
 

 

 



 فهرست

 مقدمه

در حوادث  شهیو از قبل و بعد خود جدا باشد. هم ر فتدیاتفاق ب یهجر 16روز در سال  مین کینبود که در  یعاشورا، حادثه ا

داشت، هم  یهجر 16سلم( تا سال  و آله و هیالله عل یاکرم )صل امبریمسلمانان از زمان رحلت پ یو تحولات اجتماع نیشیپ

 .فتایامتداد خواهد  زین امتیکه در فکر و عمل مسلمانان داشته، تا امروز گسترده شده است و تا دامنه ق یآن و آثار یامدهایپ

از  شیب اریبس ،یینهضت خدا نیا ییمحتوا امیکه تا کنون از ق یو معنو یتیترب ،یمبارزات ،یحماس یها یآن همه بهره بردار با

وند و تشنگان ش رابیبنوشند و س نیقیو  مانیکوثر ا نیاز ا دیبا وستهیپ ندگانیو آ انیآن است که تاکنون مطرح بوده است. امروز

 .ندساز رابیناب را هم س قتیحق

 یها شتلا نیچن نهیاست، زم افتهیحماسه ماندگار انجام  نیکه تاکنون در شناختن و شناساندن ا ییرو، با همه کارها نیا از

 کرد و آموخت و نشر نیحادثه تدو نیاز ا ییتوان درسها ینوتر، م یو در قالب یاست و هر زمان به شکل یهمچنان باق یفرهنگ

دارد  امیپ شه،یهمه و هم یحماسه شوند. پس عاشورا برا نیا یها ییبایجلوه ها و ز وبحقجو، مجذ یدارد، تا جهان و جان ها

و  فیشناخت تکل ،یشناس نید مان،یاز ا یو به مراتب بالاتر مینیبنش یکلاس ابد نیا یسهادر یسزد که ما همواره پا یو م

 .میبرس فهیعمل به وظ

 د؟یآ یو کجا به دست م ستیعاشورا چ امیپ

 کرد: ادی نیتوان چن یراه ها م نیها، از مطمئن تر امیدرس ها و پ نیاستخراج ا یبرا

 و بازماندگان شهدا؛ دیشه ارانیسلام( و ال هی)عل نیامام حس یسخنان و خطبه ها - 6

 و اصحاب و خاندان او؛ دالشهدایس یعمل وهیعملکرد، رفتار و ش - 2

 مربوط به عاشورا. ینیو د یخیمتون و منابع معتبر تار - 3

کتاب  نیمدر آغاز ه م،یچه هست ینوشته، در پ نیو تفاوت آن با درس کدام است و ما در ا ستیچ امیکه مقصود از پ نیا حیتوض

 ها آمده است. امیاز شروع به متن پ شیو پ

 ،یعرفان ،یاخلاق یها امیپ ،یاسیس یها امیپ ،یاعتقاد یها امیکه با عنوان: پ ییاز بخش ها کیبر آن، در مطلع هر  افزون

ز آن عنوان نشان دهد. شود، تا هدف نگارنده را ا یم دهیجداگانه از مفهوم هر عنوان و قلمرو آن د نییو... آمده است، تب یخیتار

 ن،یاوعن حیشود، تا هدف نگارنده را از آن عنوان نشان دهد. پس از شرح و توض یم دهیآن د قلمروو  نیعناو حیپس از شرح و توض

و  میکرده ا حینهضت عاشورا را تشر نانیاز کلمات حماسه آفر یشواهد ای یخیبر مستندات تار دیآنها را با تاک یفرع یمحورها

قدس سره و فرهنگ جهاد  ینیاز سخنان امام خم ییایگو یها مونهمعاصر و ن خیرا با تار میمفاه نیا وندیموضوعات، پ یدر برخ

و  تر و آموزنده تر باشد یتا بحث، هر چه کاربرد م،یو دفاع مقدس شکل گرفته است نشان داده ا یو شهادت که در انقلاب اسلام

و نسل  شانیو خانواده ها زیبه خصوص پاسداران عز ،یعموم یریبهره گ یشورا براعا ینوشته که انتقال درس ها نیهدف از ا

 تر شود. یعمل دانند،یشه ادگارانیو  یاست که وارث انقلاب اسلام یدیجد



 یاز منابع و موضوعات سپاسگزار یبخش یبردار شیدر ف یمیمق یعل دیس یبرادر ارجمند، جناب آقا یجا از مساعدتها نیهم در

 شود. یم
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 امیپ مفهوم

و آشکار و منطوق است، و  حیصر یگاه ام،یشود تا طبق آن عمل کنند. پ یداده م یاست که به مخاطبان یامر و دستور ام،یپ

وانند ت یهم فرد و هم جمع م ن،یکند. بنابرا یدعوت م یو خصلت یاست و آنان را به کار امیپ یدارا گرانید یعمل برا کی یگاه

 یاز منکر، با ب یاز مراحل نه یکیداشته باشد. همچنان که در  امیپ گرانید یبرا واندت یحادثه و عمل م کیبدهد، هم  امیپ

ال زبان ح گرید نیکه نکن. ا میده یکند دستور م یم یکه خلاف یقطع رابطه، چهره عبوس و اخم کردن، به شخص ،ییاعتنا

 سخن.عمل است نه  کی امیاست نه قال و پ

. میکن یم امیکه از آن برداشت پ مییما نیا کنینداده اند، ل یامینگفته و پ یزیآشکارا چ نان،یحادثه آفر یگاه ن،یاز ا گذشته

 یزیحادثه، صرفًا توجه دادن و هشدار نسبت به چ کی امیهم پ یاست. گاه یریگ امیپ ،یریکار ما درس گرفتن و به تعب نجایا

 است.

لا، به کرب یالسلام( و شهدا هی)عل نیکه امام حس ستین یمعن نیعاشورا ست، تنها به ا یها امیخن از پس یحساب، وقت نیا با

هم که ما از عاشورا  ییداده اند، بلکه شامل درسها یچه دستور ندهیآ یزمان ها ایو مشخص به مردم آن زمان  یصورت رسم

و  حیرص امیپ کی دیآزاده باش د،یندار نیکه فرموده است: اگر دالسلام(  هی)عل نیحسسخن امام  نیشود. مثلًا ا یم میریگ یم

در مقابل ظلم  دیکم و امکانات اندک، با یرویکه هر چند با ن میریگ یدرس را م نیاگر ما از حادثه عاشورا ا زیروشن است. ن

 انیب یمضمون نیالسلام(، چن هیالشهدا )عل دیس خناست. هر چند در س ییعاشورا امیپ یهم نوع نینشد و مبارزه کرد، ا میتسل

با نفرات اندک در  ارانشیکه خود او و  مینیب یحجت، م مانیما اسوه است و عملش برا یچون آن حضرت برا ینشده باشد، ول

را  نیما ا چندعاشورا است، هر  امیدر مقابل ظالم، پ ستادنیتوان گفت که ا یمقابل انبوه دشمن مبارزه و مقاومت کردند، پس م

 .میاز عاشورا گرفته ا یرت درسبه صو

که  دیاین شیمجموعه آمده است، ابهام و شبهه پ نیدر ا امیاز آنچه به عنوان پ یاز آن جهت بود که نسبت به برخ ح،یتوض نیا

در  د،یبنددل ن ایبه دن د،یاعتماد به نفس و توکل داشته باش د،یداده است که با نفس جهاد کن امیالشهداء، در کجا پ دیمثلًا س

 و... امثال آن. دیمعصوم گردن نه یبه امامت ول د،یبگذر زیراه خدا از همه چ

درسها، ره آوردها، عبرت ها، هشدارها  نیهمه ا میتوان یم نیو ارزشها است، بنابرا میمفاه نیتجسم و تبلور هم ینیحس یعاشورا

ها را و آن میکن نییترجمه و تب انیجهان یو برا میپارو دل و جان به آن بس میعاشورا به حساب آور یها امیو عملکردها را جزء پ

 .میکن تیباورها ترب نیرا با ا ندهیو فرزندان و نسل آ میساز شیوخ یملاک عمل و دستور زندگ

. ردیگ یعاشورا قرار م یدر ضمن درس ها یعاشورا است که به نوع یاست، عبرت ها یکه توجه به آن ضرور یگرید مفهوم

شود  یم ادیمثبت  یشخص و حادثه به عنوان الگو کیاز  یکرد: گاه انیدرس و عبرت ب انیهم م یوت و مرزتوان تفا یالبته م



ه به حادث کیاز  زین ی. گاهابندی یرا در م شیخو یمثبت، راه عمل یها هیبه آن و الهام گرفتن از آن دستما یبا تاس گرانیو د

 یجلو دیتوان و با یناراحت کننده و تاسف بار که با عبرت گرفتن از آن، م تلخ و یکرد؛ حادثه ا ادیتوان  یم ،یصورت نمونه منف

 تکرار آن را گرفت.

و اخلاص  مانیمجاهدت ها، صبر و مقاومت ها، ا ثارها،یها، ا یاز فداکار یینمونه ها فراوان است؛ گاه داستانها نیاز ا میقران کر در

 ایتداوم  یخواهد برا یمثبت، م یجلوه ها نیکرد ا ادیو با  گرانندید شود که همه اسوه یم ادی یاشخاص و اقوام یو خداترس

هلاکت  ن،یشیاقوام پ یها یشقاوتمند، ناسپاس یشوم، گروه یاز حادثه ا زیو گاه ن ند،یافزایب زهیگران انگیدر د لتهایتکرار آن فض

الابصار و پند  یاول یعبرت برا نهایدر همه اشود که  یم ادیطاغوت ها و...  یزیست نیکار، لجاجت و د تیکافر و معص یامت ها

رفت درس گ دیکرد و از عبرتها با ادهیپ یگرفت و نمونه آن را در جامعه کنون لهاما دیها و درس ها با امیاست. از پ ارانیهوش یبرا

 شد. یو اجتماع یفرد تیو مانع تکرار و بروز دوباره آن در وضع

ود بعد مساله ب نیاشاره به ا شتریعاشورا مطرح شد، ب ینسبت به عبرت ها یرهبر مقام معظم یلیدر سخنان مهم و تحل آنچه

 فرمودند: یکه م

 (2عاشوراست.) یعاشورا مهم تر، عبرتها یعاشورا جدا است، درس شجاعت و درس چه و درس چه؛ از درس ها یها درس

 که گذشت، فرمودند: یاز عاشورا به مفهوم یریدر عبرت گ و

به  گریها د یبن عل نیکند و حس یم داینجات پ خیدادند و عمل کردند، تار صیرا که تشخ یام خودش، کارخواص در هنگ اگر

 خیو با هم اختلاف کردند،... معلوم است که در تار دندیفهم دند،یفهم رید دند،یشوند. اگر خواص بد فهم یکربلاها کشانده نم

 (3تکرار خواهد شد.) خیکربلاها در تار

 یاسیو س یو عباد یو اجتماع یفرد یرفتارها کیکای یبرا دیباشد، با یکنند و عملشان مکتب یزندگ یند مکتبکه بخواه آنان

و  است تیبه خط ولا یو متک یمکتب یمواضع و اعمال، از شوون حرکت ها یداشته باشند. مستند ساز یشرع یمبنا شیخو

 یقابل طرح و بررس یهم مسائل عمده ا یدر بعد فقه ینظر، حت نیرود. از ا یسوال م ریز یهر جهاد و تلاش تیبدون آن مشروع

در صورت  فهیو شناخت وظ ک،یمحدوده هر  نییمهم و تع یها انیو حفظ نفس و ممانعت از ز هیجهاد و تق صیاست: تشخ

 مسائل است. نیاز جمله ا ،یگریجانب بر جانب د کی حیو ترج نشیگز اریو مع فیتعارض تکل

ن، بود که کشته شدن و مجروح شد یامیداشته، مستند به حکم خدا باشد. عاشورا ق ینید تیمشروع دیبا یهر عمل ،یبعد فقه از

ت و جهاد کجاس یسکوت؟ جا دیکرد و کجا با امیق دیکجا با ،یاز نظر فقه نکهیداشته است. در ا یمال یگشتن و ضررها ریاس

 عمل کرد؟ دیر و دامنه آن تا کجاست؟ با سلطه جور، چگونه بااز منک یامر به معروف و نه فیکجا؟ تکل هیمورد و محدوده تق

 است؟ فهیتا چه حد وظ ینیحکومت د لیتشک

با حکومت جور تا چه حد تعهد آور است؟  عتیکرد؟ ب دیو حفظ جان چگونه حل با هیحکم جهاد و مبارزه را با حکم تق تعارض

 السلام( بود؟ هیخاص امام معصوم )عل فیتکل ایسرمشق است،  هم گرانید یبرا ایعاشورا آ امیق ست؟یحکم زنان در اسارت چ

 یو جان یمال یمبارزه، مستلزم اضرار به نفس و ضررها و خطرها کیدر  تشرک یوقت ست؟یدر چ یتفاوت شهادت و خودکش

 توان مبارزه کرد؟ یم یهست، با چه مستند شرع



حکومت نامشروع و موجب هدر بودن  هیبر عل امیق ایلکه است آبر ضد طاغوت، اضرار به نفس و القاء در ته امیق یچه زمان در

زه مبار ایلازم و واجب است و آ ،یطیاطاعت از زمامداران در چه شرا ر؟یخ ایمطلقًا حرام است  عت،یکننده و شکستن ب امیخون ق

 وجود دارد؟ فینتوانستن هم تکل طیدر شرا ایفتنه و شورش است؟ آ قیاز مصاد

 سازد. یحادثه عاشورا را روشن م یدست، بعد فقه نیز اا یو سوالات نهایا

 شیرهگذر، ب نیها است و از ا امیدرس ها و پ نییعاشورا، در گرو شناخت و تب یگذار ریو تاث یو سازندگ یمجموع، آموزندگ در

وادث همگون در پهنه در ح یو جار یتا با استفاده از نقاط مشترک و روح سار د،یشیآن اند ییبه چرا دیحادثه، با یاز چگونگ

 آموزتر ساخت. رتگذشتگان را عب یسرگذشت ها خ،یتار

 از ضرورت آن بکاهد. یآنکه دشوار یحال دشوار؛ ب نیو در ع یاست مهم، ضرور یکار ن،ی... او

 یاعتقاد یها امیپ - 6

  یاعتقاد یها امیپ

هده امام است. امامان با سخن و عملشان هم بر ع ،ینشیو ب یدتیمردم در مسائل عق یباورها حیمکتب و تصح نییتب رسالت

 یدا باورو خ ستیناب چ دیتوح نکهیکنند. ا یمقابله و مبارزه م یدتیهم با انحرافات عق د،یانینما یاعتقادات را م حیصورت صح

 امامت چگونه و مرامشان کدام است و تداوم خط رسالت در قالب ایانب وهیدارد و ش یزندگدر  یبه مبدا و معاد چه نقش دهیو عق

لوه همه و همه ج ست،یامت در قبال امام چ فهیدارند و وظ یتیو چه مسوول انندیالسلام( ک هی)عل تیو اهل ب ستیچ نیاست و د

را  یمیعظ یدرس ها م،یبنگر دگاهید نیه السلام( از ای)عل دالشهداءیس امیعاشورا است. اگر به ق یاعتقاد یها امیاز پ ییها

 گشته است. یمتجل ان،ییکه در سخنان امام و عاشورا افتی میخواه یورا را کلاس درسآموخت و عاش میخواه

 یدتیعق یچه قبل از شهادت و چه در مقطع اسارت، پر از نکته ها ت،یامام و اهل ب یاصحاب امام و خطبه ها یرجزها یحت

 است.

ه است. مسال یاز بعد اعتقاد یگریمل آنان، جلوه دباورها در ع نیا یتجل ن،یو روشن د یخطوط اصل نییو تب یبر بعد نظر علاوه

السلام(  هی)عل نیدر صحنه عاشورا و انقلاب امام حس زیدر عبادت و اطاعت را ن دیبلکه توح ،یرا نه صرفًا از بعد نظر دیمثلًا توح

ه صورت نه تنها ب امت،یدا و قبه خ دهیموضوع است. عق یو ذهن یگذارتر از جنبه فکر ریآموزنده تو و تاث یبس ن،یو ا دیتوان د یم

ه، در صحنه مبارز یاو را حت یمسلمانان مطرح است و تلاش ها یو اجتماع یفرد یبلکه منشا اثر در زندگ ،یباور خشک ذهن کی

 امبر،یپس از پ نکهیدر مورد ا یثیو حد یقرآن اجاتیو احت یبحث کلام کینه صرفه در حد  ز،یدهد. اعتقاد به امامت ن یجهت م

و  منطبق بر قرآن و سنت رسول یصالح و خط مش یشوایپ تیولا رشیو پذ یاسیخلافت دارد، بلکه به عنوان نظام س یسچه ک

 گردد. یاست، مطرح م یامت اسلام یزمامدار ستهیشا یچه کس نکهیا

اله رسالت اصل مس زیت و نقابل طرح اس هیزاو نیاز هم زین یو آله و سلم( در جامعه اسلام هیالله عل ی)صل امبریپ تیاهل ب گاهیجا

است، در نهضت عاشورا  امیپ یکه دارا یو شفاعت و... هر کدام به نحو یو آله و سلم( و قرآن و وح هیالله عل یحضرت محمد )صل

 یو نسل ها ابدی یدر امتداد زمان، گسترش و دوام م ییصورت است که حرکت عاشورا نی. تنها در اردیگ یمورد مطالعه قرار م

 شود. یم تگریدهد هدا یرا مورد خطاب قرار م ندهیآ امروز و



ت است، هم اساس نهض یحماسه متجل نیکه در مجموعه ا یدتیعق یهم محتواها رد،یمورد غفلت قرار گ دیکربلا نبا یاعتقاد بعد

 هیعل) نیالحسهمچون اباعبدالله  یبزرگ دیبود که شه یهدف مهم نیبود. ا فیناب از زوال تحر یحفظ باورها یکربلا که برا

 :دیفرما یقدس سره م ینیتحقق آن شد. امام خم یالسلام( فدا

در  و تیترب یمرتض یعل اءیاول دیو س یرسل محمد مصطف دیو در خاندان س هیتغذ یاله یکه از عصاره و ح یعظم تیشخص

را به وجود آورد که کاخ  یبزرگخود، واقعه  یو نهضت اله رینظ یب یکرد و با فداکار امیطاهره بزرگ شده بود، ق قهیدامن صد

 (4.)دیبخش تو مکتب اسلام را نجا ختیستمگران را فرو ر

 :دیفرما یکرد، م امیبر ضد آنان ق یبن عل نیکه حس یبرانداز حکام امو دهیو عق یضد اسلام تیدرباره ماه گرید یدر جا و

بودند.  کرده امیق تیلا اله الا الله بود و بر ضد الوه ادشانیکرده بودند، فر امیاسم خلافت رسول الله، بر ضد رسول الله ق به

 (5رسول الله!) فهیخل ادیفر ادشانیلکن فر ،یطانیاعمالشان، رفتارشان رفتار ش

و  ینقش وح اء،یرسالت انب ،یخداشناس یاز اعتقادات در محورها یبلند میاو، مفاه ارانیالسلام( و  هی)عل نیسخنان امام حس در

پس از مرگ، بهشت و جهنم، حساب و اجر و عذاب،  اتیو ح یابد یبدعتگذاران، زندگ یو گمراه نیالت داص ،یقرآن در زندگ

 یبرا ینید دیاستفاده از عقا اپرستان،ینفاق دن ،یمردم نسبت به حجج اله فهیوظ خلافت،و  تیولا یامامان برا تیشفاعت، حقان

 مطالعه دارد. یشود که جا یم دهیاغفال مردم و... د

 

 و عمل دهیدر عق دیتوح - 1 - 1
 هیاو سا یزندگ یایو زوا طیماند، بلکه در همه شوون و شرا یمسلمان موحد نم کیتنها در ذهن  ،یو خدا باور دیبه توح دهیعق

مسلمان دارد،  یاجتماع یها یریو موضعگ یعمل یدر زندگ یریشناخت چه تاث نیو ا ستیو چ ستیخدا ک نکهیافکند. ا یم

 .دده ینشان م ات،یرا در ح دهیعق نیا گاهیجا

 یخاو موجب دوز ییاست، اطاعتش فرض است، نارضا ریتخلف ناپذ شیوعده ها د،یگو یکه راست است، راست م ییبه خدا دهیعق

 یتباورها وق نیمجموعه ا ست،یاو پنهان ن رتیکار انسان از علم و بص نیشدن است، در همه حال حاضر و ناظر انسان است، کمتر

 است. یگذار در زندگ ریثعامل تا نیموثرتر د،یدرآ نیقی به صورت

 ود.ش یم لیدر عبادت تبد دیدر اطاعت و توح دیبه توح ،یبلکه در بعد عمل ست،ین دگاهیو د نشیتنها در ب د،یتوح مفهوم

و آله  هیالله عل ی)صلاکرم  امبریدانست. پ یآن را هم م اتیاز شهادت خود، باخبر بود و جزئ شیشاپیالسلام( پ هی)عل نیحس امام

 کرده بود. ییشگویحادثه را پ نیمکرر ا زیو سلم( ن

 نکرد، بلکه دیبه ترد ختهیآم ایجهاد و شهادت، سست  دانیاو را بر ادامه راه و ورود به م ینه تنها را ،یعلم و اطلاع قبل نیا

ا خد داریآمد و به جهاد پرداخت و عاشقانه به دو باور، به کربلا  مانیا نیاو را افزون تر ساخت. آن حضرت با هم یشهادت طلب

 منسوب به او آمده است. عارشتافت. همانگونه که در اش

 



 اراکا  یلک الیالع تمتیو ا -هواکا  یالخلق طرا ف ترکت

 

حذر  آن حضرت را از رفتن به عراق و کوفه بر یو دلسوز یخواه ریخ یاصحاب و بستگان و اقوام او از رو یدر موارد متعدد یحت

شدند.  یم ادآوریالسلام( را  هی)عل یو برادرش امام مجتب نیالمومن ریپدرش ام ییو تنها تیمردم و مظلوم ییوفا یداشتند و ب یم

اب، راه و انتخ نیدانستن ا ییاو و خدا ینیقیکند، اما باور روشن  دیترد جادیا ،یبود که در دل فرد معمول یکاف نهایاز ا کیهر 

 مقدم بدارد. زیاو را بر هر چ تیو مش یاله یو قضا ستدیساز با دیو ترد نیآفر اسیعوامل سبب شد در مقابل 

حضرت  فتد،یدر ن هیام یو بابن ندیجز رفتن به عراق برگز یگریخواست که راه د یالسلام( م هی)عل نیابن عباس از امام حس یوقت

 هیانا ال و انا لله و یامرن ثیو آله و سلم( ح هیالله عل یلله )صلامر رسول ا یماض ف یفرمود: ان ان،یامو اتیاهداف و ن نییضمن تب

بازگفت؛ چرا  نیآفر یهست یبه فرمان حضرت رسول و بازگشت به جوار رحمت خدا یبندیرا در پا ودخ می( و تصم1راجعون)

 خدا باور داشت. یوعده ها یراه و درست تیکه به حقان

در هر جا که باشد، او را  نیقیاست. گوهر  عتیو فرمان خدا و حکم شر نیه دباور نسبت ب یاز وضوح و روشن ینمود ن،یقی

به حق  نیقیبه باطل بودن دشمن،  نیقیراه خود،  تیبه حقان نیقیبود.  نیقیسازد. صحنه عاشورا جلوه  یباک م یمصمم و ب

ود وج انییدر دل امام و عاشورا ییبالا مرگ و ملاقات با خدا، در درجه تیبه حتم نیقیو  زیبودن معاد و حساب و محاسبه رستاخ

 بود. یعمل و ثبات قدم در راه انتخاب تیفیداشت و جهت دهنده مقاومت و ک

شود، در منطق امام  یگفته م یشهادت کس ایاز مرگ  یراجعون( علاوه بر آنکه هنگام آگاه هی)گفتن انا لله و انا ال استرجاع

 است که بارها امام در طول راه آن ییاو یو به سو ییو سرنوشت از او اتیو ح یهستآور فلسفه بلند  ادیالسلام(،  هی)عل نیحس

 ها و عمل ها باشد. میجهت دهنده تصم دهیعق نیرا بر زبان آورد، تا ا

خواب، آن  یمنزل، لحظه ا نی( در هم3سخن را گفت.) نیمکررًا ا ،یخبر شهادت مسلم و هان دنیپس از شن ه،یمنزل ثعلب در

آن شتابان است. پس  یرود و مرگ هم در پ یکاروان به سرعت م نی: ادیگو یکه م دیرا د یسوار ا،یر ربود و در روحضرت را د

که فرزندم، سوگند به آن یفرمود: آر م؟یستی: پدر جان، مگر ما بر حق ندیاز پدر پرس براک یکرد، عل فیاز آنکه خواب خود را تعر

 (8کرد.) شیدعا زیاز مرگ؟ پدر ن یحال، چه باک نیاوست. گفت: پس با ا یبازگشت همه به سو

بود. چرا که بدون  دهیبزرگ در راه عق یآن فداکار یهمراهان برا یروح یآماده ساز ر،یدر طول مس وستنیمساله به خدا پ طرح

 خط در دفاع از حق مقاوم و نستوه بماند. انیتواند تا پا یرزمنده نم کیزلال و روشن،  یباورها

بودن جهاد و شهادت در آن  فیتکل یعنیهم در حکم بود؛  ت،یشناخت روشن هدف و راه و وضع یعنیموضوع بود؛  هم در ن،یقی

واهند خ یم یاست که گروه یدانیپاگذاشتن در م یبه خدا و هم به آخرت بود که مقوم اصل دهیبه نفع اسلام، هم در عق طیشرا

 (1کرد.) یون مومن به رب و موقن به رب معرفهمچ ینیعناوخود را با  یجان بدهند و فدا شوند. وقت

 نیدر عمل است. امام حس دهیعق ینینقش آفر گرید یو فقط و فقط برخدا اعتماد کردن، از جلوه ها یدر نصرت خواه دیتوح

، حضرت سپاه حر راه را بر کاروان امام بست یها و شعارها. وقت تیگاهش خدا بود، نه نامه ها و حما هیالسلام( تنها تک هی)عل

 یشکن از عهد هیضمن گلا ان،یبود، در پا انیکوف یو استناد به نامه ها عتیو امتناع از ب شیکه درباره حرکت خو یضمن خطابه ا



با اباعبدالله  یوقت زی( در ادامه راه ن66الله عنکم) یغنیکند. س یم ازین یگاهم خداست و او مرا از شما ب هیفرمود: تک انیکوف

بود  نیکردند، پاسخ امام ا انیجنگ با آن حضرت ب یو او و همراهش اوضاع کوفه و گرد آمدن مردم را برا ملاقات کرد یمشرق

 (66.)لیالله و نعم الوک یکه حسب

ه آسمان السلام( رو ب هی)عل نیامام حس شگریایسپاه کوفه با همهمه رو به اردوگاه امام تاختند، دستان ن یوقت ز،یعاشورا ن صبح

 وانهیتپش د،یآ شیپ میو در هر حادثه که برا ییتو دمیگاه و ام هیو شدت، تک ی! در هر گرفتارایگفت: خدا یم نیچن یها بود، و

و دعا به آستان تو گشودم و تو آن را بر  ازیآورده و دست ن یها که تنها به درگاه تو رو یها و گرفتار یچه بسا در سخت ،یمن

 (62....)یطرف ساخت

 رساند. یدر دعا و طلب را م دیاست و توح یبه نصرت اله نیقیبه مبدا و  یقلب دهیعق ،یرونیه بجلو ه،یحالت و روح نیا

امام  ارتیز ژهیکربلا به و یشهدا یها ارتنامهیمحتوا در ز نیخداوند است. ا یتقرب بندگان به سو ن،یمعارف د یاصل هدف

قبور  تاریکنند و ز یرا به بدعت متهم م عهیکه ش ینه اسوء و جاهلا غاتیرغم تبل یمطرح است. عل زیالسلام( ن هی)عل نیحس

ناب  دیتقرب به خدا شمرده شده است که توح یبرا یعمل گام نیخود ا ارت،یز هنگپندارند، در فر یرا شرک م یاله اءیاول

 :مییگو یب به خداوند مشود، خطا یو تعبا... شروع م ایالسلام( که با فراز اللهم من ته هی)عل نیامام حس ارتیاز ز یاست. در بخش

و  ایمخلوق رود، تا از هدا کیسراغ  یبه نعمت و موهبت افتنیدست  دیفراهم کند و به ام لی! هر کس که آماده شود و وساایخدا

 نیتو است و با ا یقبر ول ارتیز یتو و برا یمن و سفر من به سو دنیچ نهیاو بهرمند شود، آماده شدن و زم یجوائز و عطاها

 (63دارم....) دیرا از تو ام زهیو عطا و جا هیدو ه م،یجو یه تو تقرب مب ارت،یز

ا قصدت و م کیخواهم؛ فال ی: تنها تو را قصد و آهنگ کردم و تنها آنچه را نزد تو است ممییگو یبا حالت حصر، م زیادامه ن در

 عندک اردت.

 دنیسر یبرا یریرا هم معبر و مس یاله اءیاول ارتیزو  نیاست که مراقد معصوم یعیش میتعال یدینشان دهنده بعد توح نهایا

 فرموده است. هیرا توص نانیکه بزرگداشت ا یداند و تعبد به امر اله یخالص م دیبه توح

 

 مبدا و معاد - 2 - 1
فاع قدم معتقدانه در صحنه د یرزمنده ا چیدر راه خداست و بدون آن، ه یعامل جهاد و فداکار نیبه مبدا و معاد، مهم تر دهیعق

 یا زهیبا چه انگ ،یاخرو اتیبه ح دهیداند. بدون عق یشود، برنده نم یم یبه شهادت منته یگذارد و خود را که در جنگ ینم

 کرد؟ بالاستق یتوان از جهاد و جانباز یم

دارد و به برجسته  یمحور ینقش ارانش،یاو و  یالسلام( و اشعار و رجزها هی)عل نیدر کلمات امام حس یاعتقاد نیرو، چن نیا از

لند را فلسفه ب نیا ند،یب یخواهرش را م یتاب یب یالسلام( روز عاشورا وقت هی)عل نیدهد. امام حس یشکل، خود را نشان م نیتر

 :دیفرما یشود و م یآور م ادی



وجه خدا که  جز یزیمانند. هر چ یهم نم انیآسمان رند،یم یم انینی! خدا را در نظر داشته باش. بدان که همه زمخواهرم

 (64....)زدیانگ یاست، خداوند همگان را دوباره بر م یرفتن نیاست. از ب یهست دگاریآفر

 که: نیاز جمله ا نم،یب یمحورها را م نیبر هم دیفرمود، باز هم تاک شیکه در شب عاشورا با اصحاب خو یگریسخن د در

است که به فلاح آخرت برسد و بدبخت  یکس یست. رستگاردر آخرت ا یداریخواب است و ب ا،یدن یو تلخ ینیریکه ش دیبدان

 (65.)دیاست که به شقاوت آخرت گرفتار آ یکس

 یاراز جان بگذرد. امام در اشع ف،یعمل به تکل ریتواند؛ مس یگسلد و راحت تر م یم ایعلقه انسان را از دن یبه معاد، رشته ها باور

 جلوه تابناک اشاره فرمود: نیبه ا د،یراه کوفه شن ریدق در مساز فرز ل،یخبر شهادت مسلم بن عق دنیکه پس از شن

آمده  دیمرگ پد یاست و اگر بدن ها برا کوتریاست، برتر و ن یآخرت که خانه پاداش اله یسرا د،یارزشمند به حساب آ ایدن اگر

 (61اند، پس شهادت در راه خدا برتر است.)

رفت  یو بهشت رضوان اله حانیروح و ر یکه به سو یتاد، و به عنوان کسرحمت فرس لیاشعار هم، بر مسلم بن عق نیاز ا شیپ

 کرد. ادیاز او  م،ییاو یدر پ زیو ما ن

و  یدر جوار رحمت اله دنیدانست که آرام یم یتیبه ابد دنیاز همراهان و دودمانش را رس کیشهادت خود و هر  د،ید نیا با

 دنیوشو ن یبه فوز و رستگار دنیو رس یبر اجر اله دیدارا بود. آن همه تاک را نیبه بهشت بر افتنیبا رسول خدا و دست  دارید

کربلا با  یکرد، چرا که شهدا یجهاد و شهادت م زهیانگ جادیا ،یاله یجاودان ینعمت ها زا یو برخوردار یبهشت یاز شراب ها

 وجود! دنیرس تیو به نها یط هستخ افتنی انینه پا دند،ید یدر جوار رسول الله م بهیط اتیمرگ را آغاز ح دید نیا

 یو تشنه بازگشت، امام فراخوان او به مقاومت و ادامه نبرد فرمود: بزود دیرفت و جنگ دانیالسلام( به م هیاکبر )عل یعل یوقت

 (63.)ستین یکه پس از آن تشنگ دینوش یگوارا خواه یشد و شربت یخواه رابیکرده، از دست او س داریجدت رسول خدا را د

داد که از رنج و اندوه  دیکرد، فرزند را نو یپاک م شیهم که سر جوانش را بر دامن نهاده بود و خون از چهره و دندان ها اهآنگ

 (68.)یا دهیرس یبهشت حانیرسته و به روح و ر ایدن

 فرمود: د،یجنگ، نزد امام آمد و آب طلب یکه پس از مدت یرا به فرزند امام مجتب نیبه ا هیشب یسخن

ه تو ب ستین یکه پس آن تشنگ ییو از شربت گوارا یکن داریدرنگ و مقاومت کن تا جدت رسول خدا را د گرید ی! کمپسرم

 (61بنوشاند.)

 دارد. یرا در پ یبهشت یاز آبها یرابیرسول خدا و س دارینکته است که شهادت در جبهه، د نیآور ا ادی زیسخنان ن نیا

السلام( پس از شهادت سردارش  هی)عل نیدانستند. امام حس یآخرت و رو به آتش دوزخ مو  ایباور، رزمندگان دن نیاساس هم بر

که نکوهش از رفتار شوم دشمنان در کشتن عترت رسول خدا بود، فرمود: ... فسوف تلاقوا  یالسلام( در ضمن اشعار هیعباس )عل

 .با آتش پر شعله دوزخ دانست دارید انه( و آنان را در آست26حر نار نوقد)



اداش به پ دیو ام امتیو باورداشت ق یاعتقاد زهیزدن مبارزه با انگ وندیو پ یاعتقاد یبر مباد هیتک ز،یامام ن ارانی یرجزها در

 زند. به عنوان نمونه: یموج م نیبه بهشت بر دنیاست و رس یاله یخدا و رضا

و آنچه  یرو یم حانیرحمان و روح و ر یخدا یوجان! امروز به س یگفت: ا شیرفت، در رجز خو دانیعمرو بن خالد به م یوقت

 (26است.) یمردن یمکن، که هر زنده ا یتاب یپس ب ؛یابی ینوشته شده، در م یاله یاز پاداش ها رتیرا که در لوح تقد

 ی، اباش بایرحمان، بر مرگ شک یخدا یکرد که: در راه رضا یم نیشتافت و باز به خود تلق دانیپسرش خالد به م ،یاز و پس

 (22.)یو آراسته شتافت کوین یقصرها یپدر! تو به سو

زخم ها در راه  نیها، صبر بر ا زهیو ن رهایگذاشت: صبر و مقاومت بر شمش دانیبه م یرجز پا نیسعد بن حنظله با ا سپس

 (23جاودانه، تلاش کن و راغب باش.) ریو خ یابد شیآسا ینفس! برا ی. ایبهشت انیبه بهشت و حور دنیرس

 یخدا نیکند، از راه حق کنار رفته و به د یخود گفت: هر کس بر ما ظلم و تعد یرفت و ضمن معرف دانیبن عوسجه به م مسلم

 (24صمد کافر شده است.)

 هی)عل نیو گوارا دانستن جهاد و مرگ در رکاب حس نیریضمن ش ش،یشتافت و در رجز خو دانیبه م یعمر و بن مطاع جعف و

 (25از آتش دوزخ دانست.) ییاالسلام(، آن را فوز و ره

 است. انییعاشورا یبه مبدا و معاد در رزم آور یمانیو ا یدتیکه همه نشان دهنده پشتوانه عق گرید ینمونه ها یاریبس و

سوال بردن هجومشان بر  ریخلع سلاح دشمن و ز یاو، نوع ارانیو  نیاسلام در کربلا و از زبان امام حس یاعتقاد یمباد یآور ادی

و فاصله گرفتن  نینداشت و نشانه خروجشان از د یسازگار یو مرام نییمنطق و آ چیکه با ه یاندان عصمت بود، هجومضد خ

ورت به ص زیالسلام( ن هی)عل نیامام حس یاز سو یکرد اعتقاد ادیو آله و سلم( بود.  هیالله عل یحضرت رسول )صل عتیاز شر

رفت خارج گ میپس از آنکه تصم نهیالسلام( در مد هیالشهداء )عل دیر برداشت. سرا د انیامو یبعد یها ینیدفع شبهه آفر یگرید

 تیومعلاوه بر آنکه مظل تنامه،یوص نینگاشت. ا یا تنامهیوص هیو به برادرش محمد حنف دیطلب یشده به مکه رود، کاغذ و قلم

رفع هر گونه تهمت و  یدارد که برا یوا مدهد و امام را  یاست نشان م انیدر دست امو غاتیکه تبل یطیآن حضرت را در شرا

ه ب زین اماسل یاعتقاد میبر مفاه یرا به صورت مکتوب بنگارد، مرور شیخو یاصول اعتقاد ،یبعد یناروا یجعل و نسبت ها

( و آله و سلم هیالله عل یاست و محمد )صل کیشر یو ب کتای یدهد که خدا یشهادت م نی. حضرت نوشت: حسدیآ یحساب م

حتمًا خواهد  امتیدهد که بهشت و جهنم حق است و ق یم یحق آورده است و گواه یفرستاده اوست که حق را از سو بنده و

به ذکر  یاصول اعتقاد نیا انی( پس از ب21...)ختیدر گور را بر خواهد انگ تگانو خداوند همه خف ستیدر آن ن یآمد و شک

 یاو باق یو مرام ینیدر حرکت د یشائبه ا چیاز منکر، پرداخت، تا ه ینه و امر به معروف و یاصلاحگر یعنی ش،یخو امیفلسفه ق

 نماند.
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شان ن ن،یو آله و سلم( و عصمت اوست و شهادت هیالله عل یاکرم )صل امبریبه نبوت پ دهیعق ،یاسلام نشیجهات مکمل ب از

 یالسلام( و چه از سو هی)عل نیامام حس یح شده است، چه از سومکرر مطر انیموضوع، در فرهنگ عاشورائ نیاست. ا یمسلمان

 .دشیشه ارانیفرزندان و بستگان و 

آور  ادیاست. ربط دادن وجود امام و خاندانش به آن بزرگوار،  یتفکر اسلام یایاسلام و بعثت و رسالت او، اح امبریکردن از پ ادی

 نیکه در د ییو مبارزه با بدعت ها امبریسنت پ یایعاشورا به اح دادن حرکت وندیاست. پ نیاز معتقدات مسلم یگریاصل د

 است. یمساله اعتقاد کیبر  دیآمده است، باز هم تاک شیو سلم( پ هو آل هیالله عل یحضرت محمد )صل

 نیه سنت و دب یشدند. برخ هیاو بودند. اما در عصر پس از او، دچار تجز عیبه ظاهر همه او را قبول داشتند و مط امبر،یعصر پ در

 و رتیضلالت و بدعت و ح شیدایروح به راه افتادند. پ یرنگ باخته و ب یها تیجاهل یایاح یدر پ یاو وفادار ماندند. و برخ

 روانیانشعاب در پ یقلمداد شده است( نوع صهیخص نینجات امت از ا یبرا نیها علت شهادت امام حس ارتنامهی)که در ز تیجاهل

 و انکار رسالت آن حضرت بود. نیخروج از د امبر،یپ هیربا ذ دنیاسلام، و جنگ

نکنند و حق را رها کرده برگرد باطل جمع  یرویکه از امام حق پ یماندن و عامل انسجام امت است. کسان کدستیمحور  امامت

انان مسلم یت. ولاس یریپذ تیپس از اطاعت از رسول خدا، ولا ی. ملاک مسلمانستندیو مسلمان ن رونندیشوند، از امت محمد ب

را منکر  یآسمان یو خبرها لیو نزول جبرئ یکردند که وح یو اطاعت از کسان دندبر محور، باطل تجمع کر یآن عصر عده ا

مانده بود، بروز دادند.در  شانیدر دلها یریبر مقدرات مردم، کفر به خدا و عناد با حضرت رسول را که د یابیبودند او با سلطه 

 از آنان بود. در خطابه اش گفت: یکی ن،یبن ق ریکردند. زه رادیا ییها یامام، سخنران ارانیاز  یروز عاشورا، برخ

 که یو حق هر مسلمان است. ما و شما تاکنون، تا وقت فه،یمسلمان وظ حتیدهم! نص یهشدارتان م ی! از عذاب الهانیکوف یا

 کیود. شما ش یبرداشته م انیشود، عصمت از م دهیما کش نیب غی. اما هر گاه تمیهست نیآئ کیبر  دیاین ریما و شما شمش انیم

 (23....)میکن یچه م ندیآزموده است تا بب امبرشیپ هیذر لهیشما را به وس و. خداوند، ما یما هم امت د،یامت هست

و  میراست روانیپ انیبود که مرز م یکربلا، حادثه ا امیاز جمع امت محمد داشت. ق یاز خروج عده ا تیحکا ر،یمهم زه کلام

 بود. زیتما نیحق؛ و عاشورا سند ا نیدروغ انیمدع

 یه خبرکردند، والا ن یباز یهاشم با پادشاه یاو، سرمستانه ادعا کرد که بن تیکردن اهل ب ریپس از کشتن امام و اس د،یزی یوقت

 یم دهیشن یمسلمان انیاز زبان مدع رسالت بود که یو نف حیکفر صر نینازل شده است )لعب هاشم بالملک...( ا یآمده و نه وح

 شد.

ر دختر که پس ی: نظر تو درباره کساندیپرس یکرد. حضرت از و یحاکم صحبت م انیالشهدا در مکه با ابن عباس درباره امو دیس

د هستنخونش  ختنیکشتن او و ر یکردند و در پ ابانیکرده و او را آورده دشت و ب رونیرا از خانه و وطن و زادگاهش ب امبریپ

 امبریپ نییگرفته و نه از آ شیخدا را سرپرست خو ریقائل شده، نه غ یکیخدا شر ینه برا امبر،یپسر پ نیکه ا یدر حال ست؟یچ

دند و کافر ش امبرشیقرآن: آنان به خدا و پ هیآ نیجز ا مییگو ینم یزیخدا فاصله گرفته است. ابن عباس گفت: درباره آنان چ

 (21شاهد باش.) ای( فرمود: خداسلامال هی)عل نی( امام حس28آورند...) یا نمنماز را جز با کسالت به ج



 داد. یعباس به صراحت به کفر آنان نسبت به خدا و رسول گواه ابن

 یم یپاک معرف غمبریکردند و خود را از نسل آن پ یم ادیاز رسول الله  وستهیو خاندانش، پ ارانیامام و  ز،یسفر ن نیطول ا در

 اند. یآن فرستاده اله هیدانستند که وارث و ذر یرا در آن م شیامت و شرافت خوکردند و کر

 م(.و آله و سل هیالله عل یخدا و عترت حضرت محمد )صل نینسبت به د انیآلود امو نهیک یبود بر غده ها یشترین زین نیا
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خداوند از گناهان مومنان خطاکار  ،یاله یایبا وساطت اول نکهیبه ا دهیعق یعنیشفاعت است  ،یجمله مباحث سازنده اعتقاد از

دهد هم خود آن افراد،  یکنند که هم خدا اذن م یشفاعت م یاز کسان زین نیگذرد. شفاعت با اذن خدا است و معصوم یدر م

 ید را مرفتار و عملکرمراقبت در  یبه شفاعت شفعا، نوع دهیلازم دارد و عق نهیزم اعت،استحقاق شفاعت را داشته باشند. پس شف

 بخشش است. نیشفاعت هم یطلبد. بعد سازندگ

است  یو آل او حتم امبریمواجهه انسان ها با پ زین یهنگام حسابرس امتیو خاندان او ثابت است. در ق امبریپ یشفاعت برا مقام

 است. یبعد اعتقاد نیوجه دادن به ات امت،یدر ق امبریبرخورد با پ ایدر آخرت است. طرح مساله شفاعت  یویعملکرد دن یو نقاد

که  یبر گردن آوردند، حضرت ضمن اشعار ریالسلام( را با آن حال رقت بار و دست بسته و زنج هیامام سجاد )عل یکوفه، وقت در

 بود: نیهم ا یکیخواند،  یم

 

 (36) نایما کنتم تقول امهیالق ومی - جمعنایاننا و رسول الله  لو

 

 د؟یدار یعذر خواه ایگفتن  یبرا یگفت؟ و چه حرف دیشما چه خواه م،یجا جمع شو کیخدا در  امبریو پ ما امت،یدر روز ق اگر

 شعر تمثل جست که: نیدر کوفه داشت، از جمله به ا نبیهم که حضرت ز یسخنان در

 

 (36ماذا فعلتم و انتم اخر الامم... ) -لکم  یتقولون اذ قال النب ماذا

 

 جواب داد؟ دی! شما چه خواهدیشما که امت آخرالزمان هست د؟ی: چه کرددی( به شما بگومتای)در ق امبریکه پ آنگاه

وشته از خوتن ن یبا خط یواریبردند، بر د یرا م تیاهل ب یراه کوفه تا شام که اسرا یاز منزل ها یکیمنابع، در  یبه نقل برخ و

 شده بود:



 

 (32الحساب ؟) ومیشفاعه جده  - نایامه قتلت حس اترجوا

 

ا وضع ب امبر،یپ هیآنان نسبت به ذر تیبود، چرا که جنا زیملامت بر عملکرد دشمنان ن یشفاعت، نوع یموضوع اعتقاد یآور ادی

 که به شفاعت آن حضرت اعتقاد داشته باشند، ناسازگار است. یامت

 هیعل) نیامام حس ارتیارد. از جمله در زرا د یتیاثر ترب نیها آمده است، هم ارتنامهیکه در ز ز،یبه آن ن دیشفاعت و ام درخواست

 :میخوان یالسلام( م

 (33.)عایشف یعند ربک و کن ل یل فاشفع

 ما سازد: یروز امت،یکه شفاعت آن حضرت را در روز ق میخواه یاز خدا م زیعاشورا ن ارتیز در

 (34الورود.) ومی نیشفاعته الحس یارزقن اللهم

 ن،یهم که خود امام حس یها بازگو شده است. در سخنان ارتنامهینزد او، در ز شانیمقام والاو  ندیخدا دگانیبرگز امبر،یپ تیب اهل

 شده است. ادیمقام  نیکرده اند، از ا انیب انییعاشورا گریو د نبیامام سجاد، حضرت ز
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 یراو اج ینهضت اسلام یردهامکتب و حفظ دستاو نییتب یاست که پس از نبوت برا یاله یفرهنگ اسلام، امامت منصب در

 شده است. ینیب شیپ ت،یو ولا یرهبر ریحدود و احکام خدا در جامعه از مس

امامت  یرو، از شاخصه ها نیکند. از ا یم یدر قالب و شکل امامت تجل ن،ید یجامعه بر مبنا تیریمد یاسلام برا یاسیس فلسفه

 و نصب است. یجعل اله ،ییو تقوا یعلم یها تیهمچون نبوت، علاوه بر صلاح ز،ین

 ستهیو شا نیبه سرچشمه د شتریب یکیخاص و نزد یها تیو آله و سلم( به لحاظ صلاح هیالله عل یاکرم )صل امبریپ تیب اهل

امت  ییشوایمجدد بود که رسالت پ یدیخم اتفاق افتاد، تاک ریاند. آنچه که در غد نیمسلم یزمامدار یتصد یبرا گرانیتر از د

 نیومنالم ریام یعنیفرد پس از آن حضرت،  نیتر ستهیو سلم( بر عهده امام برتر و شا هو آل هیالله عل یدا )صلپس از رسول خ

 السلام( است. هی)عل یعل

 انداختند و امت گرید یرا در بستر نیامامت مسلم ریمس فه،یسق یغوغا یطلب و زورمدار با راه انداز استیر یچند که عده ا هر

به خلافت و پس از  دنیاز رس شیحق، از آن آن حضرت بود و خود او پ نیا یالسلام( محروم کردند، ول هیل)ع یرا از امامت عل

 دیتاک نیحق راست نیبر ا وستهیپ عه،یش گریداشت و پس از شهادتش، امامان د هیو معاو خلفاکه با  یو مناقشات یریآن در درگ

 منصب دانسته اند. نیرا غاصب ا گرانیدانسته اند و د شیکرده اند و آن را حق مسلم خو



 یبود. گرچه امام مجتب یرکن جامعه اسلام نیوالاتر نیدر ارتباط با ا یزیو باطل ست یحق خواه نیاز ا یعاشورا، جلوه ا امیق

لام( الس هیل)ع نیقرارداد صلح امضا کرد، امام حس هی( با معاوستیبخشش ن یجا نجای)که ا یطیالسلام( بنا به مصالح و شرا هی)عل

منصب  و نینسبت به امامت مسلم وستهیخاندان پ نیوفا دار ماند، اما ا دشیبه عهدنامه برادر شه ود،زنده ب هیمعاو یتا وقت زین

 یاه ینیچ نهیمقدمات و زم هیمردم و ته یدارسازیدر حد توان و امکان، با ب دندیکوش یم وستهیبوده اند و پ یخلافت، مدع

 .نداسلام را جامه عمل بپوشان یاساسعنصر مهم و رکن  نیلازم، ا

 داشتند: یالسلام( چند برنامه محور هی)عل نیاز جمله اباعبدالله الحس عه،یراستا، امامان ش نیا در

 امام؛ یها یژگیامامت و و گاهیجا نییتب - 6

 منصب؛ نیا یتصد یبرا گرانید تیعدم صلاح نییتب - 2

 .نیمخود بر امامت مسل تیو احق یستگیشا انیب - 3

 شود. یاز آنها اشاره م یدارد که به گوشه ا یالسلام( در هر سه مورد، سخنان بلند هی)عل نیحس امام

 

 امام طیشرا

در کوفه که او را دعوت به آمدن  عهیاز بزرگان ش یبارز یگروه ها و چهره ها ینامه ها افتیالسلام( پس از در هی)عل نیحس امام

من آن فرستاد و ض کیبه آنان نوشت و توسط در پ یبپردازند، نامه ا دیزی هیعل امیمت او به قاما هیکردند تا در سا یبه کوفه م

 نامه افزود: انینمود و در پا ارهاش لیبه اعزام مسلم بن عق

 (35ذات الله) یالحق، الحابس نفسه عل نیما الامام الا الحاکم بالکتاب، القائم بالقسط، ادائن بد یفلعمر

حق گردن بنهد و  نیو به د دیبه قسط و عدل نما امیکند و ق یام، جز آن که به کتاب خدا حکومت و داورجانم سوگند، ام به

 .ستیخود را وقف راه خدا کرده باشد، ن

و  یخداست و معرفت او ضرور نید یتجل ،ییشوایپ نیاوست. چن دگاهیاز د نیامام راست یها یژگینشان دهنده و ان،یب نیا

 که یاز آن حضرت، در پاسخ کس یاست. در کلام دیجزء توح یامام نیتقاد و شناخت نسبت به چناست و اع یاطاعتش حتم

 ست؟یچ یخداشناس دیپرس یم

 (31را که اطاعت او بر آنان واجب است، بشناسند.) ییشوایپ ،یاهل هر دوره و زمان نکهی: ادیفرما یم

 چیبدانند که خداوند، هرگز در ه دیکه مردم هر دوره با است نی: مقصود آن حضرت ادیافزا یم ثیحد نیا لیصدوق در ذ خیش

نکرده است،  نییمردم حجت اقامه و تع یرا بپرستد که برا ییخدا یگذارد و اگر کس یآنان را بدون امام معصوم وا نم یدوره ا

 یکیکامل است. در  یسخداشنا نهیو زم یاو، شرط صحت خداپرست تیو هدا تیبه ولا اریتزمام اخ دنیخدا را پرست ریدر واقع ق

 آن حضرت آمده است: یها ارتیاز ز



توست، آن که به کرامت تو نائل آمده است، آن که با شهادت به او عزت و  دهیو برگز بیقبر حب نجایدهم که ا یم ی! گواهایخدا

 (33.)یو او را حجت بر بندگان خود قرار داده ا یرا به او عطا کرده ا امبرانیپ راثیو م یا دهیشرافت بخش

 :میخوان یم گرید ارتنامهیز کیاز  یفراز در

دهم که اطاعت از تو فرض و  یم یگواه یو به آن عمل کرد یبه حق کرد امیق ،ییدهم که تو امام راشد و راهنما یم شهادت

 (38.)یبه راه پروردگارت دعوت کرد کویواجل است؛ سخن تو صدق و راست است و تو با حکمت و موغطه ن

 

 گرانید تیصلاح ید و نفخو تیصلاح

ت بحث است. رهبر نهض گریشد، انطباق آن عنوان بر شخص خاص، محور د انیصالح ب یشوایپ یها یژگیامامت و و یالگو یوقت

 یاش از ملاک ها یخود و برخوردار یشخص لیو برشمردن فضا امبریپ تیاهل ب یوالا گاهیجا انیمختلف، با ب یعاشورا، در جاها

 جامعه تیذهن ه،یبن معاو دیزی ژهیبه و انیقابل اغماض در امو ریو غ یاساس یا ذکر نقاط ضعف و اشکال هاب نیامامت، همچن

 یاز آنها اشاره م یفراوان است که به تعداد نییهشدار و تب نیا یدهد. نمونه ها یامام صالح سوق م یرا به سمت و سو یاسلام

 شود:

نماز جماعت، خطاب  یکه پس از برگزار یپس از برخورد با سپاه حر، در خطابه ا راه کوفه، ریالسلام( در مس هی)عل نیحس امام

 نمود، فرمود: رادیبه آنان ا

و  میامبریخواهد بود. ما دودمان پ یراض شتریخدا از شما ب د،یصاحبانش بشناس یو حق را برا دیکن شهیخدا پ یمردم! تقوا یا

 یشما به ستم و تجاوز حکومت م انیآنند و در م یکه بناحق مدع یگرانیاز دبر شما،  تیامر )حکومت و ولا نیا یبه عهده دار

 (31)میکنند، سزاوارتر

 روی( پیجماعت )زمامداران امو نیا نکهیپس از برشمردن ا سد،ینو یکه پس از برخورد با سپاه حر به بزرگان کوفه م ینامه ا در

 یالمال را برا تیرا حلال کرده و ب یخته و حلال را حرام و حرام الهکرده و فساد را آشکار سا لیرا تعط یو حدود اله طانندیش

 (46من رسول الله...) یاحق بهدا الامر لقربت ید: و انیفرما یخود برداشته اند، م

 .ندیب یتر م ستهیشا نیحکومت بر مسلم یبرا امبر،یتر بودنش به پ کینزد لیخود را دل و

حضرت  .ردیبگ تیخواست از آن حضرت ب یم د،یزیبه دستور  دیو ول دیرس هیگ معاوبود، خبر مر نهیکه آن حضرت در مد یوقت

. خداوند به ما آغاز کرده و به ما می! ما خاندان نبوت و معدن رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان و نزول رحمتریام یفرمود: ا

مچو او ه یمانند من با کس یکند، کس یم یو شرابخوار و آدمکش است که فسق علن ارتبهک یمرد د،یزی یختم نموده است. ول

 !م؟یو خلافت سزاوارتر عتیاز ما به ب کیکه کدام میو نگاه کن میو منتظر باش میما و شما صبح کن یکند، ول ینم عتیب

 (46.)عهیاحق بالخلافه و الب نایو تنتظرون ا ننتظر



 تیولا یبرا یخود وقت اتیح امیدر ا هیداشته است. معاو دیزیالسلام(، از سال ها قبل نسبت به  هی)عل نیرا امام حس دگاهید نیا

ام با ابن عباس و ام یدارید نهیها را جلب کند، در مد تیتا نظر موافق بزرگان و شخص دیکوش یکرد و م یتلاش م د،یزی یعهد

 و انتقاد کرد و فرمود:ا یالسلام( از گستاخ هی)عل نی. امام حسردیبگ عتیخواست از آنان ب یالسلام( داشت و م هی)عل نیحس

 ای! گویمردم را به توهم انداز یخواه یم یکن یم ادی امبریرا نسبت به امت پ دیزی ریو تدب استیو س دنیبه کمال رس نکهیا

 که ییهمان کارها یاوست، او برا یخودش گواه را د،یزی! یدار یاطلاع خاص ای یکن یم فیپنهان و ناشناخته را توص یچهره ا

 (42بار ستم بر دوش مکش.) نیاز ا شیبهتر است، ب ،یاشیو ع ینوازندگ ،یباز ربا سگ ها، کبوت یثل بازمشغول است م

 :سدینو یاو م یها یموضوع و خلافکار نیدرباره هم هیخطاب به معاو ینامه ا در

وان و نوج یکن یم ریو به تهمت، دستگ یکش یکند که تو تنها به گمان، انسان ها را م یکه خداوند، هرگز فراموش نم بدان

 یم عیو مردم را ضا یساز یرا هلاک و تباه م نتیکار، خودت و د نی. با ایگمار یرا به امارت مردم م یشرابخوار و سگباز

 (43.)یکن

 :سدینو ینامه م نیهم در

ارزه شناسم و اگر اهل مب یمتو بر مردم ن یبالاتر از زمامدار ی: من فتنه اندازمیکه مردم را به فتنه ن ینوشته ا می! براهیمعاو یا

 خواهم! یام از خدا آمرزش م دهیدانم و اگر با تو نجنگ یکار م نیباشم، جهاد با تو را برتر

 کند. یم انیناصالحان ب یامام را در مورد خلافت و زمامدار دگاهید نیا

 :نکهیه اانتقاد کرد از جمل ینامه نوشته و از امور هیآمده است که امام به معاو یگرینقل د در

کرده و مردم را  انتیبه امانت خود خ ،یکن یم یخورد و با سگ باز یکه شراب م یکرده ا نییامر مردم تع تیرا به ولا یجوان

رابخوار، که ش یدر حال ،یگمار یو آله و سلم( م هیالله عل یامور امت محمد )صل تیشرابخوار را به تول کیچگونه  ،یتباه ساخته ا

ست که از ا نیامامت مسلم ستهیشا یالسلام( کس هی)عل نیامام حس دگاهینسبت به امت از د نهچگو ست،یندر هم  کیبر  نیام

 یداشت، دستور داد همه در مسجد حاضر شوند. عده ا نهیبه مد هیکه معاو ینظر علم و تقوا و اصل و نسب برتر باشد. در سفر

گفت  انیو در پا دیزی)!(  لیشروع کرد به برشمردن فضا هیعاوبودند. م نکرده بودند، کنار منبر نشسته عتیب دیزیهم هنوز به نفع 

که از نظر پدر و مادر و  یرا وانهاده ا یبرخاست و فرمود: کس نیمانده است.... امام حس نهیکرده اند. تنها مد عتیهمه جا همه ب

 (44!)ی: آر! حضرت فرمود؟ییگو یخودت را م ایگفت: گو هیبهتر است! معاو دیزیاز  یصفات شخص

ترم، پدرم بهتر از پدر اوست، جدم برتر از جد اوست،  ستهیآمده است که فرمود: به خدا قسم من به خلافت شا یگرینقل د در

 (45.)میمادرم بهتر از مادر اوست و خودم بهتر از او

 یرویپ ستهیشا یار و امام. هر زمامدستیدرست ن ن،یخواهد باشد در منطق عاشورا و د یهر که م شواینهادن به حکم پ گردن

اند، و  یستمگر و باطل، ائمه نار که هم خودشان دوزخ انیشوای( پ41امام نار و امام نور مطرح است ) ،ی. در فرهنگ قرآنستین

 تیاهد ریگام زدن در مس ز،یاز آنان ن یرویروشنان و روشنگران اند و پ ،یاله انیشوایپ نور،سازند و ائمه  یم یهم مردم را جهنم

 یاز سو یفرود آمد، قار نواین نیالسلام( در سرزم هی)عل نیامام حس یآشنا بودند. وقت یفرهنگ، به خوب نیبا ا انییاست. عاشورا



پاسخ داد: اطاعت  ؟یکه آورده ا ستیکرد و گفت چ نشیاز همراهان امام که او را شناخت نفر یکیآورد.  یآمد و نامه ا ادیابن ز

خوانند و چه  یتو از همان ائمه نار است که به آتش فرا م یشوایخود وفا کرده ام. همراه امام گفت: پ عتیاز امامم کرده و به ب

 (43است.) یبد امام

ته باشند داش ییبالا یمانیافراد است که تعهد ا نیتر ستهیحق شا ت،یو ولا تیحاکم ،یاست که در جامعه اسلام نیعاشورا ا امیپ

عدل و قسط و  یشان بر مبنا یحکومت وهیاسلام ناب بکوشند و ش یجامعه به سو تیو هداقرآن و فرمان خدا  یاجرا یو برا

و حقوق مردم ادا نخواهد شد و با  یمنصب اله نیصورت، حق ا نیباشد. جز به ا مانانمسل سیمحترم شمردن مال و جان و نوام

 ینم یحکومت نیاهد رفت. امام هرگز تن به چنخو یخدا رو به نابود نیو د یناصالحان، جامعه رو به سقوط و تباه یزمامدار

 با او فرمود: عتیبه ب نسبتخلافت،  یاو برا تیو رد صلاح د،یزی یها ییدهد. آن حضرت، ضمن برشمردن رسوا

 (48ذلک ابدا.) کونی... لا و الله! لا

 !ستین یهرگز شدن نیبه خدا قسم، ا نه

زند که به شهادت ختم  یدست م یالشهدا به مبارزه ا دیحق است، ساز شوون امامت ب یو نجات بخش تیهدا نیهم یراستا در

 :میخوان یالسلام( م هی)عل نیامام حس ارتیشود. در ز یمردم م یدارگریو ب ییجهل زدا نهیزم نیشود و هم یم

و  یاب الهدب یال ابیو الشک و الار ت یعبادک من الضلاله و الجهاله و العم ستنقذیل کیالدعوه و بذل مهجته ف یف فاعذر

 (41الرشاد.)

و جهالت  یرا نثار کرد، تا بندگانت را از گمراه شیراه عذر را بر مخالفان بست، در راه تو خون خو ش،ی...( او در دعوت خوای)خدا

 و رشادت رهنمون گردد. تیآورد و نجات بخشد و به هدا رونیو شک ب یو دودل یو کور

و  اوری چیاگر ه یالسلام(، حت هی)عل نیو خلافت است. امام حس یبت به رهبراسلام نس حیصح نشیامام، نشان دهنده ب عمل

 فرمود: حیتصر ینداشت. خود و تیآمد، چرا که مشروع یکنار نم دیزیهم نداشت، باز با حکومت  یکننده ا عتیدعوت کننده و ب

 (56.)هیبن معاو دیزی عتیلما با یملجا و لا ماو ایالدن یف کنیالله لو لم  و

 نخواهم کرد. عتیب دیزینباشد، باز هم با  ییپناهگاه و ماوا چیه ایدا قسم اگر در دنخ به

 

 یز یبدعت ست - 6 - 1
الت امامان رس گرید یاست. از سو ینینادرست و بدعت آفر ریسوء استفاده، تفس ف،یدشمنان در معرض تحر یاز سو وستهیپ نید

سلم(  و آله و هیالله عل یو مقابله با بدعتها است. از رسول خدا )صل فیحراز ت یو معتقدات اسلام نید انتیص ن،ید یحق و علما

 است که: تیروا

 (56العالم علمه....) ظهریفل یامت یظهرت البدع ف اذا

 را آشکار کند. شیدانش و علم خو دیبدعت ها آشکار شود، دانا با هرگاه



 ییقرار دهد، ول رنگیرا مورد خطر و هجوم و ن مانیو ا دیآ دیکه پس از من پد یاز آن حضرت است: هر بدعت یگریسخن د در

 رنگیو روشن سازد و ن یو حق را علن دیزبان بگشا یدفاع کند و با الهام اله مانیشود که از ا یاز دودمان من عهده دارد آن م

 (52مکاران را باز گرداند.)

 ش،یخو یاه زهیپرداخت و از انگ نید میبه دفاع از حر یاله فیتکل نیاز عمل به ا یبه عنوان مصداق زیالسلام( ن هی)عل نیحس امام

 آمده است: نیکه به بزرگان بصره نوشت، چن یرا بر شمرده. از جمله در نامه ا یزیو بدعت ست نید یایاح

 (53.)تییو البدعه قد اح تتیفان السنه قد ام هیکتاب الله و سنه نب یال ادعوکم

 کنم. همانا سنت مرده و بدعت زنده شده است. یعوت مد امبرشیرا به کتاب خدا و سنت پ شما

 امینشان دهد و به ق تیحساس ت،یناب و جان گرفتن جاهل دیعقا یها هیرسالت امام است که نسبت به سست شدن پا نیا

 نیز هما یگریگونه د زیو جدش رسول خدا ن نیالمومن ریبر رفتن به راه و روش پدرش ام یو دیزنده بماند. تاک نیبپردازد، تا د

 است. نیو حفاظت از د یزیبدعت ست

و آله و سلم( بود، چرا  هیالله عل یحضرت محمد )صل نییو مسخ شده از آ افتهی فیتحر یزدند، چهره ا یاز آن دم م انیامو آنچه

 ینم گر،ید یخود از سو یسو و هوا و هوس ها کیاز  دیزی یآن و ستم ها و فسادها انیم یکه معتقدان به آن اسلام، تعارض

از جان  یجر با کلام ست،ین امبریاست، اسلام پ یآنچه حاکم و سار نکهینشان دادن ا یالسلام( برا هی)عل یبن عل نی. حسدندید

 ینیاز حضرت امام خم ییبایبود. در سخن ز نینجات د یکند. شهادت مظلومانه اش برا یتوانست کار یاز خون نم یو خط

 :میخوان یو آله و سلم( م هیالله عل ی)صل

لم( و آله و س هیالله عل ی)صل یجهل و خرافه را شکسته، تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمد یتا حصارها میکن یسع دیبا ما

 یها یاز قربان یکی زیمن ن دیخواهد و دعا کن یم یاسلام است و نجات آن قربان نیهم ایدر دن زهایچ نیتر بیو امروز غر میبرس

 (54آن گردم....)

