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 نخست سخن
عاشورا فصلی برای بازکاوی معیارهای عرفانی دین و شناخت میزان ارتباط انسان با فرهنگ جههاد 

وزد، در واقع بهتهرین و مقاومت است. آنگاه که با فرارسیدن ماه محرم، نسیم شهادت از کربال می
فرهنگ اسالم خهواهی زمان برای مراجعه به خود جهت سنجش میزان ارتباط فردی و اجتماعی با 

و ستم ستیزی است و این پویش راه آنانی است که برابر امپراتور زمان سر خهم نرهرده و سهنتهای 
اسالمی را زنده کردند. با همین معیار و بر اساس سخن بنیان گهاار نهضهت معا هر حسهینی در 

ههای دیگهر هاجتماعی مجالس عزاداری باالتر از همهه جنبهه  ( جنبه سیاسیایران )امام خمینی
شهود. ور  در دایره همین مفهوم، تعبیر می است، تا جایی که دعوت به گریه برای امام حسین

سهازی از حرکهت  بهرای سهیره زدن برگهای تاری  اسالم حرایت از کوشش فراگیر اهل بیهت
 را زدوده، بهه ا هل پها  پلیهدی ههاحسینی به عنوان برنامه زندگی اجتماعی انسان دارد تا آدمی، 

درباره عنصهر ههدایتگری در حرکهت حسهینی  خویش بازگردد. این معنا در سخن امام  اد 
َلَالَه»درخشد که:  می براسهتی ههر .« َو بََذَل ُمْهَجتَُه ِفیک ِلیْستَنِْقَذ ِعبَاَدک ِمَن الَْجَهالَِة َو َحیَرِة الضَّ

یابهد. هنما را شناخته و راه را میاندازه جامعه انسانی در ژرفای عاشورا وارد شود، به همان اندازه را
از سوی دیگر، واقعه عاشورا درس بزرگی برای تجربه تل  دنیاگرای ههدایت گریهز انسهان اسهت، 

اعتقادی در جهان اسالم بود و ایهن حاد هه آن ه  زیرا نتیجه این تفرر دنیا دوستی، انحراف اخالقی
فَََلَنُْدبَنَّک َصبَاحًا َو »فرمایهد: می هر روز در ر ای جد شهیدش قدر دردنا  بود که امام زمان

البته پس از انقالب اسالمی و بویژه در سالهای اخیر، خوشبختانه معرفهت حسهینی، بهه .« َمَساءً 
برکت فعالیتهای دینی، به یک شناخت فرهنگی بین المللی تبدیل شهده و امهروزه خیهل رهپویهان 

که روزگهاری در  اکنون، حسین بن علینمایند. از سراسر جهان رو به کربال می اهل بیت
ای جههانی تبهدیل غربت  حرای سوزان، ندایش در گلو ماند و به جایی نرسید، خهود بهه رسهانه

ای جههان، در نبهردی پیروزمندانهه، سهاالنه شده و فارغ از هیاهوهای شیطنت آمیز غولهای رسانه
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سنت االهی است کهه رراغهی کهه خواند؛ و این هزاران نفس پا  را از سرتاسر جهان به خود می
 نیابد. یایزد برفروزد هرگز خاموش

تبلیغی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ره توشه دیگهری از ه  به خواست پروردگار، معاونت فرهنگی
رود مبلغهان ارجمنهد و محتوای ویژه برای مبلغان ماه محرم را فراهم نمهوده اسهت کهه امیهد مهی

ب نماید. رویرر ا لی این ره توشه، تولید محتوای شایسته بهرای مخاطبان فرهیخته را به خود جل
انهد، سخنرانی با رهیافت بیان تاریخی در انتقال مفاهیم دینی است. نویسندگان مقاالت کوشهیده

ای تنظیم نمایند تا به  ورت کیفی بتواند، به عنهوان منبهری بها محتهوای جدیهد و محتوا را به گونه
ه  مبلغان گرامی را برآورده نماید و از سوی دیگهر متناسهب بها نیهاز فرهرینویافته، از یک سو نیاز 

فرهنگی زمانه، تدوین شده باشد. البته موضوعات طرح شده در ایهن فصهلنامه، نیازمنهد شهرح و 
بسطی متناسب با فضای تبلیغی از سوی مبلغان گرامی است. رویررد جهاد تبیین )جههاد زبهانی 

مقاالت مورد دقت نویسندگان قرار گرفته و رون مبلغان هستند کهه  در بیان معارف دینی( در همه
کنند، انتظهار تبلیغ می علی بن حسینپررم دارند و زیر  این قافله پویای حسینی را زنده نگه می

، این فر ت طالیهی را غنیمهت دانسهته، در دل مخاطهب رود، بنابر فرموده رهبر انقالبمی
 وارد شده و نفوذ نمایند.

 شود. توشه ا لی، ویژه خانواده و ویژه مناطق مشتر  تولید می امه ره توشه در سه قالب رهفصلن
 به ترتیب، به ترویج شهادت در قالب بیانیه گهام دوم  توشه ا لی رههای  ر مقالهد توشه اصلی: ره

ه  ، با بیان راهرارهای نشر فرهنهگ شههادت؛ تها یرات مخهرب اعتقهادیرهبر معظم انقالب
ریهزی در  امیه بر جامعه اسالمی بها رویرهرد روشهنگری، شهیوه برنامهه سیطره دولت بنی فرهنگی

سازی بر اساس گفتمان امام حسهین  با رویررد مدیریت زمان؛ ملت سبک زندگی امام حسین
طلبی؛ سرگاشت همراهان و جاماندگان از قافله حسینی بها رویرهرد  با رویررد رشد تراز شهادت

دگار در زندگی؛ روش تربیت اخالقی برای الگوگیری در تربیهت فهردی و های زو توجه به فر ت
شناسهی شههدای کهربال بها  ؛ جایگاه نماز در شخصهیتاجتماعی با رویررد سیره امام حسین

و نوادگانش بها ههدف بیهان نهوع  رویررد شناخت الگوی نماز؛ شرح زندگانی حضرت عباس
در عاشورا بها ههدف شهناخت  ام حسین؛ تحلیل خطبه امتربیت نسلی در میان اهل بیت

در کوفه با ههدف  ؛ شرح خطبه حضرت زینبهای هدایت فرری از نظر امام حسین مولفه
 یرگااری آن، با رویررد تبلیغ زنان در محرم، پرداخته شده أشناخت بعد اجتماعی خطبه و میزان ت

 است.    
 زی جایگاه خهانواده بهه تربیهت نسهل سا کوشد ضمن برجستهمیتوشه  این ره :ره توشه خانواده
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ره توشه خانواده به ترتیب به: جایگاه اجتماعی زنان در واقعهه های در مقالهحسینی، یاری رساند. 
های آموزش حجهاب بها  آفرینی بانوان در رخداد کربال؛ بررسی روش عاشورا با رویررد بیان نقش

ش محبهت در تربیهت فرزنهد بهه رویررد حفظ حجاب به عنوان پاسداشت شعائر عاشورایی؛ نقه
سازی اهل بیتی؛ تربیت اجتماعی فرزنهدان در بسهتر خهانواده بها  مثابه رویررد محوری در جامعه

؛ هدف شرح جایگاه خانواده در تربیت فرزندان بر اساس الگهوی سهبک زنهدگی اههل بیهت
گهی؛ نقهش رفتارشناسی تربیت دینی در خانواده شهدا به مثابه الگوههای اسهالمی پیشهرفت فرهن

های اجتماعی با هدف تقویت ُبعد خانوادگی تربیهت  آموزش خانواده در پیشگیری جرائم و آسیب
ریهزی بهرای  ها و فضای مجازی بر سالمت اجتماعی زنان با هدف برنامهه در جامعه؛ تا یر رسانه

 تربیت نسلی سالم از دریچه خانواده، پرداخته شده است.
 بهه  ره توشه مناطق مشتر  )مناطق شیعه و سهنی نشهین(های هدر مقال توشه مناطق مشترک: ره

از امت بزرگ اسالمی با رویررد وحدت اسهالمی؛ لهزوم  انتظارات حضرت مصطفی ترتیب،
شناخت فضای فرهنگی و بایسته های اجتماعی مناطق مشتر  نشین )شهیعه و سهنی نشهین( بها 

؛ جایگاه روزه عاشهورا در فرهنهگ رویررد شناخت فضای تبلیغی در راستای حفظ روحیه برادری
؛ شرح دیدگاه اهل سنت دربهاره اهل سنت شافعی با هدف، بیان عالقه شافعیان به امام حسین

رویررد احیای اندیشه مهدویت در میان اهل سنت؛ شناخت اقلیمها و انواع عزاداری اهل سهنت 
بهه شناسهی و پاسه  بهه در ایام ماه محرم با هدف تشریح فعالیتهای اهل سنت در ماه محرم؛ شه

پرسشهای دینی مطرح شده در مناطق مشتر  با تاکید بر یرپاررهه بینهی جامعهه اسهالمی؛ بیهان 
خاطرات تبلیغی در مناطق مشتر  با هدف الگوگیری مبلغان، پرداخته شده است. بار دیگهر بایهد 

، آن بیهتخدا را سپاس گفت که در ایران اسالمی، پیروان اهل سنت به مثابهه عاشهقان اههل 
ورزند که هم در فرهنگ نامگااری به نشانه تهیمن و تبهر  از سان به این خاندان وحی محبت می

 ال قل »نامهای یرایک اهل بیت بهره می برند و هم، هر گونه تقرب به اهل بیهت را مصهدا  آیهه 
 دانند.می «القربی فی المودة اال اجرا علیه اسالکم

ن ارجمند، از همه کسانی که در محتواسازی، انتشار و تهرویج در پایان ضمن سپاس از نویسندگا
کنند، بویژه حجت االسهالم و المسهلمین دکتهر مصهطفی آزادیهان رئهیس این فصلنامه تالش می

محترم تولید محتوای فرهنگهی و تبلیغهی و همرهاران گرانقهدر ایشهان  همیمانه تشهرر و تقهدیر 
 .نمایم می
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 اساس بیانیه گام دومترویج فرهنگ جهاد و شهادت بر 
 *مرضیه قنبری

ِه َفَلْن ُيِض َّ َأْعماَلُهْم »قال الله تعالی:  ِذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِ  اللَّ َو الَّ
َفها َلُهم َسَیْهِديِهْم َو ُيْصِلُح باَلُهم َة َعرَّ  1«َو ُيْدِخُلُهُم اْلَجنَّ

 مقدمه
ههای فهظ دیهن و احیهای ارزشترویج فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه اسهالمی افهزون بهر ح

اسالمی، موجب تزکیه نفس در جهت رسیدن به تقرب الهی است. شههادت در راه خهدا همهواره 
موردتوجه آیات و روایات بوده و خدای تعالی برای جهاد فی سبیل الله جایگاهی در ردیف ایمهان 

ِه َو َرُسوِلِه َو ُتجاِهُد »به خدا قرار داده است:  لُکْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ ِِ
ُُ ْْ ْمواِلُکْم َو َأ ََ ِه ِبل وَن ِفي َسِبیِ  اللَّ

تهان در راه ید و بها امهوال و جانهایهاوریمان بیبه خدا و رسولش ا 2؛ذِلُکْم َخْیٌر َلُکْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمون
« فهی سهبیل اللهه»و عبارت: « د.یز( بهتر است اگر بدانین برای شما )از هر رید؛ اینکخدا جهاد 

د در راه خهدا و یهبیانگر این است که جهاد باو   3کار رفتهست که بارها در مورد شهادت به قیدی ا
د باشهد. فرهنهگ یهط توحیش محهیا گشهایهد و یهد و دفاع از حق، راندن دشهمنان توحیبرای توح

گیری انقالب اسالمی دارد، که بهه تبهع آن، سهعادت و پیشهرفت شهادت  نقش  اساسی در شرل
و  اتیهاز آ یریهگ بر آن است با بههره یسعنوشتار  نیدر اتضمین خواهد نمود.  جامعه اسالمی را

اهمیت، ارزش و گام دوم انقالب،  هیانیدر ب یمقام معظم رهبر شاتیباتوجه به فرما زیو ن ات،یروا
 اهداف جهاد و شهادت بررسی شود.  

                                                           

 .ی تفسیر تطبیقیادکتر* 
برد! بزودی آنان را ههدایت نمهوده  ؛ و کسانی که در راه خدا کشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمی6-4 :. محمد1

 کند. کند؛ و آنها را در بهشت )جاویدانش( که او اف آن را برای آنان بازگو کرده وارد می الح میو کارشان را ا 
 .11 :.  فت2
 .41و20؛ توبه:72؛ انفال:76و95؛ نساء:190بقره:. 3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 . اهمیت جهاد و شهادت 1
یم ارزشهمند در تعهالیم اسهالمی اسهت کهه طلبهی ازجملهه مفهاهجهاد فی سبیل الله و شهادت

موردتوجهه بهوده و  موردتأکید آیات و روایات متعددی است. این فرهنگ از زمهان پیهامبراکرم
و استمرار و رواج یافت  آیات دال بر جهاد در راه خدا از موارد آن است. و در زمان معصومین
لَتر » ه: یهآ فضایل بسیاری درمورد شههادت و ایثهارگری بیهان شهده اسهت. در ْْ لَه ا ِملَن   ِإنَّ اللَّ
ه َة ُيقاِتُلوَن ِفي َسِبیِ  اللَّ نَّ َلُهُم اْلَجنَّ ََ ُهْم َو َأْمواَلُهْم ِب َِ ُُ ْْ خداوند از مؤمنان، جانهها 1؛... اْلُمْؤِمِنیَن َأ

ه:( در راه کهن گونهه یهه )در برابرش( بهشت برای آنان باشد؛ )به اکرده، کداری یو اموالشان را خر
دار و مؤمنان را فروشهنده یخداوند خود را خر ،«شوند... شته میکشند و ک نند، میک ار مییردا پخ

ن یهند، و در برابر اک داری میید: خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریگو رده، و میکمعرفی 
( بهه خهوبی ریَسب   یر )ف  یدهد. با توجه به تعب متاع، بهشت را به آنان می ه 

ه کهشهود  وشهن مهیل  اللَّ
رد یهگ یه در راه او  هورت مهکهوششها و مجاهدتهایی است کدار جانها و تالشها و یخداوند خر

 2فر و ظلم و فساد.کردن حق و عدالت و آزادی و نجات انسانها از رنگال کاده یعنی در راه پی
سهانی کمبر امبر!( هرگز گمان یای پ»)فرماید: خداوند متعال درمورد حیات بعد از مرگ شهدا می

انههد، و نههزد پروردگارشههان روزی داده  ه آنههان زنههدهرههشههته شههدند، مردگاننههد! بلکه در راه خههدا کهه
ان باعه  یهن بیها4این آیه بیانگر این است که عاقبت جهاد، زندگی اسهت نهه مهرگ. 3«شوند. می
شهود. ین در مورد شهدایشان و نیز موجهب شهو  بهه جههاد و آرزوی شههادت مهیت مؤمنیتسل
هن معنا را ا حاب ابایقت ایحق گر یدیرهنمودنهد و بهر   ربال درکهدر روز عاشورا در  عبداللَّ

سهیره امامهان  5شهدند.یتهر مه شهد، برافروختههیتر مه که هرره امر سختگرفتند تاجاییسبقت 
نمود عینی فرهنگ ایثار و شهادت است که تجلی کامهل آن در واقعهه عظهیم عاشهورا  معصوم

گزاران علمهی و  هیشروان علوم و معارف قرآنی و از پایاز پ نیبدالّله الحسشود. أباعمشاهده می
در راه  دثار جان و مال و زندگی خهویبا مبارزه، مجاهده و ا ه آن هستند. امامیعملی معارف عال

ن یهیر و تبیثهار مهال و نفهس را، عمهال تفسهیات ایهات جهاد و قتال و آیهجری، آ 61خدا در سال 
 6اند.نموده

                                                           

 .111 :. توبه1
 .148، ص8نمونه ، ج ریمرارم شیرازی، تفسنا ر . 2
 .169:.آل عمران3
 .147، ص2علوم القرآن، ، ج یسیوطی، اإلتقان فجالل الدین . 4
 .406-405،  ص3القرآن، ، ج ریتفس یف انیالب بیطیب، أط نی. عبدالحس5
 .147ص عهیطبقات مفسران ش ،یشیبخشا یقیعق می. عبدالرح6
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 ارزش شهید و شهادت. 2
ههای الههی سهربلند و شهادت در راه خدا شایسته بندگان ویژه الهی است که در ابتالی به آزمهون

ای پیروز درآیند. ترویج  فرهنهگ شههادت موجهب تربیهت و پیهدایش بنهدگان  هالح و شایسهته
 خداونهددارنهد. شان به خداوند متعال است و جز رضای الهی گهام برنمهیشود که تمام توجه می

ِه َفَلْن ُيِض َّ َأْعملاَلُهْم »در مورد ارزش شهید و شهادت فرمودند:  متعال ِذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِ  اللَّ َو الَّ
َفها َلُهم َسَیْهِديِهْم َو ُيْصِلُح باَلُهم َة َعرَّ شهته شهدند، که در راه خهدا کهسهانی کو 1؛َو ُيْدِخُلُهُم اْلَجنَّ

ارشهان را ا هالح کت نمهوده و یبهرد! بهزودی آنهان را ههدا ن نمهییب خداوند هرگز اعمالشان را از
ایهن  « ندک رده وارد میکه او اف آن را برای آنان بازگو کدانش( یند؛ و آنها را در بهشت )جاوک می

دهنهد و آبهرو و عهزت  ارهها جهان خهود را ازدسهت مهییره در پکهدانی است یآیات بح  از شه
نهد بلرهه ک نان است. خداوند نیز اعمالشان را هرگز نهابود نمهیمسلمین، مرهون ایثار و فداکاری آ

گر نیز در ادامهه بیهان یشگاه خدا محفوظ است. سه موهبت دیثارهایشان در پیها و ازحمات، رنج
ه هدایت میینموده است؛ خداوند آنها را به مقامات عال ه رنیگر ایکند. ده، فوز بزرگ و رضوان اللَّ

ت بهه یت و روحانینان خاطر و نشاط معنویآرامش روح، اطم؛ دینما یوضع حال آنها را ا الح م
ه رنین موهبت ایآخر ند.ک ش دعوت مییافت خویبخشد و در جوار رحمتش آنها را به ض آنها می

   2ند.ک دانش وارد مییآنها را در بهشت جاو
اقهع شان است که مشمول رحمهت الههی ودرحقیقت این آیات بیانگر حال شهدا بعد از شهادت

رسند و خداوند متعال گناهانشهان را عفهو نمهوده، شوند، به سعادت ابدی و کرامت آخرت میمی
خداوند متعال در جای دیگهر شههدا را بهه رحمهت و رضهای  3شوند.مورد مغفرت الهی واقع می

ُهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َو ِرْضوا»دهد: های بهشتی مژده میالهی و نیز باغ ُرُهْم َربُّ اٍت َلُهْم ِفیها ُيَبشِّ ٍن َو َجنَّ
ِعیٌم مق ی از یش(، و باغههایت )خهویه خهود، و رضهایپروردگارشان آنها را به رحمتی از ناح4؛میَْ

