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تحلیل قیام عاشورا با استناد به آیات قرآنی
سیدرضی قادری
مهرداد دیوساالر

1

2

چکیده

نهضت امام حسین

از د دگاههای مختللف ملو د جو لس قلرا گرفتلس اسلت .بلا
اسا

جو س بس ا مکس امام حسین

کا خود ا دعوع بس قلرآ و سلمت پیلامبر

اعالم میکمدی بر سی بعلد قرآنلی ایلن نهضلت ضلرو ی بلس نظلر ملی سلد .مسلئلس

مقالس حاضر این است کس املام حسلین

بلرای معرفلی حرکلت خلود ملردم ا بلس

چللس آ للاجی از قللرآ ا للاع داده اسللت؟ از ایللن و نوشللتا حاضللر بللر آ اسللت جللا بللا

استخراج دادههای جا خی و جحلیل آ بلس کملک آ لاع قرآنلیی اسلتماداع املام
حس للین

ب للس آ للاع ق للرآ

ا د ط للول قی للام عاش للو ا م للو د بر س للی ق للرا ده للد.

افتللسهای پللژوهش حللاکی از آ اسللت کللس امللام حسللین

بللا اسللتماد بللس آ للاع

قرآنللی د موقعیللتهللای گونللاگو جوانسللت جفسللیر کللاملی از اصللولی اهللدا و
ویژگ للیه للای قی للام عاش للو ای وض للعیت امع للس و نی للز لش للکر دش للمن ا ائ للس کم للد.

بازخوانی حماسس حسیمی با جأ کید بر بعلد قرآنلیی مو ل ،بازگشلت املت اسلالمی

بس قرآ و وا د کرد معا

قرآ د زندگی وزانس مسلمانا خواهد شد.

کلیدددواژههددا :امللام حسللین ی جفسیرموضللوعیی فلسللفس قیللام امللام حسللین ی

قیام عاشو ا.
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جا خ د افت 98/07/12 :جا خ پهیرش98/09/18 :

قللللللزوین (نو سللللللمده مسللللللئول).

درآمد
واقعس کربال از عظیمجرین و دادهایی جا خی است .نهضت امام حسین

د طول جا خ از

د دگاههلای مختللف و د سلاحتهلای گونلا گو ملو د جحقیلق و جحلیلل قلرا گرفتلس اسلت .طبلق
ّ
ُ ّ ْ
اهلل و ِع ْتر یت تا
نقل شیعس و سمی پیامبر مکرم اسالم
فرمود« :ان تا ِ ک ِفیک ُم الثقلنی ِكتاب ِ
ُّ
ْ
ِا ْن َت ّسک ُ ْت ِ ِِبما ل ْن ت ِضلوا ابدا :همانا من د میا شما دو چیلز سلمگین و گرانبهلا ملیگلها می ا گلر
بلس آنهللا چمل زنیلد هرگللز پللس از مللن گمللراه نملیشللو د :کتللا خللدا و أهلللبیلت مللن» (حرعللاملیی
34 /27 :1424؛ مسلمی  .)122 -123 /7 :1403از این بیا نبوی وشن میشود قلرآ و عتلرع
و جعللالیم سلعادع و صلالح ا بللرای همگلا

جلا ابلد بللرای انسلا هلا هللادی بلوده و معلا

هممللو

میباشمد .انسا ها با د مسیر بمدگی و فالح و سعادع ا از این دو مشعل هدا ت بجو مد.

د مقاملاع معملوی برابلر هسلتمدی لکلن د ظللاهر و د

هلر چملد قلرآ کلر م و عتلرع پیللامبر
ّ
موا د جعلیم جعلم معا د میی ثقلل اکبلری قلرآ کلر م اسلت و آ عتلرع پیلامبر ثقلل اصلغر اسلت

( وادی آملیی  .)75 /1 :1378ک سو وحی مکتو الهی است کس از هرگونس جحر ف بس ز اده و
نقصا مصو است و انتسا جمامی مفرداع و مرکباع آ اع و سو ههلای آ بلس خداونلد جرد لد
ناپللهیر اسللت (معرفللتی )144 /2 :1377ی سللوی د گللر اهلللبیللت پیللامبر
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مردما و بس ن

کللس حجل الهللی بللر

قرآ دا ای مقام عصمت و طها ع بودهی از هرگونس خطا و نسیا مبرا هستمد

(احزا ی  .)33ا ما حامال وحی الهیی معلما قرآ ی مبیما احکام و معا
زئی و جفصیل میباشمد .معصومین د زنلدگی خلود بلا قلرآ ملأنو

الهی بلس صلو ع

بلوده و گفتلا و فتلا آنهلا ا

مللیجللوا جفسللیر آ للاع الهللی و ججسللم عملللی قللرآ کللر م دانسللت .کللی از اهلللبیللت پیللامبری امللام
حسین

است کس بمابر وا اع جفسیری د شلیعس و سلمی د آ لاجی مانملد جطهیلر (احلزا ی )33ی

مباهلللس (آل عمللرا ی )61ی ذوی القربللی (شللو یی )23ی مللو د سللتا ش قللرا گرفتللس اسللت (صللافی
گلپا گانیی .)39 :1391

واقعس عاشو ا دو پلرده دا د .لک پلرده آ جا لک و ظلملانی کلس سراسلر ظللم و فسلاد و ما لت

است و پرده د گر نو انی و از آ امام حسلین
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نهضت سیاسی ا تماعی امام حسین

و اصلحابش اسلت (مطهلریی .)195 /2 :1373

بس دلیل آ گاهی ژ

گرفتس است (میرزایی و دلشادی  .)189 :1394امام

الهی استماد سلتس و قیلام خلود ا بلر اسلا

او از قرآ بر پا س آ اع قرآنی شکل

از ابتدا جا انتهای نهضلت عاشلو ا بلس آ لاع

ایلن آ لاع جفسلیر کلرده اسلت جلا ججللی آ لاع الهلی بلر

همگا آشکا و پیامهای این واقعس د طول جا خ بر جمامی هروا حق متجلی شود.

د این نوشتا بس مهمجلرین اسلتماداع قرآنلی املام حسلین

د نهضلت عاشلو ا کلس د مملابع

معتبر ذکر شدهاست اشا ه و سلپس بلس جحلیلل آ پرداختلس خواهلد شلدی جلا اهلدا و ویژگلیهلای

قیام و پیامهای سعادع بخش آ حضرع مشخ
جا شهادع امام

بر سی شدهاست.

