل اْلِعبةادة »عفدت را برتدرین عبدادت شدمرده اسدت:  حضرت علدی
 ُِ  (78، ص2)كافی، ج « ْرَجُه َعَّف َبْطَنُه َّو فَ اَ َراَد الّلُه ِبَعْبٍد َخیرًا قا اَ إ»؛ «اْلِعفا
ْجةرًا ِمَمةْن َقةَدَر » فرمایند: نیز می

َ
َْ أ َِ ْع

َ
یُد ِفی َسِبیِل الَلةِه ِبةأ َِ ُد الَّش ِِ َما اْلُمَّجا

ّْن یُكوَّن َمَلكًا ِمَن اْلَمِِئكَ 
َ
 (474)نهج البالغه، حكمت«هَفَعَّف َلَكاَد اْلَعِفیُّف أ

قلمروعفت
هداى گونداگونی  شود. عّفت، جلدوه ز میعّفت، ویژۀ زن نیست و شامل مردان نی

 دارد:
 . عّفت در اندیشه1
 . عّفت در گفتار2
 )عفت در پوشش، در نگاه، در زینت و آرایش...(. . عّفت در رفتار3

كیدد بیشدترى شدده اسدت. امدام  در روایات بر دو عفدت )جنسدی و شدكم(، تأ
ِِ َبْطٍن َاْفَضَل ِمْن ِع  َما ُعِبَدالّلُه ِبّشیٍء » فرماید:  می باقر )كدافی، ج  «َّو َفْرٍج  َف

 (78، ص0
عناصراثرگذاربرگسترشعفت

الف(عنصرفرد
 اند از: آنچه در این رابطه مهم و اثرگذار است، عبارت

 .تقویت باورهای دینی1
اّولین گدام و حركدت اصدولی در گسدترش فرهندگ عفداا، تقویدت اعتقدادات 

َِ ِمةن » فرمایند: میاسالمی در جامعه است. امام علی ةة ِإَّنّ الَحیةاَء ّو الِعَفّ
ُِ اِلْبةرارِ  ُِ اِلْحةراِر ّو ِشةةیَم مةا َلَسةةِّجی َُ ، 0)غددررالحكم، ج  «َخِئةةِق اسیمةةاِّن  ّو إّن

 (134ص
 .  توجه به کرامت انسانی 2

پیشگی، آگاهی از شخصیت واالى انسانی و شناخت  یكی از عوامل مهم عفت
ُرَمْت َعَلیِه َنْفُسُه ِاَنْت َعَلیِه َمْن كَ »فرماید:  می منزلت خویش است. علی

واُتُه  ََ  (411، حكمت 111)نهج البالغه، ص «َش
 . شناخت پاداش الهی3 

 ستا پیشگی، توجه به پاداش اخروى هاى عفت یكی دیگر از راه
َواَ» فرماید: می علی ََ َِ َعِن الَّش ِِ َس )نهدج البالغده،  « َفَمِن اْشَتاَق ِإَلی اْلَّجَن
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 (80مت ، حك478ص
 . تقویت حیا در زنان4

حیدا را از نظر روایات، بین عفت و حیا رابطۀ تنگداتنگی اسدت. امدام علدی
ِِ اْلَحیاُء »نامند: می« عفت»سبب  ْْ »و  (022، ص4)غررالحكم، ج «َسَبُب اْلِعَف َعُفُك

َ
أ

ْحیاُكْ
َ
  (871، ص2)غررالحكم، ج «. أ

 . تقویت غیرت در مردان5
 كند.  پیشگی را قوى می عفت، مانند حیا، «غیرت»

َمِتةِه َّو ِصةْدُقُه َعَلةی َقةْدِر » فرماید: می امام علی ِِ َقْدُر الَرُجِل َعَلةی َقةْدِر 
َنَفِتِه َّو ِعَفُتُه َعَلی َقْدِر َغیَرِته

َ
، 477)نهج البالغه، ص «ُمُرَّوِتِه َّو َشَّجاَعُتُه َعَلی َقْدِر أ

 (43حكمت
ب(عنصرخانواده

 اند از:باره قابل توجه است عبارتآنچه در این 
 موقع . ازدواج به1

ْْ َمةْن » فرماید: دربارۀ حفظ عّفت با ازدواج می حضرت رسول ِاقا َجةاَءُك
ٌِ ِفی اِْلَْرِض َّو َفساٌد َكِبیةر  «َتْرَضْوَّن ُخُلَقُه َّو دیَنُه َفَزِّوُجوُه ِإََل َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَن

 (847، ص1)كافی، ج 
 ت حیا و دقت در پوشش در محیط خانه. رعای2 

 . چگونگی استفاده از فضای مجازی3
اى بر كنترل و نظارت فرزندان در دنیداى سدایبرى داشدته  والدین باید توجه ویژه

 باشند. 
  اند از: آنچه در این رابطه مهم است عبارت

 ها . به روز بودن خانواده1
گاهی2  بخشی به فرزندان .آ
 .کنترل و نظارت3
 یجاد فضای صمیمی در خانواده. ا4
 ای  . افزایش سواد رسانه5
یت موبایل6  . مدیر

ج(عنصرحكومت
در نقش دارد، حكومت است. بدین معنا كه عنصر سوم كه در گسترش عفت 

دولت باید براى اجراى قانون حجاب و عفاا، از بدنه شروع  نخست، ۀمرحل
اُس »ته شده است: در سطح جامعه توسعه دهد. گف دوم، ۀدر مرحل و كند الَنّ

ْْ   َعَلأ َِ   «كنند. مردم بر راه و رسم پادشاهان خود حركت می ؛ِدیِن ُمُلوِك
 . نقش هدایتی 1

یكی از وظای  نظام اسالمی در زمیندۀ عفداا، بداالبردن سدطح آگداهی مدردم 
 است.

