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درآمد
امامحس ــین؟ع؟  ۵۷س ــال در این جهان زندگی کرد  :در س ــال سوم هجرت تولد
سال نخس ــتین از  ۵۷سال را در
یافت  .س ــال  ۶۱هجری به ش ــهادت رسید .او ِ ۷
سایهسار رسولاهلل؟ص؟ زیست  ۸ .سالش را در آغوش گرم و بسیار مهربان مادرش
فاطمه؟اهع؟ ،رش ــد یافت  ۳۷ .س ــال را با پدرش «امیرالمؤمنین علی ؟ع؟» زندگی
کرد  ۴۷ .سال هم همدل و همراه برادر بزرگش امامحسن مجتبی؟ع؟ بود .حدود
 ۴۰سال هم پدر خانواده بود و با زن و فرزندانش زندگی کرد.
با این همه ،امامحسین؟ع؟ در تاریخ و بهتبع آن ،در فرهنگ و ادب ما مسلمانان،
تنها در شش ماه آخر از عمرش ،بهخصوص یک هفتۀ نهایی از زندگانیاش که در
محاصرۀ مرگ و در کربال بود ،شناخته میشود؛ یعنی مورخان و نویسندگان بیشاز
آنکه امامحسین؟ع؟ را در زندگی به ما نشان دهند ،پیوسته در مرگ نمایاندهاند و
ُ ّ
امام زندگی و خانواده
در نتیجه ،پیشاز آنکه او را پیشوا و
ِ
پیشرو حیات و حریت یا ِ
بدانند ،ناخواس ــته ،مرد جنگ و مرگ و خ ــون خواندهاند .خالصه ،بهجایآنکه
کربال و عاشورا را با امامحسین؟ع؟ بشناسند ،امامحسین؟ع؟ را با کربال و عاشورا
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ـین عاشورا»
ش ــناختهاند؛ غافل از اینکه از «عاش ــورای امامحس ــین» تا «امامحس ـ ِ

نهتنها تفاوت که گاهی حتی تعارض و تناقض هم خواهد بود و این وارونهخوانی
خ ــود یکی از بزرگتری ــن تحریفات در تاریخ زندگی امامحس ــین؟ع؟ اس ــت که به
بسیاری از تحریفات عاشورا نیز دامن زده است.
درست این است که ما باید اول از حدیث حیات امامحسین؟ع؟ شروع کنیم؛
ب ه اینترتیب که نخست ،از دوران تربیت او در کانون گرم خانواده ،پساز آن ،از
پیشروی ایشان در کنار همسر
رفتار و کردارش با برادران و خواهرانش و سپس ،از
ِ
و فرزندان ــش بهعن ــوان پدری موفق و نمونه س ــخن گوییم تا برس ــیم ب ــه امامت و
پیشتازی ایشان در اجتماع و جامعه ،باالخره بهدرستی بتوانیم پیشوای پیشتازان
و شهیدانش بخوانیم.
ازآنجا که ایش ــان پیشاز همه ،نخست با برادر بزرگش امامحسن مجتبی؟ع؟،
قهرمان صلح و آش ــتی در تاریخ اس ــام ،زیس ــته و تا چش ــم باز کرده او را در پیش
چشم داشته و پیشرو خویش دیده است ،نمیتوان او را دور از برادرش بهدرستی
ش ــناخت و نیز ازآنجا که بیش ــتر از همه با همس ــر و فرزندانش به س ــر برده و بالیده
است ،هرگز نباید او را از میان خانه و خانواده بیرون کشید و تنها در میدان مردان
دی ــد؛ بلکه باید توجه داش ــت که او نیز مثل هر انس ــان و مانن ــد پدربزرگش پیامآور
اسالم؟ص؟ و برادر بزرگش اماممجتبی؟ع؟ پیش و بیش از آنکه مرد میدان باشد،
مرد زن و فرزند بود؛ زیرا در رابطه با زن و همس ــرش ش ــوهری عاش ــق و در رابطه با
فرزندانش پدری مهربان و فدا کار بود.
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هدف از این پژوهش
ای ــن دفتر میخواه ــد همین مطالبی را ک ــه بهاجمال در این مقدمه گفته ش ــد ،با
اس ــتناد به متون متقدم و معتبر ،به تفصیل و توضیح مختصری نش ــان دهد؛ بلکه
بتوانیم امامحس ــین؟ع؟را بهعنوان اسوۀ همیشه سبز و زنده برای اصول تربیت و
اخالق در خانواده ،پیوس ــته پیش چشم داش ــته باشیم تا معنای مهر و مهربانی و
مفهوم محبت و زندگانی را در سایهسار دلدادگی به زن و فرزند ،از او بیاموزیم.

