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ود، تاطبق آن عمل پيام، چيزى است كه به صورت امرى ودستورى به مخاطبان داده مى ش

پيام، گاهى صريح وآشكار ومنطوق است، گاهى يك عمل براى ديگران داراى پيام . كنند

بنابراين، هم يك فرد وهم جمع مى تواند . مى كند) دعوت(است وآنان را به كارى وخصلتى 

همچنان كه در يكى . پيام بدهد، هم يك حادثه وعمل مى تواند براى ديگران پيام داشته باشد

، با بى اعتنايى، قطع رابطه، چهره عبوس و اخم كردن، به شخصى كه )نهى از منكر(از مراحل 

اين ديگر زبانِ حال است نه قال وپيامِ يك عمل ). نكن(خالفى مى كند دستور مى دهيم كه 

.است نه سخن

ن، گذشته از اين، گاهى ما از يك واقعه، رهنمود والهامى مى گيريم كه گرچه حادثه آفرينا

اينجا .مى كنيم) پيام(آشكارا چيزى نگفته وپيامى نداده اند، ليكن اين ماييم كه از آن برداشت 

گاهى هم پيام يك حادثه، . هم گفت) پيام گيرى(گرفتن است ومى توان ) درس(كار ما 

.صرفاً توجه دادن وهشدار نسبت به چيزى است

ها به اين معنى نيست كه امام حسين ست، تن) پيامهاى عاشورا(با اين حساب، وقتى سخن از 

عليه السالم وشهداى كربال، بصورت رسمى ومشخص به مردم آن زمان يا زمانهاى آينده چه 

مثالاگر امام . دستورى داده اند، بلكه شامل درسهايى هم كه ما از عاشورا مى گيريم مى شود

ين يك پيام صريح وروشن ا) اگر دين نداريد، آزاده باشيد: (حسين عليه السالم فرموده است

كه هر چند با نيروى كم و امكاناتِ (واگر ما از حادثه عاشورا اين درس را مى گيريم . است

هر . ، اين هم نوعى پيام عاشورايى است)اندك، بايد در مقابل ظلم تسليم نشد ومبارزه كرد

ن آن حضرت چند در سخن سيدالشهداء عليه السالم، چنين مضمونى بيان نشده باشد، ولى چو

، ومى بينيم كه خود اوويارانش با نفرات اندك )حجت(است وعملش برايمان ) اسوه(براى ما 

در مقابل انبوه دشمن تا آخرين نفس مبارزه ومقاومت كردند، پس مى توان گفت كه 

، پيام عاشوراست، هر چند ما اين را به صورت درسى از عاشورا )ايستادن در مقابل ظالم(

.گرفته ايم

در اين مجموعه ) پيام(اين توضيح، از آن جهت بود كه نسبت به برخى از آنچه به عنوان 

آمده است، ابهام وشبهه پيش نيايد كه مثالً سيد الشهداء، در كجا پيام داده است كه با نفس 



جهاد كنيد، اعتماد به نفس وتوكّل داشته باشيد، به دنيا دل نبنديد، در راه خدا از همه چيز 

.امثال اينها... ، به امامت ولى معصوم گردن نهيد وبگذريد

عاشوراى حسينى تجسم وتبلور همين مفاهيم وارزشهاست، بنابراين مى توانيم همه اين درسها، 

به حساب آوريم ودل ) پيامهاى عاشورا(رهاوردها، عبرت ها، هشدارها وعملكرد ها را جزء 

يين كنيم وآنها را مالك عمل ودستور زندگى وجان به آن بسپاريم وبراى جهانيان ترجمه وتب

.خويش سازيم وفرزندان ونسل آينده را با اين باورها تربيت كنيم

ست كه به نوعى در ضمن ) عبرتهاى عاشورا(مفهوم ديگرى كه توجه به آن ضرورى است، 

بيان) عبرت(و) درس(البته مى توان تفاوت ومرزى هم ميان . درسهاى عاشورا قرار مى گيرد

ياد مى شود وديگران ) الگوى مثبت(كرد وآن اينكه گاهى از يك شخص وحادثه به عنوانِ 

. با تاءسى به آن والهام گرفتن از آن دستمايه هاى مثبت، راه عملى خويش را در مى يابند

، مى توان ياد كرد، حادثه اى تلخ وناراحت )نمونه منفى(گاهى نيز از يك حادثه بصورت 

. كه با عبرت گرفتن از آن، مى توان وبايد جلوى تكرار آن راگرفتكننده و تاسف بار

هم داستانهايى از فداكاريها، ايثارها، مجاهدتها، . در قرآن كريم از اين نمونه ها فراوان است

) اسوه(صبر ومقاومتها، ايمان واخالص وخداترسى اشخاص واقوامى ياد مى شود كه همه 

هاى مثبت، مى خواهد ايجاد انگيزه براى تداوم يا تكرار آن ديگرانند وبا ياد كرد اين جلوه 

فضيلتها در ديگران صورت گيرد، گاهى نيز از حادثه اى شوم، گروهى شقاوتمند ناسپاسى 

ياد ... هاى اقوام پيشين، هالكت امتهاى كافر ومعصيت كار، لجاجت ودين ستيزى طاغوتها و

از پيامها . وپند براى هوشياران است) البصاراولى ا(براى ) عبرت(مى شود كه در همه اينها 

ها بايد درس ) عبرت(ودرسها بايد الهام گرفت ونمونه آن را در جامعه كنونى پياده كرد واز 

آنچه در سخنان مهم . گرفت ومانع تكرار وبروز دوباره آن در وضعيت فردى و اجتماعى شد

 شد، بيشتر اشاره به اين بعد مساله وتحليلى مقام معظم رهبرى نسبت به عبرتهاى عاشورا مطرح

:بود كه فرمودند



درسهاى عاشورا جداست، درس شجاعت ودرس چه ودرس چه، از درسهاى عاشورا مهمتر، (

)1.) (عبرتهاى عاشوراست

:ودر عبرت گيرى از عاشورا به مفهومى كه گذشت، فرمودند

تشخيص دادند وعمل خواص اگر در هنگام خودش كارى را كه به آنها نگاه مى كند (

حسين بن على ها ديگر به كربالها كشانده نمى شوند، اگر .كردند، تاريخ نجات پيدا مى كند

خواص بد فهميدند، دير فهميدند، فهميدند ولى با هم اختالف كردند، معلوم است كربالها در 

)2.) (تاريخ، تكرار خواهد شد

، درسها وعبرتها، همواره بيم آن است كه بدون اين ارزيابى تحليلى وشناخت وتدوين پيام ها

محرك ترين حوادث تاريخى از خاصيت بيفتد ودرس آموزترين رخدادها به عناصرى بى پيام 

وپند تبديل شود وافراد از كنار عبرتها بگذرند وعبرت نگيرند وپيامها را بشنوند، ولى درك 

ة اهللا خامنه اى كامالً بجا نگرانى رهبر معظم انقالب حضرت آي. نكنند وتاريخ، تكرار شود

:وهوشيارانه ومĤل انديشانه بود كه فرمودند

ملت اسالم جا دارد فكر كند كه چرا پنجاه سال بعد از وفات پيامبر، كار كشور اسالمى به (

جايى رسيد كه همين مردم مسلمان از وزيرشان، اميرشان، سردارشان، عالمشان، قاضى شان، 

واوباشان در كوفه وكربالجمع شدند وجگر گوشه همين پيغمبر را قارى شان گرفته تا اجانب 

كه خوب، بايد آدم به فكر فرورود كه چرا .با آن وضع فجيع به خاك و خون كشيدند

)3) (اينطورى شد؟

زندگى كنند وعملشان مكتبى باشد، بايد براى يكايك رفتارهاى ) مكتبى(آنان كه بخواهند

مستند سازى مواضع . ويش مبناى شرعى داشته باشندفردى واجتماعى، عبادى وسياسى خ

واعمال، از شؤون حركتهاى مكتبى ومتّكى به خط واليت است و بدون آن، مشروعيت هر 

از اين نظر، حتى در بعد فقهى هم مسائل عمده اى قابل طرح . جهاد وتالشى زير سؤال مى رود

هاى مهم ومحدوده هر يك وبررسى است، اينكه جهاد وتقيه وحفظ نفس وممانعت از زيان



چيست ودر صورت تعارضِ تكليفها چه بايد كردو معيار گزينش وترجيح يك جانب بر 

جانب ديگر چيست؟ از بعد فقهى، هر عملى بايد مشروعيت دينى داشته، مستند به حكم خدا 

عاشورا قيامى بود كه كشته شدن، مجروح شدن، اسير گشتن، ضررهاى مالى وجانى . باشد

در اينكه از نظر فقهى، كجا بايد قيام كرد وكجا سكوت؟ جاى جهاد كجاست .ستداشته ا

كجا؟ تكليف امر به معروف ونهى ازمنكر ودامنه آن تا كجاست؟ با ) تقيه(ومورد ومحدوده 

سلطه جور، چگونه بايد عمل كرد؟ تشكيل حكومت دينى تا چه حد وظيفه است؟ تعارض 

وحفظ جان چگونه حلّ بايد كرد؟بيعت با حكومت جور حكم جهاد ومبارزه را با حكم تقيه 

تا چه حد تعهدآور است؟ وظيفه زنان در موردجهاد چيست؟ اسير گرفتن زن مسلمان چگونه 

است؟ حكم زنان در اسارت چيست؟ قيام عاشورا آيا براى ديگران هم سرمشق است، يا 

در چيست؟ وقتى ) شىخودك(و) شهادت(تكليف خاص امام معصوم عليه السالم بود؟ تفاوت 

وضررها وخطرهاى مالى وجانى هست، با چه ) اضرار به نفس(شركت در يك مبارزه، مستلزم 

اضرار به (مستند شرعى مى توان مبارزه كرد؟ برخى از شبهه آفرينان، قيام بر ضد طاغوت را 

جب معرفى مى كنند يا هر نوع قيام عليه حكومت را نامشروع ومو) القاء در تهلكه(و) نفس

هدر بودن خون قيام كننده مى شمارند وشكستن بيعت را، مطلقاً حرام مى پندارندواطاعت از 

) شورش(و) فتنه(زمامداران را در هر شرايط، الزم وواجب ميدانند ومبارزه را از مصاديق 

هم تكليف ) نتوانستن(اين شبهه را چگونه بايد پاسخ داد؟ آيا در شرايط .معرفى مى كنند

وجود دارد؟

اينها ومسائل وسؤاالتى از اين دست، بعد فقهى حادثه عاشورا را روشن مى سازد و اينكه تا چه 

حد، قيام كربالپيام رسان به اين محورهاى فقهى است وبه چه صورت براى جواب اين 

پرسشها مى توان از عاشورا درس والهام گرفت؟ در مجموع، آموزندگى و سازندگى وتاءثير 

ر گروشناخت وتبيين درسها وپيامهاست واز اين رهگذر، بيش از گذارى عاشورا، د

يى آن انديشيد، تا با استفاده از نقاط مشترك وروح سارى ) چرا(حادثه، بايد به ) چگونگى(

.وجارى در حوادث همگون در پهنه تاريخ، سرگذشتهاى گذشتگان را عبرت آموزتر ساخت

 دشوار، بى آنكه دشوارى از ضرورت آن اين، كارى است مهم، ضرورى ودر عين حال... و

.بكاهد



پيامهاى اعتقادى

)تبيين(پيامهاى اعتقادى 

) امام(وتصحيح باورهاى مردم در مسائل عقيدتى وبينشى، بر عهده ) مكتب(رسالت تبيين 

امامان با سخن وعملشان هم صورت صحيحى از اعتقادات را ترسيم مى كنند، هم با . است

اينكه توحيد ناب چيست و خدا باورى وعقيده به . مقابله ومبارزه مى كنندانحرافات عقيدتى 

مبدا ومعاد چه نقشى در زندگى دارد وشيوه انبيا ومرامشان كدام است وتداوم خط رسالت در 

چگونه است ودين چيست واهل بيت عليهم السالم كيانند وچه مسووليتى دارند ) امامت(قالب 

عاشوراست ) پيامهاى اعتقادى(ست، همه وهمه جلوه هايى از ووظيفه امت در قبال امام چي

واگر به قيام سيدالشهداء عليه السالم از اين ديدگاه بنگريم، درسهاى عظيمى را خواهيم 

.آموخت وعاشورا راكالس درسى خواهيم يافت كه در سخنان امام وعاشوراييان، متجلى است

بيت چه قبل از شهادت وچه در مقطع حتى رجزهاى اصحاب امام وخطبه هاى امام واهل 

.اسارت، پر از نكته هاى عقيدتى است

عالوه بر بعد نظرى وتبيين خطوط اصلى وروشن دين، تجلى اين باورها در عمل آنان، جلوه 

را نه صرفا از بعد نظرى، بلكه توحيد در ) توحيد(مثال. ديگرى از بعد اعتقادى مساءله است

ه عاشورا وانقالب امام حسين عليه السالم مى توان ديد واين، عبادت واطاعت را نيز در صحن

عقيده به خدا و قيامت، نه . بسى آموزنده تر وتاثيرگذارتر از جنبه فكرى وذهنى مسئله است

تنها به صورت يك باور خشك ذهنى، بلكه منشاء اثر در زندگى فردى و اجتماعى مسلمان 

اعتقاد به امامت نيز، نه . زه، جهت مى دهدمطرح است وتالشهاى اورا حتى در صحنه مبار

صرفا در حد يك بحث كالمى واحتجاجات قرآنى وحديثى در مورد اينكه پس از پيامبر، چه 

كسى خالفت دارد، بلكه به عنوان نظام سياسى وپذيرش واليت پيشواى صالح وخط مشى 

 است، مطرح منطبق بر قرآن وسنت رسول واينكه چه كسى شايسته زمامدارى امت اسالمى

.است



جايگاه اهل بيت پيامبر صلّى اهللا عليه وآله وسلّم در جامعه اسالمى، نيز از همين زاويه قابل 

طرح است ونيز اصل مساءله رسالت حضرت محمد صلّى اهللا عليه وآله وسلّم وقرآن ووحى 

ه قرار است، در نهضت عاشورا مورد مطالع) پيام(هر كدام به نحوى كه داراى ... وشفاعت و

تنها در اين صورت است كه حركت عاشورايى در امتداد زمان، گسترش ودوام مى . مى گيرد

.يابد ونسلهاى امروز و آينده را مورد خطاب قرار مى دهد وهدايتگر مى شود

بعد اعتقادى كربالنبايد مورد غفلت قرار گيرد، هم محتواهاى عقيدتى كه در مجموعه اين 

. ساس نهضت كربالكه براى حفظ باورهاى ناب از زوال تحريف بودحماسه متجلى است، هم ا

اين هدف مهمى بود كه شهيد بزرگى همچون ابا عبداهللا الحسين عليه السالم فداى تحقق آن 

:مى فرمايد) قدس سره(امام خمينى . شد

شخصيت عظيمى كه از عصاره وحى الهى تغديه ودر خاندان سيد رسل محمد مصطفى وسيد (

ء على مرتضى تربيت ودر دامن صديقه طاهره بزرگ شده بود، قيام كرد وبا فداكارى بى اوليا

نظير ونهضت الهى خود، واقعه بزرگى را به وجود آورد كه كاخ ستمگران را فروريخت 

)4.) (ومكتب اسالم را نجات بخشيد

 على بر ودر جاى ديگر درباره ماهيت ضد اسالمى وعقيده برانداز حكام اموى كه حسين بن

:ضد آنان قيام كرد، مى فرمايد

به اسم خالفت رسول اهللا، بر ضد رسول اهللا قيام كرده بودند، فريادشان الاله االاهللا بود وبر ضد (

اعمالشان، رفتارشان رفتار شيطانى، لكن فريادشان فرياد خليفه رسول . الوهيت قيام كرده بودند

)5!) (اهللا

الم وياران او، مفاهيم بلندى از اعتقادات در محورهاى در سخنان امام حسين عليه الس

خداشناسى، رسالت انبياء، نقش وحى وقرآن در زندگى، اصالت دين وگمراهى بدعتگذاران، 

زندگى ابدى وحيات پس از مرگ، بهشت وجهنم، حساب واجر وعذاب، شفاعت، حقانيت 



فاق دنياپرستان، ملعبه با عقايد امامان براى واليت وخالفت، وظيفه مردم نسبت به حجج الهى، ن

.ديده مى شود كه جاى مطالعه دارد... دينى براى اغفال مردم و

توحيد در عقيده وعمل

وخداباورى، تنها در ذهنيت يك مسلمان موحد نمى ماند، بلكه در همه ) توحيد(عقيده به 

ت واين اينكه خدا كيست وچيس. شؤون وشرايط وزواياى زندگى اوسايه افكن مى شود

شناخت چه تاءثيرى در زندگى عملى وموضعگيرى هاى اجتماعى مسلمان دارد، جايگاه اين 

. عقيده را در حيات، نشان مى دهد

عقيده به خدايى كه راست است، راست مى گويد، وعده هايش تخلف ناپذى است، اطاعتش 

سان است، فرض است، نارضايى اوموجب دوزخى شدن است، در همه حال، حاضر و ناظر ان

كمترين كار انسان از علم وبصيرت اوپنهان نيست، مجموعه اين باورها وقتى به صورت 

. درآيد، مؤثّرترين عامل تاءثير گذار در زندگى است) يقين(

توحيد (و ) توحيد در اطاعت(مفهوم توحيد، تنها در بينش وديدگاه نيست، بلكه در بعد عملى، 

. سوب مى شودنيز از جلوه هاى آن مح) در عبادت

. امام حسين عليه السالم از شهادت خود، پيشاپيش با خبر بود وجزئيات آن را هم مى دانست

اين علم . پيامبر اكرم صلّى اهللا عليه وآله وسلّم نيز مكرّر اين حادثه را پيشگويى كرده بود

 راه وورود واطالع قبلى، كمترين اثرى در اقدام انقالبى آن حضرت نداشت وراى اورا بر ادامه

به ميدان جهاد وشهادت، سست يا آميخته به ترديد نكرد، بلكه شهادت طلبى اورا افزون تر 

آن حضرت با همين ايمان وباور، به كربالآمد وبه جهاد پرداخت وعاشقانه به ديدار . ساخت

: همانگونه كه در اشعار منسوب به اوآمده است. خدا شتافت

)  اراكاواءيتَمت العِيالَ لِكى*** واكا تركت الْخَلْقَ طُرا فِى ه(

حتى در موارد متعددى كه اصحاب وبستگان واقوام اواز روى خيرخواهى ودلسوزى آن 

حضرت را از رفتن به عراق وكوفه بر حذر مى داشتند وبى وفايى مردم ومظلوميت و تنهايى 

آور مى شدند، هر چند هر يك از پدرش امير المؤمنين وبردارش امام مجتبى عليه السالم را ياد

اينها كافى بود كه دردل فرد معمولى، ايجاد ترديد كند، اما باور روشن وعقيده يقينى 

اووخدايى دانستن اين راه وانتخاب، سبب شد در مقابل عوامل ياءس آفرين وترديد ساز بايستد 

م حسين مى خواست وقتى ابن عباس از اما. وقضاى الهى ومشيت اورابر هر چيز مقدم بدارد

كه راه ديگرى جز رفتن به عراق برگزيند وبابنى اميه درنيفتد حضرت ضمن تبيين اهداف 



اِنّى ماضٍ فى اَمرِ رسولِ اللّه صلّى اهللا عليه وآله وسلّم حيثُ اَمرَنى و اِنّا : (ونيات امويان، فرمود

 در پايبندى به فرمان حضرت رسول وبازگشت به وتصميم خود را) 6) (لِلّهِ و اِنّا اِلَيهِ راجِعونَ

جوار رحمتِ خداىِ هستى آفرين باز گفت، چرا كه به حقّانيت راه ودرستى وعده هاى خدا 

. باور داشت

. ، نمودى از وضوح وروشنى باور نسبت به دين وفرمان خدا وحكم شريعت است)يقين(

. صحنه عاشورا جلوه يقين بود. ازدگوهر يقين در هرجا كه باشد، اورا مصمم وبى باك مى س

يقين به حقّانيت راه خود، يقين به باطل بودن دشمن، يقين به حق بودن معاد و حساب 

ومحاسبه رستاخيز ويقين به حتميت مرگ ومالقات با خدا، در درجه بااليى در دل امام 

 انتخابى وعاشوراييان وجود داشت وجهت دهنده مقاومت وكيفيت عمل وثبات قدم در راه

. بود

عالوه بر آنكه هنگام آگاهى از مرگ يا شهادت ) گفتن انا للّه وانا اليه راجعون) (استرجاع(

كسى گفته مى شود، در منطق امام حسين عليه السالم، يادآورى فلسفه بلند هستى وحيات و 

رد، تا است كه بارها امام در طول راه آن را بر زبان آو) از اويى وبه سوى اويى(سرنوشتِ 

. اين عقيده، جهت دهنده تصميمها وعملها باشد

در ) 7.(در منزل ثعلبيه، پس از شنيدن خبر شهادتِ مسلم وهانى، مكرّراً اين سخن را گفت

همين منزل بعد از آن كه لحظه اى خواب، آن حضرت را در ربود و در رؤيا، سوارى را ديد 

پس از .) هم در پى آن شتابان استاين كاروان به سرعت مى رود ومرگ : (كه مى گويد

) پدر جان، مگر ما بر حق نيستيم؟: (آنكه خواب خود را تعريف كرد، على اكبر از پدر پرسيد

پس با اين حال، : (گفت.) آرى فرزندم، سوگند به آنكه بازگشت همه به سوى اوست: (فرمود

) 8.(پدر نيز دعايش كرد) چه باكى از مرگ؟

تن در طول مسير، آماده سازى روحى همراهان براى آن فداكارى طرح مساءله به خدا پيوس

چرا كه بدون باورهاى زالل وروشن، يك رزمنده نمى تواند تا پايان . بزرگ در راه عقيده بود

. خطّ در دفاع از حق مقاوم ونستوه بماند

بود،) حكم(بود، يعنى شناخت روشن هدف وراه ووضعيت، هم در ) موضوع(، هم در )يقين(

وهم ) خدا(يعنى تكليف بودن جهاد وشهادت در آن شرايط به نفع اسالم، هم در عقيده به 

بود كه مقوم اصلىِ پا گذاشتن در ميدانى است كه گروهى مى خواهند جان بدهند ) آخرت(



وقتى وهب بن عبداهللا براى دومين بار به ميدان كربالرفت، در رجز خويش، خود . وفدا شوند

) 9.(معرفى كرد) موقن به رب(و) مؤمن به رب(مچون را با عناوينى ه

توحيد در نصرت خواهى واعتماد فقط وفقط بر خدا، از جلوه هاى ديگر نقش آفرينى عقيده 

. امام حسين عليه السالم تنها تكيه گاهش خدا بود، نه نامه ها وحمايتها وشعارها. در عمل است

رت ضمن خطابه اى كه درباره حركت خويش وقتى سپاه حرّ راه را بر كاروان امام بست، حض

وامتناع از بيعت واستناد به نامه هاى كوفيان بود، در پايان، ضمن گاليه از عهد شكنى كوفيان 

در ادامه ) 10) (سيغْنِى اللّه عنْكُم. (تكيه گاهم خداست واومرا از شما بى نياز مى كند: (فرمود

كرد واووهمراهش اوضاع كوفه وگرد آمدن مردم را راه نيز وقتى با عبداهللا مشرقى مالقات 

) 11) (حسبِى اللّه و نِعم الْوكيلُ(براى جنگ با آن حضرت بيان كردند، پاسخ امام اين بود كه 

صبح عاشورا نيز، وقتى سپاه كوفه با همهمه روبه اردوگاه امام تاختند، دستانِ نيايشگر امام 

در هر گرفتارى وشدت، ! خدايا:  بود، وى چنين مى گفتحسين عليه السالم روبه آسمانها

تكيه گاه واميدم تويى ودر هر حادثه كه برايم پيش آيد، پشتوانه منى، چه بسا در سختيها 

وگرفتاريها كه تنها به درگاه توروى آورده ودست نياز ودعا به آستان تو گشودم وتوآن را 

) 12...(بر طرف ساختى

وه بيرونىِ، عقيده قلبى به مبداء ويقين به نصرت الهى است و توحيد در اين حالت وروحيه، جل

. دعا وطلب را مى رساند

اين محتوا حتّى در زيارتنامه . هدف اصلى معارف دين، تقرّب بندگان به سوى خداوند است

على رغم تبليغات سوء . هاى شهداى كربالبويژه زيارت امام حسين عليه السالم نيز مطرح است

النه اى كه شيعه را به بدعت متّهم مى كنند وزيارت قبور اولياءِ الهى را شرك مى وجاه

پندارند، در فرهنگ زيارت، خود اين عمل گامى براى تقرّب به خدا شمرده شده است كه 

اَللّهم منْ تَهياء و (در بخشى از زيارت امام حسين عليه السالم كه با فراز . توحيد ناب است

بتَعشروع مى شود، خطاب به خداوند مى گوييم...) اء :

هر كس كه آماده شود ووسايل فراهم كند وبه اميد دست يافتن به نعمت وموهبتى ! خدايا(

سراغ يك مخلوق رود، تا از هدايا وجوائز وعطاهاى اوبهره مند شود، آماده شدن وزمينه چيدن 

وبااين زيارت، به توتقرب مى جويم، من وسفر من به سوى تووبراى زيارت قبر ولى توست 

) 13...) (وهديه وعطا وجايزه را از تواميد دارم



تنها تورا قصد وآهنگ كردم وتنها آنچه را نزد توست : در ادامه نيز با حالتِ حصر، مى گوييم

). فاليك قَصدت وما عِنْدك اءردت(مى خواهم 

است كه مراقد معصومين وزيارت اولياءِ الهى را هم اينها نشان دهنده بعد توحيدى تعاليم شيعى 

معبر ومسيرى براى رسيدن به توحيد خالص مى داند وتعبد به امر الهى است كه بزرگداشت 

.اينان راتوصيه فرموده است

مبداء ومعاد 

عقيده به مبداء ومعاد، مهمترين عامل جهاد وفداكارى در راه خداست وبدون آن، هيچ رزمنده 

دانه در صحنه دفاع قدم نمى گذارد وخود را برنده يك جنگ كه به شهادت منتهى مى اى معتق

بدون عقيده به حيات اخروى، با چه انگيزه اى مى توان از جهاد وجانبازى . شود، نمى داند

استقبال كرد؟ 

از اين رو، چنين اعتقادى در كلمات امام حسين عليه السالم واشعار ورجزهاى اوويارانش، 

امام حسين عليه السالم روز . محورى دارد وبه برجسته ترين شكل، خود را نشان مى دهدنقشى 

: عاشورا وقتى بى تابى خواهرش را مى بيند، اين فلسفه بلند را ياد آور مى شود و مى فرمايد

خدا را در نظر داشته باش، بدان كه همه زمينيان مى ميرند، آسمانيان هم نمى مانند، ! خواهرم(

زى جز وجه خدا كه آفريدگار هستى است، از بين رفتنى است، خداوند همگان را هر چي

) 14...) (دوباره بر مى انگيزد

در سخن ديگرى كه در شب عاشورا بااصحاب خويش فرمود، باز هم تاءكيد بر همين محورها 

: را مى بينم، از جمله اين كه

رستگار كسى است . در آخرت است) بيدارى(بدانيد كه شيرينى وتلخى دنيا، خواب است و(

) 15.) (كه به فالح آخرت برسد وبدبخت كسى است كه به شقاوت آخرت گرفتار آيد

باور به معاد، رشته هاى علقه انسان را از دنيا مى گسلد وراحت تر مى تواند در مسير عمل به 

قيل، از امام در اشعارى كه پس از شنيدن خبر شهادت مسلم بن ع. تكليف، از جان بگذرد

: فرزدق در مسير راه كوفه شنيد، به اين جلوه تابناك اشاره فرمود

اگر دنيا ارزشمند به حساب آيد، سراى آخرت كه خانه پاداش الهى است، برتر ونيكوتر (

) 16) (است واگر بدنها براى مرگ پديد آمده اند، پس شهادتِ در راه خدا برتر است

عقيل رحمت فرستاد، وبه عنوان كسى كه به سوى روح پيش از اين اشعار هم، بر مسلم بن 

. وريحان وبهشت رضوان الهى رفت وما نيز در پى اوييم، از اوياد كرد



با اين ديد، شهادت خود وهر يك از همراهان ودودمانش را رسيدن به ابديتى مى دانست كه 

. رين را دارا بودآرميدن در جوار رحمت الهى وديدار با رسول خدا ودست يافتن به بهشتِ ب

آن همه تاءكيد بر اجر الهى ورسيدن به فوز ورستگارى ونوشيدن از شرابهاى بهشتى 

وبرخوردارى از نعمتهاى جاودانى الهى، ايجاد انگيزه جهاد و شهادت مى كرد، چرا كه شهداى 

نِ خط كربالبا اين ديد مرگ را آغاز حيات طيبه در جوار رسول اللّه مى ديدند، نه پايان يافتَ

! هستى وبه نهايت رسيدنِ وجود

وقتى على اكبر عليه السالم به ميدان رفت وجنگيد وتشنه بازگشت، امام ضمن آنكه اورا به 

بزودى جدت رسول خدا را ديدار كرده، از دست : مقاومت وادامه نبرد فراخواند، فرمود

) 17.(يستاوسيراب خواهى شد وشربتى گوارا خواهى نوشيد كه پس از آن تشنگى ن

آنگاه هم كه سر جوانش را بر دامن نهاده، خون از چهره ودندانهايش پاك مى كرد، فرزند را 

) 18.(نويد داد كه از رنج واندوه دنيا رسته، به روح وريحان بهشتى رسيده اى

سخنى شبيه به اين را به فرزند امام مجتبى كه پس از مدتى جنگ، نزد امام آمد وآب طلبيد، 

: فرمود

كمى ديگر درنگ ومقاومت كن تا جدت رسول خدا را ديدار كنى واز شربت ! پسرم(

) 19) (گوارايى كه پس آن تشنگى نيست به توبنوشاند

اينجا نيز يادآور اين نكته است كه شهادت در جبهه، ديدار رسول خدا وسيرابى از آبهاى 

. بهشتى را در پى دارد

نى طرف مقابل را خارج از دين، تارك سنّت بر اساس همين باور، رزمندگان جبهه حسي

امام حسين عليه السالم پس از . پيامبر، رسوايى دنيا وآخرت وروبه آتش دوزخ مى دانستند

شهادت سردارش عباس عليه السالم در ضمن اشعارى كه نكوهش از رفتار شوم دشمنان در 

وآنان را در آستانه ) 20) ( نارٍ تَوقَّدفَسوف تَالقَوا حرَّ: (... كشتن عترت رسول خدا بود، فرمود

. ديدار با آتش پر شعله دوزخ دانست

در رجزهاى ياران امام نيز، تكيه بر مبادى اعتقادى وپيوند زدن مبارزه با انگيزه اعتقادى 

وباورداشتِ قيامت واميد به پاداش خدا ورضاى الهى است ورسيدن به بهشت برين موج مى 

: به عنوان نمونه. زند



امروز به سوى ! اى جان: وقتى عمروبن خالد ازدى به ميدان رفت، در رجز خويش گفت

خداى رحمان وروح وريحان مى روى وآنچه را كه در لوح تقديرت از پاداشهاى الهى نوشته 

) 21.(شده، درمى يابى، پس بى تابى مكن، كه هر زنده اى مردنى است

در راه رضاى خداى : ز به خود تلقين مى كرد كهپس از وى، پسرش خالد به ميدان شتافت وبا

) 22.(توبه سوى قصرهاى نيكووآراسته شتافتى! رحمان، بر مرگ شكيبا باش، اى پدر

صبر ومقاومت بر شمشيرها و نيزه ها، : سپس سعد بن حنظله با اين رجز پاى به ميدان گذاشت

براى آسايش ابدى ! فساى ن. صبر بر اين زخمها در راه رسيدن به بهشت وحوريان بهشتى

) 23.(وخير جاودانه، تالش كن وراغب باش

هر كس بر ما تجاوز كند،از راه : مسلم بن عوسجه به ميدان رفت وضمن معرفى خود گفت

) 24.(حق كنار رفته وبه دين خداى صمد كافر شده است

اد وعمروبن مطاع جعفى به ميدان شتافت ودر رجز خويش، ضمن شيرين وگوارا دانستن جه

) 25.(ورهايى از آتش دوزخ دانست) فوز(ومرگ درركاب حسين عليه السالم، آن را 

در . وبسيارى نمونه هاى ديگر كه همه نشان دهنده پشتوانه عقيدتى وايمانى به مبداء ومعاد

. رزم آورى عاشوراييان است

خلع سالح يادآورى مبادى اعتقادى اسالم در كربالواز زبان امام حسين وياران او، نوعى 

دشمن وزير سؤال بردن هجومشان بر ضد خاندان عصمت بود كه با هيچ منطق و آيين ومرامى 

سازگارى نداشت ونشانه خروجشان از دين وفاصله گرفتن از شريعت حضرت رسول صلّى اهللا 

ياد كرد اصول اعتقادى از سوى امام حسين عليه السالم نيز به صورت . عليه وآله وسلّم بود

سيد الشهدا عليه السالم در مدينه . دفع شبهه آفرينى هاى بعدى امويان را در برداشتديگرى 

پس از آن كه تصميم گرفت خارج شده به مكه رود، كاغذ وقلمى طلبيد وبه برادرش محمد 

اين وصيتنامه، عالوه بر آنكه مظلوميت آن حضرت را در . حنفيه وصيتنامه اى نگاشت

ت امويان است نشان مى دهد وامام را وامى دارد كه براى رفع هر شرايطى كه تبليغات در دس

گونه تهمت وجعل ونسبتهاى نارواى بعدى، اصول اعتقادى خويش را بصورت مكتوب بنگارد، 

حسين شهادت مى : (حضرت نوشت. مرورى بر مفاهيم اعتقادى مسلم نيز به حساب مى آيد

 عليه وآله وسلّم بنده وفرستاده اوست دهد كه خداى يكتا وبى شريك است و محمد صلّى اهللا

كه حق را از سوى حق آورده است وگواهى مى دهد كه بهشت وجهنّم حق است وقيامت 

...) حتماً خواهد آمد وشكّى در آن نيست وخداوند همه خفتگان در گور را بر خواهد انگيخت



اصالحگرى وامر به پس از بيان اين اصول اعتقادى به ذكر فلسفه قيام خويش كه همان ) 26(

.معروف ونهى از منكر است، پرداخت، تا هيچ شائبه اى در حركت دينى ومرامى اوباقى نماند

رسالت پيامبر 

از جهات مكمل بينش اسالمى، عقيده به نبوت پيامبر اكرم صلّى اهللا عليه وآله وسلّم وعصمت 

شورائيان مكرر مطرح اين موضوع، در فرهنگ عا. ، نشان مسلمانى است)شهادتين(اوست و 

. شده است، چه از سوى امام حسين عليه السالم وچه از سوى فرزندان وبستگان وياران شهيدش

ربط دادن وجود امام . ياد كردن از پيامبر اسالم وبعثت ورسالت او، احياى تفكر اسالمى است

حركت پيونددادن . وخاندانش به آن بزرگوار، يادآور ديگرى از معتقدات مسلمين است

عاشورا به احياى سنت پيامبر ومبارزه با بدعتهايى كه در دين حضرت محمد صلّى اهللا عليه 

. وآله وسلّم پيش آمده است، باز هم تاءكيد بر يك مساءله اعتقادى است

اما در عصر پس از او، . در عصر پيامبر، هر چند بظاهر، همه اورا قبول داشتند ومطيع اوبودند

برخى به سنّت ودين اووفادار ماندند، برخى در پى احياى جاهليتهاى . دندامت دچار تجزيه ش

كه در زيارتنامه (پيدايش ضاللت وبدعت وحيرت و جهالت . رنگ باخته وبى روح راه افتادند

نوعى ) ها علّت شهادت امام حسين براى نجات امت از اين خصيصه ها قلمداد شده است

دن با ذريه پيامبر، خروج از دين وانكار رسالت آن انشعاب در پيروان اسالم بود وجنگي

. حضرت بود

اما كسانى كه از امام حق پيروى نكنند . امامت، محور يكدست ماندن وعامل انسجام امت است

مالك . بيرونند ومسلمان نيستند) محمد(وحق را رها كرده بر گرد باطل جمع شوند، از امت 

ولى مسلمانان آن عصر، عده اى بر محور . است) يرىواليت پذ(مسلمانى پس از رسول خدا 

باطل تجمع كردند واطاعت از كسانى كردند كه وحى ونزول جبرئيل وخبرهاى آسمانى را 

منكر بودند وبا سلطه يابى بر مقدرات مردم، كفر به خدا و عناد با حضرت رسول را كه ديرى 

. در دلهايشان مانده بود، بروز دادند

. زهير بن قين، يكى از آنان بود. برخى از ياران امام، سخنرانيهايى ايراد كردندروز عاشورا، 

نصيحت مسلمان وظيفه . ازعذاب الهى هشدارتان مى دهم! اى كوفيان: در خطابه اش گفت

ما وشما تا كنون بر يك آئين هستيم، تا وقتى كه ميان ما و شما . وحق هر مسلمان است

شما يك . غ بين ما كشيده شود، عصمت از ميان برداشته مى شوداما هر گاه تي. شمشير نيايد



خداوند، ما وشما را به وسيله ذريه پيامبرش آزموده است تا ببيند چه . امت هستيد، ما هم امتى

) 27....(مى كنيم

قيام كربال، حادثه اى . داشت) امت محمد(كالم مهم زهير، حكايت از خروج عده اى از جمع 

مردم دوگروه . ز ميان پيروان راستين ومدعيان دورغين اسالم را روشن ساختبود كه مر

. مدافعان حق ومخالفان حق عاشورا سند اين تمايز بود: شدند

) بنى هاشم(وقتى يزيد، پس از كشتن امام واسير كردن اهل بيت او، سرمستانه ادعا كرد كه 

...) لعبت هاشم بالملك.(ازل شده استبا پادشاهى بازى كردند، واالنه خبرى آمده ونه وحى ن

. اين كفر صريح ونفى رسالت بود كه از زبان مدعيان مسلمانى شنيده مى شد

: حضرت از وى پرسيد. سيد الشهدا در مكه با ابن عباس درباره امويان حاكم صحبت مى كرد

ه واورا نظر تودرباره كسانى كه پسر دختر پيامبر را از خانه ووطن وزادگاهش بيرون كرد

آواره دشت وبيابان كردند ودر پى كشتن اووريختن خونش هستند چيست؟ در حالى كه اين 

پسر پيامبر، نه براى خدا شريكى قائل شده،نه غير خدا را سرپرست خويش گرفته ونه از آيين 

درباره آنان چيزى نمى گوييم جز اين آيه : ابن عباس گفت. پيامبر خدا فاصله گرفته است

امام ) 28)...(ان به خدا وپيامبرش كافر شدند ونماز را جز با كسالت به جا نمى آورندآن:(قرآن

) 29.) (خدايا شاهد باش: (حسين عليه السالم فرمود

در طول اين سفر نيز، امام . ابن عباس بصراحت به كفر آنان نسبت به خدا ورسول گواهى داد

دند وخود را از نسل آن پيغمبر پاك معرفى وياران وخاندانش، پيوسته از رسول اللّه ياد مى كر

مى كردند وكرامت وشرافت خويش را در آن مى دانستند كه وارث وذريه آن فرستاده الهى 

اين نيز نيشترى بود بر غده هاى كينه آلود امويان نسبت به دين خدا و عترت حضرت . اند

.محمد صلّى اهللا عليه وآله وسلّم

امامت

مامت منصبى الهى است كه پس از نبوت براى تبيين مكتب وحفظ در فرهنگ اسالم، ا

دستاوردهاى نهضت اسالمى واجراى حدود واحكام خدا در جامعه از مسير رهبرى و واليت، 

. پيش بينى شده است

تجلّى مى ) امامت(فلسفه سياسى اسالم براى مديريت جامعه بر مبناى دين، در قالب وشكل 

ه هاى امامت نيز، همچون نبوت،عالوه بر صالحيت هاى علمى از اين رو، از شاخص. كند

. است) نصب(و) جعل الهى(وتقوايى، 



اهل بيت پيامبر اكرم صلّى اهللا عليه وآله وسلّم به لحاظِ صالحيتهاى بيشتر ونزديكى بيشتر به 

آنچه كه در غدير . سرچشمه دين، شايسته تر از ديگران براى تصدى زمامدارى مسلمين اند

 اتفاق افتاد، تاءكيدى مجدد براى چندمين بار بود كه رسالتِ پيشوايى امت پس از رسول خم

خدا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم، بر عهده امام برتر وشايسته ترين فرد پس از آن حضرت، يعنى 

. امير المؤمنين على عليه السالم است

غاى سقيفه، مسير امامت مسلمين هر چند كه عده اى رياست طلب وزورمدار با راه اندازى غو

را در بسترى ديگر انداختند وامت را از امامتِ على عليه السالم محروم كردند، ولى اين حق، 

از آنِ آن حضرت بود وخود اوپيش از رسيدن به خالفت وپس از آن در درگيرى و مناقشاتى 

ه بر اين حقِ راستين كه با خلفا ومعاويه داشت وپس از شهادتش، امامان ديگر شيعه، پيوست

تاءكيد كرده اند وآن را حق مسلّم خويش دانسته اند وديگران را غاصب اين منصب دانسته 

. اند

قيام عاشورا، جلوه اى از اين حق خواهى وباطل ستيزى در ارتباط با اين واالترين ركن جامعه 

اينجا جاى بحثش كه (گرچه امام مجتبى عليه السالم بنا به مصالح وشرايطى . اسالمى بود

با معاويه قرارداد صلح امضا كرد، امام حسين عليه السالم نيز تا وقتى معاويه زنده بود، ) نيست

به عهدنامه برادر شهيدش وفا دار ماند، امااين خاندان پيوسته نسبت به امامت مسلمين و منصب 

ارسازى مردم وتهيه خالفت، مدعى بوده اند وپيوسته مى كوشيدند در حد توان وامكان، با بيد

. مقدمات وزمينه چينى هاى الزم، اين عنصر مهم وركن اساسى اسالم را جامه علم بپوشانند

: دراين راستا،امامان شيعه، از جمله اباعبداهللا الحسين عليه السالم چند برنامه محورى داشتند

 تبيين جايگاه امامت وويژگيهاى امام1

اى تصدى اين منصب تبيين عدم صالحيت ديگران بر2

 بيان شايستگى واحقّيت خود بر امامتِ مسلمين3

امام حسين عليه السالم در هر سه مورد، سخنان بلندى دارد كه به گوشه اى از آنها اشاره مى 

. شود

شرايط امام

امام حسين عليه السالم پس از دريافت نامه هاى گروهها وچهره هاى بارزى از بزرگان شيعه 

وفه كه اورا دعوت به آمدن به كوفه مى كردند تا در سايه امامت اوبه قيام عليه يزيد در ك



بپردازند، نامه اى به آنان نوشت وتوسط دوپيك فرستاد وضمن آن به اعزام مسلم بن عقيل 

: اشاره نمود ودر پايان نامه افزود

)بِالْكِتابِ، اَلْقائِم اِال الْحاكِم ا االِمامرى مملى ذ فَلَعع هنَفْس قِّ، اَلْحابِسائِنُ بِدينِ الْحطِ، اَلدبِالْقِس 

) 35) (اتِ اللّهِ

به جانم سوگند، امام، جز آنكه به كتاب خدا حكومت وداورى كند وقيام به قسط وعدل نمايد 

. وبه دين حق گردن بنهد وخود را وقف راه خدا كرده باشد، نيست

چنين پيشوايى، تجلى دين . ى امام راستين از ديدگاه اوستاين بيان، نشان دهنده ويژگيها

خداست ومعرفت اوضرورى واطاعتش حتمى است واعتقاد وشناخت نسبت به چنين امامى 

) خداشناسى(در كالمى از آن حضرت، در پاسخ كسى كه مى پرسد . جزء توحيد است

تِ او بر آنان واجب اينكه اهل هر دوره وزمانى، پيشوايى را كه اطاع: چيست؟ مى فرمايد

) 36.(است، بشناسند

مقصود آن حضرت اين است كه مردم هر دوره : شيخ صدوق در ذيل اين حديث مى افزايد

بايد بدانند كه خداوند، هرگز در هيچ دوره اى آنان را بدون امام معصوم وا نمى گذارد واگر 

است، در واقع غير خدا را اقامه وتعيين نكرده ) حجت(كسى خدايى را بپرستد كه براى مردم 

. پرستيده است

پس شناختِ امام مفترض الطّاعه وسپردن زمام اختيار به واليت وهدايت او، شرط صحتِ 

: در يكى از زيارتهاى آن حضرت آمده است. خداپرستى وزمينه خداشناسى كامل است

ت تونائل آمده گواهى مى دهم كه اينجا قبر حبيب وبرگزيده توست، آنكه به كرام! خدايا(

است، آنكه با شهادت به اوعزت وشرافت بخشيده اى وميراث پيامبران را به اوعطا كرده اى 

) 37.) (بر بندگان خود قرار داده اى) حجت(واورا 

: در فرازى از يك زيارتنامه ديگر مى خوانيم

، گواهى شهادت مى دهم كه توامام راشد وراهنمايى، قيام به حق كردى وبه آن عمل كردى(

مى دهم كه اطاعت از توفرض وواجب است، سخن توصدق وراست است وتوبا حكمت 

) 38).(وموغطه نيكوبه راه پروردگارت دعوت كردى

صالحيت خود ونفى صالحيت ديگران



وقتى الگوى كلّى امامت وويژگيهاى پيشواى صالح بيان شد، انطباق آن عنوان بر شخص 

ر نهضت عاشورا، در جاهاى مختلف، با بيان جايگاه واالى رهب. خاص، محور ديگر بحث است

اهل بيت پيامبر وبرشمردن فضايل شخصى خود وبرخوردارى اش از مالكهاى امامت، همچنين 

با ذكر نقاط ضعف واشكالهاى اساسى وغير قابل اغماض در امويان بويژه يزيد بن معاويه، 

نمونه هاى اين هشدار . سوق مى دهد) امام صالح(ذهنيت جامعه اسالمى را به سمت وسوى 

: وتبيين فراوان است كه به تعدادى از آنها اشاره مى شود

امام حسين عليه السالم در مسير راه كوفه، پس از برخورد با سپاه حرّ، در خطابه اى كه پس از 

: برگزارى نماز جماعت، خطاب به آنان ايراد نمود، فرمود

نيد وحق را براى صاحبانش بشناسيد، خدا از شما بيشتر اگر تقواى خدا پيشه ك! اى مردم(

وواليت بر شما، از ) حكومت(ما دودمان پيامبريم وبه عهده دارى اين امر . راضى خواهد بود

) ديگرانى كه بناحق مدعى آنند و درميان شما به ستم وتجاوز حكومت مى كنند، سزاوارتريم

)39 (

حرّ به بزرگان كوفه مى نويسد، پس از برشمردنِ اينكه در نامه اى كه پس از برخورد با سپاه 

پيروشيطانند وحدود الهى را تعطيل كرده وفساد را آشكار ) زمامداران اموى(اين جماعت 

ساخته وحالل را حرام وحرام الهى را حالل كرده وبيت المال را براى خود برداشته اند، مى 

و خود را به خاطر نزديكتر ) 40...) (رابتى مِنْ رسوِل اللّهِو اَنّى اَحقُّ بِهذَا االَمرِ لِق:(فرمايد

. بودنش به پيامبر، براى حكومت بر مسلمين شايسته تر مى بيند

وقتى كه آن حضرت در مدينه بود، خبر مرگ معاويه رسيد ووليد به دستور يزيد، مى 

 و معدن رسالت ما خاندان نبوت! اى امير:خواست از آن حضرت بيعت بگيرد، حضرت فرمود

. ومحلّ رفت وآمد فرشتگان ونزول رحمتيم، خداوند به ما آغاز كرده وبه ما ختم نموده است

ولى يزيد، مردى تبهكار وشرابخوار وآدمكش است كه فسق علنى مى كند، كسى مانند من 

با كسى همچواوبيعت نمى كند، ولى ما وشما صبح كنيم ومنتظر باشيم ونگاه كنيم كه 

). 41) (نَنتظر وتَنْتَظِرُونَ اَينا بِالْخِالفةِ والْبيعةَ! ( ما به بيعت وخالفت سزاوارتريم؟كداميك از

معاويه در ايام . اين ديدگاه را امام حسين عليه السالم، از سالها قبل نسبت به يزيد داشته است

ق بزرگان حيات خود وقتى براى واليت عهدى يزيد، تالش مى كرد ومى كوشيد تا نظر مواف

وشخصيتها را جلب كند، در مدينه ديدارى با ابن عباس وامام حسين عليه السالم داشت ومى 

: امام حسين عليه السالم از گستاخى اوانتقاد كرد وفرمود. خواست از آنان بيعت بگيرد



اينكه به كمال رسيدن وسياست وتدبير يزيد را نسبت به امت پيامبر ياد مى كنى مى خواهى 

را به توهم اندازى، گويا چهره اى پنهان وناشناخته را توصيف مى كنى يا اطالع خاصى مردم 

يزيد، خودش گواه راءى اوست، اوبراى همان كارهايى كه مشغول است مثل بازى با ! دارى

). 42(سگها، كبوتربازى، نوازندگى وعياشى، بهتر است، بيش از اين بار ستم بر دوش مكش 

:  معاويه درباره همين موضوع وخالفكاريهاى اومى نويسددر نامه اى خطاب به

بدان كه خداوند، هرگز فراموش نمى كند كه توتنها به گمان، انسانها را مى كشى وبه (

تهمت، دستگير مى كنى ونوجوان شرابخوار وسگبازى را به امارت مردم مى گمارى، با اين 

) 43.( ضايع مى كنىكار، خودت ودينت را هالك وتباه مى سازى و مردم را

: در همين نامه مى نويسد

برايم نوشته اى كه مردم را به فتنه نيندازم، من فتنه اى باالتر از زمامدارى توبر ! اى معاويه

مردم نمى شناسم و اگر اهل مبارزه باشم، جهاد با تورا برترين كار مى دانم واگر با تونجنگيده 

. ام از خدا آمرزش مى خواهم

در نقل ديگرى آمده . ه امام را درمورد خالفت وزمامدارى ناصالحان بيان مى كنداين ديدگا

: است كه امام به معاويه نامه نوشت واز امورى انتقاد كرد از جمله اينكه

جوانى را به واليت امر مردم تعيين كرده اى كه شراب مى خورد وبا سگ بازى مى كند، به 

 ساخته اى، چگونه يك شرابخوار را به توليت امور امت امانت خود خيانت كرده ومردم را تباه

محمد صلّى اهللا عليه وآله وسلّم مى گمارى، درحالى كه شرابخوار، امين بريك درهم نيست، 

) 44!(؟.چگونه نسبت به امت امين باشد

از ديدگاه امام حسين عليه السالم كسى شايسته امامت مسلمين است كه از نظر علم وتقوا 

در سفرى كه معاويه به مدينه داشت، دستور داد همه در مسجد حاضر . نسب برتر باشدواصل و

معاويه . عده اى هم كه هنوز به نفع يزيد بيعت نكرده بودند، كنار منبر نشسته بودند. شوند

تنها مدينه . يزيد ودر پايان گفت همه جا همه بيعت كرده اند! شروع كرد به برشمردن فضايل

كسى را وانهاده اى كه از نظر پدر ومادر وصفاتِ :  امام حسين برخاست وفرمود....مانده است

: حضرت فرمود! گويا خودت را مى گويى؟: معاويه گفت! شخصى از يزيد بهتر است

) 45!(آرى

به خدا قسم من به خالفت شايسته ترم، پدرم بهتر از پدر : در نقل ديگرى آمده است كه فرمود

م برتر از جد46.( اوست، مادرم بهتر از مادر اوست وخودم بهتر از اويماوست، جد (



هر . گردن نهادن به حكم پيشوا هر كه مى خواهد باشد در منطق عاشورا ودين، درست نيست

مطرح است ) امام نور(و) امام نار(در فرهنگ قرآنى،. زمامدار وامامى شايسته پيروى نيست

ند كه هم خودشان دوزخى اند، وهم مردم را جهنّمى ) ائّمه نار(پيشوايان ستمگر وباطل، ) 47(

، پيشوايان الهى، روشنان و روشنگران اند وپيروى از آنان نيز، گام زدن )ائّمه نور(مى سازند و

وقتى امام حسين عليه . عاشورائيان با اين فرهنگ، بخوبى آشنا بودند. در مسير هدايت است

يكى از . ز سوى ابن زياد آمد ونامه اى آوردالسالم در سرزمين نينوا فرود آمد، قاصدى ا

اطاعت : همراهان امام كه اورا شناخت نفرينش كرد و گفت چيست كه آورده اى؟ پاسخ داد

) ائمه نار(پيشواى تواز همان : همراه امام گفت. از امامم كرده وبه بيعت خود وفا كرده ام

) 48. (است كه به آتش فرا مى خوانند وچه بد امامى است

يام عاشورا اين است كه در جامعه اسالمى، حاكميت وواليت، حق شايسته ترين افراد است پ

كه تعهد ايمانى بااليى داشته باشند وبراى اجراى قرآن وفرمان خدا وهدايت جامعه به سوى 

اسالم ناب بكوشند وشيوه حكومتى شان بر مبناى عدل وقسط ومحترم شمردن مال وجان 

جز به اين صورت، حقّ اين منصب الهى و حقوق مردم ادا نخواهد . دونواميس مسلمانان باش

. شد وبا زمامدارى ناصالحان، جامعه روبه سقوط وتباهى ودين خدا روبه نابودى خواهد رفت

آن حضرت، ضمن برشمردن رسواييهاى يزيد، ورد . امام هرگز تن به چنين حكومتى نمى دهد

: ا او فرمودصالحيت اوبراى خالفت، نسبت به بيعت ب

) 49).(اليكونُ ذلِك اَبداً!الواللّهِ(... 

. نه به خدا قسم، اين هرگز شدنى نيست

در راستاى همين هدايت ونجات بخشى كه از شؤون امامت بحق است، سيد الشهدا به مبارزه 

اى دست مى زند كه به شهادت ختم مى شود وهمين زمينه جهل زدايى و بيدارگرى مردم مى 

: در زيارت امام حسين عليه السالم مى خوانيم. شود

) و الّشكمى والع هالَةِ والْج ك مِنَ الضَّاللَةِ وفيك ليستنقِذَ عباد تَهجهذَلَ مب عوةِ وذَر فِى الدفَاَع

) 50.) (الْاءرتيابِ اِلى بابِ الْهدى و الرَّشادِ

 مخالفان بست، در راه توخون خويش را نثار اودر دعوت خويش، راه عذر را بر...) خدايا(

كرد، تا بندگانت را از گمراهى وجهالت وكورى ودودلى وشك بيرون آورد ونجات بخشد 

. وبه هدايت ورشادت رهنمون گردد



امام حسين عليه . عمل امام، نشان دهنده بينش صحيح اسالم نسبت به رهبرى وخالفت است

ننده وبيعت كننده اى هم نداشت، باز با حكومت يزيد السالم، حتى اگر هيچ ياور ودعوت ك

: خود وى تصريح فرمود. كنار نمى آمد، چرا كه مشروعيت نداشت

) 51) (و اللّهِ لَولَم يكُنْ فِى الدنْيا ملْجاء والماءوى لَما بايعت يزيد بنَ معاويةِ(

.ز هم با يزيد بيعت نخواهم كردبه خدا قسم اگر در دنيا هيچ پناهگاه وماءوايى نباشد، با

بدعت ستيزى

دين پيوسته از سوى دشمنان در معرض تحريف، سوء استفاده، تفسير نادرست وبدعت آفرينى 

از سوى ديگر رسالت امامان حق وعلماى دين، صيانت دين ومعتقدات اسالمى از . است

: سلّم روايت است كهاز رسول خدا صلّى اهللا عليه وآله و. تحريف ومقابله با بدعتهاست

)هعِلْم ظهِرِ الْعالِمتى فَلْيفى اُم عرَتِ الْبِد52...) (اذا ظَه (

. هر گاه بدعتها آشكار شود، دانا بايد دانش وعلم خويش را آشكار كند

هر بدعتى كه پس از من پديد آيد وايمان را مورد : در سخن ديگرى از آن حضرت است

 دهد، وليى از دودمان من عهده دار آن است كه از ايمان دفاع كند خطر وهجوم ونيرنگ قرار

) 53.(وبا الهام الهى زبان بگشايد وحق را علنى وروشن سازد ونيرنگ مكاران را باز گرداند

امام حسين عليه السالم نيز به عنوان مصداقى از عمل به اين تكليف الهى به دفاع از حريم دين 

از جمله در نامه اى . ويش، احياى دين وبدعت ستيزى را بر شمردپرداخت واز انگيزه هاى خ

: كه به بزرگان بصره نوشت، چنين آمده است

)تيِياُح ةَ قَدعوالْبِد اُميتَت نّةَ قَدهِ فَاِنَّ السنَّةِ نَبياِلى كِتابِ اللّهِ وس وكُمع54) (اَد (

. همانا سنّت مرده وبدعت زنده شده است. مشما رابه كتاب خدا وسنت پيامبرش دعوت مى كن

اين رسالت امام است كه نسبت به سست شدن پايه هاى عقايد ناب وجان گرفتن جاهليت، 

تاءكيد وى بر رفتن به راه وروش . حساسيت نشان دهد وبه قيام بپردازد، تا دين زنده بماند

 بدعت ستيزى وحفاظت از پدرش امير المومنين وجدش رسول خدا نيز گونه ديگرى از همين

. دين است

آنچه امويان از آن دم مى زدند، چهره اى تحريف يافته ومسخ شده از آيين حضرت محمد 

صلّى اهللا عليه وآله وسلّم بود، چرا كه معتقدان به آن اسالم، تعارضى ميان آن وستمها و 

ينكه آنچه حاكم حسين بن على عليه السالم براى نشان دادن ا. فسادهاى يزيد نمى ديدند

وسارى است، اسالم پيامبر نيست، جز با كالمى از جان وخطّى از خون نمى توانست كارى 



قدس (در سخن زيبايى از حضرت امام خمينى . شهادت مظلومانه اش براى نجات دين بود. كند

: مى خوانيم) سره

ل اسالم ناب ما بايد سعى كنيم تا حصارهاى جهل وخرافه را شكسته، تا به سرچشمه زال(

محمدى صلّى اهللا عليه وآله وسلّم برسيم وامروز غريب ترين چيزها در دنيا همين اسالم است 

) 55....) (ونجات آن قربانى مى خواهد ودعا كنيد من نيز يكى از قربانى هاى آن گردم

پيامهاى اخالقى

) تبيين(پيامهاى اخالقى 

) اخالق(و ) احكام(، )اعتقاد(بر سه بعد اصلى اخالق، يكى از سه بعد عمده دين است واسالم 

استوار است وتكميل ارزشهاى اخالقى وجهت خدايى بخشيدن به صفات و رفتار انسانها از 

اِنّى بعِثْت الُتَمم : (پيامبر اكرم صلّى اهللا عليه وآله وسلّم نيز فرمود. اهداف عمده بعثت انبياست

) مكارِم االَخْالقِ

فتار انسان وكاشتن بذر كماالت اخالقى وخصال متعالى انسانى در نهاد جان تصحيح منش ور

اخالق را از كجا مى توان آموخت؟ از . انسانها، بخشى مهم از رسالت پيامبر وامامان است

. چرا كه آنان اسوه اند ومظهر شايسته ترين خصلتهاى انسانى وخداپسند. گفتار ورفتار معصوم

 خلق وخوى حسينى ومكارم اخالق در برخوردهاى يك حجت وعاشورا چيست؟ جلوه گاه

. معصوم

حادثه كربالوسخنانى كه امام حسين عليه السالم وخانواده اوداشتند وروحيات وخلق وخويى 

كه از حماسه سازان عاشورا به ثبت رسيده است، منبع ارزشمندى براى آموزش اخالق 

. ربيت دينى وكرامت انسانى استوالگوگيرى در زمينه خودسازى، سلوك اجتماى، ت

مسائلى همچون صبورى، ايثار، جوانمردى، وفا، عزّت، شجاعت، وارستگى از تعلّقات، توكّل، 

عاشورا است ودر گوشه ) پيام هاى اخالقى(خداجويى، همدردى وبزرگوارى، نمونه هايى از 

.گوشه اين واقعه جاويدان، ميتوان جلوه هاى اخالق را ديد

آزادگى

برتر از آزادى ) آزادگى(ادى در مقابل بردگى، اصطالحى حقوقى واجتماعى است، اما آز

تعلّقات . است ونوعى حريت انسانى ورهايى انسان از قيد وبندهاى ذلّت آور وحقارت بار است

در مسير آزادى روح او، مانع ايجاد ... وپاى بنديهاى انسان به دنيا، ثروت، اقوام، مقام، فرزند و

. اسارت در برابر تمنّيات نفسانى وعلقه هاى مادى، نشانه ضعف اراده بشرى است. مى كند



وقتى كمال وارزش انسان به روح بلند وهمت عالى وخصال نيكوست، خود را به دنيا و 

. شهوات فروختن، نوعى پذيرش حقارت است وخود را ارزان فروختن

: على عليه السالم مى فرمايد

) عدرُّ يوها اِالّ بِهااَالحنَّةُ فَالتَبيعنٌ اِال الْجثَم نْفُسِكُملِاء سلَي لِها؟ اِنَّه56.) (هذِهِ الّلماظَةَ الِ ه (

را براى اهلش واگذارد؟ ) دنيا(آيا هيچ آزاده اى نيست كه اين نميخورده 

. يقيناً بهاى وجود شما چيزى جز بهشت نيست، پس خود را جز به بهشت نفروشيد

زادگى در آن است كه انسان كرامت وشرافت خويش را بشناسد وتن به پستى وذلّت و آ

. حقارت نفس واسارت دنيا وزير پا نهادن ارزشهاى انسانى ندهد

در پيچ وخمها وفراز ونشيبهاى زندگى، گاهى صحنه هايى پيش مى آيد كه انسانها به خاطر 

يات وخواسته ها يا چند روز زنده ماندن، هر رسيدن به دنيا يا حفظ آنچه دارند يا تاءمين تمن

اما احرار وآزادگان، گاهى با ايثار جان هم، بهاى . گونه حقارت واسارت را مى پذيريد

. را مى پردازند وتن به ذلّت نمى دهند) آزادگى(

: امام حسين عليه السالم فرمود

) 57) (موت فى عِزٍّ خَيرٌ من حياةٍ فى ذُلٍّ(

. ت بهتر از حيات ذليالنه استمرگ با عز

نهضت عاشورا جلوه بارزى از آزادگى در مورد . اين نگرش به زندگى، ويژه آزادگان است

امام حسين عليه السالم وخاندان وياران شهيد اوست واگر آزادگى نبود، امام تن به بيعت مى 

زيد بگيرند، زير وقتى مى خواستند به زور از آن حضرت بيعت به نفع ي. داد وكشته نمى شد

: منطقش اين بود كه. بار نرفت

) 58) (الواللّهِ الاُعطيهم بِيدى اِعطاء الذّليلِ و الاُقِرُّ اِقرار العبيد(

نه به خدا سوگند، نه دست ذلّت به آنان مى دهم ونه چون بردگان تسليم حكومت آنان مى 

. شوم

كه از ميان دوامر شمشير يا ذلّت، مرگ با صحنه كربالنيز جلوه ديگرى از اين آزادگى بود 

: افتخار را پذيرفت وبه استقبال شمشيرهاى دشمن رفت وفرمود

) 59) (بينَ السلَّةِ و الذِّلَّةِ و هيهات مِنَّا الذِّلَّةُ: اَالوانَّ الدعِى بنَ الدعِى قَدر كَزَنى بينَ الثْنَتَينِ(

ر برده اند بر ما گمان بردگى زو

كه نخواهيم اين قيود !اى مرگ، همتى،



: در نبرد روز عاشورا نيز، هنگام حمله به صفوف دشمن اين رجز را مى خواند

) 60) (والْعار اَولى مِن دخُولِ النّارِ*** اَلْموت اَولى مِن ركُوبِ الْعارِ (

. مرگ، بهتر از ننگ وننگ بهتر از آتش دوزخ است

دگى امام،سبب شد حتى در آن حال كه مجروح بر زمين افتاده بود نسبت به تصميم روح آزا

: سپاه دشمن براى حمله به خيمه هاى زنان وفرزندان، برآشوبد وآنان را به آزادگى دعوت كند

)نْياكُمراراً فى دفَكُونُوا اَح عادنَ الْمالتَخافو كُنْتُم دينٌ و كُن لَكُم61) (ان لَم ي(

گر شما را به جهان بينش وآيينى نيست

. الاقل مردم آزاده به دنيا باشيد

حتّى مسلم بن عقيل پيشاهنگ نهضت . فرهنگ آزادگى در ياران امام وشهداى كربالنيز بود

: حسينى در كوفه نيز، هنگام رويارويى با سپاه ابن زياد رجز زير را مى خواند ومى جنگيد

) 62) (و اِنْ راءيت الْموت شَيئاً نُكراً***  اِالّ حرّاً اَقْسمت ال اُقتَلُ(

ولى سوگند خورده ام كه جز با آزادگى كشته . هر چند كه مرگ را چيز ناخوشايندى مى بينم

جالب اينجاست كه همين شعار ورجز را عبداهللا، پسر مسلم بن عقيل، در روز عاشورا . نشوم

اين نشان دهنده پيوند فكرى ومرامى اين خانواده ) 63.( خواندهنگام نبرد در ميدان كربالمى

. بر اساس آزادگى است

دوشهيد ديگر از طايفه غفار، به نامهاى عبداهللا وعبدالرحمان، فرزندان عروه، در رجزى كه در 

وبا اين عنوان، از . مى خواندند) فرزندان آزادگان(روز عاشورا مى خواندند، مردم را به دفاع از 

) 64...) (ياقوم ذودوا عن بنىِ االءحرار: ( پيامبر ياد مى كردندآل

آزادگى اوسبب شد كه . مصداق بارز ديگرى از اين حرّيت وآزادگى، حرّ بن يزيد رياحى بود

توبه . وبهشت را در سايه شهادت خريدار شود. به خاطر دنياورياست آن، خود را جهنمى نكند

به حسين عليه السالم پيوست وصبح عاشورا در نبردى دالورانه . كرد واز سپاه ابن زياد جدا شد

وقتى حرّ نزد امام حسين عليه السالم آمد، يكى از اصحاب حضرت، با . به شهادت رسيد

: اشعارى مقام آزادى وحرّيت اورا ستود

) 65) (و حرُّ عِنْد مخْتَلَفِ الرِّماحِ *** لَنِعم الحرُّ حرُّ بنى رِياحٍ(

ون به شهادت رسيد، سيدالشهدا عليه السالم بر بالين اوحضور يافت واورا حرّ وآزاده خطاب چ

همانگونه كه مادرت نام تورا حرّ گذاشته است، آزاده وسعادتمندى، در دنيا : كرد وفرمود

: وآخرت



) 66) (ى االَّْخَرةاَنْت حرُّ كَما سمتْك اُمك، و اَنْت حرُّ فِى الدنْيا و اَنت حرُّ فِ(

اگر آزاديخواهان وآزادگان جهان، در راه استقالل ورهايى از ستم وطاغوتها مى جنگند 

است كه ارمغان ) آزادگى(والگويشان قهرمانيهاى شهداى كربالست، در سايه همين درس 

انسانهاى آزاده، در لحظات حساس ودشوار انتخاب، مرگ . عاشورا براى هميشه تاريخ است

ومبارزه خونين را بر مى گزينند وفداكارانه جان مى بازند تا به سعادت شهادت برسند سرخ 

.وجامعه خود را آزاد كنند

ايثار 

يكى از . ايثار، مقدم داشتن ديگرى بر خود است، چه در مسائل مالى وچه در موضوع جان

ن است واز خصلتهاى ارزشمند اخالقى است كه در قرآن كريم وروايات، مورد ستايش فراوا

قرآن از مؤمنانى ياد مى كند كه با آنكه . سرچشمه مى گيرد) خودخواهى(وارستگى انسان از 

و يؤْثِرُونَ على اَنفُسِهِم و لَو كانَ : (خودشان نيازمندند، اما ديگران را برخويشتن مقدم مى دارند