لُرُهْم » .«ه در آن، نعمتهای جاودانه دارنهد کدهد  بهشت بشارت می بشهارت مقابهل انهاار « ُيَبشِّ
افر و فاسهق و مخهالف اسهت. کهاست و اناار از برای  ین  الح متقیاست بشارت از برای مؤمن

ُهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنهُ » درواقهع خداونهد متعهال  5ر رحمت داللت بر عظمهت و بزرگهی او دار.ریتن« َربُّ
هها ه در آنکهی یههادهد؛ بهشتواسطه رحمت و مهر خود به رضوان در آخرت آنان را مژده می به

                                                           

 .6-4 :. محمد1
 .404-403،  ص21ج همان، . مرارم شیرازی، 2
 .226، ص18، ج، المیزان فی تفسیر القرآن الرریم. طباطبایی3
 .21 :وبه. ت4
 .196، ص6القرآن ، ج ریتفس یف انیالب بیطیب، أطعبد الحسین . 5
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 1د.داننیشه در آن جاوینشدنی است و همی دائمی و تمامیها نعمت

 اهداف جهاد و شهادت. 3

 شود:  جا به برخی از آنها اشاره می جهاد در راه خدا دارای اهداف متعالی است که در این
  طلبی عدالت. 1/3

لُدوا »در آیهه: . خداونهد کن نمودن فساد در زمین است هدف از جهاد در راه خدا ریشه  ِِ
ُْ َو ال ُت

ْرِض َبْعَد ِإْصالِحها َو اْدُع  لِنینِفي اْْلَ ِِ ِْ لِه َقِريلٌ  ِملَن اْلُم و در  2؛وُه َخْوفًا َو َطَمعًا ِإنَّ َرْحَمَت اللَّ
د بهه یهتها، و امیم از مسهئولید! )بهیهد بخوانیم و امید، و او را با بینرن پس از ا الح آن فساد نیزم

هرگونهه فسهاد و تبهاهی در ؛ «است کاران نزدیکورنید( زیرا رحمت خدا به نیکی ررحمتش. و نی
دسهتور بهه  ین را بعد از انجام ا الحات در آن، رد نموده است. درحقیقت خداوند در این آیههزم

بهاره مقام معظم رهبری در ایهن 3دهد.می  ن ساختن ظلم از میان آنانک ا الح امور مردم، و ریشه
 رنین فرمودند:

ی  اسهی، تهودهعدالت و مبارزه با فساد الزم و ملزوم یردیگرنهد؛ فسهاد اقتصهادی، اخالقهی و سی
زننده بهه  ی ویرانگر و ضربه ی حرومتها عارض شود، زلزله ررکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه

ترین حرومهت تهاری   ی مال و مقام و ریاست، حّتی در َعَلهوی وسوسه ...مشروعّیت آنها است؛ 
یهد در کسانی را لغزاند، پس خطر ُبهروز ایهن تهد المؤمنین  یعنی حرومت خود حضرت امیر

زیسهتی  ی زههد انقالبهی و ساده جمهوری اسالمی هم کهه روزی مهدیران و مسهئوالنش مسهابقه
میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میرند که دستگاهی کارآمد با نگهاهی تیهزبین و 

بهویژه معنای واقعی با فساد مبارزه کند،  گانه حضور دائم داشته باشد و به رفتاری قاطع در قوای سه
 4های حرومت. در درون دستگاه

لَه ُذو » »آیه: فرماید:  خداوند می ْرُض َو لِکلنَّ اللَّ َدِت اْْلَ َِ َُ اَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َل ِه النَّ َو َلْو ال َدْفُع اللَّ
رد، زمین را ک اگر خداوند، بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی 5؛َفْضٍ  َعَلی اْلعاَلِمیَن 

خداونهد متعهال از نظهر « گرفت، ولی خداوند نسبت به جهانیان، لطف و احسان دارد د فرامیفسا
                                                           

 .24، ص5القرآن، ، ج ریتفس یف انیجمع البم طبرسی،فضل بن حسن . 1
 .56 :. اعراف2
 .160، ص8القرآن، ، ج ریتفس یف زانیطباطبایی،الممحمد حسین . 3

4. https://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=44368 
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وسهیله انسهان بها فضل خود حس جلب نفع و دفع ضرر را در نهاد بشر به ودیعت نهاده تها بهدین
 1هرره مخالف مصالح فردی و یا اجتماعی او باشد، در مقام جنگ بر آمده و به ستیز قیام نمایهد.

ه در جهان پیوسته اعمال زور الزم اسهت، بایهد متجهاوز را دفهع کت آیه بیانگر این است در حقیق
نیهاز  ار بهردن زور بهیرهه اخهال  و تربیهت انسهانها را از بکرد؛ در عمر دنیا روزی نخواهد بود ک
 خداوند متعال از اهداف مجاهدت را دفع شر و فتنه و برپایی عدالت معرفی نمهوده اسهت:2ند.ک
هَو قاِتلُ » يُن ِللَّ ی ال َتُکوَن ِفْتَنٌة َو َيُکوَن الدِّ نید! تا فتنه )و بهت پرسهتی، و کار رو با آنها پی 3؛وُهْم َحتَّ

این آیه بیانگر این است که ههر « سلب آزادی از مردم،( باقی نماند؛ و دین، مخصوص خدا گردد.
هها گونه فتنهجاهدت اینای در جایی مانع پیشرفت دعوت و رسالت حق شد، باید با مزمانی فتنه

 را از میان برد.
هایی کهه ههر های آنان نموده است تا فتنهآیات دعوت به جهاد در برابر دشمنان برای براندازی فتنه

مقام معظهم رهبهری در اهمیهت عهدالت در جامعهه اسهالمی 4اندازند، خاتمه یابد.روز به راه می
های الهی است و در جمههوری ی بعثت  همه ی های اّولّیهعدالت در  در هدفرنین فرمودند: 

بنابراین از اههداف جههاد در راه خهدا و شههادت،  5.اسالمی نیز دارای همان شأن و جایگاه است
کن نمودن فساد در زمین است که باید با ترویج ایهن فرهنهگ، در برقهراری برپایی عدالت و ریشه

 بیشتر عدالت در جامعه تالش نمود.
 آزادی و استقالل روحیه تقویت. 2/3

یابی بهه آزادی منهوط بهه تأکید دین اسالم بر آزادی و حریت انسان از بندگی غیر خداست. دست 
حفظ حقو  انسانی افراد در جامعه است و برای اسهتقالل و آزادی بایهد مجاههدت نمهود. امهام 

دوسهتان  ه خدا آن را به رویکجهاد در راه خدا، دری از درهای بهشت است، »فرمودند:  علی
سهی کم و سپر مطمئن خداوند است، رجهاد، لباس تقوا و زره مح مخصوص خود گشوده است.

پوشاند، و درار بال و  ند، خدا لباس ذّلت و خواری بر او میک  ه جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک
گهردد، دل او در پهرده گمراههی مانهده و حهق از او روی  و ذلیهل مهی کورهکشود و  مصیبت می

                                                           

 .273، ص2قرآن، ج ریانوار درخشان در تفس،حسینی همدانیمحمد . 1
 .466، ص1ج،   یاحسن الحد ریقرشی، تفسعلی اکبر . 2
 .193 :. بقره3
 .75، ص9، جهمانطباطبایی، محمد حسین . 4

5. https://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=44368 
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مقهام معظهم  1«وم و از عهدالت محهروم اسهت.رجهاد، به خواری مح  گرداند؛ به جهت تر می
 رهبری رنین فرمودند: 

گر جههان  های سهلطهاستقالل مّلی به معنی آزادی مّلت و حرومت از تحمیل و زورگویی قدرت
اد ی افهر گیری و عمل کردن و اندیشیدن بهرای همهه معنای حّق تصمیم است و آزادی اجتماعی به

ی الههی بهه  اند و ایهن ههر دو عطّیهه ی ارزشههای اسهالمی جامعه است؛ و این ههر دو از جملهه
ها موّظف بهه تهأمین ایهن دو ها به مردم نیستند. حرومتکدام تفّضل حرومتیند و هیچ ها انسان

جههاد  اند، مّلت ایران با دانند که برای آن جنگیدهاند، منزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر می
ی آنها است. استقالل و آزادی کنونی ایران اسهالمی، دسهتاورد، بلرهه  ی خود از جمله ساله رهل
های رفیهع  آورد   دها هزار انسان واال و شجاع و فداکار است؛ غالبًا جوان، ولی همه در رتبه خون

و بعضًا مغرضهانه،  لوحانه های ساده ی انقالب را با تأویل و توجیه ی طّیبه انسانّیت. این  مر شجره
 2 توان در خطر قرار داد.نمی

خهواهی و نیهز آزادی خداوند متعال در قرآن کریم یری از اهداف شهادت و جهاد را روحیه آزادی
ین»مستضعفان دانسته است و ذیل آیه:  ُِ َتْضَع ِْ ِه َو اْلُم ررا در 3؛َو ما َلُکْم ال ُتقاِتُلوَن ِفي َسِبیِ  اللَّ

ار رهانهد، پی ه )به دست سهتمگران( تضهعیف شهدهکانی کودکاه( مردان و زنان و راه خدا، و )در ر
تحریک و تشویق به جهاد و قتال برای آزادی هر انسهان مستضهعف و نهاتوانی نمهوده  ،«نیدک نمی

خهواهی از تقویت روحیه استقالل و آزادی 4اند.است که به دست کفار به استضعاف کشیده شده
و مقاومت در برابر سلطه بیگانگان است که موجب جههاد در راه رسهیدن عوامل مؤ ر در پایداری 

 های واالی اسالم خواهد شد.به آرمان
 ملی عزت تقویت. 3/3

عدم حساسیت نسبت بهه قهوانین  های دینی به حدی است که امام علیاهمیت حفظ ارزش   
نها و قهوانین الههی شرسهته بینید پیمامی»های انسانی را مامت نمودند و فرمودند: الهی و ارزش

کهه اگهر تعههدات پهدارنتان نقهد گهردد، ناراحهت مهی آیید درحالیشده است اما به خشم نمی
  مقام معظم رهبری در اهمیت عزت ملی رنین فرمودند: 5«شوید.
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هایی از ا هل عهزت هسهتند.  عّزت مّلی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن: این هر سه، شاخه
ی ظهورنهد: تحهّر    هایی است که تحّقق یافته یها در آسهتانه ز شاهد پدیدهی جهانی، امرو  حنه

ی آمریرها و  هیونیسهم؛  جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه
گیهر شهدن همرهاران خهائن آنهها در  و زمین غهرب آسهیا ۀمنطق های آمریرا در شرست سیاست

اسی جمهوری اسالمی در غرب آسهیا و بازتهاب وسهیع ی سی منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانه
آن در سراسر جهان سلطه. دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها بها دّقهت حفهظ 

نشینی نرند؛ از تهدیهدهای پهوآ آنهان  و مّلی خود، یک گام هم عقب های انقالبیارزش کند؛ از
در نظههر داشههته باشههد و حریمانههه و حال، عههّزت کشههور و مّلههت خههود را  نهراسههد؛ و در همههه

 1جویانه و البّته از موضع انقالبی، مشرالت قابل حّل خود را با آنان حل کند. مصلحت

 معنویت تقویت. 4/3

در فرهنگ اسالمی، انگیزه الهی برای کسب رضای خدا شاخصه ا هلی در رسهیدن بهه کمهال و 
بسهتگی بهه زخهارف شود، دلره موجب سلب معنویت از انسان میتقویت معنویت است و آن

در تو هیف  که در حدیثی از امام  هاد رناندنیوی و تعلقات قلبی به امور مادی است؛ هم
اولیای الهی( زهد از دنیا اختیار کردند تا دلشان بهرای آخهرت فهارغ »وارستگان رنین آمده است: 

ههای معنهوی کردن ارزشدر بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، معنویت به معنی برجسته 2«.شود
از قبیل: اخالص، ایثار، توّکل، ایمان در خهود و در جامعهه اسهت، و اخهال  بهه معنهی رعایهت 

هایی رون خیرخواهی، گاشهت، کمهک بهه نیازمنهد، راسهتگویی، شهجاعت، تواضهع،  فضیلت
ی  ی همهه دهنهده اعتماد به نفس و دیگر خلقّیات نیرو است. ایشان معنوّیهت و اخهال  را جهت

انهد و قائلنهد معنویهت و های فردی و اجتماعی و نیاز ا هلی جامعهه دانسهتهها و فّعالّیتکتحر
آورد که نیازمند جهاد و تالش و  اخال  هرره بیشتر در جامعه رشد کند، برکات بیشتری به بار می

هها رفتهار اخالقهی و سازی  حیح در جامعه است. در درجهه اول بایهد خهود انسهاننیز فرهنگ
را بهرای رواج آن در جامعهه فهراهم نماینهد. تقویهت   داشته باشند، و در درجهه دوم زمینههمعنوی 

 مقام معظم رهبری فرمودند:  معنویت در جامعه نیازمند همراری نهادهای اجتماعی است.
ای رشهمگیر افهزایش داد. ایهن  گونههباید عیار معنوّیت و اخال  را در فضای عمومی جامعه بهه

از پیهروزی  رفتار و منش حضهرت امهام خمینهی در طهول دوران مبهارزه و پهس  ی مبار  را پدیده
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از ههر ریهز رواج داد. رویرهرد دینهی و اخالقهی در جمههوری اسهالمی، دلههای  انقالب، بیش 
ویژه جوانان را مجهاوب کهرد و فضها بهه سهود دیهن و اخهال  دگرگهون شهد. مستعد و نورانی به

ی  از جملهه دفهاع مقهّدس، بها ذکهر و دعها و روحیهههای جوانان در میدانهای سخت مجاهدت
برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای  در اسالم را زنده و نمایان در برابر رشم همه نهاد. پهدران 

های گونهاگون جههاد  ی دینی از عزیزان خهود کهه بهه جبههه و مادران و همسران با احساس وظیفه
رو  ی آنهان روبهه دیده آلهود یها جسهم آسهیب یرر خونشتافتند دل کندند و سپس، آنگاه که با پ می

   1شدند، مصیبت را با شرر همراه کردند.
شهود و روحیه شجاعت برگرفته از ارتباط با خداوند متعال است که موجب نگرش توحیهدی مهی

 باع  فداکاری و شهادت در راه رضای الهی خواهد شد.
 قویت اراده ملیت. 5/3

تحول جامعه دارد و پایداری و مقاومت بهرای رسهیدن بهه ههدف، اراده یک ملت نقش مؤ ری در 
در و هف خهود در پایهداری و  موجب ازبین رفتن موانع و مشرالت خواهد شد. امهام علهی

سوگند به خدا اگرتمام عرب به جنگ بها مهن بپهاخیزد، هرگهز در »اراده قاطعشان رنین فرمودند: 
ا همین روحیه مقاومت و اراده بهاال در خطهاب ب امام 2« حنه نبرد به آنها پشت نخواهم کرد.

 به یاران که از اراده ضعیفی برخوردار بودند، رنین فرمودند:
گویید هوا گهرم اسهت؛ مهلهت ده تها دهم، میسوی دشمن میوقتی در تابستان فرمان حرکت به

سهت. گویید هوا خیلی سهرد ادهم، میسوز گرما بگارد، و آنگاه که در زمستان فرمان جنگ می
   3خدا سوگند از شمشیر بیشتر گریزانید.کنید. بهوقتی شما از گرما و سرما فرار می

 مقام معظم رهبری در تقویت اراده ملی فرمودند: 
انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلهوی و قاجهار بشهّدت 

ت سهریع قهرار گرفهت؛ در گهام نخسهت، تحقیر شده و بشّدت عقب مانده بود، در مسیر پیشهرف
ی  تبدیل کهرد و عنصهر اراده ساالری مردم رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حرومت مردمی و

جانبه و حقیقی اسهت در کهانون مهدیرّیت کشهور وارد کهرد؛  ی پیشرفت همه  مایه مّلی را که جان
و بهاور ممها   کهرد؛ روحیهه ی مهدیرّیت دار ا هلی حهوادو و وارد عر هه آنگاه جوانهان را میهدان
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 هورت یهک مسهیر ترویج فرهنگ ایثار و شههادت بایهد بهه «توانیمم را به همگان منتقل کرد. می
هها بگهارد و بهه تربیت دینی ترسیم شود تا فرد برای دسترسی به مقامات عالیهه دیهن، از سهختی

 1مطلوب خود برسد و این نیازمند تقویت روحیه خودباوری در انسان است.

 اسالمی الگوهای ایجاد. 6/3

ِه  »خداوند متعال در مورد جایگاه شهدا رنین فرموده است:  ِذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِ  اللَّ َبنَّ الَّ َِ ِْ َو ال َت
ِهْم ُيْرَزُقون شهته که در راه خهدا کهسهانی ک)ای پیامبر!( هرگز گمهان مبهر 2؛َأْمواتًا َبْ  َأْحیاٌء ِعْنَد َربِّ

عبهاس از ابهن «شهوند. انهد، و نهزد پروردگارشهان روزی داده مهی ه آنان زندهرشدند، مردگانند! بل
شهته که در آن رهارده نفر از مسهلمانان کشتگان جنگ بدر است که این آیه درمورد کروایت شده 
ه کخداوند با نزول این آیه فرمود: آنان  3«.فالنی مرد»گفتند:  شد، میشته ميکه ک کشدند و هری

شته شدند، درحقیقت زندگانی در قهرب پروردگهار خهود، و کراه خدا به جهاد به خلوص نیت در 
  4مقرب بارگاه او هستند که به نعمتهای سبحانی، روزی داده شوند.