شود .آ اع قرآنی بس جرجی ،زمانی از مد مس

پیشینه پژوهش
قیام عاشو ا از مهلمجلرین و لدادهای جلا خ اسلالم بلا نگلرشهلای گونلا گو ملو د بر سلی قلرا

گرفتللس اسللت .د بللا ه نهضللت امللام حسللین

و ا جبللاط آ بللا قللرآ کللر م نیللز کتللا هللا و مقللاالع

متعددی نوشتس شدهاست کس میجوا بس کتا آ اع قرآنی د کالم و نهضت حسیمی نوشتس مرو ی
طبسی ( )1397و مقالس «استماداع آ اع قرآ د ر ا نهضت عاشو ا» بس قلم فیعی محمدی

( )1394اشا ه کرد .این دو ممبع بس بر سی استماداع قرآنی قیام عاشو ا پرداختس و از نظر وش و
الگو د این مقالس نیز مو د استفاده قرا گرفتسانلد .همچملین مقلاالع «مبلانی سیاسلی _ ا تملاعی

نهضت امام حسین

از ممظر قرآ » بس قلم میرزایلی و دلشلاد ( )1394و «مبلانی قرآنلی نهضلت

عاشو ا» بس قلم صادقی ا دستانی ( )1388نیز با همین و کرد نوشتس شلدهانلد بلا ایلن وصلف کلس

مولفا صرفا با هد نشا داد فضای سیاسی و ا تماعی قیام عاشو ا با اسلتماد بلس قلرآ ی بلس
اسلتماداع قرآنللی امللام حسللین

حسین

ی د صللدد جحلیللل آنهلا برآمللدهانللد .د ایللن نوشللتا نهضللت امللام

از مد ملس جلا کلربالی بلا جبیلین جلا خی و شلأ جلالوع آ لاع الهلی اسلتماد شلده د کلملاع

حضرعی بس جرجی ،جا خی مو د بر سی قرا گرفتس است.
ّ
محاجه با فرماندار مدینه

عبللداهلل بللن عمللر بللن عثمللا فرسللتاده فرمانللدا مد مللس د مسللجد المبللی بللا امللام حسللین

و

عبداهلل بن زبیر مالقاع کرد و پیام فرماندا مد مسی ولید بن عتبس ا بس این دو نفر سلاند .ایلن دو

تحلیل قیام عاشورا با استناد به آیات قرآنی

گللز مش مطاللل ،مفیللد امللا پراکمللده بسللمده کللرده و بللا جکیللس بللس د افللتهللای شخصللی و برخللی

نفر گفتمد :ما بس فرماندا ی خواهیم آملد (د ملو یی  .)226 /1 :1398ملدجی گهشلت وللی ایلن دو

نفر حاضر نشدند .با د گر همین پیک آمد و گفت :امش ،ولید بن عتبس د انتظا شماست .این

با امام حسین

حاضر شد ولی عبداهلل بلن زبیلر بلس انل ،مکلس گر خلت .ولیلد د ایلن مالقلاع

ابتدا مر معاو س ا بس آ گاهی املام

سلاند و بعلد گفلت :یز لد بلن معاو لس از ملن خواسلت کلس از

شما برای او بیعت بگیرم .سپس اضافس کرد :من جو ا بس بیعت بلا یز لد سلفا ش ملیکلمم کلس خیلر
دنیا و آخرع د آ است .امام فرمودِ « :ا ّنا ِلِل و ِا ّنا ِال ْی ِه اج ُعون وعیل ِاال ْسالم ْال ّس ُ
الم ِاذ ق ْاد
ِ
ِ
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ُ ُ
ْ
ُب ِلی ِت اال ّتة ِبارا ِتثا یل یاد :همگلامی کلس ّاملت اسلالمی بلس زماملدا ى مثلل یز لد گرفتلا آ لدی با لد
فاجحس اسالم ا خواند» (طبریی .)339 /5 :1403
ُ
امام حسین د طی مسیر کربال چمد مرجبس از ملس همگام شلمید خبلر شلهادع م ْسللم بلن
َعقیل و هانی بن ُع ْر َوهی این آ لس ا قرائلت کلرد ( فیعلی محملدیی  .)8 :1394ا مکلس املام آ لس
استر اع 1ا بر زبا

اند قطعا نمیجوا آ

ا بر ر ا مر معاو س بن ابوسفیا حمل کرد .زیلرا

د بر سللی ایللن آ للس شللر فس مللیبیمللیم کللس د ضللمن آ للاجی از قللرآ واقللع شللدهاسللت کللس خداونللد
ْ
ْ ُ
ْ
ّ
شء ِتن ْاْل ْو ِف و ْ ُ
میفرما د« :و لن ْب ُلو ّن ُک ْم ِب ْ
اْل ِوع و نقا ِتان اْل ْتاوا ِ و اْل ْنفا ِ و الثمارا ِ و
ُ
ّ
قالوا إ ّنا ِّ
ب ّ ِشر ّ
هلل و ِإ ّناا ِإل ْیا ِه ِاج ُعاون :قطعلا هملس شلما ا بلا
الص ِابر ین الذین ِإذا أصاب ْ ُْت ْم ُتصیبة
ِ
ِ
چیزى از جر ی گرسمگی و کاهش د مالها و ا ها و میوهها آزما ش میکمیمی و بشلا ع ده بلس
استقامتکممدگا  .آنها کس هر گاه مصیبتی بس ا شا می سلدی ملیگو ملد« :ملا از آ خلدائیم و بلس
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سوى او باز میگرد م» (بقرهی .)155-156
امام حسین آ گاه بس جمامی اجفاقاع زملا خلود بلود و بلس ویلژه از خیانلتهلا و ما لتهلای
معاو س بن ابی سفیا باخبر بودهاست .معاو ة بن ابی سفیا از سال  53جا  60جوانست نس جمهلا
حا کمیت خود ا جثبیت کمد بلکس برای بیعت با یز د بس عموا انشین خود نیز جالشهایی کلرد
و فق چمد نفراز متمفهین و بز گا امعس اسالمی باقی مانلده بودنلد کلس کلی از آنهلا حسلین بلن
علی بود (د مو یی  .)195 /1 :1398امام ملیدانسلت ایلن حرکلت فرمانلدا مد ملس امتلداد
ر انی است کس از معاو س شروع شده جا یز د می سد و بر اسا لک حکوملت سللطمتی ملو وثی
بس نابودی اسالم و قرآ و احکام و معلا آ ممجلر خواهلد شلد .بملابراین استشلهاد املام بلس
این آ س ا میجوا بس سیاق آ اع قبل و بعد جفسیر کرد .بس این معمی کس مصیبتی بر ها اسالم
اجفللاق افتللاده کللس مو لل ،جضللعیف اسللالم و مسلللمین مللیشللود .همچمللین مللیجللوا ایللن آ للس ا د
حیثیتللی ممفللک و مسللتقل جحلیللل کللرد بللس ایللن معمللی کللس هللا اسللالم دچللا بالیللی بللس نللام یز للد
خواهد شد کس اگر ا ثا و فداکا ی امام حسین و اصحا با وفا ش نبود نابودی اسالم حتمی
بود .امام بس هملس گوشلزد کلرد کلس حا کملا ظلالم و فاسلد هلر لک بلس سلهم خلود ملیجوانملد د
طول جا خ بس اسالم و مسلمین ضربس بزنمد.
هنگام خروج از مدینه
امام