). 67) (بِهِم خَصاصةٌ

 از آنچه مورد عالقه انسان است، به خاطر گذشتن از خواسته هاى خود ونيز چشم پوشيدن

ايثارگر، كسى است . اوج ايثار، ايثار خون وجان است. است) ايثار(ديگرى ودر راه ديگرى 

كه حاضر باشد هستى وجان خود را براى دين خدا فدا كند، يا در راه رضاى اواز تمنّيات 

. خويش بگذرد

عليه السالم بود كه حاضر شد فداى دين خدا در صحنه عاشورا، نخستين ايثارگر، سيد الشهدا 

گردد ورضاى اورا بر همه چيز برگزيد واز مردم نيز خواست كسانى كه حاضرند خون خود 

) 68.(را در اين راه نثار كنند، با اوهمسفر كربالشوند

در طول حوادث . اصحاب آن حضرت نيز، هر كدام ايثارگرانه جان فداى امام خويش كردند

.  صحنه هاى زيبايى از ايثارگرى ديده مى شودعاشورا نيز

وقتى نيروهاى ابن زياد، آگاه شدند كه مسلم بن عقيل در خانه هانى بن عروه است، هانى را 

اومى توانست با سپردن مسلم به . احضار كردند واز اوخواستند كه مسلم را تسليم آنان كند

راه مسلم كشته شود ولى اورا تسليم دست آنان، جان خويش را نجات بخشد، اما حاضر شد در 

: در مقابل درخواست تهديد آميز آنان گفت. نكند

به خدا سوگند، اگر تنها وبى ياور هم بمانم، هرگز اورا تسليم شما نخواهم كرد، مگر آنكه (

) 69.) (در راه حمايت از او بميرم



ى كه رد وبدل شد و وقتى مسلم بن عقيل را به داراال ماره بردند، پس از گفتگوهاى تند

كسى كه در پى چنين : تصميم به كشتن اوگرفتند، مسلم گريست، يكى از حاضران گفت

بر : مسلم گفت) وبايد حساب اين روزها را هم بكند(خواسته هايى باشد نبايد گريه كند 

) 70.(خودم گريه نمى كنم، بلكه بر حسين عليه السالم وخانواده اومى گريم

 اورا نشان مى دهد كه در آستانه شهادت، اگر هم گريه مى كند نه بر حال اين نيز ايثارگرى

خويش، كه بر حسين مى گريد كه طبق گزارش اواز وضع كوفه، روى به اين شهر پرنيرنگ 

. ومردم پيمان شكن نهاده است

كه شهادت مسلم برايتان كافى: امام حسين عليه السالم به فرزندان عقيل ومسلم بن عقيل فرمود

جان و مال . به خدا سوگند چنين نخواهيم كرد: است، شما صحنه را ترك كنيد، يكصدا گفتند

) 71.(وخانواده وهستى خود را فداى تومى كنيم ودر ركابت مى جنگيم تا شهادت

اظهارات ايثارگرانه ياران امام در شب عاشورا مشهور است، يك به يك برخاستند و آمادگى 

از آن همه سخن، اين نمونه از . يثار خون در راه امام اظهار كردندخود را براى جانبازى وا

: كالم مسلم بن عوسجه كافى است كه به امام عرض كرد

اگر سالحى براى جنگ باآنان هم نداشته باشم، با سنگ با آنان . هرگز ازتوجدا نخواهم شد(

). 72) (خواهم جنگيد تا همراه توبه شهادت برسم

هللا حنفى، زهير بن قين وديگران، جلوه هاى روشن وماندگارى از اين سخنان سعيد بن عبدا

به خدا قسم از تو جدا :(طبق نقلى سخن گروهى از آنان چنين بود. روحيه ايثارگرى است

) نخواهيم شد، جانهايمان فداى توست، تورا با ايثار خون، چهره واعضاى بدن حمايت مى كنيم

)73 (

حضرت زينب سالم اهللا عليها عصر . ( هديه به رهبر ماستخونى كه در رگ ماست،... آرى

عاشورا هنگام حمله سپاه كوفه به خيمه ها وغارت اشياء چون ديد شمر با شمشير آخته قصد 

: كشتن امام زين العابدين را دارد، فرمود

) 74.(اوكشته نخواهد شد مگر آنكه من فداى اوشوم

ر، گام در مراحل دشوار وپرخطر مى گذارد پيشواى نهضت، به پشت گرمى حاميان ايثارگ

واگر آمادگى پيروان براى ايثار مال وجان وگذشتن از راحتى وزندگى نباشد، رهبر تنها مى 

در انقالب كربال، امام وخانواده ويارانش دست از زندگى شستند، . ماند وحق، مظلوم وبى ياور

 وامت، آزاد شوند واصحاب شهيد امام، تا دين خدا بماند وكشته واسير شدند، تا حق زنده بماند



بنى هاشم هم تا زنده . تازنده بودند، اجازه ندادند از بنى هاشم كسى به ميدان رود وكشته شود

بودند، جان فدا كردند ودر راه وركاب امام به شهادت رسيدند وحسين بن على عليه السالم 

ه ياران وبرادران واصحاب، شهيد آخرين بود كه وقتى به دشت كربال نگريست، از آن هم

. كسى نمانده بود

عالوه بر آنكه امان . جلوه ديگرى از ايثار، در كار زيباى حضرت ابوالفضل عليه السالم بود

هرگز ار تودست : ابن زياد را كه شمر آورده بود رد كرد وشب عاشورا نيز اظهار كرد كه

وا وقتى با لب تشنه وارد شريعه فرات نخواهيم كشيد، خدا نياورد زندگى پس از تورا، روز عاش

شد تابراى امام وكودكان تشنه آب آورد، پس از پركردن مشك، دست زير آب برد تا 

بنوشد، اما با يادآورى كام تشنه حسين عليه السالم، ايثارگرى ووفاى اواجازه نداد كه آب 

از فرات بيرون بنوشد و امام حسين عليه السالم وكودكان تشنه باشند وتشنه كام، گام 

. باز هم در اوج نياز، آب ننوشيدن وبه فكر نياز ديگران بودن. و تشنه لب شهيد شد) 75(نهاد

آب شرمنده ز ايثار علمدار توشد 

كه چراتشنه از اواين همه بى تاب گذشت

سعيد بن عبداهللا، جلوه ديگرى از ايثار را در كربالبه نمايش گذاشت وهنگام نماز خواندن امام،

وقتى نماز امام به پايان رسيد، . خود را سپر تيرهايى ساخت كه از سوى دشمن مى آمد

) 76.(اوسيزده تير بر بدن داشت وبر زمين افتاد وشهيد شد

خصلت وصفت عاشورايى را كسى دارد كه حاضر باشد در راه ديگرى فداكارى كند و 

.ايثارگرى نمايد

تكريم انسان

انسانها به عنوان ابزارى براى تاءمين خواسته ها ومنافع خويش مى برخالف جبهه باطل كه به 

كرامتش هم نشاءت گرفته از ارزش حق . نگرند، در جبهه حق، مؤمن ارزش وكرامت دارد

انسانها احترام دارند وبه لحاظ ايمانشان مورد تكريم اند، معيار هم تقوا و ايمان وتعهد، . است

امام حسين عليه السالم در عاشورا، به . ومنطقه جغرافيايىاست نه رنگ وزبان وقبيله ونژاد 

خود را به بالين يكايك . ياران خويش عزّت بخشيد، آنان را باوفاترين ياوران حق دانست

هم . بين آنان تفاوت قائل نمى شد. ياران شهيدش مى رساند وسر آنان را بر دامن مى گرفت

.  بر بالين غالم خويشبر بالين على اكبر عليه السالم حاضر شد، هم

يكجا رخ غالم وپسر بوسه داد وگفت



. در دين ما سيه نكند فرق باسفيد

وقتى حرّ، بيدار شد وتوبه كرد وبه اردوى امام پيوست، ترديد داشت كه امام حسين اورا مى 

طه اميد آيا براى من توبه اى هست، نشان دهنده نق) هلْ لى مِنْ تَوبةِ؟(پذيرد يا نه؟ سؤال حرّ 

حضرت هم توبه وبازگشت وحقگرايى اورا ارج . اوبه بزرگوارى امام حسين عليه السالم بود

) 77.(، اورا به بخشايش ورستگارى اميد داد)نَعم، يتُوب اللّه علَيك(نهاد وبا سخنِ 

اين ارج نهادن به مقام يك انسان تائب است كه خود را از ظلمت رهانده وبه نور رسانده 

. هر چند سابقه اى تيره وگناه آلوده دارد، ولى اينك به نور، ايمان آورده است. ستا

امام به او . روز عاشورا از امام حسين عليه السالم اذن ميدان خواست. ، غالم ابوذر بود)جون(

رخصت داد كه از صحنه برود وكشته نشود چرا كه در روزهاى سخت ودشوار، همراه اين 

ولى جون به پاى امام . اال ن مجاز است كه جان خويش را برگيرد وبرودخاندان بوده ولى 

افتاد وبوسيد وگريست ودرخواست كرد كه اجازه يابد خونش با خون اهل بيت در اين ميدان 

به ميدان رفت وپس از جنگى دالورانه به شهادت رسيد وامام . امام هم اجازه داد. آميخته شود

: به بالين اوآمد ودعايش كرد

) 78.(خدايا چهره اش را نورانى وبدنش را خوشبوساز واورا با محمد وآل محمد محشور كن

ارج نهادن امام به . اين نيز نمونه اى از تكريم انسان بود، در آن ميدان كرامت وشرافت

سيدالشهدا عليه السالم كنار پيكر خونين . فداكارى يارانش، تكريم انسان وانسانيت بود

ويش مى آمد، آنان را آغشته به خون مى ديد وعطر شهادت را از آن اجساد اصحاب شهيد خ

قَتَلَةٌ كَقَتَلَةِ : (ودر ستايش از آنان ومالمت قاتالنشان مى فرمود. مطهر استشمام مى فرمود

يعنى ياران ! قاتالنى، همچون قاتالن پيامبران ودودمان رسوالن) 79) (النّبيين وآلِ النبين

 وهم تراز با پيامبران الهى مى دانست وقاتالن آنان را همچون كشندگان شهيدش را همسنگ

. پيامبران الهى

شخصيت دادن به افراد با ايمان وفداكار در راه خدا ودين، پيام عاشورا است كه از رفتار 

جامعه اى كه وارث فرهنگ جهاد وشهادت است، . حسين بن على عليه السالم آموخته مى شود

 انسانهاى از جان گذشته، به جانبازان وآزادگان، به خانواده هاى شهدا و بايد به چنين

ايثارگران، حرمتى عظيم قائل شود، تا اين خط خدايى، همواره پرجاذبه ودوست داشتنى بماند 

.ومشتاق، داشته باشد



توكّل

داشتن تكيه گاهى قدرتمند و استوار در شدايد وحوادث، عامل ثبات قدم ونهراسيدن از 

. توكّل، تكيه داشتن بر نيروى الهى ونصرت وامداد اوست. دشمنان ومشكالت است

قرآن كريم دستور مى دهد كه مؤمنان تنها بر خدا تكيه كنند ودر روايات اسالمى آمده است 

. كه هر كه به غير خدا اتكاء وپشت گرمى داشته باشد، خوار وضعيف مى شود

 خويش از مدينه، تنها با توكّل بر خدا اين راه را امام حسين عليه السالم در آغاز حركت

برگزيد و هنگام خروج از مكّه به سوى كوفه، گرچه براى پاسخگويى به دعوتنامه هاى 

كوفيان آهنگ آن ديار كرد، ولى باز هم تكيه گاهش خدا بود، نه نامه ها ودعوت هاى مردم 

. كوفه

ردم وشهادت مسلم بن عقيل را شنيد، باز به همين جهت نيز وقتى ميان راه خبر بى وفايى م

. نگشت وچون توكّلش در انجام تكليف بر خدا بود، راه را ادامه داد

از اين رواز آنان نيز خواست كه هر كه مى خواهد بر . حتى توكّلش بر ياران همراه هم نبود

ى كه به با اين توكّل بود كه هيچ پيش آمدى در عزم اوخلل وارد نمى كرد در وصيت. گردد

برادرش محمد حنفيه در آغاز حركت از مدينه داشت، ضمن بيان انگيزه وهدف خويش از 

: اين قيام، در پايان فرمود

) 80.) (ما توفيقى الّا باهللا، عليه توكّلت واليه انيب(

وقتى در منزل خزيميه حضرت زينب سالم اهللا عليها شعرى را از هاتفى شنيد كه خبر از 

: حضرت فرمود. براى كاروان مى داد، نگرانى خويش را به امام ابراز كردسرانجام مرگ 

) 81.) (آنچه تقدير است، خواهد شد! خواهرم(

در منزل بيضه، در يك سخنرانى كه خطاب به اصحاب خود وسربازان حرّ انجام داد، ضمن 

و سيغْنِى اللّه : (انتقاد از پيمان شكنى كوفيان ونيرنگ آنان كه به اونامه نوشته بودند، فرمود

نْكُمواز نصرت آنان اظهار بى نيازى كرد وچشم به خداوند دوخت) 82) (ع .

صبح عاشورا با شروع حمله دشمن به اردوگاه امام، آن حضرت در نيايشى به درگاه خدا، اين 

: اتّكال واعتماد به پروردگارش را در هر گرفتارى وشدت وپيشامد سخت چنين بيان كرد

للّهم اَنْت ثِقَتى فى كُلِّ كَرْبٍ و اَنْت رجائى فى كُلِّ شِدةٍ و اَنْت لى فى كُلِّ اَمرٍ نَزَلَ بى ثِقَةٌ و اَ(

) 83...) (عدةٌ



وهم نيروى حمايتگر وپشتيبان ) ثقه(وخدا را هم بعنوان عامل پشت گرمى واطمينان نفس 

 صحنه درگيرى وآستانه شهادت، جز از روحهاى خواند واينگونه مناجات در) عده(خويش 

در سخنرانيهاى ديگرى كه خطاب به سپاه كوفه داشت، با تالوت آياتى . متوكّل برنمى آيد

: كه متضمنّ واليت ونصرت الهى نسبت به صالحان است، توكل خويش را بر خدا ابراز نمود

)وه و الَّذى نَزَّلَّ الْكِتاب اللّه لِيِىالِحينَاِنَّ ولّى الصتَو84) ( ي (

را بيان كرد كه شاهد ) اِنّى تَوكَّلْت علَى اللّهِ ربى و ربكُم(ودر خطبه اى در روز عاشورا، جمله 

) 85.(ديگرى بر اين روحيه وباور است

در طول راه نيز در برخورد با ضحاك بن عبداهللا مشرقى، وقتى وى آمادگى كوفيان را براى 

: ا سيدالشهدا عليه السالم اعالم كرد، تنها پاسخ امام اين بودجنگ ب

) 86) (حسبِى اللّه و نِعم الْوكيل(

. خدا براى من بس است وخوب پشتيبان وتكيه گاهى است

وقتى زخمى و نيزه . اين خصلت برجسته در آخرين لحظات حيات حضرت نيز همراه اوبود

آن مناجات بلند وعارفانه با معبود خويش از اين توكل برذات خورده بر زمين افتاده، بود در 

: قادر متعال دم مى زد

) 87) (اَستَعينُ بِك ضَعيفاً و اَتَوكَّلُ علَيك كافياً(

اين روحيه توكّل بر خدا، هم در آغاز بيرون آمدن از مدينه در وصيت نامه اش به محمد 

توكّلى در مبداء و نهايت در . لحظات حيات در قتلگاهحنفيه به چشم مى خورد، هم در واپسين 

در عين حال همه مقدمات الزم ... طول اين راه ودر اوج شدايد وبحرانهاى پيش آمده

وتمهيدات شايسته را نيز در جريان نهضت فراهم ساخته بود، تا توكّلش جداى از عمل 

. راستين توكّلواستفاده از امكانات در راه هدف نباشد، كه اين است مفهوم 

در انقالب اسالمى ايران، وسالهاى دفاع مقدس، درس توكّلى كه ازنهضت عاشورا آموخته 

بوديم، به كار بستيم وپشتيبان وپشتوانه خود را فقط خدا مى دانستيم، نه گروههاى سياسى يا 

زبان  منادى اين توكّل خالصانه بر خدا و1حضرت امام . ذخاير زيرزمينى يا سالحهاى موجود

: امت متوكّل بود كه مى فرمود

اگر ما يك روز اتكاى خودمان را از خدا برداشتيم وروى نفت گذاشتيم، ياروى سالح (

) 88.) (گذاشتيم، بدانيد كه آن روز، روزى است كه ما روبه شكست خواهيم رفت

: ودرجاى ديگر فرمود



اتكال به خدا ...  خدا هيچ استدر همه كارها اتّكال به خدا كنيد، قدرتها در مقابل قدرت(

پيغمبر اسالم با آنكه يك نفر بوددر مقابل همه دشمنها با . بكنيد، غلبه به هر چيزى مى كنيد

. براى اينكه اتّكالش به خدا بود جبرئيل امين پشت سرش بود... اتّكال به خدا غلبه كرد بر همه

ا شما همراه باشد، فرشتگاه با شما شما هم اتكال به خدا كنيد تا جبرئيل امين پشت سر شما، ب

)89.) (همراه باشند

جهاد با نفس

برتر ودشوارتر از جهاد با دشمن بيرونى، مبارزه با تمنّيات نفس وكنترل هواى نفس و خشم 

. ست) خواسته خدا(وشهوت وحب دنيا وفدا كردن خواسته هاى خويش در راه 

اد با دشمن بيرونى است وبدون آن، اين هم اين خود ساختگى ومجاهده با نفس، زير بناى جه

. بى ثمر يا بى ثواب است، چون سر از ريا، عجب، غرور، ظلم وبى تقوايى در مى آورد

وغلبه بر هواى نفس، پيروز باشد، در صحنه هاى مختلف بيرون ) جبهه درونى(كسى كه در 

هار، برآورده سازد، نيز پيروز مى شود وكسى كه تمنّيات نفس خويش را لجام گسيخته وبى م

نفس سركش انسان را بر زمين مى زند وبه تعبير حضرت امير عليه السالم اورا به آتش مى 

) 90.(افكند

در صحنه عاشورا، كسانى حضور داشتند كه اهل جهاد با نفس بودند وهيچ هوا وهوسى در 

ت، عافيت ورفاه، از همين رو، بر جاذبه هاى مال، مقام، شهو. انگيزه آنان دخيل وشريك نبود

. پيروز شدند... ماندن وزيستن، نوشيدن وكامياب شدن و

على (عمروبن قرظه انصارى، از شهداى كربال، درجبهه امام حسين عليه السالم بود وبرادرش 

اما خودساختگى اوسبب شد كه هرگز محبت برادرش، ) 91. (در جبهه عمر سعد) بن قرظه

. دليرانه در صف ياران امام، ايستادگى و مبارزه كندسبب سستى در حمايت از امام نشود و

با اينكه امام به . اسير شده بود) رى(فرزندش در مرز . محمد بن بشر حضرمى در سپاه امام بود

اورخصت داد كه كربالرا ترك كند ودر پى آزاد كردن فرزند اسيرش برود ولى او مساءله 

كند ووفا ) حاضر نشد امام را ترك. (رده بودرا در راه هدفى دينى، حل ك) عالقه به فرزند(

) 92.(نشان داد

همسرى داشت كه نامزد بود وهنوز عروسى . نافع بن هالل، شهيدى ديگر از از عاشورائيان بود

در كربالهنگامى كه ميخواست براى نبرد به ميدان رود، همسرش دست به دامان . نكرده بودند

ر جوانى را متزلزل كند، و انگيزه جهاد را از اين صحنه كافى بود كه ه. اوشد وگريست



با آنكه امام حسين عليه السالم نيز از اوخواست كه شادمانى همسرش را بر ميدان . اوسلب كند

اگر امروز تورا ! اى پسر پيامبر: رفتن ترجيح دهد؛ ولى بر اين محبت بشرى غلبه يافت وگفت

) 93.(د تا شهيد شديارى نكنم، فردا جواب پيامبر را چه بدهم؟ جنگي

در يكى از شبهاى عطش در كربال، نافع بن هالل همراه جمعى براى آوردن آب براى خيمه 

ميتوانى خودت آب بخورى ولى براى امام، : نگهبانان فرات گفتند. هاى امام، به فرات رفتند

)94.(محال است كه حسين ويارانش تشنه باشند ومن آب بنوشم: حق ندارى آب ببرى، گفت

: بنا به نقلى، امام به او فرمود. در كربال، عبداهللا پسر مسلم بن عقيل، به ميدان رفت وجنگيد

شهادت پدرت مسلم براى خانواده شما بس است، دست مادرت را بگير واز اين معركه بيرون 

) 95.(به خدا سوگند، من از آنان نيستم كه دنيا را بر آخرت برگزينم: گفت. رويد

عليه السالم روز عاشورا، وقتى تشنه لب وارد شريعه فرات شد، دست به زير عباس بن على 

آب برد اما با يادآورى تشنگى امام واهل بيت، آب را بر روى آب ريخت وننوشيد وتشنه 

) 96.(بيرون آمد

. نشان مى دهد) جهاد نفس(اين نمونه ها هر كدام جلوه اى از پيروزى عاشورائيان را در ميدان 

 به فرزند يا همسر را، در پاى عشق به امام، ذبح مى كند، يكى تشنگى خود را در يكى علقه

مقابل عطش امام، ناديده مى گيرد، ديگرى بر زندگى خود پس از امام، خط بطالن مى كشد، 

ويكى هم درد وداغ شهادت پدر را، اجازه نمى دهد كه بر انجام وظيفه و اداى تكليف، مانعى 

. ايجاد كند

مى دهند وآنان نمى پذيرند، وقتى امام ) امان نامه( عباس بن على وبرادرانش، پيشنهاد وقتى بر

آنان حاضر به تنها گذاشتن امام نمى شوند، وقتى . به يارانش از شهادت آينده خبر مى دهد

هانى را در كوفه، تحت فشار قرار مى دهند تامسلم بن عقيل را تحويل دشمن دهد واوشهادت 

لى مسلم را تحويل نمى دهد، وقتى امام حسين عليه السالم در عاشورا دست به را مى پذيرد و

وقتى مسلم بن عقيل در خانه ) 97(نبرد نمى زند ومقاومت مى كند تا آغازگر جنگ نباشد،

هانى، به خاطر يادآوردن حديث پيامبر كه از ترور غافلگيرانه واز روى نيرنگ منع مى كند، 

وقتى زينب كبرى ) 98( تا ابن زياد، خانه هانى را ترك مى كند،از نهانگاه بيرون نمى آيد

سالم اهللا عليها به خاطر دستور برادر، آن همه داغ و مصيبت را تحمل مى كند وگريبان چاك 

ياران ) جهاد با نفس(وبسيارى از اينگونه صحنه ها وحادثه ها، همه نشانه ) 99(نمى دهد،

. نهضت عاشورا استوهمراهان امام حسين عليه السالم در 



درس عاشوار اين است كه كسانى قدم درميدان مبارزه با ستم بگذارند كه نيتهايشان خالص 

باشد، هواى نفس نداشته باشند، ميل به قدرت طلبى وشهرت ورياست خواهى وتعلّقات دنيوى 

م واستقامت ومحبت دنيا را در وجود خود از بين برده باشد تا بتوانند در خطّ مبارزه، ثبات قد

داشته باشند، وگرنه، خوف رها كردن مبارزه وهدف وخطر افتادن در دام ودامن نفس اماره 

. باقى است

امام حسين عليه السالم از ويژگيهاى پيشواى صالح، اين را مى داند كه پايبند دين حق باشد 

) 100) ( على ذاتِ اللّهالدائنُ بدين الحقِّ والحابس نفسه(وخود را وقف خدا وراه اوكرده باشد 

: مى فرمايد) قدس سره(امام امت 

بايد خودتان را بسازيد تا بتوانيد قيام كنيد، خودساختن به اين كه تبعيت از احكام خدا (

) 101.) (كنيد

) جهاد فى سبيل اللّه(تا در بند خويشتن خويش وهواهاى نفسانى خود باشيد، نمى توانيد (

) 102.) (نماييد) حريم اللّه(ودفاع از 

اين را در تاريخ انقالب ومبارزات مردم وسالهاى دفاع مقدس، شاهد بوديم كه كسانى توفيق 

به پيروزى و موفقيت ) جهاد با نفس(شركت شايسته در نهضت وجبهه داشتند كه در ميدان 

. رسيده بودند

.مين استپيامشان به آيندگان نيز ه. شهداى عاشورا، همه مجاهدان با نفس بودند

شجاعت

) 103.(شجاعت آن است كه انسان در برخورد با سختيها وخطرها، دلى استوار داشته باشد

بيشتر كاربرد اين واژه، در مسائل مبارزات وجهاد وبرخورد با حريف در نبرد ونهراسيدن از 

اين نيروى قلبى وصالبت اراده وقوت روح، سبب مى شود. رويارويى با دشمن در جنگهاست

كه انسان هم از گفتن حق در برابر ظالمان نهراسد، هم هنگام نياز به مقابله ونبرد بپردازد، هم 

از فداكارى وجانبازى نهراسد ودرجايى كه اغلب مردم مى هراسند، شجاعت آن است كه 

انسان على رغم وجود زمينه هاى هراس، نترسد وخود را نبازد وبا غلبه بر مشكالت، تصميم 

. رست داشته باشدگيرى حق ود

همه رشادتها وحماسه آفرينيهاى ميدانهاى جهاد، مديون دليرى شجاعان در نبرد بوده است 

وهمه درهم شكستن ابهت طاغوتها وقدرتهاى جابر نيز در شجاعت افراد مصمم در رويارويى 



ام نترسيدن از مرگ، يكى از مظاهر آشكار شجاعت است وهمين عامل، ام. با آنان نهفته است

. حسين عليه السالم ويارانش را به نبرد عاشورا كشاند تا حماسه اى ماندگار بيافرينند

وقتى امام از مكّه به سمت كوفه حركت مى كرد ودر طول راه كسانى با وى برخورد مى 

كردند وبا طرح اوضاع آشفته عراق واستيالى ابن زياد بر مردم، اورا از عواقب اين سفر مى 

عت وبى باكى امام حسين عليه السالم از مرگ بود كه اين سفر را حتمى مى ترساندند، شجا

: در برخورد با سپاه حرّ، فرمود. ساخت

)توالْم خافنْ ينُ منى شَاءشَاء س104).(لَي (

. شاءن وموقعيت من، موقعيت كسى نيست كه از مرگ بهراسد

 مى دهم ونه چون بردگان فرار يا اقرار مى درجايى ديگر فرمود كه من نه دست ذلّت به اينان

اَبِالْموتِ (سخن امام حسين عليه السالم وديگر خاندان اودر مواقع مختلف كه ) 105.(كنم

. آيا مرا از مرگ مى ترسانى؟ نشان دهنده بى هراسى اين خاندان از مرگ است) تُخَوفُنى

امام سجاد عليه السالم نيز در . دخصلت شجاعت در بنى هاشم وخاندان پيامبر، زبان زد بو

سخنرانى شور انگيز خويش در مجلس يزيد، فرمود كه به ما شش چيز داده شده وبا هفت چيز 

اُعطينَا الْعِلْم و : (از ديگران برتريم، كه يكى از اين صفات ويژه عترت هم شجاعت را بر شمرد

) 106...) (الْحِلْم و السماحةَ والشَّجاعةَ

التر از همه اينها، شجاعتى است كه امام حسين عليه السالم واهل بيت اوويارانش در صحنه با

هاى مختلف عاشورا نشان دادند كه خود كتابى مفصل مى شود، مانند رشادتى كه مسلم بن 

عقيل در كوفه هنگام نبرد از خود نشان داد يا شجاعت ورزم آورى ياران امام در ميدان 

: ود كه فرياد همه را برآورد ويكى از سران سپاه كوفه به سربازان فرياد زدكربال، آن چنان ب

مى دانيد با چه كسانى مى جنگيد؟ با شيران شرزه، با گروهى كه مرگ ! اى بى خردان احمق

دالورى ) 107.(آفرين اند، هيچكدامتان به هماوردى آنان به ميدان نرويد كه كشته مى شويد

مقابل ابن زياد وسپس درگيرى اش با سپاه مهاجم به خانه اش عبداهللا بن عفيف ازدى در 

دشمنان امام حسين عليه السالم وياران شجاع اورا اينگونه توصيف . وصدها نمونه اين دليريها

كسانى بر ما تاختند كه پنجه هاشان بر قبضه شمشيرها بود، همچون شيران : (كرده اند

از چپ وراست تار ومار كردند وخود را در كام خشمگين بر سواره هاى ما تاختند وآنان را 

). 108... (مرگ مى افكندند



آنان كه به عشق شهادت مى جنگيدند، . شجاعت عاشوراييان ريشه در اعتقادشان داشت

از اين رولشكريان دشمن پيوسته از . ازمرگ ترسى نداشتند تا در مقابله با دشمن، سست شوند

 رزم فردى با اين شجاعان را نداشتند، حمله عمومى به وچون ياراى. برابرشان مى گريختند

يكى از راويان حوادث . يك فرد مى كردند، يا از دور، ياران امام را سنگباران مى كردند

هيچ محاصره شده ! به خدا سوگند: كربالبه نام حميد بن مسلم درباره قوت قلب امام مى گويد

دان ويارانش كشته شده باشند وهمچون حسين بن اى در انبوه مردم را نديدم كه فرزندان وخان

مردان دشمن، اورا محاصره كرده بودند، اوبا شمشير بر آنان . على قويدل واستوار وشجاع باشد

شمر چون چنين ديد به سواره هاى خود . حمله مى آورد وهمه از چپ وراست فرار مى كردند

واللّهِ :(ام را از هر طرف تيرباران كنندفرمان داد تا به پشتيبانى نيروهاى پياده بشتابند وام

ماراءيت مكْثُوراً قَد قُتِلَ ولْده و اَهلَ بيتِهِ و اَصحابه اَربطُ جاءشاً و الاَمضى جناناً مِنْه عليه 

) 109...) (السالم

بطَلُ (، از قبيل در زيارتنامه هاى متعدد، به صفت شجاعت سيد الشهدا وياران اواشاره شده است

كه آنان را بعنوان قهرمان مسلمانان، تكسواران ) لُيوثُ الْغاباتِ(، )فُرْسانُ الْهيجاء(، )الْمسلِمين

) 110.(ستوده اند... نبرد، شيران بيشه شجاعت و

عاشورا الهام بخش شجاعت به مبارزان بوده است ومحرّم همواره روحيه، شهامت و ظلم ستيزى 

ماه محرّم ماه حماسه و شجاعت وفداكارى آغاز :(به تعبير حضرت امام. مى داده استبه مردم 

شد، ماهى كه خون بر شمشير پيروز شد ماهى كه قدرت حق، باطل را تا ابد محكوم وداغ 

باطله بر جبهه ستمكاران وحكومتهاى شيطانى زد، ماهى كه به نسلها در طول تاريخ، راه 

) 111...) (پيروزى بر سرنيزه را آموخت

با توجه به اينكه مايه شهامت و شجاعت، در متن قيام عاشورا ودر عمل وگفتار شهداى 

كربالموج ميزند، سزاوار است كه اين محتوا براى مردم، بويژه جوانان بيشتر تشريح شود، تا 

عالوه بر اشكى كه بر مظلوميت شهداى كربالوشهادت حسين بن على عليه السالم مى ريزند، 

يادآورى شجاعت روحى حضرت زينب در مواجهه با . ز شجاعت آنان نيز درس بگيرندا

مشكالت وآن همه داغ وشهادت ونيز خطابه هاى آتشين اودر كوفه ودمشق در مقابل جباران 

. زمان، بانوان ما را نيز شجاع ودلير بار مى آورد

صبر واستقامت



 بر مشكالت در راه رسيدن به هدف، پايدارى براى مقابله با فشارهاى درونى وبيرونى وغلبه

بدون صبر، چه در امر مبارزه وچه هر كار ديگر نمى توان به نتيجه . واستقامت الزم است

براى اينكه مصيبت هاى وارده ودشواريهاى راه، انسان را از پاى در نياورد، بايد صبور . رسيد

 با اين جلوه عظيم روحى روبه اين، دعوت دين در همه مراحل است ودر عاشورا نيز. بود

روهستيم وآنچه حماسه كربالرا به اوج ماندگارى و تاءثير گذارى وفتح معنوى رساند، روحيه 

. مقاومت امام حسين عليه السالم وياران وهمراهان او بود

در يكى از منزلگاههاى ميان راه، . امام از آغاز نيروهايى را به همراهى طلبيد كه مقاوم باشند

: ودفرم

)ا النّاسهاَي ! رِفنْصاِالّ فَلْي نا وعم قُمطَعنِ اال¥سِنَّةِ فَلْي فِ ويالس دلى حبِرُ عصي نْ كانَ مِنْكُمفَم

) 112).(عنّا

هر كدام از شما كه تحمل تيزى شمشير وزخم وضربت نيزه ها را دارد همراه ما ! اى مردم

. بماند، واالّ باز گردد

با توجه به اينكه صحنه كارزار، همراه با زخم وضربه ومرگ وتشنگى ودرگيرى و اسارت 

دانست، تا ياران ) صبر(وصدها خوف وخطر است، امام حسين عليه السالم شرط همراهى را 

شعار ايستادگى در خطبه هاى امام ورجزهاى آن حضرت . صبورش تا نهايت كار، بمانند

از سفارشهاى اكيد امام به همرزمان وخواهر خويش وديگر زنها . وديگر شهداء ديده مى شود

. ودختران حاضر در صحنه، بويژه در مرحله پس از شهادت، مساءله صبر بود

: روز عاشورا، در خطبه اى به ياران خويش فرمود

ضَّرّ اءِ اِلى الجن انِ الْو اسِعةِ و فما الْموت اِالّ قَنطَرَةٌ تَعبرُ بِكم عنِ الْبؤسِ و ال! صبراً بنىِ الْكِرام(

) 113) (النَّعيمِ الدائِمةِ

چرا كه مرگ، تنها يكى است كه شما را از رنج ! صبر ومقاومت كنيد، اى بزرگ زادگان

. وسختى عبور مى دهد وبه سوى بهشت گسترده ونعمتهاى هميشگى مى رساند

بنگريد، هرگاه كه من كشته : ت فرموددر توصيه اى كه حضرت خطاب به خانواده خود داش

) 114.(شدم، به خاطر من گريبان خود را چاك ندهيد وصورت مخراشيد

) 115) (فَاتَّقُوا اللّه و اصبِرُوا: (روز عاشورا پس از نماز با ياران، با زهم دعوت به صبر داشت

: ن عمر، مى گفتخالد ب. ياران نيز در رجزهاى خويش شعار مقاومت وپايدارى سر مى دادند



سعد بن حنظله . براى كسب رضاى رحمان ورسيدن به مجد وعزّت صبر كنيد! اى بنى قحطان

: چنين رجز مى خواند

) 116) (صبراً علَيها لِدخُولِ الْجنَّه *** صبراً على االَسيافِ واال¥سِنَّه(

. براى رسيدن به بهشت، بر شمشيرها ونيزه ها صبر مى كنم

ى كه صبر داشته باشد، هم تحمل درد ومصيبتش بيشتر مى شود وهم به ديگران روحيه مى كس

مقاومت، فاجعه ) 117) (اَلصبرُ يهِونُ الفَجيعةَ: (حضرت على عليه السالم فرموده است. دهد

. وحادثه ناگوار را آسان وقابل تحمل مى كند

ن وياران، بر امام حسين عليه السالم سخت ترين ضربه هاى روحى ومصيبت شهادت فرزندا

ولى در همه آنها خود را نباخت ومقاومت وايستادگى كرد وتن به تسليم وذلّت . وارد شد

جمالت آن حضرت در مورد صبر بر داغ عزيزان وشهادت همراهان بسيار است و از . نداد

 از مكّه در خطبه اى هنگام خروج. آغاز نيز خود را براى تحمل اين پيشامدها آماده كرده بود

نَصبِرُ على بالئِهِ : (كه خواند واشاره به آينده حوادث وپيشگويى شهادت خويش داشت، فرمود

) 118) (و يوفّينا اُجور الصابِرينَ

در . ما به رضاى خدا رضاييم، بر بالى اوصبر مى كنيم، اونيز پاداش صابران را به ما مى دهد

اين قوم، جز به كشتن من راضى : نب وديگر بانوان توصيه فرمودشب عاشورا به خواهرش زي

جدمان . نمى شوند، اما من شما را به تقواى الهى وصبر بر بالوتحمل مصيبت وصيت مى كنم

) 119.(همين را وعده داده وتخلّفى در آن نيست

...) رْ يا حبيبىاِصبِ(روز عاشورا، على اكبر را به تحمل ومقاومت در برابر تشنگى فراخواند 

ونيز احمد، فرزند امام حسن را نيز كه پس از نبردى، تشنه خدمت امام آمد وآب ) 120(

) 121) (يا بنَى اِصبِرْ قَليالً(طلبيد، به صبر دعوت كرد 

صبراً يا بنى (پس از شهادت قاسم، عموزادگان واهل بيت خود را به صبر دعوت كرد 

در آخرين وداع، دخترش سكينه را نيز به صبر بر ). 122) (هلَ بيتىعمومت ى، صبراً يا اَ

فَاصبِرى على قَضاءِ اللّهِ و (تقدير الهى وزبان نگشودن به شِكوه واعتراض دعوت كرد 

) 123).(التَشْتَكى

از زمزمه هاى عرفانى خود آن حضرت د رواپسين دم حيات نيز كه بر زمين افتاده بود، همين 

صبراً على ... صبراً على قَضائِك يا رب، الاِله سِواك: (قضاى الهى به گوش مى رسيدصبر بر 

نْ الغِياثَ لَهيا غِياثَ م كْمِك124).(ح (



در بازماندگان يك مصيبت نيز، داشتن صبر واز كف ندادن قرار واختيار وتسليم تقدير الهى 

گ دارد، هم تحمل داغ شهادت و فقدان عزيزان بودن وبه حساب خدا گذاشتن، هم پاداش بزر

را آسان مى سازد، بخصوص آنجا كه ايمان يك بازمانده باالباشد واجر خويش را با بى صبرى 

كه در مدينه مانده بود، ) همسر حضرت زينب(عبداهللا بن جعفر . واعتراض، از بين نبرد

اما اوبا . اوزخم زبان مى زدندبرخى به . دوفرزندش در كربالدر ركاب امام حسين شهيد شدند

آنچه شهادت اين دوفرزند را بر : ايمان وصبر واال، داغ دوجوان را تحمل مى كرد ومى گفت

من آسان وقابل تحمل مى سازد آن است كه آن دو، در كنار برادرم وپسر عمويم حسين بن 

ذشتگى نشان دادند على عليه السالم كشته شدند، در حالى كه نسبت به او مواسات واز جان گ

) 125.(ودر كنار اوصبر ومقاومت كردند

وخصلت برجسته و ) مقام(صبر وپايدارى شهداى كربالوبازماندگان آنان به عنوان يك 

در زيارتنامه هاى آن شهدا، از آنان به عنوان مجاهدانى كه صابر بودند . ارزشمند به ثبت رسيد

فَجاهدهم فيك صابِراً : (م عرض مى كنيمدر زيارت امام حسين عليه السال. ياد شده است

همد فى طاعتِك فِكتّى سحتَسِباً ح126) (م .(

تحمل (درباره حضرت عباس عليه السالم درخواست اجر الهى براى اوبه خاطر صبر واحتساب 

فَنِعم: (ونيز اين تعبير كه) 127.(مطرح است) سختيها به خاطر خدا وبه حساب اووخالصانه

). 128...) (الصابِرُ الُْمجاهِد الُْمحامِى النّاصِرُ

در انقالب اسالمى نيز، اگر پايدارى مردم در مبارزه وتحمل شهادت ها ودشواريها نبود، اگر 

امام امت در راه رسيدن انقالب به پيروزى مقاومت نمى كرد واگر رزمندگان اسالم در جبهه 

.  نمى كردند، هرگز انقالب وجنگ به پيروزى نمى رسيدها، آن همه تلفات وشدايد را تحمل

حادثه كربالآموزگار مقاومت بود وقهرمانان عاشورا، الهام دهندگان صبورى وشكيبايى 

خانواده هاى شهدا نيز از صبر زينب كبرى صبورى آموختند وپدران ومادران وهمسران داغ 

. جوانان خويش را با الهام از كربالتحمل كردند

 امت، در ترسيم صبر ومقاومت مردم ايران در برابر حمالت دشمن به شهرها، از صبر امام

: وپايدارى آنان ستايش كرده، مى فرمايد

مبارك باد بر خانواده هاى عزيز شهدا، مفقودين واسرا وجانبازان بر ملّت ايران كه با (

د كه نه تهديد استقامت وپايدارى و پايمردى خويش به بنيانى مرصوص مبدل گشته ان

زندگى ... ابرقدرتها آنان را به هراس مى افكند ونه از محاصره ها وكمبودها به فغان مى آيند



با عزّت را در خيمه مقاومت وصبر، بر حضور در كاخهاى ذلّت و نوكرى ابرقدرتها وسازش 

) 129.) (وصلح تحميلى ترجيح مى دهند

ت در زندانهاى عراق را، جز با همين سرمايه آزادگان عزيز نيز، مگر سالهاى سخت وتلخ اسار

سپرى كردند؟) صبر(

عزّت

عزّت چه به عنوان خصلت فردى يا روحيهِ جمعى به معناى مقهور عوامل بيرونى نشدن، 

به زمين . شكست ناپذيرى، صالبت نفس، كرامت ووااليى روح انسانى وحفظ شخصيت است

آنان كه از عزّت برخوردارند، تن به پستى . شودگفته مى ) عزاز(سفت وسخت ونفوذ ناپذير، 

ودنائت نمى دهند، كارهاى زشت وحقير نمى كنند، وبراى حفظ كرامت خود ودودمان 

. خويش، گاهى جان مى بازند

ستم پذيرى وتحمل سلطه باطل وسكوت در برابر تعدى وزير بار مِنّت دونان رفتن و تسليم 

فاجران، همه وهمه از ذلّت نفس وزبونى و حقارت روح فرومايگان شدن واطاعت از كافران و

. سرچشمه مى گيرد

) 130.(خداوند عزيز است وعزّت را براى خود وپيامبر وصاحبان ايمان قرار داده است

در احاديث متعدد، از ذلّت وخوارى نكوهش شده وبه يك مسلمان ومؤمن حق نداده اند كه 

: به فرموده امام صادق عليه السالم. ندخود را به پستى وفرومايگى وذلّت بيفك

) 131...) (اِنَّ اللّه فَوض اِلى المؤمنِ امرَه كلَّه ولم يفَوض اِليه اَنْ يكونَ ذليالً(

. خداوند همه كارهاى مؤمن را به خودش واگذاشته، ولى اينكه ذليل باشد، به اوواگذار نكرده

. مؤمن عزيز است، نه ذليل. ا ورسول ومؤمنان استچرا كه خدا فرموده است عزت از آن خد

كوه را با كلنگ وتيشه مى توان كند ولى از دين مؤمن نمى . مؤمن سرسخت تر از كوه است

. توان چيزى جداكرد

عزت يك مؤمن در آن است كه چشم طمع به مال ديگرى نداشته باشد ومناعت طبع داشته 

از موارد جواز تيمم با وجود آب، آنجاست كه اگر حتى در فقه، يكى . ومنّت ديگران را نكشد

در اينگونه موارد . انسان بخواهد از كسى آب بگيرد، همراه با منّت وذلّت وخوارى باشد

) 132.(نمازگزار مى تواند تيمم بگيرد ولى ذلّت آب طلبيدن از ديگرى را تحمل نكند



تحميل كنند وبه زور هم ) آل محمد(دودمان بنى اميه مى خواستند ذلّت بيعت با خويش را بر 

زير ) آل اللّه(شده، آنان را وادار به گردن نهادن به فرمان يزيد كنند واين چيزى نشدنى بود و 

. بار آن نرفتند، هر چند به قيمت شهادت واسارت

واندر كنام غيرت ما نيستش ورود *** از آستان همت ما ذلّت است دور 

همتى كه نخواهيم اين قيود ! اى مرگ*** اند بر ما گمان بردگى زور برده 

وقتى والى مدينه، بيعت بايزيد را با امام حسين عليه السالم مطرح كرد، حضرت با ذليالنه 

كسى : شمردن آن، آن را نفى كرد وضمن بر شمردن زشتيها وآلودگيهاى يزيد، فرمود

در جاى ديگر با ) 133) ( مِثْلَهفَمِثْلى اليبايِع! (همچون من، با شخصى چون اوبيعت نمى كند

: رد پيشنهاد تسليم شدن فرمود

) 134) (الاُعطيكُم بِيدى اِعطاء الذَّليلِ(

. همچون ذليالن دست بيعت با شمانخواهم داد

: صبح عاشورا در طليعه نبرد، ضمن سخنانى فرمود

، تا اينكه خدا را آغشته نخواهم پذيرفت) تسليم شدن(به خداقسم آنچه را از من مى خواهند 

) 135.(به خون خويش ديدار كنم

در خطابه پرشور ديگرى در كربال، خطاب به سپاه كوفه، در رد درخواست ابن زياد، مبنى بر 

: تسليم شدن وبيعت، فرمود

اين . ابن زياد، مرا ميان كشته شدن وذلّت مخير قرار داده، هيهات كه من جانب ذلّت را بگيرم

هرگز اطاعت . رسول و دامانهاى پاك عترت وجانهاى غيرتمند وبا عزّت نمى پذيرندرا خدا و

) 136.(از فرومايگان را بر شهادت كريمانه ترجيح نخواهيم داد

اين سخن اوست . امام حسين عليه السالم، مرگ با عزّت را بهتر از زندگى با ذلّت مى دانست

وهمين مفهوم را در رجزخوانى خود روز ) 137) ( ذُلٍّموت فى عِزٍّ خَيرٌ مِنْ حياةٍ فى: (كه

اَلْموت اَولى مِنْ (، )مرگ، بهتر از ننگ است(عاشورا در ميدان جنگ بر زبان مى آورد كه، 

) 138).(ركُوبِ الْعارِ

ساءمضى و ما بِالْموتِ عار (در مورد ديگر، پس از برخورد با سپاه حرّ، در شعرى كه با مطلعِ 

رَغّماً: (خواند، در آخر آن فرمود) لَى الْفَتىعم ذُلّاً اَنْ تَعيش كه زندگى ) 139) (كفى بك

: تحت فشار ديگران را ذلت بار خواند وسپس افزود



مرگ در راه . مرگ، راحت ترين راه براى رسيدن به عزّت است. من از مرگ، باكى ندارم(

مرا از مرگ مى . ، مرگ بى حيات استعزّت، زندگى جاودانه است وزندگانى ذلت بار

بيش . همتم باالتر از اين است كه از ترس مرگ، ظلم را تحمل كنم! ترسانى؟ چه گمان باطلى

ولى شما با كشتنم نمى توانيد . مرحبا به مرگ در راه خدا. از اين نمى توانيد كه مرا بكشيد

) 140) (چه هراسى از مرگ؟. شكوه وعزّت وشرف مرا از بين ببريد

رد كردن امان نامه ابن زياد، از . اين روحيه عزّتمند، در فرزندان وبرادران ويارانش نيز بود

اگر امان اورا مى پذيرفتند، ممكن بود جان . سوى عباس بن على وبرادرانش نمونه آن بود

مراه سالم به در برند، ولى عمرى ذلّت رها كردن امام ومنّت امان نامه عبيد اهللا بن زياد را ه

: نماد عزّتشان نپذيرفتن امان بود، آن هم با شديدترين وصريح ترين وضع ممكن. داشتند

اى دشمن خدا، مى گويى كه گردن به . لعنت خدا بر تووامان توباد! مرگت باد اى شمر

) 141(اطاعت طغيان وستم بنهيم واز يارى برادرمان حسين عليه السالم دست برداريم؟

در رجزى كه در ميدان نبرد مى خواند، ضمن . م نيز همين روحيه را داشتعلى اكبر عليه السال

معرفى خود ويادآورى پيوندش با پيامبر خدا، از حكومت ناپاك زاده بر مسلمانان انتقاد كرد 

) تَاللّهِ اليحكُم فينَا ابنُ الدعِى: (به خدا سوگند، چنين كسى حاكم ما نخواهد بود: وفرمود

. سپردن به حكومت آنان را ننگ براى عترت رسول خدا دانستوتن ) 142(

خاندان حضرت سيدالشهدا عليه السالم نيز، عزّت آل اهللا را پس از عاشورا، هر چند در قالب 

اسارت، حفظ كردند وكمترين حرف يا عكس العمل يا موضعگيرى كه نشان دهنده ذلت 

ه هاى امام سجاد عليه السالم وحضرت خطب. وخوارى آن دودمان باشد، از خود نشان ندادند

حضرت زينب سخنان تحقير آميز ابن زياد . همه شاهدى بر عزّت آنان بود... زينب وسكينه و

وگستاخيهاى يزيد، در كاخ شام را . را در كوفه، با عزت وسربلندى پاسخى دندان شكن داد

به محاكمه كشيدوبا نيز بى جواب نگذاشت ودر خطبه بليغى كه در كاخ يزيد خواند، اورا 

اى يزيد، خيال كرده اى با اسيركردن ما وبه اين سوى وآن سوى (گفتن اين سخن كه 

به خدا سوگند، نه يادما ... كشيدنمان خفيف وخوار مى شويم وتوكرامت وعزّت مى يابى؟

به ) 143...) (محومى شود ووحى ما مى ميرد ونه ننگ اين جنايت از دامان توزدوده خواهد شد

د وحكومت اوفهماند كه در ذليل ترين ورسواترين حالتند و جنايتهاشان ذره اى از شُكُوه يزي

.وعزّت وكرامت خاندان وحى نكاسته است

عفاف وحجاب



حجاب نيز يكى از احكام دينى است كه . كرامت انسانى زن، در سايه عفاف اوتاءمين مى شود

. لودگيهاى اخالقى تشريع شده استبراى عفيف ساختن وپاكدامنى زن وحفظ جامعه از آ

در سايه آن حجاب وعفاف زن مسلمان نيز . نهضت عاشورا براى احياى ارزشهاى دينى بود

جايگاه خود را يافت وامام حسين عليه السالم وزينب كبرى ودودمان رسالت، چه با 

كبرى براى زنان، زينب . سخنانشان، چه با نحوه عمل خويش، يادآور اين گوهر ناب گشتند

وخاندان امام حسين عليه السالم الگوى حجاب وعفاف است اينان در عين مشاركت در حماسه 

عظيم واداى رسالت حساس وخطير اجتماعى، متانت وعفاف را هم مراعات كردند واسوه 

. همگان شدند

حسين بن على عليه السالم به خواهران خويش زينب وام كلثوم وبه دخترش فاطمه توصيه 

كه اگر من كشته شوم، گريبان چاك نزنيد، صورت مخراشيد وسخنان ناروا ونكوهيده فرمود 

اينگونه حاالت، در شاءن خاندان قهرمان آن حضرت نبود، بخصوص كه چشم ) 144.(مگوييد

. دشمن ناظر صحنه ها ورفتار آنان بود

اس و در آخرين لحظات، وقتى آن حضرت صداى، گريه بلند دخترانش را شنيد برادرش عب

) 145.(پسرش على اكبر را فرستاد كه آنان را به صبورى ومراعات آرامش دعوت كنند

رفتار تواءم با عفاف ورعايت حجاب همسران ودختران شهداى كربالوحضرت زينب، نمونه 

امام سجاد عليه السالم نيز تا مى توانست، مراقب حفظ شؤون آن . عملى متانت بانوى اسالم بود

مرد مسلمان وپاكدامنى را همراه اين زنان بفرست، اگر : ر كوفه به ابن زياد گفتد. بانوان بود

) 146!(اهل تقوايى

پس از كشته شدن امام حسين عليه السالم وقتى گذار عمر سعد نزد زنان و : به نقل شيخ مفيد

 از آنان دختران امام شهدا افتاد، زنان بر سر اوفرياد زدند وگريستند واز اوخواستند كه آنچه را

) 147.(غارت شده به آنان بازگردانند، تا به وسيله آنان خود را بپوشانند

شب عاشورا امام حسين عليه السالم درگفتگوبا خانواده اش آنان را به : به نقل سيد بن طاووس

روز عاشورا وقتى زينب كبرى، بى طاقت ) 148.(حجاب وعفاف وخويشتن دارى توصيه كرد

آرام باش، زبان شماتت اين گروه را نسبت به : ود زد، امام به اوفرمودوصبر شد وبه صورت خ

در حادثه حمله دشمن به خيمه ها وغارت آنچه آنجا بود، زنى از بنى بكر ) 149.(ما دراز مكن

آيا دختران پيامبر را ! اى آل بكر بن وائل: بن وائل از بانوان حرم دفاع كرد وخطاب كرد كه

) 150(شان را مى برند وشما مى نگريد؟غارت مى كنند وجامه هاي



دختران وخواهران امام، مواظب بودند تا حريم عفاف وحجاب اهل بيت پيامبر تا آنجا كه مى 

وقتى ما را وارد شهر دمشق : ام كلثوم به ماءمور بردن اسيران گفت. شود، حفظ ورعايت شود

ز آنان درخواست كرد كه وا. مى كنيد از درى وارد كنيد كه تماشاچى كمترى داشته باشد

سرهاى شهدا را از ميان كجاوه هاى اهل بيت فاصله بدهند تا نگاه مردم به آنها باشد وحرم 

از بس كه مردم ما را در اين حال تماشا كردند، خوار : رسول اهللا را تماشا نكنند وگفت

) 151.!(شديم

آيا از ! اى يزيد:ين بود كهاز اعتراضهاى شديد حضرت زينب سالم اهللا عليها نيز به يزيد، ا

عدالت است كه كنيزان خود را در حرمسرا پوشيده نگاه داشته اى ودختران پيامبر را به 

صورت اسير شهر به شهر مى گردانى، حجاب آنها را هتك كرده، چهره هايشان را در معرض 

) 152!(ديد همگان قرار داه اى كه دور ونزديك به صورت آنان نگاه مى كنند؟

 از نقل اين نمونه ها نشان دادن اين نكته است كه هم خاندان امام حسين عليه السالم، هدف

نسبت به حجاب وعفاف خويش مواظبت داشتند، وهم از رفتار دشمن در اين كه حريم حرمت 

عترت پيامبر را نگاه نداشته وآنان را در معرض تماشاى مردم قرار داده بودند، بشدت انتقاد 

. مى كردند

 آنكه زير دست دشمن بودند وداغدار ومصيبت زده از منزلى به منزلى واز شهرى به شهرى با

واز بازارى به دربارى آنان را مى بردند، اما آنان با نهايت دقت، نسبت به حفظ شاءن ومرتبه 

ودر همان حال نيز سخنرانيهاى افشارگرانه وانجام . يك زن پاكدامن ومتعهد مراقبت داشتند

حركت اجتماعى سياسى، در عين . تبيين ودفاع از اهداف شهدا باز نمى ماندندرسالت و

.واين درسى براى بانوان در همه دورانها وهمه شرايط است. مراعات حجاب وعفاف

عمل به تكليف

مكتبى بودن يك مسلمان را از اينجا مى توان شناخت كه در همه ابعاد زندگى وكارهاى 

تكليف در شرايط . است، متعبد وعامل باشد) وظيفه دينى(آن چه فردى واجتماعى، نسبت به 

ممكن است مطابق خواسته قلبى انسان باشد يا مخالف، مورد پسند مردم . مختلف فرق مى كند

مسلمان چون در برابر خداوند تعهد سپرده است، عملكرد اونيز بايد طبق خواسته . باشد يا نه

در اين صورت، هر چند بظاهر شكست هم . نكند) تكليفعمل به (اوباشد وهيچ چيز را فداى 

. بخورد، ولى پيروز است، چون در انجام وظيفه كوتاهى نكرده است



وقتى در جامعه وميان افرادى حاكم باشد، همواره احساس پيروزى ) عمل به تكليف(فرهنگ 

 و در مبارزات هم دست مى يابند) 153) (اِحدى الحسنَيين(به تعبير قرآن كريم به . مى كنند

. چه كشته شوند چه به پيروزى نظامى وسياسى برسند، هر دوصورت براى آنان خوب است

حادثه عاشورا نيز يكى . امامان شيعه، در شرايط مختلف اجتماعى طبق تكليف عمل مى كردند

از جلوه هاى عمل به وظيفه بود وتكليف را هم اقتضاى شرايط وشناخت زمينه ها تعيين مى 

د، البته در چهارچوب كلى دين ومعيارهاى قرآنى، فرياد يا سكوت، قيام يا قعود امامان نيز كر

. تابع همين تكليف بود

امام حسين عليه السالم، با آنكه امام بر حق بود وخالفت ورهبرى را حق خود مى دانست، ولى 

گزيدند وما به قوم ما حكومت را براى خود بر: در نامه اى كه به اهل بصره نوشت، فرمود

خاطر آنكه تفرقه امت را خوش نداشتيم به آن رضايت داديم، در حالى كه ما خاندان پيامبر 

. مى دانيم كه ما به خالفت ورهبرى، شايسته تر از كسانى هستيم كه آن را برعهده گرفته اند

)154 (

 ده سال در همان حسين بن على عليه السالم كه يك لحظه هم حكومت يزيد را تحمل نكرد،

. حكومت معاويه زيست ودست به قيام نزد، چرا كه تكليف امام در اين دودوره، متفاوت بود

ايامى كه مسلم بن عقيل در . بسيار مقدس وستودنى است) حكم دين(تعبد يك مسلمان به 

نقشه . به عنوان عيادت هانى به خانه اوآمد) ابن زياد(كوفه ودرخانه هانى پنهان بود، روزى 

ترور ابن زياد را كشيده بودند، ولى مسلم براى اجراى برنامه از نهانگاه بيرون نيامد وابن زياد 

دوچيز سبب شد، يكى اينكه هانى : وقتى پرسيدند چرا اورا نكشتى؟ گفت. از خانه بيرون رفت

خوش نداشت كه قتل در خانه او انجام گيرد، ديگر آنكه به ياد حديث پيامبر افتادم كه 

) 155.) (ن بازدارنده ترور استايما(

امام حسين عليه السالم وقتى مى خواست از مكه به سوى كوفه بيرون آيد، بعضى از اصحاب، 

ولى امام . از جمله ابن عباس اورا نصيحت مى كردند كه رفتن به سمت عراق، صالح نيست

ت چنين مى گويى، با آنكه مى دانم تواز روى خيرخواهى وشفق: حسين عليه السالم به اوفرمود

نيز پس از مالقات با فرزدق ) صفاح(در منزل ) 156. (اما من تصميم خود را گرفته ام

: وگزارش اوبه امام از اوضاع نامطمئنّ كوفه، حضرت فرمود

اگر قضاى الهى بر همان چه كه دوست مى داريم نازل شود، خدا را بر نعمتهايش سپاس مى 

 مى خواهيم واگر تقدير الهى ميان ما وآنچه اميد داريم گوييم واز اوبراى اداى شكر، كمك



مانع شد، پس كسى كه نيتش حق و درونش تقوا باشد، از حق تجاوز نكرده است، وسپس به 

) 157.) (راه افتاد

اينها همه نشان دهنده آن است كه امام، خود را برانجام تكليف مهيا كرده بود، نتيجه هر چه 

ى دونفر از سوى والى مكّه براى اوامان نامه آوردند تا از ادامه اين وقت. كه باشد، راضى بود

در خواب، پيامبر خدا را ديدم، به چيزى فرمان يافتم كه در : سفر بازش دارند، حضرت فرمود

)اُمِرْت فيها بِاَمرٍ اَنَا ماضٍ لَه، علَى كانَ اَولى... (پى آنان خواهم رفت، به زيانم باشد يا به سودم

)158 .(

امام حسين عليه السالم . اين همان تبعيت از تكليف است واحساس پيروزى در هر دوصورت

: فرموده است

) 159) (اَرجو اَنْ يكونَ خَيراً ما اَراد اللّه بِنا، قُتِلْنا اَم ظَفِرْنا(

. پيروز گرديماميدوارم آنچه خدا براى ما اراده فرموده است، خير باشد، چه كشته شويم، چه 

: امام امت بر اساس همين فرهنگ مى فرمود

.) ما در كشته شدن وكشتن پيروزيم... ملتى كه شهادت براى اوسعادت است، پيروز است(

)160 (

وقتى نامه هاى پياپى مردم كوفه به امام حسين عليه السالم رسيد واز اودعوت براى آمدن به 

هر چند مى . ، امام احساس تكليف كرد كه برودكوفه كردند ووعده نصرت وحمايت دادند

پس از . دانست مردم كوفه چگونه اند، ولى آن دعوتنامه هاواعالم حمايتها تكليف آور بود

: برخورد با سپاه حرّ كه راه را براوبستند، حضرت در ضمن خطبه اى به آنان فرمود

ما نيامدم مگر پس از آنكه من پيش ش. آمدنم براى عذر آوردن به درگاه خدا ونزد شما بود(

اگر بر سر پيمان وسخن ... نزد ما بيا كه ما پيشوايى نداريم: نامه ها وفرستاده هايتان رسيد كه

) 161.) (خويشيد، كه آمده ام، واگر خوش نداريد ونمى خواهيد، برمى گردم

بودند و به ياران اونيز همين گونه . اين تعبير، نشان دهنده عمل به تكليف از سوى امام است

وقتى امام از آنان خواست كه هر كه مى . خاطر انجام تكليف الهى در راه نصرت اوشهيد شدند

به خدا سوگند هرگز از توجدا نخواهيم شد وجانمان را : (خواهد برود، سخن ياران اوچنين بود

فداى تومى كنيم وبا خون گلوورگهايمان ودستانمان از تو حمايت مى كنيم، اگر كشته هم

فَاِذا نَحنُ قُتِلْنا :(شويم وفاى به عهد كرده وتكليفى را كه بر عهده ما بوده است انجام داده ايم

) 162) (وفَينا وقَضَينا ما علَينا



قيام ضدطاغوتى خود ) قدس سره(در تاريخ معاصر نيز، بنيانگذار انقالب اسالمى، امام خمينى 

ه مراحل، جز به آنچه وظيفه بود، نينديشيد، چه را بر اساس تكليف الهى آغاز كرد ودر هم

فرياد وچه سكوت، چه زندان وتبعيدوچه درس وتاليف، چه جنگ وچه پذيرش قطعنامه صلح، 

بود واز اين جهت در همه مراحل، سست وماءيوس ) عمل به تكليف(همه وهمه بر اساس 

تحليل . ن نشدنشد واز هدف خويش دست نكشيد ويك لحظه هم از آنچه پيش آمد، پشيما

بود، حركت مبارزاتى خود ) عمل به تكليف(امام خمينى از نهضت عاشورا، حركت بر مبناى 

: نمونه هايى از جمالت حضرت امام چنين است. وى نيز بر چنين پايه اى استوار بود

اينكه حضرت ابى عبداهللا عليه السالم نهضت كرد وقيام كرد، باعددكم ودر مقابل اين براى (

) 163.) ( گفتند تكليف من اين است كه استنكار كنم، نهى از منكر كنماينكه

حضرت سيدالشهدا تكليف براى خودشان دانستند كه بروند وكشته هم بشوند ومحوكنند آثار (

) 164.) (معاويه و پسرش را

لكن تكليف بود آنجا كه بايد قيام بكند وخونش را بدهد، تا اينكه اين ملّت را اصالح كند، (

) 165.) (تا اينكه اين علَم يزيد را بخواباند

) 166.) (آگاه بودند كه ما آمديم اداى وظيفه خدايى را بكنيم، آمديم اسالم را حفظ بكنيم(

.) ما كه از سيد الشهدا عليه السالم باالتر نيستيم، آن وظيفه اش را عمل كرد، كشته هم شد(

)167 (

اينجا بود كه تكليف اقتضا مى ... خدشه وارد شودآن روزى كه وجهه اسالم بخواهد درش (

) 168.) (كرد براى بزرگان اسالم كه مبارزه كنند

است، از سوى همه مردم، بويژه آنان كه ) عمل به تكليف(و) شناخت تكليف(پيام عاشورا، 

اگر همه پيروان حق در زمان . موقعيت ويژه وخط دهنده والگويى براى ديگران دارند

عليه السالم وظيفه خويش را مى دانستند ومثل شهداى كربالبا جانبازى وحمايت از سيدالشهدا 

امام خويش به وظيفه عمل مى كردند، مسير تاريخ به گونه اى ديگر ترسيم مى شد و 

. سرنوشت اسالم ومسلمانان به نحوديگرى بود

 بود وپيروزى را امروز نيز بايد شكلهاى مختلف تكليف را شناخت ونسبت به انجام آن متعبد

: امام امت بارها مى فرمود. در انجام وظيفه دانست

) 169.) (همه ما ماءمور به اداى تكليف ووظيفه ايم، نه ماءمور نتيجه(

. اين همان درسِ آموختهِ از عاشوراست



:  را تكليف الهى خود خواند وفرمود598امام امت، حتى پذيرش تلخ قطعنامه 

در شرايط كنونى آنچه موجب امر شد، تكليف . ما هم مرا مى شناسيدشما را مى شناسم، ش(

شما مى دانيد كه من با شما پيمان بسته بودم كه تا آخرين قطره خون وآخرين . الهى ام بود

نفس بجنگم، اما تصميم امروز فقط براى تشخيص مصلحت بود وتنها به اميد رحمت ورضاى 

)170.) (داشتم، با خدا معامله كرده اماواز هر آنچه گفتم گذشتم واگر آبرويى 

غيرت

درلغت، غيرت به معناى آن است كه سرشت . است) غيرت(يكى ازخصلتهاى پسنديده، 

وطبيعت انسان از اين كه غير خودش در يك امر موردعالقه اش با اومشاركت داشته باشد 

) 171.(نفرت داشته باشد

ود وهمسر يا فرد مورد عالقه اش به حدى در اصطالح، آن است كه كسى نسبت به ناموس خ

انسان غيور، نمى تواند تحمل . اهتمام ورزد كه به ديگرى اجازه وتعرّض به حريم خويش ندهد

كند كه ديگران با نگاههاى ناپاك ياانگيزه هاى فاسد، به همسر وبستگان اونزديك شوند 

غيرت (گاهى هم . ده استغيرت ورزيدن، خُلقى ارزشمند وپسندي. وقصد سوء داشته باشند

سبب مى شود كه انسان از هر نوع سوءِ قصد وهجوم مخالفان به دين وارزشهاى مقدس ) دينى

. ومعتقدات دينى برآشوبد وعكس العمل نشان دهد ودر دفع تعرّض بكوشد

اَلْغيرَةُ مِنَ . (غيرت از ايمان است: پيامبر اكرم صلّى اهللا عليه وآله وسلّم فرموده است

) 172).(يمانِاالِْ

حضرت على عليه السالم . غيرت، نشانه ارزشمندى شخصيت يك انسان محسوب مى شود

ارزش انسان به قدر همت اوست، صدق اوبه اندازه جوانمردى اوست، شجاعتش : (فرموده است

: به اندازه پاكدامنى اوست وعفّت اوبه قدر غيرت اوست

). 173) (وعفته على قدر غيرته(... 