 

  یاخالق یها امیپ

 یلاقاخ یارزش ها لیاعتقاد، احکام و اخلاق استوار است و تکم یاست و اسلام بر سه بعد اصل نیاز سه بعد عمده د یکی اخلاق،

 زیو آله و سلم( ن هیالله عل یاکرم )صل امبریاست. پ ایبه صفات و رفتار انسان ها از اهداف بعثت انب دنیبخش ییو جهت خدا

 لاخلاقت لاتمم مکارم ابعث یفرمود: ان

الت مهم از رس یدر نهاد جان انسان ها، بخش یانسان یو خصال متعال یمنش و رفتار انسان و کاشتن بذر کمالات اخلاق حیتصح

توان آموخت؟ از گفتار و رفتار معصوم. چرا که آنان اسوه اند و مظهر  یدهد. اخلاق را از کجا م یم لیو امامان را تشک امبریپ

 یو مکارم اخلاق در برخوردها ینیحس یجلوه گاه خالق و خو ست؟یو خداپسند. و عاشورا چ یانسان یخصلت ها نیتر ستهیشا

 حجت معصوم. کی



که از حماسه سازان عاشورا  ییو خلق و خو اتیالسلام( و خانواده او داشتند و روح هی)عل نیکه امام حس یکربلا و سخنان حادثه

و  ینید تیترب ،یسلوک اجتما ،یخود ساز نهیدر زم یریآموزش اخلاق و الگوگ یبرا یمنداست، منبع ارزش دهیبه ثبت رس

 است. یکرامت انسان

ونه نم ،یو بزرگوار یهمدرد ،ییاز تعلقت، توکل، خداجو یوفا، عزت، شجاعت، وارستگ ،یجوانمرد ثار،یا ،یهمچون صبور یمسائل

 .دیاخلاق را د یتوان جلوه ها یم دان،یواقعه جاو نیه اعاشورا است و در گوشه گوش یاخلاق یها امیاز پ ییها

 

 یآزادگ
ان انس ییو رها یانسان تیحر یاست و نوع یبرتر از آزاد یاست، اما آزادگ یو اجتماع یحقوق یاصطلاح ،یدر مقابل بردگ یآزاد

 یزارآ ریاقوام، مقام، فرزند و... در مس ثروت، ا،یانسان به دن یها یبند یذلت آور و حقارت بار است. تعلقات و پا یو بندها دیاز ق

 است. ینشانه ضعف اراده بشر ،یماد یو علقه ها ینفسان اتیکند. اسارت در برابر تمن یم جادیروح او، مانع ا

ارت حق رشیپذ یو شهوات فروختن، نوع ایخود را به دن کوست،یو خصال ن یکمال و ارزش انسان به روح بلند و همت عال یوقت

 را ارزان فروختن. است و خود

 :دیفرما یالسلام( م هی)عل یعل

 (55الا بها.) عوهایلانفسکم ثمن الاالجنه فلا تب سیهذه اللماظه لاهلها؟ انه ل دعیحر  الا

 اهلش واگذارد؟ ی( را براایخورده ) دن مین نیکه ا ستین یآزاده ا چیه ایآ

 !دیبهشت نفروش پس خود را جز به ست،یجز بهشت ن یزیوجود شما چ یبها نًایقی

پا  ریو ز ایو ذلت و حقارت نفس و اسارت دن یرا بشناسد و تن به پست شیدر آن است که انسان کرامت و شرافت خو یآزادگ

 ندهد. یانسان ینهادن ارزش ها

نچه آ با حفظ ایبه دن دنیکه انسانها به خاطر رس دیآ یم شیپ ییصحنه ها یگاه ،یزندگ یها بیو خم ها و فراز و نش چیپ در

با  ی. اما احرار و آزادگان، گاهردیپذ یچند روز زنده ماندن، هرگونه حقارت و اسارت را م ایو خاسته ها  اتیتمن دیبا ام دیدار

 دهند. یپردازند و تن به ذلت نم یم ار یآزادگ یجان هم، بها ثاریا

 السلام( فرمود: هی)عل نیحس امام

 (51ذل.) یف اهیمن ح ریعز خ یف موت

 است. لانهیذل اتیعزت بهتر از ح با مرگ



السلام( و خاندان و  هی)عل نیدر مورد امام حس یاز آزادگ یآزادگان است. نهضت عاشورا جلوه بارز ژهیو ،ینگرش به زندگ نیا

 عتیخواستند به زور از آن حضرت ب یم یشد. وقت یداد و کشته نم یم عتینبود، امام تن به ب یاوتس و اگر آزادگ دیشه ارانی

 که: ودب نیمنطقش ا رند،یبگ دیزیبه نفع 

 (53.)دیو لا اقر اقرار العب لیاعطاء الذل یدیب همیوالله لا اعط لا

 شوم! یحکومت آنان م میدهم و نه چون بردگان تسل یبه خدا سوگند؛ نه دست ذلت به آنان م نه

بال و به استق رفتیذلت، مرگ با افتخار را پذ ای ریدو امر شمش انیبود که از م یآزادگ نیاز ا یگریجلوه د زیکربلا ن صحنه

 دشمن رفت و فرمود: یرهایشمش

 (58منا الذله.) هاتیالسله و الذله و ه نی: بنیاثنت نیب یقدر کزن یبن الدع یو آن الدع الا

 

  ودیق نیا می! که نخواهیمرگ، همت یا -زور برده اند  یما گمان بردگ بر

 

 خواند: یرجز را م نیمله به صفوف دشمن اهنگام ح ز،ینبرد روز عاشورا ن در

 

 من دخول النار  یو العار اول -من رکوب العار  یاول الموت

 

 مهیحمله به خ یسپاه دشمن برا میافتاده بود نسبت به تصم نیدر آن حال که مجروح بر زم یامام، سبب شد حت یآزادگ روح

 کند:دعوت  یزنان و فرزندان، برآشوبد و آنان را به آزادگ یها

 (51کم.) ایدن یو کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا ف نیلکم د کنیام  ان

 

  دیباش ایدن یلااقل مردم آزاده ب - ستین ینییو آ نشیشما را به جهان ب گر

 

 ییارویگام روهن ر،یدر کوفه ن ینینهضت حس شاهنگیپ لیمسلم بن عق یبود. حت ریکربلا ن یامام و شهدا ارانیدر  یآزادگ فرهنگ

 :دیجنگ یخواند و م یرا م ریرجز ز ادیبا سپاه ابن ز

 



 نکرا  ئایالموت ش تیو آن را -لا اقتل الا حرا  اقسمت

 

 کشته نشوم. یسوگند خورده ام که جز با آزادگ ی. ولنمیب یم یندیناخوشا زیچند که مرگ را چ هر

 (16خواند.) یکربلا م دانیروز عاشورا هنگام نبرد در م در ل،یشعار و رجز را عبدالله، پسر مسلم بن عق نیاست که هم جالب

 است. یخانواده بر اساس آزادگ نیا یو مرام یفکر وندینشان دهنده پ نیا

خواندند، مرم را  یکه در روز عاشورا م یعبدالله و عبدالرحمان، فرزندان عروه، در رجز یغفار، به نام ها فهیاز طا گرید دیشه دو

 (16الاحرار...) یقوم ذودوا عن بن ایکردند:  یم ادی امبریعنوان، از آل پ نیخواندند. و با ا یآزادگان مبه دفاع از فرزندان 

 بود. یاحیر دیزیحر بن  ،یو آزادگ تیحر نیاز ا یگریبارز د مصداق

ز . توبه کرد و اشود داریشهادت خر هینکند و بهشت را در سا یآن، خود را جهنم استیو ر ایاو سبب شد که به خاطر دن یآزادگ

زد امام حر ن ی. وقتدیدلاورانه به شهادت رس یو صبح عاشورا در نبرد وستیالسلام( پ هی)عل نیجدا شد و به حس ادیسپاه ابن ز

 او را ستود: رتیو ح یمقام آزاد یاصحاب حضرت، با اشعار زا یکیالسلام( آمد،  هی)عل نیحس

 

 ( 12ماح)و حر عند مختلف الر - احیر یالحر حر بن لنعم

 

و او را حر آزاد خطاب کرد و فرمود: همانگونه که مادرت  افتیاو حضور  نیالسلام( بر بال هی)عل دالشهدایس د،یبه شهادت رس چون

 و آخرت: ایدر دن ،ینام تو را حر گذاشته است، آزاده و سعادتمندان

 (13الاخره) یو انت حر ف ایالدن یحر کما سمتک امک، و انت حر ف انت

 یشهدا یها یقهرمان شانیجنگند و الگو یاز ستم و طاغوت ها م ییو آزادگان جهان، در راه استقلال و رها خواهانیآزاد اگر

آزاده، در لحظات حساس  یاست. انسان ها خیتار شهیهم یاست که ارمغان عاشورا برا یدرس آزادگ نیهم هیکربلا است، در سا

بازند تا به سعادت شهادت برسند و جامعه  یو فداکارانه جان م نندیگز یا بر مر نیو دشوار انتخاب، مرگ سرخ و مبارزه خون

 خود را آزاد کنند.

 

 ثاریا
د ارزشمن یاز خصلت ها یکی کیصفت ن نیو چه در موضوع جان. ا یبر خود است، چه در مسائل مال یگریمقدم داشتن د ثار،یا

ن . قرآردیگ یسرچشمه م یانسان از خودخواه یوان است و از وارستگفرا شیمورد ستا ات،یو روا میاست که در قرآن کر یاخلاق

 دارند: یمقدم م شتنیرا بر خو گرانید ازمندند،ین انکند که با آنکه خودش یم ادی یاز مومنان



 (14انفسهم و او کان بهم خصاصه.) یعل ورثونی و

ت. اس ثاریا یگریو در راه د یگریاست، به خاطر داز آنچه مورد علاقه انسان  دنیچشم پوش زیخود و ن یاز خواسته ها گذشتن

خدا فدا کند، با در راه  نید یو جان خود را برا یاست که حاضر باشد هست یکس ثارگر،یخون و جان است. ا ثاریا ثار،یاوج ا

 بگذرد. شیخو اتیاو از تمن یرضا

 زیاو را بر همه چ یخدا گردد و رضا نید یشد فداالسلام( بود که حاضر  هی)عل دالشهداءیس ثارگر،یا نیصحنه عاشورا، نخست در

 (15راه نثار کنند، با او همسفر کربلا شوند.) نیکه حاضرند خون خود را در ا یخواست کسان زیو از امام ن دیبرگز

که  دیرگ یم نیکه بر حس ش،یکند نه بر حال خو یم هیدهد که در آستانه شهادت، اگر هم گر یاو را نشان م یثارگریا زین نیا

 شکن نهاده است. مانیو مردم و مردم پ رنگیشهر پرن نیبه ا یطبق گزارش او از وضع کوفه، رو

حنه را است، شما ص یکاف تانیفرمود که شهادت مسلم برا لیو مسلم بن عق لیالسلام( به فرزندان عق هی)عل نیامام حس یوقت

 گفتند: کصدای د،یترک کن

تا  میجنگ یو در رکابت م میکن یتو م یخود را فدا یو مال و خانواده و هست کرد. جان مینخواه نیخدا سوگند چن به

 (11شهادت.)

ر خون د ثاریو ا یجانباز یخود را برا یبرخاستند و آمادگ کیبه  کیامام در شب عاشورا مشهور است؛  ارانی ثارگرانهیا اظهارات

 است که به امام عرض کرد: یبن عوسجه کاف نمونه از کلام مسلم نیراه امام اظهار کردند. از آن همه سخن، ا

تا همراه تو به شهادت  دیجنگ با آنان هم نداشته باشم، سنگ با آنان خواهم جنگ یبرا یاز تو جدا نخواهم شد. اگر سلاح هرگز

 (13برسم.)

 یقلاست. طبق ن یگرثاریا هیروح نیاز ا یروشن و ماندگار یجلوه ها گران،یو د نیبن ق ریزه ،یبن عبدالله حنف دیسع سخنان

 یخون، چهره و اعضا ثاریتوست، تو را با ا یفدا مانیشد! جانها میبود: به خدا قسم از تو جدا نخواه نیاز آنان چن یسخن گروه

 (18.)میکن یم تیبدن حما

 مهیفه به خالسلام( عصر عاشورا هنگام حمله سپاه کو های)عل نبیبه رهبر ماست. حضرت ز هیکه در رگ ماست، هد ی... خونیآر

 را دارد، فرمود: نیالعابد نیآخته قصد کشتن امام ز ریشمر با شمش دیچون د اءیها و غارت اش

 (11او شوم.) یکشته نخواهد شد مگر آنکه من فدا او

ال و م ثاریا یبرا روانیپ یگذارد. اگر آمادگ یگام در مراحل دشوار و پرخطر م ثارگر،یا انیحام ینهضت، به پشت گرم یشوایپ

 شارانی. در انقلاب کربلا، امام و خانواده و اوری یماند و حق، مظلوم و ب ینباشد، رهبر تنها م یو زندگ یجان و گذاشتن از راحت

، امام دیشدند، تا حق زنده بماند و امت، آزاد شوند، و اصحاب شه ریخدا بماند و کشته و اس نیشستند، تا د یدست از زندگ

هاشم هم تا زنده بودند، جان فداکردند و در راه و  یرود و کشته شود. بن دانیبه م یهاشم کس یاز بن تازنده بودند، اجازه ندادند

ز آن همه ا ست،یبه دشت کربلا نگر یبود که وقت نیآخر دی( شهامالسل هی)عل یبن عل نیو حس دندیرکاب امام به شهادت رس

 نمانده بود. یو برادران و اصحاب کس ارانی



ر را که شمر آورده بود رد کرد آنگاه د ادیالسلام( بود: ابتدا امان ابن ز هیحضرت اباالفضل )عل یبایدر کار ز ثار،یاز ا یگرید جلوه

نه با لب تش یوقت زیپس از تو را. روز عاشورا ن یزندگ اوردیخدا ن د،یکش میشب عاشورا اظهار کرد که: هرگز از تو دست نخواه

 یرادآویآب برد تا بنوشد، اما با  ریکودکان تشنه آب آورد، پس از پر کردن مشک، دست زامام و  یبرا تافرات شد  عهیوارد شر

ام، السلام( و کودکان تشنه ک هی)عل نیاو اجازه نداد که آب بنوشد و امام حس یو وفا یثارگریالسلام(، ا هی)عل نیکام تشنه حس

 بودن. گرانید ازیو به فکر ن دنیآب ننوش از،یاوج نشد. باز هم در  دی( تشنه لب کربلا شه36نهاد) رونیگام از فرات ب

 

 تاب گذشت  یهمه ب نیکه چرا تشنه از او ا -علمدار تو شد  ثاریشرمنده ز ا آب

 

اخت که س ییرهایگذاشت و هنگام نماز خواندن امام، خود را سپر ت شیرا در کربلا به نما ثاریاز ا یگریبن عبدالله، جلوه د دیسع

 (36شد.) دیافتاد و شه نیبر بدن داشت و بر زم ریت زدهیاو س د،یرس انینماز امام به پا ید. وقتآم یدشمن م یاز سو

 .دینما یثارگریکند و ا یفداکار یگریدارد که حاضر باشد به خاطر خدا، در راه د یرا کس ییو صفت عاشورا خصلت

 

 انسان میتکر
نگرند، در جبهه حق، مومن  یم شیخواسته ها و منافع خو نیتام یبرا یخلاف جبهه باطل که به انسان ها به عنوان ابزار بر

اند،  میمورد تکر مانشانیارزش و کرامت دارد. کرامتش هم نشات گرفته از ارزش حق است. انسان ها احترام دارند و به لحاظ ا

ه السلام( در عاشورا، ب هی)عل نیحس . امامییایو نژاد و منطقه جغراف لهیو تعهد، است نه رنگ و زبان و قب مانیهم تقوا و ا اریمع

بر  رساند و سر آنان را یم دشیشه ارانی کیکای نیخود را به بال د؛یحق نام اورانی نیآنان را باوفاتر د،یعزت بخش شیخو ارانی

 .شیغلام خو نیالسلام( حاضر شد، هم بر بال هیاکبر )عل یعل نیشد. هم بر بال یآنان تفاوت قائل نم نیگرفت. ب یدامن م

 

  دینکند فرق با سف هیما س نیدر د -رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت  کجای

 

من  ینه؟ سوال حر هل ل ای ردیپذ یاو را م نیداشت که امام حس دیترد وست،یامام پ یشد و توبه کرد و به اردو داریحر، ب یوقت

 السلام( بود. هی)عل نیمام حسا یاو به بزرگوار دیهست، نشان دهنده نقطه ام یمن توبه ا یبرا ایتوبه؟ آ

 (32داد.) دیام یو رستگار شیاو را به بخشا ک،یالله عل توبیاو را ارج نهاد و با سخن نعم،  ییهم توبه و بازگشت و حقگرا حضرت

اه و گن رهیت یانسان تائب است که خود را از ظلمت رهانده و به نور رسانده است. هر چند سابقه ا کیارج نهادن به مقام  نیا

 آورده است. مانیبه نور، ا نکیا یآلوده دارد، ول



 برود رونیخواست. امام به او رخصت داد که از صحنه ب دانیالسلام( اذن م هی)عل نیغلام ابوذر بود. روز عاشورا از امام حس جون،

و برود.  ردیرا برگ شیخو خاندان بوده لذا الان مجاز است که جان نیسخت و دشوار، همراه ا یو کشته نشود؛ چرا که در روزها

 هختیآم دانیم نیدر ا تیخونش با خون اهل ب ابدیو درخواست کرد که اجازه  ستیو گر دیامام افتاد و بوس یچون به پا یول

 کرد: شیاو آمد و دعا نیو امام به بال دیدلاورانه به شهادت رس یرفت و پس از جنگ دانیشود. امام هم اجازه داد. به م

 (33و بدنش را خوشبو ساز و او را با محمد و آل محمد محشور کن.) یرا نوران چهره اش ایخدا

بود.  تیانسان و انسان میترک ارانش،ی یانسان بود، در آن کرامت و شرافت. ارج نهادن امام به فداکار میاز ترک ینمونه ا زین نیا

ز و عطر شهادت را ا دید یآنان را آغشته به خون مآمد،  یم شیخو دیاصحاب شه نیخون کریالسلام( کنار پ هیالشهداء )عل دیس

( 34)نیو آل النب نییفرمود: قتله کقتله النب یاز آنان و ملامت قاتلانشان م شی. و در ستافرمود یآن اجساد مطهر استشمام م

 دانست و یم یاله امبرانیرا همسنگ و هم تراز با پ دشیشه ارانی یعنیو دودمان رسولان!  امبرانیهمچون قاتلان پ ،یقاتلان

 .یاله امبریقاتلان آنان را همچون کشندگان پ

ته السلام( آموخ هی)عل یبن عل نیعاشورا است که از رفتار حس امیپ ن،یو فداکار در راه خدا و د مانیدادن به افراد با ا تیشخص

شته، به جانبازان و آزادگان، به از جان گذ یانسان ها نیبه چن دیکه وارث فرهنگ جهاد و شهادت است، با یشود. جامعه ا یم

بماند و مشتاق،  یهمواره پرجاذبه و دوست داشتن ،ییخط خدا نیقائل شود، تا ا میعظ یحرمت ثارگران،یشهدا و ا یخانواده ها

 داشته باشد.

 

 

 توکل
 هیاست. توکل، تک از دشمنان و مشکلات دنیو حوادث، عامل ثبات قدم و نهراس دیقدرتمند و استوار در شدا یگاه هیتک داشتن

 یسلاما اتیکنند و در روا هیدهد که مومنان تنها بر خدا تک یدستور م میو نصرت و امداد اوست. قرآن کر یاله یرویداشتن بر ن

 شود. یم فیداشته باشد، خوار و ضع میو پشت گر تکاءخدا ا ریآمده است که هر که به غ

 یو هنگام خروج از مکه به سو دیراه بر برگز نیتنها با توکل بر خدا ا نه،یداز م شیالسلام( در آغاز حرکت خو هی)عل نیحس امام

گاهش خدا بود، نه نامه ها و دعوت  هیباز هم تک یکرد، ول اریآهنگ آن د انیکوف یبه دعوتنامه ها ییپاسخگو یکوفه، گرچه برا

 یباز نگشت و برا د،یرا شن لیمسلم بن عقمردم و شهادت  ییوفا یراه خبر ب انیم یوقت زین تجه نیمردم کوفه. به هم یها

 با توکل بر خدا، راه را ادامه داد. فیانجام تکل

 شیپ چیتوکل بود که ه نیخواهد برگردد. با ا یخواست که هر که م زیرو از آنان ن نیهمراه هم نبود. از ا ارانیتوکلش بر  یحت

و  هزیانگ انیداشت، ضمن ب نهیدر آغاز حرکت از مد فهید حنکه به برادرش محم یتیکرد در وص یدر عزم او خلل وارد نم یآمد

 فرمود: انیدر پا ام،یق نیاز ا شیهدف خو

 (35.)بیان هیتوکلت وال هیالا بالله، عل قیتوف ما



داد،  یکاروان م یکه خبر از سرانجام مرگ برا دیشن یرا از هاتف یالسلام(شعر های)عل نتیحضرت ز هیمیدر منزل خز یوقت

 (31است، خواهد شد.) ریرا به امام ابراز کرد. حضرت فرمود: خواهرم! آنچه تقد شیخو ینگران

 یداد، نگران یکاروان م یکه خبر از سرانجام مرگ برا دیشن یرا از هاتف یالسلام( شعر های)عل نبیحضرت ز هیمیمنزل خز در

 (33د.)است، خواهد ش ریرا به امام ابراز کرد. حضرت فرمود: خواهرم! آنچه تقد شیخو

 و انیکوف یشکن مانیکه خطاب به اصحاب خود و سربازان حر انجام داد، ضمن انتقاد از پ یسخنران کیدر  ضه،یمنزل ب در

کرد و چشم به خداوند  یازین ی( و از نصرت آنان اظهار ب38الله عنکم) یغنیآنان که به او نامه نوشته بودند، فرمود: و س رنگین

 دوخت.

اتکان و اعتماد به پرودگارش را در  نیبه درگاه خدا، ا یشیایحمله دشمن به اردوگاه امام، آن حضرت در نعاشورا با شروع  صبح

 کرد: انیب نیسخت چن شامدیو شدت و پ یهر گرفتار

 (31ثقه و عده....) یکل امر نزل ب یف یکل شده و انت ل یف یکل کرب و انت رجائ یف یانت ثق اللهم

 ونهنگی)عده( خواند و ا شیخو بانیو پشت تگریحما یروینفس )ثقه( و هم ن نانیو اطم یپشت گرم خدا را هم به عنوان عامل و

که خطاب به سپاه  یگرید یها ی. در سخنراندیآ یمتوکل بر نم یو آستانه شهادت، جز از روح ها یریمناجات در صحنه درگ

 ییول را بر خدا ابراز نمود: ان شیلحان است، توکل خونسبت به صا یو نصرت اله تیکه متضمن ولا یاتیکوفه داشت، با تلاوت آ

 (86.)نیالصالح یتولینزل الکتاب و هو  یالله الذ

 (86ت.)و باور اس هیروح نیبر ا یگریکرد که شاهد د انیو ربکم را ب یالله رب یتوکلت عل یدر روز عاشورا، جمله ان یدر خطبه ا و

لسلام( ا هی)عل دالشهداءیجنگ با س یرا برا انیکوف یآمادگ یو یوقت ،یه مشرقدر برخورد با ضحاک بن عبدالل زیطول راه ن در

 بود: نیاعلام کرد، تنها پاسخ امام ا

 (82.)لیالله و نعم الوک یحسب

افتاده، بود در آنجا  نیخورده بر زم زهیو ن یزخم یهمراه او بود. وقت زیحضرت ن اتیلحظات ح نیخصلت برجسته در آخر نیا

 زد: یتوکل بر ذات قادر متعال دم م نیاز ا شیو عارفانه با معبود خومناجات بلند 

 (83)ایکاف کیو اتوکل عل فایبک ضع نیاستع

خورد، هم در  یبه چشم م هینامه اش به محمد حنف تیدر وص نه،یآمدن از مد رونیتوکل بر خدا، هم در آغاز ب هیروح نیا

 نیآمده... در ع شیپ یو بحران ها دیراه و در اوج شدا نیدر طول ا تیهادر مبدا و ن یدر قتلگاه. توکل اتیلحظات ح نیواپس

از عمل و استفاده از  ینهضت فراهم ساخته بود، تا توکلش جدا انیدر جر زین را ستهیشا داتیحال همه مقدمات لازم و تمه

 توکل! نیاست مفهوم راست نیامکانات در راه هدف نباشد؛ و که ا



و  مانیو پش میبه کار بست م،یکه از نهضت عاشورا آموخته بود یدفاع مقدس، درس توکل یو سال ها ران،یا یانقلاب اسلام در

له ال یموجود. حضرت امام )صل یسلاح ها ای ینیرزمیز ریذخا ای یاسیس ینه گروه ها م،یدانست یپشتوانه خود را فقط خدا م

 فرمود: یمتوکل بود که م بر خدا و زبان امت لصانهتوکل خا نیا یو آله و سلم( مناد هیعل

ت که اس یکه آن روز، روز دیبدان م،یسلاح گذاشت یاوری م،ینفت گذاشت یو رو میخودمان را از خدا برداشت یروز اتکا کیما  اگر

 (84رفت.) میما رو به شکست خواه

 فرمود: گرید یدرجا و

 د،یکن یم یزیغلبه به هر چ د،ی. اتکال به خدا بکناست.. چیقدرت ها در مقابل قدرت خدا ه د،یهمه کارها اتکال به خدا کن در

دا بود؛ اتکالش به خ نکهیا یفرد بود در مقابل همه دشمن ها با اتکال به خدا غلبه کرد بر همه... برا کیاسلام با آنکه  غمبریپ

 (85شما همراه باشد، فرشتگان با شما همراه باشند.) باپشت سر شما،  نیام لیجبرئ

 

 با نفس جهاد
 و فداکردن اینفس و خشم و شهوت و حب دن ینفس و کنترل هوا اتیمبارزه با تمن ،یرونیو دشوارتر از جهاد و دشمن ب ربرت

 در راه خواسته خدا است. شیخو یخواسته ها

 ثواب است؛ چون یب ایثمر  یهم ب نیاست و بدون آن، ا یرونیجهاد با دشمن ب یبنا ریو مجاهده با نفس، ز یخود ساختگ نیا

 آورد. یدر م ییتقوا یعجب، غرور، ظلم و ب ا،یر از رس

 اتیه تمنک یشود و کس یم روزیپ زین رونیمختلف ب یباشد، در صحنه ها روزینفس، پ یو غلبه بر هوا یکه در جبهه درون یکس

 هی)عل ریت امحضر ریزند و به تعب یم نیمهار، بر آورده سازد، نفس سرکش انسان را بر زم یو ب ختهیرا لجام گس شینفس خو

 (81افکند.) یالسلام( او را به آتش م

ود. از نب کیو شر لیآنان دخ زهیدر انگ یهوا و هوس چیحضور داشتند که اهل جهاد با نفس بودند و ه یصحنه عاشورا، کسان در

 شدند. وزریشدن و... پ ابیو کام دنینوش ستن،یو رفاه، ماندن و ز تیمال، مقام، شهوت، عاف یرو، بر جاذبه ها نیهم

( 83بن قرظه در جبهه عمر سعد.) یالسلام( بود و برادرش عل هی)عل نیکربلا، در جبهه امام حس یاز شهدا ،یقرظه انصار عمربن

امام،  ارانیدر صف  رانهیاز امام نشود و دل تیدر حما یاو سبب شد که هرگز محبت برادرش، سبب سست یاما خودساختگ

 و مبارزه کند. یستادگیا

امام به او رخصت داد که کربلا را ترک کند  نکهیشده بود. با ا ریاس یدر سپاه امام بود. فرزندش در مرز ر یبشر حضرم بن محمد

حل کرده بود. حاضر نشد امام را ترک کند  ،ینید یبرود او مساله علاقه به فرزند را در راه هدف رشیآزاد کردن فرزند اس یو در پ

 (88و وفا نشان داد.)

 یراخواست ب یکه م ینکرده بود. در کربلا هنگام یبود. نامزد داشت و هنوز عروس انییاز عاشورا گرید یدیلال، شهبن ه نافع

جهاد  زهیرا متزلزل کند، و انگ یبود که هر جوان یصحنه کاف نی. استیرود، همسرش دست به دامان او شد و گر دانینبرد به م



 نیبر ا دهد، حیرفتن ترج دانیهمسرش را بر م یاو را خواست که شادمان زیالسلام( ن هی)عل نیسرا از او سلب کند. با آنکه امام ح

رفت  دانیرا چه بدهم؟ آنگاه به م امبرینکنم، فردا جواب پ یاری! اگر امروز تو را امبریپسر پ یو گفت: ا افتیغلبه  یمحبت بشر

 (81شد.) دیتا شه دیو جنگ

امام، به فرات رفتند. نگهبانان  یها مهیخ یآوردن آب برا یبرا یهلال همراه جمع عطش در کربلا، نافع بن یاز شب ها یکی در

تشنه  ارانشیو  نی. گفت: محال است که حسیآب ببر یامام، حق ندار یبرا یول یخودت آب بخور یتوان یفرات گفتند: م

 (16باشند و من آب بنوشم!)

خانواده  یامام به او فرمود: شهادت پدرت مسلم برا ،ی. بنا به نقلدینگرفت و ج دانیبه م ل،یکربلا، عبدالله پسر مسلم بن عق در

رت را بر آخ ایکه دن ستمی. گفت: به خدا سوگند، من از آنان ندیرو رونیمعرکه ب نیو از ا ریشما بس است، دست مادرت را بگ

 (16.)نمیبرگز

امام  یگتشن یآور ادیآب برد اما با  ریت شد، دست به زفرا عهیتشنه لب وارد شر یالسلام( روز عاشورا، وقت هی)عل یبن عل عباس

 (12آمد.) رونیو تشنه ب دیو ننوش ختیآب ر یآب را بر رو ت،یو اهل ب

علقه به فرزند با همسر را در  یکیدهد.  یجهاد نفس نشان م دانیرا در م انیعاشورائ یروزیاز پ ینمونه ها هر کدام جلوه ا نیا

مام، خود پس از ا یبر زندگ یگرید رد،یگ یم دهیخود را در مقابل عطش امام، ناد یتشنگ یکید، کن یعشق به امام، ذبح م یپا

 کند. جادیا یمانع فیتکل یو ادا فهیدهد که درد و داغ شهادت پدر بر انجام وظ ینم ازههم اج یکیکشد، و  یخط بطلان م

خبر  ندهیاز شهادت آ ارانشیامام به  یوقت رند،یپذ ینم دهند و آنان یامان نامه م شنهادیو برادرش، پ یبر عباس بن عل یوقت

را  لیدهند تا مسلم بن عق یرا در کوفه، تحت فشار قرار م یهان یشوند، وقت یآنان حاظر به تنها گذاشتن امام نم یدهد ول یم

ام( در عاشورا دست به السل هی)عل نیامام حس یدهد، وقت ینم لیمسلم را تحو یول ردیپذ یدشمن دهد و او شهادت را م لیتحو

 (13کند تا آغازگر جنگ نباشد،) یزند و مقاومت م ینبرد نم

ند، از ک یمنع م رنگین یو از رو رانهیکه از ترور غافلگ امبریپ ثیآوردن حد ادیبه خاطر  ،یدر خانه هان لیمسلم بن عق یوقت

السلام( به خاطر دستور برادر، آن  هی)عل یکبر نبیز ی( وقت14کند،) یرا ترک م یخانه هان اد،یز نیتا ا دیآ یم رونینهانگاه ب

صحنه ها و حادثه ها، همه نشانه جهاد  نگونهیاز ا یاری( و بس15دهد،) یچاک نم بانیو گر کند یرا تحمل م بتیهم داغ و مص

 السلام( در نهضت عاشورا است. هی)عل نیو همراهان امام حس ارانیبا نفس 

اشند، نفس نداشته ب یخالص باشد، هوا شانیها تیکه ن دیمبارزه با ستم بگذار دانیدم در مق یاست که کسان نیعاشورا ا درس

برده باشد تا بتوانند در  نیرا در وجود خود از ب ایو محبت دن یویو تعلقات دن یخواه استیو شهرت و ر یبه قدرت طلب لیم

ردن مبارزه و هدف و خطر افتادن در دام و دامن نفس باشند، و گرنه، خوف رها ک اشتهخط مبارزه ها، ثبات قدم و استقامت د

 است. یآماده باق

حق باشد و خود را وقف خدا و راه او کرده  نید بندیداند که پا یرا م نیصالح، ا یشوایپ یها یژگیالسلام( از و هی)عل نیحس امام

 (11ذات الله.) یالحق و الحابس نفسه عل نیباشد؛ الدائن بد

 :دیفرما یمامت )قدس سره(  امام



 (13.)دیاز احکام خدا کن تیکه تبع نیخود ساختن به ا د،یکن امیق دیتا بتوان دیخودتان را بساز دیبا

 (18.)دییالله نما میالله و دفاع از حر لیسب یجهاد ف دیتوان ینم د،یخود نباش ینفسان یو هواها شتنیدر بند خو تا

جبهه  در نهضت و ستهیشرکت شا قیتوف یکه کسان میدفاع مقدس، شاهد بود یانقلاب و مبارزات مردم و سال ها خیرا در تار نیا

 بودند. دهیرس تیو موفق یرویجهاد با نفس به پ دانیداشتند که در م

 است. نیهم زین ندگانیبه آ امشانیعاشورا، همه مجاهدان با نفس بودند. پ یشهدا

 

 شجاعت
واژه، در مسائل  نیکاربرد ا شتری( ب11استوار داشته باشد.) یها، دلها و خطر یآن است که انسان در برخورد با سخت شجاعت

 و صلابت اراده یقلب یروین نیبا دشمن در جنگ ها است. ا ییارویاز رو دنیدر نبرد و نهراس فیمبارزات و جهاد و برخورد با حر

به مقابله و نبرد بپردازد، هم از  ازینشود که انسان هم از گفتن حق در برابر ظالمان نهراسد، هم هنگام  یو قوت روح، سبب م

هراس،  یها نهیرغم وجود زم یهراسند، شجاعت آن است که انسان عل یکه اغلب مردم م یینهراسد. درجا یو جانباز یفداکار

 باشد. داشتهحق و درست  یریگ مینترسد و خود را نبازد و با غلبه بر مشکلات، تصم

شجاعان در نبرد بوده است و همه درهم شکستن ابهت طاغوت  یریدل ونیجهاد، مد یادانهیم یهاینیرشادتها و حماسه آفر همه

از مظاهر آشکار  یکیاز مرگ،  دنیبا آنان نهفته است. نترس ییارویدر شجاعت افراد مصمم در رو زیجابر ن یها و قدرت ها

 .نندیافریماندگار ب یکشاند تا حماسه ارا به نبرد عاشورا  ارانشیالسلام( و  هی)عل نیعامل، امام حس نیشجاعت است و هم

کردند و با طرح اوضاع آشفته عراق و  یبرخورد م یبا و یکرد و در طول راه کسان یامام از مکه به سمت کوفه حرکت م یوقت

ود که بالسلام( از مرگ  هی)عل نیامام حس یباک یترساندند، شجاعت و ب یسفر م نیبر مردم، او را از عواقب ا ادیابن ز یلایاست

 با سپاه حر، فرمود: خوردساخت. در بر یم یسفر را حتم نیا

 (666الموت.) خافیشان من  یشان سیل

 که از مرگ بهراسد. ستین یکس تیمن، موقع تیو موقع شان

 نی( سخن امام حس666کنم.) یاقرار م ایدهم و نه چون بردگان فرار  یم نانیفرمود که من نه دست ذلت به ا گرید ییدرجا

 نیا یهراس ی( نشان دهنده ب؟یترسان یمرا از مرگ م ای)آ یخاندان او در مواقع مختلف که ابالموت تخوفن گریالسلام( و د هی)عل

 خاندان از مرگ است.

ر د شیخو زیشورانگ یدر سخنران زیالسلام( ن هیزبان زد بود. امام سجاد )عل امبر،یهاشم و خاندان پ یشجاعت در بن خصلت

 نایو شجاعت را در زمره آن ها برشمرد: اعط م؛یبرتر گرانید زیداده شده و با هفت چ زید که به ما شش چفرمو د،یزیمجلس 

 (662العلم و الحلم و السماحه و الشحاعه...)



د مختلف عاشورا نشان دادن یدر صحنه ها ارانشیاو و  تیالسلام( و اهل ب هی)عل نیاست که امام حس یشجاعت نها،یاز همه ا بالاتر

 ارانی یشجاعت و رزم آور ایدر کوفه نبرد از خود نشان داد  لیکه مسلم بن عق یشود؛ مانند رشادت یمفصل م یخود کتاب که

ردان خ یب یزد: ا ادیاز سران سپاه کوفه خطاب به سربازان فر یکیهمه را برآورد و  ادیکه فر بودکربلا، آن چنان  دانیامام در م

ه آنان ب یکدامتان به هماورد چیاند، ه نیکه مرگ آفر یشرزه، با گروه رانیبا ش د؟یجنگ یم یبا چه کسان دیدان یاحمق! م

اش با سپاه مهاجم  یریو سپس درگ ادیدر مقابل ابن ز یازد فیعبدالله بن عف ی( دلاور663!)دیشو یکه کشته م دینرو دانیم

 یسانکرده اند: ک فیتوص نگونهیشجاع او را ا ارانیم( و السلا هی)عل نیها. دشمنان امام حس یریدل نیبه خانه اش و صدها نمونه ا

و آنان را از چپ و  اختندما ت یبر سواره ها نیخشمگ رانیبود، همچون ش رهایبر قبضه شمش شانیبر ما تاختند که پنجه ها

 (664افکندند....) یراست تار و مار کردند و خود را در کام مرگ م

ا نداشتند تا در مقابله ب یاز مرگ ترس دند،یجنگ یداشت. آنان که به عشق شهادت م در اعتقادشان شهیر انییعاشورا شجاعت

ا شجاعان ر نیبا ا یرزم فرد یارای. و چون ختندیگر یاز برابرشان م وستهیدشمن پ انیرو لشکر نیدشمن، سست شوند. از ا

حوادث کربلا به نام  انیاز راو یکیکردند.  ین مامام را سنگبارا ارانیاز دور،  ای ،کردند یفرد م کیبه  ینداشتند، حمله عموم

که فرزندان و خاندان و  دمیدر انبوه مردم را ند یمحاصره شده ا چی: به خدا سوگند! هدیگو یبن درباره قوت قلب امام م دیحم

با  ده بودند، اوو استوار و شجاع باشد. مردان دشمن، او را محاصره کر دلیقو یبن عل نیکشته شده باشند و همچون حس ارانشی

خود فرمان داد تا به  یبه سواره ها دید نیکردند. شمر چون چن یآورد و همه از چپ و راست فرار م یبر آنان حمله م ریشمش

و اصحابه  هتیو اهل ب ولدهمکثورا قد قتل  تیباران کنند: و الله مارا ریبشتابند و امام را از هر طرف ت ادهیپ یروهاین یبانیپشت

 (665السلام(....) هیجانانا منه )عل یو لا امض اربط جاشا

 جاء،یفرسان اله ن،یبطل المسلم لیاو اشاره شده است، از قب ارانیالشهدا و  دیمتعدد، به صفت شجاعت س یها ارتنامهیز در

 (661شجاعت و... ستوده اند.) شهیب رانیالغابات که آنان را به عنوان قهرمان مسلمانان، تک سواران نبرد، ش وثیل

 ریداده است. به تعب یبه مردم م یزیشهامت و ظلم ست ه،یالهام بخش شجاعت به مبارزان بوده است و محرم همواره روح عاشورا

که قدرت حق،  یشد ماه روزیپ ریکه خون بر شمش یآغاز شد، ماه یحضرت امام: ماه محرم ماه حماسه و شجاعت و فداکار

 یروزیراه پ خ،یکه به نسل ها در طول تار یزد، ماه یطانیش یجبهه ستمکاران و حکومت هاباطل را تا ابد محکوم و داغ باطله بر 

 (663را آموخت....) زهیبر سرن

 نیزند، سزاوار است که ا یکربلا موج م یعاشورا و در عمل و گفتار شهدا امیشهامت و شجاعت، در متن ق هیما نکهیتوجه به ا با

 یبن عل نیکربلا و شهادت حس یشهدا تیکه بر مظلوم یشود، تا علاوه بر اشک حیتشر شتریجوانان ب ژهیمردم، به و یمحتوا برا

در مواجهه با مشکلات و آن  نبیحضرت ز یشجاعت روح یادآوری. رندیدرس بگ زیآنان ن اعتاز شج زند،یر یالسلام( م هی)عل

 رد.آو یبار م ریشجاع و دل زین زمان، بانوان ما را ناو در کوفه و دمشق در مقابل جبرا نیآتش یخطابه ها زیهمه داغ و شهادت و ن

 و استقامت صبر
، در و استقامت لازم است. بدون صبر یداریبه هدف، پا دنیو غلبه بر مشکلات در راه رس یرونیو ب یدرون یمقابله با فشارها یبرا

 دیبا اورد،یدر ن یانسان را از پا یوا ،یها یوارده و دشوار یها بتیمص نکهیا ی. برادیمطلوب رس جهیتوان به نت ینم یکار چیه

و آنچه حماسه کربلا را به  میرو به رو هست یجلوه روح نیبا ا زیدر همه مراحل است و در عاشورا ن نیدعوت د ن،یصبور بود. ا

 .و همراهان او بود ارانیالسلام( و  هی)عل نیمقاومت امام حس هیو فتح رساند، روح یگذار ریو تاث یاوج ماندگار



 راه، فرمود: انیم یاز منزلگاه ها یکیکه مقاوم باشند. در  دیطلب یرا به همراه ییروهایاز آغاز ن امام

 (668عنا.) نصرفیمعنا و الا فل قمیو طعن الاسنه فل فیحد الس یعل صبریالناس! فمن کان منکم  هایا

 دارد همراه ما بماند، و الا باز گردد!ها را  زهیو زخم و ضربت ن ریشمش یزیمردم! هر کدام از شما که تحمل ت یا

و اسارت و و صدها خوف و خطر است، امام  یریو درگ یصحنه کارزار، همراه با زخم و ضربه و مرگ و تشنگ نکهیتوجه به ا با

ام و ام یدر خطبه ها یستادگیکار، بمانند، شعار ا تیصبورش تا نها ارانیرا صبر دانست، تا  یالسلام( شرط همراه هی)عل نیحس

زن ها و دختران  گریو د شیامام به همرزمان و خواهر خو دیاک یشود. از سفارش ها یم دهیشهداء د گریآن حضرت و د یرجزها

 در مرحله پس از شهادت، موضوع صبر بود. ژهیحاضر در صحنه، به و

 فرمود: شیخو ارانیبه  یعاشورا، در خطبه ا روز

 (661الدائمه.) میالجنان الواسعه و النع یتعبر بکم عن البوس و الضراء الالاکرام! فما الموت الا قنطره  یبن صبرا

شت به یدهد و به سو یعبور م یاست که شما را از رنج و سخت یکیبزرگ زادگان! چرا که مرگ، تنها  یا د،یو مقاومت کن صبر

 رساند. یم یشگیهم یگسترده و نعمت ها

د را خو بانیهرگاه که من کشته شدم، به خاطر من گر د،یاشت فرمود: بنگرکه حضرت خطاب به خانواده خود د یها هیتوص در

 (666.)دیو صورت مخراش دیچاک نده

شعار مقاومت  شیخو یدر رجزها زین ارانی( 666با زهم دعوت به صبر داشت: فاتقوا الله و اصبروا) اران،یعاشورا پس از نماز با  روز

. دیبه مجد و عزت صبر کن دنیرحمان و رس یکسب رضا یقحطان! برا یبن یگفت: ا یدادند. خالد بن عمر، م یسر م یداریو پا

 :اندخو یرجز م نیسعد بن حنظله چن

 

 ( 662لدخول الجنه) هایصبرا عل -و الاسنه  افیالاس یعل صبرا

 

 .میکن یها صبر م زهیو ن رهایبه بهشت، بر شمش دنیرس یبرا

 هی)عل یدهد. حضرت عل یم هیروح گرانیشود و هم به د یم شتریب تشبیکه صبر داشته باشد، هم تحمل درد و مص یکس

 کند. ی( مقاومت، فاجعه و حادثه ناگوار را آسان و قابل تحمل م663)عه؛یالفج هونیالسلام( فرموده است: الصبر 

در همه آنها خود را  یالسلام( وارد شد. ول هی)عل نیبر امام حس اران،یشهادت فرزندان و  بتیو مص یروح یضربه ها نیتر سخت

و شهادت همراهان  زانیو ذلت نداد. جملات آن حضرت در مورد صبر بر داغ عز میکرد تن به تسل یستادگینباخت و مقاومت و ا

که خواند و اشاره  یآماده کرده بود. هنگام خروج از مکه در خطبه ا شنهادهایپ نیتحمل ا یاخود را بر زیاست و از آغاز ن اریبس

خدا  ی( ما به رضا664)ن؛یاجور الصابر نایوفیبلائه و  یداشت، فرمود: نصبر عل شیشهادت خو ییشگویوادث و پح ندهیبه آ



 هیوصبانوان ت گریو د نبی. در شب عاشورا به خواهرش زدهد یپاداش صابران را به ما م زیاو ن م،یکن یاو صبر م یبر بلا م،ییرضا

کنم.  یم تیوص بتیو صبر بر بلا و تحمل مص یاله یند، اما من شما را به تقواشو ینم یقوم، جز به کشتن من راض نیفرمود: ا

 (665.)ستیدر آن ن یرا وعده داده و تخلف نیجدمان هم

احمد، فرزند امام حسن را  زی( و ن661...)یبیحب ایفراخواند اصبر  یاکبر را به تحمل و مقاومت در برابر تشنگ یعاشورا، عل روز

 (663)لایاصبر قل یبن ایبه صبر دعوت کرد  د،یتشنه خدمت امام آمد و آب طلب ،یکه پس از نبرد زین

 نی( در آخر668.)یتیاهل ب ایصبرا  ،یعمومت یبن ایخود را به صبر دعوت کرد اصبر  تیاز شهادت قاسم، عموزادگان و اهل ب پس

ء الله و قضا یعل یتراض دعوت کرد فاصبرو زبان نگشودن به شکوه و اع یاله ریبه صبر بر تقد زیرا ن نهیوداع، دخترش سک

 (661.)یلاتشنگ

 یبه گوش م یاله یصبر بر قضا نیافتاد بود. هم نیکه بر زم زین اتیدم ح نیخود آن حضرت در واپس یعرفان یزمزمه ها از

 (626له.) اثیمن لا غ اثیغ ایحکمک  یرب، لا اله سواک... صبرا عل ایقضائک  ی: صبرا علدیرس

ن، بودن و به حساب خدا گذاشت یاله ریتقد میو تسل اریداشتن صبر و از کف ندادن قرار و اخت ز،ین بتیمص کین بازماندگا در

بازمانده بالا باشد  کی مانیسازد، بخصوص آنجا که ا یرا آسان م زانیهم پاداش بزرگ دارد، هم تحمل داغ شهادت و فقدان عز

دش مانده بود، دو فرزن نهی( که در مدنبیرد. عبدالله بن جعفر )همسر حضرت زنب نیاز ب ض،و اعترا یصبر یرا با ب شیو اجر خو

 یو صبر والا، داغ دو جوان را تحمل م مانیزدند. اما او با ا یبه او زخم زبان م یشدند. برخ دیشه نیدر کربلا در رکاب امام حس

ازد آن است که آن دو، در کنار برادرم و پسر س یتحمل م بلدو فرزند را بر من آسان و قا نیگفت: آنچه شهادت ا یکرد و م

نار او نشان دادند و در ک یکه نسبت به او مواسات و از جان گذشتگ یالسلام( کشته شدند، در حال هی)عل یبن عل نیحس میعمو

 (626صبر و مقاومت کردند.)

 یها تنامهاری. در زدیارزشمند به ثبت رسمقام و خصلت برجسته و  کیکربلا و بازماندگان آنان به عنوان  یشهدا یداریو پا صبر

اهدهم : فجمیکن یالسلام( عرض م هی)عل نیامام حس ارتیشده است. در ز ادیکه صابر بدوند  یآن شهدا، از آنان به عنوان مجاهدان

 (622طاعتک دمه.) یفسفک  یصابرا محتسبا حت کیف

ها به خاطر خدا و به  یخاطر صبر و احتساب )تحمل سخت او به یبرا یالسلام( درخواست اجر اله هیحضرت عباس )عل درباره

 (624الناصر....) یکه: فنعم الصابر المجاهد المحام ریتعب نیا زی( و ن623حساب او و خالصانه( مطرح است.)

انقلاب به  دنیها نبود، اگر امام امت در راه رس یمردم در مبارزه و تحمل شهادت ها و دشوار یداریاگر پا ز،ین یانقلاب اسلام در

کردند، هرگز انقلاب و  یرا تحمل نم دیکرد و اگر امام رزمندگان اسلام در جبهه ها، آن همه تلفات و شدا یمقاومت نم یروزیپ

 .دیرس ینم یروزیجنگ به پ

 بنیزاز صبر  زین یشهدا یخانواده ها ییبایو شک یکربلا آموزگار مقاومت بود و قهرمان عاشورا، الهام دهندگان صبور حادثه

 را با الهام از کربلا تحمل کردند. شیآموختند و پدران و مادران و همسران. داغ جوانان خو یصبور یکبر

 :دیفرما یکرده، م شیآنان ستا یداریدر برابر حملات دشمن به شهرها، از صبر و پا رانیصبر و مقاومت ا میامت، در ترس امام



به  شیخو یمردیو پا یداریکه با استقامت و پا رانیو اسرا و جانبازان بر ملت ا نیشهدا، مفقود زیعز یباد بر خانواده ها مبارک

 یافکند و نه از محاصره ها و کمبودها به فغان م یابر قدرت ها آنان را به هراس م دیموصوص مبدل گشته اند که نه تهد یانیبن

 یلیابر قدرت ها و سازش و صلح تحم یت و نوکرذل یمقاومت و صبر، بر حضور در کاخ ها مهیخ دربا عزت را  ی... زندگندیآ

 (625دهند.) یم حیترج

 کردند؟ یصبر سپر هیسرما نیعراق را، جز با هم یسخت و تلخ اسارت در زندانها یمگر سال ها ز،ین زیعز آزادگان

 

 عزت
مت صلابت نفس، کرا ،یرینشدن، شکست ناپذ یرونیمقهور عوامل ب یبه معنا ،یجمع هیروح ای یچه به عنوان خصلت فرد عزت

ند، شود. آنان که از عزت برخوردار یعزاز گفته م ر،یسفت و سخت و نفوذناپذ نیاست. به زم تیو حفظ شخص یروح انسان ییو والا

 یجان م یگاه ش،یحفظ کرامت خود و دومان خو یکنند، و برا ینم ریو حق زشت یدهند، کارها یو دنائت نم یتن به پست

 بازند.

افران شدن و اطاعت از ک گانیفروما میبار منت دونان رفت و تسل ریو ز یحمل سلطه باطل و سکوت در برابر تعدو ت یریپذ ستم

 .ردیگ یو حقارت روح سرچشمه م یو فاجران، همه و همه از ذلت نفس و زبون

 (621قرار داده است.) مانیو صاحبان ا امبریخود پ یاست و عزت را برا زیعز خداوند

و  یگیو فروما یمسلمان و مومن حق نداده اند که خود را به پست کینکوهش شده و به  ید، از ذلت و خوارمتعد ثیاحاد در

 السلام(: هی. به فرموده امام صادق )علفکندیذلت ب

 (623...)لایذل کونیآن  هیال فوضیالمومن امره کله و لم  یالله فوض ال ان

 باشد، به او واگذار نکرده. لیذل نکهیا یمومن را به خودش واگذاشته، ول یهمه کارها خداوند

 که خدا فرموده است عزت از آن خدا و رسول و مومنان است. چرا

وان ت یمومن نم نیاز د یتوان کند ول یم شهیمومن سرسخت تر از کوه است؛ کوه را با کلنگ و ت ل؛یاست، نه ذل زیعز مومن

 جدا کرد! یزیچ

ر د یرا نکشد. حت گرانینداشته باشد و مناعت طبع داشته و منت د یگریال دمومن در آن است که چشم ظمع به م کی عزت

اشد. ب یهمراه با منت و ذلت و خوار رد،یآب بگ یبا وجود آب، آنجاست که اگر انسان بخواهد از کس ممیاز موارد جواز ت یکیفقه، 

 (628را تحمل نکند.) یگریاز د ندیکند و ذلت آب طلب ممیوضو، ت یبه جا دتوان یگونه موارد نمازگزار م نیدر ا

کنند و به زور هم شده، آنان را وادار به گردن نهادن  لیرا بر آل محمد تحم شیبا خو عتیخواستند ذلت ب یم هیام یبن دودمان

 شهادت و اسارت. متیبار آن نرفتند، هر چند به ق ریبود و آل الله ز ینشدن یزیچ نیکنند و ا دیزیبه فرمان 

 



 ورود  ستشیما ن رتیو اندر کنام غ -ما ذلت است دور  آستان همت از

  ودیق نیا میکه نخواه یمرگ! همت یا -زور برده اند  یما گمان بردگ بر

 

رد و ضمن ک یشمردن آن، آن را نف لانهیالسلام( مطرح کرد، حضرت با ذل هی)عل نیرا با امام حس دیزیبا  عتیب نه،یمد یوال یوقت

کند! در  ینم عتیچون او ب یهمچون من، با شخص ی( کس621مثله) بایلا  یفرمود: فمثل د،یزی یها یها و آلودگ یشمردن زشت

 فرمود: نشد میتسل شنهادیبا رد پ گرید یجا

 (636)لیاعطاء الذل یدیب کمیاعط لا

 با شما نخواهم داد: عتیدست ب لانیذل همچون

 فرمود: ینبرد، ضمن سخنان عهیعاشورا در طل صبح

 (636کنم.) دارید شیخدا را آغشته به خون خو نکهیتا ا رفت،یشدن( نخواهم پذ میخواهند )تسل ینچه را از من مخدا قسم آ به

 د:فرمو عت،یشدن و ب میبر تسل یمبن ادیدر کربلا، خطاب به سپاه کوفه، در رد درخواست ابن ز یگریخطابه پرشور د در

پاک  یرا خدا و رسول و دامان ها نی. ارمیکه من جانب ذلت را بگ هاتیهقرار داده،  ریکشته شدن و ذلت مخ انیمرا م اد،یز ابن

 (632داد.) مینخواه حیترج مانهیرا بر شهادت کر گانی. هرگز اطاعت از فرومارندیپذ یو با عزت نم رتمندیغ یعترت و جان ها

 یف هایمن ح ریعز خ یوست که: موت فسخن ا نیدانست. ا یبا ذلت م یالسلام(، مرگ با عزت را بهتر از زندگ هی)عل نیحس امام

آورد که، مرگ، بهتر از ننگ است؛ الموت  یجنگ بر زبان م دانیخود روز عاشورا در م یمفهوم را در رجز خوان نی( و هم633ذل)

 (634من رکوب العار.) یاول

خوانده، در آخر آن فرمود:  یلفتا یو ما بالموت عار عل یکه با مطلع سامض یپس از برخورد با سپاه حر، در شعر گر،یمورد د در

 را ذلت بار خواند و سپس افزود: گرانیتحت فشار د یزندگ ان،ی( که با ب635مرغما) شیبک ذلا آن تع یکف

 یجاودانه است و زندگان یبه عزت است. مرگ در راه عزت، زندگ دنیرس یراه برا نیندارم. مرگ، راحت تر یاز مرگ، باک من

است که از ترس مرگ، ظلم را تحمل  نی! همتم بالاتر از ایچه گمان باطل ؟یترسان یت. مرا از مرگ ماس اتیح یذلت بار، مرگ ب

رف مرا شکوه و عزت و ش دیتوان یشما با کشتنم نم ی. مرحبا به مرگ در راه خدا. ولدیبکشکه مرا  دیتوان ینم نیاز ا شیکنم. ب

 (631از مرگ؟) ی. چه هراسدیببر نیاز ب

نه و برادرانش نمو یعباس بن عل یاز سو اد،یبود. رد کردن امان نامه ابن ز زین ارانشید، در فرزندان و برادران و عزتمن هیروح نیا

 شمر! لعنت خدا بر یوضع ممکن: مرگت باد ا نیتر حیو صر نیدتریامان بود، آن هم با شد رفتندیپذ یآن بود. اگر امان او را م

( السلام هی)عل نیبرادرمان حس یاریو از  میو ستم بنه انیکه گردن به اطاعت طغ ییگو یخدا، م دشمن یتو و امان تو باد. ا

 (633)م؟یدست بردار



 دشونیپ یادآوریخود و  یخواند، ضمن معرف ینبرد م دانیکه در م یرا داشت. در رجز هیروح نیهم زیالسلام( ن هیاکبر )عل یعل

لا  حاکم ما نخواهد بود: تالله یکس نینتقاد کرد و فرمود: به خدا سوگند، چنخدا، از حکومت نا پاک زاده بر مسلمانان ا امبریبا پ

 عترت رسول خدا دانست. ی( و تن سپردن به حکومت آنان را ننگ برا638)یابن الدع نایف حکمی

 نیو کمترعزت آل الله را پس از عاشورا، هر چند در قالب اسارت، حفظ کردند  ز،یالسلام( ن هی)عل دالشهدایحضرت س خاندان

امام سجاد  یآن دودمان باشد، از خود نشان ندادند. خطبه ها یکه نشان دهنده ذلت و خوار یریموضعگ ایعکس العمل  ایحرف 

 یهایدندان شکن داد. و گستاخ یپاسخ یرا در کوفه، با عزت و سربلند ادیابن ز زیرآمیسخنان تحق نبیالسلام( و حضرت ز هی)عل

سخن  نیو با گفتن ا دیخواند، او را به محاکمه کش دیزیکه در کاخ  یغیجواب نگذاشت و در خطبه بل یب زیدر کاخ شام را ن د،یزی

و تو کرامت و عزت  میشو یو خوار م فیخف دنمانیکش یو آن سو یسو نیکردن ما و به ا ریبا اس یکرده ا الیخ د،یزی یکه ا

( 631از دامان تو زدوده خواهد شد...) تیجنا نیو نه ننگ ا ردیم یم ما یشود و وح یما محو م ادی... به خدا سوگند، نه ؟یابی یم

 نکاسته است. یاز شکوه و عزت و کرامت خاندان وح یو حکومت ذره ا دیزیبه 

 

 و حجاب عفاف
ن و ز یحفظ عفت و پاکدامن یاست که برا ایاز احکام دن یکی زیشود. حجاب ن یم نیعفاف او تام هیزن، در سا یانسان کرامت

آن حجاب  هیبود. در سا ینید یارزش ها یایاح یشده است. نهضت عاشورا برا عیتشر یاخلاق یها یحفظ جامعه از آلودگ زین

و دودمان رسالت، چه با سخنانش، چه با  یکبر نبیالسلام( و ز هی)عل نیو امام حس افتیخود را  گاهیجا زیو عفاف زن مسلمان ن

 ،یاجتماع ریرسالت و خط یو ادا میمشارکت در حماسه عظ نیزنان در ع یگشتند. بارگوهر ناب  نیآور ا ادی ش،ینحوه عمل خو

 متانت و عفاف را هم مراعات کردند و اسوه همگان شدند.

اک چ بانیفرمود که اگر من کشته شوم، گر هیو به دخترش، فاطمه، توص شیالسلام( بن خواهران خو هی)عل یبن عل نیحس

حالات، در شان خاندان قهرمان آن حضرت نبود، بخصوص  نگونهی( ا646.)دییمگو دهیناروا نکوه و سخنان دیصورت مخراش د،ینزن

 که چشم دشمن ناظر صحنه ها و رفتار آنان بود.

 اکبر را فرستاد که آنان یبرادرش عباس و پسرش عل دیبلند دخترانش را شن هیگر ،یآن حضرت صدا یلحظات، وقت نیآخر در

 (646رامش دعوت کنند.)و مراعات آ یرا به صبور

اسلام بود. امام  یمتانت بانو ینمونه عمل نب،یکربلا و حضرت ز یحجاب همسران و دختران شهدا تیتوام با عفاف و رعا رفتار

را  یگفت: مرد مسلمان و پاکدامن ادیتوانست، مراقب حفظ شوون آن بانوان بود. در کوفه به ابن ز یتا م زیالسلام( ن هیسجاد )عل

 (642!)ییتقوا هلزنان بفرست، اگر ا نیاهمراه 

گذرعمرسعد نزد زنان و دختران امام شهدا افتاد، زنان بر  یالسلام( وقت هی)عل نی: پس از کشته شدن امام حسدیمف خینقل ش به

ان خود را آن لهیو از او خواستند که آنچه را از آنان غارت شده به آنان بازگردانند، تا به وس ستندیزدند و گر ادیسر او فر

 (643بپوشانند.)



 تنشیالسلام( در گفت گو با خانواده اش آنان را به حجاب و عفاف و خو هی)عل نیبن طاووس، شب عاشورا امام حس دینقل س به

طاقت و صبر شد و به صورت خود زد، امام به او فرمود: آرام باش،  یب ،یکبر نبیز ی( روز عاشورا وقت644کرد.) هیتوص یدار

 (645مکن.) درازگروه را نسبت به ما  نیت ازبان شمات

 یبکر بن وائل از بانوان حرم دفاع کرد و خطاب کرد که: ا یاز بن یها و غارت آنچه آنجا بود، زن مهیحادثه حمله دشمن به خ در

 (641)د؟ینگر یبرند و شما م یرا م شانیکنند و جامعه ها یرا غارت م امبریدختران پ ایآل بکر بن وائل! آ

شود. ام کلثوم  تیشود، حفظ و رعا یتا آنجا که م امبریپ تیعفاف و حجاب اهل ب میو خواهران امام، مواظب بودند تا حر راندخت

ان داشته باشد. و از آن یکمتر یکه تماشاچ دیوارد کن یاز در دیکن یما را وارد شهر دمشق م یگفت: وقت رانیبه مامور بردن اس

فاصله بدهند تا نگاه مردم به آنها باشد و حرم رسول الله را  تیاهل ب یکجاوه ها انیاز م راشهدا  یدرخواست کرد که سرها

 (643.!)میحال تماشا کردند، خوار شد نیتماشا نکنند و گفت: از بس که مردم ما را در ا

رمسرا خود را در ح زانیکن از عدالت است که ای! آدیزی یبود که: ا نیا د،یزیالسلام( به  های)عل نبیحضرت ز دیشد یاعتراض ها از

را  انشیحجاب آنها را هتک کرده، چهره ها ،یگردان یشهر به شهر م ریرا به صورت اس امبریو دختران پ ینگاه داشته ا دهیپوش

 (648کنند؟!) یبه صورت آنان گناه م کیکه دور و نزد یا دههمگان قرار دا دیدر معرض د

 شیالسلام(، نسبت به حجاب و عفاف خو هی)عل نیکته است که هم خاندان امام حسن نینمونه ها نشان دادن ا نیاز نقل ا هدف

مردم  یرا نگاه نداشته و آنان را در معرض تماشا امبریحرمت عترت پ میکه حر نیمواظبت داشتند، و هم از رفتار دشمن در ا

 .ندکرد یقرار داده بودند، بشدت انتقاد م

امن و زن پاکد کیدقت، نسب به حفظ شان و مرتبه  تیبردند، با نها یآنان را م یدربار به یدست دشمن و از دربار ریآنکه ز با

 یو دفاع از اهداف شهدا باز نم نییافشارگرانه و انجام رسالت و تب یها یسخنران زیمتعهد مراقبت داشتند. و در همان حال ن

 است. طیبانوان در همه دوران ها و همه شرا یبرا یدرس نیمراعات حجاب و عفاف. و ا نیع رد ،یاسیس یماندند. حرکت اجتماع

 فیبه تکل عمل
نسبت به آن چه  ،یو اجتماع یفرد یو کارها یتوان شناخت که در همه ابعاد زندگ یم نجایمسلمان را از ا کیبودن  یمکتب

 ایان باشد انس یه قلبکند. ممکن است مطابق خواست یمختلف فرق م طیدر شرا فیاست، متعبد و عامل باشد. تکل ینید فهیوظ

د طبق خواسته او باش دیبا زینه مسلمان چون در برابر خداوند تعهد سپرده است، عملکرد او ن ایمخالف، مورد پسند مردم باشد 

 فهیاست؛ چون در انجام وظ روزیصورت، هر چند به ظاهر شکست هم بخورد، پ نینکند. در ا فیعمل به تکل یرا فدا زیچ چیو ه

 ه است.نکرد یکوتاه

به  میقرآن کر ریکنند. به تعب یم یروزیحاکم باشد، همواره احساس پ یافراد انیدر جامعه و م یوقت فیعمل به تکل فرهنگ

برسند، هر دو صورت  یاسیو س ینظام یروزیو در مبارزات هم چه کشته شوند چه به پ ابندی ی( دست م641)نییالحسن یاحد

 آنان خوب است. یبرا



ود و ب فهیعمل به وظ یاز جلوه ها یکی زیعمل کردند. حادثه عاشورا ن فیطبق تکل یمختلف اجتماع طیشرا در عه،یش امامان

سکوت،  ای ادی. فریقرآن یارهایو مع نید یکرد، البته در چهارچوب کل یم نییها تع نهیو شناخت زم طیشرا یرا هم اقتضا فیتکل

 بود. فیتکل نیتابع هم زیقعود امامان ن ای امیق

که به اهل بصره نوشت،  یدر نامه ا یدانست، ول یرا حق خود م یالسلام(، امام بر حق بود و خلافت و رهبر هی)عل نیحس ماما

که  یدر حال م،یداد تیبه آن رضا میو ما به خاطر آنکه تفرقه امت را خوش ندانست دندیخود برگز یفرمود: قوم ما حکومت را برا

( همان 656که آن را بر عهده گرفته اند.) میهست یتر از کسان ستهیشا ،یبه خلافت و رهبر ماکه  میدان یم امبریما خاندان پ

 امیق و دست به ستیز هیرا تحمل نکرده، ده سال در حکومت معاو دیزیلحظه هم حکومت  کیالسلام( که  هی)عل یبن عل نیحس

که  یامیاست. در ا یمقدس و ستودن اریبس نیه حکم دب نمسلما کیدو دوره، متفاوت بود. تعبد  نیامام در ا فینزد، چرا که تکل

را  ادیبه خانه او آمد. نقشه ترور ابن ز یهان ادتیبه عنوان ع ادیابن ز یپنهان بود، روز یدر کوفه و در خانه هان لیمسلم بن عق

 ؟یا او را نکشتچر دندیپرس یت. وقترف رونیاز خانه ب ادیو ابن ز امدین رونیبرنامه از نهانگاه ب یاجرا یمسلم برا یبودند، ول دهیکش

 مانیکه ا برامیپ ثیحد ادیآنکه به  گرید رد،یخوش نداشت که قتل در خانه او انجام گ یهان نکهیا یکیسبب شد؛  زیگفت: دو چ

 (656بازدارنده ترور است.)