د فرماندا ی مد مس با ولید بیعلت نکلرد و د مکلا هلای د گلر نیلز صلر حا علیلس یز لد

َ َ
َ
َ ُ َ َ َ َ
ّ .1اله َ
ین إذا أ َص َاب ْت ُه ْم ُمص َیبة قالوا إ ّنا ّهلل َوإ ّنا إل ْیس َ ا ُعو َ  :کسانی کس چو مصیبتی بس آنا
باز میگرد م (بقرهی .)156

سد گو مد ما از خلداییم و بلس خلدا

سخن گفتس و خالفلت یز لد ا خلداحافظی بلا اسلالم معرفلی کلرد .املام

ملیدانسلت آنلا دسلت

بردا نبوده و بس ا با و اکراه و سایر آزا ها دست می ازند .لها د بیست و هشتم  ،سال  60با
کا وانی کوچک از بستگا و خو شاوندانش شبانس از مد مس خلا

و بلس انل ،مکلس حرکلت کلرد.

امام همگام خروج از مد مس فرمود« :موسی از شهر مصر با حال جر و نگرانی و مراقبت از دشلمن
ْ
ّ
ّ
ْ
النی :با الهای مرا از شر
خائفا یترق ُ قا ر ِ ّب ِ ّن ِن ِتن الق ْو ِم الظ ِ ِ
بیرو فتی گفت« :فخرج ِتْنا ِ
ایلن قلوم سلتمکا نجللاع ده» (قصل ی 21؛ طبلریی 340/5 :1403؛ مفیلدی  .)35 /2 :1413ایللن
آ س بس ما رای حضرع موسی

اشا ه دا د کس موسی

با نگرانی فراوا از مصلر خلا

حالی کس د فکر مبا زه با فرعو بود جا مردم ا از شر پلیدی نجاع دهد.

شلد د

استماد امام حسلین

بلس ایلن آ لس نشلانگر ایلن نکتلس اسلت کلس حرکلت و قیلام او الهلام گرفتلس

ایللن ر للا

ا از و اثللت خللود نسللبت بللس انبیللای الهللی بللس صللو ع عللام و نسللبت بللس

از اه و وش انبیللای الهللی اسللت .ایللن همانمللدی د دو سللوی مللا را از واقعیللاع جللا خی اسللت.

لللها امللام

موسللی کلللیم اهلل د ایللن نقطللس بللس صللو ع خللاص پللرده برداشللت ( للوادی آملللیی .)300 :1387
امام

با استشهاد بس این آ س بس همگا آموختی د برابر حرکتهای با ی کس د پلی جوطئلس

علیس اسالم و وامع مسلمین هستمد نبا د جن بس سکوع و سازش داد بلکس هر اندازه کس میجوا
با د مقابلس کرد.

پس از پیمود  450کیلومتر از مد مس جا مکلس د وز سلوم شلعبا د حلالی کلس

امام حسین

کللا وا کللوچکی از خللانواده امللام

شللامل بللراد ی خللواهرا ی فرزنللدا ی برخللی از بمللیاعمللام و

بمیهاشم و  9نفلر از غالملا و معلی از زنلا هملراهش بودنلدی وا د مکلس شلد (مفیلدی /2 :1413

 .)35امام همگام و ود بس مکس این آ س کس د مو د حرکت حضرع موسی از مصر بس سمت
مدین است ا قرائت فرمود« :فل ّما تو ّجه ِت ْلقاء ت ْدین قا عسا ر ّب أ ْن ْیا ِدین ساواء ّ
السا ِبی ِ :
ِ
ِ
چو و بس ان ،شهر مدین آو دی بلا خلود گفلت :امیلد اسلت کلس خلدا ملرا بلس اهمسلتقیم هلدا ت

فرما د» (قص

ی 22؛ طبریی .)385 /5 :1403

د استماد امام

بس این آ س میجوا چمین برداشت کرد کس امام

بس همگلا گوشلزد کلردی

فتا ی ا زشممد است کس مبس الهی داشتس باشد و د جمامی امو با د بس خدا جکیس کلرد و بلس غیلر

او جوکل کرد بیفا ده بلوده و نتیجلس مطللو نخواهلد داشلت ( سلولی محالجلیی .)143 :1382
امام حسین

میخواست بس پیروانش بیاموزد کس د هملس کا هلا با لد بلس غا لت و هلدا ت ویلژه

خداوند متعال جو س داشت .همچمین د جمام حرکاع و گفتا خود فق خدا ا مد نظلر قلرا داده

تحلیل قیام عاشورا با استناد به آیات قرآنی

هنگام ورود به مکه
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و د جمامی حرکتهای خدا و انس خودی هرا

بس دل اه ندهمد و از سوی د گلر ذکلر و لاد خلدا

ا فراموش نکممد جا خدا بهترین شیوهها و وشها ا د مسیرشا قرا دهد.

هنگام خروج از مکه
املام حسللین

بللا کلا وانش د هشللتم ذی الحجللس سلال  60از مکللس خللا

شلدند و بللس سللمت

کوفس حرکت کردند .پیک چمد نفره از طر فرماندا مکس د ممطقس جمعیم 1خدمت امام

و پیشمهاد برگشتن بس مکس ا مطرح کردند .امام

سید

با صلراحت و شلدع ایلن پیشلمهاد ا د کلرد.

