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«»نشست علمی پژوهشی: فلسفه قیام امام حسین

 استاد: سرکار خانم دکتر مرضیه داورپناه

 

 بفنائک حلت التی االرواح علی و اباعبداهلل یا علیک السالم»

 النهار و الیل بقی و بقیت ما ابدا اهلل سالم منی علیک

  لزیارتکم منی العهد آخر اهلل والجعله

 «»الحسین علی السالم

  «»الحسین بن علی علی و

 «»الحسین اوالد علی و

 «»الحسین اصحاب علی و

 

 است بوده اسالم خلقت ابتدای همان از دین همانطورکه

  زمان مقتضیات به توجه با را اسالم دین پیامبران، همه

 در نیز  امامان همه و کردند می عرضه خود مخاطبین برای

 و داشتند برمی قدم هدف یک به رسیدن برای و راستا یک

 .است بوده متفاوت ها وسیله فقط

 عقل ،است واجب جان حفظ گوید می فقه که است درست

 خطر در اسالم که جایی ولی دارد تاکید جان حفظ به هم

 جان باید اسالم حفظ برای و ندارد اعرابی جان حفظ باشد

 .بدهیم

 حضرت فداکاری و خودگذشتگی از این بارز نمونه

 در پشت به والیت مقام از دفاع برای که هستند«»زهرا

 امام یا و کنند می امامشان فدای را خودشان و روند می

 قیام خالفت غصب مقابل در اسالم حفظ برای«»علی

 را ای نامه صلح نیز«»حسن امام اینکه دیگر و کنند می

 .کنند می امضاء اسالم حفظ برای معاویه با

 که ای نامه صلح به سال10 مدت به نیز«» حسین امام

 بسته معاویه با«»مجتبی حسن امام برادرشان بین

 آشکارا و کارآمد روی یزید که زمانی اما بودند پایند بود شده

 اسالم با مخالفت به و داشت را اسالم بردن بین از قصد

 .کردند قیام برخاست

 

 «»حسین امام قیام فلسفه
 

 اسالمی امت و جامعه اصالح .1

 جامعه بیداری و اسالم دنیای به رسانی پیام .2

 حضور برای کوفیان های نامه و مردم درخواست به پاسخ .3

 ایشان رهبری و امام

 منکر از نهی و معروف به امر .4

 امویان دست در شده اسیر دین کردن زنده .5

 مسلمین بین در وکرامت عزت احیای .6

 ظالمان بردن بین از. 7

 های سیاست برابر در جامعه، در بیشتر انفعال از جلوگیری .8

 امویان انحرافی

 روحیه احیای جامعه، سستی از جلوگیری و انگیزه ایجاد .9

 طلبی شهادت و ایثار ،جانفشانی

 مردم شناخت سطح بردن باال .10

 خیانت سلبا این در و پوشید پیامبرخدا لباس که هرکسی*

 اسالم که چرا بدانیم مسلمان و اسالم معنای به نباید را کرد

 در است نقص آنچه و ندارد نقصی هیچ خود ذات در

 اسالم نام به را داری هرعنوان و باشد می خودمان مسلمانی

 .ندانیم

 جان بذل با دین حفظ .11

 پیدا تأجر دیگر دشمنانحسین امام قیام بعد از *

 را ایشان از بعد دیگر امامان و کنند مخالفت آشکارا نکردند

 تا رساندند شهادت به واسطه با و زهر با و مخفیانه صورت به

 .نگذارند باقی کار این در خودشان از اثری هیچ

 

  ایشان با حسین امام بیت اهل همراهی فلسفه 
 

 جزء امر، این در ایشان با حضرت بیت اهل همراهی علت

 .است بوده ایشان قیام فلسفه ادامه

 از قیام این درزینب حضرت حضور اوج نمونه عنوان به

 .است بوده بعد به هجری 61سال محرم11

 حضرت که را خدا ولی جان حفظزینب وجودحضرت

 بهسجاد وحضرت است داشته بر در را بودندسجاد

 .افتادند بیماری بستر در خداوند مصلحت

 حضرت حضور پررنگ های صحنه از دیگر یکی همچنین

 عنوان به کهسجاد امام فتواهای که بود اینزینب

 .شد می بیان ایشان توسط بودند جامعه امام

 ابحسین امام بیت اهل همراهی دالیل از دیگر یکی

 فرار باعث که کردند کاری کوفه در آنها که بود این ایشان

 .شد توابین قیام و عبیداهلل

زینب حضرت وسجاد امام های خطبه همچنین

 گردن به و کند حاشا را چیز همه یزید که شد باعث شام در

 امام عزای مجلس اولین که طوری به بیاندازد عبیداهلل

 .برگزارشد یزید دستور به و شام در حسین



 

 

 و شد بسته امویان طومار که کردند کاری ریزنج در اسرای*

 کارهای از و کرد توبه و منبررفت بر( یزید)دوم معاویه

 حق حکومت که کرد بیان و جست برائت( معاویه)پدرش

 .باشد میپیامبر بیت اهل
 

 (نبود زینب اگر میماند درکربال کربال)

  توابین قیام  

 گرفت شکل حسین امام قیام از بعد مختلفی های قیام

 و ها فلسفه از دیگر یکی که بود توابین قیام آنان جمله از که

 .شود می محسوب حسین امام قیام های روشنگری

 توابین درباره 1378شهریور8 تاریخ در ای خامنه امام 

 شهید هم توابین ،شدند شهید هم کربال شهدای ":فرمودند

 با و قراردارد انسانیت عرش در کربال شهدای مقام اما شدند

 به کربال شهدای که چرا کند می فرق توابین شهدای مقام

 به توابین اما دادند پاسخ خود وقت در علی بن حسین ندای

 ".گفتند پاسخ وقت گذشتن از بعد حضرت آن ندای

 امام قیام از برگرفته ما مقدس دفاع سالهشت  حتی

 .بود حسین

 اسالم که است صفر و محرم این":فرمودند( ره) خمینی امام

 " داشته نگه زنده را

 را قیام آن دشمنان نشماریم بزرگ را عاشورا قیام اگر

 از ای حادثه باحسین که گویند می و کنند می تحریف

حسین امام قیام از دشمنان که زیرا است رفته دنیا

 بگیرند را ما عاشورایی بصیرت جلوی خواهند می و ترسند می

 جلوی که است عاشورایی های حرکت همین که چرا

 .ایستد می دین ضد های بصیرت

 که دین ضد و لیبرال عناصر اقدامات از مثال عنوان به

 که کرد اشاره این به توان می هستند عاشورا قیام با مخالف

 است مهم اینقدر که اول دهه در مخصوصاً محرم ماه در

 که داشتند اعتقاد و کردند جمع شهر دور از را سیاه پرچم

 دل باعث سیاه های پرچم این و باشد پویا و زنده باید شهر

 سال در و کردند نصب سفید های پرچم یا شود می مردگی

 و لیبرال ویروس یه که کرونا منحوس ویروس که هم جاری

 عزاداری مراسم خواستند می و کردند بهانه را است دین ضد

 جلوی جهادی، و انقالبی های تالش اما کنند تعطیل را

 دهند قرار عقل مقابل در را دین خواستند می که کسانی

 . زد آنان به محکمی تودهنی و ایستاد

 

 

 

 

 

 نیتهیه و تنظیم: خانم فاطمه بیجمرا

 

 
  -33411210  تلفن: مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 «» حسین امام قیام فلسفه
 

 

 
 

 

 

 


