
قیام امام حسین و قرآن 
جعفر الهادی
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نهضت عظیم و جاوید حضرت سیدالش��هدا7 از ابعاد 
گوناگون��ی م��ورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته اس��ت؛ تا 
جایی که می توان گفت: در طول تاریخ اس��ام � بلکه در 
سراس��ر تاریخ بشریت � کمتر حادثه ای تا این اندازه مورد 
توجه اندیش��مندان و تحلیلگران جهان قرار گرفته است. 
کافی اس��ت بدانیم پس از موضوع بررس��ی شخصیت و 
تاریخ زندگی پیامبر گرامی اسام9 تاکنون هیچ رویداد 
دیگری این همه کتاب و رساله را به خود اختصاص نداده 

است.
درباره ش��خصیت و تاریخ زندگی پیامبر گرامی اسام 
حضرت محمد بن عبداهلل9 در حدود ش��ش  هزار عنوان 
کتاب و همچنین درباره ش��خصیت و قیام بزرگ پیشوای 
ش��هیدان و س��رور آزادگان حضرت امام حسین7 بیش 
از س��ه  هزار عنوان کتاب تألیف شده اس��ت. با این حال، 
به س��بب عمق و عظمت این حادثه و گس��تردگی ابعاد و 
ویژگی های فراوان این واقعه ش��گرف، هنوز زوایایی در 
آن وجود دارد که ذهن اندیش��مندان ب��ه آنها راه نیافته و 
قلم نویس��ندگان و تحلیل گران، چیزی درباره آنها ننوشته 

است.
کوتاه سخن آن که هنوز بحث های بسیاری وجود دارد 
که باید در زمینه این رویداد بزرگ و بی نظیر مطرح شود 

و مطالب بسیاری هست که باید به رشته تحریر درآید.
یک��ی از موضوعات جالبی که می توان پیرامون نهضت 
حضرت سیدالش��هدا7 م��ورد بحث ق��رار داد، توجیه، 
تبیین، تعلیل و تحلیل حرکت آن امام بزرگوار، بر اساس 
قرآن کریم اس��ت. ط��رح این مطلب، نه تنه��ا عجیب به 
نظر نمی رس��د، بلکه یک امر طبیعی و منطقی است؛ اگر 

یک��ی از موضوع��ات جالب��ی 
که می ت��وان پیرامون نهضت 
مورد  سیدالشهدا7  حضرت 
بحث قرار داد، توجیه، تبیین، 
تعلیل و تحلیل حرکت آن امام 
بزرگوار، بر اساس قرآن کریم 
اس��ت. ط��رح این مطل��ب، نه 
تنها عجیب به نظر نمی رس��د، 
بلکه یک امر طبیعی و منطقی 
اس��ت؛ اگر نگویی��م یک نیاز 

فکری ضروری است.
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نگوییم یک نیاز فکری ضروری اس��ت؛ زیرا قرآن کریم، اس��اس و پایه هر حرکت اسامی 
اس��ت. بنابراین هر تحقیق و مطالعه ای در این زمینه، باید در چهارچوب قرآن صورت بگیرد 
و از آن، کسب مشروعیت کند. از سوی دیگر، با این بررسی می توان بیشتر و بهتر به عظمت 

قیام حضرت امام حسین7 پی  برد و به بسیاری از شبهه ها و پرسش ها پاسخ گفت.
ش��گفت آن  که هنوز این کار به طور همه  جانبه و عمیق صورت نگرفته اس��ت؛ در حالی که 
باز هم در گوش��ه و کنار کس��انی این نهضت مقدس را زیر س��ؤال می برند و در مش��روعیت 
آن تردی��د می کنند، که قطعاً اگر از ریش��ه های قرآنی آن � در کن��ار حقایق تاریخی � آگاه 
بودند، هرگز چنین نمی پنداش��تند. )البته این در صورتی اس��ت که سرچش��مه این تشکیک، 

موضع گیری خصمانه نباشد(.
در این بررسی قرآنی، به چهار موضوع پرداخته می شود:

1. موضع قرآن در برابر ستمگران، سرکشان و حکومت های جور؛
2. وظیفه ای که قرآن در این زمینه بر دوش مسلمانان متعهد، به ویژه دانشمندان آگاه جامعه 