فرستادگا فرماندا مکس جمدی کرده و دست بس جاز انس شدند و گفتمد« :ای حسین از خلدا بتلر

کلس از ماعلت فاصلللس ملیگیللری و میلا املت جفرقللس ا جلاد مللیکملی» (طبللریی .)385 /5 :1403
ُ ُ
ُ
ّ
ُ
امام د پاسخ آنا این آ س ا جالوع فرمود« :و ِإن كذ ُبوک فقا ِلا عم ِایل ولک ْام عملک ْام أ ُنات
ْ
ُ
ُ
ّ
ب ِر ُیون ِ ّممآ أ ْعم و أنا ب ِرىء ِ ّمما ت ْعملون :و ا گر جو ا جکه  ،کردند بگو :عمل من برای من و عمل
شما برای شما (هر کس زای خلود ا خواهلد افلت) شلما بلری از کلردا ملن هسلتید و ملن بیلزا از
کردا شما» (یونسی 41؛ مفیدی .)37 /2 :1413

د جفسیر این آ س گفتساند با آنکس پیامبر زحملاع فراوانلی د هلدا ت ملردم ملیکشلید وللی کفلا

اصرا بر جکه  ،داشتمد و ذ های از کردا و گفتا خود کوجاهی نمیکردندی لها حضلرع سلول

سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398

مأمو بس اعلراض از آنهلا شلد و ا مکلس آنهلا ا بلس حلال خلود وا گلها د (قرشلیی  .)387 /4 :1377د

مجمعالبیا آمده است« :چو خداوند متعال ادل جوحیدی و سالت پیلامبرش ا بیلا داشلت و
کافرا دشممی کرده و جکه  ،کردند و از این همس هلدا تگری بهلرهای حاصلل نشلدی للها خداونلد

بس پیامبر

د این آ س دستو بس قطع ا جباط با آنها داد (طبرسیی .)169 /5 :1380

امام حسین

با استشهاد بس این آ س خواست نشا دهد هموا ه کسانی هستمد کس د مقابل

کا حق و سخن حق بس جکه  ،ا جخر  ،میپردازند جا حق طلبا

ا بلس سلازش بلا کلافرا لا بلس

جسللاهل د مسللیر حللق بکشللانمد .ولللی موممللا با للد د ادامللس اه خللود اسللتوا بلوده و هللیچ جزلزلللی
نداشلتس باشللمد (مکللا م شللیرازیی  .)392 :1390ایللن اسللتماد خل فکللری امللام ا جرسللیم مللیکمللد.

مقابلس امام با یز د مانمد مقابلس حضرع موسی
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با فرعونیا میداند .د حقیقت بس زعم امام

با فرعو است .امام نهضت خلود ا د جقابلل

ی جقابل حضرع موسی با فرعو ممحصر بلس آ

زمللا نیسللتی و پیللروا حللق با سللتی همللوا ه بللس جکلیللف خللود عمللل کللرده د برابللر فرعونیللا
 .1ممطقسای د شمال غربی مسجدالحرام کس میا مکس و سر قرا دا د و فاصلس آ جا مکس دو فرسخ است .این ممطقس میا
دو کوه ناعم و نعیم واقع شدهاست و بس آ نعما هم می گو مد ( اقوع حمویی .)49 /2 :1995

ا ستادگی کمملد .پرو دگلا د قلرآ خطلا بلس مومملا ملیفرما لد کلس دشلمما اسلالم جلا شلما ا از

د متا خا

نکرده و د مسیر باطل خود قرا ندهمد دست بردا نخواهمد بود (بقرهی .)120

در بطن ّ
الرمه (بین مکه و کوفه)

د مسیر مکس بس عراق و د ممطقس بطن ّ
الرملس 1عبلداهلل بلن مطیلع کلس از کوفلس بلر ملیگشلت بلس

د دا امام حسین

آمد و پس از سالم پرسید « :ا ابلن سلول اهلل

آهمل

کلدام شلهر دا ی؟

فرمود :اهل کوفس برای من نامس نوشتمد و خواستمد نزد آنا بروم جا حق ا زنده کمملد و بلدعتهلا
ا از میا بردا ند .ابن مطیع گفت :جو ا بس خدا سوگمد بس کوفس نرو .چلو بلا وضلعیتی کلس ملن د

آنجا مشاهده کردمی اگر آنجا بروی کشتس میشوی» .املام د پاسلخ ایلن آ لس ا جلالوع فرملود:
ّ
ُ
« ُق ْ ل ْن ُ
اهلل ف ْلیتو ّك ْ ُ
اهلل لنا ُهو ت ْ
ال ْؤ ِت ُنون :بگلو هلیچ حادثلس ای
یل
ع
و
النا
و
ت
ك
تا
ال
إ
نا
ب
ی
ص
ی
ِ
ِ
ِ
ِ
برای ما نمیدهد مگر آنچس خداوند برای ما مقلر داشلتس اسلت او سرپرسلت ماسلت و مؤمملا
با د فق بر خدا جوکل کممد» (جوبسی 51؛ د مو یی .)292 /1 :1398
جمسللک امللام حسللین

موحدا با د بر اسا

بللس ایللن آ للس ممکللن اسللت بللر ایللن نگللاه اسللتوا باشللد کللس مؤممللا و

جکالیف خود حرکت کممد ولو د ظاهر بس مقصد نرسمد .همانطو کس عالمس

طباطبایی د ذیل جفسیر این آ س مینو سد« :نس این آ س و نس آ اع د گری از این قبیل داللت بر
با آ هز مس کرده و جالش کردهاند .خداوند متعال هم برابر با فعالیتهای آدمیی نتا اعمالشا

ا با و میکمد (طباطبلاییی  .)410-411 /9 :1374ملردا الهلی د مسلیر بملدگی و هلدا ت آنگلاه

کس وظیفسای ا جشخی

دهمدی بس پیش می وند و بس دنبلال نتیجلس دلخلواه خلود نیسلتمد .ا گلر

د ظاهر هم کشتس شوند پیروزند .چرا کس طبق وعده خداوند د قرآ ی هد نهایی غلبلس حلق بلر

باطللل اسللت (اسللراءی  4)81و ایللن وعللده الهللی جخلللف ناپللهیر بللوده و سللمت قطعللی الهللی اسللت

(مطهریی .)152 :1374
املام حسلین

تحلیل قیام عاشورا با استناد به آیات قرآنی

بر و عدم اختیا نمیکمد بلکس مراد این است کس انسا ها مسیری ا دنبال میکمملد کلس مطلابق

بلا استشلهاد بلس آ لس  51سللو ه جوبلسی بلس عبلداهلل بلن مطیلع و د گلرا د طللول

جا خ آموخت کس د انجام جکالیف الهی خود کوجاهی نکممد و فق بر خدا جوکل کرده چرا کس خلدا

جمها جکیس گاه آنا بوده و قیما آنا

ا ا ی میکمد.

