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چکيده

اين مقاله شــامل ويژ گي هاي اختصاصي امام حســين7، انگيزه قيام، اهميت زيارت و 

فضيلت گريه بر مصيبت آن حضرت و پيام نهضت حســيني اســت که از ديدگاه آيت اهلل 

احمدي ميانجي بررســي شده است. اين مطالب از ال به الي سخنراني هاي ايشان که به 

مناســبت ايام عزاداري محرم و صفر درباره نهضت حســيني انجام گرفته، گزينش شده 

اســت. اين کار بدون هيچ گونه تصرف در متن انجــام گرفته و تنها در مواردي که براي 

اختصار، بخش هايي حذف شده، به جاي آن سه نقطه )...( گذاشته شده است. 

کليدواژه ها: نهضت کربال، گريه بر حسين7، تربت حسيني، زيارت کربال

مقدمه

مرحوم آيت اهلل حاج ميرزاعلي احمدي ميانجي )متوفي 1379ش( يکي از شخصيت هاي 

علمي ـ اخالقي حوزه علميه قم به شــمار مي آيند. عالوه بر ُبعد فقهي و اصولي، تالش ها و 

تحقيقات گسترده ايشان در موضوعات تاريخي، کالمي و اهتمام ايشان به نشر فرهنگ تشيع 

و اهل بيت: بر اهل تحقيق و پژوهش مخفي نيست؛ به خصوص کتاب مکاتيب الرسول و 

عبدالرحيم اباذري

بررسي نهضت و زيارت امام حسين7 
از منظر آيت اهلل احمدي ميانجي
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مکاتيب االئمه ايشان که حاوي نامه هاي چهارده معصوم: است و امروز مورد توجه علماي 
جهان اسالم و تشيع و ساير محافل علمي و تحقيقاتي است. 

با توجه به اينکه يک جلد از مجموعه ارزشــمند مکاتيب االئمه آيت اهلل احمدي ميانجي 

به نامه هاي امام حســين7 اختصاص دارد و ايشان به ساحت حضرت اباعبداهلل الحسين7 

و قيام عاشورا اهتمام ويژه اي داشــتند، بر آن شديم در اين مقاله ديدگاه هاي ايشان را درباره 

نهضت حســيني بازبيني کنيم. براي تهيه محتواي اين مقاله از مجموعه سخنراني هاي مرحوم 

آيت اهلل احمدي ميانجي که در دفتر دوم از کتاب سه جلدي به سوي نور گردآوري گرديده، 

استفاده شده است. مباحت اين دفتر به موضوع »امامت و واليت« اختصاص دارد و ايشان در 

آنجا نهضت حســيني و قيام عاشورا را در ابعاد گوناگون تجزيه و تحليل کرده است. البته در 

مقاله تنها به ارائه گوشه هايي از آن مباحث بسنده شده است.

اختصاصات امام حسين7

در مورد امام حســين7 مسائلي وجود دارد که نه پيش از آن حضرت اتفاق افتاده است 

و نه پس از آن؛ بلکه فقط مخصوص امام حســين7 اســت. يکي از مسائل مزبور اين است 

که تولد امام حســين7 عالم غيب را تحت تأثير قــرار داد و اصناف مختلف مالئک اجازه 

گرفتند تا تبريک بگويند؛ اما تبريک و تســليت گفتند )مجلسي، 1404ق، ج44، ص249(. در 

مورد هيچ مولود ديگري اين را نداريم که خبر والدتش با تسليت توأم باشد. اين، ويژگي امام 

حسين7 است. 

ويژگي دوم اين اســت که از روز والدت، گريه براي امام حسين7 شروع شد. روايات 

بسياري از طريق اهل سنت و از طريق اهل بيت: به ما رسيده است که خود رسول خدا9 

داستان کربال را بازگو کرده و گريه کرده است )صدوق، 1400ق، ص139؛ ابن ابي الفتح اربلي، 

1381ق، ج2، ص12(. اين مســئله در منزل عايشه، منزل زينب بنت جحش و منزل ام سلمه 

رخ داده و همگي اين جريان را نقل کرده اند که رسول خدا9 امام حسين7 را مي بوسيد و 

گريه مي کرد. از او سؤال شد که چرا گريه مي کني؟ فرمود: »حسين مرا خواهند کشت. جبرئيل 
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خبر داد که حســين مرا در زميني به نام کربال خواهند کشت و اسم قاتلش يزيد است«. )ابن 

ابي الفتح اربلي، 1381ق، ج2، ص 12(. اين گريه حتي تا آخرين ساعات زندگي رسول خدا9 

نيز باقي بوده است.

