
 
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  مقدمه
  

ــال      ــنایی، جم ــدگارنور و روش ــا، آفری ــزد یکت ــام ای ــه ن ــایی  ب ــایی  و زیب ــرد و توان درود . و خ
و  . و عطوفـت  آور دانـش، معرفـت، اخـالق     ، پیام-وآله علیه اهللا صلی -الشأن محمد مصطفی برپیامبرعظیم

هـاي جاویـد    اسوه و   طریق سعادتو راهبران   و فرزندان گرانقدرش، پیشوایان امت  درود برخاندان پاك
  .بشریت

معمـوالً  . ي، وجودي او نیازمند غذا است و هردو جنبه  و جسم است  اي از روح وجود انسان آمیزه
تر  و روان خودکه بسی با اهمیت  ي غذاي روح شناسیم، اما آیا درباره را می نغذاهاي، مورد نیاز جسمما

تر ایمان، اخالق نیکـو، توکـل    ت کافی داریم؟ این غذاي مهمو شناخ از غذاي جسمانی ما است، آگاهی 
و بدخلق اگربـه    هاي ناصالح حتی انسان. دهد آن تردیدي به دل راه نمی است و هیچ کس در نیاز به ... و 

گیرند و چه بسـا درحـالی کـه بـه زشـتخویی       و منش او را یادآورشوند، خشم می صراحت، زشتی خوي 
ترین دلیل بـر نیازشـدید    خلقی دیگران هستند، همین موضوع ساده ان خوشخویش اذعان دارند، خواه

  1.و نیکواست اخالق شایسته  انسان به 

اجـزاي گوناگــون    و  هاي چشمگیري داشـته   و صنعت پیشرفت با وجود اینکه دردوران ما دانش  
. اسـت  زایش فراوانـی یافتـه  اخالق  نیز اف  و  ي نیاز به معنویت درآمده، گستره  ها طبیعت به تصرف انسان

و فناوري را بـه   ي صحیح از دانش  استفاده  و مکتبی آسمانی که راه گیري ازاخالق  زیرا آدمی بدون بهره
. سـازد  هاي حیات را نابود و پـرچم عـدالت را واژگـون مـی     وي ارائه دهد خود و دیگران را تباه، موهبت 

  و رفتاري   هاي اخالق را با بیانی رسا و روشن باییدرچنین شرایطی ما نیازمند رهبرانی هستیم که زی
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 .مان را برطرف کنند و توازن روحی را به ما بازگردانند هاي اخالقی کاستی.شایسته به ما نشان دهند
و خداوند  1.باشند اهل بیت طاهرینش می و  -وآله علیه اهللا صلی -این رهبران راستین پیامبر گرامی

  است تا راه اسوه برگزیده عنوان الگو و  هاي کامل را به  اي این انسان در هردوره ي مردم سبحان براي همه
  2.و تحقق فرمان الهی باشد  و روش آنان مصداق عینی

اي  ویـژه   ازجایگـاه  -السـالم  علیـه  -امام حسین -السالم علیهم -و طهارت  ازمیان اهل بیت عصمت
 انسوز ـي ج هـعـص در واقـباالخ -السالم علیه -ني امام حسی و سیره  درمتن زندگی. برخورداراست
  اي کـه ذهـن هرپژوهشـگر و نگـاه     واقعـه . و خوي اسـالمی وجـود دارد   هاي زیبایی ازخلق  عاشورا نمونه

و سترگ اسـت    روزه آنچنان ژرف ي نیم ي این حادثه ابعاد وگستره. دارد هرکاوشگر را به خود معطوف می
  3.است ها نهاده انسان  و  و ستودنی برجامعه  ي اثري شگفتکه با وجود گذشت سالیان متماد

هـاي   ترین درجات یکی ازجنبـه  و سقوط آنان به پایین  ها به باالترین مراتب انسانیت عروج انسان
ي  شویم کــه نمـونــه   ها مواجه می دراین حماسه با گروه ممتازي ازانسان. ي عاشوراست با اهمیت واقعه

ازلحاظ شرافت، انسانیت، کمال، شجاعت، شـهامت،   هرفرد این گروه . توان یافت میآنان را درتاریخ کمتر
مثـال،   و محور این گروه بـی . است هاي پسندیده در واالترین مقام ایستاده و سایرخصلت و ایثار فداکاري 

و یـاران    و دوسـتان   آن حضـرت  ي اهـل بیـت    و همه است  -السالم علیه -نظیر امام حسین شخصیت کم
انقالبی که داراي ابعـاد و  . تا به یاري همدیگرانقالبی را آغازکنند 4.اند یرامون این وجود شریف گرد آمدهپ

  .باشد اخالقی می  هاي اعتقادي، سیاسی، تاریخی، عرفانی و پیام
و   ي عاشورا، تحلیل اصل واقعه  است ، بیشتر به ي قیام عاشورا نوشته شده آنچه تا کنون درباره

 - السالم علیه - ها براي امام حسین وعوامل جاودانگی قیام، ثواب عزاداري م، فلسفه، علل بررسی قیا
لذا .  ي ابعاد اخالقی قیام عاشورا طبق تحقیقات به طور مختصر کارشده است اند ولی درباره پرداخته...و

رعایت و یارانش طی مراحل مختلف  امام  که » هاي اخالقی درعاشورا آموزه«نگارنده سعی دارد
   .خ باشدـاریـول تـي پیروان امام در ط و سرمشق همه کردند، هر چند گذرا  بیان نموده تا آموزه  می

  ت داده ـاعـزیرا معتقد است کربال یک مکتب است و در این مکتب هم در س شهامت، شهادت و شج
  ار ـیل که بسیشود و هم درس آزادي، اخالص، عشق و محبت، ایثار، توکل و عناوینی از این قب می

  ي مواد درسی این مکتب را خوب فرا  همه و شاگرد این مکتب کسی است که . کنند نمایی می جلوه
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  .ي والیتمداري او ممهور به مهر مهر حسین گردد بگیرد و خوب عمل نماید تا کارنامه
  قیق، فصل اول کلیات تح. باشد این تحقیق شامل سه فصل و هر کدام داراي چند بخش می

الگوگیري در آیات و روایات و بـر اسـاس عقـل، الگـوگیري از      فصل دوم سه بخش ضرورت اخالق، لزوم
و فصـل سـوم سـه بخـش از قبیـل       -السـالم  علیه -به ویژه امام حسین -السالم علیه -اخالق معصومین

مت پایـانی  هاي اخالقی اجتماعی، بازتاب عاشورا در عصـر حاضـر و قسـ    هاي اخالقی فردي، آموزه آموزه
اي بصـورت   اطالعات الزم در این تحقیق از طریـق کتابخانـه  . باشد گیري و پیشنهادها می تحقیق نتیجه

  .آوري شده است برداري از کتب، منابع و متون جمع فیش
ي ما را به شناخت آن حضرت و درك حقیقت اخالقـی کـه    همه خواهم که  ازخداي سبحان می 

گرفت موفق گرداند  اصحاب و حتی دشمنانش به کار می و  وك با خانواده در ارتباط با خداي تعالی و سل
  .و عمل به راهی که رضایت او در آن است رهنمون نماید و در اندیشه 

امید است این اثرکه منور به نور پرفروغ سیدالشهدا و متبرك به نام مبارك او و یـارانش اسـت،   
زســاحت مقــدس خــود ســاالر شــهیدان حضــرت و نی) جاللــه جــل(و مرضــی ذات اقــدس اهللا مقبــول 
هـاي   ا نگیـزه  هـاي بلنـد بیافرینـد و     این اثرکوچک همـت  و . واقع شود -السالم علیه -الحسین اباعبداهللا

  و پرتوان سازد و سپهر معنویت   و عاشقان حضرت شتابان هاي اخالقی را در پیروان  حرکت به سوي قله
  .ي دینی بگستراند و اخالق را درجامعه
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  کلیات
  

 تعریف و تبیین موضوع

. اسـت  ي کـربال ندیـده   اي ماننـد حماسـه   است هیچ حادثـه  از زمانی که بشر قدم برخاك گذاشته
ترین  و زشت ترین  ها و درطرف دیگرآن ناپاك ترین و نیکوترین انسان اي که دریک طرف آن پاك حماسه
آفرینـد و تحـرك    اي که بعد ازگذشت هزار و چهارصد سال هنوز شور مـی  حماسه. ها قرار داشتند انسان

و یـارانش سـرزمین کـربال را     -السالم علیه -امام حسین. آورد ها را به خروش درمی کند و ملت ایجاد می
  1.تجلیگاه فضایل اخالقی، رحمت، عشق، معرفت و تقوا قرار دادند

و  و اتفاقات تـاریخ بشـریت اسـت و بـه قـدري ژرف       اشورا از مهمترین حوادث ي حماسی ع واقعه
این واقعه یک حرکت نظـامی  . ي زوایاي آن را بیان کند همه باشد که تا کنون کسی نتوانسته  عمیق می

. سـاز دارد  و زنـدگی   هاي سازنده آموزه  ها و ي بشریت پیام نبود بلکه یک انقالب عظیم بود که براي همه
و یـارانش   -السـالم  علیـه  -امام حسـین  باشد که  ي این قیام تعالیم اخالقی می هاي سازنده آموزه جمله از

و سیاسـتمداران ازایـن     ي مبـارزان، جـوانمردان   و همـه . ي ظهورگذاشـتند  درمراحل مختلف به منصـه 
  امــع مسلمــان  هـاي اصــالحی درجو   ها و حرکـت اند، بطوري که بسیاري از انقالب ها الگو گرفته آموزه

  .است وقوع پیوسته هاي این قیام به  الگوگیري از آموزه و   وغیرمسلمان با الهام ازاین حرکت حماسی
شماري است کـه قلـم را تـوان نوشـتن آن همـه       هاي بی ها و جذابیت ي نمایش زیبایی لذا کربال صحنه

  مندي و الگوگیري از خلق و خوي  ولی به جهت ارتقاء صفات اخالقی و بهره. و هنرنمایی نیست زیبایی 
  هاي اخالقی فردي و اجتماعی اي از آموزه و یارانش نگارنده تنها پاره -السالم علیه -و منش امام حسین
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ي کـربال را   در صحنه...) جهاد با نفس، توکل، صبر و پایداري، اخالص، ایثار، سخاوت، غیرت و ( از قبیل
ما نقل کند، بیـان نمـوده تـا افـراد جامعـه پـس از معرفـت و شـناخت          که، تاریخ توانسته آنها را براي

  ي ظرفیت خود از آنها الگوگیري و در زندگی خود به  هاي اخالقی عاشوراییان، بتوانند به اندازه آموزه
هـاي   اي متخلق به ارزش و این صفات پسندیده را نیز به دیگران منتقل کنند تا جامعه. آنان اقتدا کنند

  . الهی داشته باشیم اخالقی و
  

  و ضرورت  اهمیت
ها مهمترین رسـالت          و کاشتن بذرکماالت اخالقی درنهاد جان انسان  و رفتارانسان  تصحیح منش

و . هـاي انسـانی   تـرین خصـلت   دهد، چرا که آنان اسوه هسـتند و مظهرشایسـته   پیامبران را تشکیل می
 1.»إِنّی بعثْت لاُتَمم مکارِم االَخْالق «:رمودنیز ف -وسلم وآله علیه اهللا صلی -پیامبر اکرم

ي عظـیم   ي راه او نیز حادثه و اخالق پیامبر و ادامه دهنده  وارث دانش -السالم علیه -امام حسین 
از  و خـویی کـه    و خلـق   روحیـات  . هاي معنوي نمود گاه مکارم اخالق و ارزش نظیر عاشورا را جلوه و کم

ي  و الگـوگیري در زمینـه   ورا به ثبت رسیده منبع ارزشمندي بـراي آمـوزش اخـالق    سازان عاش حماسه
  .اند  نجات یابند ها از این بحران اخالقی که غرق درآن شده خودسازي و کرامت انسانی است تا انسان

درجهانی که قدرتمندترین کشـورجهان    . است  شک درجهان امروز نیاز اول بشرتربیت و تزکیه بی
دهـد، اولـین     ترین نیروي تروریسـتی را تشـکیل مـی    ارباب جهان باشد و خود بزرگ جازه داده به خود ا

گیـر افـراد شـده     این بحران اخالقی در همه جوامـع دامـن  . و دانش علم   بحران، بحران اخالقی است نه
ي آن است و در کشور ما هم بسیاري از افراد گرفتار این معضل اخالقـی شـدند و اگـر راه درمـانی بـرا     

اما بـا وجـود ایـن معضـالت و مشـکالت      . ور خواهند شد اندیشیده نشود افراد در فالکت بیشتري غوطه
بینیم که همه سـاله در ایـام مـاه محـرم همـان       اخالقی فراوان، که در میان افراد جامعه وجود دارد می

پـس  . کننـد  ت مـی شـرک  -السالم علیه -ي وافري در مجالس عزاداري امام حسین افراد با عشق و عالقه
ي  ها و معرفـی الگوهـاي عاشـورایی، جامعـه بـه یـک جامعـه        گیري مناسب از این عالقه بجاست با بهره

ایمان  خواهد نسلی توانمند، پویا، مؤثر و داراي عشق و  اي که می متعالی سوق داده شود، چرا که جامعه
  .هاي اخالقی میسر نخواهد بود ارزش پرورش دهد بدون توجه به 

  .هاي اخالقی عاشورائیان ترغیب نمود براین توجه به این امر، محقق را به نوشتن آموزهبنا
  

  اهداف و فواید تحقیق
  حرکت خویش را در مبارزه با طاغوت عصرخویش، براي مردم  -السالم علیه -امام حسین
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  .داند و الگو می  دیگرسرمشق
  :توان نام برد عبارتنداز انش میو یار هاي اخالقی امام  از بیان آموزه اهدافی که 

  .معرفی الگوهاي اخالقی درعاشورا -1
  .تالش براي ارتقاءصفات اخالقی درمیان افراد جامعه  -2
 .اخالق امام و یارانش درتمام مراحل زندگی الگوگیري و اقتدا به  -3
  .ادت استو سع و رحمت  عبادت  -السالم علیهم -رسیدن به پاداش اخروي زیرا یاد اهل بیت -4

هـاي اخالقـی امـام     آمـوزه با مطالعه کردن این تحقیق از بتوانند امید است افراد جامعه به ویژه مبلغین 
  ها را به دیگرافراد منتقل کرده تا خود و ي نفس الگوگیري کنند و این آموزه ي تزکیه یارانش در زمینهو

 ، نجات دهند و با عمـل کـردن بـه   جامعه را از بحران اخالقی که دیگرجوامع بشري غرق درآن هستند
  .را فراهم نمایند -الشریف فرجه تعالی اهللا لعج -ي ظهورحضرت ولی عصر ها زمینه این آموزه

  
  سواالت اصلی

  ها چه ضرورتی دارد؟ وجود اخالق در زندگی انسان -1
  پذیرند؟ ها به دنبال الگوهستند و ازالگو تأثیرمی چرا انسان -2
  توان معرفی کرد؟ هاي اخالقی می وزهدرنهضت عاشورا چه آم -3
  

  سواالت فرعی
یابـد یـا در    تجلـی مـی   -السالم علیه -حسین هاي اخالقی عاشورا تنها در وجود مقدس امام آیا آموزه -1

  شود؟ وجود یارانش نیز یافت می
  د؟را الگو قرار دا -السالم علیه -اخالق امام حسین -السالم علیهم -چرا باید از میان معصومین -2
  هاي اخالقی فردي بود؟ ي عاشورا چه آموزه درحماسه -3
  هاي اخالقی اجتماعی بود؟ ي عاشورا چه آموزه درحماسه -4
  شناخت خصوصیات اخالقی عاشورائیان چه تأثیري بر افراد جامعه دارد؟ -5
  اند؟ هاي اخالقی عاشورا متأثر شده آیا غیر از مسلمانان افرادي دیگر هم از آموزه -6
  تواند داشته باشد؟ ها در عصر حاضر چه بازتابی می اشورا در سازندگی انسانع -7
  

  :ساختار تحقیق
تعریـف و تبیـین   ( باشد که عبارتند از فصل اول؛ کلیـات تحقیـق   این تحقیق شامل سه فصل می

ي  موضوع، اهمیت و ضرورت، اهداف و فواید تحقیق، سـواالت اصـلی و فرعـی، روش تحقیـق، پیشـینه     
  .باشد می) ها گان و اصطالحات کلیدي و موانع و محدودیت واژهتحقیق، 

بخش اول ضرورت اخالق، بخش دوم لزوم الگوگیري در آیات، روایات . فصل دوم؛ داراي سه بخش است
. -السـالم  علیـه  -و بر اساس عقل و بخش سوم الگوگیري از اخـالق معصـومین بـه ویـژه امـام حسـین      



  

هاي  هاي اخالقی فردي در عاشورا، بخش دوم آموزه اول آموزه بخش. فصل سوم؛ شامل سه بخش است
  .اخالقی اجتماعی در عاشورا، و بخش سوم بازتاب عاشورا در سازندگی عصر حاضر

  .گیري و پیشنهادهاي تحقیق بیان شده است و در پایان این پژوهش نتیجه
  
  

  روش تحقیق
و . و دینـی اجتمـاعی اسـت    تحقیقی که درپیش رو دارید یک تحقیق توصـیفی تحلیـل محتـوا   

  .آوري شده است برداري و جمع فیش) اي کتابخانه(ي منابع و متون اطالعات الزم از طریق مطالعه
  

  پیشینه تحقیق
  ي تاریخی عاشورا پیشنه

اسـت از جملـه حـوادث و      رو بـوده  ها و حوادث بی شـماري رو بـه   در طول تاریخ، بشر با حرکت
ویژه مسلمانان نقـش بسـزا داشـته و تـاریخ را دگرگـون سـاخته        به  رخدادهایی که در سرنوشت انسان

امـام و   هجري قمـري بـا تـالش و ایثـارگري      61بودکه درسال  -السالم علیه -است، نهضت امام حسین
  .یاران باوفاي آن حضرت پدید آمده بود

بـازي بـا   این واقعه به پنجاه سال قبل و به ماجراي غصب خالفـت از خانـدان پیـامبر و     ي  ریشه
اسـالم را چنـدان    رکسانی بودند که در زمان حیات پیامب. گردد حاکمیت دینی و خالفت اسالمی باز می

از  بسـیاري  . اسـالم کـرده بودنـد    از روي کراهت، مسلمان شده و تظـاهر بـه    قبول نداشتند و به دالیلی 
در حدود بیسـت و پـنج سـال بـه      -آله و علیه اهللا صلی -از این افراد بودند که بعد از وفات پیامبر امیه  بنی

 -امیرالمــؤمنین ي اسـالمی رســیدند تــا بـاالخره نوبــت بــه خالفـت ظــاهري     هــایی در جامعــه منصـب  
شروع کردند تا امام را  -السالم علیه -هایی را با امام علی امیه جنگ در این مدت بنی. رسید -السالم علیه

رسید و پس از مدتی، معاویـه   -السالم علیه -امام حسن و بعد از آن حضرت نوبت به. به شهادت رساندند
امام مجبـور بـه پـذیرفتن صـلح شـد و در واقـع آن جریـان         استفاده کرد و کاري کرد که  هایی زمینه از

پیش آمد، بـه   -السالم علیه -ي رهبري و خالفت در زمان امام علی که در مسأله) غصب خالفت(انحرافی
کـم   دشمنان دیرین اسـالم و پیـامبر کـم   . زالل مکتب اسالم دور ساختي  تدریج جامعه را از سرچشمه

. قدرت یافتند و با استیال بر سرنوشت مسلمین و حکومت، اهداف و نیات شوم خود را تحقـق بخشـیدند  
گرفت، کار  انجام نمی او  خاندان گرامی  اگر آن ستم نخستین نبود و گستاخی فاحش نسبت به پیامبر و

ي امت اسالمی و یادگار معصوم پیامبر را در کربال بـه   عزیزترین چهره رسید که  نجا نمیامت پیامبر به آ
  .اسارت ببرند عام خونین، خاندان پیامبر را به  شهادت برسانند و پس از آن قتل

امیه جست  هیت خاندان و رژیم بنیرا باید در ما - السالم علیه -ي قیام امام حسین بنابراین ریشه
امیه که نقاب اسالم بر   تنها به دلیل فاسد بودن خاندان بنی -السالم علیه -امام حسین جو کرد و  و

   تبدیل کرده بودند،چهره زده بودند و خالفت اسالمی را به سلطنت اشرافی و خانوادگی 

 



  

 معیـوجود آوردن حرکتی ج و هدف امام به . ریض و طویل را ساقط کندـع دستگاه تا این  قیام کرد
 هجري قمري بلکه در سال هاي بعد هم طومار آن رژیم را برچیند و دامن61سالتنها در ه ـا نـبود ت

  .وکثافات این رژیم ستمگر پاك سازداسالم را از نجاسات 
  

  تحقیق مطالعاتی ي پیشینه
است که ذهن هـر پژوهشـگر را بـه خـود معطـوف       هایی واقعیت ي جانسوز عاشورا از جمله  واقعه

تـر و   آن را درخشان است بلکه  ها نه تنها غبار فراموشی بر این واقعه ننشانده دن قرندارد و سپري ش می
از ایـن روي در  . اسـت  هـا بـه قهرمانـان آن را بیشـتر سـاخته      انسـان  ي  تر نموده و عشق و عالقه فروزان
توسـط اندیشـمندان و متفکـران اسـالمی، کتـب زیـادي بـه چـاپ          -السـالم  علیـه  -ي قیام امام زمینه

اما آنچه به نظر می رسـد ایـن اسـت کـه     . باشد ي خود مفید و ارزنده می هرکدام به نوبه است که یدهرس
ي  حضـرت و شـرح    نامـه  آن بیـان زنـدگی   انـد و   بیشتر این نویسندگان تقریباً یک هدف را دنبال کرده

واقعـه را بیـان    ي جـاودانگی  برخی هم با تجزیه و تحلیل، علت واقعه و فلسـفه . باشد ي عاشورا می واقعه
اسـت و بـه صـورت ضـمنی در      ولی در رابطه با ابعاد اخالقی عاشورا کار چندانی صورت نگرفته. اند کرده

  . است از کتب مباحثی بطور مختصر مطرح شده بعضی
  :است از جمله شده  مقاالت و کتبی در رابطه با این موضوع نگاشته 
این مقاله توسـط عبـدالرحمن فقیهـی مازنـدرانی در     :  -السالم علیه -هاي اخالقی امام حسین آموزه -1

ي قیـام امـام    انگیـزه  اي کوتـاه بـه    ابتـدا اشـاره   در این مقاله . است ي تحریر درآمده به رشته1381سال 
وفا، سخاوت، اسـتقامت    هاي اخالقی عاشورا از جمله سپس چند مورد از پیام. شد -السالم علیه -حسین

  .است یایش را همراه با بررسی در آیات و روایات بیان کردهن و صبر، عالقه به نماز و
این اثر توسط زهـرا لطفـی در   : آیات و روایات ها و خصوصیات اخالقی سیدالشهداء از دیدگاه  ویژگی -2

و  مورد توجه قرار گرفته ... هایی مثل تقوا، تواضع، شجاعت و ویژگی در این مقاله . نوشته شد1381سال 
از سه قسمت تشکیل شـده، قسـمت اول    و . است ري در مورد این خصوصیات بیان شدههاي بسیا روایت

عـزت،   و قسـمت دوم راجـع بـه     مواردي را ذکر نموده  -السالم علیه -در مورد تقوا و تواضع امام حسین
و در قسمت پایانی در رابطه با غیرت و شـجاعت    کرامت، عفو کرم و سخاوت آن امام بزرگوار بحث شده

آشـنایی بیشـتر بـا     هـدف ایـن مقالـه    . اسـت  هـایی ذکـر شـده    روایت -السالم علیه -ر امام حسینو صب
  .است -السالم علیه -خصوصیات اخالقی امام حسین

 در ایـن . اسـت  نوشـته شـده   1381توسط محمد منصور نژاد در سـال : هاي تربیتی قیام عاشورا جلوه -3
 و برخـی شـبهات،    توجـه شـده   -السـالم  علیـه  -سینمقاله به نکات تربیتی در اواخر عمر شریف امام ح

و در یـک   هاي روز و مورد نیاز جامعه در رابطه با مسائل تربیتی عاشورا مورد توجه قـرار گرفتـه    پرسش
  .است اجتماعی تقسیم کرده  ابعاد تربیتی را به فردي و  نگاه

مقالـه توسـط اسـماعیل    ایـن  :  -السـالم  علیـه  -اخالقـی از مکتـب امـام حسـین     -ي عرفـانی  آموزه -4
   در این نوشتار سعی بر آن است تا بخشی از نتایج و. نوشته شد1381زوار در سال  نساجی



  

  الگودهی نویسنده ابتدا به . ي جاویدان عاشورا بیان شود دستاوردهاي اخالقی و تربیتی حماسه
 -ننـد امـام حسـین   هـاي دینـی ما   اسـالمی از اسـوه   ي  و الگوپـذیري جامعـه   ي عاشـورا پرداختـه    واقعه
ي او شـعارهاي عاشـورا و    عقیـده  بـه . است ي کربال دانسته هاي تربیتی واقعه را یکی از جلوه -السالم علیه

کنـد کـه در هرکـاري هـدف عـالی و       اي تربیت می در کربال انسان را به گونه -السالم علیه -امام حسین
ي مکتـب و تبلـور اخـالق اسـالمی و      ائـه را ار -السـالم  علیـه  -وي قیام امام حسین. خدایی داشته باشد

  .است ارزیابی نموده از هر جهت سازنده  ي خط حق و باطل و  ترسیم کننده
چـاپ  1383تألیف حسین عبدالمحمدي و در سال :  - السالم علیه - هاي قیام امام حسین زمینه - 5

ام امـام  هاي شخصیتی قی دربخش دوم کتاب زمینه. شد شامل دو بخش و هربخشی پنج فصل دارد
، شخصیت خانوادگی، شخصیت دینی و مـذهبی، شخصـیت فـردي، اخـالق      - السالم علیه - حسین

امیه درنهضت عاشورا را بررسی  هاي منفی بنی اجتماعی، شخصیت اصحاب و انصار امام و شخصیت
و مطلب اسـتفاده شـده در تحقیـق از قسـمت شخصـیت فـردي و اخـالق اجتمـاعی         . نموده است

  .باشد می
ازعنـاوین اخالقـی  قیـام امـام      کتـاب برخـی    ایـن . شـناس  تألیف سید حسین حق: ق عاشوراییاخال -6

هاي شهامت، شـجاعت، صـبر، ادب، ایثـار، گذشـت، توکـل، آزادي،       ازقبیل درس -السالم علیه -حسین
دراین کتـاب بـراي هرکـدام ازعنـاوین، ابتـدا      . است را به طورگذرا بررسی کرده... اخالص، جوانمردي و 

اخالقی درکربال را  هاي از جلوه هایی  و سپس آیات قرآنی و روایات و نمونه ناي لغوي و اصطالحی واژه مع
  .براي اولین بار به چاپ رسید  1383این کتاب در سال . است بیان نموده

هـاي بصـیرت و    این اثراز محمدامین اُرزگانی درسه بخش،  جلـوه : هاي عرفانی نهضت حسینی جلوه -7
  .است هاي کرامت انسانی درنهضت حسینی تدوین شده هاي عشق و محبت و جلوه لوهمعرفت، ج

از قبیل اخالص  هاي نهضت حسینی  هاي کرامت انسانی و زیبایی دربخش سوم تحلیل جلوه
مؤلـف درایـن اثـر،    . مندي و غیره مورد بحث قرارگرفت و رضایت عارفانه، فتوت، توکل، عزم و اراده 

کتـاب بـه   1384و درسال . با رویکردي عارفانه طرح و تحلیل نموده است جریان نهضت حسینی را
  .چاپ رسید

مولـف ایـن اثرعبـدالعظیم مهتـدي بحرانـی و      : - السـالم  علیـه  - از اخالق امام حسین هایی آموزه -8
درفصل اول، مولف ضمن  . این کتاب در دو فصل تدوین شده. باشد ي غالمحسین انصاري می ترجمه

کنـد   گیري می هاي گرانسنگ پیشوایان معصوم با دالیلی روشن نتیجه ق و توصیهبیان اهمیت اخال
هدف ازقیام شکوهمندکربال، دگرگون سـاختن نظـام اخالقـی فاسـد و منحطـی بودکـه رژیـم         که 

ي  درباره - السالم علیه - و در پایان فصل سخنانی ازامام حسین. کردند تبهکاراموي، آن را ترویج می
هـا و گفـت    ازتوصـیه   هـایی  اي درمورد مکارم اخالق همـراه بـا نمونـه    ر و خطبهاخالق، کلمات قصا

و رفتار پیامبراکرم از زبـان   - السالم علیهم - امام حسن و حسین به   - السالم علیه - امام علی وگوهاي
  .بیان شد - السالم علیه - امام علی

     را -السالم لیهع -امام حسین و شصت رویداد کوچک و بزرگ از زندگی درفصل دوم، یکصد

 



  

   هاي هـکتـژه، دروس و نـو ژرف نگري وی  گرایانه اخالق  ها با بینشی و درپایان هریک ازآموزه ذکرنموده 
  .به چاپ رسید1385و کتاب درسال. است تربیتی سودمند را یادآورشده

  داراي این کتاب. باشد از نویسندگان با نظارت دکترحسن ملکی می اثرجمعی : تربیت حسینی  -9
را از آغاز دوران تولد تا شهادت با رویکرد تربیتی مورد  -السالم علیه -امام و زندگی. پنج فصل است
   انسان شناسی نهضت عاشورا بیان شده، فصل دوم عوامل درفصل اول مبانی. است بررسی قرارداده

  شهاي تربیت هاي تربیت حسینی، رو و فصل سوم جلوه - السالم علیه - مؤثر درتربیت امام حسین
  هاي باشکوه تربیتی در روز عاشورا را بررسی  ها و عوامل تربیت حسینی و جلوه حسینی، زمینه

  .است نموده
، شـهید مطهـري،   -علیه اهللا رحمه -از دیدگاه حضرت امام خمینی درفصل چهارم تربیت حسینی 

و  ابعـادي بررسـی کـرده    و هرکدام تربیت حسـینی را از    عالمه جعفري و مقام معظم رهبري بیان شده
هـایی نیزنـام    باشـدکه نمونـه   می -السالم علیه -امام حسین ي درفصل پایانی کتاب، تربیت برمبناي سیره

  . چاپ شد 1386این کتاب در سال . است برده شده
هـاي عاشـورا از    است و شامل هفت قسـمت ازپیـام   مؤلف این کتاب جواد محدثی: هاي عاشورا پیام -10

درایـن  . باشـد  اعتقادي، اخالقی، عرفانی، تاریخی، سیاسی، احیاگري، زندگی حقیقی مـی  يها قبیل پیام
اسـت و پـس ازشـرح و توضـیح عنـاوین،       کتاب ابتدا مفهوم هرعنوان به صورت جداگانـه تبیـین شـده   

آفرینـان نهضـت    از کلمـات حماسـه   آنها را با تأکید برمستندات تـاریخی یـا شـواهدي     محورهاي فرعی 
در برخی موضوعات نیزپیوند این مفاهیم را با تاریخ معاصـر  . است رد بحث و بررسی قرارگرفتهعاشورا مو

و فرهنگ جهاد و شهادت درانقالب اسـالمی   -علیه اهللا رحمه -ازسخنان امام خمینی هاي گویایی  و نمونه
از آنهـا    د بـه خـوبی   افـراد بتواننـ   تـر باشـند و    آموزنـده  تر و  ها کاربردي و دفاع مقدس بیان کرده تا پیام

  .انجام شده است 1386چاپ کتاب در سال . مند شوند بهره
اي  باشد درایـن کتـاب ابتـدا اشـاره     ي موسی دانش می تألیف جعفربیاتی به ترجمه: اخالق حسینی -11
 دربخـش دوم . است به طورگذرا شده -السالم علیهم -امامان معصوم  و -وآله علیه اهللا صلی -اخالق پیامبر به

-امـام حسـین   ازخصوصـیات اخالقـی    امـام و برخـی    کتاب اندرزهاي حسـینی درطـول دوران زنـدگی   
از قبیل سخاوت ، شجاعت ، غیـرت، صـالبت، مهربـانی و صـبر و پایـداري نوشـته شـد و         -السالم علیه

 و دربخش پایانی برخـی دیگـر  . است هرکدام از آنها را از دوران کودکی تا شهادت بطورکامل بیان کرده 
  . به چاپ رسید1386این کتاب در سال . است امام نوشته شده هاي اخالقی  از فضایل و ویژگی

هـا و   با توجه به اینکه تحقیقات و مقاالتی در رابطه با موضوع  نوشته شده است، اما چون آمـوزه 
   اتوانند از آنه صفات اخالقی عاشوراییان بطورگذرا و خالصه بیان شده بود افراد به خوبی نمی

  گیري ازاخالق و  ي زندگی خود قرار دهند و به دلیل اینکه ما بدون بهره الگوگیري و سرلوحه
هاي واالي انسانی را به خوبی طی کنـیم بـه نظـرم رسـید کـه       توانیم راه رسیدن به ارزش معنویت نمی

اي  هو یـاران عاشـوراییش را درمجموعـ    -السـالم  علیـه  -هایی زیبـا ازخلـق و خـوي امـام حسـین      نمونه
   وار وـمندان قرارگیرد و بتوانیم با تأسی به اخالق آن امام بزرگ تا دردسترس عالقه آوري نمایم جمع

 



  

  هاي اخالقییمان را برطرف  کاستییارانش صفات اخالقی را درخود و افراد جامعه ارتقا دهیم و
  .نماییم

  
  اصطالحات کلیدي واژگان و
انـد و گروهـی دیگـراخالق را قـوا و      ترجمـه کـرده   1.و خـو  گروهی ازاهل لغت اخالق را خُلـق   :اخالق

  2.اند شود ترجمه کرده و دید دل درك می  سجایایی که با فطرت
   یـروهـاند و گ و نمونه ترجمه کرده  و مقتدي، مثال گروهی ازاهل لغت الگو را اسوه، سرمشق  :الگو

شـوند تـا    عنوان اسوه معرفی می د که بهشو هاي درخشانی گفته می الگوبه چهره اند که  در بیان آن گفته
  3.ي دیگران باشد رفتارآنان سرلوحه

 -السـالم  علیـه  -آن روزي است که حسـین بـن علـی    و   روز دهم محرم. 4اَلیوم العاشرُ منَ المحرَّم«:عاشورا
  5.شهید شد

  
  ها موانع و محدودیت
  العه شد که بیشتراین آثار در آثار زیادي از نویسندگان مط آوري این مجموعه،  براي جمع

  اکثرمطالب درکتب مورد بحث، تکرارمکررات   بودند و مورد قیام عاشورا یک هدف را دنبال کرده
  برداري شده است که پژوهشگر را به علت نبود تنوع  باشد و در بعضی کتب نیزمطالب عیناً کپی می

  .کند مطالب، با مشکل مواجه می
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  ضرورت اخالق
  
  
  
  



  

  ضرورت اخالق
  

اخالق ازخُلُق گرفته شده است و حقیقتش این است که خُلُق صورت باطنی انسان و خود انسـان  
و اوصاف و معانی ظـاهري  مانند خَلْق که صورت ظاهري انسان . باشد و اوصاف معانی، مختص به او می

  1.انسان است
آ سانی و بدون  شود کارها به  است که موجب می اخالق به معناي دقیق آن همان ملکات نفسانی

اندیشه و تأمل از انسان صادر شود، به دست آوردن این ملکات  بـه کوشـش و تربیـت از طریـق      نیاز به
تشخیص اخـالق  . هاي درست و پایدار استوارگردد رهنمودهاي عقلی، قلبی و معنوي نیاز دارد تا بر پایه

اخالق نیکـو تمایـل    نیکو از اخالق بد به شناخت این دو نیازمند است تا نفس از روي دلیل و آگاهی به
  2.هاي زشت بترسد و از آنها اجتناب کند پیدا کند و بدان فرمان دهد و از خصلت

او به سعادت جاوید اسـت، و   ي  و رساننده انسان ي نجات و رستگاري  زیرا فضائل اخالقی سرمایه
پـس پـاك سـاختن نفـس از رذائـل و      . باشـند  رذائل اخالقی مایه بدبختی و شقاوت همیشگی وي مـی 

ترین واجبات است، و بدون آن دست یـافتن بـه زنـدگانی حقیقـی محـال       آراستن آن به فضائل از مهم
هـا و   حـد وسـط و اعتـدال خـوي    (قی و بر هرخردمندي واجب است که در اکتساب فضائل اخال. است

اجتناب نماید، زیرا اگر در این راه کوتاهی کند، هالکت ) افراط و تفریط(کوشا باشد و از رذائل ) صفات
  .گیرش خواهد شد و شقاوت ابدي گریبان

  ؛ اما کسی که در 3الًأَعمی و أَضَلُّ سبی  اآلخرةِ فَهو فی  أَعمی  هذه و من کان فی«: فرماید خداوند در قرآن می
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یعنـی آدمـی تـا از صـفات و     . »تر است آخرت نیز نابینا و گمراه است در نابینا بوده) ي حق از دیدن چهره(این جهان 
ي درك فیوضـات و   آراسته نخواهد شد و نفس، آمـاده  اخالق رذیله پاك نشود به صفات و اخالق فاضله 

اش زدوده نشـود اسـتعداد پـذیرش     از چهـره  ینـه تـا زنگـار    آ هاي قدسی نخواهد گشت، چنان که  بهره
  همین گونه تا نفس انسان از صفـات ناپسنـد و زشت مانند  ها را نخواهد داشت، به  ها و نقش صورت

تکبر، حسد، ریا، حب مقام، شهرت و بدخواهی نسبت بـه نزدیکـان و همکـاران، پـاك و صـاف نگـردد       
  دي نخواهد بخشید، و در آرایش ظاهر در حال فروگذاشتنمواظبت بر عبادات و طاعات ظاهري سو

  سازد و است؟ اخالق نکوهیده و زشت، قلب آدمی را رستنگاه و کشتزار گناهان می اي باطن چه فایده
  1.ي کمال وي نخواهد بود هر که قلب خود را از آنها پاك نگرداند طاعات ظاهري سودمند و مایه

ي  اسـت و نمونـه   ها در نجات دادن انسان از فسـاد و بـدبختی   هبنابراین اخالق، کارآمدترین تجرب
اوج تمـدن انسـانی و دوسـتی و     تردید ناپذیر آن، جهش امت عرب از جاهلیـت، جنـگ و دشـمنی، بـه    

  .همکاري است
 -سلم آله و علیه اهللا صلی -اخالق و صفاتی که در سیرت و رفتار پیغمبر اکرم وبدون شک، هرگاه به 

ي بشـري را بـه دنبـال خواهـد      ایشان تبلور یافته، عمل شود، نجات و رسـتگاري جامعـه   و یاران باوفاي
ي بیشتر  با افراد جهت استفاده -وآله علیه اهللا صلی -ي پیامبر اي از برخورد شایسته در اینجا نمونه. داشت

  .بیان خواهد شد
رد بشـدت رداي آن  نشین سراغ پیامبر آمد و در برخو به نقل انس بن مالک روزي یک عرب بادیه

خـط انـداخت و اثـر     -وآله علیه اهللا صلی -ي ردا، بر گردن رسول خدا بزرگوار را کشید، تا آنجا که حاشیه
از آن اموال خدا که در اختیـار توسـت دسـتور    ! یا محمد: گذاشت، آنگاه به پیامبر رئوف خطاب کرد که

  2.بدهند ستور داد که چیزي به اوبده که به من بدهند حضرت به او توجهی کرد، لبخندي زد و د
واردین بیشـتر بـود، چـرا کـه      این صبوري و تحمل بخصوص نسبت به غریبان و ناآشنایان و تازه

و در نتیجـه   -وآلـه  علیـه  اهللا صـلی  -بایست جذب خلق و خوي واالي حضرت رسول اکرم آنان بیشتر می
دانسـتند در   مـت آن حضـرت را نمـی   آنان که مقام معنوي و عظ. شدند مجذوب آیین آسمانی اسالم می

کردنـد، رفتـاري از    ادبانه رفتار مـی  سخن گفتن، درخواست کردن، برخورد کردن، گاهی گستاخانه و بی
کاسـت و   اما رفتار واال و حسن خلق نبوي از حدت و شدت آن می. سر کبر و غرور یا تعصب و جاهلیت

ي مکارم اخالق آن رسـول اسـوه    کرد و شیفته هاي تعصبشان را ذوب می کوه غرورشان را متالشی و یخ
از عوامـل  ... هاي خشن دیگران و ها و صبوري در برابر نامالیمات وحرف صبر بر جفاها و تندي. شدند می

  در میان امت و سبب اصلی موفقیت او در دعوت دینی  -وآله علیه اهللا صلی-ي محبوبیت پیامبر عمده
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به دلیل ایـن خلـق    1.»انَّک لَعلی خُلُقٍ عظیم« : راحت ستوده شده استدر قرآن کریم به ص. بوده است
ها و خلق وخوي آن حضرت تبعیـت کننـد و    بزرگ و پسندیده است که مسلمانان مأمورند تا از خصلت

  .ي خویش قرار دهند آن پیامبر رحمت و الگوي کمال را اسوه
سـازند و اسـباب تفرقـه و     ه را متحد مـی لذا قرآن مجید و دیگر مشترکاتی که مسلمانان پراکند 

  .برند، هم اکنون، سالم و بدون تحریف در دسترس آنها قرار دارد ناهماهنگی را از میان می
هـاي مختلـف و    توانند صاحبان ذوق هستند که می  هاي عظیم و نیرومندي این مشترکات، پایگاه

همـین جهـت، حـل اختالفـات در      به. رندعقاید و آراي گوناگون را درزیر چتر امت اسالمی واحد گردآو
تـر و   این مشـترکات، بسـی سـاده    ها و اشخاص، با توجه به درون مذاهب یا اجتماعات کوچک و خانواده

  . تر است دست یافتنی
است کـه بـر    اخالقی  ها و رفتارهاي جاهالنه، تندباد بی ها و کینه توزي ي جنگ همه ي  سرچشمه

هـاي   از ایـن مشـکالت و حـل بحـران      ن گرفتـه و تنهـا راه رهـایی   سطوح جوامع اسالمی وزیـد  تمامی 
  2.است اخالق اسالمی اجتماعی بازگشت به  

مـنَ   فَبِما رحمۀٍ« :فرماید این واقعیت، خطاب به رسول خدا می همانطور که، قرآن مجید با اشاره به 
؛  به سبب لطف و رحمت الهی بر آنـان مهربـان شـدي و     ...3وا من حولکالّله لنْت لَهم و لَو کُنْت فَظّاً غَلیظَ القَلبِ لَاْنْفَضُّ

  .   »شدند از پیرامونت پراکنده می چنانچه سنگدل و نامهربان بودي
  

  اخالق نیاز ما به
اینکه زندگی بدون اخـالق پـاکیزه،    براي . است اخالق، در واقع همان نیازمان به زندگی نیاز ما به 

اسـت، آدمـی را بـه     و پریشانی نیست و چه بسا این حالت که نوعی مرگ روحی چیزي جز رنج وتباهی
اخـالق نیکـو از    آیا علت غیر از این است که وقتی  در چنین مواردي. خودکشی و مرگ جسمی بکشاند

  شوند؟ زندگی رخت بربندد، مرگ و زندگی یکسان می
عضـاي جسـمی و برخـی    گیري جنسـی و گـاهی در شـکل و ا    انسان در خوردن، آشامیدن، بهره

هاي مادي، با حیوانات مشترك است و آنگاه که دانش، معرفت، اخالق و رفتار انسانی بیـاموزد،   خواسته
یابد و چنانچه درکسب این فضائل قصـور ورزد بـا همـان صـفات غریـزي مشـترك بـا         از آنها تمایز می

همان مقدار بـه    مل آسمانی باشد، بهآدمی در اندیشه و ع هرمیزانی که  پس به . ماند چهارپایان باقی می
  یابد و اصوالً میدان سعی و عمل و مالك  فرشته خویی و خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت دست می
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کند تا زنده بماند اما آراسـته   انسان هوا تنفس می بسیار تعجب آوراست که . آزمایش وي جز این نیست
آرام و گوارایی داشته باشـد و بـه راسـتی     گار شود و زندگی پذیرد تا رست  اخالق شایسته را نمی شدن به 

او ایـن توانـایی را دارد کـه بـا      کـه   در صورتی» ؛ بسیار ستمگر و نادان است1.ظَلُُوماً جهوالً «که به تعبیر قرآن
 اخالق، از این جایگاه پست بیرون آید و عنوان خالفت و جانشینی خدا بر روي زمین را هاي  پرواز با بال

  . از آن خویش سازد
اخـالق خـدا    ؛ بـه 2.تَخلُقُوا بِـاخالق اهللا  « که کند و براین اساس است که حدیث شریف به ما توصیه می

اخالق الهی است که  کدامند؟ زیرا تنها با به دست آوردن  حال باید بدانیم این اخالق خدایی» گیرید خوي
  . توان به سعادت ابدي رسید می

دادگري، نیکوکاري، صبر، مـدارا، راسـتگویی، عفـو، علـم، سـخاوت،      : تند از این اخالق الهی عبار
جوانمردي، محبت و مهرورزي، امانت داري، نظم و انضـباط، وفـا، اسـتقامت و پایـداري، ژرف نگـري و      

  .کردن حق و مؤمنان فرزانگی و یاري
  ه رهبـري آینـد؛ دشـمنانی کـ    شمار می هاي پسندیده، صفات دشمنان خدا به اضداد این خصلت

  .آنها را شیطان برعهده دارد
؛ مـا را از اخـالق دشـمنانش دور    3.مفارَِقَه لاخالقِ اَعدائک«  کنیم که؛ ما مسلمانان از خدا درخواست می

هـدف پیـامبر بزرگـوار     اند کـه   اما بعضی از افراد اخالق دشمنان اسالم را دارند  و فراموش کرده. »بدارد
هاي مکارم اخـالق را اتمـام و    ؛ مبعوث شدم تا برنامه4بعثْت لاُ تَمم مکارِم االَخالق« بود اسالم تکمیل مکارم اخالق

  .  »تکمیل نمایم
از  هیچ وجه خالی هایی که در تعالیم اسالم براي مسلمانان قرار داده شد، به احکام و عبادت ي همه

ي درگـاه   و هیچ عبـادتی بـدون آن پذیرفتـه   روح اخالق نیستند و آغاز و ژرفا و نهایت آنها اخالق است 
آن   ي است که خـداي تعـالی دربـاره    البته، اخالق دراین معناي عام و فراگیر، همان تقوایی5.حق نیست

 .»پذیرد  ؛ جزاین نیست که خدا عمل پارسایان تقوا پیشه رامی6.انَّما یتَقَبلُ اهللاُ منَ المتَّقینَ« :فرماید می
  فه داریم که به کمک عقل و با اجتهاد متکی برقوانین الهی، صفات ارزشمند وما مسلمانان وظی

   اگرچه شناخت روان آدمی اخالق متعالی را در وجود خویش و درجامعه تحقق بخشیم و بدانیم که 
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  دگار ـریـا آفـد، امـان بسی پیچیده و مشکل است و رویدادهاي جدید برپیچیدگی و غموض آن افزوده
تـرین مبنـاي دریافـت     است که مرجع نخستین و مهم طرتی پاك در وجود ما به ودیعت نهادهمهربان ف

  .است خیرو نیکی و حکمت عملی
نامیدنـد،   آن را عقل عملی می شود و فیلسوفان گذشته  فطرت که نزد امروزیان وجدان نامیده می

شود، زیـرا خـداي    احبش قانع نمیاز توجیهات نارواي ص  هیچ گاه  است که پایدار و تغییرناپذیري  نعمت
پردازنـد، فطـرت نیـز تـا       ارشاد و راهنمایی مـردم مـی   است، همانگونه که پیغمبران به  اراده کرده تعالی 

رسـالت  . الهـی، در درون وجـود او فعـال باشـد     انسان، مانند پیامبر و مبلّغـی   هاي زندگی  آخرین لحظه
طورکه پیامبرظاهر، فقط براساس وحی  دیگرند و همانهماهنگ و مکمل یک فطرت و رسالت انبیاي الهی