شناخت الگوهای گاشته جهت ترویج فرهنگ ایثهار و شههادت از اهمیهت بسهزایی برخهوردار   
انقهالب اسهالمی بهه ایهن مههم اشهاره  رنانره مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام دوماست؛ هم

های استوار در آینده، باید گاشته را درست شهناخت و از برای برداشتن گام»اند و فرمودند: نموده
جای حقیقت خواهند نشسهت و ها بهها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ تجربه

 5«آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهدگرفت.
ه در برابهر ایشهان بهه شههادت ک ه و بررسی تاری  پرافتخار اسالم و ا حاب پیامبراکرممطالع

انگیهز آن در رهبهری و ههدایت جامعهه عهرب  رسیدند، بیانگر عظمت رهبری قرآن، و ا ر حیهرت
مال کاست. قرآن کریم جامعه عصر جاهلی را از زندگی منحط جاهلی به اعالترین مرحله علم، 

ه در راه دیهن و اههداف کهطهوریبه آنان درس ایثار و از خودگاشتگی داد؛ بهه و انسانیت رساند و
ردنهد، در مهرگ فرزنهدان و ردادن مهال و جهان نتهرین اعتنهایی بهه از دسهت کورکعالیه انسانی 

بنابراین شناخت گاشهته و آیهات دال بهر  6ترین اندوه و تأسفی بر خود راه ندادند. کورکهمسران 
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موجب تصحیح نگرش انسان به این امر مقدس شده و باعه  تشهویق و عظمت شهادت و ایثار، 
 های انسانی خواهد شد.تحریک برای احیای ارزش

 فهرست منابع
 قرآن کریم، ترجمه نا ر مرارم شیرازی

 نهج البالغه، محمد دشتی
 ش.1363راپ اول، تهران: میقات، تفسیر اثنی عشری، عبدالعظیمی، حسین، حسینی شاه  .1

  .1404راپ  اول، تهران: لطفی،  انوار درخشان در تفسیر قرآن،نی، محمد، حسینی همدا .2

  .1390راپ اول، تهران: کتابفروشی اسالمیه،  تفسیر خسروی،خسروانی، علیرضا،  .3

 .ش1382راپ اول، تهران: وزارت ارشاد،  بیان در علوم و مسائل کلی،خوئی، سیدابوالقاسم،  .1

  .1421راپ دوم، بیروت: دارالرتال العربی،  القرآن، ، اإلتقان فی علومالدینسیوطی، جالل .2

قم: دفتر انتشهارات اسهالمی وابسهته بهه جامعهه  ،راپ دومالمیزان فی تفسیر القرآن، حسین، محمد طباطبایی،  .3
  .1390مدرسین، 

 ش.1372، راپ سوم، تهران: نا رخسرو، مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن، بنطبرسی، فضل .4

 ش.1369راپ دوم، تهران: اسالم،  أطیب البیان فی تفسیر القرآن،ین، طیب، عبدالحس .5

 ش.1387راپ رهارم، قم: نوید اسالم، طبقات مفسران شیعه، عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم،  .6

 ش.1375راپ دوم، تهران: بنیاد یعثت،  تفسیر احسن الحدیث،اکبر، قرشی، علی  .7

اکبر غفاری؛ محمهد آخونهدی، رهاپ رههارم، تههران: دار علی الکافی،کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحا ،  .8
  .1407الرتب اإلسالمیة، 

 ش.1371تهران: دارالرتب االسالمیه،  تفسیر نمونه،ارم شیرازی، نا ر، رم .9

رهاپ اول، تههران، هسهتی نمها،  آفاق تفسیر مقاالت و مقووالتی در تفسویر وهو،وی،راد، محمد علی، مهدوی .11
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 امیه جنایات فکری بنی
 *علی خادمی والمسلمین االسالم حجت

وْا » قال الله تعالی: ًرا َوَأَحلُّ ُْ ِه ُك ْعَمَت ٱللَّ ِْ ُلوْا  ِذيَن َبدَّ َأَلْم َتَر ِإَلی ٱلَّ
 1«َقْوَمُهْم َداَر ٱْلَبَوارِ 

 مقدمه

واقعهه حهره، قیهام تن حرومت کردنهد. واقعهه عاشهورا،  14ساله امویان،  90در دوران حرومت 
عباس، از وقایع مهم دوران  ، جنگ مرج راهط و قیام بنیزبیریان، قیام مختار، قیام زید بن علی

هایی همچون تبدیل نظام خالفت به نظام  امیه است. حرومت امویان دارای شاخصه خالفت بنی
ویژه  بر رعیهت بههعدالتی و ستم  آمیز با غیر عرب و موالی، بی استبدادی مورو ی، برخورد تبعید

مخالفان، قداست بخشیدن به خلیفه و دستگاه خالفت، تقویت و ترویج جبرگرایی و حمایهت از 
امیه به جای مانده است، نشأت  مرجئه بود. آ ار مخرب اعتقادی و دینی فراوانی که تا امروز از بنی

لِذيَن »ه آیهه دربهار گوید: از امهام  هاد  سعید می هاست. عمرو بن  گرفته از همین شاخصه الَّ
راً  ُْ ْعَمَت اللِه ُك ِْ ُلوا  ما معتقدیم کهه »گفتم: «. گویید؟ شما در مورد آن ره می»پرسیدم. فرمود: « َبدَّ

آری! تمهام، قریشهی هسهتند. »فرمهود: «. هسهتند  مغیره امیه و بنی بنی ،نابرار قریش  ها دو قبیله آن
یش را بر عرب فضیلت داده و نعمت خود را خداوند پیامبرش را مخاطب قرار داد و فرمود: من قر

ها نعمت مرا ]به کفهر  تبهدیل و  ها مبعوو کردم، ولی آن ها ارزانی داشتم و پیامبرم را میان آن بر آن
 پردازیم. امیه می در این مجال به برخی جنایات فرری بنی 2«.پیامبرم را ترایب کردند

                                                           

 .آموخته سطح رهار حوزه علمیه قم دانش* 
آیا ندیدی حال مردمی را که نعمت خدا را به کفر مبهدل سهاختند و )خهود و( قهوم خهود را بهه دیهار : »28. ابراهیم: 1

 «.سپار کردند؟هالکت ره
 . 218، ص 9، ج بحاراألنوار . محمدباقر مجلسی،2

 ویژه مبلغان فصلنامه علمی ـ تخصصی

 ـ شماره دهم 1444ـ محرم  1401تابستان  
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 . ترویج جبرگرایی 1
گردد؛ هنگهامی کهه برخهی  باز می خدا بر در اسالم، به عهد رسولمتأسفانه سابقه اعتقاد به ج

، موجهب خدا کردن از جنهگ و تنهها گااشهتن رسهولبرای اینره فرار  یاران نزدیک پیامبر
استفاده کردند و گناه کبیره فرار از جهاد را به « جبر»شان نشود، از حربه  نابودی موقعیت اجتماعی

انگیزی  تسنن، جریهان شهگفت حدو معروف و مورد اعتماد اهلخداوند نسبت دادند. بخاری، م
 کند:  را از ابوَقتاده نقل می

پراکنهده  در روز جنگ حنین، مسلمانان جز تعداد اندکی پا به فرار گااشتند و از اطراف پیامبر
برخورد کهردم کهه  خدا شدند. من نیز میان فراریان بودم که ناگاه به یری از یاران نزدیک رسول

گونهه شهدند و حجهت خهدا را رهها  و نیز میان مردم فراری بود. گفتم: مردم را رهه شهده کهه اینا
 1کردند؟ در پاس  گفت: أمر الله.

وفا شدند و دست از حمایت از اسهالم و یعنی آنان معتقد بودند خواست خداوند بود که مردم بی
یه، خالفت را به پادشاهی تبهدیل و ام گاه که شجره خبیثه و ملعونه بنی برداشتند. آن پیامبر خدا

 با تمام قدرت نابودی اسالم را وجهه همت خود کردند، همان اعتقاد سابق را نشر و ترویج دادند.
 امیه برای ترویج جبر هایی از تالش بنی . نمونه1/1

امیه برای اشهاعه جبرگرایهی در میهان  های متعددی از تالش سردمداران بنی  فحات تاری  نمونه 
کند. برای مثال معاویه در پاس  به اعتراض برخی افهراد بهه جانشهینی  های مردم را روایت می هتود

  2یزید، قضای الهی را مطرح کرد و آن را به خدا نسبت داد.
و یارانش بهه  امیه، نسبت دادن قتل سیدالشهداء یری دیگر از اسناد ترویج جبرگرایی توسط بنی

 در این باره آمده است:  ست. در روایتی از امام  اد الله و یزید اخداوند توسط عبید
بر یزید وارد شد، یزید نگاهی به آن حضهرت کهرد و خطهاب بهه  هنگامی که علی بن حسین

َبْت َأْيِديُکْم   َو ما َأصاَبُکْم »ایشان این آیه را خواند:  َِ هر مصیبتی که بهه شهما  3؛ ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبما َك
تأکید کرد که این آیه شامل مها  امام سجاد«. اید ه انجام دادهکلی است رسد، به خاطر اعما می

لُکْم ِإالَّ ِفلي »شود و این آیات را تالوت فرمود:  نمی ِِ
ُُ ْْ ْرِض َو ال ِفي َأ ما َأصاَب ِمْن ُمِصیَبٍة ِفي اْْلَ

یٌر  ِِ ِه َي ْبَرَأها ِإنَّ ذِلَك َعَلی اللَّ َْ َسْوا َعللیِلَکْیال  *ِكتاٍب ِمْن َقْبِ  َأْن  َْ َرُحلوا ِبملا   َت ُْ ملا فلاَتُکْم َو ال َت
                                                           

 .904ص ،3ج، کتاب المغازی؛ محمدبن عمر واقدی، 1052، ص صحیح بخاری. محمد بن اسماعیل بخاری، 1
 . 205، ص 1، ج اإلمامة و السیاسةقتیبه دینوری،  . عبدالله بن مسلم ابن2
 .  30. شوری: 3
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ها  ه همه آنردهد، مگر این هیچ مصیبتی )ناخواسته( در زمین و نه در وجود شما روی نمی1؛ آتاُكْم 
ه زمین را بیافرینیم، در لوح محفوظ  بت است و این امر برای خدا آسان است. ایهن بهه رقبل از آن

اید، تأسهف نخوریهد و بهه آنچهه بهه شهما داده اسهت،  دست دادهه برای آنچه از کخاطر آن است 
ُن الََّلِذََن َ  »پس از تهالوت ایهن آیهات فرمهود:  العابدین زین«. دلبسته و شادمان نباشید ْْ َفَلنَ

2؛نَْأَسى َعلَى َما َفاتَنَا َو َ  نَْفَرُح ِبَما ُأوِتینَا
دسهت بیت، همان کسانی هستیم که بر آنچهه از  ما اهل 

  «.شویم هایمان نیز شادمان نمی خوریم و برای داشته ایم، تأسف نمی هداد

تسنن، شاهد روشنی بهر تهالش معاویهه بهرای انحهراف  جریان دیگر نقل شده توسط مفسران اهل
آیا شهما »فرری مردم و اعتقاد به جبر است. نقل شده است روزی معاویه به اطرافیان خود گفت: 

َو آیا بهه آیهه م»گفت: «. بله، ایمان داریم»گفتند: «. پندارید؟ ا حق نمیبه قرآن ایمان ندارید و آن ر
يْ َْ ُلُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم  ِإْن ِمْن  َنزِّ ُْ و خزائن همه ریز تنها نزد ماست، ولهی  3؛ٍء ِإالَّ ِعْنَدْا َخزاِئُنُه َو ما 

بلهه، »گفتنهد: «. دانیهد؟ حهق نمی نیمم ایمان نداریهد و آن راک ما جز به اندازه معین آن را نازل نمی
ه امهوال مهردم را بهه خهود اختصهاص کهنیهد ک پس ررا مهرا مالمهت مهی»گفت: «. ایمان داریم

به خدا سوگند مها تهو   ای معاویه!»برخاست و در جوابش گفت:   در این هنگام احنف«. ای؟! داده
ه خداوند ارزا  خلهق رز آنه ررا بعد اکنیم ک ه مالمتت میرنیم؛ بلک را بر خزائن خدا مالمت نمی

«. رد، تو در خزائن خودت قهرار دادی و در  خهزائن را بهه روی خلهق بسهتی؟!کرا از خزائنش نازل 
 4ت شد و جوابی برای گفتن نداشت.کمعاویه از شنیدن این جواب سا

 بر درختت ببتر  تا بتی برب تی
 

 اختیتتار ختترا  را اتته ستتر   تتی 
 

 همچتتر  ا ابلتتیذ و تراتتا  او
 

 5ر بنتتو و ا تت ر و ت تتربتتا ختت ا د 
 

 . پیامدهای جبرگرایی2/1

پندارند که انجام گناهان و سرپیچی از قوانین، از حیطه اختیار  ای رنین می متاسفانه هنوز هم عده
شود. این ادعا از سوی کسانی  های بشر می انسان خارج است و جبر و اراده الهی سبب بروز جرم

ه خدا و قیامت دارند، مطرح شده است. این افراد برای پایهدار که با زبان ادعای دینداری و اعتقاد ب
                                                           

 . 23و  22. حدید: 1
 . 277، ص 2، ج تفسیر القمیبن ابراهیم قمی،  . علی2
 . 21. حجر: 3
 .96، ص 4، ج الدر المنثوربرر سیوطی،  . عبدالرحمن بن ابی4
 . 1394، بیت 4دفتر ، مثنوی معنویبلخی،  مولوی الدین محمد جالل. 5
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توسهل  بودن موقعیت اجتماعی خود در میان مردم و نیز دور شدن از عااب وجدان، به این سراب
اند و در پی راهی برای فریفتن مردم و خود هستند. این در حالی است کهه جبرگرایهی، آ هار  جسته

 شود. ها بیان می  ی را در پی دارد که دو مورد از آنمنفی اعتقادی و اجتماعی بسیار
 الف. تداوم رفتارهای ناصحیح

از آنجا که انسان جبرگرا رابطه سبب و مسببی میان رفتار خود و سعادت یها شهقاوت آتهی خهود را 
ر ا الح رفتار خود نیست و نهه تنهها بهه رفتارههای اشهتباه خهود ادامهه رند، هرگز به فک ار میران

بلره عااب وجدان نیز نخواهد داشت و با خیهالی آسهوده کردارههای گاشهته را ترهرار دهد؛  می
 کند.  می

 ب. کمک به گسترش ظلم

کنند. اعتقاد به جبر موجهب  حاکمان ستمگر بیشتر از جبرگرایان، از جبرگرایی آنان سوءاستفاده می
را بهه دنبهال دارد؛ شود و سروت در برابر ظلم و جهور  رضایت به اعمال ضدانسانی ستمگران می

 تسنن آمده است:  رنانره در کتب تاریخی اهل
وقتی یزید بن عبدالملک پس از عمر بن عبدالعزیز به خالفهت رسهید تها رههل روز بهه روش او 

تر بتوانند به عیش و نوش خود بپردازند، رهل پیرمهرد  اطرافیان او برای اینره راحت 1کرد. عمل می
و بردند و آنان نیز شهادت دادنهد کهه بهر خلیفهه اکرده بودند، نزد را در   را که ا حاب پیامبر

 به قول سعدی:  2هیچ حساب و عقابی نیست.
 ها ب ان بن ه در استت ور خرد همه عیب

 

 هر عیب به سلطاا بپسن د، هنتر استت 
 

این در حالی است که دالیل عقلی و نقلی بر نفی جبرگرایی، بسیار زیهاد اسهت. قهرآن مجیهد در 
رده است؛ از جمله در آیهات متعهددی انسهان را در کید کبسیاری بر آزادی و اختیار انسان تأ آیات

ُکْم َفَمْن ْاَء َفْلُیلْؤِمْن »پایرش و عدم پایرش هدایت الهی مختار دانسته است:  قُّ ِمْن َربِّ َِ ُقِ  اْل

                                                           

 25سهالگی ) 39و در  ت. عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حرم، هشتمین خلیفه اموی بود که پس از دو سال خالف1
امیه از دنیا رفت. او نسبت بهه دیگهر خلفهای امهوی،   ( در شام به مرگ طبیعی یا مسمومیت از طرف بنی 101رجب 

ّّ وَل   »رنین نقل نمهوده اسهت:  از امام باقر 62، ص5ا یر جزری در الرامل، جقابل تمجید است. ابن إّن لكَل
؛ ههر قهومی دارای شخصهی َز، و إنّه َبعث َ   القیامة أّمة وحدهنجیبة و إن نجیبة بني أمیّة عمر بن عبد العز

امیهه( محشهور باشد؛ و روز قیامهت بهه تنههایی )جهدای از بنهیامیه، عمر بن عبدالعزیز مینجیب است و نجیب بنی
 ، از او تمجید کرده است. 241ص« التشریف بالمنن في التعریف بالفتن» طاووس در کتابسید بن «. شود می

 «.ما علی الخلفاء حساب و ال عااب: »280، ص 7، ج تاریخ اإلسالمحمد بن احمد ذهبی، . م2
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ْر  ُُ خواههد، ایمهان بیهاورد  یس مکبگو این حّق است از سوی پروردگارتان! هر  1؛َو َمْن ْاَء َفْلَیْک
 2«.افر شودکخواهد،  س میک)و این حقیقت را پایرا شود( و هر 

 . ترویج امید کاذب2
امید باید بر پایه حقیقت استوار باشد. مؤمنان حقیقی همواره به خداونهد امیدوارنهد و رهون بهه او 

َفَملْن »تعهالی برسهانند: کوشند با انجام اعمال شایسته خود را به اهداف م ایمان و امید دارند، می
ِه َفْلَیْعَمْ  َعَماًل صاِلِا پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کهاری  3؛كاَن َيْرُجوا ِلقاَء َربِّ

 «.شایسته انجام دهد
یها همهان « ارجهاء»امیه نبود. آنان در جنایتی دیگر بهه تهرویج  گرایی، تنها جنایت بنیترویج جبر

نداشهت، سازی معصیت الهی در پی  گری و عادی یحباای جز ا   ز هم نتیجهامیدواری کاذب که با
را با توجه به نوع مخاطبین خهود « ارجاء»و « جبر»امیه این دو شیوه، یعنی  پرداختند. احتمااًل بنی

گرفتند. گروهی را با شیوه نخسهتین و برخهی را بها حربهه دوم، نسهبت بهه گنهاه تشهویق  به کار می
 نمودند.  می

 امیه برای ترویج امید کاذب هایی از تالش بنی . نمونه1/2

 افی رنین نقل کرده است:رالحدید درباره این مسئله از اس أبی ابن
ه به ارجاء محد قائل شدند، معاویه و عمرو بهن عهاص بودنهد؛ زیهرا معتقهد کسانی کنخستین 

معاویهه گفتهه شهد:  رو وقتی بهه ه با وجود ایمان، معصیت ضرری نخواهد داشت. از اینکبودند 
ب کهاری شهدی )جنهگ بها رهشناختی و مرت ه او را کاماًل میک( سی جنگیدی )علی کتو با »

ه کهبه قول خدای تعالی اعتماد داشتم »، در جواب گفت: «دانستی بودنش را میه گناه ک( علی
وَب َجِمیعاً گوید:  می ُْ ُر الذُّ ُِ َه َيْغ  .«آمرزد گناهان را میبه درستی که خداوند همه   4؛ِإنَّ اللَّ

ترین عوامل گناه و معصهیت اسهت. شهعری از  تردید امید کاذب به رحمت الهی، یری از مهم بی
 حافظ نیز ه اگر ظاهرش مراد حافظ بوده باشد ه در همین مسیر غلط است: 

                                                           

 .29. کهف: 1
آمهوزش »عالمه حلی و « کشف المراد»های کالمی مانند  . برای شناخت دیدگاه شیعه درباره جبر و اختیار به کتاب2

 استاد مصباح یزدی مراجعه شود.« عقاید
 .110. کهف: 3
 . 325، ص 6، ج شرح نهج البالغهالحدید،  أبی الحمید بن هبةالله ابن؛ عبد53. زمر: 4
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 و مخرر ُغّصته، ور بستی 1خرر به با و چنو ِمی 
 

 
 

 
 

 «رهتتر الو تتر»، وتتر «بتتاده مختترر»وراتت   تتر را بتته 
 

 یری دیگر از اشعار قابل نقد این شاعر نامی، این بیت است: 
 مباش در پی  زار و هر چته ختراهی بتن