 حتیجمله ابن عباس او را نص از اصحاب، از یبعض د،یآ رونیکوفه ب یخواست از مکه به سو یم یالسلام( وقت هی)عل نیحس امام

 ریخ یدانم تو از رو یالسلام( به او فرمود: با آنکه م هی)عل نیامام حس ی. ولستیکردند که رفتن به سمت عراق، صلاح ن یم

پس از ملاقات با فرزدق و گزارش  زی( در منزل صفاح ن652خود را گرفته ام.) میتصم ناما م ،ییگو یم نیو شفقت چن یخواه

 را فرمود و سپس به حرکت خود ادامه داد: ریام از اوضاع نامطمئن کوفه، حضرت زاو به ام

شکر،  یادا یو از او برا مییگو یسپاس م شینازل شود، خدا را بر نعمت ها میدار یبر همان چه که دوست م یاله یقاض اگر

و درونش تقوا باشد، از حق تجاوز  تشیه نک یمانع شد، پس کس میدار دیما و آنچه ام انیم یاله ریو اگر تقد میخواه یکمک م

 (653نکرده است.)

و نفر د یبود. وقت یهر چه که باشد، راض جهیکرده بود، نت ایمه فیهمه نشان دهنده آن است که امام، خود را برانجام تکل نهایا

و به  دمیخدا را د امبریر خواب، پسفر بازش دارند، حضرت فرمود: د نیاو امان نامه آوردند تا از ادامه ا یمکه برا یوال یاز سو

 (654.)یکان اول یبامر انا ماض له، عل هایبه سودم... امرت ف ایباشد  انمیآن خواهم رفت، به ز یکه در پ افتمیفرمان  یزیچ

 السلام( فرموده است: هی)عل نیدر هر دو صورت. امام حس یروزیاست و احساس پ فیاز تکل تیهمان تبع ن،یا

 (655ما اراد الله بنا، قتلنا ام ظفرنا.) رایخ کونیآن  ارجو

 .دمیگر روزیچه پ م،یباشد، چه کشته شو ریما اراده فرموده است، خ یآنچه خدا برا دوارمیام

 فرمود: یفرهنگ م نیامت بر اساس هم امام

 (651.)میروزیاست... ما در شکسته شدن و کشتن پ روزیاو سعادت است، پ یکه شهادت برا یملت



آمدن به کوفه کردند و وعده نصرت و  یو از او دعوت برا دیالسلام( رس هی)عل نیمردم کوفه به امام حس یاپیپ یها نامه یوقت

 تیآن دعوتنامه ها و اعلام حما یدانست مردم کوفه چگونه اند، ول یکرد که برود. هر چند م فیدادند، امام احساس تکل تیحما

 به آنان فرمود: یحر که راه را بر او بستند، حضرت در ضمن خطبه اآور بود. پس از برخورد با سپاه  فیها تکل

ه: ک دیرس تانیمگر پس از آنکه نامه ها و فرستاد ها امدمیشما ن شیعذر آوردن به درگاه خدا و نزد شما بود. من پ یبرا آمدنم

 یبرم د،یخواه یو نم دیگر خوش ندارکه آمده ام، و ا د،یشیو سخن خو مانی... اگر بر سر پمیندار ییشوایکه ما پ اینزد ما ب

 (653گردم.)

در راه  یاله فیگونه بودند و به خاطر انجام تکل نیهم زیاو ن ارانیامام است.  یاز سو فینشان دهنده عمل به تکل ر،یتعب نیا

سوگند هرگز از تو بود: به خدا  نیاو چن ارانیخواهد برود، سخن  یامام از آنان خواست که هر که م یشدند. وقت دینصرت او شه

 می. اگر کشته هم شومیکن یم تیو با خون گلو و رگ ها و دستانمان از تو حما میکن یتو م یفداشد و جانمان را  میجدا نخواه

 (658.)نایما عل نایو قض نای: فاذا نحن وفمیرا که بر عهده ما بود است انجام داده ا یفیبه عهد کرده و تکل یوفا

آغاز کرد  یاله فیخود را بر اساس تکل یضدطاغوت امی)قدس سره( ق ینیامام خم ،یانقلاب اسلام انگذارینب ز،یمعاصر ن خیتار در

 چه جنگ ف،یو چه درس و تال دیو چه سکوت، چه زندان و تبع ادی. چه فردیشیندیبود، ن فهیو در همه مراحل، جز به آنچه وظ

نشد و  وسیسست و ما ،یجهت در همه مرحله ا نیبود و از ا فیبر اساس عمل به تکل مهقطعنامه صلح، همه و ه رشیو چه پذ

از نهضت عاشورا، حرکت  ینیامام خم لینگشت. تحل مانیآمد، پش شیلحظه هم از آنچه پ کیو  دیدست نکش شیاز هدف خو

 نیم چنت حضرت امااز جملا یی. نمونه هاداستوار بو یا هیپا نیبه چن زین یخود و یبود، حرکت مبارزات فیعمل به تکل یبر مبنا

 است:

است  نیمن ا فیگفتند تکل نکهیا یبرا نیکرد، باعددکم و در مقابل ا امیالسلام( نهضت کرد و ق هیعبدالله )عل یحضرت اب نکهیا

 (651از منکر کنم.) یکه استنکار کنم، نه

 (616و پسرش را.) هیر معاوخودشان دانستند که بروند و کشته هم بشوند و محو کنند آثا یبرا فیتکل دالشهداءیس حضرت

 (616را بخواباند.) دیزیعلم  نیا نکهیملت را اصلاح کند، تا ا نیا نکهیبکند و خونش را بدهد، تا ا امیق دیبود آنجا که با فیتکل لکن

 (612.)میاسلام را حف بکن میآمد م،یرا بکن ییخدا فهیوظ یادا میبودند که ما آمد آگاه

 (613اش را عمل کرد، کشته هم شد.) فهیآن وظ م،یستیسلام( بالاتر نال هی)عل دالشهدایکه از س ما

بزرگان اسلام که مبارزه  یکرد برا یاقتضا م فیبود که تکل نجایکه وجهه اسلام بخواهد درش خدشه وارد شود... ا یروز آن

 (614کنند.)

و  فیخط دهنده و الگو هستند، شناخت تکل نگراید یدارند و برا ژهیو تیآنان که موقع ژهیهمه مردم، به و یعاشورا برا امیپ

کربلا  یدانستند و مثل شهدا یرا م شیخو فهیالسلام( وظ هی)عل دالشهدایحق در زمان س روانیاست. اگر همه پ فیتکل ایعمل 

ام و شد و سرنوشت اسل یم میترس گرید یبه گونه ا خیتار ریکردند، مس یعمل م فهیوظ هب شیاز امام خو تیو حما یبا جانباز

 بود. یگریمسلمانان به نحو د



 یرا در انجام دانست. امام امت بارها م یروزیمختلف را شناخت و نسبت به انجام آن متعبد بود و پ یشکل ها دیبا زین امروز

 فرمود:

 (615.)جهینه مامور نت م،یا فهیو وظ فیتکل یما مامور به ادا همه

 همان درس آموخته از عاشورا است. نیا

 خود خواند و فرمود: یاله فیرا تکل 518تلخ قطعنامه  یحت رشیمت، پذو ا امام

ن با که م دیدان یام بود. شما م یاله فیآنچه موجب امر شد، تکل یکنون طی. در شرادیشناس یشناسم، شما هم مرا م یرا م شما

و تنها  مصلحت بود صیتشخ یبراامروز فقط  مینفس بجنگم، اما تصم نیقطره خون و آخر نیبسته بودم که تا آخر مانیشما پ

 (611داشتم، با خدا معامله کرده ام.) ییگذشته و اگر آبرو فتماو از هر آنچه گ یرحمت و رضا دیبه ام

 

 رتیغ
در امر  ریانسان از مشارکت غ عتیآن است که سرشت و طب یبه معنا رتیاست. در لغت، غ رتیغ ده،یپسند یاز خصلت ها یکی

 (613ته باشد.)مورد علاقه اش نفرت داش

اجازه و  یگریاهتمام ورزد که به د یفرد مورد علاقه اش به حد اینسبت به ناموس خود همسر  یاصطلاح، آن است که کس در

مسر و فاسد، به ه یها زهیانگ ایناپاک  یبا نگاه ها گرانیتواند تحمل کند که د ینم ور،یندهد. انسان غ شیخو میتعرض به حر

 یبب مس زین ینید رتیاست. غ دهیارزشمند و پسند یخلق دن،یورز رتیباشند. غ هو قصد سوء داشتشوند  کیبستگان او نزد

بر آشوبد و عکس العمل نشان  ینیمقدس و معتقدات د یو ارزش ها نیشود که انسان از هر نوع سوء قصد و هجوم مخالفان به د

 دهد و در دفع تعرض بکوشد.

 (618.)مانیمن الا رهیاست؛ الغ مانیاز ا رتیلم( فرموده است: غو آله و س هیالله عل یاکرم )صل امبریپ

 شود. یانسان محسوب م کی تیشخص ینشانه ارزشمند رت،یغ

اوست، شجاعتش به  یالسلام( فرموده است: ارزش انسان به قدر و همت اوست، صدق او به اندازه جوانمرد هی)عل یعل حضرت

 اوست: تریاوست و عفت او به قدر غ یاندازه پاکدامن

 (611.)رتهیقدر غ ی... و عفته عل

 (636.)وریمن عباده الغ حبیدارد: ان الله  یرا دوست م شیخو رتمندیبندگان غ زیخداوند ن و

 وستهیپ زیهاشم ن یفوق العاده قائل بودند. جوانان بن یحرمت امبریعترت پ یبودند و برا شیروزگار خو رتمندانیهاشم، غ یبن

 یقمربن ژهیجوانان، بو نیبا حراست ا زیکردند. شب ها ن یالسلام( را در طول سفر به کربلا، محافظت م هیل)ع نیامام حس تیاهل ب

در روز عاشورا از جمله بر  شیخو یالسلام( در رجز حماس هی)عل یبن عل نیخفتند. حس یم هراس یهاشم، زنان حرم آسوده و ب

 (636.)یالنب نید یعل یامض یاب الاتیع ید: احمفرمو یم دیو خانواده پدرش تاک امبریپ هیاز ذر تیحما



ندرند و چهره مخراشند و آه  بانیکرد که پس از شهادتش، گر هیحضرت، روز عاشورا خانواده و دختران و خواهر خود را توص آن

فتاده ا نیزملحظات هم که مجروح بر  نیبلند نکنند. در واپس هیرا به گر شانیدشمنان صدا شیسر ندهند و پ لایو واو یو زار

: ان دیشک ادیها و تعرض به زنان و کودکان دارند، بر سرشان فر مهیقصد حمله به خ دشمناز سپاه  یکه گروه دیشن یبود، وقت

و از معاد  دیندار نیاگر د ان،یآل ابوسف روانیپ ی( ا632کم...،) ایدن یو کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا ف نیلکم د کنیلم 

 یم جنگم و شما با من ی... من با شما مدیبرگرد شیو تبار خو صلبه ا د،یو اگر عرب دیآزاده باش تانیایپس در دن د،یترس ینم

عوا عتاتکم : فامندیگرانتان را از تعرض نسبت به حرم من باز دار انیمن زنده ام، طغ یتعرض کرد، تا وقت دیبه زنان که نبا د،یجنگ

 (633.)ایما دمت ح یعن التعرض لحرم

او بود که در همان حال هم از کار ناجوانمردانه سپاه دشمن برآشفت و اعتراض کرد و تا زنده بود نتوانست تحمل کند  رتیغ از

ساز آن حماسه بزرگ شد. امام، کشته شدن را  نهیزم زین ارانشیاو و  ینید رتیشوند. غ کیناموس او نزد میکه نامردان به حر

ان ج یپا گرید یهم شب عاشورا و در فرصتها دشیشه ارانیاو بود.  تیو حم رتیاز غ نیا وداد  حیترج م،یبر ننگ ذلت و تسل

 یانبوه دشمن رها کنند و خود، در پ انیاو را در صحرا و م تیاجازه نداد که امام و اهل ب رتشانیتا کردند و غ یابزار وفادار

و مذلت  یدشمن را بر خوار یرهایها و شمش غیت روند. عباس امان نامه دشمن را رد کرد، خودش شیخو تیو عاف یزندگ

 داد. حیترج

 ن،ایطاغوت، همدست شدند و پس از کشتن عاشورائ دیزیو  یکوف یخاطر وال یکشتن او و به خاطر رضا یبرا گان،یفروما اما

 خانواده آنان را به اسارت بردند.

از  امبر،یپ السلام( و عترت هی)عل نیگرفتن خانواده حس ریسو اعتراض به ا ادیدر کوفه بر ضد ابن ز یازد فیعبدالله عف برآشفتن

مردم کوچه و بازار قرار  یو تماشا دیرا در معرض د امبریپ تیدر شام، که اهل ب دیزیبه  نبیاو بود. اعتراض حضرت ز رتیغ

 .اشتاو د رتیدر غ شهی( ر634داده،)

آموزند، هم دفاع از مظلوم و نصرت حق و مبارزه  یاز کربلا م یناموس رتیعاشورا، هم درس عفاف و حجاب را به عنوان غ روانیپ

 .رندیگ یکربلا الهام م نانیاز حماسه آفر ینید رتیبا باطل و بدعت را بعنوان غ

 

 یو جوانمرد فتوت
حال  تیو رعا مانیشرافت، تعهد و پ ،یاست که انسان را به اصول انسان یارزشمند یاز خصلت ها ،یو جوانمرد یمردانگ

 انتیند، از خک یبانیپشت فانیباشد، از ضع زانیو ستم گر یکه به حق وفادار بماند و از پست یسازد. کس یبند م یاندگان پادرم

وانمرد به ج یباشد، جوانمرد است. فت یو فداکار ثاریو به ظلم و حقارت و دنائت تن ندهد، اهل گذشت و ا ند،یگز یدور رنگیو ن

ته و داش یرفته که جنبه اجتماع یبه کار م یاریع یاست. در فرهنگ گذشته، به معنا ینگشود و فتوت، همان مردا یگفته م

حال،  نیرفتند، در ع یم یبه محل یو از محل فتندگر یمال م گرانیبودند که به خنجر و سلاح مجهز بودند و از د یگروه ارانیع

محله به عهده آنان بود. به اهل محل دروغ  ایز شهر قسمت ا کیدفاع  یداشتند و گاه یرا نگه م یو بلند نظر یجانب مردانگ

و  یبزرگ منش ،یشجاعت، مهمان نواز ،یهمچون بخشش، آزادگ ینبودند و به صفات انتیکردند، اهل خ یگفتند، تجاوز نم ینم

 (631داشتند.) یخود آداب و عارت و فرهنگ خاص یبرا نانی( ا635به عهد آراسته بودند.) یوفا



و  گران،یاز آزار د زیپره ،یدار شتنیعفاف و خو ،ییگشاده رو گران،یبه د یکیبذل و بخشش، ن یتوت به نوعف ،ینیفرهنگ د در

 السلام( فرموده است: هی)عل ی( حضرت عل633شده است.) ریتفس یاز دنائت و پست یدور

 (638است.) گانیبه همسا ستهیشا یدگیبرادران و رس یتحمل لغزش ها ،یفتوت و جوانمرد نظام

( و به غار پناه بردند )اصحاب کهف ختندیاز ظلم و شرک او گر انوس،یدق تیکه در دوران حاکم یکتاپرستیاز جوانان  میکر آنقر

 کند. یم ادی) جوانمردان(  هیفت ریبا تعب

 انتشیبا حماو فتوت را در حماسه عاشورا از خود نشان دادند، چه  یجوانمرد یجلوه ها نیباتریالسلام( ز هی)عل نیامام حس ارانی

لسلام(، ا هی)عل نیدشمنان. ابا عبدالله الحس یخت گران،یبا د یدر رکاب امام تا شهادت، چه در برخورد انسان یاز حق، چه با جانباز

و آله و سلم( که روز عاشورا به  هیالله عل یاز آل محمد )صل یو جوانمردان دشیشه ارانیاز  یبود. و تفتو یخود مظهر اعلا

 یم یاحساس دلتنگ ده،یبه خون آرم زانیپس از شهادت آن عز ی( و از زندگ631کند.) یم ادیعنوان  نیبا هم د،دنیشهادت رس

 ادی( هیآن جوانمردان )فت مانیاز سوره کهف تلاوت کرد و از ا یاتیآ ،یبر فراز ن نیسر مطهر امام حس یحت خ،یکند. به نقل توار

 (686نمود.)

 مسلم دانست. یتوان از جوانمرد یم زیرا ن ادیبر ترور نکردن ابن ز یمبن یدر خانه هان ل،یمسلم بن عق عمل

 ادیکرده و دارالاماره بردند، ابن ز ریاو را به اتهام پنهان نکردن مسلم در خانه اش دستگ یهم به نوبه خود جوانمرد بود. وقت یهان

 نست، در پاسخ آنان گفت:دا یم یرا نامرد نیا یدهد. امام هان لیخواست که مسلم را تحو یاز او م

 یبه خدا قسم سوگند اگر تنها ؟یبدهم که او را بکش لیو تحو اورمیمهمان خودم را ب ایخدا قسم هرگز او را نخواهم آورد. آ به

 (686نخواهم داد، تا در راه او کشته شوم!.) لیهم باشم او را تحو اوریتنها و بدون 

 نیبن ق ریبستند، زه ینیلسلام( با سپاه حر برخورد کرد و آنان راه را بر کاروان حسا هی)عل نیامام حس یراه کوفه، وقت ریمس در

 ییها آسان تر از نبرد با گروه نهایو جنگ با ا میببر نیآنان را از ب میتوان یاند کند و ما م یگروه نانیکرد که ا شنهادیبه امام پ

امام  یگوشه از مردانگ کی نیکنم. ا ی(، من شروع به جنگ نم682). امام فرمود: ما کنت لابداهم بالقتالندیآ یاست که بعدا م

ر السلام( دستور داد همه آن لشک هیالشهداء )عل دیبودند. س دیآب دادن به سپاه تشنه حر بود که از راه رس گر،یاست. صحنه د

و رمق تر بود، امام به دست خود ا یو تشنه تر و ب دهیرس رتریاز آنان که د یکیکنند!  رابیرا س شانیاسب ها یرا حت یهزار نفر

 (683کرد.) رابیو اسبش را س

نداشت که امام از گذشته او  یدیتوبه کنان نزد امام آمد. ام وندد،یامام بپ ارانیگرفت به  میتصم یحر، وقت نیعاشورا، هم روز

در کنار نهر علقمه جلوه  زیباالفضل نا یو وفا ی( مردانگ684شد و توبه اش قبول گشت.) رایامام او را پذ یجوانمرد یبگذرد، ول

از  و لب تشنه دیها، آب ننوش مهیعطش برادر و کودکان خ یادآوریشد و خواست آب ننوشد با  فراتتشنه کام وارد  یکرد. وقت

 (685آمد.) رونیفرات ب عهیشر

 آن ارتنامهی. در زیو بزرگوار کرامت یالسلام( همه مردانه بود و از رو هی)عل یبن عل نیو شهادت حس کاریو مرگ و پ یزندگ

 (681.)دیو مظلومانه به شهادت رس دیجنگ مانهیحضرت آمده است که: کر



را رها نکردند و به امام  دانیجان ماندند و صحنه و م یتا پا یاله نیکه در صحنه دفاع از حجت خدا و د زیامام ن ارانی همه

 تیرا در مکتب اهل ب یبودند که مردانگ یا شهیانمردان فتوت پخود ماندند، جو مانیپشت نکردند و بر سر عهد و پ شیخو

 آموخته بودند.

 یآور یما امان نامه م یامان او را رد کرد و شمر را لعنت نمود و فرمود: برا یحضرت اباالفضل امان نامه آورد، و یشمر برا یوقت

 (683ندارد؟!) تیامان و امن امبر،یکه پسر پ یدر حال

پناهان،  یرساندن به ب یاریتفاوت نبودن در برابر جنابت و ستم و  یاز مظلوم و ب تیو حما یبه اصول انسان انییعاشورا یبند یپا

را از آنان  یو آزادگان، رسم جوانمرد رانیبعد هم دل یآورده است که در نسل ها دیدرخشان و ماندگار پد ییاز آنان چهره ها

 آموختند.

 مواسات
 یعنیاسوه است  شهی. از رگرانیکردن د یاریو  یو همدرد یغمخوار یعنیمواسات است؛  یعاشرتم یخصلت ها نیباتریاز ز یکی

 یاری ینیرا بر خود مقدم قرار دادن، به دوستان و برادران د یریادگیو دانستن،  دنیخود د نیرا در مال و جان، همچن یگرید

در  یگری... شرکت دادن دش؛یاو را با خو دنیابر گردانرا به مال خود، بر یکس کردن یرساندن، غمخوار یو جان یو کمک مال

 یآن است که آدم ثاریرا همچون خود بشناسد. و ا گرانی... شخص در مورد جلب منافع و دفع مضار دش؛یکفاف رزق و معاش خو

 (688را در دو مورد بالابر برخود مقدم بدارد.) گرانید

 شود. یخصلت روشن م نینقل شده از لغت، اجمالا مفهوم ا ینمونه ها با

داند و با مال و جان، از آنها  یم کیشر گرانیداد و خود را در رنج د یو همراه یهمدرد گرانیاست که با د یکس یمواس انسان

 گذارد. ینم یفرق گرانیخود و د انیکند و م یدفاع م

 امبر،یبرخوردار است و به فرموده پ تیاهمستوده شده است و در کنار نماز اول وقت از  اریبس یاسلام اتیدر روا کو،یصفت ن نیا

به خاطر خدا مواسات کردن.  ینیبا بردار د یعنی( 681از سه عمل برتر محسوب شده است؛) یکیالله عز و جل  یمواساه الاخ ف

ا برادران ب تقرب به خدا، مواسات لهیوس زیبودن اشخاص، و ن عهیآزمون ش یارهایاز مع یکی( لسلاما هیاز امام صادق )عل یثیدر حد

 (616بمواسفاه اخوانکم.) یالله تعال یاست تقربوا ال ینید

السلام(  هی( امام صادق )عل616داند.) یم یرزق و روز شیرا موجب افزا ینیمواسات با برادر د زیالسلام( ن هی)عل نیرالمومنیام

: دیفرما یادن راحت و دلپسند مومن مدر مورد جان د یگرید ثی( در حد612شمارد.) یانسان اهل مواسات را مستجاب م یدعا

 (613باشند.) یمواس شیخو ینیاست که نسبت به برادران د یکسان یبرا یژگیو نیا

ت به امام نسب ارانیرسد.  یم ثاریشود و در مرحله بالاتر به ا یم دهیخصلت برجسته به وضوح د نیعاشورا، ا نانیحماسه آفر در

 ردند.ک یمواسات، افتخار م نینداشتند و به ا قهیمضا زیچ چیت را داشتند و از بذل هحال نیا گریکدیامام و اصحاب نسبت به 

را بر زبان آورد که  یمفصل، سروده شاعر یالسلام( در راه کربلا پس از برخورد با سپاه حر و گفت و گوها هی)عل دالشهدایس

 است: نیمضمونش چن



کند و جهاد کند و با مردان صالح، مواسات به جان داشته باشد،  ریخ تیکه ن یجوانمرد یروم. مرگ، برا یبه راه خود م من

 (614.)ستیعار و ننگ ن چیه

خواهد  یسخن که هر که م نیا انیضمن ب ش،یخو ارانیالسلام( در جمع  هی)عل نیامام حس زیمحرم ن یاز شب ها یشب در

 امتیق یس با ما، با جانش مواسات داشته باشد، فرداهر ک یرود برود ول یشب استفاده کند، فرمود: هر کس م یکیبرگردد از تار

 (615من غضب الرحمان.) بایالجنان نج یرست: من واسانا بنفسه کان معنا غدا ف خواهد یدر بهشت با ما خواهد بود و از خشم اله

 زی( و چنان ن611)ینفسلک ب ایامام کند: مواس یحالت آمد که جان خود را فدا نیتوبه کرد و نزد امام آمد، با ا یوقت زین حر

 یو اشعار لیاو را ستود، با تمث تیو سر او را به دامن گرفت و حر دیرس دیحر شه نیالسلام( به بال هی)عل نیامام حس یکرد. وقت

 مقام مساوات او را بر زبان آورد:

 

 ( 613و جاد بنفسه عند الصباح) - نایحس ینعم الحر اذ واس و

 

: به خدا قسم اگر دیگو یدهد، م لیخواهند که مسلم را که در خانه او پنهان شده است تحو یم بن عروه یاز هان یکوفه وقت در

 (618کنم تا آنکه در راه او کشته شوم!) ینم مینداشته باشم، او را تسل یاوری چیتک و تنها بمانم و ه

علت  یوقت دیگر یاو را بکشند، م رندیگ یم میکرده و تصم یشود و در دارالاماره با او بدرفتار یم ریدستگ یوقت لیبن عق مسلم

السلام(  هیعل) یبن عل نیحس یام برا هیکنم، گر ینم هیخودم گر ی: من برادیگو یکنند، م یملامتش م ستنیپرسند و بر گر یم

 (611.)ندیآ یم شهر نیا یو خانواده اوست که به سو

 کی یالسلام( و اصحاب او حت هی)عل نیامام حس یر تشنگکند، به خاط یم دایبه آب پ یدر کربلا دسترس یبن هلال وقت نافع

 (266نوشد.) یقطره هم آب نم

السلام(  هی)عل نیامام حس ارانی گریهاشم و د یبن انیاست که م یصحنه ا یثارگریمواسات بلکه ا یجلوه ها نیباتریاز ز یکی

م هاش یبن یها برا مهیاز خ یکیامام در  ،نبیشوند. به نقل حضرت ز گریگروه د شمرگیآمد و هر گروه حاضر بودند پ شیپ

لام( الس هی. عباس )علیهمه گفتند: هر چه تو دستور ده د؟یکن ی: فردا صبح چه مدیاز حاظران پرس انیگفت. در پا یسخن م

 گفت:

. ما دیرو یم ندایکه به م دیباش یگروه نیاهلش برادر. فردا صبح، شما نخست دیرا با نیاند. بار سنگ بهی( غرگری)اصحاب د نانیا

 ....دندیکش ریآنها کشته شدند خودشان شمش یاصحاب را جلوفرستاد، وقت ند،یتا مردم نگو میرو یاز آنان به استقبال مرگ م شیپ

 .میا دهیالسلام( گفتند: ما با تو هم عق هیو به عباس )عل دندیرا کش رهایهاشم برخاسته شمش یبن

 مهیاشک در چشمانم آمد. خواستم به خ یدلم آرام گرفت ول دمیجمع را د نیوار ااست می: چون تصمدیالسلام( گو هی)عل نبیز

کردم،  گوش مهی. رفتم و از پشت خدمیشن یبن مظاهر همهمه ا بیحب مهیالسلام( رفته بازگو کنم که از خ هی)عل نیبرادرم حس



 د،یجا آمده ا نیچه به ا ی! براارانی: دیگو یم بیجمع شده اند. حب بیهاشم حلقه وار دور حب یاصحاب هم مثل بن دمید

 .دییسخنانتان را واضح بگو

 .میکن یاریفاطمه را  بیتا غر می: آمده اگفتند

 .د؟ی: چرا همسرانتان را طلاق داده اگفت

 .لی: به همان دلگفت

 کرد؟ دیگفت: صبح که شود، چه خواه بیحب

 کرد. می: جز به سخن تو رفتار نخواهگفتند

هاشم خون  یاز بن یکیمبادا  م،یپرداز ی. ما زودتر به مبارزه مدیرو یم دانیکه به م دیباش ینفرات نیاول: صبح که شد، شما گفت

را به جنگ فرستادند و از  شیسروران خو ند،ی! تا مردم نگومیدر رگ دار یدر بدن و خون یکه هنوز جان یآلود شود در حال

 کردند. قهیمضا یفداکار

 .میا دهیما با تو هم عقآخته گفتند:  یرهایبا شمش همه

 (266السلام( شاد گشت، اما باز هم اشک در چشمش حلقه زد....) هی)عل نیحس یاریاستوار آنان بر  میباز هم از تصم یکبر نبیز

خود فرموده بود که چون خانواده من  یاسد یبن ارانیالسلام( به  هی)عل نیآمده است که چون امام حس نیشیادامه نقل پ در

از آنان خواست همسر خود را ببرد. اما همسرش حاضر نشد  یکی د،یخود ببر لهیقب انیند شد، شما زنان خود را به مخواه ریاس

خطر بمانم؟ شما اگر نسبت  یشوند و من آسوده و ب ریدختران رسول خدا اس ای! آیو به شوهر خود گفت: درباره ما انصاف نکرد

خواهد  یم زینزد امام آمد و گفت که همسرم ن انی. آن مرد، گرمیکن یمواسات م ما هم نسبت به زنان د،یبه مردان مواسات دار

 کرد. شیمواسات نشان بدهد، امام دعا

اع از قدرت دف دندیچون د یدو تن از جوانان غفار اران،ی شتریبودند. پس از شهادت ب یاو نسبت به حضرت مواس ارانی نگونهیا

شوند. امام  دیروند و شه دانیاز او به م شیندارند، خدمت امام آمده اذن گرفتند که پاز کشته شدن او را  یریجان امام و جلوگ

 (262.)دیو مواسات من، و آماده فداکردن جان یاریحاضر به  نگونهیبه شما دهد که ا کین پاداش نیبه آن دو فرمود: خدا بهتر

 :گفت دند،یاز او پرس یموضع وقت رییتغ نینسبت به ا وست،یالسلام( پ هی)عل نیبه جبهه حس یوقت ن،یبن ق ریزه

او کنم، تا پاسدار حق خدا و رسول باشم  یالسلام( باشم و جانم را فدا هی)عل نیگرفتم که در حزب و گروه امام حس میتصم

 (263.)دی( که شما آن را تباه ساخته ای)حق

 السلام( گفت: هیالشهدا )عل دیدر کربلا خطاب به س بیشب یبن اب عباس

 (264کردم.) یآن کار را م ،یکردم تا کشته نشو یاز خون و جانم از تو دفاع م زیعز یزیتوانستم به چ یم اگر



 شیار عموالسلام(، در کن هیکربلا افتاده بود و سپاه دشمن دور او را گرفته بودند، عبدالله بن حسن )عل نیامام، مجروح بر زم یوقت

د. دستش قطع ش یکرد، ول لیآورد که امام را بکشد، عبدالله دست خود را حافرود  ریصحنه بود. ابجر بن کعب شمش نیشاهد ا

 (265به شهادت رساند.) یالسلام( بود که حرمله او را برتر هیل)ع نیحس شیسپس در آغوش عمو

 یرا م یحق برادر یو ادا ینیاز مواسات به جان در صحنه عاشورا و نهضت کربلا است که اوج اخوت د ینمونه هاش روشن نهایا

 رساند.

 یفرستاد و هر دو فدا نبیخود در کربلا نبود، اما دو پسرش را همراه ز یلیگرچه به دلا نب،یبن جعفر، همسر حضرت ز عبدالله

 امام شدند.

 کرد: یم ادی نیواقعه چن نیخود جعفر از ا بعدها

زندم مواسات کردند. آن دو در رکاب برادرم دو فر یانجام دهم، ول ن،یچند خودم نتوانستم با دستانم حق مواسات درباره حس هر

 (261که نسبت به او مواسات و در کنار او صبر و مقاومت کردند.) یکشته شدند، در حال میو پسر عمو

شند. دستور داد تا او را بک ادیبن ز داللهیفرمود: عب ادیستم ابن ز هیعل یالسلام( سخنان پرشور هیامام سجاد )عل یکوفه وقت در

اول  ،یاو را بکش یخواه یجان خود را سپر بلا کرد و جلاد را به خدا سوگند داد که: اگر م یکبر نبیا هم عمه اش زج نیدر ا

 (263مرا به قتل برسان!.)

و مواسات  ثارهایگونه ا نیحماسه، پر از ا نیا ی. سراسر صحنه هادیتوان د یهم م ثاریدر بحث از ا یخیتار ینمونه ها نیا از

 هاست.

 رونیآنکه آب بنوشد، ب یالسلام( از خود نشان داد: هم با لب تشنه وارد فرات شد و ب هیمواسات را حضرت اباالفضل )عل نیا اوج

ود ب یو برادر دیراه هم به شهادت رس نیفرات رفت و در هم عهیکردن کودکان امام و تشنگان حرم به شر رابیس یآمد، هم برا

( 268)یشده است: فلنعم الاخ المواس ادی زیاو ن یها ارتنامهیبرجسته و جوانمردانه، در زن خصلت یبرادر خود بود. از ا ییکه فدا

 تیالله و واس لیسب یاشهد انک آمنت بالله و نصرت ابن رسول الله و دعوت ال ،یالمواس قیالعبد الصالح و الصد هایا کیالسلام عل

 و مواسات با جان درباره آن حضرت مطرح است.خدا  اهنصرت، دعوت به ر مان،ی( که هم شهادت به ا261بنفسک،)

 نیا روانیشود که پ یخصلت، سبب م نیعاشورا است، و هم یهمه شهدا امیپ ن،یو اخوت راست یروح تعاون و غمخوار نیا

ن نشا یهمدرد شانیها یکنند و در غم ها و گرفتار یو زبان، احساس برادر تیمکتب، با همه مسلمانان، جهان، از هر نژاد و مل

سته به واب یو قدرت ها سمیونیتا مسلمانان مبارز در جبهه نبرد بااستکبار و صه دآنان بشتابن یاریدهند و در صورت توان به 

 نکنند. ییاحساس تنها ،یکفر جهان

 کفر و ستم، تنها نمانند. هیمجاهدان راه خداست، تا در سنگر جهاد عل یبر دلگرم ینیتضم ،ینید مواسات

 



 وفا
م و فتوت اوست. وفا، ه یانسان و مردانگ مانی. نشانه صداقت و امیبند یم یاست که با کس یمانیبه عهد و پ یندب یپا وفا،

 م،یندب یکه با دشمن م یهم عهد م،یگذار یهم آنچه با دوستان قول و قرار م م،یبند یاست که با خدا م ییها مانینسبت به پ

ر به عهد د ی. وفامیبند یامر م یکه با امام و ول یعتیو ب مانیهم پ م،یرگذا یم شیوکه به صورت نذر بر عهده خ یهم تعهد

نشان  یو حقوق برادر یو قرار دوست عتینسبت به ب ییوفا یو ب مانیپاگذاشتن پ ریموارد، واجب است و نقض عهد و ز نیهمه ا

، بازخواست خواهد کرد: اوفوا بالعهد آن و از عهد تبه عهد را لازم شمرده اس یخصلتهاست. خداوند وفا نیو از بدتر مانیضعف ا

 (266العهد کال مسوولا.)

ص از اشخا یو به نکوهش اله ل،یکه صادق الوعد و وفادار بودند مثل حضرت اسماع یخداوند از کسان شیقرآن، به ستا اتیآ در

ها  خصلت نیتر یا جزء گرامالسلام( هم وفا ر هی)عل ی. حضرت علمیخور یکردند، بر م یشکن مانیکه نقض عهد و پ یو اقوام

 مانیدانسته است: من دلائل الا مانیا یبه عهد را از نشانه ها یوفا گر،ید یدر سخن و( 266شمرده است: اشرف الخلائق الوفاء)

 (262الوفاء بالهد.)

 ینه هانمو گر،ید یو در سو مینیب یاز وفا را م یطرف مظاهر برجسته ا کیدر  م،ینگر یبه صحنه عاشورا م یمقدمه، وقت نیا با

 پاگذاشتن تعهدات را. ریو ز عتیو ب مانیو نقض پ ییوفا یو ب یاز عهد شکن یزشت

سبت که ن یاز تعهدات کی چیبه ه یشمرد آن است که و یبر م هیمعاو یالسلام( برا هی)عل نیکه امام حس یاز نقاط ضعف یحت

 (263وفا نکرد.) السلام( داشته است، همایالشهدا )عل دیو س یبه امام حسن مجتب

تند، چه نامه گذاش شیدادند و تنها یاریکردند و قول  لیکه با مسلم بن عق یعتیبود، چه ب ییوفا یب زین انینقاط ضعف کوف از

د، بلکه امام برنخاستن یاریدر وقت لازم، نه تنها به  یدادند، ول یاریالسلام( نوشته، وعده نصرت و  هی)عل نیکه به امام حس ییها

 پاگذاشتند. ریخود را ز یو آن نامه ها و عهدها و امضاها رفتنددشمنان او قرار گدر صف 

 یه براک یعتیها و ب ینامه نگار یادآوریحر داشت، ضمن  انیکه با لشکر یدر سخن ضه،یالسلام( در منزل ب هی)عل نیحس امام

 :دیفرما یبسته بودند، م یاریو  تیحما

روش  نیبه جانم سوگند، ا د،یمرا از گردن خود کنار نهاده ا عتیو ب دیرا شکسته ا شیخوو عهد  ستندین مانیاهل وفا به پ اگر

 (264...)دیردکار را ک نیهم زین لیمسلم بن عق میبا پدرم، با برادرم و با پسر عمو ست،یچندان ناشناخته و شگفت ن انیاز شما کوف

ه کند و بر آن هم یم ادیآنان  ییوفا یاز عهد و ب ،یشکن عتیو ب عتیاز ب ز،یپرشور و انتقادآم یدر خطابه ا زیروز عاشورا ن در

 هی)عل نیخود امام حس ،ییوفا یغدر و ب نی( در مقابل ا265کند.) یپا نهادن تعهدات، ملاتشان م ریو ز یو نامرد ییسست را

 داریبسته بودند، پا شیا امام خوکه ب یو تعهد نصرت عتینشان دادند و به ب یجان وفادار یپا تا ارانشیالسلام( اهل وفا بود، 

از آنها اشاره  یمطرح شده است. به گوشه ا زیها ن ارتنامهیو ز اتیدر روا دش،یشه ارانیآن حضرت و  یماندند. مقام صدق وفا

 شود: یم

 :دیستا یآنان را م یکند، وفا یبا اصحاب خود صحبت م یالشهدا وقت دیعاشورا، س شب

 (261....)یمن اصحاب رایا خو ل یلا اعلم اصحابا اوف یفان



 شناسم. یرا نم یباوفاتر و بهتر از اصحابم، اصحاب من

 خواند: یرا م هیآ نیا د،یآ یمسلم بن عوسجه م نیبر بال یعاشورا، وقت روز

 (263.)لایو ما بدلوا تبد نتظرینحبه و مهنم من  یمن قض فمنهم

را  مانیهم منتظرند و عهد و پ یعهد وفا کرده و جان باختند، برخشان به  یبا خدا صادق بودند، برخ شیکه بر عهد خو یمرادن

 دگرگون نساخته اند. چیه

 هیتوص بیبن مظاهر کنار مسلم آمد، به او بشارت بهشت داد. مسلم بن عوسجه در همان حال و در دم آخر به حب بیحب یوقت

 (268... و جان باخت.)یو در راه او کشته شو یدست برندار نیمرد اشاره به امام حس نیکنم که از ا یکرد که: سفارش م

 یو وفادار کرد یشدند تلاوت م دیشه مانیبه پ یکه در وفا یارانی ادیسفر، به  نیالسلام( بارها در ا هی)عل نیفوق را امام حس هیآ

 اند.را خو هیآ نیا د،یبن مسهر را هم شن سیهنگام آمدن به طرف کربلا، خبر شهادت ق یستود. وقت یآنان را م

 .دندیو در رکاب امام، به شهادت رس رفتندیو برادرانش، وفا نشان دادند و امان نامه دشمن را نپذ یبن عل عباس

 یدانستند و امضا یبه عهد م یدر رکاب آن حضرت را وفا یکربلا جان باز یمردم در صحنه ماندند و عهد نشکستند. شهدا ارانی

د. نرس یبیداد تا به امام آس یدشمن قرار م یرهایو ت رهایز عاشورا خود را برابر شمشزدند. عمرو بن قرظه، رو یم انیخون بر پ

 ،ی: آروفا کردم؟ فرمود ای! آامبریپسر پ ی: ادیالسلام( کرد و پرس هی)عل نیشد. رو به امام حس بتا یآن قدر جراحت برداشت که ب

 (261برسان.) امبریپسلام مرا به  ،یرو یو زودتر به بهشت م یمن یرو شیتو در بهشت پ

 :مییگر یالسلام( خطاب به آن حضرت م هی)عل نیامام حس ارتیز در

 (226.)نیقیاتاک ال یحت لهیسب یبعهد الله وجاهدت ف تیانک وف اشهد

 .ی)و شهادت( در راه او جهاد کرد نیقیبه  دنیو تا رس یدهم که تو به عهد خدا وفا کرد یم شهادت

 :مییگو یم زین و

 (226الله.) لیسب یو جاهدت ف تیو اوف تیبلغت و نصحت و وف انک قد اشهد

 کامل و جهاد در راه خدا دارد. یو وفا حتیو انجام نص امیاشاره به ابلاغ پ که

 :میخوان یم لیحضرت مسلم بن عق ارتیز در

 .حجت خدا یاری( که اشاره به عهد با خدا است و جان باختن در راه 222بعهد الله.) تیاشهد انک وف و

 :مییگو یم یعباس بن عل ارتیدر ز و

 (223....)یلخلف النب حهیو الوفاء و النص قیو التصد میلک بالتسل اشهد



از  ارت،یز نیاست و در هم امبریحضرت اباالفضل نسبت به فرزند پ یخواه ریو وفا و خ قیو تصد میبه اطاعت و تسل یگواه که

رت حض یامر بوده اند، برا یو در اطاعت ول رفتهیفا کرده و دعوت امام را پذو شیخو عتیرا که به ب یخدا پاداش کامل تر کسان

بود که شب عاشورا با حجت خدا بستند و  یو همراه با شهادت، همان عهد نیخون یها یفداکار نی. امیکن یعباس مسالت م

جانت! با خنجرها و حلقوم  یمان فداجان م،یشو یالسلام( گفتند: به خدا سوگند هرگز از تو جدا نم هی)عل نیخطاب به امام حس

و آنچه بر عهده ماست،  شیبه عهد خو م،یهرگاه کشته شد م،یکن یم تیاز تو حما شیخو نیخون یها و دست ها و چهره ها

 :میوفا کرده ا

 (224.)نایما عل نایو قض نای... فاذا نحن قتلنا، کنا و ف

قام و م یکه با رهبر یعتیبندند و ب یم دانیکه با خدا و خون شه یعهد است، به دیراه رس نیوفا، از عاشورا به وارثان ا امیپ

را هرگز از  انییهمراهان، عاشورا یها یو سست یویدن یراه و جاذبه ها یها یمانند و سخت یدارند، تا آخر عمر، وفادار م تیولا

 دارد. یتداوم راه باز نم

 یا رهبرر یو مبارزات یحرکت انقلاب کی شانیو صدق و وفا تیاتکاء حماباوفا است تا به  یارانی ازمندیهم ن یو رهبر شوایپ هر

 کند و به اهداف مورد نظر برساند.

 

  یقیحق یزندگ یها امیپ

ه هم خلاص ایو در محدوده دن ستیو زنده بودن ن دنیتنها نفس کش یاست. زندگ یو جوهر زندگ اتیاز عمق ح یجلوه ا عاشورا،

 شود. ینم

 دنیگذر از مرحله مرگ و رس ست؟یچ یابد اتیح ست؟یچ بهیط اتی: حنکهیعاشورا است. ا هیدر سا یسانجوهره ناب ان شناخت

گ و مر اتیح ست؟یو به چ ستیدر چ یروزیپ ،یقیعمر حق ات،یح ت،یسعادت، عزت، شخص د؟یآ یبه خلود چگونه به دست م

 یانسان چه نقش یتلاش ها یریو شکل گ یریت گدر جه مانیو ا دهیقتوان شناخت؟ ع یم یاریرا با چه مع یو اجتماع یفرد

عاشورا  امیو پ ابدی یگونه پرسش ها، در عاشورا جواب م نیو امثال ا ست؟یچ یوانیح اتیو ح یانسان اتیح انیدارد؟ مرز م

و کم  یها از پوچ یزندگ ااست، ت یاله دهیجهاد و شهادت و فنا در راه خدا و حق و عق هیبرتر در سا یاتیح افتنیداشتن و 

 .ابدینجات  ییمحتوا

. ست؟یز دیاست که چگونه با نیمتعهد و هوشمند را به خود مشغول ساخته است، ا یکه انسان ها یزندگ یسوال ها نیمهم تر از

 ییباشد. در واقع چرا افتهی م؟یکن یم یسوال که چرا زندگ نیا یبرا یگردد که انسان پاسخ یروشن م یسوال وقت نیجواب ا

 یکنند و به درک ها یبسنده م یوانیو ح ریحق یزندگ کی. آنان هم که به دبخش یآن جهت م یه به چگونگاست ک یزندگ

ه شان در آن است ک یحقارت نفس و زندگ نیا شهیرا در نظر ندارند، ر یدوردست تر یرسند و افق ها ینم یتر از زندگ یمتعال

 .نندیب یخلاصه م یادرگ، آنها هم تنها از بعد متا م تیرا شناخته اند و آن را در محدوده ولا اتیفلسفه ح

 



 یزندگ مفهوم
کرده است. عمر  یکه سپر ییشود که انجام داده است، نه به سال ها یم دهیسنج یا ستهیشا یانسان، با عمل ها یاصل عمر

 نسان است.ا یقیعمر حق زانیآخرت صرف شود، همان م یآباد یبرا ایدن نیا هی. آنچه از سرماینه عمر زمان ،یعمل

آخرت  یکوشد، بازنده است. آن برا یم داریناپا یایدن ی. آنکه برادیافزا یم یدر زندگ زیانسان ن یعمل رتیبه بص ا،یدن شناخت

 ایاند،  دهیاز آن نوش گرانیکه د یرا همچون ته مانده ظرف ایالسلام( دن هی)عل یبن عل نیکند، برنده است. حس یتلاش م داریپا

 نیاست. ا یو در معرض زوال و دگرگون ستیدر آن ن یریداند که خ یاند م دهیاز آن چر انینیشیکه پ یاهمانده چراگ یباق

 :دیفرما یبه کربلا م متیسخن را هنگام عز

 (225....)لیالوب یکالمرع شیع سیمنها الا صبابه کصبابه الاناء و خس بقیو تنکرت و ادبر معروفها فلم  رتیقد تغ ایهذه الدن ان

را برم  شمرده، آن یو شوم یدلتنگ هیسلطه و جبران و ستمگران ما ریرا ز ایدن یکند و زندگ یم دایشوق آخرت پ دگاه،ید نیا با

ادامه  یراو ب ابندی یم نیریپرستان، آن را ش ایکه کوردلان و دن یالابرما همان تلخ و ناگوار و منحل نیمع الظالم اهیداند و الح یم

خدا که در عاشورا هم جلوه اعظم آن رخ نمود، جهاد  اءیدر نظر اول یدهند. اما زندگ یم یو زبون یخواراش تن به هر خفت و 

را برم  لانهیذل یزندگ ات،یاز ح یبه لحاظ درک والاتر نانیو مرگ در راه عزت و شرف و شهادت در راه خدا است. ا دهیدر راه عق

 دانند. یقابل تحمل م ریشکنجه و عذاب و غ

 

 یو زندگ دهیعق
ندارند،  یحیصح دهیعق یباشد. بعض حیو صح نیدارد که بر اساس معتقدات راست قتیاز کمال و حق یجلوه ا یدر صورت یزندگ

 شهیر ای نیکنند. و ا یعمل م شیخو یدهند و بر خلاف باورها یدخالت نم شیخو یرا در زندگ حیناب و صح دیهم عقا یبرخ

 .هاددر ضعف نفس و نداشتن ار ایدر نفاق دارد، 

 دهیعق گانهی یدر عمل آنان بود. اگر به خدا دهیعق یگذار ریشد، تاث یم دهیالسلام( د هی)عل نیعاشورا، آنچه در جبهه امام حس در

 ایهر چند در دن دند،یشیاند یم یجستند. اگر به معاد باور داشتند، به سعادت اخرو یبا شهادت، م یاو را حت یداشتند، رضا

 به اسارت گرفته شود. شانیها هانوادخودشان کشته شوند و خ

د، ش یم دهید انیشکستن و به جنگ امام حق آمدن که در جبهه کوف مانینقطه مقابل، تلون مزاج و رنگ عوض کردن و پ در

 آنان بود. یاطلبیقوت دن ای هیضعف عق جهینت

ه شوند امام آنچ یکشته هم م ین راه، حتفشارند و در آ یم ینادرست خود پا یهم جاهلانه و متعصبانه بر باورها یبعض البته

 یدر صورت زیو جهاد ن دهیعق اهیاست و جمله معروف ان الح حیصح یحق و باورها دیارزشمند است، جهاد و مبارزه در راه عقا

 (221هم جهاد در راه آن باشد.) یح باشد تا کمال زندگیحق و و صح ده،یاست که عق یرفتنیپذ

 انتخاب
خداوند روشن شده است و  یاز سو زیو شر ن ریاست. در راه حق و باطل، خ اریانتخاب و اخت یرویا نانسان همراه ب سرشت

 (223به شقاوت، بر عهده انسان نهاده شده) ایانجامد  یکه به سعادت م یراه نشیگز



رکس و سعادت و ه یو اجتماع یفرد تیقرار خواهد گرفت. در واقع، شخص زیاست، مورد سوال ن یقدرت که امانت اله نیا و

 یآزمون اله کی ریدارد و هر لحظه و هر روز، انسان در مس یاست که در زندگ یدر گرو انتخاب ،یشقاوت او و بهشت و دوزخ و

 ینفسان ای ییخدا یو آخرت و کشش ها ایعقل و نفس و جاذبه دن یو از دعوت و ندا ندیگوناگون کدام را برگز یاست، تا راه ها

 پاسخ مثبت دهد. ک،یم به کدا ک،یبه کدام 

به آن  یستگب نشیو نوع گز دندیگز یرا بر م یکی ب،یو تکذ قیو کفر و تصد مانیانسان ها از ا ز،ین یاله یایمقابل دعوت انب در

 عقل، حاکم سازند. یرا بر ندا اتیکششش نفسان ایداشت که به دعوت عقل و منطق پاسخ دهند 

نتخاب و حسن ا ینیبه گز شیدر معرض آزما وستهیپ زیو مطرود شد. مومنان و کافران نکرد  یانتخاب بد ،یدر برابر اله س،یابل

 بودند.

جاودانه، چه  امیق نیا ی. همه صحنه هامیرس یو به نهضت عاشورا م میکن یعبور م یخیتار یانتخاب ها یطولان یحلقه ها از

ندهان و فرما ادیبن ز داللهیعب یچه از سو ارانش،یلام( و الس هی)عل نیامام حس یدر جهبه حق و چه باطل، انتخاب بود، چه به سو

السلام( هر چند به شهادت  هی)عل نیحس یاریبزرگ قرار گرفتند. انتخاب  شیآزما کی معرضدر  زین انیو سربازان. خود کوف

 .امدنجیسلام( بال هی)عل دالشهدایاز حکومت جور، هرچند به کشتن س یو فرمانبردار تیو عاف ستنیانتخاب ز ای نجامد،یب

آن هم با لب  ،دیشهادت را برگز یول د،یاین شیو حادثه کربلا پ ندیرا برگز دیزیبا  عتیتوانست ب یالسلام( م هی)عل نیحس امام

ست و آنچه در آن ا ایدن انیالسلام( در م هی)عل نیامام حس یالسلام( آمده است که فرشتگان اله هیامام رضا )عل تیتشنه. در روا

 (228ساختند، حضرت، شهادت را انتخاب کرد.) ریملکوت مخ یروحش به سو دنیشهادت و پر کش انیبر دشمن و م یروزیو پ

به همراه امام آمده  نهیکه از مد یسفر آگاه شدند، عده ا نیکوفه و سرانجام مبهم ا تیهمراهان امام از وضع یراه کوفه، وقت در

 (221است رفتند.)پراکنده شده، از چپ و ر گرانیبودند ماندند، د

 یو فرمود: امان اله رفتیحضرت نپذ رد،یالسلام( امان نامه بگ هی)عل نیامام حس یبرا فهیخواست از خل یمکه، حاکم مکه م در

 (236الامان امان الله.) ریالامان و البر و الصله، فخ یامان است: و قد دعوت ال نیبهتر

کنار  و ماندن در رفتندیآنان نپذ یالجوشن امان نامه آوردند، ول یمر بن ذحضرت عباس و برادرانش توسط ش یبرا ریکربلا ن در

 (236.)هیمن امان ابن سم ریو گفتند: لا حاجه لنا امانکم، امان الله خ دندیامام و شهادت را برگز

 نیبا امام حس داریاز ددر راه کوفه، پس  ینداشت، ول تیبه خط اهل ب یلیابتدا از هواداران جناح عثمان بود و تما ن،یبن ق ریزه

 شد. دیو شه دیو در رکاب او جنگ وستیانتخاب کرد و به امام پ یدیالسلام(، راه جد هی)عل

 یوقعرسول خدا افتادم و م ادیالسلام( به  هی)عل یبن عل نیحس دنیگفت: من با د دند،یاز او پرس ریمس رییتغ نیدرباره ا یوقت

گرفتم  میبود که تصم نیبا او چگونه رفتار خواهد شد. ا انیشما کوف یدانستم که از سوآمد و  ادمیداشت  امبریکه او نسبت به پ

 (232کنم و در حزب و گروه او باشم.) یاریاو را 

خواست او را در گذشته و صحنه  یرو به رو شدند شدند که از آنان م دانیسالار شه شنهادیبا پ یامام در شب عاشورا، وقت ارانی

 کدام حاضر نشد برود. چیو آن شب ه دندیماندن با او را برگز کصدایرا ترک کنند، همه 



ه از فرماندهان مهم سپاه کوف یکیدارد. او که تا صبح عاشورا در لشکر دشمن و  یجلوه خاص انیم نیدر ا دیزیحربن  یانتخابگر

، بهشت و دوزخ انیسوگند، خود را م سخن اوست که: به خدا نی. ادیو بهشت را برگز د،ید ریبهشت و جهنم مخ انیبود، خود را م

بر اسب  یبیهرچند قطعه قطعه و سوزانده شوم. آنگاه نه د،یرا بر بهشت نخواهم برگز یزیچ زبه خدا قسم هرگ نم،یب یم ر،یمخ

 دیکرد، در رکاب حضرت جنگ یاریالسلام( آمده و توبه و اعلام نصرت و  هی)عل نیزد و از کنار فرات و لشکرگاه امام حس شیخو

 (233.)دیو به شهادت رس

 والا قدر کربلا شد. یاز شهدا دیآفر شیبرا داریپا یماندگار و سعادت یگونه بود که انتخاب او، چهره ا نیا

ر انسان است. مگ یو سعادت خواه ینگر ندهیراه، نشانه کمال عقل و آ نیدشوار و انتخاب بهتر یها یگرفتن بر سر دو راه قرار

 یحت د؟یزراه را برگ نیرا تجربه نکرد و بدتر یآزمون نیالسلام( چن هی)عل نیبا امام حس دنیه کربلا و جنگآمدن ب یعمر سعد، برا

 یو از ملک ر کند بشیرا نص ینیبه گز قیرد آن، نتوانست توف ای تیمامور رفتنیتفکر در پذ و دنیشیاند یشب مهلت برا کی

تن گناه بزرگ کش متیو نتوانست از آن بگذرد، هر چند به ق دیا برگزر یآن بود و امتناع از کشتن امام، حکومت ر فتهیکه ش

 (234السلام(.) هیالشهداء )عل دیس

را خواند، ف شیخو یاریالسلام( ملاقات کردند و حضرت آنان را به  هی)عل نیکربلا با امام حس ریهم بودند که در مس یگرید کسان

از  یزرگب قیعلاقه به حفظ جان نتوانستند نصرت امام را انتخاب کنند و توفو به خاطر  یهمراه نیآنان به محاسبه عواقب ا یول

 مالک بن نضر و... ،یعبدالله مشرق ،یطرماح بن عد ،یبن حر جعف داللهیعبهمچون  یآنان سلب شد، کسان

آگاهانه مرگ در  نشیگز ی. شهادت، خود نوعدندیامام، هر کدام با صحنه انتخاب مواجه بودند و شهادت را برگز دیشه ارانی اما

 .یلینه تحم یاست انتخاب یاست، مرگ مانیو ا دهیراه عق

. اگر میفرو کن شانیها نهیرا در س مانیها زهیرفت، مگر آنکه ن میعاشورا، مسلم بن عوسجه برخاست و گفت: هرگز نخواه شب

شوم،  یشوم، سوزانده م یس زنده مشوم، سپ یجنگم... به خدا سوگند اگر بدانم که کشته م یسلاح نداشته باشم با سنگ م

 (235!)دیبازهم از تو دست نخواهم کش ،شوم یم نیشوم و هفتاد بار چن یسپس زنده م

را بر  در کنار تو و شهادت همراه تو ستادنیهم باشد، ما ا یو ابد وستهیما پ یبرا ایگفت: به خدا سوگند، اگر دن زین نیبن ق ریزه

 (231.)دیبرگز میخواه ایماندن در دن

 منا الذله. هاتیو فرمود: ه دیو شهادت را برگز ریشمش د،ید ریذلت و شهادت، مخ انیالسلام( خود را م هی)عل نیحس امام

دانست و  یمن رکوب العار از مرگ و ننگ، مرگ را اول یبا سر دادن شعار الموت اول زیخود در روز عاشورا ن یحماس یرجزها در

 در دوزخ قلمداد کرد. یوختن ابداز ننگ و نار، ننگ را برتر از س

 را بداند و چه زیرا چگونه محاسبه کند و چه چ انیآن است که انسان، سود و ز زیو انتخاب احسن ن ینیبه گز نیعمده ا عامل

 را در کجا و چه بشناسد؟ تیبه حساب آورد و ابد انیرا ز زیچ



 انمیخود را آگاهانه و با ا ریصبور و مقاوم، چون مس یامت هاکنند. البته  یاست که م یهر کس و هر ملت، در گرو انتخاب ارزش

آورند. امام امت  یکنند و از شهادت ها و خسارت ها هم خم به ابرو نم یم یستادگیا زین شیانتخاب خو یانتخاب کرده اند، پا

 :دیفرما یکربلا م یدرباره شهدا

 یبرا کردند یشد و جوانان او مسابقه م یشد، افروخته تر م یر مت کیبه شهادت نزد هیالشهدا سلام الله عل دیروز عاشورا س هر

 یها مآن نکهیا یکردند آنها، برا ی. مسابقه مدندیشه گریدانستند که بعد از چند ساعت د یبشوند، همه هم م دیشه نکهیا

ا اسلام ر میآمد م،یرا بکن یاخد فهیوظ یادا میچه آمدند، آگاه بودند که ما آمد یبرا دندیفهم یروند، آنها م یکجا م دندیفهم

 (233.)میحفظ بکن

 

 صحنه آزمون ،یزندگ
 ییو حق جو مانیا ینهفته در انسان ها است. ادعا یها تیو جوهره ناب و قابل ییروشن ساختن صدق و توانا ش،یآزما فلسفه

 یبرا وستهیوالا، پ ین هارو، انسا نیدهد. از ا یو صدق خود را نشان م تیاست که حقان شیدر صحنه عمل و در بوته آزما

 کوشند. یم یدر امتحان زندگ تیموفق

انجام  زهایچ نیزتریگذشتن از عز ایاز کف رفتن مال و جان و بستگان  زان،یها، شهادت ها، فقدان عز یسخت لهیبه وس زین آزمون

 .ردیگ یم

 نیآزموده شوند، همچن دیشوند، بلکه با یمرها  م،یآورد مانیا نکهیدهد که مردم گمان نکنند با گفتن ا یهشدار م م،یکر قرآن

 (238باز شناخته شوند.) انیاز دروغگو انیتا راستگو ان،ینیشیپ

رد و نب یها دانیم نیاز شاخص تر زیو اخلاص و صدق انسانهاست. کربلا ن مانیآزمون ا یصحنه ها نیاز بهتر یکیجهاد،  دانیم

 یابد اتیهم که به ح یاز آزمون کربلا مردود شدند. جمع یاری. بسدیطلب یحق و باطل بود که صادقان را به حضور و نثار جان م

 بودند که نقد جان را در بازار جانان به کف گرفته، با عروس شهادت هماغوش شدند. ربلاک یشهدا افتند،یدست  میو فوز عظ

 :دیفرما ی( مهی)رحمه الله عل ینیخم امام

که با  آنان است یمعنو یلیو مدارج تحص ازاتیامت نیبر کسب بالاتر یا، گواه صادقشم زانیعز یشهادت و جانباز ینوران کارنامه

در مدرسه  یامروز، زندگ یایدر دن یخدا امضا شده است و کارنامه شما در گرو تلاش و مجاهدت شماست. زندگ تیمهر رضا

 (231خورد.) یبه اراده همان انسان رقم م یاراده است و سعادت و شقاوت هر انسان

 دیو شه دنیبا انتخاب ماندن و جنگ دند،ید ریماندن و رفتن مخ انیالسلام( که شب عاشورا خود را م هی)عل نیامام حس ارانی

ان را آن یصدق و وفا زیبه دست آوردند. امام ن یاتیآزمون ح نیرا در ا ازیامت نیالسلام(، بالاتر هی)عل نیشدن در رکاب امام حس

 دیتوانند از آزمون روسف یهمه انسان ها در لحظه انتخاب، م ایآ یهمان شب شهادت داد. ول ش،یهمتا بودن اصحاب خو یستود ب

 آزمون ها است. نیدر ا تیو موفق یعال یدر انتخاب ها ینیریش ند؟یآ رونیو موفق ب

 



 زنده و مرده ملت
 بهیط اتینداند. ح دنینفس کش را تنها یداشته باشد و زندگ به،یط اتیزنده است که ح یاجتماع، وقت کیفرد، چه  کی چه

 اتکمیح ی: الموت فنیالمومن ریام ریافکند. به تعب هیسا یبر زندگ یشرافت، وفا و پاک ،یعزت، آزادگ مان،یاست که ا ییجا

 در مرگ با عزت و قدرت است. ات،یو مقهورانه، مرگ است و ح لانهیذل یزندگ( 246)نیمرتکو قاهر یف اهیو الح نیمقهور

 دنیدر کنار ستمگران و نفس کش ستنیداند و ز یمرگ در مبارزه با ستم و عدوان را سعادت م زیالسلام( ن هیعل) نیحس امام

 شمارد: یم یننگ و دلتنگ هیرا ما یو با خوار لانهیذل

 (246الا برما.) نیمع الظالم اهیالموت الا سعاده و الح یار لا

ملت زنده اند،  رد،یپذ یرا نم دادیکنند و سلطه ب یمبارزه م شیاهداف خودهند و در راه  یرا بها م یآزاد ،یکه در زندگ آنان

اند،  افتهیجاودانه  اتیکربلا ح یفلسفه، شهدا نیاست و با هم دیزنده جاو د،یشه ل،یدل نیراه، کشته شوند. به هم نیاگرچه در ا

 .دندیرا در شهادت د یگرا در مرگ و زند اتیچون ح

 دهد: یارائه م یاز مفهوم زندگ یروشن تر ریالسلام( تفس هی)عل نیسخن ماندگار امام حس نیا

 (242خالده) اهیالعز الا ح بلیس یالموت ف سیل

 !ستین دیجاو اتیدر راه عزت، جز ح مرگ

ه عضو اگر قطع شود، ن کی یها هیملت نسبت به مفاسد و ستم ها، نشان مرگ آن جامعه است. همچنان که عص کی یتفاوت یب

 یروح یب هیشب یحالت ،یحس یب لیدهد و به دل یاز خود نشان م یتیشود، حساس یکه وارد م ید و نه از ضربه افهم یدرد را م

 یو بد اوضاع، ب یرا از دست داده باشد و نسبت به خوب یانسان تیو حم ینید رتیهم که غ یکند، جامعه ا یم دایپ یو مردگ

 تفاوت باشد، مرده است.