اسـت و   گوید، نداهاي پیامبر بـاطن نیـز بـا تعـالیم وحـی سـازگار و همـراه         هواي نفس می و نه از روي 
العقل و کـلّ مـا حکـم     الشرع حکم به کلُّ ما حکم به«:اند ي زیر را برهمین مبنا تأسیس کرده اصول، قاعده علماي

آن فرمان دهد و هرچه را عقل فرمان دهد شرع نیـز بـرآن    هرچه را شرع حکم فرماید، عقل نیز به  1الشرع؛ العقل حکم به به
  ».حکم فرماید

  
  :ارتباط عقل و اخالق

خداوند متعال عالوه بر ارسال وحی و تعلیمات آسمانی توسـط راهنمایـان معصـوم، از راه عقـل،     
ي آنـان   ي تربیت و تزکیه رستگاري راهنمایی و زمینهها را به خیر و  اخالق، عواطف و احساسات، انسان

  . را فراهم ساخته است
انبیاء الهی و اوصیاي آنان از بیرون و عقل و سایر قواي نهفته در انسان از درون وي را در جمیع 

  . اي باقی مانده است کنند، و در این رهگذر جاي هیچ عذر و بهانه حاالت به صالح و تعالی دعوت می
ي امتیـاز و برتـري انسـان بـر سـایر حیوانـات گشـته و         رگترین عاملی است کـه وسـیله  عقل بز

فرمانروایی زمین را در اختیار او قرار داده است و کاروان بشریت پیوسته در پرتو نـور عقـل و تفکـر بـه     
. گیـرد  خـردي سرچشـمه مـی    هاي بشر از جهـل و بـی   رود و اساساً تمام گرفتاري سوي کمال پیش می

هـا، در حـل تضـادها، در     بـر سـر دو راهـی   . هاي زندگی نیازمند یاري عقل است ر بیشتر میدانانسان د
تشخیص مصالح و مفاسد فردي و اجتماعی، در گزینش و انتخاب مکتب و تشخیص حق از باطل بدون 

ي ضعف اساسـی   توان گفت نقطه بلکه می. استمداد از عقل و خرد هیچ اقدام مثبتی از او ساخته نیست
ي بسیاري از انحرافات، نقصان عقـل و کمبـود اقـدامات الزم در جهـت رشـد و تربیـت آن        و ریشه بشر

  . است
   تمایالت و غرائز نفسانی در نهاد و عامل بزرگ دیگري که خداوند براي هدایت بشر و تعدیل

1  
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از یکـدیگر  ها به ودیعه گذاشته، اخالق است تا انسان صفات خـوب و بـد اساسـی را     ي انسان باطن همه

ها را از گناه و ناپاکی بـر   ي الهی، انسان توجه به این ودیعه. تمیز دهد و زندگی سعادتمندي داشته باشد
  1.نمایند دارد و آنان را به صراط مستقیم دعوت می حذر می

، ارتباط راهنما و راهجو است؛ زیـرا ارتباطی که بین این دو یعنی عقل و اخالق وجود دارد همان 
دهـد و جهـل آدمـی را در     شناختن صفات نیک و روش انجام و اعمال آن را به مـا نشـان مـی   عقل راه 

الخُلْـقُ المحمـود مـنْ    « :فرمایـد  در ایـن بـاره مـی    -السـالم  علیه -امام علی. برد گرداب اخالق زشت فرو می
   .»هاي نادانی است قی از میوههاي عقل و بدخل ؛ نیکخویی از میوه2ثمارِالعقل و الخُلْقُ المذموم منْ ثمارِالْجهل

هاي اخالقی به رهبري و مسـاعدت عقـل هماهنـگ بـا دیـن الهـی در        پس عمل کردن به آموزه
ي رفتارهـاي فـردي و آداب    ي همـه  زیـرا ریشـه و سرچشـمه   . روزگار ما کاري ممکن و قابل اجرا است

، پاکدامنی، فرزانگـی،  راستی، بردباري: شخصی و تعهدهاي اجتماعی، اصول ثابت و ارزشمندي همچون
هـا بیارایـد، عمـل بـه      مهرورزي، وفا، اخالص و دادگري است و هرکس وجود خویش را به ایـن زینـت  

هـاي   و کسی کـه ارزش . شود هاي فردي آنها با کمک و یاري خدا و توکل بر وي براي او آسان می نمونه
ولی در پیشـگاه آفریـدگار نـدارد و    گذارد، عـذر قابـل قبـ    ي دین را زیرپا می شده  اخالقی ثابت و تجربه

هـاي اخالقـی چیـزي جـز گریـز از       ادعاي دگرگونه شدن روزگار و غیر ممکـن بـودن عمـل بـه ارزش    
   3.هاي نفسانی نیست مسئولیت و پیروي از خواهش

  :فرماید  قرآن کریم می
    ی ـیشالعةِ واوم بالْغَـدهبونَ ردعالَّذینَ ی عم کبِرْنَفساصو       م تُریـدـنهع ینـاكع ال تَعـدو ـهجهونَ وریـد

؛ و همیشه خویش را بـا  4.الدنیا و ال تُطع من اَغفَلنا قلبه عن ذکرِنا و اتَّبع هواه و کانَ أَمرُه فُرُطا الحیاةِ زینَۀَ
نند، وادار کن و خوا و صبح و شام خدا را می) طلبند رضاي خدا را می( کمال شکیبایی به محبت آنان که

زندگانی دنیا مایل شوي و هرگز با آنـان  ) ظاهري( هاي یک لحظه از آن فقیران چشم مپوش که به زینت
ایـم و تـابع هـواي نفـس خـود       غافل کـرده ) شان به علت ناشایستگی( که ما دلهاي آنها را از یاد خودمان

  .اند و به تبهکاري پرداختند، متابعت مکن شده
تواند تـار و   مالت نفسانی اگر مهار نگردد از پرقدرت ترین نیروهایی است که میها و تمای خواسته

  پود زندگی انسان را در دست بگیرد و بر سرنوشت او حکومت کند و آدمی را به مسیر خود سوق دهد 
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  هاي نفسانی را تعدیل و و عقل تنها نیرویی است که عالوه بر قدرت ایمان و اخالق قادر است خواهش

ساسات را مهار و آنها را به راه صحیح و مسیر سـعادت هـدایت کنـد و ایـن منبـع جوشـان و چـراغ        اح
هاي نفسانی و تمایالت حیوانی قرارگیرد عمالً قدرت رهبـري خـود را از    فروزان اگر تحت تأثیر خواسته

  گیرد  دهد در این صورت نه تنها جرایم و جنایات و فساد اخالقی سراسر جوامع را فرا می دست می
ها خواهد شد و جوامع انسـانی   هاي معنوي و انحرافات اخالقی، اعتقادي دامن گیر انسان  بلکه گمراهی

قیمـت را بـه نیکـی ارج     ي گـران  لذا سزاوار است این ودیعه. دهد را در معرض سقوط و هالکت قرار می
ل اسـتوار سـاخته و   زندگی، حیات فردي و اجتماعی خود را بر محور حکومت عقـ  نهاده، جمیع مسائل

ها الهی و سیادت نیروي عقل بـر   ي پیروي از فرمان بدانیم نیل به کماالت و فضائل اخالقی جز در سایه
  . هاي مادي و معنوي انسان میسر نخواهد بود تار و پود برنامه

اما با توجه به این توضیحات عقل به تنهایی براي رفع نیازهـاي انسـان نـاقص و نـاتوان اسـت و      
هـا باعـث    و همین نارسـایی اسـت کـه قـرن    . تواند جمیع نیازهاي مادي و معنوي را پاسخگو باشد نمی

و بشر نیازمند نزول وحـی  . ي زندگی و شناخت راه سعادت گردیده است اختالف مردم در تعیین برنامه
نائـل   و امداد رسوالن و اولیاي الهی است تا با کمک عقل راه هدایت را برگزیند و بـه سـعادت و کمـال   

هاي عملی فضائل اخالقی و فـرامین الهـی    خداوند متعال نیز پیامبران و اولیاي الهی را که نمونه. گردد
ها، آیین الهی را بر آنان اجـرا   هستند در میان مردم فرستاده تا عالوه بر هدایت، در موارد اختالف انسان

ي اخـالق اسـالمی، بـا داشـتن      رزترین نمونـه با -واله علیه اهللا صلی -بیت پیامبر در این میان اهل. نمایند
ي سطوح و حاالت زندگی حجت را بر بشریت تمـام کـرده و    صفات پسندیده و تحسین برانگیز در همه

شـود رسـوا و باطـل     هاي اخالقی مطرح مـی  اي که براي گریز از ارزش پایه عذرها و توجیهات بی  ي همه
  .اند ساخته

اسالم را به دقت مورد بحث و بررسی قرار دهیم  اخالقی  هاي  هلذا اگر ما مسلمانان احکام و توصی
اجراي تک تک آنها به ویژه مسائلی که با حقوق اجتمـاعی   و فضاي جامعه را از تبلیغ و تشویق مردم به 

و فرهنگ و تمدن در ارتباط هستند انباشته سازیم، حالمان به نیکوترین احوال، و وضـعیت زنـدگیمان   
  1.ها ارتقا خواهد یافت یتترین وضع به عالی

ترین مبانی اخالقی اسـالم را کـه    در حدیث زیر سه مورد از مهم -وآله علیه اهللا صلی -پیغمبر اکرم
حضـرت   سـازد بـراي   مـی  استوار هاي سالم و محکمی  آنها بنیان جامعه و روابط مردم را بر پایه عمل به 

کارِمِ االخالق تَصلُ من قَطَعک و تُعطی من حرَمک و تَعفُـوعمن  ثالث منْ م! یا علی«:بیان فرمود -السالم علیه -علی
  و ـاز ت سی که ـا کـپیوستن و دوستی ب: شود ترین صفات اخالقی محسوب می سه خصلت از کریمانه! ؛ اي علی2ظَلَمک
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  ».تم کرده استبریده، عطا و احسان بر کسی که تو را محروم ساخته و عفو و بخشودن کسی که بر تو س
الگوگیري از اخالق برتر که جامعه با آن سر وکار خواهد داشت ضروري و الزم  بنابراین دعوت به 

، خانواده و یارانش هستند که در قیـام علیـه   -السالم علیه -لذا بهترین الگوي اخالقی، امام حسین. است
ش ارائه نموده بودند و آنها ایـن گونـه   ا ها و پاکی حکومت اموي، اخالق اسالمی واالیی را با تمام ویژگی

  . ارائه نکرده بودند بلکه به خون و جانشان آن را ارئه کردند ي اسالمی  اخالق را با نشان به جامعه 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

  :بخش دوم
  
  
  
  

  لزوم الگوگیري
  
  
  
  
  
  
  

 

 



  

 
  لزوم الگو گیري

  

. موجودات عالم، قابلیت رشد و استعداد کمـال در وجـود او اسـت   ترین امتیاز انسان از دیگر  مهم
کند و ارزش راستین او در گرو پیمودن مسیر کمـال و   هویت انسان در پرتو همین ویژگی معنا پیدا می

   از این روست که. شود هاي باطنی پدیدار می به فعلیت رسیدن استعدادها و شکوفایی خالقیت
   وه«.است آفریده هستی را در مسیر رشد و براي پرورش و تکامل وي همه موجودات آفریدگار جهان  

  1»األرضِ جمیعاً لَکُم ما فی خَلَقَ الَّذي
اگر انسان در سایه عوامل تربیتی، راه رشد و تربیت صحیح را بپیماید، به باالترین درجه فضـایل  

شـوند و اگـر از روش    ي عـاجز مـی  اي که مالئک از رسیدن به مقام و رسد؛ به گونه و کماالت انسانی می
  .شود ارزش تبدیل می تربیتی مستقیم خارج شود به موجودي پست و بی

. اسـت » الگوپـذیري «به حکم آفرینش از اوصافی که در نهاد هر انسانی به ودیعه گذاشته شـده،  
یوه و او بزرگ و کامل اند پیروي کند و شـ  ي  هایی که در اندیشه کوشد به نوعی از شخصیت هرکسی می

هـاي   و باید فرد الگوپذیر را درشـناخت شخصـیت  . مقام آنان را در تربیت دینی سرمشق خود قرار دهد
هـزاران    او باشند یاري نمود، تا در مسیر پـرپیچ و خـم و از میـان     توانند راهنماي کامل و جامع، که می

نـابراین برخـورداري از   ب. الگوي ساختگی، خیالی و درست یا نادرست آن را که درست است، پیدا کنـد 
  2.است مقتدا و الگو براي پذیرش و پیمودن راه درست امري ضروري

رو  بـه  بـا آن رو   امـروزه متولیـان تعلـیم و تربیـت اسـالمی      اي که  از مسائل مهم و پیچیده اما یکی
  ن توا به طور قطع می. هاي دینی، متناسب با شرایط موجود است از اسوه الگوسازي   هستند، چگونگی

  همانندسازي با  از عوامل مؤثر در شکل گیري شخصیت مذهبی گفت که در نظام تربیتی اسالم، یکی
1  
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دهد که در صورت عدم وجود الگوهـا   از سوي دیگر، تاریخ اجتماعی بشري نشان می. الگوهاي برتراست
ماننـد؛ زیـرا    مـی  انسانی، افراد در زندگی ظاهري، عقلی و ایمانی خویش سردرگم و حیران ي  در جامعه

ارزشی، اخالقی و انسانی خود ندارد و سـالمت   هاي  انسان شاخصی براي سنجش و تعیین مقدار دارایی
انسان در چنین حالتی نه میزانی براي سـنجش حـدود و   . دهد اش را تشخیص نمی یا بیماري اجتماعی

گـزاف  . یی و کمبودهـایش کماالت و صفات انسانی و الهی خویش دارد و نه میزانی براي سنجش نارسا
شمار اخالقی و ارزشی که در قرن بیستم و بیسـت و یکـم بـراي بشـر      هاي بی نیست اگر بگوییم بحران

خواهد نسلی توانمند، پویـا،   اي که می هرحال براي جامعه  به. پدید آمده به دلیل وجود همین خأل است
 1.الگوهاي دینی میسر نخواهـد بـود   به مؤثر، پرصالبت و داراي عشق و ایمان، پرورش دهد بدون توجه 

انسـان و    چون رسیدن به کمال و تربیت صحیح مستلزم ترسیم هدفی متناسب بـا اسـتعدادهاي ذاتـی   
   2.است که مظهر انسانیت انسان باشد الگویی شایسته معرفی

  الگو هستند به  هاي زندگی ي زمینه هاي دینی، در همه هاي عظیم اسوه بدون تردید شخصیت
ها از آنها سرمشق بگیرند به طور قطع سـعادت در دو جهـان را بـه دسـت      انسان ي  اگر همه اي که ونهگ

  .  خواهند آورد
هاي دینی یعنی آیـات، روایـات و براسـاس     بنابراین الگوهاي کامل، جامع و قابل پیروي درآموزه

  .عقل معرفی شده تا مسیرتربیت عملی و نهایت آن براي الگوطلبان مشخص گردد
  

  الگوگیري در قرآن
  :سوره احزاب21الگوگیري درآیه 

  افراد است و از  ها، الگوسازي و مدل سازي و نشان دادن اسوه به  هاي تربیت انسان از راه یکی
  هاي دیگر  کند تا انسان ها است، الگوهایی را ازجنس بشرعرضه می هدف دین، تربیت انسان آنجا که 

  3.دهندآنها را سرمشق زندگی خود قرار 
اي دارنـد تـا آنجـا کـه خـداي سـبحان        مامان معصوم جایگاه ویژهالهی و ادراین میان پیامبران 

   یـلَقَدکانَ لَکُم ف«.کند را الگویی کامل و جامع براي بشریت معرفی می - وآله علیه اهللا صلی - پیامبراکرم
  چه درصبرو (؛  البته شما رادراقتداي به رسول خدا4.خرَو ذَکَراهللا َکَثیراًاسوةٌٌ حسنَۀً لمن کانَ یرجوا اهللاَ والیوم االَ رسولِ اهللا
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خیر و سعادت بسیار است براي آن کس که به ثواب و روز قیامت ) مقاومت با دشمن و چه در دیگر اوصاف و افعال نیکو
   ».امیدوار باشد و یاد خدا بسیار کند

در قـرآن  . رود کردن از دیگران درکارهاي خوب به کارمی به معناي تأسی، اقتدا و پیروي» اسوه«
 -السـالم  علیـه  -ي حضرت ابراهیم یکی درباره. است ي دو پیامبرعظیم الشأن آمده دو بار این کلمه درباره

در  -السالم علیه -اسوه بودن حضرت ابراهیم. باشد می -وآله علیه اهللا صلی -ي پیامبراسالم و دیگري درباره
  : ي اموراست درهمه -وآله علیه اهللا صلی -ك و مشرکان است ولی اسوه بودن پیامبراسالمبرائت از شر

زیسـتی، تشـویق بـه کسـب       رویی با مردم، مشورت کردن، اخالص، سـاده  مهربانی با زیردستان، گشاده
د درجنگ احزاب هـدایت کـردن لشـکر،امی    -آله و علیه اهللا صلی -چنانکه نقش پیامبراکرم...علم، عبادت و

دادن، خندق کندن، مزاح کردن، شعارحماسی دادن، به دشمن نزدیک بودن واستقامت نمودن بود کـه  
اتَّقَینا بِرَسولِ اللـه فَلَـم   «:فرمود -السالم علیه -دراین باره حضرت علی. الگوي مناسبی براي فرماندهان است

بردیم که در آن لحظه  پناه می -وآله علیه اهللا صلی -ي نبرد ما به رسول خدا ه؛ درهنگام 1.الْعدو منْه یکُنْ أحد منّا أَقْرَب إِلی
  .»تر نبود به دشمن نزدیک -وآله علیه اهللا صلی -کسی از ما همانند پیامبر

احزاب درمیان آیات جنگ است اما الگو بودن پیامبرتنها اختصاص به مـورد جنـگ   21اگرچه آیه 
او، اسـتقامت   روحیات عالی . ها بهترین الگو براي مؤمنان است زمینه ي احزاب ندارد بلکه پیامبر در همه

ــزدن     و  شــکیبایی  ــو ن ــوادث، زان ــه خــدا، تســلط او برح ــه ب ــت، اخــالص و توج ــیاري و درای او، هوش
ایـن ناخـداي   . ي مسلمین باشد همه تواند الگو و سرمشقی براي  ها و مشکالت هرکدام می دربرابرسختی

شـود کمتـرین ضـعف و سسـتی و      هـا مـی   تـرین طوفـان   اش گرفتار سخت ینههنگامی که سف  بزرگ به
  او هم ناخداست، هم لنگرمطمئن این کشتی، هم چراغ هدایت است. دهد دستپاچگی به خود راه نمی

  2.آرامش و راحت روح و جان سرنشینان است  ي و هم مایه
و نیزاسـوه   -وآلـه  علیـه  اهللا صـلی  -یعنی درمورد رسول خدا» فی رسول اهللا«ي مذکور معناي درآیه

 -خـدا  رسـول  اهللا شـما درمـورد   رسـول  لکم فی«او، و اگرتعبیرکرد به درمورد رسول خدا عبارت است ازپیروي 
اشـاره    این  است که کند، براي  استقرار و استمرار درگذشته را افاده می که »تأسی دارید -و آله علیه اهللا صلی
    3.کنید آن جناب تأسی  شما همیشه باید به  و  است ه ثابت این وظیفه همیش  اینکه کند به  می

و  -وآلـه  علیـه  اهللا صـلی  -یکی ازاحکام رسـالت رسـول خـدا    این است که   آیه به بیان دیگرمعناي  
او  بینیـد کـه    او هم درگفتار و هم در رفتارش تأسی کنید و شما می ایمان آوردن شما، این است که به 

  کند  ها حاضرشده، آنطور که باید جهاد می کند و چگونه درجنگ ایی تحمل میه درراه خدا چه مشقت
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  -نـم ي هـکلم» لمنْ کانَ یرجوا اهللاَ والْیوم الْاخرو ذَکراهللا کثیراً«ي درجمله. شما نیز باید از او پیروي کنید
  تـدا  صفـل خه رسوـتا داللت کند براینکه تأسی ب» لکم«، بدل است ازضمیرخطاب در-کسی که

شود بلکـه کسـانی بـه ایـن      هرکس که مؤمن نامیده شود، بدان متصف نمی است که  اي حمیده و پاکیزه
شـوند کـه متصـف بـه حقیقـت ایمـان باشـند و معلـوم اسـت کـه چنـین             صفت پسندیده متصف مـی 

  و به  آخرت است،چون دل درگرو خدا دارند ي   همه به خداست و هدف و همشان خانه امیدشان  کسانی
باشـند   یاد خدا می کنند و با این حال بسیار به  دهند و درنتیجه عمل صالح می آخرت اهمیت می زندگی

ــن توجــه دائمــی ي  ماننــد و نتیجــه و هرگــزاز پروردگــارخود غافــل نمــی ــه رســول خــدا ای  -تأســی ب
  1.درگفتار وکرداراست -وآله علیه اهللا صلی

. هسـتند   داند که داراي سه ویژگـی  خصوص کسانی میي حسنه را م ي فوق این اسوه قرآن درآیه
درحقیقت ایمان بـه مبـدأ و معـاد،    . کنند و امید به روز قیامت دارند و خدا را بسیاریاد می» اهللا«امید به
از چنـین  ایمـان    این حرکت است و ذکرخداوند تداوم بخش آن؛ زیرا بدون شـک کسـی کـه     ي  انگیزه

ایـن راه نیـز اگـر      ي هـاي پیامبرنیسـت و درادامـه    گذاشتن درجاي قدمقلبی سرشارنباشد، قادر به قدم 
  2.ي تأسی و اقتدا نخواهد بود ادامه پیوسته ذکرخدا نکند و شیاطین را از خود نراند قادر به 

ها به خاطرآن است کـه بتواننـد سرمشـق عملـی      بنابراین انتخاب فرستادگان خدا از میان انسان
. آنها اسـت  هاي عملی ترین و مؤثرترین بخش تبلیغ و دعوت انبیاء دعوت مهم ها باشند چرا که امت  براي

از بـراهین   انـد و یکـی   همین دلیل دانشمندان اسالم، معصوم بودن را شرط قطعی مقام نبوت دانسته به 
وتأسی به پیامبرکـه در آیـات مـورد    . باشند» ي خلق قُدوه«و» ي ناس اُسوه«آنها باید همین است که  آن 

شود هرچند شـأن نـزول آن    ها را شامل می ي زمینه آمده بصورت مطلق ذکرشده که تأسی درهمه بحث
  3.کند ها هرگزمفاهیم آیات را محدود به خود نمی دانیم شأن نزول جنگ احزاب است و می

  
  »ي ممتحنه سوره 6و 4الگوگیري درآیات «

ازالگوهـاي مهمـی کـه درجهـان      از موارد براي تکمیل تعلیمات خـود  ازآنجا که قرآن دربسیاري 
از دوسـتی بـا    آورد، درآیات مورد بحث نیز به دنبال نهـی شـدیدي کـه     انسانیت وجود داشته شاهد می

او به عنوان پیشواي بزرگی که  ي  و برنامه -السالم علیه -دشمنان خدا درآیات قبل شده، سخن ازابراهیم
   د کَانَت لَکُم أُسوةٌـقَ«:فرماید  آورد و می به میان میاقوام، مخصوصاً قوم عرب بوده   ي مورد احترام همه

  ».ي خوبی وجود داشت ابراهیم و کسانی که با او بودند، اسوه ؛ براي شما درزندگی4.إِبراهیم واَّلذینَ معه حسنَۀٌ فی
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  یت خدا،  بزرگ پیامبران که زندگیش سراسر، درس بندگی و عبود -علیه السالم-حضرت ابراهیم
  از برکت دعایش مفتخر به  امت اسالمی  اهللا و عشق به ذات پاك خدا بود، او که خدا، جهاد فی سبیل

آیـه قـرآن    چنانکـه   1.تواند براي شـما سرمشـق خـوبی در ایـن زمینـه گـردد       باشد می او می  نامگذاري
  .وزیدبرائت از کفار و مشرکین را از حضرت ابراهیم و یارانش بیام: فرماید  می

  -است؛ از مردان حضرت ابراهیم در قرآن دو مرد و دو زن به عنوان الگوي مؤمنان معرفی شده
  و لَکُم فی« -وآله علیه اهللا صلی -و پیامبراسالم» ابراهیم قَدکانَت لَکُم اُسوة حسنَه فی« -السالم علیه

سـوره تحـریم    11و12حضرت مریم که قرآن در آیـات   همسر فرعون و و از زنان، ، »رسولِ اهللاِ اُسوةٌ حسنَه
و خداونـد در قـرآن   2.کنـد  آنان را در برابـر همسـران نـوح و لـوط بـه عنـوان زنـان الگـو معرفـی مـی          

  .»عمرانَ و مرْیم ابنَت... ضَرَب اللُه مثالً للَّذین آمنوا امرَأت فرعون«:فرماید  می
  موفقیت کامل در : است حضرت ابراهیم به کار رفته که در قرآن براي  هایی اما ویژگی

انابـه در   ).حنیفاً مسـلماً ( تسلیم خدا بودن 4.)یتیرا بهطَ(خدمت به مسجد3).فَأَتَمّهنَّ( هاي سخت الهی امتحان
وفـادار  6)هیم کـانَ امـۀ  إِنَّ ابـرا (ي یـک امـت   به منزله5.)یملح اهأَولَ یمراهبنَّ اا( درگاه خدا و صبور و حلیم بودن

 »کشـم  شـما نقشـه مـی    هـاي  ؛ به خدا سوگند براي بت 8.تَاهللاِ لَأَکیدنَّ أَصنَامکُم«قهرمان بود7.»الذي و فّی ابراهیم«بود

  10.»ینِبِجلْل هلَّا و تَملَسا أَملَفَ «گذشت و ایثار9..»یبلی را رٌهاجِم ینِّا «هجرت

ازجمله الگوهاي عینی .  الگو الزم است ي عینی و عملی  ي نمونه لیغ، ارائهبنابراین در تربیت و تب
و عملی  انبیاء و تربیت شدگان آن بزرگواران  هستند و با گذشت زمان، نقش الگوهاي دینی و معنـوي  

. شوند که نور امید در دلشان روشـن باشـد   ، از الگوهاي صحیح بهره مند می و کسانی. شود کم رنگ نمی
     11.کنند افرادي مأیوس و بریده هستند فرادي که پشت میاما ا
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گردد لذا در پایان  بدون شک این تأسی و پیروي، نفعش قبل از هرکس به خود مسلمانان باز می
هرکس سر پیچی کند و طرح دوستی با دشمنان خدا بریزد به خودش ضـرر زده و خداونـد   «:افزاید می

  1.»هرگونه حمد و ستایش است  ي همگان بی نیاز و شایسته او از او ندارد چرا که  نیازي به 
 

  الگوگیري در روایات
  تأثیرگذاري یک حادثه. گیرند  ها ازاشخاص و عملکردها الگو می ها و نوشته ها بیش ازحرف انسان

 ازاین رو در آیات و روایات کسـانی بـه  . هاي مردم بیشترازگفتاراست ها و عمل یا الگوي رفتاري براندیشه 
از  هـم کـه     هـایی  حادثـه . اند تا مردم درایمان و عمل از آنان سرمشق بگیرند معرفی شده» اسوه« عنوان

هـا و   هـا، صـبرها، مجاهـدت    هـا، ایمـان   هایی که بـه نیکـی   است، به ویژه بخش پیشینیان درتاریخ آمده
هـاي   و شخصـیت  تـاریخ اسـالم  . الگوسـت  ها و ایثارهاي فرزانگان اشاره شده، همه براي معرفـی  اطاعت

است و تعـالیم دیـن مـا و اولیـاء مکتـب       ها الگو بوده ي دوره براي مسلمانان در همه اسالمی  ي  برجسته
  2.اخالق و کمال سرمشق بگیریم هاي  هاي متعالی و برجسته در زمینه از نمونه اند که  نیزتوصیه کرده
الگوخـواهی و    ي ها بـه غریـزه   معصوم ازجانب پروردگار پاسخ مناسب خالق انسان الگوهاي معرفی

 -السـالم  علیـه  -همین جهت است که مفسر و مبین به حـق قـرآن حضـرت علـی     به. 3است طلبی سمبل
امامـان    درزندگی فردي و اجتماعی و درتحوالت اجتماعی و سیاسی،درجنگ و صلح ، درقیام و قعـود بـه  «: فرماید  می

. آنان را با روح و تقلیـد و تمـرین تکرارکنیـد    هاي  الگو بگیرید، روش بنگرید ازآنها -السالم علیهم -معصوم و اهل بیت
 4.»گرسنه خواهید شد هاي ي گرگ ي خود جداگشته طعمه ازگله درغیراین صورت مثل گوسفندي که

 فَتَـأَس «: فرماید  رابیان می -وآله علیه اهللا صلی -از پیامبر  اي ضرورت الگوگیري و همچنین درخطبه
 کرِبِنَبِیبِ األَطهیه -وآله علیه اهللا صلی -األطینَّ فلی فَاا ادبالع بأَحزَّي ون تَعمل زَاءع ی، ون تأَسمل هاهللا اسو  ّی بِنَبِیِّـهتَأَس5؛الم  

اسـت بـراي    ي فخرو بزرگـی  الگوطلبان، و مایه است براي پس به پیامبرپاکیزه و پاکت اقتدا کن که راه و رسم او الگویی
  .»ازپیامبرش پیروي کند است که ترین بنده نزد خداکسی کسی که خواهان بزرگواري باشد ومحبوب

  ترین ترین و ساده ي تأسی، مهم شود که درمسأله مشاهده می بنابراین با توجه به احادیث اسالمی 
  :خوانیم می -السالم علیه -ازامیرمؤمنان علی  درحدیثی. است مسائل مطرح شده

  فَاصبِرکما صبرَ أُولوا -وآله علیه اهللا صلی -األمرمفروض لقول اهللا عزَّو جلَّ لنَبِیِّه ألنَّ الصبرعلی والةٍو
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  لَقَد کانَ لَکُم فی رسولِ اهللاِ اُسوه: العزمِ منَ الرُّسل وایجابه مثل ذلک علی اولیائه واهل طاعته بقوله
دهد شکیبایی  یی برحاکمان اسالمی واجب است چراکه خداوند به پیامبرش دستور میوشکیبا صبر1؛حسنَه

کن آن چنان که پیامبران اولوا العزم شکیبایی کردند و همین معنی را بردوستان و اهل طاعتش با دستوربه 
  .است تأسی جستن به پیامبرواجب فرموده

  خواند آب  یامبر هنگامی که نماز عشا را میاست پ آمده  -السالم علیه -از امام صادق درحدیث دیگري
سـپس کیفیـت خوانـدن نمازشـب     ... پوشانید  گذاشت و سرآن را می  وضو و مسواکش را باالي سرش می

 -اهللاِ لَقَـد کـانَ لَکُـم فـی رسـولِ      «گویـد   آخـرآن مـی   فرمایـد و در    را بیـان مـی   -وآلـه  علیه اهللا صلی -پیامبر
اگر پیـامبر در زنـدگی مـا، اسـوه باشـد در ایمـان و تـوکلش، در         به راستی2.»سوةٌ حسنهاُ -وآله علیه اهللا صلی

هـاي زنـدگی مـا دگرگـون      اخالص و شجاعتش در نظم و نظافتش و در زهد و تقوایش به کلـی برنامـه  
  .خواهد شد و نور و روشنایی سراسر زندگی ما را فراخواهد گرفت

ي  ن با ایمان و پرجنب و جوش فرض اسـت کـه سـیره   ي مسلمانان مخصوصاً جوانا امروز بر همه
مو بخوانند و به خاطر بسـپارند و او را در   و اهل بیت طاهرینش را موبه -وآله علیه اهللا صلی -پیامبر اسالم

   3.همین است ي سعادت و کلید فتح و پیروزي  ترین وسیله ي خود سازند که مهم همه چیز قُدوه و اسوه
ها است چون عمل حکایت از ایمان عمیـق انسـان بـه     شه مؤثرترین برنامههاي عملی، همی برنامه
هـاي   همیشـه وجـود الگوهـا و سرمشـق    . از دل برآید الجرم بردل نشـیند  کند و سخنی که گفتارش می

همین دلیل پیامبر و پیشـوایان   به . است ي مؤثري براي تربیت آنها بوده ها وسیله انسان بزرگ در زندگی 
بـه  » سـنت «لذا هنگامی کـه سـخن از  . دادند هدایت را با عمل خود نشان می ي  ن شاخهتری معصوم مهم

معصوم، یعنـی پیشـوایان معصـوم    » قول، فعل و تقریر«شود سنت عبارت است از آید گفته می میان می
همین دلیـل اسـت کـه عصـمت در تمـام        همه حجت و راهنماست و نیز به سخن و عمل و سکوتشان 

  4.ها باشند ي زمینه ن شرط است تا الگوهایی در همهپیامبران و اماما
النـاس باعمـالکم وال    کونُوا دعاة«:فرماید  آمده که می -السالم علیه -از امام صادق و در حدیث دیگري 

   .»مردم را با اعمال خویش دعوت به سوي خدا کنید نه با زبان خود ،5لسنَتکُمبِأ تَکُونُوا دعاة
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   ي مسلمانان راستین نیز به همه  حدیث فوق دلیل براین است که: یان شدهدرتفسیرنمونه ب
    کنند که خود باید الگو و اسوه براي دیگران باشند و با زبان عمل، اسالم را به دنیا معرفی می نوبه ي

  1.شد اسالم دنیاگیرشده بود این کار میاگر 
 تَقتَدون فـی  اهللا فانظروابِمن إن ائمتَکم قادتَکُم الی «:یدفرما  می -آله و علیه اهللا صلی -در روایتی رسول اکرم 

و دینتـان پیـروي    پیشوایان شما زمامداران شما به سوي خدایند پس بنگریـد از چـه کسـانی درنمـاز    ؛2و صالتکُمدینکم 
  .»کنید  می

 قبلَ تعلیم غیرِه، ن یبدأَبتعلیم نَفسها من نَصب نَفسه للناسِ إماماً فعلَیه«:فرماید  نیز می -السالم علیه -امام علی
باید پیش از تعلـیم دیگـران خـود را     دهد هرکس خود را پیشواي مردم قرارمی ؛3ولیکّن تأدیبه بسیرتُه قبل تأدیِبه بلسانه

  ».تأدیب نماید دهد و باید پیش از آنکه با زبانش تأدیب کند با کردارش تعلیم
ـ قْوال ی امـامٍ  اهللا من یقتَـدي بسـنّه   إنَّ أبغَض النّاس الَی «:فرماید  می  -السالم علیه -العابدین و امام زین ديِ تَ

هرفتـار و کـردار او پیـروي     از بداند ولی امامی  است که خود را پیرو روش ترین مردم نزد خداوند کسی مغبوض4؛بأعمال
  .»نکند

باشد همگان باید تالش  و الگوي دیگران میاندیشه و رفتار امامان معصوم در ابعاد گوناگون اسوه 
کنند همانند امامان سبز و بالنده بیاندیشند و همانند آنان سـترگ، مقـاوم و پـاك و بـدون از هرگونـه      

هـاي بـس درخشـنده بـه چشـم       امامـان، شـاخص   هـاي زنـدگی   لیکن در برهه. آالیندگی، زندگی کنند
کند و باید بیش از سایر محورهـا مـورد    د نمایی میها بیش از سایر آنان، خو آن برجستگی خورد که  می

  5.توجه قرار گیرد
 

  :الگوگیري براساس عقل
  ها به دنبال الگو هستند؟ چرا انسان

  پذیرند؟  ها از الگو تأثیر می انسان چگونه
  :براي پاسخ به این سؤاالت بیان دو نکته الزم است

اثبـات آن از   هـاي دیگراسـت کـه     جتماعی و انسانتأثیرگذار و تأثیرپذیراز محیط ا  موجودي آدمی : اول
  .استداللی بی نیازاست هرگونه
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او بـه شـمار    هـاي   از یادگیري انسان است که پایه و اساس بسیاري  از فرآیندهاي روانی تقلید، یکی: دوم
از روانشناسـان آن را غریـزه   گرایش و میل به تقلید به قدري در انسان رایـج اسـت کـه برخـی    . رود می

  .اند دانسته
کـم زمینـه    از غیر همراه است، ممکن اسـت کـم    اطاعت و پیروي اسوه گزینی با نوعی  از آنجا که

از پدران را   کریم تقلید کورکورانه قرآن. استدالل فراهم گردد اطاعت کورکورانه و به دور از هرگونه  براي 
این معنا است که فرد بـا آگـاهی    د به ي دیگر تقلی مرحله. دهد در موارد متعددي مورد نکوهش قرار می

  .کند یابد و از آن تقلید می کافی و با اختیار کامل رفتار دیگران را نیکو می
انسـان بـا دلیـل     تـوان گفـت کـه    انسان از الگو می آنچه گذشت در تحلیل تأثیرپذیري  با توجه به 

شـود و کمـال    با الگویی رو به رو میپروراند و هنگامی که   خواهی، اهداف و آرزوهایی را در سر می کمال
یابد، از نظرعاطفی نـوعی قرابـت و همـاهنگی بـین خـود و الگـو احسـاس         مطلوب خویش را در آن می

گیـرد ایـن     آن کمالی که در الگو هست، سراسر وجود الگو پذیر را می  از سویی، احساس نیاز به. کند می
شود تا الگـو پـذیر بـه دنبـال الگـو       موجب می) آن  هماهنگی عاطفی با الگو و احساس نیاز به(دو عامل 

  1.برود
در ایـن روش  . اسـت  ي الگو و تربیت عملی هاي تربیت، ارائه ترین روش بنابراین از بهترین و کوتاه

گیـرد کـه درصـورت مقبولیـت، متربـی       هاي عینی و قابل تقلید و پیروي، در برابر متربی قرار می نمونه
او تشبه نماید، این روش بـه   مطلوب سازد و گام جاي گام او نهد و به  نند الگوکند خود را هما تالش می

الگوگیري روش بسیار مؤثر  دلیل عینی و محسوس بودن آن، نیز به سبب میل و گرایش ذاتی انسان به 
د مند باشـ  ي فراگیرتري بهره از کمال بیشتر و جاذبه ارائه شده  ي  هرچه نمونه. و سریعی در تربیت است

  2.اي تام و انسانی کامل است پس بهترین الگو، نمونه. این روش از کارایی بیشتري برخوردار خواهد بود
اند تا همت و تالش آنها را در  ها همواره کوشیده بزرگان و رهبران دینی براي رشد و تعالی انسان

   همتی و  ب از دونهاي سازنده و الگوهاي انسانی متناس جهت صحیح قرار داده و با ارائه برنامه
گیـري و تبلـور    شـکل . دارد پرهیـز دهنـد   انسـانیت بـاز مـی    انسان را از نیل به مقام عـالی  آرزوهایی که 

کند و الگو و سرمشـقی کـه فـرا راه خـویش دارد تحقـق       شخصیت انسان براساس هدفی که دنبال می
  .یابد می

ویی کـه در مقابـل خـویش    شخصیت انسان به تناسب ارزش هدف و کرامت الگـ : به عبارت دیگر
  تر  هرقدر هدف او واالتر و ارزشمندتر، و الگو و سرمشقش ارجمندتر و گرامی. یابد ارزش می قرار داده 
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  .باشد مقام و منزلت او برتر و ارزش شخصیت وي بیشتر خواهد بود
  بهبودگردد و رفاه و   که تمام همت و تالشش در تأمین زندگی مادي دنیا خالصه می اما کسی

   1.است از ارزش انسانی خود تا سرحد یک حیوان کاسته زندگی دنیا را نهایت آرزوي خویش قرار داده 
اجتماعی به لحاظ حسی بـودن آن چنـدان    هاي رفاه  تأمین نیازهاي مادي و فراهم آوردن زمینه

آن را درك کـرده    با فقدان مایحتاج زندگی، انسان بالوجدان رنج. نیازمند داشتن الگو و سرمشق نیست
  .اي را دارا باشد دغدغه است که بدون تحمل مشقت فقر، زندگی بی  آرزومند روزي 

اسـت متناسـب بـا اسـتعدادهاي      اما رسیدن به کمال و تربیـت صـحیح مسـتلزم ترسـیم هـدفی     
  .الگوهاي شایسته که مظهر انسانیت انسان باشد انسان و معرفی ذاتی

تعلیم و تربیت است که بدون آن، تربیت بسیار دشـوار بلکـه    هاي عملی نامهترین بر الگو از ضروري و ارائه
  .غیرممکن است
  هستند که پیروان آنها بتوانند از هاي تربیتی غیرالهی نوعاً فاقد الگویی شایسته و روشن  مسلک

هـا بـه خـاطر     و جهت و نهایـت تربیـت در ایـن مکتـب    . مندگردند وجود آنها در مسیر تربیت خود بهره
   2.خیلی بودن اهداف و فقدان الگویی شایسته، مبهم استت

  شده در تکوین شخصیت انسان، عوامل متعددي چون وراثت،  بنابراین با توجه به مطالب گفته 
فطرت، نظام سیاسی، خانواده و الگو و غیره مؤثراست ولی در بین این عوامل، مؤثرترین تأثیر و نقش را 

ها و آرزوهـاي مـتعلّم و    از آرمان توانند تمام یا بخشی ازاتی برخوردارند که میالگوها دارند، الگوها از امتی
الگوهـا   او قرار دهند و برعمق وجود او نفـوذ کننـد یعنـی     طالب را به طور عینی و مجسم در پیش روي

خواهـد پـیش از    انسان مـی . کنند انسانند که با نبودشان شاگردان احساس خالء و کمبود می ي  گمشده
اصالً گرایش انسان به اسطوره سـازي  .  اوصاف شخصیت ربانی را بشنود او را با چشم خویش ببیند ه آنک

و از دیدگاه عقل بیشترین نقش در تکـوین شخصـیت از   . گیرد  از همین نیاز یا خالء ذاتی سرچشمه می 
   و  مل ذهنیتراز دریافت از طریق عا زیرا دریافت پیام از طریق الگوها آسان. است الگوهاي عینی

  .است  آموزشی
الگـو   همـواره بـه    انسـان  . هر حال نخستین عامل سرنوشت ساز در تربیت انسـان، الگـو اسـت    به

این نیاز و طلب، ریشـه در فطـرت   . طلبد نیازدارد و براي شکل دادن شخصیت خود نمونه و سرمشق می
    3.انسان دارد

  
1

                                                
  .118بیت، صاسماعیل یزدي، فرهنگ تر عباس، -1
  .119همان، ص -2
  .261، ص -السالم علیه -همایش امام حسین مجموعه مقاالت برگزیده -3

 



 

 
 
 
 
 

  :بخش سوم
 
 
 
 
 
 
 

  )ع(ین به ویژه امام حسینالگوگیري ازاخالق معصوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  
  

  )ع(الگوگیري از اخالق معصومین به ویژه امام حسین
  

توانـد بـا    انسان مؤمن سزاوار است، در شناخت اصول دین خود بکوشد و تـا جـایی کـه مـی     براي
ـ    عقاید و باورهاي حق، توحید، عدالت الهی، نبوت، امامت معصوم که  ده شـده و  از سـوي خداونـد برگزی

  .دهند، آشنا شود معاد که نیکوکار را در آن پاداش و بدکار را کیفرمی
امامـت اعتقـاد    شـود کـه بـه     از اصول دین است و ایمان شخص تنها زمانی کامل می امامت یکی

امامت بنگـرد زیـرا امامـت هماننـد نبـوت       نگرد به داشته باشد و با همان دیدي که به توحید ونبوت می
امام و راهنمـایی بایـد باشـد تـا همـان وظـایف        پس درهر دورانی. هاست انسان خداوند به  از سوي لطفی

رسـیدن بـه   . آنچه صالح دو جهان در آن است هـدایت و رهبـري کنـد     پیامبر را انجام دهد و بشر را به
ـ    امکان مقام امامت تنها از طریق نص از سوي خداي تعالی ا پذیراست و این نص از سوي پیـامبر خـدا  ی

  .»است رهبري را و هر قومی 1؛لکُلِّ قَومٍ هاد «:است خداوند فرموده.امام پیشین باید بیان شده باشد
نـازل شـد،   » هـاد  انَّما اَنت منذر و لکُلِّ قَـومٍ «ي  آیه وقتی است که عباس روایت کرده از ابن فخر رازي 

 أَنْت الهادي بِـک یهتَـدي   و قالَ -السالم علیه -ا المنْذر، ثُم أَو مأَ إلی منْکبِ علیوضَع رسولُ اهللاِ یده علی صدرِه فَقالَ أَن
ي  سپس بـه شـانه  !  منم منذر: ي خود گذاشت و فرمود دستش را برسینه -آله و علیه اهللا صلی -پیامبر2؛المهتَدونَ منْ بعدي

 . »شوند ي تو بعد از من هدایت یافتگان، هدایت می و به وسیله! هادي تویی: اشاره کرد و فرمود -السالم علیه -امام علی 

 از امامت و امام به بررسی قسمتی   ي ي حق درباره آشنایی بیشتر و روشن شدن این عقیده براي
 میراث قام انبیاء وـامامـت، م«:فرماید  می پردازیم که  می -السالم علیه -الرضا حدیث امام علی بن موسی

ز. وصیاستا یامبرامامت، خالفت ا ه یهعل اهللا صلی - طرف خدا وپ السالم- انومقام امیرمؤمن - وآل    و- علیه 
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امامت .به راستی، امامت، زمام دین و نظام مسلمین وعزت مؤمنین است. است -السالم علیهم-حسن و حسینمیراث امام 
  .ي با برکت آن است بنیاد پاك اسالم و شاخه

کند و با حکمت  دارد، از دین خدا دفاع می کند، حدود خدا را به پا می حرام خدا را بیان می امام است که حالل و
گیرد به  کند و بر افق قرار می امام مانند آفتاب درعالـم طلوع می. نماید و پند نیک و حجت رسا به راه خداوند دعوت می

 ي عزّوجل در میان خلقش و حجت او بر بندگانش وامام امین خدا... رسد آن نمی ي مردم به اي که دست و دیده گونه
  1.»از حقوق خداست او در بالدش است، دعوت کننده به سوي خداي عزّوجل و دفاع کننده ي  خلیفه

توانـد آنهـا را در روایـات بیـانگر      هاي افتخارآمیز فراوان است که شخص آگاه می نماد این ویژگی
کند که زندگی و خصوصـیات و   د، زیرا شناخت آنان ایجاب میبیاب -السالم علیهم -سیره و اخالق امامان

  .اخالق ایشان را بشناسیم
  :گوید  موال فیض کاشانی می

هـایی نیکـو و    است که سایر مردم در این اخالق همسان او نیستند و او را خصـلت  امام، اخالقی واال والهی براي 
و کسی که حق و حقیقت امام . تا از دیگران جدا شودباشد که خداوند آنها را به وي اختصاص داده  خدادادي می

ي آنهـا از   شود کـه بـه وسـیله    می  هایی ها و ویژگی او پیروي کند، صاحب اخالق، نشانه  ي را بشناسد و از شیوه
آورد که با امام خویش در جایگـاه پیـامبران محشـور     شود و این شایستگی را به دست می دیگر مؤمنان جدا می

و  -آله و علیه اهللا صلی -ین برانسان واجب است که پس از شناخت خدا و صفاتش و شناخت پیامبرخدابنابرا. گردد
او را درپیشگاه خدا بدانـد و   ي  یعنی مقام و مرتبه.او را بشناسد اخالق او، امام زمان خود و خصوصیات  اخالقی 

را دنبال کند و از اوامر و نواهی او فرمان شخص او را ازمیان مردم شناسایی کند تا بتواند از وي پیروي و اثرش 
  2.برد و ازشیعیان او شود

کنندگان به خدا  و راهنمایان به  هاي ایمان و دعوت ها به دروازه امامان، رهبر و راهنمایان انسان 
وا اهللاَ و ال«:ي شریفه به دنبال آیه - وآله علیه اهللا صلی - رسول خدا. خشنودي خداوند هستند د واعب   

. »و به پـدرو مـادرنیکی کنیـد   ! ؛ و خدا را بپرستید و هیچ چیزرا همتاي او قرارندهید3.رِکوا بِه شیئاً وبالوالدیِنِ احساناًتُش
 -الحسـین  و امام علی بن4.»است برترین والدین شما و سزاوارترین آنها براي سپاسگزاري شما، محمد و علی«:فرمود
  آناندانشان می کنند حق بزرگی برخاطراحسانی که به فرزناگرپدر و مادر به « :فرمود - السالم علیه