اسامی قرار داده است؛
3. شیوه برخورد و رویارویی با سرکشان و ستمکاران؛

4. نتایج برخورد میان حق و باطل.
مسلماً قیام فرزند قرآن، حضرت حسین بن علی7 در تمام این چهار جهت، از قرآن نشأت 
گرفته و به یقین حرکت بس��یار س��نجیده ایش��ان یکی از مصادیق بارز دیدگاه های قرآن در 
این چهار زمینه اس��ت که اگر توضیح داده ش��ود و تبیین گردد، می تواند راهنما و راه گشای 

مسلمانان باشد؛ زیرا با این روش بررسی، »تئوری« در کنار »عمل« ارائه شده است.
بی ش��ک حرکت امام حسین7 یک حرکت تمام  عیار قرآنی بوده است که از قرآن سرچشمه 

گرفته و بر خط مستقیم قرآنی جلو رفته و جز پیاده کردن برنامه های قرآنی، هدفی نداشته است.

گام به گام با قرآن

حض��رت امام حس��ین7 از همان لحظات آغازین نهضت تاریخ س��از خ��ود، از قرآن مدد 
گرفت و به آن استشهاد نمود و قدم به قدم با قرآن به پیش رفت:

1. در نخستین برخورد با والی مدینه، خود را فرزند وحی و شاگرد دانشگاه قرآن � بلکه از 
اساتید آن � معرفی نمود؛ آن جا که می فرماید:
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»إنّ��ا أهل بیت الّنبّوة و معدن الّرس��الة و مختَل��ف المالئکة و محّل الّرحمة؛ بنا فتح اهلل و بنا ختم؛ و 
یزید رجل فاسٌق، شارب الخمر، قاتل الّنفس المحّرمة، معلٌن بالفسق؛ و مثلی الیبایع مثَله ولکن نصبح 
و تصبح��ون و ننظ��ر و تنظرون أیّنا أحّق بالخالفة و البیعة«؛1 ما خاندان نبوت و کانون رس��الت و 
محل فرود فرشتگان وحی و جایگاه رحمت خداوندیم... و یزید، فردی تبهکار و شراب خوار 

است و شخصی چون من، با کسی مانند او بیعت نمی کند... .
2. هنگامی که مروان پافشاری می کند که امیر مدینه، از امام حسین7 بیعت بگیرد، حضرت 

می فرماید:
»إلی��ک عّن��ی فإنّک رجس، أنا من أهل بیت الّطهارة الذین أنزل اهلل فیهم علی نبّیه9: )إنّما یرید اهلل 
لیذهب عنکم الّرجس أهل البیت و یطّهرکم تطهیرا2ً(«؛3  یعنی: »)ای مروان!( از من دور شو؛ زیرا تو 
ناپاک و پلیدی و من از اهل بیتی هس��تم که خداوند درباره آنها بر پیغمبرش این آیه را نازل 
فرمود: خداوند چنین خواس��ته اس��ت که پلیدی را از این خانواده دور سازد و چنان  که باید، 

شما را پاک گرداند.
بدین گونه حضرت سیدالشهدا7 حرکت خود را براساس قرآن آغاز می کند و مشروعیت 
حرک��ت انقابی خود را از ق��رآن کریم می گیرد؛ ولی کار در این ج��ا پایان نمی گیرد؛ بلکه 

همان طور که پیش از این نیز گفتیم، قدم به قدم با کتاب خدا به پیش می رود.
3. هنگامی که با کاروان خود از مدینه بیرون آمد، این آیه را تاوت فرمود: 4

)ربّی نّجنی من القوم الّظالمین(5؛ پروردگارا! مرا از گروه ستمکاران نجات بخش.
و این همان دعایی اس��ت که حضرت موسی7 هنگام خروج با بنی اسرائیل از مصر فرمود. 
و بدین طریق، امام7 حرکت و خروج خود را به خروج و حرکت موسی7، هنگامی که بر 

فرعون زمانش خروج کرد، تشبیه نمود.
4. زمانی که به مکه رسید، این آیه را تاوت فرمود: 6

)و لّما توّجه تلقاء مدین قال عسی ربّی  أن یهدینی سواء الّسبیل(7؛ و چون به سوی )شهر( 
مدین رو نهاد، )با خود( گفت: امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند.