) اِنَّ اللّه يحِب مِنْ عِبادِهِ الغَيور: (وند نيز بندگان غيرتمند خويش را دوست مى داردوخدا

)174 .(

. بنى هاشم، غيرتمندان روزگار خويش بودندوبراى عترت پيامبر حرمتى فوق العاده قائل بودند

 كربال، جوانان بنى هاشم نيز پيوسته اهل بيت امام حسين عليه السالم را در طول سفر به

شبها نيز با حراست اين جوانان، بويژه قمر بنى هاشم، زنان حرم آسوده . محافظت مى كردند

حسين بن على عليه السالم در رجز حماسى خويش در روز عاشورا از . وبى هراس مى خفتند



ضى اَحمى عِياالتِ اَبى، اَم: (جمله بر حمايت از ذريه پيامبر وخانواده پدرش تاءكيد مى فرمود

) 175).(على دينِ النَّبى

آن حضرت، روز عاشورا خانواده ودختران وخواهر خود را توصيه كرد كه پس از شهادتش، 

گريبان ندرند وچهره مخراشند وآه وزارى وواويالسر ندهند وپيش دشمنان صدايشان رابه 

يد كه گروهى در واپسين لحظات هم كه مجروح بر زمين افتاده بود، وقتى شن. گريه بلند نكنند

: از سپاه دشمن قصد حمله به خيمه ها وتعرّض به زنان وكودكان دارند، بر سرشان فرياد كشيد

)نْى اكُمراراً فى دفَكُونُوا اَح عادالتَخافُونَ الْم كُنْتُم دينٌ و كُنْ لَكُمي اى پيروان )176...) (اِنْ لَم ،

 ترسيد، پس در دنيايتان آزاده باشيد واگر عربيد، آل ابوسفيان، اگر دين نداريد واز معاد نمى

من با شما مى جنگم وشما با من مى جنگيد، به زنان كه نبايد ... به اصل وتبار خويش برگرديد

: تعرّض كرد، تا وقتى من زنده ام، طغيان گرانتان را از تعرّض نسبت به حرم من باز داريد

از غيرت اوبود كه در همان حال هم ) 177) (حرَمى ما دمت حياًفَاْمنَعوا عتاتِكُم عنِ التَّعرُّضِ لِ(

از كار ناجوانمردانه سپاه دشمن برآشفت واعتراض كرد وتا زنده بود نتوانست تحمل كند كه 

غيرت دينى اوويارانش نيز زمينه ساز آن حماسه . نامردان به حريم ناموس اونزديك شوند

نگ ذلّت وتسليم، ترجيح داد واين از غيرت وحميت او امام، كشته شدن را بر ن. بزرگ شد

ياران شهيدش هم شب عاشورا ودر فرصتهاى ديگر پاى جان ابراز وفادارى تاكردند و . بود

غيرتشان اجازه نداد كه امام واهل بيت اورا در صحرا وميان انبوه دشمن رها كنند وخود، در 

شمن را رد كرد، خودش تيغها و عباس، امان نامه د. پى زندگى وعافيت خويش روند

. شمشيرهاى دشمن را بر خوارى ومذلّت ترجيح داد

اما فرومايگان، براى كشتن اووبه خاطر رضاى خاطر والى كوفه ويزيد طاغوت، همدست 

. شدند وپس از كشتن عاشورائيان، خانواده آنان را به اسارت بردند

 زياد واعتراض به اسير گرفتن خانواده برآشفتنِ عبداهللا عفيف ازدى در كوفه بر ضد ابن

اعتراض حضرت زينب به يزيد در شام، كه .حسين عليه السالم وعترت پيامبر، از غيرت اوبود

، ريشه در )178(اهل بيت پيامبر را در معرض ديد وتماشاى مردم كوچه وبازار قرار داده 

. غيرت اوداشت

از كربال مى آموزند، هم ) يرت ناموسىغ(پيروان عاشورا، هم درس عفاف وحجاب را بعنوان 

از حماسه ) غيرت دينى(دفاع از مظلوم ونصرت حق ومبارزه با باطل وبدعت را بعنوان 

.آفرينان كربالالهام مى گيرند



فتوت وجوانمردى

، )شرافت(، )اصول انسانى(مردانگى وجوانمردى، از خصلتهاى ارزشمندى است كه انسان را به 

كسى كه به حق وفادار بماند واز . رعايت حال درماندگان پاى بند مى سازدو) تعهد وپيمان(

پستى وستم گريزان باشد، از ضعيفان پشتيبانى كند، از خيانت ونيرنگ دورى گزيند، وبه ظلم 

به ) فتى. (است) جوانمرد(وحقارت ودنائت تن ندهد، اهل گذشت وايثار وفداكارى باشد، 

در فرهنگ گذشته، به معناى عيارى به . همان مردانگى استجوانمرد گفته مى شود وفتوت، 

كار مى رفته كه جنبه اجتماعى داشته وعياران گروهى بودند كه به خنجر وسالح مجهز بودند 

واز ديگران مال مى گرفتند واز محلى به محلى مى رفتند، در عين حال، جانب مردانگى وبلند 

به اهل . سمت از شهر يا محله به عهده آنان بودنظرى را نگه مى داشتند وگاهى دفاع يك ق

محلّ دروغ نمى گفتند، تجاوز نمى كردند، اهل خيانت نبودند وبه صفاتى همچون بخشش، 

اينان براى ) 179.(آزادگى، شجاعت، مهمان نوازى، بزرگ منشى ووفاى بعهد آراسته بودند

) 180.(خود آداب وعادات وفرهنگ خاصى داشتند

به نوعى بذل وبخشش، نيكى به ديگران، گشاده رويى، عفاف ) فتوت(، در فرهنگ دينى

) 181.(وخويشتن دارى، پرهيز از آزار ديگران، ودورى از دنائت وپستى تفسير شده است

: حضرت على عليه السالم فرموده است

.) نظام فتوت وجوانمردى، تحمل لغزشهاى برادران ورسيدگى شايسته به همسايگان است(

)182 (

رآن كريم از جوانان يكتاپرستى كه در دوران حاكميت دقيانوس، از ظلم وشرك او ق

. ياد مى كند) جوانمردان) (فتيه(با تعبير ) اصحاب كهف(گريختند وبه غار پناه بردند

ياران امام حسين عليه السالم زيباترين جلوه هاى جوانمردى وفتوت را در حماسه عاشورا از 

ا حمايتشان از حق،چه با جانبازى در ركاب امام تا شهادت، چه در خود نشان دادند، چه ب

ابا عبداهللا الحسين عليه السالم، خود مظهر اعالى . برخورد انسانى با ديگران، حتى دشمنان

وى از يارانِ شهيدش وجوانمردانى از آل محمد صلّى اهللا عليه وآله وسلّم كه روز . فتوت بود

واز زندگى پس از شهادت آن ) 183.( همين عنوان ياد مى كندعاشورا به شهادت رسيدند، با

به نقل تواريخ، حتى سر مطهر امام حسين . عزيزانِ به خون آرميده، احساس دلتنگى مى كند

) 184.(ياد نمود) فتيه(بر فراز نى، آياتى از سوره كهف تالوت كرد واز ايمان آن جوانمردان 



خانه هانى پنهان بود، وقتى ابن زياد به عيادت هانى در كوفه، ايامى كه مسلم بن عقيل، در

آمد، طبق نقشه قراربود كه مسلم باتيغ حمله كرده ابن زيادرا ازپاى درآورد، ولى اينگونه 

ترور را ناجوانمردانه دانست واز مخفيگاه بيرون نيامد وديندارى خود را مانع هتك وترور 

) 185.(دانست

وقتى اورا به اتّهام پنهان كردن مسلم در خانه اش دستگير . ودهانى هم به نوبه خود جوانمرد ب

اما هانى اين را . كرده به داراالماره بردند، ابن زياد از اومى خواست كه مسلم را تحويل دهد

: نامردى مى دانست، در پاسخ آنان گفت

اورا آيا مهمان خودم را بياورم وتحويل بدهم كه . به خدا قسم هرگز اورا نخواهم آورد(

بكشى؟ به خدا قسم سوگند اگر تنهاى تنها وبدون ياور هم باشم اورا تحويل نخواهم داد، تا در 

) 186!) (راه اوكشته شوم

در مسير راه كوفه، وقتى امام حسين عليه السالم با سپاه حرّ برخورد كرد وآنان راه را بر 

نان گروهى اندكند وما ميتوانيم كاروان حسينى بستند، زهير بن قين به امام پيشنهاد كرد كه اي

امام . آنان را از بين ببريم وجنگ با اينها آسانتر از نبرد با گروههايى است كه بعداً مى آيند

اين يك گوشه از . ، من شروع به جنگ نمى كنم)187) (ما كُنْت لِاءبداءهم بِالْقِتالِ: (فرمود

 تشنه حرّ بود كه از راه رسيده بودند، سيد مردانگى امام است، صحنه ديگر، آب دادن به سپاه

. الشهداء عليه السالم دستور داد همه آن لشكر هزار نفرى را حتّى اسبهايشان را سيراب كنند

يكى از آنان كه ديرتر رسيده وتشنه تر وبى رمق تر بود، امام خودش اوواسبش را سيراب 

ياران امام بپيوندد، توبه كنان نزد روز عاشورا، همين حرّ، وقتى تصميم گرفت به ) 188.(كرد

اميدى نداشت كه امام از گذشته اوبگذرد، ولى جوانمردى امام اورا پذيرا شد وتوبه . امام آمد

) 189.(اش قبول گشت

مردانگى ووفاى اباالفضل نيز در كنار نهر علقمه جلوه كرد، وقتى تشنه كام وارد فرات شد 

ر وكودكان خيمه ها، آب ننوشيد ولب تشنه از وخواست آب بنوشد با يادآورى عطش براد

) 190.(شريعه فرات بيرون آمد

زندگى ومرگ وپيكار وشهادت حسين بن على عليه السالم همه مردانه بود واز روى كرامت 

كريمانه جنگيد ومظلومانه به شهادت : (در زيارتنامه آن حضرت آمده است كه. و بزرگوارى

) 191) (رسيد



يز كه در صحنه دفاع از حجت خدا و دين الهى تا پاى جان ماندند و صحنه همه ياران امام ن

وميدان را رها نكردند وبه امام خويش پشت نكردند وبر سر عهد وپيمان خود ماندند، 

. جوانمردان فتوت پيشه اى بودند كه مردانگى را در مكتب اهل بيت آموخته بودند

رد، وى امانِ اورا رد كرد وشمر را لعنت نمود وقتى شمر براى حضرت اباالفضل امان نامه آو

) 192!(براى ما امان نامه مى آورى در حالى كه پسر پيامبر، امان وامنيت ندارد؟: وفرمود

پاى بندى عاشوراييان به اصول انسانى وحمايت از مظلوم وبى تفاوت نبودن در برابر جنايت 

ايى درخشان وماندگار پديد آورده است وستم ويارى رساندن به بى پناهان، از آنان چهره ه

.كه در نسلهاى بعد هم دليران وآزادگان، رسم جوانمردى را از آنان آموختند

مواسات

يكى از زيباترين خصلتهاى معاشرتى مواسات است، يعنى غمخوارى وهمدردى و يارى كردن 

ديدن ودانستن، ديگرى را در مال وجان، همچون خود (است يعنى ) اسوه(از ريشه . ديگران

ياديگرى را بر خود مقدم قرار دادن، به دوستان وبرادران دينى يارى و كمك مالى وجانى 

شركت دادن ... رساندن، غمخوارى كردن كسى را به مال خود، برابر گردانيدن اورا با خويش،

مواسات ... به مال وتن با كسى غمخوارگى كردن... ديگرى در كفاف رزق ومعاش خويش

شخص در مورد جلب منافع ودفع مضار ديگران ... سى را در نفس خود ودر مال خودكردن ك

وايثار آن است كه آدمى ديگران را در دومورد باالبرخود مقدم . را همچون خود بشناسد

) 193.) (بدارد

) مواسى(با نمونه هاى نقل شده از لغت، اجماالً مفهوم اين خصلت روشن مى شود وانسان 

با ديگران همدردى وهمراهى دارد وخود را در رنج وغم ديگران شريك مى كسى است كه 

. داند وبا مال وجان، از آنها دفاع مى كند وميان خود وديگران فرقى نمى گذارد

اين صفت نيكو، در روايات اسالمى بسيار ستوده شده است ودر كنار نماز اول وقت از اهميت 

يكى از سه عمل برتر ) واسفاةُ اال¥خِ فِى اللّهِ عزَّ و جلَّم(برخوردار است وبه فرموده پيامبر، 

در حديثى از امام . يعنى با برادر دينى به خاطر خدا مواسات كردن) 194(محسوب شده است،

صادق عليه السالم يكى از معيارهاى آزمون شيعه بودن اشخاص، مواسات با برادران دينى 

). 196) (تَقَرَّبوا اِلَى اللّهِ تَعالى بِمواسفاةِ اِخْوانِكُم(ووسيله تقرّب به خداست ) 195. (است

اميرالمؤمنين عليه السالم نيز مواسات با برادر دين را موجب افزايش رزق وروزى 

) 198.(امام صادق عليه السالم دعاى انسان اهل مواسات را مستجاب مى شمارد) 197.(ميداند



اين ويژگى براى : (ت ودلپسندِ مؤمن مى فرمايددر حديث ديگرى در مورد جان دادن راح

) 199.) (باشند) مواسى(كسانى است كه نسبت به برادران دينى خويش 

در حماسه آفرينان عاشورا، اين خصلت برجسته به وضوح ديده مى شود ودر مرحله باالتر به 

 را داشتند واز ياران امام نسبت به امام واصحاب نسبت به يكديگر اين حالت. مى رسد) ايثار(

. بذل هيچ چيز مضايقه نداشتند وبه اين مواسات، افتخار مى كردند

سيدالشهدا عليه السالم در راه كربالپس از برخورد با سپاه حرّ وگفتگوهاى مفصل، سروده 

: شاعرى را بر زبان آورد كه مضمونش چنين است

 وجهاد كند وبا مردان مرگ، براى جوانمردى كه نيت خير كند. من به راه خود مى روم(

) 200.) (صالح، مواساتِ به جان داشته باشد، هيچ عار وننگ نيست

در شبى از شبهاى محرم نيز امام حسين عليه السالم در جمع ياران خويش، ضمن آنكه از آنان 

هر كس مى رود : مى خواست هر كه مى خواهد بر گردد، از تاريكى شب استفاده كند، فرمود

س با ما، با جانش مواسات داشته باشد، فرداى قيامت در بهشت با ما خواهد برود ولى هر ك

منْ واسانا بِنَفْسِهِ كانَ معنا غَداً فِى الْجنانِ نَجِياً مِنْ غَضَبِ : (بود واز خشم الهى خواهد رست

). 201) (الرَّحمانِ

: د را فداى امام كندحرّ نيز وقتى توبه كرد ونزد امام آمد، با اين حالت آمد كه جان خو

وقتى امام حسين عليه السالم به بالين حرّ شهيد . وچنان نيز كرد) 202) (مواسِياً لَك بِنَفْسى(

رسيد وسر اورا به دامن گرفت وحرّيت اورا ستود با تمثّل به اشعارى مقام مساوات اورا بر 

: زبان آورد

). 203) (نَفْسِهِ عِنْد الصباحِو نِعم الْحرُّ اِذْ واسى حسينا وژ جاد بِ(

در كوفه در جريان نهضت مسلم بن عقيل، وقتى هانى بن عروه را دستگير كرده به داراالماره 

: واز اومى خواهند كه مسلم را كه در خانه اوپنهان شده است تحويل دهد، مى گويد. مى برند

اورا تسليم نمى كنم تا آنكه در به خدا قسم اگر تك وتنها بمانم وهيچ ياورى نداشته باشم، (

) 204.) (راه اوكشته شوم

مسلم بن عقيل وقتى دستگير مى شود ودر داراالماره با اوبدرفتارى كرده وتصميم مى گيرند 

من : اورا بكشند، مى گريد وقتى علت مى پرسند وبر گريستن مالمتش مى كنند، مى گويد

ن على عليه السالم وخانواده اوست كه به براى خودم گريه نمى كنم، گريه ام براى حسين ب

) 205.(سوى اين شهر مى آيند



نافع بن هالل در كربالوقتى دسترسى به آب پيدا مى كند، به خاطر تشنگى امام حسين عليه 

) 206.(السالم واصحاب اوحتى يك قطره هم آب نمى نوشد

 ميان بنى هاشم وديگر يكى از زيباترين جلوه هاى مواسات بلكه ايثارگرى صحنه اى است كه

. ياران امام حسين عليه السالم پيش آمد وهر گروه حاضر بودند پيشمرگ گروه ديگر شوند

در پايان از . به نقل حضرت زينب، امام در يكى از خيمه ها براى بنى هاشم سخن مى گفت

سالم عباس عليه ال. هر چه تودستور دهى: فردا صبح چه مى كنيد؟ همه گفتند: حاضران پرسيد

: گفت

فردا صبح، شما نخستين . بار سنگين را بايد اهلش بردارد. غريبه اند) اصحاب ديگر(اينان (

ما پيش از آنان به استقبال مرگ مى رويم تا مردم . گروهى باشيد كه به ميدان مى رويد

....) نگويند، اصحاب را جلوفرستادند، وقتى آنها كشته شدند خودشان شمشير كشيدند

ما هم با توهم عقيده : (م برخاسته شمشيرها را كشيدند وبه عباس عليه السالم گفتندبنى هاش

.) ايم

چون تصميم استوار اين جمع را ديدم دلم آرام گرفت ولى اشك : زينب سالم اهللا عليها گويد

خواستم به خيمه برادرم حسين عليه السالم رفته بازگوكنم كه از خيمه حبيب . در چشمانم آمد

رفتم واز پشت خيمه گوش كردم، ديدم اصحاب هم مثل بنى . هر همهمه اى شنيدمبن مظا

براى چه به اين جا آمده ! ياران: (حبيب مى گويد. هاشم حلقه وار دور حبيب جمع شده اند

.) ايد، سخنتان را واضح بگوييد

.) آمده ايم تا غريب فاطمه را يارى كنيم: (گفتند

) اده ايد؟چرا همسرانتان را طالق د: (گفت

.) براى همين حرف:(گفتند

) صبح كه شود، چه خواهيد كرد؟: (حبيب گفت

.) جز به سخن تورفتار نخواهيم كرد: (گفتند

ما زودتر به مبارزه مى . صبح كه شد، شما اولين نفراتى باشيد كه به ميدان مى رويد: (گفت

وز جانى در بدن و خونى در پردازيم، مبادا يكى از بنى هاشم خون آلود شود در حالى كه هن

!) رگ داريم

. تا مردم نگويند، سروران خويش را به جنگ فرستادند واز فداكارى مضايقه كردند

.) ما با توهم عقيده ايم: (همه با شمشيرهاى آخته گفتند



زينب كبرى باز هم از تصميم استوار آنان بر يارى حسين عليه السالم شاد گشت، اما باز هم 

). 207...(مش حلقه زداشك در چش

در ادامه نقل پيشين آمده است كه چون امام حسين عليه السالم به ياران خود از بنى اسد 

فرموده بود كه چون خانواده من اسير خواهند شد، شما زنان خود را به ميان قبيله خودببريد، 

: گفتوقتى يكى از آنان خواست همسر خود را ببرد، همسرش حاضر نشد وبه شوهر خود 

آيا دختران رسول خدا اسير شوند ومن آسوده و بى خطر بمانم؟ ! درباره ما انصاف نكردى(

آن مرد، .) شما اگر نسبت به مردان مواسات داريد، ماهم نسبت به زنان مواسات مى كنيم

. گريان نزد امام آمد وگفت كه همسرم نيز مى خواهد مواسات نشان بدهد، امام دعايش كرد

پس ازشهادت بيشتر ياران، دوتن از جوانان . ان اونسبت به حضرت مواسى بودنداينگونه يار

غِفارى چون ديدند قدرت دفاع از جان امام وجلوگيرى از كشته شدن اورا ندارند، خدمت امام 

خدا بهترين : امام به آن دوفرمود. آمده اذن گرفتند كه پيش از اوبه ميدان روند وشهيد شوند

به . هد كه اينگونه حاضر به يارى ومواسات منيد وآماده فدا كردن جانيدپاداش نيك به شما د

) 208.(ميدان رفته جنگيدند وشهيد شدند

زهير بن قين، وقتى به جبهه حسين عليه السالم پيوست، نسبت به اين تغيير موضع وقتى از او 

: پرسيدند، گفت

م وجانم را فداى اوكنم، تا تصميم گرفتم كه در حزب وگروه امام حسين عليه السالم باش(

) 209.) (پاسدار حق خدا ورسول باشم كه شما آن را تباه ساخته ايد

: عابس بن ابى شبيب در كربالخطاب به سيد الشهدا عليه السالم گفت

اگر مى توانستم به چيزى عزيزتر از خون وجانم از تودفاع مى كردم تا كشته نشوى، آن كار (

) 210.) (رامى كردم

 امام، مجروح بر زمين كربالافتاده بود وسپاه دشمن دور اورا گرفته بودند، عبداهللا بن وقتى

ابجر بن كعب شمشير فرود آورد . حسن عليه السالم، در كنار عمويش شاهد اين صحنه بود

در آغوش عمويش . كه امام را بكشد، عبداهللا دست خود را حايل كرد، ولى دستش قطع شد

) 211. ( كه حرمله اورا با تيرى به شهادت رساندحسين عليه السالم بود

اينها نمونه هاى روشنى از مواسات به جان در صحنه عاشورا ونهضت كربالست كه اوج 

. اخوت دينى واداى حق برادرى را مى رساند



عبداهللا بن جعفر، همسر حضرت زينب، گرچه بداليلى خود در كربالنبود، اما دو پسرش را 

: بعدها خود جعفر از اين واقعه چنين ياد مى كرد. اد وهر دوفداى امام شدندهمراه زينب فرست

هر چند خودم نتوانستم با دستانم حقّ مواسات درباره حسين، انجام دهم، ولى دوفرزندم (

آن دو در ركاب برادرم وپسر عمويم كشته شدند، در حالى كه نسبت به . مواسات كردند

) 212.) (مت كردنداومواسات ودر كنار اوصبر ومقاو

فرمود، عبيداهللا بن ) ابن زياد(در كوفه وقتى امام سجاد عليه السالم سخنان پرشورى عليه ستم 

در اين جا هم عمه اش زينب كبرى جان خود را سپر بالكرد و . زياد دستور داد تا اورا بكشند

) 213!) (قتل برساناگر مى خواهى اورا بكشى، اول مرا به : (جلّاد را به خدا سوگند داد كه

سراسر صحنه هاى اين حماسه، . هم مى توان ديد) ايثار(از اين نمونه هاى تاريخى در بحث از 

. پراز اين گونه ايثار ها ومواسات هاست

اوج اين مواسات را حضرت اباالفضل عليه السالم از خود نشان داد، هم با لب تشنه وارد فرات 

د، هم براى سيراب كردن كودكان امام وتشنگان حرم به شد وبى آنكه آب بنوشد، بيرون آم

. شريعه فرات رفت ودر همين راه هم به شهادت رسيد وبرادرى بود كه فدايى برادر خود بود

فَلَنِعمِ اال¥خُ : (از اين خصلت برجسته وجوانمردانه، در زيارتنامه هاى اونيز ياد شده است

 اَيها الْعبد الصالح والصديقُ الْمواسى، اءشْهد اَنَّك آمنْت بِاللّهِ و اَلسالم علَيك(، )214) (الْمواسى

بِنَفْسِك تيواس بيلِ اللّهِ واِلى س توعد ولِ اللّهِ وسنَ راب رْتبرادر (كه هم تعبير ) 215(،)نَص

به ايمان، نصرت،دعوت به راه درباره اوبه كار رفته وهم شهادت ) صديق مواسى(، هم )مواسى

. خدا ومواسات با جان درباره آن حضرت مطرح است

اين روح تعاون وغمخوارى واخوت راستين، پيام همه شهداى عاشوراست، وهمين خصلت، 

سبب مى شود كه پيروان اين مكتب، با همه مسلمانان جهان، از هر نژاد ومليت و زبان، 

فتاريهايشان همدردى نشان دهند ودر صورت توان به احساس برادرى كنند ودر غمها وگر

يارى آنان بشتابند تا مسلمانان مبارز در جبهه نبرد بااستكبار وصهيونيسم و قدرتهاى وابسته به 

. كفر جهانى، احساس تنهايى نكنند

مواسات دينى، تضمينى بر دلگرمى مجاهدان راه خداست، تا در سنگر جهاد عليه كفر و ستم، 

.نندتنها نما

وفا 



نشانه صداقت وايمان انسان و . وفا، پاى بندى به عهد وپيمانى است كه با كسى مى بنديم

وفا، هم نسبت به پيمانهايى است كه با خدا مى بنديم، هم آنچه با . مردانگى وفتوت اوست

دوستان قول وقرار مى گذاريم، هم عهدى كه با دشمن مى بنديم، هم تعهدى كه به صورت 

وفاى به عهد .  عهده خويش مى گذاريم،هم پيمان وبيعتى كه با امام وولى امر مى بنديمنذر بر

در همه اين موارد، واجب است ونقض عهد وزير پا گذاشتن پيمان وبى وفايى نسبت به بيعت 

خداوند وفاى به عهد . وقرار دوستى وحقوق برادرى نشان ضعف ايمان واز بدترين خصلتهاست

) اَوفُوا بِالْعهدِ اِنَّ الْعهد كانَ مسؤُوالً: (ت واز عهد، بازخواست خواهد كردرا الزم شمرده اس

)216 .(

در آيات قرآن، به ستايش خداوندى از كسانى كه صادق الوعد ووفادار بودند مثل حضرت 

اسماعيل، وبه نكوهش الهى از اشخاص واقوامى كه نقض عهد وپيمان شكنى كردند، بر مى 

اَشْرَف : (را جزء گرامى ترين خصلتها شمرده است) وفا(ضرت على عليه السالم هم ح. خوريم

فاءمِنْ :(ودر سخنى ديگر، وفاى به عهد را از نشانه هاى ايمان دانسته است) 217) (الْخَالئِقِ الْو

) 218).(دالئِلِ الْاءيمانِ الْوفاء بِالْعهدِ

ى نگريم، در يك طرف مظاهر برجسته اى از وفا را مى با اين مقدمه، وقتى به صحنه عاشورا م

بينيم، در سوى ديگر نمونه هاى زشتى از عهد شكنى وبى وفايى ونقض پيمان و بيعت وزير 

. پاگذاشتنِ تعهدات

حتى از نقاط ضعفى كه امام حسين عليه السالم براى معاويه بر مى شمرد آن است كه وى به 

ه امام حسن مجتبى وسيد الشهدا عليه السالم داشته است، وفا هيچ يك از تعهداتى كه نسبت ب

) 219.(نكرد

از نقاظ ضعف مهم كوفيان نيز بى وفايى بود، چه بيعتى كه با مسلم بن عقيل كردند وقول 

يارى دادند وتنهايش گذاشتند، چه نامه هايى كه به امام حسين عليه السالم نوشته، وعده 

وقت الزم، نه تنها به يارى امام برنخاستند، بلكه در صف نصرت و يارى دادند، ولى در 

. دشمنان او قرار گرفتند وآن نامه ها وعهدها وامضاهاى خود را زير پا گذاشتند

امام حسين عليه السالم در منزل بيضه، در سخنى كه با لشكريان حرّ داشت، ضمن يادآورى 

: د، مى فرمايدنامه نگاريها وبيعتى كه براى حمايت ويارى بسته بودن



اگر اهل وفا به پيمان نيستيد وعهد خويش را شكسته ايد وبيعت مرا از گردن خود كنار (

نهاده ايد، به جانم سوگند، اين روش از شما كوفيان چندان ناشناخته وشگفت نيست، با پدرم، 

) 220...) (با برادرم وبا پسر عمويم مسلم بن عقيل نيز همين كار را كرديد

اشورا نيز در خطابه اى پرشور وانتقاد آميز، از بيعت وبيعت شكنى، از عهد و بى در روز ع

وفايى آنان ياد مى كند وبر آن همه سست راءيى ونامردى وزير پا نهادن تعهدات، مالمتشان 

) 221.(مى كند

در مقابل اين غدر وبى وفايى، خود امام حسين عليه السالم اهل وفا بود، يارانش تا پاى جان 

مقام . وفادارى نشان دادند وبه بيعت وتعهد نصرتى كه با امام خويش بسته بودند، پايدار ماندند

به . صدق وفاى آن حضرت وياران شهيدش، در روايات وزيارتنامه ها نيز مطرح شده است

: گوشه اى از آنها اشاره مى شود

: ن را مى ستايدشب عاشورا، سيد الشهدا وقتى بااصحاب خود صحبت مى كند، وفاى آنا

) 222...) (فَاِنّى الاَعلَم اَصحاب اَوفى و الخَيراً مِنْ اَصحابى(

. من با وفاتر وبهتر از اصحابم، اصحابى را نمى شناسم

: روز عاشورا، وقتى بر بالين مسلم بن عوسجه مى آيد، اين آيه را مى خواند

)م ممِنْه و هبنْ قَضى نَحم مديالًفَمِنْهلُوا تَبدما ب نْتَظِرْ و223) (نْ ي (

مردانى كه بر عهد خويش با خدا صادق بودند، برخى شان به عهد وفا كرده وجان باختند، 

. برخى هم منتظرند و عهد وپيمان را هيچ دگرگون نساخته اند

مان حال مسلم بن عوسجه در ه. وقتى حبيب بن مظاهر كنار مسلم آمد، به اوبشارت بهشت داد

سفارش مى كنم كه از اين مرد اشاره به امام حسين : (ودر دم آخر به حبيب توصيه كرد كه

) 224.(وجان باخت...) دست برندارى ودر راه اوكشته شوى

آيه فوق را امام حسين عليه السالم بارها در اين سفر، به ياد يارانى كه در وفاى به پيمان شهيد 

وقتى هنگام آمدن به طرف كربال، خبر .  آنان را مى ستودشدند تالوت مى كرد ووفادارى

. شهادتِ قيس بن مسهر راهم شنيد، اين آيه را خواند

عباس بن على وبرادرانش، وفا نشان دادند وامان نامه دشمن را نپذيرفتند ودر ركاب امام، به 

. شهادت رسيدند

ولى به مقتضاى وفا، در صحنه ماندند ياران امام، با آنكه امام بيعت خويش را از آنان برداشت، 

شهداى كربالجان بازى در ركاب آن حضرت را وفاى به عهد مى دانستند . وعهد نشكستند



عمروبن قرظه، روز عاشورا خود را در برابر . وامضاى خون بر پيمان خويش مى زدند

اشت كه بى آن قدر جراحت برد. شمشيرها وتيرهاى دشمن قرار مى داد تا به امام آسيبى نرسد

: آيا وفا كردم؟ فرمود! اى پسر پيامبر: روبه امام حسين عليه السالم كرد وپرسيد. تاب شد

آرى، تودر بهشت پيش روىِ منى وزودتر به بهشت مى روى، سالم مرا به پيامبر 

) 225.(برسان

: در زيارت امام حسين عليه السالم خطاب به آن حضرت مى گوييم

) 226) (يت بِعهدِ اللّهِ وجاهدت فى سبيلِهِ حتّى اءتاك الْيقينُاَشْهد اَنَّك وفَ(

در راه اوجهاد ) وشهادت(شهادت مى دهم كه توبه عهد خدا وفا كردى وتا رسيدن به يقين 

. كردى

: ونيز مى گوييم

)جاه و تفَياَو و تفَيو و تحنَص و لَّغْتب قَد اَنَّك دبيلِ اللّهِاَشْهفى س ت227) (د (

. كه اشاره به ابالغ پيام وانجام نصيحت ووفاى كامل وجهاد در راه خدا دارد

: در زيارت حضرت مسلم بن عقيل مى خوانيم

كه اشاره به عهد با خداست وجان باختن در راه يارى ) 228) (واَشْهد اَنَّك وفَيت بِعهدِ اللّهِ(

: رت عباس بن على مى گوييمودر زيا. حجت خدا

)ةِ لِخَلَفِ النَّبِىالنَّصيح فاءِ والْو ديقِ والتَّصليمِ وبِالتَّس لَك د229...) (اَشْه (

كه گواهى به اطاعت وتسليم وتصديق ووفا وخيرخواهى حضرت اباالفضل نسبت به فرزند 

ا كه به بيعت خويش وفا كرده پيامبر است ودر همين زيارت، از خدا پاداش كاملتر كسانى ر

. ودعوت امام را پذيرفته ودر اطاعت ولى امر بوده اند، براى حضرت عباس مساءلت مى كنيم

اين فداكاريهاى خونين وهمراه با شهادت، همان عهدى بود كه شب عاشورا با حجت خدا 

ا نمى شويم، به خدا سوگند هرگز از تو جد: بستند وخطاب به امام حسين عليه السالم گفتند

با حنجرها وحلقوم ها ودستها وچهره هاى خونين خويش از توحمايت مى ! جانمان فداى جانت

فَاِذا نَحنُ :(... كنيم، هر گاه كشته شديم، به عهد خويش وآنچه بر عهده ماست، وفا كرده ايم

) 230) (قُتِلْنا، كُنّا وفَينا و قَضَينا ما علينا

ه وارثان اين راه رسيد است، به عهدى كه با خدا وخون شهيدان مى بندند پيام وفا، از عاشورا ب

وبيعتى كه با رهبرى ومقام واليت دارند، تا آخر عمر، وفادار مى مانند و سختيهاى راه وجاذبه 

. هاى دنيوى وسستى هاى همراهان، عاشوراييان را هرگز از تداوم راه باز نمى دارد



يارانى باوفاست تا به اتكاء حمايت وصدق ووفايشان يك هر پيشوا ورهبرى هم نيازمند 

. حركت انقالبى ومبارزاتى را رهبرى كند وبه اهداف مورد نظر برساند

پيامهاى زندگى حقيقى

) تبيين(پيامهاى زندگى حقيقى 

زندگى تنها نفس كشيدن و زنده . است) جوهر زندگى(و) عمق حيات(عاشورا، جلوه اى از 

. هم خالصه نمى شود) دنيا(حدوده بودن نيست ودر م

چيست؟ حيات ) حيات طيبه(اينكه . شناخت جوهره ناب زندگى انسانى در سايه عاشورا است

چگونه به دست مى آيد؟ سعادت، ) خلود(ورسيدن به ) مرگ(ابدى با چيست؟ گذر از مرحله 

دى عزّت، شخصيت، حيات، عمر حقيقى، پيروزى در چيست وبه چيست؟ حيات ومرگ فر

در جهت گيرى وشكل ) ايمان(و ) عقيده(واجتماعى را با چه معيارى مى توان شناخت؟ 

چيست؟ ) حيات حيوانى(و) حيات انسانى(گيرى تالشهاى انسان چه نقشى دارد؟ مرز ميان 

جواب مى يابد وپيام عاشورا داشتن ويافتن حياتى برتر ) عاشورا(وامثال اينگونه پرسشها، در 

ادت وفنا در راه خدا وحق وعقيده الهى است، تا زندگيها از پوچى وكم در سايه جهاد وشه

. محتوايى نجات يابد

از مهمترين سؤالهاى زندگى كه انسانهاى متعهد وهوشمند را به خود مشغول ساخته است، اين 

جواب اين سؤال وقتى روشن مى گردد كه انسان پاسخى ). چگونه بايد زيست؟(است كه 

در واقع، چرايى زندگى است كه به . يافته باشد) چرا زندگى مى كنيم؟ (براى اين سؤال كه

آنان هم كه به يك زندگى حقير وحيوانى بسنده مى كنند وبه . چگونگىِ آن جهت مى بخشد

دركهاى متعالى تر از زندگى نمى رسند وافقهاى دور دست ترى را در نظر ندارند، ريشه اين 

را نشناخته اند وآن را در محدوده ) فلسفه حيات(كه حقارت نفس وزندگى شان در آن است 

. والدت تا مرگ، آنها هم تنها از بعد مادى خالصه مى بينند

مفهوم زندگى

عمر اصلى انسان، با عملهاى شايسته اى سنجيده مى شود كه انجام داده است، نه با سالهايى كه 

ه اين دنيا براى آبادى آخرت آنچه از سرماي. عمر عملى، نه عمر زمانى. سپرى كرده است

. صرف شود، همان ميزان عمر حقيقى انسان است

آنكه براى دنياى ناپايدار مى . شناخت دنيا، بصيرت عملى انسان را نيز در زندگى مى افزايد

حسين بن على عليه . كوشد، بازنده است، آنكه براى آخرت پايدار تالش مى كند، برنده است



ه مانده ظرفى كه ديگران از آن نوشيده اند، يا باقى مانده چراگاهى كه السالم دنيا را همچون ت

پيشينيان از آن چريده اند مى داند كه خيرى در آن نيست ودر معرض زوال و دگرگونى 

: اين سخن را هنگام عزيمت به كربالمى فرمايد. است

 معرُوفُها فَلَم يبقَ مِنْها اِالّ صبابةَ كَصبابةُ االِْناءِ و اِنَّ هذِهِ الدنْيا قَد تَغَيرَت و تَنَكَّرَت و اَدبرَ(

) 231...) (خَسيس عيشٍ كَالْمرْعى الْوبيلِ

با اين ديدگاه، شوق آخرت پيدا مى كند وزندگى دنيا را زير سلطه جباران وستمگران مايه 

همان )  الْحياةَ مع الظّالِمينَ اِالّبرَماو(مى داند ) برَم(دلتنگى وشومى شمرده، چنين حياتى را 

زندگى تلخ وناگوار ومنحطى كه كوردالن ودنيا پرستان، آن را شيرين مى يابند وبراى ادامه 

اما زندگى در نظر اولياء خدا كه در عاشورا هم . اش تن به هر خفّت وخوارى وزبونى مى دهند

گ در راه عزت وشرف وشهادت در راه جلوه اعظم آن رخ نمود، جهاد در راه عقيده ومر

اينان به لحاظ درك واالترى ازحيات، زندگى ذليالنه را برَم ومايه شكنجه وعذاب . خداست

.وغير قابل تحمل مى دانند

عقيده وزندگى

زندگى در صورتى جلوه اى از كمال وحقيقت دارد كه بر اساس معتقدات راستين و صحيح 

ارند، برخى هم عقايد ناب وصحيح را در زندگى خويش دخالت بعضى عقيده صحيحى ند. باشد

واين يا ريشه در نفاق دارد، يا در . نمى دهند وبر خالفت باورهاى خويش عمل مى كنند

. ضعف نفس ونداشتن اراده

در عاشورا، آنچه در جبهه امام حسين عليه السالم ديده مى شد، تاءثير گذارى عقيده در عمل 

اگر به .  خداى يگانه عقيده داشتند، رضاى اورا حتى با شهادت، مى جستنداگر به. آنان بود

معاد باور داشتند، به سعادت اخروى مى انديشيدند، هرچند در دنيا خودشان كشته شوند 

. وخانواده هايشان به اسارت گرفته شود

كه در نقطه مقابل، تلون مزاج ورنگ عوض كردن وپيمان شكستن وبه جنگ امام حق آمدن 

. در جبهه كوفيان ديده مى شد، نتيجه ضعف عقيده يا قوت دنياطلبى آنان بود

البته بعضى هم جاهالنه ومتعصبانه بر باورهاى نادرستِ خود پاى مى فشارند ودر آن راه، حتى 

كشته هم مى شوند، اما آنچه ارزشمند است، جهاد ومبارزه در راه عقايد حق و باورهاى صحيح 



نيز در صورتى پذيرفتنى است كه عقيده، حق ) ان الحياة عقيدة وجهاد(وفِ است وجمله معر

)232.(وصحيح باشد تا كمال زندگى هم جهاد در راه آن باشد

انتخاب

در راه حق وباطل، خير وشرّ نيز از سوى . سرشت انسان همراه با نيروى انتخاب واختيار است

 مى انجامد يا به شقاوت، بر عهده انسان خداوند روشن شده است وگزينش راهى كه به سعادت

در . است، مورد سؤال نيز قرار خواهد گرفت) امانت الهى(واين قدرت كه ) 233(نهاده شده 

واقع، شخصيت فردى واجتماعى هركس وسعادت وشقاوت اووبهشت ودوزخ وى، در 

 الهى گروانتخابى است كه در زندگى دارد وهرلحظه وهر روز، انسان در مسير يك آزمون

وجاذبه ) نفس(و) عقل(است، تا از راههاى گوناگون كدام را برگزيند واز دعوت و نداىِ 

. به كدام يك، پاسخ مثبت دهد) نفسانى(يا ) خدايى(وكششهاى ) آخرت(و) دنيا(

، يكى را )تكذيب(و) تصديق(و) كفر(و) ايمان(در مقابل دعوت انبياى الهى نيز، انسانها از 

گى به آن داشت كه به دعوت عقل ومنطق پاسخ دهند يا كششش بر مى گزيدند وبست

. نفسانيات را بر نداى عقل، حاكم سازند

مؤمنان وكافران نيز پيوسته در . ابليس، در برابر فرمان الهى، انتخاب بدى كرد ومطرود شد

. بودند) حسن انتخاب(و) به گزينى(معرض آزمايش 

همه . عبور مى كنيم وبه نهضت عاشورا مى رسيماز حلقه هاى طوالنى انتخابهاى تاريخى 

صحنه هاى اين قيام جاودانه، چه در جبهه حق وچه باطل، انتخاب بود، چه از سوى امام حسين 

خود كوفيان نيز در . عليه السالم ويارانش، چه از سوى عبيداهللا بن زياد وفرماندهان وسربازانش

رى حسين عليه السالم هرچند به شهادت انتخابِ يا. معرض يك آزمايش بزرگ قرار گرفتند

بيانجامد، يا انتخاب زيستن وعافيت وفرمانبردارى از حكومت جور، هرچند به كشتن سيد 

. الشهدا عليه السالم بيانجامد

امام حسين عليه السالم مى توانست بيعت با يزيد را برگزيند وحادثه كربالپيش نيايد، ولى 

در روايت امام رضا عليه السالم آمده است كه . شنهشهادت را برگزيد، آن هم با لب ت

فرشتگان الهى امام حسين عليه السالم را ميان دنيا وآنچه در آن است وپيروزى بر دشمن 

وميان شهادت و پر كشيدن روحش به سوى ملكوت مخير ساختند، حضرت، شهادت را 

) 234.(انتخاب كرد



كوفه وسرانجام مبهم اين سفر آگاه شدند، عده اى در راه كوفه، وقتى همراهان امام از وضعيت 

كه از مدينه به همراه امام آمده بودند ماندند، ديگران پراكنده شده، از چپ و راست 

) 235.(رفتند

در مكّه، حاكم مكّه مى خواست از خليفه براى امام حسين عليه السالم امان نامه بگيرد، 

و قَد دعوت اِلَى اال¥مانِ و الْبِرِّ والصلَةِ، : (امان استامان الهى بهترين : حضرت نپذيرفت وفرمود

). 236) (فَخَيرُ اال¥مانِ اَمانُ اللّهِ

در كربالنيز براى حضرت عباس وبرادرانش توسط شمر بن ذى الجوشن امان نامه آوردند، 

ح اجةَلَنا فى اَمانِكُم، ال: (ولى آنان نپذيرفتند وماندن در كنار امام وشهادت را برگزيدند وگفتند

) 237) (اَمانُ اللّهِ خَيرٌ مِنْ اَمانِ ابنِ سميةَ

زهير بن قين، با آنكه ابتدا از هواداران جناح عثمان بود وتمايلى به خط اهل بيت نداشت، ولى 

ست در راه كوفه، پس از ديدار با امام حسين عليه السالم، راه جديدى انتخاب كرد وبه امام پيو

من با ديدن : وقتى درباره اين تغيير مسير از اوپرسيدند، گفت. ودر ركاب اوجنگيد وشهيد شد

حسين بن على عليه السالم به ياد رسول خدا افتادم وموقعيتى كه اونسبت به پيامبر داشت يادم 

اين بود كه تصميم . با اوچگونه رفتار خواهد شد) كوفيان(آمد ودانستم كه از سوى شما 

) 238.(تم اورا يارى كنم ودر حزب وگروه اوباشمگرف

ياران امام در شب عاشورا، وقتى با پيشنهاد ساالر شهيدان روبه روشدند كه از آنان مى 

را برگزيدند و آن شب ) ماندن با او(خواست اورا گذاشته وصحنه را ترك كنند، همه يكصدا 

. هيچ كدام حاضر نشد برود

اوكه تا صبح عاشورا در لشكر . ر اين ميان جلوه خاصى داردد) حرّ بن يزيد(انتخابگرى 

دشمن ويكى از فرماندهان مهم سپاه كوفه بود، خود را ميان بهشت وجهنّم مخير ديد، و بهشت 

به خدا سوگند، خود را ميان بهشت ودوزخ، مخير مى بينم، : (اين سخن اوست كه. را برگزيد

). اهم برگزيد، هرچند قطعه قطعه وسوزانده شومبه خدا قسم هرگز چيزى را بر بهشت نخو

آنگاه نهيبى بر اسب خويش زد واز كنار فرات به لشكرگاه امام حسين عليه السالم آمد وتوبه 

) 239.(واعالم نصرت ويارى كرد، در ركاب حضرت جنگيد وبه شهادت رسيد

ريد واز شهداى واالقدر اينگونه بود كه انتخاب او، چهره اى ماندگار وسعادتى پايدار برايش آف

. كربالشد



قرار گرفتن سر دوراهيهاى دشوار وانتخاب بهترين راه، نشانه كمال عقل وآينده نگرى و 

مگر عمر سعد، براى آمدن به كربالوجنگيدن با امام حسين عليه . سعادت خواهى انسان است

 مهلت براى السالم چنين آزمونى را تجربه نكرد وبدترين راه را برگزيد؟ حتى يك شب

را نصيبش كند ) به گزينى(انديشيدن وتفكر در پذيرفتن ماءموريت يا رد آن، نتوانست توفيق 

كه شيفته آن بود وامتناع از كشتن امام، حكومت رى را برگزيد و نتوانست ) ملكِ رى(واز 

) 240.(از آن بگذرد، هرچند به قيمت گناه بزرگِ كشتن سيد الشهداء عليه السالم

ديگرى هم بودند كه در مسير كربالبا امام حسين عليه السالم مالقات كردند وحضرت كسان 

آنان را به يارى خويش فرا خواند، ولى آنان به محاسبه عواقب اين همراهى وبه خاطر عالقه به 

را انتخاب كنند وتوفيق بزرگى از آنان سلب شد، كسانى ) نصرت امام(حفظ جان، نتوانستند 

....  بن حرّ جعفى، طرماح بن عدى، عبداهللا مشرقى، مالك بن نضر وعبيد اهللا: همچون

شهادت، خود . اما ياران شهيد امام، هركدام با صحنه انتخاب مواجه بودند وشهادت را برگزيدند

. نوعى گزينش آگاهانه مرگ در راه عقيده وايمان است، مرگى است انتخابى نه تحميلى

هرگز نخواهيم رفت، مگر آنكه نيزه هايمان : است وگفتشب عاشورا، مسلم بن عوسجه برخ

به خدا سوگند اگر ... اگر سالح نداشته باشم با سنگ مى جنگم. را در سينه هايشان فروكنيم

بدانم كه كشته مى شوم، سپس زنده مى شوم، سوزانده مى شوم، سپس زنده مى شوم وهفتاد بار 

) 241.(چنين مى شوم، بازهم از تودست نخواهم كشيد

به خدا سوگند، اگر دنيا براى ما پيوسته وابدى هم باشد، ما ايستادن در : زهير بن قين نيز گفت

) 242.(كنار تووشهادت همراه تورا بر ماندن در دنيا خواهيم برگزيد

امام حسين عليه السالم خود را ميان ذلّت وشهادت، مخير ديد، شمشير وشهادت را برگزيد و 

). مِنَّا الذِّلَّةِهيهات : (فرمود

) اَلْموت اَولى مِنْ ركُوبِ الْعارِ(در رجزهاى حماسى خود در روز عاشورا نيز با سر دادن شعار 

از مرگ وننگ، مرگ را اولى دانست واز ننگ ونار، ننگ را برتر از سوختن ابدى در دوزخ 

. خدا قلمداد كرد

 است كه انسان، سود وزيان را چگونه وانتخاب احسن نيز آن) به گزينى(عامل عمده اين 

محاسبه كند وچه چيز را سود بداند وچه چيز را زيان به حساب آورد وابديت را در كجا وچه 

بشناسد؟ 



البته امتهاى صبور ومقاوم، پاى . ارزش هركس وهر ملّت، در گروانتخابى است كه مى كنند

رتها هم خم به ابرو نمى آورند، چون انتخاب خويش نيز ايستادگى مى كنند واز شهادتها وخسا

: امام امت درباره شهداى كربالمى فرمايد. مسير خود را آگاهانه وبا ايمان انتخاب كرده اند

هرچه روز عاشورا سيد الشهدا سالم اهللا عليه به شهادت نزديك تر مى شد، افروخته تر مى شد (

مه هم مى دانستند كه بعد از چند وجوانان او مسابقه مى كردند براى اينكه شهيد بشوند، ه

مسابقه مى كردند آنها، براى اينكه آنها مى فهميدند كجا مى روند، آنها . ساعت ديگر شهيدند

مى فهميدند براى چه آمدند، آگاه بودند كه ما آمديم اداى وظيفه خدايى را بكنيم، آمديم 

)243.) (اسالم را حفظ بكنيم

زندگى، صحنه آزمون

. ش، روشن ساختن صدق وتوانايى وجوهره ناب وقابليتهاى نهفته در انسانهاستفلسفه آزماي

ادعاى ايمان وحقجويى در صحنه عمل ودر بوته آزمايش است كه حقّانيت وصدق خود را 

. از اين رو، انسانهاى واال، پيوسته براى موفقيت در امتحان زندگى مى كوشند. نشان مى دهد

، شهادتها، فقدان عزيزان، از كف رفتن مال وجان وبستگان يا آزمون نيز به وسيله سختيها

. گذشتن از عزيزترين چيزها انجام مى گيرد

، رها مى )ايمان آورديم(قرآن كريم، هشدار مى دهد كه مردم گمان نكنند با گفتن اينكه 

شوند، بلكه بايد آزموده شوند، همچون پيشينيان، تا راستگويان از دروغگويان بازشناخته

) 244.(شوند

كربالنيز از . ميدان جهاد، يكى از بهترين صحنه هاى آزمون ايمان واخالص وصدق انسانهاست

. شاخص ترين ميدانهاى نبرد حق وباطل بود كه صادقان را به حضور ونثار جان مى طلبيد

جمعى هم كه به حيات ابدى وفوز عظيم دست يافتند، . بسيارى از آزمون كربالمردود شدند

ى كربالبودند كه نقد جان را در بازار جانان به كف گرفته، با عروس شهادت هماغوش شهدا

. شدند

: مى فرمايد) ره(امام خمينى 

كارنامه نورانى شهادت وجانبازى عزيزان شما، گواه صادقى بر كسب باالترين امتيازات (

رنامه شما در ومدارج تحصيلى معنوى آنان است كه با مهر رضايت خدا امضا شده است وكا

زندگى در دنياى امروز، زندگى در مدرسه اراده است وسعادت . گروتالش ومجاهدت شماست

) 245.) (وشقاوت هر انسانى به اراده همان انسان رقم مى خورد



مخير ديدند، با ) رفتن(و) ماندن(ياران امام حسين عليه السالم كه شب عاشورا خود را ميان 

هيد شدن در ركاب امام حسين عليه السالم، باالترين امتياز را در انتخاب ماندن وجنگيدن وش

بودن ) بى همتا(امام نيز صدق ووفاى آنان را ستود وبه . اين آزمون حياتى به دست آوردند

ولى آيا همه انسانها در لحظه انتخاب، مى توانند از . اصحاب خويش، همان شب شهادت داد

رينى زندگى در انتخاب هاى عالى و موفقيت در اين آزمون روسفيد وموفق بيرون آيند؟ شي

.آزمونهاست

ملّت زنده ومرده

داشته باشد وزندگى را تنها ) حيات طيبه(چه يك فرد، چه يك اجتماع، وقتى زنده است كه 

حيات طيبه جايى است كه ايمان، عزّت، آزادگى، شرافت، وفا و پاكى بر . نفس كشيدن نداند

اَلْموت فى حياتِكُم مقْهورينَ وژ الْحياةُ فى موتِكُم : ( به تعبير امير المؤمنين.زندگى سايه افكند

زندگى ذليالنه ومقهورانه، مرگ است وحيات، در مرگِ با عزّت وقدرت ) 246) (قاهِرينَ

. است

امام حسين عليه السالم نيز مرگ در مبارزه با ستم وعدوان را سعادت مى داند وزيستن در 

: نار ستمگران ونفس كشيدنِ ذليالنه وبا خوارى را مايه ننگ ودلتنگى مى شماردك

) 247).(الاَرى الْموت اِالّ سعادةً و الْحياةَ مع الظّالِمينَ اِالّ برَما(

آنان كه در زندگى، آزادى را بها مى دهند ودر راه اهداف خويش مبارزه مى كنند وسلطه 

به همين دليل، شهيد، . ، ملّت زنده اند، اگرچه در اين راه، همه كشته شوندبيداد را نمى پذيرند

زنده جاويد است وبا همين فلسفه، شهداى كربالحيات جاودانه يافته اند، چون حيات را در 

. مرگ وزندگى را در شهادت ديدند

: ى دهداين سخن ماندگار امام حسين عليه السالم تفسير روشنترى از مفهوم زندگى ارائه م

) 248) (لَيس الْموت فى سبيلِ الْعزِّ اِالّ حياةً خالِدةً(

! مرگ در راه عزّت، جز حيات جاويد نيست

همچنانكه عصبهاى . بى تفاوتى يك ملّت نسبت به مفاسد وستمها، نشان مرگ آن جامعه است

د، حساسيتى از يك عضواگر قطع شود، نه درد را مى فهمد ونه از ضربه اى كه وارد مى شو

خود نشان مى دهد وبه دليل بى حسى، حالتى شبيه بى روحى ومردگى پيدا مى كند، جامعه اى 

هم كه غيرت دينى وحميت انسانى را از دست داده باشد ونسبت به خوب وبد اوضاع، بى 

. تفاوت باشد، مرده است



معه آن روز كه مردمش با جا. عاشورائيان با جهاد وشهادت خويش نشان دادند كه زنده اند

عاشورا . ديدن آن همه ستم وفساد، عكس العملى از خود نشان نمى دادند، جامعه مرده بود

.تزريق خون به پيكر جامعه بود ووارد كردن شوك وبرانگيختن حساسيتهاى دينى وانسانى

فرياد رسى

ا نتواند، مسؤوليتى هم هركس كه نداند ي. است) دانايى(و) توانايى(تكليف، همواره بر اساس 

مسلمانى كه فريادخواهى . هركس كه آگاهتر وتواناتر باشد، تكليفش سنگين تر است. ندارد

واستغاثه ديگرى را بشنود وبتواند يارى كند، ولى اهميت ندهد وبه نصرت مظلوم وگرفتار 

لِمينَ فَلَم يجِبه فَلَيس منْ سمع رجالً ينادى يا لَلْمس(حديثِ معروفِ . نشتابد، مسلمان نيست

كسى كه بشنود كسى مسلمانان را به يارى مى طلبد (شاهد اين تكليف است ) 249) (بِمسلِمٍ

). وپاسخش ندهد، مسلمان نيست

. وقتى از سويى استغاثه باشد، تكليف اغاثه بر دوش انسان مى آيد ونمى توان بى تفاوت بود

ر تكليفى كه نسبت به مقابله با حكومت جور واحياى معالم دين امام حسين عليه السالم عالوه ب

. داشت، با نصرت خواهى شيعيان كوفه مواجه بود وآن همه دعوت واظهار اطاعت و پيروى

آن حضرت در سخنى كه به كوفيان داشت . حجت بر امام تمام بود وپاسخ به اين دعوتها الزم

: فرمود

) 250) (نى كُتُبكُم وقَدِمت علَى رسلُكُم اَنْ اَقْدِم علَينا فَاِنَّه لَيس لَنا اِماماِنّى لَم آتِكُم حتّى اَتَتْ(

: من نزد شما نيامدم، مگر پس از آنكه نامه ها وفرستاده هايتان به من رسيد كه نوشته بوديد

. بيا، كه ما امام و پيشوايى نداريم

: شت، به همين استمدادشان استناد كرد و فرموددر نامه اى هم كه به بزرگان كوفه نو

نوشته ايد كه . همه آنچه را نوشته بوديد دريافتم. هانى وسعيد، نامه هايتان را به من رساندند(

.) ما امامى نداريم، نزد ما بشتاب، باشد كه خداوند بر محور توما را بر هدايت وحق گردآورد(

اگر نوشت كه نظرتان مثل نامه هايتان است، ... اينك من پسر عمويم را نزد شما مى فرستم

) 251.) (نزدتان خواهم شتافت

امام هم در پاسخ آنان راهى . امام را به فريادرسى خواندند. شيعيان، گرفتار ظلم يزيد بودند

. خود امام، در مسير راه خويش به كوفه، در راه از اشخاص مختلف مدد خواست. كوفه شد

اده به اوپيوستند، مانند زهير بن قين، برخى هم عذر و بهانه آوردند بعضى ندايش را پاسخ د

اگر يارى نمى كنيد، الاقل از : امام به آنان مى فرمود. واوضاع بحرانى كوفه را يادآور شدند



اين منطقه دور شويد، چرا كه هركه فرياد دادخواهى ما را بشنود ولى به يارى نيايد، گرفتار 

سمِع واعِيتَنا اوراءى سِوادنا فَلَم يجِبنا و لَم يغِثْنا كانَ حقّا علَى اللّهِ عزَّ منْ : (دوزخ خواهد شد

) 252.) (وجلَّ اَنْ يكِبه على مِنْخَرَيهِ فى النّارِ

امام حسين عليه السالم نيز در روز عاشورا، خطاب به همه كسانى بود كه ) هلْ مِنْ ناصِرِ(نداى 

هل مِن (فرياد استغاثه آن حضرت كه به . از حريم وحرم اهل بيت را داشتندياراى دفاع 

. بلند بود، از همه آيندگان، لبيك اجابت مى طلبد) 253) (هلْ مِنْ ذاب(و) مغيثٍ

شهيد بزرگ عاشورا براى نجات بخشى گرفتاران در حكومت جور، خود را فدا كرد، تا هم 

همچنان كه . ديشه هايشان را از حيرت وضاللت نجات بخشدخود آنان را از ظلم برهاند، هم ان

: در زيارت اربعين آن حضرت مى خوانيم

) 254) (و بذَل مهجتَه فيك لِيستَنْقِذَ عِبادك مِنَ الْجهالَةِ وحيرَةِ الضَّاللَةِ(

ى وسرگشتگى خون خود را در راه تونثار كرد، تا بندگانت را از نادان) امام حسين،! خدايا(

. گمراهى نجات بخشد

امروز نيز مسلمانان ومستضعفان جهان، گرفتار سلطه هاى ستمگرند وبرخى هم در راه نجات 

رسالتِ اغاثه وپناه دادن و يارى . خويش، مبارزه مى كنند وفرياد استغاثه آنان بلند است

. ه هاى نبردرساندن، وظيفه عاشورائيان است كه به مدد آنان بشتابند، حتّى در جبه

: اين يارى رساندن وجهاد براى رهايى مستضعفان، رهنمود قرآن كريم است، كه مى فرمايد

مردان وزنان وكودكانِ مستضعفى جهاد نمى كنيد كه مى ) نجات(چرا در راه خدا ودر راه (

پروردگارا ما را از اين آبادى كه حاكمانش ستمگرند بيرون آور واز سوى خود، براى : گويند

) 255.) (ما سرپرست وياورى قرار بده

پيروزى وشكست

از مفاهيمى كه در زندگى انسانها نقش ايفا مى كند، دريافت وديدگاهى است كه نسبت به 

در يك مبارزه هدفدار، وقتى اهداف مبارزان تاءمين شود پيروزند، . پيروزى وشكست دارند

فها هرچند در زمانى ديرتر يا حتّى نسل تحقّق هد. هرچند خودشان فتح نظامى به دست نياورند

از سوى ديگر، در هر مقطع زمانى، . آينده اگر صورت پذيرد، براى مبارزان، پيروزى است

نيز يك پيروزى است ) عمل به وظيفه(تكليفى كه بر دوش انسان است اگر عملى شود، 

. هرچند به شكست ظاهرى بيانجامد



ى حق وبقاى دين ونهى از منكر ومبارزه در راه عزت و امام حسين عليه السالم هدفى جز اعتال

به اين هدف نيز رسيد، هرچند خود ويارانش در عاشورا به شهادت . كرامت انسانى نداشت

رسوا ساختن چهره تزويرگرانه امويان، شكستنِ جو رعب ووحشت در قيام عليه سلطه . رسيدند

سالم ومسلمين، پديد آمدن انگيزه هاى جور، دميدن روح احساس تعهد ومسؤوليت در برابر ا

جهاد ومبارزه در راه حق، همه از اهداف حسينى در نهضت عاشورا بود واينها همه تحقّق 

. پس امام حسين، چهره پيروز نبرد عاشوراست. يافت

پيروزى خون بر شمشير از همين نوع . پس چنان نيست كه پيروزى، تنها غلبه نظامى باشد

روزى در مدينه، ابراهيم بن طلحه از امام زين العابدين عليه السالم . استپيروزيهاى راستين 

: سؤال كرد كه در ماجراى عاشورا چه كسى غالب وپيروز است؟ امام فرمود

نِ الْغالِبم رِفتَع ،اَقِم لوةِ فَاَذِّنْ والص قْتخَلَ و256) (اِذا د (

!  خواهى شناخت كه پيروز كيستچون وقت نماز فرا رسيد، اذان واقامه بگو،

اين همان پيروزى در قالب تحقّق اهداف است، هرچند ديدگان ظاهربين آن را پيروزى 

. نبينند

از منظر ديگر، آنان كه زندگى را همراه با عقيده پاك ودرست مى گذرانند ودر راه آن عقيده 

يكى از ) حدى الحسنَيينِاِ(فداكارى هم نشان مى دهند، اينان پيروزند وبه تعبير قرآن به 

) 257.(دوپيروزى مى رسند، چه كشته شوند، چه غلبه يابند

در ديد عاشورايى، شهيدان اين راه پيروزند، چون شهادت، فوز اكبر ورستگارى عظيم است 

وبازماندگانِ از كاروان شهادت، حياتِ بى فتح دارند، چرا كه از نصرتِ حق كوتاهى كرده اند 

 تلختر از اين؟ سيد الشهداء عليه السالم هنگام خروج از مدينه، قلم و كاغذى وچه شكستى

نامه، پس از . طلبيد وجمله اى كوتاه كه يك دنيا عظمت وپيام بلند در آن نهفته بود، نگاشت

: نام خدا خطاب به بنى هاشم، تنها همين جمله بود

 ...) و تُشْهِداُس نْ لَحِقَ بى مِنْكُمالمفَاِنَّ مالس و ،لُغِ الْفَتْحبي لَم نْ تَخَلَّف258.) (م (

نمى ) فتح(مى رسد وهركس هم تخلّف كند وبازماند، به ) شهادت(هركه به من بپيوندد، به 

!رسد، و السالم

زندگيهاى بى مرگ

وبه با آنكه شهيد نيز جان مى دهد وكشته مى شود، اما از نوعى حيات برتر برخوردار مى شود 

بل اَحياء عِنْد ربهِم : (... تعبير قرآن، زنده جاويد مى شود ونزد خداوند، روزى مى خورد



براى همه، جان دادن لحظه پايان زندگى محسوب مى شود، اما براى شهدا، نه ) 259) (يرْزقُونَ

. دگار استتنها لحظه پايان نيست، بلكه آغاز مرحله اى متعالى تر و برخوردار از رزق پرور

به . دست مى يابند) زندگى بى مرگ(آنان كه در راه خدا زندگى خود را فدا مى كنند، به 

): قدس سرّه(تعبير امام خمينى 

) 260.) (شهادت در راه خداوند، زندگى افتخارآميز ابدى وچراغِ هدايت براى ملّتهاست(

ى وارشادند، مرگ شهيدان همين اگر انسانها در دوران حيات مادى، منشاء اثر وحركت وبيدار

تاءثير را دارد وجان باختگان راه خدا، پس از شهادت نيز همچنان مشعل هدايت و راهگشاى 

انسانها والهام بخش حركت اند اين نيز نوعى زندگى بى مرگ است كه از عاشورا مى توان 

: باز به تعبير حضرت امام درباره اين زندگانىِ بى مرگ. الهام گرفت

ك ما شاهد آنيم كه سبكباالن عاشق شهادت، بر توسن شرف وعزّت به معراج خون اين(

تاخته اند ودر پيشگاه عظمت حق ومقام جمع الجمع به شهود وحضور رسيده اند وبر بسيط 

ارض، ثمرات رشادتها وايثارهاى خود را نظاره مى كنند كه از همت بلندشان جمهورى 

ر اوج قلّه عزّت وشرافت، مشعلدار هدايتِ نسلهاى تشنه است اسالمى ايران پايدار وانقالب ما د

) 261.) (وقطرات خونشان سيالبى عظيم وطوفانى سهمناك را برپا كرده است

ماندگارى راه ورسم شهداى كربال نيز . خداوند، بقاى نام وياد شهيدان را تضمين كرده است

ز كربالكوچ مى دادند، امام سجاد فرداى عاشورا كه اسراى اهل بيت را ا. در همين مسير است

زينب كبرى اورا دلدارى ومژده مى داد كه مردمى به دفن . عليه السالم بسيار بى تابى مى كرد

اين اجساد مطهر خواهند شتافت ودر كربالنشانى بر افراشته خواهد شد وآثار قبر حسين عليه 

 تالش سخت السالم با گذشت شب وروز هرگز محوونابود نخواهد گشت وعلى رغم

سردمداران كفر وپيروان گمراهى براى محوآن، پيوسته آثار آن برجسته تر و واالتر خواهد 

) 262.(شد

حضرت زينب، بار ديگر در شام وبارگاه يزيد، به همين نكته اشاره فرمود ودر سخنرانى پر 

 به آن شور وافشاگرانه اش بعد از بر شمردن جنايتهاى سپاه يزيد ودشمنان اهل بيت، خطاب

: طاغوت كرد وفرمود

) 263...) (فَكِد كَيدك و اسع سعيك و ناصِب جهدك فَواللّهِ التَمحوذِكْرَنا و التُميت وحينا(

هرچه مى توانى نقشه بكش وتالش كن وبكوش، به خدا سوگند ياد ما محوشدنى نيست 

!ووحىِ ما را هم نمى توانى از ميان بردارى



افت شهادتشر

در ديد . ، جهت دهنده عمل وموضع آنان است)حيات(نحوه تلقّى انسانها از زندگى ومفهوم 

عاشورائيان، حيات در محدوده تولّد تا مرگ خالصه نمى شود، بلكه امتداد وجودى انسان به 

با اين حساب، فرزانه كسى است كه به سعادت آن دنيا . دامنه قيامت وابديت كشيده مى شود

. بينديشد ونعمت ابدى را به برخوردارى موقّت اين دنيا ترجيح دهد

. از همين رهگذر، حمايت ويارى دين واطاعت از ولى خدا، زمينه ساز سعادت ابدى است

. شرافت در حمايت از حجت خداست، هرچند به كشته شدن در اين راه باشد

ى در كربالاز امام حسين عليه وقت. حبيب بن مظاهر يكى از صاحبان اين ديد وبصيرت است

برود وآنان را به نصرت امام فراخواند ) بنى اسد(السالم اجازه مى گيرد كه به ميان قبيله خود 

من بهترين چيزى را كه هركس براى : وامام اجازه مى دهد، شبانه نزد آنان رفته ومى گويد

مى كنم كه پسر دختر قوم خودش به ارمغان مى برد، براى شما هديه آورده ام، دعوتتان 

سپس ضمن ترسيم وضعيت كربالودر محاصره بودن امام، به آنان .... پيامبرتان را يارى كنيد

به خدا سوگند . مى گويد در راه نصرت اواز من اطاعت كنيد تا به شرافت دنيا وآخرت برسيد

رسول هريك از شما در راه خدا در ركاب پسر پيامبر شهيد شود، در درجات عالى همراه 

آنان هم تصميم مى گيرند كه به يارى امام آيند، ولى با جلوگيرى سپاه .  خواهد بود9خدا

) 264.(عمرسعد روبه رومى شوند

. اين ديدگاه حبيب، نسبت به حيات وشرافت ومعنى بخشيدن به زندگى است

وفا (ان قرآن كريم، از كسانى كه با فداكارى، جان خود را در راه خدا فدا مى كنند، به عنو

مِنَ الْمؤْمِنينَ رجالٌ صدقُوا م : (ياد مى كند) صادقان بر سر عهد الهى(و) كنندگان به پيمان

اين نيز شرافتى است كه شهيدان از آن برخوردارند وآگاه دالن ) 265) (اعاهدوااللّه علَيهِ

باور را دركالم نمونه اى ديگر از اين . عمرى براى دست يافتن به آن لحظه شمارى مى كنند

وقتى حضرت از آنان خواست كه هركه مى خواهد برود، سخن جملگى . ياران امام مى بينيم

: آنان اين بود

) تِكجرفى د كعالتَرضى اَنْ نَكُونَ ماَو ،كعشَرَّفَنا بِالْقَتْلِ م و رِكنا بِنَصلِلّهِ الَّذى اَكْرَم دماَلْح