 

 به در طراقِت ما، غیر از اان وناهی  یستت 
 

این در حالی است که منطق اسالم، توأم بودن امید و ترس است تا مانند ترازو همهدیگر را تعهدیل 
حیُم »فرماید:  می برکنند؛ رنانره خداوند خطاب به پیام لوُر اللرَّ ُُ ا اْلَغ َْ ي َأ ِّْ ْئ ِعبادي َأ بِّ َو   *َْ

لیُم   َأنَّ َعذابي یفهر که( عااب و ره من بخشنده مهربانم و )اینکن کبندگانم را آگاه  2؛ُهَو اْلَعذاُب اْْلَ
 «.است  من، همان عااب دردنا

سهنت  های کالمهی اهل رقههاگر ره طرفداران مرتب ارجهاء کهه بهه مرجئهه شههرت دارنهد، از ف
هایی از ایهن مسهیر خطرنها  دیهده  شوند؛ ولی گاهی در میان مدعیان تشیع نیز رگهه محسوب می

 شود. می

 استدالل زیبای امام صادق

کننهد و  گونهه اسهتدالل می مرجئهه این»بهه ایشهان عهرض کهرد:  یری از ا حاب امام  اد 
نزد خدا نیز کافر است؛ کسی که نزد ما مهؤمن  است، کافر طور که هر کس نزد ما گویند همان می

الله! رگونهه ایهن دو  سهبحان»فرمهود:  امام  اد «. است، نزد خداوند نیز مؤمن خواهد بود
الزم  شهاهد و بینهه اسهت و بها وجهود اقهرار، عبد علیه خهودش اقرار یرسانند؛ در حالی که کفر،

دارد و آن شهاهد عبهارت اسهت از  نیست؛ ولی ایمان، یک ادعاسهت و ا بهات آن نیهاز بهه شهاهد
پس هرگاه این دو )ادعای ایمان و عمل( هماهنهگ باشهد، مهدعای او  ابهت «. عمل»و « عقیده»

گردد. البته ممرن است افرادی مانند منافقهان در ظهاهر  شود و احرام ظاهری بر آن مترتب می می
 3کنند، ولی نزد خداوند مؤمن نباشند. اظهار ایمان 

 امید کاذب . پیامدهای2/2

این انحراف اعتقادی، همان پیامدهای سوء جبرگرایی یعنی تالش نرردن بهرای ا هالح و کمهک 
به ظالمان را به دنبال دارد. ماجرایی که در ابتدای همین بحه  از معاویهه نقهل شهد، شهاهد ایهن 

                                                           

 . رنگ نوعی ساز برای نواختن موسیقی است. 1
 .50و  49. حجر: 2
 . 40، ص 2، ج اصول کافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
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ر امام یا خلیفهه آنان بر این باور بودند که اگ»اند:  رو درباره اعتقادات مرجئه نوشته ادعاست. از این
توان در نماز به او  رنان واجب اإلطاعه است و می بیره شود، از ایمان خارج نیست و همکب رمرت

 1«.ردکاقتدا 
رجای »پروایی در گناه کردن، به نقش  نیز ضمن تأکید بر مجازات بی در روایتی از امام  اد 

 در راحت گناه کردن اشاره شده است: « کاذب
َلُروَن َفَقَلالُ ا ِإنَّ وَْ مًا أَ  ََ َلاَء و ََ ََْ فَلًا َشَلِدَدًا َو  َلافُ ا  ََ ْذنَبُ ا ُذنُ بًا كَِثیَرًة َفَأْشَفقُ ا ِمنَْهَلا َو 

تََلَرْأتُمْ  َْ ََافُ نِي َو ا ُ َعلَیِْهُم الَْعَذاَب ثُمَّ َواَل تَبَاَرَك َو تََعالَى  قهومی  2؛ُذنُ بُكُْم َعلَیْنَا َفَأنَْزَل اّلّله
شدند و از این گناهان خود نگران و به شدت خوفنا  بودند تها اینرهه قهوم گناهان زیادی مرترب 

هها )قهوم دوم( نهازل  دیگر آمدند و گفتند: گناهان شما به گردن ما، و خداوند عااب خود را بهر آن
 کرد و فرمود: قوم اول از من ترسیدند، اما شما جسارت کردید. 

 . حالل کردن ربا3

ه، حالل دانستن ربا به  ورت رسمی توسهط معاویهه بهود. عالمهه امی از دیگر جنایات فرری بنی
های معاویه، حالل دانستن ربا توسط او را گزارش کهرده و نوشهته  ضمن برشمردن بدعت امینی

 است:
معاویه، نخستین کسی اسهت کهه ربها را حهالل دانسهت و آن را خهورد؛ در حهالی کهه خداونهد 

ه بهر ا هر کهسهی کخیزند، مگهر ماننهد  قیامت( برنمی خورند، )در ه ربا میککسانی »فرماید:  می
خورد و کسی کهه وکیهل در رباسهت،  همچنین کسی که ربا می«. تماّس شیطان دیوانه شده است

 3اند. ملعون شمرده شده خدا توسط رسول
 نقل شده است: 

ه او گفهت: ای از طال یا نقره را به بیش از ارزش واقعی آن فروخت. ابودرداء به روزی معاویه پیمانه
انگیز در  کرد. معاویهه بها تربهری شهگفت ای نهی می شنیدم که از رنین معامله خدا از رسول

                                                           

 . 403، ص فر،نگ فرق اسالمی. محمدجواد مشرور، 1
 . 241، صالعمالثواب األعمال و عقاب ا . محمد بن علی  دو ،2
ّّ الربا و أكله»؛ 92، ص 11، ج الغدیر. عبدالحسین امینی، 3 ّّ اّلّله البیَلو و حَلّر  الربَلا أّول من أح لذيَن ، م؟! و أحَل الَّ

لْیطاُن ِملَن اْلَملِ   ُطُه الشَّ ذي َيَتَخبَّ با ال َيُقوُموَن ِإالَّ َكما َيُقوُم الَّ ُكُلوَن الرِّ َْ بلسَلان  وكَلّ الربَلا و م كّلَله ملعَل ن  م، َي

 «.النبيّ 
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پیشهرو  1«.بینم! اما من، در این معامله اشهرالی نمهی»ایستاد و گفت:  خدا برابر حدی  رسول
تواند در  میامیه هستند و این طرز تفرر  کسانی که اهل ربا دادن و ربا گرفتن هستند، معاویه و بنی

اند؛ رنانرهه در روایتهی  بایستد. این افراد توسط خدا لعنت شهده خدا برابر حرم خدا و رسول
َّ »رده، آمده است: کنقل  از پیامبر اکرم که امیرمؤمنان َّّ لََعَلَن وِكَل ََ َ َعزَّ َو  بََلا َو   ِإنَّ اّلّله الرِّ

ورنده و وکیل و نویسنده و شهاهدان ربها را لعنهت کهرده خداوند رباخ 2؛ َو كَاتِبَُه َو َشاِهَدَْه  ُمْؤكِلَهُ 
 «.  است

بلا ِإْن ُكْنلُتْم »خداوند درباره ربا فرموده است:  َه َو َذُروا ما َبِقيَ ِملَن الرِّ ُقوا اللَّ ذيَن آَمُنوا اتَّ َها الَّ يا َأيُّ
نچهه از )مطالبهات( اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید و آ ه ایمان آوردهکسانی کای   ؛ُمْؤِمنیَن 

َقْوا»و « آَمُنوا»لمه کاین آیه شریفه با  3«.نید؛ اگر ایمان داریدکربا باقی مانده است، رها  شهروع « اتَّ
ه رباخواری، هرگز بها ادعهای ایمهان و تقهوا کی از این است کو با ایمان نیز ختم شده است که حا

اند که باید هرره زودتهر  اری شدهسازگار نیست. متأسفانه امروزه برخی درار مرض مهلک رباخو
 خود را از این آتش غضب الهی برهانند.

 ربتتتا ختتتراری از  ردبتتتا ی  تتتتاد
 

 شتتنی م هتتد ا تت ر زمتتاا بتتاا بتت اد 
 

 پستتر چنتت  روزی ورستتتن ور تتت
 

 دوتتر بتتا حرا تتاا  رستتتن ور تتت 
 

 به خراب ا  رش دا  و پرستی  حتا 
 

 به چرا رستی از حرر و  رتر سترا  
 

 ه بتر متن مخترااب  ت ای پسر قصت
 

 بتتته دوزر در ا تتتتادم از  ردبتتتاا 
 

 فهرست منابع
،رهاپ اول، قهم: مرتبهة البالغوه شورح نهج ، 1404الحدید، عبدالحمید بن هبةالله، أبیابن .1

 آیةالله المرعشی النجفی.

، رهاپ اول، بیهروت: دار الکامول فوی التواریخ ، 1385ا یر، عزالدین علی بهن محمهد، ابن .2
  ادر. 

، رهاپ اول، قهم:  التشریف بالمنن في التعریف بالفتن  ،1416،  موسیبن علی  طاووس، ابن .3
 .  األمر مؤسسة  احب

                                                           

 .  280، ص 5، ج السنن الکبری . احمد بن حسین بیهقی،1
 . 8، ص 4، ج من الیحضره الفقیه. محمد بن علی  دو ، 2
 . 278. بقره: 3



   27   امیه جنایات فکری بنی

 

، ره  اول، بیهروت: دار اإلماموة و السیاسوة   ،1410قتیبه دینوری، عبدالله بهن مسهلم، ابن .4
 األضواء. 

 ، راپ اول، قم: مرکز الغدیر.الغدیر  ،1416امینی، عبدالحسین،  .5

 ، راپ اول، بیروت: دارالفرر. صحیح البخاری ، 1425اسماعیل، ن ببخاری، محمد  .6

 ش.1389، قم: انتشارات آستان مهر، دیوان شمسالدین محمد،  بلخی مولوی، جالل .7

 ارالرتب العلمیة. د، راپ اول، بیروت: السنن الکبری ، 1424حسین، بیهقی، احمد بن  .8

؛ بیهروت: دار ت المشوا،یر و األعوالمتاریخ اإلسالم و وفیا  ،1413ذهبی، محمد بن احمد،  .9
 تاب العربی. رال

، رهاپ اول، الدر المنثور فی التفسویر بالمووثور ، 1404برر،  سیوطی، عبدالرحمن بن ابی .10
  الله مرعشی. قم: کتابخانه آیت

 ، راپ دوم، قم: جامعه مدرسین.من ال یحضره الفقیه ، 1413علی، بن   دو ، محمد .11

، راپ دوم، قم: الشهریف األعمالاألعمال و عقابثواب،  1406  ______________، .12
 الرضی. 

 ش. 1367، راپ رهارم، قم: دار الرتب االسالمیة، تفسیر قمیابراهیم،  بن   قمی، علی .13

، راپ رهارم، تههران: دار کافی )اصول، فروع، روضه(  ،1407یعقوب، بن کلینی، محمد  .14
 الرتب اإلسالمیة.

  .1403، بیروت: داراحیاء التراو العربی، نواربحاراالمجلسی، محمدباقر،  .15
 .ش، فرهنگ فر  اسالمی، مشهد، آستان قدس رضوی1375مشرور، محمدجواد،  .16

 . 1409 ،یاعلم :روتیب ،سوم راپ ،یالمغازکتاب  ،عمر بن ، محمدیواقد .17





 

 

 ریزی در نهضت حسینی های تدبیر و برنامه جلوه
 * یا  االسالم والمسلمین محم  سبحا ی حجت

راِت َأْمراً »قال الله تعالی:   1«َفاْلُمَدبِّ

 مقدمه
گیری، تدبیر و مدیریت در شرایط بحرانی است. بررسی تهاری   گاه تصمیم نهضت حسینی، جلوه

ریزی دقیق، نهضت را شروع کرد  از ابتدا با یک برنامه عاشورا، گویای آن است که امام حسین
 رترین تدابیر مدیریتی و رهبری استفاده نمهود. های حیات خویش از مؤ و حتی در آخرین ساعت

کرد و نه منفعالنه بلرهه بها  بینی دقیق و برنامه خاص خود، نه شتابزده عمل می آن حضرت با پیش
ها   هحنه ُبرد. امام حسین موقع و سنجیده، نهضت را به سوی هدف به پیش می تصمیمات به

بهاقی بمانهد. از آنجها کهه محتهوای  تا قیامهت  را طوری ترتیب داده بود که گویی این حماسه باید
، تبلور عینی یک الگوی رهبری موفق و مؤ ر اسهت؛ بررسهی آن بهه حرکت عاشورای حسینی

عنوان یک مسئله مهم و زنده ضرورت دارد. در این راستا ابتهدا بهه معنهای تهدبیر و اهمیهت آن در 
 کنیم. اشاره می های تدبیر در حماسه عاشورا اسالم و سپس به برخی از جلوه

  معنای تدبیر
به معنای پشت هر ریهز و عقهب اسهت. تهدبیر در لغهت، بهه « ُدُبر»و « ُدبر»از ماده « تدبیر»واژه 

تهدبیر، تنظهیم امهور و »انهد:  همچنهین گفته 2معنای دوراندیشی و نظر به عاقبت امر داشتن است.
سازوکار است تا امور به عاقبت نیرو  ترتیب کارها و سامان دادن امور به بهترین نحو و استوارترین

   3«.و نتیجه مطلوب برسد
                                                           

 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.* 
 .5. النازعات: 1
 . 357، ص 6، ج تاج العروس من جوا،ر القاموس. محمدمرتضی حسینی زبیدی، 2
 .166، ص 3، ج التحقیق فی کلمات القران الکریممصطفوی، . حسن 3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره دهم 1444ـ محرم  1401تابستان  
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 نقش و جایگاه تدبیر در اسالم
اهمیت تدبیر و مدیریت تا آنجاست که خداوند در قرآن به تدبیرکنندگان )فرشهتگان( سهوگند یهاد 

راِت َأمراً »کرده است:  ت. در بنهد خداوند خود مهدّبر اسه«. سوگند به تدبیرکنندگان کارها 1؛َفالُمَدبِّ
؛ خهدایا َاللُّهمَّ ِانّى اَسئَلَُک بَِاسِمَک َا ُمَصِ ر  َا َمَقِدر َا ُمَلَدبِّر»خوانیم:  دعای جوشن کبیر می 25

 «.آفرین، ای تقدیرکننده، ای تدبیرکننده کنم به نام تو ای  ورت از تو درخواست می
تهرین و  اسهت. مهم به موضوع تهدبیر در زنهدگی تأکیهد فراوانهی شهده در روایات معصومین

اَل »آمهده اسهت:  ههای امهام علهی ترین نقش عقل، تدبیر امور است؛ رنانره در آموزه اساسی
یر؛ ْدب 

َردی رون برنامه 2َعْقَل َکالتَّ سهامان  از منظر امام علی«. ریزی و تدبیرمندی نیست هیچ خ 
ارد؛ رنانرهه در ای بسهتگی تهام و تمهام بهه تدبیرمنهدی د زندگی در جهت مطلوب، در هر حهوزه

بخش  گههاران  زنههدگی،  سههامان 3؛َصَلَلَاُح الَْعَلَلیِْل التََّلَلدِبیرُ »روایتههی از آن حضههرت آمههده اسههت: 
ره ن پایه و اساس زندگی سالم و بالنده، تدبیر  حیح است؛ رنا«. ریزی و تدبیرمندی است برنامه

تَّْقَلِدَِر َو ِمَاكَُلُه ُحْسَلُن ِوَلَ اُ  الَْعَلیِْل ُحْسَلُن ال»بدان اشاره کهرده و فرمهوده اسهت:  امام علی
 «.ریزی و تدبیرمندی است مایه پایداری زندگی، خوب سنجیدن و پایه آن برنامه 4؛التَّْدِبیرِ 

 زندگی بدون تدبیر، آشفته، متزلزل، گرفتهار افهراط و تفهریط و بهدعاقبت اسهت. پیهامبر اکهرم
تِي َالَْفْقَر وَ »هشدار داده است:  ََاُف َعلَى ُأمَّ ََاُف َعلَیِْهْم ُس َء َالتَّْدِبیرِ  َما َأ من دربهاره امهتم  5؛لَِكْن َأ

 «.  از فقر نگران نیستم؛ بلره درباره ایشان از بدتدبیری نگرانم

 ابعاد عنصر تدبیر در نهضت حسینی 

 در حفاظت از خود و اهل بیتش . تدبیر امام1

رگ معاویه، با همراه داشتن گهروه هنگام دیدار با ولید بن عتبه، والی مدینه پس از م سیدالشهدا
هاشم نزد والی رفت. آن حضرت جمعی از یاران، خویشان و پیروان خهود  محافظی از جوانان بنی

هها پنههان کهرده بودنهد و بهه آنهان  را مسلحانه همراه برد؛ در حالی که شمشیرها را آخته زیر لباس
به مددخواهی بلند شد، بهه داخهل از درون  سفارش کرد که بیرون در بمانند و اگر  دای امام

                                                           

 .5. نازعات: 1
 113، حرمت البالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی، 2
 .416، ص 1، ج غرر الحکم و درر الکلم تمیمی آمدی،. عبدالواحد بن محمد 3
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 1بریزند و طبق فرمان حضرت عمل کنند.
بیتش، خهروج حضهرت از مدینهه اسهت.  در حفاظهت از خهود و اههل نمونه دیگر تدبیر امام

بهرداری از عملرهرد ایشهان  دانست که حرومت به دنبال بهترین بهره به خوبی می سیدالشهدا
رده، آن حضرت را بهه بهر ههم زدن نظهم حرومهت و کند با کمک تبلیغات گست است و تالش می

های نادرسهت را ببنهدد، از مدینهه  رو ایشان برای این که راه قضهاوت طلبی متهم کند. از این جنگ
 خارج شد.

رو  را به شرلی مبهم و پیچیده یا آشرار به قتل برساند. از همهین یزید قصد داشت امام حسین
ار مدینه نوشت و دسهتور داد از رههار نفهر )حسهین بهن علهی، ای برای ولید بن ُعتبه، فرماند نامه

برهر( بهرایش بیعهت بگیهرد و از ههیچ  حمن بهن ابیرعبدالله بن زبیر، عبدالله بهن عمهر و عبهدال
ِمَلنُهم َفارَلِرب   َفَمن تََلَأبّى َعلَیَل َ »ند. او در نامه تأکید کرد: رها فروگاار ن گیری درباره آن سخت
رد، گهردنش را بهزن و سهرش را بهرایم کهاز آنان از بیعت امتنهاع  کهر ی 2 ؛بَِرأِسهِ   َوابَعث إلَيَّ   ُعنُقَهُ 

بینانهه و تهدبیر  بها محاسهبه واقع بنابراین احتمال ترور بسیار زیاد بهود. امهام حسهین«. بفرست
 خاص برای اجتناب از تحقق این نقشه، از مدینه بیرون رفت. 