ابن قولويه در کامل الزيارات از اميرالمومنين7 نقل کرده است: 

رسول خدا9 به خانه ما آمد و ما را دور خود جمع کرد. ام ايمن1 غذايي را )کره با خرما( 

براي ما هديه آورده بود. پيامبر9 غذايي را که ام ايمن آورده بود، خوردند و برخاستند و در 

گوشه خانه دو رکعت نماز خواندند. ايشان در آخر سجده نماز گريه کردند، به طوري که غير 

عــادي بود و نظر اهل بيت را هم جلب کرد. ولي ما به دليل هيبت رســول خدا9 از پيامبر 

نپرســيديم که گريه براي چيست؟ فقط ]امام[ حسين7 عرض کرد: »بابا، چرا گريه کردي؟« 

فرمود: »جبرئيل به من خبر داد که تو را خواهند کشت. به همين دليل گريه کردم« )مجلسي، 

1404ق، ج44، ص 234(.

در روايتي ديگر رسول خدا9، امام حسين7 را به دست اميرالمؤمنين7 داد و فرمود: 

»حســين7 را نگه دار«. آن گاه رسول خدا9 شروع کرد به بوسيدن او و باز امام حسين7 

عرض کرد: »بابا، اين چه بوســه و گريه اي اســت؟« فرمود: »اقبل موضع الســيوف«؛ »جاي 

شمشيرها را مي بوسم« )ابن قولويه، 1356 ق، ص70، مجلسي 1404ق، ج44، ص261(.

در روايتي ديگر ام سلمه نقل مي کند: 

رســول خدا9 به خانه من آمد و دستور داد که کسي نيايد. فرمود: »مي خواهم 

اســتراحت کنم«. من هم مواظب بودم که ديدم ]امام[ حسين7 که در آن زمان 

کودکي دو يا ســه ســاله بود، خواست وارد شــود. من جلوي او را گرفتم؛ چون 

رســول خدا9 فرموده بود کسي نيايد. ]امام[ حسين7 اصرار کرد و برنگشت. 

من هم اصرار کردم. رسول خدا9 فرمود: »ام سلمه کسيت؟« عرض کردم: »اي 

پيامبر، حسين7 اســت«. فرمود: »بگذار بيايد«. وقتي حسين7 وارد اتاق شد و 

. ام ايمن زني بود که از رسول خدا9 پرستاري، و به او خدمت کرده بود و در ميان خاندان رسول خدا9 محترم بود.   1
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خودش را به ســينه رســول خدا9 رساند، من ديدم رســول خدا9 اين بچه را 

بوســيد، بعد او را برگرداند و پشتش را هم بوسيد. عرض کردم: »اي رسول خدا، 

اين چه بوسه اي است؟« فرمود: »ام سلمه، جاي زخم ها را مي بوسم«. 

در بعضي از نقل ها هست که ام سلمه مي گويد: 
ديدم رســول خدا9 چيزي در دست دارد و آن را مي بوسد. عرض کردم: »اي 

رســول خدا آن چيســت؟« فرمود: »خاک کربال را مي بوسم. اآلن جبرئيل آن را 

برايم آورد. جبرئيل خاک قبر حسين7 را برايم آورده است«. بعد آن خاک را 

به من داد و فرمود: »اين را در شيشــه اي نگــه دار. هر وقت ديدي که اين خاک 

خون شد، بدان که حسين مرا کشتند« )مجلسي، 1404ق، ج44، ص231(.