) 266) (؟ياَبنَ رسولِ اللّهِ

خدايى را سپاس كه كرامت يارى تورا به ما عطا كرد وما را به وسيله كشته شدن در ركاب 

آيا نمى پسندى كه ما نيز در درجه ورتبه توباشيم؟ ! اى پسر پيامبر. توشرافت بخشيد



وقتى برايش قطعى . حرّ بن يزيد، نمونه ديگرى از اين بصيرت را در صبح عاشورا نشان داد

سپاه عمر سعد با حسين عليه السالم خواهند جنگيد، تصميم گرفت به امام بپيوندد، شد كه 

وقتى مهاجر بن اوس در اين باره با اوسخن مى گفت، . هرچند در اين راه، جانش را بدهد

به خدا سوگند من خود را ميان بهشت وجهنّم مخير مى بينم، هرگز : جواب حرّ چنين بود

اِنّى و اللّهِ اُخَيرُ نَفْسى (خواهم داد، هرچند قطعه قطعه وسوزانده شوم چيزى را بر بهشت ترجيح ن

رِّقْتوح تقُطِّع لَونَّةِ شيئا ولَى الْجع الاَخْتار النّارِ، و نَّةِ ونَ الْجيسپس حركت كرد ) 267) (ب

.وبه سمت امام آمد واز ياران اوشد ودر راه دفاع از حضرت به شهادت رسيد

شهادت طلبى

در شرايطى كه انسانها اغلب براى زنده ماندنِ بيشتر تالش مى كنند، كسانى هم هستند كه به 

خاطر درك متعالى ترى از فلسفه حيات ومقام وااليى كه شهيدان راه خدا دارند، حاضرند جان 

ى كه به چنين روحيه ا. خود را فدا كنند واز شهادت در راه مكتب ودين خود استقبال كنند

مرگ در راه خدا، . گفته مى شود) شهادت طلبى(همراه با رهايى از تعلّقات دنيوى است، 

. معامله اى پرسود با آفريدگار است، يعنى جان فداكردن وبه بهشت جاويد رسيدن

، آنان را چنان بار )اِحدى الْحسنَيينِ(اسالم با مسلّح كردن پيروان با ايمان خويش به ديدگاه 

ورد كه در ميدانهاى جنگ نيز، چه بكشند وچه كشته شوند، پيروزند وبه نيكويى دست مى آ

اولياء دين وپيروان خالص آنان اين روحيه را داشتند، از اين رواز بذل جان در راه . يافته اند

. اسالم مضايقه نمى كردند

خود آن حضرت . ودصحنه عاشورا، جلوه شهادت طلبى ياران با ايمان امام حسين عليه السالم ب

وقتى امام مى خواست از مكّه حركت كند، با خواندن خطبه . نيز پيشتاز والگوى اين ميدان بود

اى كه از زيبايى مرگ در راه خدا براى جوانمردان سخن مى گفت، از افراد خواست هركس 

: شهادت طلب است وآمادگى بذل جان وخون دارد، همراه ما بيايد

) 268) (فينا مهجتَه فَلْيرْحلْ معنامنْ كانَ باذِالً (

، در گفتگويى كه )اِنّا لِلّهِ و اِنّا اِلَيهِ راجِعونَ(در ميان راه، وقتى در پى ديدن خوابى وگفتن 

وقتى ما بر حقّيم، : پسرش على اكبر عليه السالم با پدر داشت، على اكبر عليه السالم به اوگفت

. اين نيز تفكّر شهادت طلبانه فرزند امام است) النُبالى بِالْموتِاِذا (پس چه باك از مرگ؟ 



تعبير امام حسين عليه السالم از اينكه اگر ناچار، مرگ براى همگان حتمى است، پس چه 

للّهِ فَاِنْ تَكُنِ اال¥بدانُ لِلْموتِ اُنشِاءت، فَقَتْلُ امرِءٍ بِالسيفِ فِى ا(بهتر كه به صورت شهادت باشد 

. شاهد ديگرى از اين روحيه در امام است) 269) (اَفْضَلُ

پس از برخورد با حرّ وممانعت اواز رفتن حضرت به كوفه، با استشهاد به شعرى چنين اظهار 

: كرد

) 270) (اِذا مانَوى خيرا و جاهد مسلِما *** ساَمضى و ما بِالْموتِ عار علَى الْفَتى(

مرگ، براى يك جوانمرد ننگ نيست، وقتى كه انگيزه خير داشته باشد پيش مى روم و

. ومسلمانانه جهاد كند

در نقل ديگرى آمده است كه پس از اشاره به آن اشعار، ضمن آسان شمردن مرگ در راه 

آيا مرا از مرگ مى ترسانى؟ تيرت به خطا رفته وگمانت بيهوده : عزّت واحياى حق، فرمود

مرْحبا بِالْقَتْلِ فى (... ين نيست كه مرا بكشيد، آفرين به مرگ در راه خدا شما بيش از ا. است

نيز كالم نورانى سيد ) 272) (ع ادةً+++الاَرى الْموت اِالّس(شعار جاودانه ) 271) (سبيلِ اللّهِ

. الشهدا عليه السالم است

زشمند وستودنى است و مردم استقبال از مرگ در راه عقيده وآرمان، نزد ملّتهاى ديگر هم ار

آزاده چنين مرگى را تقديس وتمجيد مى كنند وآن را برتر از زندگى مذلّت بار وزير بار ستم 

مرگ سرخ، نوع كمال يافته ترى از حيات است وشهدا . وهمراه با ننگ وپستى مى شمارند

يارانش .  رفتحسين بن على عليه السالم آگاهانه به استقبال اين مرگ سرخ. زندگان جاويدند

اگر در اظهارات ياران امام حسين عليه السالم در شب . نيز مانند خود اوشهادت طلب بودند

عاشورا دقّت شود، اين روحيه در گفتارشان موج مى زند وهر يك برخاسته، عشق خود را به 

با آنكه . كشته شدن در راه خدا ودر حمايت از فرزند پيامبر ومبارزه با ظالمان ابراز مى كردند

: حضرت بيعت خويش را از آنان برداشت كه هركه مى خواهد برود، اما سخنشان چنين بود

)كعشَرَّفَنا بِالْقَتْلِ م و رِكنا بِنَصلِلّهِ الَّذى اَكْرَم دم273.) (اَلْح (

سپاس خدايى را كه با يارى كردن توما را گرامى داشت وبا كشته شدن همراه تو، ما را 

. فت بخشيدشرا

حتى نوجوانى چون حضرت قاسم نيز مرگ را شيرين تر از عسل مى دانست واز آن استقبال 

. مى كرد



وقتى احساس كرد خواهرش زينب در شب عاشورا . امام نيز آنان را همين گونه مى شناخت

به خدا: اندكى ناآرام است ودر پايدارى ياران ترديد دارد، امام حسين عليه السالم فرمود

سوگند آنان را آزموده وامتحان كرده ام، اينان شهادت طلبانى هستند كه به مرگ انس گرفته 

) 274.(اند، همان گونه كه كودك، به پستان مادرش ماءنوس است

: به آنان فرمود. در همان شب، حضرت عباس عليه السالم در جمع بنى هاشم سخن مى گفت

صبح كه شد، نخستين كسانى كه به مبارزه . وش ماستياران امام، غريبه اند وبار سنگين بر د(

ما پيشتاز شهادت مى شويم، تا مردم نگويند كه بنى هاشم، اصحاب را . مى شتابد شما باشيد

بنى هاشم همه تيغ ها .) جلوانداختند وخودشان پس از كشته شدن اصحاب به ميدان رفتند

) 275.(آهنگى هستيم كه تويىما بر همان تصميم و: راكشيدند وبه عباس بن على گفتند

در يكى از نيايشهاى امام حسين عليه السالم در همان روز . اين، فرهنگ اهل بيت است

: عاشورا چنين مى خوانيم

وددت اَنْ اُقْتَلَ و اُحيى سبعينَ اَلْف مرَّةٍ فى طاعتِك ومحبتك، سِيما اِذا كانَ فى ! اِلهى و سيدى(

) 276...) (نُصرَةُ دينِك و اِحياء اَمرِك و حِفظُ ناموسِ شَرْعِكقَتْلى 

دوست دارم كه كشته شوم وزنده گردم، هفتاد هزار بار، در راه طاعت ومحبت تو، ! خدايا

بخصوص اگر در كشته شدنم نصرتِ دين تووزنده شدن فرمانت وحفظ ناموس شريعت 

. تونهفته باشد

: مثل امام حسين عليه السالم كه فرمود. نوينى از مرگ وزندگى دارندشهادت طلبان، تفسير 

) 277) (موت فى عِزٍّ خَيرٌ مِنْ حياةٍ فى ذُلٍّ(مرگ با عزت بهتر از زندگى با ذلت است 

براحتى حاضرند شرافت شهادت در راه حق را بر زندگى چند روزه وگذرا اما در ننگ و 

ن بن على به آنان اين بود كه مرگ، تنها پلى است كه شما آموزش حسي. بدنامى ترجيح دهند

فَما الْموت (را از سختى وتنگناى دنيا به وسعت آخرت ونعمتهاى ابدى در بهشت مى رساند 

با چنين ديدى بود كه در صبح عاشورا با آغاز تيراندازى از سوى سپاه ). 278...) (اِالّ قَنْطَرَةٌ

برخيزيد به سوى مرگى ! خدا رحمتتان كند:  خويش فرمودعمرسعد، حضرت خطاب به ياران

واين در واقع ) 279) (قُوموا رحِمكُم اللّه اِلَى الْموتِ الَّذى البد مِنْه.(كه چاره اى از آن نيست

. فراخوانى به سوى حيات بود، حياتى جاويدان در سايه مرگ سرخ

امامان نيز اين رهنمود را با .  بيت زنده ساختعاشورا، فرهنگ شهادت طلبى را در پيروان اهل

زائران قبور شهدا وحرم حسينى نيز اين . الهام از عاشورا به ياران وپيروان منتقل مى كردند



امروز . عشق به شهادت وآرزوى كشته شدن در ركاب امام ودر راه خدا را بر زبان مى آوردند

: كنيم كهنيز ما در زيارتنامه ها اين جمالت را اظهار مى 

) 280).(كاش من نيز با شما شهيدان بودم وبه رستگارى بزرگ مى رسيدم(

پيام شهادت طلبى عاشورا را، رزمندگان اسالم وشهيدان انقالب اسالمى وجبهه هاى دفاع 

) قدس سره(امام خمينى . مقدس به خوبى دريافتند واز آن در مبارزه با ستم وتجاوز سود بردند

حياى اين فرهنگ در جامعه انقالبى ما نقش داشت وجوانان را حسينى بيش از همه در ا

. وعاشورايى بار آورد

در سخنان وپيامهاى حضرت امام، نمونه هايى از همان روح حسينى وعاشورايى را مى بينيم، 

: كه مجموعه اين سخنان، خود كتابى مبسوط مى شود، ناگزيريم چند جمله را مرور كنيم

اتب بهتر از زندگى سياه است وما امروز به انتظار شهادت نشسته ايم تا مرگ سرخ، به مر(

) 281.) (فردا فرزندانمان در مقابل كفر جهانى با سرافرازى بايستند

من خون وجان نا قابل خويش را براى اداى واجب حق وفريضه دفاع از مسلمانان آماده (

) 282.) (ساخته ام ودر انتظار فوز عظيم شهادتم

سرخ شهادت، خطّ آل محمد وعلى است واين افتخار از خاندان نبوت وواليت به ذريه خط (

) 283.) (طيبه آن بزرگواران وبه پيروان خطّ آنان به ارث رسيده است

در اين انگيزه است كه همه اولياء، شهادت را در راه آن به آغوش مى كشند ومرگ سرخ را (

.)  در جبهه ها جرعه اى از آن را نوشيده وبه وجد آمده انداَحلى مِنَ العسل مى دانند وجوانان

)284(

دنيا خواب است وآخرت بيدارى

هم دنيا در حقيقت، رؤيايى بيش نيست وعالم بيدارى در آخرت است، هم اغلب انسانها در 

معيار سعادت وخوشبختى در آخرت است كه حيات . دنيا خوابند وچون بميرند، بيدار مى شوند

امام حسين عليه السالم، تلخ و شيرين . آنجاست، نه در دنيا كه به خواب شبيه تر استواقعى 

دنيا را خواب مى داند وبيدارى را در آخرت مى داند وفوز ورستگارى يا شقاوت وتيره بختى 

خِرَةِ و الْففائِزُ اِنَّ الدنْيا حلْوها ومرُّها حلُم و االِْنْتِباه فِى االَّْ: (را نسبت به آخرت حساب مى كند

) 285).(منْ ف از فيه ا و الشَّقِى منْ شَق ى فيه ا

بر اساس اين ديدگاه، آنكه به وسعت آخرت دل ببندد، دنيا را تنگ ومحدود مى بيند و مرگ 

را پل عبور از تنگناى دنيا به گستره آخرت مى شناسد وتالش خويش را مصروف آن مرحله 



 عليه السالم نيز به اصحاب خويش، ضمن دستور به پايدارى و صبر، سيدالشهدا. مى سازد

يادآور مى شد كه مرگ، پل عبور به آخرت است وپس از گذر از آن، به بهشت گسترده و 

فَما الْموت اِالّ قَنْطَرَةٌ تَعبرُ بِكُم عنِ الْبؤْسِ و الضَّراءِ اِلى الْجنانِ : (نعمتهاى بى پايان مى رسند

) 286) (الْواسِعةِ وژ النَّعيمِ الدائِمِةِ

اما اگر . آنان كه آخرت را نشناسند يا نبينند، انتقال از دنيا به آخرت نيز برايشان دشوار است

بصيرت وبينش باشد وانسان در همين دنيا، آخرت را مشاهده كند، اين بينش شهودى، انتقال 

نحوه شناخت از دنيا . دنيازدگى چيره مى شودبه آخرت را آسان مى سازد وآخرت گرايى، بر 

. وآخرت وپيوند اين دو، سهم عمده اى در نحوه عمل انسان دارد

سيد الشهداء عليه السالم از كربال، در نامه اى كه به محمد حنفيه وبنى هاشم مى نويسد، چنين 

: مى فرمايد

 ...)كاء تَكُنْ و نْيا لَمفَكَاَنَّ الد دعا باَمالَّسالم تَزَلْ و 287).(نَّ اال خِرَةَ لَم (

! گويا دنيا از اول نبوده است وگويا آخرت همواره بوده است

شناختى اينگونه نسبت به دنيا وآخرت، وسريان دادنِ جلوه هاى آخرت حتّى به دنيا، سبب مى 

 كوچيدن از آن، شود كه آن حضرت دنيا را آنگونه ناپايدار وغير قابل اعتماد ببيند كه براى

. لحظه شمارى كند

پيامهاى عرفانى

) تبيين(پيامهاى عرفانى 

گذشتن از پوسته دين ورسيدن به لب ولبابِ مكتب انبيا، در گرومعرفت واالتر وجان پاكتر 

. است) هستى آفرين(وعشق برتر به 

اين .  است)عشق به خدا(در مكتب وحى، آنچه بيشترين وباالترين جايگاه ارزشى را دارد، 

محبت، از معرفت سرچشمه مى گيرد وآن كه خدا را شناخت، در اوفانى مى شودو محبت آن 

محبوب ازلى وابدى، سلطان اقليم وجودش مى شود واوست كه فرمان مى راند وعبد، عاشقانه 

. ومشتاقانه اطاعت وامتثال مى كند

 پديد مى آيد ونتيجه آن، بعد عرفانى دين، دلدادگى ويژه اى است كه ميان بنده وخالق

، و اين )قرب به حق(، )اطمينان نفس(، )يقين(، )اخالص(، )شوق(، )تسليم(، )رضا(، )صبر(

) او(در سايه اين تجلّى الهى است كه بنده، خودى نمى بيند وجز . گونه جلوه هاى مقدس است

. اورا نمى جويد) پسند(را نمى شناسد وجز 



م ستيزى وقيام براى اقامه عدل وقسط، بعد عرفانى دارد ومتعالى عاشورا، به جز بعد حماسى وظل

ترين درسهاى عرفان ناب را مى آموزد وجز در كربال وصحنه هاى الهام گرفته از عاشورا 

كجا مى توان تلفيق حماسه وعرفان را يافت؟ 

 عاشورا را برخى از مؤلّفان ومقتل نويسان هم كه به حادثه عاشورا پرداخته اند، يا شاعرانى كه

از بعد عرفانى به اين حماسه ) همچون عمان سامانى در گنجينة االسرار(به نظم كشيده اند 

خط پيامبران (پيام عرفانى عاشورا نيز، راه ورسم سلوكِ خداپسندانه ومنطبق با . نگريسته اند

حق وباطل را بيان مى كند وخطّ بطالنى بر عرفان صوفى منشانه ودور بودن از صحنه ) وامامان

.وعمل به تكليف اجتماعى است

عشق به خدا 

از واالترين وزالل ترين حاالت جان آدمى، عشق به كمال مطلق ومعبود حقيقى، خداى متعال 

نحوه حيات و شهادتشان نيز . پيشوايان الهى اين عشق را در باالترين درجه اش داشتند. است

. گوياى آن است

، تعينى نمى بينند وپيوسته در انتظار لحظه رهايى از قفس صاحبان چنين عشقهايى، براى خود

را هم در پى دارد واين ) فناى فى اهللا(چنين عشقى . تن وزندان خاك وپيوستن به خداوندند

فنا وجذبه، سبب مى شود كه جز ذاتِ احدى وجز رضاى خالق، چيزى را به حساب نياورد واز 

ن از همه چيز براى خدا، يكى از جلوه هاى گذشت. هرچه كه مانع اين وصال گردد، بگذرد

. فداكردن جسم براى تعالى جان، جلوه ديگر آن است. همين عشق عرفانى به خداست

: اگر از آن حضرت، اين شعر نقل شده است كه

) و اَيتَمت العِيالَ لِكَى اَراكا*** تَرَكْت الْخَلْقَ طُرّا فى هواكا (

 ورضا نيز ثمره همين عشق ومجذوبيت نسبت به آن يگانه مقام سلم. در همين معناست

برافروخته تر شدن چهره امام حسين عليه السالم هرچه كه به لحظه شهادت . محبوب است

ياران آن حضرت نيز شوق ديدار خدا . نزديك مى شد، نشانه ديگرى از اين عشق برين است

. اه عروس شهادت بودندوجنّت را در دل داشتند كه آنگونه بى صبرانه چشم به ر

يكى از شاعران بلند پايه، كه به حادثه عاشوراى حسينى از زاويه عرفانى وعشق به خدا نگاه 

اوبا همين تحليل به حماسه حسينى ) گنجينة االسرار(ديوانِ . است) عمان سامانى(كرده است، 

. نظر دارد



شق الهى مى بيند وپياپى جام عمان، حسين بن على عليه السالم را سرمست از شراب شوق وع

اورا موجى برخاسته از دريا مى داند كه محوحقيقت خداست . محبت وبالى بيشترى مى خواهد

) خود(ست دست مى شويد و) او(ومى خواهد به همان دريا بپيوندد ودر اين راه، از هرچه جز 

هم غلبه مى ) تعين واال(را قربانى مى كند ودر ديدار با على اكبر كه عازم ميدان است، بر اين 

كند وحال كه هيچ پرده اى از تعين وسد راهى جز اوباقى نمانده است، اجتهادى بيش از اندازه 

وبى حجاب، با خدا روبه روگردد ودر جدالِ عقل ) كان يكى را نيز بردارد ز پيش(دارد 

زنِ (با آن وعشق، سپاه عشق را غالب مى سازد ودر وداع آخرين با خواهرش زينب، وقتى 

: مواجه مى شود، از اومى خواهد كه حجاب وصل نشود) مردآفرين روزگار

: اين سخن آهسته در گوشش كشيد*** همچوجان خود در آغوشش كشيد 

يا كه آه دردمندان شبى؟ *** كاى عنان گير من، آيا زينبى؟ 

) 288(راه عشق است اين، عنانگيرى مكن  *** پيش پاى شوق، زنجيرى مكن

وسراسر عاشورا وصحنه هاى رزم فرزندان وياران، جلوه اى از اين جذبه معنوى و عشق برين 

اى به درگاه دوست است، تا رضاى اوتاءمين ) هديه(است وشهادت ياران وعزيزان، هركدام 

. شود وبه بزم قرب، بار دهد

 داشت و اين مشرب عرفانى وعشق به خدا در جبهه هاى دفاع مقدس در ايران نيز تجلّى

رزمندگان عارف وصاحبدل، ره صد ساله را يك شبه مى رفتند وبه تعبير حضرت امام خمينى 

كه شهادت را در ذائقه اولياى الهى شيرين تر از عسل مى دانست و معتقد بود كه ) قدس سره(

جوانان در جبهه ها جرعه اى از آن را نوشيده وبه وجد (از اين شراب طهور معرفت وعشق، 

بر توسن شرف وعزّت به (وشهدا را سبكباالن عاشق شهادت مى دانست كه ) 289) (اندآمده 

.) معراج خون تاخته اند ودر پيشگاه عظمت حق ومقام جمع الجمع، به شهود وحضور رسيده اند

ودر مورد توصيف ناپذيرى جذبه هاى روحانى بسيجيان عاشق شهادت با قلم وبيان مى ) 290(

: فرمود

 الهى عرفانى وآن جلوه معنوى ربانى كه جانها را به سوى خود پرواز مى دهد لكن آن بعد(

) وآن قلبهاى ذوب شده در تجلّيات الهى را با چه قلم وچه هنر وبيانى مى توان ترسيم كرد؟

)291(

بالوابتال 



. بال، رنج وسختى وگرفتاريهايى است كه در زندگى ودر راه عقيده براى انسان پيش مى آيد

، گرفتار شدن به اين محنتها ورنجهاست وثمره آن نوعى آزمايش خلوص و پاك شدن از ابتال

. نيتهاى ناسالم وانگيزه هاى غير الهى است

غير از مفهوم درد ورنج وگرفتارى، كه بايد از آن به خدا پناه برد واز خدا عافيت طلبيد، و 

 وتبعيت وايمان افراد است، غير از معناى آزمون وامتحان، كه براى تشخيص ميزان اطاعت

مفهوم عميق تر وعرفانى ترى هم دارد وآن عبارت است از دوست داشتنِ رنج و سختى در راه 

. رضاى دوست وتحمل عاشقانه محنتها وشدايد، براى دست يافتن به قرب الهى

اينگونه بال، از سوى خداوند، لطفى به بندگانش محسوب مى شود وتحمل آن نشانه عشق 

. از بعد عرفانى نزديك است) تسليم(و) رضا(ق ايمان عبد نسبت به خداست وبه مفهوم وصد

چرا جام مرا بشكست ليلى *** اگر با ديگرانش بود ميلى

در روايات بسيارى بالبراى دوستان خدا مطرح شده است واز اين ديد، هركه به خدا نزديكتر 

. باشد، محنت وبالى بيشترى هم خواهد چشيد

جام بالبيشترش مى دهند  *** كه در اين بزم مقرّب تر استهر

براى برخى كه كم ظرفيت وناخالص اند، بالوگرفتارى در راه ايمان، آفت است وآنان را از 

اينان كسانى اند كه حتى ديندارى شان با انگيزه هاى دنيايى و مادى . راه حق بيرون مى برد

: ه به چنين كسانى مى فرمايدامام حسين عليه السالم در اشار. است

اَلنّاس عبيد الدنْيا و الدينُ لَعِقٌ على اَلسِنَتِهِم يحوطُونَه مادرت معايِشُهم فَاِذا محصوا بِالْبالءِ قَلَّ (

) 292) (الديانُونَ

دين بگردد، در مردم بنده دنيايند ودين بر زبانشان مى چرخد وتا وقتى زندگيهايشان بر محور 

. آزموده شوند، دينداران اندك مى شوند) بال(پى آنند، اما وقتى به وسيله 

اما عارفان با ايمان، نه تنها از بالنمى گريزند، بلكه آن را نشانه لطف الهى وسبب پاكى روح 

امام ) 293.(وجان وتصفيه عملها مى دانند وبه خاطر فضيلت وپاداش آن، به استقبالش مى روند

: صادق عليه السالم مى فرمايد

) 294) (اِنَّ اللّه اِذا اَحب عبدا غَتَّه بِالْبالءِ(

. خداوند هرگاه بنده اى را دوست بدارد، اورا غرق در بالمى كند

در احاديث، اينگونه بالها، هديه اى از سوى خدا يا ارتقاء درجه نزد پروردگار محسوب شده 

ت ابتالبه تناسب قوت ايمان بيان شده است واز اين رواست خداى متعال، حضرت على وشد



عليه السالم را به بالها ورنجهايى ويژه مبتالساخت كه هيچ يك از اولياى خودش را به آن 

) 296.(وصبر بر بالنيز اجر شهيد دارد) 295.(مبتالنكرده است

ر مناجاتى كه در آخرين از اين ديدگاه است كه سيد الشهداء عليه السالم در روز عاشورا د

لحظات حيات با خدا دارد، پروردگار را هم به نعمتهاى سرشارش مى ستايد، هم به بالى 

) 297) (سابِغُ النِعمةِ حسنُ الْبالءِ: (نيكويش

همچنين روز عاشورا، هنگام آخرين وداع با اهل بيت خويش، ضمن آنكه آنان را آماده تحمل 

خداوند، : ، فرجام خوشى برايشان بازگومى كند و مى فرمايد)عِدوا لِلْبالءِاِستَ(بالورنج مى سازد 

دشمنانتان را با انواع بالها عذاب مى كند، ولى به شما در مقابل اين بالوبه عوض آن، انواع 

نعمتها وكرامتها مى بخشد، پس شكوه نكنيد وچيزى بر زبان نياوريد كه ارزش شما را بكاهد 

) م عنْ هذِهِ الْبليةِ اَنْواع النِّعمِ و الْكَرامةِ فَالتَشْكُوا و التَقُولُوا بِاَلْسِنَتِكُم ماينْقُص قَدركُمو يعوضُكُ(

)298 (

صاحبان همتهاى بلند وعشقهاى پاك به مبداء ومعاد، از بالى الهى باروى خوش استقبال مى 

.رند واز اوانتظار پاداش دارندكنند واين گرفتارى را به حساب خدا مى گذا

ياد خدا 

در آيات . ذكر وياد خدا، در همه مراتب ومراحلش، امرى پسنديده ومورد تاءكيد اسالم است

) 299).(اُذْكُرُوا اللّه ذِكْراً كَثيراً. (قرآن توصيه به ياد فراوان خدا شده است

ه خدا را در ياد داشته باشد ياد، كه يك مرتبه بلند عرفانى است، آن است كه انسان پيوست

واورا حاضر وناظر بر خويش ببيند ودر تنهاترين حاالت هم اورا از ياد نبرد ودر شدايد 

ياد (زنده بودن چراغ . ومصيبتها وبرخورداريها ونعمتها، ربوبيت وواليت الهى را فراموش نكند

در سختيها وگرفتاريها در دل، هم سبب پيشگيرى از گناه مى شود، هم مقاومت انسان را ) خدا

مى افزايد وهم انسان به سرمستى وغرور نمى افتد وهم زمينه ساز ارتقاء روحى وتصفيه اخالق 

. از رذايل وخالى شدن خانه دل از اغيار است

ذكر كامل آن است كه هم زبان انسان به نام و . ذكر، هم مرحله قلبى دارد، هم مرتبه زبانى

سبيح بگويد ونام آن محبوبِ برين را پيوسته بر زبان آورد، صفات خدا گويا باشد وحمد وت

، قلبش متوجه ذات خداوند باشد واورا از ياد نبرد وخدا را تكيه گاه )ذكر لسانى(هم همراه 

. وپناهگاه ونيروبخش وبينا وشنواى كارها وحرفهايش بداند



بر حمد وشكر و مطرح است، چون هم مشتمل ) ذكر خدا(اين كه نماز در قرآن به عنوان 

. تسبيح الهى است، هم در بردارنده توجه قلبى به معبود

است كه در گفتار ورفتار وحاالت امام حسين عليه السالم ) ياد خدا(عاشورا، مظهرى روشن از 

اين خصلتِ دست پروردگان مكتب قرآن است كه هرگز خدا را در . و ياران اوديده مى شود

. هيچ حالى از ياد نمى برند

سيد الشهداء عليه السالم در بحرانى ترين حاالت وپيشامدها، با ياد خدا آرامش مى يابد واين 

خطبه هايش با نام وياد خداست، داغ . اطمينان قلبى را به ياران وخانواده اش نيز منتقل مى كند

به نمونه هايى از سيره اودر عرصه . شهيدان وشهادت بستگان، زمينه ذكر خدا مى شود

: وجه كنيدكربالت

: وقتى براى اصحابش خطبه مى خوانَد، آغاز خطبه با ثنا وحمد خداست

)الضرّاءِ ولژى السع هدماَح نَ الثَّناء وسلَى اللّهِ اَحثْنى عاءِاء300) (ر (

. خدا را به نيكوترين ستايش، مى ستايم واورا در حالت سرور وغم وراحتى سپاس مى گويم

: شورا، وقتى سپاه دشمن به سوى اومى آيد، مى فرمايددر صبح عا

) 301) (اَللّهم اَنْت ثِقَتى فى كُلِّ كَرْبٍ(

. خدايا در هر گرفتارى، توتكيه گاه منى

امام وياران پاكباز او، شب عاشورا را كه مهلت گرفتند، تا صبح به نماز وقرآن وذكر خدا 

. پرداختند

ج ستختيهاى توان سوز ومدهوش ساز، يك لحظه از ياد خدا غافل امام در روز عاشورا، در او

نبودوگويا خويش را در معرض نگاه پرمهر خداى خود مى ديد وپيوسته نام آن محبوب را بر 

روز : اين كه گفته اند. زبان مى راند وقطره وجودش را به درياى الهى متّصل مى ساخت

الحولَ و : (، خدا را ياد مى كرد وزياد مى گفتعاشورا امام حسين عليه السالم پيوسته ومداوم

حتّى براى . ، شاهد اين ارتباط قلبى دوستدار با دوست است)302) (القُوةَ اِالّ بِاللّهِ الْعلِى الْعظيمِ

وقتى . تحمل پذير كردن سخت ترين مصيبت ها هم، از اهرم ذكر خدا بهره مى گرفت

آن چه تحمل اين :  تير زدند وشهيد كردند، فرمودكودك شيرخوارش را روى دستانش به

مصيبت ودرد را آسان وهموار مى سازد، اين است كه جلوى چشم خداوند است واومى بيند 

). 303) (هونَ علَى ما نَزَلَ بى اَنَّه بِعينِ اللّهِ(وشاهد است 



حظات حيات نيز، تداوم مناجاتهاى عاشقانه امام حسين عليه السالم با معبودش در آخرين ل

به تعبيرهاى مختلف، نجواهاى گوناگونى از آن . همين حاالت روحانى وعرفانى را مى رساند

حضرت در واپسين دم نقل كرده اند، ولى قدر مشترك آنها اين است كه وقتى از زنده ماندن 

ا مى ستود ماءيوس شد ويارانش همه به شهادت رسيدند وخود در قتلگاه بر زمين افتاد، خدا ر

وياد مى كرد ومراتب تسليم ورضاى خويش را ابراز مى نمود وخدا را به عظمت ياد مى كرد 

) 304...).(اَللّهم متَعالِى الْمكانِ، عظيم الْجبرُوتِ(

دست پروردگان امامِ . آميختن حماسه وعرفان وجهاد وياد خدا، از درسهاى عاشورا است

وقتى دستگير شد واورا براى كشتن به .  نمونه، مسلم بن عقيل بوديك. عاشورا نيز چنين بودند

: باالى داراال ماره مى بردند، زبانش به ذكر حق گويا بود و دلش به ياد معبود، ومى گفت

مى گفت واز خدا مغفرت مى طلبيد وبر ) اللّه اكبر(وپيوسته ) اَلْحمد لِلّهِ على كُلِّ حالٍ(

) 305.(، صلوات ودرود مى فرستادفرشتگان وفرستادگان الهى

را به جرم پناه دادن به مسلم وهمكارى با اوبر ضد خليفه دستگير ) هانى(پيش از اونيز وقتى 

: كردند، پيش از شهادت، باز ياد خدا در زبان ودلش بود ومى گفت

) 306!) (بازگشت به سوى خداست، پروردگارا به سوى رحمت ورضوان توپر مى گشايم(

، يكى از شاخصه هاى ذكر است، يعنى در برخورد با حوادث تلخ ومصائب، انسان )جاعاستر(

، اين خطّ سيرِ )اِنّا لِلّه و اِنّا اِلَيهِراجِعونَ(خود را از خدا وبراى خدا وبه سوى خدا بداند وبا گفتن 

ست كه در به تعبير قرآن، اين از اوصاف صابران ا. را اعالم دارد) از اويى وبه سوى اويى(

) 307.(مواجهه با مصيبت وحادثه ناگوار، چنين مى گويند

سيدالشهدا عليه السالم در مسير كربال، وقتى خبر شهادت مسلم بن عقيلوهانى بن عروه را در 

جز اين بار، ) 308).(اِنّا لِلّه و اِنّا اِلَيهِراجِعونَ، رحمةُ اللّهِ علَيهِما: (كوفه شنيد، چنين گفت

. هاى ديگر هم آن حضرت در طول راه استرجاع نمودبار

عامل مهمى در كشيده شدن به گناهان ) خدا فراموشى(از سوى ديگر غفلت از ياد پروردگار و

امام حسين عليه السالم درباره سپاه كوفه كه به كشتن اوكمر بسته بودند، . ومفاسد وظلم است

لَقَدِ : ( چيره شده وخدا را از يادشان برده استروى اين نكته تاءكيد فرموده كه شيطان بر آنان

واين اقتباس از قرآن كريم است كه ) 309) (استَحوذَ علَيكُم الشَّيطانُ فَاَنْساكُم ذِكْرُ اللّهِ الْعظيمِ

را برمى شمارد كه زمينه سپردن زمام ) خدا فراموشى(خداوند، از ويژگيهاى حزب شيطان، 

) 310.( شودطاعت به دست شيطان مى



، هم سازنده اخالق وتعالى بخش روح وجان است، هم سدى در )ياد خدا(اينگونه است كه 

.برابر رخنه شيطان به قلعه دل وسلطه هواى نفس بر اراده ونيت وعمل انسان

فداشدن در راه خدا 

، به براى انسانهاى موحد، چيزى باالتر از آن نيست كه نعمت وجود را در راه رضاى معبود

، نشانه صدق انسان )فدا شدن(آمادگى براى . كار گيرند ودر راه خدا خرج شوند وفدا گردند

) 311.(خدا مشترى جانها ومالهاست ودر برابر آن بهشت مى دهد. در راه محبت خداست

اولياى خدا در برابر پروردگار، براى خود هيچ شاءنى قائل نيستند و اگر دين الهى نيازمند مال 

. وحتّى آبروى آنان باشد، از نثار آن مضايقه اى ندارندوجان 

عزّت وعظمت وارزش دين، تاحدى است كه براى بقاى آن، عزيزترين انسانهاى پاك و 

. حجتهاى الهى فدا مى شوند واين فدا شدن را اداى حقّ الهى مى شمارند

اى دوستاين دست وپا وچشم وسر وجان فد*** دين خدا عزيزتر است از وجود ما 

در دوره اى كه دين خدا در معرض زوال بود وجهالت وغفلت مردم زمينه اين اضمحالل 

در . مكتب شده بود، امام حسين عليه السالم حاضر شد براى بيدارى وآگاهى مردم قربانى شود

: زيارت اربعين مى خوانيم

) 312) (ةِ و حيرَةِ الضّاللةو بذَلَ مهجتَه فيك لِيستَنْقِذَ عِبادك مِنَ الجهال(

. اوخون خويش را در راه تونثار كرد، تا بندگانت را از نادانى وسرگشتگى گمراهى نجات دهد

از اين دوشهيد بزرگوار نهضت امام ) 313(در زيارتنامه مسلم بن عقيل وهانى بن عروه هم 

ت حسين عليه السالم، بعنوان كسانى كه جان خويش را در راه يارى حجت خدا وفرزند حج

ياران ديگر امام نيز همه خود را فداى . خدا ودر راه خدا ورضاى اوفدا كردند، ياد شده است

دين وقربانى راه خدا واحياى اسالم كردند واز زندگى دنيوى به خاطر حق، گذشتند وجاويد 

. شدند

دانش قربانيان اهل حسين بن على عليه السالم وياران وفرزن. حفظ دين خدا قربانى مى خواهد

حضرت زينب سالم اهللا عليها پس از حضور بر بالين سيدالشهداء ودر . بيت در اين راه بودند

، خدايا اين قربانى را )314) (اَللّهم تَقَبلْ مِنّا هذَا الْقُرْبانَ: (كنار جسد قطعه قطعه اوچنين گفت

ياد كرده اند، چرا كه ) ذبيح (در تعابير ديگرى هم از آن حضرت به عنوان. از ما بپذير

. اواسماعيلى بود كه در مناى حق شهيد شد وحيات دين را تضمين كرد



: پيام عاشورا اين است كه. براى ملّتها هم قربانى شدن وقربانى دادن، رمز عزّت وپيروزى است

نِ حرّيت گام برداشته وبرمى دارد، بايد قربانيان بسيارى تقديم آستا) آزادى(ملّتى كه در راه 

آرمان ومكتب و آزادى (كند واگر جامعه اى حاضر به فداكردنِ عزيزانش در راه عزيزترانش 

از عظمت قربانى مى توان به جايگاه رفيع . نباشد، هرگز از ذلّت به عزّت نمى رسد) واستقالل

سيدالشهدا عليه السالم و شهداى. وعظيم چيزى پى برد كه قربانى، در راه آن فدا شده است

امام خمينى . كربالدر راه دين وحق فدا شدند، پس عظمتِ دين خدا از آن آشكار مى شود

: درباره نقش فداكارى امام حسين عليه السالم براى احياى دين خدا مى فرمايد) ره(

سيدالشهدا عليه السالم، نهضت عاشورا را بر پا نمود وبا فداكارى وخون خود وعزيزان خود، (

) 315.) (نجات داد ودستگاه بنى اميه را محكوم وپايه هاى آن را فروريختاسالم وعدالت را 

). 316...) (اسالم، همچوعزيز است كه فرزندان پيغمبر، جان خودشان را فداى اسالم كردند(

امام حسين عليه السالم خود وتمام فرزندان واقرباى خودش را فدا كرد وپس از شهادت (

) 317.) (اواسالم قويتر شد

حضرت . تعابير امام امت درباره فدا شدن وفداكارى ساالر شهيدان در راه خدا فراوان است

امام، روحيه شهادت طلبى وآمادگى براى فدا شدن را كه در ايران اسالمى ودر ميان رزمندگان 

: اسالم بود، بارقه اى از همان روح عاشورايى مى دانست ومى فرمود

كارى خوگرفته است واز هيچ دشمنى وهيچ قدرتى وهيچ ملّت ما اكنون به شهادت وفدا(

) 318...) (هراس، آن دارد كه شهادت، مكتب اونيست. توطئه اى هراس ندارد

خود امام نيز اين شهادت طلبى وآمادگى براى فدا شدن بهر دين را از كربالآموخته بود و مى 

: فرمود

يضه دفاع از مسلمانان آماده نموده من خون وجان ناقابل خويش را براى اداى واجب حق وفر(

) 319.) (ام ودر انتظارفوز عظيم شهادتم

نائل شوم،يا پيشرفت مقصود واقامه عدل وحق، يا ) احدى الحسنيين(من اميدوارم به فوز (

)320).(شهادت در راه آنكه حقّ است

رضا وتسليم

ه اوج محبت ودلدادگى به هم نشان دهند) رضا. (است) رضا(از مراحل باالى عرفان وتوحيد، 

. خداوند است وهم نشانه اخالص كمال ونداشتن هيچ انگيزه اى جز پسند وخواستِ مولى



اهل بيت عليهم السالم در مقابل خواست خدا وتقدير اوكامالً راضى بودند واين را براى خود، 

قانه تحمل مى ، هر مشكل وبالومصيبتى را صبورانه وعاش)رضا(كمال مى دانستند وبا پشتوانه 

در مسائل اجتماعى نيز هرگز پسند ورضايت مردم را بر رضاى الهى ترجيح نمى دادند . كردند

مهم رضاى الهى بود، هر چند . وآنچه تكليف بود عمل مى كردند، چه مردم راضى باشند يا نه

. به خشم مردم بيانجامد

سين عليه السالم كه براى رضاى امام ح. اين نكته در تعاليم قرآن واحاديث بسيار مطرح است

الهى قدم در اين راه گذاشته بود، روحيه كوفيان را چنين ترسيم مى كرد كه آنان خواسته هاى 

الاَفْلَح قَوم آثَرُوا مرضاةَ اَنفُسِهم على مرضاةِ : (دل خويش را بر رضاى الهى ترجيح داده اند

انتقاد از خطيبى كه در كاخ يزيد وپيش اسراى امام سجاد عليه السالم نيز در ) 321).(الخالق

اهل بيت، از يزيد ستايش مى كرد واز دودمان على عليه السالم به زشتى ياد مى كرد، بر سر 

: اوفرياد كشيد كه

اِشتريت مرضاة المخلوقِ بِسخَطِ (واى بر تو، رضاى مردم را به قيمت خشم خدا خريده اى 

) 322) (الخالقِ

ست كه ) رضا(در اين بحث وبخش مورد نظر است، همان بعد متعالى عرفانىِ اما آنچه كه 

. مالك عمل موحدان راستين است وعاشورا جلوه اى از اين فضيلت به شمار مى رود

يكى وصل ويكى هجران پسندد *** يكى درد ويكى درمان پسندد 

پسندم آنچه را جانان پسندد  *** من از درمان ودرد ووصل وهجران

: را در كربالبا هم مرور مى كنيم) رضا(نمونه هاى ديگرى از مقام 

در مسير راه كوفه، ابا عبداهللا عليه السالم پس از برخورد با فرزدق وآگاهى از اوضاع كوفه، 

: فرمود

اگر قضاى الهى بر چيزى نازل شود كه دوست داريم . همواره كار دست خدا بوده وهست(

متهايش سپاس مى گوييم واگر قضاى الهى ميان ما واميدمان فاصله ومى پسنديم، خدا را بر نع

) كه آن را بپسندد(انداخت، باز هم از كسى كه نيتش حق و شيوه اش تقوا باشد دور نيست 

)323 (

اين كالم . از كلمات نورانى امام وخاندان اودر اين سفر بود) رِضَا اللّهِ رِضانا اژهلَ الْبيتِ(شعار 

هم واپسين ) 324.(ام خروج از مكّه به سمت كربالدر ضمن خطبه اى بيان فرمودرا هم هنگ

). اِلهى رِضى بِقَضائِك: (كلماتى بود كه در قتلگاه از حنجر خونين آن امام شنيده مى شد كه



تا پس از شهادتش ) اِرضى بِقَضاءِ اللّهِ(خواهر خويش را نيز به تسليم ورضا دعوت مى كرد 

وقتى هم كه مى خواست از مدينه خارج شود، هنگام . ايى از خود نشان ندهدبى تابى ونارض

: وداع با قبر رسول خدا از خداوند طلب كرد كه آنچه كه رضاى توست، برايم انتخاب كن

)ئَلُكاَس ...رِضى لَك ورى هذا ما همِنْ اَم 325) (ما اخْتَرْت .(

حضرت مسلم بن عقيل در كوفه وقتى . وداين روحيه معنوى در ساير عاشوراييان هم ب

گرفتارشد، باز دم از رضاى الهى مى زد وبه داورى خدا راضى بود ودر هر حال، خدا را حمد 

) 326.(مى گفت

سيدالشهدا عليه السالم وقتى به كربالمى رفت، به سرانجام وسرنوشت ماجرا راضى بود، هرچه 

:( يد ومى فرمودمى د) خير(كه خدا مقدر كرده باشد براى خود 

چه كشته شويم، چه پيروز گرديم، آنچه را خدا بر ايمان مقدر كرده باشد، آن را خير مى 

) 327.) (بينيم

رضاى عبد از خدا ورضاى خدا از عبد، اوج اين كمال است، پسند دوجانبه ورضاى از هر دو 

. ج نهاده شده استسو، در متون زيارتنامه هم به اين مقام ومرتبه شهداى كربالاشاره وار

شهادت مى دهم كه تواقامه نماز وزكات كردى و جهاد : در زيارتنامه حضرت مسلم است

لَقَيت اللّه عزَّ و جلَّو هو عنْك (كرده به شهادت رسيدى در حالى كه خداوندت از توراضى بود 

اى الهى فدا كردى در زيارتنامه هانى مى خوانيم كه جان خويش را در راه رض) 328) (راضٍ

در همين متن، به رضايت خدا از اوهم اشاره ). 329) (بذَلْت نَفْسك فى ذاتِ اللّهِ و مرضاتِه(

. شده است

اينكه يك انسان به مقامى برسد كه خشم ورضاى اوخشم ورضاى خدا باشد، مقام واالترى 

: استسيد الشهدا عليه السالم، با اين وصف در زيارت مطرح شده . است

). 330) (يا منْ رِضاه مِنْ رِضَى الرّحمانِ وسخُطُه مِنْ سخَطِ الرّحمانِ(

خاندان اونيز چنين بودند وپيشامدهاى ناگوار كربالرا به حساب خدا گذاشته وبه اميد اجر 

اين كالم حضرت زينب است كه وقتى در . مى ديدند) زيبا(اوتحمل مى كردند وهمه آن را 

كار خدا را با : ياد در كوفه، والى مغرور با طعنه خطاب به آن بانوى قهرمان گفتمجلس ابن ز

: جز زيبا چيزى نديدم: برادر وخاندانت چگونه ديدى؟ زينب كبرى سالم اهللا عليها پاسخ داد

. واين سخن به شدت والى كوفه را عصبانى ساخت) 331) (ما راءيت اِالّ جميالً(



، سرمايه عظيمى است كه هم وجدان انسانها را )رضا(داشتن مرتبه كار براى رضاى خدا و

همواره آرام وخرسند مى سازد، هم اميد آفرين وحركت زاست وهم ايجاد انگيزه قوى مى 

ملّت ايران در سالهاى انقالب وجنگ، به خاطر رضاى الهى به ميدان رفتند واز شهادتها . كند

هدا وجانبازان هم با روحيه رضامندى، تحمل مشكالت بستگان وخانواده هاى ش. استقبال كردند

: فرمود) قدس سره(امام خمينى . كردند

كسى كه دنبال حق مى رود وبراى رضاى خدا كار مى كند، نبايد به فكر اين باشد كه به (

اوچه گفته اند، يا چه مى گويند؛ بايد خدا را در نظر بگيرد وبراى خدا كار كند، هركس 

) 332.) (د بگويدهرچى مى خواه

: در زمينه افزايش قدرت روحى براى تحمل سختيها وشهادتها هم فرمود

ملّتى كه براى رضاى حق تعالى انقالب كرد وبراى ارزشهاى معنوى وانسانى به پاخاسته است، 

)333) (چه باك دارد از شهادتِ عزيزان وآسيب ديدن نور چشمان وتحمل سختيها؟

فوز 

و رستگار ) فائز(برساند، چنين كسى ) هدف خلقت( زندگى وقتى اورا به تالشهاى انسان در

فوز در فرهنگ دينى آن است كه انسان با بهره گيرى از نعمتهاى خدا و عمر خويش . است

فوز عظيم . بتواند سعادت جاودانه را كه كاميابى آخرت وبهشت است به دست آورد

اال : (به تعبير حضرت على عليه السالم. تورستگارى كامل، رسيدن به كامروايى اُخروى اس

خود آن حضرت وقتى در سپيده دم نوزدهم رمضان ضربت خورد، ) 334) (خِرَةُ فَوز السعداء

، چرا كه براى اولياى الهى، شهادت برترين رستگارى وكاميابى )فُزْت و رب الْكَع»بةِ: (فرمود

. است

ورايى خويش، فوز وسعادت ابدى خود ويارانش را مى امام حسين عليه السالم در حركت عاش

در راه كوفه، وقتى آن حضرت با . ديد، از اين رومشتاقانه به سوى اين هدف مى شتافت

: طرماح مالقات كرد واوامام را از رفتن به كوفه پر آشوب منع مى كرد، امام فرمود

اگر خداوند شرّ وفتنه را از ما . مما با آنان قول وقرارى داريم كه دوست ندارم خُلف وعده كن(

دفع كرد، كه لطف ديرينه اوست واگر همان پيش آيد كه گريزى از آن نيست، آن هم فوز 

) 335) (و اِنْ يكُنْ ماالبد مِنْه فَفَوز و شَهادةٌ اِنْ شاء اللّه: (...وشهادت است

خطاب به همراهان گوشه در سخن ديگرى كه از آن حضرت نقل شده است، در شب عاشورا 

: هايى از فرهنگ حيات وفلسفه مرگ وزندگى وسعادت اخروى را بيان فرمود، سپس افزود



. بدانيد كه تلخ وشيرين دنيا همه اش خواب وخيال است، بيدارى وهشيارى در آخرت است(

فائز ورستگار كسى است كه در آخرت به سعادت برسد وبدبخت كسى است كه به شقاوت 

). 336) (و الفائز منْ فاز فيها والشَّقِى منْ شَقى فيها: (... فتار آيدآخرت گر

نيز گوياى بينش امام ) 337(فَاِنّى الاَرى الْموت اِالّ سعادةً: سخن معروف امام حسين عليه السالم

در مورد مفهوم وماهيت سعادت ورستگارى است كه امام آن را در سايه شهادت در راه خدا 

.  داندمى

اين باور وحقيقت، به اهل ايمان شوق به آخرت وبهشت مى بخشد ووابستگيهايشان را به دنيا 

مى كاهد وسبكبال وشهادت طلب مى شوند وبراحتى جان فداى مكتب وقرآن و ولى خدا مى 

را به خود اختصاص داده اند شهداى ) فائزين(كنند وشايسته ترين چهره هايى كه عنوان 

مام حسين عليه السالم وقتى به بالين حرّ رسيد، ضمن ستايشهايى كه از اوكرد، ا. كرباليند

: اشعارى در ستايش از ايثار ومواسات وصبر اوخواند، از جمله اين بيت كه

) 338) (و فازوا بِالْهدايةِ و الصالح*** لَقَد فازوا الَّذى نَصروا حسينا (

.)  رستگار شدند وبه هدايت وصالح، راه يافتندآنان كه حسين را يارى كردند،(

در زيارتنامه هاى شهداى كربالواباعبداهللا الحسين عليه السالم، به اين تعبير بسيار بر مى خوريم 

كه آنان را كامياب واهل فوز مى شماريم ونيز آرزوى اينكه كاش ما هم در كربالدر ركاب 

از جمله به اين چند نمونه . ابدى مى رسيديمآنان بوديم ومى جنگيديم وبا شهادت، به فوز 

: دقت شود

خدايا شهادت مى دهم كه حسين بن على به كرامت تونائل وفائز شده است، اورا با شهادت، (

) 339.) (گرامى داشته اى وبه اوسعادت بخشيده اى

: وخطاب به شهداى كربالمى گوييم

) ت معكُم فَاءفُوز فَوزا عظيمافُزْتُم واللّه فَوزا عظيما، يالَيتَنى كُنْ(

) 340).(اءشْهد اءنَّكُم الشُهداء والسعداء و اءنَّكُم الْفائِزُونَ فى درجاتِ العلى(

زائر شهداى كربالكه آن به خون خفتگان را شهيد وسعيد وفائز مى شمارد، اين بينش را به 

ت به سعادت، فراتر از كاميابيهاى دنيوى مى زندگى خود هم سرايت مى دهد وديدگاهش نسب

، درسى است كه عاشورا به همه مى )فوز(اين برداشت عميقتر از زندگى وانديشيدن به . شود

.رستگارى، در سايه جهاد وشهادت وجان دادن در راه مكتب و واليت. دهد

اخالص



 در نيت، اخالص اخالص. ، پيام ديگرى از عاشورا است)اخالص(گوهر كمياب وگرانبهاى 

در عمل ومشاركت در نهضت امام حسين عليه السالم، اخالص در جنگيدن در صحنه كربال، 

اخالص در محبت ودوستى ورفتن به زيارت شهداى كربال، اخالص در عزادارى، گريستن، 

. همه از جلوه هاى قابل بحث است... مداحى كردن، مجلس گرفتن و

نهضت عاشورا در طول قرون واعصار است، جوهره اخالص آنچه مهمترين عامل ماندگارى 

خداوند، وعده فرموده كه عمل مخلصان وتالش مخلصانه را تباه نكند . در نهضت عاشوراست

. واجر دنيوى واخروى آنان را كامل عطا كند

صحنه هاى جهاد وكشتن وكشته شدن در تاريخ بشرى وتاريخ اسالم فراوان است، اما آنچه 

صبغة . (ين صحنه ها را جاودانه كرده، اخالص ورنگ الهى وخدايى داشتن استبرخى از ا

. اين رنگ بى زوال، در حماسه عاشورا ديدنى است). اللّه

امام حسين عليه السالم در ضمن خطابه اى مفصل كه پيش از خروج از مدينه ايراد نمود، 

اصالح (ه، انگيزه خالص هرگونه شائبه دنياطلبى ورياست خواهى وجنگ قدرت را رد كرد

: را مطرح ساخت) دينى واجتماعى

تومى دانى كه آنچه از ما بود، هرگز نزاع بر سرقدرت ودنبال كاالى دنيا رفتن نبود، ! خدايا(

بلكه مى خواهيم معالم دين ونشانه هاى مكتب را نشان دهيم وبا ايجاد اصالح در جامعه، 

) 341...) (ودمظلومان ايمن شوند وفرائض وسنن تواجرا ش

: نظير اين سخن را در سخن ديگرى هم فرمود كه

من هرگز به عنوان شورش، خوشگذرانى، سرمستى، فساد انگيزى يا ستم برنخاستم، بلكه براى 

) 342....) (طلب اصالح و امر به معروف ونهى از منكر قيام كردم

رش محمد حنفيه نوشت، تا اين در وصيتنامه اى بود كه قبل از خروج از مدينه، براى براد

. انگيزه هاى دنياطلبانه را از حركت انقالبى خويش، نفى كند

چون انگيزه اخالص، حركت آفرين عاشورا بود، هيچ عاملى نتوانست امام حسين عليه السالم 

. و يارانش را از ادامه راه تا رسيدن به شهادت باز دارد

ل وچه در مسير راه كربال، تصفيه شدند تا در اين حركتِ خالصانه، ناخالصان چه از او

مخلصين در نيت ومحبت، از مدينه همراه . حاضران در عاشورا، همه يكدست وخالص باشند

. مخلصان ديگرى هم در مكّه، در طول راه وحتّى در كربال به اوپيوستند. حضرت بيرون آمدند

ت، اورا همراهى نكردند، يا از ميان اما آنان كه انگيزه هاى غير الهى داشتند، يا از آغاز حرك



راه برگشتند، يا حتّى فراخوانىِ خصوصى امام را نسبت به نصرتِ آل اللّه، با بهانه هايى ناديده 

. گرفتند وتوفيق شهادت در ركاب سيد الشهدا عليه السالم را نيافتند

از همراهان، وقتى در طول راه، اوضاع كوفه وشهادت مسلم بن عقيل گزارش داده شد، جمعى 

از چپ وراست از پيرامون حضرت متفرّق شدند وتنها كسانى ماندند كه از مدينه همراه 

) 343.(حضرت آمده بودند

ولى . امام انتظار يارى وهمراهى از اوداشت. هرثمة بن ابى مسلم، در ميان راه به امام برخورد

)344.(اونا امنى خانواده خود رابهانه كرد وصحنه را ترك نمود

، به فرستاده امام كه اورا به نصرت حق )قصر بنى مقاتل(عبيداهللا بن حرّ جعفى هم در منزلگاه 

فرا مى خواند، همچنين به دعوت خود امام حسين عليه السالم، كه با اوديدار كرد وبه يارى 

) 345.(فراخواند، پاسخ منفى داد واز اين سعادت محروم شد

وقتى ) 346.(ين سعادت آمده بود كه توفيق همراهى نيافتطرماح بن عدى هم تا چند قدمى ا

خلوص در مبارزات وفعاليتهاى اجتماعى وسياسى نباشد، حتى ممكن است تا مراحلى از راه را 

هم، ناخالصان همراه شوند وچهره شايسته والهى از خود نشان دهند، اما چون ناخالصى در 

 جوشانِ نهضت به كنارى مى افكند وسابقه وجودشان است، امواج حوادث آنها را از درياى

تاريخ، سرشار از تجربه هاى تلخى است كه . هاى دراز مدت مبازراتى نيز به كار نمى آيد

. صاحبان نيتهاى غير صالح و ناخالص، نتوانسته اند تا آخر در مسير حق، پايدار بمانند

دند وگاهى آن را در رجزها خالصان، خلوص خود را در شب عاشوار وروز نبرد كربالنشان دا

. وسخنان خويش بروز مى دادند

ماندگاران . در صحنه كربال، خون بود وشمشير وشهادت، نه مدال وپول وامتيازاتِ اجتماعى

. ومقاومان، تنها با نيروى اخالص به جهاد خود ادامه مى دادند

 خالصانه و الهى عابس بن ابى شبيب شاكرى در نبرد خويش با سپاه كوفه، اينگونه حمايت

: خود را از اهل بيت پيامبر اظهار مى كرد

من با شمشيرم در راه شما تيغ مى زنم وجهاد مى كنم تا به ديدار خدا بروم وبا اين كار، جز (

) 347.) (به پاداش الهى، چشم ندوخته ام وچيزى نمى خواهم

به فرموده سيد بن طاوس، در زيارت حرم او، . حسين بن على عليه السالم بنده خالص خدا بود

). 348) (اَلسالم علَيك يا خالِصةَ اللّهِ: (اورا اينگونه خطاب مى كنيم



آنچه هم ريايى ومتظاهرانه باشد . دستگاه امام حسين عليه السالم، مشترى خلوص در عمل است

. ز مى شودوآنكه با نيت آلوده، دم از اين مجموعه خلوص بزند، خواه ناخواه روزى مشتش با

درس عاشورا اين است كه هدف وانگيزه را در هر عملى خالص سازيم وبدانيم كه از ديدگاه 

همچنانكه نهضت عاشورا با گذشت زمان نه تنها كهنه . خدا، عمل خالص محوونابود نمى شود

عنصر (وفراموش نشد، بلكه روز به روز بر جلوه وجاذبه آن افزوده گشت واين به بركت 

.دبو) خلوص

قيام براى خدا 

اخالص وخدايى بودن نيت وانگيزه، در هر كارى مطلوب وارزش آفرين است، به خصوص 

در مسائل مبارزاتى كه زمينه هواى نفس وانگيزه هاى مادى وجاه طلبانه و قدرت جويى يا 

. انتقام گيرى بيشتر است وبه عنصر اخالص، نياز بيشترى است

بنابر اين نه . همتش عمل به تكليف وكسب رضاى الهى استآنكه براى خدا قيام كند، همه 

كمى نفرات، در اراده اش خلل ايجاد مى كند ونه شكست ظاهرى اورا ماءيوس وبدبين مى 

. سازد

: ، توصيه وموعظه الهى است، آنجا كه مى فرمايد)قيام لِلّه(

) 349) ( و فُرادىقُلْ اِنَّما اَعِظُكُم بِواحِدةٍ اَنْ تَقُوموالِلّهِ مثْنى(

. اينكه دوتا دوتا وبه تنهايى براى خدا قيام كنيد: بگوشما را به يك چيز موعظه مى كنم

اگر در يك مبارزه اين انگيزه باشد، تضمين بيشترى براى ادامه مبارزه تا نهايت توان وتا 

ساقط نمى پايان عمر است وحتّى در تنهايى وبى ياورى وكمى امكانات هم تكليف را از خود 

امام حسين عليه السالم به برادرش محمد حنفيه كه از روى . داند وبا باطل سازش نمى كند

: نصيحت به آن حضرت سخنانى مى گفت، فرمود

) 350).(يا اَخى واللّه لَوالَم يكُنْ فِى الدنْيا ملْجاء و الماءوى لَما بايعت يزيد بنُ معاوِيةَ(

. اگر در دنيا هيچ پناهگاهى هم نداشته باشم، هرگز با يزيد بيعت نخواهم كرد! برادرم

: در سخنانى هم روز عاشورا، ضمن رد ذلتِ تسليم در برابر دشمن، فرمود

) 351) (اَالو اِنّى زاحِف بِهذِهِ االُْسرَةِ على قِلَّةِ العددِ و كَثْرَةِ الْعدو و خَذْلَةِ النّاصِرِ(

ن با همين گروه اندك، با آنكه دشمن بسيار است وياوران، ترك يارى كرده اند، خواهم م

. جنگيد



قيام عاشورا چون رنگى خدايى داشت، ابدى . آنچه براى خدا باشد، ماندگار وپايدار مى شود

): قدس سره(به تعبير حضرت امام . وبى شكست شد

) 352.) (ه بود، قيام للّه شكست نداردشكست نبود كشته شدن سيدالشهداء، چون قيام للّ(

) 353.) (آگاه بودند كه ما آمديم اداى وظيفه خدايى بكنيم، آمديم اسالم را حفظ كنيم(

وقتى قيام براى خدا باشد، هرگز احساس باختن وخسارت هم در كار نيست ورزمنده در هر 

ر مورد بر افروخته شدن امام امت د. دوحال شكست يا پيروزى خود را برنده ميدان مى داند

: چهره سيدالشهداء در روز عاشورا هرچه به ظهر عاشورا نزديكتر مى شد، مى فرمايد

براى اينكه مى ديد جهاد در راه خداست وبراى خداست وچون جهاد براى خداست، عزيزانى (

) 354.) (كه از دست مى دهد، از دست نداده است، اينها ذخايرى هستند براى عالم بقا

رباره تكليف دفاع در جنگ تحميلى عليه ايران نيز، امام امت همين ديدگاه را داشت و اين د

: سخن اوست

راستى مگر فراموش . ما در جنگ، براى يك لحظه هم نادم وپشيمان از عملكرد خود نيستيم(

ز ملّت ما تا آن رو. كرده ايم كه ما براى اداى تكليف جنگيده ايم ونتيجه فرع آن بوده است

) 355.) (كه احساس كرد كه توان وتكليف جنگ دارد، به وظيفه خود عمل كرد

پيامهاى تاريخى

) تبيين(پيامهاى تاريخى 

در حركتهاى تاريخى، بينش تاريخى، تجزيه ) عاشورا(مقصود از اين عنوان، تاءثيرى است كه 

 باشد، چه تاءثيرى وتحليل حوادث، چه در زمان نزديك به عاشورا داشته، يامى بايست داشته

. كه در زمانهاى بعد تا عصر حاضر داشته ودارد يا مى تواند داشته باشد

هر حادثه تاريخى، موجى از آثار وپيامدهاى مختلف بر مى انگيزد، يا حد اقل زمينه موج 

در اين . آفرينى در آن است؛ به شرط آنكه جوهره حادثه، هم شناخته وهم شناسانده شود

در مى ) نقّالى وقايع گذشته(يا ) غيبت مردگان(يا ) نبش قبور(تاريخ، از صورت است كه 

. آيد واهرمى حركت آفرين ومنبعى الهام بخش مى گردد

با اين توضيح، عنوانِ پيام تاريخى عاشورا تنها شامل پيام هاى صريح عاشورا به تاريخ آينده 

ام گيرى در زندگى فردى نمى شود، بلكه شناخت نيروى نهفته در بطن حادثه براى اله

با اين ديدگاه است كه . واجتماعى ودرسهاى روشنگر به آيندگان را نيز در بر مى گيرد

ذخيره اى از هدايتها، درسها (درآمده، صورتِ ) حادثه اى در گذشته(عاشورا از حالتِ 



) رسد(بگيريم و) پيام(به خود مى گيرد وما مى توانيم از عاشورا ) وعبرتها براى آيندگان

بگيريم كه بسى مهمتر است، نكته اى كه در سخنان ارزشمند و هشدار ) عبرت(بياموزيم و

: دهنده مقام معظم رهبرى مورد تاءكيد مكرّر بود وفرمود

!) از درسهاى عاشورا مهمتر، عبرتهاى عاشورا است(... 