 . تعیین گزارشگر اطالعاتی2

ه اتفا  خانواده و همراهان از مدینه به سوی مره حرکهت کهرد و بهرادرش، محمهد ب اباعبدالله
گزارشگر اطالعاتی،  حنفیه را در مدینه باقی گااشت. تدبیر حضرت این بود  که برادرش به عنوان 

حضهرت  آن  کم و کاسهت بهه  گارد، بی حرکت دشمن را زیر نظر بگیرد و آنچه را که در مدینه می
َلا َاْنَلَ  »)مأمور اطالعاتی( را به کار برد: « عین»ت در نامه به برادرش تعبیر برساند. آن حضر َواَمَّ

ای  و اما وظیفهه 3؛فَا َعلَیَْ  َاْن تُِقیَم ِبالَْمِدَنَة فَتَكُ ُن لى َعیْنًا َعلَیِْهْم   تُْخفى َعنِّى َشیْئًا ِمْن اُُم ِرِهمْ 
ت مرمهوز کهی و در غیاب من آمد و رفهت و حره در مدینه بمانکه بر تو محول است، این است ک

 «.امیه را در نظر بگیری و در این زمینه اطالعات الزم را در اختیار من قرار بدهی دستیاران بنی
 . تدبیر امام در تشکیل کاروان تبلیغی 3

حتهی کهود  شهیرخوار تها  سهن و سهال،  به همراه زنهان و کودکهان کم حرکت خانواده پیامبر
  ههای مهرده آتهش انگیخهت، بهر دل شان را گرفت، عاطفه آن مردم را بر می اید دستکودکانی که ب
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کرد که بعدها  مره آن روشن شد. استاد مطههری  هایی را در اذهان عمومی ایجاد می زد و سؤال می
و کودکان خود را همهراه  بیت  های تبلیغاتی حضرت این بود که اهل یری از هدف»گوید:  می

ین وسیله در واقع دشمن را ناآگاهانه استخدام کرد که حامل یک عهده مبلهغ بهرای خود ببرد و به ا
 1«.و برای اسالم حسینی علیه یزید باشد امام حسین
در پاس  به درخواست برادرش محمد بن حنفیه مبنی بر انصراف از سفر بهه مرهه  امام حسین

َُْرج ِالَي الِعراِق َفَلِانَّ اّلّله َوَلْد  َا حسین!]در خواب  نزد من آمد و فرمود:  خدا رسول»فرمود:  ُا
«. شهته ببینهدکه خدا خواسته است تهو را ک؛ ای حسین! به سوی عرا  برو؛ ررا شاَء َاْن ََراَك وتیاً 

ُع نَ »محمد بن حنفیه گفت:  َِ ِ َوِإنَّا ِإلَیِْه َرا هها  روی، ایهن زن  شته شدن میکه برای کنون ک. اِإنَّا ّلِلّه
َ َوْد شَلاَء َانْ به من فرمود:  خدا رسول»فرمود:  حسین«. بریی؟  ود میرا برای ره با خ  ِانَّ اّلّله
 2«.ها را اسیر ببیند ه آنک؛ خداوند خواسته است ََراهُنَّ َسباَا

ای بهانوی اسهوه و  کنهد، نقهش رسهانه  منطقهی و معقهول می ،را در جنگ بیت آنچه بردن اهل
رسهانه،  نوی بهزرگ کهربال توانسهت در عصهر بیبود. بها مقاومت در عاشورا، حضرت زینب

اش، موجهب  های فصیح و بلیغ  دای قدرتمندی شود که حتی تا کنون خواندن و تأمل در خطابه
، شود. نقهش  خطیهر حضهرت زینهب شگفتی و پرسش و حتی اشک ریختن بر این واقعه می

 استراتژی رسواسازی دشمنان است. 
 . خروج از مکه4

در سهوم  در نهضت عاشورا، خروج ایشان از مره بهود. امهام ام حسینیری از تدبیرهای ام
الحجه، یعنی رهار ماه و پهنج روز را در  هجری وارد شهر مره شد و تا هشتم ذی 60شعبان سال 

در مره بود، با اسهتفاده از حضهور تعهداد زیهادی از  ه امام حسینکمره توقف کرد. در زمانی 
ومهت یزیهد رتوانست عده زیادی از مسلمانان را از ظلم و فسهاد ح خدا در این شهر،  زائران خانه

انون اعتهراض و مخالفهت بها دسهتگاه کنند. خانه آن حضرت در مره، تبدیل به کمعاویه آگاه  بن 
های مقهدس آن  آمدنهد، از ههدف ه به قصد زیهارت خانهه خهدا میکجبار اموی شد و حاجیانی 

 کردند.  وطن خویش، مردم را روشن میشدند و پس از بازگشت به   حضرت آگاه می
در  های بسیار برای ترور امام حسهین ای را همراه با سالح یزید برای مقابله با این فعالیت، عده

مانهدن بیشهتر در مرهه را مسهاوی بها بهروز خطهر جهانی بهرای خهود  مره فرستاده بود. امهام
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حرمهت حهرم خهدا و بهرای اینرهه  رو برای خنثی کردن توطئه ترور و نیز حفهظ دانست. از این می
الحجهه را  الحجهه از مرهه خهارج شهد. هشهتم ذی خونش در مره ریخته نشود، روز هشهتم ذی

 توان نقطه آغاز نهضت حسینی دانست. می
حج خود را به عمره تبدیل کرد، طواف و سعی انجام داد  اگر ره مشهور است که امام حسین 

آیهد کهه آن  ولی به نظر بعید می 1حج خود را ترمیل کند، توانست و از احرام بیرون آمد؛ رون نمی
خواهد اعمال حج را انجهام دههد، روز  حضرت به احرام حج محرم شده باشد؛ زیرا کسی که می

شود و دلیلی برای مُحرم شدن زودتر از موعد مقرر نیسهت.  الحجه ُمحرم می هشتم یا روز نهم ذی
 کند:  یاین نظر را  ابت م روایتی از امام  اد 

َسیُْن بُْن َعِلى   ُْ ِه ثُمَّ َراَح ََْ َ  التَّْرِوَََلِه ِإلََلى الِْعَلَراِق َو النََّلاُ   ِفى ِذی َوِد اْعتََمَر اْل جَّ
ِْ اْل

جَّ  ََُروُح َن ِإلَى ِمنًى َو َ  بَْأَ  ِبالُْعْمَرِه ِفى ِذی َْ ِه ِلَمْن َ  َُِرَُد اْل جَّ ِْ  حسین بن علهی 2؛اْل
جه عمره انجام داد و سپس در روز ترویه )هشهتم( بهه سهوی عهرا  حرکهت کهرد و الح در ماه ذی

 تواند عمره انجام دهد. خواهد حج انجام دهد، می کسی که نمی
 شیعیاا دا تر هترای  ینترا دارد حستین

 

 روی د  بتتا بتتارواا بتتربال دارد حستتین 
 

 از حراد بعبه ب ش به اشکی شست دست
 

 د حستینمروه پرت سر   اد اما صت ا دار 
 

 می برد در بتربال ه تتاد و دو تبتظ ع تید
 

 ها حرمت بری منا دارد حستین بی  از اان 
 

دهنده تهدبیر دیگهر امهام  ه از ایام حج اسهت، نشهانکالحجه )یوم الترویه(  تر  مره در هشتم ذی
ومهت ربها ح است؛ زیرا این امر باع  جلب توجه بیشتر همگان به مخالفت امهام حسین
شوند و یها از ههر طهرف بهه سهوی مرهه  زید شد. روز ترویه، حجاج یا در مره جمع میی  جابرانه

گفتنهد رهرا ایهن قافلهه از مرهه خهارج   ردند و میک  اروان نگاه میکآیند. مردم با تعجب به این   می
داشهت تها از مهاجرا بهاخبر شهوند. در واقهع امهام   اوی، مهردم را بهر آن مهیرنجکشود؟ حس  می

بلیغاتی بسیار مؤ ری برای بیدارسازی مردم ترتیب داد؛ زیرا بها ایهن اقهدام بهه فعالیت ت حسین
گاارد و نه به خون مسلمانان، نه به حرم الهی و  عبه احترام میکه یزید، نه به کرد کهمه مردم  ابت 

 های حرام.  نه به ماه
 آوری اطالعات . جمع5

هههای فرمانههده دارد، گیری از آنجهها کههه آگههاهی از وضههعیت دشههمن، نقههش مههؤ ری در تصههمیم
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رو  کوشید از اوضاع داخلی کوفه اطالعات کهافی داشهته باشهد. از ایهن پیوسته می سیدالشهدا
 اعثم گوید: شد. ابن آمدند، از وضعیت کوفه جویا می گاهی در بین راه از مسافرانی که از کوفه می

الب بها آن حضهرت دیهدار اسد به نام بشر بن غ رسید، مردی از بنی« ذات عر »به  رون امام
«. آیهی؟ از کجها می»پرسهید: «. اسهد از بنی»گفهت: «. ای؟ از کدام قبیله»پرسید:  کرد. امام

ََلَّفَلُ  »گفهت: «. مهردم عهرا  را در رهه حهالی دیهدی؟»پرسهید:  امام«. از عرا »گفت: 
ی َف َمَو بَني اَُمیَّةَ  فرمهود:  امهام«. امیه با بنی ها با تو بود و شمشیرها ؛ دلالقُل َب َمَعَ ، َوالسُّ

ُّ ما ََشَلاُء، و ََْكَُلُم مَلا َُرََلدُ » َ تَباَرَك وتَعالى ََفَع ََا الَعَرِب! إنَّ اّلّله راسهت  1؛َصَدوَ  َا أ
کنهد و آنچهه را اراده کنهد، حرهم  گویی ای برادر عرب! خداوند متعهال آنچهه را خواههد، می می
 «.  نماید می

 . جذب نیرو6

گرفهت. شهیوه مهدیریتی  تی برای جاب نیهرو بهه جبههه حهق بههره میاز هر فر  سیدالشهدا
، یارگیری و جاب افراد بود. بر این اساس در بین راه مره و کوفه، با افرادی مالقات داشت امام

توان به دیدار زهیر، عبیدالله بن حّر جعفی و ضّحا  بن عبدالله مشرقی اشاره کرد؛ اگر ره  که می
دانسهت. او از  های قافلهه امهام حسهین توان از جا مانده عبیدالله را می پاس  افراد یرسان نبود.
خهودداری و پیشهنهاد کهرد حضهرت اسهب و شمشهیرش را بپهایرد.  یاری رسهاندن بهه امهام

 فرمود: حضرت
ئْناَک ِلفََرِسَک َو َسیِْفَک، ِإنَّما َأتَیْناَک لِنَْسَلَألََک النُّْصَلَرَة، َفَل ِ   َِ ! ما  رِّ ُْ ْن كُْنَلَ  َوَلْد ََابَْن اْل

َة لَنا ِفى َشْىء ِمْن ماِلَک ... َوْد َسِمْعُ  َرُسَل لَ  ََ ِ  بَِخلَْ  َعلَیْنا بِنَْفِسَک فَا حا َو ُهَلَ   اّلّله
ِهَلِه ِفَلى  َْ ُ َعلَلى َو ِّ بَیْتى َو لَْم ََنُْصْرهُْم َعلى َحقِِّهَلْم ِإ َّ َأكَبََّلُه اّلّله ََقُ ُل: َمْن َسِمَو داِعیََة َأْه

ای فرزند حّر! ما به قصد اسب و شمشیرت نیامدیم، ما آمدیم تا از تو یهاری بطلبهیم. اگهر  2؛النّارِ 
 خدا ورزی، هیچ نیازی به مالت نهداریم ... مهن از رسهول از تقدیم جانت در راه ما دریغ می

شهان نشهتابد، خداونهد  بیت مرا بشنود و بهه یاری فرمود: هر کس فریاد استغا ه اهل شنیدم که می
 به رو در آتش دوزخ اندازد.وی را 

در کنهار او   شرط کرده بود تا مادامی که آن حضرت یهار و یهاوری دارد، ضحا  با امام حسین
رو در روز عاشهورا و در  تنها شد، بتواند آن حضرت را تر  کند. از این باشد و هنگامی که امام
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را تصدیق کهرد؛ امها ُزهیهر  او آمد و شرط خود را یادآور شد و امام آخرین لحظات نزد امام
بها ُزهیهر بهن قهین و همراههانش « َزرود»در منطقهه  های کربالست. امام حسهین جزء رویش

برخورد کرد. ُزهیر با دیدار با حضرت که با تشویق همسرش انجام شد، متحول گردید و به جمهع 
 1عاشورائیان پیوست.

 . پاالیش نیرو7

 ،با پیشگویی از آینده و خبر دادن از شههادت  خهود و رندین بار در طول راه کربال امام حسین
انگیزه و دنیاپرست را که به امید غنیمت همراه شده بودند؛ تصفیه کرد تها گهروه  همراهان، افراد بی

رسهید، خبهر  بهه منزلگهاه زبالهه زبده و عاشق  شهادت در میدان نبرد بمانند. هنگامی که امهام
ای را بیهرون آورد و بهرای مهردم  گهاه نوشهته و ههانی را شهنید. آنمسلم  و شهادت عبدالله بن َیقُطر

 خواند:
ُّ ُمْسَلِلِم ْبَلِن َعقیَلّ َو هَلاِنى ْبَلِن  ! وَتْ ََبَر  َفضیو  ِحیِم َأّما بَْعُد َفَقْد َأتانا  ْحمِن الرَّ  الرَّ

ِ ِبْسِم اّلّله
َََذلَتْنا شیَعتُنا، َفمَ  ِ بِْن ََْقُطَر، َو َوْد  ِِ ُعْرَوَة َو َعبُْداّلّله ْن َأَحبَّ ِمنْكُُم اِ نِْصراَف فَلْیَنَْصِرْف، لََلْی

به نام خداوند بخشنده مهربان، اما بعد! خبر ناگوار شهادت مسهلم بهن عقیهل و  2؛َعلَیِْه ِمنّا ِذما   
مهان دسهت کشهیدند؛ پهس ههر  هانی بن عروه و عبدالله بن یقطر به ما رسید. شیعیان ما از یاری

 تواند. هیچ بیعتی از ما بر عهده او نیست. د، میکس از شما بخواهد برگرد
پراکنهده شهدند و تنهها  ، مردم از ر  و راست از اطراف امامپس از پایان سخنان حضرت

 همان عده از یاران آن حضرت که از مدینه با او همراه بودند، باقی ماندند.
 و ت ای وروه هر به   ارد هترای متا

 

 متا سر ویرد و بتروا رود از بتربالی 
 

 سازی آب و آرایش اردوگاه . ذخیره8

ننهد. در میهان کت کحضرت در منزلگاه شراف، دستور دادند آب فراوان بردارند و  بحگاهان حر
بها سهرعت و قبهل از دشهمن در منهزل ُذو َحَسهم  ری برخوردند. امامرراه و هنگام ظهر به لش

ننهد. وقتهی سهپاه کبان آنان را سیراب ر دشمن و نیز اسرفرمان داد تا لش گاه امام مستقر شد. آن
و یهارانش، آنهان را سهیراب  رسید؛ امهام  حر بن یزید ریاحی به نزدیک کاروان امام حسین

 3هایشان نیز آب دادند. کردند و حتی به اسب
                                                           

 .74، ص 2، ج االرشاد. محمد بن محمد مفید، 1
 .77. همان، ص 2
 .79. همان، ص 3
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همه گرفتاری و با اطمینان به کشته شدن، با پشترار و تدبیر عجیبی به فنهون جنگهی  با آن  امام 
جا بهه دور ههم جمهع  ها را در یک انه خند  حفر کرد، پر از هیزم و نی نمود و خیمهزد، شب دست 

تا در مدتی هر رند کم و رند سهاعت، از هجهوم و محا هره دشهمن جلهوگیری کنهد و تها  1کرد
 آخرین دقیقه عمر به آنچه مقدور او بود؛ در حفظ خود و خانواده کوتاهی نررد. امهام حسهین

را سازماندهی کرد و پس از نماز  بح، زهیر بن قین را فرمانده جناح   بح روز عاشورا، ا حاب
 راست و حبیب بن مظاهر را فرمانده جناح ر  قهرار داد. سهپس پهررم را بهه دسهت عبهاس

گاه رادرها را پشت سر خویش قرار دادند و در گودالی کهه پشهت رادرهها بهه  هورت  سپرد. آن
 2.خند  حفر کرده بودند، هیزم و نی ریختند

 خواهی شب عاشورا برای عبادت . مهلت9

تدبیر دیگهر  3خواهی شب عاشورا و سپری کردن آن شب با انس با خدا و تالوت و عبادت، مهلت
خواست به همگهان بفهمانهد کهه بهرای  هحبت کهردن بها معبهود  می حضرت بود؛ زیرا امام

عا، خواندن قهرآن، اسهتغفار و د  نیز مهلت بگیرد و از طرفی نماز، هستی، جا دارد انسان از دشمن 
خاست، به عنوان عامل معنوی و تقویت روحی در شهب قبهل از  ها برمی هایی که از خیمه زمزمه

کردنهد  تاب  شهادت بودند و شوخی می ای که یاران در  بح عاشورا بی گونه عملیات مؤ ر بود؛ به
   4دیدند. ای جز تحمل ضربت شمشیرها نمی و میان خود و بهشت، فا له

                                                           

 .98. همان، ص 1
 . همان.2
 .392و  391، ص 44، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 3
 .446، ص ارشاد القلوب. حسن بن محمد دیلمی، 4
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 های ملت حسینی ویژگی
 *محم امین صادقی ارزوا یاالسالم والمسلمین  حجت

وَن »له تعالی: قال ال ُْ َز ِْ ِه اَل َخْوٌف َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َي  1«َأاَل ِإَنَّ َأْوِلَیاَء الَلَّ

 مقدمه
، «مها ملهت امهام حسهینیم»نظیر اسالم و شهید شاهد امت که گفهت:  سخن بلندمرتبه سردار کم

بیان شهده افزاترین جمله  ترین، ماندگارترین و روح ترین، حسینی ترین، انقالبی زیباترین، حماسی
بیتی  شهان حسهینی و اههل های اخبر است. ملت حسینی، ملتی است کهه زنهدگی و مرگ در سال

نامهه عاشهورا آمهده اسهت:  باشد. زیباترین تعریف برای ملت حسینی، همان است کهه در زیارت
ّْ   اللَُّهمَ » َع َْ یَايَ   ا ْْ َْ   َم ٍد َو َمَمَلاتِي َمَمَلاَ  ُم مَّ َْ ٍد َو وِل ُم مَّ َْ یَا ُم ْْ َلدَم مَّ َْ َلٍد َو وِل ُم 2؛مَّ

خداونهدا!  
 «.  زندگی و حیات ما را زندگی و حیات محمد و خاندانش قرار بده و مرگ ما را مرگ آنان قرار بده

ترین و  هایی است کهه در منطهق عاشهورا بهه شهفاف ها و آرمان ملت حسینی، ایستادگی بر ارزش
ن منطهق و ایمهان بهه شهعارهای ایهن ترین وجه ممرن متجلی شده است. لزوم پایبندی به ای زالل