انگيزه قيام امام حسين7

يک سؤال که مطرح مي شــود اين است که انگيزه قيام امام حسين7 چه بود؟ چرا امام 
حسين7 قيام کرد و مانند امام حسن7 صلح نکرد؟ چرا مثل امام سجاد يا امام صادق8 

عمــل نکرد، بلکه قيام کــرد؛ قيامي که پاي همه چيزش هم ايســتاد؟ وقتي حضرت از مکه 

حرکت مي کرد، افرادي مانند ام ســلمه، عبداهلل بن عباس، عبداهلل بن جعفر، عبداهلل بن عمر و 

ديگران به حضرت گفتند: »نرو«. حضرت به هر کسي جوابي مي داد و ردشان مي کرد. اما دو 

نفر از نزديکان حضرت، يکي محمد حنفيه که برادرش بود و ديگر ابن عباس، عرض کردند: 

»شما مي فرماييد که خدا فرموده در اين سفر بايد تو را کشته ببيند. پس اين زن و بچه را چرا 

مي بريد؟« حضرت در جواب آنها فرمود: »ان الله قد شــاء ان يراهن سبايا« )مجلسي، 1404ق، 

ج44، ص364(؛ »خدا خواسته است که آنان را هم اسير ببيند«؛ يعني من تکليف دارم که قيام 

کنم و کشته شوم و بايد خانواده و فرزندانم نيز با من باشند. در يک مقتل هست که ابن عباس 

يک جمله اضافه کرد: »مي ترسم تو را جلو چشم بچه ها بکشند« )شيخ عباس قمي، 1405 ق، 

ص166 و167(.

امام حسين7 از مکه خارج شد و اعالم کرد: »هر که مي خواهد کشته شود، با ما بيايد« که 
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مفهومش اين است که هرکس نمي خواهد کشته شود، نيايد. اسالم چنان به خطر افتاده بود که 

بايستي پاي درخت اسالم خون ريخته مي شد آن هم نه هر خوني. حمالت تبليغاتي بني اميه 

 و هجوم فرهنگي معاويه و يزيد بر اســالم، طوري بود که غير از خون امام حســين7 چيز 

ديگري نمي توانســت جلوي آن را بگيرد. حتي عبداهلل عالئلي، که سني است، در کتاب سه 

جلدي اش، ايام الحســين7، تاريخ الحسين7، سمو المعني في سمو الذات، نوشته است 

که تمام خلفاي ثالث بر خالف رويه رســول خدا9 عمل کردند. رســول خدا9 اختالف 

طبقاتي را نفي کرده بود و پولدار و بي پول در اســالم يکي بودند؛ ولي آنها وضعيت را تغيير 

دادند. رسول خدا9 فرموده بود که همه مسلمان هستند؛ همه محترم اند و فقط تقوا موجب 

تْقاُكــْم{ )حجرات: 13(؛ ولي اينها اين را هم عوض 
َ
َرَمُكْم ِعْنَد اهللِ أ

ْ
ك

َ
کرامت اســت: }إِنَّ أ

کردند و باندبازي ها شــروع شد... . اين هجوم فرهنگي به صورتي بود که نويسنده و تحليلگر 

سني مي گويد: 
اسالم به روزي افتاده بود که فقط نامي از آن باقي مانده بود. در چنين فضايي آيا 

مردي باقي مانده بود که براي خدا قيام کند و اسالم و قرآن را حفظ کند؟ خير، 

کسي نمانده بود؛ فقط امام حسين7 بود که بايد اين کار را مي کرد.

پس امام حسين7 براي امر به معروف و نهي از منکر قيام کرد )مجلسي، 1404ق، ج44، 

ص329(. آن حضرت براي حفظ دين و احکام اســالم قيام کرد. به قول امام خميني= براي 

حفظ اســالم ناب قيام کرد و هم همان روز عاشــورا نيز نتيجه اش را گرفت و تمام تار و پود 

حکومت بني اميه را به هم زد و به قول شاعر: »زينب آمد شام را يکباره ويران کرد و رفت«.

فضيلت گريه و روضه بر حسين7

در قضيه کربال به چند چيز اهميت داده شــده اســت که يکي از آنها مسئله گريه است؛ 

جبرئيل براي امام حسين7 روضه خوانده است )همان، ج43، ص245(؛ رسول  خدا9 براي 

ايشان روضه خوانده است )همان، ج44، ص234 و ج45، ص318(. اين روضه خواني ها چنان 

فراوان اســت که مرحوم آقاي اميني آنها را در کتابي جمع کرده است. وقتي اميرالمؤمنين7 
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براي جنگ به صفين مي رفت، از کربال مي گذشــت. ايشان در همان جا به نام امام حسين7 

 روضــه خواند )همان، ج44، ص247(. خود ائمه: ايــن کار را مي کردند. امام رضا7 به 

دعبل دســتور داد که براي حضرت روضه بخواند. امام صادق7 به صورت مکرر اين عمل 

را انجام مي دادند و به شــاعران نيز صله مي دادند... . امام ســجاد7 سي يا چهل سال در آن 

اوضاع خفقــان گريه کرده )ديلمي، 1412ق، ج1، ص232( و قضيه کربال را با گريه خودش 

حفظ کرده است. 