 . نقش حمایتی 2
سدازى  نهسازان فرهنگی در زمیندۀ نهادی یكی از وظائ  دولت، حمایت از برنامه

 عفاا است.
 . نقش نظارتی 3

تواندد وضدع  هاى ارتبداط جمعدی می نظارت بر واردات ابزار فرهنگدی و رسدانه
 عفاا را جامعه بهبود بخشد. 

 . نقش اجرایی  4
  .حكومت، وظیفه دارد قاطعانه با افراد شرور برخورد  كند
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 مجلس هشتم
 مندی های کسب عزت شیوه

مقدمه
هدایی مانندد: عدزت نفدس،  ندگ اسدالمی را بدا واژهمفهوم عدزت نفدس در فره

شناسدیم. در سدورۀ  خودباورى، كرامت نفس، اعتماد به نفس، معرفت نفس می
 گوید:  مولوى می« َوَلَقدْ َكَّرْمَنا َبنى آَدَم»إسراء فرمود: 

 طو  َاعَطیناك آویِز َبرت             تاج َكَرمناست بر فرِ  سرت
مندى، عزت خداوند اسدت و  منشأ عزت و عزت از منظر قرآن و اهل بیت

َمةِن اْعَتةَز » فرمدود: ها از آن اوست.  امام علدی ها و سرافرازى تمام كرامت
َلَكُه  ِْ َ

 (444)عیون الحكم، ص  «اْلِعز  ِبَغیِر ِعِز الَلِه أ
هایتقویتآن:مراحلشكوفاییوثباِتعزتنفسوزمینه

 ترین نیاز انسان . شناخت مهم1
 . است ترین نیازهاى نوع بشر نسان باید بداند كه عزت نفس یكی از حیاتیا

ٌَ »فرمود:  امام حسین )مناقدب ابدن شدهر  «ِعّز َخیٌر ِمْن َحیةاٍة ِفةی ُقّل   ِفی  َمْو
 ( 13، ص4آشوب، ج 

ِِ َّو ِإَّن الَدِعأَ اْبَن الَدِعأِ َقْد َرَكَز َبْیَن اْثَنَتْیِن الِسةلَ »فرمود: همچنین و  ِِ َّو الِّذَلة
 ََ ا ََ ْی ََ َّو َرُسوُلُه َّو اْلُمْؤِمُنةوَّن َّو ُحُّجةوٌر َااَبةْت َّو   َِ َبی الَلُه َلَنا َقِل

ْ
ُِ َیأ ِمَنا الِّذَل

ةاِم َعَلةی  َِ َِ الِل ّْن ُنةْؤِثَر َااَعة
َ
ٌِ ِمةْن أ ٌِ َحِمَیة ُنو

ُ
ٌِ َّو أ ِبَی

َ
َْ َّو ُنُفوٌس أ َر َُ ُحُّجوٌر َا

  (11مثیراالحزان، ص )  «َمَّصاِرِع اْلِكَرام

 . توجه به ارزش انسان 2
توجه به جایگاه ارزشمند انسان در عالم هستی، او را به پاسدارى از عزت نفس 

گاه، تالش می خود وامی  كندكه هرگز خود را ارزان نفروشد.  دارد و انسان آ
ُِ فَ » فرماید: می امیرمؤمنان ْْ َثَمٌن ِإََل اْلَّجَن ْنُفِسُك ا َلیَأ ِِلَ َِ ا ِبَغیِر َِ َِتِبیُعو

ِسیِأ  َِ  (880، ص تح  العقول) «َفِإَنُه َمْن َرِضی ِمَن الَلِه ِبالُدْنیا َفَقْد َرِضی ِباْل
 حافظ: 

 قدر، حدرص اسدتخوان تدا كدی همایی چون تو عالی
 

 

 دریدغ آن سددایده همددت كه بدددددر نددااهددددل افكنددى 
 

 مولوى در دیوان شمس:
 دائی، كدده تددو خدداص از آن مدداییمِنگددر بدده هددر گدد

 

 

 بهدددایی مفدددروش خدددویش ارزان كددده تدددو بدددس گران 
 

 در جایی دیگر:
 پرسدددتان اى غدددالم صدددورت بددده مثدددال بت شدددده

 

 

 تدددو چدددو یوسدددفی، ولدددیكن بددده درون نظدددر نددددارى 
 

 . ایمان اولین پلۀ عزت 3
خواهی، ریشه در فطرت و ایمان انسان دارد و اگر آدمی را از عزت نفسدش  عزت

 هی كنند، از انسانیت و ایمانش چیزى باقی نخواهد ماند.ت
َعُز ِمَن اْلَّجَبةِل ِإَّن اْلَّجَبةَل یْسةَتَقُل ِمْنةُه »فرمود:  امام صاد 

َ
ِإَّن اْلُمْؤِمَن أ
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 (18ص، 1ج، كاف ) «ٌء  ِمْن ِدیِنِه َشی  ِباْلَمَعاِّوِل َّو اْلُمْؤِمَن َلیْسَتَقُل 
 .  تقوا و پرهیزگاری4

 درى سرافكندگی.  آورد و پرده دارى )تقوا(، سرافرازى می خودنگه
 (412، ص تصنی  غرر الحكم) «ُتِعُز  اْلُفُّجوُر یِّذل  الَتْقَوی» :امیرمؤمنان علی

 عزت نفس حاج مالهادی سبزواری
اش رفدت و تدألی  كتدابی را در اصدول دیدن  شاه، در سبزوار به خانۀ ناصرالدین

براى او فرستاد؛ ولی او نص  آن را بده طدالب و درخواست كرد و پانصدتومان 
)دیوان سدبزوارى، ص  نص  دیگر را به فقرا حواله داد؛ در حال  كه خود محتاج بود.