وادث تاريخى توجه به نقش انسانِ آگاه ومتعهد درساختن تاريخ وتاءثير گذارى در روند ح

از اين رهگذر مى توان انسانها را به قدرت تاءثيرگذارى وحركت آفرينى شان . مهم است

توجه داد واز اينكه صرفا تابع جريانات تاريخ وموج آفرينان اعصار باشند وبراى خود اراده 

 مسلّما .وتوانى قائل نباشند، آنان را به نيروهاى تاءثير گذار وفعال در اين عرصه تبديل كرد

را مى ) راه(در شب تاريك تاريخ، آن تك شمعهايى كه روشنايى مى بخشند واميد آفريده، 

. نمايانند، بسيارى را به شمع بودن وسوختن وراه نشان دادن مى كشانند

در مسير تحوالت اجتماعى نيز . در پديده هاى تاريخى روشن است) پيشتاز(و) الگو(نقش 

قافله ساالران تاريخ، آنانند كه با ايمان به اراده . ندارند) پيشرو(اما خيلى ها در پى رفتن اند، 

ى هرگام واقدام به موقع به تكليف تاريخى خويش عمل مى كنند ) جا(خويش وشناختِ 

. وتاريخساز مى شوند

نهضت عاشورا از اين ديد نيز پيوسته براى بشريت جوياى كمال وآزادى وعزّت، پيام داده 

.كربال، در رواق تاريخ، تا ابديت به گوش مى رسد)  من ناصرهل(است وصداى 

تاريخ اسالم يا مسلمين؟ 

انقالبى . بعثت حضرت محمد صلّى اهللا عليه وآله وسلّم سر آغاز فصلى نودر تاريخ بشريت بود

اساسى در افكار وعقايد، اخالق ورفتار، نظام سياسى، ساختار اجتماعى ومعيارهاى ارزشى به 

شناخته مى شود، مجموعه اى از اين تحوالت همه جانبه ) تاريخ اسالم(آنچه به نام . دوجود آم

. در فكر وزندگى انسان در عصر بعثت است

. اما با رحلت پيامبر اسالم صلّى اهللا عليه وآله وسلّم، جريان تاريخ بگونه اى ديگر ادامه يافت

جاهلى كم كم حاكم شد، تعالى روحى تالشهايى براى احياى جاهليت وجود داشت، معيارهاى 

و معنوى مسلمانان روبه افول گذاشت وآن ارزشهاى مقدس دوران نبوت پيامبر، پس از او 

كمرنگ شد واين همه به خاطر انحراف در ساختار سياسى جامعه وترك كردن وصيت 

را ) ومامامت معص(حضرت رسول صلّى اهللا عليه وآله وسلّم وبه قدرت رسيدن كسانى بود كه 

. را از عرصه هدايت جامعه دور ساختند) اهل بيت(كنار زدند و 



گرچه مورخان، حوادث آن سالها را با همان عنوان تاريخ اسالم نگاشته اند، ولى رجعت ها 

وحركتهاى واپس گرايانه عصر پس از پيامبر، در زمينه هاى اعتقادى، سياسى، اخالقى، نظامى 

بناميم، دقيقتر است تا ناميدن به ) تاريخ مسلمانان(ام آن را واقتصادى چنان بود كه اگر ن

) 356).(تاريخ اسالم(

اگر بخواهيم عملكرد خلفاى پس از پيامبر وخلفاى اموى وعباسى را كه جدا از خطّ اهل بيت 

هم نحوه . عمل مى كردند با تعاليم دين وسيره پيامبر تطبيق دهيم، با مشكل مواجه مى شويم

ناهمساز بود وهم ) نظام سياسى اسالم(به خالفت رسيدنشان با معيارهاى تصدى قدرت و

عملكردشان در زمينه هاى عدالت اجتماعى، شيوه حكومت، عمل به قرآن وسنّت واخالق 

. ومعاشرت

بر مى خوريم وتضاد اين ) خطّ امامت(و) خطّ خالفت(از اين رو، بوضوح به دوجريانِ 

يكى از ) حادثه عاشورا(اى بسيارى خود را نشان داد كه دوجريان در تاريخ اسالم در جاه

خصومت اهل بيت ومخالفان وتعارض بنى هاشم وبنى اميه، ريشه در . بارزترين آنها بود

تحليل زيبا . تعارض دوفكر وخطّ عقيدتى وعملى داشت، نه خصومتهاى شخصى وقبيلگى

: وعميق امام صادق عليه السالم از اين دوجريان چنين بود

) 357) (كَذِب اللّه: صدقَ اللّه و قالُوا: اِنّا و آلُ اَبى سفْيان اَهلُ بيتَينِ تَعادينا فى اللّهِ، قُلْنا(

ما ودودمان ابوسفيان اهل دوخاندانيم كه در مورد خدا وبر اساس دين ومكتب، با هم دشمنى 

. روغ گفته استخدا د: خدا راست گفته است، آنان گفتند: ما گفتيم. كرديم

. يعنى نزاع بر سر عقيده ومكتب وصادق وكاذب دانستن خدا ودين بود

جدايى مسير تاريخ اسالم از اهل بيت عصمت، سبب توجيه ناپذيرى بسيارى از عملكردهاى 

تاريخنگاران حرفه اى ووابسته به دربار نيز بگونه اى . حكّام با مبانى ومعيارهاى دين گشت

. ا آلودند كه گاهى استناد به متون تاريخى را با دشوارى مواجه مى سازدديگر چهره تاريخ ر

در اين ميان، شناخت راست ودروغ وحق وباطل در رخدادهاى تاريخى، هم رسالتى سنگين 

همچنانكه درباره حادثه عاشورا نيز، گاهى . وضرورى است، هم كارى دشوار ونيازمند دقّت

مطالبى غير واقعى وضعيف، به نقلها افزوده شده ودر فرهنگ مردم راه ورسوخ يافته است كه 

اين نيز ضرورت پيرايش آثار . هم باروح عاشورا ناسازگار است، هم با متون معتبر تاريخى

)358.( مى كندمربوط به عاشورا را از جعل ودورغ ونقل مسائل سست، الزامى

ريشه عاشورا در سقيفه



بسيارى از حوادث، در ارزيابى بنيادين به ريشه هاى كهن ترى منتهى مى شود كه گاهى 

فاصله زمانى بسيارى ميان آن دووجود دارد، گاهى علل واسباب واسطه اى وميانى متعددى آن 

حوادث باشد، هم بصيرت اگر شناخت عميق وجريان شناسانه از . دورا به هم متصل مى سازد

انسان را در تحليل وقايع مى افزايد، هم از تكرار برخى وقايع تلخ در دورانهاى بعدى 

. جلوگيرى مى كند

حادثه عاشورا يكى از اين گونه جريانات است كه ريشه آن به پنجاه سال قبل وبه ماجراى 

. اسالمى باز مى گرددغصب خالفت از خاندان پيامبر وبازيگرى با حاكميت دينى وخالفت 

آن جريان انحرافى كه درمساءله رهبرى وخالفت پيش آمد، بتدريج جامعه را از سرچشمه 

زالل مكتب دورساخت، دشمنان ديرين اسالم وپيامبر، كم كم قدرت يافتند و با استيالبر 

اگر آن ستم نخستين . سرنوشت مسلمين وحكومت، اهداف ونيات شوم خود را تحقّق بخشيدند

بود وگستاخى فاحش نسبت به پيامبر وخاندان گرامى اوانجام نمى گرفت، كار امت پيامبر به ن

آنجا نمى رسيد كه عزيزترين چهره امت اسالمى ويادگار معصوم پيامبر را در كربالبه شهادت 

. برسانند وپس از آن قتل عام خونين، خاندان پيامبر را به اسارت ببرند

ديده مى شود، و ) نخستين ظالم در حق محمد وآل محمد(مه ها به لعنتهايى كه در زيارتنا

وآنان كه آن راه را ادامه ) 359(لعنت بر آنان كه پايه واساس ظلم بر اهل بيت را گذاشتند 

همه اشاره به ريشه حادثه كربالدر سقيفه ... دادند، همكارى كردند، سكوت كردند و

. وجريانات صدر اسالم است

قع تجلّى نهايت دشمنى هاى امويان با اهل بيت عصمت وطهارت بود كه با عاشورا، در وا

اگر وصيت پيامبر درباره سرنوشت مسلمين . همدستى همه عوامل پيدا وپنهان شكل گرفت

حاكميت مى يافت، آن بدعتها، رجعتها و شعله ور ) واليت(پس از خودش عمل مى شد و

رك وضربه خوردگان از تيغ اسالم، مجال شدن آتش كينه وعداوت بازماندگانِ احزاب ش

. پس شهادت امام ويارانش در عاشورا، برگى ديگر از آن ستم نخستين بود. بروز نمى يافت

وقتى حرمله تير افكند، حرمله نبود :(... به تعبير عميق وزيباى مرحوم آية اهللا غروى اصفهانى

تيرى از .  زمينه سازى كرده بودكه تير انداخت، بلكه تيرانداز واقعى كسى بود كه براى او

آن تير، گلوى آن كودك را ندريد، بلكه . جانب سقيفه آمد كه كمانِ آن در دست خليفه بود

) 360.) (بر جگر دين وقلب پيامبر فرونشست



را بر ) ثار اللّه(تيرى هم كه روز عاشورا بر قلب حسين بن على عليه السالم نشست وخونِ 

! وز سقيفه رها شده بود ودر عاشورا به هدف نشستزمين ريخت، در واقع در ر

اينكه يزيد، پس از كشتن امام حسين عليه السالم مغرورانه مى گفت كاش اجداد ونياكانم 

بودند و شاهد اين انتقام گيرى بودند، نشانه ديگرى است كه كينه اوبا امام، تداوم همان كينه 

در ) ابن زياد(اندان اوودين خدا بود واينكه هاى ابوسفيان ومشركان بنى اميه با پيامبر وخ

كوفه به سر مبارك سيد الشهدا جسارت مى كرد وبا چوبى كه در دست داشت بر لبهاى اومى 

اين روز در مقابل روز جنگ بدر باز هم نشان دهنده ) 361(،)يوم بِيومِ بدرٍ: (زد ومى گفت

، به حوادث معناى ديگرى مى بخشد جريان شناسى تاريخى. ريشه داشتن كربالدر سقيفه است

. وبدون چنين شناختى، گاهى نمى توان از قضاياى تاريخى تحليل درستى ارائه كرد

: مرحوم نير تبريزى در پيوند اين دوحادثه با هم، گفته است

خود همانجا طرح عاشورا فكند *** كانكه طرح بيعتِ شورا فكند 

) 362(، كاندر نينوا شد بر نشان تير *** چرخ در يثرب رها كرد از كمان

امام حسين عليه السالم روز عاشورا در خطبه دومى كه با كوفيان سخن مى گفت، از آنان با 

: اين القاب واوصاف ياد فرمود

مرگ بر شما اى بردگان امت، اى بازماندگان پراكنده احزاب، اى واگذارندگان كتاب خدا، (

هى وگناه، اى دميده شدگان شيطان، اى خاموش كنندگان اى تحريفگرانِ دين، اى گروه تبا

اين ! آيا از دين طاغوتها حمايت كرده، ما را خوار مى سازيد؟ آرى به خدا سوگند! سنّتها

نيرنگى كهن در شماست كه ريشه هايتان بر همين استوار شده و شاخ وبرگهايتان بر آن 

در اين بيان نيز، ) 363....) (ه غاصبانروييده است وشما پليدترين ميوه اين خارستانيد ولقم

حضرت، آنان را پس مانده هاى همان قبايل واحزاب جاهلى ومعاند مى داند وميوه تلخ درختِ 

اين نيز نوعى نگرش جريان شناسانه به شركت . دشمنى بنى اميه با آيين خدا مى شمارد

. كنندگان در فاجعه تلخ عاشوراست، از چشم امام حسين عليه السالم

.شناخت ريشه هاى هر حادثه وزمينه هاى قبلى آن، از پيام هاى ديگر عاشوراست

اتمام حجت

. در جريانات تاريخى، استناد مردم يا تاريخ سازان داليلى است كه مورد تمسك قرار مى گيرد

تاريخ سازان نيز . مردم در پى حجت وسند براى عمل خويش يا ارزيابى عملكرد ديگرانند

. ، براى قاضى وجدانها حجت بر جاى مى گذارند)محكمه تاريخ(پاسخگويى به براى 



مى شود، ) اتمام حجت(براى اينكه راه عذر وبهانه جويى براى متخلّفان يا مخالفان بسته شود، 

ندانستيم، نشنيديم، كسى به ما چيزى نگفت، اگر : تا هم در تاريخ ثبت شود، هم نگويند كه

اگر مى شناختيم به گونه ديگرى عمل مى كرديم واز . نان مى كرديممى دانستيم چنين وچ

. اين گونه حرفها

مى شود وبا آيات ) اتمام حجت(در نبردهاى اسالمى، پيش از آنكه زبان سالح به ميان آيد، 

وبينات، راه وچاه بازشناسانده مى شود تا اگر جنگى پيش آمد، يا قومى گرفتار عذاب الهى به 

د زشت خويش شدند، از پيش حجت بر آنان تمام شده باشد و نگويند كه چشم خاطر عملكر

داشتن پيامبران سخن به ميان آمده است ونشان ) بينه(در قرآن كريم از . وگوشمان بسته بود

دادن آيات الهى را هم براى اتمام حجت دانسته است، تا اگر عده اى ايمان مى آورند يا به 

: ك مى شوند، از روى بينه وحجت باشدعلّت تكذيب ودشمنى هال

) 364) (لِيهلِك منْ هلَك عنْ بينَةٍ و يحيى منْ حى عنْ بينَةٍ(

تا هركه هالك مى شود، از روى بينه هالك شود وهركه زنده مى ماند، از روى بينه زنده 

. بماند

براى اتمام حجت است، تا مردم پس از اين فرستادن پيامبران مبشّر ومنذر نيز از ديد قرآن 

رسالً مبشِّرينَ : (بعثتها، حجت وبهانه ومستمسكى بر كفر وطغيان وگمراهى خود نداشته باشند

). 365) (و منْذِرينَ لِئَالّ يكُونَ لِلنّاسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرُّسلِ

رانش، پيش از آنكه آن برخورد پيش آيد در نهضت عاشورا، امام حسين عليه السالم ويا

هم خود وهدف از آمدنشان . ودست دشمن به خون پاك آنان آلوده شود، اتمام حجت كردند

به سوى كوفه را تشريح كردند كه به استناد دعوت آنها بوده است، هم خود را بروشنى معرّفى 

. ن مخاصمه با امام نداشته باشندكردند وهم هرگونه بهانه اى را از آنان گرفتند كه دليلى بر اي

سيد الشهدا عليه السالم قبل از عاشورا كسى را نزد عمرسعد فرستاد تا خصوصى با اوصحبت 

: به اوفرمود. كند، بلكه اورا از اين جنايت بازدارد

از خدا نمى هراسى؟ با اينكه مى دانى من كيستم، با من مى جنگى؟ ! واى بر تواى پسر سعد(

هر عذر وبهانه اى را كه ...  رها كن وبيا بامن باش كه به قرب خدا نزديكتر استاين گروه را

عمرسعد آورد، امام جوابش را گفت واو ساكت ماند، ولى نتوانست از مطامع دنيوى دست 

) 366.) (امام ماءيوس، از هدايتش بازگشت، ولى با اواتمام حجت كرد. بكشد



م سوار بر مركب خويش تا نزديكى سپاه دشمن پيش روز عاشورا نيز امام حسين عليه السال

سخنم را ! اى مردم: رفت وبا رساترين صدا خطاب به آنان، بگونه اى كه مى شنيدند، فرمود

... بشنويد ودر كشتنم شتاب نكنيد تا موعظه اى شايسته كنم وعذر خودم را از آمدن بازگويم

: سپس، بعد از حمد وثناى الهى فرمود

 من بنگريد، آنگاه به وجدان خويش بازگرديد وخود را سرزنش كنيد، ببينيد به نسب وتبار(

آيا كشتن من و هتك حرمتم براى شما رواست؟ آيا من پسر دختر پيامبرتان نيستم؟ آيا من 

پسر وصى وعموزاده پيامبر نيستم؟ آيا حمزه سيد الشهدا وجعفر طيار عموى من نيست؟ آيا 

سرور جوانان بهشت ) حسن وحسين(اين دو: رسيده كه فرموداين سخن پيامبر به گوشتان ن

واگر مى پنداريد دروغ مى گويم، از . آنچه مى گويم حق است وتا كنون دروغى نگفتم... اند؟

جابر بن عبداله انصارى، ابوسعيد خدرى، سهل ساعدى، زيد بن ارقم، انس بن مالك بپرسيد كه 

آيا اين كافى نيست كه دست .  وبرادرم شنيده اندمى گويند اين سخن را از پيامبر درباره من

....) به كشتنم نياالييد؟

: پس از سخنى كه شمر گفت وحبيب بن مظاهر پاسخش داد، امام افزود

اگر در اينها شك داريد، آيا در اين هم شك داريد كه من پسر دختر پيامبر شمايم؟ به خدا (

آيا كسى را ! واى بر شما.  من وجود نداردقسم اكنون در روى زمين، پسر دختر پيامبرى جز

از شما كشته ام كه به خونخواهى آمده ايد؟ مالى را از شما برده ام؟ به قصاص جراحتى به 

....) جنگ من آمده ايد

آنگاه حضرت، برخى از آنان . چون جوابى نداشتند وحجت امام، تمام بود. وهمه ساكت بودند

ميوه :  نبوديد كه برايم نامه نوشتيد ودعوت كرديد و گفتيدرا به نام صدا كردوفرمود آيا شما

) 367.(وچون جوابى ندادند، امام به اردوگاه خويش برگشت... ها رسيده است ونيروها مسلّحند

. واز آن همه وجدان، تنها وجدان حرّ بيدار شد وبه امام پيوست

تا آنان كه مى مانند، از روى اتمام حجت حتّى درباره ياران وهمراهان خويش نيز انجام داد، 

در طول راه، از اوضاع داخلى كوفه به آنان خبر داد، تا هركه . بصيرت وانتخاب آگاهانه بمانند

. شب عاشورا نيز به همراهان فرمودكه هركه بماند، فردا كشته خواهد شد. مى خواهد برگردد

.  و خجالت بكشند كه بروندبيم دارم كه بعضى از شما از وضع فردا بى خبر باشند، يا بدانند

هركه دوست ندارد، برود، كه شب همچون پرده اى آويخته . نيرنگ نزد ما خاندان حرام است



وهركه مى خواهد جان خويش را در راه ما فدا كند ومواسات كند، بداند كه فردا در ... است

) 368.(بهشت با ماست

ش مى آيد، آگاهان وپيشوايان بايد در همه صحنه هاى حق وباطل كه در پهنه زمين وزمان پي

براى درج وثبت در تاريخ از يك سووبراى بستن راه عذر وبهانه از سوى ديگر، به اظهار 

.بينات وهشدارها بپردازند تا در آينده تاريخ، متّهم به سكوت وسازش نشوند

افشا وتبيين

، )احياگرى آمده استكه در بحث (غير از نقش يادآورى در زنده ماندن حق ورسوايى باطل 

براى خنثى كردن نقشه هاى پيروان باطل، بايد توطئه ها را افشا كرد وبه تبيين جنايات 

افشاگرى هميشه در روشن . باقى نماند) كتمان(پرداخت، تا آنچه اتّفاق افتاده، در پس پرده 

نقالب اسالمى در ا. ساختن اذهان نسبت به واقعيات وبسيج مردم عليه باطل، كار ساز بوده است

عليه قرارداد كاپيتوالسيون داشت وبه تبعيد شدنش ) قدس سره(ايران، نطقى كه امام خمينى 

پس از ) دانشجويان مسلمان پيروخط امام(انجاميد، يكى از اين نمونه ها بود، يا افشاگريهاى 

ور داخلى اشغال النه جاسوسى آمريكا، پرده از دخالتهاى مستمرّ و توطئه گرانه آمريكا در ام

ايران برداشت، يا تجمع جانبازان شيميايى وارائه اسناد استفاده دشمن از سالحهاى شيميايى در 

. جنگ عليه ايران، رسوايى بزرگى براى عامالن اين جنايات داشت

در حادثه كربال، يكى از رسالتهاى بازماندگان حادثه، افشاگرى عليه دشمن بود وضربه زدن به 

شايد يكى از داليلى هم كه سبب شد امام . ريق تبيين آنچه در كربالگذشترژيم اموى، از ط

حسين عليه السالم در حركت خويش از مدينه به مكّه وسپس به كربال، زنان وكودكان را هم 

به همراه آورد، آن بود كه اينان در دوران اسارت، به عنوان شاهدان صحنه جنايت ومظلوميت 

. براى مردم بازگوكنند تا آن وقايع در پشت پرده ابهام نمانداهل بيت، ديده هاى خود را 

. نقش امام سجاد عليه السالم وحضرت زينب سالم اهللا عليها در اين ميان حائز اهميت بود

حضرت زين العابدين عليه السالم پس از به خاك سپارى پيكر امام حسين عليه السالم 

جا قبر حسين بن على است، آنكه اورا تشنه اين: وشهداى كربال، روى قبر پدر شهيدش نوشت

) 369) (هذا قبر الحسينِ بن على بن ابى طالب، الذى قَتَلوه عطْشانا غَريبا(وغريب كشتند 

حضرت مى توانست اوصاف ديگرى براى سيد الشهداء بيان كند، اما تاءكيد بر اينكه اورا 

اى هم كه در كوفه ايراد نمود، در خطبه . آنگونه به شهادت رساندند، نوعى افشاگرى است

: فرمود



) 370) (اَنَا ابنُ منْ قُتِلَ صبرا وكفى بذلك فَخرا(

) 371.(كشته شد وهمين برايم بعنوان افتخار، بس است) قتل صبر(من پسر كسى هستم كه به 

. در صورتى كه مى توانست در معرفى خود وبيان افتخاراتش، اوصاف ديگرى را برشمارد

: ن نطق كه در كوفه داشت، در حضور انبوه مردم فرموددر هما

هركس مرا نمى شناسد، من على بن . اى مردم، هركس مرا مى شناسد كه شناخته است(

الحسين هستم، پسر آنكه حرمتش را زيرپا نهادند ونعمت را از اوسلب كردند، مالش را به 

 هستم كه بى گناه، اورا كنار غارت بردند، خانوداه اش را به اسارت گرفتند، من پسر كسى

) 372.) (شطّ فرات سربريدند

امام در معرفى خود، بيش از آنكه به خود واوصاف خود بپردازد، به معرّفى پدر شهيدش وياد 

جنايتهايى كه در مورد عترت پيامبر شده است اشاره كرد واين افشاگرى بر ضد ابن زياد 

. وحكومت يزيد بود

اگرانه وبيدارگر خويش در كاخ يزيد ودر حضور آن همه جمعيت در خطابه پر شور وافش

انا ابن مكّة (ودولتمردان سلطه يزيد ومهمانانش، پرده كتمان را كنار زد ودر آن سخنرانى 

اوصاف وفضايل پدرش، جدش على بن ابى طالب، جدش ) 373...) (ومنا، انا ابن زمزم والصفا

ان خود را برشمرد، تا آنجا كه صداى ضجه وگريه رسول خدا، وهمه خدمات وفضيلتهاى دودم

همه بلند شد ويزيد براى جلوگيرى از رسوايى بيشتر وبيم بروز فتنه وآشوبى كه در اثر نطق 

امام . امام، ممكن بود پيش آيد، به مؤذّن گفت اذان بگويد تا شايد فضاى جلسه عوض شود

) 374.(ختن يزيد استفاده كردسجاد، از فرازهاى اذان هم در معرّفى خود ورسوا سا

وقتى امام سجاد عليه السالم درخواست كرد كه . اين وضعيت را يزيد نيز پيش بينى مى كرد

بر فراز منبر رود واومخالفت كرد، اطرافيان گفتند كه اين جوان بيمار واسير در حضور امير، 

اگر او به :  ومى گفتنمى تواند سخن بگويد، بگذار حرف بزند، ولى يزيد بازهم مخالف بود

) 375!(منبر رود، جز با رسوا ساختن من وآلِ ابوسفيان پايين نخواهد آمد

امام سجاد عليه السالم با آن كه در طول سفر اسارت، يك كلمه هم با كسى از ماءموران 

همراه سخن نگفت، چون خباثت آنان را مى شناخت، ولى هرجا براى بيان حقايق ورسواگرى 

در بدوورود به شام، پيرمردى كه . ومجالى مى يافت به روشنگرى مى پرداختدشمن زمينه 

: تحت تبليغات حكومت يزيد نسبت به اسرا بدبين بود، به آن حضرت دشنام داد و گفت

.) خدا را شكر كه شماها را كشت وامير را بر شما مسلّط ساخت(



) آيه تطهير(و) ذوى القربىمودتِ (حضرت ذهن اورا روشن كرد وبا سؤال از اوكه آيا آيه 

همان خاندانيم كه . ما همان ذوى القربى هستيم: آرى، فرمود: را خوانده است؟ واوجواب داد

پيرمرد لرزيد وشرمنده شد وخود را به پاى امام افكند . آيه تطهير درباره ما نازل شده است

) 376...) (برائت مى جويم از كسانى كه شما را كشتند: (واشك ريزان مى گفت

هنگام ورود به مدينه نيز، وقتى همه جمع شدند تا از زبان اين گزارشگر امين وصادق، آنچه را 

: بر عترت پيامبر گذشته است بشنوند، امام سجاد عليه السالم پس از حمد وثناى الهى فرمود

با ا. خداوند ما را با مصيبتهاى بزرگى آزمود ورخنه اى بزرگ در اسالم پيش آمد! اى مردم(

عبداهللا الحسين عليه السالم وعترت اورا كشتند، زنان ودخترانش را به اسارت بردند، سر مطهر 

) 377.) (اورا بر فراز نيزه شهر به شهر گرداندند، وهيچ لطمه وداغى بزرگتر از اين نيست

. سخنرانى هاى حضرت زينب وحضرت ام كلثوم نيز از همين محتوا وجهتگيرى برخوردار بود

مظلوميتهاى اهل بيت، بويژه آنچه در كربالاتفاق افتاده است، پيوسته موجب خشم بيان 

ونارضايى ستمگران اموى وعباسى ومورد تاءكيد پيشوايان شيعه بود، چرا كه نقش تبيينى 

عزاداريهاى شيعه نيز در طول تاريخ كه به دستور امامان وبزرگان دين . وافشاگرى داشت

در جمالت بسيارى به ) ره(امام خمينى . اهيت نيز برخوردار بودانجام مى گرفت، از همين م

: اين بعد سوگواريها نيز اشاره مى فرمود؛ از جمله

اين مجالس روضه، اين مجالس عزاى سيدالشهدا وآن تبليغات بر ضد ظلم، اين تبليغ بر (... 

)378(.) ضد طاغوت است، بيانِ ظلمى است كه به مظلوم شده تا آخر بايد باشد

عبرت آموزى

) درس آموز(حوادث تاريخى اگر به چشم عبرت ودرس گرفتن مورد مطالعه قرار گيرد، 

درسهاى تاريخ، مجموعه اى ازنكات در شناختن حوادث وبروز حالتهاى اجتماعى . است

ورخدادهاى تلخ وشيرين است كه با اين شناخت، راه حركت صحيح در مقاطع بعدى نيز 

 هرچند كه درس آموختن، بيشتر در مورد حوادث مثبت وسازنده است .روشن تر مى شود

به علت برخوردارى حوادث ورخدادها از يكى سرى علل وعوامل . وعبرت، در موارد منفى

تبديل مى شود، چراكه گاهى ) كالس درس(وزمينه ها وقوانين تاريخى، تاريخ به يك 

د، با زمينه ها وتاءثيرگذاريهاى حوادثى همگون ومشابه در دورانهاى مختلف پيش مى آي

شناخت اين نكات ودرسها سعادت بخش است وهم سبب ساز پيش . خاص برخى از عوامل

. آوردن حادثه هاى شيرين وسازنده است، هم هشدار دهنده وبازدارنده از تكرار حوادث تلخ



 رمز وراز قرآن كريم نيز چنين هدفى را در تبيين سرنوشت وسرگذشت اقوام پيشين واشاره به

حضرت امير عليه . حوادث وقوت ها وضعفها و برخورداريها وشكستها وزوالها دنبال مى كند

السالم نيز در نهج البالغه به صورت مكرّر از فلسفه تاريخ ودرسهاى حوادث وعبرتهاى 

تاريخى وبهره گرفتن از آنها ياد مى كند وبه مطالعه وتاءملِ همراه با آموختن وعبرت گرفتن 

) 379.(ز تاريخ دستور مى دهدا

از اينكه امام حسين عليه السالم حركت تاريخى خويش در عاشورا را براى مردم اسوه والگو 

ضرورت درس آموزى وعبرت گيرى از اين حادثه ) 380) (ولكم فى اُسوةٌ: (معرفى مى كند

. روشنتر مى شود

در عين حال كه براى . است) زعبرت آمو(، و)الهام بخش(حادثه كرباليكى از اين حوادثِ 

همه حقجويان وعدالتخواهان ومبارزان راه حق وآزادى، يكى از غنى ترين منابع انگيزه 

آفرينى والهام گيرى است، از نگاه ديگر يكى از تلخترين حوادث ودردناكترين فجايعى است 

ود كه چه عواملى كه در تاريخ اسالم به دستِ امت پيامبر پديد آمد وجا دارد دقيقا مطالعه ش

) 381:(سبب شد چنان شود وبه تعبير مقام معظم رهبرى

ملّت اسالم جا دارد فكر كند كه چرا پنجاه سال بعد از وفات پيغمبر، كار كشور اسالمى به (

جايى رسيد كه همين مردم مسلمان، از وزيرشان، اميرشان، سردارشان، عالِمشان، قاضى شان، 

اوباشان در كوفه وكربالجمع شدند وجگرگوشه همين پيغمبر را قارى شان گرفته تا اجانب و

خوب، بايد آدم به فكر فروبرود كه چرا اينطورى . با آن وضع فجيع به خاك وخون كشيدند

كار به جايى برسد كه جلوى چشم مردم، حرم پيامبر را بياورند توى كوچه وبازار، به ... شد؟

.) آنها تهمت خارجى بزنند

چنين عقب نشينى امت از حمايت امام خويش به نكاتى بر مى خوريم كه قابل در ريشه يابى 

: تاءمل است

 دنيا طلبى1

دلبستگى به دنيا وخوگرفتن به رفاه ولذائذ زندگى، سبب مى شود كه افراد در هنگام نياز به 

. دفداكارى وجانبازى، حضور الزم را در صحنه دفاع از حق ومبارزه با باطل نداشته باشن

تاءكيدهاى فراوانِ پيامبران وپيشوايان دين در مورد دلبسته نشدن به زندگى مادى براى درمان 

مى شمارد كه تا ) بندگان دنيا(خود سيد الشهداء عليه السالم نيز مردم را . همين درد است

وقتى زندگيشان برمدار دين بچرخد، دم از دين مى زنند، اما هرگاه كه با بالها و رنجها 



فَاِذا محِصوا بِالْبالء ... اَلنّاس عبيد الدنْيا: (سختيها آزموده شوند، دينداران واقعى اندك مى شوندو

) 382) (قَلَّ الديانُونَ

بويژه اگر اين دنيا طلبى از راه حرام باشد وهديه هاى نامشروع وغذاهاى حرام و شبهه ناك، 

ودريافت هدايت وحق محروم مى شود، هم لقمه شكمها را پركرده باشد، هم دلها از درك 

هاى حرام، ديندارى وتعهد را كاهش مى دهد وعمل به وظيفه را در بوته فراموشى قرار مى 

امام حسين عليه السالم روز عاشورا در خطاب به سپاه كوفه و نكوهش از اينكه آنان نه . دهد

اد مى پذيرند رمز اين حالت به سخن حق حضرت گوش مى دهند ونه دعوتش را به حقّ و رش

: را همين گرايش به دنياى حرام مى داند ومى فرمايد

) حق داريد، چرا كه(همه شما فرمان مرا سرپيچى مى كنيد، به سخنم گوش فرا نمى دهيد (

تحفه ها و هديه هايتان همه از حرام است وشكمهايتان از حرام پر شده است، پس بر دلهاى 

قَدِ ( شما چرا ساكت نمى شويد، چرا گوش نمى دهيد ونمى شنويد؟ شما مهر خورده، واى بر

انْخَزَلَت عطِياتُكُم مِنَ الْحرامِ و ملِئَت بطُونُكُم مِنَ الْحرامِ فَطُبِع على قُلوبِكُم، ويلَكُم اَال تُنْصِتونَ؟ 

) 383) (اَالتَسمعون؟

: امل مى فرمايدمقام معظم رهبرى در يادكرد نسبت به اين ع

دنبال شهوت رانيها وهوسها ودر يك جمله دنياطلبى رفتن وبه فكر جمع آورى ثروت ومال (

بودن والتذاذ وبه دام شهوات دنيا افتادن واصل دانستن اينها وفراموش كردن آرمانها، اين دردِ 

) 384.) (اساسى وبزرگ است وما هم ممكن است به اين درد، دچار بشويم

اينكه گرايشهاى دنياخواهانه ورياست طلبانه، گاهى انسانها را از نصرت حق و مبارزه عالوه بر 

با باطل باز مى دارد، گاهى هم از سوى ظالمان واهل باطل، با بذل مال ووعده هاى دنيوى، دام 

بر سر افراد مى گسترند ودلها را به سوى خودشان جذب مى كنند واين گونه پشت جبهه حق 

سپاهى از پول ولشكرى از مطامع دنيوى گاهى كارسازتر از ساز وبرگ . زندرا خالى مى سا

در عاشورا از اين شيوه استفاده شد تا بزرگان كوفه وبصره . نظامى وجنگجويان عمل مى كند

به نقل تاريخ، اشراف وشخصيتهاى ذى . دست از يارى امام بكشند وهوادار والى اموى شوند

ركردن كيسه ها، به سوى خود كشيدند ومودت ويارى آنان را نفوذ را با رشوه هاى بزرگ وپ

) 385.(در جهت خويش به كارگرفتند



فريب دنيا وجلوه هاى آن را خوردن، آخرت را از ياد مى برد ودر يك معامله زيانبار، انسان 

در زيارت اربعين، از حادثه . را به فروختن آخرت وسعادت ابدى به دنياى گذرا وا مى دارد

: را چنين گزارش شده استعاشو

كسانى براى كشتن امام حسين همدست وهمداستان شدند كه دنيا فريبشان داد وبهره خويش (

را به چيزى فرومايه وبى ارزش فروختند وآخرت خود را به بهاى ناچيز واندك معامله كردند 

 پيروى از واز روى تكبر، در هواپرستى خود غوطه خوردند وتووپيامبرت را به خشم آورده،

) 386...) (و قَد تَوازر علَيهِ منْ غَرَّتْه الدنْيا و باع حظَّه بِاال¥رذَلِ اال¥دنى: اهل دشمنى ونفاق كردند

 غفلت2

غفلت از اهداف وآرمانها سبب در افتادن انسان . انسان پيوسته نيازمند تذكّر ويادآورى است

مردم عصر امام حسين عليه السالم چنان در زندگى .  مى شودبه ورطه هاى شوم والابالى گرى

روزمرّه غرق شده بودند كه اهداف واالى دين وارزشهاى متعالى مكتب و رسالتى را كه در 

مجاهدات صدر اسالم وآن همه خونهاى پاك شهدا از . قبال دين خدا داشتند، از ياد برده بودند

 سوء استفاده كرده، بر آنان سوار شدند وبا به دشمنان نيز از همين غفلت. ياد رفته بود

سيد الشهدا عليه . كارگرفتن نيروى مردم در زدودن حق ومقابله با امام معصوم، به ميدان آمدند

السالم نيز پيوسته مى كوشيد تا پرده هاى غفلت را از برابر ديده و فهم ودرك آنان كنار 

زدايى تكيه داشت وبه سپاه دشمن مى فرمود در سخنرانيهايش در روز عاشورا بر غفلت . بزند

كه شما ما را به فريادرسى خواستيد، آمديم، اينك شمشير اسالم را به روى خودما كشيده ايد؟ 

آتشى را كه ما عليه دشمنان خود وشما افروختيم، بر ضد ما برافروخته ايد؟ با دشمنان دين 

) 387....(خدا برضد اولياء الهى همدست شده ايد

ها كردن تكليف ر3

بر عهده مسلمانان گذاشته شده، همواره براى ) تكليف(آنچه از سوى خدا ودين به عنوان 

اگر افراد به تكليف خويش عمل كنند، در . است) مفاسد(وجلوگيرى از ) مصالح(رسيدن به 

اما بى اعتنايى به تكليف وترك . ابعاد مختلف، جامعه روبه پاكى وتكامل معنوى خواهد رفت

تكليف هركس به تناسب موقعيت اجتماعى اش . وظيفه، پيامدهايى ناگوار خواهد داشت

آنان كه جايگاه ويژه اى دارند وموضعگيرى و عملكردشان مورد توجه، . خاص اوست

كارساز، سرنوشت ساز والگوست، رسالتى مضاعف دارند و ترك تكليف از سوى آنان، 

اد سرشناس ومتنفّذ وموجه، تكليف سنگين ترى دارند عالمان دين، افر. عواقب وخيمترى دارد



واگر در برابر ظلم وبدعت وتحريف وسلطه هاى جائر سكوت وسازش كنند، هدر رفتن خون 

پاكان وتباهى زحمات تالشگران ورواج بدعتها وريشه دارتر شدن سلطه ظالمان را در پى 

. خواهد داشت

تى ها وسهل انگاريهاى عالمانِ وابسته به دربار يا امام حسين عليه السالم درباره كوتاهيها وسس

شما با ديدن عهد : ساكت در عصر خويش، بيانى توبيخ آميز وتلخ دارد وبه آنان مى فرمايد

الهى كه شكسته مى شود، فرياد بر نمى آوريد وبا ستمگران با مداهنه وسازشكارى رفتار مى 

 جدا نمى شديد ودر سنّت اختالف نمى اگر از حق. كنيد وجايگاه خود را از دست مى دهيد

كرديد ودر راه خدا رنجها وسختيها را تحمل مى كرديد جريان كارها دست شما بود، ولى شما 

ستمگران را بر خود چيره ساختيد وكارها را به دست آنان سپرديد كه به شبهات عمل كنند 

 فرار شما ازمرگ ودل آنچه به آنان اين سلطه را بخشيد،. وخواسته هاى خود را پيش برند

بستن به اين زندگى ناپايدار بود، در نتيجه مستضعفان را در دست ستمگران سپرديد كه به 

بردگى كشيده شوند ومقهور شوند وظالمان به راءى خويش رفتار كنند ودر منبرها وشهرها 

) 388....(هم خطيبان به سود آنان زبان گشايند

ءله، ضمن تقسيم بندى افراد جامعه به خواص و عوام مقام معظم رهبرى در تحليل اين مسا

واينكه عوام، پيوسته دنباله روخواصند ونقش خواص در جامعه بسيار مهم است و اگر خواص 

به خاطر دنياگرايى وحفظ موقعيت وجايگاه خود، به وظيفه حساس خويش عمل نكنند، گاهى 

: يدجريان تاريخ به گونه اى ديگر پيش مى آيد، مى فرما

اگر كسانى كه براى جانشان راه خدا را ترك مى كنند، آنجا كه بايد حق بگويند نمى (

گويند، چون جانشان به خطر مى افتد، يا براى مقامشان يا براى پولشان يا براى محبت به 

اوالدشان براى محبت به خانواده شان براى محبت به نزديكان ودوستانشان راه خدا را رها مى 

آنوقت ديگر حسين بن على ها به . اگر عده اينها زياد بود، آن وقت ديگر واويالستكنند، 

مسلخ كربالخواهند رفت، به قتلگاه كشيده خواهند شد، يزيدها مى آيند سركار و بنى اميه 

هزار ماه بر كشورى كه پيغمبر صلّى اهللا عليه وآله وسلّم به وجود آورده بود، حكومت خواهند 

...  سلطنت تبديل خواهد شدكرد وامامت به

وقتى خواص طرفدار حق در يك جامعه آنچنان مى شوند، يا اكثريت قاطعشان آنچنان مى 

شوند كه براى دنياى خودشان اهميت پيدا مى كند، از ترس جان واز ترس از دست دادن مقام 

ا قبول وپست، از ترس منفور شدن، از ترس تنها ماندن، حاضر مى شوند حاكميت باطل ر



كنند ودر مقابل باطل نمى ايستند واز حق طرفدارى نمى كنند وجانشان را به خطر نمى 

وقتى كه اينطور شد، اولش با شهادت حسين بن على عليه السالم با آن وضع آغاز مى . اندازند

شود، آخرش هم مى رسد به بنى اميه وبعد بنى عباس وبعد از بنى عباس هم سلسله سالطين در 

...  اسالم تا امروزدنياى

لذا وقتى . وضع آن زمان اين بوده است، خواص تسليم بودند وحاضر نبودند حركتى بكنند

يزيد بر سركار آمد و يزيد كسى بود كه مى شد با اوجنگيد وكسى كه در جنگ با يزيد 

براى همين امام . كشته مى شد، چون يزيد خيلى وضعش خراب بود، خونش پايمال نمى شد

.... عليه السالم قيام كردحسين 

وقتى امام حسين عليه السالم قيام كرد، با آن عظمتى كه امام حسين عليه السالم در جامعه 

. اسالمى داشت، همين خواص خيليها نيامدند پيش امام حسين عليه السالم تا به اوكمك كنند

خواص ،ت در يك جامعه خراب مى شود بوسيله اين خواصى كه حاضرند ببينيد چقدر وضعي

... دنياى خودشان را براحتى بر سرنوشت دنياى اسالم در قرنهاى آينده ترجيح بدهند

همه اينها وقتى كه مواجه مى شوند با شدت عمل دستگاه حاكم، مى بينند بناست جانشان به 

اينها كه پس زدند، . خطر بيفتد، سالمتى شان، راحتى شان، مقامشان، خودشان، پس مى زنند

كسانى كه به امام حسين عليه السالم از كوفه نامه .  مردم هم رومى كنند به آن طرفعوام

نوشتند ودعوت كردند، اسمهايشان را نگاه كنيد، اينها كه نامه نوشتند، خواص هستند، اينها هم 

... جزء آن طبقه خواص هستند، طبقه زبدگان و برجستگان اند

 خواص در وقت الزم، گذشت خواص از دنيا در تصميم گيرى خواص در وقت الزم، تشخيص

لحظه الزم، اقدام خواص براى خدا در لحظه الزم، اينهاست كه تاريخ را نجات مى دهد، ارزشها 

اگر . در لحظه الزم بايد حركت الزم را انجام داد. را نجات مى دهد، ارزشها را حفظ مى كند

... گذاشتيد وقت گذشت، ديگر فايده ندارد

وقتى كه از خون ترسيدى، از آبروترسيدى، از پول ترسيدى، به خاطر . نت الهى استاين س

خانواده ترسيدى، به خاطر دوستان ترسيدى، به خاطر راحتى وعيش خودمان ترسيديم، به 

خاطر پيدا كردن كاسبى، به خاطر پيدا كردن خانه يك اتاق بيشتر از خانه قبلى، براى اين 

 خوب بله، معلوم است ده تا امام حسين عليه السالم هم بيايند سر چيزها وقتى حركت نكرديم،

راه قرار بگيرند، همه شهيد خواهند شد، همه از بين خواهند رفت، كما اينكه امير المؤمنين 



طبقه ! خواص! خواص. عليه السالم شهيد شد، كما اينكه امام حسين عليه السالم شهيدشد

) 389...) ( شما؟خواص، عزيزان من، ببينيد كجاييد

 بى طرفى نسبت به جريان حق وباطل4

وظيفه مسلمان متعهد نيز ايستادن در كنار حق و مبارزه . تقابل حق وباطل پيوسته ودائمى است

نمى توان نسبت به جريان حق وباطل بى تفاوت بود وبه اسم اينكه دوگروه با . با باطل است

نتيجه اين سكون . ما روشن نيست، خود را كنار كشيدهم به نزاع وجدال پرداخته اند وحق بر 

در حادثه جنگ صفين كه درگيرى روشن . وبى طرفى، تضعيف جبهه حق وتقويت ظلم است

نبايد وارد شد از جبهه حق عقب ) فتنه(وبى ابهام حق وباطل بود، عده اى به بهانه اينكه در 

: آنان را نكوهش كرد وفرموداميرالمؤمنين ! نشستند تا دستشان به خونى آلوده نشود

) 390) (خَذَلُوا الْحقَّ و لَم ينْصرُوا الْباطِلَ(

يعنى گرچه آنان در جبهه معاويه به يارى باطل . حق را خوار كردند وباطل را يارى نكردند

. نپرداختند، ولى با نجنگيدن در ركاب آن حضرت، مايه سستى وضعف در جبهه حق گشتند

داهللا بن عمر، سعد بن ابى وقّاص، سعيد بن زيد، انس بن مالك، محمد بن عب: كسانى همچون

ابوموسى . در جنگ شركت نكردند وبراى خود، عذر و بهانه هايى تراشيدند) 391...(مسلمه و

. اشعرى نيز از اين گروه بود

م در حركت امام حسين عليه السالم نيز كسانى با همين گونه توجيهاتِ عافيت طلبانه با اما

حتى برخى على رغم دعوتِ صريح امام حسين عليه السالم از . همراه نشدند واورا تنها گذاشتند

آنان نسبت به مشاركت در نهضت ويارى كردن او، راه خود را به سوى ديگر كشيدند تا 

! شاهد آن برخورد نباشند

م ونيز در احنف بن قيس، با آنكه در جنگهاى زمان رسول خدا صلّى اهللا عليه وآله وسلّ

نبردهايى در ركاب حضرت امير عليه السالم شركت كرده بود، ولى در حادثه عاشورا امام 

حسين عليه السالم را يارى نكرد و به تقاضاى كتبى آن حضرت پاسخ منفى داد وحتى امام را 

) 392.(از قيام خويش نهى كرد

ليف در شرايط حساس بر مى در حوادث تلخ صدر اسالم، نمونه هايى از اين عمل نكردن به تك

. مجموعه آن سهل انگاريها سبب شد كه حق، منزوى گردد وباطل چيره و مسلّط شود. خوريم

امام حسين عليه السالم در مدينه، پيش از حركت به سوى مكّه، در گفتگوى تندى كه با 

: مروان داشت، به صورت دردآورى به اين حقيقت اشاره كرد وفرمود



خالفت بر آل ابى سفيان وبر مشركانِ آزاد شده در : (ا شنيدم كه مى فرمودمن از رسول خد(

حرام است، پس هرگاه معاويه را ديديد كه بر ) طُلقاء وفرزندان طلقاء(فتح مكه و فرزندانشان 

، به خدا سوگند مردم مدينه، معاويه را بر منبر جدم )منبر من فراز آمده است، شكمش را بدريد

نكردند وبه فرمان پيامبر عمل نكردند، در نتيجه خداوند آنان را به فرزندش ديدند ولى كارى 

) 393).(فَلَم يفْعلُوا ما اُمِرُوا بِهِ فَابتَالهم اللّه بِاِبنِهِ يزيد(... يزيد گرفتار كرد 

در واقع، تكليف گريزى مردم، سبب دوام سلطه ظالمان گشت واين يك سنّت الهى و عبرت 

. ز عاشوراستتاريخى ا

وقتى در . امام حسين عليه السالم در جاى ديگرى نيز به اين سنّت وعبرت اشاره كرده است

آن سخنان بلند خويش از عالمان دربارى وساكتان بى تفاوت وسازشكاران با ظالمان، انتقاد 

مى كند وحركت اصالحى خويش را براى احياى سنّتهاى دين واحكام الهى مى شمارد، آنان 

:  به نصرت خويش فراخوانده، مى فرمايدرا

)كُممِلُوا فى اِطْفاءِ نُورِ نَبِيع و كُملَيةُ عالظَّلَم تَنْصِفُونا قَوِى نا وروتَنْص 394) (فَاِنْ لَم (

اگر ما را يارى نكنيد وبا ما منصفانه رفتار نكنيد، ستمگران نيرومى گيرند ودر خاموش كردن 

. كار وتالش مى كنندفروغ پيامبرتان 

اين نيز درسى است بزرگ، كه هواداران حق، اگر از نصرت حق وپيشواى صالح وجبهه دين 

كوتاهى كنند، نتيجه اش تقويت ظالمان وموفّقيت طاغوتها در ريشه كن كردن حق و نابود 

.ساختن پيروان آن خواهد بود

عزّت باطل ستيزان

ماندگار واستوار است و ) حق(كريم تبيين مى كند، در تقابل حق وباطل، طبق آنچه قرآن 

مؤمن نيز از آنجا كه بر محور حق زندگى مى كند، ) 395.(رفتنى است وناپايدار) باطل(

از آن اوست، چرا كه به ) دولت جاويد(هرچند به ظاهر ضعيف ومحروم ومنزوى شود، ولى 

لِلْحقِّ دولژةٌ، لِلْباطِلِ : ( السالمبه تعبير اميرالمؤمنين عليه. چيزى دل بسته كه ماندگار است

. براى حق، دولت وعظمت بزرگى است ولى باطل را جوالن وچرخشى است) 396) (جولَةٌ

) 397).(لِلّهِ الْعِزَّةُ و لِرَسولِهِ و لِلْمؤْمِنينَ: (خداوند عزّت را از آنِ خدا ورسول ومؤمنان مى داند

 وباطل پيكار كنند، گرچه در ظاهر شكست هم بخورند، اما از نظر مبنايى، كسانى كه با ستم

مرور زمان، پيروان باطل را از يادها مى برد وآثار سلطه آنان نابود . غلبه واقعى با آنان است



مى شود، اما حماسه باطل ستيزان پيوسته زنده وتاءثيرگذار باقى مى ماند وقضاوت كنندگان 

.  نگاه مى كننددر تاريخ، به آنان با ديده احترام

هنوز هم امام حسين . روشن ترين دليل اين عزّت وشكوه، درباره شهداى كربالمشهود است

عليه السالم عزيز است، محبوب دلهاست، مزارش ميعادگاه عاشقان حقّ است، كلماتش در 

قدس (امام خمينى . گوش تاريخ طنين افكن است، چهره پيروز نبرد عاشورا به شمار مى آيد

: درباره پيروزى حق بر باطل در نهضت عاشورا مى فرمايد) سرّه

محرم ماهى است كه عدالت در مقابل ظلم وحق در مقابل باطل قيام كرده وبه اثبات رسانده (

) 398.) (است كه در طول تاريخ، هميشه حق بر باطل پيروز شده است

آيا . كزامبورگ فرموده است در مصاحبه با راديولو57سخنان فوق را امام امت در تاريخ آذر 

خود اين نشانه اى بر عزّت باطل ستيزانِ عاشورا نيست كه پس از چهارده قرن از گذشت آن 

حادثه، هنوز هم به عنوان سند پيروزى هميشگى حق بر باطل از آنان ياد مى شود؟ 

له سخنانى سيدالشهداء عليه السالم پس از مرگ معاويه وتصميم به ديدار با والى مدينه، از جم

هرگز ) 399) (و الاُعطِى الْمقادةَ و الْمذَلَّةَ مِنْ نَفْسى: (كه به خاندان خويش فرمود، اين بود

اين را در پاسخ به كسانى گفت كه . نخواهم گذاشت بر من تسلّط يابند وذليل دست آنان شوم

ناسازگارى وى . يد شودمى ترسيدند در اين ديدار، به امام آسيبى برسد يا مجبور به بيعت با يز

. با باطل، اورا عزّت بخشيد

درس امام به پيروان راهش اين است كه عزّت، در جانبدارى از حق وستيز با باطل است، نه 

. مرعوب باطل شدن وساختن با آن

ذلّتِ حق ستيزان

چندان امان نداد كه شب را سحر كند؟ *** ديدى كه خون ناحق پروانه شمع را 

حق ريخته مظلوم، دامن ظالم را مى گيرد وستمگران وهمدستانشان گرفتار ذلّت خون به نا

بخصوص ! ظالمان به خاطر ظلمشان ومردم به خاطر تنها گذاشتنِ جبهه حق. وخوارى مى شوند

. اگر اين ظلم درباره امام معصوم وخاندان مظلوم اوباشد

خبرى از يك ) بطن العقبه(به منزل سيد الشهداء عليه السالم در مسير راه كوفه پس از رسيدن 

حضرت . آن مرد، امام را از رفتن به كوفه بر حذر داشت. پيرمرد از اوضاع داخلى كوفه شنيد

به خدا قسم اين گروه دست . كار خدا هم انجام گرفتنى است. اوضاع كوفه را مى دانم: فرمود



نند، خداوند كسى را بر آنان وقتى چنين ك. از من نخواهند برداشت، مگر آنكه خونم را بريزند

) 400.(مسلّط خواهد ساخت كه در نتيجه، اينان خوارترين مردم خواهند شد

به نقل شيخ . دست اندر كاران آن فاجعه بزرگ نيز گرفتار انتقام شدند وذليالنه كشته شدند

واز مفيد، اخبار بسيارى وارد شده كه هيچ يك از قاتالن سيد الشهدا عليه السالم واصحاب ا

مرگ يا گرفتارى يا رسوايى نجات نيافتند وپيش از مردن، به كيفر جنايت خويش 

) 401.(رسيدند

عبرتهاى نهفته در حادثه عاشورا، اگر بازشناسى نشود ودرمان نگردد، ممكن است همان خطر 

. در كمين جامعه امروز ما وسر راه انقالب وانقالبيون ما نيز سبز شود

:  را پديد آورد، عبارت بود ازآنچه عاشوراى جانسوز

تمكين وتسليم مردم در برابر حكومت ستم

عمل نكردن به تكليف در لحظه حساس وسرنوشت ساز 

از ياد بردن فريضه امر به معروف ونهى از منكر 

رشد روحيه رفاه طلبى ودنيا دوستى

غفلت وبى خبرى مردم از آنچه در جامعه مى گذرد 

الهى وعدم اطاعت از او تنها گذاشتن رهبر 

نبود اتّفاق نظر در ميان امت اسالم

تسلّط ترس وهراس بر مردم در مقابل قدرتهاى باطل

اگر امروز وهر زمان نيز، نيروهاى مؤمن وانقالبى، حساسيت خود را نسبت به سرنوشت اسالم 

ند، از گفتن حق ومسمانان وانقالب از دست بدهند وبراى حفظ آنچه دارند وكسب آنچه ندار

واداى تكليف، كوتاهى كنند، اگر در شرايط نياز جامعه و انقالب، به خون وجانبازى 

وشهادت، از حضور در صحنه دفاع از ارزشها پرهيز كنند، اگر دچار تفرقه شوند، اگر برمحور 

واليت فقيه ورهبرى امت منسجم نباشند، اگر براى دست يافتن به پول وپست ومقام، ارزشها 

وآرمان را زير پا بگذارند، اگر به وظيفه امر به معروف ونهى از منكر عمل نكنند، اگر ساده 

لوحانه، فريب شايعات وبوقهاى تبليغاتى دشمن را بخورند، عاشورا تكرار خواهد شد واسالم 

. ضربه خواهد خورد ومظلوميت مضاعفى براى مسلمانان وجبهه حق، پيش خواهد آمد

: ظم رهبرىبه تعبير مقام مع



در مقابل اين متاع زندگى وبهره هاى زندگى، اگر شما آنقدر مجذوب شديد، خداى نخواسته (

تا آنجايى كه پاى تكليف سخت به ميان آمد نتوانستيد از آنها دست برداريد، اين مى شود 

اگرنه از اين متاع بهره هم مى بريد، آنجا كه پاى امتحان سخت پيش مى آيد، مى . يك جور

دوجور خواص طرفدار حق در ... انيد از اينها دست برداريد، اين مى شود يك جور ديگرتو

اگر آن قسم خوب طرفدار حق، يعنى آن كسانى كه مى توانند از . هرجامعه اى وجود دارد

اين متاع دنيا آن وقت كه الزم باشد دست بردارند، اگر اينها بيشتر باشند، هيچ وقت جامعه 

) 402.) ( دوران امام حسين عليه السالم نخواهد شداسالمى دچار حالتِ

در زمان امام حسين عليه السالم به . دلبستگى به دنيا، هميشه مانع انجام تكليف الهى است

: بازهم به تعبير مقام معظم رهبرى. شكلى ظهور كرد، در جامعه ما به صورت ديگرى است

در هر . هر زمان است، نه فقط زمان مايك بخش ديگرى كه بايد كار بشود، تطبيق با وضع (

زمان طبقه خواص چگونه بايد عمل كنند كه به وظيفه شان عمل كرده باشند؟ اينكه گفتيم 

اسير دنيا نشوند، اين يك كلمه است، چه جورى اسير دنيا نشوند، مثالها ومصداقهايش 

) 403) (چيست؟

پيامهاى سياسى

) تبيين(پيامهاى سياسى 

احكامى كه جنبه اجتماعى و سياسى . است كه بعد سياسى آن بسيار نيرومند استاسالم، دينى 

دارد ونقشى كه يك مسلمان در قبال موضوع حق وباطل بر دوش دارد، نيز اهميت مساءله 

حكومت ورهبرى ودخالت مردم در سرنوشت اجتماعى خويش و نظارت بر روند كارِ 

عد را نشان مى دهدحاكمان ومسؤوالن امور، گوشه اى از اين ب .

معيارهاى . است) واليت(فلسفه سياسى اسالم وطرح مكتب براى مديريت جامعه، به صورت 

در دوران پيامبر وائمه، حكومت از آنِ آنان است . دين براى زمامداران، مالكهاى ارزشى است

، لياقت مبناى تصدى حكومت. كه نمايندگى از معصوم دارد) ولى فقيه(ودر عصر غيبت، حق 

به اداره ) دين خدا(حاكمان نيز در چهارچوب . وتوانِ علمى وشايستگى تقوايى است، نه زور

. امور مى پردازند

با اين مقدمه، عاشورا را حركتى انقالبى بر ضد انحراف سياسى ودينى حكّام مستبد مى بينيم 

م در چنگ حكومت ظالمانه اسارت مرد. وقيام سيد الشهدا عليه السالم را سرشار از بار سياسى

به قصد گسترش حق وعدل در ) امام صالح(وتالش براى رهايى آنان وسپردن زمامدارى به 



جامعه، گوشه اى از اين بعد را نشان مى دهد وحركت امام حسين عليه السالم و خاندان 

ويارانش جهت آگاهى بخشى به توده هاى مردم وترسيم سيماى رهبر شايسته و افشاى چهره

. واليان بى دين ودنياپرست وستمگر، گوشه اى ديگر را

براى همه آنان كه حق طلب، عدالتخواه، مبارز، مدافعِ مظلوم، جهادگر ) قيام عاشورا(از اين رو

در راه خدا، شهادت طلب، مصلح اجتماعى وآزاد انديش وآزاده اند، پيام دارد و به گواهى 

م ومقاومتهاى در برابر تجاوز و حركتهايى در راستاى تاريخ، بنيان بسيارى از نهضتهاى ضد ظل

اگر ماهيت سياسى ومبارزاتى . تشكيل حكومت اسالمى بر درسهاى عاشورا استوار بوده است

قيام عاشورا براى جهانيان بخوبى ترسيم شود، در ميان انسانهاى آزاده وملّتهاى دربند 

. وآزاديخواه، هواداران وشاگردان بسيارى خواهد يافت

حاكم شايسته كيست؟ صفات رهبر مسلمانان كدام : عاشورا پاسخى به اينگونه سؤالهاست كه

است؟ وظيفه حكومت در قبال مردم چيست؟ مردم در جامعه اسالمى چه حقوق وچه وظايفى 

دارند؟ با نظام جور چه بايد كرد؟ براى قيام مردمى چه زمينه هايى الزم است؟ دامنه امر به 

 منكر تا كجاست؟ معيارها ومبناهاى ساختار سياسى جامعه چيست؟ واليت معروف ونهى از

.مسائلى از اين دست... وبيعت چه كسى الزم وتكليف آور است؟ و

واليت ورهبرى

است، به معناى تن سپردن به رهبرى پيشواى الهى و اعتقاد ) واليت(از مهمترين اصول اسالم، 

نظام .  اسالم، از سوى خداوند بر مردم واليت دارندبه اينكه امامان معصوم، پس از پيامبر

حاكم الهى بر مردم است ) ولى خدا. (سياسى اسالم وشيوه حكومتى دين بر پايه واليت است

. واجب است) اولى االمر(واطاعت اوبه عنوان 

است، هم يك مساءله اعتقادى ) اهل بيت(واليت، هم يك مساءله عاطفى ودرونى نسبت به 

ى پيشوايى ائمه معصوم را از جانب خدا دانستن وبه جانشينى آنان براى رسول خدا است؛ يعن

عقيده داشتن، هم يك موضوع سياسى است، يعنى شيوه ونظام حكومتى در اسالم، كه در عصر 

. حضور، واليت امر بر عهده امامان است ودر عصر غيبت، متعلّق به فقهاى عادل شيعه است

مان، حقّ خودشان مى دانستند وبه غاصب بودن ديگران عقيده داشتند، واليت بر مسلمين را اما

چرا كه اين منصب الهى از سوى خدا براى ائمه تعيين شده است وپيامبر اكرم صلّى اهللا عليه 

آنان كه به ناروا بر مسند زعامتِ مسلمين و . وآله وسلّم نيز بارها آن را اعالم داشته است

واليت در اسالم . ه زدند، وصيت وفرمان پيامبر را زير پا گذاشتندخالفت وجانشينى پيامبر تكي



. بر پايه لياقت وصالحيت است وصالحترين فرد براى زمامدارى مسلمانان امامان معصوم بودند

: از اين روامام حسين عليه السالم فرمود

) 404).(نْ هذَا الْمدعينَ ما لَيس لَهمو نَحنُ اَهلُ الْبيتِ اَولى بِواليةِ هذَاال¥مرِ علَيكُم مِ(

ازاين مدعيان ناحق، ) وخالفت وحكومت برشما(ما خاندان پيامبر بر تصدى اين امر 

. سزاوارتريم

قرار مى دهد، اگر عشق مى ) ولى خدا(عقيده به اين واليت، انسان موالى را در خطّ رهبرى 

ليم دارد، نسبت به اوست، اگر نُصرت و يارى هم ورزد، به ولى صالح است، اگر اطاعت وتس

دارد، هديه به پيشواى الهى است واگر مى جنگد، در ركاب وبه فرمان حجت خداست واين 

موهبتى است كه برخى يا اساساً چنين باورى ندارند، يا اگر عقيده به واليت ائمه هم داشته 

سر باز مى زنند؛ يا در ) واليت پذيرى (باشند، گاهى در عمل از انجام تكليفِ برخاسته از اين

. عمل، واليت ظالمان را گردن مى نهند

امام حسين عليه السالم در نامه اى كه به مردم بصره وبزرگان آن شهر نوشت، از جمله چنين 

: فرمود

پس از آنكه خداوند، پيامبرش را به سوى خويش برد، ولى مردم حكومت وخالفت را از ما (

اى جلوگيرى از تفرقه در امت، چيزى نگفتيم، در حالى كه مى دانيم ما براى گرفتند وما بر

اگر شنواى ... اين حقِ مسلّم، از كسانى كه آن را عهده دار شدند، شايسته تر وذى حق تريم

) 405.) (سخنم باشيد وفرمان مرا اطاعت كنيد، شما را به راه رشد وكمال، رهبرى مى كنم

:  با سپاه حرّ داشت كه گذشت امام فرموددر سخنانى كه در برخورد

) 406) (فَاِنَّكُم اِنْ تَتَّقُوا و تَعرِفوا الْحقَّ الَِهلِهِ يكُنْ اَرضى لِلّهِ(

. را براى اهلش بشناسيد، خدا را بيشتر خشنود مى سازد) حق(اگر تقوا داشته باشيد و

ه سوى آن فرا مى خواند وبه آن را حق خويش مى دانست، مردم را ب) واليت(امام، چون 

پس از مرگ معاويه، وقتى والى مدينه به دستور يزيد، مى خواست از امام . احتجاج مى كرد

هرگز بيعت نخواهم كرد، چرا كه : به فرزند زبير گفت. بيعت بگيرد، آن حضرت نپذيرفت

وبراى يزيد (رد امر خالفت پس از برادرم حسن عليه السالم از آنِ من بود كه معاويه چنان ك

) 407...).(الَِنَّ اال¥مرَ كانَ لى مِنْ بعدِ اَخِى الْحسنِ عليه السالم): (از مردم بيعت گرفت

و اُمةٌ (در زيارتنامه ها گاهى لعنت بر كسانى آمده است كه واليت آنان را انكار كردند 

تُكُموِالي تدجبكار رفته است) موال(م بارها تعبير وخطاب به امام حسين عليه السال) 408).(ح .