اهل بيت: بعد از ماجراي کربال به مدت پنج ســال از عزا بيرون نيامدند. در محاســن 

برقي اين طور بيان شــده است که خاندان رسول خدا9 سياه پوشيدند و مشغول عزا بودند 

و امام ســجاد7 خودش براي آنها غذا تهيه مي کــرد )برقي، 1327ش، ج2، ص420(. حتي 

نوشته اند که در آن پنج سال از خانه هاي بني هاشم دود باال نرفت؛ يعني غذا پخته نشد و هيچ 

زن هاشــميه اي آرايش نکرد )ابن قولويه، 1356ق، ص81؛ مجلسي، 1404، ج45، ص207(، 

تا اينکه مختار= قيام کرد و ســر ابن زياد را همراه با نامه اي و مقداري پول خدمت آقا امام 

سجاد7 فرستاد و در آن نامه از حضرت خواهش کرد که دستور دهد آن پول بين بني هاشم 

تقسيم شود و خانم ها از عزا بيرون بيايند.

همچنين در روايات خيلي به شــعر گفتن درباره کربال بسيار اهميت داده شده است. امام 

صادق7 مي فرمايد: 

من انشد في الحســين7 بن علي شعرا فابکی خمســين فله الجنة و من انشد في 

الحسين فابکی ثالثين فله الجنة و من انشد في الحسين7 فابکی عشرين فله الجنة 

و من انشــد فابکی عشــرة فله الجنة و من انشد في الحســين7 فابکی واحدا فله 

الجنة. )صدوق، امالي، 1400ق، ص141، مجلس 29(. 

کسي که با شعر درباره امام حسين7 پنجاه نفر را بگرياند، به بهشت مي رود. ... 

بعد سي نفر را مي گويد تا مي رسد به يک نفر. شاعري به صورت ساده براي امام صادق7 

شــعر خواند، حضرت فرمود: »به آن روشــي که پيش خودتان مي خوانيد و نوحه مي کنيد، 
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بخوان«؛ يعني با آواز و صدا بخوانيد. )ابن قولويه، 1356ق، 205(. 

حاصل آنکه درباره عظمت و فضيلت اشک ريختن و نيز شعر گفتن و گرياندن براي امام 

حسين7 روايات متعددي وارد شده است.

 اهميت زيارت امام حسين7

در روايتي داريم حضرت به شــخصي فرمود: »به زيارت امام حسين7 مي روي؟« گفت: 

»نه«. فرمود: »چرا؟« گفت: »من شناخته شده هستم و مي ترسم«. فرمود: »هنگامي که حضرت 

را ياد مي کني، آيا محزون مي شوي يا نه؟« عرض کرد: »گاهي من چنان محزون مي شوم که از 

غذا خوردن مي افتم«. آن گاه امام7 مطالب فراواني درباره فضيلت کار اين شخص بيان کرد.

روايات بســياري در فضيلت زيارت امام حسين7 وارد شده است؛ به گونه اي که کامل 

الزيارات روايات بســياري در اين باب جمع کرده اســت. عالمه مجلسي نيز در بحار االنوار 
رواياتي را در فضيلت زيارت امام حســين7 نقل کرده اســت )ر.ک: مجلسي، ج97 و98(. 

حتي در بعضي روايات، فضيلت زيارت، هر چند با ترس باشــد، بيان شده است )حرعاملي، 

ج14، ص456 و نوري، 1408ق، ج10، ص278(؛ چون در آن زمان، خلفاي بني اميه و سپس 

بني عباس اصاًل با قبر امام حسين7 و رفتن به زيارت آن حضرت مبارزه مي کردند و زائران 

را مي زدند و زنداني مي کردند. متوکل دستور داد قبر مبارک حضرت را شخم زدند. )مجلسي، 

1404ق، ج45، ص398( و آب به آن بســتند تا آثار آن را نيز از بين ببرند. ولي خواست آنان 

محقق نشد و نتوانستند به هدف خود برسند.