 .1بس آ وادی الرمة نیز گفتس میشود .بطن ّ
الرمس کی از وادیهای مشهو و طوالنی واقع د شلمال زیرةالعلر اسلت کلس از
ضلع غربی خلی فا جا شمال نجد ادامس دا د ( اقوع حمویی .)72 /3 :1995
ْ ّ
ْ َ
ْ ُ
ُْ
َ « .2و قل َاء ال َح ُق َو َز َه َق الباطل إ َّ الباطل کا َ َز ُهوقا» (اسراءی .)81
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هنگام شنیدن خبر شهادت قیس بن مسهر
َ
َ
امام حسین جوس قلیس بلن ُم َس ّلهر صلیداوی اسلدی ناملسای بلس معلی از شلیعیا کوفلس

نوشت .مأمو ا ابن ز لاد بلر قلیس دسلت افتلس و دسلتگیرش کردنلد .قلیس ناملس املام

ا پلا ه

کرده و د دها فرو برد .ابن ز اد خشمگین شد و فر اد زد « :ها ت نمیکملیم مگلر ا مکلس اسلامی

افراد مهکو د نامس ا بگویی ا ا مکس بر فراز ممبر بلروی و املام حسلین

کمل للی» .قل للیس بل للر ممبل للر آمل للد و بعل للد از حمل للد خل للدا و د ود بل للر پیل للامبر
امیرالمللؤممین

و امللام حسللین

فرستاده امام حسین

و پلد و ملاد ش ا لعلن

و طلل لل ،حمل للت بل للر

و طللل ،لعمللت بللر دشللمما ایللن خانللدا چمللین گفللت« :مللن

هستم و او طبق نامسهای شلما د مسلیر کوفلس اسلت .او ا لا ی کمیلد جلا

خدا ا تا کملد» .وقتلی ابلن ز لاد از کلا قلیس آ گلاه شلد فلو ا دسلتو داد جلا از بلملدی قصلر او ا بلس

زمین انداختس شهید کردند (طبریی 130 /6 :1403؛ ابن طاوو ی.)118 :1381

وقتی امام حسلین از ر لا شلهادع پیلک فلدا کا ش بلاخبر شلد ایلن آ لس ا جلالوع فرملود:
ُ
ُ
« ِتن ْ ُ
ال ْؤ ِت ِننی ِ جا صدقوا تا عاه ُدوا اهلل عل ْی ِه َِف ْ ُْن ْم ت ْن قض َْنب ُه و ِت ْ ُْن ْم ت ْن ی ْنت ِظ ُر وتا ب ّدلوا
ت ْب ِدیال :گروهی از مؤمما بر سر عهدی کس با خدا بستمد صادقانس ا ستادهاند .بعضی پیما خود
ا بس آخر بردند (بس شهادع سیدند) و بعضلی د گلر د انتظا نلد و هرگلز جغییلر و جبلد لی د عهلد و

سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398

پیما خود ندادند» (احلزا ی 23؛ طبلریی  .)237 /6 :1403از نظلر املام حسلین ی قلیس بلن
َ
ُم َسل ّلهر صللیداوی حقیقللت ا مللا ا بللس للای آو ده بللود .امللام صللادق فرمللودِ « :ا ّن ِتا ْان حقیقا ِاة
ُْ ْ
ْ
ْ
باط ِ  :حقیقت ا ما آ است کس حق ا بلر باطلل جلر یح
االمی ِان ا ْن تؤ ِثر اْل ّق و ِا ْن ض ّرك عیل ال ِ
دهی ولو حق بس ز انت باشد» (کلیمیی .)203 /1 :1414
همللانطو کللس برخللی از مفسللرین گفتللسانللد آ للس شللر فس د مللو د موممللا مجاهللدی اسللت کللس

د مل ل

اح للزا ب للا پی للامبر همراه للی ک للرده و د ه للاد علی للس دش للمما اس للالم د می للدا ک للا زا

امللام

بللا اسللتماد بللس ایللن آ للس از للک سللو فتللا فداکا انللس و از وی اخللالص پیللک خللودی قللیس

حضو افتس بودند و برخی از آنها بس فیض شهادع نائل آمدنلد (طباطبلاییی .)435/16 : 1374

بللن مس للهری ک للس ب للس جعبی للر امیرالم للؤممین د نهل ل البالغ للسی گو للا خداون للد طیم للت چم للین اف للرادی
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ا بللرای هللاد و دفللاع از دیللن خلللق کللرده بللود (خطبللس  )27ا جأییللد کللرد و از سللوی د گللر مسللیر

حلللرکتش ا بلللرای همراهلللانش د کلللربال آشلللکا کلللرد .ایلللن همراهلللا د صلللو جی ملللیجوانملللد د

سلللک للاو انش قللرا گیرنللد کللس خللود ا بللرای مبللا زه د اه خللدا آمللاده کللرده باشللمد و د دفللاع از

دیلن و مبللا زه بللا سللتمگرا هراسللی بللس خللود ا ندهمللد .سیدالشللهدا
موقعیتهای مختلفی ا ا خود ا مانمد اصحا

استین پیامبر

بللا اسللتماد بللس ایللن آ للس د

د انتظا شهادع معرفی

میکمد 1.بس این معما کس هر ک از ا ا امام
آ گاهی از سرانجام کا مبا زه میکممد.

با آ گاهی جمام بلس ایلن میلدا قلدم گهاشلتس و بلا

هنگام احتجاج با عبیداهلل بن ّ
حر الجعفی
د مسللیر خللود بللس سللمت کوفللس بللس ممللزل بمللیمقاجللل سللید .عبیللداهلل بللن

امللام حسللین
ُ
حرالجعفللی هللم د آ ممللزل بللود .امللام

بللس سللراغ ابللن حللر فللت و فرمللود« :جللو مرجکلل ،گماهللا

ز ادی شدی .آ ا میخواهی آ خطاها و گماها ا پا کمی؟ اه جوبس این است کلس فرزنلد دختلر
پیامبرع ا کمک کمی و او ا د هاد ا ی سانی؟» .عبیداهلل بن ّ
حر وا داد« :بس خدا سوگمد

میدانم هر کسی جو ا ا ی کمد بس سعادع می سد .ولی گما نمیکمم ا ی من سودی بس حال
جو داشتس باشد .زیرا کسی د کوفس پشتیبا جو نیست .بس خدا سلوگمدع ملیدهلم ملرا معلا بلدا

کس من از مر گریزانم .اما اس ،اهوا خودم ا جقد م میکمم» .امام فرمود« :ما نس بس جو نیاز
ُْ ّ
ُ
ال ِضا ِالنی
دا لم و نلس بللس اسل ،جلو» .سللپس املام ایللن آ لس ا جلالوع فرمللود« :و تاا ك ْنا ُات ُت ّت ِخاذ
ع ُضدا :من هیچگاه گمراه کممدگا ا پشلتیبا خلود قلرا نملیدهلم» (کهلفی 51؛ طبلریی :1403