پیشینۀپژوهش
ب ــا ای ــن ک ــه در کتابخان ــۀ تخصص ــی خوی ــش بی ــش از چه ــار ه ــزار کت ــاب دربارۀ
امامحس ــین؟ع؟ دارم ،ب ــاز جس ــتم و ندیدم کتاب ــی را که پیشاز ای ــن ،به چنین
موضوعی ،یعنی امامحس ــین؟ع؟ در خانواده ،پرداخته باشد! بههر حال ،افزون
از دهها مقاله و یازده کتاب پیرامون زندگانی و ش ــهادت امامحس ــین؟ع؟ نوش ــته
و منتش ــر ساختهام که میتوانند سابقۀ کار م را در حوزۀ امامحسینشناسی نشان
دهند و آنها بهترتیب عبارتاند از:
 .۱سیمای کربال ،حریم ُح ّریت؛

 .۲سیمای دمشق ،آستان زینب؛
 .۳تحریفشناسی عاشورا و تاریخ امامحسین؟ع؟؛
 .۴شهید فاتح در آیینۀ اندیشه؛
 .۵مقتل الحسین؟ع؟ به روایت شیخ صدوق؛
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َ
عشقینده (مجموع ه شعر بهزبان ترکی)؛
 .۶عاشورا
 .۷عاشوراپژوهی با رویکردی به تحریفشناسی تاریخ امامحسین؟ع؟؛
 .۸گزیدهای از عاشوراپژوهی؛
 .۹ا کبرانههای عرفانی (از سری کتابهای عرفان و ادب عاشورا)؛

 .۱۰منطق عاشوراپژوهی؛ اصول و مبانی تحقیق در تاریخ امامحسین؟ع؟؛
 .۱۱امامحسین؟ع؟ و عاشورا در شعر فارسی.
و ای ــن اثر ،یعنی پدری به نام حس ــین؟ع؟ ،دوازدهمین کتاب اس ــت که در حوزۀ
امامحسینشناسی و عاش ــوراپژوهی از این قلم فرصت نشر مییابد .اثر بعدی به
زندگان ـ ِـی «زنان تأثیرگذار در فاجعۀ عاش ــورا» میپردازد که امیدواریم بهلطفخدا
هرچ ه زودتر برای چاپ و نشر آماده شود.

در جهان مهم و زیبای تربیت نیز ،افزون بر مطالعات ممتد در مباحث تئوریک،
خود توفیق تربیت دستکم دو نسل را داشتهام که اینک همه انسانهای موفق و
عنصرهای بسیار مفید برای جامعه و دیگراناند؛ حتی برخی در تخصص خویش،
چهرههای درخشان شناخته میشوند.

پاسخی به یک پرسش
ممکن اس ــت بعضی از خوانندگان کتاب در جسـ ـتوجوی برخی از داستانهای
مش ــهور و مرتبط ب ــا خانوادۀ امامحس ــین؟ع؟ در موض ــوع تربیت ،ب ــه این کتاب
مراجعه کنند؛ اما آنها را در اینجا نیابند و حق دارند بپرسند :چرا آن داستانهای
بسیار مشهور در این کتاب نیامده است؟
21