  
  
  

ـ  کهزرگتراست و آن بزرگوارسـزاوارترند این امت بیشتر و ب داشته باشند، پس احسان محمد وعلی به           دران آنـان پ
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  1.»باشند
  و خاندان -وآله علیه اهللا صلی -ي قابل توجه این است که اخالق پسندیده و خدایی پیامبر نکته

هـا   انسـان  احسان به تمـامی   ها احسان به کسانی نبود که با ایشان نشست و برخاست داشتند بلکه او تن
  ازاصول دین و عزت مسلمین است شناخته شود و همچنین  بود، و اخالق آنان سبب شد امامت که 

و . است هاي پاك که خداوند آنها را از ما خواسته عاملی شد براي شناساندن دین، اخالق نیکو و خصلت
امیـد   ي  آنان شوند و ایشان را دوست بدارند و این دوستی، مایـه  ي  همین امرسبب شد که مردم شیفته

 -وآلـه  علیـه  اهللا صـلی  -هرکه برمحبت خاندان محمـد «:فرمود -وآله علیه اهللا صلی -پیامبر. آنان به رستگاري شود
  .»کند خوش اخالقی دوستی را استوار می3ثبِت الموده؛حسنُ الخُلقِ ی«:و نیزفرمود2.»بمیرد شهید از دنیا رفته است

هاي طـوالنی در   و خاندان او طی قرن -وآله علیه اهللا صلی -همین دلیل است که دوستی پیامبر به 
  .است و تا آنجا که خدا بخواهد پایدار خواهد ماند و هرگز ازمیان نخواهدرفت هاي مردم پایدار مانده دل

کـه   -السـالم  علیـه  -امـام حسـین   از جمله -السالم علیهم -یت عصمت و طهارتلذا باید از اهل ب
به این دلیل که از میان امامان معصوم در زنـدگی پربـار حضـرت    . هاست پیروي کنیم محورامیدها وبیم

گـاه   ستیزي برجستگی است که دنیاي بشر هـیچ  آزاد اندیشی، سترگی و ظلم -السالم علیه -امام حسین
طلبیـد و ایـن شـرایط     آن غفلت نماید و شرایطی پیش آمد که نوعی فداکاري و ایثار را میتواند از  نمی

سـازد زنـدگی بـا پایـانی      لکن آنچه که آن بزرگوار را از سایرین ممتاز می. براي امام دیگري فراهم نشد
بار بود و دل  فرسا و تلخ و اسف سرخ است که با سایر امامان تفاوت دارد و این شرایط بر امام بسیار توان

ي معمولی نبود بلکه با تمام وقایع تـاریخ تفـاوتی بـس     دار کرد، و یک حادثه هاي آزاده را جریحه انسان
ي نبـوت و رسـالت، تجسـم حـق و اسـالم راسـتین، انسـان کامـل و          عظیم داشت زیرا رهبرش عصاره

  .است -وآله علیه اهللا صلی -ي دامان رسول خدا شده تربیت
توسـط مـن بـیم    « :فرمـود  -وآلـه  علیه اهللا صلی -رسول خدا: مر نقل شده که گفتاز عبداهللا بن ع

بـه  . را قرائـت کـرد   »انَّما انت منذر و لکلِّ قوم ٍ هاد«ي یافتید وآیه  ابیطالب ره بن وسیله علی داده شدید و به
ر از او اگـ  شـوید یعنـی    ي حسن به شما احسان شد و توسط حسین سـعادتمند و یـا گمـراه مـی     وسیله

از درهاي  دري  -السالم علیه -هان بدانید که حسین. پیروي کردید سعادتمند و گرنه گمراه خواهید شد
  4.»هرکه با او دشمنی کند خداوند بوي بهشت را بر او حرام کند. بهشت است

  
  
  

را -وآلـه  علیـه  اهللا صـلی  -اخـالق پیـامبر   خواهند سعادتمند شوند وظیفه دارنـد کـه    حال کسانی که می
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اش همراهـی   بشناسـند و او را در اخـالق نبـوي    -السالم علیه -او امام حسین  ي از طریق سبط و ریحانه
به عنوان انسانی بزرگوار با مقام و منزلتی ویژه و اخـالق و   -السالم علیه -کنند لذا شناختن امام حسین

و کسـب ایـن   . م بزرگوار اسـت ي عمیق در سیره و زندگی آن اما رفتاري پاك و گرانقدر مستلزم مطالعه
آن   اسـت کـه   و دوسـت داشـتن چیزهـایی    -السـالم  علیـه  -معرفت نیز سبب عشق و محبت به حسـین 

یا آنها را در عملکرد خود نشان داده و این امـر، ارتبـاط و تعامـل      آن فراخوانده حضرت، مسلمانان را به 
  . سازد است، برقرار می وختهآم -السالم علیه -از امام حسین روحی عارف را با معارفی که

از سیرت و اخـالق عظـیم او، فـرا راه     بعد از شناخت و محبت، راهی جز اطاعت از امام و پیروي 
 -ي ذوب و فنـا شـدن در راه امـام حسـین     عارف نیسـت وعـارف عاشـق بـا میـل و رغبـت بـه مرحلـه        

افـرادي   ي  ي، بـه جرگـه  شود و با زیـادتر شـدن شـناخت و محبـت و فرمـانبردار      وارد می -السالم علیه
و براي شهادت در راه خدا و همراهـی    آنها را فنا کرده -السالم علیه -پیوندد که عشق به امام حسین  می

اعتنـایی    جویند و دراین مسیر بـه موانـع فریبنـده و دروغـین مـادي      با آن حضرت بریکدیگر پیشی می
  1.ندارند

الگوبرداري کنند باید بـه   -السالم علیه -ام حسینخواهند از سیره و زندگانی ام لذا کسانی که می
اخالقـی   اي  هم انگیزه -السالم علیه -قیام آن حضرت توجه خاص داشته باشند چرا که قیام امام حسین

اسالم را از چنگ و دنـدان اخـالق    خواست اخالق حقیقی  امام درقیام خود می. و هم هدفی الهی داشت
زیرا در آن دوران امت اسالم به سبب رفتار حاکمانشان به صفاتی . هدغیرانسانی و فاسد امویان نجات د

هایی نکوهیده، مبتال شـده بودنـد، کـه بـا بنـاي رفیـع اخـالق اسـالمی و          زشت، اخالقی پست و عادت
هاي واالیی که خداي تعالی معرفی کرده بود تا مسلمانان بـا آراسـتن وجـود خـویش بـه خلـق و        نمونه

  .هیچ وجه سازگاري نداشت شخصیتشان را کامل کنند، به آنها، بناي خوي متعالی
از ایـن حقـایق، پشـت سـر ایـن زمامـداران         امت اسالم بدون آگـاهی   تر این بود که  واقعیت تلخ

ایشـان   هاي پیشین وارد شـده بـود بـر    آنچه بر امت رفت که  داشت و بیم آن می فاسق و فاسد گام برمی
ازاخـالق حاکمـان خودسـر و     آکنـده   اسالمی و باطنی   د که ظاهريوارد آید و به موجوداتی تبدیل شون

را بـه قیـام خـونین کـربال وادار      -السـالم  علیه -امام است که  اي  همان نکته ستمگر داشته باشند و این 
  .ساخت

هدف مطلوب و مقدس خود یعنـی دگرگـون کـردن     براي دستیابی به  -السالم علیه -امام حسین
  ي عاشورا و شهادت خود و فرزندان و یارانش، در بایست با آفریدن حماسه می نظام اخالقی جامعه،

  
  
  

  ایجاد کند که مسلمانان را به حرکت و پویش در عمق وجدان و ضمیر باطن  امت اسالم دگرگونی 
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  از اندوه و پشیمانی بر رفتار گذشته در وجودشان برانگیزد و آنها مسیر حیات معقول وادارد و انفجاري 
اخالقـی رفیـع و متکـی برمبـانی      بردند، به از واقعیت اخالقی پست و رو به زوالی که در آن به سر می را

  .خرد و انصاف و ایثار بازگرداند
مصـلحان  ها از سوي  امت هنگام غفلت و ناآگاهی   هاي روحی شدیدي که به ها و تکان زیرا شوك
 -انسانی باشد ي و متناسب با روحیات شایسته شود، اگراز جهت قدرت و تنوع، همگون بر ایشان وارد می

به صورت منبع قدرت و نیروي دفـاعی پایـداري بـراي     -این گونه بود -السالم علیه -که کار امام حسین
ها آینـده   ي نسل همه آید و تأثیر آن منحصر بر همان نسل یا فرزندان آنان نیست، بلکه براي  آنان درمی 

اي حیـات بخـش    دهـد و هماننـد شـعله    دن به کمـال مطلـوب یـاري مـی    کارایی دارد و آنها را در رسی
  .سازد هاي روزگارشان را روشن می تاریکی

آفرین کربال، این قابلیت را دارد که در شرایط و اوضاع مناسـب بـه    حرکت آزادي بخش و آگاهی
اسـاس آن،  هـاي فاسـد و غیرمردمـی، مـورد اسـتفاده قرارگیـرد و بر       عنوان ابزاري براي قیام ضد نظـام 

  1.ها نیزتکرار شوند هاي فاسد، انقالب انقالبی تدوین شود که با تکرار موقعیت منشوري 
هـا و   درکربال درحقیقت با خون خویش کتاب شهادت را نوشت؛ کتابی با فصل -السالم علیه -امام

هـایی   آن خطبه کتابی که معانی .است انسانی هاي از اخالق و ارزش هر برگش عالمی هاي جداگانه که  باب
هـایی برچشـمان دوسـتان پدیـد آورد و در هـر       ي شاعران و اشک برزبان سخنوران و اشعاري بر قریحه

  .است به سوي زندگی بهتر آسمانی، حرکتی  از معانی  از آن، دریاي سرشار موجی 
ان اخالقی درمیان مسلمانان بود؛ هم  اي برپایی جامعه -السالم علیه -انقالب حسین هدف حقیقی 

آن را به راه صحت  -وآله علیه اهللا صلی -اکرم پیمود و  نبی  افراط یا تفریط می اخالقی که قبل ازاسالم راه 
آن، بـا تشـکیل امـت اسـالمی، مقـدمات حرکتـی فرهنگـی و تمـدنی          ي  و اعتدال باز آورد و  بـر پایـه  

  .شکوهمند را فراهم ساخت
  اخالقی را نادیده گرفتند و بعضی از ي ضوابط  امت، همه پس از رسول خدا، متأسفانه 

  ودشان ـاسالم به پاکسازي رسوبات جاهلیت از وج اشخاصی که به خاطر فطرت و کوردلی خودشان 
  داران ـامـاین زم. موفق نشده بود به زمامداري برگزیدند و آنان را بر رهبران حقیقی مقدم ساختند

  اسالم را دگرگون کردند و بسیاري اخالق   الیهاي ع ناشایسته، ضمن مخالفت با احکام شرع، نمونه
  ه ـرگرفتـاز شی ي  مسلمانان نا آگاه نیز بسان شتربچه. هاي دینی را به جاهلیت برگرداندند ارزش از 

  کـردند و همین  رود، کورکورانه از این فرمانروایان اطاعـت و پیـروي می اي که به دنبال مادر می شده
  
  

از اسـالم تبـدیل شـود کـه بـه       بـه موجـودي غریـب  و بیگانـه       اسالمی شخصیت مسأله سبب شد که
  .بودند تا انسان متعادل و طراز مکتب چهارپایان گیاهخوار نزدیکتر
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ي زمامـداران،   هاي فریب کارانه خواست انسان را در ردیف فرشتگان درآورد اما سیاست اسالم می
اش اخـالق بـه تـاراج     با انقـالب جاودانـه   -السالم لیهع -ي حیوانیت فرو  برد و امام حسین او را به ورطه

  ي هـاي گمـراه کننـده    آنها بازگرداند و شخصیت فرد مسلمان را از مرداب سیاسـت  آدمیان را به   ي رفته
اخـالق و    هـاي  آراست تا با بـال   امویان بیرون آورد و برصراط مستقیم قرار داد و او را به فضایل جهادي

  1.نی مجدداً در صف فرشتگان درآیدانسا ي  صفات شایسته
شـوند و نـه تنهـا     هـا سـعادتمند مـی    انسان -السالم علیه -و به راستی که با پیروي ازامام حسین

لَکُـم   و«:فرمایـد  خود نیز می -السالم علیه -گیرند و امام حسین درصف فرشتگان بلکه باالتر ازآنها قرارمی
بنابراین در تربیت و الگوگیري، اخالق و راه و رسـم امـام   . »رمشقی است، در من براي شما الگو و س2فی أُسوة
تواننـد کلیـه اعمـال و رفتـار خـود را بـا آن        الگویی کامل است که مسلمانان مـی  -السالم علیه -حسین

  .بسنجند و از آن حضرت پیروي کنند تا سعادت هر دو جهان را به دست آورند
ر به فرد نمایش قدرت اراده و قوت عزم و کمـال ایمـان و   ي منحص زیرا حکومت و قیام او، نمونه

ي او و داستان فـداکاري   گردد و شرح حماسه صبر و فداکاري و شجاعت در برابر تجاوز و ستم تصور می
ي لذایذ دنیوي و پیکار بـا شـرك و سـتم و بیـدادگري      مردانش، شرح کمال و روح انسان و تحقیر همه

عانی عالی و اهداف ارزنده در کمال انسـان اسـت کـه نقـش بزرگـی در      ي قیام او تجلی م است و فلسفه
  .هدایت و تکامل جوامع ایفا کرده است

هـاي فـردي و    هـا و عبـور از خودخـواهی    داشتن انسان از این رو در عمق تربیت حسینی، دوست
ي کنـد و در مرزهـا   انسان با چنین تربیتی از مرزهاي حیوانی فردي و جمعـی عبـور مـی   . جمعی است

  .یابد نهد؛ و هر چه در این مسیر پیش رود به مراتب باالتري دست می انسانی گام می
الگوگیري از قیام عاشورا یعنی گفتار و رفتار عاشوراییان را در زندگی فردي و اجتماعی خـویش  

ر و رو هسـتیم کـه بـا گفتـا     بـه  ها و الگوهایی رو در نهضت عاشورا با قهرمان. الگو و اسوه قرار دادن است
ي  تواند براي شیعیان و مسلمانان و حتی همـه  اي که می حادثه. اي بس بزرگ آفریدند رفتار خود حادثه

  .ي پندآموزي باشد جهانیان الگوي مناسب و کارآمد و بهترین وسیله
من الجهالَـۀِ و   كذَلَ مهجتَه فیک لیستَنْقذَ عبادو ب«:فرماید در زیارت اربعین می -السالم علیه -امام صادق

  بخشید تا بندگانت را از جهالت و  خون پاکش را در راه تو -السالم علیه -علی بن پروردگارا حسین؛3اللۀحیرَةِ الْض
    و در هر زمان و. این قسمت اشاره به الگوگیري از نهضت حسینی دارد.»حیرت و گمراهی نجات بخشد   
1  

                                                
  .92-93همان، ص -١
  .172، ص1376لوط بن یحیی، ابومخنف، وقعه الطف، چاپ اول، -2
  .856ن، صالجنا عباس، قمی، مفاتیح -3

 



 

بـه وجـود آیـد تکلیـف و وظیفـه       -السـالم  علیـه  -امام حسین مکانی که شرایطی همچون شرایط زمان
  .ي عاشورا و الگو گرفتن از آن نهضت است مراجعه به حادثه

بایـد از ابعـاد گونـاگون مـادي و معنـوي، فـردي و        -السـالم  علیـه  -رو قیام امام حسـین   از این
اي از زمـان و   برهـه  اجتماعی، اخالقی، سیاسی، نظامی و فرهنگی الگو و سرمشق باشـد آن هـم نـه در   

چـرا کـه در ادبیـات عاشـورا آمـده      . ها ها و تمام سرزمین مکان و سرزمینی خاص، بلکه براي تمام دوره
  .»یومٍ عاشورا و کُلُْ أَرضٍ کربال کُلُّ« :است

شـجاعت، ایثـار،   : هـایی همچـون   دهد که باید از این الگو کـه در زمینـه   و عاشورا این پیام را می
سرمشق است، پیروي کرد زیرا ماهیت خود نهضـت  ...ستیزي، فداکاري و مقاومت، ظلم اخالص، بصیرت،

است و بـه شـهادت تـاریخ،     -السالم علیه -ي اولیاء خدا و عمل پیامبر و علی عاشورا الهام گرفته از سیره
  .  طلبانه بوده است خود این حادثه مهمترین الگوي مبارزات حق
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  هاي اخالقی در عاشورا و بازتاب آن در عصر حاضر آموزه
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  هاي اخالقی فردي درعاشورا آموزه
  

  
  



 

  هاي اخالقی فردي در عاشورا آموزه
  

که  اناست، چن -وآله علیه اهللا صلی -ي بعثت پیامبر اکرم هاي اخالقی از اهداف عمده تکمیل ارزش
  1»نی بعثت لاُتَمّم مکارِم االَخالقِ إِ«:فرمود

هاي الهی و متصف شدن انسان بـه خصـال متعـالی     رشد اخالقی و عادت کردن به رعایت ارزش
چرا که آنان اسوه و مظهر شایسـته  . است -السالم علیهم -بخشی مهم از رسالت پیامبر و امامان معصوم 

  .پسندانه هستندهاي انسانی و خدا ترین خصلت
معصومی است که حتی در جریان قیام علیه ظلم اصول اخالقـی را در   -السالم علیه -امام حسین

گـاه خُلـق و خـوي متعـالی و      ي ابعادي که دارد جلـوه  برابر دشمن زیر پا نگذاشت و عاشوراي او با همه
  .مکارم اخالق است

یاران او در جریان نهضت و خُلق و خـویی  و خانواده و  -السالم علیه -رفتار و سخنان امام حسین
سازان عاشورا به ثبت رسـیده، منبـع ارزشـمندي بـراي آمـوزش اخـالق و الگـوگیري در         که از حماسه

  2.انسانی است ي خودسازي، تربیت دینی و کرامت زمینه
هاي اخالقی فردي همچون شجاعت، صبرو پایداري، اخالص، عزت، آزادگـی،   در این بخش آموزه

البته اینها تنها . جهاد با نفس، عبودیت و بندگی، اطمینان نفس، عفاف و حجاب بیان شده استتوکل، 
ي جاویـدان   ي ایـن واقعـه   گوشـه  هاي ارزشمند عاشوراییان است چرا کـه در گوشـه   هایی از آموزه نمونه

  . هاي متعالی دیگري را هم مشاهده نمود توان جلوه می
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 پایبندي به عبودیت -١

برد و او را متوجه عظمت  کران او، انسان را از غفلت بیرون می هاي بی اي سبحان و نعمتیاد خد
  .سازد کند و راه تربیت به سوي مقصد نهایی را هموارمی الهی می  هاي حقیقت هستی و رحمت

این ارتباط . است» نماز«هاي ذکرخدا  هاي معنوي پیوند با خدا و برترین جلوه ترین نمونه از عالی
  .دارد و او را در این راه ثابت قدم نگه می1.بخشد وي در مبارزه و جهاد به مجاهد راه خدا روحیه میمعن

اصحاب ایشـان درتمـام لحظـات متوجـه      ي  و همه  -السالم علیه -ي کربال، امام حسین  درصحنه
 –حضــرت  آن» هللا«بـراي قیـام     -السالم علیه –خداوند بودند و حضور جدي یاران درکنار امام حسین 

کـه   شود رنگ خدا پرستی و عبودیـت دارد  هرآنچه درکربال و نهضت عاشورا دیده می. بود  -السالم علیه
  2.شود از آن اشاره می هایی  به نمونه

 –امـام   گـاه   درعصرتاسوعا وقتی لشکریان دشمن به قصدحمله و شـروع نبـرد بـه طـرف خیمـه     
خیمـه برشمشـیرش تکیـه کـرده و خـواب سـبکی       حرکت کردند، آن حضرت در بیرون از -السالم علیه

شـنید   که سر و صداي لشکرابن سعد را مـی   -علیها اهللا سالم –حضرت زینب . چشمانش را فراگرفته بود
رام و مطمـئن بـه    آ  سربرداشت و با دلـی   -السالم علیه -امام. با نگرانی به نزد امام آمد و او را بیدار نمود

  3.آمد به زودي نزد ما خواهی: درخواب دیدم که به من فرمودجدم رسول خدا را : خواهرش گفت
ي دشمن و شنیدن پیام عمربن سعد به بـرادر خـود حضـرت     پس از آگاهی از حمله -السالم علیه -امام

مهلت بگیرکه  نزد آنان برو و اگرتوانستی جنگ را تا فردا به تأخیر بینداز و امشب را«:فرمود  -السالم علیه -عباس
داند که من به راستی نماز و  ت در این شب نماز گزارده، با خدا نیایش کنیم و از او آمرزش بخواهیم، زیرا خدا میامید اس 

 4»دارم تالوت قرآن و نیایش فراوان و استغفار را دوست می

به محض دریافت امر امام حرکت کرد و با وجود آن که خـواهش    -السالم علیه –حضرت عباس 
امر مطاع رهبـري و اداي تکلیـف شـرعی نظـر      بسیار سخت و تلخ بود جهت اجراي  او از دشمن  براي 

اجابت  -السالم علیه -بدین ترتیب درخواست امام حسین. کند ابالغ می شریف امام را بر آن گروه گمراه 
گردید و امام و اصحاب و اهل بیت آن حضرت فرصت یک شب راز و نیاز عاشـقانه و عارفانـه را مغتـنم    

و آن شب را که شب آخرعمرامام و یاران با وفایش بود همه به نماز و قـرآن و دعـا مشـغول    . 5دشمردن
  .ها غرق از نور نیایش بود بودند و خیمه
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و اصحابش آن شب را تا صبح بیدار بـوده و بـه نالـه و     -السالم علیه -امام«:گوید  از راویان می یکی
النَّحلِ مـابینَ راکـعٍ    ولَهم دوِي کَدوِي« : ف شب عاشورا گفته شدهو در توصی. »زاري و مناجات مشغول بودند

دوقائمٍ وقاعساجِدي مناجات و راز و نیازشان چونان صداي بـال زدن زنبورعسـل تـا پگـاه صـبح بـه گـوش         زمزمه ؛1و
گرنشسـته مشـغول   جمعـی دی  اي دیگربه صـورت ایسـتاده و   اي درحال رکوع، بعضی درحال سجده و دسته رسید عده می

  .»عبادت پروردگارخویش بودند
آنها با خداوند  ي  هاي شهیدان کربال ارتباط تنگاتنگ و عاشقانه ترین ویژگی بنابرروایت فوق یکی از مهم

آنها را تا مرز فدا شدن در راه خـدا پـیش بـرد و حاضرشـدند در راه       بود و همین عشق و محبت بود که
   2.خداوند از همه چیزخود بگذرند

شـهید   -السـالم  علیـه  –از یاران امـام    در گرما گرم نبرد روز عاشورا زمانی که تعداديهمچنین 
ابوثمامـه  «همچنـان ادامـه داشـت، عمـرو بـن عبـداهللا کعـب معـروف بـه           شده بودند و جنگ خـونین 

نم جـا ! یااباعبـداهللا : خدمت امام آمد و عرض کرد. است متوجه شد که وقت نماز ظهر فرا رسیده»صائدي
اند، به خدا سوگند که پیش ازتو من باید کشـته شـوم و دوسـت     فدایت باد، این گروه به ما نزدیک شده

 :در پاسـخ او فرمـود   -السـالم  علیـه  -امـام  . دارم درحالی خدا را مالقات کنم که با تو نماز خوانده باشم
نمـاز را یـاد   ؛ 3.سلُوهم أَن یکُفُّوا عنّا حتّی نُصلّی. ها عم، هذا أولُ وقتنَ! ذَکَرت الصلوه، جعلَک اهللاُ منَ المصلّینَ الذّاکرینَ«

ازآنهـا بخواهیـد دسـت    .اینک اول، وقـت نمازاسـت   آري! یاد او هستند قرار دهد آوردي خدا تو را از نمازگزارانی که به
  .»ازجنگ بردارند تا نمازگزاریم

جنگ برگـزار شـد درحـالی کـه تیرهـاي       عت درمیداني عرفانی، نماز جما به دنبال این مذاکره
  در میدان -السالم علیه -همچنان به سوي نمازگزاران سرازیر بود و این آخرین نماز امام حسین  دشمن

ایسـتاده بودنـد و ازامـام محافظـت      -السـالم  علیـه  -امـام   که، چند تن پیش روي  و درحالی. جنگ بود
هـدف نهـایی مـردان     آیندگان روشن باشد که  و براي . به پا دارند یارانش نماز خوف  کردند تا همراه می

  .است خدا حتی درجنگ، عبودیت و خداپرستی
بـود ولـی بـراي     -السـالم  علیـه  -یاد نماز بود خود امـام حسـین    ازهمه بیشتر به  شک آن که  بی

فرمایـد آن چـه     ن مـی ي جنگ او را تحسـی  تشویق ابوثمامه و اهتمام او به نماز در قیام کربال و بحبوحه
اسـت کـه در    کنـد حـوادث حیـرت انگیـزي     را به نماز بیان مـی  -السالم علیه -اهتمام بیشترامام حسین 

  اي با  شد عده از هرسو تیرها براین نمازگزاران روانه می  زمانی که.این نمازخون، اتفاق افتاد ي  حاشیه
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  1.ارانش به نماز ادامه دهندشدند تا امام و ی این تیرها می آغوش باز پذیراي 
» سـعید بـن عبـداهللا حنفـی    «و » زهیـربن قـین  «بـه   -السالم علیه -روایت شده که امام حسین

ي اصحاب، نماز را  بـه   پس آن دو درمقابل امام ایستادند تا حضرت بتواند با بقیه» تقدما أمامی« :فرمود
  2.صورت خوف به جاي آورد

ایستاد تا تیرهایی که از سوي دشـمن   -السالم علیه -م حسینسعید بن عبداهللا حنفی جلوي اما 
او بـا دفـاعی شـجاعانه و عاشـقانه پـس از      . شود به ایشان اصـابت نکنـد   به سمت آن حضرت پرتاب می

به پایان رسـید   -السالم علیه -هاي فراوان نیزه و شمشیر وقتی نمازامام برخورد سیزده پیکان تیر و زخم
! این قوم را لعنت کن همانگونه که قوم عاد و ثمـود را لعنـت نمـودي   ! خدایا «:گفت حال می به زمین افتاد و در این

هایی برمن وارد شد؛ زیـرا مـن در راه یـاري خانـدان      پروردگارا سالم مرا به پیامبرت برسان و به آن حضرت بگو چه زخم
  3.به مقام واالي شهادت رسید او پس از گفتن این کالم. »پیامبر هدفی جز تحصیل رضا و خشنودي تو نداشتم

که خود را فداي نماز امام و دفاع از او کـرده بـود،    -السالم علیه -یکی دیگر ازصحابی پاکباز امام
ي رفیـع شـهادت نائـل     زهیربن قین بود که بعد از نماز در نبردي سخت که با دشمن داشت بـه درجـه  

   4.شد
تـوانیم   یادآور این مطلب است که ما وقتی می آموزد و نماز ظهر عاشورا بهترین درس را به ما می

امام نه تنها نمـاز ظهرعاشـورا را در   .یاور امام باشیم که به عبادت به ویژه نماز عنایت کافی داشته باشیم
  وقت فضیـلت خواند، بلکه نماز خود را به جماعـت برگزار نمـود تا براي ما شیعیان درس باشـد و در

زیرا با برگـزاري نمازجماعـت، وحـدت و    5.اعت بیش ازپیش اهمیت دهیمها و مساجد به نمازجم هئیت
ایستند تا ازکیـان   شود و درمقابل دشمنان اسالم، محکم و استوار می یکپارچگی بین شیعیان ایجاد می

  .اسالم محافظت نمایند
  

  جهاد با نفس -2
واي نفـس و خشـم و   برتر و دشوارتر از جهاد با دشمن بیرونی مبارزه با تمنّیات نفس، کنترل هـ 

واین خـود سـاختگی   . است» ي خدا ستهخوا«هاي خویش در راه و حب دنیا و فداکردن خواستهشهوت 
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  ثواب است؛  ثمر یا بی هم بی مجاهده با نفس، زیربناي جهاد با دشمن بیرونی است و بدون آن، این 
در روایتـی   -السـالم  یـه عل -امـام علـی  . آورد چون سر از ریا، عجب، غـرور، ظلـم و بـی تقـوایی در مـی     

اهللاِ مجاهده العدو و عدوه و غَالبها مغالَبه الضِّد ضده فَإِنَّ أَقوي النّاسِ من قَوِي علَی  جاهد نَفسک علی طاعه «:فرماید می
هکـه  . ه کن غلبه ضد بـر ضـدش  و براو غلب. با نفس خود برطاعت خدا مجاهده کن، جهاد کردن دشمن با دشمنش1؛»نَفس

  .»ترین مردم کسی است که درنفس خود   قوي باشد همانا قوي
؛ 2»جِهاد النَّفسِ ثَمنُ الجنَّه فَمن جاهدها ملَکَها و هی أکرَم ثَوابِ اهللاِ لمن عرَفَهـا  «:فرماید و در روایتی دیگرمی
ترین ثواب الهی براي کسـی   شود و او گرامی اد کند مالک آن میپس هرکس با نفس جه. جهاد با نفس بهاي بهشت است

  .»است که آن را بشناسد

اهل جهاد با نفس بودند و هیچ هـوا و هوسـی    ي عاشورا کسانی حضور داشتند که آري در صحنه
هاي مـال، مقـام، شـهوت، عافیـت و رفـاه،       از همین رو بر جاذبه. آنان دخیل و شریک نبود ي  در انگیزه

  3.پیروز شدند... و زیستن، نوشیدن و کامیاب شدن و ماندن

بـود و بـرادرش    -السـالم  علیه -امام حسین  ي از شهداي کربال در جبهه انصاري   ي عمرو بن قرظه
هرگـز محبـت بـرادرش، سـبب       او سـبب شـد کـه    خود ساختگی  4.ي عمرسعد علی بن قرظه در جبهه

  .صف یاران امام، ایستادگی و مبارزه کند سستی او درحمایت از امام نشود و دلیرانه در
اسـیر شـده   » ري«بود که فرزندش در مـرز   یکی دیگر از مجاهدین نفس محمد بن بشیرحضرمی

آزاد کـردن فرزنـد اسـیرش بـرود ولـی او       او رخصت داد کـه کـربال را تـرك کنـد و در پـی       امام به . بود
رده بود و حاضر نشد امام را تـرك کنـد و وفـاي    دینی، حل ک هدفی را در راه » عالقه به فرزند«ي مساُله

  5.خود را به امام نشان داد
او نامزد داشت و هنوز عروسی نکرده بود درکـربال  . هالل، شهیدي دیگر از عاشورائیان بود نافع بن

این صـحنه  . خواست براي نبرد به میدان رود همسرش دست به دامان او شد و گریست هنگامی که می
 -امـام حسـین   ي جهـاد را از او سـلب کنـد بـا آنکـه       ر جوانی را متزلزل کنـد و انگیـزه  ه  کافی بود که

همسرش را بر میدان رفتن ترجیح دهد، اما او بـراین محبـت    نیز از او خواست که شادمانی -السالم علیه
م آنگـاه  اي پسر پیامبر اگر امروز تو را یاري نکنم فردا جواب پیامبر را چه بده:یافت و گفت  بشري غلبه

   6.به میدان رفت و جنگید تا شهید شد
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  بنـا به. عبداهللا پسر مسلم بن عقیل یکی دیگر از مجاهدینی بود که به میدان رفت و جنـگید
ي شما بس است دست مادرت را بگیر و ازایـن   شهادت پدرت مسلم براي خانواده: او فرمود امام به  نقلی 

   1.گند من از آنان نیستم که دنیا را بر آخرت برگزینممعرکه بیرون روید گفت به خدا سو
  ي فرات شد در روز عاشورا وقتی تشنه لب وارد شریعه -السالم علیه -همچنین عباس بن علی

آب ریخت و ننوشـید و تشـنه    امام و اهل بیت آب را بر روي   دست به زیر آب برد اما با یادآوري تشنگی
  . 2بیرون آمد

بـه مـا نشـان    » جهاد بـا نفـس  «از پیروزي عاشورائیان را در میدان   اي م جلوهها هرکدا این نمونه
هایشـان   توانند قدم در میدان مبـارزه بـا سـتم بگذارنـد کـه نیـت       کنند، کسانی می دهند و ثابت می می

خالص باشد، هواي نفس نداشته باشند، میل به قدرت طلبی، شهرت و ریاست خواهی و تعلقات دنیـوي  
تا بتوانند درخط مبارزه، ثبات قدم واستقامت داشـته  .  باشند را در وجود خود از بین برده و محبت دنیا

 .است باشند و در غیر این صورت خوف رها کردن مبارزه و هدف، و خطر افتادن در دام نفس اماره باقی
  

 اطمینان نفس -3

از .ا آغـاز کـرده بـود    با توکل و اعتماد به خداي سبحان نهضت خود ر -السالم علیه -امام حسین
توانست او را از پاي درآورد و در حقیقت تحمل هر سـختی و مشـقتی در ایـن     این رو هیچ مشکلی نمی

 -السـالم  علیـه  -شد آرامش خاطر حضـرت  بینیم هر چه مشکالت زیادتر می لذا می. راه برایش آسان بود
   3.گشت  تر می ي راه مصمم ادامه بیشتر و در عزم خود براي 

  :گوید مطهري در این زمینه می شهید
بیند کـه بـا چـه     را به خاندان محترمش می -السالم علیه -اباعبداهللا هاي  به ا نسان کلمات و خطا وقتی که

به  -السالم علیه-اطمینانی که حسین .... شود دهد غرق در حیرت می آنها اطمینان می ایمانی و اطمینانی به  
یوسف صدیق داشت  است که ، از نوع اطمینان و ایمانی...کرد تلقین می پیروزي نهایی داشت و به خاندانش

انَّه من یتّـقِ و یصـبِرفَإِنَّ اهللاَ ال   «:گفت می ي تقواي خود رسید با خوشحالی ورضایت هنگامی که به نتیجه
  برسد وبه نتیجه قبل از آن که داستان به آخر –السالم  علیه –امام حسین ولی 4.»یضیع أَجرَ   المحسنینَ

  به خدا سوگنـد مـن امیدوارم کـه  «:گفت  امام در روز عاشورا که می ي و جمله. »دید برسد، نتیجه را می
1  

                                                
  .71، صهاي عاشورا به نقل از پیام 402، ص2السبطین، ج  معالی -1 

  .همان -2
  .195حسن ملکی، تربیت حسینی، ص -3
  .90یوسف آیه  -4

 



 

امام مطمئن بوده به حسن اثر شهادتش و  ، مؤید این ا ست که »دارد می  خداوند مرا با خواري شما گرامی
  1.امام را بیشتر خواهد کرد  از بین خواهد برد و آبروي آنها را  هاي ها و هدف اموي این شهادت، آبروي

را به حضرت دادند چشمهایش پر از اشک شـد   -السالم علیه –و هنگامی که خبر شهادت مسلم  
بـه و  قَضـی نَح  من منَ المؤمنینَ رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اهللاَ علَیه فَمنهم «.ي شریفه را تالوت کرد ولی فوراً این آیه

پیمانی که با خدا بستند کامالً وفا  هستند که به عهد و از مؤمنان بزرگ مردانی برخی؛ 2ً منهم من ینتَظرُ و ما بدلُوا تَبدیالً
خود  انتظار مقاومـت کـرده و هیچ عهد شدند و برخی به کردند پس برخی بر آن عهد ایستادگی کردند تا به راه خدا شهید

خـدا منتقـل گردیـد و بـه      خدا رحمت کند مسلم را او بـه روح و ریحـان  : و آنگاه فرمود.»ندرا تغییر نداد
  .است وظیفه خود عمل کرد و اینک نوبت ما رسیده

  افزون -السالم علیه -الحسین شد آرامش ابا عبداهللا و در روز عاشورا هر چه مصائب بیشتر می
ایسـتاد بـه حمـد و ثنـاي حضـرت احـدیت        میگشت لذا هر بار که مقابل اصحاب یا دشمنان خود   می
گویم و او را   خدا را بهترین ثنا می؛ 4أَحسنَ الثَّناء اهللا اُثنی علَی« 3.»کرد سخن خود را بیان می پرداخت و آنگاه  می

  . »گویم  بر راحتی و سختی سپاس می
  نٌ علَی ماهو «:و آن زمان که کودك شیر خوارش را روي دستانش به شهادت رساندند فرمود

  .»کند اینکه همه چیز، درمحضر خداست آسان می  هرمصیبت و سختی را که بر من فرود آمده ؛5.أنَّه بِعینِ اهللاِ نَزَلَ بی
  در روز عاشورا  داشت به خاطر –السالم  علیه –امام حسین   این آرامش وصف ناپذیري که

  .همان عرفان و شناختی بود که به خداي متعال داشت
-ي والفجـر جـدم حسـین     مصـداق آیـات آخـر سـوره    :...فرمایـد   مـی  –السالم  علیه -مام صادقا

کـه   آي ، امـروز بـاز   )یـاد خـدا   بـه (اي نفـس قدسـی مطمـئن و دل آرام    «:فرماید  می است، آنجا که –السالم  علیه
  6.»از تو است، پس در صف بندگان من درآي، و در بهشت من داخل شو  پروردگارت راضی

و همین ایمـان و  . شود ایمان به خدا و توکل براو است راین آنچه که سبب اطمینان نفس میبناب
کرد و سختی مصـائب را  بـر او    را در روز عاشورا  آرام می -السالم علیه -توکل برخدا بود که امام حسین

  .ساخت آسان می
  ندگی و درمقابل پس ما شیعیان آن حضرت باید از این اخالق پسندیده الگو بگیریم و در ز
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  ها و مشکالت آرام باشیم و به خدا ایمان و اعتماد کامل داشته باشیم و ازاو بخواهیم که مصیبت
  .به ما نفس مطمئن و دلی آرام عطا نماید

  
 توکل -4

الهـی   است و نیز تکیه داشتن برنیـروي   امور به خداوند و اعتماد به پروردگار توکل یعنی واگذاري 
او  داد اوسـت و شـخص بـا وثـوق بـه حسـن تـدبیر و تقـدیر خداونـد امورخـودش را بـه            و نصرت و ام

  .کند واگذارمی
گاهی قدرتمنـد و اسـتوار در شـداید و     انسان و درحقیقت تکیه  هاي در فعالیت ي محکمی  توکل پشتوانه

  1.حوادث، و عامل ثبات قدم و نهراسیدن از دشمنان و مشکالت است
  2.»اهللاِ فَلیتَوکَّلِ المؤمنونَ  وعلی«: که مومنان باید تنها به خدا تکیه کنند دهد قرآن کریم دستور می

با ایمان و یقینی که به قدرت الیـزال خـداي متعـال داشـت، همـواره       -السالم علیه -امام حسین
درآغاز حرکت خویش از مدینه تنها بـا توکـل برخـدا ایـن راه را برگزیـد و هنگـام       . توکلش به خدا بود

هاي کوفیان آهنگ آن دیار کرد، ولی  روج ازمکه به سوي کوفه گر چه براي پاسخگویی به دعوت نامهخ
وفایی مـردم و شـهادت مسـلم بـن      همین جهت وقتی میان راه خبر بی به . باز هم تکیه گاهش خدا بود

لش بـر  حتـی تـوک  . انجـام تکلیـف بـا توکـل برخـدا راه را ادامـه داد        عقیل را شنید باز نگشت و بـراي 
شـود کـه    با این بیان روشـن مـی  . خواهد برگردد همراه، هم نبود از این رو به آنان فرمود هرکه می یاران

   3.کرد آمدي در عزم او خلل وارد نمی هیچ پیش اش برخدا بود و  امام تکیه
و هـدف    در وصیتی که به برادرش محمد حنفیه در آغاز حرکت ازمدینه کرد ضمن بیان انگیـزه 

توفیق مـن جـز بـا خـدا نیسـت بـراو توکـل دارم و        4؛اُنیب ِالَّا باهللاِ، علیه تَوکَّلت والَیه ما تَوفیقی«:م خویش فرمودازقیا
اصحاب خـود و سـربازان حرانجـام داد،      درمنزل بیضه، درسخنرانی که خطاب به. »اوست بازگشتم به سوي

 5اهللاُ عـنْکُم  وسیغْنی «:فرمود او نامه نوشته بودند، به ضمن انتقاد از پیمان شکنی کوفیان و نیرنگ آنان، که 
از یاري و نصرت آنان اظهـار بـی نیـازي کـرد و امیـدش بـه        با این جمله . »سازد خدا مراز شما بی نیاز می ؛

  . خداوند متعال بود
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اونـد،  امام، آن حضرت در نیـایش بـه درگـاه خد    اردوگاه  ي دشمن به  صبح عاشورا با شروع حمله
 اللّهـم اَنـت  «. اتکال و اعتماد به پروردگارش را در هرگرفتاري و شدت و پیشامد سخت چنین بیان کـرد 

   گاه و اعتماد من درهنگامه خدایا تکیه 1ٌوعدة؛ ثقه اَمرٍ نَزَلَ بی کربٍ و رجائی فی کلِّ شدةِ و اَنت لی فی کُلِّ کلِّ ثقَتی فی
   .»رویدادهاي ناگوارو سازو برگ من درمشکالت توییسختی و رنج تویی وامید من در 

  امام، خدا را هم به عنوان عامل پشت گرمی و اطمینان نفس و هم نیروي حمایتگر و پشتیبان
هـاي متوکـل    ي شـهادت، جـز از روح   ي درگیـري و آسـتانه   خویش خواند و اینگونه مناجات درصـحنه 

که متضمن والیـت و    پاه کوفه داشت با تالوت آیاتیکه خطاب به س  هاي دیگري در سخنرانی. آید برنمی
و هـو   الَّـذي نَـزَّلَ الکتَـاب     اهللاُ انَّ ولیی «.نصرت الهی نسبت به صالحان است توکل خویش را برخدا ابراز نمود

ـ   مرا دوست و یاور خدایی است که این کتاب را ٢؛الصالحینَ یتَولَّی و . »اور نیکوکـاران اسـت  فرستاده و البته او یـار و ی
شاهد دیگري  بر ایـن   کرد که  را بیان 3.»اهللا ربی و ربکُم علَی انّی توکَّلت«اي در روز عاشورا جمله  درخطبه

  .روحیه و باور است
آمادگی کوفیان را  براي جنـگ بـا    درطول راه در برخورد با ضحاك بن عبداهللا مشرقی وقتی وي 

خـدا مـرا بـس اسـت و او خـوب      4؛اهللاُ و نعـم الوکیـل    حسـبِی «:تنها پاسخ امام این بـود  سیدالشهداء اعالم کرد،
اسد کـه   از طایفه بنی اي از عده -السالم علیه -که حبیب بن مظاهر با اذن امام  و نیز هنگامی. »است وکیلی

الم برخیزنـد،  السـ  السالم بودند دعوت کرد تا به حمایت امام حسین علیه هاي حضرت علیه نزدیک خیمه
ایـن مطلـب را    وقتـی  . کردند، این خبر به عمربن سعد رسید مانع ملحق شـدن آنـان گردیـد    آنها قبول
    5.»الحمدهللا کثیِراً«:فرمود خبرداد حضرت -السالم علیه -امام  حبیب به 

وقتـی زخمـی و نیـزه    . او بـود   این خصلت برجسته در آخرین لحظات حیات حضرت نیز همـراه 
زمین افتاده بود در آن مناجات بلند و عارفانه با معبود خـویش از ایـن توکـل بـر ذات قـادر و      خورده بر

گیرم درحال ضعف و برتو توکـل    از توکمک می؛7.کافیاً علَیک اَستعینُ بِک ضَعیفاً و اَتَوکَّلُ« 6.کرد متعال، زمزمه می
  . »است و مرا کافی کنم می

  آن درکلمات ساالر هاي شگفت انگیز عینی  از جلوه ه ي توکل درنهضت حسینی گذشت آموزه
1  

                                                
  ، 2؛ تاریخ طبري، ج142، ص2؛ محمد بن نعمان، مفید، االرشاد، ج205الطف، ص لوط بن یحیی، ابومخنف، وقعۀ -1 

  .1040ص
  .196اعراف، آیه  -2
  .214علی، نظري منفرد، مقتل امام حسین و یاران، ص -3
  .424، ص-لسالما علیه -فرهنگ جامع سخنان امام حسین -4
  .204، ص2، ج-السالم علیه -هاي قیام امام حسین حسین، عبدالمحمدي، زمینه -5
  .67هاي عاشورا، ص جواد، محدثی، پیام -6
  .369، ص1377علی، نظري منفرد، قصه کربال،چاپ سوم، سرور،  -7

 



 

از آن اشـاره شـد و    هـایی  که بـه نمونـه  . است شهیدان به صورت بسیار زیبا و آموزنده تجلی کرده
ي توکل در این نهضت به مفهـوم دقیـق آن یعنـی توکـل همـراه بـا عمـل، تـالش،          آموزه تر، اینکه  زیبا

ي توکـل   لـذا ایـن روحیـه    1.است ی و یاري دین خدا تجلی کردهکوشش و حرکت درمسیر اهداف متعال
خـورد، هـم در    اش بـه محمـد حنفیـه بـه چشـم مـی       نامه برخدا هم در آغاز حرکت از مدینه در وصیت
ي مقـدمات الزم و تمهیـدات    و در عین حـال، همـه  . شود واپسین لحظات حیات در قتلگاه مشاهده می

از امکانـات در راه   خته بود تا توکلش جداي از عمـل و اسـتفاده   شایسته را در جریان نهضت  فراهم سا
  . و به خوبی اثبات کرد که هرگز توکل خود را از دست نخواهد داد 2.هدف نباشد 

ما باید از نهضت عاشورا درس بگیریم که در انجام تمام امور خـود اعتمـاد و توکـل بـه خداونـد      
  اوند بسپاریم چنانچه در پیروزي انقالب اسالمی ایران وي کارهاي خود را به خد داشته باشیم و نتیجه

کـرد و   امت ایران را به توکل خالصانه بـر خـدا توصـیه مـی     -علیه اهللا رحمه -هاي دفاع مقدس امام سال
رو  بـه  هاي دنیوي خـود تکیـه داشـته باشـیم بـا شکسـت رو       بدانیم که اگر روزي بر غیرخدا و یا سرمایه

  .خواهیم شد
  

 اريصبرو پاید -5

ایمـان بـه خـدا، تسـلیم     . اسـت  اسـت کـه مفـاهیم بلنـد و واالیـی را درخـود نهفتـه        صبراخالقی
خواهـد و دوسـت دارد و بیـانگر     او مـی   از آنچه دربرابرتقدیرخدا، خشنودي به فرمان خدا و سپاسگذاري 

اد به خـدا  ي زهد، توکل برخدا، اعتم نیروي قلب، فزونی خرد، پایداري دل و آرامش روان و نشان دهنده
خدا صابران را به حدکامل و بـدون   ؛ ۴.الصبِرُونَ أجرَهم بِغَیرِحسابٍ انَّما یوفَّی«:فرماید  و می  3.اوست ي و تأیید وعده

  .»پاداش خواهد داد حساب
هـدف، پایـداري و     براي مقابله با فشارهاي درونی و بیرونی و غلبه برمشکالت درراه رسـیدن بـه  

اینکـه    ي مطلـوب رسـید و بـراي    توان بـه نتیجـه   و بدون صبر در هیچ کاري نمی. استقامت الزم است
  .انسان را از پاي درنیاورد باید صبور و شکیبا بود هاي راه،  هاي وارده و دشواري مصیبت

  باشـد که ازفـضایـل هدف می  ي مکتـب عاشورا  صبر و استقامت درراه ارزنده  هاي ازجمله درس
  چنانچه در ماجراي عاشورا نیز با . باشد سالم است و ازجایگاه رفیعی برخودار میاخالقی دین مبین ا
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اوج مانـدگاري و تأثیرگـذاري و    ي کـربال را بـه    و آنچه حماسه. رو هستیم ي عظیم روحی روبه این جلوه
  1.و یاران و همراهان او بود -السالم علیه –ي مقاومت امام حسین  فتح معنوي رسانده روحیه

هاي صبرو پایـداري در راه عقیـده و تحمـل مشـکالت مبـارزه،       ي کربال، زیباترین جلوه ادثهدرح
  اندك بر دشمنان انبوه ابدي آن گروه  آن حماسه و پیروزي   ترسیم شده و سبب ماندگاري و جاودانگی