و به این ترتیب، هجرت خود به مکه را به هجرت موسی به مدین تشبیه فرمود؛ زیرا هر دو 
از بیداد طاغوت زمان خود گریخته و برای مقاومت در برابر ظلم، و مخالفت با ستمگر دوران، 

هجرت کرده بودند.
این تشبیه ها دارای معانی ژرفی است که باید در جای خود بررسی شود.
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5. پس از ورود به مکه، در ضمن نامه ای برای سران قبایل بصره نوشت:
»و أنا أدعوکم إلی کتاب اهلل و سّنة نبّیه«؛8 من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش دعوت می کنم.

6. در پاسخ نامه مردم کوفه چنین نوشت:
»َفَلَعمِری ما اإلمام إاّل العامل بالکتاب«؛9 به خدا س��وگند، پیش��وای راس��تین و امام بر حق، 

کسی است که به کتاب خدا عمل کند.
7. هنگامی که در منزلگاه ثعلبیّه، ش��خصی به محضر ایشان شرفیاب شد و از تفسیر این آیه 
شریفه را پرسید: )یوم ندعوا کّل أناس بإمامهم(10؛ یاد کن روزی را که هر گروهی را با پیشوای شان 

فرا می خوانیم.
امام در پاس��خ وی فرمود: »إمام دعا إلی ه��دًی فأجابوا إلیه و إمام دعا إلی ضاللة فأجابوا 
إلیه��ا، ه��ؤآلء فی الجّنة و ه��ؤآلء فی النار و هو قول��ه تعالی: )فریق ف��ی الجّنة و فریق فی 
الّس��عیر11(12؛ یک پیش��وا ب��ه هدایت فرا می  خوان��د و گروهی به او پاس��خ مثبت می دهند و 
پیش��وایی دیگر به گمراهی فرا می خواند و گروهی دیگر به او پاس��خ مثبت می دهند. آنان در 
بهش��تند و اینان در آتش��ند؛ و این معنای همان سخن خداوند است که می فرماید: گروهی در 

بهشتند و گروهی در آتش.
در این جا نیز حضرت با تکیه بر دو آیه از قرآن مجید، از دو گروه متضاد با دو گونه رهبری 

سخن می گوید.
8. در همان منزل، یکی از مردم کوفه به خدمت آن حضرت رسید و ایشان ضمن گفت وگو 

از وی پرسید: اهل کدام شهر هستی؟ آن مرد پاسخ داد: از مردم کوفه. امام به وی فرمود:
»أم��ا واهلل لو لقیتک بالمدین��ة ألریتک أثر جبرئیل فی دارنا و نزوله بالوحی علی جّدی، یا 
أخ��ا أهل الکوفة، من عندنا مس��تقی العلم؛ أفعلموا و جهلنا؟! ه��ذا مما الیکون«13؛ اگر دیدار 
م��ا در مدینه صورت می گرفت، رد پای جبرئیل و جایگاهی را که در آن بر جدم وحی نازل 
می ش��د، به تو نشان می دادم. ای برادر کوفی! آبشخور علم، خاندان ماست؛ آیا آنان دانشمند 

و آگاهند و ما نادان و ناآشناییم؟! این امری نشدنی است.
و حض��رت سیدالش��هدا با ای��ن کام، پش��توانه فکری خ��ود را وحی الهی نازل ش��ده بر 

رسول خدا9 جد خود معرفی می کند.
9. وقتی که عصر پنج ش��نبه، نُُهم محرم، عمر بن س��عد فرمان حمله داد و لش��کر به حرکت 

درآمد، امام حسین7 به برادرش ابوالفضل العباس7 خطاب کرد و فرمود:
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»اگ��ر می توان��ی، جنگ را به فردا موکول کن تا امش��ب ب��ه نماز و اس��تغفار و مناجات با 
پروردگارمان بپردازیم؛ زیرا خدا می داند که من به نماز و قرائت قرآن و اس��تغفار و مناجات 

با او بسیار عاقه دارم«.14
10. در شب عاشورا میان افراد بنی  هاشم و یاران خویش قرار گرفت و فرمود:

»... الّلهم أنّی أحمدک علی أن أکرمتنا بالّنبّوة و عّلمتنا القرآن و فّقهتنا فی الدیّن«15؛ خدایا! تو 
را می ستایم که ما را به نبوت گرامی داشتی و قرآن را به ما آموختی و ما را دین  آشنا ساختی.