02) 
 مداری  . والیت5

كندكده اطاعدت از   امروز جامعۀ اسالمی ما، از هر زمان دیگر  بهتر درک مدی
 رد.رهبر صالح و ولی امر، چقدر عزت جامعه را به دنبال دا

ْمِر َتَماُم » فرمود: امام سجاد  ُِ ُّوََلِة اِْلَ  (238، ص تح  العقول) «اْلِعِز   َااَع
 طلبی . مقاومت و شهادت6

اى نباشدد  طلبی و جهاد در راه خدا در افراد جامعه اگر روحیۀ مقاومت، شهادت
بدار و  پرورى و تعلقدات مداّدى مشدغول شدوند، سرنوشدتی ذلت و افراد آن به تن

 آمیز خواهند داشت. اى حقارت آینده
َّو ِإّْن َتُكةِن » ، سرور مجاهدان و سید شهیدان فرمدود:حضرت امام حسین

ْفَضةل
َ
ْت    َفَقْتُل اْمِرٍئ ِبالَسیِّف ِفی الَلِه أ َِ ْنِّش

ُ
َِ أ ْبَداُّن ِلْلَمْو ج ، بحدار األندوار) «اِْلَ

  (874ص ، 44

 گوید: سعدى می
 زنددده كدددام اسددت َبددِر هوشددیار؟     

 

 
 

 آنكددده بمیدددرد بددده سدددر كدددوى یدددار
 

حر جلو  راهش را بست و از ایشان خواست تسلیم شود تدا از  امام حسین
ِوُفنی»مرگ نجات یابد، فرمود:  َِ َِ ُت  « ؟َاَفِباْلَمْو

 نواب صفوی  شهید راه عزت 
در شدب «: ندواب صدفوى» به نقل یكی از افسران مأمور اجدراى اعددام شدهید 

خلیلم! مظفدرم! محمددم! »گفت:  سوز و به یارانش می شهادت، نواب با عشق،
منتظدر  ام حضدرت زهدراى مرضدیه عجله كنید! غسل شهادت كنیدد! جدده

 (7ص، 018ش ، نشریه یا لثارات) «ماست.
 مدار کربال  بانوی عزت

اى  با قامتی كاماًل پوشیده وارد مجلس ابن زیاد شد و گوشده حضرت زینب
 لقه زدند.نشست و بانوان دیگر گرد او ح

حدّوَثَتُكْ» زیاد گفت: ابن
ُ
 «الحمُد لّلِه اّلّذی َفَضَحُكْ َّو َقَتَلُكْ ّو أكَّذَب أ

ْكَرَمنا بُمَحَمٍد » پاسخ داد: حضرت زینب
َ
َرنةا  اْلَحمُد للِه اَلَّذی أ ََ ّو َا

َو َغیُرنا ُِ   «َتْطَیرًا َل َكما َتُقوُل َّو إّنما یفَتَضُح الفاِسُق ّو یكَّذُب الفاِجُر ّو 
  «كار خدا را دربارۀ برادر و اهل بیتت چگونه دیدى؟»زیاد گفت:  ابن

یُت » حضرت فرمود:
َ
ْ اْلَقْتةَل   ما َرأ َِ إَّل َجمیِ؛ ِةُؤَلِء َقةْوٌم َكَتةَب الَلةُه َعَلةی
 (414)وفیات األئمه، ص «َفَبَرزّوا إلی َمضاِجِعَْ
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 مجلس نهم
 عقل و عشق در فرهنگ عاشورا

هایمهمی تواندرسگاهی بزرگ براى انسان است و میعاشورا دانش مقدمـه:
 درآنآموخت.

ها، هاومحروميتدراوجدشواریو اصحابش چگونهامامحسين سؤال:
 بيافرینند؟ا  توانستند چنین حماسه

هاوبرتریانگیزۀناشیازعشقتفاوتانگیزه
وى عمل سو  دهند. توانند انسان را به سهاى مختلفی وجود دارند كه میانگیزه

ركداتوانندانسانراواداربهترس، عالقه به پاداش و عشق و محبت، هركدام می
یكددیگر تفداوت بیاكننداى كه هركدام از اینها ایجاد مینيرویانگيزش  .كنند
 دارد.

هادرعبادتوبرتریعبادتناشیازعشقاختالفانگیزه
تواندبایک ازسیهانگيیز نیز می مطابق برخی روایات، عبادت و اطاعت خدا

شودانجامَقْوٌم َعَبُدّوا » فرمود: چنانكه امام صادقفوق : ٌِ َث َِ ِإَّن اْلُعَباَد َث
ََ ِعَبةاَدُة  ََ ِعَباَدُة اْلَعِبیِد َّو َقْوٌم َعَبُدّوا الَلةَه َاَلةَب الَثةَواِب َفِتْلة الَلَه َخْوفًا َفِتْل

ْفَضةُل اْلِعَبةاَدةِ اَْلَُجَراِء َّو َقْوٌم َعَب 
َ
ةی أ ِِ ََ ِعَباَدُة اِْلَْحَراِر َّو  « ُدّوا الَلَه ُحّبًا َلُه َفِتْل

 (84، ص 2کلینی، الكافی، ج )
 محّبتوعشقکلیدحلمشكالت

سیادد    ها را برای انجام عمل فراهم می   ترین انگیزه محبّت و عشق، قوی

 گوید:  مولوی م 

 عشییق شو یید بحییر را ماننیید دییی 
 

 

 ید کییوه را ماننیید رییی عشییق سییا
 

 عشق بشكافد فلی  را صید  یكا    
 

 

 عشییق لردانیید دمییین را اد گییزا  
 

 هر چه جز معشو  باقی جمله سوخت  است كو چون برفروخت   عشق آن شعله
 

ورزیشایستگیخدابرایعشق
خدا با صفات دیبیا و ارد یمندی کیه دارد، بیه بن یرین نحیو،  ای ی          

های خدا را تصور  کنید، خیود    د دیبای وردی است و هر کس ب وان عشق

  ود  به خود عا ق او م 

ْنةَت اَلةِّذی » دارد: در دعای عرفه عرضیه می    امام ح ین
َ
َیةا َمةْوَلَی أ

ْنَعْمَت 
َ
ْنَت اَلِّذی أ

َ
 «...َمَنْنَت أ

های بندگان را در برابر چنین خدای منربیان  ییادرور    العمل سپس عكس

َُ » ود:  م  ْ
َسأ

َ
َنا اَلِّذی أ

َ
َمْمُت  أ َِ َنا اَلِّذی 

َ
َُ أ ْ

ْخَطأ
َ
َنا اَلِّذی أ

َ
 «...أ

َیةا َمةْن »ر اولیا را با مقام خو  در هم رمیخ یه اسیت:   خدا مقام محبت د
ِحَباَءهُ 