مرتب منحصر به عر ه اندیشه و اعتقاد نیست؛ بلره بایهد در مقهام عمهل نیهز جسهتجو نمهود. 
، علل شرل گرفتن و بقای انقالب اسالمی را مهدیون و مرههون عاشهورا و حضرت امام خمینی

فهرا  امهام حسهیندانند و معتقدند که مردم درس قیهام و مبهارزه را از  می نهضت اباعبدالله
سرآغاز آن بود،  42رمز پیروزی اسالم بر کفر جهانی را در این قرن که پانزدهم خرداد »اند:  گرفته

در دوازدهم محرم حسینی جستجو کنید که انقالب اسالمی ایهران، پرتهوی از عاشهورا و انقهالب 
احت اعتقهادی و ، نهضت حسینی در دو سبنابراین از نگاه امام خمینی 3«.عظیم الهی آن است

                                                           

 .نویسنده و پژوهشگر *
 . 62. یونس: 1
 .178، ص کامل الزیاراتقولویه،  . جعفر بن محمد ابن2
 .482 ، ص17 ، ج صحیفه امام الله موسوی خمینی، . سید روح3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره دهم 1444ـ محرم  1401تابستان  
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 باشد.  عملی سرمشق ملت غیور و شجاع ایران بوده و می
هزاران انسان را در مسیر هدایت و سعادت قهرار داد و شههید سهلیمانی،  الشهدا خون گرم سید
، یعنهی حضهرت امهام هایی است که با تأسی به شاگردان مرتهب امهام حسهین یری از انسان

و یهاران شههیدش را بهه خهوبی  روش امهام حسهین، راه و و مقام معظم رهبری خمینی
رو خون پاکش موج پر اوج اجتماعی، سیاسی، ملی و فراملهی را  شناخت و در عمل پیمود. از این

 ایجاد نمود:
 ز متترِ   ستتپ ب  و ستتردار داتتن

 

 غرار و ختروش استت ااتراا زمتین 
 

 رازاا شت    همه مترد و زا  اشته
 

 بزرواا در اان مر ، وراتاا شت    
 

 همه خاوراا، غتر  در غصته استت
 

 سراسر ب اا شرِر ااتن قصته استت 
 

  لستتطین و لبنتتاا و عتترا  و شتتام
 

 بتتام از ااتتن غتتد شتت ه بمل تتی  ل  
 

 خروشتتاا و برشتتاا پیتتر و بتتراا
 

 چر ستیالِب طر نت ه هتر ستر رواا 
 

 ستتلیما ی چتترا شتتیر  راتتاد بتترد
 

 ز ختتر   بستتی متترد ااجتتاد بتترد 
 

  تتتن مالمتتتاا لتتترزد از متتترد او
 

 زمتتتین ورتتتته لبراتتتز از  تتترد او 
 

 چر قاستد ز عرتخ خت ا  تا ی شت 
 

 ز شتت   شتت اد  ستتلیما ی شتت  
 

 ز ختتر   چمنتتزار پتتر اللتته ورتتت
 

 1اور چه بسی چرد پر ژالته ورتت 
 

 های ملت حسینی ویژگی
 شود:  ها اشاره می های فراوانی دارد که به برخی از آن ملت حسینی، ویژگی

 یستیز  خواهی و ظلم عدالت. 1

بهرای آن  ستیزی است که امام حسهین خواهی و ظلم ترین شاخصه ملت حسینی، عدالت مهم
 قیام کرد و فرمود: 

َّ   َُتَناهى َعنُه، ِلیَرَغَلبَ  ُّ بِه، وأنَّ الباِط قَّ   َُعَم َْ الُمَلؤمُن فَلي ِلقَلاِء اّلّله ِ  أ َ تََروَن أنَّ ال
ّقا، ف نّي   أَرى الَم َ  إ ّ َسعاَدًة و ِْ یاَة َمَو الّظاِلمیَن إ ّ بََرماُم َْ ه بهه کهبینیهد  آیا نمی 2؛  ال

                                                           

 .16/10/1398ای از سروده نگارنده،  . گزیده1
 .  245، صتحف العقولشعبه حرانی،  . علی بن حسن ابن2
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ه مؤمن باید به ]مرگ و  دیدار خهدا روی کشود؟ به راستی  شود و از باطل نهی نمی حق عمل نمی
 بینم. آورد؛ پس من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز رنج و مالل نمی

شهود و از  ه حق و عهدالت زیهر پها گااشهته میککرد  ی، ملتی است که وقتی مشاهدهملت حسین
کنهد؛ زیهرا زنهدگی بها  شود، در راه احقها  حهق و دفهع ظلهم قیهام می ظلم و ستم جلوگیری نمی

داند. بنابراین معنهای سهخن  ستمگران را نربت و خواری و مرگ در راه خدا را سعادت خویش می
، این است که ملت ایران به زعامهت «یمما ملت امام حسین»گوید:  معروف شهید سلیمانی که می

بهرای  مانند پیشوای آزادگان و ساالر شهیدان، امام حسین فقیه حریم، حضرت امام خمینی
دیدگان قیهام کهرده  اقامه عدل و قسط و ایجاد عدالت اجتماعی و برداشته شدن ظلم و ستم از ستم

انقهالب اسهالمی ایهران  است. این ویژگی ملت حسینی، همان حقیقتی اسهت کهه جهزء آرمهان
 فرماید:  بیانیه گام دوم میدر  روست که رهبر معظم انقالب شود. از این محسوب می

دیگهر   عهدالتی در ایهن رههار دههه، بها ههیچ دوره واقعیت آن است که دستاوردهای مبارزه بها بی
یهار گاشته قابل مقایسه نیست. در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمهدهای کشهور، در اخت

نشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بهود. مهردم بیشهتر  گروه کورری از پایتخت
  ویژه مناطق دوردسهت و روسهتاها در آخهر فهرسهت و غالبهًا محهروم از نیازههای اولیهه شهرها به

ههای جههان  ترین حاکمیت رسانی بودند. جمهوری اسالمی در شمار موفق زیرساختی و خدمت
نشهین شههرها بهه  جهای کشهور و از منهاطق مرفه  جایی خدمت و  روت از مرکز به همهه هدر جاب

سهازی و ایجهاد مراکهز  هنعتی و  سهازی و خانه دست آن بوده است. آمهار بهزرگ راه  مناطق پایین
ا الح امور کشاورزی و رساندن بر  و آب و مراکهز درمهانی و واحهدهای دانشهگاهی و سهد و 

شک ایهن همهه، نهه در  دورترین مناطق کشور، حقیقتًا افتخارآفرین است. بی نیروگاه و امثال آن به
و نه زبهان بهدخواهان خهارجی و داخلهی بهه آن اعتهراف   تبلیغات نارسای مسئوالن انعراس یافته

ای برای مدیران جهادی و با اخالص نزد خدا و خلق است. البتهه  کرده است، ولی هست و حسنه
وری اسالمی که مایل است پیهرو حرومهت علهوی شهناخته شهود، عدالت مورد انتظار در جمه

هاست که در ادامه بدان خهواهم  هاست و رشم امید برای اجرای آن به شما جوان بسی برتر از این
 1پرداخت.

                                                           

 .22/11/1397خطاب به ملت ایران، « گام دوم انقالب». بیانیه 1
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673 
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 شجاعت . 2

ن کهریم فرمهوده آهای ملت حسینی، شجاعت و نترسیدن است؛ همان که قر یری دیگر از ویژگی
وَن َأاَل ِإَنَّ َأْو »است:  ُْ َز ِْ ِه اَل َخْوٌف َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َي آگاه باشید به طور یقین در دل دوسهتان  1؛ِلَیاَء الَلَّ

ههای فراوانهی  و ف  پهایمردی و شهجاعت در کهربال، جلوه«. کند خدا ترس و اندوه راه پیدا نمی
در  یهاران امهامداشت که داستان اقامه نماز در زیر باران تیر دشمن و سپر قرار گرفتن بعضی از 

سهخنان  2آموزترین تجلی شجاعت حسینیان در روز عاشوراست. برابر تیر دشمنان، یری از درس
در شهب عاشهورا در ابهراز عشهق و وفهاداری بهه سهاحت قدسهی حضهرت  یاران امام حسین

شان برای مبارزه و نبرد با دشمنان، نشهانگر شهجاعت آن قدسهیان اسهت؛  و آمادگی اباعبدالله
به خدا سوگند از تو جدا نخواهم شد تها »عرض کرد:  مسلم بن عوسجه به امام حسین رنانره

کنم  ها فرو برم و تا قبضه این شمشیر در دست من است، بر آنان حمله مهی نیزه خود را در سینه آن
و اگر سالحی نداشته باشم که با آن پیرار کنم، با سنگ بر آنان حمله کنم تا آنجا که همراه تو جان 

 عرض کرد:  سعید بن عبدالله حنفی نیز ضمن بیان وفاداری به امام«. بسپارم
شهوم  شوم و دگر بار زنده شده و در آتش سوزانده می به خدا سوگند اگر بدانم که در راه تو کشته می

دهند و هفتاد بار با من رنین کنند، باز هم هرگز از تو جدا نخواهم شهد تها  و خاکسترم را به باد می
رکاب تو جان دهم. پس ررا رنین نرنم، در حالی که کشته شدن فقط یک بار است و پهس از در 

 3آن کرامتی جاودانه است که پایانی ندارد.
 مر  اور مرد است  ا  پی  متن

 

  ا برد خرش در بنارش  نو  نو 
 

 من از او با ی برم بتی ر تو و بتر
 

 4او زمن دلقتی ستتا   ر تو ر تو 
 

هها  های بسیاری داشته است کهه از جملهه آن ی، در انقالب اسالمی جلوهاین ویژگی ملت حسین
توان به در مبارزات مردم برای پیروزی انقالب اسالمی، هشت سال دفهاع مقهدس و مقاومهت  می

ویژه آمریرا اشاره کرد. این روحیه دلیرانهه ملهت ایهران، الههام گرفتهه از  در برابر استربار جهانی به
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 روست که رهبر معظم انقهالب مودار ملت حسینی است. از همینو ن مرتب سیدالشهدا
 فرمود:

نماد ُپر ابهت و باشروه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویهان و مسهتربران جههان و 
تر شهد. در تمهام ایهن رههل  روز برجسهته کار، روزبهه خوار و جنایت در رأس آنان آمریرای جهان

 ههیانت و پاسههداری از انقههالب و عظمههت و هیبههت الهههی آن و گههردن ناپایری و  سههال، تسههلیم
ویژه  ایران و ایرانهی بهه  شده های متربر و مستربر، خصو یت شناخته آن در مقابل دولت  برافراشته

های انحصارگر جهان که همواره حیات خهود  رفته است. قدرت شمار می جوانان این مرز و بوم به
ها برای مقا هد شهوم  دیگر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آن اندازی به استقالل را در دست
اند، در برابر ایران اسالمی و انقالبی، اعتراف به ناتوانی کردند. ملت ایهران در فضهای  خود دانسته

آمریرا و عنصهر خهائن بهه ملهت را از کشهور   نشانده بخش انقالب توانست نخست دست حیات
قلهدران جههانی بهر کشهور بها قهدرت و شهدت   دوبهاره  روز از سهلطهآن هم تا امه براَند و پس از 
 1جلوگیری کند.

 ناپذیری ذلت. 3

رنهین  ناپایری است؛ همهان کهه در کهالم سیدالشههدا ویژگی مهم دیگر ملت حسینی، ذلت
لَِّة وَ »آمده است:  ِعى َوْد َركََز بَیَْن اثْنَتَیِْن بَیَْن السِّ ِعى  بَْن الدَّ لََّلةُ  َأ  ِإنَّ الدَّ لَِّة َو َهیْهاَ  ِمنَّا الذِّ  2؛الذِّ

آگاه باشید که فرومایه، فرزند فرومایه، مرا در بین دو راهی شمشیر و ذلت قرارداده است و هیههات 
 «.که ما زیر بار ذلت برویم

 بنرا به دا ه هیچ  بین  به غیتر ملتدا
 

 3باا  ز باا وذشت، بزان ز  وی چه سترد 
 

، فقهدان عهزت و «ذلت»کند و  است که از شرست انسان پیشگیری می به معنای حالتی« عزت»
عالقمنهدی بهه  4پهایرد. رو انسان ذلیل شرسهت را بهه راحتهی می شرافت در انسان است؛ از این

ها وجهود دارد و  ، امری فطهری اسهت کهه در نههاد همهه انسهان«ذلت»و تنفر داشتن از « عزت»
ها سبب پایرش ذلهت و شرسهت در  توجهی به آن که بیشروفایی آن به پیدایش عواملی نیاز دارد 
                                                           

 .22/11/1397خطاب به ملت ایران، « دوم انقالبگام ». بیانیه 1
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آید که در همه عمر با قلبی سرشار از ایمان  ای بر می شود. این فریاد پرخروش از حنجره انسان می
گاه  شود. انسانی که طعم شیرین عزت را بچشد، هیچ ای درخشان وارد میدان می به خدا و کارنامه

ای است کهه شههید قاسهم سهلیمانی بهه آن  ین، همان نرتهدهد و ا به ننگ ذلت و خواری تن نمی
در واقع این جمله بازتهاب فرمهایش حضهرت امهام «. حسینیمامام ما ملت »اشاره نمود و گفت: 

 است که فرمود: خمینی
ا و شوروی از  هفحه روزگهار رار آمریرنم اگر ما با دست جنایتک به شما برادران مؤمن عرض می

ه در کهنهیم، بهتهر از آن اسهت کشرافتمندانه با خدای خویش مالقات محو شویم و با خون سرخ 
زیر پررم ارتش سرخ شر  و سیاه غرب زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم؛ و ایهن سهیره و طریقهه 

نهیم و بایهد بهه کانبیای عظام و ائمه مسلمین و بزرگان دین مبین بوده است و ما باید از آن تبعیهت 
تواننهد و قدرتمنهدان  ننهد، میکها زندگی  ملت بخواهند بدون وابستگی که اگر یکخود بباورانیم 

   1نند.کتوانند خالف ایده آنان را تحمیل  ملت نمی کجهان بر ی

 مداری  والیت. 4

 مداری و اطاعهت محهد از امهام معصهوم های برجسته ملت حسینی، والیت یری از ویژگی
ِِ »فرماید:  است. خداوند می لهُ بُّ ُقْ  ِإْن ُكْنُتْم ُت ِبلْبُکُم الَلَّ ِْ ي ُي ِْ ِبُعو َه َفاَتَّ بگهو اگهر خهدا را  2؛وَن الَلَّ

طبهق ایهن آمهوزه قرآنهی، «. دوست دارید، پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شهما را دوسهت بهدارد
گیری ملت حسینی است؛ زیرا حّب و  ترین راهرار شرل مهم بیت و اهل تبعیت از پیامبر

سینی است، از رهگهار اطاعهت از فرسهتادگان او بهه دسهت عشق الهی که اساس تحقق ملت ح
 آید؛ رنانره نقل است:  می

در هنگامه آخرین لحظات شهادت مسلم بن عوسجه، حبیب بن مظهاهر دوسهت او بهر بهالینش 
ای مسلم! اگر قرار نبود که من نیز به زودی و پس از تو به شههادت برسهم، دوسهت »آمد و گفت: 

اشهاره کهرد و  مسلم به سوی امام حسهین«. ری؛ برایت انجام دهمداشتم که اگر و یتی دا می
ی کهن و یتوانی در راه او جهان فهدااست که تا می تنها و یت من به تو درباره حسین»گفت: 

   3«.به رشم و دیده منت»حبیب گفت: «. فداکاری نما
حضهرت  نسهبت بهه آن این زیباترین نمودار عشق الهی است که از سوی یهاران امهام حسهین

                                                           

 .123، ص نامه الهی سیاسی وصیتالله موسوی خمینی،  . سید روح1
 .31عمران:  . آل2
 .148، ص لهوف علی قتلی الطفوفطاووس،   . علی بن موسی ابن3



   45  های ملت حسینی ویژگی

 

اظهار و عملی شده است. اطاعت از رهبری و پیشوای امت در زمان غیبت، در پیروی و اطاعهت 
روست کهه شههید حهاج قاسهم سهلیمانی در   شود؛ از همین الشرایط متجلی می فقیه جامع از ولی

 گفت: مراسم سالگرد شهادت شهید حسن اسدی درباره مقام معظم رهبری
ن، به رهبریت آن است. مردم از من قبول کنید. من عضو ههیچ حهزب قوام ایران اسالمی و بقای آ

کند به اسالم و انقهالب تمایهل نهدارم،  و جناحی نیستم و به هیچ طرفی جز کسی که خدمت می
شناسهم، واللهه، ُاشههُد باللهه، سهرآمد  اما این را بدانید والله علمای شیعه را تمامًا و از نزدیک می

ا از مراجع ایران و مراجع غیر ایهران، ایهن مهرد بهزرگ تهاری ، یعنهی همه این روحانیت، این علم
   1ای است. الله العظمی خامنه آیت

 مداری دین. 5

مهداری، محهور  مهداری اسهت. دین های مهم و اساسی ملهت حسهینی، دین یری دیگر از ویژگی
دم قیهام است و اساسًا امام برای ا الح در دین و شیوه دینداری مهر ا لی نهضت امام حسین

گیری انقالب اسهالمی، احیهای دیهن در سهطح فهردی و  رو یری از علل ا لی شرل کرد. از این
مهداری بایهد حقیقهی باشهد،  سخت بر آن تأکیهد داشهت. دین اجتماعی است که امام خمینی

درباره مردم زمان خود به آن اشاره داشت. مردم ایران نیز در انقهالب  گونه که امام حسین همان
های بسیاری دارد که  داری مؤلفه ابت کردند که در عقیده و عمل، پیرو دین حق هستند. دینخود  

بها اشهاره بهه  ها، توجه به نماز و اقامه این فریضه الهی است. امهام خمینهی ترین آن یری از مهم
ترین فریضه شهرعی و  سازی و مهم در ظهر عاشورا، نماز را کارخانه آدم اقامه نماز سیدالشهدا

 فرماید:  داند و می فلسفه معنوی انقالب اسالمی می
در  ای باالتر نیست ... نماز، پشتوانه ملهت اسهت. سیدالشههدا در اسالم از نماز، هیچ فریضه

همان ظهر عاشورا که جنگ بود و آن جنگ بزرگ بود و همه در معهرض خطهر بودنهد ... ایسهتاد 
برنیم. خیر، جنگ را برای نماز کردند. نمهاز خواهیم جنگ  همانجا نماز خواند؛ نگفت که ما می

 2کند. سازی است ... نماز خوب، فحشا و منرر را از یک امت بیرون می یک کارخانه انسان

 سازی برای دولت مهدوی زمینه. 6

سازی و حضور فعال و مو ر  های ملت حسینی، تالش، جهاد، خودسازی، جامعه از دیگر ویژگی
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فرهنگی و سیاسی، زمینهه را بهرای ظههور منجهی عهالم بشهریت و های اجتماعی،  در همه عر ه
 کند:  تشریل دولت مهدوی آماده می

ْساَ  َو َأْهلَُه َو تُِذلُّ بَِها النَِّفاَق  َو َأْهلََلُه َو اللَُّهمَّ ِإنَّا نَْرغَُب ِإلَیَْک ِفى َدْولٍَه كَِرََمٍه تُِعزُّ بَِها اْْلِ
عَ  نْیَا َو تَْجَعلُنَا ِفیَها ِمَن الدُّ وُنََلا بَِهَلا كََراَمَلَه الَلدُّ ُُ اِه ِإلَى َطاَعِتَک َو الَْقاَدِه ِإلَى َسَلِبیِلَک َو تَْر

َرهِ  َِ ای که اسالم و اهلش را بهه آن عزیهز  برای یافتن دولت کریمه  خدایا! به سوی تو مشتاقیم 1؛اْْل
کننهدگان بهه  از دعوتگردانی، و نفا  و اهلش را به وسیله آن خوار سهازی، و مها را در آن دولهت 

مهان  روزی  سوی طاعتت و رهبران به سوی راهت قرار دهی، و کرامت دنیا و آخرت را از برکت آن
 فرمایی.