11. ضحاک بن عبداهلل مشرقی نقل می کند:16 »در آن شب، هرچند لحظه یک بار، گروهی 
از س��واران لشکر عمر بن س��عد به عنوان مأموریت و نظارت، به پش��ت خیمه های حسین بن 
علی7 می آمدند و به وضع خیمه نش��ینان سرکشی می کردند. یکی از آنان صدای امام7 را 

شنید که این آیه شریفه را می خواند:
)والیحسبّن الّذین کفروا أنّما نملی لهم خیر ألنفسهم إنّما نملی لهم لیزدادوا إثمًا و لهم عذاب 
مهی��ن * ما کان اهلل لیذر المؤمنین علی ما أنتم علیه حتی یمیز الخبیث من الّطّیب(17؛ آنان که 
کف��ر ورزیدند، گمان نبرند مهلتی که به آنان می دهیم به س��ود آنهاس��ت، بلکه به آنان مهلت 
می دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند؛ و برای آنان عذابی است خوارکننده * خداوند مؤمنان را به 

این وضعی که شما دارید وانمی گذارد، مگر آن که ناپاک را از پاک جدا سازد.
حاج ش��یخ صادق نجمی، در تفس��یر و تبیین فلسفه تاوت این آیه توسط امام حسین7 در 

آن ساعات، چنین می نویسد:
امام7 با انتخاب این آیه ش��ریفه از مجموع آیات قرآن مجید، در شب عاشورا 
و در آن ش��رایط خاص، خواسته اس��ت جایگاه و موقعیت دو گروهی را که در 

برابر هم قرار گرفته بودند، بیان کند. 
آیه اول، فلسفه برتری ظاهری گروه ستمگر و جنایتکار را روشن می کند تا مبادا 
ای��ن برتری ظاهری، موجب ناراحتی و ان��دوه مؤمنان گردد؛ بلکه پیروزی آنان 
موقتی بوده و مهلتی اس��ت از س��وی خداوند تا گروه جنایتکار هرچه بیشتر در 

منجاب تباهی و گناه فرو روند و یکسره در آن غرق شوند... .
و ام��ا آی��ه دوم در مورد مؤمنان اس��ت که گرفت��اری آنان به ب��ا و مصیبت و 
گرفتاری، تنها برای امتحان و آزمایش است، تا پاکان و ناپاکان و نیکان از بدان 

متمایز گردند.18
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12. تبیین و تعیین خط مشی این حرکت الهی بر اساس 
قرآن، با شهادت آن امام مظلوم به سر نیامد؛ بلکه حضرت 
ابی  عبداهلل الحس��ین7 حتی بر سر نیزه ها و در طول مسیر 
اس��ارت تا مجلس یزید، همه ج��ا همراه و همگام با قرآن 
به پیش رفتند. س��ر مبارک امام حسین7 بر فراز نیزه، این 

آیه از سوره کهف را تاوت می فرمود:19
)أم حسبت أّن صحاب الکهف و الّرقیم کانوا من آیاتنا 
عجبًا(20؛ مگر پنداشتی اصحاب کهف و رقیم از نشانه های 

شگفت ما بوده اند؟!
و در مجلس یزید، سر بریده مطهرش در طشت طا این 

آیه را تاوت فرمود:
)و س��یعلم الّذین ظلوا أّی منقلب ینقلبون(21؛ و کسانی 
که س��تم کرده اند، به زودی خواهند دانس��ت که چگونه 

سرنگون خواهند شد.
این نوشتار کوتاه، تنها یک امر کلی را ثابت می کند و آن، 
این است   که حرکت حضرت سیدالشهدا7 از آغاز تا انجام، 
همراه با قرآن ب��ود؛ اما انطباق انگیزه ها و اهداف و جزئیات 
آن حرک��ت عظیم بر اصولی که ق��رآن کریم در زمینه های 