هـا و رفتارهـا و هـم     هـم درگفتارهـا وشـعارها، هـم درعمـل     » صـبر « ي عاشورا  درحماسه. است شده 
یـاران  .و عترت و یاران صبور و وفادارش بسیار بارز و مشـهود اسـت   -السالم علیه -شخص سیدالشهدادر

پایـدار ماندنـد و برتشـنگی،    » صـبر « درمیـدان  . خواسـت  امام مـی   آن حضرت نیزهمان گونه بودند که
کـرد و از خوشـحالی در پوسـت خـود      یاران و شهادت همرزمان مقاومت  محاصره، هجوم دشمن، کمی

  2.کرد و امام نیز برکشته شدن و داغ فرزندان و یاران خود صبرو مقاومت می.گنجیدند  مین
خود را براي خدا خالص گردانید و تسلیم فرمان او شـد و در ایـن راه     -السالم علیه -امام حسین

درزیـارتش چنـین    -الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل  -صبرپیشه کرد تا آنجا که فرزندش حضرت مهـدي 
،  -آله و علیه اهللا صلی محمد-است جهاد کردي، فرمانبردارخدا، پیرو جدت   تودر راه خدا آن گونه که شایسته«: رمایدف  می

ي  ي ستمگري، درهم کوبنده ي ریشه ي پرچم دین، برکننده ي وصیت برادرت، برافرازنده ي سخن پدرت، اجرا کننده شنونده
هاي خدا، دلسوز اسالم و  ي حجت هاي مرگ، ستیزگرستمگران، بیان کننده یامت، شناور در سخت ي ستمگران، اندرز دهنده

  3.» ها بودي مسلمانان، یاور حق وشکیبا درگرفتاري
، بیانگراطاعـت بـی چـون و چـرا و      -السـالم  علیـه  -امام حسـین   ي صبر،کوشش، جهاد و مبارزه

تـابی   از بـی  برافزون برخود داري از خداوند متعال و نشانگرشجاعت حیرت آور او بود چرا که ص خالصانه 
صـبر، شـجاعت    «: دراین باره فرمـود   -السالم علیه -امام علی. باشد کردن، پایداري برگام شجاعت نیز می

   4.»است
از لحـاظ   همین سبب قیام او چـه   حکیمانه وخردمندانه صبرکرد و به   -السالم علیه -امام حسین

حنفیـه   او بـه بـرادرش محمـدبن   .ت مناسـب انجـام شـد   از لحـاظ زمـانی در یـک موقعیـ     مکانی و چـه  
تراست و پاداشـش بـا اوسـت و هـرکس      هرکس دعوت مرا از آن رو که حق است پذیرفت، خدا به حق نزدیک«:نوشت

وضـعیت   5.»او بهترین داوران است کنم تا خدا میان من و این مردم به حق داوري کند که  دعوت مرا نپذیرفت صبرمی
در راهی که پیش روي خـود قـرارداده شـکیبایی کنـد تـا قیـام        -السالم علیه –امام  کرد که  ایجاب می

  .صورت بگیرد
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این بود که برضد سرکردگان گمراهی ، تباهی و سـتمگري   -السالم علیه –هاي صبرامام  از نمونه
امت اسـالمی  ها و نیروهاي طاغوت رو در رو گردید او براي رهایی دین اسالم و  جنگید و باتمامی چهره

  آگاه و   جان خود را درمعرض خطر قرار داد، و با برق شمشیرش هرحقیقتی را آشکار و با قیامش هر نا
آراستـه بـود نـه با فرومایــگی،    با  بلند همتی -السالم علیه -صبرامام حسین. خواب آلودي را بیدارکرد

امـام   ي کـربال گـواهی داد کـه     صـحنه . يبا آگاهی و عزت آراسته بود، نه با گوشه نشینی و تسلیم پذیر
رغـم  انـدك بـودن شـمار یـاران ، بسـیاري        به حق شکیبا و صبور بود زیـرا علـی   -السالم علیه -حسین

از زنان و یتیمان  دشمنان، دشواري موقعیت، تشنگی کشنده ، وخامت اوضاع و سختی وضعیت خانواده 
ي مبارزه  ا را پراکنده ساخت و  بارها  از صحنهو کودکان بی سرپرست برهزاران دشمن یورش برد و آنه

ي عـزّت، کرامـت، بلنـد همتـی، دالوري،      ي او بر گوش فرومایگان، خطبه کرد و شمشیر آخته  دورشان
  1.خواند شکیبابی و از خودگذشتگی می

  :گوید می -السالم علیه -ي صبر امام حسین شیخ شوشتري درباره
ه از آن تعجب نمودند، در آن وقتی که بر خاك گرم افتاده تمام مالحظه کن صبر آن حضرت را که مالئک

اش  ي تیر و سنان و شمشیر، مجروح و پاره پار، سرش شکافته، پیشانیش شکسته، سینه اعضایش از صدمه
ي سه پهلوچاك، یک تیـر در حلقـومش نشسـته و تیـري دیگـر بـر        از تیر سوراخ سوراخ، قلبش از نیزه

یش را شکافته، زبانش از خشکی به کام چسـبیده، جگـرش از تشـنگی تفتیـده،     اش و تیر دیگر پهلو چانه
کسش سوخته، دستش از ضربت  لبهایش از عطش خشک شده، قلبش براي اصحاب کشته شده و عیال بی

ي  بن شریک قطع شده، نیزه به پهلویش جا گرفته، سر و رویش از خون خضاب شده، صداي استغاثه زرعه
هـاي اصـحابش از یـک     طرف و شماتت و دشنام دشمنان از طرف دیگر و کشتهعیال و اطفالش از یک 

صبرَاً علی قَضائک، ال « :فرماید ي اشکی نریخت و تنها می ي اینها آهی نکشید و قطره طرف، با وجود همه
فرشتگان آسمان  به درستی. این است که در زیارت او وارد شده است» المستغیثین معبود سواك، یا غیاث

  2.شکیبایی تو به شگفت آمدند از

ایمان ژرف، همیشه و همـه  . شود از شاخساران ایمان چیده می است که  اي  بنابراین صبوري میوه
و کربال میعادگاه  سـربازان و سـرداران   .دارد  جا شکیبایی و صبررا در قلب و جان، گرم و روشن نگه می

از آغازحرکـت نیروهـایی را بـه     -السالم علیه -امام.هاست  صبور و پایگاه پایدارترین و استوارترین انسان
 فَمـن کـان مـنکم   !ایهاالنـاس  «: هـاي میـان راه فرمـود    از منزلگـاه  در یکی. همراهی طلبید که مقاوم باشند 

  شمشیرها و زخم  اي مردم هرکس از شما که برتیزي3؛یصبِرُعلی حدّالسّیف و طَعنِ االسنَّه فَلیقُم معنا واال فَلینصرِف عنَّا
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  .»ها  پایدار و مقاوم است بماند و االّ برود نیزه
  ي کارزار همراه با زخم، ضربه، مرگ، تشنگی، درگیري، اسارت و صدها  اینکه صحنه  باتوجه به

دانسـت تـا یـاران صـبورش تـا      » صبر« شرط همراهی را  -السالم علیه -خوف و خطراست، امام حسین
. شـود  آن حضرت و دیگر شهدا  دیده مـی  امام و رجزهاي   هاي عارایستادگی درخطبهش. پایان کار بمانند

ي  همرزمان و خواهرخویش و دیگر بانوان حاضر در صحنه بـه ویـژه در مرحلـه     امام به  هاي و ازسفارش
  1.پس ازشهادت، موضوع صبربود

ترین خطابـه   پرشکوه یاران خویش خطاب به  -السالم علیه -درصبح عاشورا پس از نماز صبح امام
؛اي بزرگ 2والنَّعیمِ الدائمۀِ الجنّانِ الواسعۀِ ء الَیرُ بِکُم عنِ البؤسِ والضًّراالکرام فَماالْموت الّا قَنطَََرَةٌُ تَعب صبِراً بنی«:را فرمود

تی و رنج عبـورداده و بـه   از سخ زادگان صبر و شکیبایی کنید که مرگ چیزي جز یک پل وگذرگاهی نیست که شما را
   .»رساند همیشگی می بهشت پهناور و نعمتهاي

خاطرمن  هرگاه که من کشته شدم به «:ي خود داشت فرمود ایشان خطاب به خانواده اي که  و در توصیه
و با اهل بیت وداع کـرد و آنـان را   » گریبان خود را چاك ندهید و صورت مخراشید و نیز واویالي خواري سرمدهید

  3.امر فرمود شکیبایی به

  4»وافاتّقواهللا واصبِرُ«:.نمود و روز عاشورا بعد از نماز،  یاران را دعوت به صبر
اي «:گفـت   عمرمـی  بـن  خالـد . دادند یاران نیز در رجزهاي خویش شعار مقاومت و پایداري سرمی

دایی که صـاحب  خ. برمرگ صبرکنید تا اینکه خشنودي خداي رحمان را فراهم آورید! فرزندان قحطان
هـا   براي رسیدن به بهشت برشمشیرها و نیـزه «:خواند حنظله نیزچنین رجزمی بن سعد مجد و عزت و برهان است

   5.»کنم صبر و استقامت می
 -هاي روحی روانی و مصیبت کشـته شـدن فرزنـدان و یـاران، برامـام حسـین       ترین ضربه سخت

د را نباخت، مقاومت و ایستادگی کرد و هرگـز تـن   مصایب خو  آن ي  وارد شد ولی درهمه  -السالم علیه
جمالت آن حضرت در مورد صبر برداغ عزیزان و شهادت همراهـان بسیاراسـت و   . به تسلیم و ذلّت نداد

  اي خواند و  هنگام خروج ازمکه خطبه. از آغازحرکت خود را براي تحمل این پیشامدها آماده کرده بود
   6..أُجورالصابِرینَ نَصبِرُعلی بالئه، ویوفّینا«:شهادت خویش داشت و فرمودحوادث آینده و پیشگویی   اشاره به
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  .»پاداش صابران را به ما خواهد داد رسد صبوریم و خداوند نیز بهترین درمقابل بالهایی که به ما می
! محبوب دلـم  یبی؛اصبِرحب«اکبررا به تحمل و مقاومت در برابرتشنگی فرا خواند  امام روز عاشورا، علی

   1.»کند با جام خود سیرابت می -آله و علیه اهللا صلی -صبرکن بزودي رسول خدا
را کـه پـس از نبـردي شـجاعانه، درحـالی کـه دیـدگانش         -السـالم  علیه -و نیز احمد بن حسن

! فرزنـدم «:امام او را به صبردعوت نمود و فرمـود . ازتشنگی گود شده بود به خدمت امام آمد و آب طلبید
  کنی و او تو را شربتی بیاشامد که پس از آن را دیدار -وآله علیه اهللا صلی –اندکی دیگرصبرکن تا جد خود محمد مصطفی

    2.»هرگز تشنگی نیابی
یکـی پـس از دیگـري وارد میـدان کـارزار       و بعد از شهادت قاسم، عموزادگان و اهل بیت امـام   

بیت مـن زیـرا    اهل شکیبا باشید اي عموزادگان و اي  «: فرمود  می کرد و شدند امام آنها را دعوت به صبر می می
  .3»به خدا سوگند از این پس هرگز خوار و ذلیل نخواهید شد

هاي عرفانی خود آن حضرت در آخرین لحظات عمرمبارك کـه بـر زمـین افتـاده بـود،       از زمرمه
حکمک یاغیاثَ مـن   صبراً علی...الاله سواك  صبراً علی قَضائک یاربِّ«: الهی بود که فرمود همین صبر بر قضاي 

هیچ معبود به حقی جز تونیست، اي فریادرس فریادخواهان، هیچ صاحب  اي که!برتقدیراتت پروردگارا صبر ؛4. لَه ال غیاثَ
  .»ات اي دادرس بی پناهان اختیار و معبودي جز تو ندارم صبر بر داوري

بر و ازکف ندادن قرار و اختیار و تسلیم تقدیرالهی بـودن و  در بازماندگان یک مصیبت، داشتن ص
به حساب خداگذاشتن، هم پـاداش بـزرگ دارد، هـم تحمـل داغ شـهادت و فقـدان عزیـزان را آسـان         

صـبري و اعتـراض از    ایمان یک بازمانده  باال باشد و اجرخویش را با بی سازد، به خصوص آن جا که  می
  .بین نبرد

درمدینه مانده بود و فرزنـدانش درکـربال     -علیها سالم اهللا –حضرت زینب عبداهللا بن جعفرهمسر
اما او با ایمـان و صـبر   . زدند او زخم زبان می شهید شدند، برخی به  -السالم علیه -در رکاب امام حسین

آنچه شهادت این دو فرزند را بر من آسان و قابل تحمـل  : گفت  کرد و می واال داغ دو جوان را تحمل می
کشـته شـدند    -السالم علیه –آن دو درکنار برادرم و پسرم عمویم حسین بن علی  سازد آن است که  یم

  .5او مواسات و از جان گذشتگی نشان دادند و درکنار او صبرو مقاومت کردند  درحالی که نسبت به
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  و ارزشمند  صبر و پایداري شهداي کربال و بازماندگان آنان به عنوان یک مقام و خصلت برجسته
  .آن شهدا، از آنان به عنوان مجاهدانی که صابربودند یاد شده است هاي  در زیارت نامه. به ثبت رسید

 ؛1دمـه  فَجاهدهم فیک صابراً محتَسِِباً حتًی سفک فی طاعتـک «: خوانیم می  -السالم علیه -در زیارت امام حسین

راه تو جهاد کرد و به اخالص کامل صبر و تحمل کرد و مشقت بسیار کشید تا  پس این امام بزرگوار با آن ستمکاران در
  .»آنجا که در راه طاعتت خون پاکش به خاك ریخت

      آنان نیز محتسب صابر بودند و متناسب با . در یارانش تجلی کرده بود  -السالم علیه –امام   

  2.ن بودندهولناك و اراده شک  هاي درجات و کماالت خویش صبور صحنه

از یاران پرشور و صبورکربالست وقتی به میدان قدم گذاشت دالورانه جنگید تیر،  حنظله شبامی 
نیزه و شمشیر، سر، تن، گلو، دستها و جاي جاي قامت رشیدش را گلگـون کـرده بـود پـس از نبـردي      

نی و فـداکاري بـه   اي سرورو موالي من، آیا ما بـا ایـن جانفشـا   : باشکوه به دیدار امام بازگشت و پرسید
اي دیگربـه چیـزي    چرا لحظـه ! چرا:یابیم؟ امام فرمود رویم و دیدارحق را درنمی بارگاه پروردگارمان نمی

پـس بـه میـدان    . ي دنیا و آنچه در آن است بهتـر و سعادتمندتراسـت   خواهی رسید که براي تو از همه
ن داغ کربال را ازخون خود سـیراب  ها زمی رفت و با پیکاري حماسی و شکیب در مقابل شمشیرها و نیزه

  3.نمود
ي کربال آموزگارمقاومت بـود و قهرمانـان عاشـورا، الهـام دهنـدگان صـبوري و شـکیبایی         حادثه

. و پیامبر نهضـت عاشـورا اسـت    بعد از عاشورا، زینب صبرآموز مکتب حسینی  4.هاي شهدا بودند خانواده
ایسـتادگی و   همـه   این  بوري کربالست وکدام حادثه ي تلخ و جگرسوز بازتاب ص واقعه او در آن  صبوري 

  5.توان یافت پایداري در آن می
اي حزن و اندوه به خـود راه نـداده،    اصحاب پاکباز و شجاع امام در آن شرایط بحرانی نه تنها ذره

اي وصف ناشدنی و با صبر و پایداري، یکدیگر را به نعمات بهشتی و رضـوان الهـی وعـده     بلکه با روحیه
یادگـار گذاشـتند و     دادند و درسی ماندگار و الگویی کامل و تمام عیار براي سالکان طریق کمال بـه  می

هـایی سرشـار    امت اسالم در مقابل مشکالت و تنگناها الگویی کامل همچون عاشـورا بـا صـحنه    امروزه 
  6.هدف در پیش روي خود دارند ازایثار، شجاعت، صبرو پایداري در راه 

  و خاندان امام حسین این درس را بیاموزیم که -علیها اهللا سالم -ا باید ازحضرت زینببنابراین م
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  ها و شداید زندگی پایدار باشیم چرا که هرآنچه ما داریم امانتی از طرف خداوند دربرابر مصائب، تلخی
الم در هاي دفـاع مقـدس رزمنـدگان اسـ     گیرد و اگردر طی سال است که هر وقت اراده کند آنها را می

  .رسیدند کردند هرگز به پیروزي نمی  ها را تحمل نمی ها آن همه تلفات و سختی جبهه
هـا خـوف و هراسـی در وجـود      لذا با داشتن صبرو استقامت، هرگز تهدیدات دشـمن و ابرقـدرت  

بـار    هـاي ذلّـت   ي استقامت زندگی با عزت را بـر زنـدگی و کـاخ    کند و انسان با روحیه انسان ایجاد نمی
  . دهد المان ترجیح میظ
  
  اخالص -6

گـوهر  . اخـالص اسـت   ي  اخالقـی در نهضـت خـونین عاشـورا پدیـده       هاي از زیباترین آموزه یکی
یـافتن بـه جنـت و یـا رضـوان       اخالص از شرایط بسیار مهـم درقبـولی عمـل و توفیـق راه      ي  گرانمایه

  . است الهی
  ي وجود این گیرد با همه  در نظرمیانسان وقتی که مراحل گوناگون نهضت مقدس عاشورا را 

امام مجاهـدان حـاکم    نماید که روح اخالص برتک تک اقدامات عاشورائیان به ویژه  حقیقت را لمس می
   1.است

  اي دارد و با رویکردهاي مختلفی قابل تحلیل اسـت، امـا از نظراخالقـی    ي گسترده اخالص دامنه
اخـالص در نیـت و عمـل و مشـارکت در       2.اخالص اسـت ي ن ا یعنی پاکیزه نمودن عمل ازهرگونه شائبه

ي کربال،  درمحبت و دوستی و رفـتن   ، اخالص درجنگیدن در صحنه -السالم علیه -نهضت امام حسین
از  ، همـه ...و  هـا، مـداحی کـردن و مجلـس گـرفتن      هـا، گریسـتن   به زیارت شهداي کـربال،  درعـزاداري  

  3.باشد اخالص می هاي جلوه

  -السـالم  علیـه  -امـام حسـین   امانت درمکتب اخالقـی   کرداري و اداي  ، راستاخالص، راستگویی
ارزشمند آراسـته باشـد    هاي  این صفت  روند و کسی که  به صفاتی بسیار برجسته و کریمانه به شمار می
سازد  آنان است آگاهشان می  کند و از خطرهایی که فرا راه با یارانش صادقانه و با صراحت گفت وگو می

  4.کند هدف در اولویت کار اوست چیزي از آنها مخفی نمی  این بهانه که رسیدن به هرگز به و 
ه ي نخسـت آن، تکـ   درجـه : قـق پیـدا کنـد   اخالص ممکن است با درجات متفـاوتی تح   ي پدیده

   دهـد انجام می  هرعمل نیـک را کـه کار پندارد بلکه  طلب نکردن به عمل خود است و این که خود را
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  که انسان می شود ازاخالص موجب این درجه . گیرد  الهی تلقی نماید که به دست او انجام می  موهبتی
  .ازاعمال نیک خود، مزد و پاداشی، توقع نداشته باشد

هـا را بـه    انسان در مسیر بهتـر انجـام دادن وظـایف خـویش کاسـتی      ي دیگر آن است که  درجه
انجـام داده    مقصرتلقی کند و به خود بگوید چرا بهتر از آنچـه حساب خود بگذارد و خویشتن را همواره 

  .است عمل نکرده
انجام داده، خویشتن را خـالص    انسان ازخود اعمال نیک که  اخالص آن است که ي بعدي و درجه

  .خداست هرچه دراوست از آن نماید و توحید چنان در او تجلی کرده باشدکه با تمام وجود اعتراف کند 
شود که تمام این مراتب اخالص درعملکـرد سـاالر    ي قیام حسینی به روشنی معلوم می ازمطالعه

ي  از بهترین شواهد آن جمله ترین صورت تحقق یافته بود و یکی شهیدان و اهل بیت و یاران او به کامل
هـا بـه    ي توانـایی  مـه ه  است که بیـانگراخالص و منحصردانسـتن  »العظیم العلی االباهللا الحولَ وال قُوة«:نورانی 

او  در مراحل مختلف جریان نهضـت الهـی    -السالم علیه -خداوند است و ترجیع بند کلمات امام حسین
و صـالبت حیـدري    1است به خصوص وقتی که وارد  نبرد تن به تن با لشکریان کوفه شد و صولت  بوده

  2.در وجود او تجلی کرد این ذکر برزبان او جاري بود
  :ویدگ لذا راوي می

ي یاران و فرزنـدان و   همه که  ندیدم درحالی -السالم علیه -به خدا سوگند هرگز کسی را همچون حسین
درعین حال وقتی برلشکر کوفه حمله  خاندانش شهید شده بودند و دشمن گرداگرد او را احاطه کرده بود،

کننـد   ي گرگ فرار می ازحمله  شدند و مانند گوسفندانی که هایی که پراکنده می همانند ملخ  کرد آنان می
گشـت و    بـه جایگـاه خـود بـازمی     -السـالم  علیـه  -کردند پس امـام  ازمقابل شمشیرآن حضرت فرار می

  ٣.»العظیم العلی ةاالباهللاوالقو الحول«:فرمود  می
ازاو نیسـت و او   این قدرت و توانـایی   گویا پیامش آن بود که  -السالم علیه -این شعارامام حسین

است که در وجود او ایـن گونـه تجلـی کـرده      تواند چنین توانا باشد بلکه قدرت الهی شرایط نمیدر این 
  4.بود

اي بـه بـرادرش محمدحنفیـه     قبل از خروج از مدینه دروصـیت نامـه    -السالم علیه -امام حسین
  ایجاد فتنه و  يخروج من بر یزید برا« :هاي دنیا طلبانه را ازحرکت انقالبی خویش نفی نمود و فرمود انگیزه 

   رسول خدا و امربه معروف و اصالح امور امت جدم فساد و یا براي سرگرمی و خودنمایی نیست بلکه من براي 
1  

                                                
  .1507، ص2قدرت، فرهنگ معین، ج - هیبت داشتن، خشم کردن، زبردستی: صولت -1 

  .180هاي عرفانی نهضت حسینی، ص محمد امین، صادقی اُرزگانی، جلوه -2
  .163سید ابن طاووس، لهوف، ص -3
 .180هاي عرفانی نهضت حسینی، ص محمد امین صادقی اُرزگانی، جلوه -4

 



 

  1.»...ام ازمنکر قیام کرده نهی
 -اخالص، حرکـت شـورآفرین عاشـورا بـود، هـیچ عـاملی نتوانسـت امـام حسـین          ي چون انگیزه

دراین حرکت خالصـانه، ناخالصـان   . ي راه تا رسیدن به شهادت بازدارد و یارانش را از ادامه -السالم علیه
امـا  .یکدست و خـالص باشـند   از اول و چه درمسیر راه کربال تصفیه شدند تا حاضران درعاشورا همه   چه

هاي غیرالهی داشتند یا از آغازحرکت او را همراهی نکردنـد یـا ازمیـان راه برگشـتند یـا       انگیزه آنان که 
هایی نادیده گرفتند و توفیق شـهادت در   امام را نسبت به نصرت آل اهللا با بهانه خوانی خصوصیحتی فرا

اوضاع کوفه و شهادت مسلم بن عقیـل   وقتی درطول راه از  2.را نیافتند -السالم علیه -رکاب سیدالشهداء
همان کسانی کـه   گرفتند و تنها  از همراهان از چپ و راست راه بیابان را پیش گزارش داده شد جمعی 

امام ملحق شده بودنـد   از مردان دیگرکه در راه به  بودند با تعداد کمی -السالم علیه -امام همراه  از مدینه  
آن را در  خالصان، خلوص خود را درشب عاشورا و روز نبـرد کـربال نشـان دادنـد وگـاهی       3.باقی ماندند

 خون، شمشیر و شهادت بود، نه مدال و پـول  ي کربال در صحنه. دادند رجزها و سخنان خویش بروز می
  4.دادند اخالص به جهاد خود ادامه می  ماندگاران و مقاومان تنها با نیروي. و امتیازات اجتماعی

ایـن گونـه حمایـت خالصـانه و الهـی        عابس بن ابی شبیب شاکري در نبرد خویش با سپاه کوفه
اینکـه خـدارا    کـنم تـا   زنم و جهاد مـی  شمشیردر راه شما تیغ میمن با  «: کرد خود را از اهل بیت پیامبراظهار می

  5.»مالقات نمایم و هدفی جزتحصیل رضایت خدا ندارم
ي سـید                                     ي خـالص خـدا بـود در زیـارت حـرم او، بـه فرمـوده        بنـده  -السـالم  علیـه  -امام حسین

ي  بـود و همـه  » للـه «و قیـام او   6.»اهللا م علیک یـا خالصـه  السال «:کنیم بن طاووس او را اینگونه خطاب می
اش خلل ایجاد کرد و نه  نفرات در اراده  همتش عمل به تکلیف وکسب رضاي الهی بود بنابراین نه کمی 

   7.او را  مأیوس و بدبین کرد  شکست ظاهري
و  خـود  اندك ن با این یارانکه م! بدانید«:فرمود و در روز عاشورا ضمن رد ذلّت تسلیم در برابردشمن،

اگرامام به بیعت یزید فاسـق  . آنچه براي خدا باشد ماندگار و پایداراست.8»کنم فراوانی دشمن با شماپیکار می
  تحرمي عابدان عارف، براي حفظ  اگر آن اسوه. تن نداد، براي خدا و اداي تکلیف شرعی بود
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اگـر بـه جـاي کمـین کـردن و      . گذاشت براي خدا بـود  کعبه و آمدن به مناي کربال حج خود را ناتمام
. کـرد بخاطرخـدا بـود    آنان آب داد و پـذیرایی  ازحالت ضعف عمومی و تشنگی سپاهیان حرً، به   استفاده

شهادت مسلم بن عقیل و هانی بـا صـراحت و صـداقت تمـام بیعـت را از اطرافیـان        اگر پس از شنیدن
 61اگردرکـربال و دهـم محـرم الحـرام سـال     . براي خدا بـود  برداشت و آنان را در بازگشت آزاد گذاشت

هجري قمري برمصیبت شهادت اکبر، قاسم ، عباس، عـون، جعفـر و سـایر یـاران و سـرانجام شـهادت       
: و اگردر آخرین لحظات عمرمبارك خـویش . مظلومانه طفل شیرخوار شش ماهه صبرکرد براي خدا بود

، ر ا سر داد، »دنیوي خویش آزاده باشید اگردین ندارید در زندگی م؛ یعنیاکُنیی دراً فحراوااَونُکُفَ م دینٌکُن لَکُم یإن لَ«
تـرین   گاه خونین با جسمی صدچاك و به خـون آغشـته، شـیرین    و سرانجام اگردر سجده. براي خدا بود

، به ي بریدن از غیر و توجه و وصال کامل به جانان را به تصویرکشید و در مناجات آخرین خویش جلوه
بارگاه صمدیت که در آن حال به وجود، حیات، جهـاد، ایثـار و اخـالص حسـینی برعرشـیان مباهـات       

  1:فرمود عرضه داشت  می

مالی رب سـواك والمعبـود ٌغَیرُك،صـبراًعلی    . صبراً علی قضائک یاربِّ الاله ِسواك یاغیاثَ الْمستَغیثین 
الْموتی یا قائماً علی کلّ نفسٍ بماکَسـبت اُحکُـم    یا محی  اً ال نَفاد لَه یا دائم حکْمک یاغیاثَ منْ الغیاثَ له 

و اَنْت منَهیینی و برُالحاکمین بکنم اي پروردگاري که به جز تو  تو صبرمی خدایا در برابرقضا و قدر؛ 2خَی
رت تـو نیسـت معبـودا، در    معبودي نیست اي پناه بی پناهان و دادرس دادخواهان مرا پروردگاري جزحض

سنجی، درمیان من  هرکس را با اعمال آن می دادرس، اي خدایی که برابرحکمت شکیبایم اي فریادرس  بی
  .هستی و این مردم حکم کن و تو بهترین حکم کنندگان

 بسـم اهللا و بـاهللا   «:ي خود را به روي خاك گذاشـت عـرض کـرد    و آنگاه که صورت به خون آغشته
 .همه براي خدا بود»   -وآله علیه اهللا صلی -یاري خدا و برآئین رسول خدا به نام خدا و به؛ 3ل اهللاوعلی ملّه رسو

 -و به تعبیرحضـرت امـام خمینـی   . قیام عاشورا چون رنگ خدایی داشت ابدي و بی شکست شد
4.»اردند شکست نبود کشته شدن سیدالشهداء، چون قیام هللا بود، و قیام هللا شکست«  -علیه اهللا رحمۀ

 

هـایش   همین پیامش جهـانی، آرمـان   جز خدا در نظر نداشت و براي   -السالم علیه -امام حسین
زنده، حرارت مصیبت جـان گـدازش همیشـه داغ، مجـالس ذکرمصـیبتش همـواره گـرم و محبوبیـت         
خدادادیش روزافزون شد و دشمنانش خوار و ذلیل وگـرفتار ننگ ابــدي و عـذاب بــی پایـان اخـروي      

  5.شدند
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از دیـدگاه خـدا عمـل     هدف و انگیزه را درهرعملی خالص سازیم و بدانیم که  درس عاشورا این است که
هم چنان که نهضت عاشورا با گذشت زمان نه تنها کهنه و فرامـوش نشـد   . شود خالص محو و نابود نمی

  1.بود» عنصرخلوص«آن افزوده گشت و ا ین به  برکت ي  بلکه روز به روز برجلوه و جاذبه

اخـالص اسـت کـه انسـان را بـه       -السالم علیه -ي نهضت امام حسین زیباترین و نیکوترین آموزه
اگرخلوص و پاکی بر دل کسی حکمفرما شود گفتار و کردارش خالصـانه  . رساند ي رفیع کمال می درجه

بـود و   خالصـانه و هللا  -السـالم  علیـه  -قیام امام حسـین . است و عملش جز خدا براي کسی نخواهد بود
هـاي   ي انسـان  چون جز خدا در نظر نداشت قیامش تا ابد ماندگار و جاویدان است و الگویی براي همـه 

بنا بر آنچه گفته شد ما باید در انجـام وظـایف خـود جـز خـدا را در نظـر نداشـته        . باشد بعد از خود می
دیگران نداشته باشـیم اثـر   باشیم زیرا اگر عمل ما به خاطر رضاي خدا باشد و کاري به تعریف و تمجید  

  .آن عمل ماندگار خواهد بود
  

  آزادگی -7
اسـت امـا ایـن واژه     ترین کلماتی است که درتاریخ بشر به وجـود آمـده   از محبوب ي آزادگی  واژه

ي تربیت، آزادي حقـوقی، آزادي در   استقالل، اختیار، آزادي درحوزه است؛ ازجمله  داراي معانی متفاوتی
  2.آید اخالقی می ادي به معناي وارستگیبرابر بردگی و آز

اسـت و   برتـراز آزادي  » آزادگی«است اما  آزادي درمقابل بردگی، اصطالحی حقوقی و اجتماعی  
انسان  هاي  تعلّقات و پایبندي. نوعی حریت انسانی و رهایی  از قید و بندهاي ذلت آور و حقارت باراست

اسـارت در برابرتمنّیـات   . کند رمسیرآزادي روح او، مانع ایجاد مید...به دنیا، ثروت، اقوام ، مقام، فرزند و
وقتی کمال و ارزش انسان، به روح بلنـد و  . است ي بشري ي ضعف اراده هاي مادي، نشانه نفسانی و علقه

  3.همت عالی و خصال نیکواست خود را به دنیا و شهوات فروختن نوعی پذیرش ذلّت وحقارت است
  انسان کرامـت و شرافـت خویش را بشناسد و تـن به پستی و ذلّـت و   آزادگی در آن است که

شـرط نخسـت رهپـویی درمسـیرحق     . انسانی ندهد هاي حقارت نفس و اسارت دنیا و زیرپا نهادن ارزش
  ي مرئی و نامرئی خود را بسته هزاررشته ي تعلقات گسستن ا ست آن که به  ازخویشتن رستن و رشته

پنهـان زنـدگیش را درچنبرخـویش گرفتـه، مقصـدهاي متعـالی را زیـارت         هاي پیـدا و  است و اسارت
  4.نخواهدکرد

  
  ها انسان آید که  هایی پیش می هاي زندگی گاهی صحنه ها و فراز و نشیب همچنین درپیچ و خم
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امـا  . پذیرنـد   به خاطررسیدن به دنیا یا حفظ آنچه کـه دارنـد، هرگونـه حقـارت و اسـارت را مـی      
  1.دهند پردازند هرگزتن به ذلت نمی  را می» آزادگی«ایثار جان بهاي آزادگان که با 

» آزادگـی «است که شامل اخالقی  بنابراین آزادگی و حریت درنهضت عاشورا به معناي وارستگی 
 مـوت «: در روز عاشورا فرمودند  -السالم علیه -امام حسین. شود می» کرامت نفس و بزرگ منشی«و نیز
یعنـی عـزت، کرامـت، شـرافت و آزادگـی      .»مرگ با عزت بهتراز زندگی با ذلت است حیاه فی ذُلٍّ؛ خَیرٌمن فی عزٌّ

  2.است انسان آنقدر ارزش دارد که بدون اینها مرگ بهتراز زندگی 
امام  ي  شعارها و عمل شجاعانه و قهرمانانه. است  مظهرآزادي و آزادگی -السالم علیه -امام حسین

آن امام بزرگـوار در نبـرد   . اوست  کربال بیانگرروح بلند عزت طلب و آزادي خواهدر -السالم علیه -حسین
  3:خواند روز عاشورا هنگام حمله به صفوف دشمن این رجزرا می

  .اَلموت اَولی من رکُوبِ العارِ                والعار اَولی من دخُولِ النّارِ         
  4.نگ است و عار بهتراز داخل شدن درآتش استمردن بهترازآلوده شدن به عار و ن

کرد و مجـروح بـر    اي که دشمن ازهرطرف بر او حمله می امام سبب شد درآن لحظه روح آزادگی
هاي زنان و فرزندان فریـاد بـرآورد و    زمین افتاده بود نسبت به تصمیم سپاه دشمن براي حمله به خیمه

و از روز  نداریـد  اگـردین !اي بر شما اي پیروان خاندان ابوسفیان و«:حضرت فرمود. آزادگی دعوت کند آنها را به 
  5.»ترسید حداقل دراین دنیا آزاد مرد باشید قیامت نمی

او نتوانسـت  . ي به تمام معنا بـود  یک آزاده  دراثرتربیت عمیق اسالمی  -السالم علیه -امام حسین
او بـراي  . ي عصـرخود مشـاهده کنـد   هـا  اسارت را در دست و پاي انسـان  هاي  خاموش بنشیند و زنجیر

  هیچ یک  حرکت ازمدینه، یک حرکت آزادي بخش بود که. ها قیام کرد آزادکردن آنها وگسستن زنجیر
همین که درآغازحرکـت فرمـود کـه مـن     . هاي تاریخ، عظمت ، شکوه و تأثیرگذاري آن را ندارند از قیام
قیـام   -وآلـه  علیـه  اهللا صـلی  -ت رسول اکـرم ازمنکر و احیا ي سنت جدم حضر امربه معروف و نهی براي 

  .کند ازاسارت جهل ،کفر و شرك اعالم می آزاد سازي جامعه  ي قیام خود را براي  کنم، طرح اولیه می
ها ازاسارت جهل و کفـر   انسان زیرا امام معصوم به عنوان مجري دین اسالم ، رسالت آزاد سازي 

  6.کند همه چیزخود را فدا می به این هدف  داند و براي رسیدن و شرك را برخود فرض می
  
1  
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  ي پرداخت تا هرکس دلبسته  منزل به منزل به پاالیش نیروها و همراهان می -السالم علیه -امام
او براي رقم زدن عاشـورایی بـی نقـص و زالل    . هاي دنیا بسته دارد، نیاید خویش است و جان به رشته

  1.اندیشید آزاده می  ی مهذب و یارانیهای اي روشن و بی غبار به قلب وحادثه
درراه مکه به کوفه چندین باربیعت خود را ازاصحاب و یاران برداشت و آنـان را  آزاد گذاشـت و   

  2.شود هرکس با ما بماند شهید می آنها اعالم کرد که  حتی به 
لی لقاءاهللاِ نَفسـه؛فَلیرحل معنـا فَـانّی    من کانَ باذالً فینا مهجتَه و موطّناً ع«:درآغازخروج ازمکه حضرت فرمود

من فردا صبح ازمکه حرکت خواهم کرد هرکس خواستارآن اسـت کـه درراه مـن خـون     ؛ 3راحلٌ مصبِحاً إن شاءاهللاُ تعالی
   .»خویش را نثارکند و مهیاي سفراست، همراه من کوچ کرده و بیاید

. ازروي رضایت و احساس وظیفه و عشق بماننـد  خواست یارانش آگاهانه و می -السالم علیه -امام
 4.توانند همراه شوند و براي دنیامداران و بندگان زر و زور، جـایی نیسـت   درسفرعشاق خدا، عاشقان می

هسـتند،   هـاي بزرگـی   انسـان  ازهمه چیـز و چـه    خواهد، روح رسته  امام براي همسفري، جان آماده می
کنند و همه را به پاي دفاع ازحریم حقیقت قربـانی   را رها می آنهایی که زن و فرزند و زندگی و آرامش

  5.کنند می
آزادگـی او سـبب   . ي کربال حریت و آزادگی حربن یزید ریاحی بود مصداق بارز آزادگی درصحنه

است و موقعیتی  هزارنفري به چهارهزارنفري رسیده یافته و از فرمانده  ارتقاي درجه  اي که  شد در لحظه
  همه چیزپشت   الجوشن به دست آورده بود، به ذي حریث و شمربن  بن ربعی ،عمرو  بن ث ممتازچون شب

او . ي شهادت خریدارشـد  نکرد و بهشت را درسایه و به خاطردنیا و ریاست آن، خود را جهنمی  6.پا بزند
درنبـرد   پیوسـت و صـبح عاشـورا    -السـالم  علیـه  -امام حسین زیاد جدا شد و به  ابن توبه کرد و از سپاه 

   7.دالورانه به شهادت رسید
تـوحرّي چنانکـه مـادرت نـام     «:امام بربالین او حضور یافت و او را حر و آزاده خطاب کـرد و فرمـود  

  8.»اي وآخرت آزاده دردنیا تو به خواست خدا.نهاد
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ا هـ  ازسـتم و طـاغوت   اسـتقالل و رهـایی    خواهان و آزادگـانی کـه درجهـان درراه     بنابراین آزادي
  اسـت،که » آزادگـی  «همـین درس    ي هاي شهداي کربالسـت و درسـایه   جنگند، الگویشان قهرمانی می

  .ي تاریخ ماندگارمانده است همیشه ارمغان عاشورا براي 
و کسـی کـه خـود را    . باشد هاي بزرگ می هاي وارسته و صاحب روح ي انسان این نوع آزادي ویژه

ند و تسلیم اوامر او باشـد، بـراي رسـیدن بـه او ازجـان و مـال و       دربرابرمقام با عظمت پروردگارحقیربدا
. و ازهیچ چیز وهـیچ کـس هـراس ندارنـد    . گذرد تا به مطلوب خویش برسد و اطرافیان خود می  خانواده

اي بودند که براي رسیدن به محبـوب خـود ازهمـه     هاي آزاده و یارانش انسان -السالم علیه -امام حسین
دن زیربارهیچ ذلّت و خواري نرفتند و براین اساس شـیعیان واقعـی آن حضـرت    چیزگذشتند و براي مان

ي خویش سـرخم فـرو نیاورنـد و     هاي زمانه باید ازاین اخالق الهی الگوبرداري کنند و درمقابل ابرقدرت
و درلحظات حسـاس و دشـوار انتخـاب، مـرگ سـرخ و      . تسلیم آنان نشوند بلکه درمقابل آنها قیام کنند

  ي خویش فدا کنند و آن را از قید  و ونین را برگزینند و فداکارانه جان خود را براي جامعهي خ مبارزه
  .بندهاي طاغوت خارج سازند

  
  عزت و کرامت -8

ایـن   هاي بنیادي دراخـالق اسـالمی عـزت نفـس اسـت و در شماراصـول اخالقـی         از ارزش یکی 
ي عزتمندي و با عـزت زیسـتن درانسـان     هرود و اگر روحی ، اصل اصیل و رکن رکین به شمار می ویژگی

ایمـان او ازگزنـد    ي  شود و خانـه  اخالقی در او گذاشته می هاي مسلمان استوار گردد، سنگ زیرین ارزش
  1.گردد  اخالقی مصون و محفوظ می  هاي ها و شبیخون ها، تهاجم بحران

ت و صـعوبت و درمعنـاي   ي عزّت درلغت به معناي، عظمت ، ارجمندي، سرافرازي، بزرگواري،سـخ  واژه
  2.تر، عزّت همان شناخت انسان به حقیقت نقش خود وقراردادن آن درمقام و منزلت خوداست دقیق

بخشد تـا مغلـوب هـیچ چیـز و      می انسان استواري و محکمی  است که به  و دراصطالح آن حالتی 
وادث و رویـدادهاي  نه مغلوب هواي نفس، گناه وتن دادن به پستی، و نه مغلـوب حـ   3.هیچ کس نگردد
هاي زندگی؛ واین گونه سربلندي و استواري را فقط ازخداوند بایـد دریافـت    ها وسختی نیک وبد، خوشی
  4.او دریافت نمود ازآن اوست و آن را از او باید طلب کرد و از راه بندگی  که عزت حقیقی 

  سیاسیرفتار  ي ا درعرصهاخالقی عاشور  هاي ها و آموزه طلبی یکی دیگراز درس  کرامت نفس و عزت
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  . رود باشد و در پیدایش نهضت خونین حسینی عنصر مؤثري به شمار می می
اعـتالي   اي تربیت شودکه  انسان به گونه چرا که یکی ازاهداف مهم تربیت حسینی این است که  

د قائـل  روحی بیابد تا خود را از پستی و فرومایگی به دور دارد وحرمت، شرافت و شخصـیت بـراي خـو   
اي کـه در برابرحـوادث، شکسـت     بـه گونـه  . شود و نیز بزرگـواري خـود را درهمـه حـال حفـظ نمایـد      

ناپذیرگردد و به صالبت و محکمی و استواري دست یابد، و سختی و راحتی، نقمت ونعمـت، شکسـت و   
زبـونی تـن   چنین انسانی  هرگزبه پستی، خواري،  فرومایگی و . او را به سستی و تباهی نکشاند پیروزي 

 -امـام حسـین   ماند، چنانکـه   ها پایدار می ترین مصیبت ها و بزرگ ترین سختی دهد و در برابرسخت نمی
اش بربـاد   هیچ وجه به خواري و زبـونی تـن نسـپرد و دارایـی      این گونه بود، انسانی که به  -السالم علیه

ش با شمشیرها قطعه قطعـه شـد   اسارت درآمدند، بدن رفت، فرزندان و یارانش کشته شدند، خاندانش به
  1.اما روحش استوارو محکم ماند

بخشد وآنان را ارجمنـد وشکسـت    ازآن خداست که به دوستدارانش می چنین سربلندي و عزتی 
ي عـزت، خـود را ازذلّـت     است که با پیوند با سرچشمه سازد وخداوند عزیزاز بندگانش خواسته ناپذیرمی

  2.دوخواري و وابستگی به غیر رها ساز
ــوده   ــرآن فرم ــد درق ــت  خداون ــا   «:اس ــه جمیِع ــزَّه للَّ ــإنَّ الع ــت  ؛3فَ ــزت ازآن خداس ــامی ع ــایی  و. »تم درج

  .»پیامبراو ومؤمنان است و عزت ازآن خدا و؛4العزَّةُ وِ لرَسوله وللمؤمنین وللَّه«:فرماید  دیگرمی
  آموخت که کرامت کرد و می برحفظ عزت وکرامت مردمان بسیارتأکید می -السالم علیه -امام

  ها زیرا بهترین بستر رشد و تربیت انسان. آدمیان نباید شکسته شود و راه حقارت بر آنان گشوده گردد
ي مناسـب   هـا باشـد تـا زمینـه     عزت وکرامت است و تمام شئون تربیتی باید مبتنـی بـرحفظ کرامـت   

ي  ر تربیتـی و بهتـرین میـدان مسـابقه    ي کـا  از این روست که بهترین عرصه. ها فراهم شود انسان تعالی
 اي چنانکـه درآغـاز، خطبـه    5.اسـت  زندگی فراهم کـردن کرامـت و پیشـی گـرفتن در مکـارم اخالقـی       

  6.»اخالق بریکدیگر پیشی گیرید درمکارم اي مردمالمکارِم؛ الناس نافسوا فییاایها «:است فرموده

ایمانی بود و پیروان خـود را ایـن     ت و عزتي کرام خود پیشتاز عرصه -السالم علیه -امام حسین
ي امام جلـوه .سازد ي اخالقی باشد هرگزخود را خوار نمی انسانی که واجد این خصیصه. خواست گونه می
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اسـت کـه    آن حضرت با قیـام خـویش آموختـه   . بارز این گونه زیستن و بر این مبنا تربیت کردن است
و مرگ حقیقی در این است کـه عـزت انسـان زیرپـا     زندگی جز براساس کرامت وعزت، زندگی نیست 

شود و از  بینیدکه به حق عمل نمی آیا نمی «:ي روشنگرخود درکربال فرمود و درنخستین خطبه 1.گذاشته شود
 مـن چنـین مرگـی را   . لقاي پروردگارش را خواهان شـود ) باعزت(است که  شایسته شود؟دراین صورت باطل دوري نمی

  2.»بینم زندگی را جز به ننگ وخواري نمیدانم و  جزخوشبختی نمی
امام تن سپردن به مناسبات اجتماعی ظالمانه و روابط سیاسی و حکومتی سـتمگرانه   در دیدگاه 

است، از هر مرگی بدتراست، زیرا درچنین اوضاع و احوالی حرمـت وکرامـت    که موجب خواري و زبونی
هـاي گونـاگون مـورد تعـدي      هـا بـه صـورت    نشود، و حقـوق انسـا   مردمان به راحتی زیرپا گذاشته می

اي  اي بـه بنـدگی عـده    گـردد و عـده   شـود ، روابـط انسـانی محـو مـی      هتـک مـی   گیرد و دین   قرارمی
است و انسان نباید  ایستادن در برابر این امور، زندگی حقیقی زند که  پس امام فریاد می. آیند دیگردرمی

؛  ۴فـی ذُل َوت فی عزِّخَیرٌٌمن حیـاه ٍ م« :رآغازنهضت خویش فرمودازاین رو د 3.کرامت و عزت خود را بفروشد
ي خود آنگاه که وارد میـدان جنــگ   آن حضرت در اوج حماسه. »با ذلت بهتراسـت  مرگ با عزت از زندگی

  :شـد تا آن زمـان که به شـهادت رسیـد ازجمـلـه رجزهایش این بود
  ؛ارِدخُول النَّ اَولی منْعارالْو              عارِالْ وبِکُر نْرٌمیخَ توماَلْ«                   

  5.»آتش است به مرگ بهتراز زندگی ننگین است و زندگی درننگ ولی همراه با اقرار به حق بهتراز ورود

 در برابرغیرخدا عزیـزو در برابرخــدا  : آموزد که باید اینگونه زیست می -السالم علیه -امام حسین
از این رو، مرگ را به تسلیم باطل شدن تـرجیح داد و دشـمنان خـود را دعـوت نمـود تـا در       .شدذلیل 

همین قیام کرد تا مردمان را به عزتـی بخوانـد    او براي . برابرحق سرخم کنند و خود را از آتش برهانند
  .شان در آن است این جهانی و سعادت آن جهانی  که سربلندي

شـود بـا    که در ابتداي ورود به کربال با تهدید لشکرمواجه مـی  گامی، هن-السالم علیه -امام حسین
 آیـا مـرا ازمـرگ   ؛6اهللا سـبیل  فـی  مرحباً بـا لقتـلِ  ...أفبِالموت تُخَوفُنی «ي زیبا و عزت آفرین خود به عبارت  جمله