َ
َقاَق أ

َ
ّْوِلَیاَءُه  أ

َ
ْلَبَأ أ

َ
ِِ َفَقاُموا َبْیَن َیَدْیِه ُمَتَمِلِقیَن َّو َیا َمْن أ َحَِّوَة اْلُمَؤاَنَس

ْیَب  َِ  .«ِتِه َفَقاُموا َبْیَن َیَدْیِه ُمْسَتْغِفریَن َمِِبَأ 
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فطریبودنمحبتبهخدا
نكتۀ دیگرى كه باید به آن توجه كرد، این است كه محبت به خدا در انسان ریشۀ 

 فطرى دارد و از ابتداى آفرینش، عشق در ما نهادینه شده است. به قول جامی:
 دلددی كددو عاشددق خوبددان دلجوسددت

 ج

 
 

 نی عاشدق اوسدتاگر داند وگر 
 

نیدز، از اقتضدائات فطدرت سدالم  بیت او و اهل دوستی پیامبر اسالم

 گویدد: اگدر كسدی از اهدل بیدت است. شیخ صدو  در علل الشدرایع م 
 .كند والدتخودشككیایدردلداشتهباشد،بایددرپابغض و كینه

ر بدرم و فكد از گناهدانم رندج مدی»عرض كدرد:  شخصی به امام محمدباقر
آورم كده شدما را  شوم؛ اما وقتدی بده یداد مدی كنم كه به سبب آنها هالک می می

در پاسدخ  امدام بداقر« شدود. دوست دارم، امید به نجات در مدن زندده مدی
ِل الِدیُن ِإََل اْلُحُب »فرمایند: می   (31، ص 3كلینی، الكافی، ج ) «َِ

همگامبودنعشقراستینباعقلفطری
توان به دو نوع كلی تقسیم كرد: عشق و محبتی كه ریشه در عشق و محبت را می

هداى عشی بده  محورنيست.عل ها دارد و عشق و محبتی كه ارزشارزش
ُْ َّو ».... :كند برآمده از شهوات اشاره می ُْ َّو یةْبِك َفإَّن ُحَب الُدْنیا یْعِمی َّو یِّصة

 (081، ص 2، ج یكلینی، الكاف) «یِّذُل الِرَقاَب...
شقی كه ریشه در شدهوات و هواهداى نفسدانی دارد، بدر عقدل انسدان سدیطره ع

محورباشد،آنگاهبایدمرادازعقلروشنگیردد.اگیریابد. اگر عشق ارزشمی

باشیدخدادادیعقلهمان،عقلازایدن عشدق و عقدل، هدیا تقدابلی بدا مراد
 یكدیگر ندارند.

عقلوعشقدرحماسۀکربال
ی راستین به خدا برخوردار بودندد و از ایدن رو، عشدق اصحاب عاشورا از عشق

 بود.آنها با عقلشان كه بر سالمت فطرى خود باقی بود، كاماًل هماهنگ

َلْسَنا َعَلی»: كند سؤال می اكبر حضرت علی
َ
در  امدام حسدین« ؟ اْلَحِق   أ

كندد: هدیا إبدائی از كشدته  بیان می اكبر فرماید: ما برحقیم، علی پاسخ می
 ندارم. شدن 

با وجود تشنگی در لب شریعه آب ننوشدید و  حضرت عباس شاهد دیگر:
 نوشید! تشنه از فرات برگشت؛ حال آنكه به حكم عقل، باید آب می لب

ش و ننوشدیدن آب، قددرتش را از ا بدا اظهدار وفدادارى حضرت ابوالفضدل
کردشیر عشی ومحشیتارابجیایدست نداد، بلكه از آنجا كه احساس می

وردهاست،نيرویدوچندان پيداکرد.آ
 در دیده به جداى خدواب، آب اسدت مدرا

 

 زیرا كده بده دیددنت شدتاب اسدت مدرا 
 

 گوینددد بخددواب تددا بدده خددوابش بینددی
 

 خبران! چه جاى خواب است مرا اى بی 
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 مجلس دهم
 اهداف قیام عاشورا از نگاه امام حسین

مقدمه
َنُه َلْم یُكْن َما َکاَن ِمَنا َتَناُفسًا ِفی ُسۀْلَطان  الَلُهَم ِإَنَك »: امام حسین

َ
َتْعَلُم أ

َو ال اْلِتَماسًا ِمْن ُفُضوِل اْلُحَطاِم َوَلِكْن ِلُنۀِری اْلَمَعۀاِلَم ِمۀْن ِدیِنۀَك َو ُنْظِهۀَر 
َك َو اإِلْصاَلَح ِفی ِباَلِدَك َو یأَمَن اْلَمْظُلوُموَن ِمۀْن ِعَبۀاِدَك َو ُیْعَمۀَل ِبَفراِ ِضۀ

ْحَكاِمك.
َ
  (288العقول، ص  تح ) «ُسَنِنَك َو أ

، بحث اهداا نهضدت یكی از مباحث مهم دربارۀ قیام حضرت سیدالشهدا
 كربالست. 

هدفقیامامامحسین
 توان از چند نگاه دنبال كرد:  این بحث را می

 اّول: نگاه دشمنان 
 حسدینقیدام امدام »ممكن است بگویندد:  مخالفان حضرت سیدالشهدا

 «قیامی عادى و براى هدا و منفعت شخصی بود.
گاه  دوم: نگاه دوستان ناآ

هستند د بر این باورند كه   برخی از موافقان حضرت د كه درواقع، دوستان جاهل
شهید شد، تا گناه امت بخشیده شود. این عده به پیدروان جاهدل  امام حسین

باالى چوبۀ دار  حضرت مسیح»گویند:  مانند كه می می  حضرت عیسی
 «رفت تا كفارۀ گناهان بشر گردد.