، یعنی حاکمیت قرآن و اسالم و عمل به احرهام سازی زمینه برای ظهور حضرت مهدی آماده
آن، ایجهاد جمههوری ت ایران اولین قدم را برای حاکمیت اسالم برداشهته اسهت و لاسالمی که م

درباره معنای درست انتظار برای ظهور حضرت حجهت و  اسالمی است. مقام معظم رهبری
 فرماید: تشریل دولت مهدوی می

انتظار، به معنای نشستن و دست روی دست گااشتن و رشم به در دوختن ههم نیسهت؛ انتظهار 
این اسهت کهه انسهان احسهاس به معنای آماده شدن است، به معنای اقدام کردن است. به معنای 

بایستی تهالش  ،شود به آن دست یافت که برای رسیدن به آن عاقبت کند عاقبتی وجود دارد که می
کند. ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقّیةالله)ارواحنا فداه( را داریهم؛ بایهد در ایهن 

هم خودسهازی کنهیم، ههم بهه قهدر مهدوی  راه تالش کنیم. باید تالش کنیم در راه ایجاد جامعه
ای کهه در  توانمان، به قدر امرانمان، دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود را به هر انهدازه

قسهط اسهت؛   مههدوی، جامعهه  مهدوی نزدیک کنیم که جامعه  وسع و قدرت ماست، به جامعه
علهم اسهت،   ت، جامعهبرادری و اخوت اس  معرفت است، جامعه  معنویت است، جامعه  جامعه
.عزت است  جامعه

2 
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 سرگذشت پیوستگان و جاماندگان از کاروان امام حسین
  *محم سالد محسنی والمسلمین االسالم حجت

 **احم   الح زاده والمسلمین االسالم حجت

ذيَن »قال الله تعالی:  ِِ ُّ الَّ َه ُي ُهم ُبنیاٌن  ِإنَّ اللَّ َّْ ََ ا َك ًُّ ُيقاِتلوَن في َسبیِلِه َص

 مقدمه
هایی همراه بود. در  ها و ریزش در مسیر حرکت از مدینه تا کربال، با رویش کاروان امام حسین

شان شد و به کاروان حسینی پیوستند، امها در سهوی  نصیب این مدت افرادی توفیق یاری امام
، از پیوسهتن که در عین میسر بودن فر ت و زمینه یاری سیدالشهدا دیگر نیز اشخا ی بودند

در این مقاله به سرگاشت برخی  2به قافله حسینی بازماندند و از یاری آن حضرت محروم شدند.
 شود. از پیوستگان و جاماندگان از قافله حسینی اشاره می

 پیوستگان کاروان حسینی

ین  . ُزهیر بن1
َ
 ق

مسیر  هم گشت، اما در راه عرا  با کاروان سیدالشهدا از مره به سوی عرا  بازمی َقین  ُزهیر بن
شد. ُزهیر عثمانی بود؛ یعنی معتقد بود عثمان مظلومانه کشته شهده اسهت و قهاتالن او در  هف 

جها توقهف کنهد. در  در یک که با امهام حسهینرو دوست نداشت  بودند؛ از این یاران علی
 در آنجا توقف کند، اما او در یک طهرف و امهام منزل َزرود، ُزهیر مجبور شد با امام حسین
                                                           

 مدرس جامعة المصطفی العالمیة.ی فلسفه اسالمی و دکتر *
 .ی تاری  اسالمدکتر **
 «.اند ی بنایی آهنینیکنند گو دارد که در راه او پیرار می خداوند کسانی را دوست می» :4 : ف. 1
 را،ناموه عاشوو وهو،ش. برای مطالعه بیشتر درباره منهابع و مسهتندات مطالهب مقالهه ر. : محمدسهالم محسهنی، 2

 های اول و دوم. فصل

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره دهم 1444ـ محرم  1401تابستان  
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 هایشان را برپا کردند.  در طرف دیگر خیمه
ین  از ُزهیر بن . دعوت امام حسین1/1

َ
 ق

ود دعوت کرد. مردی از قبیلهه فهزار از سوی ُزهیر فرستاد و او را نزد خ قا دی را به  امام حسین
 گوید:  همراهان ُزهیر می

امهام مهن را بهه دنبهال »وارد شد و به ُزهیر گفت:  ما بر سر سفره غاا بودیم که فرستاده حسین
در ایهن هنگهام مها ههر رهه در دسهت داشهتیم، انهداختیم و رنهان «. شما فرستاده تا نزد او بیایی

همسهر زهیهر او را  ای روی سر ما نشسته است. َدْلهم بنت َعمرو، زده شدیم که گویا پرنده شگفت
تهو را خواسهته و قا هدی را بهه دنبالهت فرسهتاده، تهو  خدا پسر رسول»تشویق کرد و گفت: 

رفهت، امها  ُزهیر به خیمه حسهین«. الله! برو سخنانش را بشنو و بعد برگرد روی؟ سبحان نمی
ههر کهس »لی نرشید که با رهره شادمان و درخشهان بازگشهت و بهه همراههان خهود گفهت: طو

 1«.دوست دارد به دنبال من بیاید، وگرنه این آخرین مالقات ما خواهد بود

 . ایثار و فداکاری ُزهیر در حمایت از امام حسین2/1
د و بهه آن حضهرت بود که اعالم وفاداری نمو ُزهیر در شب عاشورا، از نخستین ا حاب امام

گشتم و باز تها ههزار  شدم، سپس زنده می به خدا سوگند! دوست داشتم که کشته می»عرض کرد: 
بیهت شهما دفهع  شدن را از شما و جوانهان اهل  شدم؛ اما خداوند به این وسیله، کشته بار کشته می

 2«.کرد می
ز عاشهورا او را بهه در رو اخالص، فداکاری، رشادت و توانایی ُزهیر موجب شد امهام حسهین

عنوان فرمانده جناح راست لشرر )َمیَمنه( تعیین کند و فرماندهی بخش عظیمی از سپاه را بهه وی 
تیرههای  جهان خهود را سهپر حنفهی، عبدالله بن  او هنگام نماز ظهر عاشورا همراه سعید  3بسپارد.

 4نماز بخواند. دشمن کردند تا امام حسین

                                                           

 األخبوار الطووال،؛ احمهد بهن داود دینهوری، 379و  378، ص 3ج  أنسواب األشوراف،. احمد بن یحیی َبالُذری، 1
، 2، ج اإلرشواد ؛ محمد بن محمد مفید،396، ص 5ج  تاریخ الطبری،؛ محمد بن جریر طبری، 247و  246ص
 .73و 72ص

 419، ص5ج  تاریخ الطبری،؛ محمد بن جریر طبری، 393، ص 3ج  ف،أنساب األشرا. احمد بن یحیی َبالُذری، 2
 .93و  92، ص 2، ج اإلرشاد ؛ محمد بن محمد مفید،95، ص 5ج  الفتوح،اعثم،  ؛ محمد بن علی ابن420و 

؛ 256ص  األخبوار الطووال،؛ احمد بن داود دینهوری، 395، ص 3ج  أنساب األشراف،. احمد بن یحیی َبالُذری، 3
 .422، ص 5ج  تاریخ الطبری،ریر طبری، محمد بن ج

 .441، ص 5ج  تاریخ الطبری،. ر. : محمد بن جریر طبری، 4



   51  .سرگذشت پیوستگان و جاماندگان از کاروان امام حسین

 

 متتن دستتته وتت  پرپتتر ولتتزار حستتیند
 

 متتن شتتمو  تتروزاا شتتب  تتار حستتیند 
 

 من بنج ق تذ مترگ ور تتار حستیند
 

 1متتن عاشتتخ د  باختتته و اتتار حستتیند 
 

 یزید ریاحی  ُحّر بن. 2

ن بهه سهوی کوفهه و را بست و آن حضرت را از رفهت ُحّر، نخستین کسی بود که راه امام حسین
زیهاد را  دیهد و  رحمهی سهپاه ابن برگشت به مدینه و مره بازداشت، اما هنگامی کهه قسهاوت و بی

را به شهادت برسانند؛ از لشرر کوفه جدا شد و خهود را  ها تصمیم دارند امام متوجه شد که آن
 رساند و اظهار ندامت و پیشیمانی کرد. به سپاه سیدالشهدا

خهواهی  جها میکبهه »س در روز عاشورا، وقتی او را با وضع غیر عادی دید؛ پرسید: َاو بن   ُمهاجر
پاس  نهداد و لهرزه سهختی انهدامش را گرفهت. مههاجر  ُحّر «. ؟ نیکخواهی حمله  بروی؟ آیا می

ّر! امهروز برد؛. ای ُح  ترین مرد اهل کوفه کیست، تو را نام خواهم  اگر از من بپرسند شجاع»گفت: 
به خدا قسم من امروز اختیار »ُحّر جواب داد: «. بینم؟ حال می ه تو را با این کآمده است   ره پیش

ه یا سوخته شوم، هیچ مقام و رت هرنم یا جهنم را و به خدا قسم اگر تکه یا بهشت را انتخاب کدارم 
های امهام  طرف خیمهه ه این سخن را گفت و اسبش را ب«. نمک موقعیتی را جز بهشت انتخاب نمی

فرمود:  امام حسین«. شود؟ آیا توبه من قبول می»راند و به آن حضرت عرض کرد:  حسین
   2«.پایرد و تو در دنیا و آخرت آزاده هستی آری؛ خدا توبه تو را می»

  تتا دلتتد در حتترم قتترب  تتر اابتت  راهتتی
 

   رتتی زا بتته بر اتت  ز وبتتردم  هتتی 
 

 بخرتی می ر به اه باه دو ص  بره ونه 
 

 من بیچتاره چته ستازم بته  ت ارم بتاهی 
 

 ور شرد عمر شبی، با  رام  ا شب وتذرد
 

 3صتتبظ  راتتاد بتتر رم چتته شتتب بر تتاهی 
 

رغم تهالش زیهاد دشهمن بهرای جلهوگیری از  به جز این دو نفر که سرنوشت مشهوری دارنهد، بهه
ا به خطر انداختند و شهبانه ای جان خود ر پیوستن یاران آن حضرت در کوفه به سپاه کربال، اما عده

زیهاد جهدا  رساندند یا در کهربال از سهپاه ابن از مسیرهای بیابانی خود را به اردوی امام حسین
                                                           

 . شاعر غالمرضا سازگار.1
؛ احمد بن داود دینهوری، األخبهار الطهوال، ص 398و  397، ص 3. احمد بن یحیی َبالُذری، أنساب األشراف، ج 2

؛ 159؛ محمدبن علی  دو ، األمالی، ص 428و  427، ص 5؛ محمد بن جریر طبری، تاری  الطبری، ج 256
 .99ه  101، ص 2محمد بن محمد مفید، اإلرشاد، ج 

 . شاعر حاج غالمرضا سازگار.3



52       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

پیوستند. برخی دیگر نیز اگر ره دیر به کربال رسیدند، ولی با سپاه عمر  شدند و به امام حسین
 شود. ها اشاره می شت برخی از آنبن سعد درگیر شدند و به شهادت رسیدند که در ادامه به سرگا

 سعد بن حرث أنصاری عجالنّی و برادرش أبوالحتوف. 3

، به سپاه عمر بن سعد پیوسهته این دو برادر از گروه خوارج بودند که برای جنگ با امام حسین 
؛ آیها کسهی هسهت أ  ناصر  فینصرنا»فرمود:  بودند؛ اما هنگامی که  دای امام را شنیدند که می

شان به جوش آمهد و بهه  و نیز وقتی  دای ناله بچه ها را شنیدند، خون غیرت« ا را یاری کندکه م
   1دو نفری جنگیدند تا هر دو به شهادت رسیدند. رفتند و در دفاع از امام کمک امام

 جابر بن حجاج. 4

پیهروی جابر، قهرمانی شجاع از قبیله تیم و مردی دلیهر و اندیشهمند بهود و از مسهلم بهن عقیهل  
اش  ه مردم دست از یاری مسلم برداشتند و او دستگیر شد، جابر در میان قبیلههررد. پس از آنک می

وفهه بیهرون کربال آمده است؛ همراه عمهر سهعد از کبه  ه امام حسینکپنهان شد و رون شنید 
گهاه  پیوسهت. آن آمد و بهه امهام آمد و پیش از شروع جنگ فر تی یافت و نزد امام حسین

رسهید و  ه جنگ درگرفت، به حضور امهام حسهینکراه ایشان تا روز عاشورا ماند. هنگامی هم
   2قدر جنگید تا به شهادت رسید. آن
 حارث بن امرء القیس. 5

ربال رسهید. هنگهامی کهه که همراه سپاه عمر سعد از کوفه بیرون آمد تا به کسانی بود کحارو، از 
نپایرفتنههد و عبیداللههه بهها رفتههار سههتمرارانه و  را عمههر سههعد و یههارانش شههرایط امههام حسههین

رسهاند و همهراه یهاران  جنایترارانه، آب را بر آن حضهرت و یهارانش بسهت؛ خهود را بهه امهام
پیوست. حارو در تیراندازی، سرآمد دوران خهود بهه  ه رهار نفر بودند ه به امامکاش ه  ندیک

ه پیشهاپیش کسانی کجنگ آغاز شد، با  رفت. او پیوسته با آن حضرت بود و هنگامی که شمار می
   3ردند؛ همراه و در حمله نخست به شهادت رسید.ک ت میکحر امام حسین

 بشر قاسم بن حبیب بن ابی. 6

گاراند  داری می ها را به عبادت و شب زنده وی مردی دالور، پرهیزکار و دیندار بود که همواره شب
                                                           

 .329، ص 4 ، ج  مع الرکب الحسینی . جمعی از نویسندگان،1
 .158. همان، ص 2
 .183. همان، ص 3
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کربال بهود. وی بهه شهجاعت و قهرمهانی شههرت  و این، رمز موفقیت و توفیق او برای حضور در
داشت و در راه والیت و ایمان استوار بود. او که در شمار شیعیان کوفه بود، همراه آنهان بهه کهربال 

پیوست و تا هنگام شهادت در کنار امام خود بود. در زیارت ناحیه مقدسهه  آمد و به یاران امام
   1«.بر قاسم بن حبیب ازدیسالم »بر وی رنین درود فرستاده شده است: 

 عمرو بن قرظة أنصاری. 7

بود که به همراه ایشهان از مدینهه بهه کوفهه  میرالمؤمنیناوی، محدو و فقیه و پدرش، از یاران 
، فرماندار فارس بود. عمرو پیش از آنره در روز هفتم امام آمده بود. پدرش به فرمان امام علی

که به علهم و توانهایی او  کربال پیوست. امام حسیندر  را محا ره کنند، به امام حسین
مطمئن بود، او را برای گفتگو با عمر بن سعد فرستاد. نتیجه مااکره او با عمهر سهعد جلهوگیری از 

 جنگ بود تا هنگامی که شمر به کربال وارد شد و دسهتور آورد کهه بایهد بها حسهین بهن علهی
فت و به میهدان رفهت، رجزخهوانی کهرد و پهس از اجازه گر بجنگند. او در روز عاشورا از امام

سهؤال  بر بالینش حاضر شهد، از امهام جنگی مردانه بر زمین افتاد. هنگامی که امام حسین
 2«.بله؛ تو در بهشت در کنار منی»امام فرمود: « آیا من یار وفاداری بودم؟»کرد: 

  هفهاف بن مهّند راسبی بصری. 8

بهود و در همهه  و از شیعیان مخلهص و از یهاران امیرمؤمنهانی از قهرمانان شجاع بصره راو ی
حسهین »ربال رسهید و پرسهید: کهت داشت. او پس از نماز عصر بهه کهای آن حضرت شر جنگ

از »نیافت، به سوی عمر سعد رفت و از مهردم پرسهید:  هنگامی که ا ری از امام«. جاست؟ک
مهن هفههاف راسهبی بصهری »فهت: گ«. یسهتی؟کتو »گفتند: «. حسین بن علی ره خبر دارید؟

گفتنهد: «. ام ه به عرا  آمده است، به یاری وی آمهدهراز م ام حسین ه شنیدهرهستم و بعد از آن
ان و پسر بیمهارش ه کودکایم و جز زنان و  شتهکه به او پیوستند، کسانی را کما حسین و یارانش و »

انهد و  ها هجهوم آورده بهه خیمههه مهردم کهبینی  سی نمانده است. آیا نمیکه  علی بن الحسین
هفههاف پهس از شهنیدن خبهر بهه شههادت «. هسهتند خدا سرگرم غارت اموال دختران رسول

 مهن از خانهدان محمهد»شید و گفت: کو تهاجم مردم، شمشیرش را  رسیدن امام حسین
   3ور شد تا به شهادت رسید. گاه همانند شیر با شمشیر به آنان حمله آن«. نمک دفاع می

                                                           

 .165. همان، ص 1
 . 155ص  ،إبصار العین. محمد بن طاهر السماوی، 2
 .313، ص 4 ، ج با کاروان حسینی. جمعی از نویسندگان، 3
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انقهالب اسهالمی گیری، از فر هت  سنجی و دقت در تصمیم با زماننیز افرادی تاری  معا ر  در
توان بهه شههیدی اشهاره  استفاده کردند و خود را به کاروان اهل بهشت رساندند که از آن جمله می

آمد؛ اما با تحول اخالقی به انسهان  کرد که در منطقه کارخانه قند ورامین جزء اشرار به حساب می
گاشهته بهود کهه  61دیگری مبدل و با ا رار خودش به جبهه اعزام شد و رند روز از مهرماه سال 

   1به شهادت رسید.