  .دآموز میي عزیزبودن و عزت و سربلندي  درس شیوه، با این کالم. »خوشا به مرگ در راه خدا ترسانی؟ می
  روي یکدیگر قرارگرفتند و سپاه عمرسعد از هرطرف هنگام که دو سپاه، رویا  در روز عاشورا آن
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  امام را چون نگین انگشتري درمیان خودگرفت، آن حضرت از هاي  حسینیان را محاصره کرد و خیمه
  خطـاب بـه  اي حماسـی   و درخطبـه  1.میان سپاه خویش بیرون آمد، دربرابرصفوف دشـمن قرارگرفـت  

ایـن    آگاه باشید که«:هاي بیدار و پایبندان به کرامت انسانی و عزت ایمانی فرمود ها و وجدان انسان ي  همه
است و هیهات که ما تن به ذلت وخواري دهیم  فرزند فرومایه، مرا میان دو راهی شمشیر و ذلت قرار داده) ابن زیاد(فرومایه

هـاي پاکـدامن    هاي پاك مادران و انسان ینکه ما تن به خواري دهیم ابا دارند، و دامن،زیرا خداوند و پیامبرش و مؤمنان ازا
   2.»از فرومایگان را برقتلگاه رادمردان مقدم بداریم  دارند که ما فرمانبرداري هاي با غیرت و نفوس با شرافت روا نمی وجان

پـذیرش بیعـت بـا یزیـد      او را بـه  حضرت در روز عاشور اهنگامی که  و در بخشی دیگرازسخنرانی
وگردن نهادن حکومت آن پلید دعوت نمودند و اظهار کردند که در این صـورت امـان خواهـد یافـت و     

   3.آسایش خواهد داشت، امام به دعوتشان این گونه پاسخ داد
شوم و نه مانند بردگان  ذلیالن تسلیم می به خدا سوگند، نه مانند  نه؛4أَقرُّ اقرارالعبید اعطاءالذَّلیل،وال اُعطیهم بِیدي ال الواهللا«

  .»شوم تسلیم حکومت آنان می
  و بدبختی حقیقی در زندگی توأم باخواري و بردگی عزتمندي درکرامت و حقیقی خوشبختی

مظهرعزت الهی با ورو د به کربال نگـاه خـود را بـه زنـدگی، مبـارزه و       -اسالم علیه -و امام حسین .است
اعالم نمـود هرگـزتن بـه ذلـت      امام در روزعاشورا پس ازآنکه  5.ان درس آموزندمرگ بیان کرد تا آیندگ

   :سپارد باخواندن اشعاري، شکست ناپذیري خود و نهضتش را اعالم نمود وچنین فرمود نمی
  فَإن نَهزِم فَهرََّامونَ قدماً                       و ان نُهزَم فَغَیرُمهزّمینا        

   6.ایم و اگرشکست بخوریم فرارنخواهیم کرد اشکست دهیم ازقدیم االیام اینطوربودهاگرما شمار
اوج  پیوسـت وحقیقـت نهضـت او را دریافـت بـه       -اسـالم  علیـه  -بنابراین هرکس به امام حسین

  سخنان یاران. ي وجود دریافت کرامت انسانی و عزت ایمانی دست یافت و شکست ناپذیري را با همه
اي  امـام در آن شـب خطبـه     که این حقیقت است، وقتی  درشب عاشورا گویاي -المالس علیه -امام

  آنان اجازه داد تا بروند، آنان پایداري و شکست ناپذیري خود را بیان کردند و نشان  ایراد کرد و به  
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   1.دهد خورد وتن به خواري نمی دادند هرکس عزت یابد شکست نمی
از سـوي دشـمن امـان نامـه      نخست در برادرانش ظاهرشد وقتی  ي عزتمندي این روحیه چنانکه 
پذیرفتنـد ممکـن  بـود      و برادران آن را رد کردند، اگرامان دشـمن را مـی   -السالم علیه -داده شد عباس

ي عبیـداهللا بـن زیـاد را همـراه      نامـه  جان سالم به در برند ولی عمري، ذلّت رها کردن امام و منّت امان
مرگـت بـاد   «ترین وضع ممکن بود ؛  هم با شدیدترین و صریح  شان نپذیرفتن امان آننماد عزّت. داشتند

خـدا  «: و نیـزدر پاسـخ امـام درشـب عاشـورا چنـین گفـت        2.»لعنت خدا برتو و برامان توبـاد ! اي شمر
هاشـم و دیگریـاران اظهـار وفـاداري      سپس همه بنـی  3»هرگزچنین روزي را نیاورد که پس ازتو بمانیم

  .نمودند
هماننـد   ي عـزّت بودنـد، سـخنانی    کـه تربیـت شـدگان مدرسـه     -السالم علیه -ران امام حسینیا

بـا چنـگ و    .هاي ما به فـدایت  جان.به خدا سوگنداز توجدا نخواهیم شد«: یکدیگرگفتند آخرین سخنشان این بود
  4.»ایم ا کردهاد تکلیف خویش را ایم و کنیم و چون کشته شویم به عهدخو د وفا کرده دندان تو را حفظ می

هـا را   هاي عزت حسینی به راستی پایدار، استوار، وفادار وشکست ناپذیر بودند واین ویژگـی  جلوه
  .در روزعاشورا به نمایش گذاشتند

  اهللا را پس ازعـاشورا هـرچند در قالب نیزعزت آل -السالم علیه -خاندان حضرت سیدالشهداء
آن  ي ذلّت و خواري  یا موضعگیري که نشان دهندهاسارت حفظ کردند وکمترین حرف یا عکس العمل 

 -سالم اهللا علیها -وحضرت زینب -السالم علیه -امام سجاد  هاي خطبه. دودمان باشد ازخود نشان ندادند
حضرت زینب سخنان تحقیرآمیز ابن زیاد را درکوفه با عـزّت  . همه شاهدي برعزّت آنان بود...و سکینه و

جـواب نگذاشـت و    هـاي یزیـد درکـاخ شـام را نیـز بـی       وگسـتاخی . داد و سربلندي پاسخ دندان شکنی
اي «و بـا گفـتن ایـن سـخن کـه       5.ي بلیغی که درکـاخ یزیدخوانـد، او را بـه محاکمـه کشـید      درخطبه
 شـویم و توکرامـت و عـزت    ایـن سـو و آن سوکشـید نمـان خفیـف و خـوارمی       اي با اسیرکردن ما و بـه  کرده یزید،خیال

تـرین و رسـواترین حالتنـد     یزیـد وحکومـت خانـدان او فهماندکـه درذلیـل      ت بـه آن حضر 6»..؟یـابی  می
  .است ازشکوه، عزت وکرامت خاندان وحی نکاسته اي  هایشان ذره وجنایت

  و دیگرعاشورائیان با گفتار و عمل خود به ما آموختندکه برخورد -السالم علیه -امام حسین
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زیرا در فرهنـگ اسـالمی   . ج ازکشورباید از موضع عزّت باشددرداخل وچه درخار مسلمانان با یکدیگرچه 
قابـل جمـع     ذلـت و خـواري بـا مسـلمانی    . مسلمان عزیزاست و هرگز نباید تن به ذلت و خواري بدهد 

براین اساس دو نوع زنـدگی  . اش کامل نیست و مسلمانی که تن به ذلت و خواري بدهد، مسلمانی.نیست
زندگی غیرتمندانـه و بـا عـزّت درپرتوپـذیرش والیـت      . زندگی با عزّت زندگی با ذلّت و: خواهیم داشت 

. خدا و اولیاي خدا، و زندگی با ذلت و خواري در پرتو پذیرش والیت کفر و شرك و دشـمنان خداسـت  
ي باطل  بنابراین ستم پذیري و تحمل سلطه. است همراهی و دوستی با دشمنان خدا ذلّت و خواري   که

و زیربارمنّت دونان رفتن و تسلیم فرومایگان شدن و اطاعت ازکـافران و فـاجران    و سکوت دربرابرتعدي
  1.گیرد  از ذلّت نفس و زبونی و حقارت روح سرچشمه می همه و همه  

آموزند که براي یافتن عزت، سکوت و سازش معنا نـدارد، و بایـد    بنابراین آزادمردان از ثاراهللا می
و براي یافتن عزت راستین با دیـدن  . یت از این آموزه برخورداراستشیعه به برکت نعمت وال. قیام نمود

  2.شوند گیرند و در آفتاب شمس کربالسبزمی  پرچم سرخ عاشورا جان می
است و انسان نباید خـود را در معـرض تحقیـر و تـوهین       پس حفظ گوهر عزت و کرامت وظیفه

شود پرهیزکنـد تـا ازایـن طریـق،      ی وادار میبلکه باید ازکارهایی که به معذرت خواه. دیگران قرار دهد
وجهه و آبرویش صدمه نبیند لذا معاشرت با بزرگان و افراد صالح باعث مصون ماندن از تعرض و توهین 

  .نااهالن و نگهبانی از عزّت نفس است
  

 شجاعت - 9

 وسیاسی  ثاردرخشان اخالقی، فرهنگی،اجتماعی،آ  هاي بسیارارزشمندي که داراي ازخصلت  یکی
برتـري   و ارکـان امتیـاز   از دراسالم به عنوان یکی امامان معصوم بوده و ي همه صول مشترك درزندگیا از

اسـت کـه    ودریـاي نیـک نهـادي    بهـا  گـران   این اصل ازجمله فضـایل  3.است اصل شجاعت شود می یاد
  4.گیرد  آن می از  پشتوانه و شود می سرازیر به سویش مانندجوي دیگراخالق پسندیده

از  نآ  ي دارنـده  و باشـد  مـی  6جـبن  و5وسط تهـور  روحانی که حد است نفسانی و اعت حالتیشج
 بـر او  سسـتی وگسـتاخی   تنـدي،  کنـدي،  جـبن،  ممتازي برخوداراست که عوامل ترس، نفس خاص و

  7.شود نمی مسلط
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نسان در هنگـام سـختی،   شجاعت آن است که ا1؛شده القَلْبِ عنْد البأس الشجاعه«: درجایی دیگر چنین آمده
  .»ناامیدي، خطر، قلبی محکم و استوار داشته باشد

ازگفـتن حـق    انسـان  شود سبب می ،قوت روح است ي صالبت اراده و قلبی که زاییدهي این نیرو
فـداکاري   از و باطـل بپـردازد   با نبرد باطل به مقابله وو ي حق  ههجهنگام موا و برابرظالمان نهراسد در

، غلبه برمشـکالت  با و نبازد را هراس خود هاي ترس و زمینه علی رغم وجود و نباشد كوجانبازي بیمنا
  2.گیري به حق ودرست داشته باشد تصمیم

اولیاي خداست کـه درانجـام رسـالت خـویش ازاحـدي جزخـداي        و انبیا ي این ازصفات برجسته
الهـی   اولیـاي  و ي نفسانی درانبیـا  راین ملکهاگ بدون تردید 3،وال یخشَونَ أَحداً إلّا اهللا .هراسیدند متعال نمی

ظـاهري   قـواي  نظرتجهیـزات نظـامی و   و ستمگرانی که به مراتـب از  جباران با توانستند هرگزنمی نبود
  4.مبارزه کنند آنان بودند تراز قوي

عظمـت   تـرین پایـه سـربلندي و    اساسـی  پیروزي و ترین کلید مهم )شجاعت(ي نفسانی این ملکه
نقـش    حتی مباحث علمی و اجتماع هاي سیاست و درمیدان جنگ بلکه درمیدان ه تنهان هاست و انسان

أشـجع  « :روایات آمده در و اند روحی تقسیم کرده به شجاعت جسمی و آن را دانشمندان، و. کلیدي دارد
   .»برهواي نفس غلبه کند است که ترین مردم کسی شجاع 5الناس منْ غَلَب هواه؛

ي  بال مظاهر شجاعت جسمی و روحی به خوبی نمایان است، بهترین الگـو و نمونـه  ي کر در واقعه
آن حضرت وقتی تشخیص داد باید برضد حکّـام فاسـد   . بود  -السالم علیه -بارز آن شجاعت امام حسین

اموي قیام کند، با تمام هستی به میدان مبارزه وارد شـد و هـیچ عـاملی نتوانسـت او را ازمسـیري کـه       
شـدن  یزیدایسـتاد و پـس ازحتمـی      و با شمار اندك یارانش در برابرانبوه سپاه. بود بازدارد ردهانتخاب ک 

با آن کـه بـه شـهادت خـود و یـارانش      . ترین تردیدي درمبارزه با دشمن به خود راه نداد جنگ کوچک
ي نبـرد   یقین داشت، با اقتدارکامل نیروهاي زیر فرمانش را سازماندهی کرد وباکمال جوانمردي آمـاده 

ازخـود نشـان    درتمام دوران زندگی مخصوصاً در روز عاشـورا چنـان شـجاعتی     -السالم علیه -امام. شد
ي  اندیشــه  همه را به حیرت واداشت، یاران و جوانان او در برابردیدگانش به خون غلتیدنـد ولـی   دادکه 

زارجنگی خود را به کارگرفت اب ي  هنگامی که نوبت رزم وي رسید همه. تسلیم را هرگز به خود راه نداد
  .هاي ناجوانمردانه براو یورش آورد با شیوه به نمایش گذاردکه دشمن ناگزیرشد و چنان رزمی 
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ولـی  . اي بودند کسانی که به جنگ وي آمده بودند، نه مردم کوچه و بازار، بلکه جنگجویانی حرفه
انـد   ردندکه تاکنون کسی را چون او ندیـده آن حضرت به زانودرآمده، اعتراف ک دربرابرشجاعت و دالوري

  1.همچنان شجاعانه و با قوت قلب بجنگد که 
همچنان حملـه   شجاعت پدرش را زنده کرد و به سپاه   -السالم علیه -در روز عاشورا امام حسین

  . کرد می
او را بــه    ترجنگ به پایان برسـد ولـی شـجاعت حسـینی     کرد هرچه سریع عمربن سعد سعی می

نزند درجنگ تن به تن اکثرسپاه خود را ازدست خواهـد داد   اقدامی  انداخت و دید اگردست به وحشـت 
آنچنـان تیـر   . اوحمله کنیـد  ازاطراف به  را زیرپاگذاشت و به تیراندازان دستوردادکه  تمام قوانین نظامی 

دربرابـرش صـف    برامام پرتاب کردندکه بدن مبارکش پرازخارهاي تیرشد و از نبرد بازایسـتاد دشـمنان  
برابرامام قرارگرفت وگفت اي فرزند علی تا کـی   شام در  ازفرماندهان نظامی» تمیم بن قحطبه«کشیدند

خـواهی بـا شمشـیرت بـا بیسـت       فرزندان و یارانت همگی کشته شدند و تو باز مـی . »کنی مقاومت می
 «:فرمود-السالم علیه -؟ امام هزارنفر بجنگی

 -کنـی؟ امـام   زیاد سـخن مگـو پـیش بیـا ببیـنم چـه مـی       : گفت آن فـرمانده، باکـمال جسارت
. برآورد و با شمشیرخود آنچنان برگردنش زدکه پنجاه ذراع سرش پرتاب شـد  بانگ بلندي  -السالم علیه

: یکی دیگراز فرماندهان به نام یزید ابطحی که لعنت خدا براو باد فریـاد زد . ابن سعد به هم ریخت سپاه 
 -السـالم  علیـه  -کنید؟سپس خود به جنـگ امـام   اید و فرارمی رد با یک نفر فروماندهواي برشما آیا از نب

شناسـی   آیا مـرا نمـی  «:امام  فرمود. سعد شادمان شدند ابن ازاین رو سپاه . او درشجاعت مشهور بود. آمد
ه ازاو سـبقت گرفتـ    -السـالم  علیه -وشمشیربرامام کشید،امام پاسخی نداد»آیی باك به سویم می که بی

   2.ازفرق سربه دو نیمش کرد چنان با شمشیر برسراوکوبیدکه
  :گوید  از راویان کربال می یکی

آیا من به جنگ شما آمدم یا شما به جنگ من آمدید؟ آیا من راه شما را بستم یا شما راه مرا بستید؟شما یـاران  
  .»ودـوشماجزشمشیر نخواهد ب وکسانم راکشتید ومیان من

 ندیدم درحالی که تمام یـاران و   -السالم علیه -ترازحسین ترو شجاع سی را قویدلبه خدا سوگند هرگزک
لشکریان ابن سعد بـراو  .فرزندان او و خاندانش شهید شده بودند و دشمن گرداگرد او را احاطه کرده بود

 ازکرد همه  کشید وبرآن لشکرسی هزارنفري حمله می او شمشیر می کردند؛ اما به محض این که  حمله می
ي خـود   مرکزحملـه  بـه جایگـاه و    -السـالم  علیـه  -پـس امـام  .کردنـد  میمقابل شمشیرآن حضرت فرار 

  3».العظیم العلی باهللا إلّا قُوةَالحولَ وال«:رمودف  گشت و می  بازمی
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دانسـت کـه شـهید     تنها شده بود ومـی   -السالم علیه -امام حسین ها درحالی بودکه  این دالوري
شجاعانه ودالورانه تا آخـرین نفـس جنگیـد وپشـت بـه دشـمن نکـرد ودرس حماسـه          خواهد شد ولی

یـاران عاشـورایی   . یادگارگذاشـت  ي سپاهیان اسالم به ویژه شیعیان به  همه  ودالوري وشجاعت را براي
ایـن آیـه قـرآن کـریم      نشسـته بودنـد واز بهتـرین مصـداقهاي       -السـالم  علیـه  -درکالس امام حسـین 

و ؛1زادهم الَّا إِیمناً وتَسلیماً ما ءا المؤمنونَ االحزاب قالوا هذا ما وعدنَااهللاُ و رسولُه و صدقَ اهللاُ و رسولُه وولَما ر«:بودند
جنگی است که خدا و رسول او ازپیش به ما وعده دادند وخدا  همان این مؤمنان چون لشکرو نیروهاي کفاررا دیدندگفتند

   .»و اطاعت نیفزود ند وآنان را جزایمانورسول او راست گفت
جنگیدند، ازمرگ هراسی نداشتند و در برابردشمن سست  یاران امام حسین به عشق شهادت می

  ازخود نشان داد، یا شجاعـت و شـهامـتی کـه رشادتی که حضرت مسلم بن عقیل درکوفه . شدند نمی
ران امام ازخود نشان دادند بیانگرآن اسـت کـه   وحضرت قاسم و دیگریا  -السالم علیه -ابوالفضل العباس 

  .ها بودند ترین انسان آنان از شجاع
لـذا تـرس   . شیرمردان کربالیی کانون ایمان بودند و دل و جانشان لبریـزاز عشـق بـه خـدا بـود     

  از دشمنان را به دوزخ  آنها درحال تهاجم کشته شدند و تا تعداد زیادي ي  درجانشان راهی نداشت همه
  2.دند، شهید نشدندنفرستا

بودندکـه شـجاعت و     -السـالم  علیـه  -هاي شجاعت عاشورا، حضرت عباس ازبهترین مصداق یکی
آنگاه که شـمر امـان نامـه بـراي عبـاس و بـرادرانش آورد، بـا        . دالوریش بین خاص و عام مشهور است

تـو بـه مـا     خدا آیا اي دشمن! ي تو لعنت خدا برتو و برامان نامه! بریده باد دستانت«:او فرمود باکی وشجاعت به  بی
وفرمانبر ملعونان و ملعون  برداریم ومطیع -علیها اهللا سالم -گویی که دست از یاري سید وسرورمان، حسین پسرفاطمه  می

   3.»زادگان شویم
 ازشـمایکی از  هریک«:اصحاب خود فرمود شب عاشورا به   -السالم علیه -امام حسین  و هنگامی که

   4.»این لشکر به حال خود بگذارید مرا با خود بردارید ودراین تاریکی شب پراکنده شوید ومرا با مردان اهل بیت
بـود و    -السـالم  علیه -نخستین کسی که با شجاعت و دلیري پاسخ امام را داد، حضرت ابوالفضل

حـی یـاري   روز عاشـورا اصـحاب را از نظـر رو     -السالم علیه -عباس. دیگراصحاب نیزاز او تبعیت نمودند
  او درهمین راستا به برادران مادري خود عبداهللا، جعفر، عثمان. کرد تا درمبارزه مقاومت نشان دهند می
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یاري دین خدا با دشمنان نبرد کنید زیـرا یقـین     اینک به میدان کارزار درآیید و مخلصانه در راه: گفت
   1.دارم ازاین عمل زیانی نخواهید دید

-و یـارانش چیـره گشـت عبـاس      -السـالم  علیـه  -گـامی کـه تشـنگی برامـام    در روز عاشورا هن
. آب فرسـتاد  ي  اتفاق سی سوار و بیست پیاده با بیست مشک بـراي تهیـه   را فراخواند و به  -السالم علیه

زبیدي و یارانش که نگهبان فـرات بودنـد    حجاج  بن وقتی مشکها را ازآب پرکردند، هنگام بازگشت، عمرو
هـالل پراکنـده    و نـافع بـن    -السـالم  علیـه  -ي حضرت ابوالفضل ولی با حمله. ن آنان شدندمانع آب برد

  2.ها رساندند شدند و یاران شجاع امام آب را به خیمه
هـیچ وجـه    دانست به  اي بود که لشکردشمن می به گونه  -السالم علیه -شجاعت و دالوري عباس

پـس از بریـدن    هـا کمـین کردنـد و    ین رو پشت نخـل علی مرتضی نیست ازا قادر به رویارویی با فرزند
نـه تنهـا الگـوي      -السـالم  علیـه  -حضـرت ابوالفضـل  . رسـاندند  دستان مبارك حضرت، او را به شهادت

الگوي شجاعت وشهامت روحی بود ویـاران و بـرادران خـود را ازلحـاظ معنـوي       بلکه  شجاعت جسمی، 
  3.ان حمایت کنیدگفت ازامام و سرورت  کرد و به آنان می تقویت می

  است کـه شجاعـت»عابس« -السالم علیه -یکی دیگر ازالگوهاي شجاعت در لشکرامام حسین 
امـروز روزي اسـت کـه بـا     : او در روز عاشورا با خویش گفـت . بود روحی و جسمی را درخود جمع کرده

و پـس ازآن کـار و   اجر پروردگارتالش کرد چون امروز پایان کاراسـت   ي توان باید براي رسیدن به  همه
شرفیاب شـد و اینگونـه    -السالم علیه -این را گفت و به محضرامام. تالشی نیست و باید حساب پس داد

یا اباعبداهللا، به خداقسم بر روي زمین چه درنزدیـک وچـه در دور، کسـی    : عرض ارادت و اخالص نمود
زي عزیزترازجـانم و خـون جـاري    دفـاع ازتـوچی   است و اگربراي تراز تو براي من نمانده عزیزترو محبوب

هـدایت   دهم که برراه  اباعبداهللا شهادت می سالم برتو اي : آنگاه گفت. کردم دررگهایم داشتم، فدایت می
وقتـی  : گویـد   تمیم همدانی مـی  ربیع بن. آنگاه با شمشیر به سوي دشمنان شتافت. تو و پدرت استوارم 

تـرین   دانسـتم ازشـجاع   هـا داشـتم، مـی    ازاو درجنـگ   اي کـه  عابس را دیدم او را شـناختم و بـا سـابقه   
مبـادا  . این مرد، شیرشیران است ایـن پسرشـبیب اسـت   : ازاین رو به سپاه عمرسعدگفتم . هاست انسان
شـود؟ ولـی کسـی     زد،االرجل؟ آیا مـردي پیـدا نمـی    عابس مکرر فریاد می. ازشما به طرف او برود کسی

سـنگبارانش کنیـد عـابس چـون دیـد ازهرطـرف بـه        : یادزدعمرسعد فر. کرد به میدان برود جرأت نمی
بـه خـدا   : گویـد   ربیع می. شود،کاله و زره خود راکنارگذاشت و برآنها حمله کرد می سویش سنگ پرتاب

  قسم دیدم درآن حال بیش ازدویست نفررا پراکنده کرد و سرانجام ازهرطرف براوحمله کردند و او را  
  گفت  اي دیدم که با یکدیگر نزاع کرده ، هرکسی می آنگاه سراو را در دست عده. به شهادت رساندند
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بایکدیگرنزاع و مخاصمه نکنید به خدا قسم کشـتن عـابس کاریـک    : عمرسعدگفت. ام من عابس راکشته
   1.با این کالم به نزاع آنها خاتمه داد. نفرنیست

تشنه کام و برهنه در باران سـنگ ، هماننـدکوه بـا صـالبت     است که پیري  چنین نبردي حماسه
اگرسنگ و هجوم دسته جمعی نبو د هیچ کس توان مقابله با او  بجنگد ودشمن خود اعتراف می کندکه

  .را نداشت
. ي کربالسـت  آموزد شجاعت امام و یـارانش درصـحنه   که عاشورا به ما می  بنابراین درس دیگري

هزارنفـري دشـمن قرارگرفتـه بـود ولـی       قلیل یاران درمقابل لشکرسی و سـه   امام با وجودآنکه با تعداد
ي آنهـا   هراسی به خود راه نداد وشـجاعانه درمقابـل ظلـم سـتمگران و جنایـات وحشـیانه        ترین کوچک

ي حق و باطل بایدبه نبرد با باطل بپردازیم و  هنگام مواجهه ما نیزبه پیروي ازعاشورائیان. ایستادگی کرد
هـاي زنـدگی    ي عرصـه  و در همـه . ها هیچ ترسی به خودراه ندهیم تمگران و فزونی امکانات آنازظلم س

فردي و اجتماعی خود به ویژه در ابالغ احکام و دسـتورات الهـی بـه مـردم، در فریادهـا و سـکوت، در       
گویی شجاع باشیم؛ زیرا سالمت و سربلندي و سیر به سـوي   خواهی و حق طلبی، در راستی وحق عدالت

   .شود تعالی و زندگی حقیقی در پرتو شجاعت حاصل می
  

 حجاب و عفاف -10

 است که براي حفـظ  حجاب از احکام دینی. شود ي عفاف او تامین می کرامت انسانی زن در سایه
نهضـت عاشـورا   . اسـت  اخالقـی تشـریع شـده     هـاي  از آلـودگی  عفت و پاکدامنی زن و نیزحفظ جامعـه  

  2.آن حجاب و عفاف زن مسلمان جایگاه خود را پیدا نمود  ي بودکه درسایههاي دینی  احیاي ارزش براي

آنـان    اخالقی تربیتی نهضت عاشورا حضور زنان همراه با تعهد و پایبنـدي  هاي بارز الگوي از جلوه
ها و مراعات مسائل حجاب و عفاف است این نکته نشانگراین است که حضور زنـان در بیـرون    به حرمت

دفاع ازحق و والیت به شرط آنکه حریم عفاف و حدود الهی رعایت شود ممنـوع نیسـت،    از خانه برا ي
 ي چه بـا سخنانشـان وچـه بـا نحـوه      -السالم علیه -اهل بیت امام حسین. است  بلکه گاه الزم و ضروري

بودند اگر چه سـپاه کوفـه، بـه حـریم     ) متانت و عفاف(عمل خویش در سفرکربال منادي این گوهرناب 
ي عظـیم و اداي رسـالت حسـاس و خطیـر      اما آنها در عـین مشـارکت درحماسـه   3.کرد حرمتی یآنان ب

  .ي همگان شدند اجتماعی، متانت و عفاف را مراعات کردند واسوه
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  هم چنین رفتار توأم با عفاف و رعایت حجاب همسران و دختران شهداي کربال و حضرت زینب
توانست مراقب حفـظ شـوؤن    نیزتا می -السالم علیه -و امام سجاد. اسالم بود ي عملی متانت بانوي نمونه

این زنان بفرسـت، اگراهـل     مرد مسلمان و پاکدامنی را همراه: ابن زیاد گفت و درکوفه به . آن بانوان بود
  1.تقوا هستید

آنان آمده بودند فریـاد   ي مردم به تماشاي  همه در جمع انبوه حاضران درکوفه وقتی » ام کلثوم«
و رسول شـرم   آیا از خدا! اي مردم کوفه 2حرمِ رسول اهللاِ؛ اَنْ تنظروا الی اهللاِ و رسوله  اَما تَستَحونَ منَ یا اهلَ الکوفَه «: دز

  .»کنید دودمان پیامبرنگاه می کنید از این که به حرم و نمی
اي  مـا را از دروازه : به شام  به مأمور بردن اسیران گفـت  -علیهم السالم -و هنگام ورود اهل بیت

دارید  اهل بیت دورتر نگه هاي  اجتماع کمتري باشد و سرهاي مطهرشهدا را از میان کجاوه وارد کنیدکه 
  اما شمرکه پلیـدي ذاتـی  . اهل بیت پیامبرنگاه کنند ي  آنها پرداخته وکمتر به چهره تا مردم به تماشاي 

  ي ساعات وارد رد و اسیران را از دروازهک او عمل ي  او نمایان است کامالً برعکس خواسته
   3.دمشق کرد

  هتک حرمت و دفاع ازحجاب به  -علیها اهللا سالم -ي دیگر، اعتراض شدید حضرت زینب نمونه
 کـه  آیـا ایـن عـدالت اسـت    ! اي یزیـد «: اي بی نظیر ایراد فرمودکـه  حضرت زینب درکاخ یزید خطبه. است 
 گردانـی،   شـهر مـی   اي ولی دختران پیامبر را به عنوان اسیر شهر بـه  ها قرارداده همسران وکنیزان خودت را در پشت پرده 

آنـان را تماشـا    ي  و نزدیـک چهـره   اي که دور همگان قرار داده هایشان را درمعرض دید حجاب آنها را هتک کرده، چهره
  4.»کنند می

 -السـالم  علیـه  -حسـین هم خاندان امـام    است که ها نشان دادن این نکته هدف از نقل این نمونه
نسبت به حجاب و عفاف خویش مواظبت داشتند و هم از رفتاردشمن در این که حریم حرمـت عتـرت   

بـا   . کردنـد  پیامبر را نگاه نداشته و آنان را در معرض تماشاي مردم قرارداده بودند به شـدت انتقـاد مـی   
از شهري بـه شـهري و از دیـاري بـه     ازمنزلی به منزلی،  آنکه اسیردشمن بودند و داغدار و مصیبت زده 

  ي یک زن پاکدامن و  بردند، با نهایت دقت، نسبت به حفظ شأن و مرتبه آنان را می دیاري
 و هاي افشاگرانه داشتند و ازانجام رسـالت و تبیـین   و در همان حال نیزسخنرانی. متعهدمراقبت داشتند

   سیاسی درعین مراعات حجاب و عفافاجتماعی  این حرکت. ماندند دفاع از اهداف شهدا، بازنمی
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هـاي   که با حضـوردر فعالیـت   1.ي شرایط است ها و همه ي دوران براي بانوان در همه می باشد و درسی
. توانند از حریم حق دفاع کننـد و عفـاف و حجـاب خـود را نیـز مراعـات نماینـد        اجتماعی سیاسی می

رود افراد بیگانه به حریم شخصی خود جلـوگیري  همچنین با رعایت کردن پوشش و حجاب، انسان از و
  .رسد ي آن فرد به آرامش روحی و مصونیت ازگناه می کند و درسایه می
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  هاي اخالقی اجتماعی درعاشورا آموزه
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  هاي اخالقی اجتماعی در عاشورا آموزه
  
امـا  . ظ شود، خداوند متعال غرایزي را درنهـاد آدمـی قـرارداد   براي آنکه حیات مادي انسان حف 

هاي مـادي خالصـه    هاي او نیزدرغرایز وکشش شود، میل چنانکه حیات انسان منحصربه عالم مادي نمی
هاي دیگري دراو وجود داردکه براساس توجه بـه خـود و تـأمین احتیاجـات و منـابع       گردد وکشش نمی

قراردارد؛ ازقبیل دوستی و محبت نسبت به همنوعـان، ایثـار و فـداکاري    فردي نیست، بلکه درافقی برتر
هـا کـه توجـه انسـان را بـه طورآگاهانـه        ازاین نـوع نگـرش  . در راه دیگران و مهر و عطوفت و مانند آن

ایـن  . شـود  تعبیرمـی » ي انسـانی  عاطفـه «گردانـد، بـه   خارج و به سمت غیرمعطوف مـی » خود«ازمحور
ی است ازجمله امتیازات عالم انسانی، و دراصـل پوتـوي ازبعـد الهـی و ملکـوتی      استعدادکه موهبتی اله

  .انسان است
استعداد عاطفی درانسان، با تضعیف خودخواهی و سوق دادن انسان بـه سـوي کمـاالت موجـب     

ي کمـاالتی اسـت کـه براسـاس دیگرخـواهی       این فضـایل، شـامل کلیـه   . شود رشد فضایل درانسان می
ازقبیل محبت و دوستی، ایثار و فداکاري، عفـو وگذشـت، تواضـع و فروتنـی،     . آید یدرانسان به وجود م

  .سخاوت، تعاون وهمکاري وبطور کلّی تقدم غیربر خود
درتعالیم اسالم خدمت به مردم و توجه به اخالق اجتماعی به عنـوان عـواملی کـه درتعـالی     

ک بعد اجتماعی اسالم ازبعد روحانی کند تلقّی شده است و تفکی وتکامل روحی انسان نقش ایفا می
بنـدگان خـدا از    ازاین رو رعایت آداب زندگی و ایثار وفداکاري براي. و نفسـانـی آن ممکن نیست

ي اسالمی شـمرده   ي روح انسان و جامعه هاي یک مسلمان واقعی و از وسایل تعالی و تزکیه ویژگی
  .شود می

تـرین افـراد    ت اخـالق اجتمـاعی اسـالم ازبرجسـته    ازنظرعاطفی ورعای -السالم علیه -امام حسین
و این خصلت درارتقـاء شخصـیت اجتمـاعی    . جهت مورد توجه مسلمانان قرار دارد به همین. روزگاربود

مؤثر بوده وبه نحوي درپیدایش قیام آن حضـرت ودر برآینـد قیـام، نقـش ایفـاء       -السالم علیه -حضرت
  .کرده است



  

اینـک در راسـتاي همـان    . اخالقی فردي مطالبی بیـان شـد   هاي دربخش گذشته درمورد آموزه
  .دهیم را مورد بررسی قرارمی» هاي اخالقی اجتماعی درعاشورا آموزه«هدف، برخی از

  
  ادب -1

از اهمیـت   باشـدکه   هاي ماندگار و بسیار ارزشمند دانشـگاه عاشـورا درس ادب مـی    از درس یکی 
اصـحاب، اقـوام و نزدیکـان امـام      اي مشـترك درتمـامی   هـ  و ازجمله ویژگی. است خاصی برخوردار بوده

آن حضـرت بودنـد، همـین درس      ي ي سرور خاطر و روشنی دیده که به حق مایه -السالم علیه -حسین
 -ابتـدا مظـاهر ادب در وجـود مقـدس امـام     . کـرد  ادب بودکه با درخشـش بیشـتري جلـب توجـه مـی     

هاي شـیرین مراعـات ادب در    اي ازجلوه سپس به پارهو مردان و زنان، خاندان بنی هاشم و  -السالم علیه
  1.شود یاران باوفاي آن حضرت اشاره می

ادب را رعایت کرد و نخست به   زیـارت مرقـد    هنگام خروج از مدینه  -السالم علیه -امام حسین
 -اطمـه و نیز شبانه به سراغ قبرمـادرش ف . رفت و با او خداحافظی کرد -وآله علیه اهللا صلی -شریف پیامبر

همه بزرگواري، فـداکاري و عواطـف مـادررا بـه       رفت و در برابرتربت پاکش ایستاد و آن -علیها اهللا سالم
 -السـالم  علیـه  -آخرین بار با مادر وداع نمـود و بـه سـراغ قبـر بـرادرش امـام حسـن        خاطرآورد و براي 

  2.رفت،نماز خواند و با او خداحافظی کرد
نمـود، امـام    کرد و یا او را نفرین مـی  توهین می -السالم علیه -ماما در روز عاشورا هرگاه کسی به 

وقتی درکربال شمرجلو آمـد  3.شد کرد و هیچگاه کالم مخالف ادب از او صادرنمی تنها به خدا شکایت می
آنها امان دهد حضـرت    وخواست به. عباس، عبداهللا، جعفر و عثمان: 4کجایند پسران خواهرمن: فریاد زد
ایـن کـالم امـام     5.»هاي شماسـت  ازدایی  اوشخصی فاسق است زیرا او یکی ابش را بگویید هرچند که جو«:فرمودند

  .ادب را رعایت کند بیانگرآن است که انسان باید دربرابردشمن نیز
  هاشم مطالبی  هاي فروزان بنی امام، پیرامون ادب سه تن ازستاره  پس ازاین مختصر راجع  به

 -السـالم  علیـه  -الحسین ادب درجمع یاران و خویشان حضرت اباعبداهللا تاز کوي اولین یکه. کنیم بیان می
  سال30اوکه مدت بیش از.است-السالم علیه -ي جاوید ادب درعجم وعرب حضرت عباس واسطوره
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داشـت هرگـز او را بـرادر     -السـالم  علیه -برادري با سرور وساالرآزادگان و مجاهدان حضرت امام حسین
  کرد مگر یک بار، آن واره با عنوان سیدي و موالي با عزیز زهرا گفتگوي عاشقانه را آغاز مینخواند و هم

درعالم معنا  -علیها اهللا سالم -ي بزرگواري وعنایت کوثر قرآن وکلید دعا، حضرت زهرا هم پس ازمشاهده
1»یا اخا ادرك اخا«.نظیرخویش برادر را صدا زد و در آخرین لحظات جانبازي بی

   
ادب درعاشورا، همسرالیق و ارجمند حضـرت امـام حسـن     ي آفرینان صحنه دیگر از حماسه یکی

ي  باشدکه با وجود آن که جهت پذیرش خواسته ، مادرجناب قاسم بن الحسن می -السالم علیه -مجتبی
خواهش کرد و با رضایت خاطرقاسم را بـراي دفـاع از حـریم امامـت      -السالم علیه -قاسم از امام حسین

ي یادگار برادرش را به خیام آورد و درکنار اکبرنهاد ازحیـا   امام جنازه هنگامی که  ی میدان کرد، ولیراه
امام احوال وي را جویا شد و مطلع شدند به خاطرمراعـات   اش بیرون نیامد تا آنکه  وادب خویش ازخیمه

ادب و شخصـیت واالي ایـن   .داش بیرون نیامد تا امام فرمودنداو را ازخیمه بیرون آوری حال امام ازخیمه
آقا جان : چرخید وعرض کرد  -السالم علیه -ابتدا چند مرتبه دور امام حسین ارجمند را بنگریدکه  بانوي

ي فرزنـد رفـت، مظهـري دیگـراز ادب خـود را بـه نمـایش         قربانی ما را بپذیرید وآنگاه که بر سر جنازه
هاي خـونین   ت و در پایین پایش نشست و چکمههاي قاسم به باالي سرش نرف احترام عمه گذاشت و به 

  .فرزند را درآغوش کشید
ادب درکربالسـت بـا وجـودآن کـه دو      هـاي  یکـی دیگـر از اسـوه    -علیهـا  اهللا سالم -حضرت زینب

ازکوفه تا شام، ازشام تـا   اسالم و والیت کرد،  لکن از کربال تا کوفه، پسرعزیزخود را دررکاب برادر فداي 
ازفرزنـدان خـود برزبـان جـاري نکـرد وهمیشـه        ا مدینه و حتی در دوران تبعید اسـمی  کربال، ازکربال ت

یاد ونام سرور و ساالرآزادگان را ورد زبان کـرده، در کنارمـدال فخرجهـاد و رسـالت فرهنگـی       وهمیشه 
  2.است عاشورا مدال ادب را نیز ازآن خود کرده

از مظـاهر ادب دریـاران امـام      هـایی  نمونهبراي اینکه با ادب عاشوراییان بیشترآشنا شویم به ذکر
  .کنیم  اشاره می

ترین الگوهاي عاشوراي حسینی حربن یزید ریاحی است اولین فرمانـده سـپاه کوفـه در     از جامع
آ ن حضرت را مجبورکرد مسیرخود را ازکوفه به سمت کربال تغییردهـد و سـرانجام     رویارویی با امام که

الگـویی   دنیا یا آخرت موفق شد، نـه تنهـا خـود را نجـات دهـد بلکـه        با انتخابی صحیح در امرگزینش
ا زحـر   -السـالم  علیـه  -امـام   وقتـی کـه  3.ي بعدگردد اعصار و ازمنه ي نصوح درتمامی شایستـه براي توبه

   است و براي مقابله با امام کوفه ي سپاه آمدي، حر هرچند فرمانده یاري ما یا به جنگ ما پرسد به   می
1  
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گوید من مأمور به جنگ با شـما نیسـتم ولـی مـأمورم از رفـتن        کند و می بود، اما مراعات ادب می آمده
به کوفه جلوگیري کنم حال راهی را انتخـاب کنیـد کـه بـه کوفـه خـتم نشـود و بـه مدینـه نیـز           شما 

  1.بازنگردي
مادرت بـه  ! ک اُمکثَکَلَتْ«:در برابرکالمی از حرفرمودند -السالم علیه -امام درجایی دیگر وقتی که 

ي عـاطفی بسـیار    هرچند مطابق رسم عرب به دلیـل تعصـب و رابطـه    2.»خواهی عزایت بنشیند چه می
بـه خـدا   : دادند حر مراعات ادب کرد و عـرض نمـود   العمل شدیدي نشان می قوي با مادر، اعراب عکس

توانم نام مادر  دادم ولی نمی می برد هرکه بود پاسخش را از عرب، جز تو نام مادرم را می سوگند چنانچه 
  3.شما را جز با نیکی ببرم

  رحمک أذِّن«:که وقت نمازظهر فرا رسید امام به موذن خود حجاج بن مسروق فرمودند و هنگامی
تـو بـا    :و بعـد بـه حـرّ فرمـود     4.»و أَقم الصاله حتّی نُصلِّی؛ خدا تو را رحمت کند اذان واقامه بگو تا نمازگزاریم اهللاُ

بعد از اتمـام   5.خیرما به شما اقتداخواهیم کرد: گزاري ؟ حرّ با ادب تمام پاسخ داد  اصحاب خود نماز می
  . امام گوش فرا داده و سکوت کامل را مراعات کردند  نماز حرّ و یارانش به سخنرانی

وبـه گرفـت و   آگاهانـه تصـمیم بـه ت    و در روز عاشورا بعد از آن که حربا فکري صحیح و انتخابی 
او اذن میـدان   واقع شد حر با تضرع از امام خواسـت تـا بـه     -السالم علیه -ایشان مورد قبول امام ي  توبه

امـام بـه    6.امام گفت االن زمان آن فرارسیده که من بـراي جانبـازي در راه تـو اقـدام نمـایم      دهد و به 
از دالوران و شجاعان دشمن را بـه درك   يي میدان داد حر پس از نبردي جانانه که تعداد زیاد حراجازه

با دستان مبارك خـود   -السالم علیه -فرستاد خودبه شهادت رسید و پیکر پاك او را نزد امام آوردند امام
؛ تـو آزاد  7.أنت الحـرُّ کمـا سـمتک أُمـک حـرّاً     « :او فرمود او برداشت و خطاب به  ي  گرد و غباراز چهره

  ».مادرت تو را  آزاد نامیدگونه که  همان  مردي
شود بعضی بـراین باورنـد کـه عنصـرادب درتعیـین       یابی می وقتی که عوامل این توفیق حرّ ریشه

   است و شاید ازاموري که درهـدایت و نجـات او و در پایـان کـار روي      سرنوشت حرنقشی به سزا داشته
  همین احترام و رعایت ادب قبل از   و توبه کردن نقش بسزایی داشته -السالم علیه -امام آوردن به 
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  1.است بوده -السالم علیه -ازپیوستن به امام
ادب درنهضت عاشورا حبیب بن مظاهراست که نهایـت عشـق خـود را بـه      هاي یکی دیگر از اسوه

خرد و محاسـن خـود را خضـاب     او قبل از حرکت ازکوفه حنا می. والیت وامامت به نمایش گذاشته بود
اردوگـاه امـام    سپاه دشمن به سبب پیري وي را شماتت نکنند و نگویند که سربازي پیر بـه   کند، تا می

  از اصـحاب و جوانـان    رسـید، مـورد اسـتقبال جمعـی     آمد و زمانی که به کـربال     -السالم علیه -حسین
م پیـر،  اسـتقبال ازغـال   است که بـراي   کرد که خدایا کار امام به کجا رسیده هاشمی قرارگرفت، گریه می

 -رسد و حضرت زینب کبـري  امام می  اردوگاه  به همراه اصحاب به  و وقتی. فرستد  یاران وخویشان را می
زمـانی کـه   . رسـاند   او سالم می  شود به یاران امام مطلع می  از ماجراي پیوستن ایشان به -علیها اهللا سالم

گویـد مـن    پاشـد و مـی    برفرق خود میگیرد و   ازخاك می رسانند کفی  سالم آن حضرت را به حبیب می
   2.امیرعرب برمن سالم برساند چه کسی باشم که دخترکبراي 

 -هـالل یـار و صـحابی و تربیـت یافتـه در دامـن تربیـت حضـرت علـی          ها نافع بـن  از دیگراسوه
آن مجاهد در میادین نبرد جمل، صـفین و نهـروان دررکـاب حضـرت امـام عارفـان       . است -السالم علیه
  .بود درامرآب رسانی  -السالم علیه -او از قاریان ممتاز قرآن و از همکاران حضرت عباس. یدجنگ می

گذشت شـنیدکه    می  -السالم علیه -امام حسین ي  از کنار خیمه شب عاشورا نافع به طورتصادفی 
اي؟  ا آزمودهپرسد آیا اصحاب خود ر  با حالتی نگران از برادر مهربانش می -علیها اهللا سالم -حضرت زینب

. ام  جواب داد، من آنها را امتحـان کـرده   -السالم علیه -گذارند؟ امام حسین  آیا اینها فردا تو را تنها نمی
سخت منقلـب شـدکه بـا     -علیها اهللا سالم -چنان نافع از شنیدن این پریشانی خاطرحضرت زینب کبري

مـه نشسـته و شمشـیر برهنـه     حبیـب مقابـل درخی   سرعت خود را به حبیب بن مظاهر رسـاند و دیـد  
دردست دارد از نگرانی حضرت زینب گفت و پیشنهاد کرد که او اصحاب را جمع کند وخاطراهل حـرم  

آنگــاه نــافع از یــک طــرف و حبیــب از طــرف . را مطمــئن ســازند -علیهــا اهللا ســالم -و حضـرت زینــب 
خیـام اهـل حـرم آمدنـد و     آنان با هم به جلـوي    دیگراصحاب را جمع کردند و پس از رساندن ماجرا به

حبیب ندا داد اي بانوان حرم عصمت و اي پردگیـان ودایـع رسـالت اینـک ایـن شمشـیرهاي غالمـان        
ي سوئی به شما  هرکس که اراده  آنها را درغالف نکشند مگر درگردن  اندکه شماست که سوگند یادکرده

هـاي دشـمنان شـما     در سـینه  انـد آن را  خـورده  هاي غالمان شماست که  قسم داشته باشد و این نیزه
بیرون رویـد، اهـل حـرم بیـرون آمـده و      : اصحاب را شنید و به اهل حرم فرمود امام صداي. پرتاب کنند

فرزندان فاطمه حمایـت   مردان از اي پاك؛3حاموا ایُها الطیبون عن الفا طمیات«:اصحاب را تشویق کردند و فرمودند
   .»کنید
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وخت این است که انسان باید درهمه حـال چـه درمقابـل دوسـت     توان آم درسی که ازعاشورا می
وچه درمقابل دشمن ادب را رعایت نماید چه بسـا ممکـن اسـت کـه مراعـات ادب درتعـامالت، سـبب        

بنابراین انسان با تربیـت شایسـته یعنـی ادب درگفتـار وکـردار، مراعـات       . همراهی و اطاعت افراد شود
ي  تواند دلها را جذب خـود نمایدکـه ایـن خـود نشـانه      می) هکوچک وبزرگ، آشناو غریب(حقوق دیگران

  .ایمان وتقرب به خداو محبوبیت نزد خالق وخلق است
  

  تواضع وفروتنی-2
از تعـالی   اي است که  ، ازصفات پسندیده»فرو دانستن خویش و تعظیم دیگران« تواضع به معناي
از معرفـت،   فروتنـی . گـردد   رد مـی ي شـرف و مکانـت اجتمـاعی فـ     گیرد و مایه  و بزرگی روح نشأت می