هدایی، جنایدت را بده  دانم كدام جدانی یدا جانی من نمی :شهید مطهرى
وارد كردندد و آن اینكده هددا او را  شكل دیگرى بر حسین بن علدی

ها دربدارۀ مسدیح  مورد تحری  قرار دادند و همان چرندى را كه مسدیحی
 (82، ص 07 آثار، ج  مجموعۀ ) «گفتند... گفتند، دربارۀ حسین

 بینانه با توجه به سخنان حضرت سوم: نگاه واقع
توان با اهدداا بلندد نهضدت او آشدنا شدد؛ از  با دقت در سخنان حضرت، می

 جمله:
 ناپذیری و مسئلۀ بیعت . ذلت1

َل َّو ِإَّن الَدِعی اْبَن الةَدِعی َقةْد » در جمع لشكریان دشمن: امام حسین
َ
أ

ََ َلَنةا َّو َرَكَز بَ  َبی الَلةُه َقِلة
ْ
ُِ یةأ ََ ِمَنا الِّذَلة ا ََ ی َِ ِِ َّو  ِِ َّو الِّذَل یَن اْثَنَتیِن َبیَن الَسَل

  (87اللهوا، ص ) «َرُسوُلُه َّو اْلُمْؤِمُنوَّن 
 . احیا و اعتالی دین اسالم 2

حضرت در جمع گروهی از مسلمانان در مكه سخنرانی و ضمن یادآورى 
ن شهرها، دربدارۀ پاسددارى از كیدان دیدن، اعتقدادات وظیفۀ سنگین بزرگا

آمدهاى سكوت در برابر جنایات امویان، از خاموشی آنان  مسلمانان و پی
ستیزانه حاكمان ُامدوى انتقداد كدرد. و در پایدان،   هاى دیندر برابر سیاست

ََ » :هدا اقداماتش را علیه نظام ستمگر حاكم، چنین اعالم كرد َْ ِإَنة َُ الَل
ْْ یُكْن َما َكاَّن ِمَنةا َتَناُفسةًا ِفةی ُسةْلَطاٍّن َّو ََل اْلِتَماسةًا ِمةْن ُفُضةوِل تَ  َنُه َل

َ
ُْ أ ْعَل

 ََ َْ ِمْن ِدیِن   (288العقول، ص  تح )« ...اْلُحَطاِم َّو َلِكْن ِلُنِری اْلَمَعاِل
 ۀ اصالح امور اّمت پیامبر 3

نان معرفی كرد. بارها هدا نهضتش را اصالح امور مسلما امام حسین
ایشان پیش از هجرت از مدینه به مكه، اهداا حركتش را بیان كرد. حضرت در 
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...َّو »گرایی را رد كرد:  نامه به محمد بن حنفیه، هر گونه شایبۀ قدرت وصیت
ْْ َاْخُرْج َاِشرا ّو ََل َبِطرًا َّو َل ُمْفِسدًا َّو َل ظاِلمًا َّو إَنما َخَرْجُت ِلَطَلِب  َاَنی َل

ِِ َجِدیاْ  ِِ َّو َاْنَی َعِن اْلُمْنَكِر َّو َاسیَر  َلْصِِِح ِفی ُاَم یُد َاّْن آُمَر ِباْلَمْعُرّو ُاِر
  (20، ص 1الفتوح، ج ) «ااِلٍب... ِبِسیَرِة َجِدی َّو َابی علی ْبِن َاِبی

 ۀ  امر به معروف و نهی از منكر4
یُد َاّْن »نامه بیان كرد:  در همان وصیت امام حسین ِِ َّو َاْنَی  ُاِر آُمَر ِباْلَمْعُرّو
گفت:  نیز حضرت هنگام خروج از مدینه در كنار قبر پیامبر« َعِن اْلُمْنَكِر 

َِ َّو ُاْنِكُر اْلُمْنَكر... َْ ِاِنی ُاِحّب اْلَمْعُرّو َُ  (08، ص 1الفتوح، ج )« َالّل

 ۀ احیای سنت نبوی و علوی  5
یده و این دین مبدین، وارونده نشدان اى مسیر سیاسی اسالم به بیراهه كش در دوره

َّو ُلِبَأ اَلْسُِم ُلْبَأ اْلَفْرِّو »فرمود:  داده شد. در این باره امیرالمؤمنین، علی
نامده بیدان  در همدان وصدیت امام حسین (013، ص 013البالغه، خ  نهج )« َمْقُلوباً 

 «ٍب االِ  َّو َاسیَر ِبِسیَرِة َجِدی َّو َابی علی ْبِن َاِبی»دارد:  می
 ۀ تأمین امنیت  6

فرماید:  اش در جمع حاجیان مكه می ، ضمن سخنرانیحضرت سیدالشهدا
ُلوُموَّن ِمْن ِعَباِدَك » ِْ  « َّو َیأَمَن اْلَم
 ۀ فراهم ساختن بستری مناسب برای عمل به احكام الهی 7

ََ َّو »فرماید:  آن حضرت، در همان سخنرانی می ََ َّو ُسَنِن  َّو ُیْعَمَل ِبَفَراِئِض
ْحَكاِمَ

َ
 «أ

پایی حكومت حق 8  ۀ تالش برای بر

ابزارى است براى  واقعیت آن است كه حكومت از نگاه معصومان
حاكمیت اسالم و اجراى عدالت؛ از این رو، امامان درصدد تشكیل حكومت 

 الهی بودند.