یش ــود بهدلیل اینک ــه در منابع متقدم و مس ــتند و معتبر یافته
در پاس ــخ گفته م 
نش ــدهاند و احتمال بیشتر میرود که آن قصهها زبانحال باشند؛ زیرا که در وقایع
و حوادث مربوط به زندگانی امامحس ــین؟ع؟ و خانوادهاش ،در تاریخ و همچنین
یش ــود .در اینجا از باب مثال ،به س ــه
در کتابهای مقاتل ،اثری از آنها دیده نم 
داستان اشارتی میرود:
 .۱داس ــتانی ک ــه میگوی ــد حض ــرت زین ــب؟اهع؟در عق ــد ازدواجش با پس ــرعموی
خویش ،یعنی عبداهلل جعفر ،ش ــرط کرد که الزم اس ــت هر روز به خانۀ برادرش
امامحسین؟ع؟ رود تا او را از نزدیک ببیند!
.۲قصۀآبخواستنامامحسین؟ع؟درحالیکهپدرشامیرالمؤمنین؟ع؟سخنرانی
میکرد و بلندش ــدن ابوالفضلالعباس؟ع؟ تا برای برادرش آب بی ــاورد ...تا آخر
قصه که در تحریفشناسی تاریخ امامحسین؟ع؟ به آن پرداخته شده است؛
ت به دختر یا دختران مسلمبنعقیل هنگامی
 .۳یتیمنوازی امامحسین؟ع؟ نسب 
مسلم به آن حضرت رسید؛ زیرااین قصه را با همۀ
که در راه عراق خبر شهادت ِ
شهرت و رواجی که دارد ،سند و مدرک معتبری یافته نشده است.
سخنی دیگر اینکه چون مخاطب این کتاب عموم مردم است ،گاهی بنا بهاصرار
ناشر ،دست به توضیح واضحات زدهایم و اندکی نیز به شعر و ادبیات روی خوش
نشان دادهایم؛ بلکه کتاب هر از گاهی از صورت خشک و تخصصیبودن فاصله
بگیرد تا خس ــتهکننده نباش ــد .امید میرود آنان که اهل بشارتاند و خود اشارت
دانند ،هر دو جسارت ما را ببخشند.
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ساختار کتاب
این کتاب پس از مقدمهای کوتاه ،در پنج فصل سامان یافته که ب ه اینترتیباست:
فصل اول ،امامحسین؟ع؟ را با پدربزرگی که پیامآور خدا بود ،نشان میدهد و
پیریزی پایههای شخصیت ایشان را در دوران کودکی و بهاران زندگی مینمایاند
که چگونه با ظرایف و لطایف تربیتی از س ــوی رسول خدا؟ص؟ با تشویق و ستایش
ریخته شده است.
فصل دوم ،س ــعی میکند آن حضرت را در سای هس ــار پ ــدر و مادری که در عین
عاشقهمبودن ،در میدان مهربانی و فدا کاری ،گوی سبقت از دیگران ربوده بودند
نش ــان دهد و تأثیر تربیتی و اخالقی و اجتماع ــی آن دو بزرگ ،یعنی امامعلی؟ع؟
و فاطمۀ زهرا؟اهع؟را در ّ
تکون و تش ــکیل ش ــخصیت فرزندش ــان به نظاره نش ــیند و
امامحسین؟ع؟ را در آیینۀ تربیت پدر و مادرش ببیند.
فصل سوم ،حدیث حیات امامحسین؟ع؟ را پابهپای برادر بزرگ و بزرگوارش
پی میگیرد و نش ــان میدهد که پیشوای شهیدان به پیروی از برادر ،بلکه پس
حج ــو و اصالحطلب
از او نی ــز و بیش ــتر از او ه ــم ،یعن ــی دو دهه از عمرش را صل 
بوده اس ــت و ایشان بیش ــتر از همه از برادرش امامحسن مجتبی؟ع؟ آموخته و
تأثیر پذیرفته است.
فصل چهارم ،امامحسین؟ع؟ را با خواهرانی همراه و وفادار به زیارت مینشیند
ک ــه هرگ ــز اختالفی با هم نداش ــتهاند و ت ــا آنجا همدل و هم ــراه ب ــرادر بودند که در
س ــختترین ش ــرایط نی ــز از او جدا نش ــدند و راه زندگی را پیوس ــته به پی ــروی از او
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پیمودن ــد؛ تا جاییکه فرزندان خود را نیز در فاجعۀ عاش ــورا فدای او س ــاختند و از
اسارت و دربهدری نهراسیده و صدای حقانیت و مظلومیت او را پس از شهادتش،
در هر شرایط دشواری هم که بود ،به گوش آیندگان و تاریخ رسانیدند.
فصل پنجم ،امامحس ــین؟ع؟ را در خانه و با خانواده نش ــان میدهد که خود
چند بخش دارد ب ه اینترتیب:
ن بخ ــش از ای ــن فص ــل
« .۱چندهمس ــری ،چ ــرا و چگون ــه؟» عن ــوان نخس ــتی 
اس ــت که از زندوس ــتی آن حضرت ،مانند پدربزرگش پیامآور خدا و برادر بزرگش
اماممجتبی؟امهع؟ ،سخن میگوید و حضرتش را در کنار زنان و با همسران میجوید؛
« .۲روای ــت َرب ــاب ،چکامۀ محبت» عنوان دو بخش دیگر از این فصل اس ــت
که نمونۀ نابی را با روایت از حضرت رباب ،از زندگانی عاشقانۀ امامحسین؟ع؟ به
تصویر میکشد؛
« .۳دخت ــران امامحس ــین؟ع؟» دفتری دیگ ــر از این فصل اس ــت که حکایت
از دخترخواه ـ ِـی امامحس ــین؟ع؟ دارد؛ تا آنجا که آن حضرت به داش ــتن دختری
مثل حضرت ُس ــکینه؟اهع؟ به خود میبالد و با صراحت ،از دلبس ــتگی خود به او و
مادرش رباب سخن میگوید و از سرزنش سرزنشگران ریا کار و خشکهمقدس هرگز
یس ــپارد و با این کار مهم،
نمیهراس ــد و این معنارا در ش ــعری شاعرانه به تاریخ م 
تزویرس ــتیزی ،اش ــارتی هنرمندانه و ماندگار هم به حق ــوق زنان و دختران
افزون بر
ِ
دارد؛ تاجاییکه میتوان گفت امامحس ــین؟ع؟ نخس ــتین پیشوایی است که در
تاریخ مس ــلمانان با صراحت و با زیبایی بس بس ــیاری ،از ح ـ ّ ِـق کرامت زن و دختر
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سخن گفته است که شرح و تفصیل آن را در متن کتاب باید جست .باری:
ب ــی مالح ــت آن پ ــدر ،ک ــو را نباش ــد دختری
ََ َ
َ
ای ــن َمثل با آن «انا املح» به معنا همبر اس ــت
ّ
مصطف ــی ه ــم از نش ــاط فاطمه بش ــاش بود
تبسمهای احمد ،لطف دخترُ ،م َ
در ّ
ضمر است
با س ــکوت س ــبز و لبخند ملیحاش میسرود:
«دختری دارم که از صدها پسر هم برتر است!»
محمد ّ
صحتی سردرودی
۱۹آذر ،۱۳۹۴قم
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