  1.گیرد  خداشناسی، توحید، علم و حکمت نشأت می
هیچ چیز را از خود نبیند و مبتنی   آدمی ي حسینی تربیت براین استوار بود که  در مدرسه

همه چیز از اوست به تواضع و فروتنی نائل آید وخود را   برنگاهی درست به حقیقت هستی و اینکه
  ی را از ـاید و تواضع و فروتنـها از سرکرامت ایشان رفتار نم از دیگران نبیند، و با انسان باالتر و برتر

   انـود و شیطـیان خـپایگاه حفظ کرامت و عزّت خویش و به دور از هرگونه حقارت نفس، سپري م
و فروتنی را  تاج تواضع «:است فرموده  -السالم علیه -چنانکه درآموزشی واال، امیرمؤمنان علی 2.قراردهد

هاي زنجیرخود بزرگ بینی را ازگردن بـازکنیـد وتواضع و  برسرنهید، و تکبر و خودپسندي را زیر پا بگذارید وحلقـه
هرگروهی لشکریان و یارانی سواره و پیاده  زیرا شیطان از. فروتنی را سنگر میان خود و شیطان و لشکریانش قراردهید

  3.»دارد
گـردد، چنانکـه      در بسـتر تواضـع و فروتنـی حقیقـی حاصـل مـی       سیر به سوي کماالت انسـانی 

ي  شوند و عضوي از وجـود آدم زنـده   از روي تواضع و فروتنی به سوي خاك سرازیر می  هاي الهی نعمت
  . گردند  شوند و به صورت کمالی واال می دلیر می
ي خـداي   شایسـته که خود مظهر تواضع و فروتنی در مقابل بندگان  -علیه السالم -امام حسین 

ها ي زیباي تواضع و فروتنی است تا دوسـتداران او بـه    باشد، سلوك و رفتارش سرشار از جلوه تعالی می
این رفتار متواضـعانه و فروتنانـه در تمـام دوران نهضـتش مشـاهده       چنانکه . راه و رسمش تأسی نمایند

  : و فرمود 4.بایی تمام نشان داداین سلوك را به زی آن حضرت در دعوت عبیداهللا بن حرجعفی. شود می
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هماهنگ هستند ودرکنار من ایسـتاده بـا     همشهریان تو نامه براي من نوشتند که بر یاري من! اي پسرحرّ
ام و مـن اینـان را پایـدار برعقیـده شـان       اینک آمده.دشمنانم پیکارکنند وخواستند که من نزد آنان بیایم

. سلم بن عقیل و یارانش همکاري کردند و با ابن زیاد متحد شدندآنها درکشتن پسرعمویم م. شناسم نمی
  کند ومن ي عمرت از تو بازخواست می بدان که خداوند در برابرگناهان روزهاي گذشته! و تواي پسرحرّ

کـنم کـه مـا     ي گناهانت را پاك کند، تو را دعوت مـی  همه  کنم که اي دعوت می هم اکنون تو را به توبه
  1.را یاري کنی -وآله  علیه اهللا صلی -خاندان پیامبر

  و . تـاخـهاي واهی، خود را از سعادت همراهی با امام محروم س اما عبیداهللا با عذرها و بهانه
یـار و   زیـرا درکوفـه  . همـراه خـود مخـواه    مرا به ! اي فرزند رسول خدا تو را به خدا سوگند: امام گفتبه 

ولـی هرچـه بتـوانم تـو را کمـک مـالی       . ازخانه بیرون نیامدنـد   امیه یاوري نداري و شیعیان ازترس بنی
  .کنم و این اسب و شمشیرم تقدیم به شماست می

ازجـان خـود دریـغ     خـواهیم، اکنـون کـه    اسب وشمشیر به دیدار تو نیامدیم، یاریت را مـی  ما براي«:امام فرمود
از ما دور شـوي   توانی  هرچه می. ان یاري بگیرمازگمراه اموال تو نداریم و من کسی نیستم که   ورزي، هیچ نیازي به می

یاري ما برنخیزد خدا او  ي ما را بشنود و به  استغاثه  که صداي یاري طلبی ما را نشنوي که سوگند به خدا هرکس صداي
اي از  نشـانه و جلـوه   -السـالم  علیـه  -این حرکت و رفتار امام حسـین 2.»اندازد را به صورت درآتش جهنم می

بن حـر را بـه قصـد     باشد چرا که امام رنج و سختی رفتن به سوي عبیداهللا  واضع کامل او میفروتنی و ت
اش توضیح داد امام او را آزاد گذاشت تا خود مسـیر   هدایتش تحمل کرد و دالیل خود را براي راهنمایی

  .و راهش را انتخاب کند و مسئولیت آن را برعهده بگیرد
کـه  آیاازخـدایی  !واي برتـو !ابن سعد«:خطاب به عمرسعد، فرمود -سالمال  علیه –و در جایی دیگر امام 

ایـن    جنگی؟ اینان را رها کن و با من باش که شناسی کیستم می آیا با من که خود میترسی؟ اوست نمی بازگشتت بسوي 
برایـت   خانـه  مـن «:امـام فرمـود   ام را ویـران کننـد،   ترسـم خانـه   مـی :سـعدگفت  عمربن.»عمل تو را به خدا نزدیک کند

گفـت بـر   .»دهـم  من از اموال حجاز خود بهتر ازآن به تومی«:امام فرمود. ترسم اموالم را ببرند می:گفت.»سازم می
عمرسعد خاموش ماند وچیزي نگفت و » کنم من سالمت ایشان را تضمین می«:فرمود.ترسم  هایم می زن و بچه

خـدا هرچـه   !اسـت  تو را چه شده«:رو برگرداند و فرمودازهدایت او نا امید شده بود ازاو  که  -السالم علیه -امام
عـراق جزانـدکی نصـیبت     ماز گنـد  امیـد دارم کـه    سوگند خدا به!  زودتردربسترت بکشد ودرقیامت ازگناهانت نگذرد

  3.»نشود
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ایـن   هدایت ونجات دشمن خود به سوي حق،با فروتنی بـه   ي با انگیزه -السالم علیه -امام حسین
اي بـراي هـدایت عمـربن سـعد باشـد ولـی غـرور وتکبـر و          تا شـاید روزنـه  . داد گو تنو مذاکره و گفت

  . خواهی عمرسعد او را به لشکرگاه کفر و باطل کشاند لذت
اي  دردیدار دیگرافراد ویاران عاشورائیش به سـوي حـق و هـدایت جلـوه     -السالم علیه -رفتارامام

ازقلب رئوف و از روح بلنـد   انجام دادکه   اي العاده وقازتواضع و فروتنی بود چنانکه درروزعاشورا حرکت ف 
مالـک و واضـح غـالم تــرك پــس از نبـردي        ابی بن هنگامی که جون گرفت وآن   ومتواضعش نشأت می

بربالین آنها حاضرشد وگریسـت   -السالم علیه -شجاعانه درمیدان نبرد، وقتی برزمین افتادند امام حسین
غـالم چشـمانش را بـازکرد وپـس ازدیـدارامام بـا       . م تـرك قـرارداد  و صورتش را برصـورت واضـح غـال   

   1.آسمانی به دیارمعبود شتافت لبخندي
اورا نیکـو و   بارخدایا صورت وي را سفید وبـوي  «:بربالین جون آمد و فرمود -السالم علیه -سپس امام

  2.»ی برقراربفرماآشنای -هم اجمعینیعل اهللا صلی -وي را با ابرارمحشوربفرما و میان او وآل محمد
ي غریب و سیاه پوستی که  دراین صحنه وحضوراو بربالین برده -السالم علیه -تواضع امام حسین

ي  انسان و محکومیت همـه  او هیچ ارزشی قائل نبودند عملی درجهت تبین جایگاه حقیقی دیگران براي 
اي ماننـد جـون    وي بـرده عظمت و پیشرفت معنـ . ي دنیاي قدیم و عصرحاضراست هاي نژادپرستانه نعره

آن حضـرت بـا    است کـه  ي تربیتی گرانقدري و شیوه -السالم علیه -امام حسین ي اخالقی ي جاذبه نتیجه
  3.برد ها و طبقات اجتماع به کارمی ي گروه همه

از نگاهی  است برخاسته  درتمام زندگی، بیانگر فروتنی وتواضعی -السالم علیه -سلوك امام حسین
اینهـا  . هرچـه دارد ازاوسـت    و آدمی و اینکه عزت و بزرگی از آن خداوند است و هرکه توحیدي به عالم

آنهـا را درزنـدگی وقیـام     -السـالم  علیـه  -است که امام حسین -السالم علیه -ي علی هاي مدرسه آموزش
  4.است خود به زیبایی تمام جلوه بخشیده

که براي هدایت کردن افراد به سـوي   آموزد با دشمن به ما می -السالم علیه -برخورد امام حسین
هارا تحمل کنیم وبا فروتنی وتواضع با آنها رفتار نماییم زیـرا ایـن رفتـار     حق وحقیقت باید رنج وسختی

  بنابراین . کشاند ومردم را به محبت، عنایت وحمایت می. شود سبب تحقق یافتن هدف خداپسندانه می
  ویک مبلغ دینی براي اینکه بتواند مردم. شان جمع کنندتوانند مردم را اطراف خود افراد متواضع می
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تر باشد تا حمایت مردم را همراه خـود داشـته    تر ومتواضع را به دین خدا دعوت نماید باید از همه افتاده
   .بینی به دور باشد باشد واز تکبر، غرور وخود بزرگ

  
  
  مهربانی وعطوفت - 3

باشـد ایـن واژه جایگـاهش درقلـب اسـت کـه موجـب         میاخالقی  هاي مهربانی یکی دیگرازآموزه
 -ازایــن روي پیامبررحمــت. شــود واز اخــالق خــداي ســبحان اســت آرامــش، شــادمانی ومحبــت مــی

 آن که درزمین اسـت  کند به  خداوند مهربان در روز رستاخیزبه مهربانان، مهربانی می«:فرماید  می -وآله علیه اهللا صلی
  1.»ست به تو مهربانی کندمهربانی کن تا آنکه درآسمان ا

  امـام از جملـه  -علیهم السالم -باشـد و اهل بیـت اخالق پیامبران و جانشینان آنان می مهربانی
امـام  . کردند ازآثار و اخالق نیکو و افتخارآمیزاو پیروي می باشندکه  وارث پیامبرمی -السالم علیه -حسین
هـا، دام شـیاطین و    مردم پرداخت، تا آنان را ازتاریکیهمانند جدش به پند و اندرز -السالم علیه -حسین

دسـت مهربـانی بـه     -السالم علیه -امام. ستم ستمکاران برهاند و به سوي نور و روشنایی راهنمایی کند
   2.او خویشاوند و بیگانه، دوست و دشمن، موافق و مخالف را دربرگرفت سوي مردم درازکرد و مهربانی

حـربن  . شـدند  عطوفت آن حضـرت بهـره منـد وشـگفت زده مـی     گاهی دشمنانش نیزازمحبت و
-السـالم  علیه -حسین بودکه راه را برکاروان امام» عبیداهللا بن زیاد«اعزامی ي  اولین فرمانده یزیدریاحی 
امـا لشـکراو کـه راهـی طـوالنی را بـراي جنـگ بـا         . ي لشکرخود درآورد امام را درمحاصره گرفت وسپاه

بـزرگ منشـی وعطوفـت    . راثرگرما وتشنگی فراوان درمعرض هالکت بودنـد حسینیان طی کرده بودند ب
یـاران   و به  3.همان حال رها کند وآب را ازایشان دریغ نماید  آنان را به اجازه نداد که  -السالم علیه -امام

جوانمردان امام برخاسته لشـکریان و اسـبان   . »اینان و اسبانشان را سیراب کنید«: و جوانان خود فرمود
ازسپاهیان حرّبنـام علـی    بادست مبارك خویش یکی -السالم علیه -دراین جریان امام 4.را سیراب کردند

  .بن طعان محاربی را سیراب کرد
درآن روز با سیراب کردن لشکري کـه بـراي جنـگ بـا او آمـده بـود        -السالم علیه -امام حسین

فرزنـد پیغمبربـود بـه     وجـود اوکـه   اوج رساند و چنـین فضـیلتی جـز در    بزرگواري و عطوفت خود را به
  او با دست مبارك خویش. -السالم علیه -این است مهربانی شگفت انگیزامام حسین. آید تصویردرنمی

  دهد، دشمنانی که به زودي شمشیرهاي خود را علیه ي خود در بیابان خشک آب می به دشمنان تشنه
1  
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دانسـت لکـن    این را مـی  او به خوبی . طعه خواهند کرداو را قطعه ق او از نیام بیرون خواهند آورد وحتی  
ــه   احســاس ــانی مــانع شــدکه وي دســت ب ــه   مهرب ــان را ب ــد وپــیش ازجنایــت، قصــاص آن انتقــام بزن

  1.اجراگزارد ي مرحله
آن سپاهیان را بیدارنسـاخت وهـیچ    یـک ازآنـان      ي  امام وجدان خفته اما این کرم وجوانمردي

احسـان   ثیر قرار نداد و فقط او بودکه وجدان حساسش با این اقدام زیبا ویزیدریاحی را تحت تأ جزحرّبن
  2.ماندگارامام بیدارشد ودر روز عاشورا به صف یاران امام پیوست وبه فیض شهادت نائل شد

باب دفع ستمگران و «: گوید  می -السالم علیه -امام حسین ي مهربانی شیخ جعفرشوشتري درباره 
انجـام دادکـه     اي این دوعمل مستحب را بـه گونـه   -السالم علیه -امام حسین. بود» دادرسی غمدیدگان

چـون سـپاهیان متجـاوز دشـمن زنـان را بـه       . است همانند او انجام نداده ازآغازمستحبات تاکنون کسی 
: نـان فرمـود   این ستمگران را دفع کرد وبه آ محاصره درآوردند وفریاد آنان بلند شد آن حضرت به خوبی 

او بـه  . ام را رهاکنیـد  یعنی با شمشیرها وتیرهاي خود، مرا هدف بگیریـد و خـانواده  » من کنیدآهنگ «
فریاد هفتاد و دوتن ازیارانش رسید آنگـاه کـه بـه خـاك و خـون مـی غلتیدنـد و آن حضـرت را صـدا          

 آنان رسید و نیزبـه فریـاد بیسـت و هفـت تـن      ي  زدندکه بربالین آنان حضور یابد پس به فریاد همه می
آنـان را بـه صـبر و شـکیبایی سـفارش       امام درروزعاشورا با عطوفـت و مهربـانی  . ازخویشاوندانش رسید

    3.کرد می
امام در روز عاشورا هنگامی که مجروحـان او را بـه بـالین خـود       آمده که» باب عیادت بیمار«در

کـرد بلکـه    بسـنده نمـی  آمدن و نشستن درکنارآنها  شد وتنها به  کردند به بالین آنان حاضرمی دعوت می
ي  ازجملـه  4.داد از آنان به ویژه کسـانی را کـه غریـب بودنـد مـورد لطـف ومحبـت ویـژه قرارمـی          برخی

مجروحان واضح غالم ترك که بعد از جنگ طوالنی و جراحت هاي شدید بـرروي زمـین افتـاده بـود و     
هـاي   دست.ا وي معانقه نمودبربالین وي حاضرگردید وب -السالم علیه -امام هنوز رمقی دربدن داشت که 

این غالم ازمحبت، عاطفه و .انداخت وصورت نازنینش را به صورت وي گذاشت مبارکش را به گردن وي 
العاده مسرورو خوشحال شد و با لبخندي که برلبانش نقش بسته بـود بـه سـوي عـالم      امام فوق مهربانی

  5.ملکوت پروازکرد
  بنا به روایات وقتی درشب عاشورا به. و مرزي نداردحد  -السالم علیه -امام رحمت و مهربانی
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گفـت پـاداش او وخـودم را  بـه     .اسـت  اسیرشده» ري«خبردادندکه پسرش درمرز بن بشیرحضرمی محمد
سخن او را شـنید   -السالم علیه -امام.بمانم اواسیر باشد ومن زنده گذارم دوست ندارم که   حساب خدا می

ها مـرا   درنده:بشیرگفت .آزادي فرزند خود بکوش عتم را ازتو برداشتم برو و در راه خدا رحمتت کند، من بی:و فرمود
هاي بـرد را بـه فرزنـد خـود بسـپارتا آن را       این جامه«ازتو جدا شوم، پس امام فرمود زنده زنده خورند چنانچه 

  1.!بها داشت هزاردینار  ي برد عطایش فرمودکه پس پنج جامه. »را آزادکن ي برادرخود کند واو فدیه
مهربانی و عطوفت،رعایت احساسات وعواطف دیگران وهمبسـتگی  -السالم علیه -دراین عمل امام

هاي زیبـا   ي سلوك امام سرشارازاین نمونه همه شود ونه تنها این مورد بلکه  با آنها به وضوح مشاهده می
  .است وخداپسندانه 

 -بـن الحسـن   عاشـورا هنگـامی کـه قاسـم     درشـب  -السـالم  علیه -امام ازمهربانی ي دیگري نمونه 
بـا   -السـالم  علیـه  -هم فرداکشته خواهم شـد؟ امـام   آیا من:امام عرض کرد درجمع یاران به -السالم علیه

: امام فرمـود . ترازعسل عموجان شیرین: است؟ جواب داد مرگ نزد توچگونه! فرزندم: او فرمود مهربانی به 
هستی که پس ازیک آزمایش سهمگین در رکـابم   نیز از کسانیعمویت فدایت باد، قسم به خدا تو ! آري

 -امـام . و در روز عاشورا بعد از نبردي دلیرانه وقتی بـرزمین افتـاد امـام را صـدا زد     2.به شهادت میرسی
وخـود را بـه بـالین قاسـم رسـاند و       را شـکافت  باشنیدن کمک خواهی قاسم صـف لشـکر   -السالم علیه

او را بخوانی و پاسخت ندهد یا پاسخت دهد و یاریت نرساند و  ت گران و دشواراست که به خدا سوگند برعموی «:فرمود
     3.»مردمـی کـه تـوراکشـتند دورباشند از رحمت خدا. یا یاریت رساند وسودت نبخشد

این شخصیت مهربان و دلسوزپس ازآنکه دشمنان خود را سیراب کرد خود با لب تشنه بـه   آري  
دسـت سـخاوتمند او   .ی که گرسنگان را بارهـا سـیرکرد خودگرسـنه کشـته شـد     شهادت رسید، پیشوای

کـرد   برد و برپشت خود حمل می ي فقیران، مسکینان، یتیمان و اسیران می هرشب آب و غذا به درخانه
  اما همین پشت مهربان و دلسوز، آماج شمشیـرها،. اثرآنها برپشت مبارك باقی مانده بود تا جایی که 

ي  آن سـینه . هایشـان او را لگـدمال کـرد    رهاي دشمنان خداوند قرارگرفت و سـپس اسـب  ها و تی نیزه 
سوخت وحتی به دشـمنان   گان می اندوه محرومان را درخود داشت و براي یتیمان و بیچاره مهربانی که 

 ي نورانی و پاکی اسبان آن را قطعه قطعه کردند، آن چهره هاي  داد، شمشیرها و سم خود پند واندرز می
ها براي رنجها و دردهاي مردم گریست، ازبـدن جـدا    مدتها براي خداوند پیشانی برخاك نهاد و مدت که

  .ها رفت شد و باالي نیزه
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امام را درحـال گریـه دیدنـد      ي کربال وقتی این عطوفت ودلسوزي تا جایی بودکه حتی درصحنه
بکشـند و بـا    شدندکه مـرا  زیرا آنان گرد کنم من براي دشمنانم گریه می: امام پاسخ داد ازاوجویا شدند،

هـا را   آسـمان  این جنایت و هتک حرمت وارد دوزخ خواهند شـد آنـان جنـایتی را مرتکـب شـدند کـه       
  1.شکند ها را درهم می شکافد وکوه می

ي امام خود بـا اطرافیـان برخـورد کنـیم و بـا       چه زیباست که ما هم به پیروي ازاخالق مهربانانه
زیـرا مهـر وعطوفـت    . رویی افراد را به طرف دیـن دعـوت نمـاییم    رزي و عطوفت وگشادهي مهرو روحیه

  .ونرمی درکالم ورفتار عامل بسیارمؤثري درجذب افراد است
  

  عشق ومحبت -4
  است که چون تابلوي زرین و زیبایی  -السالم علیه -بن علی نهضت الهی ساالرشهیدان حسین

تـراز همیشـه    درخشـد و درایـن میـان عشـق و محبـت پرفـروغ       انسانی درآن می ي زیباي  صدها پدیده
ازهمـین  . اساساً مکتب اهل بیت، مکتب عشـق و محبـت اسـت    گراست و این بدان سبب است که  جلوه

 -السـالم  علیـه  -ي کربال عاشقان والیت چون پروانه برگرد شمع فرزوان، امام حسـین  روست که درحاثه
ي جاویدان تاریخ نقـش کردنـد، و    نثاري را برچهره  ري و جانهاي عشق و فداکا کردند و جلوه طواف می
تـر   ازهمـه مـومن   خـود ساالرشـهیدان بـه دلیـل آنکـه      2»والذین آمنوا أشدحباً لله«ي ي شریفه آیه برمبناي 

ترعمـل کـرده ودرس عشـق، محبـت،      تـرو عاشـقانه   بودآتش عشق ومحبت الهی در وجـودش افروختـه  
ي سالکان کـوي وصـال تـا ابـدیت      همه تنها براي یارانش بلکه براي  را نه اخالص، فداکاري وخداخواهی

  3.است تاریخ  سرمشق نموده
تنها دراخالق بلکـه درسـایر متـون     است که نه اي  ترین پدیده عشق و محبت زیباترین و پرجاذبه

یـه  چنانکـه درآ .اسـت  هـاي فراوانـی گفتـه شـده     نیزمورد توجه قرارگرفته ودر وصف وستایش آن سخن
. ایمـان آوردنــد بـاالترین وشــدیدترین محبــت را بـه خداونــد دارنــد    کســانی کــه:اسـت  آمــده  ذکرشـده 

اَلّلهم ارزقْنی حبِّک وحـب مـن   «:فرماید  درمورد عشق ومحبت به خداوند می -وآله علیه اهللا صلی -وپیامبراکرم
تورا دوست دارد  وزي من گردان و محبت کسی که؛ خداوندا عشق و محبت خودت رار.4الی حبک یحبک وحب مایقرّبنی

    .»کند ومحبت هرچیزي که مرا به حب توتزدیک می
   آمده که مؤمنین»والذّینَ آمنُوا أشَدحباًهللا«درآیه ي نهایی وکامل محبت است و چون عشق مرحله
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هـاي عـادي    محبـت شودکه حب مومن بـه خـدا ازمرحلـه     شدیدترین محبت را به خدا دارند، معلوم می
  .ي عشق است فراتربوده و درمرتبه

  تنها با   اونه  انسان کامل، جایگاه بلندي دارد ومحبت وعشق به در بحث عشق الهی، عشق به
ازمصـادیق بـارز عشـق الهـی، عشـق بـه مظاهراسـما و صـفات حـق           عشق به خدا منافات نـدارد، بلکـه  

تنهـا بـا توحیـد     و اهل بیت اوکـه نـه    -وآله علیه اهللا صلی -مانند پیامبراکرم1.هاي کامل است انسان یعنی
از آنها موجـب تقـرب بـه خـدا شـده و تعظـیم        ومحبت خداوند منافات ندارد بلکه محبت آنها و پیروي 

  2.شود الهی محسوب می وتکریم آنها از تقواي 
اجـر رسـالت     -السـالم  علـیهم  -همـین جهـت در قـرآن کـریم مـودت و محبـت اهـل بیـت         به 

 ؛ بگو من ازشما3.القُربی أجراً الَّا الموده فی قل ال أسئَلُکُم علیه  «.است قرارداده شده -وآله علیه اهللا صلی -مبراکرمپیا
  .»اجر رسالت جزاین نخواهم که مودت ومحبت مرا درحق خویشاوندان منظور دارید

ـ    پس محبت انسان اسـت   د بـوده هاي کامل یعنی پیامبر واهل بیت او در راسـتاي محبـت خداون
کنـد و   بنابراین عشق و محبت به ساالرشهیدان انسان را به عشق حقیقی و محبوب صمدي وصـل مـی  

هـاي   بـا تمـام جلـوه     -السـالم  علیه -امام. 4.»اسوه حسنه لکم فی  «:خود فرمود  -السالم علیه -امام حسین
رت به خداوند از بهتـرین  اش الگو وسرمشق کامل براي سالکان کوي وصال است وعشق آن حض وجودي

  .است هاي تربیتی گزینه
آن حضـرت اسـت و در    ي  ي عشـق حسـینی نیـایش عاشـقانه     هـا  از شورانگیزترین جلوه لذا یکی

انت الذي َاشرَقت االَنوارفی قُلُوب أولیائک حتّی عرَفـوك و   «:است محبوبش عرض کرده از دعاي عرفه به فرازي
؛ تـویی کـه    5... األَغیار عن قُلُوبِ أَحبائک حتّی لم یحبوا سواك و لـم یلجئَـوا الـی غَیـرِك    وحدوك، و انت الذي اَزلت 

یکتایی ستودند تویی کـه بیگانگـان را از دل    اولیائت تاباندي تا تورا شناختند و به هاي  انوارمعرفت ومحبت خود را دردل 
   .»زتو پناهی نگیرنددوستانت بیرون نمودي تا جزتو را دوست ندارند و ج

    -السالم علیه -لذا امام حسین. محور اساسی کلمات حضرت درنیایش، عشق و محبت است
    -السالم علیه -ي لشکردشمن قرارگرفت از سردار لشکرش عباس وقتی در عصرتاسوعا درمحاصره

  ي خود را انهخواهد تا نزد کوفیان برود و از آنان فرصت بخواهد که در آخرین شب، نیایش عاشق می
1  
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  1.انجام دهد و فردا در مسلخ عشق جانانه جان بازي کرده وعاشقانه پروازکند

اهل ایمان است آنان کـه کمتـرین    هاي  ها و میهمان قلب محبوب دل  -السالم علیه -امام حسین
زیـرا  . رخوردارندنیز ب  -السالم علیه -ازایمان واخالص را دارا باشند ازعالقه و عشق به امام حسین درجه 

هـاي   است که عشق بـه امـام حسـین را درقلـب     الهی ي امام خود مظهرایمان و اخالص است واین وعده
اوتوجه دارند امـا بـیش ازهمـه، خـود      ها پیوسته به  دهد و قلب مؤمنان مخلص واهل عمل صالح قرارمی

هـا و   ي خواسـته  همـه  آنـان . رزیدندو اوعشق می او عالقه داشتند و به  به  -السالم علیه -یاران امام حسین
  2.هم مراتبی داشت امام درمیان آنان   یافتند این محبت به هاي خود را در شخصیت امام می آرمان

انـدوه   هـا و خبرهـاي    ایـن راه سرشـار از مشـکالت وحادثـه     داند کـه   می -السالم علیه -اباعبداهللا
ورویدادهاي دشوار مسـتلزم ارتبـاط مسـتمر و     سازي براي خطرها بازسازي روحی وروانی وآماده.باراست
از رفتـار   هرگـاه نمـودي     بخشی، امام جز این آرامش. ها و زالل آرامش ومحبت است ي مداوم روح تغذیه

  3.نماید پردازد و یار و همراه را به سخن و رفتارنیک دعوت می  تأیید و ستایش می  بیند به زیبا را می
  -السـالم  علیـه  -امـام . انـد  محبت ونوازش رادرمنـزل ثعلبیـه نوشـته   این  هاي زیباي  از نمونه یکی

سرنهاده و به خواب سبکی رفت، سپس گریان بیـدار شـد   . رهسپار شد تا هنگام ظهردرثعلبیه فرود آمد
: رویم ایستاد وگفـت  دیدم منادي رو به !فرزندم «:فرمود. علت گریه را پرسید  -السالم علیه -اکبر فرزندش علی

: پدرجان آیا ما به حق نسیتیم؟ فرمود: فرزندش علی گفت .برد می روید ومرگ شما را با شتاب به بهشت ان میشما شتاب
پسرم : امام فرمود! پس ما را از مرگ چه باك: او بازآیند، عرض کرد به سوي  ي بندگان همه  آن خدایی که چرافرزندم، به

  .4»طایت کندرسد ع از پدرش، می به فرزندي خدا بهترین پاداشی که
شـد و نیـاز عـاطفی     تـر مـی   شدند افزون تر می هرچه به کربال نزدیک  یاران  محبت و لطف امام به

دانسـت   یافت و امام خوب مـی  روحی ومعنوي یاران با نزدیک شدن به روزهاي خون وحماسه شدت می
عاشورا ایـن محبـت    ها، یاران نیازمند عنایت وحمایت و ارتباط بیشترند  شب ها و لحظه آن صحنه براي

بـه  »  الکرام صبراً بنی«ي رأفت آمیز  گیرد و درصبحگاه عاشورا در هنگام آماده سازي یاران با جمله  اوج می
  5.رسد نهابت خویش می

و درمیـدان عشـق و محبـت بـه      ي کربال درخشش خاصی داشت هایی که درصحنه از چهره یکی
  هاي از شخصیت بود وي» عابس«یرین پیشی گرفتهگوي میدان را ربوده و برسا -السالم علیه -حسین
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  زنده دار بود و از نظر پاکی و اخالص و نیز قهرمانی و بارز شیعه، مدیر و شجاع، سخنور و زاهدي شب

او درخطـاب بـه معشـوق و    . 1آمـد  از سرآمدان آن روزگار و نیزتاریخ اسالم بـه شـمارمی   آفرینی حماسه 
به خدا سوگند هیچ کـس در روي زمـین نـزد مـن     ! یا اباعبداهللا«: عرض کرد -مالسال علیه -محبوبش امام حسین

تراز تو نیست اگرمن چیزي عزیزترازجانم وخونم داشتم که فدایت کـنم وکشـته شـدن را ازتـو دفـع کـنم        عزیزتر ومحبوب
  2»کردم تقدیم می  هرآینه

  گویدکه  کند و می ع میشود که عابس درحمایت از امام خود با تمام هستی خود دفا مالحضه می
ها بهتـرین   کردم که بهترین انسان اگر بهتراز خون و جان دراختیارداشتم آن را در راه دفاع ازتو اهدا می

ي عمـل ایـن عشـق را بـه نمـایش       کننـد و درصـحنه   ترین خویش تقدیم مـی  چیزها را در راه محبوب
به میدان نبرد رفت و با همان حالت بـه  به طوري که در روز عاشورا به صورت برهنه و عریان  3.گذاشت

  .4جنگ ادامه داد تا به شهادت رسید
اصحابش را مورد لطـف و محبـت خـویش      این گونه -السالم علیه -و در شب عاشورا امام حسین

ود بیت خ ترازاهل من اصحاب ویارانی با وفاتراز یاران خود سراغ ندارم واهل بیت و خاندانی بهتر و صادق« :قرار داد که
   5.»ي من به شما جزاي خیردهد شناسم خداوند از ناحیه نمی

ي شهادت یـاران بربالینشـان حاضرشـد و     در روز عاشورا نیز به میزان فرصتی که داشت درلحظه
  6.آنان ابراز کرد آنان را درهنگام عروج بدرقه نمود و اینگونه عالقه و محبتش را به 

ي میدان گرفت بر زمـین افتـاد، امـام بـر      فراوان اجازههنگامی که جون غالم پیري که با اصرار 
خـوش   او را او را سفید وبـوي   ي  خدایا چهره «:بالین وي حاضر شد و درکنارش نشست و او را چنین دعاکرد

همچنین زهیر پـس از آنکـه    7.»محمد وآل او آشنایی بیشتر قرار بده گردان وبا نیکان محشورش فرما و میان او و
 ي میدان گرفت پس از نبردي به شهادت رسید امام بر بـالینش حاضرشـد و بـا ایـن     اجازه براي بار دوم

خدا برقاتالن تو لعنت کند، لعنتی کـه  ! اي زهیر خداوند تو را  از رحمتش دور نگرداند «:جمالت از وي تقدیر نمود
8.»اند ها که به صورت میمون و خوك درآمده براي مسخ شده
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نواخـت دسـت مهربـان او وگـاه لبخنـد در آخـرین        ان و روح یاران را مـی گرماي محبت امام ج
او نسـبت بـه    نـوازي   لحظات نوازشگر شهیدان بود آنچه با حرّکرد، رفتاري که با کودکان داشت، یتـیم 

هنگام حضور بر  او به برادرزادگان و عموزادگان ي  فرزندان مسلم بعد از خبر شهادت پدرشان، ابراز عالقه
. آمیز امام با اصحاب و همراهان بـود   از رفتار صمیمانه و محبت هایی در لحظات شهادت گوشه بالینشان

هـا را   ها و جان ساري که در عطشناکی، کام است و امام چشمه هاي شنیدنی کربال لبریز از لطف و لطافت
   1.از محبت خویش سیراب نمود

ي  رابطـه . نـوازش و صـمیمیت اسـت   کران لطف و محبت و  دریاي بی -السالم علیه -امام حسین
  زیرا امام. باشد آموز می ي عاشورا براي ما درس آمیز ایشان با همراهان خود درصحنه عاطفی و محبت

دانست راهی که انتخاب کردند سرشار از مشکالت و خطرها و حـوادث دشـوار و نـاگوار اسـت و بـا       می
بنابراین براي تربیـت  . و روانی تقویت نمود توان یاران را از نظر روحی هیچ چیز جز محبت و عشق نمی

هاي سخت باید ازطریق محبت، در دل افراد نفوذ کرد تا بتوان آنان را از سرکشی  نفس و نرم شدن دل
  .و پلیدي رفتارنجات داد

  
  وفاداري -5

. ي صداقت و ایمان انسان و مردانگـی و فتـوت اوسـت    است و نشانه وفا پایبندي به عهد و پیمان 
گـذارد،    هم آنچه با دوستان قول و قرار مـی . بندد است که انسان با خدا می هایی  م نسبت به پیمانوفا ه

ي خویش گذاشته و یا پیمـان و   بندد و هم تعهدي که به صورت نذر برعهده هم عهدي که با دشمن می
و نقـص عهـد وزیـر     این موارد واجب است ي  وفاي به عهد در همه. .بندد امر می بیعتی که با امام و ولی 

وفایی نسبت به بیعت و قراردوستی و حقوق برادري نشـان ضـعف ایمـان و از     پاي گذاشتن پیمان و بی
اَوفـوا  «: کنـد  است و از عهد باز خواست مـی  خداوند وفاي به عهد را الزم شمرده 2.هاست بدترین خصلت

  »نید که البته از عهد وپیمان سؤال خواهد شد؛ همه به عهد خود باید وفا ک3.بالعهد إنَّ العهد کانَ مسئوالً
هـاي   آرمـان  از جملـه   اسـت اسـالم کـه     ترین فضایل اخالقی درمجامع انسانی از برجسته وفاداري 

تـا حـدي کـه     این عنصـر خطیـر قائـل شـده      باشد ارجی شایان براي  اصیل آن اتمام مکارم اخالقی می 
عـالیترین   4أَشْرَف الخالئقِ الوفاء ؛«: است ها شمرده ین خصلتتر وفا را جزء گرامی -السالم علیه -حضرت علی

 .»هاست ها وفاداري به عهد و پیمان خوي
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از وفا و درطـرف دیگـر    اي  کنیم در یک طرف مظاهر برجسته ي عاشورا نگاه می بنابراین وقتی به صحنه
پا گذاشتن تعهدات را مشـاهده   وفایی و  نقص پیمان و بیعت و زیر از عهد شکنی و بی هاي زشتی  نمونه

به معاویه وارد نمود آن است کـه وي، بـه    -السالم علیه -امام حسین  که از جمله نقاط ضعفی و. کنیم می
داشـته وفـا    -السـالم  علیـه  -وسیدالشـهداء  -السـالم  علیـه -امام حسن هیچ یک از تعهداتی که نسبت به  

  .است نکرده
ي امام بیعت کرده  و قـول   عقیل نماینده بن  د زیرا با مسلموفایی بو ازنقاط ضعف مهم کوفیان بی

ي نصـرت و   نوشته، وعده –السالم  علیه –امام حسین   هایی به و نامه. یاري دادند ولی تنهایش گذاشتند
امام برنخواستند بلکه در صف دشمنان او قرار گرفتنـد و   یاري   تنها به یاري دادند ولی در وقت الزم، نه 

  .ها و عهدها و امضاهاي خود را زیر پا گذاشتند آن نامه
  ، از اي پر شور و انتقاد آمیز از بیعت شکنی درخطابه –السالم  علیه –در روز عاشورا امام حسین 

همه سست رأیی و نامردي و زیر پا نهادن تعهـدات، مالمتشـان    کند و برآن  آنان یاد می  وفایی عهد و بی
  1.کند می

وفـایی پاسـخ نـداد بلکـه بـا       نشینی و بی پیمان شکنی را با گوشه –السالم  علیه –اما امام حسین
هـا را بـه    کمال شجاعت، شهامت، بزرگواري وحرکت خالصانه به سوي خدا و وفاداري به مـردم، بیابـان  

هـاي   تراشـی   سوي کربال پشت سر گذاشت؛ زیرا با مردم پیمان بسته بود کـه بـه کوفـه بیایـد،تا بهانـه     
شکنی وخیانت را نابود نماید و با خون خـویش   هاي حقارت، ناتوانی، پیمان ع کند وحالتدروغین را قط

مـا تنهـا ماندیــم    : را پایدار سازد تا کسی نگوید اسالمی  اش ارزشهاي وخون خاندان پاك ویاران شایسته
  .وکسی که دعوتش کردیم به سوي ما نیامده وپیشواي ما از فریادرسی وکمک ما خودداري نمود

هایش وفا کند به سوي کوفیـان آمـد لکـن آنـان      اینکه به پیمان براي  -السالم علیه -مام حسینا
آن حضـرت نامـه     چـرا کـه بـه   . او خیانـت کردنـد   پیمان خود را شکستند و امام را تنها گذاشتند و به 

آنـان را بـه     هـاي  او نامـه  هاي خود را منکر شدند، در حالی کـه   او شوریدند و نامه  نوشتند و سپس علیه
آنها پند و اندرز داد و آنها را سرزنش کرد تـا شـاید ازگمراهـی و خیانـت خـود       و بارها به . همراه داشت 

  .2برگردند
خطاب به کوفیان وارد صحنه شد و بـا ایثـار   » بیضه« در محلی به نام -السالم علیه -امام حسین 

و به آنهـا چنـین   . زه با کفرو نفاق برخاستآنان را تحریک نمود و به مبار  وفداکاري خویش غیرت دینی
  :کند خطاب می

  آمدند که شما با بیعت خود مرا   درپی هاي شما پی هاي شما به دستم رسید و فرستاده نامه! هان اي مردم«                   
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ون من حسین رسید، اکن اگر بر بیعت خود بمانید به رشد وکمال خود می. کنید به دشمن نسپرده، رهایم نمی
  .دختر رسول خدایم، خودم با شما وخاندانم با خاندان شماست من الگویی براي شما هستم علی فرزند بن

واگر این کار را نکردید و پیمان شکسته دست از بیعت خود برداشتید به جانم سوگند از شما ایـن رفتـار   
گول خورده . لم بن عقیل نیز چنین کردیدتازه و ناشناخته نیست، شما قبالً با پدر و برادر و پسرعمویم مس

است که فریب شما را بخورد، شما سعادت خود را نشناختید و نصیب ایمانی خود را تباه ساختید و  کسی 
  2.»خواهد بود نیاز وخدا نیز از شما بی1)شکند کس پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان می هر(

آمد تا دین  او براي شهادت به سوي کوفه  بلکه . ب نخوردازکوفیان فری -السالم علیه -امام حسین
را با خون آبیاري نماید، لذا پیش از حرکت ازکشته  ها، اخالق و اصول اسالمی  خدا را زنده کند و ارزش

  3.شدن خود و خیانتی که نسبت به وي خواهد شد خبرداد
سپس کوفیان را خطـاب  قـرار    ایراد فرمود،  اي در صبح عاشورا خطبه -السالم علیه -امام حسین

اي شبث بن ربعی، اي حجار بن أبجر، اي قیس بن اشعث و اي یزید بن حارث آیا شما نبودید که به من «: داد و ندا زد
: گفتنـد » پس به ما رو کن. آراسته درآیی  ها پر ازآب است و تو بر سپاهی ها رسیده و باغ ها سرسبز و چاه میوه: نوشتید

  4. »چرا به خدا سوگند شما نوشتید! سبحان اهللا« فرمود! مای نه ما ننوشته
  :ایراد نمود و فرمود باري دیگر سخنانی -السالم علیه -امام حسین

از ما طلب یاري نمودیـد و مـا را بـه     اي مردم مرگ بر شما باد؛ زیرا شما در حال پریشانی و سرگردانی 
ري شما آمدیم؛ اما اینک آن شمشیري را که مطـابق  فریاد رسی خود فراخواندید؟ ما نیز با شتاب براي یا

واین آتشی را که . کشید بایستی براي یاري ما از غالف بیرون بکشید، برروي خود ما می سوگندتان می
  .است که قرار بود بر جان دشمن ما و دشمن شما برافروخته گردد اید، همان آتشی براي ما مهیا نموده

آنها نه عـدالتی را    اید، در حالی که خود و جنگ با دوستان خود جمع شدهامروز شما براي یاري دشمنان 
آیا قصـد داریـد کـه مـا را تنهـا      ! واي برشما. آنها وجود دارد اي در یاري به  امید تازه اند و نه بر پا کرده

ا یا خاطرتان از سوي م آنکه حتی شمشیري در راه کمک به ما از غالف درآورید گذاشته و رهاکنید، بی
ایـن عمـل    نمایید؟ شما همانند ملخ با شتاب و عجله مشغول بـه  اتخاذ پریشان باشد، یا آنکه رأي محکمی

از رحمت خدا به دور باشـید اي بردگـان اجتمـاع و اي    . اي دامن بر این آتش زدید شدید وچونان پروانه
  آیا اینان. دگرگون نمودید احکام خدا را  ها و اي تارکین کتاب خدا و اي کسانی که شدگان از گروه رانده
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این حیله و نیرنگ از  خورم که  به خدا سوگند می! گذارید؟ آري  کنید و ما را تنها و خوار می را یاري می

شـما همچـون میـوه پلیـد و     . ایـد  آن خوگرفتـه  قدیم در شما بوده و اصل و فرع شما را در برگرفته و بـه 
اي گـوارا   غاصبین لقمه کنید و براي نیز چون استخوان گیرمیهستید که حتی در گلوي باغبان خود  خبیثی
   1.هستید

مانند با سپاهیان ابـن سـعد رو بـه رو شـد و      با دالوري بی -السالم علیه -این چنین، امام حسین
 -امـام حسـین  . اثبـات رسـانید   و زیبایی وفا و زشـتی و پسـتی پیمـان شـکنی را بـه     . آنان را رسوا نمود

امویـان را دچـار    ي  ه فداکاري را در مسلمانان بیدار و آزاده زنده کرد و حرمت جابرانهروحی -السالم علیه
خود اهل وفـا بـود، یـارانش تـا      -السالم علیه -امام حسین وفایی،  در مقابل این غدر و بی. اضطراب نمود

  .یدار ماندندپاي جان وفاداري نشان دادند و به بیعت و تعهد و نصرتی که با امام خویش بسته بودند پا
در . اسـت  آن حضرت و یاران شهیدش در روایات و زیارت نامه نیز مطرح شـده   مقام صدق وفاي 

و جاهـدت فـی    اَشْهد انَّک وفَیت بِعهـداهللا «: گوییم  آن حضرت می  خطاب به -السالم علیه -زیارت امام حسین
  .»او جهادکردي  یقین درراه ه عهد خود وفا کردي و تا رسیدن به تو ب  دهم که ؛ شهادت می 2.سبیله حتی اتاك الیقین

  .  3»واَشهد انَّک وفَیت بِعهداهللا«: خوانیم و درزیارت حضرت مسلم بن عقیل می
اَشهد لک بالتَّسلیمِ والتصدیقِ والوفـاء  «: خوانیم ، می -السالم علیه -و درزیارت حضرت ابوالفضل عباس

ۀِ لالنَّبیوالنَّصیح دهم براي تو که مقام تسلیم و تصدیق و وفاداري و خیرخواهی در حد کمال داشتی  گواهی می4؛ ....خَلَف
   .»فرزند پیغمبر -السالم علیه -نسبت به امام حسین

 61از روزهفتم محرم سـال  این ویژگی. وفاداري درتمام مراحل نهضت خونین حسینی نمایان بود
از  اوج خود رسـید و آخـرین عیـار سـنجش سـره        گشت و درشب عاشورا به ق به نحوي واضح نمایان.ه

ناسره و خالص از ناخالص توسط امام بـا اتمـام حجـت و برداشـتن حـق بیعـت و خبـراز شـهادت، بـه          
اولـین   ابراز وفاداري مهیا شدکه   کارگرفته شد وبدین ترتیب با وفایان نامدارگزینش شدند و زمینه براي

ازآن  هـایی   اینـک نمونـه  . شـود  مشاهده مـی  -السالم علیه -اتمام حجت امام ویی به مراحل آن درپاسخگ
  .شود ها بیان می زیبایی

مـن بـه شـما     «: ي یارانش را نزد خود فراخواند فرمود همه  درشب عاشورا وقتی -السالم علیه -امام
  راه و دورشدن ازمحل خطراستفاده کنید و دارم تا ازسیاهی شب براي پیمودن  دهم و بیعت خود را ازشما برمی اجازه می
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نخستین کسی که سـکوت  1.»هریک ازشما دست یکی از افراد اهل بیت مرا بگیرید و در روستاها و شهرها پراکنده شوید

 -ایثارگرانه به برادر پاسخ داد پیشتازترین سردارکوي وفا علمدارکربال حضرت ابوالفضـل  شب را شکست و
 -امـام حسـین   بـه حـدي بودکـه بـه      -السالم علیه -شق و وفاداري حضرت ابوالفضلع. بود -السالم علیه
  2.»خدا چنین روزي را هرگزنیاورد !اینکه پس از تو زنده بمانیم آیا براي !چرا برویم« :چنین فرمود -السالم علیه

گزتـو را  هر مـا ! نه به خداقسم، اي پسـرپیامبر «:سپس دیگران ازاو پیروي نموده و ماننداو سخن گفتند
شویم، بلکه با جان و دل ازتو محافظت خواهیم کرد، تا آن کـه در پـیش روي تـو بـه      ترك نخواهیم کرد و از توجدا نمی

3.»ما زشت کند خداوند زندگی پس ازتو را بر.شهادت برسیم و به سرنوشت تو دچارگردیم
 

ز، نسـتوه و دلیـردرآن   ازسخنوران مجاهـد، مبـار   از دیگر یاران وفادار امام مسلم بن عوسجه که  
همه دشمن اطرافت جمع شده رها کنیم  این  آیا ما تورا درحالی که«: امتحان بزرگ برخاست و عرض کرد ي  عرصه

آنهـا فـرو بـرم و تـا زمـانی کـه        ي  ام را درسـینه  اي که نیزه و برویم؟ نه به خدا سوگند من ازتوجدا نخواهم شدتا لحظه
نان خواهم جنگید واگرسالحی دردست نداشته باشم با پرتاب نمودن سنگ بـا آنهـا   شمشیردردست من است با شمشیربا آ

  4.»تا در رکاب تو شربت شهادت را بنوشم جنگم و دست ازیاري تو برنداشته  می
  :و عرض کرد ازجاي بلند شده پس ازسخنان مسلم، سعید بن عبداهللا حنفی 

ندکه ما درغیاب رسول خدا حرمت او را درحق تـو  به خدا سوگند ما دست ازیاري تو برنداریم تا خدا ببی
شوم و بـازمرا زنـده مـی کننـد و      یقین داشته باشم کشته می  به خدا سوگند چنانچه! هان. رعایت کردیم

دهند باز ازتو جدا نخواهم شد تا  دهند واین کار را هفتاد بار انجام می سوزانند وخاکسترم را به باد می می
یک شهادت بـیش نیسـت وپـس از آن کرامـت جاودانـه       ا چنین نکنم با اینکه چر. در رکاب تو جان دهم