 ها  ۀ زدودن انحرافات و بدعت 3
دعوت به همراهی اى كه ضمن آن از بزرگان بصره در نامه علی حسین بن 

ْْ ِإَلی »كرده بود، عّلت و هدا از نهضت خویش را چنین بیان كرد:  ْدُعوُك
َ
ِإِنأ أ

ِمیَتْت 
ُ
َِ َقْد أ  (841، ص 44 بحاراالنوار، ج )« الَلِه َّو ِإَلی َنِبِیِه َفِإَّن الُسَن

 ۀ انجام وظیفۀ دینی 11
  شاعر برخورد كدرد در مسیر حركت به كوفه، در بین راه با فرزد امام حسین

ْلَت ُقُلوُب الَناِس »فرزد  گفت: « از مردم كوفه چه خبر؟»و پرسید: 
َ
ِبیَر َسأ َِ اْل

ْْ َعَلْیک َّو اْلَقَضاُء َیْنِزُل ِمَن الَسَماِء َّو الَلُه َیْفَعةُل مةا َیّشةاُء  َُ ْسَیاُف
َ
« َمَعَک َّو أ

ْمُر َّو كَل  َصَدْقَت ِلَله »حضرت در پاسخ فرمود:  ٍّن ِإّْن  اِْلَ
ْ
ةَو ِفةأ َشةأ ُِ ُبَنةا  َیْوٍم َر

َداِء 
َ
ةَو اْلُمْسةَتَعاُّن َعَلةی أ ُِ َنَزَل اْلَقَضاُء ِبَما ُنِحُب َفَنْحَمُد الَلةَه َعَلةی َنْعَماِئةِه َّو 

ْْ َیْبُعْد َمْن كاَّن اْلَحُق ِنَیَتةُه َّو الَتْقةَوی  الُّشكِر َّو ِإّْن َحاَل اْلَقَضاُء ُدّوَّن الَرَجاِء َفَل
یَرَتهَس   (70، ص1الفتوح، ج )« ِر

 گرایی و اماتۀ باطل  ۀ  حق11
ِّذِه الُدْنَیا َقْد »، فرمود: «ذوُحَسم»، در منزل حضرت سیدالشهدا َِ ِإَّن 

َناِء َّو  ِِ اْسِ ٌِ َكَّصاَب ا ِإَّل ُصَباَب ََ ْْ َیْبَق ِمْن ا َفَل ََ ْدَبَر َمْعُرّوُف
َ
َْ َّو أ َْ َّو َتَنَكَر َتَغَیَر

َّن اْلَباِاَل َخِسیُأ َع 
َ
َّن اْلَحَق َلُیْعَمُل ِبِه َّو أ

َ
َلَتَرّْوَّن أ

َ
ْیٍش َكاْلَمْرَعی اْلَوِبیِل أ

ی َعْنه ََ    (001، ص 71 بحاراالنوار، ج )« َلُیْن
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 مجلس یازدهم
خیری از نگاه آیات و روایات به عاقبت

مقدمه

 صومینبیان شده و ائمه مع  یهاى اسالم كه در آموزه ییكی از مسائل مهم
 خیرى است:  به اند، عاقبت آن رهنمودهاى ارزشمندى ارائه كرده ىبرا

اهمیتموضوع
 الف( قرآن 

ا اَلّذیَن آَمُنوا اَتُقوا الَلَه »كند:   گونه توصیه می خداوند متعال مؤمنان را ایند  ََ ی
َ
یا أ

ْْ ُمْسِلُموَّن  ْنُت
َ
  (012ان، آیۀ عمر آل)« َحَق ُتقاِتِه َّو َلَتُموُتَن ِإَّل َّو أ
كندد:  هاى راسخان در علدم را ایدن چندین بیدان مید قرآن كریم یكی از خواسته

ةَدیَتنا ِإقْ  َبْعةَد  ُقُلوَبنةا َلُتِزغْ  َرَبنا» ةْب  َّو  َِ ََ  ِمةْن  َلنةا َِ ًِ  َلةُدْن ََ  َرْحَمة ْنةَت  ِإَنة
َ
 أ

اب َِ   (8عمران، آیۀ  )آل«اْلَو

 ب( روایات

ُِ الّسةعادَ َح »فرمود:  د در روایتی، امام علی َْ الَرُجةُل َعَمَلةُه  ةِ قیَقة أّْن َیِةِت
َْ الَمرُء َعَمَلُه ِبالَّشقاِء  ُِ الَّشقاِء أّْن َیِِت شیخ صدو ، خصدال، ج )« ِبالَسعاَدِة َّو َحقیَق

 ( 1، ص 0

واتیِمةِه  »نقل شده است كه سه مرتبده فرمدود:  از پیامبر اكرم ۀ َِ ألَعَمةُل ِب
واتِیِمه  ألَع  َِ واتیِمِه ألَعَمُل ِب َِ  (241االسناد، ص  حمیرى، قرب)«َمُل ِب

 ج( دغدغۀ اولیای خدا

قدرى اهمیت دارد كه حتی اولیاى خدا هم دربارۀ آن تشویش  خیرى، به به عاقبت
كردند. به مواردى در این زمینده اشداره  خاطر داشته و براى حسن عاقبت دعا می

 كنیم: می
 . حضرت یوسف و درخواست حسن عاقبت1

كه فراز و فرود زیدادى در دوران زنددگی دارد، وقتدی همدۀ  وس حضرت ی
رسد، تنها دغدغده گذارد و به اوج عزت و سلطنت میمشكالت را پشت سر می

خواهدد: و تشویش خاطر او، عاقبت كار است و عاجزانه از پیشگاه خداوند می
َِ  ِمَن   آَتیَتنی َقْد  َرِب » َِ  فاِاَر  اِلحادیِث  َتأّویِل  ِمْن   َعَلْمَتنی َّو  اْلُمْل  َّو  الَسةماّوا

ْنَت  اِلْرِض 
َ
ْلِحْقنةی َّو  ُمْسِلماً   َتَوَفنی اآلِخَرةِ  َّو  الُدْنیا ِفی َّوِلیی أ

َ
 «ِبالَّصةاِلحیَن   أ

  (010آیۀ  یوس ،)