ُ
حرالجعفی کس جوانلایی لاو ی املام حسلین
305 /6؛ ابن اثیر .)283 /3 :1372 :عبیداهلل بن
ا داشت ولی صر حا عه آو دی بعلد از ر لا عاشلو ا و شلهادع مظلومانلس املام

و اصلحابشی

میکردم د وز قیامت بس کرامت نایل میشدمی سرود (ابن اعثمی .)73 /5 :1406
برخی عالما د با ه این استشهاد امام

حسین

همانمد فتا حضرع عیسی

می ود .حضرع عیسی

بس آ س کر ملس کهلفی احتملال دادهانلد کلس کلا املام

اسلت کلس بلس هملراه حوا یلو بلس مملزل ز بلدکا های

د جحلیل کا خود بلس حوا یلو چملین پاسلخ داد کلس گلاهی الزم اسلت

طبیلل ،بللس ممللزل مللر ض بللرود جللا شللا د زمیمللس شللفا و سللالمتی او ا فللراهم کمللد .امللام حسللین

خواست ابن حر ا از گماهلا و خطاهلای سلمگین شلفا داده و زمیملس نجلاع و سلعادع او ا فلراهم
کمد جا نشا بدهد مسیر نجاع و هدا ت برای همگا فراهم است خواه ّ
حر بن یز د احی باشد

تحلیل قیام عاشورا با استناد به آیات قرآنی

گر س کرد و حسرع خلو د و د مالملت فلرو فلت و اشلعا ی بلا ایلن مضلمو کلس ا گلر ملن جلو ا لا ی

خواه عبیداهلل بن الحر الجعفی (نجمیی .)179 :1391
در شب عاشورا

ش ،عاشو ا م ،و وش عجیبلی جلوأم بلا ذکلر و مما لاع د لشلکر املام حسلین
 .1امام حسین
.)237 /6

پیشتر نیز د ابتدای حرکت از مکس مطلبی با این مضمو

مشلاهده

ا بس ا انش گوشزد کلرده بودنلد (طبلریی :1403

69

میشد .امام حسین د مع اصحا وفادا ش خطبس خواند و د آ ضمن آنکس اصحابش ا
َ
بسسب ،ماند د کربال و حما ت از امامشا ستودی آنها ا با صفاجی چو «اوفی و ا َبر» (وفادا ا
جرین و نیکلوجرین) ملو د ججلیلل قلرا داد (طبلریی 417-416 /5 :1403؛ مفیلدی .)89 /2 :1413
ّ
امام د بین سخمانش بس دو آ س از قرآ استماد ست .آ س نخست «وال ْیسا ّ الا ِذین كف ُاروا
ْ
ّ ُ
ّ ُ
ُ
أنا ْن ِیل َُل ْم خ ْیر ِْل ْنف ِس ِه ْم ِإنا ْن ِیل َُل ْم ِلی ْزد ُادوا ِإْثاا و َُل ْام عاذاب ُت ِهانی :آنهلا کلس کلافر شلدند
جصو نکممد اگر بس آنها مهلت میدهیم بس سودشا استی بلکس ما بس آنها مهلت میدهیم بلرای

ا مکس بر گماها خود بیافزا مد و برای آنهلا علها خلوا کمملدهای آملاده شلدهاسلت» (آل عملرا ی
ات عل ْیاه حا ّ مییاز ْاْلبیاث تان ّ
)178ی و آ س دوم «تا كان ُ
اهلل ِلیذر ْ ُ
ال ْاؤ ِت ِننی عایل تاا أ ْن ُ ْ
الط ِّیا ِ :
ِ
ِ
ِ
ِ
خداوند هرگز مؤمما ا بس حال کمونی کس برآنید وانگها د جا آنکس (با آزما ش خود) بد سرشت ا از
پا گوهر دا کمد» (آل عمرا ی  )179ا قرائت فرمود (طبریی .)417 /5 :1403

سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398

امام حسین با ذکر آ س نخست میخواست بس ک واقعیت امعسشماسلانس جلا خی اشلا ه
کمللد مبمللی بللر ا مکللس د طللول جللا خ همیشللس دو ر للا حللق و باطللل و للود داشللتس و د جقابللل
بودهاند .ممکن است د ظاهر کثرع و برجری ظالملا و کلافرا د خلا جحقلق داشلتس باشلد املا
این جفوق نبا د مو  ،انکسا مؤمما و حق طلبا شود .زیرا د ممطق امام حسین و ممطق
قرآ این پیروزیهای ظاهری و برجلریهلای بیرونلی لک املر ملوقتی و مهلتلی اسلت جلا کلافرا و
ظالما بیشتر د ممجال فرو وند .جا امر الهی برسد و کسلره د علها الهلی قلرا گیرنلد (مکلا م
شیرازیی .)385 :1390
املام حسللین بللا ذکللر آ للس دوم مللیخواسللت و هللس للا ا و اصللحا فللدا کا ش ا بللر همگللا
آشکا کمد بس ا مکس اگر این مردا الهلی از ا ملا کاملل و بصلیرع قلوی برخلو دا نبودنلد قطعلا از
امام

فاصلس میگرفتملد .ایلن اصلحا نلس جمهلا وظیفلس خو شلتن ا شلماختمدی بلکلس د فرصلت

مماس ،با امام

خود همراهی کردند.

در خطابه روز عاشورا
وز عاشللو ا کللس همگامللس نبللرد حللق و باطللل اسللتی دشللمما بللا جمللامی جللوا و نیللروی خللود بللس
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میدا آملد جلا لشلکر حلق ا مغللو کمملد .د ایلن میلدا کلا زا ی صلفاع ذ للس پلیلدا

وزگلا بلروز

عملی پیدا کرده و د مقابل میبیمیم کس انسا های وا ستس و اولیای الهی آنچس د مراجل ،جزکیلس
و جقوی طی کردهاند آشکا میشود .امام حسین خطبس بسیا مفصل و غ ّرایی اقامس میکملد و
با صدای بلمد خطا بس لشلکر عملر بلن سلعر ملیفرما لد« :ای ملردم حلر ملرا بشلمو د و مل

و

خونریزی نکمید و دلیل ملرا از ایلن سلفر بشلمو د جلا ملن وظیفلسای ا انجلام دهلم .ای ملردم از اه

انصا د آئید کس اه سعادع ا د می ابید و اگر انصلا بلس خلر ندهیلد و سلخما ملرا نپهیر لدی