آن همه ستم و فساد، عکس  دنینشان دادند که زنده اند. جامعه آن روز که مردمش با د شیخو با جهاد و شهادت انیعاشورائ

 ختنیجامعه بود و وارد کردن شوک و برانگ کریخون به پ قیدادند، جامعه مرده بود. عاشورا تزر یاز خود نشان نم یالعمل

 .یو انسان ینید یها تیحساس

 یرس ادیفر
اشد، هم ندارد. هر کس که آگاه تر و تواناتر ب یتینتواند، مسوول ایاست. هرکس که نداند  ییو دانا ییهمواره بر اساس توانا ف،یتکل

دهد و به نصرت ن تیاهم یکند، ول یاریرا بشنود و بتواند  یگریو استغاثه د یخواه ادیکه فر یتر است. مسلمان نیسنگ فشیتکل

( شاهد 243بمسلم) سیفل جبهیفلم  نیللمسلم ای ینادیسمع رجلا معروف من  ثیحد ست،یمظلوم و گرفتار نشتابد، مسلمان ن

 (.ستیطلبد و پاسخش ندهد، مسلمان ن یم یاریمسلمانان را به  یاست )آن کس که بشنود کس فیتکل نیا

فه کو انیعیش یداشت، با نصرت خواه نیمعالم د یایکه نسبت به مقابله با حکومت جور و اح یفیاستغاثه بر تکل ییاز سو یوقت

که به  یدعوتها لازم. آن در سخن نی. حجت بر امام تمام بود و پاسخ به ایرویمواجه بود و آن همه دعوت و اظهار اطاعت و پ

 داشت فرمود: انیکوف



 (244لنا امام.) سیفانه ل نایرسلکم آن اقدم عل یکتبکم و قدمت عل یلم آتکم اتتن یان

 .میندار ییشوایکه ما امام و پ ا،ی: بدیکه نوشته بود دیبه من رس تانیفرستاده ها مگر پس از آنکه نامه ها و امدم،ینزد شما ن من

 استمدادشان استناد کرد و فرمود: نیهم که به بزرگان کوفه نوشت، به هم ینامه ا در

شتاب، نزد ما ب م،یرندا یکه ما امام دی. نوشته اتمیافیدر دیرا به من رساندند. همه آنچه را نوشته بود تانینامه ها د،یو سع یهان

فرستم... اگر نوشت که نظرتان  یرا نزد شما م میمن پسر عمو نکیو حق گرد آورد. ا تیباشد که خداوند بر محور تو ما را بر هدا

 (245نزدتان خواهم شتافت.) ،است تانیمثل نامه ها

اه ر ریکوفه شد. خود امام، در مس یآنان راه خواندند. امام هم در پاسخ یادرسیبودند. امام را به فر دیزیگرفتار ظلم  ان،یعیش

هم  یخبر ن،یبن ق ریمانند زه وستند،یرا پاسخ داده به او پ شیندا یخوش به کوفه در راه از اشخاص مختلف مدد خواست. بعض

 منطقه دور نیاز الااقل  د،یکن ینم یاریفرمود: اگر  یشدند. امام به آنان م ادآوریکوفه را  یحرانعذر و بهانه آوردند و اوضاع ب

ا سوادن یاو را تنایگرفتار دوزخ خواهد شد: من سمع و اع د،یاین یاریبه  یما را بشنود ول یدادخواه ادیچرا که هر که فر د،یشو

 (241النار.) یف هیمنخر یعل کبهی نالله عز و جل آ یکان حقا عل غثنایو لم  جبنایفلم 

ا ر تیاهل ب میدفاع از حر یاریبود که  یدر روز عاشورا، خطاب به همه کسان زیالسلام( ن هی)عل نیهل من ناصر امام حس یندا

 طلبد. یاجابت م کیلب ندگان،ی( بلند بود، از همه آ243و هل من ذاب) ثیاستغاثه آن حضرت که به هل من مغ ادیداشتند. فر

 هشیهم خود آنان را از ظلم برهاند، هم اند گرفتاران در حکومت جور، خود را فدا کرد، تا ینجات بخش نیبزرگ عاشورا بر ا دیشه

 :میخوان یآن حضرت م نیاربع ارتیو ضلالات نجات بخشد. همچنان که در ز رتیرا از ح شانیها

 (248الضلاله.) رهیعبادک من الجهاله و ح ستنقذیل کیبذل مهجته ف و

 نجات بخشد. یگمراه یو سرگشتگ یدان(، خون خود را در راه تو نثار کرد، تا بندگانت را از نانی! امام حسای)خدا

 ادیکنند و فر یمبارزه م ش،یهم در راه نجات خو یستمگرند و برخ یمسلمانان و مستضعفان جهان، گرفتار سلطه ها زین امروز

ر جبهه د یاست که به مدد آنان بشتابند، حت انیعاشورائ فهیرساندن، وظ یاریاستغاثه آنان بلند است. رسالت اغاثه و پناه دادن و 

 نبرد. یها

 :دیفرما یاست، که م میمستضعفان، رهنمود قرآن کر ییرها یرساندن و جهاد برا یاری نیا

 شتیکه حاکم یآباد نی: پروردگار ما را اندیگو یکه م دیکن یجهاد نم یدر راه )نجات( مردان و زنان و کودکان مستضعف چرا

 (241قرار بده.) یاوری ما سرپرست و یخود، برا یآور و از سو رونیستمگرند ب

 و شکست یروز یپ
 کیو شکست است. در  یروزیپ مینسبت به مفاه دگاهیو د افتیکند، نوع در یم فایانسان ها نقش ا یکه در زندگ یامور از

. تحقق هدف ها هر چند اورندیبه دست ن یهر چند خودشان فتح نظام روزند،یشود پ نیاهداف مبارزان تام یمبارزه هدفدار، وقت



 یفیلتک ،یدر هر مقطع زمان گر،ید یاست. از سو یروزیمبارزان، پ یبرا رد،یپذ صورت ندهینسل آ یبرا یحت ای رترید یر زماند

 .ردیپذ انیپا یاست هر چند به شکست ظاهر یروزیپ کی زی( نفهیشود، )عمل به وظ یکه بر دوش انسان است اگر عمل

 نینداشت. به ا یاز منکر و مبارزه در راه عزت و کرامت انسان یو نه نید یبقاحق و  یالسلام( هدف جز اعتلا هی)عل نیحس امام

شکستن جو رعب  ان،یامو رگرانهی. رسوا ساختن چهره تزودندیدر عاشورا به شهادت رس ارانشیهر چند خود و  د،یرس زیهدف ن

در نهضت عاشورا بود و تنها  ینیداف حساحساس تعهد و مبارزه در راه حق، همه از اه وحر دنیسلطه جور، دم امیو وحشت در ق

 نبرد عاشورا است. روزیچهره پ ن،ی. پس امام حسافتیهمه تحقق 

در  یروز است. نیراست یها یروزینوع پ نیاز هم ریخون بر شمش یروزیباشد. پ یتنها غلبه نظام ،یروزیکه پ ستیچنان ن پس

امام  است؟ روزیغالب و پ یعاشورا چه کس یام( سوال کرد که در ماجراالسل هی)عل نیالعابد نیبن طلحه از امام ز میابراه نه،یمد

 فرمود:

 (256دخل وقت الصلوه و اقم، تعرف من الغالب.) اذا

 !ستیک روزیشناخت که پ یاذان و اقامه بگو، خواه د،یوقت نماز فرا رس چون

 .نندینب یروزیآن را پ نیظاهر ب دگانیدر قالب تحقق اهداف است، هر چند د یروزیهمان پ نیا

 نانیدهند، ا یهم نشان م یفداکار دهیگذارنند و در راه آن عق یپاک و درست م دهیرا همراه با عق یآنان که زندگ گر،یمنظر د از

 (256.)ابندیرسند، چه کشته شوند، چه غلبه  یم یروزیاز دو پ یکی نییالحسن یقرآن به احد ریو به تعب روزندیپ

 اتیاست و بازماندگان از کاروان شهادت، ح میعظ یچون شهادت، فوز اکبر و رستگار روزند،یراه پ نیا دانیشه ،ییعاشورا دید در

وج از السلام( هنگام خر هیالشهداء )عل دیس ن؟یتلخ تر از ا یکرده اند و چه شکست یفتح دارند، چرا که از نصرت حق کوتاه یب

بلند در آن نهفته بود، نگاشت. نامه، پس از نام خدا  امیعظمت و پ ایدن کیکوتاه که  یا جملهو  دیطلب یقلم و کاغذ نه،یمد

 جمله بود: نیهاشم، تنها هم یخطاب به بن

 (252الفتح و السلام.) بلغیمنکم الستشهد و من تخلف لم  ی... فان من لحق ب

 السلام!رسد، و  یرسد و هر کس هم تخلف کند و بازمانده، به فتح نم یبه شهادت م وندد،یکه به من بپ هر

 مرگ یب یها یزندگ
د شود و نز یم دیقرآن، زنده جاو ریبرتر برخوردار و به تعب اتیح یشود، از نوع یدهد و کشته م یجان م زین دیآن که شه با

شود، امام  یمحسوب م یزندگ انیهمه، جان دادن لحظه پا ی( برا253عند ربهم برزقون.) اءیخورد: ... بل اح یم یخداوند، روز

 تر و برخوردار از رزق پروردگار است. یمتعال یست، بلکه آغاز مرحله این انیدا، نه تنها لحظه پاشه یبرا

 قدس سره: ینیامام خم ری. به تعبابندی یمرگ دست م یب یکنند، به زندگ یخود را فدا م یکه در راه خدا زندگ آنان

 (254لتهاست.)م یبرا تیو چراغ هدا یابد زیافتخارآم یدر راه خداوند، زندگ شهادت



را دارد و جان باختگان  ریتاث نیهم دانیو ارشادند، مرگ شه یداریمنشاء اثر و حرکت و ب ،یماد اتیانسان ها در دوران ح اگر

 مرگ یب یزندگ ینوع زین نیانسان ها و الهام بخش حرکت اند ا یو راهگشا تیهمچنان مشعل هدا زیراه خدا، پس از شهادت ن

 مرگ: یب یزندگان نیحضرت امام درباره ا ری. باز به تعبفتتوان الهام گر یاست که از عاشورا م

قام عظمت حق و م شگاهیکه سبکبالان عاشق شهادت، بر توسن شرف و عزت به معراج خون تاخته اند و در پ میما شاهد آن نکیا

کنند که از همت  یرا نظاره م خود یثارهایارض، ثمرات رشادت ها و ا طیاند و بر بس دهیجمع الجمع به شهود و حضور رس

تشنه است و قطرات  یو نسل ها تیما در اوج قله عزت و شرافت، مشعلدار هدا قلابو ان داریپا رانیا یاسلام یبلندشان جمهور

 (255سهمناک را بر پا کرده است.) یو طوفان میعظ یلابیخونشان س

اشورا ع یاست. فردا ریمس نیدر هم زیکربلا ن یراه و رسم شهدا یکرده است. ماندگار نیرا تضم دانیشه ادینام و  یبقا خداوند،

اجساد  نیبه دفن ا یداد که مردم یو مژده م یرا دلدار انیکاروان یکبر نبیدادند، ز یرا از کربلا کوچ م تیاهل ب یکه اسرا

 با گذشت شب و روز هرگز محو والسلام(  هی)عل نیبر افراشته خواهد شد و آثار قبر حس یمطهر خواهند شتافت و در کربلا نشان

آثار آن برجسته تر و والاتر  وستهیمحو آن، پ یبرا یگمراه روانینابود نخواهد گشت و به رغم تلاش سخت سردمداران کفر و پ

 (251خواهد شد.)

ر شمردن بعد از بپر شور و افشاگرانه اش  ینکته اشاره فرمود و در سخنان نیبه هم د،یزیدر شام و بارگاه  گریبار د نب،یز حضرت

 خطاب به آن طاغوت کرد و فرمود: تیو دشمنان اهل ب دیزیسپاه  یها تیجنا

 (253....)نایو ح تیو ناصب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا و لا تم کیو اسع سع دکیک فکد

 انیاز م یتوان یما را هم نم یو وح ستین یما محو شدن ادینقشه بکش و تلاش کن و بکوش، به خدا سوگند  یتوان یچه م هر

 !یبردار

 شهادت شرافت
در محدوده تولد تا مرگ  انیعاشورائ دیجهت دهنده عمل و موضع آنان است. در د ات،یو مفهوم ح یانسان ها از زندگ یتلق نحوه

ه که ب است یحساب، فرزانه کس نیشود. با ا یم دهیکش تیو ابد امتیانسان به دامنه ق یشود، بلکه امتداد وجود یخلاصه نم

 د.راه باش نیخدا، هر چند به کشته شدن در ا حیترج ایدن نیموقت ا یرا به برخوردار یو نعمت ابد شدیندیب ایسعادت آن دن

 انیه به مک ردیگ یالسلام( اجازه م هی)عل نیدر کربلا از امام حس یاست. وقت رتیو بص دید نیاز صاحبان ا یکیبن مظاهر  بیحب

 نی: من بهتردیگو یدهد، شبانه نزد آنان رفته و م ینان را به نصرت امام فراخواند و امام اجازه ماسد( برود و آ یخود )بن لهیقب

را  امبرتانیکنم که پسر دختر پ یآورده ام، دعوتتان م هیشما هد یبرد، برا یخودش به ارمغان م قوم یرا که هر کس برا یزیچ

تا  دی: در راه نصرت او از من اطاعت کندیگو یبودن امام، به آنان مکربلا و در محاصره  تیوضع می.... سپس ضمن ترسدیکن یبرا

مراه ه یشود، در درجات عال دیشه امبریدر راه خدا در رکاب پسر پ شمااز  کی. به خدا سوگند هر دیو آخرت برس ایبه شرافت دن

رو  با سپاه عمر سعد یول ند،یامام آ یرایکه به  رندیگ یم میو آله و سلم( خواهد بود. آنان هم تصم هیالله عل یرسول خدا )صل

 (258گردند.) یامام نم یاریبه رو شده، موفق به 

 است. یبه زندگ دنیبخش یو شرافت و معن اتینسبت به ح ب،یحب دگاهید نیا



ر عهد بر س و صادقان مانیکنند، به عنوان وفا کنندگان به پ یجان خود را در راه خدا فدا م ،یکه با فداکار یاز کسان م،یکر قرآن

از آن برخوردارند و آگاه  دانیاست که شه یشرافت زین نی( ا251)هیرجال صدقوا ماعاهدوا الله عل نیکند: من المومن یم ادی یاله

آنان  یخواهد برود، سخن جملگ یخواست که هر که م یکنند. نمونه ا یم یافتن به آن لحظه شماریدست  یبرا یدلان عمر

 بود: نیا

 (216رسول الله؟.) ابنیدرجتک  یآن نکون معک ف یاکرمنا بنصرک و شرفنا بالقتل معک، اولا ترض یلله الذ الحمد

! امبریپسر پ ی. ادیکشته شدن در رکاب تو شرافت بخش لهیتو را به ما عطا کرد و ما را به وس یاریرا سپاس که کرامت  ییخدا

 م؟یدر درجه و رتبه تو باش زیکه ما ن یپسند ینم ایآ

 هی)عل نیشد که سپاه عمر سعد با حس یقطع شیبرا یرا در صبح عاشورا نشان داد. وقت رتیبص نیاز ا یگرینمونه د د،یزی حربن

 نید در اهر چن وندد،یگرفت به امام بپ میو تصم دی. لذا بهشت را برگزدیبهشت و دوزخ د نیخود را در ب د،یالسلام( خواهند جنگ

 راه، جانش را بدهد.

 یطلب شهادت
 اتیفه حاز فلس یتر یهم هستند که درک متعال یکنند، کسان یتلاش م شتریزنده ماندن ب یکه انسان ها اغلب برا یطیاشر در

خود استقبال  نیراه خدا دارند، حاضرند جان خود را فدا کنند و از شهادت در راه مکتب و د دانیکه شه ییو کسب مقام والا

 یشود. مرگ در راه خدا، معامله ا یگفته م یاست، شهادت طلب یویاز تعلقات دن ییرهاکه همراه با  یا هیروح نیکنند. به چن

 .دنیرس دیجان فدا کردن و به بهشت جاو یعنیاست،  دگاریپرسود با آفر

 ز،یجنگ ن یها دانیآورد که در م یآنان را چنان بار م ن،ییالحسن یاحد دگاهیبه د شیخو نیبا ا روانیبا مسلح کردن پ اسلام

 نیتند، از ارا داش هیروح نیخالص آنان ا روانیو پ نید اءی. اولابدیدست  ییکویباشند و به ن روزید و چه کشته شوند، پچه بکشن

 کردند. ینم قهیرو از بذل جان در راه اسلام مضا

 یالگو و ازشتیپ زی. خود آن حضرت نافتی یالسلام( در عمل تجل هی)عل نیامام حس مانیبا ا ارانی یعاشورا، شهادت طلب صحنه

جوانمردان  یمرگ در راه خدا برا ییبایکه از ز یخواست از مکه حرکت کند، با خواندن خطبه ا یامام م یبود. وقت دانیم نیا

 :دیایبذل جان و خون دارد، همراه ما ب یطلب است و آمادگ شهادتگفت، از افراد خواست هرکس  یسخن م

 (216حل معنا.) ریمهجته فل نایکان باذلا ف من

سلام( با ال هیاکبر )عل یکه پسرش عل ییراجعون، در گفت و گو هیو گفتن انا لله و انا ال یخواب دنید یدر پ یراه، وقت انیم در

اکبر  یلسخن ع نیبالموت. ا یپس چه باک از مرگ؟ اذا لا نبال م،یما بر حق یالسلام( به او گفت: وقت هیاکبر )عل یپدر داشت، عل

 دارد. تیشهادت طلبانه فرزند امام حکا فکرتاز  زیالسلام( ن هی)عل

است، پس چه بهتر که به صورت شهادت باشد: فان  یهمگان حتم یاگر ناچار، مرگ برا نکهیالسلام( از ا هی)عل نیامام حس ریتعب

 (212الله افضل) یف فیتکن الابدان للموت انشات، فقتل امرء بالس

 در امام است. هیروح نیاز ا یگرید شاهد



 اظهار کرد: نیچن یبرخورد با حر و ممانعت او از رفتن حضرت به کوفه، با استشهاد به شعر از پس

 

 (213و جاهد مسلما ) رایخ یاذا مانو - یالفت یو ما بالموت عار عل یسامض

 

 داشته باشد و مسلمانانه جهاد کند. ریخ زهیکه انگ یوقت ست،یجوانمرد ننگ ن کی یروم و مرگ، برا یم شیپ

مرا از  ایحق، فرمود: آ یایآمده است که پس از اشاره به آن اشعار، ضمن آسان شمردن مرگ در راه عزت و اح یگریدنقل  در

راه خدا  به مرگ در نیآفر د؛یکه مرا بکش ستین نیاز ا شیاست! شما ب هودهیبه خطا رفته و گمانت ب رتیت ؟یترسان یمرگ م

 السلام( است. هیالشهداء )عل دیس یکلام نوران زی( ن215الموت الا سعاده) یدانه لا ارجاو عار( ش214الله) لیسب ی... مرحبا بالقتل ف

 و سیرا تقد یمرگ نیاست و مردم آزاده چن یهم ارزشمند و ستودن گرید یو آرمان، نزد ملت ها دهیاز مرگ در راه عق استقبال

 هیل)ع یبن عل نیشمارند. حس یم یاه با ننگ و پستبار ستم و همر ریمذلت بار و ز یکنند و آن را برتر از زندگ یم دیتمج

 نیامام حس ارانیمانند خود او شهادت طلب بودند. اگر در اظهارات  زین ارانشیمرگ سرخ رفت.  نیالسلام( آگاهانه به استقبال ا

 را به کشته شدنبرخاسته، عشق خود  کیزند و هر  یدر گفتارشان موج م هیروح نیالسلام( در شب عاشورا دقت شود، ا هی)عل

را از آنان برداشت که  شیخو عتیکردند. با آنکه حضرت ب یو مبارزه با ظالمان ابراز م امبریاز فرزند پ تیدر راه خدا و در حما

 بود: نیخواهد برود، امام سخنانشان چن یهرکه م

 (211الکرمنا بنصرک و شرفنا بالقتل معک.) یلله الذ احمد

 .دیداشت و با کشته شدن همراه تو، ما را شرافت بخش یتو ما را گرامکردن  یاریرا که  ییخدا سپاس

 کرد. یدانست و از آن استقبال م یتر از عسل م نیریمرگ را ش زیچون حضرت قاسم ن ینوجوان یحت

 اناری یداریناآرام است و در پا یدر شب عاشورا اندک نبیاحساس کرد خواهرش ز یشناخت. وقت یگونه م نیآنان را هم زین امام

هستند که به مرگ انس گرفته اند،  یشهادت طلبان نانیدارد، فرمود: به خدا سوگند آنان را آزموده و امتحان کرده ام، ا دیترد

 (213مانوس است.) ادرشم نهیهمان گونه که کودک، به س

شتابد  ید که به مبارزه مباشن یکسان نیهاشم از آنان خواست تا نخست یالسلام( در جمع بن هیهمان شب، حضرت عباس )عل در

 شهادت باشند. شتازانیشما و پ

 :میخوان یم نیالسلام( در همان روز عاشورا چن هی)عل نیامام حس یشهایایاز ن یکیاست. در  تیفرهنگ اهل ب ن،یا

امرک  ءایو اح نکینصره د یقتل یاذا کان ف مایطاعتک و محبتک، س یالف مره ف نیسبع یی! وددت آن اقتل و احیدیو س یاهل

 (218و حفظ ناموس شرعک...)



! دوست دارم که کشته شوم و زنده گردم، هفتاد هزار بار، در راه اطاعت و محبت تو، به خصوص اگر در کشته شدنم نصرت ایخدا

 تو نهفته باشد. عتیتو و زنده شدن فرمانت و حفظ ناموس شر نید

 ی( به راحت211ذل) یف اهیمن ح ریعز خ یا ذلت است موت فب یاز مرگ با عزت بهتر از زندگ ینینو ریطلبان، تفس شهادت

 به یبن عل نیدهند. آموزش حس حیترج یچند روزه واگذار اما در ننگ و بدنام یحاضرند شرافت شهادت در راه حق را بر زندگ

 یدر بهشت م یابد یبه وسعت آخرت و نعمت ها ایدن یو تنگنا یاست که شما را از سخت یبود که مرگ، تنها پل نیآنان ا

. قوموا ستیاز آن ن یکه چاره ا یمرگ یبه سو دیزیفرمود: خدا رحمتتان کند! برخ نی( با چن236رساند؛ فما الموت الا قنطره...)

 سرخ. یمرگ هیجاودان در سا یاتیبود، ح اتیح یبه سو یدر واقع فراخوان نی( و ا236لابد منه) یالموت الذ یرحمکم الله ال

 وانریو پ ارانیرهنمود را با الهام از عاشورا به  نیا زیزنده ساخت. امامان ن تیاهل ب رامونیرا در پ یدت طلبفرهنگ شها عاشورا،

کشته شدن در رکاب امام و در راه خدا بر  یعشق به شهادت و آرزو نیا زین ینیکردند. زائران قبور شهدا و حرم حس یمنتقل م

 که: میکن یجملات را اظهار م نیها ا ارتنامهیز ما در زیآوردند. امروز ن یزبان م

 (232.)دمیرس یبزرگ م یبودم و به رستگار دانیبا شما شه زیمن ن کاش

در  و از آن افتندیدر یدفاع مقدس به خوب یو جبهه ها یانقلاب اسلام دانیعاشورا را، رزمندگان اسلام و شه یشهادت طلب امیپ

 ما نقش داشت و یفرهنگ در جامعه انقلاب نیا یایاز همه در اح شیقدس سره ب ینیمبارزه با ستم و تجاوز سود بردند. امام خم

 آورد. ابر ییو عاشورا ینیجوانان را حس

سخنان، خود  نیکه مجموعه ا م،ینیب یرا م ییو عاشورا ینیاز همان روح حس ییحضرت امام، نمونه ها یامهایسخنان و پ در

 :میرا مرور کن تنها چند جمله میریشود. ناگز یمبسوط م یکتاب

 یتا فردا فرزندانمان در مقابل کفر جهان میاست و ما امروز به انتظار شهادت نشسته ا اهیس یسرخ، به مراتب بهتر از زندگ مرگ

 (233.)ستندیبا یبا سرافراز

 میفوز عظدفاع از مسلمانان آماده ساخته ام و در انتظار  ضهیواجب حق و فر یادا یرا برا شیخون و جان نا قابل خو من

 (234شهادتم.)

ط خ روانیآن بزرگواران و به پ بهیط هیبه ذر تیافتخار از خاندان نبوت و ولا نیاست و ا یسرخ شهادت، خط آل محمد و عل خط

 (235است.) دهیآنان به ارث رس

دانند و جوانان  یممن العسل  یکشند و مرگ سرخ را احل یشهادت را در راه آن به آغوش م اءیاست که همه اول زهیانگ نیا در

 (231و به وجد آمده اند.) دهیاز آن نوش یدر جبهه جرعه ا

 یدار یخواب است و آخرت ب ایدن
 داریب رند،یخوابند و چون بم ایدر آخرت است، هم اغلب انسان ها در دن یداریو عالم ب ستین شیب ییایرو قت،یدر حق ایدن هم

تر است. امام  هیکه به خواب شب ایآنجا است، نه در دن یواقع اتیه حدر آخرت است ک یسعادت و خوشبخت اریشوند. مع یم



لم و حلوها و مرها ح ایکند: ان الدن یرا نسبت به آخرت حساب م یبخت رهیشقاوت و ت ای یالسلام(، تلخ و رستگار هی)عل نیحس

 (233.)هایف یمن شق یو الشق هایالاخره و الفائز من فاز ف یالانتباه ف

به  ایدن یو مرگ را پل عبور از تنگنا ندیب یرا تنگ و محدود م ایآن که به وسعت آخرت دل ببندد، دن دگاه،ید نیاساس ا بر

 سازد. یرا مصروف آن مرحله م شیشناسد و تلاش خو یگستره آخرت م

است  ر آخرتشد که مرگ، پل عبو یم ادآوریو صبر،  یداریضمن دستور به پا ش،یبه اصحاب خو زیالسلام( ن هیالشهدا )عل دیس

 یرسند: فما الموت الا قنطره تعبر بکم عن البوس و الضراء ال یم انیپا یب یو پس از گذر از آن، به بهشت گسترده و نعمت ها

 (238الدائمه.) میالجنان الواسعه و النع

و انسان در  باشد نشیو ب تریدشوار است. اما اگر بص شانیبرا زیبه آخرت ن ایانتقال از دن نند،ینب ایکه آخرت را نشناسند  آنان

 یم رهیچ یازدگیبر دن ،ییسازد و آخرت گرا یانتقال به آخرت را آسان م ،یشهود نشیب نیآخرت را مشاهده کند، ا ا،یدن نیهم

 در نحوه عمل انسان دارد. یدو، سهم عمده ا نیا وندیو پ آخرتو  ایشود. نحوه شناخت از دن

 :دیفرما یم نیچن سد،ینو یهاشم م یو بن هیفیکه به محمد حن یر نامه االسلام( از کربلا، د هی)عل دالشهداءیس

 (231لم تکن و کان الاخره لم تزل و السلام.) ای... اما بعد فکان الدن

ن را آ ایشود که آن حضرت دن یسبب م ا،یبه دن یآخرت حت یدادن جلوه ها انیو آخرت، و سر ایگونه نسبت به دن نیا ایگو

 کند. یاز آن، لحظه شمار دنیکوچ یکه برا ندیقابل اعتماد بب ریو غ داریگونه ناپا

  یعرفان یها امیپ

 نیآفر یدر گرو معرفت والاتر و جان پاک تر و عشق برتر به هست ا،یبه لب و لباب مکتب انب دنیو رس نیاز پوسته د گذشتن

 است.

و  ردیگ یمحبت، از معرفت سرچشمه م نیخدا است. ا را دارد، عشق به یارزش گاهیجا نیو بالاتر نیشتریآنچه ب ،یمکتب وح در

شود و اوست که فرمان  یوجودش م میسلطان اقل ،یو ابد یشود و محبت آن محبوب ازل یم یآن که خدا را شناخت، در او فان

 کند. یو امتثال م عتراند و عبد، عاشقانه و مشتاقانه اطا یم

 ن،یقی، شوق، اخلاص م،یآن، صبر، رضا، تسل جهیو نت دیآ یم دینده و خالق پدب انیاست که م یا ژهیو یدلدادگ ن،ید یعرفان بعد

جز  و ندیب یاست که بنده، خود را نم یاله یتجل نیا هیمقدس است. در سا یگونه جلوه ها نینفس، قرب به حق، و ا نانیاطم

 .دیجو یشناسد و جز پسند او را نم یاو را نم

 یعرفان ناب را م یدرس ها نیتر یاقامه عدل و قسط بعد عرفان دارد و متعال امیو ق یزیو ظلم ست یبه جز بعد حماس عاشورا،

 افت؟یحماسه و عرفان را  قیتوان تلف یالهام گرفته از عاشورا کجا م یآموزد و جر در کربلا و صحنه ها



مان اند )همچون ع دهیرا به نظم کش که عاشورا یشاعران ایهم که به حادثه عاشورا پرداخته اند،  سانیاز مولفان و مقتل نو یبرخ

انه و راه و رسم سلوک خداپسند ز،یعاشورا ن یعرفان امیاند. پ ستهیحماسه نگر نیبه ا یالاسرار( از بعد عرفان نهیدر گنج یسامان

 است. یاجتماع فیاز صحنه حق و باطل و عمل به تکل دنمنطبق منشانه و دور بو

 به خدا عشق
ق را عش نیا یاله انیشوایمتعال است. پ یخدا ،یقیعشق به کمال مطلق و معبود حق ،یحلات جان آدم نیو زلال تر نیوالاتر از

 آن است. یایگو زیو شهادتشان ن اتیدرجه اش داشتند. نحوه ح نیدر بالاتر

 وستنیپ از قفس تن و زندان خاک و ییدر انتظار لحظه رها وستهیو پ نندیب ینم ینیخود، تع یبرا ،ییعشق ها نیچن صاحبان

 یو جز رضا یشود که جز ذات احد یفنا و جذبه، سبب م نیدارد و ا یالله را هم در پ یف یفنا یعشق نیبه خداوندند. چن

 یاز جلوه ها یکیخدا  یبرا زیوصال گردد، بگذرد. گذشتن از همه چ نیمانع ا کهو از هر چه  اوردیرا به حساب ن یزیخالق، چ

 آن است. گریجان، جلوه د یتعال یدا کردن جسم برابه خدا است. ف یعشق عرفان نیهم

 شعر نقل شده است که: نیاز آن حضرت، ا اگر

 

 اراکا  یلک الیالع تمتیو ا -هوا کا  یالخلق طرا ف ترکت

 

محبوب است. برافروخته تر شدن چهره امام  گانهینسبت به آن  تیثمره عشق و مجذوب زیمعنا است. مقام سلم و رضا ن نیهم در

 زیآن حضرت ن ارانیاست.  نیعشق بر نیاز ا یگریشد، نشانه د یم کیالسلام( هر چه که به لحظه شهادت نزد هی)عل نیحس

 صبرانه چشم به راه عروس شهادت بودند. یب آنگونهخدا و جنت را در دل داشتند که  داریشوق د

است.  یعشق به خدا نگاه کرده است، عمان سلمانو  یعرفان هیاز زاو ینیحس یکه به حادثه عاشورا ه،یاز شاعران بلند پا یکی

 نظر دارد. ینیبه حماسه حس لیتحل نیالاسرار او با هم نهیگنج وانید

 یم یشتریب یجام محبت و بلا یاپیو پ ندیب یم یالسلام( را سرمست از شراب شوق و عشق اله هی)عل یبن عل نیحس عمان،

راه، از هرچه  نیو در ا ونددیبپ ایخواهد به همان در یخدا است و م قتیمحو حق داند که یم ایبرخاسته از در یخواهد. او را موج

 یوالا هم غلبه م نیی: تعیاست، برا دانیاکبر که عازم م یبا عل داریکند و در د یم ینو خود را قربا دیشو یجز اوست دست م

ارد ز برد زیرا ن یکیاز اندازه دارد کان  شیب یهادنمانده است، اجت یجز او باق یو سد راه نییاز تع یپرده ا چیکند و حال که ه

با خواهرش  نیسازد و در وداع آخر یسپاه عشق را غالب م ق،با خدا رو به رو گردد امام در جدال عقل و عش ،یحجاب یو ب شیپ

 خواهد که حجاب وصل نشود: یشود، از او م یروزگار مواجه م نیبا آن زن مرد آفر یوقت نب،یز

 

 : دیسخن آهسته در گوشش کش نیا - دید در آغوشش کشجان خو همچو



  ؟یکه آن درد مندان شب ای - ؟ینبیز ایمن، آ ریعنان گ یکا

 ( 286مکن) یریعنانگ ن،یراه عشق است ا -مکن  یریشوق، زنج یپا شیپ

 

هر  زان،یو عز ارانیدت است و شها نیو عشق بر یجذبه معنو نیاز ا یجلوه ا اران،یرزم فرزندان و  یعاشورا و صحنه ها سراسر

 شود و به بزم قرب، بار دهد. نیاو تام یبه درگاه دوست است، تا رضا یا هیکدام هد

داشت و رزمندگان عارف و صاحبدل، ره صد  یتجل زین رانیدفاع مقدس در ا یو عشق به خدا در جبهه ها یمشرب عرفان نیا

ز عسل تر ا نیریش یاله یایقدس سره( که شهادت را در ذائقه اول) ینیحضرت امام خم ریرفتند و به تعب یشبه م کیساله را 

و به وجد آمده  دهیاز آن را نوش یشراب طهور معرفت و عشق، جوانان در جبهه ها جرعه ا نیدانست و معتقد بود که از ا یم

ظمت ع شگاهیاند و در پدانست که بر توسن شرف و عزت به معراج خون تاخته  ی( و شهدا را سبکبالان عاشق شهادت م286اند)

 (282اند.) دهیحق و مقام جمع الجمع، به شهود و حضور رس

 فرمود: یم انیعاشق شهادت با قلم و ب انیجیبس یروحان یجذبه ها یریناپذ فیدر مورد توص و

 اتیده در تجلذوب ش یدهد و آن قلب ها یخود پرواز م یکه جان ها را به سو یربان یو آن جلوه معنو یعرفان یآن بعد اله لکن

 (283کرد؟) میتوان ترس یم یانیرا با چه قلم و چه هنر و ب یاله

 و ابتال بال
ت ها و محب نی. ابتلا شدن به ادیآ یم شیانسان پ یبرا دهیو در راه عق یاست که در زندگ ییها یو گرفتار یرنج و سخت بلا،

 است. یاله ریغ یها زهیاسالم و انگن یها تیخلوص و پاک شدن از ن شیآزما یرنج ها است و ثمره آن نوع

 یآزمون و امتحان، که برا یاز معان ریطلبد، و غ تیاز آن به خدا پناه برد و از خدا عاف دیکه با ،یخدا درد و رنج و گرفتار ریغ

ن داشت هم دارد و آن عبارت است از دوست یتر یتر و عرفان قیافراد است، مفهوم عم مانیو ا تیاطلاعات و تبع زانیم صیتشخ

 .یبه قرب اله افتنیدست  یبرا د،یو شدا یو تحمل عاشقانه محبت ها تدوس یدر راه رضا یرنج و سخت

ا عبد نسبت به خد مانیشود و تحمل آن نشانه عشق و صدق ا یبه بندگانش محسوب م یخداوند، لطف یگونه بلا، از سو نیا

 است. کینزد یاز بعد عرفان میاست و به مفهوم رضا و تسل

 

  یلیچرا جام مرا بشکست ل - یلیبود م گرانشیبا د گرا

 

 یترشیب یتر باشد، محبت و بلا کیهر که به خدا نزد د،ید نیدوستان خدا مطرح شده است و از ا یبلا برا ،یاریبس اتیروا در

 :دیهم خواهد چش



 

 دهند  یم یشتریجام بلا ب -بزم مقرب تر است  نیکه در ا هر

 

 یانکس نانیبرد. ا یم رونیآفت است و آنان را از راه حق ب مان،یدر راه ا یناخالص اند، بلا و گرفتار و تیکه کم ظرف یبر یبرا

 :دیرماف یم یکسان نیالسلام( در اشاره به چن هی)عل نیاست. امام حس یو ماد ییایدن یها زهیشان با انگ یندارید یاند که حت

 (284)انونیفاذا محصوا بالبلاء قل الد شهمیمادرت معا نهطویحیالسنتهم  یلعق عل نیو الد ایالدن دیعب الناس

 لهیوس به یآنند، اما وقت یبرگردد، در پ نیهاشان بر محور د یزندگ یچرخد و تا وقت یبر زبانشان م نیو د ندیایبنده دن مردم

 شوند. یاندک م ندارانیبلا آزموده شوند، د

دانند  یعمل ها م هیروح و جان و تصف یو سبب پاک یبلکه آن را نشانه لطف اله زند،یگر ینه تنها از بلا نم مان،یبا ا یعارفان اما

 :دیفرما یالسلام( م هی( امام صادق )عل285روند.) یو پاداش آن، به استقبال م لتیو به خاطر فض

 (281الله اذا عبدا غته بالبلاء.) ان

 کند. یرا دوست بدارد، او را غرق در بلا م یهرگاه بنده ا خداوند

 مانیارتقاء درجه نزد پروردگار محسوب شده و شدت ابتلا به تناسب قوت ا ایخدا  یاز سو یا هیبلاها، هد نگونهیا ث،یاحاد در

 کی چیمبتلا ساخت که ه ژهیو ییالسلام( را به بلاها و رنج ها هی)عل یمتعال، حضرت عل یرو است خدا نیشده است و از ا انیب

 (288دارد.) دی( و صبر بر بلا اجر شه283نکرده بود.) خودش را به آن مبتلا یایاز اول

با خدا دارد، پروردگار  اتیلحظات ح نیکه در آخر یالسلام( در روز عاشورا در مناجات هیالشهداء )عل دیاست که س دگاهید نیا از

 (281: سابغ النعمه حسن البلاء)شیکوین یهم به بلا د،یستا یسرشارش م یرا هم به نعمت ها

سازد )استعدوا للبلاء(،  یضمن آنکه آنان را آماده تحمل بلا و رنج م ش،یخو تیوداع با اهل ب نیروز عاشورا، هنگام آخر نیهمچن

 نیبه شما در مقابل ا یکند، ول ی: خداوند، دشمنانتان را با انواع بلاها عذاب مدیفرما یکند و م یبازگو م شانیبرا یفرجام خوش

که ارزش شما را بکاهد و  دیاوریبر زبان ن یزیو چ دیبخشد؛ پس شکوه نکن یها و کرامت ها منعمت  عبلا و به عوض آن، انوا

 (216قدرکم.) نقصیانواع النعم و الکرامه فلاتشکوا و لاتقولوا بالسنتکم ما  هیعن هذه البل عوضکمی

 را به یگرفتار نیکنند و ا یمخوش استقبال  یبارو یاله یپاک به مبدا و معاد، از بلا یبلند و عشق ها یهمت ها صاحبان

 گذارد و از او انتظار پاداش دارند. یحساب خدا م

 خدا ادی
فراوان خدا شده  ادیبه  هیقرآن توص اتیاسلام است. در آ دیو مورد تاک دهیپسند یخدا، در همه مراتب و مراحلش، امر ادیو  ذکر

 است.



 (216.)رایالله ذکرا کث اذکروا

و در  ندیبب شیداشته باشد و او را حاضر و ناظر بر خو ادیخدا را در  وستهیاست، آن است که انسان پ یمرتبه عرفان کیکه  اد،ی

د. را فراموش نکن یاله تیو ولا تیها و نعمت ها، ربوب یها و برخوردار بتیو مص طینبرد و در شرا ادیحالات هم او را از  نیتنهاتر

 دیافزا یها م یها و گرفتار یشود، هم مقاومت انسان را در سخت یاز گناه م یریشگیدر دل، هم سبب پ داخ ادیزنده بودن چراغ 

 ت.اس اریشدن خانه دل از اغ یو خال لیاز رذا هیو تصف یساز ارتقاء روح نهیافتند و هم زم یو غرور نم یو هم انسان به سر سمت

 حیباشد و حمد و تسب ایسان به نام و صفات خدا گو. ذکر کامل آن است که هم زبان انیدارد، هم مرتبه زبان یهم مرحله قلب ذکر،

برد و ن ادیقلبش متوجه ذات خداوند باشد و او را از  ،یبر زبان آورد، هم همراه ذکر لسان وستهیرا پ نیو نام آن محبوب بر دیبگو

 بداند. شیکارها و حرفها یو شنوا نایذات و ب روبخشیگاه و ن هگاه و پنا هیخدا را تک

است، هم در بردارنده توجه  یاله حیدر قرآن به عنوان ذکر خدا مطرح است، چون هم مشتمل بر حمد و شکر و تسبکه نماز  نیا

 به معبود. یقلب

 نیشود. ا یم دهیاو د ارانیالسلام( و  هی)عل نیخدا است که در گفتار و رفتار و حالات امام حس ادیروشن از  یمظهر عاشورا،

 برند. ینم ادیاز  یحال چیاست که هرگز خدا را در هخصلت دست پروردگان مکتب قرآن 

و  ارانیرا به  یقلب نانیاطم نیو ا ابدی یخدا آرامش م ادیبا  شامدها،یحالات و پ نیتر یالسلام( در بحران هیالشهداء )عل دیس

د. به شو یذکر خدا م نهیو شهادت بستگان، زم دانیخدا است، داغ شه ادیبا نام و  شیکند. خطبه ها یمنتقل م زیخانواده اش ن

 :دیکربلا توجه کن رصهاو در ع رهیاز س یینمونه ها

 خواند، آغاز خطبه با ثنا و حمد خداست: یاصحابش خطبه م یبرا یوقت

 (212السراء و الضراء.) یالله احس الثناء و احمده عل یعل یاثن

 .میگو یسپاس م یتو او را در حالت سرور و غم و راح میستا یم ش،یستا نیکوتریرا به ن خدا

 :دیفرما یم د،یآ یاو م یسپاه دشمن به سو یصبح عاشورا، وقت در

 (213کل کرب.) یف یانت ثقن اللهم

 .یگاه من هیتو تک ،یدر هر گرفتار ایخدا

 پاکباز او، شب عاشورا را که مهلت گرفتند، تا صبح به نماز و قرآن و ذکر خدا پرداختند. ارانیو  امام

را در معرض  شیخو ایخدا غافل نبود و گو ادیلحظه از  کیتوان ساز و مدهوش ساز،  یها یرا، در اوج سختدر روز عاشو امام

. ساخت یمتصل م یاله یایراند و قطره وجودش را به در ینام آن محبوب را بر زبان م وستهیو پ دید یخود م ینگاه پرمهر خدا

گفت: لا حول و لا قوه الا  یم ادیکرد و ز یم ادیو مداوم، خدا را  وستهیپ السلام( هی)عل نیکه گفته اند روز عاشورا امام حس نیا

 بتیمص نیکردن سخت تر ریتحمل پذ یبرا یو دوستدار با دوست است. حت یارتباط قلب نی(، شاهد ا214.)میالعظ یبالله العل

کردند، فرمود: آن چه  دیزدند و شه ریدستانش به ت یوخوارش را ر ریکودک ش یگرفت. وقت یها هم، از اهرم ذکر خدا بهره م



و شاهد است هون  ندیب یچشم خداوند است و او م یاست که جلو نیسازد، ا یو درد را آسان و هموار م بتیمص نیتحمل ا

 (215الله.) نیانه بع یمن نزل ب یعل

 یو عرفان یحالات روحان نیهمتداوم  ز،ین اتیلحظات ح نیالسلام( با معبودش در آخر هی)عل نیعاشقانه امام حس یها مناجات

 نیقدر مشترک آنها ا یدم نقل کرده اند، ول نیحضرت در واپس نیاز ا یگوناگون یمختلف، نجواها یرهایرساند. به تعب یرا م

 ستود و یافتاد، خدا را م نیو خود در قتلگاه بر زم دندیهمه به شهادت رس ارانشیشد و  وسیاز زنده ماندن ما یاست که وقت

 میالمکان، عظ یکرد اللهم متعال یم ادینمود و خدا را به عظمت  یرا ابراز م شیخو یو رضا میکرد و مراتب تسل یم ادی

 (211الجبروت....)

 عاشورا است. یخدا، از درس ها ادیحماسه و عرفان و جهاد و  ختنیآم

دارالاماره  یکشتن به بالا یشد و او را برا ریبود. دستگ لینمونه، مسلم بن عق کیبودند.  نیچن زیپروردگان امام عاشورا ن دست

گفت و  یالله اکبر م وستهیکل حال و پ یگفت: الحمد لله عل یمعبود، و م ادیبود و دلش به  ایبردند، زبانش به ذکر حق گو یم

 (213فرستاد.) یصلوات و درود م ،یفرشتگان و فرستادگان اله رو ب دیطلب یاز خدا مغفرت م

 ادیاز از شهادت، ب شیکردند، پ ریدستگ فهیبا او بر شد خل یرا به جرم پناه دادن به مسلم و همکار یهان یوقت زیاز او ن شیپ

 گفت: یخدا در زبان و دلش بود و م

 (218!.)میگشا یرحمت و رضوان تو پر م یخداست، پروردگارا به سو یبه سو بازگشت

 یخدا و به سو یوادث تلخ و مصائب، انسان خود را از خدا و برادر برخورد با ح یعنیذکر است،  یاز شاخصه ها یکی استرجاع،

ز اوصاف ا نیقرآن، ا ریرا اعلام دارد. به تعب ییاو یو به سرو ییاز او ریخط س نیراجعون، و ا هیخدا بداند و با گفتن انا لله و انا ال

 (211.)ندیگو یم نیو حادثه ناگوار، چن بتیبا مص واجههصابران است که در م

گفت: انا  نیچن د،یبن عروه را در کوفه شن یو هان لیخبر شهادت مسلم بن عق یکربلا، وقت ریالسلام( در مس هی)عل الشهدادیس

 هم آن حضرت در طول راه استرجاع نمود. گرید یبار، بارها نی( جز ا366.)همایراجعون، رحمه الله عل هیلله و انا ال

 نیشدن به گناهان و مفاسد و ظلم است. امام حس دهیدر کش یعامل مهم یراموشپروردگار و خدا ف ادیغفلت از  گرید یسو از

شده و خدا  رهیبر آنان چ طانیفرموده که ش دینکته تاک نیا یالسلام( درباره سپاه کوفه به کشتن او کمر بسته بودند، رو هی)عل

است که خداوند،  میاقتباس از قرآن کر نی( و ا366).میفانساکم ذکرالله العظ طانیالش کمیعل وذبرده است: لقد استح ادشانیرا از 

 (362شود.) یم طانیسپردن زمام طاعت به دست ش نهیشمارد که زم یرا بر م یخدا فراموش طان،یحزب ش یها یژگیاز و

 به قلعه دل و طانیدر برابر رخنه ش یبخش روح و جان است، هم سد یخدا، هم سازنده اخلاق و تعال ادیگونه است که  نیا

 و عمل انسان. تینفس براراده و ن یسلطه هوا

 شدن در راه خدا فدا
و در راه خدا خرج شوند  رندیمعبود، به کار گ یکه نعمت وجود را در راه رضا ستیبالاتر از آن ن یزیموحد، چ یانسان ها یبرا

 و فدا گردند.



 یجان ها و مال هاست و در برابر آن بهشت م یفدا شدن، نشانه صدق انسان در راه محبت خدا است. خدا مشتر یبرا یآمادگ

 یروآب یمال و جان و حت ازمندین یاله نیو اگر د ستندیقائل ن یشان چیخود ه یخدا در برابر پروردگار، برا یای( اول363دهد.)

 .دارندن یا قهیآنان باشد، از نثار آن مضا

 نیشوند و ا یفدا م یاله یپاک و حجت ها یسان هاان نیزتریآن، عز یبقا یاست که برا یتاحد ن،یو عظمت و ارزش د عزت

 شمارند. یم یحق اله یفدا شدن را ادا

 

 دوست  یدست و پا و چشم و سر و جان فدا نیا -است از وجود ما  زتریخدا عز نید

 

ام( السل هیل)ع نیاضمحلال مکتب شده بود، امام حس نیا نهیخدا در معرض زوال بود جهالت و غفلت مردم زم نیکه د یدوره ا در

 :میخوان یم نیاربع ارتیشود. در ز یمردم قربان یو آگاه یداریب یحاضر شد برا

 (364الضلاله.) رهیعبادک من الجهاله و ح ستنقذیل کیبذل مهجته ف و

 نجات دهد. یگمراه یو سرگشتگ یرا در راه تو نثار کرد، تا بندگانت را از نادان شیخون خو او

السلام(، به عنوان  هی)عل نیبزرگوار نهضت امام حس دیدو شه نی( از ا365بن عروه هم) یو هان لیمسلم بن عق ارتنامهیز در

 ارانیشده است.  ادیاو فدا کردند،  یحجت خدا و فرزند حجت خدا و در راه خدا و رضا یاریرا در راه  شیکه جان خو یکسان

 دیبه خاطر حق، گذشتند و جاو یویدن یاسلام کردند و از زندگ یایراه خدا و اح یو قربان نید یهمه خود را فدا زیامام ن گرید

 شدند.

 بنیراه بودند. حضرت ز نیدر ا تیو فرزندانش اهل ب ارانیالسلام( و  هی)عل یبن عل نیخواهد. حس یم یخدا قربان نید حفظ

( 361للهم تقبل منا هذا القربان،)گفت: ا نیو در کنار جسد قطعه قطعه او چن دالشهداءیس نیالسلام( پس از حضور بر بال های)عل

 یر منابود که د یلیکرده اند، چرا که او اسماع ادیهم از آن حضرت به عنوان ذبح  یگرید ریتعاب در. ریرا از بپذ یقربان نیا ایخدا

 کرد. نیرا تضم نید اتیشد و ح دیحق شه

 است. یروزیدادن، رمز عزت و پ یملت ها هم قربان یبرا

د و اگر کن تیآستان حر میتقد یاریبس انیقربان دیدارد، با یگام برداشته و برم یکه در راه آزاد یست: ملتا نیعاشورا ا امیپ

 یو استقلال( نباشد، هرگز از ذلت به عزت نم ی)آرمان و مکتب و آزاد زترانشیدر راه عز زانشیحاضر به فدا کردن عز یجامعه ا

و حق فدا شدند، پس  نیکربلا در راه د یالسلام( و شهدا هیالشهدا )عل دیسدر راه آن فدا شده است.  ،یرسد. از عظمت قربان

 یایاح یالسلام( برا هی)عل نیامام حس یدرباره نقش فداکار هیرحمه الله عل ینیشود. امام خم یخدا از آن آشکار م نیعظمت د

 :دیفرما یخدا م نید



خود، اسلام و عدالت را نجات داد و  زانیو خون خود و عز یاکارالسلام(، نهضت عاشورا را بر پا نمود و فد هیالشهدا )عل دیس

 (363.)ختیآن را فرو ر یها هیرا محکوم و پا هیام یدستگاه بن

 (368اسلام کردند....) یجان خودشان را فدا غمبر،یاست که فرزندان پ زیهمچون عز اسلام،

 (361تر شد.) یپس از شهادت او اسلام قو السلام( خود و تمام فرزندان خودش را فدا کرد و هی)عل نیحس امام

هراس ندارد. هراس،  یتوطئه ا چیو ه یقدرت چیو ه یدشمن چیخو گرفته است و از ه یامام امت درباره فدا شدن و فداکار ریتعاب

 (366...)ستیآن دارد که شهادت، مکتب او ن

 فرمود: یربلا آموخته بود و مرا از ک نیفدا شدن بهر د یبرا یو آمادگ یشهادت طلب نیا زیامام ن خود

 میدفاع از مسلمانان آماده نموده ام و در انتظار فوز عظ هیواجب حق و فرض یادا یرا برا شیخون و جان ناقابل خو من

 (366شهادتم.)

 (362شهادت در راه آنکه حق است.) ایمقصود و اقامه عدل و حق،  شرفتیپ اینائل شوم،  نییالحسن یبه فوز احد دوارمیام من

 میو تسل رضا
به خداوند است و هم نشانه اخلاص کمال  یرضا است. رضا هم نشان دهنده اوج محبت و دلدادگ د،یعرفان و توح یمراحل بلا از

 .یجز پسند و خواست مول یا زهیانگ چیو نداشتن ه

وانه دانستند و با پشت یود، کمال مخ یرا برا نیبودند و ا یاو کاملا راض ریالسلام( در مقابل خواست خدا و تقد هی)عل تیب یاهل

ردم را بر م تیهرگز پسند و رضا زین یکردند. در مسائل اجتماع یرا صبورانه و عاشقانه تحمل م یبتیرضا، هر مشکل و بلا و مص

 .دیانجام یبود، هر چند به خشم مردم م یاله یکردند، مهم رضا یبود عمل م فیو آنچه تکل ددادن ینم حیترج یاله یرضا

ته راه گذاش نیقدم در ا یاله یرضا یالسلام( که برا هی)عل نیمطرح است. امام حس اریبس ثیقرآن و احاد مینکته در تعال نیا

وا داده اند: لا افلح قوم آثر حیترج یاله یرا بر رضا شیدل خو یکرد که آنان خواسته ها یم میترس نیرا چن انیکوف هیبود، روح

اهل  یاسرا شیو پ دیزیکه در کاخ  یبیدر انتقاد از خط ریالسلام( ن هی( امام سجاد )عل363.)لقمرضاه الخا یمرضاه انفسهم عل

 که: دیکش ادیکرد، بر سر او فر یم ادی یالسلام( به زشت هی)عل یکرد و از دودمان عل یم شیستا دیزیاز  ت،یب

 !یا دهیخشم خدا خر متیمردم را به ق یبر تو، رضا یوا

 (364سخط الخالق.)مرضاه الخلوق ب تیاشتر

است و  نیرضا است که ملاک عمل موحدان راست یعرفان یبحث و بخش مورد نظر است، همان بعد متعال نیآنچه که در ا اما

 رود. یبه شمار م لتیفض نیاز ا یعاشورا جلوه ا

 

 هجران پسندد  یکیوصل و  یکی -درمان پسندد  یکیدرد و  یکی



 پسندم آنچه را جانان پسند  -از درمان و درد و وصل و هجران  من

 :میکن یاز مقام رضا را در کربلا با هم مرور م یگرید یها نمونه

 از اوضاع کوفه، فرمود: یالسلام( پس از برخورد با فرزدق و آگاه هیراه کوفه، ابا عبدالله )عل ریمس در

 شیخدا را بر نعمتها م،یپسند یو م مینازل شود که دوست دار یزیبر چ یاله یکار دست خدا بوده و هست. اگر قضا همواره

اش تقوا باشد دور  وهیحق و ش شیکه ن یفاصله انداخت، بازهم از کس دمانیما و ام انیم یاله یو اگر قضا مییگو یسپاس م

 (365)که آن را بپسندد(.) ستین

ام را هم هنگام خروج از مکه به سمت کل نیسفر بود. ا نیامام و خاندان او در ا یاز کلمات نوران تیرضا الله رضانا اهل ب شعار

 یشد که: اله دهیآن امام شن نیبود که در قتلگاه از حنجر خون یکلمات نی( هم واپس361فرمود،) انیب یکربلا در ضمن خطبه ا

از  ییرضاو نا یتاب یبقضاء الله تا پس از شهادتش ب یکرد ارض یو رضا دعوت م میبه تسل زیرا ن شیبقضائک. خواهر خو یرض

خارج شود، هنگام وداع با قبر رسول خدا از خداوند طلب کرد که آنچه که  نهیخواست از مد یهم که م یخود نشان ندهد. وقت

 (363.)یلک رض هوهذا ما  یانتخاب کن: اسئلک... ما اخترت من امر میتو است، برا یرضا

زد  یم یاله یگرفتار شد، باز دم از رضا یه وقتدر کوف لیهم بود. حضرت مسلم بن عق انییعاشورا ریدر سا یمعنو هیروح نیا

 (368گفت.) یبود و در هر حال، خدا را حمد م یخدا راض یو به داور

 یبود، هرچه را که خدا مقدر کرده باشد برا یرفت، به سرانجام و سرنوشت ماجرا راض یبه کربلا م یالسلام( وقت هی)عل دالشهدایس

 فرمود: یو م دید یم ریخود خ

 یعبد از خدا و رضا ی(رضا361.)مینیب یم ریمقدر کرده باشد، آن را خ مانیگردم، آنچه را خدا بر ا روزیچه پ م،یشو کشته چه

ا کربل یمقام و مرتبه شهدا نیهم به ا ارتنامهیاز هر دو سو. در متون ز یکمال است؛ پسند دو جانبه و رضا نیخدا از عبد، اوج ا

 اشاره و ارج نهاده شده است.

 یدر حال یدیو جهاد کرده و به شهادت رس یدهم که تو اقامه نماز و زکات کرد یحضرت مسلم است: شهادت م رتنامهایز در

را در راه  شیکه جان خو میخوان یم یهان ارتنامهی( در ز326الله عز و جل و هو عنک راض.) تیبود لق یکه خداوندت از تو راض

 خدا از او هم اشاره شده است. تیمتن، به رضا نی( در هم326مرضاته.) و اللهذات  یبذلت نفسک ف یفدا کرد یاله یرضا

ام(، با السل هی)عل دالشهدایاست. س یخدا باشد، مقام والاتر یاو خشم و رضا یبرسد که خشم و رضا یانسان به مقام کی نکهیا

 مطرح شده است: ارتیوضف در ز نیا

 (322)الرحمان و سخطه من سخط الرحمان. یمن رضاه من رض ای

ه را کردند و هم یاجر او، آنها را تحمل م دیناگوار کربلا به به حساب خدا گذاشته به ام یشامدهایبودند و پ نیچن زیاو ن خاندان

 یمغرور با طعنه خطاب به آن بانو یدر کوفه، وال ادیدر مجلس ابن ز یاست که وقت نبیکلام حضرت ز نی. ادندید یم بایز

 تیرا : مادمیند یزیچ بایالسلام( پاسخ داد: جز ز های)عل یکبر نبیز ؟یدیو خاندانت چگونه د دربا براقهرمان گفت: کار خدا را 

 ساخت. یکوفه را عصبان یسخن به شدت وال نی( و ا323)لایالا جم



سازد،  یاست که هم وجدان انسان ها را همواره آرام و خرسند م یکوفه را عصبان یخدا و داشتن به شدت وال یرضا یبرا کار

 یاله یانقلاب و جنگ، به خاطر رضا یدر سال ها رانیکند. ملت ا یم یقو زهیانگ جادیو حرکت را است و هم ا نیآفر دیهم ام

ات تحمل مشکل ،یرضامند هیشهدا و جانبازان هم با روح یکردند. بستگان و خانواده ها لرفتند و از شهادت ها استقبا دانیبه م

 ه( فرمود:)قدس سر ینیکردند. امام خم

 دیبا ند،یوگ یچه م ایباشد که به او چه گفته اند،  نیبه فکر ا دیکند، نبا یخدا کار م یرضا یرود و برا یکه دنبال حق م یکس

 (324.)دیخواهد بگو یم یخدا کار کند، هر کس هر چ یو برا ردیخدا را در نظر بگ

 فرمود: ها و شهادت ها هم یتحمل سخت یبرا یقدرت روح شیافزا نهیزم در

 زانیبه پاخاسته است، چه باک دارد از شهادت عز یو انسان یمعنو یارزش ها یانقلاب کرد و برا یحق تعال یرضا یکه برا یملت

 (325)ها؟ینور چشمان و تحمل سخت دنید بیو آس

 فوز
سان با آن است که ان یدناو را به هدف خلقت برساند، فائز و رستگار است. فوز در فرهنگ  یانسان در زندگ شیکه تلاشها یکس

 میآخرت و بهشت است به دست آورد. فوز عظ یابیبتواند سعادت جاودانه را که کام شیخدا و عمر خو یاز نعمت ها یریبهره گ

 السلام(: هی)عل یحضرت عل ریاست. به تعب یاخرو ییبه کامروا دنیکامل، رس یو رستگار

 یدم نوزدهم رمضان ضربت خورد، فرمود: فزت و رب الکعبه، چرا که برا دهیپدر س ی( خود آن خود وقت321فوز السعداء.) الاخره

 است. یابیو کام یرستگار نیشهادت برتر ،یاله یایاول

 یرو مشتاقانه به سو نیاز ا د،ید یرا م ارانشیخود و  یفوز و سعادت ابد ش،یخو ییالسلام( در حرکت عاشورا هی)عل نیحس امام

 را از رفتن به کوفه پر آشوب منع کرد، امام فرمود: شانیطرماح با آن حضرت ملاقات و ا یکوفه، وقتشتافت. در راه  یهدف م نیا

و  اوست نهیریکه دوست ندارم خلف وعده کنم. اگر خداوند شر و فتنه را از ما دفع کرد، که لطف د میدار یبا آنان قول و قرار ما

 و شهادت است: آن هم فوز ست،یاز آن ن یزیکه گر دیآ شیاگر هم آن پ

 (323ما لابد منه ففوز و شهاده آن شاء الله.) کنی... و آن 

و فلسفه  اتیاز فرهنگ ح ییکه از آن حضرت نقل شده است، در شب عاشورا خطاب به همراهان گوشه ها یگریسخن د در

 فرمود، سپس افزود: انیرا ب یو سعادت اخرو یمرگ و زندگ

در  است که یدر آخرت است. فائز و رستگار کس یاریو هش یداریاست، ب الیش خواب و خو هم ا ایدن نیریکه تلخ و ش دیبدان

 (328.)هایف یمن شق یو الشق های: ... و الفائز من فاز فدیاست که به شقاوت آخرت گرفتار آ یآخرت به سعادت برسد و بدبخت کس

 تیامام در مورد مفهوم و ماه نشیب یایگو زی( ن321الموت الا سعاده) یلا ار یالسلام(: فان هی)عل نیمعروف امام حس سخن

 داند. یشهادت در راه خدا م هیاست که امام آن را در سا یسعادت و رستگار



کاهد و سبکبال و شهادت طلب  یم ایهاشان را به دن یبخشد و وابستگ یبه اهل شوق به آخرت و بهشت م قت،یباور و حق نیا

 را به خود نیکه عنوان فائز ییچهره ها نیتر ستهیکنند و شا یخدا م یقرآن و ولمکتب و  یجان فدا یشوند و به راحت یم

 ید، اشعارکه از او کر ییها شیضمن ستا د،یحر رس نیبه بال یالسلام( وقت هین )علی. امام حسندیکربلا یاختصاص داده اند شهدا

 که: تیب نیو مواسات و صبر او خواند، از جمله ا ثاریاز ا شیدر ستا

 

 (336و الصلاح ) هیو فازوا بالهدا - ناینصروا حس یفازوا الذ لقد

 .افتندیو صلاح، راه  تیکردند، رستگار شدند و به هدا یاریرا  نیکه حس آنان

و اهل فوز  ابیکه آنان را کام میخور یبر م اریبس ریتعب نیالسلام(، به ا هی)عل نیکربلا و اباعبدالله الحس یشهدا یها ارتنامهیز در

. میدیرس یم یو با شهادت، به فوز ابد میدیجنگ یو م میکاش ما هم در کربلا در رکاب آنان بود نکهیا یآرزو زیو ن میارشم یم

 دقت شود: نمونهچند  نیاز جمله به ا

 و به او سعادت یداشته ا یبه کرامت تو نائل و فائز شده است، او را با شهادت، گرام یبن عل نیدهم که حس یشهادت م ایخدا

 (336.)یا دهیخشب

 :مییگو یکربلا م یخطاب به شهدا و

 میکنت معکم فافوز فوزا عظ یتنیالی ما،یو الله فوزا عظ فزتم

 (332.)یدرجات العال یانکم الشهداء و السعداء و انکم الفائزون ف اشهد

دهد و  یم تیخود هم سرا یدگرا به زن نشیب نیشمارد، ا یو فائز م دیو سع دیکربلا که آن به خون خفتگان را شه یشهدا زائر

 ی، درسبه فوز دنیشیو اند یتر از زندگ قیبرداشت عم نیشود. ا یم یویدن یها یابینسبت به سعادت، فراتر از کام دگاهشید

 .تیجهاد و شهادت و جان دادن در راه مکتب و ولا هیدر سا ،یردهد: رستگا یاست که عاشورا به همه م

 اخالص
 از عاشورا است. یگرید امیخلاص، پا یو گرانبها ابیکم گوهر

در صحنه کربلا، اخلاص  دنیالسلام(، اخلاص در جنگ هی)عل نیاخلاص در عمل و مشارکت در نهضت امام حس ت،یدر ن اخلاص

کردن، مجلس گرفتن... همه از جلوه  یمداح ستن،یگر ،یکربلا، اخلاص در عزادار یشهدا ارتیو رفتن، به ز یدر محبت و دوست

 بحث است. قابل یها

نهضت عاشورا در طول قرون و اعصار است، جوهره اخلاص در نهضت عاشوراست. خداوند، وعده  یعامل ماندگار نیمهم تر آنچه

 آنان را کامل عطا کند. یو اخرو یویفرموده که عمل مخلصان و تلاش مخلصانه را تباه نکند و اجر دن

صحنه ها را جاودانه  نیاز ا یاسلام فراوان است، اما آنچه برخ خیتار و یبشر خیجهاد و کشتن و کشته شدن در تار یها صحنه

 شود. یتر م یدنیزوال، در حماسه عاشورا د یرنگ ب نیداشتن است؛ صبغه الله. ا ییو خدا یکرده، اخلاص و رنگ اله



 استیو ر یاطلبیشائبه دننمود، هرگونه  رادیا نهیاز خروج از مد شیمفصل که پ یالسلام( در ضمن خطابه ا هی)عل نیحس امام

 را مطرح ساخت: یو اجتماع ینیاخلاص اصلاح د زهیو جنگ قدرت را رد کرده، انگ یخواه

و نشانه  نیمعالم د میخواه یرفتن نبود، بلکه م ایدن یکه آنچه از ما بود، هرگز نزاع بر سر قدرت و دنبال کلا یدان ی! تو مایخدا

 (333شوند و فرائض و سنن تو اجرا شود...) منیاح در جامعه، مظلومان ااصل جادیو با ا میمکتب را نشان ده یها

 هم فرمود که: یگریسخن را در سخن د نیا رینظ

و  طلب اصلاح و امر به معروف یستم برنخاستم، بلکه برا ای یزیفساد انگ ،یسرمست ،یهرگز به عنوان شورش، خوشگذران من

 (334کردم...) امیاز منکر ق ینه

 طلبانه را از حرکت ایدن یها زهینوشت، تا انگ هیبرادرش محمد حنف یبرا نه،یبود که قبل از خروج از مد یا نامهتیدر وص نیا

 کند. ینف ش،یخو یانقلاب

 دنیرا از ادامه راه تا رس ارانشیالسلام( و  هی)عل نینتوانست امام حس یعامل چیعاشورا بود ه نیاخلاص، حرکت آفر زهیانگ چون

 ارد.به شهادت باز د

ص و خال کدستیشدند تا حاظران در عاشورا، همه  هیراه کربلا، تصف ریحرکت خالصانه، ناخالصان چه از اول و چه در مس نیا در

 باشند.