 به فرزندان . سفارش حضرت ابراهیم2

ُْ  ِبَا َّوَصی َّو »فرماید:  قرآن كریم می  الَلةَه  ِإَّن  ِنةیبَ  یةا یْعُقةوُب  َّو  َبنیةِه  ِإْبةراِی
ُْ   اْصَطفی ْْ  َّو  ِإَّل  َفَِتُموُتَن  الِدیَن  َلُك    (082بقره، آیۀ )«ُمْسِلُموّن أْنُت

 و نگرانی از سرنوشت . رسول خدا3

َْ َلَتْنِزع ِمّنی صاِلَح ما »خواهد:  چهار چیز از خداى متعال می پیامبر َُ ألّل
َْ َّو َلَتِكْلنی َُ ْعَطیَتنی أَبدًا  ألّل

َ
َْ َلُتّْشةِمْت  أ ة َُ لّل

َ
َبةدًا  أ

َ
َِ َعیٍن أ إلی َنفسی َارَف

َبةداً 
َ
َْ َلَتُرَدنی فی ُسوٍء ِإْسَتنَقّذَتنی ِمنُه أ َُ لّل

َ
قمدی، ) «بی َعُدّوًا َّوَلحاِسدًا أَبدًا  أ

 (71، ص 2تفسیر قمی، ج 
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 و نگرانی از عاقبت کار . علی4

رک رمضان را بیان در خطبۀ شعبانیه، فضائل ماه مبا هنگامی كه رسول خدا

یا رسول »برخاست و گفت:  و ارزش اعمال در این ماه را گوشزد كرد. علی

بهتدرین »فرمدود:  پیدامبر« الله! بهترین اعمال در این ماه چه عملی است؟

گریسدت!  سپس پیدامبر« هاى الهی است. اعمال در این ماه، پرهیز از حرام

بینم كده در مداه  گویدا مدی»سبب گریۀ او را پرسید. حضدرت فرمدود:  علی
گزارى و در این حال، أشقی االولدین و مبارک رمضان، تو براى خداوند نماز می

آورد كه محاسنت به خون خضداب خواهدد اآلخرین، ضربتی بر سرت فرودمی

َّو »نمود، این بود:  تنها پرسشی كه از رسول خدا در اینجا، علی« شد.
ٍِ ِمةْن دینةی « هنگدام، دیدن مدن سدالم خواهدد بدود؟ ؛ آیدا آنقِلک فی َسَِم

ٍِ ِمن دیِنک»فرمود:  پیامبر شدیخ )«؛ آرى، دین تدو سدالم اسدت!فی َسَِم
  (81صدو ، االمالی، ص 

 خیری به . خردمندان و دعا برای عاقبت5

خیرى  هاى صاحبان عقل و خرد را دعدا بدراى عاقبدت بده خداوند یكی از نشانه
ْْ  َرَبنا»فرماید:  كرده و می بیان  ّْن آِمُنوا ِبَرِبُك

َ
ِإَننا َسِمْعنا ُمناِدیًا ُینادي ِلإلیماِّن أ
ْبر عمران، آیدۀ  آل )«ار  َفآَمَنا َرَبنا َفاْغِفْر َلنا ُقُنوَبنا َّو َكِفْر َعَنا َسِیِاِتنا َّو َتَوَفنا َمَل اِْلَ

081) 

چرابایدنگرانعاقبتبود؟
اند  بیند كم نبوده كند، می تاریخ نگاه می دلیل نگرانی این است كه انسان وقتی به

افرادى كه یک عمر با عقیدۀ درست و رفتار دینی خوب پدیش رفتده و در صدراط 
اى از زمان، دچار لغزش و سقوط شده و عاقبت به  اند؛ ولی در برهه مستقیم بوده

 اند. شر گردیده

عاقبتان:هاییازخوشنمونه
 . عمیر بن وهب0

 هلج . عكرمة بن ابی2

 :هاییازبدعاقبتاننمونه
 . احمد بن هالل0

 . نمونۀ دیگر كه قارى قرآن بود و به جنگ امیر مؤمنان آمد.2

 شریدرحادثۀکربال:بهخیریوعاقبتبهدونمونهازعاقبت

 . زهیر بن قین 0

 . هرثمة بن سلیم2

یی، پدس بایدد عددالوه بدر مراقبددت دائدم بددر، تقدوا، اخددالص، پرهیدز از دنیدداگرا
طلبی كه در ُحسن و سوء عاقبدت، بسدیار مدؤثر اسدت،  پرستی و ریاست شهوت

یا الَلُه یا َرْحَماُّن یةا »را بخوانیم:  شدۀ امام صاد  همواره این دعاى سفارش
ُْ یا ُمَقِلَب اْلُقُلوِب َثِبْت  النعمه، ج  الدین و تمام شیخ صدو ، كمال)!«دیِنَ َقْلِبی َعَلی  َرِحی
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 مجلس دوازدهم
 نقش زنان در نهضت عاشورا

مقدمه
اى از زنان را به همراه داشت. این عّده كده نقدش نظدامی و  كربال، عده امام

 هاى دیگرى بر عهده گرفتند. جنگی نداشتند، نقش
شناختآماریاززنان

بندى طیفی زنانی كه در نهضت عاشورا حضدور داشدتند و  پیش از بحث تقسیم
 م آنان آمده است: در تاریخ، نا

. زنان حاضر در نهضت عاشدورا، برخدی از اوالد حضدرت علدی بودندد و یدا 0
 دیگران. 

اندد  گاه حسینی به میدان آمدند كه عبارت . پنج نفر از زنان در كربال، از خیمه2
از: كنیز مسلم بن عوسجه، ام وهب زن عبدالله كلبی، مادر عبدالله كلبی، مادر 

 .ب كبرىعمرو بن جناده و زین
. دو زن شیردل، جنگیدند. مادر عبدالله بن عمدر بدا عمدود خیمده بده طدرا 8

دشمن روى كرد و امام او را برگرداند. دیگرى مادر عمرو بن جنداده كده پدس از 
  .شهادت پسرش، سر او را گرفت؛ سپس شمشیر برداشت و به میدان رفت

 .. زنی كه در عاشورا شهید شد، مادر وهب بود4
 ، همسر زهیر بن قین، در راه كربال به كاروان حسینی پیوست . ِدلهم1
كلثوم، دختران امیرالمؤمنین، فاطمه دختر سیدالشدهدا جدزء  . زینب كبرى و ام1

هاى  زنان حاضر در كربال بودند كه در دوران اسارت، در كوفه و شام، سخنرانی
   افشاگرانه داشتند.