ائمه: به قضيه کربال و زنده نگهداشتن آن بسيار اهميت مي دادند و اين براي حفظ دين 

و هدف قيام امام حســين7 بوده؛ چون قيام آن حضرت، شخصي نبود؛ بلکه هدفي مقدس 

داشت که بايد هميشه زنده باشد.

در کامل الزيارات، يا کتاب هايي مثل مزار وسائل الشيعه يا مزار کافي يا مزار بحاراالنوار 
روايات مفصلي وجود دارد که از اهميت بســيار مسئله زيارت امام حسين7 حکايت دارد. 

اين اهميت به دليل زنده ماندن ياد و نام سيدالشهداســت. بر اساس روايتي، اگر به تربت امام 
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حســين7 سجده کنيد، نماز شما از تمام آسمان ها رد مي شود و به عرش خدا مي رسد )ابن 

قولويه، 1356ق، ص159؛ صدوق، 1364ش، ص87 و89(.

پيام قيام حسيني7

از رحلت رســول خدا9 تا ماجراي کربال پنجاه سال فاصله بود. در اين پنجاه سال، 

هجوم فرهنگي بني اميه کاري کرد که امام حســين7 را به نام اســالم کشتند؛ خون امام 

حسين7 را حالل دانســتند و او را کشتند. فلذا امام حسين7 در خطبه اش مي فرمايد: 

»فبم تستحلون بدمي« )مجلسي، 1404ق، ج44، ص 318(؛ »چرا خون مرا حالل مي دانيد؟« 

آنها جوابي دادند که امام حسين7 در مقابل آن بلند بلند گريه کرد. آنها گفتند: »چون تو 

پسر علي7 هستي، تو را مي کشيم« )قندوزي، 1385ق، ص346؛ بهبهاني، 1409ق، ج4، 

ص340و341(. 

اميرالمؤمنين7 کســي است که از اولين روز بعثت رســول خدا9 با او بود و در تمام 

جنگ ها حضور داشت و خط شکن بود و اکثر کفار با شمشير او کشته شدند و درخت اسالم 

با شمشير او رشد کرد، بارور شد و ميوه داد. اما حاال طوري تبليغ کردند که فرزند او را به نام 

او مي کشند. اين مسئله براي ما بسيار عبرت انگيز است. 

بني اميه عرصه خالفت را اشغال کردند، قدرت را در دست گرفتند و سپس آن قدر تبليغ 

کردند و پول خرج کردند که مردم پنداشتند امام حسين7 پسر پيغمبر9 نيست؛ بلکه پسر 

علي7 است و علي7 هم ضد اسالم است و فرزندش بايد کشته بشود. به جاي صلوات بر 

رسول خدا9 بر معاوية بن ابي سفيان صلوات مي فرستادند. حتي هفتاد نفر از شيوخ شام نزد 

سفاح رفتند و شهادت دادند که ما براي رسول خدا9 ورثه اي غير از معاويه نداريم )مسعودي 

1409ق، ج3، ص33(. ازاين رو اگر در شــام، بر خالف کوفه، به مقام اهل بيت: اهانت و 

جسارت شد، به اين دليل بود که شاميان، اهل بيت: را نمي شناختند و فرهنگشان ساخته و 

پرداخته معاويه بود. 
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نتيجه گيري

به نظر آيت اهلل احمدي ميانجي از ســيره و ســنت رســول خدا9 و ائمه معصومين: 

استفاده مي شود که گريه بر امام حسين7 اهميت ويژه اي دارد؛ چون سبب زنده نگه داشتن 

روحيه انقالبيگري و ظلم ستيزي در ميان امت اسالمي، و موجب احياي فريضه امر به معروف 

و نهي از منکر مي گردد؛ به همين دليل براي گريه بر آن حضرت و يارانش فضيلت هاي فراوان 

در نظر گرفته شــده اســت؛ چنان که زيارت کربال و ارتباط فيزيکي با قبور ساالر شهيدان و 

يارانش، آثار حماسي دارد و موجب بيداري امت اسالمي مي شود. براي همين بر زيارت کربال 

در هر موقعيتي تأکيد شده است؛ چراکه اين ارتباط موجب شناخت نهضت حسيني و انگيزه 

قيام آن حضرت مي شود و بالطبع جلوي بدعت ها و تحريف هاي يزيديان زمان را مي گيرد. 
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