 آمدند. رونیهمراه حضرت ب نهیو محبت، از مد تیدر ن نیمخلص

غاز از آ ایداشتند،  یاله ریغ یها زهیانگ . اما آنان کهوستندیدر کربلا به او پ یهم در مکه، در طول راه و حت یگرید مخلصان

 ییامام را نسبت به نصرت آل الله، با بهانه ها یخصوص یفراخوان یحت ایراه برگشتند،  انیاز م اینکردند،  یحرکت، او را همراه

 .افتندیالسلام( را ن هی)عل دالشهدایدر رکاب س هادتش قیگرفتند و توف دهیناد

حضرت  رامونیاز همراهان، از چپ و راست از پ یگزارش داده شد، جمع لیو شهادت مسلم بن عق در طول راه، اوضاع کوفه یوقت

 (335همراه حضرت آمده بودند.) نهیماندند که از مد یمتفرق شدند و تنها کسان

نواده خود را بهانه خا یاو نا امن یاز او داشت. ول یو همراه یاریراه به امام برخورد. امام انتظار  انیمسلم، در م یبن اب هرثمه

 (331کرد و صحنه را ترک نمود.)

ه دعوت ب نیخواند، همچن یمقاتل، به فرستاده امام که او را به نصرت حق فرا م یهم در منزلگاه قصر بن یبن حر جعف داللهیعب

 (333دت محروم شد.)سعا نیداد و از ا یفراخواند، پاسخ منف یاریکرد و به  داریالسلام(، که با او د هی)عل نیخود امام حس

 یها تیخلوص در مبارزات و فعال ی( وقت338.)افتین یهمراه قیسعادتت آمده بود که توف نیا یهم تا چند قم یبن عد طرماح

از خود نشان  یو اله ستهیاز را هم، تا خالصان همراه شوند و چهره شا یممکن است تا مراحل ینباشد، حت یاسیو س یاجتماع

دراز  یافکند و سابقه ها یم یجوشان نهضت به کنار یایدر وجودشان است، امواج حوادث آنها را از در یصدهند، اما چون ناخال



اند تا  صالح و ناخالص، نتوانسته ریغ یها تیاست که صاحبان ن یتلخ یسرشار از تجربه ها خ،ی. تاردیآ یبه کار نم زین یمبارزات

 بمانند. داریحق، پا ریآخر در مس

 دادند. یبروز م شیآن را در رجزها و سخنان خو یود را در شب عاشورا و روز نبرد کربلا نشان دادند و گاهخلوص خ خالصان،

 اخلاص یروی. ماندگاران و مقاومان، تنها با نیاجتماع ازاتیو شهادت، نه مدال و پول و امت ریصحنه کربلا، خون بود و شمش در

 دادند. یبه جهاد خود ادامه م

 کرد: یهار ماظ امبریپ تیرا از اهل ب یخالصانه و اله تیگونه حما نیبا سپاه کوفه، ا شیدر نبرد خو یشاکر بیشب یبن اب عابس

چشم ندوخته ام  ،یکار، جز به پاداش اله نیخدا بروم و با ا داریکنم تا به د یزنم و جهاد م یم غیدر راه شما ت رمیبا شمش من

 (331خواهم.) ینم یزیو چ

ام : السلمیکن یبن طاوس، او را خطاب م دیحرم او، به فرموده س ارتیالسلام( بنده خالص خدا بود. در ز هی)عل یبن عل نیحس

 (346خالصه الله.) ای کیعل

 نیز اآلوده، دم ا تیو متظاهرانه باشد و آنکه با ن یایخلوص در عمل است. آنچه هم ر یالسلام(، مشتر هی)عل نیامام حس دستگاه

 شود. یرسوا م یه ناخواه روزمجموعه خلوص بزند، خوا

 یخدا، عمل خالص محو و نابود نم دگاهیکه از د میو بدان میخالص ساز یرا در عمل زهیاست که هدف و انگ نیعاشورا ا درس

 شود.

به  نیکه نهضت عاشورا با گذشت زمان نه تنها کهنه فراموش نشد، که روز به روز بر جلوه و جاذبه آن افزوده گشت و ا همچنان

 کت عنصر خلوص بود.بر

 خدا یبرا امیق
 یهوا نهیکه زم یاست، به خصوص در مسائل مبارزات نیمطلوب و ارزش آفر یدر هر کار زه،یو انگ تیبودن ن ییو خدا اخلاص

 ست.ا یشتریب ازیاست و به عنصر اخلاص، ن شتریب یریانتقام گ ای ییو جاه طلبانه و قدرت جو یماد یها زهینفس و انگ

 جادینفرات، در اراده اش خلل ا ینه کم نیاست. بنابر ا یاله یو کسب رضا فیکند، همه همتش عمل به تکل امیخدا ق یبرا آنکه

 سازد. یم نیو بدب وسیاو را ما یکند و نه شکست ظاهر یم

 :دیفرما یاست، آنجا که م یو موعظه اله هیلله، توص امیق

 (346.)یو فراد یانما اعظکم بواحده آن تقوموالله مثن قل

 .دیکن امیخدا ق یبرا ییدوتا دوتا و به تنها نکهیکنم: ا یموعظه م زیچ کیشما را به  بگو

 یو ب یینهادر ت یعمر است و خت انیتوان و تا پا تیادامه مبارزه تا نها یبرا یشتریب نیباشد، تضم زهیانگ نیمبارزه ا کیدر  اگر

 کند. یاند و با باطل سازش نمد یرا از خود ساقط نم فیامکانات هم تکل یو کم یاوری



 گفت، فرمود: یم یبه آن حضرت سخنان حتینص یکه از رو هیالسلام( به برادرش محمد حنف هی)عل نیحس امام

 (342.)هیبن معاو دیزی عتیلما با یملجا و لا ماو ایالدن یف کنیو الله لوالم  یاخ ای

 نخواهم کرد. عتیب دیزیبا هم نداشته باشم، هرگز  یپناهگاه چیه ای! اگر در دنبرادرم

 در برابر دشمن، فرمود: میهم روز عاشورا، ضمن رد ذلت تسل یسخنان در

 (343قله العدد و کثره العدو و خذله الناصر) یزاحف بهذه الاسره عل یو ان الا

 .دیکرده اند، خواهم جنگ یاریترک  اوران،یاست و  اریگروه اندک، با آنکه دشمن بس نیبا هم من

 .دیکرده اند، خواهم جنگ یاریعاشورا چون  امیشود. ق یم داریخدا باشد، ماندگار و پا یابر آنچه

ضرت ح ریشکست شد. به تعب یو ب یداشت، ابد ییخدا یعاشورا چون رنگ امیشود. ق یم داریخدا باشد، ماندگار و پا یبرا آنچه

 امام )قدس سره(:

 (344لله شکست ندارد.) امید، قلله بو امیالشهداء؛ چون ق دینبود کشته شدن س شکست

 (345.)میاسلام را حفظ کن میآمد م،یبکن ییخدا فهیوظ یادا میبودند که ما آمد آگاه

خود را  یروزیپ ایخدا باشد، هرگز احساس باختن و خسارت هم در کار نست و رزمنده در هر دو حال شکست  یبرا امیق یوقت

تر  کیدر روز عاشورا هر چه به ظهر عاشورا نزد دالشهداءیروخته تر شدن چهره سداند. امام امت در مورد براف یم دانیبرنده م

 :دیفرما یشد، م یم

 نهایدهد، از دست نداده است، ا یکه از دست م یزانیخداست، عز یجهاد در راه خداست و چون جهاد برا دید یم نکهیا یبرا

 (341عالم بقا.) یهستند برا یریذخا

 سخن اوست: نیرا داشت و ا دگاهید نیامام امت هم ز،ین رانیا هیعل یلیتحم دفاع در جنگ فیتکل درباره

 فیلتک یادا یکه ما برا میمگر فراموش کرده ا ی. راستمیستیاز عملکرد خود ن مانیلحظه هم نادم و پش کی یدر جنگ، برا ما

مل خود ع فهیجنگ دارد، به وظ فیتکلفرع آن بوده است؟ ملت ما تا آن روز که احساس کرد که توان و  جهیو نت میا دهیجنگ

 (343کرد.)

  یخیتار یها امیپ

 کیحوادث، چه در زمان نزد لیو تحل هیتجز ،یخیتار نشیب ،یخیتار یاست که عاشورا در حرکت ها یریعنوان، تاث نیاز ا مقصود

 ه باشد.توان داشت یم ایشته و دارد بعد تا عصر حاضر دا یکه در زمان ها یریداشته باشد، چه تاث ستیبا یم ایبه عاشورا داشته، 

در آن است؛ به شرط آنکه جوهره  ینیآفر نهیحداقل زم ای زد،یانگ یمختلف بر م یامدهایاز آثار و پ یموج ،یخیحادثه تار هر

در شته گذ عیوقا ینقال ایمردگان  بتیغ ایاز نبش قبور  خ،یصورت است که تار نیحادثه، هم شناخته و هم شناسانده شود. در ا

 گردد. یالهام بخش م یعو منب نیحرکت آفر یو اهرم دیآ یم



نهفته  یرویشود، بلکه شناخت ن ینم ندهیآ خیعاشورا به تار حیصر یها امیعاشورا تنها شامل پ یخیتار امیعنوان پ ح،یتوض نیا با

 دگاهید نی. با اردیگ یدر بر م زینرا  ندگانیروشنگر به آ یو اجتماع و درس ها یفرد یدر زندگ یریالهام گ یدر بطن حادثه برا

به  ندگانیآ یها، درس ها و عبرت ها برا تیاز هدا یا رهیدر گذشته در آمده، صورت ذخ یا ادثهاست که عاشورا از حالت ح

که در  یمهم تر است؛ نکته ا یکه بس میریو عبرت بگ میاموزیو درس ب میریبگ امیاز عاشورا پ میتوان یو ما م ردیگ یخود م

 مکرر بود و فرمود: دیمورد تاک یان ارزشمند و هشدار دهنده مقام معظم رهبرسخن

 عاشورا است! یعاشورا مهم تر، عبرت ها ی... از درس ها

 توان یرهگذر م نیمهم است. از ا یخیدر روند حوادث تار یگذار ریو تاث خیبه نقش انسان آگاه و متعهد در ساختن تار توجه

عصار باشند ا نانیو موج آفر خیتار اناتیصرفًا تابع جر نکهیشان توجه داد و از ا ینیو حرکت آفر یگذار ریانسان ها را به قدرت تاث

 کیکرد. مسلمًا در شب تار لیعرصه تبد نیگذار و فعال در ا ریتاث یروهایقائل نباشند، آنان را به ن یخود اراده و توان یو برا

را به شمع بودن و سوختن و راه  یاریبس انند،ینما یراه را م ده،یآفر دیو امبخشند  یم ییکه روشنا ییآن تک شمع ها خ،یتار

 کشانند. ینشان داده م

ندارند.  شرویرفتن اند، اما پ یها در پ یلیخ زین یتحولات اجتماع ریروشن است. در مس یخیتار یها دهیدر پد شتازیالگو و پ نقش

 یعمل م شیخو یخیتار فیهرگام و اقدام به موقع به تکل یو شناخت جا شیه خوبه اراد مانیآنانند که با ا خ،یقافله سالاران تار

 شوند. یم خسازیکنند و تار

ر هل من ناصر کربلا، د یداده است و صدا امیو عزت، پ یکمال و آزاد یایجو تیبشر یبرا وستهیپ زین دید نیعاشورا از ا نهضت

 رسد. یبه گوش م تیتا ابد خ،یرواق تار

 ن؟یمسلم ایاسالم  خیتار
 بود. تیبشر خینو در تار یو آله و سلم( سر آغاز فصل هیالله عل یحضرت محمد )صل بعثت

به وجود آمد. آنچه به نام  یارزش یارهایو مع یساختار اجتماع ،یاسیاخلاق و رفتار، نظام س د،یدر افکار و عقا یاساس یانقلاب

 انسان در عصر بعثت است. یهمه جانبه در فکر و زندگتحولات  نیاز ا یشود، مجموعه ا یاسلام شناخته م خیتار

 تیجاهل یایحا یبرا یی. تلاش هاافتیادامه  گرید یبه گونه ا خیتار انیو آله و سلم(، جر هیالله عل یاسلام )صل امبریبا رحلت پ اما

مقدس  یو آن ارزشهامسلمانان رو به افول گذاشت  یو معنو یروح یکم کم حاکم شد، تعال یجاهل یارهایوجود داشت، مع

حضرت  تیجامعه و ترک کردن وص یاسیهمه به خاطر انحراف در ساختار س نیشد و ا رنگپس از او کم امبر،یدوران نبوت پ

 تیرا از عرصه هدا تیبود که امامت معصوم را کنار زدند و اهل ب یکسان دنیو آله و سلم( و به قدرت رس هیالله عل یرسول )صل

 جامعه دور ساختند.

عصر  انهیواپس گرا یرجعت ها و حرکت ها یاسلام نگاشته اند، ول خیمورخان، حوادث آن سال ها را با همان عنوان تار رچهگ

 م،یمسلمانان بنام خیچنان بود که اگر نام آن را تار یو اقتصاد ینظام ،یاخلاق ،یاسیس ،یاعتقاد یها نهیدر زم امبر،یپس از پ

 (348اسلام.) خیتر است تا تار قیدق



و  نید میکردند با تعال یعمل م تیرا که جدا از خط اهل ب یو عباس یامو یو خلفا امبریپس از پ یعملکرد خلفا میبخواه اگر

 یاسیس نظام یارهایبا مع دنشانیقدرت و به خلافت رس ی. هم نحوه تصدمیشو یبا مشکل مواجه م م،یده قیتطب امبریپ رهیس

 حکومت، عمل به قرآن و سنت و اخلاق و معاشرت. وهیش ،یعدالت اجتماع یها نهیزمر اسلام ناهمساز بود و هم عملکردشان د

 یاریبس یاسلام در جاها خیدر تار انیدو جر نیو تضاد ا میخور یخط خلاف و خط امامت بر م انیرو، به وضوح به دو جر نیا از

 شهیر ،هیام یهاشم و بن یو مخالفان و تعارض بن تیبآنها بود. خصومت اهل  نیاز بارزتر یکیخود را نشان داد که حادثه عاشورا 

 هیامام صادق )عل قیو عم بایز لی. تحلیلگیو قب یشخص یداشت، نه خصومت ها یو عمل یدتیدر تعارض دو فکر و خط عق

 بود: نیچن انیدو جر نیالسلام( از ا

 (341لله.)الله، قلنا: صدق الله و قالوا: کذب ا یف نایتعاد نیتیب انیسف یو آل اب انا

: خدا راست می. ما گفتمیکرد یو مکتب، با هم دشمن نیکه در مورد خدا و بر اساس د میاهل دو خاندان انیو دودمان ابوسف ما

 گفته است، آنان گفتند: خدا دروغ گفته است.

 بود. نیو مکتب و صادق و کاذب دانستن خدا و د دهینزاع، بر سر عق یعنی

 نید یارهایو مع یحکام با مبان یاز عملکردها یاریبس یریناپذ هیعصمت، سبب توج تیهل باسلام از ا خیتار ریمس ییجدا

 گشت.

 یرا با دشوار یخیاستناد به متون تار یرا آلودند که گاه خیچهره تار گرید یبه گونه ا ریو وابسته به دربار ن یحرفه ا خنگارانیتار

 سازد. یمواجه م

دشوار  یاست، هم کار یو ضرور نیسنگ یهم رسالت ،یخیتار یق و باطل در رخدادهاشناخت راست و دروغ و ح ان،یم نیا در

به نقل ها افزوده شده و در فرهنگ  ف،یو ضع یواقع ریغ یمطالب یگاه ز،یدقت. همچنان که درباره حادثه عاشورا ن ازمندیو ن

ربوط آثار م شیرایضرورت پ زین نی. ایخیبر تارناسزگار است، هم با متون معت عاشورااست که هم باروح  افتهیمردم راه و رسوخ 

 (356کند.) یم یبه عاشورا را از جعل و دروغ و نقل مسائل سست، الزام

 فهیعاشورا در سق شهیر
ن دو آ انیم یاریبس یفاصله زمان یشوند که گاه یم یمنته یکهن تر یها شهیبه ر نیادیبن یابیاز حوادث، در ارز یاریبس

شناسانه  انیو جر قیسازد. اگر شناخت عم یآن دو را به هم متصل م یمتعدد یانیو م یاسباب واسطه ا علل و یوجود دارد، ول

 یم یریجلوگ یبعد یتلخ در دوران ها عیوقا یهم از تکرار برخ د،یافزا یم عیوقا لیحلانسان را در ت رتیاز حوادث باشد، هم بص

 کند.

و  رامبیغضب خلافت از خاندان پ یآن به پنجاه سال قبل و به ماجرا شهیاست که ر اناتیگونه جر نیاز ا یکیعاشورا  حادثه

 جیدرآمد، به ت شیو خلافت پ یکه در مساله رهبر یانحراف انیگردد. آن جر یباز م یو خلافت اسلام ینید تیبا حاکم یگریباز

 بر سرنوشت لایو با است افتندیکم کم قدرت  امبر،یاسلام و پ نیری. دشمنان داختجامعه را از سرچشمه زلال مکتب دور س

 امبریفاحش نسبت به پ ینبود و گستاخ نی. اگر آن ستم نخستدندیبخش قیشوم خود را تحق اتیو حکومت، اهداف و ن نیمسلم



 امبریمعصوم پ ادگاریو  یچهره امت اسلام نیزتریکه عز دیرس یبه آنجا نم امبریگرفت، کار امت پ یاو انجام نم یو خاندان گرام

 را به اسارت ببرند. امبریخاندان پ ن،یرا در کربلا به شهادت برسانند و پس از آن قتل عام خون

م و اساس ظل هیشود، و لعنت بر آنان که پا یم دهیظالم در حق محمد و آل محمد د نیها به نخست ارتنامهیکه در ز ییها لعنت

حادثه  شهیکردند، سکوت کردند و ... همه اشاره به ر یدند، همکار( و آنان که آن راه را ادامه دا356را گذاشتند) تیبر اهل ب

 است. اسلامصدر  اناتیو جر فهیکربلا در سق

و پنهان  دایهمه عوامل پ یعصمت و طهارت بود که با همدست تیبا اهل ب انیامو یها یدشمن تینها یدر واقع تجل عاشورا،

ها،  آن بدعت افت،ی یم تیحاکم تیشد و ولا یس از خودش عمل مپ نیدرباره سرنوشت مسلم امبریپ تیشکل گرفت. اگر وص

 .افتی یاسلام، مجال بروز نم غیاحزاب شرک و ضربه خوردگان از ت ندگانو عداوت بازما نهیرجعت ها و شعله ور شدن آتش ک

: یاصفهان یالله غرو هیوم آمرح یبایو ز قیعم ریبود. به تعب نیاز آن ستم نخست گرید یدر عاشورا، برگ ارانشیپس شهادت امام و 

از  یریود. تکرده ب یساز نهیاو زم یبود که برا یکس یواقع راندازیانداخت، بلکه ت ریافکند، حرمله نبود که ت ریحرمله ت ی... وقت

 رامبیو قلب پ نیبلکه بر جگر د د،یآن کودک را ندر یگلو ر،یبود. آن ت فهیآمد که کمان آن در دست خل فهیجانب سق

 (352ت.)فرونشس

 فهیدر واقع در روز سق خت،یر نیالسلام( نشست و خون ثار الله را بر زم هی)عل یبن عل نیهم از روز عاشورا بر قلب حس یریت

 رها شده بود و در عاشورا به هدف نشست!

 یریانتقام گ نیبودند و شاهد ا اکانمیگفت کاش اجداد و ن یالسلام( مغرورانه م هی)عل نیپس از کشتن امام حس د،یزیکه  نیا

 نیو و دو خاندان ا امبریبا پ هیام یو مشرکان بن انیابوسف یها نهیاو با امام، تداوم همان ک نهیاست که ک یگریبودند، نشانه د

 یو ما یکه در دست داشت بر لب ها یکرد و با چوب یالشهدا جسارت م دیدر کوفه به سر مبارک س ادیکه ابن ز نیخدا بود، و ا

است.  فهیداشتن کربلا در سق شهیروز در مقابل روز جنگ بدر، باز هم نشان دهنده ر نی( ا353بدر،) ومیب ومی: گفت یزد و م

ه با دو حادث نیا وندیتوان در پ ینم یگاه ،یشناخت نیبخشد و بدون چن یم یگرید یبه حوادث معنا ،یخیتار یشناس انیجر

 هم، گفته است:

 

 انجا طرح عاشورا فکند خود هم -شورا فکند  عتیطرح ب کانکه

 (354شد بر نشان ) نوایکاندر ن ر،یت -رها کرد از کمان  ثربیدر  چرخ

 

 فرمود: ادیالقاب و اوصاف  نیسخن گفت، از آنان با ا انیکه با کوف یالسلام( روز عاشورا در خطبه دوم هی)عل نیحس امام

و  یگروه تباه ی! انید فگرانیتحر یاگذارندگان کتاب خدا، او یبازماندگان پراکنده احزاب! ا یبردگان امت! ا یبر شما ا مرگ

 یآر د؟یساز یکرده، ما را خوار م تیطاغوت ها حما نیاز د ایخاموش کنندگان سنت ها! آ ی! اطانیشدگان ش دهیدم یگناه! ا



ت و شما اس دهییر آن روب تانیبر آن استوار شده و شاخ و برگ ها تانیها شهیاست که ر ماکهن در ش یرنگین نیبه خدا سوگند ا

 (355و لقمه غاصبان....) دیخارستان ا نیا وهیم نیدتریپل

 هیام یبن یتلخ درخت دشمن وهیداند و م یو معاند م یو احزاب جاهل لیهمان قبا یحضرت آنان را پس مانده ها ان،یب نیا در

 هی)عل نیدر فاجعه تلخ عاشورا از چشم امام حسشناسانه به شرکت کنندگان  انینگرش جر ینوع زین نیشمارد. ا یخدا م نییبا آ

 السلام( است.

 عاشورا است. گرید یها امیآن، از پ یقبل یها نهیهر حادثه و زم یها شهیشناخت ر نیبنابرا

 حجت اتمام
عمل  یحجت و سند برا ی. مردم در پردیگ یاست که مورد تمسک قرار م یلیسازان دلا خیتار ایاستناد مردم  ،یخیتار انیجر در

 یم یوجدان ها حجت بر جا یقاض یبرا خ،یبه محکمه تار ییپاسخگو یبرا زیسازان ن خی. تارگرانندیعملکرد د یابیارز ای شیخو

 گذارند.

 نیچن میتدانس ینگفت؛ اگر م یزیبه ما چ یمتخلفان با مخالفان بسته شود، اتمام؛ کس یبرا ییکه راه عذر و بهانه جو نیا یبرا

 گونه حرف ها. نیو از ا میکرد یعمل م یگریبه گونه د میشناخت یاگر م م؛یکرد یو چنان م

 یراه از چاه بازشناسنده م نات،یو ب اتیشود و با آ یاتمام حجت م د،یآ دانیاز آنکه زبان سلاح به م شیپ ،یاسلام ینبردها در

حجت بر آنان تمام شد  شیدند، از پش یگرفتار عذاب اله شیبه خاطر عملکرد زشت خو یقوم ایآمد،  شیپ یشود تا اگر جنگ

 اتیدن آآمده است و نشان دا انیسخن به م امبرانیداشتن پ نهیاز ب میبود. در قرآن کر هکه چشم و گوشمان بست ندیباشد و نگو

 و حجت باشد: نهیب یهلاک مردم، از رو ای مانیاتمام حجت دانسته است، تا ا یرا هم برا یاله

 (351.)نهیب یمن ح ییحیو  نهیمن هلک عن ب هلکیل

 زنده بماند. یماند، از رو یهلاک شود و هر که زنده م نهیب یشود، از رو یهر که هلاک م تا

 یبعثت ها، حجت و بهانه و مستمسک نیاتمام حجت است، تا مردم پس از ا یقرآن برا دیاز د زیمبشر و منذر ن امبرانیپ فرستادن

 ند:خود نداشته باش یو گمراه انیبر کفر و طغ

 (353الله بعد الرسل.) یللناس عل کونیلئلا  نیو منذر نیمبشر رسلا

از شروع جنگ با دشمن به خون پاک آنان آلوده شود، اتمام حجت  شیپ ارانش،یالسلام( و  هی)عل نینهضت عاشورا، امام حس در

 یبوده است، هم خود را به روشنکردند که به استناد دعوت آنها  حیکوفه را تشر یکردند: هم خود و هدف از آمدنش به سو

 مخاصمه با امام نداشته باشند. نیبر ا یلیآنان گرفتند که دل ازرا  یکردند و هم هر گونه بهانه ا یمعرف

 رمود:بازدارد. به او ف تیجنا نیصحبت کرد، بلکه او را از ا یالسلام( قبل از عاشورا با عمر سعد به طور خصوص هیالشهدا )عل دیس

ا من ب ایگروه را رها کن و ب نیا ؟یجنگ یبا من م ستم،یمن ک یدان یم نکهیبا ا ؟یهراس یپسر سعد! از خدا نم یبر تو ا یوا

 تر است... کیباش که با قرب خدا نزد



دست بکشد. امام  یوینتوانست از مطالع دن یرا که عمر سد آورد، امام جوابش را گفت و او ساکت ماند، ول یعذر و بهانه ا هر

 (358با او اتمام حجت کرد.) یبازگشت، ول تشیاز هدا وس،یما

اب به صدا خط نیرفت و با رساتر شیسپاه دشمن پ یکیتا نزد شیالسلام( سوار بر مرکب خو هی)عل نیامام حس زیعاشورا ن روز

نم و عذر ک ستهیشا یتا موعظه ا دیو در کشتنم شتاب نکن دیمردم! سخنم را بشنو یفرمود: ا دند،یشن یکه م یآنان، به گونه ا

 فرمود: یاله یاز حمد و ثنا بعد... سپس،  میخودم را از آمدن بازگو

 یبرا میکشتن من و هتک حر ایآ دینیبب د،یو خود را سرزنش کن دیبازگرد شیآنگاه به وجدان خو د،ینسب و تبار من بنگر به

عفر الشهدا و ج دیحمزه س ایآ ستم؟ین امبریده پو عموزا یمن پسر وص ایآ ستم؟ین امبرتانیمن پسر دختر پ ایشما روا است؟ آ

د؟ ( سرور جوانان بهشت اننیدو )حسن و حس نیکه فرمود: ا دهیبه گوشتان نرس امبریسخن پ نیا ایآ ستند؟یمن ن یعمو اریط

 دیابو سع ،یاز جابر بن عبدالله انصار م،یگو یدروغ م دیپندار ینگفتم. و اگر م یحق است و تاکنون دروغ میگو ی... آنچه م

 بن ارقم، دیز ،یسهل ساعد ،یخدر

ت به کشتنم که دس ستین یکاف نیا ایاند. آ دهیدرباره من و برادرم شن امبریسخن را از پ نیا ندیگو یکه م دیبن مالک بپرس انس

 ....د؟ییالاین

 بن مظاهر پاسخش داد، امام افزود: بیکه شمر گفت و حب یاز سخن پس

ختر پسر د ن،یزم یبه خدا قسم اکنون در رو م؟یشما امبریکه من پسر دختر پ دیهم شک دار نیدر ا ایآ د،یشک دار نهایدر ا اگر

 ....دیبه جنگ من آمده ا یرا از شما برده ام؟ به قصاص جراحت یجز من وجود ندارد. وا یامبریپ

 نداشتند و حجت امام، تمام بود. یهمه ساکت بودند؛ چون جواب و

ها  وهیم :دیو گفت دیو دعوت کرد دینامه نوشت میکه برا دیشما نبود ایان را به نام صدا کرد و فرمود آاز آن یحضرت، برخ آنگاه

 (351برگشت.) شیباز هم ندادند، امام به اردوگاه خو یمسلحند ... و چون جواب روهایاست و ن دهیرس

 .وستیشد و به امام پ داریآن همه وجدان، تنها وجدان حر ب از

و انتخاب آگاهانه بمانند. در طول  رتیبص یمانند، از رو یتمام کرد، تا آنان که م زین شیو همراهان خو ارانیبر  یرا حت حجت

به همراهان فرمود که هر که بماند، فردا  ریخواهد، برگردد. شب عاشورا ن یکوفه به آنان خبر داد، تا هر که م یراه، از اوضاع داخل

نزد ما  رنگیبدانند و خجالت بکشند که بروند. ن ایخبر باشند،  یشما از وضع فردا ب از یکه بعض ارمد میکشته خواهد شد. ب

را در  شیخواهد جان خو یاست ... و هر که م ختهیآو یخاندان حرام است. هر که دوست ندارد، برود؛ که شب همچون پرده ا

 (316راه ما فدا کند و مواسات کند، بداند که فردا در بهشت با ما است.)

ز ا خیدرج و ثبت در تار یبرا دیبا انیشوایآگاهان و پ د،یآ یم شیو زمان پ نیحق و باطل که در پهنه زم یهمه صحنه ها در

 متهم به سکوت و خ،یتار ندهیو هشدارها بپردازد تا در آ ناتیبه اظهار ب گر،ید یبستن راه عذر و بهانه از سو یسو و برا کی

 سازش نشوند.



 نییو تب افشا
 روانیپ یکردن نقشه ها یخنث یآمده است(، برا یاگریباطل )که در بحث اح ییدر زنده ماندن حق و رسوا یآور ادیش از نق ریغ

 یفشاگرنماند. ا یپرداخت، تا آنچه اتفاق افتاده، در پس پرده کتمان باق اتیجنا نییتوطئه ها را افشا کرد و به تب دیباطل، با

طق ن ران،یا یباطل، کار ساز بوده است. در انقلاب اسلام هیمردم عل جیو بس اتیقعبه وا سبتدر روشن ساختن اذهان ن شهیهم

 یها یفشاگرا اینمونه ها بود؛  نیاز ا یکی د،یانجام زیشدنش ن دیکه به تعب ونیتولاسیقرار داد کاپ هیقدس سره عل ینیامام خم

 یزرگب ییرسوا ران،یا هیدر جنگ عل ییایمیش یح هااز سلا مندش یخط امام پس از اشغال لانه جاسوس رویمسلمان پ انیدانشجو

 به بار آورد. تیجنا نیعاملان ا یبرا

 نییتب قیاز طر ،یامو میدشمن بود و ضربه زدن به رژ هیعل یبازماندگان حادثه، افشاگر یاز رسالت ها یکیحادثه کربلا،  در

ه و به مک نهیاز مد شیالسلام( در حرکت خو هیعل) نیهم که سبب شد امام حس یلیاز دلا یکی دیآنچه در کربلا گذشت. شا

و  تیدر دوران اسارت، به عنوان شاهدان صحنه جنا نانیآورد، آن بود که ا همراهسپس به کربلا، زنان و کودکان را هم به 

 در پشت پرده ابهام نماند. عیمردم بازگو کنند تا آن وقا یخود را برا یها دهید ت،یاهل ب تیمظلوم

 بود. تیحائز اهم انیم نیالسلام( در ا های)عل نبیالسلام( و حضرت ز هیاد )علامام سج نقش

 دشیدر شهقبر پ یکربلا، رو یالسلام( و شهدا هی)عل نیامام حس کریپ یالسلام( پس از به خاک سپار هی)عل نیالعابد نیز حضرت

قتلوه  یطالب، الذ یبن اب یبن عل نیلحسکشتندهذا قبر ا بیاست، آن که او را تشنه و غر یبن عل نیقبر حس نجاینوشت: ا

ت که او را آن گونه به شهاد نیبر ا دیکند، اما تاک انیالشهداء ب دیس یبرا یگرید صافتوانست او ی( حضرت م316)بایعطشانا غر

 نمود، فرمود: رادیاست. در خطبه هم که در کوفه ا یافشاگر یرساندند، نوع

 (312بذلک فخرا) یابن من قتل صبرا و کف انا

 (313به عنوان افتخار، بس است.) میبرا نیهستم که قتل صبر کشته شد و هم یپسر کس من

 را برشمارد. یگریافتخاراتش، اوصاف د انیخود و ب یتوانست در معرف یکه م یصورت در

 همان نطق که در کوفه داشت، در حضور انبوه مردم فرمود: در

هستم، پسر آن که حرمتش  نیبن الحس یشناسد، من عل ی. هر کس مرا نمشناسد که شناخته است یمردم، هر کس مرا م یا

م که هست یپا نهادند و نعمت را از او سلب کردند، مالش را به غارت بردند، خانواده اش را به اسارت گرفتند. من پسر کس ریرا ز

 (314.)دندیگناه، او را کنار شط فرات سربر یب

که در مورد عترت  ییها تیو به جنا دشیپدر شه یخود و اوصاف خود بپردازد، به معرف از آن که به شیخود، ب یدر معرف امام

 بود. دیزیو حکومت  ادیبر ضد ابن ز یافشاگر نیشده است اشاره کرد و ا امبریپ

ش، انو مهمان دیزیو دولتمردان سلطه  تیو در حضور آن همه جمع دیزیدر کاخ  شیخو دارگریخطابه پر شور و افشاگرانه و ب در

 (315)انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و الصفا...) یپرده کتمان را کنار زد و در آن سخنران



دودمان خود را برشمرد، تا  یها لتیطالب، جدش رسول خدا، و همه خدمات و فض یبن اب یپدرش، جدش عل لیو فضا اوصاف

ثر نطق امام، که در ا یبروز فتنه و آشوب میو ب شتریب ییسوااز ر یریجلوگ یبرا دیزیهمه بلند شد و  هیضجه و گر یآنجا که صدا

 یاذان هم در معرف یجلسه عوض شود. امام سجاد، از جمله ها یفضا دیتا شا دیگوبه موذن گفت اذان ب د،یآ شیممکن بود پ

 (311استفاده کرد.) دیزیخود و رسوا ساختن 

السلام( درخواست کرد که بر فراز منبر رود و او مخالفت کرد،  هید )علامام سجا یکرد. وقت یم ینیب شیپ زین دیزیرا  تیوضع نیا

الف بود بازهم مخ دیزی یبگذار حرف بزند. ول د،یتواند سخن بگو ینم ر،یدر حضور ام ریو اس ماریجوان ب نیگفتند که ا انیاطراف

 (313د آمد!)نخواه نییپا انیرود، جز با رسوا ساختن من و آل ابوسف رگفت: اگر او به منب یو م

 یاز ماموران همراه سخن نگفت، چون خباثت آنان را م یکلمه هم با کس کیالسلام( در طول سفر اسارت،  هیسجاد )عل امام

پرداخت. در بدو ورود به  یم یبه روشنگر افتی یم یو مجال نهیدشمن زم یو رسواگر قیحقا انیب یهر جا برا یشناخت؛ ول

 شده بود، به آن حضرت دشنام داد و گفت: نیبه اسرا بدب سبتن د،یزیکومت ح غاتیکه با تبل یمرد ریشام، پ

 را بر شما مسلط ساخت. ریرا شکر که شماها را کشت و ام خدا

 ،یرا خوانده است؟ و او جواب داد: آر ریتطه هیو آ یالقرب یمودت ذو هیآ ایسوال، ذهن او را روشن کرد: از او که آ کیبا  حضرت

و شرمنده شد و خود  دیمرد لرز ریدرباره ما نازل شده است. پ ریتطه هیکه آ میهستم. همان خاندان یالقرب یفرمود: ما همان ذو

 (318که شما را کشتند...) یاز کسان میجو یگفت: برائت م یم زانیر شکامام افکند و ا یرا به پا

ت گذشته اس امبریو صادق، آنچه را به عترت پ نیگزارشگر ام نیهمه جمع شدند تا از زبان ا یوقت ز،ین نهیورود به مد هنگام

 فرمود: یاله یالسلام( پس از حمد و ثنا هیبشنوند، امام سجاد )عل

 السلام( و هی)عل نیآمد. ابا عبدالله الحس شیبزرگ در اسلام پ یآزمود و رخنه ا یبزرگ یها بتیمردم! خداوند ما را با مص یا

 یاغلطمه و د چیشهر به شهر گرداندند، و ه زهیاسارت بردند، سر مطهر او را بر فراز ن عترت او را کشتند، زنان و دخترانش را به

 (311.!)ستین نیبزرگ تر از ا

 ژهیبه و ت،یاهل ب یها تیمظلوم انیدارا بود. ب یریمحتوا و جهت گ نیهم زیو حضرت ام کلثوم ن نبیحضرت ز یها یسخنران

بود؛ چرا  عهیش انیشوایپ دیو مورد تاک یو عباس یستمگران امو ییجب خشم و نارضامو وستهیآنچه در کربلا اتفاق افتاده است، پ

بعد از  نیبه ا ،یاریکه به دستور امامان و بزرگان بس خیدر طول تار زین عهیش یها یدارداشت. عزا یو افشاگر ینییکه نقش تب

 فرمود؛ از جمله: یها اشاره م یسوگوار

است  یظلم انیبر ضد طاغوت است، ب غیتبل نیبر ضد ظلم، ا غاتیالشهدا و آن تبل دیس یامجالس عز نیمجالس روضه، ا نی... ا

 (336باشد.) دیکه به مظلوم شده تا آخر با

 یآموز  عبرت
از  یمجموعه ا خ،یتار یدرس آموز است. درس ها رد،یاگر به چشم عبرت و درس گرفتن مورد مطالعه قرار گ یخیتار حوادث

در  حیشناخت، راه حرکت صح نیاست که با ا نیریتلخ و ش یو رخدادها یاجتماع یو بروز حالت هانکات در شناختن حوادث 

در مورد حوادث مثبت و سازنده است و عبرت، در موارد  شتریشود. هر چند که درس آموختن، ب یروشن تر م زین یمقاطع بعد



کلاس درس  کیبه  خیتار ،یخیتار نیها و قوان نهیزم علل و عوامل و یسر یکیحوادث و رخدادها از  ی. به علت برخورداریمنف

 یها یگذار ریها و تاث نهیزمبه  د،یآ یم شیمختلف پ یهمگون و مشابه در دوران ها یحوادث یشود، چرا که گاه یم لیتبد

 و سازنده نیریش یآوردن حادثه ها شیسعادت بخش، هم سبب ساز پ ینکات و درس ها نیاز عوامل. شناخت ا یخاص برخ

سرنوشت و سرگذشت اقوام  نییرا در تب یهدف نیچن زین میاست، هم هشدار دهنده و بازدارنده از تکرار حوادث تلخ. قرآن کر

 کند. یها و شکست ها و زوال ها دنبال م یو راز حوادث و قوت ها و ضعف ها و برخوردار مزو اشاره به ر نیشیپ

هره و ب یخیتار یحوادث و عبرت ها یو درس ها خیصورت مکرر از فلسفه تار در نهج البلاغه به زیالسلام( ن هی)عل ریام حضرت

 (336دهد.) یدستور م خیکند و به مطالعه و تامل همراه با آموختن و عبرت گرفتن از تار یم ادیگرفتن از آنها 

 یکند: و لکم ف یم یفمردم اسوه و الگو معر یدر عاشورا را برا شیخو یخیالسلام( حرکت تار هی)عل نیامام حس نکهیا از

 شود. یحادثه روشن تر م نیاز ا یریو عبرت گ ی( ضرورت درس آموز332اسوه)

 حوادث الهام بخش و عبرت آموز است. نیاز ا یکیکربلا  حادثه

 مو الها ینیآفر زهیمنابع انگ نیتر یاز غن یکی ،یو عدالتخواهان و مبارزان راه حق و آزاد انیهمه حقجو یحال که برا نیع در

 دیپد مبرایاسلام به دست امت پ خیاست که در تار یعیفجا نیحوادث و دردناک تر نیاز تلخ تر یکی گریاست، از نگاه د یریگ

 (333:)یمقام معظم رهبر ریسبب شد چنان شود و به تعب یکه چه عوامل دمطالعه شو قًایآمد و جا دارد دق

لمان، مردم مس نیکه هم دیرس ییبه جا یکار کشور اسلام امبر،یوفات پ اسلام جا دارد فکر کند که چرا پنجاه سال بعد از ملت

شان گرفته تا اجانب و اوباشان در کوفه و کربلا جمع شدند و  یشان، قار یسردارشان، عالمشان، قاض رشان،یام رشان،یاز وز

.. کار شد؟ . ینطوریود که چرا اآدم به فکر بر دی. خوب بادندیبه خاک و خون کش عیرا با آن وضع فج غمبریپ نیجگرگوشه هم

 بزنند. یکوچه و بازار، به آنها تهمت خارج یتو اورندیرا ب امبریچشم مردم، حرم پ یبرسد که جلو ییبه جا

 که قابل تامل است: میخور یبر م یبه نکات شیامام خو تیامت از حما ینیعقب نش یابی شهیر در

 یاطلبیدن -1

حضور لازم را  ،یو جانباز یبه فداکار ازیشود که افراد در هنگام ن یسبب م ،یه و لذائذ زندگو خوگرفتن به رفا ایبه دن یدلبستگ

ه در مورد دلبسته نشدن ب نید انیشوایو پ امبرانیفراوان پ یدهایدر صحنه دفاع از حق و مبارزه با باطل نداشته باشند. تاک

 یشمارد که تا وقت یم ایمردم را بندگان دن زیالسلام( ن هی)عل دالشهداءین درد است. خود سیدرمان هم یبرا یماد یزندگ

 یواقع ندارانیها آزموده شوند، د یزنند، اما هرگاه که با بلاها و رنج ها و سخت یم نیبچرخد، دم از د نیبرمدار د شانیزندگ

 شوند: یاندک م

 (334.)انونی... فاذا محصوا بالبلاء قل الد ایالدن دیعب الناس

حرام و شبهه ناک، شکم ها را پرکرده باشد، هم دل  ینامشروع و غذاها یها هیاز راه حرام باشد و هد یاطلبیدن نیاگر ا ژهیو به

را  فهیدهد و عمل به وظ یو تعهد را کاهش م ینداریحرام، د یشود، هم لقمه ها یو حق محروم م تیهدا افتیها از درک و در

ق آنان نه به سخن ح نکهیلسلام(، روز عاشورا خطاب سپاه کوفه و نکوهش از اا هی)عل نیحس مامدهد. ا یقرار م یدر بوته فراموش



 یداند و م یحرام م یایبه دن شیگرا نیحالت را هم نیرمز ا رند،یپذ یدهند و نه دعوتش را به حق و رشاد م یحضرت گوش م

 :دیفرما

هاتان همه از حرام  هیچرا که( تحفه ها و هد د،ی)حق دار د؛یده یبه سخنم گوش فرا نم د،یکن یم یچیشما فرمان مرا سرپ همه

و  دیده یچرا گوش نم د،یشو یبر شما چرا ساکت نم یشما مهر خورده. وا یاست و شکمهاتان از حرام پر شده، پس بر دل ها

 (335ون؟)معالا تنصتون؟ الا تس لکمیقلوبکم، و یو ملئت بطونکم من الحرام فطبع عل اممن الحر اتکمیقد انخزلت عط د؟یشنو ینم

 :دیفرما یعامل م نیکرد نسبت به ا ادیدر  یمعظم رهبر مقام

ثروت و مال بودن و التذاذ و به دام شهوات  یرفته و به فکر جمع آور یاطلبیجمله دن کیها و هوس ها و در  یشهوت ران دنبال

درد، دچار  نیو ما هم ممکن است به او بزرگ است  یدرد اساس نیو فراموش کردن آرمان ها، ا نهایافتادن واصل دانستن ا ایدن

 (331.)میبشو

 یاهدارد، گ یانسان ها را از نصرت حق به مبارزه با باطل باز م یطلبانه، گاه استیخواهانه و ر ایدن یها شیگرا نکهیبر ا علاوه

خودشان جذب  یرا به سوگسترند و دل ها  یدام بر سر افراد م ،یویدن یظالمان و اهل باطل، با بذل مال و وعده ها یهم از سو

 کارسازتر از ساز و برگ یگاه یویاز مطامع دن یاز پول و لشکر یسازند. سپاه یم یحق را خال ههگونه پشت جب نیکنند و ا یم

وادار امام بکشند و ه یاریاستفاده شد تا بزرگان کوفه و بصره دست از  وهیش نیکند. در عاشورا از ا یعمل م انیو جنگجو ینظام

خود  یها، به سو سهیبزرگ و پر کردن ک یرا با رشوه ها وذنف یذ یها تیاشراف و شخص خ،یشوند. به نقل تار یوام یوال

 (333به کار گرفتند.) شیآنان را در جهت خو یاریو مودت و  دندیکش

 نیتن آخرت و سعادت چنانسان را به فروخ انبار،یمعامله ز کیبرد و در  یم ادیآن را خوردن، آخرت را از  یو جلوه ها ایدن بیفر

 گزارش شده است:

ارزش  یو ب هیفروما یزیرا به چ شیداد و بهده خو بشانیفر ایهمدست و همداستان شدند که دن نیکشتن امام حس یبرا یکسان

 و نفاق کردند: و قد یاز اهل دشمن یرویرا به خشم آورده، پ امبرتیغوطه خوردند و تو و پ یفروختند و آخرت خود را به بها

 (338....) یو باع حظه بالارذل الادن ایمن غرته الدن هیتوازر عل

 غفلت - 2

 یگر یشوم و لاابال یاست. غفلت از اهداف و آرمان ها، سبب در افتادن انسان به ورطه ها یآور ادیتذکر و  ازمندین وستهیپ انسان

 شود. یم

مکتب  یمتعال یو ارزش ها نید یده بودند که اهداف والاروزمره غرق ش یالسلام( چنان در زندگ هی)عل نیعصر امام حس مردم

رفته  ادیپاک شهدا از  یبرده بودند. مجاهدات صدر اسلام و آن همه خون ها ادیخدا داشتند، از  نیرا که در قبال د یو رسالت

مام زدودن حق و مقابله با ا مردم در یرویکرده، بر آنان سوار شدند و با به کارگرفتن ن فادهغفلت سوء است نیبود. دشمنان از هم

رک آنان و فهم و د دهیغفلت را از برابر د یتا پرده ها دیکوش یم وستهیپ زیالسلام( ن هی)عل دالشهدایآمدند. س دانیمعصوم به م

 یادرسیفرمود که شما ما را به فر یداشت و به سپاه دشمن م هیتک ییدر روز عاشورا بر غفلت زدا شیها یکنار بزند. در سخنران



ر ضد ب م،یدشمنان خود و شما افروخت هیرا که ما عل یآتش د؟یا دهیخود ما کش یاسلام را به رو ریشمش نکیا م،یآمد د،یخواست

 (331....)دیهمدست شده ا یاله اءیخدا بر ضد اول نیبا دشمنان د د؟یما برافروخته ا

 فیرها کردن تکل - 3

اسد از مف یریبه مصالح و جلوگ دنیرس یلمانان گذاشته شده، همواره برابر عهده مس فیبه عنوان تکل نیخدا د یاز سو آنچه

ه ب ییاعتنا یخواهد رفت. اما ب یو تکامل معنو یعمل کنند، در ابعاد مختلف، جامعه روبه پاک شیخو یاست. اگر تکامل معنو

 اش خاص او است. آنان که یعاجتما تیهرکس به تناسب موقع فیناگوار خواهد داشت. تکل ییامدهایپ فه،یو ترک وظ فیتکل

 مضاعف دارند و ترک یو عملکردشان مورد توجه، کارساز، سرنوشت ساز و الگو است، رسالت یریدارند و موضعگ یا ژهیو گاهیجا

 دارد. یتر میآنان، عواقب وخ یاز سو فیتکل

جائر  یو سلطه ها فیلم و بدعت و تحردارند و اگر در برابر ظ یتر نیسنگ فیافراد سرشناس و متنفذ و موجه، تکل ن،ید عاملان

دار تر شدن سلطه ظالمان را  شهیزحمات تلاشگران و رواج بدعت ها و ر یسکوت و سازش کنند، هدر رفتن خون پاکان و تباه

 خواهد داشت. یدر پ

 ش،یکت در عصر خوسا ایعالمان وابسته به دربار  یها یها و سهل انگار یها و سست یالسلام( درباره کوتاه هی)عل نیحس امام

با ستمگران  و دیآور یبر نم ادیشود، فر یکه شکسته م یعهد اله دنی: شما با ددیفرما یو تلخ دارد و به آنان م زیآم خیتوب یانیب

 یو در سنت اختلاف نم دیشد ی. اگر از حق جدا نمدیده یخود را از دست م گاهیو جا دیکن یم ررفتا یبا مداهنه و سازشکار

 رهیشما ستمگران را بر خود چ یکارها دست شما بود، ول انیجر دیکرد یها را تحمل م یراه خدا رنج ها و سختو در  دیکرد

لطه را س نیبرند. آنچه به آنان ا شیخود را پ یها استهکه به شبهات عمل کنند و خو دیو کارها را به دست آنان سپرد دیساخت

مستضعفان را در دست ستمگران سپردند که به  جهیبود؛ در نت داریناپا یزندگ نیفرار شما از مرگ و دل بستن به ا د،یبخش

 آنان زبان ودبه س بانیرفتار کنند و در منبرها و شهرها هم خط شیخو یشوند و مقهور شوند و ظالمان به را دهیکش یبردگ

 (386....)ندیگشا

و دنباله ر وستهیعوام، پ نکهیواص و عوام و اافراد جامعه به خ یبند میمسئله، ضمن تقس نیا لیدر تحل یمعظم رهبر مقام

 شیپ گرید یبه گونه ا خیتار انیو حفظ جر ییگرا ایمهم است و اگر خواص به خاطر دن اریخواصند و نقش خواص در جامعه بس

 :دیفرما یم د،یآ یم

 ایفتد، ا یجانشان به خطر م چون ند،یگو ینم ندیحق بگو دیکنند، آنجا که با یجانشان راه خدا را ترک م یکه برا یکسان اگر

شان راه و دوستان کانیمحبت به نزد یمحبت به خانواده شان برا یمحبت به اولادشان برا یبرا ایپولشان  یبرا ایمقامشان  یبرا

 است. لایواو گریبود، آن وقت د ادیز نهایاکنند، اگر عده  یخدا را رها م

 یبن و سر کار و ندیآ یم دهایزیخواهند شد،  دهید رفت، به قتلگاه کشها به مسلخ کربلا خواهن یبن عل نیحس گریوقت د آن

و آله و سلم(، به وجود آورده بود، حکومت خواهند کرد و امامت به سلطنت  هیالله عل ی)صل غمبریکه پ یهزار ماه بر کشور هیام

 خواهد شد... لیتبد

ند، ک یم دایپ تیخودشان اهم یایدن یشوند، که برا یم قاطعشان آنچنان تیاکثر ایجامعه  کیکه خواص طرفدار حق در  یوقت

 تیشوند حاکم یاز ترس جان و از ترس از دست دادن مال و دست دادن مقام و پست، ازترس منفور شدن، و تنها ماندن، حاضر م



 نطوریه اک یازند. وقتاند یکنند و جانشان را به خطر نم ینم یو از حق طرفدار ستندیا یباطل را قبول کنند و در مقابل باطل نم

ز عباس و عد ا یو بعد بن هیام یشود، آخرش هم به بن یالسلام( با آن وضع آغاز م هی)عل یبن عل نیشد، اولش با شهادت حس

 رسد... یاسلام تا امروز م یایدر دن نیعباس هم سلسله سلاط یبن

بود  یکس دیزیبر سر کار آمد و  دیزی یند. لذا وقتبکن یبودند و حاضر نبودند حرکت میبوده است، خواص تسل نیآن زمان ا وضع

شد.  یمن مالیوضعش خراب بود، خونش پا یلیخ دیزیشد، چون  یکشته م دیزیکه در جنگ با  یو کس دیشد با او جنگ یکه م

 کرد.... امیالسلام( ق هی)عل نیامام حس نیهم یبرا

 نیاز هم یلیداشت، خ یالسلام( جامعه اسلام هی)عل نیام حسکه ام یکرد، با آن عظمت امیالسلام( ق هی)عل نیامام حس یوقت

جامعه  کیر د تیوضع یایخواص دن نیهم لهیبه وس دینیتا به او کمک کنند. بب امدندیالسلام( ن هی)عل نیامام حس شیخواص، پ

 بدهند... حیترج ندهیآ یاسلام در قرنها یایبر سرنوشت دن یرا به راحت خودشان یایکه حاضرند دن یشود، خواص یخراب م

امشان، شان، مق یشان، راحت یبناست که جانشان سلامت نندیب یشوند، م یبا شدت عمل دستگاه حاکم مواجه م یوقت نهایا همه

ه از را ک یکسان یکنند. اساس یکه پس زدند، عوام مردم هم به آن طرف رو م نهایزنند. ا یهمه پس م فتد،یپولشان به خطر ب

 که نامه نوشتند، همه جزو آن طبقه خواص یینهایا د،ینوشتند و دعوت کردند، نگاه کن هالسلام( نام هیعل) نیکوفه به امام حس

 اند، طبقه زبدگان و برجستگان اند...

خدا  یدر لحظه لازم، اقدام خواص برا ایخواص در وقت لازم، گذشت خواص از دن صیخواص در وقت لازم، تشخ یریگ میتصم

در لحظه لازم  دیکند. با یدهد، ارزش ها را حفظ م یدهد، ارزش ها را نجات م یرا نجات م خیکه تار نهاستیدر لحظه لازم، ا

 ندارد... دهیفا گریحرکت لازم را انجام داد. اگر وقت گذشت، د

دوستان  ربه خاط م،یدیبه خاطر خانواده ترس م،یدیاز پول ترس م،یدیاز آبرو ترس م،یدیکه از خون ترس یاست. وقت یسنت اله نیا

ردن خانه ک دایکردن، به خاطر پ دایبه خاطر پ ،یکردن کاسب دایبه خاطر پ م،یدیخودمان ترس شیو ع یبه خاطر راحت م،یدیترس

السلام(  هی)عل نیبله، معلوم است ده نفر مثل امام حس م،یحرکت نکرد زهایچ نیبه خاطر ا یقتو ،یاز خانه قبل شتریاتاق ب کی

ا خواهند رفت، کم نیخواهند شد، همه از ب دیهمه شه رند،یو سر راه قرار بگ ندیایو سر راه ب ندیایو بو سر راه  ندیایهم که ب

شد. خواص! خواص! طبقه خواص،  دیالسلام( شه هی)عل نیحس امام نکهیشد، کما ا دیالسلام( شه هی)عل نیالمومن ریام نکهیا

 (386.)د؟ییشما کجا دینیمن، بب زانیعز

 حق و باطل انیبه جرنسبت  یطرف یب - 4

توان  یدر کنار حق و مبارزه با باطل است. نم ستادنیا زیمسلمانان متعهد ن فهیاست. وظ یو دائم وستهیحق و باطل پ تقابل

 ست،یدو گروه با هم به نزاع و جدال پرداخته اند و حق بر ما روشن ن نکهیتفاوت بود و به اسم ا یحق و باطل ب انینسبت به جر

 یریگکه در نیظلم است. در حادثه جنگ صف تیجبهه حق و تقو فیتضع ،یطرف یو ب ونسک نیا جهی. نتدیکش خود را کنار

 یوارد شد، از جبهه حق عقب نشستند تا دستشان به خون دیدر فتنه نبا نکهیبه بهانه ا یابهام حق و باطل بود، عده ا یروشن و ب

 نکردند. یاریوباطل را  ندمود: حق را خوار کردآنان را نکوهش کرد و فر نیالمومن ریآلوده نشود! ام

 (382الباطل.) نصروایالحق و لم  خذلوا



جبهه  و ضعف در یسست هیدر رکاب آن حضرت، ما دنیبا نجنگ یباطل نپرداختند، ول یاریبه  هیگرچه آنان در جبهه معاو یعنی

( در 383انس بن مالک، محمد بن مسلمه و ...) ،دیبن ز دیوقاص، سع یهمچون: عبدالله بن عمر، سعد بن اب یحق گشتند.کسان

 گروه بود. نیاز ا زین یاشعر ی. ابو موسدندیتراش ییها نهخود، عذر و بها یجنگ شرکت نکردند و برا

. طلبانه، با امام همراه نشدند و او را تنها گذاشتند تیعاف هاتیگونه توج نیبا هم یکسان زیالسلام( ن هی)عل نیحرکت امام حس در

 کردن او، راه خود را به یاریالسلام( از آنان نسبت به مشارکت در نهضت و  هی)عل نیامام حس حیرغم دعوت صر یعل یبرخ یحت

 برخورد نباشند! نتا شاهد آ دندیکش گرید یسو

 هی)عل ریدر رکاب حضرت ام ییدر نبردها زیو آله و سلم( و ن هیالله عل یزمان رسول خدا )صل یدر جنگ ها س،یبن ق احنف

 یخ منفآن حضرت پاس یکتب ینکرد و به تقاضا یاریالسلام( را  هی)عل نیدر حادثه عاشورا امام حس یالسلام( شرکت کرده بود، ول

 (384کرد.) ینه شیخو امیامام را از ق یداد و حت

ه آن سهل سبب . مجموعمیخور یحساس بر م طیدر شرا فیعمل نکردن به تکل نیاز ا ییحوادث تلخ صدر اسلام، نمونه ها در

مکه، در  یاز حرکت به سو شیپ نه،یالسلام( در مد هی)عل نیو مسلط شود. امام حس رهیگردد و باطل چ یشد که حق، منزو

 اشاره کرد و فرمود: قتیحق نیبه ا یرکه با مروان داشت، به صورت دردآو یتند یگفت گو

بر مشرکان آزاد شده در فتح مکه و فرزندانش )طلقاء و فرزندان و  انیسف یفرمود: خلافت بر آل اب یکه م دمیاز رسول خدا شن من

 ه،نی!، به خدا سوگند مردم مددیکه بر منبر من فراز آمده است، شکمش را بدر دیدیرا د هیطلقاء( حرام است، پس هرگاه معاو

 فتار کردگر دیزیان را به فرزندش خداوند آن جهیعمل نکردند، در نت امبرینکردند و به فرمان پ یرکا یرا بر منبر جدم ول هیمعاو

 (385.)دیزیما امروا به فابتلا هم الله بابنه  فعلوای فلم

 یتلاش م کار و امبرتانیو در خاموش کردن فروغ پ رندیگ یم رویستمگران ن د،یو با ما منصفانه رفتار نکن دینکن یاریما را  اگر

 کنند.

 تیاش تقو جهیکنند نت یکوتاه نیصالح و جبهه د یشواینصرت حق و پاست بزرگ، که هواداران حق، اگر از  یدرس زین نیا

 آن خواهد بود. روانیکن کردن حق و نابود ساختن پ شهیطاغوت ها در ر تیظالمان و موفق

 زانیباطل ست عزت
 (381.)داریاست و ناپا یکند، حق ماندگار و استوار است و باطل رفتن یم نییتب میمقابل حق و باطل، طبق آنچه قرآن کر در

از آن اوست،  دیدولت جاو یشود، ول یکند، هر چند به ظاهر ضعف و محروم و منزو یم یاز آنجا که بر محور حق زندگ زین مومن

 (383السلام(: للحق دوله، للباطل جوله.) هی)عل نیرالمومنیام ریدل بسته که ماندگار است. به تعب یزیچرا که به چ

 یاست. خداوند عزت را از آن خدا و رسول و مومنان م یباطل را جولان و چرخش یت ولاس یحق، دولت و عظمت بزرگ یبرا

 (388.)نیداند: لله العزه و لرسوله و للمومن



زمان،  با آنان است. مرور یکنند، گرچه در ظاهر شکست هم بخورند، غلبه واقع کاریکه با ستم و باطل پ یکسان ،یینظر مبنا از

ماند  یم یگذار باق ریزنده و تاث وستهیپ زانیشود، اما حماسه باطل ست یبرد و آثار سلطه آنان نابود م یم ادیباطل را از  روانیپ

 کنند. یاحترام نگاه م دهیبه آنان با د خ،یو قضاوت کنندگان در تار

 است، محبوب زیالسلام( عز هی)عل نیکربلا مشهود است. هنوز هم امام حس یعزت و شکوه، درباره شهدا نیا لیدل نیتر روشن

نبرد عاشورا به شمار  روزیافکن است و چهره پ نیطن خیعاشقان حق است، کلماتش در گوش تار عادگاهیدل ها است، مزارش م

 .دیآ یم

 :دیفرما یحق بر باطل در نهضت عاشورا م یروزیقدس سره درباره پ ینیخم امام

 هشیهم خ،یکرده و به اثبات رسانده است که در طول تار مایاست که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل ق یماه محرم

 (381شده است.) روزیحق بر باطل پ

بر عزت باطل  ینشانه ا نیخود ا ایلوکازامبورگ فرموده است. آ ویدر مصاحبه با راد 53آذر  خیفوق را امام امت در تار سخنان

حق بر باطل از  یشگیهم یروزیوز هم به عنوان سند پکه پس از چهارده قرن از گذشت آن حادثه، هن ستیعاشورا ن زانیست

 شود؟ یم ادیآنان 

رمود، ف شیکه به خاندان خو یاز جمله سخنان نه،یمد یبا وال داریبه د میو تصم هیالسلام( پس از مرگ معاو هی)عل دالشهداءیس

را در  نیدست آنان شوم. ا لیو ذل ابندی( هرگز نخواهم گذاشت بر من تسلط 316)یالمقاده و المذله من نفس یبود: و لا اعط نیا

با باطل،  یو یشود. ناسازگار دیزیبا  عتیمجبور به ب ایبرسد  یبیبه امام آس دار،ید نیدر ا دندیترس یگفت که م یپاسخ به کسان

 .دیاو را عزت بخش

 ب باطل شدن و ساختن با آن.با باطل است، نه موعو زیاز حق و ست یاست که عزت، در جانبدار نیراهش ا روانیامام به پ درس

 زانیحق ست ذلت
 چندان امان نداد که شب را سحر کند؟  -که خون ناحق پروانه شمع را  یدید

شوند. ظالمان به خاطر  یم یو ستمگران و همدستانشان گرفتار ذلت و خوار ردیگ یمظلوم، دامن ظالم را م ختهیبا ناحق ر خون

 ظلم درباره امام معصوم و خاندان مظلوم او باشد. نیهه حق! به خصوص اگر اظلمشان و مردم به خاطر تنها گذاشتن جب

. دیشن یمرد از اوضاع داخل ریپ کیاز  یبه منزل بطن العقبه خبر دنیراه کوفه پس از رس ریالسلام( در مس هیالشهداء )عل دیس

 دانم. یآن مرد، امام را از رفتن به کوفه بر حذر داشت. حضرت فرمود: اوضاع کوفه را م

 نیچن ی. وقتدیزیگروه دست از من نخواهند برداشت، مگر آنکه خونم را بر نیاست. به خدا قسم ا یخدا هم انجام گرفتن کار

 (316مردم خواهند شد.) نیخوارتر جه،یرا بر آنان مسلط خواهد ساخت که در نت یکنند، خداوند کس

وارد شده که  یاریاخبار بس د،یمف خیکشته شدند. به نقل ش لانهیو ذلگرفتار انتقام شدند  زیاندر کاران آن فاجعه بزرگ ن دست

 فریه کاز مردان، ب شیو پ افتندینجات ن ییرسوا ای یگرفتار ایالسلام( و اصحاب، از مرگ  هیالشهدا )عل دیاز قاتلان س کی چیه

 (312.)دندیرس شیخو تی( جناییای)دن



جامعه امروز ما و سر راه  نیو درمان نگردد، ممکن است همان خطر در کم ینهفته در حادثه عاشورا، اگر بازشناس یها عبرت

 سبز شود. زیما ن نیانقلاب و انقلاب

 آورد، عبارت بود از: دیجانسوز را پد یآنچه عاشورا -

 مردم در برابر حکومت ستم؛ میو تسل نیتمک -

 در لحظه حساس و سرنوشت ساز؛ فیعمل نکردن به تکل -

 از منکر؛ یامر به معروف و نه هیبردن فرض ادیاز  -

 ؛یدوست ایو دن یرفاه طلب هیرشد روح -

 گذرد؛ یمردم از آنچه در جامعه م یخبر یغفلت و ب -

 و عدم اطاعت از او؛ یتنها گذاشتن رهبر اله -

 امت اسلام؛ انینبود اتفاق نظر در م -

 باطل. یتسلط ترس و هراس بر مردم در مقابل قدرت ها -

خود را نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمانان و انقلاب از دست بدهند  تیحساس ،یمومن و انقلاب یروهاین ز،یهر زمان نامروز و  اگر

، به جامعه و انقلاب ازین طیکنند، اگر در شرا یکوتاه ف،یتکل یحفظ آنچه دارند و کسب آنچه ندارند، از گفتن حق و ادا یو برا

و  هیفق تیکنند، اگر دچار تفرقه شوند، اگر بر محور ولا زیحنه دفاع از ارزشها پرهحضور در ص ازو شهادت،  یخون و جانباز

امر  فهیپا بگذارند، اگر به وظ ریبه پول و پست و مقام، ارزش ها و آرمان را ز افتنیدست  یامت منسجم نباشند، اگر برا یرهبر

د دشمن را بخورند، عاشورا تکرار خواه یغاتیتبل یو بوق ها عاتیشا بیفراز منکر عمل نکنند، اگر ساده لوحانه،  یبه معروف و نه

 خواهد آمد. شیمسلمانان و جبهه حق، پ یبرا یمضاعف تیشد و اسلام ضربه خواهد خورد و مظلوم

 :یمقام معظم رهبر ریتعب به

خت به س فیتکل یه پاک یینخواسته تا آنجا یخدا د،یاگر شما آنقدر مجذوب شد ،یزندگ یو بهره ها یمتاع زندگ نیمقابل ا در

 شیامتحان سخت پ یآنجا که پا د،یبر یمتاع بهره م نیجور. اگر نه از ا کیشود  یم نیا د،یآمد نتوانستند از آنها بردار انیم

 یکه م یآن کسان یعنی... دو جور خواص طرفدار حق، گریجور د کیشود  یم نیا د،یدست بردار نهایاز ا دیتوان یم د،یآ یم

دوران  دچار حالت یوقت جامعه اسلام چیباشند، ه شتریب نهایآن وقت که لازم باشد دست بردارند، اگر ا ا،یمتاع دن نیتوانند از ا

 (313السلام( نخواهد شد.) هی)عل نیامام حس

به ما  ظهور کرد، در جامعه یالسلام( به شکل هی)علنیاست. در زمان امام حس یاله فیمانع انجام تکل شهیهم ا،یبه دن یدلبستگ

 :یمقام معظم رهبر ریاست. باز هم به تعب یگریصورت د



عمل  دیبا وضع هر زمان است، نه فقط زمان ما. در هر زمان طبقه خواص چگونه با قیکار بشود، تطب دیکه با یگریبخش د کی

نشوند، مثال  ایدن ریاس یکلمه است، چه جور کی نینشوند، ا ایدن ریاس میگفت نکهیشان عمل کرده باشند؟ ا فهیکنند که به وظ

 (314)ست؟یچ شیها و مصداق ها

  یاسیس یها امیپ

مسلمان  کیکه  یدارد و نقش یاسیو س یکه جنبه اجتماع یاست. احکام رومندین اریآن بس یاسیاست که بعد س ینید اسلام،

و  شیخو یت اجتماعو دخالت مردم در سرنوش یمساله حکومت و رهبر تیاهم زیدر قبال موضوع حق و باطل بر دوش دارد، ن

 دهد. یبعد را نشان م نیاز ا یا هنظارت بر روند کار حاکمان و مسوولان امور، گوش

 یرزشا یزمامداران، ملاک ها یبرا نید یارهایاست. مع تیجامعه، به صورت ولا تیریمد یاسلام و طرح مکتب برا یاسیس فلسفه

 یاز معصوم دارد. مبنا یندگیکه نما هیفق یحق ول بت،یدر عصر غو ائمه، حکومت از آن آنان است و  امبریاست. در دوران پ

 یخدا به اداره امور م نیدر چهارچوب د زیاست، نه روز. حاکمان ن ییتقوا یستگیو شا یو توان عمل اقتیحکومت، ل یتصد

 پردازند.