هاآفرینینقش
منزلۀ ایفاى نقش مسئوالنۀ زن مسدلمان در حدواد   شورا، بهحضور اثرگذار بانوان در عا

و موضع داشتن در مقابل جریان باطل و جانبدارى از جریات حق، تداوم خّطدی اسدت 
 در حمایت از امام معصوم داشت. حضور حضدرت زیندب كه حضرت زهرا

 و در تداوم جهاد و شهادت او، براى ایفاى همین نقش بود. در كنار امام حسین
 . افشاگری1

هاى دودمان اموى به آل الله، مایۀ رسوایی آندان شدد. دسدتگاه  ها و جنایت ظلم
اى روى آن جنایات بكشد؛  كوشید پرده حكومت، چه در كوفه و چه در شام، می

 اّما زنان قهرمان عاشورا، با ایراد خطابه، پرده از چهرۀ امویان كنار زدند.
 رسانی خون شهدا . پیام2

زنان عاشدورایی نبدود، چده بسدا خدون شدهداى كدربال هددر  ىها ىاگر افشاگر
 .رفت می

 . پرستاری و پشتیبانی3
، حضور زنان در میدان نبرد، نقدش هاى زمان پیامبر مثل زمان صدر اسالم و جنگ

 ۀدربدارتداریخ ویژه  پرستار ، پشتیبان ، امدادگرى و مدداواى مجروحدان را داشدت؛ بده
پشدت جبهده  ۀو مدیریت صحن امام سجاد، نقش پرستارى از حضرت زینب

 است. را به صورت پررنگ نقل كرده
 بخشی . روحیه4

حضور مادران، خواهران و همسراِن مردان در صحنۀ عاشدورا، هدم قدّوت قلبدی 
آوران و فرزندان و همسران خود، به  براى قهرمانان كربال بود، هم در تشجیع رزم

 رگذار بود. ، اثامامدفاع از امام و تنها نگذاشتن 
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 . مدیریت در شرایط بحران5
بازمانددگان شدهدا در دوران كه در مراقبت از  نقش مدیریتی حضرت زینب

اسارت را، در كنار نیروهاى دشمن و كوچ شهر به شهر تا رسیدن به كوفه، سپس 
در جایگاه یك الگدو مطدرح  دربار شام و بعد بازگشت به مدینه، برعهده داشت.

 است.
 سارت به فرصت. تبدیل ا6

از دیگران زهرچشدم  كردند با اسارت اهل بیت امام حسین دشمنان فكر می
هاى  گیرند؛ اّما زنان كربال، زانوى غم در بغدل نگرفتندد، بلكده بدا سدخنران  می

آمد،  زیاد، كاخ یزید و هر جا كه فرصتی پیش می افشاگرانه در كوفه، مجلس ابن
 ماهیت اسارت را تغییر دادند.

 بخشی ُبعد عاطفی حماسه  . عمق7
ها، ابعاد عداطفی و تحریدك احساسدات دارد.  حضور زنان و كودكان در صحنه

زنان عاشورایی به ُبعد تراژدیك حادثة كربال عمدق بخشدیدند و در مجدالی كده 
هاى خویش یافتند، مردم كوفه و شدام را هدم بده گریده  براى عزادارى براى كشته

 انداختند.
 . شهیدپروری8

خوریم كه مادران، جوانان خود را تشویق  هاى كربال، به مواردى برم  هدر صحن
كردند تا به میدان روند و جان خود را فداى دین و امام كنند؛ نمونة آن مدادر  می

 وهب و مادر عمرو بن جناده است.
هاپیام

 . صبر و پایداری1
هدا بدود.  ها و اسدارت حادثۀ كربال، سرشار از حواد  تلخ و آمیخته به شهادت

ها در طول سفر، خاصه در بخدش اسدارت پدس از  مقاومت در برابر این سخت 
در تعبیرات  عاشورا، درس مّهم این حضور است. تا آنجا كه حضرت زینب

 آید. به شمار می« قهرمان صبر»مختل  با نام 
 . عفاف2

ها، به اسارت گرفتن زنان و گرداندن آنان  گرچه دشمن سعی كرد با غارت خیمه
آمیز، شخصیت آنان را خرد كند، اسدیران  در شهرهاى مختل  به صورِت توهین

كید بر مسئلة عفاا و حجاب و رعایت حدود الهدی، حتدی در زمدان  آزاده با تأ
 اسارت و زیر سلطۀ سربازان دشمن، درس عفاا به جامعه آموختند.

چندچهرۀشاخص
وند كده ایفداى نقدش شد هاى درخشانی از زندان دیدده می در واقعۀ كربال، چهره

  :نمونهچند اند.  كرده
الف(زنانهاشمی

   . حضرت زینب1
 . فاطمه، دختر امام حسین2
 کلثوم، دختر امیرالمؤمنین . ام3

ب(زنانغیرهاشمی
غیر از زنان دودمان رسالت، زنان دیگرى هم بودند كه در حادثة كربال یا قبدل و 

 چند نمونه: اند بعد از عاشورا، نقش داشته
. دّرة 3؛ . مادر عمرو بن ُجنۀاده4؛ وهب . اّم 3؛ . ِدلهم، همسر زهیر2؛ . طوعه1

     ؛ . زنۀی کۀه طفۀالن مسۀلم را پنۀاه داد7؛ . دختر عبدالله بن عفیۀف6؛ الّصدف
 . همسر مسلم بن عوسجه5؛ اسد . زنان بنی8
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