تداوم اين واليت در عصرهاى پس از عاشورا، گردن نهادن به رهبرى خدايى وتسليم بودن در 

اين باور واعتقاد، . قائل شده اند) واليت(مقابل اولياء خدا وكسانى است كه در دين براى آنان 

قرار دهد ) واليت(در مسير بايد همه تالشها وجهتگيرى ها وموضعگيريهاى انسان را 

. باشد) واليت(وحركتِ انسانِ موالى، بر محور 

به امت اسالم و افشاى ) رهبرى صالح(از سرمايه هاى مهم نهفته در حركت عاشورا، معرفى 

فلسفه سياسى اسالم مبتنى بر اين محور است كه عهده دار رهبرى . رهبران ناشايست است

. اى علمى، اخالقى، حسب ونسب، مديريت وقاطعيت در اوباشدجامعه كسى باشد كه صالحيته

شناخت اين شايستگيها دشوار است وگاهى هم در قضاوتهاى مردم، هوى وهوس يا 

خداوند براى رهبرى . گزينش الهى برترين انتخاب است. گرايشهاى خاص، تاءثير مى گذارد

اند، ) معصوم(ين كرده است كه هم جامعه اسالمى امامان معصوم را به جانشينى رسول خدا، تعي

اين خطّ سياسى در . هم در جهاتِ الگويى ودارا بودن كماالت الزم، پيشتاز وبرتر از همه اند

، ويژگيهاى خاصى را معتقد )رهبر(مساءله رهبرى از نقاط قوت وامتياز شيعه است كه براى 

 غيبت، عهده دار واليت است، چه در مورد امامان معصوم، چه نسبت به فقهايى كه در عصر

)409.(امر مى شوند

تولّى وتبرّى

واليت وبرائت، از فروع دين واز واجبات عملى اسالم است، يعنى با دوستان خدا دوستى 

، )واليت(، )مواالت. (كردن وبا دشمنان خدا دشمنى كردن واز آنان برائت وبيزارى جستن

نشان دهنده همبستگى خطّى، فكرى، همه از يك ريشه وداراى يك مفهوم است و) تولّى(

كسى كه واليت دارد، يعنى . عملى وسياسى يك مسلمان با رهبران الهى وپيشوايان حق است

خويش مى داند وبا عمل صالح وتقوا وطاعت، به اولياى خدا ) ولى(خدا ورسول وامام را 

. تقرّب مى جويد وبا آنان پيوند مى يابد

: المبه فرموده امام باقر عليه الس

) 410) (التُنالُ وِاليتُنا اِالّ بِالْعملَ والورعِ(

. به واليت ما جز با عمل وپرهيزگارى نمى توان رسيد

زندگى مكتبى يك مسلمان ايجاب مى كند كه خطّ فكرى وسياسى خود را در جامعه و نسبت 

باشد وبا ) داولى خ(به حق وباطل مشخص كند وبى طرف نماند، بلكه پيروجناح حق ومطيع 

پيوند مرامى با اهل بيت . دشمنان دين وامامت ورهبرى صالح، ستيز ودشمنى داشته باشد



پيامبر، يك تكليف است وبرائت از دشمنانشان يك وظيفه، آن هم نه تكليفى در حد شعار 

اين واليت وبرائت، گاهى مسلمان متعهد را به صحنه جهاد . وگفتار، بلكه در عمل ورفتار

. ت هم مى كشد وباكى نيست، چرا كه در راه خدا است وپاداش داردوشهاد

: امام رضا عليه السالم فرموده است

) 411) (كَمالُ الدينِ وِاليتُنا و الْبرائَةِ مِنْ عدونا(

. از دشمنانمان) برائت(ماست و) واليت(كمال دين، 

ت، اما در بيزارى وبرائت از دشمنان شما فالنى دوستدار شماس: به امام صادق عليه السالم گفتند

: حضرت فرمود. ضعيف است وناتوان

.) ندارد) برائت(دروغ مى گويد كسى كه مدعىِ واليتِ ماست، ولى از دشمنان ما ! هيهات(

)412 (

. در عصر امام حسين عليه السالم، حق در وجود آن حضرت متجلّى بود وباطل در چهره يزيد

ياران امام، . از دشمنانش داشته باشد) تبرّى(با اوو) تولّى(مى بايست كه يك مسلمان متعهد، 

. با شجاعت از فرزند پيامبر حمايت ونصرت مى كردند ومخالف جبهه يزيد وابن زياد بودند

. سخنان ورجزها واشعارشان اين را نشان مى دهد

: ابوالشعثاءِ كندى در رجز خويش هنگام نبرد، چنين مى گويد

)بنِ ناصِرٌ ياريسهاجِرٌ***  اِنّى لِلْح و دٍ تارِكعنِ سالِِب 413) (و (

. م) ابن سعد(وواگذارنده ) حسين(خدايا من ياور 

: برير بن خضير نيز اين گونه اظهار مى كند

) 414) (اَللّهم اِنّى اَبرَء اِلَيك مِنْ فِعالِ هؤُالءِ الْقَومِ(

.  گروه به پيشگاه توتبرّى مى جويمخدايا من از كار اين

: برخاسته مى گويد) نافع(شب عاشورا كه ياران امام، اظهار پشتيبانى مى كنند، 

)نْ عاداكنُعادى م و نْ واالك415) (نُوالى م (

. با هر كه دوستدار توباشد دوستى مى كنيم وبا هر كه دشمنت باشد، دشمنى مى كنيم

خطّ ومرام اوپيوسته در تاريخ . ر عصر امام حسين عليه السالم نبودخطّ تولى وتبرّى تنها د

هست واقتضاى تولى وتبرّى، به كار بستن آن با همراهان وهم مسلكان امام ودشمنان اودر 

. طول تاريخ است



در زيارتنامه هاى معصومين، بويژه زيارت سيد الشهدا، بصورت مكرّر موضوع تولّى و تبرى 

. امى جهت نزديك شدن به خدا به شمار آمده استآمده وبه عنوانِ گ

: در زيارت امام حسين عليه السالم مى خوانيم

)دائِكُماِلَى اللّهِ مِنْ اَع رَءاَب و تِكُمبحبِم و تِكُماِلَى اللّهِ بِزِيار 416) (اِنّى اَتَقَرَّب (

. تان به خدا بيزارى مى جويممن با زيارت ومحبت شما به خدا تقرب مى جويم واز دشمنان

همه سالم ها، اظهار محبت ودوستى با امام حسين وائمه معصوم عليه السالم كه در زيارتنامه 

است وهمه لعنت ها، عذاب خواستن ها، ابراز ناخرسندى از دشمنانشان، ) تولّى(هاست، نشانه 

اين نفرين ولعنت، حتّى . تهااز آنان است وزيارتها موج مى زند از سالم ها و لعن) تبرّى(گواه 

: از جمله مى خوانيم. شامل آنان كه با رضايشان، در صف مخالفان امام قرار گرفتند، مى شود

) نَ اللّهلَع و نَكنْ طَعم نَ اللّهلَع و ماكنْ رم نَ اللّهلَع و خاذِلَك نَ اللّهلَع و قاتِلَك نَ اللّهلَع

لَيعينينَ عالْمكائِرينَ اِلَيالس نَ اللّهلَع و ك ... مهاَنْصار و مهاَشْياع و مهاَتْباع و موانَهاَع نَ اللّهلَع و

يهِمحبم 417...) (و (

 لعنت خدا بر قاتالن تو، بر آنكه تورا خوار كرد، به توتير افكند، بر تونيزه زد، آنان كه بر ضد

لعنت خدا بر همه ياران وپيروان وكمك كنندگان . جنگ توشتافتندتويارى كردند، به 

. ودوستدارانشان باد

. اين اوج برائت وفراگيرى تبرّى را مى رساند

: در زيارت جامعه وزيارات ديگر از جمله زيارت حضرت عباس عليه السالم است

)ؤمِنٌ وم اِنّى بِكُم ،كُمودع عالم كُمعم ،كُمعمِنَ فَم قَتَلَكُم و نْ خالَفَكُمبِم ؤْمِنينَ ومِنَ الْم بِاَيابِكُم 

) 418) (الْكافِرينَ

به شما وبازگشت شما ايمان دارم وبه مخالفان وقاتالن شما . با شمايم، با شمايم، نه با دشمنانتان

. كفر مى ورزم

يدند ولى به نصرت او كسانى كه حسين بن على را يارى نكردند وفرياد استغاثه اورا شن

. پيوسته به گوش مى رسد) هل من ناصر(اين فرياد . نپرداختند، مرتكب گناه شدند

پيام عاشورا اين است كه در ميدانهاى مبارزه حق وباطل در هر جا وهر زمان، بى تفاوت 

تبرّى نباشيد، بلكه به يارى حق وتوالّى ولى خدا قيام كنيد واز پيروان باطل ومخالفانِ امام، 

تا شهادتى كه در زيارت اربعين مى دهيد، راست باشد، نه دروغ وشعار، آنجا كه مى . بجوييد

: گويد



)نْ عاداهلِم ودع و نْ واالهلِم لِىاَنّى و كاِنّى اُشْهِد م419) (اَللّه (

ته باشد وبا خدايا تورا شاهد مى گيرم كه من ولى ودوستدار كسى هستم كه با اوواليت داش

. كسى كه با حسين بن على دشمنى كند، دشمنم

: امام امت در تداوم اين خطّ در همه اعصار مى فرمايد

لعن ونفرين وفرياد از بيداد بنى اميه لعنة اهللا عليهم با آنكه آنان منقرض وبه جهنم رهسپار (

)420.) (م شكن استشده اند، فرياد بر سر ستمگران جهان وزنده نگهداشتن اين فرياد ست

امر به معروف ونهى از منكر 

حيات جامعه اسالمى به حساسيت مردم نسبت به احكام خدا ونظارت عمومى در امور واليان 

امر به معروف (به اين مساءله مهم اجتماعى از بعد مكتب، . ومسؤوالن ومردم عادى است

. هر مسلمان استگفته مى شود كه از واجبات دينى بر عهده ) ونهى از منكر

، هر كار نيك وشايسته وخداپسندى است كه در دين به آن دستور داده شده است )معروف(

اين خوبيها وبديها . ، هر عمل ناپسند وخالفى است كه شيطان به آن دعوت مى كند)منكر(و

. گاهى در مورد مسائل فردى وجزئى است، گاهى نيز در امور اجتماعى وحكومتى

وروايات اسالمى در اهميت اين دوفريضه ونقش اصالحى آنها وزيانها و در قرآن كريم 

به شمار ) برترين فريضه(مفاسد ترك آن دوتكليف، بسيار سخن گفته شده است وبه عنوان 

آمده كه فرايض واحكام الهى ديگر، در سايه امر به معروف ونهى از منكر، قوام واستوارى مى 

 تكليف مهم از سوى مسلمانان واگذاشته شد ومردم به خاطر در صدر اسالم، عمل به اين. يابد

ترس يا طمع، از تذكّرهاى زبانى واقدامهاى عملى در اين راه، كوتاهى كردند ودر نتيجه، دين 

. به ضعف گراييد وفاسقان مسلّط شدند

امام حسين عليه السالم در ضمن بيان انگيزه هاى قيام خويش به اين عنصر مهم اشاره مى 

: ايد، آنجا كه مى گويدفرم

) 421.) (اُريد اَنْ آمرَ باِلْمعرُوفِ و انْهى عنِ الْمنْكَرِ(

يكى از درسهاى نهفته در اين سخن، آن است كه فريضه امر به معروف ونهى از منكر، تنها 

در تذكّراتى نسبت به بعضى از گناهان جزئى از سوى افراد عادى خالصه نمى شود، بلكه قيام 

ر ضد حكومت ستم وتالش براى اصالح ساختار سياسى جامعه وتشكيل حكومتى بر اساس ب

حق وقرآن نيز از مصاديق امر به معروف ونهى از منكر است، آنگونه كه امام حسين عليه 

. السالم، حماسه عاشورايى خود را عبارت از همان دانست



دار خوبيها ومعروفها باشد واز مرحله قلبى اين فريضه، آن است كه انسان در درون، دوست

اين محبت ونفرت قلبى، به زبان هم جارى مى شود و در . منكرات ومفاسد وگناهان بيزار باشد

: ساالر شهيدان نسبت به مرحله قلبى چنين مى فرمايد. عمل هم تجلّى مى يابد

وست مى خدايا من معروف را د) هنگام وداع با قبر رسول خدا براى بيرون آمدن از مدينه(

) 422).(اَللّهم و اِنّى اُحِب الْمعرُوف و اَكْرَه الْمنْكَرَ(دارم واز منكر بدم مى آيد 

در يك مرحله جلوتر، آن حضرت در بيانهاى صريح خويش، يزيد را مردى شرابخوار و فاسق 

شمارد مى ) طاعت خدا(وجنايتكار مى داند وپيروان اورا مالزمان شيطان وواگذارندگان 

وحكومت اموى را حرام كننده حالل وحالل كننده حرام معرفى مى كند كه بدعتها را زنده 

با وجود اين منكرات آشكار در سلطه حاكم، شوريدن بر ضد اوبه عنوانِ . وسنّتها را ميرانده اند

. نهى از منكر، وظيفه است

 وآن را مايه ننگ مى داند و با اين مبناى دينى است كه امام، بيعت با يزيد را رد مى كند

. حماسه كربالرا پديد مى آورد

وعصيان برضد خليفه ) شورش(اورا نوعى ) حركت مكتبى(گرچه زبانهاى وابسته به خالفت، 

قلمداد كردند كه مستحقّ سركوبى بود، ولى وارثان شهادت، نبايد پيام خون شهداى كربالرا از 

: م حسين عليه السالم تاءكيد مكرّر شده كهآنچه در زيارتنامه هاى اما. ياد ببرند

من شهادت مى دهم كه تونماز وزكات را بر پا داشتى وامر به معروف ونهى از منكر كردى، 

همه براى تبيينِ فلسفه قيام اوست تا رنگ مكتبى آن در هياهوى تبليغات دشمن گم 

. وكمرنگ نشود

: در زيارت مخصوصه آن حضرت است

)بِالْم رْتنْكَرِاَمنِ الْمع تينَه رُوفِ و423) (ع (

پيروان فرهنگ عاشورا، با الهام از حماسه پيوسته نبض پر حركت جامعه انقالبى اند و نسبت 

به جريان امور ووضعيت فرهنگى وسياسى حساسيت نشان مى دهند وبا حضور دائم در ميدان 

ان تنگ مى سازند، چون مى دانند كه امر به معروف ونهى از منكر، عرصه را بر فساد آفرين

عقب نشينى وسكوت در اين جبهه، پيشروى وگستاخى دشمنان حق و فسادگستران در جامعه 

حداقل عمل به تكليف در اين گونه شرايط است واگر اين ) تذكّر لسانى. (را به دنبال دارد

ر واستهزاء قرار فريضه، ترك وفراموش شود، حدود الهى تعطيل شده واحكام خدا مورد تحقي

. خواهد گرفت



امام حسين عليه السالم در مسير راه كربال، در خطبه اى با اشاره به شرايط پيش آمده واينكه 

، رخت بربسته وبه حق عمل نمى شود واز باطل دورى جسته )معروف(دنيا دگرگون شده و

. نمى شود

دگى در كنار ستمگران را مايه شوق خود را به لقاء خدا ومرگ شرافتمندانه ابراز مى كند وزن

) 424.(نكبت مى شمارد وچنين شرايطى را زمينه اى مساعد براى قيام مى داند

سكوت در برابر ظلم وبدعت وانحراف، منكرى بود كه در آن عصر رواج داشت ومردم از 

ترس جان يا بيم خطرها وضررها يا به طمع دنيا ودريافت زر وسيم، در مقابل آشكارترين 

انتقاد از (قيام كربالراهِ . ات كه در باالترين سطوح انجام مى گرفت، اعتراض نمى كردندمنكر

وقيام بر ضد طاغوت را گشود واز آن پس، بسيارى از ) اعتراض عليه ستم(و) حكومت جور

.خون شهداى كربالالهام گرفتند ومبارزات خود را مبتنى ومستند به نهضت حسينى كردند

عدالتخواهى

رزترين مفاسد حكومت اموى، ظلم به مردم وناديده گرفتن حقوق آنان بود واز بارزترين از با

. محورهاى قيام عاشورا نيز عدالتخواهى وستم ستيزى بود

عدالت، فرمان خدا ورسول است ودامنه آن همه امور زندگى را در برمى گيرد، حتّى رفتار 

عدالت اجتماعى ومراعات حقوق افراد از . ولى جهت بارز وعمده آن. عادالنه ميان فرزندان را

از زشت ترين منكراتى است كه بايد با ) سلطه ستم(و) حكومت جائر(سوى حكومتهاست و

. آن مبارزه كرد

امويان هم به اهل بيت پيامبر ستم كردند، هم ميان بندگان خدا رفتارى ظالمانه وروشى 

مسلمان ايجاب مى كرد كه با ستم تكليف اسالمى هر . براساس طغيان وعدوان پيش گرفتند

، تكليف سنگين )امام حق(مبارزه كند، بويژه كسى همچون اباعبداهللا عليه السالم كه در موضع 

آن حضرت در يكى از سخنرانيهاى خويش، با استناد به سخن حضرت . تر وبيشترى داشت

 شمارد، خود را شايسته رسول صلّى اهللا عليه وآله وسلّم كه قيام عليه سلطه جائرانه را الزم مى

در سخن ) 425(ترين فرد براى قيام جهت تغيير حكومت وساختار سياسى قلمداد فرمود،

ودر نامه ). 426) (و تَعدت بنُواُميةَ علَينا: (ديگرى بنى اميه را اهل ستم به عترت پيامبر دانست

حكومت طبق قرآن وقيام به اى كه به بزرگان كوفه نوشت، تكليف ومشخّصه امام راستين را 

) 427).(فَلَعمرى ما االِْمام اِال الْحاكِم بِالْكِتابِ، الْقائِم بِالْقِسطِ: (قسط وحق برشمرد



در سخن ديگر، حركت خويش را براى اقامه عدل ورفع ظلم از مظلومين وايمنى يافتن بندگان 

) 428).(ادِكو ياءمنَ الْمظْلُومونَ مِنْ عِب: (خدا ياد كرد

مسلم بن عقيل پس از دستگيرى، . اين هدف، در سخن ديگر ياران امام نيز ديده مى شود

ما آمده ايم تا به عدالت فرمان دهيم وبه حكم قرآن فرا : خطاب به ابن زياد فرمود

) 429.(بخوانيم

قَد اَمرْت بِالْقِسطِ والْعدلِ و اَشْهد اَنَّك : (در زيارت ابا عبداللّه الحسين عليه السالم نيز مى خوانيم

شهادت مى دهم كه توبه قسط وعدالت دستور دادى وبه اين دعوت ). 430) (دعوت اِلَيهِما

. كردى

ماهيت عدالتخواهى در قيام عاشورا وظلم ستيزى امام حسين عليه السالم سرمايه الهام ملّت ما 

عليه السالم بر اين ماهيت در نهضت سيدالشهداء عليه امام خمينى . در قيام بر ضد طاغوت بود

: السالم تصريح كرده مى فرمايد

سيدالشهداء سالم اهللا عليه از همان روز اول كه قيام كردند، براى اين امر، انگيزه شان اقامه (

سيدالشهدا سالم اهللا عليه، كه همه عمرش را وهمه زندگيش را براى رفع ) (431).(عدل بود

و جلوگيرى از حكومت ظلم وجلوگيرى از مفاسدى كه حكومتها در دنيا ايجاد كردند، منكر 

تمام عمرش را صرف اين كرد وتمام زندگيش را صرف اين كرد كه اين حكومت، حكومت 

) 432.) (جور بسته بشود واز بين برود

همه عدالت به معناى برخوردارى همه از حقوق اسالمى وانسانى ورعايت يكسان حق ميان 

امام حسين عليه السالم روز . وهمه را به يك چشم ديدن نيز در نهضت عاشورا متجلّى است

عاشورا بر بالين همه شهيدان حاضر شد، چه جوان خودش وچه غالمش، چه مولى و چه نوكر، 

. همه از عنايت آن حضرت برخوردار شدند

يكجا رخ غالم وپسر بوسه داد وگفت

 با سفيد در دين ما سيه نكند فرق

از سوى ديگر، حضرت زينب سالم اهللا عليها به يزيد اعتراض كرد كه آيا اين عادالنه است 

كه خانواده خودت در حجاب وحرم، مستور باشند ولى خاندان پيامبر را با اين وضع، به دشت 

قاءِ تَخْديرُك اَمِنَ الْعدلِ يابنَ الطُلَّ: (وبيابان كشانده اى كه همه به چهره هاى آنان بنگرند

) 433...) (حرائِرَك و سوقُك بناتِ رسولِ اللّهِ سبايا؟



پيام عاشورا، دعوت از انسانها براى تالش در راه اقامه عدل وقسط است كه بدون حيات 

اجتماعى مبتنى بر عدل، همه ارزشها تباه مى شود وزمينه مرگ دستورهاى دينى وآيين الهى 

: تعبير حضرت امير عليه السالمبه . فراهم مى آيد

) 434) (اَلْعدلُ حياةُ اال¥حكامِ(

. عدالت، مايه حيات احكام اسالم است

ظالم از خون دل مظلوم، مى نوشد هنوز *** ظلم بر محوعدالت سخت مى كوشد هنوز 

خون پاكش بر بساط ظلم، مى جوشد هنوز *** تا عدالت را كند جاويد در عالم، حسين

ل ستيزىباط

باطل، چه . در تاريخ بشرى ودر مكتبهاى الهى، سابقه اى طوالنى دارد) باطل(و) حق(مبارزه 

در زمينه افكار وعقايد، چه در بعد رفتارى واخالقى وچه در محور اجتماعى و حكومتى، به 

. عنوان چيزى بوده كه همه انبيا واوصيا وامامان با آن مبارزه كرده اند

بلْ نَقْذِف بِالْحقِّ : ( بر اين بوده كه با نيروى حق، باطل را نابود مى ساخته استسنّت الهى نيز

) 435).(علَى الْباطِلِ فَيدمغُه فَاِذا هو زاهِقٌ

حضرت رسول صلّى . اسالم حق است وكفر ونفاق، باطل. خدا حق است وشرك وشركا باطل

عدالت وصدق، حقّ است و . قّند ومخالفانشان باطلاهللا عليه وآله وسلّم وامامان عليهم السالم ح

.حكومت اسالمى حقّ است وسلطه هاى طاغوتى باطل. جور وفريب، باطل

جهاد مسلمانان در زمان پيامبر خدا با پيروان باطل بود وجنگهاى سه گانه اميرالمؤمنين عليه 

ام حسين عليه السالم در ام. السالم نيز با گروههاى باطلى بود كه نقاب حق به چهره زده بودند

روبه رو بود وتكليف ) حكومت يزيد(زمان خويش، با باطلى صريح وآشكار، همچون 

. اومبارزه با اين حكومت فاسد وعملكردهاى متّكى به باطل در جامعه بود

آيا نمى بينيد به حق : سيدالشهدا عليه السالم يكى از زمينه هاى قيام خويش را اين فرموده كه

) 436...(شود واز باطل پرهيز نمى كنند؟ پس بايد به استقبال شهادت رفتعمل نمى 

، مصداق ديگرى از باطل است، يعنى آنچه از دين نيست، به نام دين رواج دادن وبه )بدعت(

حكومت امويان در خطّ زدودن سنّت واحياى بدعت بود وامام، براى مبارزه . آن عمل كردن

وشهادت گذاشت، چرا كه مى ديد سنّت مرده وبدعت زنده شده با اين باطل، قدم در راه جهاد 

يزيد، مردى شرابخوار : و مى فرمود) 437) (فَاِنَّ السنّةَ قَد اُميتَت و اِنَّ الْبِدعةَ قُد اُحيِيت(است 



وعياش وفاسق است وصالحيت خالفت ندارد و كسى همچون من با مثل يزيد بيعت نخواهد 

. كرد

زاع اهل بيت پيامبر وخاندان اموى، تقابل حق وباطل وايمان وكفر بود، نه خصومت اساس ن

: حضرت ابا عبداهللا عليه السالم در اين باره فرموده است. شخصى وخانوادگى

)اللّه قالُوا كَذِب و ق اللّهدلَّ، قُلْنا صجزَّونا فِى اللّهِ عمةَ اِخْتَصينُواُمب نُ و438) (نَح (

خدا راست گفته است، آنان گفتند : ما گفتيم. با هم نزاع كرديم) خدا(ما وبنى اميه بر محور 

. خدا دروغ گفته است

تالش براى بازگرداندن خالفت اسالمى وحاكميت مسلمين به مجراى حق واصيل خود، واز 

امام حسين . ستبين بردن سلطه جائرانه باطل، صفحه ديگرى از اين مبارزاتِ باطل ستيزانه ا

عليه السالم در اشاره به حقّانيت خويش وضرورت خلع امويان از حكومت باطل خود مى 

: فرمود

) ائِرينَ فيكُمالسو ملَه سعينَ ما لَيدمِنْ هؤُالءِ الْم كُملَيرِ عةِ هذَا اال¥ملى بِوِاليتِ اَويلُ الْبنُ اَهنَح و

دالْعرِ وو439) (وانِبِالْج (

بر شما، سزاوارتر از اين مدعيانى هستيم كه ) وحكومت(ما خاندان، براى سرپرستى اين امر 

. به ناحق، ادعاى خالفت دارند ودر ميان شما به ستم وتجاوز رفتار مى كنند

...) حرامِاللّهِمنْ راءى سلْطاناً جائِراً مستَحِال لِ(نطق مهم امام حسين عليه السالم در منزل بيضه 

وبازگوكردن كالم حضرت رسول صلّى اهللا عليه وآله وسلّم كه تكليف مقابله و مبارزه ) 440(

با سلطه هاى جائر وآنان را كه پيمان الهى را شكسته وبا سنّت پيامبر مخالفت مى كنند 

 كند كه ورفتارى تبهكارانه وظالمانه دارند، بيان مى كند، وآن را بر حكومت يزيد تطبيق مى

را ) باطل ستيزى(پيروشيطان ومخالف خدا شده اند ودست به فساد وستم آلوده اند، تكليف 

بصورت كلّى وهميشگى روشن مى سازد واينكه در برابر قدرتهاى باطل، نبايد سكوت و 

. سازش كرد

الهامى كه انقالبيون ايران در نهضت عاشورايى خود از كربالمى گرفتند، دستمايه مبارزات 

در سالهاى جنگ نيز، رزمندگان حق طلب، به خاطر مبارزه با باطل . آنان با رژيم طاغوت بود

البتّه كه ميدان مبارزه با باطل، بسيار گسترده . قدم در ميدان هاى جهاد وشهادت مى گذاشتند

وقتى بروز باطل در صحنه هاى سياسى، فرهنگى، اعتقادى، . تر از عمليات نظامى است



باشد، آنجا هم بايد با باطل مبارزه كرد، تا حق، روشن وحاكم ... ابط سياسى ومطبوعات، رو

. گردد

جهاد 

است، ) جهاد(از تكاليف مهم مسلمانان در حراست از دين وكيان خويش ومقابله با دشمنان، 

كوششى همه جانبه وفراگير، به تناسب زمان وشرايط، براى دفع تجاوز يا دفاع از مظلوم وحفظ 

.  وجان ومال مسلماناناسالم

كربالى حسينى يكى از . است، عامل عزّت مسلمين است) فروع دين(اين فريضه، كه از 

جهاد، گاهى بر ضد متجاوزان ودشمنانِ خارجى است، . مظاهر عمل به اين تكليف دينى بود

گاهى عليه شورشيان واهل بغى وفساد در داخل است، گاهى هم مبارزه با حكومت ظالم است 

حتّى در روايات، گفتنِ سخن حق در برابر پيشواى ستمگر . كه كمر به هدم اسالم بسته است

. به حساب آمده است) جهاد(نيز 

در عصر امام حسين عليه السالم، مردم گرفتار حكومت ظالم وفاسدى شده بودند كه براى 

م در سايه چنان مقدسات دينى ونواميس مسلمانان واسالم عزيز، هيچ حرمتى قائل نبود واسال

تكليف مبارزه با حكومت ستم، امام حسين عليه . حكومتى در معرض نابودى قرار گرفته بود

السالم را به موضعگيرى عليه يزيد واداشت واين كار، مستند به سخن پيامبر بود كه فرموده 

هر كس حكومت ظالمى را ببيند كه حرام الهى را حالل مى شمارد وعهد خدا را مى : بود

شكند وبا سنّت پيامبر مخالفت مى كند ودر ميان مردم به گناه وطغيان رفتار مى كند، اگر با 

يا جايگاه (ش ) و كيفر(عمل وگفتار بر ضد اواقدام نكند بر خداوند است كه اورا به جايگاه 

) 441...) (من راءى سلطاناً جائراً: (برساند) همان ظالم

ين حكومتى را واجب مى ديد وبا امتناع از بيعت با يزيد، به امام حسين عليه السالم، قيام برچن

. مكّه رفت واز آنجا عزيمت كوفه كرد، تا شيعيان را در جهاد ضد ستم رهبرى كند

شيعيان كوفه نيز برهمين اساس، نامه هاى دعوت به آن حضرت نوشته واورا به كوفه 

اد حسين بن على عليه السالم براى احياء جه. فراخواندندتا بر محور امامتش، با آل اميه بجنگند

دين وپاسدارى از حق وعدالت بود ودر اين راه، هم خودش وهم يارانش حاضر بودند كشته 

امام در ديدارى كه با . بود) بغى داخلى(جهاد اواز نوع جهاد با . شوند ولى سلطه ظلم را نپذيرند

كومت امويان وتعطيل حدود فرزدق در مسير راه كوفه داشت، ضمن برشمردن فسادهاى ح

من سزاوارترين كسى هستم كه به يارى : الهى ورواج ميخوارى وغارت اموال مردم، فرمود



دين خدا برخيزم وشريعت مطهر اورا عزيز بدارم و در راه اوجهاد كنم تا كالم الهى، برترين 

هِ والْجِهادِ فى سبيلِهِ لِتَكُونَ كَلِمةُ اللّهِ هِى و اَنَا اَولى منْ قام بنُصرَةِ دينِ اللّهِ و اِعزازِ شَرْعِ: (شود

) 442).(الْعلْيا

بر خالف تبليغى كه دشمنان اهل بيت مى كردند تا قيام امام حسين عليه السالم را نوعى 

شورش و عصيان برضد خليفه قلمداد كنند واز اين رهگذر، كشتن اورا جايز شمرند، امامان 

كه قيام عاشورا را جهاد وامام حسين عليه السالم ويارانش را مجاهدان شيعه اصرار داشتند 

وشهيدانى معرّفى كنند كه در راه امر به معروف ونهى از منكر ودفاع از دين خدا ومبارزه با 

در زيارتنامه هاى امام حسين عليه السالم وشهدا . بدعتها و براى خدا قيام كردند وشهيد شدند

درباره امام حسين عليه السالم، تعبيراتى . ادت، فراوان برمى خوريمبه واژه هاى جهاد وشه

اَلزّاهِد الذّائِد الُْمجاهِد، جاهد فيك الْمنافِقينَ والْكُفّار، جاهدت فى سبيلِاللّهِ، جاهدت : (همچون

قَّ جِهادِهِ وفِى اللّهِ ح تدجاه ،كودع تدلحِدينَ، جاهدرباره . به كار رفته است) 443(...) الْم

جاهدتُم فى سبيلِهِ، اَشْهد اَنَّكُم جاهدتُم فى سبى لِ : (شهداى ديگر نيز اين تعبيرات ديده مى شود

) 444.) (اللّهِ، الذّابونَ عنْ تَوحيدِ اللّهِ

ه نبرد با باالترين مرحله جهاد آن است كه كسى خالصانه، با همه توان، تا آخرين دم، ب

امام حسين عليه . دشمنان خدا برخيزد، با زبان، با سالح، با نثار خون وايثار جان وشهادت

از اين رودر زيارتنامه هاى . السالم وشهداى عاشورا همه به اين مرز كامل جهاد نائل آمدند

ديده )  جِهادِهِجاهدت فِى اللّهِ حقَّ(امام حسين عليه السالم، مسلم بن عقيل وشهداى ديگر تعبير 

. مى شود، جهادى شايسته وبايسته وكامل

وجوب جهاد عليه كفّار ودشمنان اسالم نيز دستور . عاشورا صحنه تجلّى اين تكليف دينى بود

علماى دين نيز در طول قرون، پيوسته . دين براى همه ودر همه دورانها با همه دشمنان است

انقالب اسالمى ايران يكى از . ان بر مسلمين بوده اندپيشگام جهاد با دشمنان اسالم وسلطه جوي

بارزترين حلقه هاى جهادى عاشورائيان بر ضد طاغوت وطغيان و ستم بود، در سالهاى دفاع 

مقدس نيز، رزمندگان اسالم با الهام از عاشورا به دفع تجاوز دشمن وحماسه آفرينى هاى 

به . ود و كربالمكتب جهاد وشهادت بودعاشورا الهام بخش رزمندگان ب. ستودنى پرداختند

): ره(تعبير امام خمينى 

) 445.) (انقالب اسالمى ايران، پرتوى از عاشورا وانقالب عظيم الهى آن است(



درباره اينكه قيام ملّت ايران ريشه در آن عاشوراى حماسه آفرين دارد، امام امت فرموده 

: است

قابل كاخ ظلم شاه واجانب، به پيروى از نهضت نهضت دوازده محرّم وپانزده خرداد در م(

مقدس حسينى چنان سازنده وكوبنده بود كه مردانى مجاهد وفداكار تحويل جامعه داد كه با 

تحرّك وفداكارى، روزگار را بر ستمكاران وخائنان سياه نمودند وملّت بزرگ را چنان هشيار 

) 446.) (انه پرستان ربودومتحرّك وپيوسته كرد كه خواب را از چشم بيگانه وبيگ

: امام امت، درسهاى جهاد وشهادت عاشورا را براى همه وهميشه مى داند و مى فرمايد

عاشورا، قيام عدالتخواهان با عددى قليل وايمانى وعشقى بزرگ در مقابل ستمگران كاخ (

 در هر نشين ومستكبرانِ غارتگر بود ودستور، آن است كه اين برنامه، سرلوحه زندگى امت

روزهايى كه بر ما گذشت، عاشوراى مكرّر بود وميدانها وخيابانها . روز ودر هر سرزمين باشد

) 447.) (وكوى وبرزنهايى كه خون فرزندان اسالم در آن ريخت، كربالى مكرّر

دامنه اين جهاد مكتبى كه ضامن تعالى امت اسالم است، بسيار گسترده است ومسلمانان جز در 

حضرت على عليه السالم جهاد را مايه عزت دانسته است . به عزّت نمى رسندسايه جهاد، 

: امام امت در گسترش اين فرهنگ عزّت آفرين مى فرمايد). 448) (والْجِهاد عِزّاً لال سالم(

جنگ ما جنگ عقيده است وجغرافيا ومرز نمى شناسد وما بايد در جنگِ اعتقاديمان، بسيج (

)449.) (ا در جهان به راه اندازيمبزرگ سربازان اسالم ر

آزمون

مقصود از آزمون در اينجا، امتحان كردن ياران وآزمودن همراهان در يك حركت انقالبى 

وارد يك صحنه مبارزاتى شدن، جز با ياران وهمراهانى آزموده وامتحان داده، . واصالحى است

الصان بى انگيزه يا دنياطلب گزينش همراهان وتصفيه نيروها از ناخ. به موفقيت نمى رسد

. وسست همت، شرط اميدوارى به نتيجه بخشى يك نهضت است

اعتقاد واقعى وجدى نيروها به مبارزه، اطاعت : آنچه محور اين آزمايش است عبارت است از

بى چون وچرا از رهبرى، تقيد وتعهد نسبت به تكاليف وبرنامه ها، صداقت و خلوص 

. ى ورزمى براى نبرد، روحيه قوى براى استقامت تا پايانِ كارهمراهان، توانايى جسم

با . امام حسين عليه السالم در طول راه كربال، چندين بار ياران خويش را آزمود وتصفيه كرد

بازگويى حوادث وپيشامدهاى كوفه وخبر دادن از اينكه اين كاروان به سوى شهادت مى رود 

اد بى انگيزه وغير مطيع ودنياپرست را كه به اميد وپيشگويى شهادت خود وهمراهان، افر



غنيمت، همراه شده بودند تصفيه كرد، تا تنها عاشقان شهادت وخالصان در اطاعت وفداكارى 

چون مى دانست كه اگر اين واقعيات را براى همراهان بيان كند، تنها كسانى با . بمانند

) 450.(ر ركاب او باشنداوخواهند ماند كه حاضر به مواسات وايثار وشهادت د

: اين فلسفه آزمون كه براى جداسازى پاكان از غير پاكان است، در قرآن مجيد نيز آمده است

) 451) (حتّى يميزَ الْخَبيثَ مِنَ الطَّيبِ(... 

امام حسين عليه السالم در منزل زباله وقتى خبر كشته شدن مسلم وهانى وعبد اهللا بن بقطر را 

) 452.(عده اى از دور اوپراكنده شدند. هر كه مى خواهد برگردد: ش داد، فرمودبه ياران خوي

هر يك از شما كه توان صبر كردن بر تيزى شمشير وضربه ! اى مردم: (به نقلى امام فرمود

) 453) (نيزه ها دارد، همراه ما بماند، وگرنه برگردد

طبه اى فرموده بود كه هركس چنين سخنى را هنگام عزيمت از مكه به سوى عراق نيز در خ

) 454).(فَلْيرْحلْ معنا... من كانَ باذِالً فينا مهجتَه(آماده شهادت است، با ما حركت كند 

بيعتى بر گردن شما ندارم، : شب عاشورا، در آن خطبه معروف، ضمن تشكر از ياران، فرمود

 يك از ياران آن شب كه هيچ. هر كه مى خواهد برود واز تاريكى شب استفاده كند

حتى وقتى قاسم بن حسن پرسيد كه آيا كشته خواهم شد، امام ابتدا پرسيد كه ) 455.(نرفتند

پس از اين امتحان موفّقيت آميز بود . شيرين تر از عسل: مرگ در نظر اوچگونه است؟ گفت

) 456.(كه حضرت، بشارت شهادت را به وى نيز داد

 به اين نكته مهم كه يك اصل نظامى به حساب مى آيد، حضرت زينب سالم اهللا عليها نيز

توجه داشت كه شب عاشورا، وقتى امام حسين عليه السالم سرى به خيمه اوزد واندكى به 

صحبت با يكديگر نشستند، هالل بن نافع كه بيرون خيمه ايستاده بود، شنيد كه آن بانواز امام 

م ونيت هاى اين اصحابت را خوب، به دست آيا تصمي! برادرم: حسين عليه السالم مى پرسد

آورده واستعالم كرده اى؟ من بيم آن دارم كه فردا چون جنگ درگيرد ونيزه ها به هم 

آرى به خدا قسم اينان را آزموده ام، اينان همه دلير : بخورد، تورا تنها گذارند؟ امام فرمود

ه كودك به سينه مادرش ماءنوس مردانى اند كه در راه من با مرگ انس گرفته اند، آنگونه ك

)457.(است

اصالح

در پيكره آن ) فساد(جامعه اى كه از معيارهاى اصيل دين ومالكهاى ارزشى فاصله بگيرد، 

ريشه مى دواند وروابط انسانى وارتباطات اجتماعى وآنچه ميان حاكم وملّت پيش مى آيد، 



ارى ورواج ظلم و حاكميت پول گسترش بى بند وب. دچار انحراف از صراط مستقيم مى شود

وحيف وميل بيت المال مسلمين وتعرّض بى مورد نسبت به زندگى ومال و جان مسلمانان 

راه فساد زدايى نيز اقدامهاى . است) فساد اجتماعى(ونبودن امنيت وعدالت، گوشه اى از اين 

وعمل به كتاب اصالحى براى متقاعد كردن مسؤوالن به رفتار عادالنه واجراى دقيق قانون 

اين نوعى حركت اصالحگرانه است كه امام حسين عليه السالم نيز در نهضت . وسنّت است

خويش آن را دنبال مى كرد وبر اوضاع نابسامان اجتماع، صحه نمى گذاشت ومهر سكوت بر 

. لب نمى زد

ست سيدالشهداء عليه السالم در سخن معروف خويش، به اين هدف اصالحى اشاره فرموده ا

و انّما خَرَجت : (معرفى كرده است) طلب اصالح در امت پيامبر(خروج خويش را با انگيزه 

) 458).(لِطَلَبِ االْ صالحِ فى اُمةِ جدى

در سخن ديگر نيز حركت خويش را نه براساس نزاع قدرت يا سلطه جويى يا دنيا طلبى، بلكه 

در شهرها وامنيت يافتنِ مظلومان وعمل به ) حاظهار اصال(و) معالم دين(براى آشكار ساختن 

و لكِنْ لِنُرِى الْمعالِم مِن دينِك و نُظْهِرَ االِْصالح : (... فرايض وسنن واحكام الهى دانسته است

459...) (فى بِالدِك (

اين اصالحگرى، هم شامل شيوه هاى رفتارى حكومت جائر ومسؤوالن مى شود، هم خصلتها 

. ردم وامت را در برمى گيردوعملكرد م

ترغيبى كه امام حسين عليه السالم در يكى ديگر از خطبه هايش جهت فداكارى وجانبازى 

آيا نمى بينيد كه به حق عمل : دارد، همراه با ترسيمى از اوضاع اجتماعى آن روز است كه

) رزه اشبا مبا(نمى شود واز باطل اجتناب نمى گردد؟ پس در چنين شرايطى بايد مؤمن 

مشتاق ديدار خدا باشد، چرا كه زندگى در چنين دوره اى مايه ننگ وعسرت است و مرگ، 

) 460.(سعادت است

قيام اصالحى ابا عبداهللا الحسين عليه السالم ريشه در نهضتهاى اصالحى انبيا داشت واووارث 

 اين مساءله را از .خطِ صالح واصالح پيامبران بود ودر اين راه جان داد تا مفاسد برچيده شود

:  بشنويم كه فرمود1زبان حضرت امام خمينى 

وهمه آنها اين مساءله را داشتند كه فرد بايد . تمام انبيا براى اصالح جامعه آمده اند، تمام(

سيدالشهدا عليه السالم روى همين ميزان آمد رفت وخودش واصحاب ... فداى جامعه شود

) 461.) (يد فداى جامعه بشود، جامعه بايد اصالح بشودوانصار خويش را فدا كرد، كه فرد با



 ت كه قيام خويش را در همين راستا مى دانست وبا الهام از نهضت عاشورا، بر ضدامام ام

طغيان طاغوت ومفاسد اجتماعى ونابسامانيها قيام كرد، به پيوند اين حركت با قيام عاشورا اين 

: چنين اشاره مى كند

السالم وقتى مى بيند كه يك حاكم ظالمى، جائرى در بين مردم دارد سيدالشهدا عليه (

حكومت مى كند، تصريح مى كند حضرت كه اگر كسى ببيند كه حاكم جائرى در بين مردم 

حكومت مى كند، ظلم دارد به مردم مى كند، بايد مقابلش بايستد وجلوگيرى كند، هر قدر كه 

در مقابل آن لشكر هيچ نبود، لكن تكليف بود آنجا كه با چند نفر، با چندين نفر كه . مى تواند

بايد قيام بكند وخونش را بدهد تا اينكه اين ملّت را اصالح كند، تا اينكه اين علَم يزيد را 

مگر ما، . همه چيزهاى خودش را داد براى اسالم... بخواباند وهمين طور هم كرد وتمام شد

چرا بترسيم از اينكه خون بدهيم يا اينكه جان خون ما رنگين تر از خون سيدالشهدا است؟ 

) 462) (بدهيم؟

اصالح جامعه از بعد مبانى اعتقادى، خصلتهاى اخالقى، حاكم ساختنِ معيارهاى ارزشى، ترويج 

) بدعت ستيزى(فرهنگ دينى ومبارزه با خرافات وبدعتها وستمها، به نحوى در همان مفهوم 

 آن محور، بيشتر مورد دقت وكاوش قرار گرفته است هم مى گنجد، كه در) احياگرى(وپيامِ 

وامام حسين عليه السالم، بعدى از اصالح طلبى خويش را برمبناى احياى كتاب وسنّت 

).به آن قسمت مراجعه شود. (وزدودن بدعت وجاهليت از افكار واعمال مردم برمى شمارد

پيروزى خون بر شمشير 

گاهى سالح مظلوميت، برنده تر از سالح آهنين . نيستهميشه فتح، به معناى پيروزى نظامى 

وآتشين است وخون شهدا در يك مبارزه حق بر ضد باطل، پايه هاى سلطه جور را سست مى 

كند وزمينه آگاهى مردم وسپس قيام آنان را فراهم مى آورد وجباران ظالم، پس از رسوايى، 

. ن بر شمشير استاين مفهوم پيروزى خو. شكست خورده ونابود مى شوند

نهضت عاشورا چون برپايه حق خواهى واخالص وايمان بود وشهدا براى اداى تكليف الهى 

ويارى حجت خداوند، جان خود را فدا كردند، خداوند به حركتشان بركت وآثار فراوان داد 

. ودر واقع، آنان پيروز شدند وامويان نابود وفراموش گشتند

: ه عاشورا، ابراهيم بن طلحه از امام زين العابدين عليه السالم پرسيدروزى در مدينه، پس از واقع

)نِ الْغالِب؟ چه كسى پيروز شد؟ حضرت فرمود)م :

)نِ الْغالِبم رِفتَع ،اَقِم الةِ فَاَذِّنْ والص قْتخَلَ و463) (اِذا د (



! هى شناختوقتى كه هنگام نماز فرا رسيد، اذان واقامه بگو، پيروز را خوا

اين نشان دهنده نوعى ديگر از فتح وپيروزى است كه برتر از فتح نظامى است، وآن 

ماندگارىِ فكر وانديشه وپيروز شدن منطق وهدف كسى است كه با شهادت خويش، براى 

. اسالم فداكارى كرده است

ارى وجدانها تاءثيرى كه شهادت امام حسين عليه السالم ويارانش بر افكار مردم آن روز وبيد

داشت، حتّى بر خانواده خود يزيد ووابستگانش تاءثير گذاشت، نشانه پيروزى شهادت 

وقتى همسر خولىِ جنايتكار، به عمل شوهرش و آوردن . مظلومانه بر سالحهاى ظالمان است

، دليل )464(سر مطهر امام حسين عليه السالم اعتراض مى كند وبا اوترك رابطه مى نمايد

. همين تاءثيرگذارى خون پاك شهيد استديگرى بر 

: در زيارت امام حسين عليه السالم خطاب به آن حضرت مى گوييم

اَشْهد اَنَّك قُتِلْت و لَم تَمت بلْ بِرَجاءِ حياتِك حيِيت قُلُوب شيعتِك و بِضِياءِ نُورِك اِهتَدى (

 اَنَّك داَشْه و كونَ اِلَيداًالطّالِباَب طْفَاءالي و طْفَاءي اللّهِ الَّذى لَم 465...) (نُور (

شهادت مى دهم كه توكشته شدى ولى نمردى، بلكه به اميد حيات تو، دلهاى پيروانت زنده 

مى شود وبا فروغ نور تورهجويان توهدايت مى شوند، گواهى مى دهم كه توآن نور خدايى 

شود، توآن چهره پاينده الهى هستى كه هالك نشده كه هرگز خاموش نشده وخاموش نمى 

شهادت مى دهم كه اين تربت، تربت توست واين حرم، حرم . اى واز بين نخواهى رفت

به خدا سوگند، آنكه تورا يارى و حمايت كرد، خوار نيست . توست واين جا شهادتگاه توست

... .وبه خدا قسم كسى كه تورا نصرت نمود، مغلوب وشكست خورده نيست

ورستگارى وكاميابى مطرح مى شود، جلوه اى ديگر ) فوز(آنچه درباره شهداى كربالبا عنوان 

: خطاب به شهداى كربالمى گوييم. از اين نوع پيروزى خون بر شمشير است

) 466) (اَشْهد اَنَّكُم الشُّهداء والسعداء و اَنَّكُم الْفائِزُونَ فى درجاتِ الْعلى(

 امام حسين عليه السالم اظهار اميدوارى مى كرد كه شهادتش، خود اورا به كرامت و خود

دشمنانش را به خوارى وخفّت برساند وقاتالن از جايى كه فكرش را هم نمى كردند، مورد 

نِكُم، ثُم ينْتَقِم لى و اَيم اللّهِ اِنّى الََرجوا اَنْ يكْرِمنى ربى بِالشَّهادةِ بِهوا: (انتقام الهى قرار گيرند

) 467) (مِنْكُم مِنْ حيثُ التَشْعرُونَ

اين . در اثر همان جنايتها، آتش فتنه در دودمان امويان افتاد وبه تيغ ستم خويش نابود شدند

ه باءسكُم اَما واللّهِ لَو قَد قَتَلتُمونى لَقَد اَلْقَى اللّ: (سخن امام در روز عاشورا به عمر سعد بود كه



دِمائَكُم فَكسو نَكُميبه خدا سوگند، اگر مرا بكشيد، خداوند نيروو قدرت شما را بر )468) (ب ،

. خودتان خواهد افكند وخونهايتان را خواهد ريخت

اين منطق، سرلوحه مبارزات شيعه بر ضد طاغوتها قرار گرفت ودر انقالب اسالمى نيز امت ما 

ن باكى نداشتند، چرا كه آن را زمينه ساز پيروزى نهايى بر طاغوت مى از نثار شهيد وخو

امام امت نيز كه ماه محرم را ماه پيروزى خون بر شمشير نام نهاد، براساس همين باور . دانستند

: درباره اين ماه خونين فرمود. وديدگاه بود

بد محكوم وداغِ باطله ماهى كه خون بر شمشير پيروز شد، ماهى كه قدرت حق، باطل را تا ا(

بر جبهه ستمكاران وحكومتهاى شيطانى زد، ماهى كه به نسلها در طول تاريخ، راه پيروزى بر 

ماهى كه بايد مشت گره كرده آزاديخواهان واستقالل طلبان وحقگويان ... سرنيزه را آموخت

) 469.) (بر تانكها ومسلسلها وجنود ابليس غلبه كند وكلمه حق، باطل را محونمايد

: درباره اثر بخشى اينگونه مرگهاى سرخ كه براى ملّتها سعادت آور است، مى فرمايد

راه ورسم شهادت، كورشدنى نيست واين ملّتها وآيندگان هستند كه به راه شهيدان اقتدا (

خواهند نمود و همين تربت پاك شهيدان است كه تا قيامت مزار عاشقان وعارفان 

)470.) (آزادگان خواهد بودودلسوختگان ودارالشّفاى 

الگوگيرى

تاءثيرگذارى يك . انسانها بيش از حرفها ونوشته ها، از اشخاص وعملكردها الگومى گيرند

از اين رودر قرآن . حادثه يا الگوى رفتارى بر انديشه ها وعملهاى مردم، بيشتر از گفتار است

ايمان وعمل از آنان سرمشق معرفى شده اند تا مردم در ) اسوه(كريم، كسانى به عنوان 

حادثه هايى هم كه از پيشينيان در قرآن آمده است، بويژه بخشهايى كه به نيكيها، . بگيرند

. ايمانها، صبرها، مجاهدتها واطاعتها وايثارهاى فرزانگان اشاره شده، همه براى معرفى الگوست

ه دوره ها الگوبوده است تاريخ اسالم وشخصيتهاى برجسته اسالمى نيز براى مسلمانان در هم

وتعاليم دين ما واولياء مكتب نيز توصيه كرده اند كه از نمونه هاى متعالى وبرجسته در زمينه 

. هاى اخالق وكمال، سرمشق بگيريم

از ويژگى خاصى برخوردارند و صحنه ) شهداى كربال(و) عاشورا(در ميان حوادث تاريخ، 

آفرينان عاشورا، الگوى انسانهاى حق طلب وظلم صحنه اين حماسه ماندگار وتك تك حماسه 

بصورت عام تر، در زندگى و مرگ، در ) اهل بيت(ستيز بوده وخواهد بود، همچنان كه 

از . اخالق وجهاد، در كماالت انسانى وچگونه زيستن وچگونه مردن، براى ما سرمشق اند



د باشدخواسته هاى ماست كه حيات وممات ما چون زندگى ومرگ محمد وآل محم) : ماَللّه

) 471).(اجعلْ محياى محيا محمدٍ و آلِ محمدٍ و مماتى ممات محمدٍ و آلِ محمدٍ

امام حسين عليه السالم حركت خويش را در مبارزه با طاغوت عصر خودش، براى مردم ديگر 

) 472) (فَلَكُم فى اُسوةٌ: (سرمشق مى داند ومى فرمايد

. نهضت عاشورا، الهام گرفته از راه انبيا ومبارزات حقجويان تاريخ ودر همان راستاست

به كار پيشينيان مى كند، نشان دهنده اين الگوگيرى ) استشهادى كه امام حسين عليه السالم 

فَخَرَج مِنْها : (را مى خواند) 473(هنگامى كه مى خواست از مدينه خارج شود، اين آيه . است

، كه اشاره به خروج خائفانه حضرت )474) ( يتَرَقَّب قالَ رب نَجنى مِنَ الْقَومِ الظّالِمينَخائِفاً

موسى از شهر وگريز از سلطه طاغوتىِ فرعون وظلم اوست ونشان مى دهد كه آن اقدام 

. موساى كليم، مى تواند الگوبه حساب آيد كه حضرت، آيه مربوط به او را خواند

ت نيز در وصيتنامه اى كه به برادرش محمد حنفيه نوشت ومبنا وهدف و انگيزه قبل از حرك

خروج را بيان كرد، از جمله تكيه آن حضرت بر عمل به سيره جد وپدرش و پيمودن همان 

و اَسيرَ بِسيرَةِ جدى واَبى علِى بنِ اَبى : (راه بود ونهضت خود را در همان خطّ سير معرفى كرد

وسيره پيامبر وعلى عليه السالم را الگوى خويش در اين مبارزه با ظلم ومنكر ) 475) (طالِبٍ

اين شيوه، تضمينى بر درستى راه وانتخاب است كه انسان مبارز، از اولياء دين . دانست

در سخنى ديگر، آن حضرت . ومعصومين الگوبگيرد وبراى كار خود حجت شرعى داشته باشد

وپيامبر اكرم صلّى اهللا عليه ) 476) (هم ولِكُلِّ مسلمٍ بِرَسولِ اللّهِ اُسوةٌو لى و لَ: (فرموده است

. وآله وسلّم را اسوه خود وهر مسلمان ديگر قلمداد كرده است

معرفى كرده است، چه ) امام(پيامبر اكرم، دوفرزندش امام حسن وامام حسين عليه السالم را 

) 477).(ذا اِمامانِ، قاما اَو قَعدااِبناى ه: (قيام كنند، چه بنشينند

بود وعمل ) پس قيام عاشورا نيز در همان خطّ امام واسوه والگوبودن امام حسين عليه السالم 

آن حضرت براى امت مى توانست سرمشق وسرخط باشد ومبناى مشاركت پيروان امامت در 

يامبران ربانى و همه مبارزه با حكومت يزيد باشد، مبارزه اى كه ريشه در جهاد همه پ

. جهادهاى مقدس مسلمانان صدر اسالم در ركاب حضرت رسالت داشت

گواهى مى دهم كه توبر همان راهى رفتى كه : در زيارت مسلم بن عقيل، مى خوانيم كه

اين جمله نشان مى دهد ) 478.(مجاهدانِ بدر، در راه خدا رفتند وبا دشمنان خدا پيكار كردند



به عنوان الگويند وشهيدان نهضت امام حسين عليه السالم نيز در تاءسى به ) شهداى بدر(كه 

. آنان در خون خويش غلتيده اند

سالم بر شما ربانيان، شما براى ما پيشتاز و پيشاهنگ : در زيارت شهداى كربالمى خوانيم

) 479).( و اَنْصاراَنْتُم لَنا فَرَطٌ و نَحنُ لَكُم تَبع: (هستيد وما هم پيرووياور شماييم

هم خطى وهم سويى جهاد رزمندگان با اسوه هاى خداپسند كه از سوى مكتب، معرّفى شده 

. است، به آن جهاد، مشروعيت وقداست مى بخشد

بود، هم كسانى كه به هر دليلى در آن شركت نكردند، بعدها حسرت ) الگو(چون عاشورا 

بت به يارى امام، جزوتوابين شدند ودر فكر وافسوس مى خورند، وهم كوتاهى كنندگان نس

. اين حاكى از شاخص بودن حركت امام است. جبران گذشته برآمدند

در تاريخ اسالم نيز، بسيارى از قيامهاى ضد ستم ونهضتهاى آزادى بخش، با الهام از حركت 

ه رهبرى حتّى مبارزات استقالل طلبانه هند ب. عزّت آفرين عاشورا شكل گرفت وبه ثمر رسيد

: مهاتما گاندى، ثمره اين الگوگيرى بود؛ همچنانكه خود گاندى گفته است

من زندگى امام حسين عليه السالم، آن شهيد بزرگ اسالم را به دقت خوانده ام وتوجه كافى (

به صفحات كربالنموده ام وبر من روشن شده است كه اگر هندوستان بخواهد يك كشور 

) 480).(رمشق امام حسين عليه السالم پيروى كندپيروز گردد، بايستى از س

: قائد اعظم پاكستان، محمدعلى جناح نيز گفته است

هيچ نمونه اى از شجاعت، بهتر از آنكه امام حسين عليه السالم از لحاظ فداكارى وتهور نشان (

 خود را به عقيده من تمام مسلمين بايد از سرمشق اين شهيدى كه. داد، در عالم پيدا نمى شود

) 481.) (در سرزمين عراق قربان كرد، پيروى نمايند

شجاعت، : ، كه در زمينه هايى همچون)الگو(عاشورا، هم اين پيام را مى دهد كه بايد از اين 

ايثار، اخالص، مقاومت، بصيرت، ظلم ستيزى، دشمن شناسى، فداكارى، اطاعت از پيشوا، عشق 

روى كرد، هم ماهيت خود نهضت عاشورا، الهام به شهادت وزندگى ابدى، سرمشق است، پي

گرفته از سيره اولياء خدا وعمل پيامبر وعلى عليه السالم است، هم به شهادت تاريخ، خود اين 

. حادثه مهمترين الگوى مبارزات حق طلبانه بوده است

تمايه بارزترين نمونه آن، انقالب اسالمى ايران بود كه درسها والگوهاى عاشورا، قويترين دس

نبرد . جهاد مردم بر ضد طاغوت ودفاع رزمندگان در جبهه نبرد هشت ساله به شمار مى رفت

وشهادت مظلومانه براى رسوا ساختن ظالم، عمل به تكليف در شديدترين حاالتِ تنهايى وبى 



ياورى، رها نكردن هدف حتّى با كمبود نفرات وشهادت ياران، همه وهمه از ثمرات 

. ورا بودالگوگيرى از عاش

: امام امت، در اسوه بودن عاشورا براى نهضت پانزده خرداد مى فرمايد

42ملّت عظيم الشاءن، در سالروز شوم اين فاجعه انفجار آميزى كه مصادف با پانزده خرداد (

اگر عاشورا وگرمى وشور انفجارى آن . بود، با الهام از عاشورا آن قيام كوبنده را به بار آورد

61واقعه عظيم عاشورا از . لوم نبود چنين قيامى بدون سابقه وسازماندهى واقع مى شدنبود، مع

 واز آن تا قيام عالمى بقية اهللا ارواحنا لمقدمه الفداء در هر مقطع، انقالب 42هجرى تا خرداد 

) 482.) (ساز است

ى مبارزه از عاشورا، حتى در زمينه تاكتيكها وكيفيت مبارزه وسازماندهى نيروها وخط مش

در اين زمينه هم رهنمود امام خمينى . وبسيارى از موضوعات ديگر هم مى توان الهام گرفت

: چنين است) ره(

حضرت سيدالشهداء عليه السالم از كار خودش به ما تعليم كرد كه در ميدان وضع بايد چه (

سلّحانه هستند جور باشد ودر خارجِ ميدان وضع چه جور باشد وبايد آنهايى كه اهل مبارزه م

كيفيت مبارزه . چه جور مبارزه كنند وبايد آنهايى كه در پشت جبهه هستند چطور تبليغ كنند

را، كيفيت اينكه مبارزه بين يك جمعيت كم با جمعيت زياد بايد چطور باشد، كيفيت اينكه 

 چطور قيام در مقابل يك حكومت قلدرى كه همه جا را در دست دارد با يك عده معدود بايد

) 483...) (باشد، اينها چيزهايى است كه حضرت سيدالشهدا به ملّت ما آموخته است

سزاوار است كه نهضت عاشورا از ابعاد مختلف، مورد بازنگرى دقيق قرار گيرد و شيوه هاى 

مبارزه، خطوط اصلى تبليغ، عوامل ماندگارى يك حركت انقالبى وثمربخشى آن در طول 

هايى كه براى به حركت درآوردن ملّتهاى خفته و خمود در آن نهفته ساليان متمادى، ودرس

.تبديل گردد) دانشگاه(و) مكتب(است، تبيين گردد وعاشورا به يك 

تدبير وبرنامه ريزى

براى . قيام عاشورا، يك نهضت حساب شده وبا برنامه بود، نه يك شورش كور وبى هدف

آن، دورانديشى وتدبير به كار گرفته شده بود وبا لحظه به لحظه وروز به روز ومقطع به مقطع 

چه آنچه . پيش بينى همه احتماالت وصورتهاى حادثه، چاره انديشى هاى دقيق انجام يافته بود

كه به جبهه حق امام حسين عليه السالم مربوط مى شود وچه آنچه براى خنثى ساختن توطئه 

. هاى دشمن، چنين تدبيرى را مى توان ديد



حركت عاشورا مى . ر حركت مبارزاتى موفق نيز، برخوردارى از برنامه ريزى استويژگى ه

تواند براى چنين مبارزه اى در دل يك قدرت مسلّط باطل ودر شرايط محدود و كنترلهاى 

. دقيق دشمن، الگوبه شمار آيد

ماجرا، به با مرورى به حوادث عاشورا از آغاز حركت امام حسين عليه السالم از مدينه تا پايان 

: نمونه هايى از اين برنامه ريزى ها وتدبيرها برمى خوريم كه اشاره وار، از اين قرار است

) در ديدار امام با وليد در مدينه ومراقبت جوانان هاشمى از امام(حفاظت شخصى 

) محمد حنفيه(تعيين نيروى گزارشگر در مدينه براى رساندن اطالعات الزم به امام 

توطئه ترور امام در مكّه كه قرار بود توسط عمروبن سعيد انجام گيرد خنثى كردن 

جمع آورى اطالعات از رهگذران ومسافران در طول مسير به سمت كوفه

جذب نيروى پشتيبان براى جبهه حق، نمونه اش زهير بن قين

تصفيه نيرواز عناصر نامطمئن وبدون انگيزه شهادت طلبانه

 كربالتوسط امام وكيفيت نصب خيمه ها واستقرار نيروها آرايش نيرودر جبهه

سازماندهى نفرات خودى وايجاد مانع نفوذ دشمن به خيمه هاى امام

مهلت خواهى شب عاشورا براى تقويت روحيه معنوى ياران

. مواظبت در ميدان از غافلگير شدن توسط نيروهاى دشمن

. تن به امام، توسط برخى از نفراتاستفاده از پوشش سپاه كوفه براى پيوس

در دست داشتن ابتكار عمل در كربال، از نظر نقطه فرود واستقرار 

تالش براى ايجاد اختالل در تصميم گيرى فرماندهان نظامى دشمن

.... و

در زمينه برنامه ريزى هاى روانى وتبليغى به نفع جبهه حق وبرضد تحرّكات سپاه كوفه و 

ز به نمونه هايى اشاره مى شود كه هر يك از اينها مى تواند به عنوان يك حكومتِ شام ني

: به شمار آيد) تدبير(

نامشروع دانستن خالفت يزيد 

) زنان واطفال(همراه آوردن شهود براى صحنه هاى عاشورا براى گزارشگرى هاى بعدى 

ر بهره گيرى از حضور زنان وكودكان در تاءثيرگذارى عاطفى بر مردم ديگ

نامه نگارى وپيام رسانى به كوفه وبصره وتبيين هدف قيام

سنجش افكار ومحاسبه زمينه موجود در كوفه با فرستادن نماينده اش حضرت مسلم به كوفه



اعالم مشروعيت حركت خويش واستناد به سخن پيامبر وامر به معروف ونهى از منكر دانستن 

اقدام خويش

 كردن پيوسته خويش به عنوان فرزند رسول خدا وفرزند فاطمهبهره گيرى عاطفى از مطرح

اتمام حجت ومعرّفى خويش وگرفتن هر بهانه از دست دشمن

آماده سازى روانى اهل بيت خويش واصحاب براى رويارويى با حوادث

جذب عاطفى حرّ وياران ديگر 

ن شجاع وشهادت طلبجبران كميت اندك ياران با كيفيت آنان وبرخوردارى از يارا

تقويت بعد معنوى اصحاب با زمزمه ها ومناجاتهاى شب عاشورا 

خطابه هاى مكرّر امام واصحاب برجسته در عاشورا، براى ايجاد تزلزل در دشمن

بهره گيرى از رجزهاى حماسى هنگام مبارزه وحمالت

افشاگريهاى اسراى اهل بيت در كوفه وشام

سوگ، پس از بازگشت به مدينهبرگزارى مجالس ياد و

تبليغ فرهنگ ذكر وياد وعزادارى توسط امامان

) 484....(و

در دنيايى كه القاء فكر يا مبارزه با يك انديشه يا ترويج يك فرهنگ، با برنامه ريزى و 

تدبير انجام مى گيرد وكارهاى بدون برنامه ريزى وآينده نگرى چندان ثمربخش ومؤثّر 

 از حادثه عاشورا براى بهره گيرى از چنين شيوه هايى در القاء تفكّر عاشورايى نيست، الهام

فرهنگ عاشورا وپيامهاى اين نهضت، اگر با تيزهوشى و درايت وبرنامه . ضرورى است

.عرضه وتبليغ شود، مى تواند در كشاندن مردم به اين خطّ نورانى بسيار مؤثّر باشد

اصول انسانى وجنگ

گ، معموالً همراه با كشتار وخونريزى ومجروح شدن انسانها و خسارتهاى هر چند كه جن

مالى وجانى است، اما مقرّرات ويژه اى هم دارد، بخصوص در زمينه مسائل انسانى، كه رعايت 

آنها هم در گذشته دور، مورد توافق بوده است، وهم اكنون جزو مقرّرات بين المللى وپذيرفته 

 عدم تعرض به كودكان وزنان و غيرنظاميان، يا پايبندى به شده ميان كشورهاست، مثل

قراردادهاى صلح وآتش بس، يا عدم استفاده از سالحهاى كشتار جمعى وميكروبى وشيميايى، 

.... يا مصونيت جان اسيران و



از كرامت ) انسان(در فرهنگ دينى، براى اين مساءله، ضوابط متعالى ترى ديده مى شود و

. خوردار استوحرمت خاصى بر

در حادثه كربال، از سوى جبهه امام حسين عليه السالم به اصول انسانى كامالً پايبندى 

ومراعات ديده مى شود، هرچند كه سپاه كوفه وفرماندهى دشمن، همه اصول انسانى را در 

حمله عمومى به يك نفر، تعرّض مسلّحانه به زنان وكودكان، : مثالً. جنگ، زير پا مى گذراند

سير گرفتن زن مسلمان، غارت خيمه ها، بستن آب به روى اصحاب امام حسين عليه السالم، ا

همه از جلوه هاى رفتار غير انسانى ونقض مقرّرات ... بريدنِ سرهاى كشتگان ومثله كردن و

. جنگى بود كه از سوى دشمن انجام گرفت

. ى واخالقى كامالً پايبند بوداما امام حسين عليه السالم در طول حركت خويش، به اصول انسان

هنگام حركت به سوى كوفه، وقتى اموال كاروانى وابسته به يزيد را مصادره كردند، حضرت 

هر كس مى خواهد همراه ما به عراق بيايد، كرايه اش را مى : به افراد آن كاروان فرمود

دا شود، پردازيم وهم صحبتى وهمسفرى خوبى با اوخواهيم داشت وهر كس هم بخواهد ج

) 485.(منعى نيست، مى تواند برود

در مسير راه، بارها وضعيت وسرنوشت كاروان خود را به همراهان گفت، تا بدانند كجا مى 

وقتى در ميان راه، به سپاه تشنه واز راه رسيده حرّ بن . روند واز چه سرنوشتى استقبال مى كنند

) 486.( به اسبان آنان نيز آب دهنديزيد برخورد، همه آنان را سيراب كرد وفرمود حتّى

روز عاشورا، وقتى شمر متعرّض خيمه گاه امام شده بود، مسلم بن عوسجه از امام اجازه مى 

اما امام نهى كرد و . خواست كه شمر را كه از سركشان جبار بود، با تير هدف قرار دهد

) 487) (كْرَه اَنْ اَبداءهمالتَرْمِهِ، فَإِنّى اَ(دوست ندارم كه آغازگر جنگ باشم : فرمود

امام حسين عليه السالم بر بالين همه ياران شهيدش، حتّى غالم خود وغالم ابوذر هم آمد و 

، غالم ابوذر كه سياهپوست بود بر خون خويش غلطيد، امام به )جون(وقتى . دعايشان كرد

 گردان واورا با نيكان خدايا چهره اش را سفيد وبويش را خوش: بالين اوآمد ودعا كرد كه

اين احترامى بود كه به ) 488.(محشور كن وميان اوومحمد وآل محمد، شناسايى برقرار ساز

همين برخورد را با غالم . بودنشان مى گذاشت) انسان(بردگان وسياهپوستان نيز، به خاطر 

ه بر چهره تركى كه به ميدان رفت وبر زمين افتاد انجام داد، به بالين اوآمد وگريست وچهر

آنگاه مرغ جانش به سوى خدا . غالم، چشمانش را گشود ولبخندى زد. اش نهاد

) 489.(پركشيد



برخالف رفتار جبهه باطل كه براى انسانها هيچ حقّى قائل نبودند، نهضت عاشورا مظهر 

ارزشگذارى به حقوق انسانى وحرّيت وآزادگى آنان در انتخاب راه وبرخورد شايسته از سوى 

.  با مجموعه زيردستان ويارانش بودپيشوا

را نيز كه كاروان حضرت را در محاصره ) حرّ(امام حسين عليه السالم، حتى كسانى همچون 

نگه داشت واورا در سرزمين خشك ودور از آب، فرود آورد، پذيرفت وهنگامى كه حرّ، 

ام حسين عليه پشيمان شد وتوبه كرد وروز عاشورا با نااميدى به سوى امام روى آورد، ام

السالم بزرگوارانه اورا هم پذيرفت وعذرخواهى اورا قبول كرد وپس از شهادتش نيز خود را 

.به بالين اورساند

بصيرت

شناخت روشن ويقينى از دين، تكليف، پيشوا، حجت خدا، راه، دوست ودشمن، حق و باطل، 

ان در زندگى فردى از صفات شايسته وستوده اى است كه يك مسلم. نام دارد) بصيرت(

در مبارزات وفعاليتهاى سياسى و اجتماعى . واجتماعى خود بايد از آن برخوردار باشد

بدون آن، حتى مبارزه و جنگ انسان هم . وموضعگيرى ها، جايگاه بصيرت روشن تر مى شود

انتخابِ درست نيز بستگى به بينش صحيح . كوركورانه وگاهى در مسير باطل قرار مى گيرد

. ت انسان داردوبصير

حملُوا بصائِرَهم : (حضرت امير عليه السالم از رزمندگان راستين با اين صفت ياد مى كند كه

ى افِهِملى اَسيعنى اگر در . ، بصيرتهاى خويش را بر شمشيرهايشان سوار كردند)490) (ع

. ميدان نبرد تيغ مى زدند، از روى بصيرت بود

آنان اهل بصيرت بودند، . هدف وكوركورانه به كربالنيامده بودندحماسه آفرينان عاشورا، بى 

هم نسبت به درستى وحقّانيت راه ورهبرشان، هم به اينكه وظيفه شان جهاد و يارى امام است، 

. اين در كالم وشعار ورجز امام وياران شهيدش مشهود است. هم شناخت دشمن وحق وباطل

فرجام شهادت در اين سفر و آگاهانيدن ياران حتّى آگاهى امام حسين عليه السالم از 

وهمراهان به پايان اين قيام، نوعى داشتن بصيرت ودادن بصيرت است، تا انتخاب افراد، 

اين ) 491).(ما اَرانِى اِالّمقْتُوالً(امام خود مى دانست كه شهيد خواهد شد . آگاهانه باشد

راهى شان از روى بصيرت وآگاهى سرنوشت خونين را به ياران خويش نيز خبر داد تا هم

: شب عاشورا در جمع ياران خويش فرمود. باشد



پس از غارت، . اينان مرا خواهند كشت وهمه كسانى را كه پيش روى من جهاد مى كنند(

بيم آن دارم كه شما از اينها خبر نداشته باشيد، يا بدانيد ولى . خانواده مرا به اسارت خواهند برد

هركس دوست ندارد با ما باشد، . نيرنگ نزد ما خاندان حرام است. يدشرم كن) از رفتن(

) 492...).(بازگردد

در طول راه هم كه مى آمدند، . اين براى آن بود كه همراهانش آگاهانه براى شهادت بمانند

حضرت دوست نداشت كه همراهيان با او همراه : به نقل ابومخنف. از اينگونه سخنان فرمود

حضرت مى دانست كه .  بدانند به استقبال چه وضعيت وسرنوشتى مى روندشوند مگر آنكه

اگر آينده را براى آنان روشن كند، تنها كسانى همراهى اش خواهند كرد كه حاضر به 

) 493.(مواسات، فداكارى وكشته شدن در كنار اوباشند

رد تا به تكليف امام، خود به بى وفايى مردم آگاه بود، با اين حال، به سوى كوفه حركت ك

ياران او، عالوه بر بصيرتى كه از كلمات امام در اين مسير فرامى گرفتند، خودشان . عمل كند

بصير بود، از (نوشته اند كه ) ابوثمامه صائدى(درباره . در زندگى اهل تشيخص وشناخت بودند

) 494).(تكسواران عرب واز چهره هاى برجسته شيعه بود

ا پس از سخنان امام حسين عليه السالم برخاست وضمن اعالم نافع بن هالل، شب عاشور

، ما همان انگيزه ها وبصيرتهايمان را داريم )495) (فَاِنّا على نِياتِنا و بصائِرِنا: (وفادارى گفت

. واز دست نداده ايم

 را خدا! سالم بر تواى ابا عبداهللا: عابس بن ابى شبيب، وقتى خدمت امام رسيد، به اوچنين گفت

) 496.(گواه مى گيرم كه من بر آيين تووآيين وخطّ مشى پدرت هستم

پس از ماجراى عاشورا، وقتى در مسجد كوفه، به امام حسين عليه السالم توهين كردند وابن 

زياد، شهيد عاشورا را دروغگوخواند، صحابى بزرگوار وروشندل، عبداهللا بن عفيف ازدى در 

: فاع از اهل بيت ورد سخنان والى كوفى گفتمجلس حضور داشت، برخاست وبه د

دروغگوپسر دروغگوتوهستى وپدرت وكسى كه تورا امارت وواليت داد وپدرش، اى ابن 

) 497(آيا فرزندانِ پيامبران را مى كشيد وسخنِ صديقان مى گوييد؟! مرجانه

: د، گفتبرير در صحنه كربالوقتى با بعضى از چهره هاى خبيث از سپاه دشمن گفتگومى كر

، سپاس خدايى را كه بصيرت و شناخت مرا درباره )498) (اَلْحمد لِلّهِ الَّذى زادنى فيكُم بصيرَةً(

. شما افزون ساخت



چه كالم عبداهللا عفيف وچه كالم برير بن خضير، نشان دهنده بصيرت آنان در انتخاب راه 

. اضر شدندوشناخت دوست ودشمن است وبا اين سالح در ميدان مبارزه ح

ياد مى كند ) نافذ البصيره(امام صادق عليه السالم درباره حضرت عباس عليه السالم با تعبير 