السلام(  هیعل) دالشهداءیس امیو ق مینیب یحکام مستبد م ینیو د یاسیس یبر ضد انحراف یانقلاب یمقدمه، عاشورا را حرکت نیا با

به امام صالح به  یآنان و سپردن زمامدار ییرها ی. اسارت مردم در جنگ حکومت ظالمانه و تلاش برایاسیرا سرشار از بار س

 شارانیالسلام( و خاندان و  هی)عل نیدهد و حرکت امام حس یبعد را نشان م نیاز ا یقصد گسترش حق و عدل در جامعه، گوشه ا

ر، پرست و ستمگ ایو دن نید یب انیچهره وال یو افشا ستهیرهبر شا یمایس میمردم و ترس یبه توده ها یبخش یجهت آگاه

 را. گرید یگوشه ا

 یهمه آنان که حق، عدالتخواه، مبارز، مدافع مظلوم، جهادگر در راه خدا، شهادت طلب، مصلح اجتماع یعاشورا برا امیرو ق نیا از

در برابر تجاوز و  یضد ظلم و مقاومت ها یاز نهضت ها یاریبس انیبن خ،یتار یدارد و به گواه امیآزاده اند، پ و شیو آزاد اند

 امیق یو مبارزات یاسیس تیعاشورا استوار بوده است. اگر ماه یبر درس ها یحکومت اسلام لیتشک یدر راستا ییحرکت ها

 یاریهواداران و شاگردان بس خواه،یدربند و آزاد یآزاده و ملت ها ینسان هاا انیشود، در م میترس یبه خوب انیجهان یعاشورا برا

 .افتیخواهد 

ر قبال حکومت د فهیصفات رهبر مسلمانان کدام است؟ وظ ست؟یک ستهیسوال ها است که: حاکم شا نگونهیبه ا یپاسخ عاشورا

 نهیچه زم یمردم امیق یکرد؟ برا دیجور چه بادارند؟ با نظام  یفیچه حقوق و چه وظا یمردم در جامعه اسلام ست؟یمردم چ

و  تیولا ست؟یجامعه چ یاسیساختار س یو مبناها ارهایمنکر تا کجاست؟ مع از یلازم است؟ دامنه امر به معروف و نه ییها

 دست. نیاز ا یآور است؟ و ... مسائل فیلازم و تکل یچه کس عتیب

 یرهبر  تیوال
وم، پس که امامان معص نیاعتقاد به ا زیو ن یاله یشوایپ یرهبر رفتنیپذ یبه معنا تیولا است. تیاصول اسلام، ولا نیمهم تر از

خدا  یاست. ول تیولا هیبه پا نید یحکومت وهیاسلام و ش یاسیدارند. نظام س تیخداوند بر مردم ولا یاسلام، از سو امبریاز پ

 .الامر واجب است یاو به عنوان ول اعتبر مردم است و اط یحاکم اله



م را از ائمه معصو ییشوایپ یعنیاست؛  یمساله اعتقاد کیاست، هم  تینسبت به اهل ب یو درون یمساله عاطف کیهم  ت،یولا

 یومتو نظام حک وهیش یعنیاست،  یاسیموضوع س کیداشتن، هم  دهیرسول خدا عق یآنان برا ینیجانب خدا دانستن و به جانش

 است. عهیعادل ش یمتعلق به فقها بت،یامامان است و در عصر غ عهدهر امر ب تیدر اسلام، که رد عصر حضور، ولا

 یز سوا یمنصب اله نیداشتند، چرا که ا دهیعق گرانیدانستند و به غاصب بودن د یرا امامان، حق خودشان م نیبر مسلم تیولا

 ن را اعلام داشته است.بارها آ زیو آله و سلم( ن هیالله عل یاکرم )صل امبریشده است و پ نییائمه تع یخدا برا

 تیتند. ولاپا گذاش ریرا ز امبریو فرمان پ تیزدند، وص هیتک امبریپ ینیو خلافت جانش نیکه به ناروا بر مسند زعامت مسلم آنان

 نیرو امام حس نیمسلمانان امامان معصوم بودند. از ا یزمامدار یفرد برا نیاست و صالح تر تیو صلاح اقتیل هیدر اسلام بر پا

 السلام( فرمود: هیل)ع

 (315لهم.) سیما ل نیمن هذا المدع کمیهذالامر عل هیبولا یاول تینحن اهل الب و

 .میناحق، سزاوارتر انیمدع نیامر )و خلافت و حکومت بر شما( از ا نیا یبر تصد امبریخاندان پ ما

صالح است، اگر اطاعت و  یورزد، به ول یشق مدهد، اگر ع یخدا قرار م یول یرا در خط رهبر یانسان موال ت،یولا نیبه ا دهیعق

جنگد، در رکاب و به فرمان  یاست و اگر م یاله یشوایبه پ هیهم دارد، هد یاریدارد، نسبت به او است، اگر نصرت و  میتسل

 ید، گاهنائمه هم داشته باش تیبه ولا دهیاگر عق ایندارند،  یباور نیاساسا چن ای یاست که برخ یموهبت نیحجت خدا است و ا

 نهند. یظالمان را گردن م تیدر عمل، ولا ایزنند؛  یسر باز م یریپذ تیولا نیبرخاسته از ا فیدر عمل از انجام تکل

 فرمود: نیکه به مردم بصره و بزرگان آن شهر نوشت، از جمله چن یالسلام( در نامه ا هی)عل نیحس امام

از تفرقه در امت،  یریجلوگ یم حکومت و خلافت را از ما گرفتند و ما برامرد یبرد، ول یرا به سو امبرشیاز آن، خداوند، پ پس

... میحق تر یتر و ذ ستهیکه آن را عهده دار شدند، شا یحق مسلم، از کسان نیا یما برا میدان یکه م یدر حال م،ینگفت یزیچ

 (311کنم.) یم یشما را به راه رشد و کمال، رهبر د،یو فرمان مرا اطاعت کن دیسخنم باش یاگر شنوا

 که در برخورد با سپاه حر داشت که گذشت امام فرمود: یسخنان در

 (313الله.) یارض کنیآن تتقوا و تعرفوا الحق لاهله  فانکم

 سازد. یخشنود م شتریخدا را ب د،یاهلش بشناس یو حق را برا دیتقوا داشته باش اگر

 یوال یوقت ه،یکرد. پس از مرگ معاو یخواند و به آن احتجاج م یا مآن فر یدانست، مردم را به سو یرا حق م تیچون ولا امام،

کرد؛ چرا  نخواهم عتیگفت: هرگز ب ری. به فرزند زبرفتیآن حضرت نپذ رد،یبگ عتیخواست از امام ب یم د،یزیبه دستور  نهیمد

لامر گرفت(: لان ا عتیاز مردم ب دیزی یچنان کرد )و برا هیالسلام( از آن من بود که معاو هیکه امر خلافت پس از برادرم حسن )عل

 (...318السلام() هی)عل نیالحس یمن بعد اخ یکان ل

( و خطاب به امام 311.)تکمیآنان را انکار کردند و امه حجدت ولا تیآمده است که ولا یلعنت بر کسان یها گاه ارتنامهیز در

 مولا به کار رفته است. ریالسلام( بارها تعب هی)عل نیحس



ت که اس یخدا و کسان اءیبودن در مقابل اول میو تسل ییخدا یپس از عاشورا، گردن نهادن به رهبر یدر عصرها تیولا نیا تداوم

 ریانسان را در مس یها یریها و موضعگ یریهمه تلاش ها و جهتگ دیباور و اعتقاد، با نیقائل شده اند. ا تیآنان ولا یبرا نیدر د

 بر محور ولات باشد. ،یالمو سانقرار دهد و حرکت ان تیولا

 یاسیاست. فلسفه س ستیرهبران ناشا یصالح به امت اسلام و افشا یرهبر یمهم نهفته در حرکت عاشورا، معرف یها هیسرما از

 تیریحسب و نسب، مد ،یاخلاق ،یعلم یها تیباشد که صلاح یجامعه کس یمحور است که عهده دار رهبر نیبر ا یاسلام مبتن

 یها شیگرا ایو هوس  یمردم، هو یهم در قضاوت ها یدشوار است و گاه ها یستگیشا نیباشد. شناخت ادر او  تیو قاطع

 ینیامامان معصوم را به جانش یجامعه اسلام یرهبر یانتخاب است. خداوند برا نیبرتر یاله نشیگذارد. گز یم ریخاص، تاث

 نیو برتر از همه اند. ا شتازیپ م،و دارا بودن کمالات لاز ییکرده است که هم معصوم اند، هم در جهات الگو نییرسول خدا، تع

را معتقد است، چه در مورد  یخاص یها یژگیرهبر، و یاست که برا عهیش ازیاز نقاط قوت و امت یدر مساله رهبر یاسیخط س

 (466شوند.) یامر م تیعهده دار ولا بت،یکه در عصر غ ییامامان معصوم، چه نسبت به فقها

 یو تبر  یتول
ردن ک یکردن و با دشمنان خدا دشمن یبا دوستان خدا دوست یعنیاسلام است؛  یو از واجبات عمل نیو برائت، از فروع د تیولا

 یمفهوم است و نشان دهنده همبستگ کی یو دارا شهیر کیهمه از  یتول ت،یجستن. موالات و ولا یزاریو از آنان برائت و ب

مام خدا و رسول و ا یعنیدارد،  تیکه ولا یحق است. کس انیشوایو پ یرهبران اله اب مسلمان کی یاسیو س یعمل ،یفکر ،یخط

 .ابدی یم وندیو با آنان پ دیجو یخدا تقرب م یایداند و با عمل صالح و تقوا و طاعت به اول یم شیخو یرا ول

 السلام(: هیفرموده امام باقر )عل به

 (466بالعمل والورع) تنایتنال ولا لا

 .دیتوان رس ینم یزگاریما جز با عمل و پره تیولا به

خود را در جامعه و نسبت به حق و باطل مشخص کند و  یاسیو س یکند که خط فکر یم جابیمسلمان ا کی یمکتب یزندگ

طرف  یداشته باشد نه آن که ب یو دشمن زیصالح، ست یو امامت و رهبر نیخدا باشد و با دشمنان د یول عیجناح حق و مط رویپ

مسلمان  یو برائت، گاه تیولا نیدر حد شعار و گفتار، بلکه در عمل و رفتار. ا فیتکل کی امبر،یپ تیبا اهل ب یمرام وندید. پبمان

 فرموده است: 3چرا که در راه خدا است و پاداش دارد. امام رضا  ست،ین یکشد و باک یمتعهد را به صحنه جهاد و شهادت هم م

 (462من عدونا.)و البرائه  تنایولا نیالد کمال

 ماست و برائت از دشمنانمان. تیولا ن،ید کمال

. حضرت است و ناتوان فیو برائت از دشمنان شما ضع یزاریدوستدار شما است، اما در ب یالسلام( گفتند: فلان هیامام صادق )عل به

 فرمود:

 (463از دشمنان ما برائت ندارد.) یماست، ول تیولا یکه مدع یکس دیگو ی! دروغ مهاتیه



 تسیبا یمسلمان متعهد، م کی. دیزیبود و باطل در چهره  یالسلام(، حق در وجود آن حضرت متجل هی)عل نیعصر امام حس در

بهه کردند و مخالف ج یو نصرت م تیحما امبریامام، با شجاعت از فرزند پ ارانیاز دشمنانش داشته باشد.  یبا او و تبر یکه تول

 دهد. یرا نشان م نیو اشعارشان ا جزهان و ربودند. سخنا ادیو ابن ز دیزی

 :دیگو یم نیهنگام نبرد، چن شیدر رجز خو یکند ابوالشعثاء

 ( 464و لابن سعد تارک و هاجر) -ناصر  نیالحس یان اربی

 حسن و واگذارنده ابن سعد. اوریمن  ایخدا

 کند: یگونه اظهار م نیا زین ریبن خض ریبر

 (465لاء القوم.)من فعال هو کیابرء ال یان اللهم

 .میجو یم یتو تبر شگاهیگروه به پ نیمن از کار ا ایخدا

 .میکن یم یکنند، نافع برخاسته دشمن یم یبانیامام، اظهار پشت ارانیعاشورا که  شب

به  ،یتبر و یتول یهست و اقتضا خیدر تار وستهیالسلام( نبود. خط و مرام او پ هی)عل نیتنها در عصر امام حس یو تبر یتول خط

 است. خیکار بستن آن با همراهان و هم مسلکان امام و دشمنان او در طول تار

 کیزدجهت ن یآمده و به عنوان گام یو تبر یبه صورت مکرر موضوع تول دالشهدا،یس ارتیز ژهیبه و ن،یمعصوم یها ارتنامهیز در

 شدن به خدا به شمار آمده است.

 :میخوان یالسلام( م هی)عل نیامام حس ارتیز در

 الله من  یو بمحبتکم و ابرء ال ارتکمیالله بز یاتقرب ال یان

 (461.)اعدائکم

 .میجو یم یزاریو از دشمنانتان به خدا ب میجو یو محبت شما به خدا تقرب م ارتیبا ز من

همه  است و یتول هاست، نشانه ارتنامهیالسلام( که در ز هیو ائمه معصوم )عل نیبا امام حس یسلام ها، اظهار محبت و دوست همه

زند از سلام ها و لعنت  یها موج م ارتیاز آنان است و ز یاز دشمنانشان، گواه تبر یلعنت ها، عذاب خواستن ها، ابراز ناخرسند

 :میخوان یشود. از جمله م یدر صف مخالفان امام قرار گرفتند، م شان،یشامل آنان که با رضا یو لعنت، حت نینفر نیها. ا

 نیئرو لعن الله السا کیعل نینیو لعن الله خاذلک و لعن الله من رماک و لعن الله من طعنک و لعن الله المع الله قاتلک لعن

 (463...) همیو انصارهم و محب اعهمی... و لعن الله اعوانهم و اتباعهم و اش کیال

گ تو شتافتند. کردند، به جن یاریآنان که بر ضد تو زد،  زهیافکند، بر تو ن ریخدا بر قاتلان تو، بر آنکه تو را خوار کرد، به تو ت لعنت

 و کمک کنندگان و دوستدارانشان باد. روانیو پ ارانیلعنت خدا بر همه 



 رساند. یرا م یتبر یریاوج برائت و فراگ نیا

 است: 3حضرت عباس  ارتیاز جمله ز گرید ارتیجامعه و ز ارتیز در

 (468.)نیو بمن خالفکم و قتلکم من الکافر نیمن المومن ابکمیبکم مومن و با یمعکم لا مع عدوکم، ان فمعکم،

 ورزم. یدارم و به مخالفان و قاتلان شما کفر م مانینه با دشمنانتان. به شما و بازگشت شما ا م،یبا شما م،یشما با

 ادیفر نیند. ارتکب گناه شدبه نصرت او نپرداختند، م یول دندیاستغاثه او را شن ادینکردند و فر یاریرا  یبن عل نیکه حس یکسان

 رسد. یبه گوش م وستهیهل من ناصر پ

 یحق و تولا یاریبلکه به  د،یتفاوت نباش یمبارزه حق و باطل در هر جا و هر زمان، ب یها دانیاست که در م نیعاشورا ا امیپ

، نه راست باشد د،یده یم نیاربع رتایکه در ز ی. تا شهادتدییبجو یباطل و مخالفان امام، تبر روانیو از پ دیکن امیخدا ق یول

 :دیگو یدروغ و شعار، آنجا که م

 (461لمن والاه و عدو لمن عاداه.) یول یاشهدک ان یان اللهم

 نیهستم که با حس یداشت باشد و دشمن کس تیهستم که با او ولا یو دوستدار کس یکه من ول رمیگ یتو را شاهد م ایخدا

 کند. یدشمن یبن عل

 :دیفرما یخط در همه اعصار م نیداوم اامت در ت امام

ر ستمگران بر س ادیبا آنکه آنان منقرض و به جهنم رهسپار شده اند، فر همیلعنه الله عل هیام یبن دادیاز ب ادیو فر نیو نفر لعن

 (466ستم شکن است.) ادیفر نیجهان و زنده نگهداشتن ا

 از منکر یبه معروف و نه امر
است. به  یو مسوولان و مردم عاد انیدر امور وال یمردم نسبت به احکام خدا و نظارت عموم تیبه حساس یجامعه اسلام اتیح

 هر مسلمان یبر عهده ینیشود که از واجبات د یاز منکر گفته م یاز بعد مکتب، امر به معروف و نه یمساله مهم اجتماع نیا

 است.

 یآن دستور داده شده است و منکر، هر عمل ناپسند و خلافبه  نیاست که در د یو خداپسند ستهیو شا کیهر کار ن معروف،

در امور  زین یاست، گاه یو جزئ یدر مورد مسائل فرد یها گاه یها و بد یخوب نیکند. ا یبه آن دعوت م طانیاست که ش

 .یو حکومت یاجتماع

سخن  اریبس ف،یمفاسد ترک آن دو تکل ها و انیآنها و ز یو نقش اصلاح ضهیدو فر نیا تیدر اهم یاسلام اتیو روا میقرآن کر در

ز منکر، ا یامر به معروف و نه هیدر سا گر،ید یو احکام اله ضیبه شمار آمده که فرا ضهیفر نیگفته شده است و به عنوان برتر

طمع،  ایمسلمانان واگذاشته شد و مردم به خاطر ترس  یمهم از سو فیتکل نیاسلام، عمل به ا در. در صابدی یم یقوام و استوار

 و فاسقان مسلط شدند. دییبه ضعف گرا نید جه،یکردند و در نت یراه، کوتاه نیدر ا یعمل یو اقدام ها یزبان یاز تذکرها

 :دیگو یعنصر مهم اشاره داد؛ آنجا که م نیبه ا شیخو امیق یها زهیانگ انیالسلام( در ضمن ب هی)عل نیحس امام



 (466عن المنکر.) یآن آمر بالمعروف و انه دیار

از  ینسبت به بعض یاز منکر، تنها در تذکرات یامر به معروف و نه ضهیسخن، آن است که فر نینهفته در ا یاز درس ها یکی

جامعه و  یاسیاصلاح ساختار س یبر ضد حکومت ستم و تلاش برا امیشود، بلکه ق یخلاصه نم یافراد عاد یاز سو یگناهان جزئ

لسلام(، ا هی)عل نیاز منکر است، آن گونه که امام حس یامر به معروف و نه قیاز مصاد زیبر اساس حق و قرآن ن یحکومت لیتشک

 خود را عبارت از همان دانست. ییحماسه عاشورا

 زاریها و معروف ها باشد و از منکرات و مفاسد و گناهان ب یآن است که انسان در درون، دوستدار خوب ضه،یفر نیا یقبل مرحله

 ینسبت به مرحله قلب دانی. سالار شهابدی یم یشود و در عمل هم تجل یم یبه زبان هم جار ،یرت قلبمحبت و نف نیباشد. ا

 یدارم و از منکر بدم م یمن معروف را دوست م ای: خدادیفرما ی( منهیآمدن از مد رونیب ی)هنگام وداع با قبر رسول خدا برا

 .دیآ

 (462احب المعروف و اکره المنکر.) یو ان اللهم

و را ا روانیداند و پ یم تکاریشرابخوار و فاسق و جنا یرا مرد دیزی ش،یخو حیصر یها انیمرحله جلوتر، آن حضرت در ب کی در

کند  یم یرا حرام کننده حلال و حلال کننده حرام معرف یشمارد و حکومت امو یو واگذارندگان اطاعت خدا م طانیملازمان ش

ز ا یبر ضد او به عنوان نه دنیمنکرات آشکار در سلطه حاکم، شور نیه اند. با وجود اراندیکه بدعت ها را زنده و سنت ها را م

 است. فهیمنکر، وظ

 یقلمداد کردند که مستحق سرکوب فهیبرضد خل انیشورش و عص یاو را نوع یوابسته به خلافت، حرکت مکتب یزبان ها گرچه

 دیکالسلام( تا هی)عل نیامام حس یها ارتنامهیببرند. آنچه در ز ادی کربلا را از یخون شهدا امیپ دیوارثان شهادت، نبا یبود، ول

 مکرر شده که:

 .یاز منکر کرد یو امر به معروف و نه یدهم که تو نماز و زکات را بر پا داشت یشهادت م من

 دشمن گم و کمرنگ نشود. غاتیتبل یاهویآن در ه یاو است تا رنگ مکتب امیفلسفه ق نییتب یبرا همه

 مخصوصه آن حضرت است: رتایز در

 (463عن المنکر.) تیبالمعروف، و نه امرت

امور و  انیاند و نسبت به جر یالسلام( نبض پر حرکت جامعه انقلاب هی)عل نیفرهنگ عاشورا، با الهام از حماسه امام حس روانیپ

از منکر، عرصه را بر فساد  ینه امر به معروف و دانیدهند و با حضور دائم در م ینشان م تیحساس یاسیو س یفرهنگ تیوضع

تران دشمنان حق و فسادگس یو گستاخ یشرویجبهه، پ نیو سکوت در ا ینیکه عقب نش ننددا یسازند؛ چون م یتنگ م نانیآفر

ود، ترک و فراموش ش ه،یفرض نیاست و اگر ا طیگونه شرا نیدر ا فیحداقل عمل له تکل یدر جامعه را به دنبال دارد. تذکر لسان

 .فتو استهزاء قرار خواهد گر ریشده و احکام خدا مورد تحق لیتعط یالهحدود 



، دگرگون شده و معروف ایدن نکهیآمده و ا شیپ طیبا اشاره به شرا یراه کربلا، در خطبه ا ریالسلام( در مس هی)عل نیحس امام

 یء خدا و مرگ شرافتمندانه ابراز مشود، شوق خود را به لقا یجسته نم یشود و از باطل دور یرخت بربسته و به حق عمل نم

 (464داند.) یم امیق یمساعد برا نهیرا زم یطیشرا نیشمارد و چن ینکبت م هیادر کنار ستمگران را م یکند و زندگ

ه ب ایخطرها و ضررها  میب ایبود که در آن عصر رواج داشت و مردم از ترس جان  یدر برابر ظلم و بدعت و انحراف، منکر سکوت

 امیق کردند. یگرفت، اعتراض نم یسطوح انجام م نیمنکرات که در بالاتر نیدر مقابل آشکارتر م،یزر و س افتیو در ایطمع دن

بلا کر یاز خون شهدا یاریبر ضد طاغوت را گشود و از آن پس، بس امیستم و ق هیکربلا راه انتقاد از حکومت جور و اعتراض عل

 کردند. ینیمستندبه نهضت حسو  یالهام گرفتند و مبارزات خود را مبتن

 یعدالتخواه
 یلتخواهعدا زیعاشورا ن امیق یمحورها نیگرفتن حقوق آنان بود و از بارزتر دهیظلم به مردم و ناد ،یمفاسد حکومت امو نیبارزتر از

 بود. یزیو ستم ست

جهت  یفرزندان را. ول انیعادلانه مرفتار  یحت رد،یگ یرا در بر م یفرمان خدا و رسول است و دامنه آن همه امور زندگ عدالت،

 نیحکومتها است و حکومت جائر و سلطه ستم از زشت تر یو مراعات حقوق افراد از سو یبارز و عمده آن، عدالت اجتماع

 با آن مبارزه کرد. دیاست که با یمنکرات

گرفتند.  شیو عدوان پ انیبراساس طغ یظالمانه و روشن یبندگان خدا رفتار انیستم کردند، هم م امبریپ تیهم به اهل ب انیامو

وضع امام السلام( که در م هیهمچون اباعبدالله )عل یکس ژهیکرد که با ستم مبارزه کند، بو یم جابیهر مسلمان ا یاسلام فیتکل

 یبا استناد به سخن حضرت رسول )صل ش،یخو یها یاز سخنران یکیداشت. آن حضرت در  یشتریتر و ب نیسنگ فیحق، تکل

ت و ساختار حکوم رییجهت تغ امیق یفرد برا نیتر ستهیشمارد، خود را شا یجائرانه را لازم م هیعل امیو آله و سلم( که ق هیعلالله 

 دانست: امبریپ عترترا اهل ستم به  هیام یبن یگری( در سخن د465قلمداد فرمود،) یاسیس

را حکومت طبق قرآن و  نیو مشخصه امام راست فیشت، تکلکه به بزرگان کوفه نو ی( و در نامه ا461.)نایعل هیتعدت بنو ام و

 به قسط و حق برشمرد: امیق

 (463ما الامام الا الحاکم بالکتاب، القائم بالقسط.) یفلعمر

 نیالمظلوم امنیکرد: و  ادیبندگان خدا  افتنی یمنیو ا نیاقامه عدل و رفع ظلم از مظلوم یرا برا شیحرکت خو گر،یسخن د در

 (468من عبادک.)

 میفرمود: ما آمده ا ادیخطاب به ابن ز ،یریپس از دستگ لیشود. مسلم بن عق یم دهید زیامام ن ارانی گریهدف، در سخن د نیا

 (461.)میو به حکم قرآن فرا بخوان میتا به عدالت فرمان ده

 ی( شهادت م426.)همایلدل و دعوت ال: اشهد انک قد امرت بالقسط و امیخوان یم زیالسلام( ن هی)عل نیابا عبدالله الحس ارتیز در

 .یدعوت کرد نیو به ا یدهم که تو به قسط و عدالت دستور داد



بر ضد طاغوت بود.  امیالهام ملت ما در ق هیالسلام( سرما هی)عل نیامام حس یزیعاشورا و ظلم ست امیدر ق یعدالتخواه تیماه

 :دیفرما یکرده م حیالسلام( تصر هی)علالشهداء  دیدر نهضت س تیماه نی)قدس سره( بر ا ینیامام خم

 :دیفرما یکرده م حیالسلام( تصر هیالشهداء )عل دیس

سلام الله  دالشهدای( س426شان اقامه عدل بود.) زهیامر، انگ نیا یکردند برا امیاز همان روز اول که ق هیسلام الله عل دالشهدایس

که حکومت ها  یاز مفاسد یریاز حکومت ظلم و جلوگ یریجلوگ رفع منکر و یرا برا شیکه همه عمرش را و همه زندگ ه،یعل

حکومت، حکومت جور بسته  نیکرد که ا نیاش را صرف ا یکرد و تمام زندگ نیکردند، تمام عمرش را صرف ا جادیا ایدر دن

 (422برود.) نیبشود و از ب

 در زین دنیچشم د کیهمه و همه را به  انیحق م کسانی تیو رعا یو انسان یهمه از حقوق اسلام یبرخوردار یبه معنا عدالت

حاضر شد، چه جوان خودش و چه  دانیهمه شه نیالسلام( روز عاشورا بر بال هی)عل نیاست. امام حس ینهضت عاشورا متجل

 آن حضرت برخوردار شدند. تیو چه نوکر؛ همه از عنا یغلامش، چه مول

 

  دینکند فوق با سف هیما س نیدر د -رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت  کجای

 

عادلانه است که خانواده خودت در حجاب و حرم،  نیا ایاعتراض کرد که آ دیزیالسلام( بر  های)عل نبیحضرت ز گر،ید یسو از

 ابنیآنان بنگرند: امن العدل  یکه همه به چهره ها یکشانده ا ابانیوضع، به دشت و ب نیرا با ا امبریخاندان پ یمستور باشند ول

 (423...)ا؟یبنات رسول الله سبا کحرائرک و سوق رکیتخد الطلقاء

بر عدل، همه ارزش  یمبتن یاجتماع اتیتلاش در راه اقامه عدل و قسط است که بدون ح یعاشورا، دعوت از انسان ها برا امیپ

 لام(:الس هی)عل ریحضرت ام ری. به تعبدیآ یفراهم م یاله نییآ ینید یمرگ دستورها نهیشود و زم یها تباه م

 (424الاحکام.) اهیح العدل

 احکام اسلام است. اتیح هیما عدالت،

 

 نوشد هنوز  یکوشد هنوز ظالم از خون دل مظلوم، م یبر محو عدالت سخت م ظلم

 جوشد هنوز یخون پاکش بر بساط ظلم، م - نیدر عالم، حس دیعدالت را کند جاو تا

 یز یست باطل
د چه در بع د،یافکار و عقا نهیدارد. باطل، چه در زم یطولان یسابقه ا ،یاله یمکتب هاو در  یبشر خیحق و باطل در تار مبارزه

 و امامان با آن مبارزه کرده اند. ایو اوص ایبوده که همه انب یزیبه عنوان چ ،یو حکومت یو چه در محور اجتماع یو اخلاق یرفتار



ذا هو فا دمعهیالباطل ف یساخته است: بل نقذف بالحق عل یحق، باطل را نابود م یرویبوده که با ن نیبر ا زین یاله سنت

 (425زاهق.)

و آله و سلم( و امامان  هیالله عل یحق است و شرک و شرکا باطل. اسلام حق است و کفر و نفاق، باطل. حضرت رسول )صل خدا

حق است و سلطه  یت اسلامباطل. حکوم ب،یالسلام( حقند و مخالفانشان باطل. عدالت و صدق، حق است و جور و فر همی)عل

 باطل. یطاغوت یها

 یباطل یبا گروه ها زیالسلام( ن هی)عل نیرالمومنیسه گانه ام یباطل بود و جنگ ها روانیخدا با پ امبریمسلمانان در زمان پ جهاد

 دیزیچون حکومت و آشکار، هم حیصر یبا باطل ش،یالسلام( در زمان خو هی)عل نیبود که نقاب حق به چهره زده بودند. امام حس

 به باطل در جامعه بود. یمتک یحکومت فاسد و عملکردها نیبا ا ارزهاو مب فیروبه رو بود و تکل

 زیل پرهشود و از باط یبه حق عمل نم دینیب ینم ایفرموده که: آ نیرا ا شیخو امیق یها نهیاز زم یکیالسلام(  هی)عل دالشهدایس

 (421ت ...)به استقبال شهادت رف دیکنند؟ پس با ینم

در  انیرواج دادن و به آن عمل کردن. حکومت امو نینسبت، به نام د نیآنچه از د یعنیاز باطل است،  یگریمصداق د بدعت،

سنت  دید یباطل، قدم در راه جهاد و شهادت گذاشت، چرا که م نیمبارزه با ا یبدعت بود و امام، برا یخط زدودن سنت و احا

و  اشیشرابخوار و ع یمرد د،یزیفرمود:  ی( و م423)تییو آن البدعه قد اح تتیام قدفان السنه  مرده و بدعت زنده شده است؛

 نخواهد کرد. عتیب دیزیهمچون من با مثل  یخلاف ندارد و کس تیفاسق است و صلاح

ا . حضرت ابیدگو خانوا یو کفر بود، نه خصومت شخص مانیتقابل حق و باطل و ا ،یو خاندان امو امبریپ تینزاع اهل ب اساس

 باره فرموده است: نیالسلام( در ا هیعبدالله )عل

 (428الله عزوجل، قلنا صدق الله و قالو کذب الله) یاختصمنا ف هیو بنو ام نحن

 : خدا راست گفته است، آنان گفتند خدا دروغ گفته است.می. ما گفتمیبر محور خدا با هم نزاع کرد هیام یو بن ما

 بردن سلطه جائرانه باطل، صفحه نیخود، و از ب لیحق و اص یبه مجرا نیمسلم تیو حما یخلافت اسلام بازگرداندن یبرا تلاش

 از انیو ضرورت خلع امو شیخو تیالسلام( در اشاره به حقان هی)عل نیاست. امام حس زانهیمبارزات باطل ست نیاز ا یگرید

 فرمود: یحکومت باطل خود م

 (421بالجور و العدوان.) کمیف نیلهم و السائر سیما ل نیمن هولاء المدع کمیالامر عل هذا هیبولا یاول تینحن اهل الب و

خلافت دارند و در  یکه به ناحق، ادعا میهست یانیمدع نیامر )و حکومت( بر شما، سزاوارتر از ا نیا یسرپرست یخاندان، برا ما

 کنند. یشما به ستم و تجاوز رفتار م انیم

( کلام حضرت رسول 436سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ....) یدر نطق مهم خود من را ضهی( در منزل بالسلام هی)عل نیحس امام

را  یاله مانیجائر و آنان را که پ یمقابله و مبارزه با سلطه ها فیو آله و سلم( که تکل هیالله عل ی)صل یکند، کلام یرا بازگو م

 قیتطب دیزیدارد. سپس آن را بر حکومت  انیتبهکارانه و ظالمانه دارند، ب یرکنند و رفتا یمخالفت م امبریشکسته و با سنت پ

 نیو آله و سلم( در امام، ا هیالله عل یو مخالف خدا شده اند و دست به فساد و ستم آلوده اند. )صل طانیش رویکند؛ چرا که پ یم



باطل،  یکند که در برابر قدرت ها یم حیرسازد و تص یروشن م یشگیو هم یرا به صورت کل یزیباطل ست فینطق مهم، تکل

 سکوت و سازش کرد. دینبا

 یها طاغوت بود. در سال میمبارزات آنان با رژ هیگرفتند، دستما یخود از کربلا م ییدر نهضت عاشورا رانیا ونیکه انقلاب یالهام

ارزه مب دانیگذاشتند. البته که م یت مجهاد و شهاد یها دانیرزمندگان حق طلب، به خاطر مبارزه با باطل قدم در م ز،یجنگ ن

ت، روابط مطبوعا ،یاعتقاد ،یفرهنگ ،یاسیس یبروز باطل در صحنه ها یاست. وقت ینظام اتیعمل ازگسترده تر  اریبا باطل، بس

 با باطل مبارزه کرد، تا حق، روشن و حاکم گردد. دیو ... باشد، آنجا هم با یاسیس

 جهاد
به  ر،یهمه جانبه و فراگ یو مقابله با دشمنان، جهاد است، کوشش شیخو انیو ک نیراست از دمهم مسلمانان در ح فیتکال از

 دفاع از مظلوم و حفظ اسلام و جان و مال مسلمانان. ایدفاع  ایدفع تجاوز  یبرا ط،یتناسب زمان و شرا

 است. نیاست، عامل عزت مسلم نیکه از: فروع د ه،یفرض نیا

 هیعل یاست، گاه یبرضد متجاوزان و دشمنان خارج یبود. جهاد، گاه ینید فیتکل نیعمل به ااز مظاهر  یکی ینیحس یکربلا

 ات،یدر روا یهم مبارزه با حکومت ظالم است که کمر به هدم اسلام بسته است. حت یو فساد در داخل. گاه یو اهل بغ انیشورش

 ز جهاد به حساب آمده است.یستمگر ن یشوایگفتن سخن حق در برابر پ

لمانان مس سیو نوام ینیمقدسات د یشده بودند که برا یالسلام(، مردم گرفتار حکومت ظالم و فاسد هی)عل نیر عصر امام حسد

ا حکومت مبارزه ب فیقرار گرفته بود. تکل یدر معرض نابود یچنان حکومت هیقائل نبود و اسلام در سا یحرمت چیه ز،یو اسلام عز

ند و در ک یمخالفت م امبریکار، مستند به سخن پ نیواداشت و ا دیزی هیعل یریبه موضعگ االسلام( ر هی)عل نیستم، امام حس

(ش فریو ک) گاهیکند، اگر با عمل و گفتار بر ضد او اقدام نکند بر خداوند است که او را به جا یرفتار م انیمردم به گناه و طغ انیم

 (436سلطانا جائرا....) یهمان ظالم( برساند: من را گاهیجا ای)

ه به مکه رفت و از آنجا به کوف د،یزیبا  عتیو با امتناع از ب دید یرا واجب م یحکومت نیبر چن امیالسلام(، ق هی)عل نیحس امام

 کند. یرا در جهاد ضد ستم رهبر انیعیکرد، تا ش متیعز

ندند تا بر محور امامتش، با آل دعوت به آن حضرت نوشته و او را به کوفه فراخوا یاساس، نامه ها نیبر هم زیکوفه ن انیعیش

راه، هم خودش و هم  نیاز حق و عدالت بود و در ا یو پاسدار نید اءیاح یالسلام( برا هی)عل یبن عل نیبجنگند. جهاد حس هیام

رزدق فکه با  یداریبود. امام در د یداخل ی. جهاد او از نوع جهاد با بغرندیسلطه ظلم را نپذ یلحاضر بودند کشته شوند و ارانشی

و غارت اموال مردم، فرمود:  یخواریحدود و رواج م لیو تعط انیحکومت امو یراه کوفه داشت، ضمن برشمردن فسادها ریدر مس

 ،یبدارم و در راه او جهاد کنم تا کلام اله زیاو را عز مطهر عتیو شر زمیخدا برخ نید یاریهستم که به  یکس نیمن سزاوارتر

 (432.)ایالعل یلتکون کلمه الله ه لهیسب یالله و اعزاز شرعه و الجهاد ف نیقام بنصره دمن  یشود: و انا اول نیبرتر

قلمداد  فهیبرضد خل انیشورش و عص یالسلام( را نوع هی)عل نیامام حس امیکردند تا ق یم تیب یکه دشمنان اهل یغیخلاف تبل بر

ام( السل هی)عل نیعاشورا را جهاد و امام حس امیر داشتند که قاصرا عهیشمرند، امامان ش زیرهگذر، کشتن او را جا نیکنند و از ا

خدا و مبارزه با بدعتها و  نیاز منکر و دفاع از د یکنند که در راه امر به معروف و نه یمعرف یدانیرا مجاهدان و شه ارانشیو 



جهاد و شهادت، فراوان بر  یبه واژه هاالسلام( و شهدا  هی)عل نیامام حس یها ارتنامهیشدند. در ز دیکردند و شه امیخدا ق یبرا

و الکنار، جاهدت  نیالمنافق کیهمچون: الزاهد الذائد المجاهد، جاهد ف یراتیالسلام(، تعب هی)عل نی. درباره امام حسمیخور یم

 گرید ی( به کار رفته است. درباره شهدا433الله حق جهاده و ...) یجاهدت عدوک، جاهدت ف ن،یالله، جاهدت الملحد لیسب یف

 (434الله.) دیالله، الذابون عن توح لیسب یاشهد انکم جاهدتم ف لهیسب یشود: جاهدتم ف یم دهید راتیتعب نیا زین

اح، با با زبان، با سل زد،یدم، به نبرد با دشمنان خدا برخ نیخالصانه، با همه توان، تا آخر یمرحله جهاد آن است که کس نیبالاتر

رو در  نیمرز کامل جهاد نائل آمدند. از ا نیعاشورا همه به ا یالسلام( و شهدا هی)عل نیادت. امام حسجان و شه ثارینثار خون و ا

 و کامل. ستهیو با ستهیشا یالسلام(، مسلم جهاد هی)عل نیحس ماما یها ارتنامهیز

ها  همه و در همه دوران یابر نیدستور د زیکفار و دشمنان اسلام ن هیبود. وجوب جهاد عل ینید فیتکل نیا یصحنه تجل عاشورا

بوده  نیبر مسلم انیجهاد با دشمنان اسلام و سلطه جو شگامیپ وستهیدر طول قرون، پ زین نید یبا همه دشمنان است. علما

فاع د یو ستم بود، در سال ها انیبر ضد طاغوت و طغ انیعاشورائ یجهاد یحلقه ها نیرزتراز با یکی رانیا یاند. انقلاب اسلام

پرداختند. عاشورا الهام بخش  یستودن یها ینیرزمندگان اسلام با الهام از عاشورا به دفع تجاوز دشمن و حماسه آفر ،زیمقدس ن

 )قدس سره(. ینیامام خم ریرزمندگان بود و کربلا مکتب جهاد و شهادت بود. به تعب

 (435آن است.) یاله میاز عاشورا و انقلاب عظ یپرتو ران،یا یاسلام انقلاب

 دارد، امام امت فرموده است: نیحماسه آفر یدر آن عاشورا شهیر رانیملت ا امیق نکهیا هدربار

چنان سازنده و کوبنده  ینیاز نهضت مقدس حس یرویدوازده محرم و پانزده خرداد در مقابل کاخ ظالم شاه و اجانب، به پ نهضت

ت نمودند و مل اهیروزگار را بر ستمگران و خائنان س ،یارو فداک کیجامعه داد که با تحر لیمجاهد و فداکار تحو یبود که مردان

 (431پرستان ربود.) گانهیو ب گانهیکرد که خواب را از چشم ب وستهیو متحرک و پ اریبزرگ را چنان هش

 :دیفرما یداند و م یم شهیهمه و هم یجهاد و شهادت عاشورا را برا یامت، درس ها امام

تور، و مستکبران غارتگر بود و دس نیبزرگ در مقابل ستمگران کاخ نش یو عشق یمانیو ا لیقل یعدالتخواهان با عدد امیق عاشورا،

مکرر بود و  یکه بر ما گذشت، عاشورا ییباشد. روزها نیامت در هر روز و در هر سرزم یبرنامه، سرلوحه زندگ نیآن است که ا

 (433مکرر.) یکربلا خت،یدر آن رکه خون فرزندان اسلام  ییو برزن ها یها و کو ابانیها و خ دانیم

رت رسند. حض یجهاد، به عزت نم هیگسترده است و مسلمانان جز در سا اریامت اسلام است، بس یجهاد که ضامن تعال نیا دامنه

 یم نیفرهنگ عزت آفر نی( امام امت در گسترش ا438عزت دانسته است و الجهاد عزا للاسلام.) هیالسلام( جهاد را ما هی)عل یعل

 :دیرماف

بزرگ سربازان اسلام را در جهان  جیبس مان،یدر جنگ اعتقاد دیشناسد و ما با یو مرز نم ایاست و جغراف دهیما جنگ عق جنگ

 (431.)میبه راه انداز



 آزمون
 یتصحنه مبارزا کیاست. وارد  یو اصلاح یحرکت انقلاب کیو آزمون همراهان در  ارانیامتحان کردن  نجا،یاز آزمون در ا مقصود

 یاز ناخالصان ب روهاین هیهمراهان و تصف نشیرسد. گز ینم تیآزموده و امتحان داد، به موفق یو همراهان ارانیشدن، جز با 

 نهضت است. کی یبخش جهیبه نت یدواریام شرططلب و سست همت،  ایدن ای زهیانگ

و  دیتق ،یچون و چرا از رهبر یرزه، اطاعت ببه مبا روهاین یو جد یاست عبارت است از: اعتقاد واقع شیآزما نیمحور ا آنچه

مت تا استقا یبرا یقو هینبرد، روح یبرا یو رزم یجسم ییو برنامه ها، صداقت و خلوص همراهان، توانا فیتعهد نسبت به تکال

 کار. انیپا

ه و کوف یشامدهایادث و پحو ییبا بازگو شانیرا آزمود: ا شیخو ارانیبار  نیالسلام( در طول راه کربلا، چند هی)عل نیحس امام

 اینو د عیمط ریو غ زهیانگ یشهادت خود و همراهان، افراد ب ییشگویرود و پ یشهادت م یکاروان به سو نیا نکهیخبر دادن از ا

د. چون بمانن یکرد، تا تنها عاشقان شهادت و خالصان در اطاعت و فداکار هیشده بودند تصف مراهه مت،یغن دیپرست را که به ام

هادت و ش ثاریبا او خواهند ماند که حاضر به مواسات و ا یکند، تنها کسان انیهمراهان ب یرا برا اتیواقع نینست که اگر ادا یم

 (446در رکاب او باشند.)

من  ثیالخب زیمی یآمده است: ... حت زین دیپاکان است، در قرآن مج ریپاکان از غ یجداساز یفلسفه آزمون که برا نیا

 (446.)بیالط

د، فرمود: دا شیخو ارانیو عبدالله بن بقطر را به  یخبر کشته شدن مسلم و هان یالسلام( در منزل زباله وقت هی)عل نیحس ماما

 (442از دوز او پراکنده شدند.) یزمان، عده ا نیخواهد برگردد. در ا یهر که م

ها دارد، همراه ما بماند، و گرنه  زهیو ضربه ن ریشمش یزیاز شما که توان صبر کردن بر ت کیمردم! هر  یامام فرمود، ا ینقل به

 (443برگردد!.)

فرموده بود که هر کس آماده شهادت است، با ما حرکت  یدر خطبه ا زیعراق ن یاز مکه به سو متیرا هنگام عز یسخن نیچن

 (444حل معنا.) ریمهجته ... فل نایکند من کان باذلا ف

 یکیخواهد برود و از تار یبر گردن شما ندارم، هر که م یعتیفرمود: ب اران،ی عاشورا، در آن خطبه معرف، ضمن تشکر از شب

کشته خواهم شد، امام  ایکه آ دیقاسم بن حسن پرس یوقت ی( حت445آن شب نرفتند.) ارانیاز  کی چیشب استفاده کند. اما ه

ارت بود که حضرت، بش زیآم تیحان موفقامت نیتر از عسل. پس از ا نیریگفت: ش ست؟که مرگ در نظر او چگونه ا دیابتدا پرس

 (441داد.) زین یشهادت را به و

امام  یتوجه داشت که شب عاشورا، وقت د،یآ یبه حساب م یاصل نظام کینکته مهم که  نیبه ا زیالسلام( ن های)عل نبیز حضرت

بود،  ستادهیا مهیخ رونینافع که ب نشستند، هلال بن گریکدیبه به صحبت با  یاو زد و اندک مهیبه خ یالسلام( سر هی)عل نیحس

اصحاب را خوب، به دست آورده و  نیا یها تیو ن میتصم ایپرسد: برادرم! آ یالسلام( م هیل)ع نیکه آن بانو از امام حس دیشن

 به ،یرها به هم بخورد، تو را تنها گذارند! امام فرمود: آ زهیو ن ردیآن دارم که فردا چون جنگ درگ میمن ب ؟یاستعلام کرده ا



ادرش م نهیراه من با مرگ انس گرفته اند، آن گونه که کودک به س دراند که  یمردان ریهمه دل نانیرا آزموده ام، ا نانیخدا قسم ا

 (443مانوس است.)

 اصالح
و  یدواند و روابط انسان یم شهیآن ر کرهیفساد در پ رد،یفاصله بگ یارزش یو ملاک ها نید لیاص یارهایکه از مع یا جامعه

و  یبند و بار یشود. گسترش ب یم میدچار انحراف از صراط مستق د،یآ یم شیحاکم و ملت پ انیو آنچه م یارتباطات اجتماع

و مال و جان مسلمانان و نبودن  یمورد نسبت به زندگ یو تعرض ب نیت المال مسلمیب لیو م فیپول و ح تیرواج ظلم و حاکم

متقاعد کردن مسوولان به  یبرا یاصلاح یاقدام ها زین ییاست. راه فساد زدا یاجتماعفساد  نیاز ا یو عدالت، گوشه ا تیامن

السلام(  هی)عل نیحرکت اصلاحگرانه است که امام حس ینوع نیقانون و عمل به کتاب و سنت است. ا قیدق یرفتار عادلانه و اجرا

 زد. یگذاشت و مهر سکوت بر لب نم یحه نمکرد و بر اوضاع نابسامان اجتماع، ص یآن را دنبال م شیدر نهضت خو زین

 طلب اصلاح در امت زهیرا با انگ شیخروج خو ،یهدف اصلاح نیبا اشاره به ا شیالسلام( در سخن معروف خو هی)عل دالشهداءیس

 (448.)یامه جد یکرده است: و انما خرجت لطلب الاصلاح ف یمعرف امبریپ

و  نیآشکار ساختن معالم د یبلکه برا ،یاطلبیدن ای ییسلطه جو ایع قدرت را نه براساس نزا شیحرکت خو زین گریسخن د در

 المعالم من یدانسته است: ... و لکن لنر یو سنن و احکام اله ضیمظلومان و عمل به فرا افتنی تیاظهار اصلاح در شهرها امن

 (441بلادک ....) یو نظهر الاصلاح ف نکید

 یشود، هم خصلت ها و عملکرد مردم و امت را در برم یحکومت جائر و مسوولان م یرفتار یها وهیهم شامل ش ،یاصلاحگر نیا

 .ردیگ

ضاع از او یمیدارد، همراه با ترس یو جانباز یجهت فداکار شیاز خطبه ها گرید یکیالسلام( در  هی)عل نیکه امام حس یبیترغ

 دیاب یطیشرا نیگردد؟ پس در چن یل اجتناب نمشود و از باط یکه به حق عمل نم دینیب ینم ایآن روز است که: آ یاجتماع

ننگ و عسرت است و مرگ، سعادت  هیما یدوره ا نیدر چن یچرا که زندگ باشد؛خدا  داریمومن )با مبارزه اش( مشتاق د

 (456است.)

 امبرانیاصلاح پداشت و او وارث خط صلاح و  ایانب یاصلاح یدر نهضت ها شهیالسلام( ر هی)عل نیابا عبدالله الحس یاصلاح امیق

 که فرمود: می( بشنوهی)رحمه الله عل ینیمساله را از زبان حضرت خم نیشود. ا دهیراه جان داد تا مفاسد برچ نیبود و در ا

 هیعل) دالشهدایجامعه شود ... س یفدا دیمساله را داشتند که فرد با نیاصلاح جامعه آمده اند، تمام. و همه آنها ا یبرا ایانب تمام

اصلاح  دیجامعه بشود، جامعه با یفدا دیرا فدا کرد، که فرد با شیآمد رفت و خودش و اصحاب خو زانیم نیهم یرو السلام(

 (456بشود.)

 یو نابسامان یدانست و با الهام از نهضت عاشورا، برضد طاغوت و مفاسد اجتماع یراستا م نیرا در هم شیخو امیامت که ق امام

 کند: یاشاره م نیچن نیعاشورا ا امیت با قحرک نیا وندیکرد، به پ امیها ق

ند ک یم حیکند، تصر یمردم دارد حکومت م نیدر ب یجائر ،یحاکم ظالم کیکه  ندیب یم یالسلام( وقت هی)عل دالشهدایس

و  ستدیمقابلش با دیکند، با یکند، ظلم دارد به مردم م یمردم حکومت م نیدر ب یکه حاکم جائر ندیبب یحضرت که اگر کس



 دینجا که بابود آ فینبود، لکن تکل چینفر که در مقابل آن لشکر ه نیبا چند ،تواند. با چند نفر یکند، هر قدر که م یریگجلو

شد  طور هم کرد و تمام نیرا بخواباند و هم دیزیعلم  نیا نکهیملت را اصلاح کند، تا ا نیا نکهیبکند و خونش را بدهد تا ا امیق

 میخون بده نکهیاز ا میاست؟ چرا بترس دالشهدایس خونتر از  نیاسلام. مگر ما، خون ما رنگ یبرا خودش را داد یزهای... همه چ

 (452.)م؟یجان بده نکهیبا ا

ات و مبارزه با خراف ینیفرهنگ د جیترو ،یارزش یارهایحاکم ساختن مع ،یاخلاق یخصلت ها ،یاعتقاد یجامعه از بعد مبان اصلاح

 مورد دقت شتریگنجد، که در آن محور، ب یهم م یاگریاح امیو پ یزیدر همان مفهوم بدعت ست یو بدعت ها و ستم ها، به نحو

کتاب و سنت و زدودن  یایاح یرا بر مبنا شیخو یاز اصلاح طلب یالسلام(، بعد هین )علیو کاوش قرار گرفته است و امام حس

 (.43 ص ،یزیشمارد. )بدعت ست یاز افکار و اعمال مردم بر م تیبدعت و جاهل

 ریخون بر شمش یروز یپ
 کیدر  است و خون شهدا نیو آتش نیبرنده تر از سلاح آهن ت،یسلاح مظلوم ی. گاهستین ینظام یروزیپ یفتح، به معنا شهیهم

آورد و  یآنان را فراهم م امیمردم و سپس ق یآگاه نهیکند و زم یسلطه جور را سست م یها هیمبارزه حق بر ضد باطل، پا

 است. ریخون بر شمش یروزیمفهوم پ نیشوند. ا یشکست خورده و نابود م ،ییپس از رسواجبران ظالم، 

حجت خداوند، جان خود و  یاریو  یاله فیتکل یادا یبود و شهدا برا مانیو اخلاص و ا یحق خواه هیعاشورا چون بر پا نهضت

دا کردند، خداوند به حرکتشان برکت و آثار فراوان حجت خداوند، جان خود را ف یاریو  یاله فیتکل یادا یبود و شهدا برا مانیا

 نابود و فراموش گشتند. انیشدند و امو روزیداد و در واقع، آنان پ

 :دیالسلام( پرس هی)عل نیالعابد نیبن طلحه از امام ز میپس از واقعه عاشورا، ابراه نه،یدر مد یروز

 شد؟ حضرت فرمود: روزیپ یالغالب؟ چه کس من

 (453صلاه فاذن و اقم تعرف من الغالب)دخل وقت ال اذا

دن منطق ش روزیو پ شهیفکر و اند یاست، و آن ماندگار یاست که برتر از فتح نظام یروزیاز فتح و پ گرید ینشان دهنده نوع نیا

 کرده است. یاسلام فداکار یبرا ش،یاست که با شهادت خو یو هدف کس

بر خانواده خود  یوجدان ها داشت، حت یداریبر افکار مردم آن روز و ب رانشایالسلام( و  هی)عل نیکه شهادت امام حس یریتاث

به عمل  کار،تیجنا یهمسر خول یظالمان است. وقت یشهادت مظلومانه بر سلاح ها یروزیگذاشت، نشانه پ ریو وابستگان تاث دیزی

بر  یگرید لی( و دل454)دینما یبطه مکند و با او ترک را یالسلام( اعتراض م هین )علیشوهرش و آوردن سر مطهر امام حس

 است. دیخون پاک شه ریتاث نیهم

 :مییگو یالسلام( خطاب به آن حضرت م هی)عل نیامام حس ارتیز در

 یلله الذو اشهد انک نور ا کیالطالبون ال ینورک اهتد اءیو بض عتکیقلوب ش تییح اتکیانک قتلت و لم تمت بل برجاء ح اشهد

 (455...) ابدا طفایو لا  طفایلم 



 انیشود و با فروغ نور تو رهجو یزنده م روانتیپ یتو، دل ها اتیح دیبلکه به ام ،ینمرد یول یدهم که تو کشته شد یم شهادت

 یاله ندهیشود. تو آن چهره پا یکه هرگز خاموش نشده و خاموش نم ییدهم که تو آن نور خدا یم یشوند. گواه یم تیتو هدا

جا  نیحرم، حرم توست و ا نیتربت، تربت تو است و ا نیدهم که ا یرفت. شهادت م یهنخوا نیز بو ا یکه هلاک نشده ا یهست

ب که تو را نصرت نمود، مغلو یو به خدا قسم کس ستیکرد، خوار ن تیو حما یاریشهادتگاه تو است. به خدا سوگند، آنکه تو را 

 .... ستیو شکست خورده ن

 ریشخون بر شم یروزینوع پ نیاز ا گرید یشود، جلوه ا یمطرح م یابیو کام یز و رستگارکربلا با عنوان فو یدرباره شهدا آنچه

 :مییگو یکربلا م یاست. خطاب به شهدا

 (451.)یدرجات العل یانکم الشهداء و السعداء و انکم الفائزون ف اشهد

و خفت  یمت و دشمنانش را به خوارکرد که شهادتش، خود او را به کرا یم یدواریالسلام( اظهار ام هی)عل نیامام حس خود

بالشهاده  یرب یکرمنیلارجوا آن  یالله ان می: و ارندیقرار گ یکردند، مورد انتقام اله یکه فکرش را هم نم ییبرساند و قاتلان از جا

 (453لا تشعرون.) ثیمنکم من ح یل نتقمیبهوانکم، ثم 

سخن امام در روز عاشورا به  نینابود شدند. ا شیستم خو غیو به ت افتاد انیها، آتش فتنه در دودمان امو تیاثر همان جنا در

 د،ی(، به خدا سوگند، اگر مرا بکش458و سفک دمائکم) نکمیالله باسکم ب یلقد الق یعمر سعد بود که: امام والله لو قد قتلتمون

 .ختیرا خواهد ر تانیخودتان خواهد افکند و خون ها برو قدرت شما را  رویخداوند ن

 یو خون باک دیامت ما از نثار شه زین یبر ضد طاغوت ها قرار گرفت و در انقلاب اسلام عهیمنطق، سرلوحه مبارزات ش نیا

 ریشخون بر شم یروزیکه ماه محرم را ماه پ زیدانستند. امام امت ن یبر طاغوت م یینها یروزیساز پ نهینداشتند، چرا که آن را زم

 فرمود: نیماه خون نیبود. درباره ا دگاهیباور و د نینام نهاد، بر اساس هم

 یکه قدرت حق، باطل را تا ابد محکوم و داغ باطله بر جبهه ستمکاران و حکومتها یشد؛ ماه روزیپ ریکه خون بر شمش یماه

و  انهخوایمشت گره کرده آزاد دیکه با یرا آموخت ...ماه زهیبر ست یروزیراه پ خ،یکه به نسل ها در طول تار یزد؛ ماه یطانیش

 (451.)دیغلبه کند و کلمه حق، باطل را محو نما سیبر تانک ها و مسلسل ها و جنود ابل ان،یاستقلال طلبان و حقجو

 یر یالگوگ
 شهیندبر ا یرفتار یالگو ایحادثه  کی یگذار ری. تاثرندیگ یاز حرف ها و نوشته ها، از اشخاص و عمکردها الگو م شیها ب انسان

 و مانیشده اند تا مردم در ا یبه عنوان اسوه معرف یکسان م،یرو در قرآن کر نیاز گفتار است. از ا شتریمردم، ب یها و عمل ها

ها،  مانیها، ا یکیکه به ن ییبخش ها ژهیدر قرآن آمده است، به و انینیشیهم که از پ یی. حادثه هارندیعمل از آنان سرمشق بگ

 الگوست. یمعرف ین اشاره شده، همه برافرزانگا یثارهایصبرها، مجاهدت ها و اطاعت ها و ا

مکتب  ءایما و اول نید میمسلمانان در همه دوره ها الگو بوده است و تعال یبرا زین یبرجسته اسلام یها تیاسلام و شخص خیتار

 .میریاخلاق و کمال، سرمشق بگ یها نهیو برجسته در زم یمتعل یکرده اند که از نمونه ها هیتوص زین

حماسه ماندگار و تک تک حماسه  نیبرخوردارند و صحنه صحنه ا یخاص یژگیکربلا از و یعاشورا و شهدا خ،یتارحوادث  انیم در

 یبه صورت عام تر، در زندگ تیبوده و خواهد بود، همچنان که اهل ب زیحق طلب و ظلم ست یانسان ها یعاشورا، الگو نانیآفر



ما سرمشق اند. از خواسته  یو چگونه مردن، برا ستنیو چگونه ز ستنیز و چگونه یانسانو مرگ، در اخلاق و جهاد، در کمالات 

محمد و آل محمد و  ایمح یایو مرگ محمد و آل محمد باشد: اللهم اجعل مح یو ممات ما چون زندگ اتیما است که ح یها

 (416ممات محمد و آل محمد.) یممات

: دیفرما یداند و م یسرمشق م گریمردم د یعصر خودش، برا را در مبارزه با طاغوت شیالسلام( حرکت خو هی)عل نیحس امام

 (416اسوه) یفلکم ف

لسلام( ا هی)عل نیکه امام حس یو در همان راستا است. استشاهد خیتار انیو مبارزات حقجو ایعاشورا، الهام گرفته از راه انب نهضت

 ی( را م412)هیآ نیخارج شود، ا نهیخواست از مد یکه م یاست. هنگام یریالگوگ نیکند، نشان دهنده ا یم انینیشیبه کار پ

 زیاز شهر و گر ی( که اشاره به خروج خائفانه حضرت موس413.)نیمن القوم الظالم یقال رب نجن ترقبیخواند: فخرج منها خائفا 

 هیکه حضرت، آ دیتواند الگو به حساب آ یم م،یکل یدهد که آن اقدام موسا یفرعون و ظلم او است و نشان م یاز سلطه طاغوت

 مربوط به او را خواند.

 هیکرد، از جمله تک انیخروج را ب زهینوشت و مبنا و هدف و انگ هیکه به برادرش محمد حنف یا تنامهیدر وص زیاز حرکت ن قبل

 رهیبس ریکرد: و اس یمعرف ریهمان راه بود و نهضت خود را در همان خط س مودنیجد و پدرش و پ رهیآن حضرت بر عمل بر س

مبارزه با ظلم و منکر دانست.  نیدر ا شیخو یالسلام( را الگو هی)عل یو عل امبریپ رهی( و س414طالب.) یبن اب یعل یو اب یجد

د حجت کار خو یو برا ردیالگو بگ نیو معصوم نید اءیراه و انتخاب است که انسان مبارز، از اول یبر درست ینیتضم وه،یش نیا

اکرم  امبری( و پ415مسلم برسول الله اسوه.) لکلو لهم و  یآن حضرت فرموده است: ول ر،گید یداشته باشد. در سخن یشرع

 قلمداد کرده است. گریو آله و سلم( را اسوه خود و هر مسلمان د هیالله عل ی)صل

 یابنا :نندینشکنند، چه ب امیکرده است، چه ق یالسلام( را امام معرف های)عل نیو امام حس نیاکرم، دو فرزندش امام حس امبریپ

 (411هذا امامان، قاما او قعدا.)

ت توانس یامت م یالسلام( بود و عمل آن حضرت برا هی)عل نیدر همان خط امام و اسوه و الگو بودن امام حس زیعاشورا ن امیق پس

جهاد همه  در شهیکه ر یباشد، مبارزه ا دیزیامامت در مبارزه با حکومت  روانیمشارکت پ یسرمشق و سرخط باشد و مبنا

 صدرالسلام در رکاب حضرت رسالت داشت. سلمانانمقدس م یو همه جهادها یربان امبرانیپ

که مجاهدان بدر، در راه خدا رفتند و با  یرفت یدهم که تو بر همان راه یم یکه: گواه میخوان یم ل،یمسلم بن عق ارتیز در

 هی)عل نینهضت امام حس دانیو شه ندیبدر به عنوان الگو یدادهد که شه یجمله نشان م نی( ا413کردند .) کاریدشمنان خدا پ

 اند. دهیغلت شیخو نبه آنان در خو یدر تاس زیالسلام( ن

: انت.لنا مییشما اوریو  رویو ما هم پ شاهنگیو پ شتازیما پ یشما برا ان،ی: سلام بر شما ربانمیخوان یکربلا م یشهدا ارتیز در

 (418فرط و نحن لکم تبع و انصار.)

و  تیشده است، به آن جهاد، مشروع یمکتب، معرف یخداپسند که از سو یجهاد رزمندگان با اسوه ها ییو هم سو یخط هم

 بخشد. یقداست م



 یخورند، و هم کوتاه یدر آن شرکت نکردند، بعدها حسرت و افسوس م یلیکه به هر دل یعاشورا الگو بود، هم کسان چون

 از شاخص بودن حرکت امام است. یحاک نیشدند و در فکر جبران گذشته بر آمدند. ا نیتوابامام، جزو  یاریکنندگان نسبت به 

 عاشورا شکل گرفت نیبخش، با الهام از حرکت عزت آفر یآزاد یضد ستم و نهضت ها یها امیاز ق یاریبس ز،یاسلام ن خیتار در

 یبود؛ همچنان که خود گاند یریالگوگ نیثمره ا ،یدمهاتما گان یمبارزات استقلال طلبانه هند به رهبر ی. حتدیو به ثمر رس

 گفته است:

به صفحات کربلا نموده ام و بر  یبزرگ اسلام را به دقت خوانده ام و توجه کاف دیالسلام(، آن شه هی)عل نیامام حس یزندگ من

از  دیریالسلام( سرمشق بگ هی)عل نیاز امام حس یستیگردد، با روزیکشور پ کیمن روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد 

 (411.)د؟کن یروزیالسلام( پ هی)عل نیامام حس

 گفته است: زیجناح ن یاعظم پاکستان، محمد عل قائد

.به شود ینم دایو تهور نشان داد، در عالم پ یالسلام( از لحاظ فداکار هی)عل نیاز شجاعت، بهتر از آنکه امام حس ینمونه ا چیه

 (436.)ندینما یرویعراق قربان کرد، پ نیکه خود را در سرزم یدیشه نیاز سرمشق ا دیبا نیمن تمام مسلم دهیعق

 ،یزیظلم ست رت،یمقاومت، بص ثار،اخلاص،یهمچون: شجاعت، ا ییها نهیالگو که در زم نیاز ا دیدهد که با یرا م امیپ نیا عاشورا،

خود  تیکرد؛ چرا که ماه یرویرمشق است، پس ،یابد یعشق به شهادت و زندگ شوا،یاطاعت از پ ،یفداکار ،یدشمن شناس

ه، حادث نیخود ا خ،یالسلام( است، و به شهادت تار هی)عل یو عل امبریخدا و عمل پ اءیاول رهینهضت عاشورا، الهام گرفته از س

 مبارزات حق طلبانه بوده است. یالگو نیمهمتر

جهاد مردم بر ضد طاغوت و دفاع  هیدستما نیتر یعاشورا، قو یبود که درس ها و الگوها رانیا ینمونه آن، انقلاب اسلام نیبارزتر

در  فیرسوا ساختن ظالم، عمل به تکل یرفت. نبرد و شهادت مظلمومانه برا یرزمندگان در جبهه نبرد هشت ساله به شمار م

از  یریاز ثمرات الگوگهمه و همه  اران،یبا کمبود نفرات و شهادت  یرها نکردن هدف حت ،یاوری یو ب ییحالات تنها نیدتریشد

 عاشورا بود.