د گر سعادجی برای شما نیست» (مفیدی  .)95 /2 :1413سپس امام این آ س ا جلالوع فرملود:
ْ ُ ْ ُْ ُ
ُ ْ ُْ ْ ُْ ُ ّ ُّ ْ ُ
ُ
ُْ ُّ
ّ
ون :جمامی افکا و
«فأ ِْجعوا أتركم وشركاءكم ث ال یک ْن أت ُركم علیکم غمة ث اقضوا ِإل وال ت ِنظ ُر ِ
قد ع و خدا انتا ا مع کمید سپس هیچ چیزی بلر شلما پوشلیده نمانلد .بعلد بلس حیلاجم پا لا
دهید و مهلتم ندهید» (یونسی 71؛ مفیدی .)95 /2 :1413

د برخی ممابع آمده است شلمر بلن ذی الجوشلن سلخما املام

ا قطلع کلرد .او خطلا بلس

امام گفت :او د ضاللت است و سخمانش ا گلوش ندهیلد و لز مل و کشلتا اه د گلری د
ّ ُْ ُ ّ
ّ ُ ْ ْ ُُ
اون :ملن بلس پرو دگلا
میا نیست .امام د وابش فرمودِ « :إ ِن عذ ِبر ِب و ر ِبکام أن ت ْرْج ِ
خود و پرو دگا شما پماه میبرم از این کس مرا متهم میساز د» (دخا ی 20؛ خلوا زمیی /2 :1394

 .)86امام حسین

همگامی کس پافشا ی ناد ست دشمن ا د لدی و سلخما خلو ش ا د آنلا

ناکا آمد مشاهده کردی با ذکر آ س نخست (یلونسی  )71شلجاعت و آملادگی خلود بلرای شلهادع ا
ابراز کرد (مرو ی طبسیی  .)186 :1397امام

با خواند این آ س (یونسی  )71کس بیا حضرع

یونس نسبت بس کفا و مشلرکا زملانش اسلتی ملیخواهلد بلر همگلا آشلکا کملد ا مهلا دنباللس و

هما کافرا و مشرکانی هسلتمد کلس د مسلیر پیلامبرا الهلی قلرا ملیگرفتملد جلا افلراد و واملع د
شلر و کفللر بلاقی بمانمللد .بللس عبلا ع د گللر املام

با استماد بلس ایلن آ لس نشلا ملیدهلد کلس سلالتش د

استای سالت انبیا است .حضرع لشکر دشمن ا مشرکانی میدانلد کلس بلا انکلا حقیقلت بلس دو

بت یز د گردآمده و از مسیر جوحید و حق غافل شدهاند.
اسا

املا آ للس دوم (دخللا ی  )20مربلوط بللس گفتللا فرعونیلا د مللو د حضللرع موسلی

اسللت کللس بللر

ذ لس لجا ت و عماد خودی پیامبری موسای کلیم اهلل ا مو د اجهام قلرا ملیدهملد .عالملس

طباطبایی د جفسیر آ اع آخر سو ه یوسف ملیفرما لد« :ا گلر همانملدی د صلفحاع جلا خ نباشلد
بیا آ اع الهی بس عبرع گرفتن از آ بیحاصل خواهد بود (طباطبلاییی  .)345 /10 :1374للها
امام حسین

تحلیل قیام عاشورا با استناد به آیات قرآنی

قد ع و اهدا خیالی آنها بپردازد .امام

مللیخواهللد بلس جبیللین شلر دشللمن و پللوچی

خواست با ذکر این آ س کر مس (دخا ی  )20بس همگا بیاموزد کس جا خ د واقعلس

کربال جکرا شلدهاسلت .هملا طو کلس پیلامبرا الهلی ملو د اجهلامهلای نلا وایی از انل ،کلافرا و
با ا قرا میگرفتمد؛ پیامبر مکرم اسالم

ا نیز ساحر و مجمو (ذا لاعی  )52و لا د وغگلو

ملو د جهملت قللرا دادنلدی از ایللن و ایلن قلوم عمللود د وز عاشلو ا مللرا ملتهم ملیسللازند .املام
استماد بس این آ س (دخا ی  )20بس صو ع جمثیلی بس همگا آموخت کلس قلرآ و معلا

آ هموا ه قابل استفاده است .امام د این فراز از واقعس عاشو ا لزوم بس کلا گیری معلا

بللا

وحیلانی

قرآنلی و
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وا د کرد قرآ د متن زندگی وزانس مسلمانا

ا مو د جو س قرا داد.

هنگام به میدان رفتن حضرت علی اکبر
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پس از آنکس اصحا امام حسین بس میدا فتس بس فیض عظیم شهادع سلیدندی نوبلت
بس افراد خاندا آ حضرع سید .اولین کسی کس از خاندا امام بس میدا فت حضرع علی
ا کبر بود .حضرع علی ا کبر فرزند ا شد امام حسین بود .حضرع نیز بسیا بلس او عالقلس
داشت (مفیدی  .)83 /2 :1413علی ا کبر از مراج ،جقلوی و فضلیلت برخلو دا بلود بلس گونلسای
کس وقتی وا د پیکا با دشمن شدی امام حسین فرمود« :خداونلدا شلاهد بلاش کسلی بلس میلدا
کا زا با دشمما فتس کس از حیث خلقت ظاهری و اخلالق و نیلز گفتلا شلبیسجلرین افلراد بلس سلول
است (هما .)97 /2 :
اهلل
امام حسین همگامی کس با علی ا کبر وداع کرد این آ س ا د بد قس فرزند وانش خواند:
ْ
ُ
عاملنی ُذ ّر ّیة ب ْع ُضاها ِت ْان ب ْعا و ُ
«إ ّن اهلل ْ
اهلل
راهی و آ ِع ْمران عیل ال ِ
اصطیف آدم و نوحا و آ ِإ ْب ِ
ِ
ِ
ِسیاع ع ِل ای :همانللا خداونللدی آدم و نللوح و آل ابللراهیم و آل عمللرا ا بللر هانیللا برجللری داد .آنهللا
خاندانی بودند کس (از نظر پا کی و فضیلت) بعضی از بعض د گر گرفتس شده بودند و خداوند شموا
و داناست» (آل عمرا ی 34-33؛ خوا زمیی  .)29 /2 :1394املام بلا ذکلر ایلن آ لس شلر فس بلس
موا د زیر جو س داشتس است:
ا