كانَ عمنَا الْعباس بنُ علِي نافِذَ الْبصيرَةِ صلْب (كه گوياى عمق شناخت آن شهيد است 

: يمدر زيارتنامه حضرت عباس عليه السالم نيز مى خوان) 499).(االِْيمانِ

كه شهادت اورا از روى ) 500) (و اَنَّك مضَيت على بصيرةٍ مِنْ اُمرِك مقتَدِياً بِالصالِحينَ(

خدا را گواه مى گيرم كه : بصيرت وبراساس اقتدا به صالحان برشمرده است، نيز مى خوانيم

) 501.(توهمان راهى را رفتى كه شهداى بدر وديگر مجاهدان راه خدا پى مودند

ر زيارتنامه حضرت مسلم بن عقيل نيز بر همين بصيرت در مبارزه وشهادت وپيمودن راه د

شهداى بدر ومجاهدان اسالم واقتدا به صالحان وپيروى از انبيا تاءكيد شده است، با تعبيراتى 

اَنَّك قَد مضَيت على و ... اَشْهد اَنَّك مضَيت على ما مضى علَيهِ الْبدرِيونَ الُْمجاهِدونَ: (همچون

) 502) (بصيرَةٍ مِنْ اَمرِك مقْتَدِياً بِالصالِحيِنَ و متَّبِعاً لِلنَّبِيينَ

عاشورا به ما مى آموزد كه در صحنه هاى زندگى، در پيرويها وحمايتها، در دوستيها و 

اطمينان به دشمنيها وموضعگيريها، براساس شناخت عميق وبصيرت عمل كنيم وبا يقين و

.درستى كار وحقّانيت مسير وشناخت خودى وبيگانه وحق وباطل، گام در راه بگذاريم

هر روز عاشورا 

از درسهاى مهم عاشورا، شناخت تكليف دفاع از حق ومبارزه با باطل وستم، در هر جا وهر 

. دقيام حسينى تكليف خاص آن حضرت ويارانش در آن مقطع زمانى خاص نبو. زمان است

هرگاه هر جا نظير آن . تكليفى دينى به اقتضاى آن شرايط وبرخاسته از محكماتِ دين بود

حسين بن على عليه السالم حركت خويش را . شرايط پيش آيد، همان تكليف هم ثابت است

قيام بر ضد كسانى مى دانست كه ستمگرانه سلطه يافته اند، حالل الهى را حرام مى كنند، عهد 

شكنند، حدود خدا را تعطيل مى كنند، برخالف سنت رسول خدا صلّى اهللا عليه الهى را مى 

در خطبه خويش، اين ويژگيها را در سلطه يزيد، محقّق مى . وآله وسلّم حركت مى كنند

در كار من براى شما ) 503) (فَلَكُم فِى اُسوةٌ: (دانست وقيام بر ضد آن را تكليف، ومى فرمود

ت قيام كربالدر گستره زمين وزمان جارى است . ت وپيروى استالگووسرمشق تبعيپس ماهي

وهمه جا با الهام از اين مكتب، بايد بر ضد ستم قيام كرد ودر راه آزادى وعزّت فداكارى 

. نمود



حتى اگر حديث هم نباشد، حقيقتى است كه از ) كُلُّ يومٍ عاشُورا و كُلُّ اَرضٍ كَرْبال(جمله 

وح عاشورا برمى آيد وشعارى است، نشاندهنده تداوم وپيوستگىِ خطِّ درگيرى متن دين ور

 يكى از بارزترين حلقه هاى اين زنجيره 61حق وباطل در همه جا وهميشه، كه عاشوراى سال 

. طوالنى است

من با دوستانتان دوست وبا : اينكه در زيارتنامه ها بصورت مكرّر اين مضمون آمده كه

ودر حال جنگم، با ولى شما مواالت وبا عدو شما معادات دارم، از خداوند مى دشمنانتان دشمن 

طلبم كه توفيق خوانخواهى شما را در ركاب پيشوايى راهنما وحق گونصيبم كند وامثال 

اينگونه تعبيرات، نشانِ تداوم اين جبهه در طول تاريخ است، وگرنه عاشورا به پايان رسيده 

 اند، پس خصومت با چه كسانى ونصرت در چه جبهه اى؟ ودشمنان آن حضرت هم مرده

من ) 504) (اَنَا لَكُم تابِع و نُصرَتى لَكُم معدةٌ: (در زيارت حضرت عباس عليه السالم مى خوانيم

اين هم نشانه اى از تداوم عاشورا تا هميشه تاريخ . پيروشمايم ويارى من براى شما مهياست

. است

 از نظر زمان، بسيار كوتاه بود، اما از نظر امتداد، طوالنى ترين درگيرى با نبرد عاشورا گرچه

ستم وباطل است وتا هر زمان كه هر آرزومندى آرزوكند كه كاش در كربالبود ودر يارى 

يا : (اين آرزوواشتياق هم در زيارتنامه ها مطرح است. امام به شهادت مى رسيد، امتداد دارد

) 505) (م فَاءفُوز معكُملَيتَنى كُنْت معكُ

: فرموده است) هر روز عاشورا(درباره مفهوم ) قدس سرّه(حضرت امام 

همه روز بايد ملّت ما ... اين كلمه كل يوم عاشورا وكل ارضٍ كرباليك كلمه بزرگى است(

هم اين معنى را داشته باشد كه امروز روز عاشوراست وما بايد مقابل ظلم بايستيم وهمين جا 

انحصار به يك افراد . كربالست وبايد نقش كربالرا ما پياده كنيم، انحصار به يك زمين ندارد

قضيه كربالمنحصر به يك جمعيت هفتاد وچند نفرى ويك سرزمين كربالنبوده، . نمى شود

) 506.) (همه زمينها بايد اين نقش را ايفا كنند

ه اند وقيام هاى عدالتخواهانه واحياگرانه دين الهامى كه همه مبارزان راه آزادى از كربالگرفت

كه در تاريخ اسالم بوده است، حلقه هاى ديگرى از اين مبارزه است ونشان مى دهد كه هر 

در انقالب اسالمى ايران نيز، چه در حماسه هشت سال دفاع . روز عاشورا وهمه جا كربالست

. الهام بودمقدس، همين اتصال به نهضت عاشورا منبع حركت آفرينى و

: امام خمينى ره درباره اين پيوند در سالهاى دفاع مقدس فرمود



) 507.) (امروز، روز عاشوراى حسينى است، امروز، ايران كربالست، حسينيان آماده باشيد(

: ودر پيامى به مناسبت هفده شهريور فرمود

قابل ستمگران كاخ عاشورا، قيام عدالتخواهان با عددى قليل وايمان وعشقى بزرگ، در م(

نشين ومستكبران غارتگر بود ودستور آن بود كه اين برنامه سرلوحه زندگى امت در هر روز 

بود وميدانها وخيابانها وكوى . روزهايى كه بر ما گذشت، عاشوراى مكرّر. وهر سرزمين باشد

ر عاشورا  شهريور، مكر17ّ.) (وبرزنهايى كه خون فرزندان اسالم در آن ريخت، كربالى مكرّر

وميدان شهدا مكرّر كربالوشهداى ما مكرّر شهداى كربالو مخالفان ما مكرّر يزيد ووابستگان 

) 508.) (اوهستند

پيروان حسين عليه السالم هر جا كه ميدان دفاع از مظلوم و . اين جبهه هنوز هم گشوده است

.مى دانندسركوب ظالم باشد، با الهام از همين درس وپيام، حضور را تكليف خود 

پيام رسانى

گاهى عملى كه در برهه اى از زمان انجام مى گيرد، در هاله اى از ابهام باقى مى ماند، يا به 

صورت تحريف شده به ديگران منتقل مى گردد، يا كسانى كه دانستن آنان مى تواند مؤثّر 

. باشد، بى خبر مى مانند

آن به ديگران برسد وروشنگرى ) پيام(د براى موفّقيت آميز بودن هر حركت انقالبى، باي

اذهان عمومى، سبب جلب افكار بدان سمت گردد، يا با تبيين ماهيت يك نهضت، جلوى 

. تحريفها وكتمانها وسوء برداشتها گرفته شود

امام حسين عليه السالم، پيام . در نهضت عاشورا از اين عنصر سرنوشت ساز، استفاده شده است

بيرون آمدن از مدينه، در ايام اقامت در مكّه، هنگام خروج از مكّه به حركت خود را هنگام 

سمت كوفه، چه با خطابه هايش، چه با نامه هايى كه براى هواداران وسران شيعه در كوفه 

وبصره نوشت، چه به نماينده ويژه خود مسلم بن عقيل كه به كوفه فرستاد، ابالغ كرد، تا 

. خبر نماندحجت بر همه تمام شود وكسى بى 

مسلم بن عقيل، نامه امام را در كوفه، پس از آنكه گروهى از شيعيان گرد آمدند، در حضور 

مسلم، اين كار را پيوسته تكرار مى كرد وبا ) 509.(آنان خواند وهمه اشك شوق ريختند

) 510.(حضور هر گروهى جديد، نامه حسين بن على را بر آنان باز مى خواند



از جمله قيس بن مسهر صيداوى بود كه حامل پيام .  پيام رسانى جان باختندكسانى در راه اين

امام ونامه اوبه شيعيان كوفه بود وماءموران ابن زياد اورا دستگير كردند وچون حاضر نشد 

) 511.(مخاطبان پيام را افشا كند، جان بر سر اين پيام نهاد وبه شهادت رسيد

ن، مرحله ديگرى از رسالتِ به ثمر رساندن خون شهيد پيام رسانى پس از شهادت امام ويارا

است، تا دشمنان رسوا شوند وغافالن آگاه گردند وستمگران نتوانند بر جنايتهاى خويش پرده 

نقش اسراى اهل بيت پس از عاشورا، رساندن پيام خون شهيدان بود، چه در . پوشى كنند

ومى، مثل آن چه كه حضرت برخوردهاى فردى وموضعى وچه به صورتِ سخنرانيهاى عم

زينب وحضرت سجاد در كوفه ودمشق انجام دادند تا همگان بفهمند كه چه جنايتى نسبت به 

. فرزند رسول خدا انجام گرفته است

امام حسين عليه السالم در واپسين وداعى كه با زين العابدين عليه السالم داشت، ضمن سخنان 

از من به شيعيان من سالم ! فرزندم: د داشت، فرمودو توصيه هايى كه براى پس از شهادت خو

پدرم غريبانه جان داد، پس بر اوندبه كنيد، وشهيد شد، پس بر : برسان وبه آنان بگوكه

) 512.(اوبگرييد

برنامه هاى گسترده اى كه در فرهنگ دينى ما وجود دارد وبه صورت عزادارى، گريه، نوحه 

 زيارتنامه، سرودن شعر درباره حادثه عاشورا سرايى، زيارت قبور شهدا، خواندن متن

ومظلوميت اهل بيت، سالم دادن به شهداى كربالهنگام آب نوشيدن وبسيارى از اين گونه 

بارزترين نقش . سنّتهاى دينى، هر يك بگونه اى رساندن پيام خون شهدا به ديگران است

كربالآنگونه تاءثيرگذار حماسى حضرت زينب در كربالهمان پيام رسانى بود وبدون آن شايد 

. وافشاگر نمى شد

كربالدر كربالمى ماند اگر زينب نبود *** سرّنى در نينوا مى ماند اگر زينب نبود 

پشت ابرى از ريا مى ماند اگر زينب نبود  *** چهره سرخ حقيقت بعد از آن طوفان رنگ

) 513(ند اگر زينب نبودپشت كوه فتنه ها مى ما *** در عبور از بستر تاريخ، سيل انقالب

واين گونه يك نهضت باقى مى ماند واهداف فراموش نمى شود، سنّت احياگرى وياد نيز 

سبب زنده ماندن پيام مى شود وبدون اين گونه مراسم، هم اهداف فراموش مى شود و هم 

. ماهيت يك نهضت ممكن است مسخ ودگرگون شود

ين زنده نگهداشتن ها وتنظيم شعائر كه سبب امام خمينى عليه السالم در مورد ضرورت ا

: آگاهى جامعه وحفظ محتواى يك قيام در طول تاريخ است، فرموده است



هر مكتبى هياهومى خواهد، بايد پايش سينه بزنند، هر مكتبى تا پايش سينه زنى نباشد حفظ (

لى است كه اين نقش، يك نقشى است كه اسالم را هميشه زنده نگه داشته، آن گُ... نمى شود

زنده نگهداشتن اين گريه ها زنده نگه داشته مكتب سيدالشهدا . هِى به آن آب مى دهند

آنچه دستور ائمه عليهم السالم براى بزرگداشت اين حماسه تاريخى : وفرموده است) 514(را

اسالم است وآنچه لعن ونفرين بر ستمگران آلِ بيت است، تمام فرياد قهرمانانه ملّتهاست بر 

) 515.) (دمداران ستم پيشه در طول تاريخ، الى اال بدسر

رسالت وارثان خون شهدا ونسلى كه بازمانده پدران انقالبى ورزمنده خويشند، سنگين است 

. وآن رساندن پيام آن خونها ومجاهدتها وشهادتها به فرزندان خويش وملّتهاى ديگر است

اين گونه است كه . سانى نهفته استنيز در همين پيام ر) صدور انقالب(نوعى از مفهوم 

. بركات يك نهضت، از مرزها مى گذرد والهام بخش ديگران نيز مى گردد

همه صحنه ها كربالست وهمه ماهها محرّم و همه ... خون وپيام: هر انقالبى دوچهره دارد(

بودن را، يا يا حسين بودن را، يا زينب . يا خون را، يا پيام را: بايد انتخاب كند. روزها عاشورا

)516.) (آن چنان مردن را، يا اين چنين ماندن را

ياد وگراميداشت

حادثه عاشورا، از يك سوبيدارگر وجدانها وبرانگيزاننده انسانها براى مبارزه با ستم و زور بود، 

از سويى رسواكننده حاكمانى كه از جهل وغفلت مردم بهره مى گرفتند وبا نام دين، سلطه 

مظلومان از اين حماسه، درس وپيام مى گرفتند و ظالمان از مطرح .  دينى داشتندجابرانه وضد

اين بود كه فعاليت كتمان و نسيان وزدودن از يادها . بودن عاشورا وپيامهايش وحشت داشتند

از سوى امويان وهم خطّان آنان انجام مى گرفت وحركتِ يادآورى وذكر وطرح وتعظيم 

 پيامبر عليه السالم انجام مى شد تا از يادها نرود وتاءثيرگذارى وتكريم، از سوى اهل بيت

. مداوم خود را داشته باشد

برنامه ذكر وياد، خطى بود براى مقابله با سياست سكوت وخطّ منزوى سازى وبايكوت كه از 

بود كه بر محور عاشورا وكربال، ) ياد(در راستاى همين . سوى دشمنان حق انجام مى گرفت

گريه بر امام حسين : پديد آمد كه مجموعه اى از سنّتها را در خود داشت، از قبيلفرهنگى 

عليه السالم، عزادارى، برپايى مجالس ومحافل در محرم وعاشورا ودر طول سال، تشكيل 

هياءتهاى عزادارى ودستجاتِ مذهبى، ساختن تكيه ها وحسينيه ها وبرپايى مراسم نوحه خوانى، 

رگزارىِ مجالس وعظ وخطابه ومنبر ومدح و مرثيه، سقايى وآبيارى شبيه خوانى وتعزيه، ب



تشنگان، زيارت امام حسين عليه السالم وشهداى كربالچه از دور چه از نزديك، مقدس 

شمردن تربت سيدالشهدا عليه السالم وسجده بر تربت وذكر گفتن با تسبيح تربت، استفاده از 

شعر ومرثيه ومقتل نويسى بر محور حادثه عاشورا كرباليى براى زائران كربال، سرودن (لقب 

بسيارى از اين گونه مراسم وشعائر كه هر كدام نقشى در زنده نگهداشتن آن حادثه ... و

. وتبديل آن به فرهنگ عمومى شيعه داشت

امامان شيعه نيز به اين گراميداشت واحياى خاطره عاشورا در قالبهاى مختلف، تشويق و 

اعران بزرگى همچون دِعبل، كميت، سيد حميرى، عبداهللا بن كثير در ش. ترغيب مى كردند

زمان ائمه وصدها شاعر برجسته ديگر در دورانهاى بعد، با اشعار خود در زنده نگهداشتن 

. كوشا بودند) ياد عاشورا(مشعل 

: امام صادق عليه السالم به جعفر بن عفّان طايى كه از مرثيه سرايان عاشورا بود، فرمود

) 517) (ما مِنْ اَحدٍ قالَ فِى الْحسينِ شِعراً فَبكى و اَبكى بِهِ اِالّ اَوجب اللّه لَه الْجنَّةَ و غَفَرَ لَه(

هيچ كس نيست كه درباره حسين عليه السالم شعرى بگويد، پس بگريد وبگرياند، مگر آنكه 

. خداوند بهشت را بر او واجب مى سازد واورا مى آمرزد

از اين گونه احاديث در كتب روايى شيعه فراوان است كه نشان مى دهد ائمه عنايت خاصى 

براى به كارگيرى شعر وادبيات براى زنده نگهداشتن حادثه عاشورا داشتند، چرا كه حيات اين 

با اين هياهو، با اين گريه، با : (1به تعبير حضرت امام خمينى . حماسه، زنده ساز ديگران بود

 نوحه خوانى، با اين شعر خوانى، با اين نثر خوانى، ما مى خواهيم اين مكتب را حفظ كنيم، اين

) 518.) (چنانچه تا حاالهم حفظ شده است

عزادارى بر سيدالشهدا عليه السالم كه امامان بر آن بسيار تاءكيد كرده وثوابهاى بزرگ 

داشتن خطّ ائمه ومحتواى عاشورا وبيشمار براى آن برشمرده اند، سبب احياءِ امر وزنده نگه

. است وحتّى بعد سياسى هم دارد

بر حسين گريه كنند ودر خانه ها (امام باقر عليه السالم به پيروان خويش دستور داد كه 

مراسم گريه وعزادارى وناله سر دادن در غم حسين عليه السالم باشد وشيعيان به يكديگر 

: ت نيز مى فرمودامام ام) 519) (تعزيت وتسليت گويند

اين مجالسى كه در طول تاريخ برپا بوده وبا دستور ائمه عليهم السالم اين مجالس بوده (

ائمه اين قدر اصرار كردند به اينكه مجمع داشته باشيد، گريه بكنيد، چه بكنيد، براى ... است

) 520.) (اينكه اين حفظ مى كند كيانِ مذهب ما را



 وعزاداريها، اشك به پاسدارى خون مى آيد، هم شاهد شوق و عشق در اين گونه احياء عاشورا

پيروان عاشورا مى گردد، هم عواطف زالل نسبت به شهيدان كربالوحماسه آنان را در دلها 

خود ائمه عليهم السالم، عالوه بر آن همه . راسختر ساخته به آن عمق وماندگارى مى بخشد

ه از يادآوران آن بودند، براى آن مى گريستند، تاءكيد بر زنده نگهداشتن عاشورا، پيوست

: حضرت رضا عليه السالم در روايت بلندى مى فرمايد. مجلس مى گرفتند، يادآورى مى كردند

، دشمنان خون ما را به ناحق ريختند وهتك حرمت ما نمودند وفرزندان )محرّم(در اين ماه (

عاشورا، ...  آتش كشيده وغارت كردندوبانوان ما را به اسارت گرفتند وخيمه هاى ما را به

روز حسين، پلكهاى ما را مجروح و اشكهايمان را جارى ساخت وما از سرزمين 

پس بايد بر كسى همچون حسين عليه السالم گريه . كربالگرفتارى ورنج به ميراث برديم

) 521.) (كنندگان بگريند، كه گريه بر او، گناهان بزرگ را فرومى ريزد

با يكديگر پيوند ورفت وآمد وترحم داشته : ليه السالم به اصحاب خويش فرمودامام صادق ع

: ما را زنده بداريد) امر(باشيد، هم ديگر را زيارت كنيد، به مالقات هم برويد، مذاكره كنيد و

). 522) (تَزاوروا و تَالقُوا و تَذاكَرُوا و اَحيوا اَمرَنا(

همچنين رفتن به زيارت . ط ائمه، توصيه خود آنان بوده استاستفاده از مجالس براى احياى خ

در . قبر سيدالشهدا عليه السالم كه احاديث فراوان وپاداشهاى عظيم در اين باره آمده است

سايه زيارت، همدالن وهمسويان با خط عاشورا گرد هم مى آيند وبر سر مزار شهيد، با خون 

براى . ى وشهادت آنان درس والهام مى گيرندوراه وهدف شهيد پيمان مى بندند واز زندگ

زيارت هيچ امامى به اندازه زيارت حسين بن على عليه السالم در كربال، تاءكيد و توصيه نشده 

در روايات براى آن پاداشى برابر دهها وصدها حج وعمره بيان شده است وراز آن، . است

نگهداشتن فرهنگ شهادت وميثاق با همان احياگرى زيارت نسبت به فلسفه قيام عاشورا وزنده 

: امام صادق عليه السالم فرمود. شهيدان است

) منْ لَم ياءتِ قَبرَ الْحسينِ عليه السالم و هو يزْعم اَنَّه لَنا شيعةٌ حتّى يموت، فَلَيس هو لَنا بِشيعةٍ(

)523 (

هرگز به زيارت قبر حسين عليه السالم كسى كه ميپندارد پيرووشيعه ماست، ولى تا زنده است 

! نرود، اوشيعه ما نيست

نشانه هاى فراوانى است كه در عصر سلطه امويان وعباسيان حتّى از زيارت تربت امام حسين 

عليه السالم جلوگيرى مى كردند، چرا كه اين كار، نوعى همبستگى با مرام وآيين عاشورائيان 



ازاين رو، خلفاى . متّحد وبرضد ستمكاران بسيج مى ساخترا نشان مى داد وزائران را باهم 

به متوكّل . عباسى نيز تالش براى محوآثار قبر وپراكنده ساختن مردم از چنين تجمعى داشتند

عباسى خبرمى دادند كه مردم در سرزمين نينوا براى زيارت قبر امام حسين عليه السالم جمع 

اوهم . پديد مى آيد وكانون خطرى تشكيل مى شودمى شوند واز اين رهگذر، جمعيت انبوهى 

ماءموران خود را مى فرستاد تا مردم را متفرّق وآثار قبر را ويران سازند ودر كمين كسانى 

به دستور متوكّل، هفده بار قبر ) 524.(بنشينند كه به زيارت امام حسين عليه السالم مى روند

ربالوتربت خونين سيدالشهدا عليه السالم ك) 525.(امام حسين عليه السالم را خراب كردند

در تاريخ پيوسته منبع الهام وتغذيه روحى وفكرى عاشقان آزادى وشرف ... وفرات وعلقمه و

بوده است وعاشوراى حسينى ومزار سيدالشهدا عليه السالم در اين زمينه نقش عمده اى داشته 

) 526.(است

 يادآورى نسبت به عاشورا وفرهنگ شهادت سجده بر تربت امام حسين عليه السالم نيز همين

: شهيد مطهرى در اين زمينه نوشته است. را داراست

حاالكه بايد بر خاك سجده كرد، بهتر است آن خاك، از خاك تربت : پيشوايان ما گفته اند(

توكه . شهيدان باشد، اگر بتوانيد از خاك كربالبراى خود تهيه كنيد، كه بوى شهيد مى دهد

بادت مى كنى، سر بر روى هر خاكى بگذارى نمازت درست است، ولى اگر سر بر خدا را ع

روى آن خاكى بگذارى كه تماس كوچكى، قرابت كوچكى، همسايگى كوچكى با شهيد 

) 527.) (دارد وبوى شهيد مى دهد، اجر وثواب توصد برابر مى شود

لسالم تسبيح مى ساختند وبا اينكه از تربت قبر سيدالشهدا، امامان شيعه وحضرت زهرا عليها ا

يا توصيه مى كردند كه كام نوزادان خود را پس از والدت با تربت ) 528(آن ذكر مى گفتند،

براى همين ) 529) (حنِّكُوا اَوالدكُم بِتُربةِ الْحسينِ فَاِنَّها اَمانٌ: (قبر حسين عليه السالم برداريد

.  عاشورا جلوه بارز آن به شمار مى آيدپيوند دادن با فرهنگ شهادت وايثار است كه

برپايى دسته هاى عزادارى ونوحه خوانيها وسوگواريهاى سنّتى، از برنامه هاى بسيار مهم در 

عاشقان خط حماسى ثاراللّه، با تشكيل دستجات و هيئتها ودر . زنده نگهداشتن ياد عاشورا است

بت به امام حسين عليه السالم زنده سايه پرچمهاوعالمتهاوكتيبه ها، عواطف پاك خود را نس

نگه مى دارند وبا افراشتن پرچم عزاى حسينى، نوعى همبستگى فكرى، روحى ومرامى با 

امام امت . عاشورا پيدا مى كنند ودر سايه آن، درسها وپيامهاى عاشورا را جاودانه مى سازند

: مى فرمود) ره(



مبارك اسالمى كه در عاشورا، در محرّم ما بايد حافظ اين سنّتهاى اسالمى، اين دستجات (

زنده نگه ... وصفر ودر مواقع مقتضى به راه مى افتد، تاءكيد كنيم كه بيشتر دنبالش باشند

داشتن عاشورا با همان وضع سنّتى خودش از طرف روحانيون از طرف خطبا با همان وضع 

ومنظّم، دستجات سابق واز طرف توده هاى مردم با همان ترتيب سابق كه دستجات معظم 

بايد بدانيد كه اگر مى خواهيد نهضت شما محفوظ . عزادارى به عنوان عزادارى راه مى افتاد

) 530.) (بماند، بايد اين سنّتها را حفظ كنيد

براى عصر حاضر نيز همين ) ياد(جان كالم در همين جمله آخر است وپيام عاشورا در مقوله 

انگيزه آفرين شهدا را زنده نگاه داريم وبه هر است كه حماسه هاى خونين واميدبخش و

شكلى، با برنامه ريزيهاى حساب شده، موضوع شهادت، رزمندگان، جبهه هاى نبرد، تظاهرات 

و راهپيماييها، مبارزات پيش از انقالب، شهداى عزيز، آزادگان وجانبازان، عملياتهاى دفاع 

 شرح حال وزندگينامه آنان، فيلمهاى دفاع مقدس، خانواده هاى معظّم شهدا، مزار شهيدان عزيز،

مقدس وآثار هنرى، نقّاشى، طرح، پوستر وامثال اين گونه مظاهر مربوط به فرهنگ جهاد 

آوريم و جزوفرهنگ عمومى ) ياد(الهام گرفته اند به ) عاشورا(وشهادت وايثار را كه همه از 

ر طول قرنهاى متمادى در دل مردم سازيم وهمانگونه كه عاشورا با همه مظاهر ومضامينش د

وجان وذهن وزندگى پيروان امام حسين عليه السالم جاگرفت وبا برنامه هاى مختلف، زنده 

ارزشهاى انقالب وشهادت تاريخ معاصر را نيز، هم به حافظه تاريخ بسپاريم تا به ) 531(ماند،

، حداكثر استفاده را آيندگان منتقل شود، هم از اين منابع الهام وحركت آفرينى و ايده بخشى

. در تربيت نسلى با ايمان، شجاع، عزّتمند وصبور ومقاوم، ببريم

پيامهاى احياگرى

) تبيين(پيامهاى احياگرى 

. جامعه اسالمى تجسم يابد) صحنه عمل(دين، جز آنچه در آيات وروايات آمده است، بايد در 

ماعى مسلمانان حضور كارساز صِرف انتساب به دين، بى آنكه در متن زندگى فردى واجت

. خواهد بود) اسالم شناسنامه اى(داشته باشد، كافى نيست وگرنه همان 

بعالوه با گذشت زمان، اغلب ظواهرى از يك حركت انقالبى ونمودهايى سطحى از آن باقى 

مى ماند واهداف اصلى ودرونمايه حقيقى آن متروك ومنزوى يا كمرنگ مى شود و در 

ها مى شود وروح دين مسخ گشته، ) سنّت(ها جايگزين ) بدعت(برخى بدترين شرايط، 

. اسكلتى بى جان باقى مى ماند



پيشوايان دينى وعالمانِ ربانى ايجاب مى كند ) بدعت ستيزى(و) احياگرى(در اينجا رسالتِ 

كه در جهت زنده ساختن دوباره شعارها، اهداف وجوهره اصلى دين، قيام و اقدام كنند 

وبدعتگزاران را بشناسانند تا راه دين، بى ابهام وبى غبار، باقى بماند وروندگان اين وبدعتها 

. صراط، به حيرت وضاللت گرفتار نشوند

امامان شيعه، يكايك رسالتِ احياگرى دين را داشته اند وهر يك از مظاهر اسالم را كه از ياد 

حتّى درباره .  مى نمايانده اندمى رفته يا تحريف مى شده است، در چهره راستين وبى تحريفش

به كار رفته است ودر ) بدعت(واز بين برنده ) محيى شريعت(امام زمان عليه السالم نيز تعبير 

دعا از خداوند مى خواهيم كه به دستِ آن منجىِ موعود، آنچه را كه به دست ظالمان از معالم 

و اءحىِ بِهِ ما اَماتَه الظّالِمونَ : (زدونشانه هاى دين وديندارى از ميان رفته ومرده است، زنده سا

عالِمِ دينِكدر دعاى ديگرى خواستار ظهور آن حضرت واحياء سنّتهاى پيامبران ) 532).(مِنْ م

) 533.(وتجديد ابعاد از ميان رفته دين واحكام تغيير يافته مى شويم

ناگون آن بود، تا در سايه عاشوراى حسينى، برنامه اى احياگرانه نسبت به دين وجلوه هاى گو

بذل خون ونثار جان، دين بر پا شود وسيره پيامبر اسالم صلّى اهللا عليه وآله وسلّم سرمشق 

) 534.(وعزّت دين خدا به جامعه بازگردد. عملى مسلمانان گردد

تالش وبرنامه هاى احياگرانه ائمه معصومين عليهم السالم وپيروانشان در احياگرى نسبت به 

دثه عاشورا وارزشهاى آن ومقابله با سياستِ دشمن در كتمان واقعه ومسخ جريان و به اصل حا

فراموشى سپردن خونهاى مطهر عاشورايى، برنامه ديگرى در راستاى دين احياگرى است 

وپيامش، ضرورت تبيين اهداف وروشنگرى اذهان وزنده نگهداشتن شعائر و حماسه ها ويادها 

.وخاطره هاست

احياگرى

در بسيارى از نهضتها، پس از مدتى كه از دوران آغازين آن مى گذرد وكسانى به ناروا بر 

مسند قدرت ورياست تكيه مى زنند، هدفهاى نخستين وارزشهاى متعالى كه در شعارهاى 

) بدعت(آنچه از دين نيست . نهضت مطرح مى شده، كمرنگ مى شود، يا فراموش مى گردد

پايه هاى اصلى واوليه انقالبِ دينى ومكتبى است، از ياد مى رود وارد دين مى شود وآنچه از 

. ورويه هايى مغاير با سنتهاى نخستين رايج مى شود وقانون وحكم الهى نقض مى شود



مردم نيز بتدريج، به اين انحرافها وبدعتها خومى گيرند وعكس العمل چندانى از خود نشان 

سنّتها، اسكلتى بى روح وتشريفاتى ظاهرى بر جاى مى گاهى از شعائر وبرنامه ها و. نمى دهند

. ماند كه چندان اثرگذار هم نيست

در چنين موقعيتهايى، دلسوزان آن نهضت يا وارثان آن مكتب ودين، براى احياى مجدد پيامها 

ومحتواها ودعوتها وهدفهاى آغازين، دست به كار مى شوند، تا جامعه خفته را بيدار كنند وبه 

اين كار، گاهى با فدا شدن وبذل مال وجان همراه . كتب وبايدهاى دين توجه دهنداصول م

. است واحياگران سنّتهاى دينى بايد خود را فدا كند تا جامعه بيدار و دين احيا شود

در مطالعه . نهضت كربالهم يك حركت احياگرانه نسبت به اساس دين واحكام اللّه بود

، تكيه فراوانى روى احياى دين واجراى حدود الهى واحياى سخنان امام حسين عليه السالم

.سنّت ومبارزه با بدعت وفساد ودعوت به حكم خدا وقرآن ديده مى شود

احياى كتاب وسنّت

در قيام كربالهدف آن است كه با مجاهداتِ عاشوراييان، دين اسالم عزّت خويش را بازيابد 

.  ودين خدا يارى شودوحرمتهاى الهى ديگر بار محترم شمرده شوند

در سخنان سيدالشهدا عليه السالم، هم نمونه هايى از مرگ سنتها وحيات بدعتها وجاهليتها 

مطرح است، هم نكته هايى از بازآفرينى ارزشهاى فراموش شده واحياگرى نسبت به اصولِ از 

. رمق افتاده

: ويسد، مى فرمايدامام حسين عليه السالم در نامه اى كه خطاب به مردم بصره مى ن

و اَنَا اَدعوكُم اِلى كِتابِ اللّهِ و سنَّةِ نَبِيهِ صلّى اهللا عليه وآله وسلّم فَاِنَّ السنَّةَ قَد اُميتَت و اِنَّ (

) 535) (الْبدعةَ قَد اُحيِيت، و اِنْ تَسمعوا قَولى و تُطيعوا اَمرى اَهدِكُم سبيلَ الرَّشادِ

اگر . سنّت مرده وبدعت زنده شده است. ن شما را به كتاب خدا وسنّت پيامبر فرامى خوانمم

. سخنم را بشنويد و فرمانم را پيروى كنيد، شما را به راه رشاد، هدايت مى كنم

: در جايى هم حضرت، از انگيزه نامه نگارى ودعوت كوفيان، اين گونه ياد مى كند

) تَبوا اِلَى يساءلُونَنى اَنْ اُقْدِم علَيهم، لِما اَرجوا مِنْ اِحياءِ معالِمِ الْحقِّو اِماتَةِ الْبِدعِاِنَّ اَهلَ الْكُوفَةِ كَ(

)536 (

كوفيان به من نامه نوشته واز من خواسته اند كه نزد آنان روم، چرا كه اميدوارم معالم ونشانه 

. هاى حق زنده گردد وبدعتها بميرد

: راه، وقتى به فرزدق برمى خورد، اوضاع را چنين ترسيم مى كنددر مسير 



اين جماعت، اطاعت خدا را واگذاشته، پيروشيطان شده اند، در زمين به فساد مى ! اى فرزدق(

پردازند، حدود الهى را تعطيل كرده، به ميگسارى پرداخته واموال فقيران وتهيدستان را از آنِ 

م كه براى يارى دين خدا برخيزم، براى عزّت بخشيدن به دين من سزاوارتر. خويش ساخته اند

) 537.) (برتر باشد) كلمة اهللا(اووجهاد در راه او، تا آنكه 

. اين هدف وفلسفه قيام را از زبان فرستاده امام، حضرت مسلم بن عقيل هم در كوفه مى شنويم

 زياد اورا به شورشگرى وقتى مسلم بن عقيل را دستگير كرده وبه داراالماره آوردند، ابن

: مسلم با شهامت اورا چنين پاسخ داد. وتفرقه افكنى متّهم ساخت

مردم اين شهر بر اين باورند كه پدرت نيكمردانشان را كشته ! چنان نيست كه مى گويى(

ما آمديم تا به عدالت . وخونهاشان را ريخته و همچون شاهان ايران وروم رفتار كرده است

) 538.) (تاب خدا فراخوانيمدعوت كنيم وبه ك

عمروبن سعيد، . اين تهمت ودفع آن، در مورد خود امام حسين عليه السالم هم گفته شده است

پس از بيرون آمدن امام حسين عليه السالم از مكّه وعزيمت به سوى كوفه، نامه اى به 

حضرت . وداونوشت و از اوخواست كه از اين مسير برگردد وتفرقه افكنى نكند كه هالك ش

: در پاسخ اونوشت

كسى كه دعوت به سوى خدا كند وعمل صالح انجام دهد وبگويد من از مسلمانانم، هرگز (

) 539) (دشمنى ومخالفتى با خدا ورسول نكرده است

وبدينگونه حركت خويش را، حركتى خداجويانه واصالحگرانه خواند، نه شورشى تفرقه انگيز، 

.دتا بهانه كشتن اوبه حساب آي

حمايت از دين

در دوره وشرايط سلطه امويان بر مقدرات مسلمين، آنچه در آستانه نابودى قرار داشت، دين 

حمايت از اهل بيت عليهم . خاندان پيامبر نيز مدافعان وحاميان راستين دين خدا بودند. خدا بود

اد ضد ستم السالم، حمايت از دين بود وحمايت از دين در آن مقطع زمانى، شركت در جه

. وافشاگرى عليه كفر پنهان در نقاب اسالم بود

حسين بن على عليه السالم در بحبوبه جنگ شديد، به نماز ايستاد، تا دين خدا را در صحنه 

ابوثمامه صائدى يادآور وقت نماز شد وامام دعايش كرد وبه نماز . جهاد، حيات بخشد

: در آن شرايط، خطاب به اصحابش فرمود. پرداخت



اينك اين درهاى گشوده بهشت ونهرهاى جارى وپيوسته آن وميوه ها وقصرهاى بهشتى (

واينك پدر ومادرم نيز . است واين هم پيامبر خدا وشهيدان كه در ركاب اوبه خون غلتيدند

چشم به راه شمايند ومشتاق ديدارتان، پس از دين خدا حمايت كنيد واز حرم رسول خدا دفاع 

همه . آنگاه خاندان خود را صدا زد).  عنْ دينِ اللّهِ و ذَبوا عنْ حرَمِ رسولِ اللّهِفَحاموا. (... كنيد

اى مؤمنان، از دين خدا وحرم پيامبر واز امام : فرياد زنان بيرون ريختند وفرياد برآوردند

) 540...(خودتان واز پسر دختر پيامبرتان حمايت كنيد، اين امتحان الهى براى شماست

ت از دين وفداكارى در راه آن، جلوه ديگرى از احياگرى است واگر آن جهاد و حماي

اگر صداى اذان وآواى تكبيرى پابرجاست، نتيجه آن . شهادتها نبود، اساس دين باقى نمى ماند

در شعرى كه از زبان امام حسين عليه السالم مطرح مى شود نيز، بقا ) 541.(فداكاريهاست

: هادت وعاشوراى آن حضرت مى توان ديدوقوام دين را در سايه ش

)تَقِمسي دٍ لَممحكانَ دينُ م خُذينى *** لَو فيو542) (اِالّ بِقَتْلى يا س (

حضرت اباالفضل عليه السالم نيز در رجزى كه در روز عاشورا پس از قطع شدن دست راست 

: يد داشتتاءك) حمايت از دين(خويش مى خواند ومى جنگيد، بر مساءله 

) 543) (اِنّى اُحامى اَبداً عنْ دينى *** واللّهِ اِنْ قَطَعتُموا يمينى(

شناخت اينكه در چه شرايطى دين در معرض زوال ونابودى يا آسيب ديدن است، وبايد به 

امام حسين عليه السالم وشهداى . دفاع از دين ونصرت حق پرداخت، اهميت خاصى دارد

: مى دانيم ودر زيارتهايشان اينگونه از آنان ياد مى كنيم) انصار دين اهللا(ين روعاشورا را از ا

) 544) (اَلسالم علَيكُم اَيها الذّابونَ عنْ تَوحيدِ اللّهِ(

. سالم بر شما، اى مدافعان از توحيد خدا

: در زيارت ديگرى مى خوانيم

) 545) (و اَنْصار اال سالم...  و اَنْصار رسولِهِاَلسالم علَيكُم يا اَنْصار اللّهِ(

)546...) (اَلسالم علَيكُم يا اَنْصاردينِ اللّهِ و اَنْصار نَبِيِّهِ: (ودر جاى ديگر

حمايت از حق

در زمينه يارى حق ودفاع از مظلوم وحمايت از اهل بيت پيامبر عليه السالم، كه وظيفه همه 

ت، سيدالشهدا عليه السالم مردم را به اين فريضه فرامى خواند، حتّى در اين باره از مسلمانان اس

در . عبيداهللا بن حرّ جعفى هم كه از كوفه وجريانات آن خود را كنار كشيده بود، نمى گذشت



خطبه اى كه حضرت، خطاب به حرّ در ديدارى كه در خيمه آن حضرت داشت فرمود، چنين 

: مى خوانيم

بيا وبا . مى دانى كه خداوند نسبت به گناهان گذشته ات تورا مؤاخذه خواهد كرد! اى حرّ(

اگر حق ما . توبه، خطاهاى گذشته را بشوى، من تورا به نصرتِ ما خاندان پيامبر فرا مى خوانم

را دادند كه مى پذيريم، اگر ندادند وبا ما به ستم رفتار كردند، تواز ياران من براى طلب حق 

) 547.) (دخواهى بو

سيدالشهدا عليه السالم، مرگ در راه حق واحياى آن را زندگى مى شمرد ودر اين راه باكى از 

: اين سخن اوست كه. شهادت نداشت

) 548) (ما اَهونَ الْموت على سبيلِ نيلِ الْعِزّ و اِحياءِ الْحقِّ(

. چه آسان است مرگ در راه رسيدن به عزت وزنده كردن حق

رگ براى حق، در راه حق وشهادت در اين راه، عزّت است وانسان را شجاعت و بى باكى م

آنگونه كه على اكبر، پس از خوابى كه امام حسين عليه السالم در راه كربالديد، از . مى بخشد

پس ما از مرگ در راه حق، باكى نداريم : گفت. چرا: مگر ما بر حق نيستيم؟ فرمود: اوپرسيد

)549) ( اِذاً النُبالى نَموت محِقّينَيا اَبتِ(

احياى شعائر دين

حيات بخشيدن به نماز وزكات وامر به معروف ونهى از منكر، بعد ديگرى از احياگرى قيام 

هم در سخنان امام حسين عليه السالم مطرح است، هم در زيارتنامه آن حضرت . عاشوراست

ايتاء زكات، امر به معروف و نهى از منكر، اطاعتِ وشهيدان ديگر، تعابيرى چون اقامه نماز، 

ديده مى ... خدا، جهاد فى سبيل اهللا، دعوت به سبيل اهللا، نصرتِ فرزند پيامبر، ايمان به خدا و

: اين فراز معروف در زيارت امام حسين عليه السالم گوياى اين حقيقت است. شود

)الةَ وآتَيالص تاَقَم قَد اَنَّك داَشْه تتَلَو نْكَرِ ونِ الْمع تينَه فِ وروعبِالْم رْتاَم الزَّكاةَ و ت

) 550) (الْكِتاب حقَّ تِالوتِه و جاهدت فىِ اللّهِ حقَّ جِهادِهِ

مشابه اين جمله، در زيارت حضرت مسلم بن عقيل، زيارت وارث، زيارت عاشورا، و زيارتنامه 

.هاى ديگر هم آمده است

آنچه در سايه قيام حسينى به دست آمد، . تكريم وتعظيم شعائر الهى، مايه حيات دين است

تفكيك صف كسانى بود كه با جوهر دين وحقيقت نماز وقرآن ماءنوس بودند، از آنان كه با 

نماز . پرداختن به شكل ظاهرى اين برنامه ها، باطن وحقيقت دين را زير پا گذاشته بودند



صراط ( كه پيوندى عاشقانه ميان بنده وخدا ايجاد كند و نمازگزار را در راستين آن است

در سپاه كوفه ومجموعه خالفت اموى هم گرچه بظاهر نماز وتالوت قرآن . قرار دهد) دين

ورفتن به حج وامثال اينها بود، ولى در عين حال، غرق در فساد وگناه وعياشى بودند 

 اين نشان مى داد كه نماز وحج وعبادت وتالوتشان فاقد .ودستانشان به خون پاكان آلوده بود

حسين بن على عليه السالم بود كه به اين شعائر وسنن دينى روح وحيات . روح وحقيقت است

يعنى ) تَلَوت الْكِتاب حقَّ تِالوتِه(اينكه در زيارت او مى خوانيم . بخشيد وحق آنها را ادا كرد

تالوت واقعى .  كردند، ولى از حقيقت قرآن فاصله داشتندآنكه ديگران هم تالوت قرآن مى

قرآن، تالش براى احياى تعاليم آن در متن جامعه است، كه امام حسين عليه السالم به آن 

در سايه طرح صحيح دين وقرآن از زبان عاشورائيان، . پرداخت ودستاورد نهضت عاشورا بود

.  دين هم رنگ باختآن باطلهاى آراسته وفريبهاى رنگ آميزى شده به

: مى فرمايد) ره(امام خمينى 

سيدالشهدا چون ديد اينها دارند مكتب اسالم را آلوده مى كنند، با اسم خالفت اسالم، (

خالفكارى مى كنند و ظلم مى كنند واين منعكس مى شود در دنيا كه خليفه رسول اهللا است 

 السالم تكليف براى خودشان دانستند كه دارد اين كارها را مى كند، حضرت سيدالشهداء عليه

) 551.) (كه بروند وكشته هم بشوند ومحوكنند آثار معاويه وپسرش را

شهادت حضرت سيدالشهدا عليه السالم مكتب را زنده كرد، خودش : (نيز از سخنان اوست

) 552.) (شهيد، مكتب اسالم زنده شد ورژيم طاغوتى معاويه وپسرش را دفن كرد

: ضت كربالاحياگر دين بود، مى فرمايدودر اينكه نه

)553.) (سيدالشهدا عليه السالم به داد اسالم رسيد، سيدالشهدا عليه السالم اسالم را نجات داد(

نماز 

بعد معنوى . بود) نماز(نهضت حسينى براى احياء دين در همه مظاهر وجلوه هايش از جمله 

. ارزترين نشانه حيات معنوى مسلمانان استوعبادى زندگى، برترين بعد حيات است ونماز، ب

با توجه به اثرات سازنده وتربيتى وبازدارنده اين ارتباط با خدا از مفاسد ومنكرات، در اسالم 

. اهميت ويژه اى دارد

مهلت شب عاشورا را . امام حسين عليه السالم در نهضت عاشورا اهتمام بسيارى به نماز مى داد

از وتضرّع به درگاه خداوند گذراندند واز تكيه گاه خدايى براى آن حضرت ويارانش به نم

عشق به نماز ونيايش وتالوت قرآن واستغفار ودعا در دل امام آن . نبرد عاشورا، مدد گرفتند



از اين گروه بخواه تا نبرد را به فردا بيندازند وامشب : (چنان بود كه به برادرش عباس گفت

خدا مى داند كه من پيوسته عالقه به . ماز ودعا واستغفار بپردازيمبه تاءخير افتد، باشد كه به ن

: نماز وتالوت آيات الهى داشته ام

) ةَ كِتابِهِ وتَالو و الةَ لَهالص اُحِب اَنّى كُنْت لَمعي وفَه تَغْفِرُهونَس هعونَد لَةَ ونَا اللَّيلّى لِرَبلَّنا نُصلَع

كَثْرَةَ الدتِغْفاراالِْس554.) (عاءِ و (

به نقل تواريخ، شب عاشورا از خيمه اصحاب امام حسين عليه السالم، آواى مناجات وزمزمه 

. دعا وتالوت به گوش مى رسيد

ظهر عاشورا وقتى . روز عاشورا پس از نماز صبح، با ياران سخن گفت وآماده نبرد شدند

خداوند ! نماز را به ياد آوردى: ورد، حضرت فرمودابوثمامه صائدى وقت نماز را به ياد اوآ

از اينان : سپس فرمود. آرى اينك اول وقت نماز است. تورا از نمازگزاران وذاكران قرار دهد

) 555.(بخواهيد تا دست از جنگ بردارند تا نماز بگزاريم

 را كه به سوى سعيد بن عبداهللا حنفى نيز هنگام نماز امام، جلوى اوايستاد وهمه تيرهاى دشمن

امام مى آمد به جان خريد تا آنجا كه نماز امام پايان يافت واوغرق در خون شد و اولين شهيد 

) 556.(نماز در جبهه كربالشد

عبداهللا بن عفيف ازدى كه . عشق به نماز، در پيروان راستين ابا عبداللّه الحسين عليه السالم بود

راض تند را عليه ابن زياد، نسبت به كشتن امام در كوفه مى زيست ودر مسجد كوفه آن اعت

حسين عليه السالم كرد ودر نهايت هم در راه اين دفاع، به شهادت رسيد، به نقل مورخان 

) 557.(پيوسته در مسجد بزرگ كوفه بود وتا شب نماز مى خواند

زيارتنامه هاى اگر امام حسين عليه السالم را احياگر فرهنگ نماز راستين بدانيم آنگونه كه در 

امام، هم خودش عبادتى مخلصانه داشت وهم شعائر . آن حضرت آمده است سخنى بجاست

. دين را اقامه مى كرد

: در زيارت اومى خوانيم

) 558) (و عبدتَه مخْلِصاً حتّى اَتاك الْيقينُ... اَشْهد اَنَّك قَد اَقَمت الصالةَ وآتَيت الزَّكاةَ(

همچنين در بسيارى از زيارتهاى ) 559.(ارت مسلم بن عقيل نيز اين تعبير ديده مى شوددر زي

اين جايگاه واالى نماز را در نهضت عاشورا . سيدالشهدا عليه السالم به اين نكته برمى خوريم

. وحماسه آفرينان آن نشان مى دهد



. واهل تهجد وعرفان استپيام عاشورا، پيام اقامه نماز وتربيت نسلى نماز خوان وخدادوست 

را در درجه نخست اهتمام خويش قرار دهند تا تبعيت ) اقامه نماز(عزاداران حسينى نيز بايد 

. وپيروى خويش را از مواليشان نشان دهند

: در تاءكيد بر همين مساءله، از عاشوراى حسينى اين گونه ياد مى كند) ره(امام خمينى 

ان ظهر عاشورا كه جنگ بود وآن جنگ بزرگ بود وهمه در سيدالشهدا عليه السالم در هم(

معرض خطربودند، وقتى يكى از اصحاب گفت كه ظهر شده است، فرمود كه ياد من آورديد 

نگفت كه ما . نماز را وخدا تورا از نمازگزاران حساب كند و ايستاد در همان جا نماز خواند

)560.) (ندمى خواهيم جنگ بكنيم، خير، جنگ را براى نماز كرد

هجرت 

آنچه مانع حركت انقالبى ومبارزاتى انسان مى شود، تعلّق ودلبستگى به خانه، زن و فرزند، 

افراد هدفدار به خاطر ايمان واهدافشان رنج خانه به . است... زندگى وزادگاه، وضع موجود و

سرزمينها، دوشى ودورى از وطن واقوام را بر جان مى خرند، يا براى دست يافتن به اهداف، 

هجرت (و) هجرت تحميلى(اين است كه . محيطها وزمينه هاى مناسبترى را جستجومى كنند

پيامبران، براى رساندن پيام . در زندگى انسان هاى متعهد وبا همت، نقش مهمى دارد) اختيارى

) كثير السياحه(عيساى مسيح، به خاطر هجرت هاى فراوانش، مسيح . خدا، مهاجرت مى كردند

. در بسيارى از نهضتها نيز رد پاى هجرت ديده مى شود. ب گرفته استلق

در تاريخ اسالم نيز مهاجرانِ به حبشه و . به عظمت ياد مى كند) مهاجران(قرآن كريم از 

مهاجران به يثرب، موقعيت واحترام داشتند وهجرت، يك ارزش مكتبى به حساب مى آمد 

. گرفتودر تاريخ مسلمين، مبداء تاريخ قرار 

در نهضت عاشورا نيز، امام حسين عليه السالم براى مقابله با حكومت جور، براى امر به 

معروف ونهى از منكر ودر راه احياى دين دست به هجرت زد ومدينه را به قصد مكه، ومكّه 

هجرت آن حضرت نيز در حيات مجدد اسالم سهم ويژه اى . را به سمت كوفه پشت سر نهاد

. داشت

شهدا عليه السالم هنگام خروج از مدينه ووداع قبر رسول خدا آيه اى از قرآن را تالوت سيدال

مى كرد كه به هجرتِ حضرت موسى عليه السالم وگريز از ستم فرعونى مربوط مى 

) 562).(فَخَرَج مِنْها خائِفاً يتَرَقَّب قالَ رب نَجنى مِنَ الْقَومِ الظّالِمينَ): (561.(شد



وقتى به مكّه . ندن از مدينه، براى امام بسيار دشوار بود، اما در راه هدف قابل تحمل بوددل ك

رسيد، پس از چند ماه اقامت، هم براى خنثى كردن توطئه يزيد براى ترور اودر كنار خانه 

خدا، هم براى اجابت دعوتنامه هاى شيعيان كوفه، به هجرتى ديگر پرداخت وراه كوفه را در 

هجرتى به سوى شهادت، كه آگاهانه بود وبراى فداكارى در راه تكليفى كه . تپيش گرف

از شهادت طلبان عاشق خدا نيز دعوت كرد كه در اين هجرت همراه . خون وجان مى طلبيد

خُطَّ الْموت على ولْدِ (خطبه حضرت در آستانه خروج از مكّه به سوى عراق، كه با . اوشوند

مدر بردارنده اين فراخوانى به هجرت استشروع مى شود...) آد ، :

)اللّهبِحاً اِنْ شاءصنا فَاِنّى راحِلٌ معلْ مرْحفَلْي هلى لِقاءِ اللّهِ نَفْسطِّناً عوم ،تَهجهنْ كانَ باذِالً فينا مم (

)563 (

زمينه در اين دعوت، دومشخّصه براى اين كوچندگان مطرح فرمود كه تحقّق اين دوشرط، 

هر كه اين . آمادگى براى بذل خون، آمادگى براى ديدارِ خدا: ساز اين هجرت مقدس است

. دوصفت را دارد، با من كوچ كند، كه من سحرگاه كوچ مى كنم

آنان هم . همراهان اونيز در راستاى اداى تكليف ونصرت امام، هجرت به مكّه وكوفه كردند

ركت اورا به سوى كوفه شنيدند، به هر قيمت خود را به كه از مكّه همراه اوشدند، يا وقتى ح

اورساندند ودست از خانه وزندگى ووطن كشيدند وبه كربالآمدند، همه درس آموخته 

. بودند) هجرت(

پس از شهادت امام حسين عليه السالم، يكى از تعاليم دين براى زنده نگهداشتن فرهنگ 

بويژه براى . ن عليهم السالم توصيه اكيد داشتندكربالبود كه اماما) زيارت(شهادت وعاشورا، 

در . آنان كه از راههاى دورتر، آهنگ تربت سيدالشهدا عليه السالم كنند، ثواب بسيار دارد

دوره هاى خفقان اموى وعباسى، اين هجرت براى زيارت، نقش مهمترى داشت وخيليها تن به 

. از بيم جان، از آن چشم مى پوشيدندبرخى هم . پيامدهاى آن مى دادند وزائر كربالمى شدند

از اين رودر يكى از زيارتنامه ها، زائر، خود را وارد بر ساحتِ آن حضرت ومنزلتخواه نزد 

و : (... خدا مى داند وخواستار ثبات قدم در راه هجرت به سوى مزار امام ومرام اومى شود

كرَةِ اِلَيمِ فِى الْهِجالْقَد 564) (ثُبات (

پيام عاشوراست، چه براى دفاع از دين وبسط مكتب، چه در راه مبارزه با ستم ويارى هجرت، 

. مظلومان در هر جاى عالم، چه براى فرار از محيطهاى فاسد براى در امان ماندن از آلودگيها

پختگى يك انسان در دامان هجرت است وشكل گيرى تمدنها نيز رهاورد هجرتهاى 



لهاى دفاع مقدس نيز، رزمندگان اسالم به فرمان امام امت، در طول سا. سرنوشت ساز است

براى اداى تكليف دست از خانه وتعلّقات زندگى مى كشيدند وبه سوى جبهه ها هجرت مى 

 با هجرتِ تحميلى از ايران به تركيه، سپس به نجف واز 1كردند، آنگونه كه خود امام راحل 

ه ميهن اسالمى ايران، درس آموز مهاجران در نجف به پاريس، وهجرتى مجدد براى بازگشت ب

.راه خدا شد

احياى عاشورا 

از محورهاى عمده احياگرى نسبت به اصل عاشورا، برنامه هاى گسترده ويادآورانه اى است 

. كه از سوى امامان شيعه عليه السالم نسبت به اين حادثه انجام مى گرفت يا توصيه مى شد

 خويش از آن جنايت بزرگ، پيوسته سعى در كتمان و امويان براى پوشاندن رسوايى

ائمه شيعه نيز براى افشاى چهره دشمن وبيان مظلوميت اهل بيت . فراموشاندن آن داشتند

وتوجه دادن به فرهنگ سازنده جهاد وشهادت كه در قيام عاشورا نهفته بود، همواره آن را 

. زنده نگاه مى داشتند

دالشهدا عليه السالم، بيان فضيلت بسيار براى گريستن در سوگ تاءكيد فراوان بر زيارت سي

امام حسين عليه السالم وشهداى كربال، برگزارى مجالس عزا وگريه از سوى خود امامان براى 

كشتگان كربال، تشويق به سرودنِ شعر وخواندن مرثيه ومراسمى از اين قبيل، هر يك سهمى 

.  هميشه زنده بماند وبه فراموشى سپرده نشودعمده داشت تا آن حادثه الهام بخش براى

شنيده ام درباره حسين بن على عليه : امام صادق عليه السالم به جعفر بن عفّان طايى فرمود

سپس برخى از اشعارش را . آرى: گفت. السالم شعر و مرثيه مى گويى وخوب هم مى سرايى

 بشدت گريه كردند آن حضرت وحاضران. در محضر امام صادق عليه السالم خواند

سوگند به خدا، در اين لحظه كه ! اى جعفر: امام فرمود. واشكهاشان بر صورتها جارى شد

آنان نيز . مرثيه حسين عليه السالم را مى خواندى، فرشتگان خدا شاهد وشنواى سخن توبودند

ليه سپس امام صادق ع. خداوند بهشت را بر توالزم كرد وتورا آمرزيد. همچون ما گريستند

: السالم فرمود

)نَة و غَفَرَ لَهالج لَه اللّه بجابكى بِهِ اِالّ اَو كى وراً فَبنِ شِعيسدٍ قالَ فِى الْح565) (ما مِنْ اَح (

هيچ كس نيست كه براى حسين بن على عليه السالم شعرى بگويد وبگريد وبگرياند، مگر 

. ورا بيامرزدآنكه خداوند بهشت را بر او واجب سازد وا



اين همه ستايش وثواب براى گرياندن وگريستن ونوحه خوانى ومرثيه، براى آثار احياگرانه 

: 1به تعبير امام خمينى . آن نسبت به حادثه عاشورا است

با اين هياهو، با اين گريه، با اين نوحه خوانى، با اين شعر خوانى، با اين نثرخوانى، ما مى (

) 566) (فظ كنيم، چنانچه تا حاالهم حفظ شدهخواهيم اين مكتب را ح

: در حديثى آمده كه امام باقر عليه السالم به پيروان خويش چنين دستور مى داد

بر حسين عليه السالم ندبه وگريه كنند، به اهل خانه دستور داده شود كه بر حسين بگريند (

ن عليه السالم باشد، واهل خا ودر خانه ها، مراسم گريه و عزادارى وناله سر دادن در غم حسي

) 567.) (نه وشيعيان به يكديگر تعزيت وتسليت گويند

چيزى كه . است) احياء امر(اين برنامه ها براى جلوگيرى از فراموش شدن عاشوراست وسبب 

. ما را زنده نگهداريد) امر(خود معصومين عليهم السالم تاءكيد داشتند خط وبرنامه وهدف و

: درباره اينگونه برنامه ها نيز فرموده است) ره(امام خمينى 

اين مجالسى كه در طول تاريخ بر پا بوده وبا دستور ائمه عليهم السالم اين مجالس بوده (

ائمه اين قدر اصرار كردند به اينكه مجمع داشته باشيد، گريه بكنيد، چه بكنيد، براى ... است

) 568...).(اينكه اين حفظ مى كند كيان مذهب ما را

در آن شرايط خفقان بار كه از سوى امويان وعباسيان نسبت به خطّ اهل بيت عليهم السالم 

اعمال مى شد، اينگونه مجالس ونوحه ها ومحفلهاى ذِكر واحياگرى، حس عدالتخواهى و انتقام 

جويى از ستمگران را در جان عزاداران زنده مى كرد وعرصه را براى ظالمان نيز تنگ مى 

 هركدام از اينها فرياد اعتراضى برضد ظلم وتالشى براى احياى ياد ستمديدگان ساخت، چون

: امام امت مى فرمود. وشهيدان بود وعالوه بر بعد عاطفى،بعد سياسى هم داشت

مساءله، مساءله گريه نيست، مساءله، مساءله تباكى نيست، مساءله، مساءله سياسى است كه (

اشتند، مى خواستند كه اين ملّتها را با هم بسيج كنند ويكپارچه ائمه با همان ديد الهى كه د

) 569.) (كنند، از راههاى مختلف اينها را يكپارچه كنند تا آسيب پذير نباشد

) 570.) (گريه كردن بر شهيد، نگهداشتن، زنده نگهداشتن نهضت است(

نها اينهمه ثواب داده شده اين كه براى عزادارى، براى مجالس عزا، براى نوحه خوانى، براى اي(

. است، عالوه بر آن امور عبادى اش وروحانى اش، يك مساءله مهم سياسى در كار بوده است

آن روز كه اين روايات صادر شده است، روزى بوده است كه اين فرقه ناجيه مبتالبودند به 

درتهاى حكومت اموى وبيشتر عباسى ويك جمعيت بسيار كمى، يك اقليت كمى در مقابل ق



در آن وقت، براى سازمان دادن به فعاليتِ سياسى اين اقليت، يك راهى درست . بزرگ

شيعيان با اقلّيت آن وقت، اجتماع مى كردند و ... كردند كه اين راه، خودش سازمان ده است

شايد بسيارى از آنها هم كه نمى دانستند مطلب چه هست، ولى مطلب سازماندهى يك گروه 

قابل آن اكثريتها ودر طول تاريخ اين مجالس عزا كه يك سازماندهى سرتاسرى اقليت در م

كشورها هست، كشورهاى اسالمى هست، ودر ايران كه مهد تشيع واسالم وشيعه هست، در 

مقابل حكومتهايى كه پيش مى آمدند و بناى اين را داشتند كه اساس اسالم را از بين ببرند، 

رند، آن چيزى كه در مقابل اينها، آنها را مى ترساند، اين مجالس اساس روحانيت را از بين بب

) 571.) (عزا واين دستجات بود

سنّت سوگوارى براى امام حسين عليه السالم وشهداى عاشورا هم نگهبان حقيقتِ آن حادثه 

الهام بخش است، هم در سايه حفظ وحيات وبقاى آن خاطره، نگهبانى از دين و ارزشهاى 

)572.(فته استاسالمى نه

زيارت كربال 

جلوه ديگرى از احياگرى نسبت به قيام عاشورا، حضور در كنار تربت آن احياگران دين و 

غير از آثار تربيتى، روحى وسازندگيهاى . زيارت مرقد امام حسين عليه السالم در كربالست

ارت كربال زي. معنوى واخالقى كه در زيارتِ تربت پاكان ومزار اولياى دين نهفته است

ويژگى ديگرى هم دارد وآن بهره گرفتن از اين كانون شور وحماسه براى مبارزه در راه حق 

. وجانفشانى در راه دين وخداست

على رغم ممنوعيتهايى كه از سوى خلفاى اموى وعباسى نسبت به زيارت كربالانجام مى 

ضايل بيشمار براى زائران گرفت، امامان پيوسته به آن تشويق وتوصيه مى كردند وبا بيان ف

قبر سيدالشهدا عليه السالم، برنامه داشتند كه اين كانون معنويت وشور وحماسه، پيوسته زنده 

ومطرح بماند وآن را يكى از نشانه هاى هم خطّى با امامان ووفاى به عهد وبيعت شيعه با ائمه 

. عليهم السالم مى دانستند

: امام صادق عليه السالم فرمود

)لَنا م وه سفَلَي وتمتّى يةٌ حلَنف ا شيع اَنَّه مزْعي وه ن عليه السالم ويسرَ الْحتِ قَباءي نْ لَم

) 573) (بِشيعةٍ

كسى كه به زيارت حسين بن على عليه السالم نرود تا بميرد، هر چند خود را شيعه ما بپندارد، 

. شيعه وپيروما نيست



: فرموده استدر روايت ديگرى 

) 574) (زيارةُ الْحسينِ بنِ علِى واجِبةٌ على كُلِّ منْ يقِرُّ لِلْحسينِ بِاالِْمامةِ مِنَ اللّه عزَّ و جلَّ(

هركس كه به امامت حسين بن على عليه السالم از ناحيه خداوند متعال معتقد است، زيارت آن 

. حضرت بر اوواجب است

ز سوى ائمه نسبت به اين زيارت انجام گرفته وحتّى در شرايط خوف وخطر دعوتى كه ا

وناامنى فضيلت وثواب بيشترى براى آن بيان شده است، نشانه نقش احياگرى زيارت نسبت به 

كه درباره ) ابن بكير(امام صادق عليه السالم به . حماسه عاشورا وارزشها وپيامهاى آن است

: يارتى سيدالشهدا عليه السالم سخن مى گفت، فرمودخوفناك بودن راه ومنطقه ز

آيا دوست ندارى خداوند، تورا در راه ما ترسان ببيند؟ آيا نمى دانى كه هر ! اى ابن بكير(

) كس به خاطر ما در هراس وبيم افتد، خداوند اورا در سايه عرش خويش قرار مى دهد؟

)575 (

: مد بن مسلم درباره همين مساءله فرموددر حديث ديگرى امام صادق عليه السالم به مح

) موي تَهعور نَ اللّهفى اِتْيانِهِ آم نْ خافم فِ ورِ الْخَولى قَدفيهِ ع فَالثَّواب ما كانَ مِنْ هذا اَشد

) 576) (يقُوم النّاس لِرَب الْعالَمينَ

. يارت هم به اندازه آن هراس استهر چه اين مساءله، دشوارتر وپرمخاطره تر باشد، پاداش ز

هر كس در راه زيارت حسين عليه السالم به خطر وهراس افتد، خداوند اورا از ترس ووحشت 

. در روز قيامت، ايمن مى سازد

، سالى يك بار به زيارت قبر امام )577) (ايتُوا قَبرَ الْحسينِ كُلَّ سنَةٍ مرَّةً: (ودر حديثى فرمود

. الم برويدحسين عليه الس

زيارت كربالازآنجاكه منشاء حركت ونهضت وتجمع هواداران انقالبى اهل بيت عليهم السالم 

پس از قيام زيد بن . بود، پيوسته محدود وممنوع بود وزائران، آرامش وآزادى كامل نداشتند

 هجرى منع ومراقبت نسبت به زيارت كربالبيشتر شد 121على در كوفه وشهادتش در سال 

در زمان ) 578.(ام بن عبدالملك، ماءمورانى براى كنترل رفت وآمدها بر آنجا گماشتوهش

هارون الرشيد ومتوكّل بارها قبر حسين بن على عليه السالم را تخريب وزيارت را ممنوع 

حتى در زمان هارون، درختِ سدرى را كه در آن حوالى، نشانه قبر حسين عليه السالم . كردند

) 579.(ا مردم جاى قبر را گم كنند وديگر آنجا تجمع نكنندبود، قطع كردند، ت



ولى ) 580.(به دستور متوكّل، هفده بار قبر امام حسين عليه السالم را خراب كردند

سختگيريهاى مدام خلفا هرگز نتوانست رابطه مردم را با قبر الهام بخش حسين بن على عليه 

 خبر مى دادند كه مردم در سرزمين نينوا براى ماءموران وواليان به متوكّل. السالم قطع كند

زيارت قبر حسين عليه السالم جمع مى شوند واز اين رهگذر، جمعيت انبوهى پديد مى آيد 

اوهم ماءموران خود را گسيل مى داشت تا مردم را متفرّق . وكانون خطرى تشكيل مى شود

) 581.(ا عليه السالم بنشينندكنند و آثار قبر را ويران سازند ودر كمين زائران سيدالشهد

در دستورهاى دينى، سفارش شده كه كام نوزادان خويش را با تربت سيدالشهدا عليه السالم و 

: از جمله امام صادق عليه السالم فرمود. آب فرات برداريد

) 582) (حنِّكُوا اَوالدكم بِتُربةِ الْحسينِ فانّها اَمانٌ(

. ت حسين برداريد، چرا كه آن امان استكام فرزندانتان را با ترب

فضيلت سجده بر تربت سيدالشهدا عليه . در مورد آب فرات هم اينگونه احاديث آمده است

السالم وذكر گفتن با مهرى كه از تربت امام حسين عليه السالم ساخته شده باشد نيز روايات 