 :دیفرما ینهضت پانزده خرداد م یامت، در اسوه بودن عاشورا برا امام

کوبنده  امیبود، با الهام از عاشورا آن ق 42که مصادف با پانزده خرداد  یزیفاجعه انفجارآم نیالشان، در سالروز شوم ا میعظ ملت

. واقعه شد یواقع م یبدون سابقه و سازمانده یامیق نیآن نبود، معلوم نبود چن یانفجارو شور  یرا به بار آورد. اگر عاشورا و گرم

 (436الله ارواحنا لمدمه الفداء در هر مقطع، انقلاب ساز است.) هیبق یعالم امیو از آن تا ق 42تا خرداد  یهجر 16عاشورا از  میعظ

هم  گریاز موضوعات د یاریمبارزه و بس یو خط مش روهاین یاندهمبارزه و سازم تیفیها و ک کیتاکت نهیدر زم یعاشورا، حت از

 است: نی)قدس سره( چن ینیهم رهنمود امام خم نهیزم نیتوان الهام گرفت. در ا یم

ع وض دانیچه جور باشد و در خارج م دیوضع با دانیکرد که در م میالسلام( از کار خودش به ما تعل هی)عل دالشهدایس حضرت

ر که در پشت جبهه هستند چطو ییآنها دیکه اهل مبارزه مسلحانه هستند چه جور مبارزه کنند و با ییآنها دیاچه جور باشد و ب

در  امیق نکهیا تیفیچطور باشد، ک دیبا ادیز تیکم با جمع تیجمع کی نیمبارزه ب نکهیا تیفیمبارزه را، ک تیفیکنند. ک غیتبل



 دیاست که حضرت س ییزهایچ نهایچطور باشد، ا دیعده معدود با کید با که همه جا را در دست دار یحکومت قلدر کیمقابل 

 (432الشهدا به ملت ما آموخته است ...)

وامل ع غ،یتبل یمبارزه، خطوط اصل یها وهیو ش ردیقرار گ قیدق یاست که نهضت عاشورا از ابعاد مختلف، مورد بازنگر سزاوار

ته خف یبه حرکت درآوردن ملتها یکه برا ییو درس ها ،یمتماد انیل سالآن در طو یو ثمربخش یحرکت انقلاب کی یماندگار

 گردد. لیمکتب و دانشگاه تبد کیبه  عاشوراگردد و  نییو خمود در آن نهفته است، تب

 یز یو برنامه ر ریتدب
 روز و مقطع به لحظه لحظه و روز به یهدف. برا یشورش کور و ب کینهضت حساب شده و با برنامه بود، نه  کیعاشورا،  امیق

 قیدق یها یشیحادثه، چاره اند یهمه حالات و صورت ها ینیب شیبه کار گرفته شده بود و با پ ریو تدب یشیمقطع آن، دوراند

 .دیتوان د یرا م یریتدب نیدشمن، چن یبود. چه آنچه که به جبهه توطئه ها افتهیانجام 

 کیدر دل  یمبارزه ا نیچن یتواند برا یاست. حرکت عاشورا م یزیمه راز برنا یبرخوردار ز،یموفق ن یهر حرکت مبارزات یژگیو

 .دیدشمن، الگو به شمار آ قیدق یمحدود و کنترل ها طیقدرت مسلط باطل و در شرا

 یزیبرنامه ر نیاز ا ییماجرا، به نمونه ها انیتا پا نهیالسلام( از مد هی)عل نیبه حوادث عاشورا از آغاز حرکت امام حس یمرور با

 قرار است: نیکه اشاره وار، از ا میخور یها بر م

 از امام( یو مراقب جوانان هاشم نهیدر مد دیامام با ول داری)در د یحفاظت شخص -

 (هیرساندن اطلاعات لازم به امام )محمد حنف یبرا نهیگزارشگر در مد یروین نییتع -

 ردیانجام گ دیکردن توطئه ترور امام در مکه که قرار بود توسط عمربن سع یخنث

 به سمت کوفه  ریاطلاعات از رهگذران و مسافران در طول مس یجمع آور -

 روهایها و استقرار ن مهینصب خ تیفیجبهه کربلا توسط امام و ک یبرا بانیپشت یرویجذب ن -

 امام  یها مهیمانع نفوذ دشمن به خ جادیو ا یفرات خود یسازمانده -

  ارانی یمعنو هیروح تیتقو یشب عاشورا برا یمهلت خواه -

 دشمن. یروهایشدن به دست ن ریاز غافلگ یریجلوگ یبرا دانیمواظبت در م -

 از نفرات. یبه امام، توسط برخ وستنیپ یکوفه برا اهیاستفاده از پوشش س -

 در دست داشتن ابتکار عمل در کربلا، از نظر نقطه فرود و استقرار. -

 دشمن  یفرماندهان نظام یریگ میاختلال در تصم جادیا یتلاش برا -

 و .... -



اشاره  ییها به نمونه زیبه نفع جبهه حق و بر ضد تحرکات سپاه کوفه و حکومت شام ن یغیو تبل یروان یها یزیبرنامه ر نهیزم در

 :دیبه شمار آ ریتدب کیتواند به عنوان  یم نهایاز ا کیشود که هر  یم

 .دیزینامشروع دانستن خلافت  -

 )زنان و اطفال(. یبعد یها یگزارشگر یعاشورا برا یصحنه ها یردن شهود براهمراه آو -

 گریبر مردم د یعاطف یگذار ریاز حضور زنان و کودکان در تاث یریبهره گ -

  امیهدف ق نییبه کوفه و بصره و تب یرسان امیو پ ینامه نگار -

 اش حضرت مسلم به کوفه. ندهیموجود در کوفه با فرستادن نما نهیسنجش افکار و محاسبه زم -

  شیاز منکر دانستن اقدام خو یو امر به معروف و نه امبریو استناد به سخن پ شیحرکت خو تیاعلام مشروع -

 به عنوان فرزند رسول خدا و فرزند فاطمه. شیخو وستهیاز مطرح کردن پ یعاطف یریبهره گ -

 و گرفتن هر بهانه از دست دشمن  شیخو یاتمام حجت و معرف -

 با حوادث  ییارویرو یو اصحاب برا شیخو تیاهل ب یروان یآماده ساز -

 گرید ارانیحر و  یجذب عاطف -

 شجاع و شهادت طلب. ارانیاز  یآنان و برخوردار تیفیبا ک ارانیاندک  تیجبران کم -

 عاشورا یاصحاب با زمزمه ها و مناجات ها یبعد معنو تیتقو -

 نزلزل در دشمن  جادیا یبرجسته در عاشورا، برامکرر امام و اصحاب  یخطابه ها -

 هنگام مبارزه و حملات  یحماس یاز رجزها یریبهره گ -

 در کوفه و شام  تیاهل ب یاسرا یها یافشا گر -

  نهیو سوگ، پس از بازگشت به مد ادیمجالس  یبرگزار -

 توسط امامان  یو عزادار ادیفرهنگ ذکر و  غیتبل -

 (433و ....) -

بدون برنامه  یاو کاره ردیگ یانجام م ریو تدب یزیفرهنگ، با برنامه ر کی جیترو ای شهیاند کیمبارزه با  ایکه القاء فکر  ییایدن در

 زینهضت، اگر با ت نیا یها امیاست. فرهنگ عاشورا و پ یضرور ییدر القاء تفکر عاشورا ییها وهیچندان ش ینگر ندهیو آ یزیر

 موثر باشد. اریبس یخط نوران نیتواند در کشاندن مردم به ا یشود، م غیو تبلعرضه  هو برنام تیو درا یهوش



 

 و جنگ یانسان اصول
است، اما مقررات  یو جان یمال یو مجروح شدن انسان ها و خسارت ها یزیچند که جنگ، معمولا همراه با کشتار و خونر هر

نها هم در گذشته دور، مورد توافق بوده است، و هم اکنون آ تیکه رعا ،یمسائل انسان نهیهم دارد، به خصوص در زم یا ژهیو

به  یندبیپا ای ان،ینظام ریکشورها است، مثل عدم تعرض به کودکان و زنان و غ انیشده م رفتهیو پذ یالملل نیجزو مقررات ب

 و ... رانیجان اس تیبا مصون ،ییایمیو ش یکروبیو م یکشتار جمع یعدم استفاده از سلاح ها ایصلح و آتش بس،  یقراردادها

 برخوردار است. یشود و انسان از کرامت و حرمت خاص یم دهید یتر یمساله، ضوابط متعال نیا یبرا ،ینیفرهنگ د در

ه شود، اما ک یم دهید یو مراعات اصول انسان یبندیالسلام( به طور کامل پا هی)عل نیجبهه امام حس یحادثه کربلا، از سو در

نه نفر، تعرض مسلحا کیبه  یگذارند. مثلا: حمله عموم یپا م ریرا در جنگ، ز یدشمن، همه اصول انسان یسپاه کوفه و فرمانده

 یرهاس دنیالسلام(، بر هی)عل نیاصحاب امام حس یها، بستن آب به رو مهیمسلمان، غارت خ نگرفتن ز ریبه زنان و کودکان، اس

 دشمن انجام گرفت. یبود که از سو یو نقض مقررات جنگ یانسان ریرفتار غ یکشتگان و مثله کردن و ... همه از جلوه ها

 بود. بندیکاملا پا یو اخلاق یبه اصول انسان ش،یالسلام( در طول حرکت خو هی)عل نیامام حس اما

 واهدخ یوابسته را مصادره کردند، حضرت به افراد آن کاروان فرمود: هر کس م یاموال کاروان یکوفه، وقت یحرکت به سو هنگام

داشت و هر کس هم بخواهد جدا  میبا او خواه یخوب یو همسفر یو هم صحبت میپرداز یاش را م هیکرا د،یایهمراه ما به عراق ب

 (434تواند برود.) یم ست،ین یشود، منع

 یم الاستقب یروند و از چه سرنوشت یو سرنوشت کاروان خود را به همراهان گفت، تا بدانند کجا م تیراه، بارها وضع ریمس در

آنان  به اسبان یکرد و فرمود حت رابیبرخورد، همه آنان را س دیزیحربن  دهیراه، به سپاه تشنه و از راه رس انیدر م یکنند وقت

 (435آب دهند.) زین

خواست که شمر را که از سرکشان  یگاه امام شده بود، مسلم بن عوسجه از امام اجازه م مهیشمر متعرض خ یعاشورا، وقت روز

 (431اکره آن ابداهم.) یکرد و فرمود: دوست ندارم که آغازگر جنگ باشم لا ترمه فان یهدف قرار دهد، اما امام نه ریبود، با تجباز 

ر جون غلام ابوذ یکرد. وقت شیغلام خود و غلام ابوذر هم آمد و دعا یحت دش،یشه ارانیهمه  نیالسلام( بر بال هی)عل نیحس امام

 را خوش گردان و شیو بو دیچهره اش را سف ایآمد و دعا کرد که: خدا نیامام به بال د،یغلت شیوبود بر خون خ اهپوستیکه س

 اهپوستانیبود که بر بردگان و س یاحترام نی( ا433برقرار ساز.) ییاو و محمد و آل محمد، شناسا انیمحشور کن و م کانیاو را با ن

او  نیافتاد انجام داد، به بال نیرفت و بر زم دانیکه به م یا با غلام ترکبرخورد ر نیگذاشت. هم یبه خاطر انسان بودنشان م ز،ین

 (438.)دیخدا پرکش یزد. آنگاه مرغ جانش به سو یرا گشود و لبخند نشو چهره بر چهره اش نهاد. غلام، چشما ستیآمد و گر

 یو آزادگ تیو حر یبه حقوق انسان یشگذارقائل نبودند، نهضت عاشورا مظهر ارز چیانسان ها ه یرفتار جبهه باطل که برا برخلاف

 بود. ارانشیو  ردستانیبا مجموعه ز شوایپ یاز سو ستهیآنان در انتخاب راه و برخورد شا



 خشک نیکه کاروان حضرت را در محاصره نگه داشت و او را در سرزم زیهمچون حر را ن یکسان یالسلام(، حت هی)عل نیحس امام

آورد، امام  یامام رو یبه سو یدیشد و توبه کرد و روز عاشورا با ناام مانیکه حر، پش یو هنگام رفتیو دور از آب، فرود آورد، پذ

 او رساند. نیخود را به بال زیاو را قبول کرد و پس از شهادتش ن یو عذر خواه رفتیپذبزرگوارانه او را هم  3 نیحس

 رتیبص
 ستهینام دارد. از صفات شا رتیه دوست و دشمن، حق و باطل، بصحجت خدا، را شوا،یپ ف،یتکل ن،یاز د ینیقیروشن و  شناخت

 یسایس یها تیاز آن برخوردار باشد. در مبارزات و فعال دیخود با یو اجتماع یفرد یمسلمان در زندگ کیاست که  یو ستوده ا

ر د یم کورکورانه و گاهمبارزه و جنگ انسان ه یشود. بدون آن، حت یرت روشن تر میبص گاهیها، جا یریو موضعگ یو اجتماع

 انسان دارد. رتیو بص حیصح نشیبه ب یبستگ زی. انتخاب درست نردیگ یباطل قرار م ریمس

 یها رتی(، بص431)افهمیاس یکند که: حملوا بصائرهم عل یم ادیصفت  نیبا ا نیالسلام( از رزمندگان راست هی)عل ریام حضرت

 بود. رتیبص یزدند، از رو یم غینبرد ت دانیدر ماگر  یعنیسوار کردند.  شانیرهایرا بر شمش شیخو

راه  تیقانو ح یبودند، هم نسبت به درست رتیبودند. آنان اهل بص امدهیهدف و کورکورانه به کربلا ن یعاشورا، ب نانیآفر حماسه

شعار و رجز امام  در کلام و نیامام است، هم شناخت دشمن و حق و باطل. ا یاریشان جهاد و  فهیوظ نکهیو رهبرشان، هم به ا

 و همراهان ارانی دنیسفر و آگاهان نیالسلام( از فرجام شهادت در ا هی)عل نیامام حس یآگاه یمشهود است. حت دشیشه ارانیو 

خواهد  دیدانست که شه یاست، تا انتخاب افراد، آگاهانه باشد. امام خود م رتیو دادن بص رتیداشتن بص ینوع ام،یق نیا انیبه پا

باشد.  یو آگاه رتیبص یشان از رو یخبر داد تا همراه زین شیخو ارانیرا به  نیسرنوشت خون نی( ا486الا مقتولا) ینشد ما ارا

 فرمود: شیخو ارانیشب عاشورا در جمع 

 میکنند. پس از غارت، خانواده مرا به اسارت خواهند برد. ب یمن جهاد م یرو شیرا که پ یمرا خواهند کشت و همه کسان نانیا

ن حرام نزد ما خاندا رنگین زی. ندی)از رفتن( شرم کن یول دیبدان ای د،ی)شهادت و اسارت( خبر داشته باش نهایدارم که شما از ا آن

 (486ما باشد، بازگردد....) ااست. هر کس دوست ندارد ب

سخنان فرمود. به نقل ابو  نگونهیآمدند، از ا یشهادت بمانند. در طول راه هم که م یآن بود که همراهانش آگاهانه برا یبرا نیا

وند. ر یم یو سرنوشت تیبا او همراه شوند مگر آنکه بدانند به استقبال چه وضع انیمخنف: حضرت دوست نداشت که همراه

و  یاش خواهند کرد که حاضر به مواسات، فداکار یهمراه یآن روشن کند، تنها کسان یرا برا ندهیدانست که اگر آ یحضرت م

 (482کنار او باشند.) کشته شدن در

 یرتیاو، علاوه بر بص ارانیعمل کند.  فیکوفه حرکت کرد تا به تکل یحال، به سو نیمردم آگاه بود، با ا ییوفا یخود به ب امام،

ه اند نوشت یو شناخت بودند. درباره ابو ثمامه صائد صیاهل تشخ یگرفتند، خودشان در زندگ ریمس نیکه از کلمات امام در ا

 (483بود.) عهیبرجسته ش یبود، از تکسواران عرب و از چهره ها ریکه بص

و  ااتنین یگفت: فانا عل یالسلام( برخاست و ضمن اعلام وفادار هی)عل نیبن هلال، شب عاشورا پس از سخنان امام حس نافع

 .میو از دست نداده ا میرا دار مانیها رتیها و بص زهی(، ما همان انگ484بصائرنا.)



تو و  نییکه من بر آ رمیگ یاباعبدالله! خدا را گواه م یگفت: سلام بر تو ا نیبه او چن د،یخدمت امام رس یوقت ت،یشب یاب عابس

 (485پدرت هستم.) یو خط مش نییآ

عاشورا را دروغگو  دیشه اد،یکردند و ابن ز نیالسلام( توه هی)عل نیدر مسجد کوفه، به امام حس یعاشورا، وقت یاز ماجرا پس

ان و رد سخن تیدر مجلس حضور داشت، برخاست و به دفاع از اهل ب یازد فیبزرگوار و روشندل، عبدالله بن عف یصحابخواند، 

رزندان ف ایابن مرجانه! آ یداد و پدرش، ا تیکه تو را امارت و ولا یو پدرت و کس یهست توگفت: دروغگو پسر دروغگو  یکوف یوال

 (481)د؟ییوگ یم قانیو سخن صد دیکش یرا م امبرانیپ

 کمیف یزادن یکرد، گفت: الحمدالله الذ یسپاه دشمن گفت گو م ثیخب یاز چهره ها یبا بعض یدر صحنه کربلا وقت ریبر

 و شناخت مرا درباره شما افزون ساخت. رتیرا که بص یی(، سپاس خدا483)رهیبص

انتخاب راه و شناخت دوست و دشمن است و با آنان در  رتینشان دهنده بص ر،یبن خض ریو چه کلام بر فیکلان عبدالله عف چه

 مبارزه حاضر شدند. دانیسلاح در م نیا

 دیآن شه عمق شناخت یایکند که گو یم ادی رهینافذ البص ریالسلام( با تعب هیالسلام( درباره حضرت عباس )عل هیصادق )عل امام

 :میخوان یم زیالسلام( ن هیحضرت عباس )عل ارتنامهی( در ز488.)مانیصلب الا رهینافذ البص یاست و کان عمنا العباس بن عل

و براساس اقتدا به صالحان برشمرده  رتیبص ی( که شهادت او را از رو481)نیبالصالح ایمن امرک مقتد رهیبص یعل تیانک مض و

 (416.)مودندیدا پمجاهدان راه خ گریبدر و د یکه شهدا یرا رفت یکه تو همان راه رمیگ ی: خدا را گواه ممیخوان یم زیاست. ن

بدر و مجاهدان اسلام و اقتدا  یراه شهدا مودنیدر مبارزه و شهادت و پ رتیبص نیبر هم زین لیحضرت مسلم بن عق ارتنامهیز در

جاهدون ... الم ونیعلبدر هیعل یما مض یعل تیهمچون اشهد انک مض یراتیشده است، با تعب دیتاک ایاز انب یرویبه صالحان و پ

 (416.)نییو متبعا للنب نیبالصالح ایمقتد رکمن ام رهیبص یعل تیو انک قد مض

ها، بر  یریها و موضعگ یها و دشمن یها، در دوست تیها و حما یرویدر پ ،یزندگ یآموزد که در صحنه ها یبه ما م عاشورا

و حق  انهگیو ب یخودو شناخت  ریمس تیکار و حقان یبه درست نانیو اطم نیقیو با  میعمل کن رتیو بص قیاساس شناخت عم

 .میو باطل، گام در راه بگذار

 روز عاشورا هر
 فیتکل ینیحس امیدفاع از حق و مبارزه با باطل و ستم، در هر جا و هر زمان است. ق فیمهم عاشورا، شناخت تکل یدرسها از

بود.  نیسته از محکمات دو برخا طیآن شرا یبه اقتضا ینید یفیخاص نبود. تکل یدر آن مقطع زمان ارانشیخاص آن حضرت و 

بر ضد  امیرا ق شیالسلام( حرکت خو هی)عل یبن عل نیهم ثابت است. حس فیتکل انهم د،یآ شیپ طیآن شرا ریهر گاه هر جا نظ

 یم لیشکنند، حدود خدا را تعط یرا م یکنند، عهد اله یرا حرام م یاند، حلال اله افتهیدانست که ستمگرانه سلطه  یم یکسان

ه ها را در سلط یژگیو نیا ش،یکنند. در خطبه خو یو آله و سلم( حرکت م هیالله عل یلاف سنت رسول خدا )صلکنند و برخ

شما الگو و سرمشق  ی( در کار من برا412اسوه) یفرمود: فلکم ف یو م ف،یبر ضد آن را تکل امیدانست و ق یمحقق م د،یزی

د بر ض دیمکتب، با نیاست و همه جا با الهام از ا یو زمان جار نیکربلا در گستره زم امیق تیاست. پس ماه یرویو پ تیتبع

 نمود. یو عزت فداکار یکرد و در راه آزاد امیق تمس



 و دیآ یو روح عاشورا بر م نیاست که از متن د یقتیهم نباشد، حق ثیاگر حد یعاشورا و کل ارض کربلا حت ومیکل  جمله

 نیاز بارزتر یکی 16سال  یکه عاشورا شه،یحق و باطل در همه جا و هم یریرگخط د یوستگیاست، نشاندهنده تداوم و پ یشعار

 است. یطولان رهیزنج نیا یحلقه ها

مضمون آمده که: من با دوستانتان دوست و با دشمنانتان دشمن و در حال جنگم، با  نیها به صورت مکرر ا ارتنامهیدر ز نکهیا

راهنما و حق گو  ییشوایشما را در رکاب پ یخوانخوها قیطلبم که توف یخداوند م و با عدو شما معادات دارم، از تیشما ولا یول

منان آن و دش دهیرس انیاست، وگرنه عاشورا به پا خیجبهه در طول تار نینشان تداوم ا رات،یعبگونه ت نیکند و امثال ا بمینص

 ؟یو نصرت در چه جبهه ا یحضرت هم مرده اند، پس خصومت با چه کسان

شما  یمن برا یاریو  میشما روی( من پ413لکم معده) ی: انا لکم تابع و نصرتمیخوان یالسلام( م هیحضرت عباس )عل ارتیز در

 است. خیتار شهیاز تداوم عاشورا تا هم یهم نشانه ا نیاست. ا ایمه

 یتنیل ایمطرح است:  ارتنامه،یهم در ز اقیآرزو و اشت نیکوتاه بود، اما از نظر امتداد، دارد. ا اریعاشورا گرچه از نظر زمان، بس نبرد

 (414کنت معکم فافوز معکم.)

 امام قدس سره درباره مفهوم هر روز عاشورا فرموده است: حضرت

ز را داشته باشد که امروز رو یمعن نیملت ما ا دیاست ... همه روز با یکلمه بزرگ کیعاشورا و کل ارض کربلا  ومیکلمه کل  نیا

ندارد.  نیزم کیانحصار به  م،یکن ادهینقش کربلا را ما پ دیجا هم کربلاست و با نیو هم میستیل ظلم بامقاب دیعاشورا و ما با

 دیبا نهایکربلا نبود، همه زم نیسرزم کیو  یهفتاد و چند نفر تیجمع کیکربلا منحصر به  هی. قضودش یافراد نم کیانحصار به 

 (415کنند.) فاینقش را ا نیا

لقه اسلام بوده است، ح خیکه در تار نید اگرانهیعدالتخواهانه و اح یها امیاز کربلا گرفته اند و ق ین راه آزادکه همه مبارزا یالهام

چه در  ز،ین رانیا یدهد که هر روز عاشورا و همه جا کربلاست. در انقلاب اسلام یمبارزه است و نشان م نیاز ا یگرید یها

 و الهام بود. ینیضت عاشورا منبع حرکت آفراتصال به نه نیهم دس،حماسه هشت سال دفاع مق

 دفاع مقدس فرمود: یدر سالها وندیپ نیره درباره ا ینیخم امام

 (411.)دیآماده باش انینیکربلاست، حس رانیاست، امروز، ا ینیحس یروز عاشورا امروز،

 فرمود: وریبه مناسبت هفده شهر یامیدر پ و

ستور و مستکبران غارتگر بود و د نیبزرگ، در مقابل ستمگران کاخ نش یو عشق یمانیاو  لیقل یعدالتخواهان با عدد امیق عاشورا،

 دانهایمکرر. بود و م یکه بر ما گذشت، عاشورا ییباشد. روزها نیامت در هر روز و هر سرزم یبرنامه سرلوحه زندگ نیآن بود که ا

شهدا مکرر  دانیمکرر عاشورا و م ور،یشهر 63مکرر.  یبلاکر خت،یکه خون فرزندان اسلام در آن ر ییهاو برزن یو کو ابانهایو خ

 (413و وابستگان او هستند.) دیزیکربلا و مخالفان ما مکرر  یما مکرر شهدا یکربلا و شهدا

دفاع از مظلوم و سرکوب ظالم باشد، با الهام از  دانیالسلام( هر جا که م هی)عل نیحس روانیجبهه هنوز هم گشوده است. پ نیا

 دانند. یخود م فیحضور را تکل ام،یس و پدر نیهم



 یرسان امیپ
تقل من گرانیشده به د فیبه صورت تحر ایماند،  یم یاز ابهام باق یدر هاله ا رد،یگ یاز زمان انجام م یعمل که در برهه ا یگاه

 مانند. یخبر م یتوانند موثر باشد، ب یکه دانستن آنان م یکسان ایگردد،  یم

 سبب جلب افکار بدان ،یاذهان عموم یبرسد و روشنگر گرانیآن به د امیپ دیبا ،یدن هر حرکت انقلاببو زیآم تیموفق یبرا

 و کتمانها و سوء برداشتها گرفته شود. فهایتحر ینهضت، جلو کی تیماه نییبا تب ایسمت گردد، 

 رونیحرکت خود را هنگام ب امیپ السلام(، هی)عل نیعنصر سرنوشت ساز، استفاده شده است. امام حس نینهضت عاشورا از ا در

ن هوادارا یکه برا ییچه با نامه ها ش،یاقامت در مکه، هنگام خروج از مکه به سمت کوفه، چه با خطابه ها امیدر ا نه،یآمدن از مد

همه  رکه به کوفه فرستاد، ابلاغ کرد، تا حجت ب لیخود مسلم بن عق ژهیو ندهیچه به نما نوشت،در کوفه و بصره  عهیو سران ش

 خبر نماند. یب یتمام شود و کس

گرد آمدند، در حضور آنان خواند و همه اشک شوق  انیعیاز ش ینامه امام را در کوفه، پس از آنکه گروه ل،یبن عق مسلم

 یرا بر آنان باز م یبن عل نینامه حس د،یجد یکرد و با حضور هر گروه یتکرار م وستهیکار را پ نی( مسلم، ا418.)ختندیر

 (411د.)خوان

کوفه  انیعیامام و نامه او به ش امیبود که حامل پ یداویبن مسهر ص سیجان باختند. از جمله ق یرسان امیپ نیدر راه ا یکسان

ادت نهاد و به شه امیپ نیرا افشا کند، جان بر سر ا امیکردند و چون حاضر نشد مخاطبان پ ریاو را دستگ ادیبود و ماموران ابن ز

 (566.)دیرس

است، تا دشمنان رسوا شوند و غافلان  دیاز رسالت به ثمر رساندن خون شه یگریمرحله د اران،یپس از شهادت امام و  یرسان امیپ

خون  امیپس از عاشورا، رساندن پ تیاهل ب یکنند. نقش اسرا یپرده پوش شیخو یها تیآگاه گردند و ستمگران نتوانند بر جنا

و حضرت  نبیمثل آن چه که حضرت ز ؛یعموم یهایو چه به صورت سخنران یموضعو  یدفر یبود، چه در برخوردها دانیشه

 نسبت به فرزند رسول خدا انجام گرفته است. یتیسجاد در کوفه و دمشق انجام دادند تا همگان بفهمند که چه جنا

من سلام  انیعیزندم! از من به شالسلام( داشت، فرمود: فر هی)عل نیالعابد نیکه با ز یوداع نیالسلام( در واپس هی)عل نیحس امام

 (566.)دییشد، پس بر او بگر دیو شه د،یجان داد، پس بر او ندبه کن بانهیبرسان و به آنان بگو که: پدرم غر

قبور شهدا، خواندن  ارتیز ،یینوحه سرا ه،یگر ،یما وجود دارد و به صورت عزادار ینیکه در فرهنگ د یگسترده ا یها برنامه

 یاریو بس دنیکربلا هنگام آب نوش یسلام دادن به شهدا ت،یاهل ب تیرودن شهر درباره حادثه عاشورا و مظلومس ارتنامه،یمن ز

 نبیحضرت ز ینقش حماس نیاست. بارزتر گرانیخون شهدا به د امیرساندن پ یگونه ا به کیهر  ،ینید یگونه سنتها نیاز ا

 شود. یو افشاگر نم رین گونه تاثکربلا آ دیبود و بدون آن شا یرسان امیدر کربلا همان پ

 

 نبود  نبیماند اگر ز یکربلا در کربلا م -نبود  نبیماند اگر ز یم نوایدر ن یسرن

 نبود  نبیماند اگر ز یم ایاز ر یپشت ابر -بهد از آن طوفان رنگ  قتیسرخ حق چهره



 (562د )نبو نبیماند اگر ز یپشت کوه فتنه ها م -انقلاب  لیس خ،یعبور از بستر تار در

 

و  شود یم امیسبب زنده ماندن پ زین ادیو  یاگریشود، سنت اح یماند و اهداف فراموش نم یم ینهضت باق کیگونه  نیا و

 نهضت ممکن است مسخ و دگرگون شود. کی تیشود و هم ماه یگونه مراسم، هم اهداف فراموش م نیبدون ا

 کی یجامعه و حفظ محتوا یشعائر که سبب آگاه میتن ها و تنظزنده نگهداش نی)قدس سره( در مورد ضرورت ا ینیخم امام

 است، فرموده است: خیدر طول تار امیق

است که  یشنق نیشود ... ا ینباشد حفظ نم یزن نهیس شیتا پا یبزنند، هر مکتب نهیس شیپا دیخواهد، با یم اهویه یمکتب هر

تب ها زنده نگه داشته مک هیگر نیدهند. زنده نگهداشتن ا یب مبه آن آ یاست که ه یزنده نگه داشته، آن گل شهیاسلام را هم

اسلام است و آنچه  یخیحماسه تار نیبزرگداشت ا یالسلام( برا همیدستور ائمه )عل نچه( و فرموده است: آ563را) دالشهدایس

 (564الابد.) یال خ،یدر طول تار شهیقهرمانانه ملت ها است بر سردمداران ستم پ ادیاست، تمام فر تیبر ستمگران آل ب نیلعن و نفر

ا و آن خون ه امیاست و آن رساندن پ نیسنگ شند،یو رزمنده خو یکه بازمانده پدران انقلاب یوارثان خون شهدا و نسل رسالت

ته نهف یرسان امیپ نیدر هم زیاز مفهوم صدور انقلاب ن یاست. نوع گرید یو ملت ها شیمجاهدت ها و شهادت ها به فرزندان خو

 گردد. یم زین گرانیگذرد و الهام بخش د یاز مرزها م ت،نهض کیگونه است که برکات  نیت. ااس

 ایانتخاب کند:  دی... همه صحنه ها کربلا است و همه ماه ها محرم و همه روزها عاشورا. با امیدو چهره دارد: خون و پ یانقلاب هر

 (565ماندن را.) نیچن نیا ایآن چنان مردن را،  ای بودن را، نبیز ایبودن را،  نیحس ایرا.  امیپ ایخون را، 

 

 داشتیو گرام ادی
 یمانرسوا کننده حاک ییمبارزه با ستم و زور بود، از سو یانسان ها برا زانندهیوجدان ها و برانگ دارگریسو ب کیعاشورا، از  حادثه

 امیحماسه، درس و پ نیداشتند. مظلومان از ا ینیسلطه جابرانه و ضد د ن،یگرفتند و با نام د یکه از جهل و غفلت مردم بهره م

 ادهایو زدودن از  انیکتمان و نس تیبود که فعال نیوحشت داشتند. ا شیها امیمطرح بودن عاشورا و پ زگرفتند و ظالمان ا یم

 امبریپ تیباهل  یاز سو م،یو تکر میو ذکر و طرح و تعظ یادآوریگرفت و حرکت  یو هم خطان آنان انجام م انیامو یاز سو

 مداوم خود را داشته باشد. یرگذا رینرود و تاث ادهایشد تا از  یالسلام( انجام م هی)عل

 یکه به دست دشمنان حق انجام م کوتیو با یساز یسکوت و خط منزو استیمقابله با س یبود برا یخط اد،یذکر و  برنامه

از سنت ها را در خود داشت، از  یآمد که مجموعه ا دیپد یرهنگبود که بر محور عاشورا و کربلا، ف ادی نیهم یگرفت. در راستا

ظ و مجالس وع یبرگزار ه،یو تعز یخوان هیشب ،یمراسم نوحه خوان ییبرپا ،یالسلام(، عزادار هی)عل نیبر امام حس هی: گرلیقب

 ک،یکربلا چه از دور چه از نزد یاالسلام( و شهد هی)عل نیامام حس ارتیتشنگان، ز یاریو آب ییسقا ه،یخطابه و منبر و مدح و مرث

 یبرا ییتربت، استفاده از قلب کربلا حیالسلام( و سجده بر تربت و ذکر گفتن با تسب هی)عل دالشهدایس تیمقدس شمردن ترب

 مگونه مراسم و شعائر که هر کدا نیاز ا یاریبر محور حادثه عاشورا و ... بس یسیو مقتل نو هیزائران کربلا، سرودن شعر و مرث

 داشت. عهیش یآن به فرهنگ عموم لیدر زنده نگهداشتن آن حادثه و تبد ینقش



 یکردند. شاعران بزرگ یم بیو ترغ قیمختلف، تشو یخاطره عاشورا در قالب ها یایو اح داشتیگرام نیبه ا زین عهیش امامان

 بعد، با اشعار خود یدر دوران ها گریددر زمان ائه و صدها شاعر برجسته  ریعبدالله بن کث ،یریحم دیس ت،یهمچون دعبل، کم

 بودند. وشاعاشورا ک ادیدر زنده نگهداشتن مشعل 

 د،یکن ارتیرا ز گریهمد د،یو رفت و آمد و ترحم داشته باش وندیپ گریکدیفرمود: با  شیالسلام( به اصحاب خو هیصادق )عل امام

 (561امرنا.) وایوروا و تلاقوا و تذاکروا و اح: ترادیو امر ما را زنده بدار دیمذاکره کن د،یبه ملاقات هم برو

لام( که الس هی)عل دالشهدایقبر س ارتیرفتن به ز نیخود آنان بوده است. همچن هیخط ائمه، توص یایاح یاز مجالس برا استفاده

 ندیآ یگرد هم مبا خط عاشورا  انیهمدلان و همسو ارت،یز هیباره آمده است. در سا نیدر ا میعظ یفراوان و پاداش ها ثیاحاد

 ارتیز ی. برارندیگ یو شهادت آن درس و الهام م یبندند و از زندگ یم مانیپ دیو هدف شه اهبا خون و ر د،یو بر سر مزار شه

برابر  یآن پاداش یبرا اتینشده است. در روا هیو توص دیالسلام( در کربلا، تاک هی)عل یبن عل نیحس ارتیبه اندازه ز یامام چیه

عاشورا و زنده نگهداشتن فرهنگ  امینسبت به فلسفه ق ارتیز یاگریشده است و راز آن، همان اح انیا حج و عمره بده ها و صده

 السلام( فرمود: هیاست. امام صادق )عل دانیبا شه ثاقیشهادت و م

 (563.)عهیهو لنا بش سیقل موت،ی یحت عهیانه لنا ش زعمیالسلام( و هو  هی)عل نیقبر الحس اتیلم  من

 !ستین ما عهیالسلام( نرود، او ش هی)عل نیقبر حس ارتیتا زنده است هرگز به ز یماست، ول عهیو ش رویپندارد پ یکه م یکس

 یم یریالسلام( جلوگ هی)عل نیقبر تربت امام حس ارتیاز ز یحت انیو عباس انیاست که در عصر سلطه امو یفراوان یها نشانه

داد و زائران را به هم متحد و بر ضد ستمکاران  یرا نشان م انیعاشورائ نییبا مرام و آ یهمبستگ یکار، نوع نیکردند، چرا که ا

به  داشتند. یتجمع نیمحو آثار قبر و پراکنده ساختن مردم از چن یتلاش برا زین یعباس یرو خلفا نیساخت. از ا یم جیبس

 نیشوند و از ا یالسلام( جمع م هی)عل نیام حسقبر ام ارتیز یبرا نواین نیدادند که مردم در سرزم یخبر م یمتوکل عباس

 فرستاد تا مردم  یخود را م امورانشود. او هم م یم لیتشک یو کانون خطر دیآ یم دیپد یانبوه تیرهگذر، جمع

تور ( به دس568روند.) یالسلام( م هی)عل نیامام حس ارتیکه به ز نندیبنش یکسان نیسازند و در کم رانیمتفرق و آثار قبر را و را

و شرف  یعاشقان آزاد یو فکر یروح هیمنبع الهام و تغذ وستهیپ خیالسلام( و فرات و علقمه و ... در تار هی)عل دالشهدایس نیخون

 (561داشته است.) ینقش عمده ا نهیزم نیالسلام( در ا هی)عل دالشهدایو مزار س ینیحس یبوده است و عاشورا

در  یمطهر دینسبت به عاشورا و فرهنگ شهادت را داراست. شه یآور ادی نیهم زیالسلام( ن هی)عل نیبر تربت امام حس سجده

 نوشته است: نهیزم نیا

 باشد، اگر بتوانند از خاک دانیبر خاک سجده کرد، بهتر است آن خاک، از خاک تربت شه دیما گفته اند: حالا که با انیشوایپ

 که تماس یبگذار یآن خاک یسر بر رو ،یکن یخدا را عبادت م دهد. تو که یم دیشه یکه بو د،یکن هیخود ته یکربلا برا

 (566شود.) یدهد اجر و ثواب تو صد برابر م یم دیشه یدارد و بو دیبا شه یقرابت کوچک ،یکوچک

 ای( 566گفتند،) یساختند و با آن ذکر م یم حیالسلام( تسب هیو حضرت زهرا )عل عهیامامان ش دالشهدا،یاز تربت قبر س نکهیا

 نیس: حنکوا اولادکم بتربه الحدیالسلام( بردار هی)عل نیبا تربت قبر حس تیکردند که کام نوزادان خود را پس از ولا یم هیصتو

 .دیآ یاست که عاشورا جلوه بارز آن به شمار م ثاریدادن با فرهنگ شهادت و ا وندیپ نیهم ی( برا562فانها امان.)



عاشورا  ادیمهم در زنده نگهداشتن  اریبس یاز برنامه ها ،یسنت یها یو سوگوار ها یو نوحه خوان یعزادار یدسته ها یبرپا

ها، عواطف پاک خود  بهیپرچم ها و علامت ها و کت هیو در سا ئتهایدستجات و ه لیثارالله، با تشک یاست. عاشقان خط حماس

و  یروح ،یفکر یهمبستگ ینوع ،ینیحس یادارند و با افراشتن پرچم عز ینگه م زندهالسلام(  هی)عل نیرا نسبت به امام حس

 ی( مهیسازند. امام امت )رحمه الله عل یعاشورا را جاودانه م یها امیآن، درس ها و پ هیکنند و در سا یم دایبا عاشورا پ یمرام

 فرمود:

 یبه راه م یمقتض که در عاشورا، در محرم و صفر و در مواقع یدستجات مبارک اسلام نیا ،یاسلام یسنت ها نیحافظ ا دیبا ما

 بیترت مردم با همان یدنبالش باشند ... زنده نگه داشتن عاشورا با همان سابق و از طرف توده ها شتریکه ب میکن دیافتند، تاک

 افتاد. یبه عنوان راه م یعزادار دستجاتسابق که دستجات معظم و منظم، 

 (563.)دیسنت ها را حفظ کن نیا دینهضت شما محفوظ بماند، با دیخواه یکه اگر م دیبدان دیبا

و  نیخون یاست که حماسه ها نیهم زیعصر حاضر ن یبرا ادیعاشورا در مقوله  امیجمله آخر است و پ نیکلام در هم جان

حساب شده، موضوع شهادت، رزمندگان،  یهایزیبا برنامه ر ،یو به هر شکل میشهدا را زنده نگاه دار نیآفر زهیو انگ دبخشیام

دفاع مقدس،  یها اتیآزادگان و جانبازان، عمل ز،یعز یاز انقلاب، شهدا شیپ بارزاتم ها،ییمایرد، تظاهرات و راهپنب یجبهه ها

را  ثاریگونه مظاهر مربوط به فرهنگ جهاد و شهادت و ا نیشرح، پوستر و امثال ا ز،یعز دانیمعظم شهدا، مزار شه یخانواده ها

و همانگونه که عاشورا با همه مظاهر و  میساز دممر یو جزو فرهنگ عموم میآور دایکه همه از عاشورا الهام گرفته اند به 

 یالسلام( جاگرفت و با برنامه ها هی)عل نیامام حس روانیپ یدر دل و جان و ذهن و زندگ یمتماد یدر طول قرنها نشیمضام

ل ندگان منتقیتا به آ میبسپار خیحافظه تارهم به  ز،یمعاصر را ن خیو شهادت تار یانقلاب ی( ارزش ها564مختلف، زنده ماند،)

بور شجاع، عزتمند و ص مان،یبا ا ینسل تیحداکثر استفاده را در ترب ،یبخش دهیو ا ینیمنابع الهام و حرکت آفر نیشود، هم از ا

 .میو مقاوم، ببر

  یاگر یاح یها امیپ

ر آنکه د یب ن،ی. صرف انتساب به دابدیتجسم  یامدر صحنه عمل جامعه اسل دیآمده است، با اتیو روا اتیجز آنچه در آ ن،ید

 خواهد بود. یو همان اسلام شناسنامه ا ستین یمسلمانان حضور کارساز داشته باشد، کاف یو اجتماع یفرد یمتن زندگ

 هینماو درو یماند و اهداف اصل یم یاز آن باق یسطح ییو نموده ها یحرکت انقلاب کیاز  یبا گذشت زمان، اغلب ظواهر بعلاوه

سخ م نیشود و روح د یسنتها م نیگذیبدعتها جا یبرخ ط،یشرا نیشود و در بدتر یکمرنگ م ای یآن متروک و منزو یقیحق

 ماند. یم یجان باق یب یگشته، اسکلت

، اکند که در جهت زنده ساختن دوباره شعاره یم جابیا یو عالمان ربان ینید انیشوایپ یزیو بدعت ست یاگریرسالت اح نجایا در

بماند  یغبار، باق یابهام و ب یب ن،یو اقدام کنند و بدعت ها و بدعت گذاران را بشناسانند تا راه د امیق ن،ید یاهداف و جوهره اصل

 و ضلالت گرفتار نشوند. رتیح بهصراط،  نیو روندگان ا

است،  شده یم فیتحر ایرفتند  یم ادی از مظاهر اسلام را که از کیرا داشته اند و هر  نید یاگریرسالت اح کیکای عه،یش امامان

نده بدعت بر نیو از ب عتیژ شر ریتعب زیالسلام( ن هیدرباره امام زمان )عل یاند. حت اندهینما یم فشیتحر یو ب نیدر چهره راست



و نشانه موعود، آنچه را که به دست ظالمان از معالم  یکه به دست آن منج میخواه یاز خداوند م ابه کار رفته است و در دع

 یگرید ی( در دعا565.)نکیبه ما اماته الظالمون من معالم د یرفته و مرده است، زنده سازد: و اح انیاز م ینداریو د نید یها

 .میشو یم افتهی رییو احکام تغ نیرفته د انید ابعاد از میو تجد امبرانیپ یسنت ها اءیخواستار ظهور آن حضرت و اح

ر پا شود ب نیبذل خون و نثار جان، د هیگوناگون آن بود، تا در سا یو جلوه ها نینسبت به د اگرانهیاح یبرنامه ا ،ینیحس عاشورا

 (561خدا به جامعه ازگردد.) نیمسلمانان گردد. و عزت د یو آله و سلم( سرمشق عمل هیالله عل یاسلام )صل امبریپ رهیو س

 ینسبت به اصل حادثه عاشورا و ارزش ها یاگریدر اح روانشیو پ السلام( هی)عل نیگرانه ائمه معصوم ایاح یو برنامه ها تلاش

 یرگیبرنامه د ،ییمطهر عاشورا یسپردن خون ها یو به فراموش انیدشمن در کتمان واقعه و مسخ جر استیآن و مقابله با س

 ادهایو حماسه ها و  اذهان و زنده نگهداشتن شعائر یاهداف و روشنگر نییتب ضرورت امش،یاست و پ یاگریاح نید یدر راستا

 و خاطره هاست.

 یاگر یاح
زنند،  یم هیتک استیبه ناروا بر مسند قدرت و ر یگذرد و کسان یآن م نیکه از دوران آغاز یاز نهضت ها، پس از مدت یاریبس در

چه از گردد. آن یفراموش م ایشود،  یشده، کمرنگ م ینهضت مطرح م یکه در شعارها یمتعال یو ارزشها نینخست یهدف ها

 ییها هیرود و رو یم ادیاست، از  یو مکتب ینیانقلاب د هیو اول یاصل یها هیاز پا چهشود و آن یم نی)بدعت( وارد د ستین نید

 شود. ینقض م یشود و قانون و حکم اله یم جیرا نینخست یبا سنت ها ریمغا

 از شعائر یدهند. گاه یاز خود نشان نم یل چندانو عکس العم رندیگ یانحراف ها و بدعت ها خو م نیبه ا ج،یبه تدر زین مردم

 .ستیماند که چندان اثر گذار هم ن یم یبر جا یظاهر یفاتیروح و تشر یب یو برنامه ها و سنت ها اسکلت

ها و محتواها و دعوت ها و هدف  امیمجدد پ یایاح یبرا ن،یوارثان آن مکتب و د ایدلسوزان آن نهضت  ،ییها تیموقع نیچن در

 یاهکار، گ نیتوجه دهند. ا نید یدهایکنند و به اصول مکتب و با داریشوند، تا جامعه خفته را ب یدست به کار م ن،یغازآ یها

 شود. ایاح نیو د داریخود را فدا کند تا جامعه ب دیبا ینید یسنت ها اگرانیاست و اح مراهبا فداشدن و بذل مال و جان در ه

 هیام(، تکالسل هی)عل نیو احکام الله بود. در مطالعه سخنان امام حس نیسبت به اساس دن اگرانهیحرکت اح کیکربلا هم  نهضت

 یم دهیسنت و مبارزه با بدعت و فساد و دعوت به حکم خدا و قرآن د یایو اح یحدود اله یو اجرا نید یایاح یرو یفراوان

 شود.

 کتاب و سنت یایاح
بار محترم  گرید یاله یو حرمت ها ابدیرا باز شیاسلام عزت خو نید ان،ییکربلا هدف آن است که با مجاهدات عاشورا امیق در

 شود. یاریخدا  نیشمرده شوند و د

ها مطرح است، هم نکته  تیبدعت ها و جاهل اتیاز مرگ سنت ها و ح ییالسلام(، هم نمونه ها هی)عل دالشهداءیسخنان س در

 بت به اصول از رمق افتاده.نس یاگریفراموش شده و اح یارزش ها ینیاز بازآفر ییها

 :دیفرما یم سد،ینو یکه خطاب به مردم بصره م یالسلام( در نامه ا هی)عل نیحس امام



آن تسمعوا  و ت،ییو آن البدعه قد اح تتیو آله و سلم( فان السنه قد ام هیالله عل ی)صل هیکتاب الله و سنه نب یانا ادعوکم ال و

 (563اد)الرش لیاهدکم سب یامر عوایو تط یقول

 یرویو فرمانم را پ دیخوانم. سنت مرده و بدعت زنده شده است. اگر سخنم را بشنو یفرا م امبریشما را به کتاب خدا سنت پ من

 کنم. یم تیشما را به راه رشاد، هدا د،یکن

 کند: یم ایگونه  نیا ان،یو دعوت کوف ینامه نگار زهیهم حضرت، از انگ ییجا در

 (568معالم الحق و اماته البدع.) اءیلما ارجوا من اح هم،یآن اقدم عل یسالوننی یلاهل الکوفه کتبوا ا ان

حق زنده گردد و بدعت ها  یوارم معالم و نشانه ها دیبه من نامه نوشته و از من خواسته اند که نزد آنان روم، چرا که ام انیکوف

 .ردیبم

 کند: یم میرست نیخورد، اوضاع را چن یبه فرزدق بر م یراه، وقت ریمس در

 لیرا تعط یپردازند، حدود اله یبه فساد م نیشده اند، در زم طانیش رویجماعت، اطاعت خدا را واگذاشته، پ نیفرزدق! ا یا

 او و جهاد در راه او، نیبه د دنیعزت بخش یبرا زم،یخدا برخ نید یاری یپرداخته اند. من سزاوارترم که برا یگساریکرده، به م

 (561ه برتر باشد.)تا آنکه کلمه الل

 ریا دستگر لیمسلم بن عق ی. وقتمیشنو یهم در کوفه م لیرا از زبان فرستاده امام، حضرت مسلم بن عق امیهدف و فلسفه ق نیا

 پاسخ داد: نیمتهم ساخت. مسلم با شهامت او را چن یو تفرقه افکن یاو را به شورشگر ادیکرده و به دارالاماره آوردند، ابن ز

 نیو همچن ختهیرا کشته و خون هاشان را ر کمردانشانیباورند که پدرت ن نیشهر بر ا نی! مردم اییگو یکه م ستین چنان

 (526.)میو به کتاب خدا فراخوان میتا به عدالت دعوت کن میو روم رفتار کرده است. ما آمد رانیشاهان ا

آمدن امام  رونیپس از ب د،یده است. عمر و بن سعالسلام( هم گفته ش هی)عل نیتهمت و دفع آن، در مورد خود امام حس نیا

 یکنبرگردد و تفرقه اف ریمس نیبه او نوشت و از او خواست که از ا یکوفه، نامه ا یبه سو متیالسلام( از مکه و عز هی)عل نیحس

 نوشت: اونکند که هلاک شود. حضرت در پاسخ 

با خدا و رسول  یو مخالفت یمن از مسلمانانم، هرگز دشمن دیخدا کند و عمل صالح انجام دهد و بگو یکه دعوت به سو یکس

 (526نکرده است.)

 .دیآ تا بهانه کشتن او به حساب ز،یتفرقه انگ یو اصلاحگرانه خواند، نه شورش انهیخداجو یرا حرکت شیگونه، حرکت خو نیبد و

 نیاز د تیحما
دافعان م زین امبریخدا بود. خاندان پ نیقرار داشت، د ینابود آنچه در آستانه ن،یبر مقدرات مسلم انیسلطه امو طیدوره و شرا در

 ،یدر آن مقطع زمان نیاز د تیبود و حما نیاز د تیالسلام(، حما هی)عل تیاز اهل ب تیخدا بودند. حما نید نیراست انیو حام

 کفر پنهان در نقاب اسلام. هیعل یاگرشرکت در جهاد ضد ستم و افش



بخشد. او ثمامه  اتیخدا را در صحنه جهاد، ح نیتا د ستاد،یبه نماز ا د،یدر بحبوحه جنگ شد السلام( هی)عل یبن عل نیحس

 خطاب به اصحابش فرمود: ط،یکرد و به نماز پرداخت. در آن شرا شیآور وقت نماز شد و امام دعا ادی یصائد

 دانیخدا شه امبریهم پ نیاست و ا یبهشت یها و قصرها وهیآن و م وستهیو پ یجار یگشوده بهشت و نهرها یدرها نیا نکیا

 دینک تیخدا حما نی! پس از ددارتانیو مشتاق د ندیچشم به راه شما زیپدر و مادرم ن نکی. و ادندیکه در رکاب او به خون غلت

 الله و ذبوا عن حرم رسول الله. نیعن د حاموا. ... فدیو از حرم رسول خدا دفاع کن

 برآوردند: ادیو فر ختندیر رونیزنان ب ادیفرخاندان خود را صدا زد. همه  آنگاه

شماست  یبرا یامتحان اله نیا د،یکن تیحما امبرتانیو از امام خودتان و از پسر دختر پ امبریخدا و حرم پ نیمومنان، از د یا

(...522) 

ماند.  ینم یباق نیاساس د است و اگر آن جهاد و شهادتها نبود، یگر ایاز اح یگریدر راه آن، جلوه د یو فداکار نیاز د تیحما

السلام(  هی)عل نیکه از زبان امام حس ی( در شعر523ها است.) یآن فداکار جهیپابرجاست، نت یریتکب یاذان و آوا یاگر صدا

 :دیتوان د یآن حضرت م یشهادت و عاشورا هین را در سایبقا و قوام د زیشود، ن یمطرح م

 

 ( 524)ینیخذ وفیس ای یالا بقتل - ستقمیمحمد لم  نیکان د لو

 

 ،دیجنگ یخواند و م یکه در روز عاشورا پس از قطع شدن دست راست خودش م یدر رجز زیالسلام( ن هیاباالفضل )عل حضرت

 داشت: دیتاک نیاز د تیبر مساله حما

 

  ینیابدا عن د یاحام یان - ینیمیالله آن قطعتموا  و

 

و نصرت حق پرداخت،  نیبه دفاع از د دیاست، و با دنید بیآس ای ینابوددر معرض زوال و  نید یطیکه در چه شرا نیا شناخت

 ونهنگیا شانیها ارتیو در ز میدان یالله م نیرو انصار د نیعاشورا را از ا یالسلام( و شهدا هی)عل نیدارد. امام حس یخاص تیاهم

 :میکن یم ادیاز آنان 

 (525الله.) دیالذابون عن توح هایا کمیعل اسلام

 خدا. دیمدافعان از توح یر شما، اب سلام

 :میخوان یم یگرید ارتیز در



 (521انصار الله و انصار رسوله ... و انصار الاسلام.) ای کمیعل اسلام

 (523...) هیالله و انصار نب نیانصار د ای کمی: السلام علگرید یدر جا و

 از حق تیحما
مه ه فهیالسلام(، که وظ هی)عل امبریپ تیاز اهل ب تیاز مظلوم و حماحق و دفاع  یاریالسلام(، مردم را به  هیالشهدا )عل دیس

بود،  هدیآن خود را کنار کش اناتیهم که از کوفه و جر یبن حر جعف داللهیباره از عب نیدر ا یخواند؛ حت یمسلمانان است، فرا م

 :میخوان یم نیرمود: چنآن حضرت داشت ف مهیکه در خ یداریخطاب به حر در د حضرت،که  یگذشت. در خطبه ا ینم

من  ،یگذشته را بشو یو با توبه، خطاها ایکه خداوند نسبت به گناهان گذشته ات تو را مواخذه خواهد کرد. ب یدان یحر! م یا

 زاگر ندادند و با ما به ستم رفتار کردند، تو ا م،یریپذ یخوانم. اگر حق ما را دادند که م یفرا م امبریتو را به نصرت ما خاندان پ

 (528بود.) یطلب حق خواه یمن برا ارانی

سخن  نیاز شهادت نداشت. ا یراه باک نیشمرد و در ا یم یآن را زندگ یایالسلام(، مرگ در راه حق و اح هی)عل دالشهداءیس

 اوست که:

 (521الحق.) اءیالعر و اح لین لیسب یاهون الموت عل ما

 حق. به عزت و زنده کردن دنیآسان است مرگ در راه رس چه

اکبر، پس  یبخشد. آنگونه که عل یم یباک یراه، عزت است و انسان را شجاعت و ب نیحق، در راه حق و شهادت در ا یبرا مرگ

 م؟یستی: مگر ما بر حق ندیاز او پرس د،یالسلام( در راه کربلا د هی)عل نیکه امام حس یاز خواب

 .نینموت محق یبا ابت اذا ژ نبال میندار ی: چرا. گفت: پس ما از مرگ در راه حق، باکفرمود

 نیشعائر د یایاح
عاشوراست. هم در سخنان امام  امیق یاگریاز اح یگریاز منکر، بعد د یبه نماز و زکات و امر به معروف و نه دنیبخش اتیح

کات، امر به ز تاءیچون اقامه نماز، ا یریتعاب گر،ید دانیآن حضرت و شه ارتنامهیالسلام( مطرح است، هم در ز هی)عل نیحس

 یم هدیبه خدا و ... د مانیا امبر،یالله، نصرت فرزند پ لیالله، دعوت به سب لیسب یف داز منکر، اطاعت خدا، جها یمعروف و نه

 است: قتیحق نیا یایالسلام( گو هی)عل نیامام حس ارتیفراز معروف در ز نیشود. ا

لله حق ا یو نهست عن المنکر و تلوت الکتاب حق تلاوته و جاهدت فالزکاه و امرت بالمعروف  تیانک قد اقمت الصلاه و آت اشهد

 (536جهاده.)

 هم آمده است. گرید یها ارتنامهیعاشورا، و ز ارتیوارث، ز ارتیز ل،یحضرت مسلم بن عق ارتیجمله، در ز نیا مشابه

ود که با ب یصف کسان کی، تفکبه دست آمده ینیحس امیق هیاست. آنچه در سا نید اتیح هیما ،یشعائر اله میو تعظ میتکر

 نید قتیبرنامه ها، باطن و حق نیا ینماز و قرآن مانوس بودند، از صف آنان که با پرداختن به شکل ظاهر قتیو حق نیجوهر د

قرار  نیکند و نمازگزار را در صراط د جادیبنده و خدا ا انیعاشقانه م یوندیآن است که پ نیپاگذاشته بودند. نماز راست ریرا ز



حال،  نیدر ع یوجود داشت، ول نهایهم نماز و تلاوت قرآن و رفتن به حج و امثال ا یدهد. در سپاه کوفه و مجموعه خلافت امو

 .بودبودند و دستانشان به خون پاکان آلوده  یاشیغرق در فساد و گناه و ع

شعائر  نیالسلام( بود که به ا هی)عل یبن عل نیاست. حس قتیداد که نماز و حج و عبادت و تلاوتشان فاقد روح و حق ینشان م نیا

 گرانید آنکه یعنیتلوت الکتاب حق تلاوته  میخوانیاو م ارتیدر ز نکهیو حق آنها را ادا کرد. ا دیبخش اتیروح و ح ینیو سنن د

معه در متن جا آن میتعال یایاح یقرآن، تلاش برا یقرآن فاصله داشتند. تلاوت واقع قتیاز حق یولکردند،  یهم تلاوت قرآن م

و قرآن از زبان  نید حیطرح صح هیالسلام( به آن پرداخت و دستاورد نهضت عاشورا بود. در سا هی)عل نیاست، که امام حس

 هم زنگ باخت. نیدشده به  یزیزنگ آم یها بیآراسته و فر یآن باطل ها ان،یعاشورائ

 :دیفرما ی( مهی)رحمه الله عل ینیخم امام

 نید و اکنن یکند و ظلم م یم یکنند، با اسم خلافت اسلام، خلافکار یدارند مکتب اسلام را آلوده م نهایا دیالشهدا چون د دیس

 فیلالسلام( تک هیالشهداء )عل دیکند، حضرت س یکارها را م نیرسول الله است که دارد ا فهیکه خل ایشود در دن یمنعکس م

 (536و پسرش را.) هیو کنند آثار معاوخودشان دانستند که بروند و کشته هم بشوند و مح یبرا

 میمکتب اسلام زنده شد و رژ د،یالسلام( مکتب را زنده کرد، خودش شه هیالشهدا )عل دیاز سخنان اوست: شهادت حضرت س زین

 (532و پسرش را دفن کرد.) هیمعاو یطاغوت

 :دیفرما یبود، م نید اگرینهضت کربلا اح نکهیدر ا و

 (533السلام( اسلام را نجات داد.) هی)عل دالشهدایس د،یبه داد اسلام رس السلام( هیالشهدا )عل دیس

 نماز
 اتیبعد ح نیبرتر ،یزندگ یو عباد یاز جمله نماز بود. بعد معنو شیدر همه مظاهر و جلوه ها نید اءیاح یبرا ینیحس نهضت

خدا از  ارتباط با نیو بازدارنده ا یتیده و تربمسلمانان است. با توجه به اثرات سازن یمعنو اتینشانه ح نیاست و نماز، بارزتر

 دارد. یا ژهیو تیمفاسد و منکرات، در اسلام اهم

 داد. یبه نماز م یاریالسلام( در نهضت عاشورا اهتمام بس هی)عل نیحس امام

دد نبرد عاشورا، م یابر ییگاه خدا هیبه نماز و تضرع به درگاه خداوند گذراندند و از تک ارانشیشب عاشورا را آن حضرت و  مهلت

روه گ نیو تلاوت قرآن و استغفار و دعا در دل امام آن چنان بود که به برادرش عباس گفت: از ا شیایگرفتند. عشق به نماز و ن

 هوستیپ داند که من ی. خدا ممیافتد، باشد که به نماز و دعا و استغفار بپرداز ریو امشب به تاخ ندازندیبخواه تا نبرد را به فردا ب

 داشته ام: یاله اتیعلاقه به نماز و تلاوت آ

 (534کنت احب الصلاه له و تلاوه کتابه و کثره الدعاء و الاستغفار.) یان علمیو ندعوه و نستغفره فهو  لهیلربناالل ینصل لعنا

 .دیرس یبه گوش م مناجات و زمزمه دعا و تلاوت یالسلام(، آوا هی)عل نیاصحاب امام حس مهیشب عاشورا از خ خ،ینقل توار به



او آورد،  ادیابوثمامه وقت نماز را به  یسخن گفت و آماده نبرد شدند. ظهر عاشورا وقت ارانیعاشورا پس از نماز صبح، با  روز

 نانیاول وقت نماز است .... از ا نکیا ی! خداوند تو را از نمازگزاران و ذاکران قرار دهد. آریآورد ادیحضرت فرمود: نماز را به 

 (535.)میبردارند تا نماز بگزار گتا دست از جن دیاهبخو

تا  دیآمد به جان خر یامام م یدشمن را که به سو یرهایو همه ت ستادیاو ا یهنگام نماز امام، جلو زین یبن عبدالله حنف دیسع

 (531نماز در جبهه کربلا شد.) دیشه نیو او غرق در خون، اول افتی انیآنجا که نماز امام پا

ر کوفه که د یازد فیزد. عبدالله بن عف یالسلام( موج م هی)عل نیابا عبدالله الحس نیراست روانیروح پ یاینماز، در دربه  عشق

هم در  تیالسلام( کرد و در نها هی)عل نینسبت به کشتن امام حس اد،یابن ز هیو در مسجد کوفه آن اعتراض تند را عل ستیز یم

 (533خواند.) یدر مسجد بزرگ کوفه بود و تا شب نماز م وستهیل مورخان پبه نق د،یدفاع، به شهادت رس نیراه ا

 یآن حضرت آمده است سخن یها ارتنامهیآن گونه که در ز میبدان نیفرهنگ نماز راست اگریالسلام( را اح هی)عل نیامام حس اگر

 کرد. یرا اقامه م نیمخلصانه داشت و هم شعائر د یبجاست. امام، هم خودش عبادت

 :میخوان یاو م ارتیز در

 (538.)نیقیاتاک ال یالزکاه ... و عبدته مخلصا حت تیانک قد اقمت الصلاه و آت اشهد

 (531شود.) یم دهید ریتعب نیا زین لیمسلم بن عق ارتیز در

ت عاشورا ر نهضنماز را د یوالا گاهیجا نی. امیخور ینکته بر م نیالسلام( به ا هی)عل دالشهدایس یها ارتیاز ز یاریدر بس نیهمچن

 دهد. یآن نشان م نانیو حماسه آفر

امه اق دیبا زین ینینماز خوان و خدا دوست و اهل تهجد و عرفان است. عزاداران حس ینسل تیاقامه نماز و ترب امیعاشورا، پ امیپ

 نشان دهند. شانیرا از مولا شیخو یرویو پ تیقرار دهند تا تبع شینماز را در درجه نخست اهتمام خو

 کند: یم ادیگونه  نیا ینیحس یمساله، از عاشورا نیبر هم دیدر تاک هیرحمه الله عل ینیخم امام

از  یکی یظهر عاشورا که جنگ بود و آن جنگ بزرگ بود و همه در معرض خطر بودند. وقت انیالسلام( در م هیالشهدا )عل دیس

در همان جا  ستادیدا تو را از نمازگزاران حساب کند و انماز را و خ دیمن آورد ادیاصحاب گفت که ظهر شده است، فرمود که 

 (546نماز کردند.) یجنگ را برا ر،یخ م،یبکن نگج میخواه ینماز خواند. نگفت که ما م

 هجرت
.. و زادگاه، وضع موجود و . یبه خانه، زن و فرزند، زندگ یشود، تعلق و دلبستگ یانسان م یو مبارزات یمانع حرکت انقلاب آنچه

دست  یبرا ایخرند،  یاز وطن و اقوام را بر جان م یو دور یو اهدافشان رنج خانه به دوش مانیافراد هدفدار به خاطر ااست. 