اوال :قل ،مبلا

خو شلتن ا از ایلن مصلیبت سلمگین جسللی بدهلد .بلس قلین مصلیبت چملین

فرزند وانی کس د اوج اخالص و عبود ت قرا دا د آسا نبود (نظری ممفردی .)394 :1389
ا

ثانیا :بس همگا ک پیام جا خی ا ائس کمد بس ا مکس آنچس د فتلا و گفتلا مؤمملا و پیلروا
انبیاء مهم است کیفیت عملل اسلت کلس بلس زیبلایی و اخلالص انجلام پلهیرد .خداونلد از انسلا هلا
اعمللال بسللیا ا طللل ،نکللرده اسللتی بلکللس آنچللس د میللزا اعمللال مو لل ،برجللری اسللت «احسللن
اعمال» عمی کیفیت عمل است (کهفی .)30
ا
ثالثا :امام با ذکر این آ لس بلس معرفلی خلودش و فرزنلد شلهیدش پرداختلس جلا همگلا بدانملد
امام حسین وا پیامبرا الهی است .لها د این و اثلت گلاهی بلس حضلرع موسلی اشلا ه
میکمد و گاهی بس د گر انبیاء استماد میدهد ( وادی آملیی  )199 :1387این استشهاد امام
بس پیروانش میآموزد کس هروا حسیمی نیز میبا ست این سالت ا دنبال کممد و طریق و اثت
انبیاء الهی پا ا پهیر نیست.
نتیجه
نهضت امام حسین

بلس عملوا کلی از مهلمجلرین و لدادهای جلا خ اسلالم از د لدگاههلای

مختلف قابل بر سی و جحلیل است .از نظر بعد قرآنی بر سی استماداجی کس حضرع د طول قیام

خود بس آ اع قرآنی داشت قابل جو س است .د جفسیر این آ لاع و محو لت بخشلی بلس ایلن بعلد
بس همگام بازگویی حادثس عاشو ای مشخ

میشود کس امام حسین

با اسلتماد بلس آ لاع قرآنلی

د موقعیتهای متفاوع جوانستس است جفسیر کاملی از اصولی اهدا و ویژگیهای نهضت خود
د طی ممازل و مراحل قیام عاشو ا ا ائس کمد .د نتیجس گفتا و فتلا املام

ا ملیجلوا مبلین و

مفسر آ لاع الهلی دانسلت .همچملین ویژگلیهلای لشلکر و اصلحا خلودش و نیلز لشلکر دشلمن ا

مشللخ

مللیکمللد جللا پیللروا آ حضللرع مطللابق بللا آ آ للاع بهللرهگیللری کللرده و بللس شماسللایی و

سمجش وضع خود و دشمن بپردازند .قرآ د نهضت حسیمی نقش و ا گاه ویژهای دا د؛ چلرا
کس امام حسلین

حسللین

اسلا

کلا خلود ا دعلوع بلس سلوی قلرآ و سلمت پیلامبر اعلالم ملیکملد .املام

جفسللیر د للدی از مبللا زه بللا طللاغوع بللس جمللام مسلللمانا ا ائللس مللیکمللد و بللا اسللتماد و

استشهاد بس قرآ موقعیت خود ا د برابر بمیامیس وشن میسازد و نشا ملیدهلد کلس نهضلتش

د جقابل با فرعونیا و سلالتش د اسلتای سلالت انبیلا اسلت .املام
الهی بس همگا آموخت کس قرآ و معا

بلا اسلتماد بلس ایلن آ لاع

وحیانی آ جا ابلد زنلده خواهلد بلود .از ایلن و ضلرو ع

بازگشللت امللت اسللالمی بللس قللرآ و وا د کللرد قللرآ د مللتن زنللدگی وزانللس مسلللمانا و لللزوم بللس
کللا گیری معللا

بللس دسللت آمللده از ایللن نهضللتی همگللی نتللا جی اسللت کللس از بللازخوانی حماسللس
تحلیل قیام عاشورا با استناد به آیات قرآنی

حسیمی با جاکید بر بعد قرآنی آ بس دست میآ د.
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مطالعاع اهل بیت شماسیی قمی شما ه دومی بها و جابستا ی .22 -5

_ صادقی ا دستانی ()1388ی احمدی مبانی قرآنلی نهضلت عاشلو ای بیملاعی سلال 16ی شلما ه 4ی
زمستا .

_ صافی گلپا گانیی لطف اهلل ()1391ی گفتما عاشو اییی قمی مرکز نشر آ س اهلل صافی.

_ طباطباییی سید محمد حسین ()1374ی جفسیر المیزا ی قمی انتشا اع امعس مد سین.

_ طبرسیی فضل بن حسن ()1380ی مجمع البیا فی جفسیر القرآ ی جهرا ی انتشا اع اسوه.
_ طبریی محمد بن ریر ()1403ی جا خ االمم و الملو ی بیروعی دا الکت ،العلمیس.
_ قرائتیی محسن ()1385ی جفسیر نو ی جهرا ی موسسس فرهمگی د سهایی از قرآ .
_ قرشیی سید علی ا کبر ()1377ی جفسیر احسن الحد ثی قمی بمیاد بعثت.
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_ کلیمیی محمد بن عقو ()1414ی الکافیی جهرا ی دا الکت ،االسالمیس.
_ مسلمی مسلم بن حجاج ()1403ی الجامع الصحیحی بیروعی دا الفکر.
_ مطهریی مرجضی ()1373ی حماسس حسیمیی جهرا ی انتشا اع صد ا.
_ مطهریی مرجضی ()1374ی حق و باطلی جهرا ی انتشا اع صد ا.

_ معرفتی محمد هادی ()1377ی التمهید فی علوم القرآ ی قمی انتشا اع بوستا کتا .

_ مفیدی محمد بن نعما ()1413ی اال شاد فی معرفة حج اهلل علی العبادی قمی موسسس آل البیت.
_ مرو للی طبسللیی حمیللد ()1397ی آ للاع قرآنللی د کللالم و نهضللت حسللیمیی جهللرا ی سللتاد مرکللزی
ا بعین حسیمی.

_ مکا م شیرازیی ناصر ()1390ی عاشو ا :انگیزههای شسهای قمی انتشلا اع مد سلس املام عللی بلن
ابی طال.،

_ میرزاییی محمد؛ دلشادی اسر ()1394ی «مبانی سیاسی _ ا تماعی نهضلت املام حسلین
ممظر قرآ »ی پژوهشمامس معا

قرآنیی سال 6ی شما ه 20ی بها ی .215 -189

_ نجمیی محمد صادق ()1391ی سخما حسین بن علی

از

از مد مس جا کربالی قمی بوستا کتا .

_ نظری ممفردی علی ()1389ی داستا کربالی قمی انتشا اع سرو .

_ نه البالغس ()1393ی جر مس محمد دشتیی جهرا ی انتشا اع پیام مقد .

_ اقوع حمویی ابوعبداهلل ()1995ی معجم البلدا ی لد  2و 3ی بیروعی دا صاد .

تحلیل قیام عاشورا با استناد به آیات قرآنی
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