 در آن تربت امام حسين عليه حتّى امام صادق عليه السالم كيسه اى داشت كه. متعددى داريم

سجود بر تربت حسين، : هنگام نماز بر آن تربت سجده مى كرد ومى فرمود. السالم بود

) 583.(حجابهاى هفتگانه را كنار مى زند

: به بيان عالّمه امينى. اينگونه انس والفت با تربت شهيد كربال، احياگر آن حماسه هاست

خاك وتربتى قرار داده شود كه در آن، چشمه هاى خونى آيا بهتر نيست كه محلّ سجود، از (

جوشيده است كه رنگ خدايى داشته است؟ تربتى آميخته با خون كسى كه خداوند، اورا 

پاك قرار داده ومحبت اورا اجر رسالت محمد صلّى اهللا عليه وآله وسلّم شمرده، خاكى كه با 

) 584.) (جين گشته استخون سرور جوانان بهشت ووديعه محبوب پيامبر وخدا ع

نكته ديگرى كه در زيارت نهفته است، مفاهيم بلند وآموزنده اى است كه در متن زيارتنامه 

پيشوايان دين با آموزش اين متون به شيعه، يادآور ارزشهاى دينى ومفاهيم . ها نهفته است

عالوه بر . هاستبررسى محتوايى اين زيارتنامه ها روشنگر بسيارى از نكته . ارزشى نيز بودند

آنكه افشاگر ستم آل اميه نسبت به دودمان رسالت است وعالوه بر آنكه ترسيم روشنى از 

چهره نورانى وشخصيت الهام بخش شهدا دارد، الهام بخش درسهاى اخالق ومعرفت وايمان نيز 

از سوى ديگر روشنگر موضع وخطّ فكرى وعملى زائر است وجناح حقگراى اورا . مى باشد

) 585.(ن مى دهدنشا



محبت، مودت، : در يك مرور گذرا به متون زيارت، با اين واژه ها ومفاهيم روبه رومى شويم

مواالت، اطاعت، صلوات، سالم، لعن، عهد، شفاعت، توسل، وفا، جهاد، دعوت، نصرت، تسليم، 

منكر، تصديق، صبر، تولّى، تبرّى، مواسات، زيارت، نماز، زكات، امر به معروف ونهى از 

تبليغ، وراثت، مساعدت، معاونت، سعادت، رضا، خونخواهى،جنگ وصلح، تقرّب به خدا، 

. دهها عنوان ديگر... برائت از دشمنان، واليت، فوز، نصيحت، فدا شدن و

شوق زيارت، پيوسته عامل برانگيزنده شيعه در ابراز محبت وواليت خويش نسبت به امامان 

اين فرهنگ در طول قرنها همچنان در خانواده . البوده استمعصوم عليه السالم وشهداى كرب

. هاى موالى اهل بيت عليهم السالم، به عنوان گوهرى نفيس، نسل به نسل حفظ شده است

به دليل همين آثار وبركات نهفته در پيوند با تربت شهيد وكربالى حسين عليه السالم، امامان 

باز هم نوعى .  خونين، ماندگار وتاءثيرگذار بماندتشويق به زيارت كرده اند تا آن حماسه هاى

) 586.(احياگرى نسبت به فرهنگ وپيام عاشورا

نقش اينگونه پيوندها وگرايشها به تربت حسينى وتعظيم شعائر ومراسم عزادارى و نوحه 

وگريه بر ساالر شهيدان، در تاريخ انقالب اسالمى وسالهاى دفاع مقدس نيز مشهود بود واز 

مهم روحيه بخشى والگوبودن براى رزمندگان، همان فرهنگ شهادت وزيارت بود عناصر 

. يا زيارت يا شهادت: وآرزوى بسيجيان رزمنده آن بود كه

پيام عاشورا ودستورالعملهاى ائمه عليهم السالم نسبت به احياى آن حماسه وياد كرد مداوم از 

شى خون شهيد ومزار شهيد ونام وياد آن خونهاى مطهر، آن است كه پيوسته بايد الهام بخ

شهيد، مورد بهره گيرى قرار گيرد وبراى تداوم فرهنگ شهادت وحفظ وماندگارى ميراث 

آنان، بزرگداشت ويادبود ومجالس وتكريم وخاطره گويى وبه كارگيرى قلم و هنر وشعر 

. وادبيات، هرگز فراموش نشود

پيام به بانوان

) تبيين(پيام به بانوان 

تاءثير ودرسهاى آن براى همگان . شورا را نمى توان در قلمروقشر خاصى محدود كردعا

از اين روپيامهايى هم كه در اين كتاب مطرح شده است، عام است وبه يك صورت . است

. براى زنان ومردان وپيران وجوانان مطرح مى شود

يل مى دهند، واز آنجا كه در از آنجا كه نيمى از افراد جامعه را بانوان ودختران تشك... ولى

نهضت عاشورا سهمى عمده وقابل مالحظه بر دوش بانوان كاروان حسينى استوار بود و 



، ماندگارى خود را تا حد زيادى مرهون فداكاريها وقهرمانيهاى خانواده امام حسين )عاشورا(

اگانه به عليه السالم، بخصوص زينب كبرى سالم اهللا عليها است، از اين رودر بخشى جد

پيامهاى عاشورا خطاب به زنان مسلمان پرداخته شده است، تا هم رسالت اجتماعى سياسى اين 

قشر را نشان دهد وخنثى كننده تبليغات سوئى باشد كه ديدگاه اسالم را محروم كردن زنان از 

مشاركت در كارهاى اجتماعى وحضور در صحنه معرفى مى كند، هم نقش زنان را در 

ز مبارزات مردان وجوانان نشان دهد، هم آميختن عفاف وپاكدامنى را به تالش پشتيبانى ا

ومجاهدات اجتماعى قابل اجرا بنماياند، هم به مسؤوليت شهيدپرورى وتربيت نسلى با ايمان، 

شجاع ومدافع حق، توسط بانوان اشاره كند وهم به تبليغ وتبيين مرام و اهداف شهيدان بپردازد 

. روشنگرى وپاسدارى از خط فكرى وعملى شهيدان را يادآور شودونقش ذكر وياد و

. مجموعه اين محورهاى مهم، نگرش مستقلّى به حضور زنان در نهضت عاشورا را مى طلبد

مشاركت زنان در جهاد 

آموزش والهام صبر ومقاومت

پيام رسانى پس از يك حماسه وانقالب وجهاد 

گان شهدا روحيه بخشى به رزمندگان وبازماند

مديريت خانواده هاى شهدا وبازماندگان نهضت در شرايط دشوار 

حفظ ارزشها وپاى بندى به اصول، حتّى در شرايط اسارت

نكات فوق، مى تواند موضوع بحثهايى مبسوط وگسترده در جريان شناسى عاشورا باشد تا 

. نقش زنان را در آن حماسه نشان دهد

ى از وضعيت زنان در قيام عاشورا، ايفاى آن نقش را روشنتر بيان از نگاه ديگر، شناخت آمار

: در اين راستا توجه به آگاهيهاى زير، در خور تاءمل است. مى كند

زنان حاضر در عاشورا، برخى از اوالد على عليه السالم بودند وبرخى جز آنان، چه از بنى هاشم 

م مى توان از زينب، ام كلثوم، فاطمه، صفيه، از فرزندان اميرالمؤمنين عليه السال. يا ديگران

سكينه وفاطمه نيز دختران سيدالشهدا عليه السالم بودند كه در نهضت . رقيه وام هانى نام برد

رباب، عاتكه، مادرِ محسن بن حسن، دختر مسلم بن عقيل، فضّه نوبيه، كنيز . مشاركت داشتند

ازجمله زنان حاضر ...  عبداللّه وخاص امام حسين عليه السالم، مادر وهب بن

) 587.(دركربالبودند



كنيرِ مسلم بن : آنان عبارت بودند از. پنج نفر از خيام امام حسين به طرف دشمن بيرون آمدند

عوسجه، ام وهب زن عبداهللا كلبى، مادر عبداهللا كلبى، مادر عمروبن جناده، زينب كبرى عليه 

. داشتالسالم كه نقش چشمگيرتر از ديگران 

. ام وهب، زنى بود كه در عاشورا شهيد شد، آن هم بر بالين شوهر شهيدش

: در عاشورا دوزن از فرط خشم وعصبانيت واحساس، به حمايت از امام برخاستند و جنگيدند

. يكى همسر عبداللّه بن عمير، ديگرى مادر عمروبن جناده كه يادشان خواهد آمد

. اه كربالهمراه شوهرش به امام حسين عليه السالم پيوستنددر ر) دلهم(همسر زهير بن قين 

به نقلى رباب همسر امام حسين عليه السالم، نيز مادر سكينه وعبداللّه رضيع هم در 

. كربالحضور داشتند

سخنرانيهاى زينب وام كلثوم وفاطمه بنت الحسين در كوفه وشام، از فصلهاى درخشان اين 

هاى ديگرى كه زنان ودختران اين كاروان نور، در طول اين نقشها وكار... و. حماسه است

. مسافرت تا رسيدن دوباره به مدينه پيامبر داشتند

سزاوار است كه زنان با الهام گيرى از نوع عمل ورفتار زنان عاشورايى، حضورى متعهدانه 

.ومتدينانه در صحنه هاى مبارزات سياسى وفعاليتهاى اجتماعى داشته باشند

ور سياسى زنان در جامعهحض

زنان نيز بنا به تعهد دينى و مسلمانى . تكليف اجتماعى يك مسلمان، مخصوص مردان نيست

خويش، موظّفند نسبت به جريان حق وباطل در جامعه ومساءله واليت و رهبرى موضع داشته 

اد كنند باشند، از رهبرى حق دفاع كنند واز حكومت باطل وفسادهاى مسؤوالن نااليق انتق

. وآنجا كه پاى حمايت از دين در ميان است، در صحنه حضور داشته باشند

در تداوم خطّى كه حضرت زهرا سالم اهللا عليها در حمايت از امام معصوم عليه السالم 

وافشاگرى عليه رويه هاى ناسالم حكّام داشت، حضرت زينب سالم اهللا عليها نيز در نهضت 

براى ايفاى اين نقش، در معيت . ى عليه السالم مشاركت داشتكربالدوشادوش حسين بن عل

امام خويش از مدينه تا مكّه واز آنجا تا كربالآمد ودر صحنه هاى مختلف، حضورى فعال 

. وتاءثيرگذار داشت

: برداشت كرد، اينهاست) حضور زن در نهضت عاشورا(عمده ترين محورهايى كه مى توان از 

ت در برابر سختيها ومصيبتها، چه در طول نهضت وچه پس از حادثه  صبر وپايدارى ومقاوم1

. عاشورا



 شهامت ودليرى در افشاى حقايق وگفتن سخن حق در برابر سلطه جائر كه در اسالم از 2

. بزرگترين جهادها محسوب مى شود

 پيام رسانى وتبيين وروشنگرى در طول سفر، حتّى پس از بازگشت از سفر كربالبه مدينه،3

. كه توسط حضرت زينب، ام كلثوم وديگر بانوان اهل بيت انجام مى گرفت

.  كارهاى پرستارى، پشتيبانى، امدادگرى در روز عاشورا وصحنه هاى پس از آن4

 روحيه بخشى وتشجيع نسبت به رزم آوران يا ترغيب مادران يا همسرانِ شهدا نسبت به دفاع 5

ل زنان اهل بيت وهمسر زهير، همسر مسلم بن عوسجه، ام از امام وفداكارى در راه حق، در عم

. نمونه هايى از اين قبيل... وهب، همسر خولى و

 مديريت در شرايط بحران، كه عمدتاً نقش حضرت زينب سالم اهللا عليها بود، به عنوان قافله 6

ساالر اسيران وسرپرست كودكان وحفظ ومديريت آن مجموعه داغدار، در شرايط سخت 

وران اسارت ودر مقابل نيروهاى دشمن وكوچ دشوار شهر به شهر تا رسيدن به شام وسپس د

. به مدينه

زينب وام .  تغيير ماهيت اسارت وتبديل آن به آزادسازى انسانها وبيدارگرى اذهان جامعه7

از كلثوم وفاطمه دختر امام حسين عليه السالم، اسيرانِ آزادى بخش بودند وذهنيت مردم را نيز 

. اسيرانِ جنگى متحول ساختند

 عمق بخشيدن به بعد تراژديك حادثه، كه حاصل نفس حضور زنان ودختركان در يك 8

. ماجراست وتاءثيرگذارى عاطفى صحنه هاى پس از عاشورا وبسيج عواطف به نفع جبهه حق

گريستن وسوگوارى هاى اهل بيت عليهم السالم، وگرياندن مردم كوفه وشام با 

. نيهايشان، از عوامل اين عمق بخشى به بعد عاطفى حماسه عاشورا بودسخنرا

 مراعات حدود الهى وعفاف ومتانت يك زن مسلمان ومتعهد، حتّى در شرايط اسارت وزير 9

.سلطه سربازان دشمن

مشاركت در جهاد 

 اشاره بعنوان نمونه به چند صحنه. ، به طول مى انجامد)حضور(بررسى همه موارد وشواهد اين 

. مى شود، تا روشنگر اين بعد باشد، آن هم از بانوانِ غير اهل بيت عصمت

طوعه

وقتى حضرت مسلم به نمايندگى از سوى امام حسين عليه السالم به كوفه اعزام شد وهزاران 

نفر با اوبيعت كردند، با آمدن ابن زياد به كوفه ودگرگون شدن اوضاع، مردم نيز دور مسلم 



ا خالى كردند واوتنها وغريب وسرگردان در شهر كوفه مى گشت وپناه وماءمنى بن عقيل ر

طوعه زنى فداكار بود كه وقتى مسلم را شناخت، با آنكه شهر پرآشوب بود، او را به . نداشت

خانه خويش راه داد وپذيرايى كرد وبا اين عمل مخاطره آميز وشجاعانه، وفادارى خويش را 

) 588.(م ونماينده اونشان دادبه امام حسين عليه السال

فرياد نشسته بود، در قحطى مرد *** درها همه بسته بود، در قحطى مرد 

) 589(مردانه شكسته بود، در قحطى مرد *** يك زن، شبِ كوچه هاى بن بستِ غريب

ودر يك مرحله، خانه آن زن، ميدان رزم مسلم با مهاجمانِ كوفى شد وسرانجام از خانه طوعه 

) 590.( آمد ودر ميدانگاه با آن سپاه مهاجم جنگيدبيرون

همسر زهير 

وقتى سيدالشهدا عليه السالم در راه كربالبه زهير بن قين برخورد وقاصدى به طرف خيمه او 

ولى همسرش اورا تشويق . فرستاد، ابتدا زهير نمى خواست اجابت كند وبى ميلى نشان داد

يامبر چه مى گويد وبا اوچه كار دارد؟ همين رفتن بود كرد كه نزد امام رود وببيند كه پسر پ

همسرش نيز همراه او آمد وهمراه ) 591.(كه زهير را حسينى ساخت وبه امام پيوست

نبود، ) دلهم بنتِ عمرو(اگر تشويق وتحريك همسر زهير . وهمسفر زينب واهل بيت امام شد

. ر عاشورا را نمى يافتشايد زهير توفيق پيوستن به جناح حق ونيل به فوز شهادت د

ام وهب

وقتى شوهرش تصميم گرفت . ام وهب، همسر عبداهللا بن عمير كلبى بود ودر كوفه مى زيست

براى يارى سيدالشهدا عليه السالم شبانه از كوفه به كربالبرود، اصرار كرد تا اورا نيز همراه 

وقتى شوهرش به ميدان رفت، اونيز روز عاشورا . آنان شبانه به ياران امام پيوستند. خويش ببرد

: چوبى به دست گرفت وعازم ميدان شد، اما سيدالشهدا عليه السالم جلوى اورا گرفت وفرمود

پس از آنكه شوهرش به شهادت رسيد، خود را به معركه رساند وبه پاك . بر زنان جهاد نيست

ا گرزى كه بر سر آن آن غالم، ب. شمر غالم خود را فرستاد. كردن خون از چهره اوپرداخت

) 592.(بانوى رشيد كوبيد، اورا هم شهيد كرد

مادرش روز عاشورا از مشوقان اوبود تا به . فرزند ام وهب نيز در عاشورا به شهادت رسيد

پس از مقدارى جنگيدن، نزد مادر برگشت ) پسر او(وقتى وهب . جانبازى وفداكارى بپردازد

قتى راضى مى شوم كه در ركاب حسين عليه السالم و: آيا راضى شدى؟ مادرش گفت: وگفت



ام وهب، اولين زنى بود كه از سپاه حسين . دوباره رفت وجنگيد تا شهيد شد. به شهادت برسى

. وتنها زن شهيد در كربالبود) 593(بن على عليه السالم به شهادت رسيد

مادر عمروبن جناده

پدرش در حمله . عمروبن جناده يازده ساله بودكم سن وسال ترين شهيد كربالاز ياران امام، 

امام اجازه نمى . خودش خدمت امام حسين عليه السالم آمد واجازه ميدان طلبيد. اول شهيد شد

اِنَّ اُمى : (ولى اوگفت. امام مراعات حال مادرش را مى كرد. داد واواصرار مى كرد

. بروم ولباس رزم بر من پوشانده استمادرم دستور داده است كه به ميدان ) 594(،)اَمرَتْنى

مشوق اوبراى جهاد وشهادت بود، پس از ) بحرية بنت مسعود خزرجى(عالوه بر اينكه مادرش 

سپاه دشمن سر اورا به طرف سپاه . شهادت نيز با روحيه اى بزرگ با اين مساءله برخورد كرد

چه : شت وخطاب به آن مى گفتمادرش آن سر مطهر را بردا. امام حسين عليه السالم افكندند

سپس سر را پرتاب كرد وبا آن كسى ! اى شادى قلبم، اى نور چشمم! نيكوجهاد كردى پسرم

امام حسين عليه . را كشت، آنگاه چوبه خيمه را برداشت وحمله كرد كه به وسيله آن بجنگد

) 595.(السالم مانع شد واورا به خيمه زنان برگرداند

همسر مسلم بن عوسجه

، همسر مسلم بن عوسجه از زنان برجسته شيعه بود كه در كربالحضور داشت واز )ام خلف(

آماده نبرد ) خَلَف(وقتى همسرش مسلم شهيد شد، پسرش . ياران سيدالشهدا عليه السالم بود

امام از اوخواست كه به مراقبت از مادرش بپردازد، اما مادرش اورا به جهاد در راه يارى . شد

خلف به ميدان . جز با يارى پسر پيغمبر، از توراضى نخواهم شد: ويق كرد وگفتامام تش

وقتى سر اورا به طرف مادرش پرتاب كردند، . شتافت وپس از جنگى نمايان به شهادت رسيد

) 596.(شجاعانه سر را برداشت وبوسيد وگريست

اسب وشايسته با شهادت اونيز، هم در تشويق فرزند به مبارزه در راه يارى دين وهم برخورد من

جوانش، الهام بخش مادران شهيد است كه از تقديم فرزندان خود براى يارى اسالم، مضايقه اى 

.ندارند

پاى بندى به حجاب وعفاف

از جلوه هاى بارز حضور زنان در حماسه عاشورا، تعهد وپاى بندى آنان به حرمتها و احكام اهللا 

حضورى اين چنين، نشان مى دهد كه مشاركت زن در . ومراعات مسائل حجاب وعفاف است



عرصه هاى مبارزات ودفاع از حق، منافاتى با فعاليتهاى بيرون از خانه ندارد، به شرط آنكه 

. حريم عفاف وحدود الهى رعايت شود ومتانت الزم مراعات گردد

ند، هرچند سپاه اهل بيت امام حسين عليه السالم در سفر كربال، منادى اين متانت وعفاف بود

كوفه به حريم آنان بى حرمتى كردند ودر دوران اسارت، آنان را در مضيقه وسايلِ پوشش 

قرار دادند، ولى همين كه آن آزادزنان از معترضان سرسخت به اين بى حرمتى بودند دليل 

ديگرى بر اهميت وقداست حفظ حجاب وعفاف، حتّى در بدترين شرايط اجتماعى و مضيقه 

: به چند نمونه اشاره مى شود. ميلى استهاى تح

دختر اميرالمؤمنين عليه السالم كه زنى با فصاحت وبليغ وسخنور بود ودر مدت ) ام كلثوم(

اسارت پيوسته با سخنانش ستم حكّام را افشا مى كرد، وقتى كاروان اسرا را به كوفه وارد 

خاطر سستى وكوتاهى در يارى كردند، در جمع انبوه حاضران به سخن پرداخت وآنان را به 

در بدوورود به كوفه، مردم به تماشاى آنان گرد . كردن امام حسين عليه السالم نكوهش كرد

اَما تَستَحيونَ مِنَ اللّهِ و رسولِه اَنْ ! يا اَهلَ الْكُوفَه: (ام كلثوم بر سر آنان فرياد كشيد. آمده بودند

آيا از خدا ورسول شرم نمى كنيد از اين كه ! اى مردم كوفه) 597() تَنْظُرُوا اِلى حرمِ النَّبِى؟

به حرم ودودمان پيامبر نگاه مى كنيد؟ 

پس از آنكه اوضاع كوفه در پى سخنرانيهاى حضرت زينب وام كلثوم، بحرانى شد وبيم خطر 

مى رفت، ابن زياد دستور داد آنان را در يكى از خانه هاى همسايه مسجد حبس كنند 

مردم هم كه آشفته حال وپريشان جمع شده بودند وعده اى . مورانى را هم برآنان گماشتوماء

جز كنيز يا ام ولد، كسى : مى گريستند، حضرت زينب سالم اهللا عليها با صداى بلند فرياد زد

اين ). ورنج اسارت را مى شناسند) (598(بر ما وارد نشود، آنان نيز همچون ما اسير شده اند

براى رعايت حريم عصمت ودورى چشم نامحرمان از ذريه پيامبر ودختران امام كار، هم 

حسين عليه السالم بود، هم جلب عواطف آنان كه با سختيهاى اسيران آشناتر بودند ونسبت به 

. بازماندگان شهدا، خوشرفتارى مى كردند

متِ اهل بيت در سخنرانيهاى حضرت زينب، ام كلثوم وفاطمه بنت الحسين، عمدتاً هتك حر

عليهم السالم مطرح شده وبه نحوه رفتار والى وماءموران با حرم وحريم پيامبر صلّى اهللا عليه 

. وآله وسلّم، انتقاد شده است

هنگام ورود اهل بيت عليهم السالم به شام نيز، ام كلثوم، شمر را طلبيد واز اوخواست كه آنان 

ى باشد وسرهاى مطهر شهدا را دورتر نگهدارند تا را از دروازه اى وارد كنند كه اجتماع كمتر



مردم به تماشاى آنها پرداخته، كمتر به چهره اهل بيت پيامبر صلّى اهللا عليه وآله وسلّم نگاه 

شمر، به لحاظ بى دينى وخباثت ذاتى دقيقاً برعكس خواسته اوعمل كرد واسيران را از . كنند

) 599.(دروازه ساعات وارد دمشق كردند

سهل بن سعد وقتى اسيران را . ن نكته اى از زبان حضرت سكينه نيز نقل شده استچني

سكينه، : توكيستى؟ گفت: شناخت كه از دودمان پيامبرند، جلورفت واز يكى از آنان پرسيد

آيا كارى وحاجتى دارى، من سهل، صحابى جدت رسول : پرسيد. دختر امام حسين عليه السالم

نيزه دارى كه اين سر را مى برد، بگوجلوتر از ما حركت كند تا مردم به : سكينه فرمود. خدايم

. به نگاه كردن آن مشغول شوند وبه حرم رسول اللّه صلّى اهللا عليه وآله وسلّم چشم ندوزند

) 600.(سهل بسرعت رفت وچهارصد درهم به نيزه دار داد، اوهم سر مطهر را از زنان دوربرد

ن هتك حرمت ودفاع از حجاب، در سخنان حضرت زينب سالم اهللا نمونه بارزتر اعتراض به اي

: آن حضرت در خطابه پرشور وافشاگرانه اى كه در كاخ يزيد ايراد كرد، فرمود. عليها بود

آيا پنداشتى همين كه ما را همچون اسيران به اين شهر وآن شهر كشاندى، براى ! اى يزيد... 

آيا اين از عدالت !  اى زاده آزادشدگانِ فتحِ مكّه...ما خوارى است و براى توكرامت است؟

است كه همسران وكنيزانِ خودت را در پشت پرده ها قرار داده اى، ولى دختران رسول خدا 

صلّى اهللا عليه وآله وسلّم را به عنوان اسير، روانه كرده اى، پرده هاى حرمت آنان را دريده، 

نان از شهرى به شهرى مى گردانى، آن گونه چهره هايشان را آشكار ساخته وزير سلطه دشم

كه مردم شهرها وآباديها وقلعه ها وبيابانها به آنان مى نگرند ودور ونزديك، چهره آنان را 

) 601...(تماشا مى كنند؟

اينگونه انتقادها از هتك حرمت حكومت يزيد نسبت به حريم عفاف وحجاب، نوعى حمايت 

ريم حرمتهاى الهى است كه از زبان اسراى اهل بيت از ارزشهاى دينى وشؤون مقدسات وح

. شنيده مى شد

زنان پاكدامن وشجاع ايران اسالمى، در تبعيت از اين اسوه ها، هم در صحنه مبارزات و 

راهپيمايى ها وتظاهرات ضد طاغوت حضور فعال داشتند، هم حضور سياسى و اجتماعى خود 

سى كه از عاشورا آموخته بودند وپيامى كه عاشورا را همراه با حفظ متانت وحجاب داشتند؛ در

. به زنان جهان، براى هميشه وهمه جا دارد

شهيد پرورى



بر مى آيد ... از نمونه هايى كه نقل شد، همچون مادر وهب، مادر عمروبن جناده، ام خلف و

رنمى كه زن مسلمان نمونه، نه تنها از شهادت جوان خويش در راه عقيده ودين خدا روى ب

تابد، بلكه مشوقى براى اينگونه مجاهدات وجانفشانى هاست وپسر را به جنگيدن وشهادت در 

. راه امام حق، ترغيب مى كند

در مورد حضرت . تربيت نسلى شهادت طلب وجان نثار، پيام عاشورا به همه مادران است

 از شهيدپرورى زينب نيز كه دوپسرش عون ومحمد در كربالبه شهادت رسيدند، جلوه ديگرى

حضرت زينب، هم دختر شهيد بود، هم خواهر شهيد، هم مادر شهيد، . مادران متعهد را مى بينيم

. ساخت) قهرمان صبر(صبر ومقاومت اودر برابر اين شهادتها بود كه او را . هم عمه شهيد

يدان در انقالب اسالمى ودفاع مقدس، مادران وخواهران شهدا، همچنين همسرانِ جوانِ شه

جبهه، برترين الگوهاى ايمان وصبورى وافتخار به شهادت را از عاشوراى حسينى واهل بيت 

امام امت درباره بانوان رشيد ودالور ايران اسالمى فرموده . عليهم السالم آن حضرت گرفتند

: است

.) زنان در عصر ما ثابت كردند كه در مجاهده، همدوش مردان بلكه مقدم بر آنانند(

.) ا خواهران عزيز وشجاع، دوشادوش مردان پيروزى را براى اسالم بيمه كرديدشم(

.) بانوان عزيز ما اسباب اين شدند كه مردان هم جراءت وشجاعت پيدا كنند(

من هر وقت بانوان محترم را مى بينم كه با عزم واراده قاطع، در راه هدف حاضر به همه طور (

) 602.) (ى شوم كه اين راه به پيروزى منتهى مى شودزحمت، بلكه شهادت هستند، مطمئن م

مرورى به اظهارات مادران شهدا كه درباره قربانيان خودشان به آستان اسالم وانقالب داشته 

ودارند، نشان دهنده عمقِ تاءثيرپذيرى آنان از حركتهاى الگويى زنان حاضر در نهضت 

. كربالست

حتّى با حجاب خويش تبيين اهداف و آرمانهاى ميراث دارى، نگهبانى از خط وخون شهدا 

شهيدان، صبر بر شهادت وبالدر راه خدا، همه وهمه درسهايى است كه بانوان ما از 

. كربالآموخته اند

پيام عاشورا به بانوان، دعوت آنان به شناخت وانجام رسالتِ سياسى خويش است، و پشتيبانى 

عفاف وپاكدامنى، شهيد پرورى و تربيت نسلى از مبارزه شهيدان، تالش اجتماعى همراه با 

. شهادت طلب، تبليغ وتبيين مرام واهداف شهيدان، صبر بر شهادت عزيزان

. همچنان كه تاكنون چنين بوده است، تا آخر نيز همين درسها وپيامها جاودانه خواهد ماند
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. 381، ص 44 ج بحار االنوار،). 40(

. 283موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 41(

. 261همان، ص ). 42(

. 160، ص 10الغدير، ج ). 43(



. ، به نقل از دعائم االسالم258موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 44(

. 25، ص 10الغدير، ج ). 45(

. 265موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 46(

). 41قصص، آيه (ناهم اَئِمةً يدعونَ اِلَى النّارِ و جعلْ). 47(

. 380، ص 44بحار االنوار، ج ). 48(

. 182، ص 1مقتل الحسين، خوارزمى، ج ). 49(

. 59، ص 6تهذيب االحكام، شيخ طوسى، ج ). 50(

. 588، ص 1اعيان الشيعه، ج ). 51(

. 54، ص 1اصول كافى، ج ). 52(

. همان). 53(

. 322، ص 2حياة االمام الحسين بن على، ج ). 54(

. 41، ص 21صحيفه نور، ج ). 55(

. 456نهج البالغه، صبحى صالحى، حكمت ). 56(

. 68، ص 4مناقب، ابن شهر آشوب، ج ). 57(

. 421موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 58(

. 57لهوف، سيد بن طاووس، ص ). 59(

. 32ص ، 2كشف الغمه، اربلى، ج ). 60(

. 51، ص 44بحار االنوار، ج ). 61(

. 352، ص 44بحار االنوار، ج ). 62(

. همان). 63(

. 234وقعة الطّف، ص ). 64(

. 100، ص 2ج ) چاپ كنگره جهانى شيخ مفيد(ارشاد، شيخ مفيد ). 65(

. 215، وقعة الطّف،ص 14، ص 45بحار االنوار، ج ). 66(

. 9، آيه )59(حشر ). 67(

. 48، ص 3، حياة االمام الحسين بن على، ج 366، ص 44بحار االنوار، ج ). 68(

وقعة الطف، ص (واهللا لولم اكن االواحداً ليس لى ناصر لم ادفعه اليه حتى اموت دونه ). 69(

. 205، ص 1مقتل خوارزمى، ج ) 119



. 211، ص 1مقتل خوارزمى ج ). 70(

. همان). 71(

. 198وقعة الطف، ص ). 72(

همان، ص ... (واهللا النفارقك ولكن انفسنالك الفداء، نفيك بنحورنا وجباهنا وايدينا). 73(

199 (

) 387مقتل الحسين، مقرم، ص (اليقتلُ حتى اُقْتَلَ دونَه ). 74(

. 336مقتل الحسين، مقرم، ص ). 75(

. 304همان، ص ). 76(

. 290مقتل الحسين، مقرّم، ص ). 77(

. 313همان، ص ). 78(

. 239، ص 3حياة االمام الحسين بن على، ج ). 79(

. 330، ص 44بحار االنوار، ج ). 80(

). 342موسوعة كلمات االمام الحين، ص (المقضى هوكائن ). 81(

. 361موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 82(

. 96، ص 2ارشاد، شيخ مفيد، ج ). 83(

. 196اعراف، آيه ). 84(

. 9، ص 45ر، ج بحار االنوا). 85(

. 378موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 86(

. 357مقتل الحسين، مقرّم، ص ). 87(

. 11، ص 20صحيفه نور، ج ). 88(

. 197، ص 22همان، ج ). 89(

. 16نهج البالغه، خطبه ). 90(

. 442موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 91(

. 601، ص 1اعيان الشيعه، ج ). 92(

. 447 موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ).93(

. 386همان، ص ). 94(

. 402، ص 2معالى السبطين، ج ). 95(



. 41، ص 45بحار االنوار، ج ). 96(

). چاپ آل البيت(، 96، ص 2ارشاد، ج ). 97(

. 200همان، ص -99. 114وقعة الطّف، ص ). 98(

) چاپ آل البيت (39، ص 2ارشاد، شيخ مفيد، ج ). 100(

. 66كلمات قصار، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمينى، ص ). 101(

. 75كلمات قصار، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمينى، ص ). 102(

). شجع(مجمع البحرين، واژه ). 103(

. 601، ص 11احقاق الحق، ج ). 104(

. 6، ص 45بحاراالنوار، ج ). 105(

. 69، ص 2مقتل خوارزمى، ج ). 106(

. 20، ص 1عنصر شجاعت، ج -108. 224وقعة الطف، ص ). 107(

). 111، ص 2چاپ كنگره شيخ مفيد، ج (ارشاد، شيخ مفيد، ). 109(

). 446و441مفاتيح الجنان، ص (زيارت امام حسين عليه السالم در نيمه رجب، ). 110(

. 225، ص 3صحيفه نور، ج ). 111(

. 406ينابيع المودة، ص ). 112(

. 135س المهموم، ص نف). 113(

. 81لهوف، ص ). 114(

. 89، ص 45بحار االنوار ج ). 115(

. 101، ص 4مناقب، ابن شهر آشوب، ج ). 116(

. غرر الحكم). 117(

. 367، ص 44بحار االنوار، ج ). 118(

. 400موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 119(

. 45، ص 45بحار االنوار، ج ). 120(

. 45ة كلمات االمام الحسين، ص موسوع). 121(

. 465همان، ص ). 122(

. 490همان، ص ). 123(

. 357مقتل الحسين، مقرم، ص ). 124(



وقعة (يهونَ على المصاب بهما انّهما اُصيبا مع اخى وابن عمى مواسين له، صابرينَ معه ). 125(

) 274الطّف، ص 

. 468مفاتيح الجنان، زيارت اربعين، ص ). 126(

435همان، زيارت حضرت عباس عليه السالم، ص ). 127(

. 436همان، ص ). 128(

. 59، ص 2صحيفه نور، ج ). 129(

). 8منافقون، آيه (وللّه العزّة ولرسوله وللمؤمنين ). 130(

. 288، ص 6ميزان الحكمة، ج ). 131(

. )چاپ دارالعلم (104، ص 1تحرير الوسيله، امام خمينى، ج ). 132(

. 184مقتل خوارزمى، ). 133(

). چاپ انتشارات اسالمى (98، ص 2ارشاد، شيخ مفيد، ج ). 134(

. 432موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 135(

). 423هما، ص ...(االوان الدعى بن الدعى). 136(

. 68، ص 4مناقب، ابن شهر آشوب، ج ). 137(

. همان). 138(

. 238، 45بحار االنوار، ج ). 139(

. 581، ص 1اعيان الشيعه، ج ). 140(

. 600، ص 1، اعيان الشيعه، ج 391، ص 44بحار االنوار، ج ). 141(

. 243وقعة الطّف، ص ). 142(

. 380، ص 3حياة االمام الحسين بن على، ج ). 143(

. 406موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 144(

. 206وقعة الطف، ص ). 145(

. 350، ص 4يخ طبرى، ج تار). 146(

. 113، ص 2ارشاد، شيخ مفيد، ج ). 147(

. 142الملهوف على قتلى الطفوف، ص ). 148(

. 151همان، ص ). 149(

. 181همان، ص ). 150(



. 142همان، ص ). 151(

. 218همان، ص ). 152(

. 52توبه، آيه ). 153(

. 107وقعة الطف، ص ). 154(

. 271، ص4تاريخ طبرى، ج ). 155(

. 288همان، ص ). 156(

. 290، ص 4تاريخ طبرى، ج ). 157(

. 292همان، ص ). 158(

. 597، ص 1اعيان الشيعه، ج ). 159(

. 65، ص 13صحيفه نور، ج ). 160(

. 303، ص 4تاريخ طبرى، ج ). 161(

. 318، ص 4تاريخ طبرى، ج ). 162(

. 16، ص 4صحيفه نور، ج ). 163(

. 12، ص 8همان، ج ). 164(

. 208، ص 2همان، ج ). 165(

. 55، ص 15همان، ج ). 166(

. 36، ص 6صحيفه نور، ج ). 167(

. 31، ص 7همان، ج ). 168(

. 50، ص )مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمينى(كلمات قصار ). 169(

. 241، ص 20صحيفه نور، ج ). 170(

). غير(مجمع البحرين، واژه ). 171(

. 444، ص 3حضره الفقيه، ج من الي). 172(

. 47نهج البالغه، صبحى صالح، حكمت ). 173(

. 357، ص 7ميزان الحكمة، ج ). 174(

. 49، ص 45بحار االنوار، ج ). 175(

. 51، ص 45بحار االنوار، ج ). 176(



ى اِمنَعوا رحلى واءهل.(، با عبارتى ديگر بيان شده است252در وقعة الطّف، ص . همان). 177(

الِكُمهوج مِن طُغاتِكُم .(

. 378، ص 3حياة االمام الحسين، ج ). 178(

. لغت نامه، دهخدا، واژه فتوت). 179(

. ، از مالحسين واعظ كاشفى به آداب ورسوم جوانمردان پرداخته است)فتوت نامه). (180(

ان وحسن تعهد نظام الفتوة احتمال عثرات االخو-182. 398، ص 7ميزان الحكمه، ج ). 181(

). غررالحكم(الجيران 

موسوعة (ثم انى قد سئِمت الحيوة بعد قتل االحبة وقتل هوالء الفتية من آل محمد ). 183(

). 482كلمات االمام الحسين، ص 

).  كهف13آيه . (61، ص 4مناقب، ابن شهر آشوب، ج ). 184(

. 175مقتل الحسين، مقرم، ص ). 185(

. 119ص وقعة الطّف، ). 186(

). چاپ كنگره شيخ مفيد. (82، ص 2ارشاد، مفيد، ج ). 187(

. 74، ص 3حياة االمام الحسين، ج ). 188(

. 603، ص 1اعيان الشيعه، ج ). 189(

. 472موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 190(

مل مفاتيح الجنان،اعمال حرم مطهر امام الحسين، ع(فقد قاتل كريما وقتل مظلوماً). 191(

). چهارم

. 190وقعة الطّف، ص ). 192(

. ناظم االءطبا، منتهى االءرب، التعريفات جرجانى: با استفاده از لغتنامه دهخدا، به نقل از). 193(

. 23 ص 1سفينة البحار، ج ). 194(

. 391، ص )بيروت (71بحار االنوار، ج ). 195(

. همان). 196(

. 23، حديث 396همان، ص -198. 22حديث ، 395، ص 71بحار االنوار، ج ). 197(

. 30، حديث 398همان، ص ). 199(

). 238، ص 45بحار االنوار، ج ... (ساءمضى وما بالموت عار على الفتى). 200(

. 399موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 201(



. 438همان، ص ). 202(

. 440موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 203(

. 119 الطّف، ص وقعة). 204(

. 135همان، ص ). 205(

. 191همان، ص ). 206(

. ،به نقل از معالى السبطين409موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 207(

. 29، ص 45بحار االنوار، ج ). 208(

. 195وقعة الطّف، ص ). 209(

. 237همان، ص ). 210(

53، ص 45بحار االءنوار، ج ). 211(

. 274ف، ص وقعة الطّ). 212(

. 263همان، ص ). 213(

. 436مفاتيح الجنان، زيارت حضرت عباس عليه السالم، ص ). 214(

. 34اسراء، آيه -216. 448همان، زيارت امام حسين در عيد فطر قربان، ص ). 215(

. 602 ص 10ميزان الحكمه، ج ). 217(

. 603همان، ص ). 218(

. 278ص موسوعة كلمات االمام الحسين، ). 219(

.  به نقل از تاريخ طبرى وكامل ابن اثير361همان، ص ). 220(

.  ومنابع بسيار ديگر110ص 4، مناقب ابن شهرآشوب، ج 8 ص 45بحار االنوار، ج ). 221(

. 395موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 222(

. 23احزاب، آيه ). 223(

. 46، لهوف، ص 15 ص 2مقتل خوارزمى، ج ). 224(

. 605 ص 1اعيان الشيعه، ج ). 225(

. 468مفاتيح الجنان، زيارت اربعين، ص ). 226(

. 423مفاتيح الجنان، زيارات مطلقه امام حسين، ص ). 227(

. 402همان، زيارت مسلم بن عقيل، ص ). 228(

. 434همان، زيارت حضرت عباس، ص ). 229(



. 199وقعة الطّف، ص ). 230(

. 245تحف العقول، ص ). 231(

به گفته برخى، اين جمله . انتساب اين جمله به امام حسين عليه السالم ماءخذى ندارد). 232(

: است) احمد شوقى(مصرعى از شعرِ 

مجاهداانّ الحياة عقيدة وجهاد *** قِف دونَ راءيك فى الحياة 

چشمه (در ) هادان الحياة عقيدة وج(پژوهشى درباره شعار معروف (مقاله : ك.در اين زمينه ر(

). وفرهنگ عاشورا) ره(مجموعه مقاالت كنگره امام خمينى  (51، دفتر اول، ص )خورشيد

). انا هديناه السبيلَ اما شاكرا واما كفورا(، 2دهر، آيه ). 233(

. 482موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 234(

. 166وقعة الطّف، ص ). 235(

. 155همان، ص ). 236(

. 190قعة الطّف، ص و). 237(

. 194همان، ص ). 238(

. 11، ص 45بحار االنوار، ج ). 239(

... ء اَتْرُك ملك الرّى و الرِّى منْيتى اَو اَصبح ماءثوما بِقَتْلِ حسينٍ). 240(

.) 71الخصائص الحسينيه، ص (

. 393، ص 44بحار االنوار، ج ). 241(

. 260، ص1عنصر شجاعت، ج ). 242(

. 55، ص 15صحيفه نور، ج ). 243(

. 2 و1عنكبوت، آيه ). 244(

. 25، ص 21صحيفه نور، ج ). 245(

. 51نهج البالغه، صبحى صالح، خطبه ). 246(

. 68، ص 4مناقب، ابن شهرآشوب، ج ). 247(

. 581، ص 1اعيان الشيعه، ج ). 248(

. 339، ص 71بحار االنوار، ج ). 249(

. 169الطّف، ص وقعة ). 250(

. 39، ص 2ارشاد، شيخ مفيد، ج ). 251(



. 369موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 252(

. 274، ص 3حياة االمام الحسين، ج ). 253(

. 468مفاتيح الجنان، زيارت اربعين، ص ). 254(

. 75نساء، آيه ). 255(

. 66امالى، شيخ طوسى، ص ). 256(

. توبه سوره 52مضمون آيه ). 257(

. 76، ص 4مناقب ابن شهر آشوب، ج ). 258(

. 169آل عمران، آيه ). 259(

. 110، ص 10صحيفه نور، ج ). 260(

. 59، ص 20همان، ج ). 261(

. 399مقتل الحسين، مقرّم، ص ). 262(

. 464همان، ص ). 263(

. 387، ص 44بحار االنوار، ج ). 264(

. 23احزاب، آيه ). 265(

. 563، ص 2، ابن اثير، ج كامل). 266(

. همان). 267(

. 366، ص 44بحار االنوار، ج ). 268(

. 374، ص 44بحار االنوار، ج ). 269(

. 358موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 270(

. 581، ص 1اعيان الشيعه، ج ). 271(

. 68، ص 4مناقب، ابن شهر آشوب، ج ). 272(

. 402سين، ص موسوعة كلمات االمام الح). 273(

. 407همان، ص ). 274(

. 409همان، ص ). 275(

. 18، ص 2معالى السبطين، ج ). 276(

. 68، ص 4مناقب، ج ). 277(

. 288معانى االخبار، ص ). 278(



. 12، ص 45بحار االنوار، ج ). 279(

. 65، ص 6التهذيب، ج ). 280(

. 266، ص 14صحيفه نور، ج ). 281(

. 113، ص 20همان، ج ). 282(

. 154، ص 15همان، ج ). 283(

. 198، ص 21همان، ج ). 284(

. 398موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 285(

. 135نفس المهموم، ص ). 286(

. 87، ص 45بحار االنوار، ج ). 287(

). 1372چاپ دوم، نشاط اصفهانى،  (62گنجينة االسرار، عمان سامانى، ص ). 288(

. 203، ص 21نور، ج صحيفه ). 289(

. 59، ص 20همان، ج ). 290(

. 230، ص 18صحيفه نور، ج ). 291(

. 245تحف العقول، ص ). 292(

) باب شدت ابتالى مؤمن وعلّت آن وفضيلت بالء (196، ص 67در بحار االنوار، ج ). 293(

. ديده شود

. 392، ص )چاپ جديد(1سفينة البحار، ج ). 294(

. ، به نقل از امالى شيخ طوسى395همان، ص ). 295(

. 51، ص 49بحار االنوار، ج ). 296(

. 357مقتل الحسين، مقرّم، ص ). 297(

. 491موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 298(

. 10؛ جمعه، آيه 41احزاب، آيه ). 299(

. 395موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 300(

. 414همان، ص ). 301(

. 485ص همان، ). 302(

. 477موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 303(

. 519510همان، ص ). 304(



. 139وقعة الطّف، ص ). 305(

). 142وقعة الطف، ص (الى اللّه المعاد، اللّهم الى رحمتك ورضوانك ). 306(

). 155آيه / ه بقر(وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انّا هللا وانا اليه راجعون ). 307(

. 74ارشاد، شيخ مفيد، ص ). 308(

. 416موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 309(

). 19مجادله، آيه (اِستحوذ عليهم الشيطانُ فانساهم ذكَر اللّهِ اولئك حِزب الشيطان ). 310(

. 111توبه، آيه ). 311(

. 468مفاتيح الجنان، ص ). 312(

. 403 و402همان، ص ). 313(

. 301، ص 2حياة اال مام الحسين، ج ). 314(

. 100، ص 4صحيفه نور، ج ). 315(

. 30، ص 10همان، ج ). 316(

. 114، ص 15همان، ج ). 317(

. 65، ص 13همان، ج ). 318(

. 113، ص 20همان، ج ). 319(

. 279، ص 4همان، ج ). 320(

كلمه ) انفسهم(االنوار، بجاى در بحار (239، ص 1مقتل الحسين، خوارزمى، ج ). 321(

). 383، ص 44ج . (است) المخلوق(

. 137، ص 45بحاراال نوار، ج ). 322(

. 336موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 323(

. 328موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 324(

. 287همان، ص ). 325(

. 139وقعة الطّف، ص ). 326(

). 597، ص 1اعيان الشيعه، ج (كونَ خيرا ما اراد اللّه بنا، قُتِلْنا اءم ظَفرنااِنّى الءرجو اَنْ ي). 327(

. 402مفاتيح الجنان، زيارت حضرت مسلم، ص ). 328(

. 403همان، ص ). 329(

). زيارت ششم (426مفاتيح الجنان، زيارت مطلقه امام حسين عليه السالم، ص ). 330(



. 116، ص 45بحار االءنوار، ج ). 331(

. 142، ص 19صحيفه نور، ج ). 332(

. 276همان، ص ). 333(

. غرر الحكم). 334(

. 364موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 335(

. 150، ص 11بحار االنوار، ج ). 336(

برخى اين اشعار را به امام سجاد عليه السالم . 440موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 337(

. نسبت داده اند

. همان). 338(

. 468مفاتيح الجنان، زيارت اربعين، ص ). 339(

در زيارتنامه هاى ديگر نيز مانند زيارات روز عرفه، . 440همان، زيارت شهدا، ص ). 340(

. ديده مى شود... زيارت مطلقه امام حسين و

لَم يكُنْ ما كانَ مِنّا ، اللّهم اِنَّك تَعلُم اِنَّه )انتشارات اسالمى (239تحف العقول، ص ). 341(

.... تَنافُسا

.) 329، ص 44بحار االنوار، ج ... (اِنّى لَم اَخْرُج اَشِرا و البطَرا). 342(

. 166وقعة الطّف، ابومخنف، ص ). 343(

. 379موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 344(

. 366موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 345(

. 100وقعة الطف، ص -347. 364همان، ص ). 346(

. ، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسالمى421مفاتيح الجنان، آداب حرم مطهر امام حسين، ص ). 348(

. 46سباء، آيه ). 349(

. 329، ص 44بحار االنوار، ج ). 350(

. 83، ص 45، بحار االنوار، ج 110، ص 4مناقب، ابن شهر آشوب، ج ). 351(

. 37 ص ،7صحيفه نور، ج ). 352(

. 55، ص 15همان، ج ). 353(

. 239، ص 17همان، ج ). 354(

. 95، ص 21صحيفه نور، ج ). 355(



النظام (، جالل الدين فارسى؛ )انقالب تكاملى اسالم: (ك.در زمينه اين رجعتها ر). 356(

. ، احمد حسين يعقوب)نظرية عدالة الصحابه(و) السياسى فى االسالم

. 165، ص 33 ج بحار االنوار،). 357(

، كاشف الغطاءِ؛ )اآليات البينات فى قمع البِدعِ والضّالالت:(ك.در اين زمينه از جمله ر). 358(

. ، شهيد مطهرى)حماسه حسينى(التنزيه لِاءعمال الشيعه، سيد محسن االءمين و

. همچون زيارت عاشورا وزيارتهاى ديگر امام حسين عليه السالم). 359(

)360 .(

حرمله فمار ماهله*** ماه اذ ر دهنْ مم ماهانّما ر و

و قَوسه على يدِ الخليفه*** سهم اتى مِن جانبِ السقيف 

بلْ كبد الدينِ ومهجة النبى*** وما اصاب سهمه نَحرَ الصبى 

). 99االء نوار القدسيه، ص (

. 154، ص 45بحار االنوار، ج ). 361(

. 59ديوان آتشكده، نير تبريزى، ص ). 362(

. 287مقتل الحسين، مقرّم، ص ). 363(

. 43انفال، آيه ). 364(

. 599، ص 1اعيان الشيعه، ج -366. 165نساء، آيه ). 365(

. 97، ص 2ارشاد، شيخ مفيد، ج ). 367(

. 399موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 368(

. 166عابدين، ص حياة االمام زين ال). 369(

. 115، ص 4مناقب ابن شهرآشوب، ج ). 370(

. 353، ص )فرهنگ عاشورا: (ك.، ر)قتل صبر(براى آشنايى با ). 371(

. 168حياة االمام زين العابدين عليه السالم، ص ). 372(

. 175همان، ص ). 373(

. 242، ص 2مقتل الحسين، خوارزمى، ج ). 374(

. 175العابدين عليه السالم، ص حياة االمام زين ). 375(

. 173حياة االمام زين العابدين عليه السالم، ص ). 376(

. 183همان، ص ). 377(



. 201، ص 9صحيفه نور، ج ). 378(

. نهج البالغه، صبحى صالح) خطبه قاصعه (192 و221خطبه : از جمله). 379(

. 361موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 380(

.  محمد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم27جمع بسيجيان وفرماندهان لشكر در ). 381(

. 245تحف العقول، ص ). 382(

. 8، ص 45بحار االنوار، ج ). 383(

. 1372عاشوراى سال ). 384(

اما اشراف الناس فقد اعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم، يستمال : (174وقعة الطّف، ص ). 385(

. ...)ودهم و

. 468مفاتيح الجنان، زيارت اربعين، ص ). 386(

. 424موسوعة كلمات االمام الحسين عليه السالم، ص ). 387(

). ترجمه با تلخيص(238تحف العقول، ص ). 388(

گزيده هايى از سخنرانى مبسوط وتاريخى رهبر معظم انقالب، آية اهللا خامنه اى در ). 389(

 / 3 / 20 محمد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم، در 27جمع فرماندهان وبسيجيان لشكر 

) 76 / 2 / 25روزنامه جمهورى اسالمى، . (75

. 18نهج البالغه، صبحى صالح، حكمت ). 390(

. 115، ص 18شرح نهج البالغه، ابن ابى الحديد، ج ). 391(

. 161، ص 1شاگردان مكتب ائمه، محمد عالمى دامغانى، ج ). 392(

. 285، موسوعة كلمات االمام الحسين، ص 184، ص 1مقتل خوارزمى، ج ). 393(

. 239تحف العقول، ص ). 394(

). انّ الباطل كانَ زهوقا (81اسراء، آيه ). 395(

. 2205، ص 5غرر الحكم، ج ). 396(

. 8منافقون، آيه ). 397(

. 27، ص 4صحيفه نور، ج ). 398(

.  به نقل از كامل ابن اثير279ين، ص موسوعة كلمات االمام الحس). 399(

. 76، ص 2ارشاد، شيخ مفيد، ج ). 400(

. 133همان، ص ). 401(



. 9سخنان مقام معظم رهبرى در جمع فرماندهان وبسيجيان لشكر محمد رسول اهللا ). 402(

. همان). 403(

. 303 ص 4، تاريخ طبرى، ج 170وقعة الطّف، ص ). 404(

. 266 ص 4تاريخ طبرى، ج). 405(

. 303همان، ص ). 406(

. 182 ص 1مقتل الحسين، خوارزمى، ج ). 407(

. 424مفاتيح الجنان، زيارت مطلقه امام حسين، ص ). 408(

نيز مبحاحثى ) پيامهاى اعتقايد(درباره موضوع واليت ورهبرى، از جمله در بخشِ ). 409(

. آمده است، مراجعه كنيد

. 196ص 11وسائل الشيعه، ج ). 410(

. 58 ص 27بحار االءنوار، ج ). 411(

. همان). 412(

. 237وقعة الطّف، ص ). 413(

. 164 ص 1عنصر شجاعت، ج ). 414(

. 316همان، ص ). 415(

. 442مفاتيح الجنان، زيارت امام حسين در نيمه رجب، ص ). 416(

. 72 ص 6تهذيب االحكام، ج ). 417(

. 76 ص 6التهذيب، ج ). 418(

. 468مفاتيح الجنان، زيارت اربعين، ص ). 419(

. 173 ص 21صحيفه نور، ج ). 420(

. 291موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 421(

. 328 ص 44بحار االءنوار، ج ). 422(

، 758ص (مفاتيح الجنان، زيارت مخصوصه وزيات مطلقه امام حسين عليه السالم، ). 423(

). 427ص ( همين تعبير وجود دارد در زيارت وارث هم). 777، 775

. 356موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 424(

). 360موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ... (من راءى سلطاناً جائراً). 425(

. 383، ص 44بحاراالنوار، ج ). 426(



. 39، ص 2، ج )چاپ كنگره شيخ مفيد(ارشاد، شيخ مفيد، ). 427(

. 239، تحف العقول، ص 37، ص 100ر، ج بحاراال نوا). 428(

. 62، ص 2ارشاد، شيخ مفيد، ج ). 429(

. 439مفاتيح الجنان، زيارت امام حسين عليه السالم در اول رجب، ص ). 430(

. 190همان، ص -432. 189، ص 20صحيفه نور، ج ). 431(

. 158، ص 45بحاراال نوار، ج ). 433(

. 104، ص 1 ج ،)چاپ دانشگاه(غررالحكم ). 434(

. 18انبياء، آيه ). 435(

). 381، ص 44بحاراالنوار، ج (االترون انّ الحق اليعمل به وانّ الباطل اليتناهى عنه ). 436(

. 107وقعة الطف، ص ). 437(

. 563موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 438(

. 170وقعة الطّف، ص ). 439(

. 360، ص موسوعة كلمات االمام الحسين). 440(

. 280، ص 3كامل، ابن اثير، ج ). 441(

. 336موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 442(

. 444، 441، 425، 423، 418مفاتيح الجنان، صفحات : ك. ر. در زيارتنامه هاى مختلف). 443(

. 444، 441، 425، 423، 418همان، صفحات ). 444(

. 12، ص 18صحيفه نور، ج ). 445(

. 11، ص 2همان، ج ). 446(

. 57، ص 9همان، ج ). 447(

. 244نهج البالغه، فيض االسالم، حكمت ). 448(

. 236، ص 20صحيفه نور، ج ). 449(

. 166وقعة الطف، ص ). 450(

، 2، ج )چاپ كنگره هزاره شيخ مفيد(ارشاد، شيخ مفيد ). 452.(179آل عمران، آيه ). 451(

. 75ص 

. 348مام الحسين، ص موسوعة كلمات اال). 453(

. 29، ص 2كشف الغمه، ج ). 454(



. 91، ص 2ارشاد، شيخ مفيد، ج ). 455(

. 402موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 456(

. 265مقتل الحسين، مقرّم، ص ). 457(

. 89، ص 4مناقب، ابن شهر آشوب، ج ). 458(

. 239تحف العقول، ص ). 459(

...). االترونَ اَنّ الحقَّ اليعملُ به (404 ص ،5تاريخ طبرى، ج ). 460(

. 148، ص 15صحيفه نور، ج ). 461(

. 208، ص 2همان، ج ). 462(

. 370مقتل الحسين، مقرّم، ص ). 463(

. 612، ص 1اعيان الشيعه، ج ). 464(

. 443مفاتيح الجنان، زيارت امام حسين در شب نيمه شعبان، ص ). 465(

. 440جنان، زيارت امام حسين عليه السالم در اول رجب، ص مفاتيح ال). 466(

. 501موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 467(

. 609، ص 1اعيان الشيعه، ج ). 468(

. 225، ص 13صحيفه نور، ج ). 469(

. 239، ص 20همان، ج ). 470(

. 457مفاتيح الجنان، زيارت عاشورا، ص ). 471(

. 361المام الحسين، ص موسوعة كلمات ا). 472(

. 21قصص، آيه ). 473(

. 588، ص 1اعيان الشيعه، ج ). 474(

. 329، ص 44بحاراالنوار، ج ). 475(

. 201وقعة الطّف، ص ). 476(

. 30، ص 2ارشاد، شيخ مفيد، ج ). 477(

. 402مفاتيح الجنان، زيارت مسلم بن عقيل، ص ). 478(

. 76، ص6التهذيب، شيخ طوسى، ج ). 479(

. 279فرهنگ عاشورا، ص ). 480(

. 279فرهنگ عاشورا، ص ). 481(



. 219، ص 16صحيفه نور، ج ). 482(

. 60، ص 17صحيفه نور، ج ). 483(

به همين قلم، ) فرهنگ عاشورا(نمونه ها وشواهد ياد شده را بطور مستند ومشروح در ). 484(

. مطالعه كنيد) تاكتيكهاى نظامى تبليغى(ذيل مدخلِ 

. 157وقعة الّطّف، ص ). 485(

. 168، وقعة الطف، ص 375، ص 44بحاراال نوار، ج ). 486(

. 415موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 487(

. 605، ص 1اعيان الشيعه، ج ). 488(

. 30، ص 45، بحاراالنوار، ج 607همان، ص ). 489(

. 87، ص 45بحاراال نوار، ج ). 490(

. همان). 491(

. 399موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 492(

. 166وقعة الطّف، ص ). 493(

. 46، ص 2ارشاد، شيخ مفيد، ج ). 494(

. 316، ص 1عنصر شجاعت، ج ). 495(

. 237وقعة الطّف، ص ). 496(

. 266همان، ص ). 497(

. 164، ص 1عنصر شجاعت، ج ). 498(

. 430، ص 7اعيان الشيعه، ج ). 499(

. 435مفاتيح الجنان، زيارت حضرت عباس عليه السالم، ص . )500(

. همان). 501(

. 403همان، زيارت مسلم بن عقيل، ص ). 502(

. 304، ص 4تاريخ طبرى، ج ). 503(

. 435مفاتيح الجنان، زيارت حضرت عباس، ص ). 504(

ه امام حسين،  وزيارت مطلق453مفاتيح الجنان، زيارت امام حسين در روز عرفه، ص ). 505(

. 202، ص 9صحيفه نور، ج ). 506.(430زيارت هفتم، ص 

. 195، ص 20همان، ج ). 507(



. 57، ص 9همان، ج ). 508(

. 100وقعة الطّف، ص ). 509(

. 41، ص 2ارشاد، شيخ مفيد، ج ). 510(

. 340موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 511(

. 486موسوعة كلمات االمام الحسين، ص). 512(

). فريد(از قادر طهماسبى، ). 513(

. 69، ص 8صحيفه نور، ج ). 514(

. 173، ص 21همان، ج ). 515(

. 13پس از شهادت، ص ). 516(

. 464، ص 10وسائل الشيعه، ج ). 517(

. 71، ص 8صحيفه نور، ج ). 518(

. 468، ص 10وسائل الشيعه، ج ). 519(

. 217، ص 10صحيفه نور، ج ). 520(

. 283، ص 44بحاراال نوار، ج ). 521(

. 282همان، ص ). 522(

. 336، ص 10وسائل الشيعه، ج ). 523(

. 34تراث كربال، سلمان هادى طعمه، ص ). 524(

. 241تتمة المنتهى، محدث قمى، ص ). 525(

. از نويسنده) كربال، كعبه دلها: (ك. در اين زمينه ها ر). 526(

. 127، ص )يام وانقالب مهدىق(ضميمه (شهيد ). 527(

. 341 و333، ص 82بحاراال نوار، ج ). 528(

. 410، ص 10وسائل الشيعه، ج ). 529(

. 204، ص 15صحيفه نور، ج ). 530(

بحث گسترده تر پيرامون اين موضوع را در مجموعه مقاالت كنگره امام خمينى ). 531(

سنّتهاى احياگرى، روشهاى (مقاله ) 113، ص 1چشمه خورشيد، ج (وفرهنگ عاشورا 

. مطالعه كنيد) پاسدارى از حماسه عاشورا وفرهنگ آن در تاريخ فرهنگ اسالمى

. 47صحيفه سجاديه، دعاى ). 532(



واَحىِ به سنَنَ المرسلينَ ودارِس حكْمِ النَّبيينَ و جدد به ما اَمتَحى مِنْ دينكِ وبدلَ من ). 533(

عيد دينَك به و على يديهِ جديداً غَضَّاً محضاً صحيحاً العِوج فيه والبِدعةَ معه حكمِك حتّى تُ

). ، دعا براى امام زمان541مفاتيح الجنان، ص (

مفاتيح ) (واَظْهِرْ به دين نَبيك: (در زيارت آل ياسين خطاب به امام زمان عليه السالم). 534(

اَللّهم واَعِزَّ بِه الدينَ بعد الخُمولِ و اَطْلِع بِهِ : يگرى مى گوييمودر زيارت د) 525الجنان، ص 

اَللّهم و اءظْهِرْ به دينَك و سنَّةَ : ودر دعاى افتتاح هست). 527همان، ص (الْحقَّ بعد االُفُولِ 

كنَبِي ....

. 266، ص 4تاريخ طبرى، ج ). 535(

. 246ل، دينورى، ص اال خبار الطوا). 536(

. 217تذكرة الخواص، سبط بن الجوزى، ص ). 537(

. 282، ص 4تاريخ طبرى، چاپ قاهره، ج ). 538(

اما بعد، فانّه لم يشاقِقِ اهللا ورسولَه منْ دعا  (292، ص 4تاريخ طبرى، چاپ قاهره، ج ). 539(

). ...الى اهللا عزوجل وعمِلَ صالحاً و قال إ نّنى من المسلمين

. 445موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 540(

)541 .(

لَم يسمعِ اال ذانُ صوت مكبرٍ  *** لَوالصوارِمهم و وقْع نبالِهم

) 18، ص 1عنصر شجاعت، ج (

. اگر تيغ ها وتيرهاى شهداى كربالنبود، گوشها صداى تكبيرگويى را نمى شنيد

. همان). 542(

. 40، ص 45وار، ج بحاراالن). 543(

). 448مفاتيح الجنان، ص (زيارت امام حسين وشهدا در عيد فطر وقربان ). 544(

). 440مفاتيح الجنان، ص (زيارت امام حسين ). 545(

. 453همان، ص ). 546(

. 366موسوعة كلمات االمام الحسين، ص ). 547(

. 581، ص 1اعيان الشيعه، ج ). 548(

. 177وقعة الطّف، ص). 549(



اين جمله با . 444مفاتيح الجنان، زيارت امام حسين عليه السالم در شبهاى قدر، ص ). 550(

. تفاوتهاى جزئى در زيارتنامه هاى گوناگون آن حضرت ديده مى شود

. 12، ص 8صحيفه نور، ج ). 551(

. همان). 552(

. 69همان، ص ). 553(

. 91، ص 2ارشاد، شيخ مفيد، ج ). 554(

. 606، ص 1اعيان الشيعه، ج . )555(

. 232وقعة الطّف، ص ). 556(

. 266همان، ص ). 557(

). زيارت وارث (67، ص 6التهذيب، ج ). 558(

. 401مفاتيح الجنان، ص ). 559(

. 148، ص 12صحيفه نور، ج ). 560(

. 22قصص، آيه ). 561(

. 35، ص 2ج ...) چاپ كنگره(ارشاد، شيخ مفيد، ). 562(

. 367، ص 44بحاراال نوار، ج ). 563(

. 423مفاتيح الجنان، زيارت اول از زيارات مطلقه امام حسين عليه السالم، ص ). 564(

. 464، ص 10وسائل الشيعه، ج ). 565(

. 71، ص 8صحيفه نور، ج ). 566(

. 468، ص 10وسائل الشيعه، ج ). 567(

. 217، ص 10صحيفه نور، ج ). 568(

. 153، ص 13همان، ج). 569(

. 31، ص 10صحيفه نور، ج ). 570(

. 217، ص 16همان، ج ). 571(

چهل حديث (كتاب . درباره سوگوارى براى سيدالشهداء، احاديث بسيار است). 572(

. گوشه اى از اين احاديث را در بردارد) نشر معروف) (عزادارى

. 336، ص 10وسائل الشيعه، ج ). 573(

. 346همان، ص ). 574(



. 356، ص 10، وسائل الشيعه، ج 126كامل الزيارات، ص ). 575(

. 11، ص 98بحاراال نوار، ج ). 576(

. 13همان، ص ). 577(

. 126، ص 1تاريخ النياحة على اال مام الشهيد، ج ). 578(

. 89تاريخ الشيعه، محمدحسين المظفّرى، ص ). 579(

. 241تتمة المنتهى، ص ). 580(

. 34بال، ص تراث كر). 581(

. 410، ص 10وسائل الشيعه، ج ). 582(

. 334 و153، ص 82بحاراال نوار، ج ). 583(

. 166سيرتنا وسنّتنا، ص ). 584(

كربال، كعبه (بحث مبسوط از اين موضوع وتحليل محتوايى زيارتنامه ها را در كتاب ). 585(

. از مؤلف مطالعه كنيد) دلها

. ، نشر مشعر، به قلم نويسنده)كربالكعبه دلها: (ك. در اين زمينه ها، ر). 586(

. 124، ص 2زندگانى سيدالشهدا، عمادزاده، ج ). 587(

. 541، ص 2الكامل، ابن اثير، ج ). 588(

. محمدرضا سنگرى). 589(

. 58، ص 2ارشاد، شيخ مفيد، ج ). 590(

. 208مقتل الحسين، مقرّم، ص ). 591(

. 61، انصارالحسين، ص 482، ص 3اعيان الشيعه، ج ). 592(

. 17، ص 45بحاراال نوار، ج ). 593(

. 86انصارالحسين، ص ). 594(

. 327، ص 2تنقيح المقال، مامقانى، ج ). 595(

. 305، ص 3رياحين الشريعه، ج ). 596(

. 400مقتل الحسين، مقرّم، ص ). 597(

. 424همان، ص ). 598(

. 485، ص 3اعيان الشيعه، ج ). 599(

. 370، ص 3حياة االمام الحسين بن على، ج ). 600(



اَمِنَ العدلِ يابن الطّلقاءِ تخديرُك حرائِرِك و اِمائك وسوقُك بناتِ  (378همان، ص ). 601(

دٍ و رسولِ اللّه سبايا قد هتكْت ستورهنَّ و اَبديت وجوههنَّ تَحدوبِهِنَّ اال عداء مِن بلَدٍ الى بلَ

والبعيد نَّ القريبهجوهو فَّحتَصي المعاقِلِ ولُ المناهِلِ ونَّ اَهتَشرِفْهسي .(

207، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمينى، ص )كلمات قصار(جمالت فوق از كتاب ). 602(
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./.والسالم