  5.وسعادت ابدي خواهد بود
توکشته شـوم، و    به خدا سوگند، اي پسرپیامبردوست دارم که درراه«: وگفت سپس زهیربن قین برخاسته

ا خداوند درعـوض مـرگ را ازتـو و    تو جان فشانی نمایم ام دوباره زنده شده و تو را یاري کنم وهزار باراینگونه درراه 
6.»ي تو هستند، دورکند ازجوانان تو که برادران و فرزندان وخانواده
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هاي خونین و همراه با شهادت همان عهدي بودکه شب عاشورا اصحاب یکـی پـس    این فداکاري
ازتـو   وگند هرگزبه خدا س «:گفتند  می -السالم علیه -امام حسین ازدیگري با حجت خدا بستند و خطاب به 

کنیم، هرگـاه   ازتوحمایت می هاي خونین خویش ها وچهره ها و دست ها وحلقوم حنجرهبا ! شویم جانمان فداي جانت جدا نمی
  1.»ایم ي ماست وفا کرده کشته شدیم به عهدخویش و آنچه برعهده

یـر ابــراز   نظ هاي بی ي صحنه درشب عاشورا پس ازامتحاناتی سخت و مالحظه -السالم علیه -امام
و  فَانّی ال أعلَم أَصحاباً أَولـی  «:فرماید  اصحاب وخویشان خود، ازعمق جان و درنهایت اطمینان می  وفاداري

خـود سـراغ    وخانـدانی نیکوترازخانـدان   الخَیراً من اصحابی والأهلَ بیت أَبرَّ ؛ من اصحابی باوفاتر وبهترازاصحاب خـود 
  .2»ندارم

اسـت او را بـه    هریک ازشما زنی بـا خـود آورده  : فرماید  اصحابش می م به اما و درجایی دیگر وقتی
 -ازیاران امـام بـه نـام علـی بـن مظاهرپرسـید بـراي چـه سـرورم؟ امـام           اسد بسپارد، یکی ي بنی قبیله
برنـد و بـیم آن دارم کـه زنـان شـما       اسـارت مـی   بعد ازکشته شدن من زنانم را بـه : فرمود -السالم علیه

ي خــویش رفــت، همســرش پرســید  لــی بــن مظاهرمضــطرب وانــدوهگین بــه خیمــه ع.نیزاسیرشــوند
گفت و درپایان آن سر و صدایی بـه    با شما سخن می -علیها اهللا سالم -پسرمظاهرشنیدم که فرزند فاطمه

اسد  ي بنی ي پسرعموهایت درقبیله برخیزتا تو را به خانواده: گوشم رسید علت چه بود؟ ابن مظاهرگفت
پسرمظاهربه خـدا  : هنگام آن بانوي مسلمان و وفادارسرخود را به عمودخیمه کوبید وگفت دراین.بسپارم

شوي که دختران پیامبراسیرشوند ومن ایمـن باشـم؟ آیـا     آیا خوشحال می.کنی با من منصفانه رفتارنمی
خـارج سـازند ومـن خـود را      -سـالم اهللا علیهـا   -ها را ازگوش دختران زهرا شوي که گوشواره راضی می

 -پسـندي خـود نـزد پیـامبررو سـفید باشـی ولـی مـن نـزد حضـرت فاطمـه             مـی . ها بیارایم اگوشوارهب
پـس  . بیت همراه باشی ومن با زنان آنها توبا مردان اهل رو سیاه باشم؟ واهللا بهتراست که  -علیها اهللا سالم

کنـی؟   راگریه میچ: فرمود امام. مظاهربا چشم گریان به خدمت امام برگشت ازاین گفت وشنود، علی بن
  اسـد را نپـذیرفت وقصـد دارد بـراي     ي بنـی  همسرمن بازگشتن بـه قبیلـه  ! سرورم :ابن مظاهرپاسخ داد

خـدا شـما را ازجانـب    : افتـاد وفرمـود   دراین موقع امام بـه گریـه   . همدردي با بانوان شما دراینجا بماند
  .3ماجزاي خیردهد

کـه نمودارکرامـت    -السـالم  علیـه  -امام حسـین  هاي وفاداري یاران ها وجلوه یکی دیگراز زیبایی 
اهـل   ایثـار ومحبـت را در راه     ي ترین پدیـده  باشد که درکربال پرشکوه یک زن می است، مربوط به انسانی

  وي درروزعاشورا به فرزندش. شود یاد می» ام وهب«ازاو به  است که آن زن کسی. بیت پیامبرآفرید
1  
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ل خدا به رزم دشمنان برود، فرزندش به دسـتورمادربه میـدان رفـت    دستوردادکه براي یاري فرزند رسو
اش که منجربه کشته شدن چند نفرازکوفیان شد به حضـورمادر رسـید وعـرض     وبعداز نبرد پیروزمندانه

هرگزراضی نخواهم شد تا اینکه درپیشگاه خداوند خـود را فـداي   : آیا ازمن راضی شدید؟ مادرگفت:کرد
ره به میدان بازگشت ودردفاع ازحـریم والیـت مشـغول جنـگ شـد تـا اینکـه        فرزند دوبا. حسین نمایی

بعد لشکریان کوفه سراو را از بدنش جدا کردند وبـه سـوي   . براثرضربات کوفیان دودست او قطع گردید
انداخت آنگـاه    ام وهب، سرفرزند را در آغوش گرفت، سپس آن را به سوي لشکرکوفه. مادرش انداختند

. خداونـدا امیـد مـرا قطـع مکـن     : دست گرفت وبه سوي میدان رفت و فریـاد بـرآورد  عمود خیمه را به 
؛ خداوند امید تو را قطـع  1.ال یقْطَع اهللا رجاك یا ام وهب«:او فرمود خطاب به  -السالم علیه -حضرت امام حسین

  .»کند نمی
ـان و بــا  طبق آنچه بیان شد هرکس که اندك آشنایی با مکتب عاشورا داشته باشد ازعمـق جـ 

هاي جاوید عاشورا وفاداري است و به حق، تک تک شـهدا   دهدکه یکی از درس ي وجود گواهی می همه
وآنچه کـه مـا بایـد ازآن درس بگیـریم ودر     . واسراي کربال الگوهایی کامل از فضیلت وفا بودند وهستند

یگـران بـه خصـوص    زندگی اجتماعی خود به کاربگیریم این است که نسبت به عهد وپیمـانی کـه بـا د   
بنـد   ي شرایط مخصوصاً شرایط بحرانی برعهد وپیمان خود پاي بندیم وفاداربمانیم ودر همه رهبرمان می

بوده وبا تمام وجود برآن ثابت قدم باشیم چرا که ثبات واسـتواري یـک جامعـه بـه وفـاداري افـراد آن       
  .بستگی دارد

  
  ایثار و فداکاري -6

این صفت نیکـو  . است چه در مسائل مالی وچه در موضوع جانایثار مقدم داشتن دیگري برخود 
  .است که در قرآن کریم و روایات مورد ستایش فراوان است ارزشمند اخالقی هاي از خصلت یکی

دارنـد چنـین یـاد     قرآن ازمؤمنانی که خودشان نیازمندند اما دیگران را بر خویشتن مقـدم مـی  
  2.»و کانَ بِهِم خصاصۀٌأَنفُسهِم ولَ و یِوثرُونَ علی«:کند می

انسـان اسـت بـه خـاطر      ي  هاي خود و نیز چشم پوشیدن از آنچه مورد عالقه گذشتن از خواسته
اسـت کـه حاضـر     اوج ایثار، ایثار خون و جان اسـت و ایثارگرکسـی   . ایثار است دیگري و در راه دیگري 

  .3او از تمنّیات خویش بگذرد  باشد هستی و جان خود را براي دین خدا فداکند یا در راه رضاي

  ي چیزي نیست آن که شیفته و وابسته. ایثار و فداکاري ریشه در وارستگی و عظمت روح دارد
1  
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توانـد ایثـار    آزاد و از بند گسسـته دارد مـی    ، جانی رها و وجوديکه روحی عظیمتواند ببخشد و آن  می
انان یافتن، از تـن گذشـتن و بـه رضـوان الهـی      جان دادن و ج. کند، ایثار داد و ستد انسان با خداست

  1.رسیدن است
ایثارها، از جان گذشتگی و مقاومت مردانی بود که درس ایثـار را از امـام خـویش     ي کربال صحنه

بـود کـه حاضـر شـد      –السـالم   علیه –ي عاشورا نخستین ایثارگر امام حسین  در صحنه.آموخته بودند 
ي خـون خـود، فرزنـدان واهـل      رهمه چیز برگزیند وتا آخرین قطرهاو را ب فداي دین خدا گردد ورضاي 

او راضی شد که در راه حق، خانواده و یـارانش شـهید   . بیت ویاران صدیق خویش را در راه حق فدا کرد
  2.زنده بماند) اسالم(و اسیر شوند تا دین خدا 

همراه شوند که  سانی تنها ک کند که مطرح می –السالم  علیه –وقتی در آغاز حرکت، امام حسین 
شود کـه   کند و معلوم می امام قاطع و صادق انتهاي راه را ترسیم می یابند که  بذل جان کنند همه درمی

گریزنـد و ازجـان دریـغ      از تیغ نمـی  هستند که  اي  هاي مخلص، پاکباز و از جان گذشته همراهان چهره 
  3.نمی ورزند

ي کـربال را   در روز عاشورا، کـه صـفحه   –السالم  علیه – هاي یاران و اصحاب پاکباز امام از ویژگی
. بـود   بود، ایثارگري و اشتیاق بیش ازحد آنان به شهادت و لقاءاهللا بیش ازهر چیز درخشان و سفید کرده

عاشـق واقعـی حضـرت ربـوبی،     . آیـد  هاي عشق و محبت الهـی بـه شـمار مـی     انس به شهادت از شاخه
  .4کند و شهداي کربال این چنین بودند حق می اش را با تمام وجود فداي  هستی 

نثـاري   از روح ایثار و شهادت طلبـی و جـان    هاي زیبایی ها و جلوه در طول حوادث عاشورا صحنه
  ي شـهداي کـربال بـه ویـژه     همـه   گرچه. شود از آنها اشاره می شود که به برخی آفرینان دیده می حماسه

هـاي   تمام گذاشتند، اما در این میان، برخی براي ویژگـی  طلبی سنگ نثاري و شهادت هاشمیان در جان
  5.از خود نشان دادند خاصی که دارند رشادت هاي فراوانی 

علمدارکربال درایثارو ازخودگذشتگی . است -السالم علیه -نثاران حضرت ابوالفضل از این جان یکی
او درشـب عاشـورا   . نظیراسـت  او درکـربال نشـان داد درتـاریخ بـی     ایثاري که . اي بود شخصیت برجسته

نخستین کسی بـود کـه جـواب     -السالم علیه -و درپاسخ امام. اي را که شمرآورده بود، رد نمود نامه امان
  6.داد ما هرگزازتوجدا نخواهیم شد وخدا آن روز راهرگزنیاورد
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اي بدسـت  بـر  -السالم علیه -پس ازآنکه به درخواست امام حسین -السالم علیه -ابوالفضل العباس

. را متفرق ساخت وخود وارد شریعه شـد ي فرات  آوردن آب نزدیک شریعه شد چهارهزار نفرمأمورشریعه
 -السـالم  علیـه -امـام حسـین   ازتشـنگی   آب بنوشد یـادي   مشکش را پرازآب کرد چون خواست مقداري 

ه باشـد و مـن   تشن درخیمه  -السالم علیه -شایسته نیست حسین! بیت او کرد وآب را ریخت وگفت واهل
آب بنوشد و تشنه کام شـهید شـد و    او اجازه ندادکه   به -السالم علیه -گذشت و ایثارعباس 1.آب بنوشم

  .تا جان در بدن داشت ازامام خود دفاع کرد
 -ي فداکاري و ایثـارگري را در راه حسـین   هاشم که نهایت درجه ي بنی یکی دیگرازجوانان قبیله

بود اوکه عنـوان پیشـتازي در شـهادت را     -السالم علیه -اکبر د، حضرت علیازخود نشان دا -السالم علیه
خواهد مانع این سـفررا برطـرف    ازپدر می ي سفربه سوي خدا بود که  آنقدرشیفته. هاشم ربود دربین بنی

بـراي   -علیهـا  اهللا سـالم  -او بسوي میدان عازم شد، اما امام ازاین مصیبت جانکاه متأثر شد و زینـب .کند
  .2ی درکناراو قرارگرفتتسلّ

است که با رشادت تمام، بـدن خـود را سـپر وجـود     » اسعد شُبامی حنظله بن« ازدیگرجان نثاران
ایسـتاده وبـا صـورت     –السـالم   علیه –این یاور ایثارگر در برابر امام حسین . کند مبارك آن حضرت می

. گرفـت   شد همانند سپري مـی  ب میامام پرتا ها وشمشیرهایی را که به سوي  ي خود تیرها ونیزه وسینه
  .3وقهرمانانه جنگید تا به شهادت رسید

است او در عین مبارزه خویشتن را سپر بالي امـام حسـین   » االنصاري عمروبن قرظه«نمونه دیگر
 –در نبرد با دشـمن هـر تیرکـه بـه سـمت امـام       . کرد نموده و عاشقانه ازامام دفاع می –السالم  علیه –

شـد   گرفت و هر شمشیري که به سمت آن حضرت کشیده می  آمد با دست خویش می می –السالم  علیه
هـا   توان داشت مقاومت کرد تا آن که دراثـر ازدیـاد زخـم    تا آن جایی که  خرید و در این راه  با جان می

نمـود   –السـالم   علیـه  –امام حسـین    تاب و توان خود را از دست داد و برزمین افتاد دراین حال رو به 
آري تو پـیش ازمـن بـه    : اي پسر پیامبر آیا به عهدي که با تو بسته بودم وفا کردم ؟ امام فرمود: گفتو

بهشت خواهی رفت و سالم مرا به رسول خدا برسان و به آن حضرت بگو من هم به دنبـال تـو خـواهم    
  4.آمد

گـواه خلـوص   بینـیم،   هاي کربال مـی  ها و صحنه همه پاکبازي وگذشت وایثارکه درتمام لحظه این
  . است -السالم علیه -ي امام حسین کربال است و نشان اوج ایمان وکمال یقین صحابه
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اگـر  . گـذارد   پیشواي نهضت، به پشت گرمی حامیان ایثارگر گام درمراحل دشوار و پرخطـر مـی  
م و  ایثار مال و جان وگذشتن از راحتی و زندگی نباشد، رهبـر تنهـا و حـق مظلـو     آمادگی پیروان براي 

در انقالب کربال، امام و خانواده و یارانش دست از زندگی کشیدند تا اسالم بـاقی بمانـد   . ماند یاور می بی
وکشته و اسیر شدند تا حق زنده بماند و امت آزاد شوند و اصحاب شهید امـام، تـا زنـده بودنـد، اجـازه      

زنده بودند جان فـدا کردنـد و در   هاشم هم تا  بنی. هاشم کسی به میدان رود وکشته شود ندادند از بنی
آخرین شهیدي بـود کـه وقتـی بـه      -السالم علیه -بن علی راه و رکاب امام به شهادت رسیدند و حسین

   1.یاران وبرادران واصحاب کسی نمانده بود همه  دشت کربال نگریست از آن 

را عینیت بخشـید و   با ایثار جان خود و عزیزانش اوج فداکاري و ایثار -السالم علیه -امام حسین
هـا و تعلقـات و جـان خـود را      در عاشورا گذشتن ازخواسته.ایثارگران جان در راه دین، الگو گردید براي

  . کند نمایی می فداي دیگري کردن جلوه
و یارانش جان خویش را درطبق اخالص نهادند و خود را فداي اسـالم   -السالم علیه -امام حسین

ي پیروان خویش آموختندکه در راه دین خـدا بایـد ازهمـه چیزگذشـت و      کردند و این درس را به همه
ي ایثـارگري برادرانـه باشـد و شـخص درعـین نیـازخود بـرادر         امروزه هم باید درجمع مؤمنان روحیـه 

مسلمانش را برخود مقـدم دارد، درعـین خسـتگی کارهـاي دشـوار را برعهـده بگیـرد و فداکارانـه بـه          
شـوند و یـا    و هنگامی که مـردم بـا خطرمواجـه مـی    . صی خود بگذردخاطرخدا به نفع مردم ازحق شخ

تواند ایثارگر و فداکارباشـد و چـه خـوب     چنین شخصی می. شوند آنها را رها نکند درمشکالت گرفتارمی
  . است که مبلغین دین دراین مسأله پیشتاز مردم باشند

  
  صداقت وصراحت -7

  اوست، صداقت و ي  ان شرافتمند و آزادههایی که مورد رضاي خداي متعال و بندگ از خصلت
ستون اسالم، لباس دیـن،  . ترین ستون آن است باشد که رأس ایمان و محکم صراحت دربیان وعمل می

و بهتـرین گفتـار و بهتـرین    . باشد ي رفعت وسر بلندي، صداقت می ي تقوا و مایه زبان حق، زنده کننده
و اسـتقرار و تـداوم   . متی و نجـات در اوسـت  همین صـدق اسـت کـه سـال     بنیان زندگی و مالك دین 

اجتمـاعی برمـدار    هاي انسان چه درارتباط با خود و خدا و چه درارتباط با همنوعان و سازمان رفتارهاي 
    2.چرخد صدق می

و زندگی با صادقین برکات مادي و معنوي را به دنبال دارد، لذا خداوند متعال مؤمنـان   معاشرت
  اي اهل  3؛یا ایها الذین امنوا اتَّقُوا اهللاَ و کونوا مع الصادقین«:است با صادقین امر فرمودهتقوا و همراهی  را به
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   .»ایمان خداترس باشید وبا مردان راستگوي با ایمان بپیوندید

انـد و از   ي خـود سـاخته   یعنی با کسانی باشید که درگفتار و رفتـار، راسـتی و درسـتی را پیشـه    
 -وآلـه  علیه اهللا صلی -ي شریفه، مصداق اتم و اکمل صادقین پیامبر در آیه. و دروغ بدورند نیرنگ و خدعه

اسـت کـه    -السـالم  علیـه  -بن علی ي آنها سرور آزادگان حسین و از جمله. باشد و خاندان طاهرینش می
عـه و  از صراحت لهجه و صداقت درگفتار و رفتار برخوردار بود و هرگزخد درطول حیات خویش همواره 

الصـدقُ  «:و درتوصیف راسـتی فرمـود   1.وجود نداشت -السالم علیه -نیرنگ و دروغ در زندگی آن حضرت
  .»ي ذلّت است ي عزت ودروغ مایه ؛ راستی مایه2.عزُّوالکذب عجزٌ

او  ایشان را دعوت کرد ومرگ معاویه را بـه  حاکم مدینه شبانه » ولید«همین جهت هنگامی که  به
درنهایـت صـداقت وصـراحت     -السالم علیه -براي یزید بن معاویه طلب بیعت کرد، حضرتخبرداد وازاو 

ي ما محل رفت وآمد فرشتگان ومحل رحمت خداوند است وخدا به ما  ما خاندان نبوت ورسالتیم، وخانه! امیر اي«:فرمود
کنـد   آشکارا گناه مـی  رم است که هاي محت انسان ي  آغازفرمود وبه ما ختم کرد، یزید مردي تبهکار، شراب خوار وکشنده

    3.»ومثل من با یزید بیعت نخواهدکرد
-هماهنـگ بـا سـنن حـاکم بـر آفـرینش اسـت و امـام حسـین          اي  صداقت و راستگویی، شـیوه 

از قبیـل رهبـران دنیـا کـه      گوید نه رهبري   سالکی است الهی که به خدا و مردم راست می -السالم علیه
  4.و خیانت است از دروغ اي  وجودشان آمیخته

امام با اینکـه در وضـعیتی قرارگرفتـه بودکـه وجـود حتـی یـک نیـروي بیشـتردر اردوگـاهش           
  هرگز راضی نشد براي کسب این نوع غنیمت و یا حفظ آمد ولی  ترین غنیمت به حساب می بزرگ

  .آن ازسیاستی غیراز سیاست راستی و صداقت استفاده کند
  امام ازهمراهانش، دهدکه موارد متعددي را به ما نشان می -السالم علیه-تاریخ قیام امام حسین

  خواست تا ازاو جدا شوند وبارها با صراحت لهجه به که قصد آمدن به سوي کوفه با او را داشتند، می
 من کانَ باذالًمهجتَه وموطَّناً علی لقاءاهللا«:و فرمود. 5!آنان فرمودکه عاقبت کاراین سفرچیزي جزشهادت نیست 

است تا در راه ما خون خود را نثارکند وازجـانش درراه لقـاي خداونـد بگـذرد،      ؛ هرکس ازشما آماده.6نَفسه فَلیرحل معنا
  .»ي حرکت با ما باشد آماده
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  .کنیم از مجموع این موارد تنها به دو مورد اکتفا می
رسـید خبرشـهادت   » زبالـه «امام درمسیر حرکت به سوي کوفه به منزل ي  وقتی قافله: اول اینکه

آن حضرت رساندند امام یاران وهمراهان خود را  مسلم بن عقیل وهانی بن عروه وعبداهللا بن یقطُر را به 
شیعیان مـا ازمـا   . خبرجانگداز شهادت مسلم بن عقیل وهانی بن عروه وعبداهللا بن یقطر را دریافتیم«:جمع کرد وفرمود

  1.»خواهد، برگردد، ازما براو بیعتی نیست می اکنون ازشما هرکه. اند دست کشیده
از همراهان آن حضرت ازهمان منزل از امام جـدا   امام، سبب شد بسیاري   ي این برخورد صادقانه

  .آمده بودند، برگشتند از راهی که  شوند و گروه گروه 
ت کـه  اوسـ  ، سخنرانی شب عاشوراي -السالم علیه-ي دیگراز صراحت و صداقت امام حسین نمونه

آنها را اطـالع داده و از آنهـا خواسـت     ي  اصحابش حوادث روز عاشورا را بیان کرد و خبرشهادت همه به
  .2ها و قافله را ترك کنند شبانه خیمه

است، شـبانه حرکـت کنیـد وهریـک      این تاریکی شب، شما را فراگرفته«:یاران چنین فرمود امام خطاب به 
ایشان بـه جـزمن    این قوم تنها بگذاریدکه با یرد ودرتاریکی شب پراکنده شوید ومراي مرا بگ ازخانواده  ازشما دست یکی

  3.»باکسی کاري ندارند
هست، بدون ابهام و بطور روشـن    کرد تا واقعیت را آنگونه که سعی می -السالم علیه -امام حسین

اینکـه نیرنگـی درکـار      ي انجام گیرد و هیچ کس حتی با شبهه  ها آگاهانه و آزادانه بیان نماید تا تصمیم
  تراز همه، امام براي رفع هرگونه نگرانـی  و مهم. است خود را در مقابل عمل انجام شده گرفتارنبیند بوده

داردکه من بیعت خـود را از   همراهان خود، درخصوص عواقب سوء بیعت شکنی به طور صریح اعالم می
  4.ت نگرانی نداشته باشدشما برداشتم تا اگرکسی میل داشت جدا شود و از این جه

با تار و پود صداقت درگفتار و رفتار ایشان تنیده بـود   -السالم علیه -مکتب عاشوراي امام حسین
ي امام پرورش یاران صدیقی بود که درطـول تـاریخ کسـی چنـین      ي عملکرد صادقانه بطوري که نتیجه

ایت این نکات اخالقی در بینش مکتـب  بنابراین رع. یاران راسخی درعهد وپیمان با امام خود نیافته بود
بـازار آن   تنهـا ازگرمـی    ها و تحوالت زمـان نـه    و با گذشت قرن. عاشورایی، نهضت حسینی را بیمه کرد

  .نکاست، بلکه طراوت و شادابی آن را افزون کرد و او را درکانون قلب مسلمان و غیرمسلمان جاي داد
فتار و عملکردهاي خـود نسـبت بـه دیگـران صـادق      ما باید به پیروي ازمکتب عاشورا درگفتار، ر

  ...ها، مبارزات سیاسی و ها، ازدواج ها، مشارکت باشیم زیرا صداقت استوارترین بنیانی است که دوستی
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ي  به خصـوص درعرصـه  . ها در معرض فروپاشی است ي این بنیان گردد و بدون آن همه برآن استوار می
دهنـد ولـی    ي دروغـین مـی   به مـردم وعـده  » آراء«ت مردم و جذبانتخابات که برخی براي جلب حمای

ها  برخی دیگرصادقانه اهداف و عملکردها و شعارهاي خود را در چارچوب شرع و حق و معیارها و ارزش
  .کنند بیان می

  
  سخاوت -8

از مشهورترین صـفات پیـامبران خـدا و     اعتنایی به دنیا و  سخاوت ضد بخل و از ثمرات زهد و بی
ي سـخاوت ایثاراسـت کـه بـه معنـاي بخشـش علـی رغـم نیـاز فـرد            باالترین مرتبه. است اي الهیاولی
؛ آنهـا را برخـود مقـدم    2. انفُسهِم ولَوکان بِهم خصاصۀ ویوثرونَ علی«:فرماید  و خداوند درقرآن کریم می1.باشد می
  .»دارند هرچند خودشان بسیارنیازمند باشند می

بخشـد سـبب    ی به نیازمندان عالوه براینکه روح انسان راتعالی میجود و بخشش وتوجه ورسیدگ
  .»؛ شخص بخشنده سرور و آقا است4.من جاد َساد«3گردد  محبوبیت اجتماعی فرد نیزمی

این ویژگـی و احسـان   . کانون جود و سخاوت و پناهگاه محرومان بود -السالم علیه -امام حسین
ـ  امـام   آن، آب رسـانی   ي  وازجملـه . ي ظهـور رسـید   ی بـه منصـه  امام درجریان نهضت عاشورا درحد اعل

  :گوید  شیخ مفید دراین باره می. یزید بود سپاه حرّبن به-السالم علیه -حسین
همگی عمامه برسرنهاده و شمشـیر برکمربسـته،    -السالم علیه-یاران اباعبداهللا. آن روزهوا بسیارگرم بود

. لشـکریان واسـبان حـرّرا سـیراب کنیـد     : به جوانان خود فرمود -مالسال علیه-امام. ي فرمان بودند آماده
درآن : گوید  علی بن طعان محاربی می. جوانان امام برخاستند وسپاهیان و اسبان لشکرحرّ را سیراب کردند

امـام چـون تشـنگی مـن واسـبم را دیـد        . آنجـا رسـیدم   روزمن درسـپاه حـرّ آخـرین نفربـودم کـه بـه       
بـه    راویه به زبان حجاز به معناي شترآبکش و به زبـان عراقـی  . ( اویه را بخوابانر» الراویه انخ«:فرمود

متوجه شد  -السالم علیه -من منظور حضرت را نفهمیدم و امام: گوید بن طعان می علی) معناي مشک بود
قتی که من شتر را خواباندم و. یعنی شتر را بخوابان» الجمل انخ«! اي پسر برادر: و به زبان عراقی فرمود

ي مشک را برگرداندند  ریخت، امام خودشان برخاستند و دهانه ي مشک می خواستم آب بیاشاممآب از لبه
 .5.مرا سیراب کردند و
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ایـن  . سیراب شدند -السالم علیه -افراد و حیوانات به دست سپاهیان حضرت ي  بدین ترتیب همه
اسـت،   -السالم علیه-تعالی شخصیت امام ي سالمت روحی و روحیه ومنش عالوه براین که نشان دهنده

  .باشد آن حضرت نیزمی بیانگرشخصیت اجتماعی 
نسـبت بـه نیازمنـدان     -السـالم  علیـه  -امام حسین  هاي ي سخاوت و بخشش درباره  محدث قمی

شم هایش دریغ  نورزید وچگونه چ هنگام جنگ ازبذل جان عزیز وگرانب  چگونه مال خود را نبخشد آن که«:فرماید  می
هرکس جان خویش را درپیکار ببخشید نسبت بـه مـال     است وشکی نیست که همت درآخرت بسته  ازدنیا نبخشد آن که 

  .1»تراست رغبت تراست وکسی که در زندگی محبوب، رغبت نداشته باشد درمال ومتاع فانی دنیا بی بخشنده
نون دیـده نشـده   سـخاوتمندترین فـرد تـاریخ بشـریت اسـت تـاک       -السـالم  علیـه  -امام حسـین 

نـه تنهـا    -السـالم  علیـه  -امام. هستی خود را به خاطر رضاي خدا و نجات مردم تقدیم کند ي  همه کسی
هـایی کـه مایـل     آن.ي عزیزان خود را بخشـش کـرد   همه هم نه جان خود بلکه جان  مال بلکه جان، آن

دانست پـس از شـهادت او،    امام می. بودند جان خود را در راه خدا بذل کنند با امام ماندند و بقیه رفتند
  .اسارت آنان متمم شهادت بود بیت اسیرخواهند شد ولی اهل 

ي بـذل و بخشـش را درخـود و     باید روحیـه  -السالم علیه -با الهام گرفتن از سخاوت امام حسین
اطرافیــان تقویــت کنــیم؛ زیــرا ایــن صــفت اگربــه صــورت درســت و اعتــدال در افــراد شــکل بگیــرد  

. و به این مسأله هم توجه داشته باشـیم . کند هاي مختلف بروز پیدا می اي زندگی به صورته درموقعیت
اي  که بذل و بخشش ما باید براي رضاي خدا باشد نه براي اینکه دیگران بگویند فالنی شخص بخشـنده 

  .و درحد توان وبضاعت خود بخشش داشته باشیم. است
  

  تکلیف عمل به -9
ابعاد زندگی وکارهاي فردي   ي توان شناخت که در همه از اینجا می مکتبی بودن یک مسلمان را

تکلیـف درشـرایط مختلـف فـرق     . است متعبد و عامل باشد» وظیفه دینی«آنچه  و اجتماعی، نسبت به
و . انسان باشد یا مخـالف، موردپسـند مـردم باشـد یـا نـه        ي قلبی ممکن است مطابق خواسته. کند می

زیـرا   2ي خداوند باشد است عملکرد او نیز باید طبق خواسته اوند تعهد سپردهمسلمان چون در برابر خد
همواره بـراي رسـیدن    ي مسلمانان گذاشته شده  برعهده» تکلیف«ازسوي خداوند و دین به عنوان آنچه 

تکلیـف خـویش عمـل کننـد      اگرافراد جامعه درابعاد مختلـف بـه   .از مفاسد است به مصالح و جلوگیري 
  .پاکی و تکامل معنوي خواهد رفت جامعه رو به
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احسـاس پیـروزي     وقتی درجامعه و میان افرادي حاکم باشـد، همـواره  » تکلیف عمل به«فرهنگ
یابنـد و درمبـارزات هـم چـه کشـته       دست می 2»الحسنَین احدي«تعبیر قرآن کریم به و به . 1کنند می

  .  آنان خوب است شوند چه به پیروزي نظامی وسیاسی برسند هر دو صورت براي
اهللا بودند  آنان داعیان  الی. کردند امامان شیعه در شرایط مختلف اجتماعی طبق تکلیف عمل می

اندیشـیدند و در   ي دعوت خود فکرکنند بـه اداي تکلیـف مـی    که در دعوت خود پیش از آنکه به نتیجه
ي آنان را  پایان کار هرگز انگیزهي نتیجه و  اي جزامتثال امرخداوند نداشتند و اندیشه دعوت خود انگیزه

اهللا باذنه وسراجاً منیراً؛و تـو را دعـوت کننـده بـه      وداعیاً الی«: فرماید  قرآن کریم می 3.کرد به مردم مشغول نمی
  4.»فرمان او قرار دادیم وچراغ روشنی بخش اهللا به سوي 

جانشـینان بـه حـق آن     و -وآلـه  علیـه  اهللا صلی -پیغمبراکرم» سراج منیر«ي ي شریفه براساس آیه
باشد که درایفاي نقش خود پیش از آنکه بـه   می -السالم علیه -الحسین حضرت ازجمله حضرت اباعبداهللا

هـاي   ازجلـوه  ي عاشـورا یکـی    حادثـه . اندیشیدند الهی می اداي تکلیف وجلب رضاي  نتیجه فکرکنند به 
ها درچارچوب کلی دین و معیارهـاي   عمل به وظیفه بود وتکلیف را هم اقتضاي شرایط وشناخت زمینه

   5.فریاد یا سکوت، قیام یا قعود امامان نیز تابع همین تکلیف بود. کرد قرآنی تعیین می
دانسـت و در   امام برحق بـود و خالفـت و رهبـري را حـق خـود مـی        -السالم علیه -امام حسین

و وارثـان پیـامبر و سـزاوراترین مـردم بـه      ما خاندان و اولیـا و اوصـیاء    «:نوشت فرمود اهل بصره اي که به  نامه
آن   ي امت را خـوش نداشـتیم بـه     تفرقه او بودیم که دیگران برما پیشی گرفتند و ما تسلیم شدیم وبه خاطرآنکه جانشینی 

6.»دانستیم ما برحق والیت، از متوالیان آن سزاوارتریم این درحالی بودکه می. رضایت دادیم
 

  حکومت یزید را تحمل نکرد، ده سال درحکومت معاویه زیست هم یک لحظه  امام حسین که 
  .تکلیف امام دراین دو دوره متفاوت بود و دست به قیام نزد چرا که 
عقیـل   بـن  در ایـامی کـه مسـلم    . اسـت  بسیارمقدس و ستودنی» حکم دین«تعبد یک مسلمان به

ي  نقشـه . او آمـد  ي  ت هـانی بـه خانـه   ابن زیاد به عنوان عیاد هانی پنهان بود روزي  ي  درکوفه و درخانه
  از نهانگاه بیرون نیامد و ابن زیاد  اجراي برنامه   ترور ابن زیاد را کشیده بودند ولی مسلم بن عقیل براي
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هانی خـوش   این که  از خانه بیرون رفت وقتی پرسیدند چرا او را نکشتی؟ گفت دو چیز سبب شد، یکی 
  ایمـان بـاز دارنـده   «یـاد حـدیث پیامبرافتـادم کـه     گیرد، دیگرآنکـه بـه   ي او انجام  نداشت قتل درخانه

   1.»ازتروراست
از اصـحاب از   ازمکه به سوي کوفـه حرکـت کـرد بعضـی      -السالم علیه -امام حسین  هنگامی که

 -امام حسین بن عباس او را از رفتن منع کردکه رفتن به سمت عراق به صالح نیست ولی جمله عبداهللا 
گویی، ولی من تصمیم خود را   دانم تو از روي خیرخواهی وشفقت چنین می می! اي پسرعمو«:او فرمود  به -مالسال علیه

  2.»گرفته و رهسپارم
جدم  «:کوشید امام را از رفتن به عراق منصرف کند فرمود و نیز در پاسخ عبداهللا بن جعفر که می

من باشد یا بـه ضـرر مـن تمـام      انجام آن  بکوشم خواه به نفع رسول خدا را درخواب دیدم او مرا فرمانی دادکه باید به 
     3.»شود

امام از اوضـاع نـامطمئن کوفـه،      نیز پس از مالقات با فَرَزدق و گزارش او به» صفاح«و در منزل 
پاس الهی بر همان چه که دوست داریم نازل شود، خدا را بر نعمتهایش سـ  اگر قضاي«:به او فرمود -السالم علیه -امام
اش حق  انگیزه الهی برخالف امید ما فرود آمد این براي آنکه  خواهیم و اگر قضاي گوییم ودرشکرش نیز از اوکمک می  می

   .و سپس به حرکت خود ادامه داد 4.»و درونش تقوا است دور از انتظار نیست
هرچـه   نتیجـه  . ودامام، خود را برانجام تکلیف مهیا کرده ب آن است که  ي  اینها همه نشان دهنده

) سـعید   عمـرو بـن   (ازسوي والی مکه) عبداهللا بن جعفرو یحیی بن سعید(وقتی دونفر. باشد او راضی بود
: ي سفر به عراق او را منصرف کننـد حضـرت فرمـود    آوردند تا از ادامه  امان نامه -السالم علیه -امام براي

دهم خواه به زیان یا به سـودم   ریتی دارم که باید آن را انجامرا درخواب دیدم و مأمو -وآله اهللا علیه صلی -رسول خدا«
  5.»باشد

وقتـی کـه   . بـود )زیان وسـود (همان تبعیت از تکلیف است و احساس پیروزي درهردو صورت  این
آمدن به کوفه دعوت کردند  رسید و از او براي   -السالم علیه -امام حسین هاي پیاپی مردم کوفه به  نامه

   هرچنداز اوضاع مردم. وحمایت دادند، امام احساس تکلیف کردکه باید برود ي نصرت و وعده
و پس از برخورد با سپاه حرکـه  .  آور بود  ها تکلیف ها و اعالم حمایت کوفه باخبربود، ولی آن دعوت نامه

   6.راه را برایشان بستند
١ 

  

                                                
  .92جواد، محدثی، پیام هاي عاشورا، ص -1
  .361، با اندکی تغییر،ص  -السالم علیه -فرهنگ جامع سخنان امام حسین -2
  .161علی، نظري منفرد، قصه کربال، -3
  .379، ص -السالم علیه -خنان امام حسینفرهنگ جامع س -4
  .376همان ، ص  -5
  .93جواد، محدثی، پیام هاي عاشورا، ص  -6

 



  

  :آنان فرمود اي به  حضرت درضمن خطبه
من به سوي شما نیامدم مگـر پـس از   . در پیشگاه خدا و مسلمانان حاضر است این حجتی ! هان اي مردم

هاي دعوت شما پی در پی به دستم رسید و فرستادگان شما آمدند وگفتند به سوي ما بیا که ما  آنکه نامه
ي ما شما را هدایت کند پس اگر برعهد و پیمان خود هستید من بـه   امام نداریم، امید است خدا به واسطه

  1.گردم  آیم واگر ازآمدنم ناخرسندید من نیز ازشما روگردانده و بازمی ا میشهرشم
یاران او نیز همـین گونـه بودنـد وبـه     . امام است تکلیف ازسوي  ي عمل به این تعبیر نشان دهنده

خواهـد   هرکـه مـی    امام از آنان خواست کـه  وقتی. خاطر انجام تکلیف الهی در راه نصرت او شهید شدند
کنـیم و بـا خـون     به خدا سوگند هرگزاز توجدا نخواهیم شد وجانمان را فداي تو می«.یاران او چنین بودبرود سخن 

انجام  ي ما بوده  عهد کرده و تکلیفی را که برعهده کنیم اگر کشته شویم وفاي به گلو و رگها و دستانمان از تو حمایت می
  2.»ایم داده

تحلیـل نهضـت عاشـورا      نسـبت بـه   -اهللا علیـه  هرحم -ازجمالت حضرت امام خمینی هایی  نمونه
  : چنین است

این کـه   نهضت کرد وقیام کرد با عدد کم و درمقابل این، براي   -السالم علیه -الحسین اباعبداهللا ین که ا«
حضـرت سیدالشـهدا تکلیـف را بـراي     « 3.»از منکـرکنم  استنکارکنم نهـی  گفتند تکلیف من این است که 

لکن تکلیف بود آنجا که « 4.»وند وکشته شوند و آثارمعاویه و پسرش را محوکنندخودشان دانستند که بر
و آن روزي « 5.»این امت را اصالح کند و علَم یزید را بخواباند باید قیام بکند وخونش را بدهد تا اینکه 

م که مبارزه کند براي بزرگان اسال تکلیف اقتضا می اینجا بود که...اسالم بخواهد خدشه دارشود ي که وجهه
  6.»کنند

آنان که موقعیت ویژه دارند و براي دیگران، خط دهنده و   ي مردم به ویژه همه  پیام عاشورا براي
دانسـتند   ي خویش را می وظیفه  -السالم علیه -ي پیروان حق درزمان سیدالشهدا باشد اگر همه الگو می

  کردند، مسیر تاریخ به  یفه عمل میو مثل شهداي کربال با جانبازي وحمایت از امام خویش به وظ
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هـاي   امروز نیز بایـد شـکل  . شد وسرنوشت اسالم ومسلمانان به نحو دیگري بود اي دیگر ترسیم می گونه
و ایـن   1.انجام آن متعبد بود و پیروزي را درانجام وظیفه دانسـت  مختلف تکلیف را شناخت و نسبت به 

آموزدکـه در برخـورد بـا مسـائل، قبـل       گردان مکتب خود مـی ي شا همه  است که معلّم اخالق به درسی
  .ي عملکرد به فکراین باشدکه وظیفه و تکلیف خود را به خوبی انجام دهند ازنتیجه

  
  غیرت -10

غیرت درلغت به معناي آن است که سرنوشت و طبیعت انسـان از مشـارکت غیـر در امـر مـورد      
هـاي نابجـا و نـارواي     نسبت به دخالت  است که آدمی و یا واکنش طبیعی  2.اش نفرت داشته باشد عالقه

  3.دهد دارد از خود نشان می دیگران درآنچه دوست می
اش بـه حــدي   و در اصطالح آن است که کسی نسبت به ناموس خود وهمسر یا فرد مورد عالقه

نگاهـدار  اسـت کـه    غیـرتـمنـد کسـی  4.اجازه وتعرّض به حریم خویش ندهد  اهتمام ورزد که به دیگري
توانـد تحمـل    انسان غیور نمـی  5.عصمت، آبرو، شرف و عزّت است و از قبول اهانت برعرض خود ابا دارد

همسرو بستگان او نزدیـک شـود و قصـد سـوء      هاي فاسد، به  هاي ناپاك یا انگیزه کندکه دیگران با نگاه
  6.داشته باشد
غیـرت بـه عنـوان یـک     . اسـت » غیـرت «هـاي بـزرگ    انسـان  ي  هـاي پسـندیده   از خصـلت  یکی

هـایش از   تا او را درحفظ عرض، ناموس، ثروت و دیگـر وابسـته   الهی در درون انسان نهاده شده  ي ودیعه
اسالم که دینی مبتنی برفطرت پاك . کند نجات دهد تهدید می خطرات بالقوه و بالفعلی که زندگیش را

ی تأکید دارد و درصدد اسـت تـا پیـروان    ي بجا از غیرت اسالمی و انسان است برتقویت و استفاده انسانی
ي بشري، با صالبت، سالم، سرافراز و بـا افتخـار زنـدگی     خویش را غیرتمند تربیت کند و آنان در جامعه

هرگز به خود اجازه ندهندکه به مقدسات آنها اعـم ازمـادي و معنـوي بـه      اي که دیگران  کنند، به گونه
  7.چشم طمع نگاه کنند

ي غیـرت   تـرین جلـوه   و نهضـت خـونین حسـینی برجسـته    . و دیـن اسـت   کربال نمودگاه غیرت
  افول ي  هایی که درهنگامه است انسان تاریخ، مردان و زنانی چنین غیور به خویش ندیده. است دینی
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  گري نمایشی عظیم از  توجهی و توجیه و تسامح و بی 1حسی، سستی،تساهل غیرت دینی دردوران بی
  2.انسان بخشیدند ي  را به دیروز و امروز وهنوز و همیشه تعهد و تقید و تعبد
از غیـرت الهـی بـر     اي ي خالص و معصوم خداوند جلـوه  به عنوان بنده -السالم علیه -امام حسین

هـاي سـپاه    غیـرت  هـر چنـد بـی   . روي زمین بود و نهضت عاشورا نمایشگاه حقیقی شـکوه غیـرت بـود   
ت داده بودند و ورود به حریم مقدس امامـت و تـوهین بـه    عمرسعد بصیرت خود را به طور کامل از دس

ي عظمـت   ي بسیار قلیلی در بین آنهـا بودنـد کـه بـا مشـاهده      دانستند، ولی عده آن را برخود مجاز می 
هاشـم   و بنـی  3.اصحاب امـام ملحـق شـدند    غیرت امام، در دفاع از حریم دین اسالم به خود آمدند و به 

هاشـم   جوانـان بنـی  . العاده قائل بودند که براي عترت پیامبر حرمتی فوقغیرتمندان روزگارخویش بودند
هـا   شـب . کردنـد  می» محافظت«را در طول سفر به کربال -السالم علیه -بیت امام حسین اهل نیز پیوسته 

امـام  . خوابیدنـد  هـراس مـی   هاشم، زنـان حـرم آسـوده و بـی     نیز با حراست این جوانان به ویژه قمر بنی
ي پیـامبر وخـانواده پـدرش     در رجزحماسی در روز عاشورا ازجمله حمایت ازذریه -السالم علیه -حسین

أبی،أمضی علی دینِ النَّبی؛ ازخاندان و حریم پدرم دفاع می کنم و برراه دین پیـامبر   أحمی عیاالت« 4:فرمود  تأکید می
  5.»رهسپارم -اهللا علیه وآله صلی -خدا

کـرد کـه پـس از     ، دختـران وخـواهران خـود را توصـیه مـی     آن حضرت در روز عاشورا خـانواده 
شهادتش گریبان پاره نکنند، چهره خـراش ندهنـد، آه و زاري و واویــال ســرندهند و پـیش دشـمنان      

در واپسین  لحظات هم که مجروح بر زمین افتاده بود وقتی شنید کـه  . صدایشان را به گریه بلند نکنند
هـا و تعـرض بـه زنـان وکودکـان دارنـد برسرشـان فریـاد          خیمـه از سپاه دشمن قصد حمله بـه   گروهی
ترسید حـداقل درایـن    واي برشما اي پیروان وشیعیان خاندان ابوسفیان؛ اگر دین ندارید و از روزقیامت نیزنمی«6.کشید

  7.»اصل و نژاد خویش بازگردید به دنیا آزادمرد باشید واگر آنگونه که گمان دارید عرب هستید پس
جنگید به زنان نبایـد   جنگم و شما با من می من با شما می 8ما دمت حیاً ؛  ا عتاتَکُم و طُغاتَکُم منَ التَعرُّضِ لحرَمیفَامنعو«

  .»گرانتان را از تعرض نسبت به حرم من باز دارید ام طغیان تعرض کرد تا وقتی من زنده
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  سپاه دشمن اعتراض کرد و تا زنده  ي از غیرت او بود که درهمان حال هم به کار ناجوانمردانه
  .بود نتوانست تحمل کند که نامردان، به حریم ناموس او نزدیک شوند

کشته شدن را برننگ و ذلّت و تسـلیم تـرجیح داد و یـاران غیرتمنـدش هـم       -السالم علیه -امام
یعت را از آنـان  امام ب  حتی وقتی که 1هاي دیگر تا پاي جان ابراز وفاداري کردند شب عاشورا و درفرصت

 انـا «:ي شرم و شتر راهوار خواند، غیرتمندان بصیرماندند وگفتند برداشت تا بروند و سیاهی شب را پرده
بیت او را در صحرا و میان انبوه دشمن رهاکننـد   امام و اهل غیرتشان اجازه نداد که  2»علی نیاتنا و بصائرنا

   3.و خود در پی زندگی و عافیت خویش باشند
 -علـی  ي غیرتمنـدي وجـود پربرکـت عبـاس بـن       ي غیرتمندان کربالزیباترین جلوه ن همهازمیا

علمدارواالي کربال که چون دست راستش درمیدان پیکار قطع شد، شمشیر به دست چـپ   -السالم علیه
  :خواند تاخت و اینگونه رجز می گرفت و همچنان بردشمن می

  عن دینی أبداً انی احامی                                              ینی   مم یتُعطَقَ نْا و اهللاِ          
         و نْع مامٍا قِصاد نِقیِالی                                                لِنَج مینِاألالطاهرِ النبی     

کـه فرزنـد    راستین وبرحق خوداز دینم و ازپیشواي  به خدا سوگند اگر دست راستم را قطع کنید پیوسته 
  4.کنم پاك و امین است، حمایت می پیامبر

ي  نامـه  او و برادرانش آوردند امـان  نامه براي  و هنگامی که درنهایت عطش، محاصره و خطر،امان
و زمـانی کـه    5.دهـد  ها و شمشیرهاي دشمن را برخواري و مذلّت ترجیح می کند و تیغ دشمن را رد ّمی

امام و اهل حرم یـادش   تشنگی  آب بنوشد که  ارد شد خود تشنه بود خواست مقداريي فرات و برشریعه
اما فرومایگان پست فطرت  6.ها شد آب ریخت و مشک را پر از آب کرد و راهی خیمه  آمد آب را بر روي

هـا قراردادنـد و ایـن     ي تیرهـا و نیـزه   به خاطر رضاي یزید طاغوت، همدست شدند و او را مـورد حملـه  
  . ترین و باالترین نمایش غیرت استواال