 یاریو هجرت اخت یلیاست که هجرت تحم نیکنند. ا یرا جستجو م یمناسب تر یها نهیزم طیمحها،  نیبه اهداف، سرزم افتنی

 ،حیمس یسایکردند. ع یخدا، مهاجرت م امیرساندن پ یبرا امبران،یدارد. پ یهممتعهد و با همت، نقش م یانسان ها یدر زندگ

 یم دهیهجرت د یرد پا زیاز نهضت ها ن یاریبس( لقب گرفته است. در احهیالس ری)کث حیفراوانش، مس یبه خاطر هجرت ها

 شود.



و احترام  تیموفق ثرب،یشه و مهاجران به مهاجران به حب زیاسلام ن خیکند. در تار یم ادی متیاز مهاجران به عظ میکر قرآن

 قرار گرفت. خیمبدا تار ن،یمسلم خیآمد و در تار یبه حساب م یارزش مکتب کیداشتند و هجرت، 

 یایاز منکر و در راه اح یامر به معروف و نه یمقابله با حکومت جور، برا یالسلام( برا هی)عل نیامام حس ز،ینهضت عاشورا ن در

 را به قصد مکه، و مکه را به سمت کوفه پشت سر نهاد. هجرت آن حضرت قرار گرفت. نهیزد و مددست به هجرت  نید

 یایاز منکر و در راه اح یامر به معروف و نه یمقابله با حکومت جور، برا یالسلام( برا هی)عل نیامام حس ز،ینهضت عاشورا ن در

د مجد اتیدر ح زیمت کوفه پشت سر نهاد. هجرت آن حضرت نرا به قصد مکه، و مکه را به س نهیدست به هجرت زد و مد نید

 داشت. یا ژهیاسلام سهم و

رد که ک یاز سوره قصص را تلاوت م هیآ نیو دوم ستیو وداع قبر رسول خدا ب نهیالسلام( هنگام خروج از مد هی)عل دالشهداءیس

من  یقال رب تجن ترقبی(: فخرج منها خائفا 546شد.) یمربوط م یاز ستم فرعون زیالسلام( و گر هی)عل یبه هجرت حضرت موس

 (542.)نیالقوم الظالم

 یپس از چند ماه اقامت، هم برا د،یبه مکه رس یدشوار، اما در راه هدف قابل تحمل بود. وقت اریامام بس یبرا نه،یکندن از مد دل

ت و پرداخ گرید یکوفه، به هجرت انیعیش یاجابت دعوتنامه ها یدر ترور او در کنار خانه خدا، هم برا دیزیکردن توطئه  یخنث

. دیلبط یکه خون و جان م یفیدر راه تکل یفداکار یشهادت، که آگاهانه بود و برا یبه سو یهجرتگرفت.  شیراه کوفه را در پ

 یهجرت همراه او شوند. خطبه حضرت در آستانه خروج از مکه به سو نیدعوت کرد که در ا زیاز شهادت طلبان عاشق خدا ن

 به هجرت است: یفراخوان نیشود، در بردارنده ا یولد آدم ... شروع م یراق، که با خط الموت علع

 (543راحل مصبحا آن شاء الله.) یحل معنا فان ریلقاء الله نفسه فل یمهجته، موطنا عل نایکان باذلا ف من

 یهجرت مقدس است: آمادگ نیساز ا نهیمدو شرط، ز نیکوچندگان مطرح فرمود که تحقق ا نیا یدعوت، دو مشخصه برا نیا در

 کنم. یدو صفت را دارد، با من کوچ کند، که من سحرگاه کوچ م نیخدا. هر که ا دارید یبرا یبذل خون، آمادگ یبرا

 یوقت ایو نصرت امام، هجرت به مکه و کوفه کردند. آنان هم که از مکه همراه او شدند،  فیتکل یادا یدر راستا زیاو ن همراهان

آمدند،  و به کربلا دندیو وطن کش یخود را به او رساندند و دست از خانه و زندگ متیبه هر ق دند،یکوفه شن یکت او را به سوحر

 .دهمه درس آموخته هجرت بودن

لا بود که کرب ارتیزنده نگهداشتن فرهنگ شهادت و عاشورا، ز یبرا نید میاز تعال یکیالسلام(،  هی)عل نیاز شهادت امام حس پس

قش ن ارت،یز یهجرت برا نیا ،یو عباس یخفقان امو یآنان که از راه ها یبرا ژهیداشتند. بو دیاک هیالسلام( توص هیامامان )عل

. دندیپوش یجان، از آن چشم م میهم از ب یشدند. برخ یدادند و زائر کربلا م یآن م یامدهایپ هتن ب یاریداشت و بس یمهم تر

ها، زائر، خود را وارد بر  ارتنامهیاز ز یکیرو در  نی. از ادندیپوش یها، زائر، خود را وارد بر ساحت م هارتنامیاز ز یکیرو در  نیاز ا

شود: ... و  یمزار امام و مرام او م یداند و خواستار ثابت قدم در راه هجرت به سو یساحت آن حضرت و منزلتخواه نزد خدا م

 (544.)کیالهجره ال یثبات القدم ف

عالم، چه  یمظلومان در هر جا یاریو بسط مکتب، چه در راه مبارزه با ستم و  نیدفاع از د یاشورا است، چه براع امیپ هجرت،

 تمدن ها یریانسان در دامان هجرت است و شکل گ کی یها. پختگ یدر امان ماندن از آلودگ یفاسد برا یطهایفرار از مح یبرا



 فیتکل یادا یرزمندگان اسلام به فرمان امام امت، برا ز،یدفاع مقدس ن یاطول سال ه درسرنوشت ساز.  یرهاورد هجرت ها زین

کردند، همان طور که خود امام راحل )قدس سره( با  یجبهه ها هجرت م یو به سو دندیکش یم یدست از خانه و تعقلات زندگ

 ران،یا یاسلام هنیازگشت به مب یمجدد برا یو هجرت س،یسپس به نجف و از نجف به پار ه،یبه ترک رانیاز ا یلیهجرت تحم

 درس آموز مهاجران در راه خدا شد.

 عاشورا یایاح
 هی)عل عهیامامان ش یاست که از سو یآورانه ا ادیگسترده و  ینسبت به اصل عاشورا، برنامه ها یاگریعمده اح یمحورها از

 شد. یم هیتوص ایگرفت  یحادثه انجام م نیالسلام( نسبت به ا

 یبرا زین عهیدر کتمان و فراموشاندن آن داشتند. ائمه ش یسع وستهیبزرگ، پ تیاز آن جنا شیخو ییدن رسواپوشان یبرا انیامو

چهره دشمن در کتمان و فراموشاندن آن  یافشا یبرا زین عهیچهره دشمن در کتمان و فراموشان آن داشتند. ائمه ش یافشا

و توجه دادن به فرهنگ سازنده جهاد و شهادت که  تیاهل ب تیلوممظ انیدشمن و ب رهچه یافشا یبرا زین عهینداشتند. ائمه ش

 داشتند. یعاشورا نهفته بود، همواره آن را زنده نگاه م امیدر ق

 یکربلا، برگزار یالسلام( و شهدا هی)عل نیدر سوگ امام حس ستنیگر یبرا اریبس لتیفض انیب دالشهداء،یس ارتیفراوان بر ز دیتاک

هر  ل،یقب نیاز ا یو مراسم هیبه سرودن شعر و خواندن مرث قیکشتگان کربلا، تشو یخود امامان برا یواز س هیمجالس عزا و گر

 سپرده نشود. یزنده بماند و به فراموش شهیهم یالهام بخش برا دثهعمده داشت تا آن حا یسهم کی

و  ییگو یم هیالسلام( شعر و مرث هی)عل یلبن ع نیام درباره حس دهیفرمود: شن ییالسلام( به جعفر بن عفان طا هیصادق )عل امام

السلام( خواند. آن حضرت و حاضران به  هیاز اشعارش را در محضر امام صادق )عل ی. سپس برخی. گفت: آرییسرا یخوب هم م

 نیحس هیلحظه که مرث نیجعفر! سوگند به خدا، در ا یشد. امام فرمود: ا یها جار رتکردند و اشک هاشان بر صو هیشدن گر

تو  . خداوند بهشت را برستندیهمچون ما گر زیسخن تو بودند. آنان ن یفرشتگان خدا شاهد و شنوا ،یخواند یالسلام( را م هیعل)

 السلام( فرمود: هی. سپس امام صادق )علدیلازم کرد و تو را آمرز

 (545به الا اوجب الله له الجنه و غفر له.) یو ابک یشعرا فبک نیالحس یمن احد قال ف ما

و واجب مگر آنکه خداوند بهشت را بر ا اند،یو بگر دیو بگر دیبگو یالسلام( شعر هی)عل یبن عل نیحس یکه برا ستیکس ن چیه

 .امرزدیسازد و او را ب

. آن نسبت به حادثه عاشورا است اگرانهیآثار اح یبرا ه،یو مرث یو نوحه خوان ستنیو گر اندنیگر یو ثواب برا شیهمه ستا نیا

 )قدس سره(: ینیامام خم ریبه تعب

 م،یمکتب را حفظ کن نیا میخواه یما م ،ینثر خوان نیبا ا ،یشعر خوان نیبا ا ،ینوحه خوان نیبا ا ه،یگر نیبا ا اهو،یه نیا با

 (541چنانچه تا حالا هم حفظ شده.)

 داد: یدستور م نیچن شیخو روانیالسلام( به پ هیآمده که امام باقر )عل یثیحد در



و  هیو در خانه ها، مراسم گر ندیبگر نیکنند، به اهل خانه دستور داده شود که بر حس هیالسلام( ندبه و گر هیل)ع نیحس بر

 (543).ندیگو تیو تسل تیتعز گریکدیبه  انیعیالسلام( باشد، و اهل خانه و ش هی)عل نیو ناله سر دادن در غم حس یعزادار

 دیالسلام( تاک هی)عل نیکه خود معصوم یزیامر است. چ اءیورا و سبب احاز فراموش شدن عاش یریجلوگ یبرنامه ها برا نیا

 فرموده است: زیبرنامه ها ن نگونهی( درباره اهی)رحمه الله عل ینی. امام خمدیداشتند خط و برنامه و هدف و امر را زنده نگهدار

د به قدر اصرار کردن نیجالس بوده است ... ائمه ام نیالسلام( ا هیبر پا بوده و با دستور ائمه )عل خیکه در طول تار یمجالس نیا

 (548مذهب ما را ....) انیکند ک یحفظ م نیا نکهیا یبرا د،یچه بکن د،یبکن هیگر د،یمجمع داشته باش نکهیا

و  گونه مجالس نیشد، ا یالسلام( اعمال م هی)عل تینسبت به خط اهل ب انیو عباس انیاو یخفقان بار که از سو طیآن شرا در

کرد و عرصه  یاز ستمگران را در جان عزاداران زنده م ییو انتقام جو یحس عدالتخواه ،یاگریذکر و اح یوحه ها و محفل هان

و  اندگیستمد ادی یایاح یبرا یبر ضد ظلم و تلاش یاعتراض ادیفر نهایهر کدام از ا نساخت، چو یظالمان تنگ م یبرا زیرا ن

 فرمود: یهم داشت امام امت م یاسیعد سب ،یبود و علاوه بر بعد عاطف دانیشه

خواستند  یکه داشتند، م یاله دیاست که ائمه با همان د یاسیمساله، مساله س ست،ین یمساله تباک ست،ین هیمساله گر مساله،

 (541.)نباشد ریپذ بیکنند تا آس کپارچهیرا  نهایمختلف ا یکنند، از راه ها کپارچهیکنند و  جیملت ها را با هم بس نیکه ا

 (556نگذاشتن، زنده نگهداشتن نهضت است.) د،یکردن بر شه هیگر

 اش یهمه ثواب داده شده است، علاوه بر آن امور عباد نیا نهایا یبرا ،ینوحه خوان یمجالس عزا، برا یبرا ،یعزادار یکه برا نیا

 فرقه نیبوده است که ا یده است، روزصادر ش اتیروا نیدر کار بوده است. آن روز که ا یاسیمساله مهم س کیاش،  یو روحان

بزرگ. در  یدر مقابل قدرت ها یکم تیاقل کی ،یکم اریبس تیجمع کیو  یعباس شتریو ب یمومبتلا بودند به حکومت ا هیناج

از آنها هم  یاریبس دیکردند و شا یآن وقت، اجتماع م تیبا اقل انیعیسازمان دادن خودش سازمان ده است ... ش یآن وقت، برا

جالس م نیا خیها و در طول تار تیدر مقابل آن اکثر تیگروه اقل کی یمطلب سازمانده یدانستند مطلب چه هست، ول یه نمک

ر هست، د عهیو اسلام و ش عیکه مهد تش رانیهست، و در ا یاسلام یکشورها هست، کشورها یسرتاسر یسازمانده کیعزا که 

ببرند،  نیرا از ب تیببرند، اساس روحان نیرا داشتند که اساس اسلام را از ب نیا یآمدند و بنا یم شیکه پ ییمقابل حکومت ها

 (556دستجات بود.) نیمجالس عزا و ا نیترساند، ا یآنها را م نها،یکه در مقابل ا یزیآن چ

 هیسا آن حادثه الهام بخش است، هم در قتیعاشورا هم نگهبان حق یالسلام( و شهدا هی)عل نیامام حس یبرا یسوگوار سنت

 (552نهفته است.) یاسلام یو ارزش ها نیاز د یآن خاطره نگهبان یو بقا اتیحفظ و ح

 کربال ارتیز
لام( الس هی)عل نیمرقد امام حس ارتیو ز نیگران د ایعاشورا، حضور در کنار تربت آن اح امینسب به ق یاگریاز اح یگرید جلوه

هفته ن نید یایتربت پاکان و مزار اول ارتیکه در ز یو اخلاق یمعنو یها یو سازندگ یروح ،یتیاز آثار ترب ریدر کربلا است. غ

در  یمبارزه در راه حق و جانفشان یکانون شور و حماسه برا نیهم دارد و آن بهره گرفتن از ا یگرید یژگیکربلا و ارتیاست. ز

 و خداست. نیراه د



 قین تشوبه آ وستهیگرفت، امامان پ یکربلا انجام م ارتیز نسبت به یو عباس یامو یخلفا ییکه از سو ییها تیرغم ممنوع یعل

و  تیانون معنوک نیالسلام(، برنامه داشتند که ا هی)عل دالشهدایزائران قبر س یبرا شماریب لیفضا انیکردند و با ب یم هیو توص

ه با ائم عهیش عتیبه عهد و ب یبا امامان و وفا یهم خط یاز نشانه ها یکیبماند و آن را  مطرحزنده و  وستهیشور و حماسه، پ

 دانستند. یالسلام( م هی)عل

 السلام( فرمود: هیصادق )عل امام

 (553.)عهیهو لنا بش سیفل موتی یحت عهیانه لنا ش زعمیالسلام( و هو  هی)عل نیقبر الحس اتیلم  من

 .تسیما ن رویو پ عهیبپندارد، شما  عهیهر چند خود را ش رد،یالسلام( نرود تا بم هی)عل یبن عل نیحس ارتیکه به ز یکس

 فرموده است: یگرید تیروا در

 (554بالامامه من الله عز و جل) نیللحس قریکل من  یواجبه عل یبن عل نیالحس ارهیز

 آن حضرت بر او واجب است. ارتیخداوند متعال معتقد است، ز هیالسلام( از ناح هی)عل یبن عل نیکس که با امامت حس هر

 یبرا یرشتیو ثواب ب لتیفض یخوف و خطر و ناامن طیدر شرا یانجام گرفته و حت ارتیز نیائمه نسبت به ا یکه از سو یدعوت

 هیآن است. امام صادق )عل یها امینسبت به حماسه عاشورا و ارزش ها و پ ارتیز یاگریشده است، نشانه نقش اح انیآن ب

 گفت، فرمود: یالسلام( سخن م هی)عل دالشهدایس یارتیزراه و منطقه  دنکه درباره خوفناک بو ریالسلام( به ابن بک

تد، اف میکه هر کس به خاطر ما در هراس و ب یدان ینم ایآ ند؟یخداوند، تو را در راه ما ترسان بب یدوست ندار ای! آریابن بک یا

 (555دهد؟) یقرار م شیعرش خو هیخداوند او را در سا

 مساله فرمود: نیمحمد بن مسلم درباره هم السلام( به هیامام صادق )عل یگرید ثیحد در

 (551.)نیالناس لرب العالم قومی ومیآمن الله روعته  انهیات یقدر الخوف و من خاف ف یعل هیکان من هذا اشد فالثواب ف ما

 هی)عل نیحس ارتیهم به اندازه آن هراس است. هر کس در راه ز ارتیمساله، دشوارتر و پر مخاطره تر باشد، پاداش ز نیچه ا هر

 سازد. یم منیا امت،یالسلام( به خطر و هراس افتد، خداوند او را از ترس و وحشت در روز ق

 .دیالسلام( برو هی)عل نیقبر امام حس ارتیبار به ز کی ی( سال553کل سنه مره) نیقبر الحس توایفرمود: ا یثیدر حد و

د و محدود و ممنوع بو وستهیالسلام( بود، پ هی)عل تیاهل ب یلابکربلا از آنجا منشاء حرکت و نهضت و تجمع هواداران انق ارتیز

منع و مراقبت نسبت  یهجر 626در کوفه و شهادتش در سال  یبن عل دیز امیکامل نداشتند. پس از ق یزائران، آرامش و آزاد

( در زمان هارون 558ت.)کنترل رفت و آمدها بر آنجا گماش یبرا یعبدالملک، ماموران بنشد و هشام  شتریکربلا ب ارتیبه ز

 یدر زمان هارون، درخت سدر یرا ممنوع کردند. حت ارتیو ز بیالسلام( را تخر هی)عل یبن عل نیو متوکل بارها قبر حس دیالرش

 (551ند.)آنجا تجمع نکن گریقبر را گم کنند و د یمردم جا تاالسلام( بود، قطع کردند،  هی)عل نینشانه قبر حس ،یرا که در آن حوال



مدارم خلفا هرگز نتوانست  یها یریسختگ ی( ول516السلام( را خراب کردند.) هی)عل نیدستور متوکل، هفده بار قبر امام حس هب

م در دادند که مرد یبه متوکل خبر م انیالسلام( قطع کند. ماموران و وال هی)عل یبن عل نیرابطه مردم را با قبر الهام بخش حس

ن و کانو یآمد یم دیپد یانبوه تیرهگذر، جمع نیشوند و از ا یالسلام( جمع م هی)عل نیحسقبر  ارتیز یبرا نواین نیسرزم

 نیسازند و در کم رانیداشت تا مردم را متفرق کنند و آثار قبر را و یم لیشود. از هم ماموران خود را گس یم لیتشک یخطر

 (516.)نندیالسلام( بنش هی)عل دالشهدایزائران س

امام  . از جملهدیالسلام( و آب فرات بردار هی)عل دالشهدایرا با تربت س شیفارش شده که کام نوزادان خوس ،ینید یدستورها در

 السلام( فرمود: هیصادق )عل

 (512فانها امان.) نیاولادکم بتربه الحس حنوکوا

 چرا که آن امان است. د،یبردار نیفرزندانتان را با تربت حس کام

که از  یالسلام( و ذکر گفتن با مهر هی)عل دالشهدایسجده بر تربت س لتیآمده است. فض ثیاداح نگونهیمورد آب فرات هم ا در

اشت که د یا سهیالسلام( ک هیامام صادق )عل ی. حتمیدار یمتعدد اتیروا زیالسلام( ساخته شده باشد ن هی)عل نیتربت امام حس

 یجابهاح ن،یفرمود: سجود بر تربت حس یکرد و م یت سجده م( بود. هنگام نماز بر آن تربامالسل هی)عل نیدر آن تربت امام حس

 (513زند.) یهفتگانه را کنار م

 :ینیعلامه ام انیآن حماسه هاست. به ب اگریکربلا، اح دیانس و الفت با تربت شه نگونهیا

 ییه رنگ خدااست ک دهیجوش یخون یقرار داده شود که در آن، چشمه ها یکه محل سجود، از خاک و تربت ستیبهتر ن ایآ

آله  و هیالله عل یکه خداوند، او را پاک قرار داده و محبت او را اجر رسالت محمد )صل یبا خون کس ختهیآم یداشته است؟ تربت

 (514گشته است.) نیو خدا عج امبریمحبوب پ عهیبهشت و ود نانکه با خون سرور جوا یو سلم( شمرده، خاک

با  نید انیشوایها نهفته است. پ ارتنامهیاست که در متن ز یبلند و آموزنده ا میفاهنهفته است،، م ارتیکه در ز یگرید نکته

 یاریها روشنگر بس ارتنامهیز نیا یمحتوا یبودند. بررس زین یارزش میو مفاه ینید یارزشها ادآوری عه،یمتون به ش نیآموزش ا

و  یره نوراناز چه یروشن میالت است و علاوه بر آنکه ترسنسبت به دودمان رس هیستم آل ام افشاگراز نکته هاست. علاوه بر آنکه 

روشنگر موضع و  گرید یباشد. از سو یم زین مانیاخلاق و معرفت و ا یالهام بخش شهدا دارد، الهام بخش درس ها تیشخص

 (515دهد.) یاو را نشان م یزائر است و جناح حقگرا یو عمل یخط فکر

: محبت، مودت، موالات، اطاعت، صلوات، سلام، لعن، میشو یرو به رو م میواژه و مفاه نیبا ا ارت،یمرور گذرا به متون ز کی در

نماز، زکات، امر به معروف و  ارت،یمواسات، ز ،یتبر ،یصبر، تول ق،یتصد م،یعهد، شفاعت، توسل، وفا، جهاد، دعوت، نصرت، تسل

 ت،یجنگ و صلح، تقرب به خدا، برائت از دشمنان، ولا ،یمعاونت، سعادت، رضا، خونخواه مساعدت،وراثت،  غ،یاز منکر، تبل ینه

 .گریفدا شدن و ... ده ها عنوان د حت،یفوز، نص

کربلا  یاالسلام( و شهد هینسبت به امامان معصوم )عل شیخو تیدر ابراز محبت و ولا عهیش زندهیعامل برانگ وستهیپ ارت،یز شوق

 نسل س،ینف یالسلام(، به عنوان گوهر هی)عل تیاهل ب یموال ینواده هافرهنگ در طول قرن ها همچنان در خا نیبوده است. ا

 به نسل حفظ شده است.



کرده اند تا  ارتیبه ز قیالسلام(، و امامان تشو هی)عل نیحس یو کربلا دیبا تربت شه وندیآثار و برکات نهفته در پ نیهم لیدل به

 (511عاشورا.) امینسبت به فرهنگ و پ یاگریاح یم نوعگذار بماند. باز ه ریماندگار و تاث ن،یخون یآن حماسه ها

 خیدر تار ،دانیبر سالار شه هیو نوحه و گر یشعائر و مراسم عزادار میو تعظ ینیها به تربت حس شیو گرا وندهایپ نگونهیا نقش

زمندگان، همان فرهنگ ر یو الگو بودن برا یبخش هیمشهود بود و از عناصر مهم روح زیدفاع مقدس ن یو سال ها یانقلاب اسلام

 شهادت. ای ارتیز ایرزمنده آن بود که:  انیجیبس یبود و آرزو ارتیشهادت و ز

مطهر، آن است  یمداوم از آن خون ها ادکردیآن حماسه و  یایالسلام( نسبت به اح هیائمه )عل یعاشورا و دستورالعمل ها امیپ

هادت تداوم فرهنگ ش یو برا ردیقرار گ یریمورد بهره گ د،یشه ادیو  و نام دیو مزار شه دیخون شه یالهام بخش دیبا وستهیکه پ

 ات،یقلم و هنر و شعر و ادب یریو به کارگ ییو خاطره گو میو مجالس و ترک ادبودیآنان، بزرگداشت و  راثیم یو حفظ و ماندگار

 هرگز فراموش نشود.

 به بانوان  امیپ

 نیکه در ا ییها امیرو پ نیهمگان است. از ا یآن برا یو درس ها ریرد. تاثمحدود ک یتوان در قلمرو قشر خاص یرا نم عاشورا

 شود. یو جوانان مطرح م رانیزنان و مردان و پ یصورت برا کیکتاب مطرح شده است، عام است و به 

عمده و قابل  یا سهمدهند، و از آنجا که در نهضت عاشور یم لیاز افراد جامعه را بانوان و دختران تشک یمی... از آنجا که ن یول

 یها یها و قهرمان یمرهون فداکار یادیخود را تا حد ز یاستوار بود و عاشورا، ماندگار ینیملاحظه بر دوش بانوان کاروان حس

طاب عاشورا خ یها امیجداگانه به پ یالسلام( است، در بخش های)عل یکبر نبی(، به خصوص زالسلام هی)عل نیخانواده امام حس

باشد  یسوئ غاتیکننده تبل یقشر را نشان دهد و خنث نیا یاسیس یان پرداخته شده است، تا هم رسالت اجتماعبه زنان مسلم

کند، هم نقش زنان را در  یم یو حضور در صحنه معرف یعاجتما یاسلام را محروم کردن زنان از مشارکت در کارها دگاهیکه د

قابل اجرا  یرا به تلاش و مجاهدات اجتماع یعفاف و پاکدامن ختنیماز مبارزات مردان و جوانان نشان دهد، هم آ یبانیپشت

و  غیشجاع و مدافع حق، توسط بانوان اشاره کند و هم به تبل مان،یبا ا ینسل تیو ترب یپرور دیشه تیهم به مسوول اند،یبنما

 شود. ادآوریرا  دانیشه یعمل و یاز خط فکر یو پاسدار یو روشنگر ادیبپردازد و نقش ذکر و  دانیمرام و اهداف شه نییتب

 طلبد: یبه حضور زنان در نهضت عاشورا را م ینگرش مستقل لیمهم، ذ یمحورها مجموعه

 مشارکت زنان در جهاد -

 آموزش و الهام صبر و مقاومت  -

 حماسه و انقلاب و جهاد کیپس از  یرسان امیپ -

 به رزمندگان و بازماندگان شهدا یبخش هیروح -

 دشوار طیشهدا و بازماندگان نهضت در شرا یاده هاخانو تیریمد -

 اسارت  طیدر شرا یبه اصول، حت یبند یحفظ ارزش ها و پا -



عاشورا باشد تا نقش زنان را در آن حماسه نشان  یشناس انیمبسوط و گسترده در جر ییتواند موضوع بحثها یفوق، م نکات

 دهد.

 راستا توجه به نیکند. در ا یم انیآن نقش را روشن تر ب یفایعاشورا، ا امیزنان در ق تیاز وضع یشناخت آمار گر،ینگاه د از

 در خور تامل است: ر،یز یهایآگاه

 نیلمومنرای. از فرزندان امگرانید ایهاشم  یجز آنان، چه از بن یالسلام( بودند و برخ هی)عل یاز اولاد عل یحاضر در عاشورا، برخ زنان

 هی)عل شهدادالیدختران س زیو فاطمه ن نهینام برد. سک یو ام هان ه،یرق ه،یام کلثوم، فاطمه، صف نب،یتوان از ز یالسلام( م هی)عل

خاص  زیکن ه،یفضه نوب ل،یکه در نهضت مشارکت داشتند. رباب، عاتکه، مادر محسن بن حسن، دختر مسلم بن عق ندالسلام( بود

 (513له زنان حاضر در کربلا بودند.)السلام(، مادر وهب بن عبدالله و ... از جم هی)عل نیامام حس

مسلم بن عوسجه، ام وهب زن عبدالله  زیآمدند. آنان عبارت بودند از: کن رونیبه طرف دشمن ب نیامام حس امینفر از خ پنج

 داشت. گرانیاز د رتریالسلام( که نقش چشمگ های)عل یکبر نبیمادر عمربن جناده، ز ،یمادر عبدالله کلب ،یکلب

 و احساس، تی. در عاشورا در زن از فرط خشم و عصباندشیشوهر شه نیشد، آن هم بر بال دیبود که در عاشورا شه یوهب، زن ام

 خواهد آمد. ادشانیمادر عمرو بن جناده که  یگرید ر،یهمسر عبدالله بن عم یکی: دندیاز امام برخاستند و جنگ تیبه حما

 .وستندیالسلام( پ هی)عل نیبه امام حس )دلهم( در راه کربلا همراه شوهرش نیبن ق ریزه همسر

 هم در کربلا حضور داشتند. عیو عبدالله رض نهیمادر سک زیالسلام(، ن هی)عل نیرباب همسر امام حس ینقل به

حماسه است. و ... نقش و  نیدرخشان ا یدر کوفه و شام، از فصل ها نیو ام کلثوم و فاطمه بنت الحس نبیز یها یسخنران

 داشتند. امبریپ نهیدوباره به مد دنیمسافرت تا رس نیکاروان نور، در طول ا نیه زنان و دختران اک یگرید یکارها

مبارزات  یدر صحنه ها نانهیمتعهدانه و متد یحضور ،ییاز نوع عمل و رفتار زنان عاشورا یریاست که زنان با الهام گ سزاوار

 داشته باشند. یاجتماع یها تیو فعال یاسیس

 ان در جامعهزن یاسیس حضور
 انیرموظفند نسبت به ج ش،یخو یو مسلمان ینیبنا به تعهد د زی. زنان نستیمسلمان، مخصوص مردان ن کی یاجتماع فیتکل

 یحق دفاع کنند و از حکومت باطل و فسادها یموضع داشته باشند، از رهبر یو رهبر تیحق و باطل در جامعه و مساله ولا

 است، در صحنه حضور داشته باشند. انیدر م نیاز د تیاحم یجا که پاانتقاد کنند و آن قیمسوولان نالا

ناسالم حاکم  یها هیرو هیعل یالسلام( و افشاگر هیاز امام معصوم )عل تیالسلام( در حما هایکه حضرت زهرا )عل یتداوم خط در

 نیا یفایا یم( مشارکت داشت. براالسلا هی)عل یبن عل نیدر نهضت کربلا دوشادوش حس زیالسلام( ن های)عل نبیداشت، حضرت ز

 گذار داشت. ریفعال و تاث یمختلف، حضور یتا مکه و از آنجا تا کربلا آمد و در صحنه ها نهیاز مد شیامام خو تینقش، در مع

 :نهاستیتوان از حضور زن در نهضت عاشورا برداشت کرد، ا یکه م ییمحورها نیتر عمده

 ها، چه در طول نهضت و چه پس از حادثه عاشورا؛ بتیها و مص یسخت و مقاومت در برابر یداریصبر و پا - 6



 یجهادها محسوب م نیو گفتن سخن حق در برابر سلطه جائر که در اسلام از بزرگ تر قیحقا یدر افشا یریشهامت و دل - 2

 شود؛

ام  نب،یکه توسط حضرت ز ،نهیپس از بازگشت از سفر کربلا به مد یدر طول سفر، حت یو روشنگر نییو تب یرسان امیپ - 3

 گرفت. یانجام م تیبانوان اهل ب گریکلثوم و د

 پس از آن؛ یدر روز عاشورا و صحنه ها یامدادگر ،یبانیپشت ،یپرستار یکارها - 4

ق، در راه ح یهمسران شهدا نسبت به دفاع از امام و فداکار ایمادران  بیترغ اینسبت به رزم آوران  عیبه تش یبخش هیروح - 5

 ل؛یقب نیاز ا ییو ... نمونه ها یهمسر مسلم بن عوسجه، ام وهب، همسر خول ر،یو همسر زه تیر عمل زنان اهل بد

کودکان  و سرپرست رانیالسلام( بود، به عنوان قافله سالار اس های)عل نبیبحران، که عمدتا نقش حضرت ز طیدر شرا تیریمد - 1

دشمن و کوچ دشوار شهر به شهر تا  یروهایسخت دوران اسارت و در مقابل ن طیآن مجموعه داغدار، در شرا تیریو حفظ و مد

 .نهیبه شام و سپس به مد دنیرس

 ینگج رانیاز اس زیمردم را ن تیاهان بخش بودند و ذهن یدارگریانسان ها و ب یآن به آزادساز لیاسارت و تبد تیماه رییتغ - 3

 متحول ساختند.

و  تنسیعواطف به نفع جبهه حق. گر جیپس از عاشورا و بس یصحنه ها یدثه، که عاطفحا کیبه بعد تراژد دنیعمق بخش - 8

 یاطفبه بعد ع یعمق بخش نیاز عوامل ا شان،یها یمردم کوفه و شام با سخنران اندنیالسلام(، گر هی)عل تیاهل ب یها یسوگوار

 حماسه عاشورا بود.

 سلطه سربازان دشمن. ریاسارت و ز طیدر شرا یمتعهد، حتزن مسلمان و  کیو عفاف و متانت  یمراعات حدود اله - 1

 در جهاد مشارکت
اشد، بعد ب نیشود، تا روشنگر ا یانجامد، بعنوان نمونه به چند صحنه اشاره م یحضور، به طول م نیهمه موارد و شواهد ا یبررس

 عصمت. تیاهل ب ریآن هم از بانوان غ

 طوعه

ا آمدن کردند، ب عتیالسلام( به کوفه اعزام شد و هزاران نفر با او ب هی)عل نیام حسام یاز سو یندگیحضرت مسلم به نما یوقت

فه و سرگردان در شهر کو بیکردند و او تنها و غر یرا خال لیدور مسلم بن عق زیبه کوفه و دگرگون شدن اوضاع، مردم ن ادیابن ز

 شیا شناخت، با آنکه شهر پر آشوب بود، او را به خانه خومسلم ر یفداکار بود که وقت ی.طوعه زنتنداش یگشت و پناه و مامن یم

ان او نش ندهیالسلام( و نما هی)عل نیرا به امام حس شیخو یو شجاعانه، وفادار زیعمل مخاطره آم نیکرد و با ا ییرایراه داد و پذ

 (518داد.)

 مرد  ینشسته بود، در قحط ادیفر -مرد  یهمه بسته بود، در قحط درها

 ( 511مرد) یمردانه شکسته بود، در قحط - بیبن بست غر یوچه هازن، شب ک کی



با آن  دانگاهیآمد و در م رونیشد و سرانجام از خانه طوعه ب یرزم مسلم با مهاجمان کف دانیمرحله، خانه آن زن، م کیدر  و

 (536.)دیسپاه مهاجم جنگ

 ریزه همسر

خواست  یمن ریاو فرستاد، ابتدا زه مهیبه طرف خ یبرخورد و قاصد نیق بن ریالسلام( در راه کربلا به زه هی)عل دالشهدایس یوقت

و با او چه  دیگو یچه م امبریکه پسر پ ندیکرد که نزد امام رود و بب قیهمسرش او را تشو ینشان داد. ول یلیم یاجابت کند و ب

همراه او آمد و همراه و همسفر  زی( همسرش ن536.)وستیساخت و به امام پ ینیرا حس ریزه کهرفتن بود  نیکار دارد؟ هم

ق و به جناح ح وستنیپ قیتوف ریزه دیدلهم بنت عمرو نبود، شا ریهمسر زه کیو تحر قیامام شد. اگر تشو تیو اهل ب نبیز

 !افتی یبه فوز شهادت در عاشورا را نم لین

 وهب ام

السلام(  هی)عل دالشهدایس یگرفت برا میمشوهرش تص ی. وقتستیز یبود و در کوفه م یکلب ریوهب، همسر عبدالله بن عم ام

شوهرش  یت. روز عاشورا وقوستندیامام پ ارانیببرد. آنان شبانه به  شیهمراه خو زیشبانه از کوفه به کربلا برود، اصرار کرد تا او را ن

 گرفت و فرمود: بر زنان او را یالسلام( جلو هی)عل دالشهدایشد، اما س دانیبه دست گرفت و عازم م یبچو زیرفت، او ن دانیبه م

خود را به معرکه رساند و به پاک کردن خون از چهره او پرداخت. شمر غلام  د،ی. پس از آنکه شوهرش به شهادت رسستیجهاد ن

 (532کرد.) دیاو را هم شه د،ید کوبیرس یکه بر سر آن بانو یخود را فرستاد. آن غلام، باگرز

هب و یبپردازد. وقت یو فداکار ی. مادرش روز عاشورا از مشوقان او بود تا به جانبازدیسدر عاشورا به شهادت ر زیام وهب ن فرزند

شوم که در رکاب  یم یراض یمادرش گفت: وقت ؟یشد یراض اینزد مادر برگشت و گفت: آ دن،یجنگ ی)پسر او( پس از مقدار

 ین علب نیبود که از سپاه حس یزن نیب، اولشد. ام وه دیتا شه دی. دوباره رفت و جنگیالسلام( به شهادت برس هی)عل نیحس

 در کربلا بود. دی( و تنها زن شه533)دیالسلام( به شهادت رس هی)عل

 عمرو بن جناده مادر

شد. خودش خدمت امام  دیساله بود. پدرش در حمله اول شه ازدهیامام، عمربن جناده  ارانیکربلا از  دیشه نیسن و سال تر کم

 یکرد. ول یکرد. امام مراعات حال مادرش را م یداد و او اصرار م ی. امام اجازه نمدیطلب دانیو اجازه مالسلام( آمد  هی)عل نیحس

 بروم و لباس رزم بر من پوشانده است. دانی(، مادرم دستور داده است که به م534)یامرتن یاو گفت: ان ام

ا بزرگ ب یا هیبا روح زیشهادت بود، پس از شهادت ن جهاد و ی( مشوق او برایبنت مسعود خزرج هیمادرش )بحر نکهیبر ا علاوه

السلام( افکندند. مادرش آن سر مطهر را برداشت  هی)عل نیمساله برخورد کرد. سپاه دشمن سر او را به طرف سپاه امام حس نیا

را  یا آن کسنور چشمم! سپس سر را پرتاب کرد و ب یقلبم، ا یشاد یپسرم! ا یکرد ادجه کویگفت: چه ن یو خطاب به آن م

زنان  مهیالسلام( مانع شد و او را به خ هی)عل نیآن بجنگد. امام حس لهیرا برداشت و حمله کرد که به وس مهیکشت، آنگاه چوبه خ

 (535برگرداند.)

 مسلم بن عوسجه همسر

( بود. السلام هی)عل دالشهدایس ارانیبود که در کربلا حضور داشت و از  عهیخلف، همسر مسلم بن عوسجه از زنان برجسته ش ام

شد، پسرش خلف آماده نبرد شد. امام از او خواست که به مراقبت از مادرش بپردازد، اما مادرش او  دیهمسرش مسلم شه یوقت



س شتافت و پ دانینخواهم شد. خلف به م یاز تو راض غمبر،یپسر پ یاریکرد و گفت: جز با  قیامام تشو یاریرا به جهاد در راه 

 (531.)تسیو گر دیسر او را به طرف مادرش پرتاب کردند، شجاعانه سر را برداشت و بوس ی. وقتدیبه شهادت رس انینما یاز جنگ

با شهادت جوانش، الهام بخش مادران  ستهیو هم برخورد مناسب و شا نید یاریفرزند به مبارزه در راه  قیهم در تشو ز،ین او

 ندارند. قهیاسلام، مضا یاری یفرزندان خود برا میاست که از تقد دیشه

 به حجاب و عفاف یبند یپا
آنان به حرمت ها و احکام الله و مراعات مسائل حجاب و  یبند یبارز حضور زنان در حماسه عاشورا، تعهد و پا یجلوه ها از

 عفاف است.

 از خانه رونیب یها تیلبا فعا یمبارزات و دفاع از حق، منافات یدهد که مشارکت زن در عرصه ها ینشان م ن،یچن نیا یحضور

 شود و متانت لازم مراعات گردد. تیرعا یعفاف و حدود اله میندارد، به شرط آنکه حر

 یحرمت یآنان ب میمتانت و عفاف بودند، هر چند سپاه کوفه به حر نیا یالسلام( در سفر کربلا، مناد هی)عل نیامام حس تیب اهل

و قداست حفظ حجاب و عفاف،  تیبر اهم یگرید لیپوشش قرار دادند، دل لیساو قهیکردند و در دوران اسارت، آنان را در مض

 شود: یاست. به چند نمونه اشاره م یلیتحم یها قهیو مض یاجتماع طیشرا نیدر بدتر یحت

تم انش سبا سخن وستهیو سخنور بود و در مدت اسارت پ غیبا فصاحت و بل یالسلام( که زن هی)عل نیالمومن ریکلثوم دختر ام ام

و  یکاروان اسرا را به کوفه وارد کردند، در جمع انبوه حاضران به سخن پرداخت و آنان را به خاطر سست یکرد، وقت یرا افشا م

آنان گرد آمده بودند. ام  یالسلام( نکوهش کرد. در بدو ورود به کوفه، مردم به تماشا هین )علیکردن امام حس یاریدر  یکوتاه

 :دیکش ادیکلثوم بر سر آنان فر

 (533)؟یحرم النب یمن الله و رسوله آن تنظروا ال ونیاهل الکوفه! اما تستح ای

 د؟یکن ینگاه م امبریکه به حرم و دودمان پ نیاز ا دیکن یاز خدا و رسول شرم نم ایمردم کوفه! آ یا

داد  دستور ادیرفت، ابن ز یخطر م میشد و ب یو ام کلثوم، بحران نبیحضرت ز یها یسخنران یاز آنکه اوضاع کوفه در پ پس

را هم بر آنان گماشت. مردم هم که آشفته حال و  یمسجد حبس کنند و ماموران هیهمسا یاز خانه ها یکیآنان را در آنان را در 

 زیز کنزد: ج ادیبلند فر یالسلام( با صدا های)عل نبیحضرت ز ستند،یگر یم یجمع شده بودند و عده ا شانیحال و پر شانیپر

 تیرعا یکار، هم برا نیشناسند(. ا ی( )و رنج اسارت را م538شده اند) ریهمچون ما اس زیبر ما وارد نشود، آنان ن یلد، کسبا ام و

 یالسلام( بود، هم جلب عواطف آنان که با سخت هی)عل نیحسو دختران امام  امبریپ هیچشم نامحرمان از ذر یعصمت و دور میحر

 کردند. یم یه بازماندگان شهدا، خوشرفتارآشناتر بودند و نسبت ب رانیاس یها

السلام( مطرح شده و به  هی)عل تیعمدتا هتک حرمت اهل ب ن،یام کلثوم و فاطمه بنت الحس نب،یحضرت ز یها یسخنران در

 و آله و سلم(، انتقاد شده است. هیالله عل ی)صل امبریپ میو ماموران با حرم و حر ینحوه رفتار وال

 وارد کنند که یو از او خواست که آنان را از دروازه ا دیام کلثوم، شمر را طلب ز،یالسلام( به شام ن هی)عل تیورود اهل ب هنگام

مطهر شهدا را دورتر نگهدارند  یباشد و سرها یمطهر شهدا را دورتر وارد کنند که اجتماع کمتر یباشد و سرها یاجتماع کمتر



 ینید یو آله و سلم( نگاه کنند. شمر، به لحاظ ب هیالله عل ی)صل امبریپ تیاهل ب کمتر به چهره داخته،آنها پر یتا مردم به تماشا

 (531را از دروازه ساعات وارد دمشق کرد.) رانیبرعکس خواسته او عمل کرد و اس قایدق یو خباثت ذات

رفت و از  جلو امبرند،یپرا شناخت که از دودمان  رانیاس ینقل شده است. سهل بن سعد وقت زین نهیاز زبان سک ینکته ا نیچن

سهل،  من ،یدار یو حاجت یکار ای: آدیالسلام( پرس هی)عل نیدختر امام حس نه،یگفت: سک ؟یستی: تو کدیاز آنان پرس یکی

برد، بگو جلوتر از ما حرکت کند تا مردم به نگاه کردن  یسر را م نیکه ا یدار زهین هفرمود: ب نهی. سکمیجدت رسول خدا یصحاب

 زهیو آله و سلم( چشم ندوزند. سهل بسرعت رفت و چهارصد درهم به ن هیالله عل یوند و به حرم رسول الله )صلآن مشغول ش

 (586دار داد، او هم سر مطهر را از زنان دوربرد.)

السلام( بود. آن حضرت در خطابه  های)عل نبیهتک حرمت و دفاع از حجاب، در سخنان حضرت ز نیبارزتر اعتراض به ا نمونه

 کرد، فرمود: رادیا دیزیکه در کاخ  یشور و افشاگرانه اپر

 تو کرامت یاست و برا یما خوار یبرا ،یشهر و آن شهر کشاند نیبه ا رانیکه ما را همچون اس نیهم یپنداشت ای! آدیزی ی... ا

 یول ،یپرده ها قرار داده ا خودت را در پشت زانیاز عدالت است که همسران و کن نیا ایزاده آزادشدگان فتح مکه! آ یاست؟ ... ا

 انشیچهره ها ده،یحرمت آنان را در یپرده ها ،یروانه کرده ا ر،یو آله و سلم( را به عنوان اس هیالله عل یدختران رسول خدا )صل

ها  نابایها و قلعه ها و ب یآن گونه که مردم شهرها و آباد ،یگردان یم یبه شهر یسلطه دشمنان از شهر ریرا آشکار ساخته و ز

 (586کنند؟...) یم شاچهره آنان را تما ک،ینگرند و دور و نزد یبه آنان م

و شوون مقدسات و  ینید یاز ارزش ها یعفاف و حجاب، نوع مینسبت به حر دیزیانتقادها از هتک حرمت حکومت  نگونهیا

 شد. یم دهیشن تیاهل ب یاست که از زبان اسرا یاله یحرمتها میحر

ها و تظاهرات ضد طاغوت  ییمایاسوه ها، هم در صحنه مبارزات و راهپ نیاز ا تیدر تبع ،یاسلام رانیاپاکدامن و شجاع  زنان

که از عاشورا آموخته  یخود را همراه با حفظ متانت و حجاب داشتند؛ درس یو اجتماع یاسیحضور فعال داشتند، هم حضور س

 ا دارد.و همه ج شهیهم یبرا ،که عاشورا به زنان جهان یامیبودند و پ

 یپرور  دیشه
که زن مسلمان نمونه، نه تنها از  دیآ یکه نقل شد، همچون مادر وهب، مادر عمروبن جناده، ام خلف و ... بر م یینمونه ها از

ر هاست و پس یمجاهدات و جانفشان نگونهیا یبرا یتابد، بلکه مشوق یبرنم یخدا رو نیو د دهیدر راه عق شیشهادت جوان خو
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و  دیالسلام( آن حضرت گرفتند. امام امت درباره بانوان رش هی)عل تیهل بو ا ینیحس یو افتخار به شهادت را از عاشورا یصبور

 فرموده است: یاسلام رانیدلاور ا



 در عصر ما ثابت کردند که در مجاهده، همدوش مردان بلکه مقدم بر آنانند. زنان
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 شاء الله  أن
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 (.36ص  ه،ینیصائص الحس... )الخنیاو اصبح ماثوما بقتل حس - یتیمن یو الر یملک الر اترک( 234

 .313، ص 44( بحارالانوار، ج 235

 .216، ص 6( عنصر شجاعت، ج 231

 .55، ص 65نور، ج  فهی( صح233

 .2و  6 هی( عنکبوت، آ238

 .25، ص 26نور، ج  فهی( صح231

 .56صالح، خطبه  ی( نهج البلاغه، صبح246

 .18، ص 4( مناقب، ابن شهر اشوب، ج 246

 .586، ص 6ج  عه،یالش انی( اع242

 .331، ص 36( بحار الانوار، ج 243

 .611( وقعه الطف، ص 244

 .31، ص 2ج  د،یمف خی( ارشاد ش245

 .311ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس241



 .234، ص 3ج  ن،یالامام الحس اهی( ح243

 .418ص  ن،یاربع ارتیالجنان، ز حی( مفات248

 .35 هی( نساء، آ241

 .11ص  ،یطوس خیش ،ی( امال256

 سوره توبه. 52 هی( مضمون آ256

 .31، ص 4( مناقب ابن شهر اشوب، ج 252

 .611 هی( آل عمران، آ253

 .666، ص 66نور، ج  فهی( صح254

 .311مقرم، ص  ن،ی( مقتل الحس255

 .311مقرم، ص  ن،ی( مقتل الحس251

 .414مقرم، ص  ن،ی( مقتل الحس253

 .383، ص 44( بحارالانوار، ج 258

 .23 هیحزاب، آ( ا251

 .513، ص 2ج  ر،ی( کامل ابن اث216

 .311، ص 44( بحارالانوار، ج 216

 .334( همان، ص 212

 .358ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس213

 .586، ص 6ج  عه،یالش انی( اع214

 .18، ص 4( مناقب، ابن شهر اشوب، ج 215

 .462ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس211

 .463( همان، ص 213

 .68، ص 2ج  ن،یالسبط ی( معال218

 .18، ص 4( مناقب، ج 211

 .288الاخبار، ص  ی( معان236

 .62، ص 45( بحار الانوار، ج 236

 .15، ص 1ج  ب،ی( التهذ232

 .211، ص 64نور، ج  فهی( صح233

 .663، ص 26( همان، ج 234

 .654، ص 65نور، ج  فهی( صح235

 .618، ص 26( همان، ج 231

 .318ص  ن،یوعه کلمات الامام الحس( موس233

 .635( نفس المهموم، ص 238

 .83، ص 45( بحار الانوار، ج 231

 .6332 ،ی، چاپ دوم، نشاط اصفهان12ص  ،یالااسرار، عمان سامان نهی( گنج286

 .263، ص 26نور، ج  فهی( صح286

 .51، ص 26( همان، ج 282

 .236، ص 68( همان، ج 283

 .245( تحف العقول، ص 284

 شود. دهیبلاء د لتیمومن و علت آن و فض یباب شدت ابتلا 611، ص 13( در بحارالانوار، ج 285

 .312(، ص دی، )چاپ جد6البحار، ج  نهی( سف281



 .یطوس خیش ی، به نقل از امام315( همان، ص 283

 .56، ص 41( بحار الانوار، ج 288

 .353مقرم، ص  ن،ی( مقتل الحس281

 .416ص  ن،یامام الحس( موسوعه کلمات ال216

 .66 هی، جمعه، آ46 هی( احزاب، آ216

 .315ص  ن،ی( موسعه کلمات الامام الحس212

 .464( همان، ص 213

 .485( همان، ص 214

 .433ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس215

 .566 - 561( همان، ص 211

 .631( وقعه الطف، ص 213

 (.642رضوانک )وقعه الطف، ص رحمتک و  یالله المعاد، اللهم ال ی( ال218

 (. 655 هیراجعون )بقره / آ هیقالوا انا لله و انا ال بتهیاذا اصابتهم مص نیالذ نی( و بشر الصابر211

 .34ص  د،یمف خی( ارشاد، ش366

 .461ص  ن،ی( موسوعه: کلمات الامام الحس366

 (. 61 هیدله، آ)مجا طانیفانساهم ذکرالله اولئک حزب الش طانیالش همی( استحوذ عل362

 .666 هی( توبه، آ363

 .418الجنان، ص  حی( مفات364

 .463و  462الجنان، ص  حی( مفات365

 .366، ص 2ج  ن،یالامام الحس اهی( ح361

 .666، ص 4نور، ج  فهی( صح363

 .36، ص 66( همان، ج 368

 .664، ص 65( همان، ج 361

 .15، ص 63( همان، ج 366

 .663، ص 26نور، ج  فهی( صح366

 .231، ص 4( همان، ج 362

 (.383، ص 44انفسهم کلمه المخلوق است: ج  ی)در بحارالانورا، بجا 231، ص 6ج  ،یخوارزم ن،ی( مقتل الحس363

 .633، ص 45( بحارالانوار، ج 364

 .331ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس365

 .328ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس361

 .283( همان، ص 363

 .631( وقعه الطف، ص 368

 (.513، ص 6ج  عه،یالش انیما ارادالله بنا، قلتلنا ام ظفرنا )اع رایخ کونیلارجوان  ی( ان361

 .462حضرت مسلم، ص  ارتیالجنان، ز حی( مفات326

 .463( همان، ص 326

 ششم(. ارتی)ز421السلام(، ص  هی)عل نیمطلقه امام حس ارتی( همان، ز322

 .661، ص 45 ( بحارالانوار، ج323

 .642، ص 61نور، ج  فهی( صح324

 .231( همان، ص 325

 ( غرر الحکم.321



 .314ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس323

 .656، ص 66( بحارالانوار، ج 328

 السلام( نسبت داده اند. هیاشعار را به امام سجاد )عل نیا ی. برخ446ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس321

 السلام( نسبت داده اند. هیاشعار را به امام سجاد )عل نیا ی. برخ446ص  ن،یه کلمات الامام الحس( موسوع336

 .418ص  ن،یاربع ارتیالجنان، ز حی( مفات336

 د.شو یم دهیو ... د نیمطلقه امام حس ارتیروز عرفه، ز ارتیمانند ز زین گرید یها ارتنامهی. در ز446شهدا، ص  ارتیالجنان، ز حی( مفات332

 ما کان منا تنافسا.... کنی(، اللهم انک تعلم انه لم ی)انتشارات اسلام 231( تحف العقول، ص 333

 (.321، ص 44لم اخرج اشرا و لا بطرا... )بحارالانوار، ج  ی( ان334

 .611( وقعه الطف، ابو مخنف، ص 335

 .331ص  ن،ی( موسوعه کلمات الحس331

 .311( همان، ص 333

 .314( همان، ص 338

 .666( وقعه الطف، ص 331

 .426ص  ن،یالجنان، آداب حرم مطهر امام حس حی( مفات346

 .41 هی( سبا، آ346

 .321، ص 44( بحارالانوار، ج 342

 .83، ص 45، بحار النوار، ج 666، ص 4( مناقب ابن شهر اشوب، ج 343

 .33، ص 3نور، ج  فهی( صح344

 .55، ص 65نور، ج  فهی( صح345

 .231، ص 63( همان، ج 341

 .15، ص 26( همان، ج 343

 بعقوب. نیعداله الصحابه، احمد حس هیالاسلام و نظر یف یاسیالنظام الس ؛یفارس نیاسلام، جلال الد یرجعتها ر . ک: انقلاب تکامل نیا نهی( در زم348

 .615، ص 33( بحارالانوار، ج 341

 ،ینیسو حماسه ح نیمحسن الام دیس عه،یلاعمال الش هیالبدع و الضلالات، کاشف الغطاء؛ التنز قمع یف ناتیالب اتیاز جمله ر . ک: الا نهیزم نی( در ا356

 .یمطهر دیشه

 السلام(. هی)عل نیامام حس گرید گرید یارتهایعاشورا و ز ارتی( همچون ز356

352 ) 

 و انما رماه من مهد له  -اذ رماه حرمله  فمارماه

  فهیالخل دی یو قوسه عل - فیمن جانب السق یات سهم

  یو مهجه النب نیبل کبد الد - یما اصاب سهمه نحر الصب و

 

 (.11ص  ه،ی)الانوار القدس

 .654، ص 45( بحارالانوار، ج 353

 .51ص  ،یزیتبر ریآتشکده، ن وانی( د354

 .283مقرم، ص  ن،ی( مقتل الحس355

 .43 هی( انفاق، آ351

 .615 هی( نساء، آ353

 .511ص ، 6ج  عه،یالش انی( اع358

 .13، ص 2ج  د،یمف خی( ارشاد، ش351

 .311ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس316



 .611ص  ن،یالعابد نیالامام ز اهی( ح316

 .665، ص 4( مناقب ابن شهر اشوب، ج 312

 . 353با قتل صبر، ر . ک: فرهنگ عاشورا، ص  ییآشنا ی( برا313

 .618، ص السلام( هی)عل نیالعابد نیالامام ز اهی( ح314

 .635السلام(، ص  هی)عل نیالعابد نیالامام ز اهی( ح315

 .242، ص 2ج  ،یخوارزم ن،ی( مقتل الحس311

 .635السلام(، ص  هی)عل نیالعابد نیالامام ز اهی( ح313

 .633السلام(، ص  هی)عل نیالعابد نیالامام ز اهی( ح318

 .683( همان، ص 311

 .266، ص 1نور، ج  فهی( صح336

 صالح. ی)خطبه قاصعه( نهج البلاغه، صبح 612و  226ز جمله: خطبه ( ا336

 .316ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس332

 و آله و سلم(. هیالله عل یمحمد رسول الله )صل 23و فرماندهان لشکر  انیجی( در جمع بس333

 .245( تحف العقول، ص 334

 .8، ص 45( بحارالانوار، ج 335

 .6332سال  ی( عاشورا331

 ودهم و .... ستمالی: اما الشراف الناس فقد اعظمت رشوتهم و ملئت غرائرهم، 634( وقعه الطف، ص 333

 .418ص  ن،یاربع ارتیالجنان، ز حی( مفات338

 .424السلام(، ص  هی)عل نی( موسوعه کلمات الامام الحس331

 (.صی)ترجمه با تلخ 238( تحف العقول، ص 386

 یمحمد رسول الله )صل 23لشکر  انیجیدر جمع فرماندهان و بس یالله خامنه ا هیرهبر معظم انقلاب، آ یخیمبسوط و تار یناز سخنرا ییها دهی( گز386

 (.25/2/31 ،یاسلام ی. )روزنامه جمهور 26/3/35و آله و سلم(، در  هیالله عل

 .68صالح، حکومت  ی( نهج البلاغه، صبح382

 .665، ص 68ج  د،یالحد ی( شر نهج البلاغه، ابن اب383

 .616، ص 6ج  ،یدامغان ی( شاگردان مکتب ائمه، محمد عالم384

 .231( تحف العقول، ص 385

 ان الباطل کان زهوقا. هی( اسراء، آ381

 .2265، ص 5( غرر الحکم، ج 383

 .8 هی( منافقون، آ388

 .23، ص 4نور، ج  فهی( صح381

 .ریکامل ابن اثبه نقل از  231ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس316

 .31، ص 2ج  د،یمف خی( ارشاد، ش316

 .633( همان، ص 312

 و آله و سلم(. هیالله عل یلشکر محمد رسول الله )صل انیجیدر جمع فرماندهان و بس ی( سخنان مقام معظم رهبر313

 ( همان.314

 .363، ص 4ج  ،یطبر خی، تار636( وقعه الطف، ص 315

 .211، ص 4ج  ،یطبر خی( تار311

 .363( همان، ص 313

 .682ص  6ج  ،یخاورزم ن،ی( مقتل الحس318

 .424ص  ن،یمطلقه امام حس ارتیالجنان، ز حی( مفات311



 .دیآمده است، مراجعه کن یمبحاحث زین دیاعتقا یامهایاز جمله در بخش پ ،یو رهبر تی( درباره موضوع ولا466

 .611، ص 66ج  عه،ی( وسائل الش466

 .58ص  23 ( بحارالانوار، ج462

 ( همان.463

 .233( وقعه الطف، ص 464

 .614ص  6( عنصر شجاعت، ج 465

 .442رجب، ص  مهیدر ن نیامام حس ارتیالجنان، ز حی( مفات461

 .32، ص 1الاحکام، ج  بی( تهذ463

 .31، ص 1ج  ب،ی( التهذ468

 .418ص  ن،یاربع ارتیالجنان ز حی( مفات461

 .633، ص 26نور، ج  فهی( صح466

 .216ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس466

 .328ص  44( بحارالانوار، ج 462

وجود دارد )ص  ریتعب نیوارث هم هم ارتی(. در ز333، 335، 358السلام(، )ص  هی)عل نیمطلقه امام حس ارتیمخصوص و ز ارتیالجنان، ز حی( مفات463

423.) 

 .351ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس464

 (.316ص  ن،یسلطانا جائرا... )موسوعه کلمات الامام الحس ی( من را465

 .383، ص 44( بحارالانوار، ج 461

 .31، ص 2ج  د،یمف خی( ارشاد، ش463

 .231، تحف العقول، ص 33، ص 666( بحارالانوار، ج 468

 .12، ص 2ج  د،یمف خی( ارشاد، ش461

 .431جب، ص السلام( در اول ر هی)عل نیامام حس ارتیجنان، ز حی( مفات426

 .681، ص 26نور، ج  فهی( صح426

 .616( همان، ص 422

 .658، ص 45( بحارالانوار، ج 423

 .664، ص 6( غرر الحکم )چاپ دان ش گاه(، ج 424

 .68 هیآ اء،ی( انب425

 .386، ص 44عنه )بحارالانوار، ج  یتناهیبه و آن الباطل لا  عملی( الاترون آن الحق 421

 .663( وقعه الطف، ص 423

 .513ص  ن،ی( موسوعه کلمات الحس428

 .316ص  ن،ی( وقعه کلمات الامام الحس421

 .316ص  ن،ی( موسوعه الامام حس436

 .286، ص 3ج  ر،ی( کامل، ابن اث436

 .331ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس432

 . 444 ،446، 425، 423، 468الجنان، صفحات  حیمختلف. ر . ک: مفات ،یها ارتنامهی( در ز433

 .444، 446، 425، 423، 468( همان، صفحات 434

 .62، ص 68نور، ج  فهی( صح435

 .66، ص 2نور، ج  فهی( صح431

 .53، ص 1( همان، ج 433

 .244الاسلام، حکمت  ضی( نهج البلاغه، ف438



 .231، ص 26نور، ج  فهی( صح431

 .611( وقعه الطف، ص 446

 .631 هی( آل عمران، آ446

 .35، ص 2(، ج دیمف خی)چاپ کنگره ش دیمف خی( ارشاد، ش442

 .348ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس443

 .21، ص 2( کشف الغمه، ج 444

 .16، ص 2ج  د،یمف خی( ارشاد، ش445

 .462ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس441

 .215مقرم، ص  ن،ی( مقتل الحس443

 .81، ص 4( مناقب، ابن شهر اشوب، ج 448

 .231ف العقول، ص ( تح441

 به .... عملیالاترون الحق لا  464، ص 5ج  ،یطبر خی( تار456

 .648، ص 65نور، ج  فهی( صح456

 .268، ص 2( همان، ج 452

 .336مقرم، ص  ن،ی( مقتل الحس453

 .162، ص 6ج  عه،یالش انی( اع454

 .443شعبان، ص  مهیدر شب ن نیامام حس ارتیالجنان، ز حی( مفات455

 .446السلام( در اول رجب، ص  هی)عل نیامام حس ارتیالجنان، ز حیات( مف451

 .566ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس453

 .161، ص 6ج  عه،یالش انی( اع458

 .225، ص 63نور، ج  فهی( صح451

 .453عاشورا، ص  ارتیالجنان، ز حی( مفات416

 .316ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس416

 .26 هی( قصص، آ412

 .588، ص 6ج  عه،یالش انی( اع413

 .321، ص 44( بحارالانوار، ج 414

 .266( وقعه الطف، ص 415

 .36، ص 2ج  د،یمف خی( ارشاد، ش411

 .462ص  ل،یمسلم بن عق ارتیالجنان، ز حی( مفات413

 .31، ص 1ج  ،یطوس خیش ب،ی( التهذ418

 .231( فرهنگ عاشورا، ص 411

 .231( همان، ص 436

 .261، ص 61نور، ج  فهی( صح436

 .16، ص 63، ج 63نور، ج  فهی( صح432

 .دیمطالعه کن یغیتبل ینظام یها کیمدخل تاکت لیقلم، ذ نیشده را به طور مستند و مشروح در فرهنگ عاشورا به هم ادی( نمونه ها و شواهد 433

 .653( وقعه الطف، ص 434

 .618، وقعه الطف، ص 335، ص 44( بحارالانوار، ج 435

 .465ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس431

 .165، ص 6ج  عه،یالش انی( اع433

 .36، ص 45، بحارالانوار، ج 163( همان، ص 438



 .83، ص 45( بحارالانوار، ج 431

 .83، ص 45( بحارالانوار، ج 486

 .311ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس486

 .611( وقعه الطف، ص 482

 .41، ص 2ج  د،یمف خی( ارشاد، ش483

 .361، ص 6( عنصر شجاعت، ج 484

 .233( وقعه الطف، ص 485

 .211( همان، ص 481

 .614، ص 6( عنصر شجاعت، ج 483

 .436، ص 3ج  عه،یالش انی( اع488

 .435السلام(، ص  هیحضرت عباس )عل ارتیالجنان، ز حی( مفات481

 ( همان.416

 .463ص  ل،یمسلم بن عق ارتی( همان، ز416

 .364، ص 4ج  ،یطبر خیتار (412

 .435حضرت عباس، ص  ارتیالجنان، ز حی( مفات413

 .436هفتم، ص  ارتیز ن،یمطلقه امام حس ارتیو ز 453در روز عرفه، ص  نیامام حس ارتی( همان، ز414

 .262، ص 1نور، ج  فهی( صح415

 .615، ص 26( همان، ج 411

 .53، ص 1( همان، ج 413

 .666( وقعه الطف، ص 418

 .46، ص 2ج  د،یمف خی( ارشاد، ش411

 .346ص  ن،ی( موسوعه کلمات الامام الحس566

 .481( همان، ص 566

 (.دی)فر ،ی( از قادر طهماسب562

 .11، ص 8نور، ج  فهی( صح563

 .633، ص 26نور، ج  فهی( صح564

 .63( پس از شهادت، ص 565

 .282( پس از شهادت، ص 561

 .331، ص 66ج  عه،ی( وسائل الش563

 .34طعمه، ص  ی( تراث کربلا، سلمان هاد568

 .سندهیها ر . ک: کربلا، کعبه دلها از نو نهیزم نی( در ا561

 .623ص  ،یو انقلاب مهد امیق مهی)ضم دی( شه566

 .346و  333، ص 82( بحارالانوار، ج 566

 ./466، ص 66ج  عه،ی( وسائل الش562

 .264، ص 65نور، ج  فهی( صح563

 ی( مقاله سنتها663، ص 6ج  د،یوفرهنگ عاشورا )چشمه خورش ینیموضوع را در مجموعه مقالات کنگره امام خم نیا رامونیه تر پ( بحث گسترد564

 .دیمطالعه کن یفرهنگ اسلام خیاز حماسه عاشورا و فرهنگ آن در تار یپاسدار یروشها ،یاگریاح

 .43 یدعا ه،یسجاد هی( صحف565

: اللهم و اعزبه مییگو یم یگرید ارتی( و در ز525الجنان، ص  حی. )مفاتکینب نیالسلام(: واظهر به د هیه امام زمان )علخطاب ب نیاسیآل  ارتی( در ز561
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