مختلف یاد شده ارائه نموده،  نیاز به نوشتاری مفصل دارد.
بررس��ی دقیق و عمیق قیام حسینی از یک سو و مطالعه 
تمام آیاتی که مربوط به جهاد با س��تمکاران و سرکشان، 
رویاروی��ی ب��ا زورگویی و کف��ر آنها، امر ب��ه معروف و 
نهی از منکر، برپایی حکومت اس��امی، گسترش عدالت 
اجتماعی، سرانجام مجاهدان راه خدا و پایان کار ستمگران 
و طاغوت ها می شود و مقایس��ه آنها با یکدیگر، می تواند 
ب��ه این هدف کم��ک کند و افق های ت��ازه ای را به روی 

مسلمانان بگشاید.

بررس��ی دقیق و عمیق قیام 
حسینی از یک س��و و مطالعه 
تمام آیاتی که مربوط به جهاد 
ب��ا س��تمکاران و سرکش��ان، 
رویارویی ب��ا زورگویی و کفر 
آنها، امر ب��ه معروف و نهی از 
منکر، برپایی حکومت اسالمی، 
گس��ترش عدال��ت اجتماعی، 
س��رانجام مجاهدان راه خدا 
و  س��تمگران  کار  پای��ان  و 
طاغوت ها می ش��ود و مقایسه 
آنه��ا با یکدیگ��ر، می تواند به 
این هدف کمک کند و افق های 
تازه ای را به روی مس��لمانان 

بگشاید.
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   پی نوشت ها:
1. ابن اعثم، فتوح، ج 5، ص 18 و 24.

2. احزاب، آیه 33.
3. همان.

4. تاریخ طب��ری، ج 4، ص 254؛ ابن اثیر، الکامل 
فی التاریخ، ج 3، ص 265

5. قصص، آیه 21.
6. تاری��خ طب��ری، ج 4، ص 254؛ الکام��ل ف��ی 

التاریخ، ج 3، ص 265.
7. قصص، آیه 22.

8. تاریخ طبری، ج 4، ص 266.
9. همان، ص 262.
10. إسراء، آیه 71.
11. شوری، آیه 7.

12. أمالی صدوق، مجلس 30؛ مقتل خوارزمی، 
ص 221.

13. محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص 11.
14. احمد بن یحیی بالذری، أنس��اب االشراف، ج 

3، ص 185؛ تاریخ طبری، ج 3، ص 316.
15. تاریخ طبری، ج 4، ص 317.

16. همان، ص 319 تا 320.
17. ال عمران، آیه 178 و 179.

18. محمدصادق نجفی، سخنان حسین بن علی7 
از مدینه تا کربال.

19. شیخ مفید، االرشاد، ج2، ص 116 و 117، به 
نقل از مجلسی، بحار االنوار، ج 45، ص 121.

20. کهف، آیه 9.
21. شعراء، آیه 227.

باید توجه داشت که نه تنها حرکت امام حسین7 منطبق بر اصول قرآنی است، بلکه حرکت 
و مشی بازماندگان آن حضرت در طول مسیر اسارت نیز از این ویژگی برخوردار بود. تاریخ 
این واقعه نش��ان می دهد که چگونه حضرت زینب کبری و حضرت امام سجاد8 در موارد 
مختلف از قرآن مدد می گرفتند و به آیات آن استشهاد می نمودند و چگونه حرکات و افعال 
آن��ان مطابق با اصول قرآنی بود. پاس��خ های این دو بزرگوار و خطابه های آتش��ین و کوبنده 

ایشان گواه این حقیقت و سزاوار تأمّل و تدبّر است.
راز نفوذ گفتار آن عزیزان بزرگوار نیز همین اس��تناد به قرآن و منطق آن بوده است؛ گرچه 
گویایی و رس��ایی سخنانش��ان و چیرگی و مهارتشان در بیان واقعیت ها و پرده برداشتن از آن 

چه رخ داده، بی تأثیر نبوده است.
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