ــب  ــرت زین ــراض حض ــز اعت ــالم -و نی ــا س ــه -اهللا علیه ــامبر  ب ــران پی ــه دخت ــون ک ــد ملع  -یزی
را در حال اسارت با دستانی بسته و با صورتهاي باز درمعـرض دیـد و تماشـاي مـردم      -وآله علیه اهللا صلی

  .ریشه درغیرت او داشت 7کوچه و بازار قرارداده بود،
1  
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  آموزند، هم دفاع از  ازکربال می روان عاشورا هم درس عفاف و حجاب را به عنوان غیرت ناموسیپی

  .گیرند  آفرینان کربال الهام می ازحماسه مظلوم و نصرت حق و مبارزه با باطل را به عنوان غیرت دینی 
م وگسـتاخی  داند نباید درمقابل گنـاه، ظلـم و سـت    بنابراین کسی که خود را پیرو عاشورائیان می

و . گیري خود دیگران را بـا دالیـل باطـل توجیـه کنـد      باطالن سکوت اختیارکند و براي سکوت وکناره
امروزه جوامع مسلمان باید با الگوگیري از نهضت عاشورا درمقابل مستکبران و زورگویان زمانـه کـه بـه    

و اگـر دراجتمـاعی   . نـد کنند، به پاخیزند و از حق و حقیقت دفـاع کن  کشورهاي مظلوم ظلم و ستم می
شـود، غیرتمنـدان نبایـد سـاکت      گیرد و یا حق کسی پایمال می عدالتی یا گناه و منکري صورت می بی

  .باشد باشند و بگویند ما را با دیگران کاري نیست و راه ما ازآنان جدا می
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  ربازتاب عاشورا درسازندگی عصرحاض
                

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  بازتاب عاشورا درسازندگی عصر حاضر
 

بود و نبرد نـابرابرکربال بـه    انیدیزیاز آن   يروزیپ يهجر 61سال  يهر چند به ظاهر، در عاشورا
ـ باطل به پا ي نفع جبهه ـ  د،یرسـ  انی  -نیامـام حسـ    متعلـق بـه   یقـ یحق يروزیـ پ ق،یـ درنگـاه عم  یول

 ادگـار ی به المدرع ماندگار یراه و رسم ام،یآن حضرت درآن حادثه و ق  چرا که. داو بو ارانیو  -السالم هیعل
بنا نهـاد   خیآزادگان جهان در طول تار  ي همه  مسلمانان بلکه يرا برا یگذاشت و با خون سرخش مکتب

  1.و سرمشق حق طلبان عالم است است یباق خیتار ي شهیتا هم که
ـ  خیعاشـورا در طـول تـار    امیاز ق »يرگذاریأثت« بعد نیا گفت که توان یجرأت م به  راسـت ینظ یب

ـ تا ا کرد که  دایرا در عالم پ یو نهضت امیق توان ینم یعنی و سـبب   آزادمـردان  ي الگـو و اسـوه   انـدازه  نی
   2.حاضر باشد رتا عص هم از زمان وقوع حادثه  حرکت و جوشش مبارزان در برابر ظالمان و ستمگران آن

کندکـه در   تیترب ییها تیعمل، توانست در مهد خود شخص يالگو کین عاشورا به عنوا مکتب
که با  -هیاهللا عل رحمه -ینیحضرت امام خم یانقالب اسالم ریاز جمله رهبر کب رند؛ینظ یب تیعالم انسان

را تحـت   اه نهضت ي کند و همه يگذار هیرا پا  یتوانست انقالب شکوهمند اسالم ینیالهام از مکتب حس
  3.قرار دهدالشعاع آن 

  
  از نهضت عاشورا -علیه اهللا رحمه - حضرت امام خمینی الگوپذیري

  :عبارتند از-هیاهللا عل رحمه -ینیحضرت امام خم يریالگوپذ يها نمونه نیمهمتر
  
1  
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  توکل - 1
ـ را با رانیملت ا يو سربلند رمزعزت  یمعمـاربزرگ انقـالب اسـالم    يدرتوکـل و خـدا محـور    دی

 -السـالم  هیعل -از نهضت اباعبداهللا جستجو کردکه  یو امت اسالم -هیاهللا عل رحمه -ینیحضرت امام خم
ـ فرما  یم -هیعل اهللا رحمه -امام 1يو ماد يآموخته بودند نه درعوامل و اسباب ظاهر ـ اگـر مـا   «: دی روز  کی

 میروبه شکست خواه است که ما  يآن روز، روز  که دیبدان م،ینفت و سالح گذاشت يو رو میخودمان را ازخدا برداشت ياتکا
  2.»است چیقدرت ها در مقابل خدا ه. دیکارها اتکال به خدا کن ي در همه. رفت

 اثبـات رسـاند    را بـه  نیـ در طول مبارزات با سپردن خود به خـدا ا  -هیعل اهللا رحمه -امام حضرت
شـما حاضـر    نیمورمأ يها سرنیزه يمن اکنون قلب خود را برا «:و سرسپردگان او فرمودند میخطاب به رژ شانیا

  3.»شما حاضر نخواهم کرد يو خضوع در مقابل جبارها ها ییقبول زورگو يبرا یام ول کرده
  
  تکلیف عمل به -2

. بـود »فیـ تکل بـه  عمـل «ياز نهضت عاشورا، حرکـت برمبنـا   -هیعل اهللا رحمه -حضرت امام لیتحل
ه دشمنان اسالم دسـت دردسـت   ک یو زمان. بود استوار یفرهنگ نیچن ي هیپا بر شانیا  یحرکت مبارزات
امـام   ،را داشـتند   ینظام اسـالم  يهجوم آوردند و قصد برانداز  یاسالم رانیا  به شیخو يهم با تمام قبا

ـ  «: گفـت  یمـ  ارانیآرامش خاطر   يبرا دید یم یو استکبارجهان را در برابرکفر ارانشیکه خود و   چیمـا ه
که مـا حـق    یوقت میو ما حق میکن یعمل م فمانیتکل  به میدار فیما تکل میچرا بترس م،یها بترس از جنگ و ارعاب دیوقت نبا

  4.»میچرا بترس میهست
 -هیـ عل اهللا رحمه -ینیحضرت امام خم یخیانقالب، همزمان با سفرتار  يروزیقبل از پ يها ماه در

 دیـ ح دو صـال  یشـ یراندیو مـورد مخالفـت، خ   دیبخش يا را شتاب تازه يروزیتهران، روند پ به سیپار از
 یالهـ  فیـ تکل صیتشـخ  انیضمن ب -لهیاهللا ع رحمه -اما حضرت امام. صاحب نظران قرارگرفت از یلیخ

هـا   شیرانـد یخ یبـودم کـه بعضـ    سیمن در پار« :کردند انیب نیخود، در هجرت خود و بازگشت به وطن چن
آن را مـا    که نیا  يبرا. میببر شیکه پ میستین نیا به دیو مق میکن یعمل م میدار یشرع فیگفتم ما تکل... شود یکه نم گفتند  یم

  5.»میکن یخودمان را عمل م یشرع فیما تکل. میف داریاما تکل. میقدرتش را هم االن ندار م،یدان ینم
1  
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و زنـده   ایپو ي جامعه کی جادیدنبال کرد همانا ا -السالم هیعل -نیامام حس  که یهدف  نیتر جامع

در  يو معنـو  ياست که سعادت انسان را در تمام جهـات مـاد   اسالم یواخالق یتیترب يها در پرتو آموزه
ـ ا ریدر مس -هیعل اهللا رحمه -ینیخم حضرت امام. آورد یپ حـوزه   ياخطـاب بـه علمـ    یهـدف متعـال    نی

ـ با خدا آشـنا شـوند دعـوت کن    نکهیا و به  د،یکن تیسالم ترب تیترب کی  اگر مردم را به« 1دیفرما  یودانشگاه م  بـا  دی
  2.»کند یم تیجاها هم سرا ریو به سا ماند یطور شد کشور شما سالم م نیآشنا شوند، اگر ا  یاله معارف

ـ پرما يهـا  در افـراد پـرورش   توانـد  یخود م یو قدرت ملکوت يکه عاشورا با عزت معنو است یهیبد و  هی
  .آورد دیپد   یسالم

  
  استقامت و قاطعیت -3

آن حضـرت  . نرمش نشان نداد يا غاصبان و ستمکاران لحظه در برابر -السالم هیعل -نیامام حس 
  امیـ او ق  هیـ تمـام جهـان عل   اگر. بدارد مقدم زیچ هر او را بر  يکه رضا بسته بود مانیپ شیخو يخدا با
از   یبـا تأسـ   زیـ ن -هیاهللا عل رحمه -ینیحضرت امام خم. داشت یبرنم قتیحق حق و دست از کردند، یم
چـون   هـا  يژانحرافات وک  ي همه همواره در برابر بشربود، که  خیتار ییاستثنا  يها تیشخص از  رهیس نیا

 یمیمسـتق  ریمس از  یگفت و سرسوزن» نه«پاسخ  ها یسازش خواه ي همه و در برابر ستادیاستوار ا  کوه
ن دشـمنا  يهـا  انقـالب، نقشـه   قبل و بعد از مقاطع دشوار در. نرفت رونیاو الهام کرده بود، ب  که خدا به

ـ خ «:نمودکه یاعالم م شجاعانه . باز نداشت یاله فیانجام تکل اسالم، امام راحل را از ـ نکن الی ـ از ه دی  و اهوی
 یتفـاوت  میبرا ندیخالف آن را بگو یزمان ،ینیخم درود بر: آورند یبرم ادیکه فر یتیجمع نیا  یتمام اگر ترسم، یجنجال م

    3.»و بس نیهم پردازم  یم ام یرعش فیتکل ندارم به  اهویه  به ينخواهد داشت کار
 اگرجهـان خـواران بخواهنـد    کـه   کنم یاعالم م تیبا قاطع ایتمام دن من به  «:فرمود نیبرائت خودچن امیپ نیدرآخر

  4.»نشست مینخواه يتمام آنان از پا يوتا نابود ستادیا میآنان خواه  يایدن ي ما درمقابل همه ستند،یما با نیدرمقابل د
ـ اسـتقامت و پا   را بـه  رانیلمات پربار وارزشمندخود ملت ابا ک شانیا  اسـالم  ياعـتال  درراه  يداری

  .کرد دعوت یوانقالب اسالم
  
  صبر در برابر مشکالت   -4

   نیدر برابر مصائب کربال، در فرورد انییبا الهام از صبر عاشورا -هیاهللا عل رحمه -امام حضرت
1  
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   رویشما پ «:آغاز شده بود فرمود  یبه مبارزان اسالم يپهلو میهجوم مزدوران رژ  که1342سال 

ـ  عیکه در برابر مصائب و فجا دیهست  یانیشوایپ ـ یب یصبر و استقامت کردند وآنچه ما امروز م آن   نسـبت بـه   مین
ـ اند و در راه د محرم را پشت سر گذاشته ازدهمیچون روز عاشورا وشب  یبزرگوار ما، حوادث انیشوایپ. ستین يزیچ  نی
  1.»اند را تحمل کرده یچنان مصائب کیدا خ
  
   يایثار و فداکار -5

نهضـت   انیـ م -السـالم  هیـ عل -نیامام حسـ   يها يفداکار نییبا تب -هیاهللا عل رحمه -امام حضرت
 شـهادت حضـرت   کـه ی در حـال  «:دیفرما  یو م سازد یبرقرار م وندیو دفاع مقدس پ یعاشورا و انقالب اسالم

 يفداکار ستیرود و هدفش چ یو کجا م کند یکه چه م دانست یچون او م یها باالتر بود، ول رتاز همه خسا دالشهداءیس
هـم زد و    را به  یچه کرد و چه بساط ظلم دالشهدایکه س میحساب کن ها يآن فداکار  يرو دیشد و ما هم با دیکرد و شه

  2.»میا هم چه کرده ما
 کرد يفداکار -هیسالم اهللا عل -یبن عل نیشما حس يکه موال يحوهمان ن دیبا دهدکه یم میبه ما تعل) محرم... («

ـ اوکن اقتدا به  دیبا د،یمحبان او هست د،یاو هست انیعیاسالم فدا کرد، شما هم که ش خودش را در راه زیهمه چ و  هرچـه  و دی
  3.»دیبده دیدار

 يبـرا  يا فـه یوظ ثـار یو ا يعاشورا فداکار ياگر در ماجرا -هیاهللا عل رحمه -ینیامام خم اعتقاد به
مـا الزم   يعالم برا یروش در وضع کنون نیگرفتن ا شیدر پ د،یگرد  یم یتلق -السالم هیعل -نیامام حس 

بـه   گـران یسکوت و سازش نبـود، حفـظ جـان د    يبرا يمجوز -السالم هیعل -اگر حفظ جان امام. است
  -هیاهللا عل رحمه -امام. بودو ستم نخواهد  دادیب هیعل دنیمجوز خاموش ماندن و نخروش یاول قیطر
  4.»است دالشهدایتر از خون س نیمگر خون مارنگ «کند؛ یم دیتأک
  
    يسازش ناپذیر -6

» مناالذّله هاتیه «ییبا مطرح ساختن شعارعاشورا - هیعل اهللا رحمه - ینیامام خم حضرت
ـ و بـه ملـت ا   دیتاب یرا برنم يمنحط پهلو میسازش کارانه رژ يها تالش  چگاهیه گوشـزد   رانی

کنند مبارزه  يتجاوز و تعد خواهند یکه به ما م یو با قدرت با همه کسان میبرو شیپ باید با قدرت«:نمودکه
   او ردن برـم رد،یـانسان بم که  نیاز ا» بدتر«هزار مرتبه بودن  »ظلم«رباریز آبرومند نداشتن و  یو زندگ میکن
  

                                                
 .38ص ،1همان، ج -1 

 .54،ص17همان، ج -2

 .168، ص18همان، ج -3

 .208، ص2همان،ج -4



 
  

  1.»شرف دارد
ـ ا ،یجهان يبر استکبارخود را برا يریناپذ گرسازشید ییدرجا  اگـر ... «: دارد یمـ  انیـ گونـه ب  نی

ـ آ یم رونیمنافع ملت اسالم را مورد تعرض قراردادند، از خانه ب ياستکبار  يها احساس کنم قدرت  و داد خـواهم زد و  می
  2.»بداند متعهد یمو جوامع اسال زیهر مسلمان است که خودش را در برابر اسالم عز  فهیوظ

  
  ممبارزه با ظل -7

در مبـارزه بـا    -السالم هیعل -نیحس امام ي رهیبه س یبا تأس -هیعل اهللا رحمه -ینیامام خم حضرت
کـه   یهنگـام . کـرد  یسـتادگ یا آرام ننشست و در مقابل ستمگران زمانه  يا لحظه یستم شاه میظلم رژ
تهران ببرند، با لگـد    و به رکنندیرا دستگ شانیهجوم آوردند تا ا -هیاهللا عل رحمه -امام به خانه ها یساواک

مـن خـودم    دیـ شـما برو  زنندکـه  یمـ  بیـ نه ها یامام به ساواک. شوند یدر منزل امام را شکسته، وارد م
ـ فرما  یو م کند یم یطاغوت را مظهر حکومت جائر معرف میاو رژ. میآ یم ـ عل -نیامـام حسـ   «:دی  -السـالم  هی

 ستدیمقابلش با دیبا کند یظلم به مردم م کند، یدم حکومت ممر نیدر ب يکه حاکم جائر ندیبب یاگر کس که کند یم حیتصر
3.»تواند کند هرقدرکه می يریجلوگ و

 

  
  دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان يالگوپذیر
جـان   -امیـ عظمـت ق . اسـت  گذاشـته   هـا  رمسـلمان یغ یها حت درانسان ییبسزا ریکربال تأث امیق

و  -السـالم  هیـ عل -نیامـام حسـ   فحات عاشورا کـه  از ص  يگرید يها شجاعت، عزت و جلوه ثار،یا ،یفشان
 و یاسـ یرجـال س  از یو برخـ  انیـ عزت جو شان،یآن را رقم زدند، باعث شد که نخبگان، آزاد اند ارانشی

و  شـه یو اند رنـد یاز عاشـورا و کـربال قـرار بگ    رانیپـذ  الگـو  ي مسلمان در زمره ریدانشوران مسلمان و غ
  : از جمله این افراد عبارتند از.اش بازگو کنند ت جاودانهرا در مورد امام و نهض شیخو دگاهید
  
  رهبرهند  يگاند 

بزرگ اسالم را مطالعـه کـردم و در صـفحات     دی، آن شه -السالم هیعل -نیحس امام ی زندگان من
ـ و در ستمیکربال با دقت نگر بـه   دیـ حتمـاً با  خواهـد،  یمـ  يروزیـ و پ يا گـر هندوسـتان آزاد   کـه  افتمی

  4.عمل کند -السالم هیعل -نیحس امام ي رهیس
  

  
1  
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  جناح مؤسس دولت پاکستان یمحمدعل
از لحاظ فداکاري و تهور نشـان   -السالم علیه -اي از شجاعت، بهتر از آنچه امام حسین نمونه هیچ

ي من تمام مسلمین باید از سرمشق این شـهیدي کـه خـود را در     به عقیده. شود نداد در عالم پیدا نمی
  1.انی کرد، پیروي نمایندسرزمین عراق قرب

  
  :دوکبري موریس

  کردند که عاشورا چه روزي است این  دانستند و درك می مورخان ما حقیقت این روز را می اگر
دانسـتند کـه    ي عزاداري حسین مـی  پنداشتند، زیرا پیروان حسین به واسطه عزاداري را مجنونانه نمی 

ندادن بـه   تنقبول کنند، زیرا شعار پیشرو و آقاي آنها،  پستی و زیردستی و استعمار و استثمار را نباید
  .زیر بار ظلم و ستم بود

چـه نکـات دقیـق و     -السـالم  علیـه  -تعمق و بررسی کنیم که در مجالس عزاداري حسین قدري
بـراي   -السـالم  علیه -شود که حسین در مجالس عزاداري حسین گفته می! شود بخشی مطرح می حیات

ي اسالم از جان و مال و فرزند گذشت و هرگز تن بـه   م و بزرگی مقام و مرتبهحفظ شرف و ناموس مرد
ي او را براي خویش الگو قرار دهـیم تـا از آتـش     پس اکنون بیایید ما هم شیوه. برابر یزید نداد رذلّت د

  2.استعمار رهایی یابیم و مرگ با عزّت را بر زندگی با ذلّت ترجیح دهیم
  

  یعروف انگلیسدیکنز،  نویسنده م چارلز
، !)نـد یگو یچنانچـه برخـ  ( دیـ جنگ يویاهداف دن به  دنیرس يبرا -السالم هیعل -نیامام حس اگر

ـ بـرد؟ در ا  شیدرك کنم که چرا خواهران و زنان و اطفال را همراه خـو  توانم یمن نم صـورت عقـل    نی
  .3اسالم فداکاري خویش را انجام داد  ياو فقط برا میکه بگو کند یحکم م

  
  یکارالیل، فیلسوف و مورخ انگلیس توماس 

ـ ا میریـ بگ ادیـ کـربال   ي از فاجعـه  میتوان یکه م یدرس نیتر بزرگ  -نیامـام حسـ   اسـت کـه    نی
ـ به پروردگار داشـتند و ا  یراسخ مانیا ارانشیو  -السالم هیعل را بـه عملشـان ثابـت کردنـد کـه در       نی

ـ ا زده کـرده   حق و باطل تفوق عددي اهمیت ندارد و آنچـه مـرا شـگفت    ي مواجهه امـام   اسـت کـه   نی
  4.شد روزیاندکش پ ارانیبا  -السالم هیعل -نیحس

  
1  
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  یادوارد بروان، مستشرق انگلیس 
نیـز   رمسـلمانان یغ یکـربال را بشـنود و انـدوهناك نگـردد؟ حتـ      عیوجود داردکه فجـا  یقلب ایآ

ن انجـام گرفـت، انکـار    جنگ اسالمی در تحت لـواي آ  نیا را که  يو طهارت روح بلند یتوانند پاک نمی
  1.کنند

  
  : زمیفردریک ج 

اصل ثابـت در جهـان وجـود      است که سه نیا دانیشه ي و همه -السالم هیعل -نیامام حس ادیفر
دفـاع   يبرا یانسان  رساند هرگاه و همچنین می رندیرناپذییتغ که  است یدارد وآن عدالت، رحمت و دوست

دنیا بـاقی   درارزشمند همیشه  اصول  نیآن فراخواند، ا ن به و مردم را به چنگ زد زدیصفات برخ نیاز ا
  2.و پایدار خواهد ماند

  
  :یواشنگتن ایروینگ، مورخ مشهور آمریکای 

آسوده بـود، جزآنکـه رسـالت     دیزی مینجات جانش با سرنهادن برتصم -السالم هیعل -نیحس امام
او   بلکـه  ست،ین دیزیآمدن در برابر  کوتاه  ها در اسالم بود، ها و نهضت که منشأ و مسبب انقالب ییشوایپ

آمـاده کـرده     هیـ ام یها به منظور رها ساختن اسالم از چنگال بن و رنج ها یتحمل سخت يرا برا شتنیخو
  عراق قطعـه قطعـه   يگزارهایکه جسمش بر ر یاست درحال  جاودانه -السالم هیعل -نیپس روح حس. بود

  3.-السالم هیعل -نیحس ایقهرمان  يهادت و اش ي اسوه  يشجاع، ا يا. افتاده  بود
  

  :هند یتوندون، هندو و رییس مجلس داخل تاماس
از همان زمانی که طفلی بیش نبـودم در مـن تـأثیر عمیـق و      -السالم علیه -امام حسین شهادت

 يها یجانفشان نیا. دانم ي بزرگ تاریخی را می من اهمیت برپاداشتن این خاطره. بخشید آوري می حزن
 تبشر است و سـزاوار اسـ   ي شهیسطح اند يموجب ارتقا -السالم هیعل -نیشهادت امام حس ریبزرگ نظ

  4.شود يادآوری بماند و همواره  دیجاو ادشیتا ابد   که
  
1  
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  :سالمه بولس
گذرانـدم و افکـار و    هایی که بیدار بـودم و بـا درد و رنـج مـی     شب« :گوید شاعر مسیحی می این

و  -السـالم  علیه -ي دو شهید بزرگ امام علی کشاند و در تاریخ گذشته به یاد گذشتگان میتخیالتم مرا 
کـه بـه آن    اي بار براي مدتی طوالنی به جهت عالقه کردم، یک سیر می -السالم علیه -سپس امام حسین

  1.»را سرودم -السالم علیهم -دو بزرگوار داشتم گریستم، و سپس شعر علی و حسین
  

  :انگلیسی مورخ گیبون
وطـن نیسـتیم،    ي کربال گذشته و مه هم با صاحب واقعه هم که مدتی از واقعه با آن: نویسد می او

تـرین   دل  تحمـل نمـود احساسـات سـنگ     -السالم علیه -ذلک مشقات و مشکالتی را که امام حسین مع
  2.یابد ود میانگیزد، چنان که یک نوع عطوفت و مهربانی نسبت به آن حضرت در خ خواننده را برمی

  
  :جرداق جرج

هاي اسالف خود بود و از آنها نیز بدتر  ي بدي یزید وارث همه: نویسد ي مسیحی می نویسنده این
منـد   آبرو داشتند، یزیـد بهـره   از هر نوع شرارت و فساد و اعمال شیطانی که دیگر مردان بدکار و بی. بود
تـر از   انسـانی کامـل   خلـق و در مقابل، هیچ کس در ...تر از یزید نبود بهره کسی از اخالق انسانی بی...بود

ي صفات زشـت و ننگـین و    در یزید همه. نبود، که در آن واقعه شهید شد -السالم علیه -بن علی حسین
 -و در طرف مقابل یعنی فرزندان علـی . ارادگی وجود داشت ریزي و بی طلبی و سودجویی و خون ریاست

کریم و شجاعت و آزادگی و شـهادت،   لقي انسانی، از قبیل خُ تودهي صفات عالی و س همه -السالم علیه
  3.به کمال معنا وجود داشت

  
  مذهبی عاشورا تحول

کربال نه تنها منشأ تأثیر در قلوب عموم بشریت شده است، بلکه باعث شد تا کسانی کـه   ي واقعه
ن معاویـه خـارج کـرده و    داخل درآئین آن حضرت نبودند را به سو ي آن رهنمون سازد و از دین و آئی

  .بسوي آن حضرت سوق دهد
ي عاشورا منشأ تحـول مـذهبی در آنـان و     به برخی از کسانی که خواندن یا شنیدن واقعه اینک

  :کنیم موجب استبصارشان شده اشاره می
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  مریکاآ  يهاجرحسینی اهل ایالت ویرجینیا خانم
ـ بـه پا  کـا یارتباطـات درآمر   ي خود را در رشـته  التیتحص علـت انتخـاب    يو. اسـت  رسـانده  انی

من بعد ازمسلمان شدن نـامم را عـوض کـردم و    «: کند یم انیب نگونهیخود ا يرا برا »ینیهاجرحس«نام
نام هاجر را انتخاب کردم که دوست داشتم از شهر وکشورم هجرت کـنم، دوسـت داشـتم     لیدل نیا  به

در  یتهـران و قـم وگـاه    یهـم گـاه   ن کنم و درسه سفرباشم و اآل گرمهاجرتید يبه شهر يازشهرکه 
  .»زادگاه خودم در حال مهاجرت هستم

و همچنین در اینترنت برنامـه هـاي    کندخانم هاجر حسینی در حال حاضر کار نویسندگی می  
و کانـادا جـواب    کـا یماننـد آمر  ییدرکشـورها  انیحیمسلمانان و مس یدارد و به سواالت مذهب یمختلف

 ارمچـون قصـد د   دهـم  یمسلمان شدم انجام مـ  نکهیرا بعد ازا یغاتیتبل يهاکار« :دیگو  یم يو. دهد یم
  .»اسالم آشنا شوند نیهم با د  ییاروپا  يمردم کشورها

 ي و واقعـه  -السـالم  هیـ عل -نیامام حسـ  امیمسلمان شدنش را مطالعه درمورد ق یعامل اصل يو
اسـت،   داشته  یسیانگل ي ترجمه که  را يمطهر دیشه يها نهج البالغه وکتاب ي مطالعه نیکربال و همچن

 -نیحسـ  امـام . جلو رفتم و مسلمان شدم -السالم هیعل -نیامام حس  من با عشق به: دیگو  یاو م. داند یم
ـ دار یقدس ثیدرحد. دمید یخالصه م شانیرا درا زهایرا انتخاب کردم چون تمام چ -السالم هیعل کـه   می

  در واقـع  یعنـ ی. از من است نیهستم و حس  نیمن ازحس: فرمودند -وآله  هیعل اهللا یصل -حضرت رسول
با عالقـه بـه    توان یرا م تتمام مشکال  است که نیمنظورم ا. شود یخالصه م شانیاسالم در ا نیتمام د

که درآب  یچگونه شناکند، وقت ردیبگ ادینفر  کی یوقت نکهیحل کرد، مثل ا -السالم هیعل -نیامام حس 
. شـود  ینم گرگمراهید ردیبگ ادیرا  -السالم هیعل -نیکه درس امام حس یکس.دشو ینم گرغرقید افتد یم

  1.»داشت ییدرمسلمان شدنم نقش بسزا ینیامام خم من به  ي درضمن عالقه. را تجربه کردم نیمن ا
  

  مصري، ابوشریف، معروف به عبدالمجید استاد
لی کـه در دسـتانم رادیـوي    یک روز در حـا « :نویسد اي به یکی از خطباي حسینی می در نامه او

تنهـا در اتـاقم نشسـته بـودم، در همـان حـال کـه مـوج را         . کوچکی بود به دنبـال مـوج قـاهره بـودم    
بـا   ااین صد. انگیز به گوشم خورد، موچ رادیو را بر آن نگه داشتم چرخاندم ناگهان صدایی گوارا و دل می

دقـت کـردم،   . هم را به خودش جلـب کـرد  کم توج کم. کرد تمام صداهایی که قبالً شنیده بودم فرق می
ي تلخی که در کربال بـه وقـوع پیوسـت     و از حادثه -السالم علیه -ي امام حسین فهمیدم شخصی درباره

  .هاي سال بود، گمانم در ماه محرّم بود دانم در چه ماهی از ماه نمی. گوید سخن می
ولی با شـنیدن  . دانستم را نمی -مالسال علیه -ي گریه بر امام حسین به آن روز من هنوز مسأله تا

   در آن حین زار زار گریستم. ي کربال از این خطیب در دلم حزنی شدید احساس نمودم بخشی از واقعه
1  
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و بـا سـوزش    خاي تل من چنان گریه. از دیدگانم بدون اراده و با شدت و حرارت، جوشش داشت انشکاو
ارم، این حالت در وجود من تا آخر کالم خطیب ادامـه  داشتم که هرگز در طول عمرم مثل آن را یاد ند

  ....داشت، حالتی که تمام وجود مرا در برگرفته و در آن تأثیر گذاشت
هاي جدیـد و گسـترده در پـیش     بعد از این زمان بود که افق...«:گوید ي سخنانش می در ادامه او

بعد از آن واقعـه تشـیع    او .»باز شد -السالم علیه -، امام حسین ها ي اشک شده  چشمانم نسبت به کشته
   1.را انتخاب کرد

  
  محمد تیجانی تونسی  دکتر

دوستم منعم آمد و باهم به کربال مسـافرت کـردیم   ... « :نویسد می» اهدیت  ثم« در کتاب خود او
 -پی بردم و تازه فهمیـدم کـه حضـرت حسـین     -مانند شیعیان -و در آنجا به مصیبت سرورمان حسین

چرخیدند و با سـوز   وار می کردند و گرداگرد آرامگاهش پروانه مردم ازدحام می. نمرده است -مالسال علیه
 -اکنون حسـین  نمودند که گویی هم کردند و بیتابی می بودم، گریه می  وگدازي که نظیرش هرگز ندیده

کـربال   ي شـنیدم کـه بـا بـازگو کـردن فاجعـه       و سخنرانان را مـی . به شهادت رسیده است -السالم علیه
اي  و هـیچ شـنونده   داشـتند  یوا مـ   انگیختند  و آنان را به ناله و شیون و سوگ احساسات مردم را برمی

من هم گریستم و گریسـتم  . رود اختیار از حال می تواند این داستان را بشنود و تحمل کند، بلکه بی نمی
  .شود منفجر میها غصه در گلویم مانده بود، و اکنون  قدر گریستم که گویی سال و آن

تـو گـویی   . ، احساس آرامشی کردم که پیش از آن روز چنان چیزي ندیده بودم از آن شیون پس
ام و اکنون در یک چشم بر هم زدن منقلب شده بـودم و در   بوده -السالم علیه -در صف دشمنان حسین

 مانه جالب که در هو چ. گرفتم گروه یاران و پیروان آن حضرت که جان خود را نثارش کردند، قرار می
  .کرد لحظات، سخنران، داستان حرّ را بررسی می

کنـان خـود را بـر زمـین      در همین لحظه بود که دیگر نتوانستم طاقـت بیـاورم و شـیون    درست
اي فرزنـد رسـول   « خواستم کـه  السالم می علیه -کردم و از حسین افکندم، و گویا نقش حرّ را پیاده می

  . »از من درگذر و مرا ببخش! اهللا ؟ یابن رسولاي برایم هست خدا، آیا توبه
دوسـتم  . واعض چنان تأثیري در شنوندگان گذاشته بود که گریه و شیون مردم بلند شـد  صداي

گونه که مادري فرزندش را در  همان. که صداي فریادم را شنید، با گریه مرا در بغل گرفت و معانقه کرد
  .»!یاحسین! یا حسین« : کرد گیرد و تکرار می بر می

کـردم کـه اشـکهایم     ي واقعی را درك کرده بودند، و احسـاس مـی   بود که در آنان گریه لحظاتی
   -آنجا بود که معناي روایت پیامبر. کنند دهند و تمام بدنم را از درون تطهیر می می قلبم را شستشو

1  
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هـر آیینـه    یددانسـت  شما هم میدانستم  اگر آنچه من می« : فرمود را فهمیدم که می -و آله علیه اهللا صلی
خواسـت مـرا تسـلی     دوستم می. تمام آن روز را با اندوه گذراندم. »گریستید بیشتر می. خندید کمتر می

از . دهد و دلداري نماید و لذا برایم مقداري شربت و شیرینی آورد، ولی به کلی اشتهایم کور شـده بـود  
برایم تکرار کند؛ زیـرا چیـزي    ار -السالم علیه -دوستم درخواست کردم که داستان شهادت امام حسین

   1.»...دانستم نمی -نه کم و نه زیاد -از آن
  

  حسین یعقوب اردونی احمد
  « :گوید به ایران آمده بود می -اهللا رحمه -که در سفري به مناسبت سالگرد وفات امام خمینی او

  صبح آن روز به او را . رد وفات او بودهاي من زیارت ضریح امام خمینی به مناسبت سالگ از جمله برنامه
  او رفتم و با انبوهی از جمعیت که کمتر از سه میلیون نفر مرد و زن نبود مواجه شدم که ضریح زیارت

هاي خود را به سوي آسمان بلنـد کـرده و بـاهم شـعارهایی بـه       اي در بغل گرفته و دست حلقه همانند
ن بـه طـور دقیـق ترجمـه کـن کـه ایـن جمعیـت چـه          براي م: به مترجم خود گفتم. دهند فارسی می

ما همانند اشخاصی نیستیم که امام خود را تنها گذاردنـد، مـا بـا تـو     : گویند آنان می: گوید؟ او گفت می
  !. هستیم اي امام

از گریه منفجر شدم، و فهمیدم امامی که او را تنها گذاشتند تا لشـکر خالفـت بـا او مقاتلـه      من
در آن روز به ذهن و قلبم خطور کرد که به فکر تـألیفی در  !!. است -السالم علیه -کند همان امام حسین

ي کـربال   واقعـه  تو به این نتیجه رسیدم که مطلع کـردن مـردم از جزئیـا   . ي کربال برآیم رابطه با واقعه
و لذا بخشی از وقتم را براي این موضوع نذر کردم و شروع به خوانـدن و جمـع مطالـب و    . ضرورت دارد

  ... . ایگانی کردن آنها نمودم تا در نتیجه در این زمینه دست به تألیف بزنمب
ي ایـام   بود که به طور مطلـق از همـه   هایی که مشغول تألیف در این باره بودم، موقعیت هنگامی

. گریسـتم  شدم، و به دفعات زیاد در طول روز می از اتفاقاتی که افتاده بود متأثر می. بیشتر محزون بودم
  2.»...ي کربال نگرید هاي مختلف واقعه ه انسانی است که بر بخشو چ

آزادمـردان جهـان درعـالم     رازیـ غ -السـالم  هیعل -نیاز نهضت امام حس  یو تأس يریالگوپذ نیا  
 يهـا  بـا الهـام ازحماسـه    عه،یش یرهبران انقالب خیو درطول تار. است ربودهیو فراگ ریارچشمگیبس عیتش

  .اند افتهیدست  یبزرگ قاتیتوف فداکار و از خودگذشته به  يها انسان جیبس بزرگ و جاودان کربال در
 يدادگریـ ب بساط ظلم و دنیدربرچ -هیاهللا عل رحمه -ینیحضرت امام خم يبه رهبر رانیملت ا يروزیپ

  نبرد حق يها سال دفاع مقدس درجبهه هشت نیغرورآفر يها ساله و حماسه2500 ينظام استبداد
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سـفاك و   میاهللا جنوب لبنان درمقابله با رژ دحزبیجوانان جان برکف و رش يمجاهدت ها باطل و هیعل
ـ و الگوپذ یبارز و روشن تأس يها ازنمونه ،یستیونیتا بن دندان مسلح صه  -نیازنهضـت امـام حسـ    يدی

  1.درعصرحاضراست -السالم هیعل
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  نتایج و پیشنهادها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



 
  

  نتیجه گیري
  

هاي درخشان اسـالم   و مقدسی دارند و از چهره شخصیت بسیار بزرگ  -السالم علیه -امام حسین
ها و با داشتن وسـعت   او با تحمل مصائب، سختی. هستند ایشان بسیارسخی، مهربان، غیور و جوانمردند

اعتمـاد و ایمـان او بـه حـق تعـالی       ها طاقت بیاورد و تنها، توکـل و  قلبی توانست درمقابل دردها و رنج
  .گاه محکم و استواري برایش بود تا بتواند بهتر با مسائل وحوادث روزکنار بیاید تکیه

سیدالشهداء نهضت عظیم عاشورا را با فداکاري و ایثارخون خود و عزیزانش بر پا نمود تـا اسـالم   
هـا و   و اگـراین فـداکاري  . آن را فروریزد  هاي امیه را محکوم و پایه و عدالت را نجات دهد، و دستگاه بنی

امیـه وارونـه    ي بنـی  ي پاسداران و اصحاب امام نبود، اسالم درخفقان رژیـم ظالمانـه   شهادت جوانمردانه
  .رفت هدر می  اکرم و اصحاب فداکارش به شد و زحمات نبی معرفی می
ي  باعـث گردیـد درجامعـه   تربیتی بودکـه   -از آثار و برکات قیام سیدالشهداء در بعد اخالقی یکی

اخالق اصالح گرایانه پدید آید و نظرانسان را به زندگی خود و دیگـران دگرگـون سـازد     مسلمانان نوعی 
تا بتواند بدین وسیله جامعه را اصالح نماید و به عبارت دیگربا خود سازي به دیگرسازي بپردازد، در آن 

ویـران شـده بـود و ایـن ویرانـی شـامل رهبـران         زمانی که بنیاد روانی و اخالقی مردم درهم ریختـه و 
 -کردنـد، امـام حسـین    اي وحشـتناك زنـدگی مـی    مسلمین و بزرگان آنان شده بود و با اخالق و شیوه

یگانه درمان آن حالت بیمارگونه را که درمجتمع مسلمانان مـورد قبـول واقـع شـده بـود،       -السالم علیه
لذا آن حضرت با خون پاك خود و فرزندان و یارانش و . ددرقیام آشکار و فریاد در آن سکوت مرگبار دی

ي جدش رسول خدا وارد مبارزه گردید  ي اعتبارات احساسی و تاریخی، حتی با شمشیر و عمامه با همه
  .هاي توجیه را فرو بندد ها و راه ي روزنه تا همه

امـت را  دانست که وجدان شکسـت خـورده و اخـالق پسـت      خوب می -السالم علیه -امام حسین
ي رویارویی ساده، دگرگون سازد، از این رو با قیام و شهادت خویش دیـري نگذشـت    توان به وسیله نمی
  .آن جایگزین نمود اخالق هزیمت رفته را به نیرویی عظیم درآورد و اخالق جدیدي به جاي   که

بزرگ الهـی،   ي یک مکتب درتمام مراحل در واقع بازگوکننده -السالم علیه -ي عملکرد امام نحوه
اگـر بـه    اي وجود دارد که  هاي ظریف و حقایق آموزنده اعتقادي، عرفانی، اخالقی بود و درنهضت او نکته

  مداري، نورانیت دل و گرایی، والیت ي معنویت هنرمندانه بازگو شود، روحیه درستی طرح و تحلیل و
  .ندک اقشار و طبقات مردم ایجاد می  ي صدها اثرروح بخش دیگررا درهمه

ي کربال بسیار ارزشـمند و تـأثیر    و تردیدي نیست که بیدارکردن عواطف انسانی نسبت به حادثه
هاي حیات بخش قیام حسینی تنها منحصر به بازگوکردن  ها و آموزه گذاراست اما ایجاد پیوند میان دل

رین صـورت  آن نیست بلکه طرح فرازهایی که عشق معنوي و محبت الهـی بـه زیبـات    اخالقی  هاي  جنبه
اکسیر هدایت و تربیت، نسـل جدیـد را بـا     تواند به عنوان است، الهام بخش بوده و می درآن جلوه نموده

  ي معرفت دینی را در آنها افزایش داد، بیشترآشنا کرد و انگیزه عقاید و باورهاي دینی و مذهبی بهترو



 
  

  
هرکـدام نقـش حیـاتی در      است که مدهي کربال پدید آ اخالقی  بسیاري در جریان حادثه هاي  زیرا آموزه

هـاي عشـق و محبـت، اخـالص،      مـثالً جلـوه  . کند ایفا می  زنده نگهداشتن و آموزنده بودن قیام حسینی
ي دیگـردراین   هـا آمـوزه   فتوت و جوانمردي، ایثار، توکل، رضا، صبر و پایداري، شجاعت و شهامت و ده

ي  همـه   تربیتـی  بـراي   -وص بـا رویکـرد اخالقـی   تشریح هرکدام از آنها بـه خصـ    حادثه وجود دارد که
از  لـذا اگـراز ایـن منظربـه بعضـی     .عاشقان ساالرشهیدان شورانگیز، پرجاذبه وحیات بخش خواهـد بـود  

تواند ژرفاي معنـوي   هاي دل انگیز از آن کشف خواهد شدکه می فرازهاي قیام حسینی نگاه شود صحنه
  .آن قیام بزرگ را بهتر و  بیشتر نمایان کند 

 -اخالقـی کـه بـه دسـت امـام حسـین        هـاي  ارزشـمند و زیبـایی   هاي  هر یک از این صحنه پس 
و . شوند الگوپذیر، الگوي معنوي شمرده می  هاي انسان است براي  و یاران او تحقق پیداکرده -السالم علیه

د طالب هر نوع توان ي کربال گوناگون است که می هاي عاشورایی درصحنه انسانی، و اسوه هاي این فضیلت
ي عاشــورا  در مجموعــه و الگــویی را کامیـاب کنــد؛ چــرا کــه    هراســوه فضـیلتی را ســیراب و خواهــان  

انـد و از عاشـورا    ي مراحل سنی وجود دارد که دست به دست یکدیگرداده اقشارمختلف جامعه و از همه
  .اند انسان قرآنی ساخته ي  مکتب کامل و الگوساز و پرورش دهنده

امام و همراهـان و   توان دانشگاهی دانست که  ي عاشوراي حسینی را می کربال و حماسه بنابراین
یاران او معلمان آن بودند که درس فداکاري، شجاعت، رضا، تسـلیم در برابرقضـاي پروردگـار، صـبردر     

تـا  . را به شـاگردان خـویش آموختنـد   ...ها و درس عزت و ذلت ستیزي و ایثارو  برابرمشکالت وگرفتاري
  .ي خود برگزیند آینده اي که بخواهد الگویی مناسب فرا راه  رکس در هر زمینهه

 -السـالم  علیـه  -همچـون امـام حسـین    و بایدگفت اگرکسی بخواهد از الگوهاي حسنه و برتـري  
هـاي حضـرت درطـول     امـام و موضـع گیـري    الگوبرداري نماید، ابتدا باید نظام عقیدتی و قالب فکـري  

او بـا دیگـران را بـه خـوبی      ریان عاشورا و بعد هم حاالت جسمانی و رفتارهـاي  حیاتشان باالخص در ج
  .بشناسد تا بتواند قدم برجاي قدم الگو گذاشت

انقـالب درونـی و زدودن زنگـارجمود     و براي عاشورایی بودن و عاشورایی مانـدن فـرد، نیـاز بـه     
اگر روش زنـدگی خـود را از    امعهشیطانی دارد وهرکس باید حرکت را از خویشتن آغازکند و فرد فرد ج

ي جامعه کربالیی خواهـد   هسته و پیکره یقین و یاران آن حضرت بیاموزند به  -السالم علیه -امام حسین
  .شد



 
  

  پیشنهادها
  

امیـد اسـت افـرادي    . باشد ي کربال بدون توجه به معارف بلند آن کاري ناقص می شناخت حادثه
هـاي   ها و تکمیل کار، آمـوزه  ویسند براي جبران برخی کاستیخواهند دراین زمینه تحقیقاتی بن که می

همچنـین  . ي کربال به صورت مفصـل بررسـی نماینـد    اخالقی را ازآغاز حرکت عاشورائیان تا پایان واقعه
هاي اخالقی و عملی شخصیت امام و یارانش باشد تا افـراد بـه    موضوعاتی انتخاب کنند که بیانگر جنبه

  .اري کنندراحتی بتوانند الگوبرد
هـاي نهضـت حسـینی     توان گفت که آموزه با توجه به مطالبی که در این تحقیق مطرح شده می

 -السـالم  علیـه  -چرا کـه امـام حسـین   . بهترین الگو و سرمشق براي هدایت و سعادت افراد جامعه است
ـ  تالش کرد تا حکومتی عدالت محور و اسـالمی را بـه وجـود آورد و بـا پـرچم برافراشـته       ه یـاري  اش  ب

اي از اعمـال و   و براي اینکـه مـا شـیعیان بـه پـاره     . پروردگار در تاریخ پایدار و سرافراز باقی مانده است
ي آن امام بزرگوار اقتدا کنیم و وجود خویش را به اخـالق جمیـل وي    هاي زیبا و صفات حسنه خصلت

بنابراین براي زنـده  . ده نگه داریمي خود همیشه زن آراسته کنیم، باید یاد و نام آن امام عزیز را درجامعه
  .نگه داشتن این امرمهم پیشنهاداتی الزم به ذکراست

کنند و نداي امـام   زندگی می -السالم علیهم -بیت هاي علمیه که با ثروت مادي و معنوي اهل  حوزه -1
لمـان،  هـایی را جهـت تربیـت عا    دهند، خوب است کانون را سرمی -الشریف  اهللا تعالی فرجه عجل -زمان

سخنوران، نویسندگان و محققان عاشورایی تشکیل دهند تا هر یک از آنها بـه طـور تخصصـی یکـی از     
  .را براي مردم تجزیه و تحلیل کنند -السالم علیه -ابعاد زندگی و انقالب مقدس امام حسین

د ها تـالش کندکـه بـا ایجـا     سازمان تبلیغات اسالمی جهت نشر فرهنگ عاشورا در سطح شهرستان -2
ي عظیم کربال آشنا سازند و بـا   هاي حادثه هاي تخصصی عاشورا مردم را با واقعیت مؤسسات و کتابخانه

هاي دقیق تاریخ کربال، خرافات و مطالب دروغینـی کـه دشـمنان در میـان      ي تحقیقات و پژوهش ارائه
  .اند زدوده شود مردم مطرح کرده

 -ي امـام حسـین   هاي معتبر تـاریخی سـیره   کتاب ي بهتر است مبلغین و سخنوران دینی با مطالعه -3
هاي اصالحی آن امام  هاي اخالقی و هدف را براي مردم  بیان کنند و ضمن تشریح، ویژگی -السالم علیه

  مبلغین و مداحـان . هاي او را با شرایط فعلی جوامع امروزي منطبق سازند بزرگوار، موضعگیري
  اه محرم و صفر یکی از عواملی که سبب نفوذ فرهنگ عاشوراییباشند که در ایام تبلیغ م توجه داشته  

 .است -السالم علیه -ها و کرامات امام حسین شود بیان حقایق، موقعیت در و جدان عمومی جامعه می
هاي صحیح تبلیغـی را بـراي مسـتمعان خـویش بـازگو       و وظیفه دارند که حقایق تاریخی کربال و شیوه

را نسبت به وقایع عظیم عاشورا و کربال آگاه سـازند و از توسـل بـه روایـات     کنند و افکار و اذعان مردم 
ها و تبلیغات مخـتص بـه    رسانی البته بهتر است این اطالع. دروغ و مطالب تحریف شده، خودداري کنند



 
  

ماه محرم و سفر نباشد بلکه جهت باال بردن سطح آگاهی و معرفت عموم افراد باالخص جوانان نسـبت  
  .هاي تبلیغی استفاده نمایند وي عاشورائیان از تمام فرصتبه خلق و خ

هاي سینمایی و تلویزیونی زیبا و جذاب از زندگی امـام   ي فیلم ي صدا و سیما تهیه مهمترین وظیفه -4
  اگر با وسایل -السالم علیه -زیرا انقالب امام حسین. ي غمبار کربال است و واقعه -السالم علیه -حسین

هاي جهان انتشـار خواهـد    ي ملت ري به مردم معرفی شود به سرعت در میان همهمدرن سمعی و بص 
گیـري از   هاي سودمند و بهره هاي رادیویی، نوشتن و اجراي نمایشنامه ي برنامه و هم چنین تهیه. یافت

هـاي جدیـد    اي براي آشنایی کودکان و دیگـر تکنولـوژي   هاي رایانه اینترنت ایجاد سایت، وبالگ، بازي
  .      و انقالب شکوهمند او بسیار کارآمد و مؤثر است -السالم علیه -معرفی امام حسین براي
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