 گریختگان از سپاه امام حسین

مطابق آیات قرآن، کسی حق ندارد از مقابل دشمن فرار کنهد و سهپاه اسهالم را تنهها بگهاارد. ههر 
 شود و در آتش است:  ر میکسی این کار را انجام دهد، به خشم خدا گرفتا

ْدباَر  وُهُم اْْلَ ُروا َزْحًُا َفال ُتَولُّ َُ ذيَن َك ذيَن آَمُنوا ِإذا َلقیُتُم الَّ َها الَّ ِهم َيوَمِذلٍذ  *يا َأيُّ َوَملن ُيلَولِّ
ِه َوَم  ًزا ِإلٰی ِفَذٍة َفَقد باَء ِبَغَضٍ  ِمَن اللَّ یِّ َِ ًفا ِلِقتاٍل َأو ُمَت رِّ َِ ُم   َو ِبلذَ  ُدُبَرُه ِإالَّ ُمَت َواُه َجَهلنَّ

رو شهوید،  اید! هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد روبهه ای کسانی که ایمان آورده 2؛الَمصیُر 
هها پشهت کنهد ه مگهر آنرهه  ها پشت نرنید )و فرار ننمایید( و هر کهس در آن هنگهام بهه آن به آن

پیوستن به گروهی )از مجاهدان( بهوده  گیری از میدان برای حمله مجدد و یا به قصد هدفش کناره
باشد ه )رنین کسی( به غضب خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه او جههنم، و رهه بهد جایگهاهی 

 است.
فرار کردنهد  شود که از سپاه امام حسین در این بخش به بررسی سرگاشت کسانی پرداخته می

 و بعدها به سختی پیشمان شدند.
 ُجعفی ُحّر  بن  عبیدالله . 1

طلبی،  از اشراف و افراد سرشناس کوفه بود؛ اما وابستگی به دنیا و عافیهت ُجعفی، ُحّر  بن  عبیدالله 
را طوری دیگر رقم زد. او از کوفه خارج شده و در بیابان خیمه زده بود تا در تحوالت  سرنوشت او

 زیهاد یها ابن طرف نگه دارد و مجبور به حمایهت از طرفهداران امهام حسهین سیاسی خود را بی
 قرار گرفت. نشود، ولی از قضا در مسیر امام

                                                           

 .2532680، کد خبر: 14/04/1400، «زندگی به سبک شهدا». خبرگزاری تسنیم، 1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/2532680/14/04/1400 
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 حسین. امتناع  از یاری امام 1/1

ایهن »ای را دیهد و پرسهید:  ُمقاتل فرود آمهد، خیمهه در منزل قصر بنی که امام حسین هنگامی 
حضهرت «. اسهت ُجعفهی ُحهّر  بن  متعلق به عبیدالله »گفتند: «. خیمه متعلق به ره کسی است؟

 علی بن  حسین »به خیمه او رفت و گفت:  ستاد تا او را دعوت کند. فرستاده امامکسی را فر
به خدا سوگند مهن از شههر کوفهه بهه ایهن خهاطر »ُحّر گفت:  بن  عبیدالله «. شما را خواسته است
م. نهه، مهن دوسهت به کوفه وارد شود، من آنجا باشه خواستم وقتی حسین بیرون آمدم که نمی

آمد و جریان را به آن حضهرت گهزارش  فرستاده امام حسین«. ندارم او را ببینم و او من را ببیند
رفت و او را به یاری خهود  ُحّر  بن  خودش برخاست و به خیمه عبیدالله  گاه امام حسین داد. آن

امتنهاع  ی را تررار نمود و از پیوستن به کهاروان سیدالشههدادعوت کرد؛ اما او همان جواب قبل
کنی، پس از خدا بتهرس از اینرهه در کنهار کسهانی  حاال که ما را یاری نمی»فرمود:  کرد. امام

جنگند. به خدا قسم هر کس که فریاد ما به گوشهش برسهد، ولهی یهاری نرنهد؛  باشی که با ما می
 1برخاست و رفت.گاه از نزد او  آن«. هال  خواهد شد

 زیاد ُحّر تحت تعقیب ابن بن  . عبیدالله 2/1

پرهیهز کهرد، امها دیهری  ُجعفی از مخهاطرات همراههی امهام حسهین ُحّر  بن  اگر ره عبیدالله 
 زیهاد ابهدی گرفتهار شهد. ابن قرار گرفت و به ندامت و حسرت زیاد نگاشت که تحت تعقیب ابن

را ندیهد.  ُجعفهی ُحهّر  بن  پس از واقعه عاشورا، وقتی خبر اشراف و بزرگان کوفه را گرفت؛ عبیدالله 
«. کجا بودی پسر حر؟»زیاد پرسید:  زیاد رفت. ابن ود نزد ابنُحّر، خ بن  پس از رند روز عبیدالله 

ُحهّر   بهن عبیدالله «. مرض قلب داشتی یا مرض بدنی؟»زیاد گفت:  ابن«. مرید بودم»او گفت: 
زیهاد گفهت:  ابن«. قلبم مرید نشده بود، اما بدنم را خداوند منت نهاد و عافیت بخشهید»گفت: 

اگر با دشمن شما بهودم، دیهده »ُحّر گفت:  بن  عبیدالله «. ای دهگویی. تو با دشمن ما بو دروغ می»
 «.شدم؛ رون من آدم سرشناسی هستم می

غافل شد، او از فر ت استفاده کهرد و از  ُحّر  بن  ای از عبیدالله  لحظه زیاد در همین حال وقتی ابن
 رون آمد و بر اسب خود سوار شد و گریخت.مجلس بی

                                                           

 250ص األخبوار الطووال،احمهد بهن داود دینهوری، ؛ 384، ص 3ج  أنساب األشوراف،حیی َبالُذری، ی. احمد بن 1
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 .82و



56       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 ُحّر  بن  . پیشمانی عبیدالله 3/1

را زیارت و اظهار پشیمانی کهرد و  ُحّر از کوفه خارج شد و به کربال آمد. مزار امام  بن عبیدالله 
فرمانده خیانترار، فرزنهد »حسرت و اندوه خویش را در قالب اشعاری به این مضمون بیان نمود: 

گوید ررا تو با آن شهید جنگ نرردی؟ آری؛ پشیمانم کهه رهرا او را یهاری  شه به من میپی خیانت
   1«.موقع توفیق نیابد، پشیمان خواهد شد  نرردم. بله؛ هر کس که به

 اگر من تر  ارباب وفا کردم، پشیمانم      اگر اینگونه با ساقی جفا کردم، پشیمانم
 من از عمتری بته بتا زاهت   نتا بتردم

 

 برری به در راه خ ا بردم، پرتیما د من از 
 

 ها بیتتند بتته هتتر بتتا پتتا وتتذارم بینتته
 

 ها بیتتتتند هتتتتزاراا چ تتتتره در  اینتتتته 
 

 هرثمة بن سلیم. 2

ه از کهبود که وقتی از جنگ  فین نهزد همسهرش، جهرداء دختهر سهمیر  هر مه از یاران علی
ابوالحسهن برایهت آیا سخنی شگفت از دوستت، »بود، بازگشت؛ به زنش گفت:  شیعیان علی

آن خّطه برابرش بر آمد. آن را بویید و گفهت:   ای از خا ربال فرود آمدیم، قطعهکبگویم؟ رون به 
حسابرسی به بهشهت درآینهد. او  ه بیک! گروهی از تو به محشر بر آیند  پا  خوشا بر تو ای خا»

دست بهدار؛ زیهرا  ای مرد از این بد دلی»همسرش گفت: «. جا یافته است؟کاین علم غیب را از 
ه عبیدالّلهه بهن زیهاد کهگهاه  هر مه گوید: )رندی بعهد( آن«. جز حق نگفته است امیرمؤمنان

و یارانش فرستاد، من نیز در زمره سواران اعهزام شهده بهودم.  ار با حسین بن علیرنیرویی به پی
ر آن فرود د ه با علیکشدیم، من همان منزلگاهی را  کو یارانش نزدی وقتی به گروه حسین

ه او گفته بود، به یاد آوردم و بازشناختم. که برخاسته بود و گفتاری را کی را کآمده بودیم و قطعه خا
ردم و بها اسهب خهود، روی بهه قرارگهاه کرو از ادامه همراهی با آنان نفرتی در خود احساس  از این

منزلگاه از پهدرش شهنیده ردم و آنچه را در این کنهادم تا خدمتش ایستادم و بر او سالم  حسین
ای پسهر »گفهتم: « با مایی یها بهر ضهد مها؟ کآیا تو این»گفت:  بودم، به وی باز گفتم. حسین

زیهاد  ام و بر جان آنان از گزنهد ابن پیامبر خدا! نه با تویم و نه بر ضد تو. زن و فرزند خود را بازنهاده
س کها در اینجا نبینی. سهوگند بهدان پس شتابان بگریز تا قتلگاه ما ر»گفت:  حسین«. بیم دارم

ه امروز ما را اینجا در قتلگاه ببیند کدر دست قدرت اوست، هیچ مردی نباشد  ه جان محمدک
از ایهن رو مهن رو بهه راه نههادم و »گفهت: «. نهدره خدایش به دوزخ افرمان ندهد، جز آن و یاری
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 1«.ام نهان شد گریزان شتافتم تا قتلگاه او از دیده
 ستنجی دا ی  یست در مصر سخنعزاز ق ر

 

   ارد ور  ه بنسی غیر ارست  بتارواا متا 
 

 شمارد خن ه صتبظ قیامتت را و  خرد می
 

 چراغتتی بتتز د  بیتت ار دارد دودمتتاا متتا 
 

های  اند در لحظهه  توان مشاهده کرد که نتوانسته گونه افراد را می تاری  معا ر نیز بسیاری از ایندر 
ها را از تصهمیم  و به فرموده قرآن، به دلیل گناهان قبلی، شیطان آنحساس تصمیم درستی بگیرند 

ْیَطاُن ِبلَبْعِض »درست بازداشته است:  ُهُم الَشَّ َما اْسَتَزَلَّ ََّْ ْوا ِمْنُکْم َيْوَم اْلَتَقی اْلَجْمَعاِن ِإ ِذيَن َتَوَلَّ ِإَنَّ اَلَّ
ُبوا َِ هها  و فراری شدند، شهیطان آن کسانی از شما که در روز برخورد دو گروه پشت کردند 2؛َما َك

مسعود رجوی، سهرکرده منهافقین یرهی از «. شان به لغزش افرند را به سبب نافرمانی و بدکرداری
بگااریهد همچهون گاشهته »گفهت:  این افراد است که در ابتدای پیهروزی انقهالب اسهالمی می

ررهه امهام خمینهی دل و یرپا  راحتًا اعالم کنیم که ما در خطوط ضد امپریالیستی سهربازان یهک
امها بهه دامهن  3،«باشهیم هستیم و در همین رابطه خواستار ایمنی و سالمت هر ره بیشتر امام می

  دام و آمریرا فرار کرد و دست به قتل عام هزاران نفر از هموطنان خود زد.

 فهرست منابع
 کتب
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  در تربیت اخالقی پیروان های امام حسین روش
 *الله میرعرب  رد

 مقدمه

سئله متولیان هدایت جامعه است؛ زیهرا بها رنهین ترین م های مطلوب تربیتی، مهم شناخت روش
های بالقوه و استعدادهای درونی اعضای جامعهه ههدف بهه نحهو  توانند از توانمندی شناختی می
هایی را  شود مربی بتواند انسهان برداری کنند. داشتن روش درست تربیت، موجب می مطلوب بهره

ج شوند، در پرتو نور ههدایت قهرار گیرنهد، تربیت کند که به نحو روشمند از تاریری گمراهی خار
سبک زندگی آنان رنان شود که قدرت نظهارت بهر خهود و تهوان بهازنگری در اعمهال خهویش را 
تحصیل کنند و حداکثر کارایی را برای تغییر شرایط محیطی خویش بهه منظهور اسهتفاده بهینهه از 

ترین روش  عتقهاد مها عهالیدست آورنهد. بهر اسهاس اهای فطری و امرانات محیطی به توانمندی
 است که حضرت سیدالشهدا، امهام حسهین تربیتی برای تأمین این نیاز، روش ائمه اطهار

یری از آن انوار طیبه است. آن حضرت در طول زندگی خود در مقهام مربهی کارکردههای تربیتهی 
ز ایهن هایی ا روشمندی داشته که در سخن و رفتارشان جلهوه کهرده اسهت. در ایهن مجهال نمونهه

 کنیم. کارکردهای روشمند تربیتی حضرت را ارائه می

  . شناساندن حقیقت دنیا1

گیری اوسهت.  شناخت حقیقت دنیا، عنصهر بسهیار مهمهی در تغییهر رفتارههای انسهان و جههت
بسیاری از مشرالت جامعه، از نشناختن حقیقت دنیا و وابسهتگی شهدید بهه دنیها نشهأت گرفتهه 

 است:یت شعر حقیقت دنیا و ارزش آن را رنین بیان کرده در رند ب است. امام حسین
َ َیا ُ َعتتت ع َ ِ یَستتت    َا َ ُکتتتِن التتت ع ِْ  َ تتت

 

َ َبتتتُ   
َ
َعَلتتتی َو َ

َ
تتتَراَب الَلتتتِه َ ََ َا  ِْ  َ تتت

 

                                                           

 .عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی *

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره دهم 1444ـ محرم  1401تابستان  
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َبتتَ اُا ِلَلَمتتَرِ  َو ِإَا  َ 
َ ََ  َ ِرتتَتَت اُ ُکتتِن ا

 

َ َلتُ   
َ
  َ َقَتُ  اَمِرٍئ ِبالَسَیِ  ِ ت  الَلتِه َ

 

َرَزاُ  ِقَستتتما  ُمَقتتتَ را  َو ِإَا 
َ ََ  َ ُکتتتِن ا

 

َبَمتُ   
َ
 َ ِقَلُ  َسَع ِ اَلَمَرِء ِ ت  اَلَکَستِب َ

 

ِْ َبَمُعَ تتا َمتتَراُ  ِللَتتتَر
َ ََ  َو ِإَا َ ُکتتِن ا

 

ٍْ ِبتتِه اَلَمتتَرُء َاَبَختت    1 َ َمتتا َبتتاُ  َمَتتتُرو
 

که جههان پهاداش الههی اگرره زندگی این دنیا از نظر گروهی بسیار با ارزش است، ولی آخرت »
ها برای مرگ آفریده شهده اسهت، پهس کشهته  تر است و اگر این بدن است، برتر، واالتر و با ارزش

ها مقهّدر و تقسهیم شهده اسهت   تر است، و اگر روزی شدن انسان در راه خدا از همه ریز پسندیده
  بهرای  امهوال  دنرک  تر باشد، نیروتر است و اگر جمع حرص پس هر ره انسان در کسب  روت کم

 «.ردرن  را  رف  ورزید و آن  خواهد شد؛ ررا باید بخل   تر  آنچه  به  است، بنابراین ردن ک   تر
ای  سازد و در تربیت اخالقی او نقش سازنده زیبایی و لطافت این بیان، در ذهن شنونده خاطره می

 دارد. 

 . ایجاد خودباوری2
  سهیکاسهت.   و خودبهاوری  نفس  اعتماد به  نداشتن  جوانان،  ژهوی  ها به انسان  التراز مش  بسیاری

ههای خهود اسهتوارتر  تر است و از ارزش ، بر نفس خویش مسلط نفس و خودباوری دارد  عزت  هک
هر طبقه و سهنی را بهه روشهی خهاص بهه سهمت خودبهاوری و  . امام حسین کند حراست می

 شود. ن ذکر میهایی از آ کرد که نمونه احساس عزت هدایت می
  . توصیف عزیزانه از کودک2/1

  حضهرت  آن  کورکفرزند   هک  بودم سیدالشهداء  در خدمت  روزی»گوید:  می  عتبه  بن  عبدالله
را بوسهید و   اش رسهبانید، پیشهانی  اش سهینه  خواند و به  او را پیش  ( وارد شد. امامسجاد )امام

َل َ  ِبَأبِي َأنَْ  َمَلا َأْطیََلبَ »فرمود:  َْ ََلَْقَل  -ِرَ بهو  فهدایت! رقهدر خوش  بهه  پهدرم  2؛َو َأْحَسَلَن 
 «.وزیبایی

این احترام به کود  در حضور دیگران، در تربیت او بسیار مؤ ر است و احساس خوبی در جمهع 
 خواهد داشت.

 . تحسین امیدآفرین2/2

را آزرده بهود، از  زیاد بهود و امهام حسهین وقتی حر بن یزید ریاحی که اولین فرمانده لشرر ابن
                                                           

 .49، ص 45 ، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 . 19، ص 46 . همان، ج 2



   61  در تربیت اخالقی پیروان های امام حسین روش

 

کار خود پشیمان شد و به سمت حضرت آمهد؛ حضهرت بهه گرمهی از او اسهتقبال کهرد و هرگهز 
  زنهدگی  لحظات  را در آخرین« حر«  خونین  جنازه  هک  اش را به رخش نرشید  بلره هنگامی گاشته

داد و  مهی  را نهوازشاو   ،  ورت  مبار  با دستان  هکدر حالی   آوردند، امام  حسین  محضرامام  به
تَ  ُحَلّرًا، َفأنَلَ  »کرد، خطاب به او فرمود:  می   را پا  اش رهره خون َ  إذ َسَلمَّ  ما أََطأ  ُأمُّ

ِ واّلّله
نیا و َسِعید  ِفي اْلَرةِ   ُحرٌّ ِفي الدُّ

ِ   ردهرهن  اشهتباه  در ایهن نهام نههادن  خدا! مهادرت  سوگند به 1؛واّلّله
 «.سعادتمند خواهی بود  ادمرد و در آخرتتو در دنیا آز  خدا قسم  ، به است

دههد کهه بهرای  این رفتار تربیتی، به یقین امیدبخش است و به بینندگان و شنوندگان این پیام را می
 بازگشت هیچوقت دیر نیست و بزرگی مقدار گناه نیز هرگز مانع نخواهد بود. 

 سازی با بیان آثار عمل . فرهنگ3

و شهاخص برجسهته در سهبک زنهدگی   اسهالم  مبهین  دیهن  ههای وزهآم  ، از بهتهرین« ردنک  سالم»
. ایهن  اسهت  بها دیگهران  اجتمهاعی  بهترین وسیله برای آغهاز ارتبهاط  است. سالم خاتم رسول

 فرهنگ که در تربیت اجتماعی و توسعه اخالقهی بسهیار مهؤ ر اسهت، از سهوی امهام حسهین
تشهویق کهرده   وستان خهود را بهه سهالمتقویت شده و حضرت با سخن و عمل خویش یاران و د

اد»است؛ رنانره فرموده است:  َاِ  َسبُْع َن َحَسنًَة ِتْسَلو  َو ِسَلتُّ َن لِلُْمبْتََلِدِو َو َواِحَلَدة  لِلَلرَّ  2؛لِلسَّ
  بهرای  و پهاداش  حسنه  کو ی  نندهک  برای سالم  آن  حسنه  و نه  دارد، شصت  هفتاد حسنه  ردنک  سالم
 . «ستا  دهنده پاس 

 ستتالماا، بکرتتد ز ببتتر دامتتاا ز ستتالم خرش
 

 
 

 3ا ، د  و بتاا متا ُمطّیتب به ش ست از سالم 
 

َا »است:   حضرت در بیانی دیگر تأکید کرده َّ ِبالسَّ ُّ َمْن بَِخ نهایت ُبخهل آن اسهت کهه  4؛الْبَِخی
دارد و  ائمهه رنین بیانی ا ر بسیاری بر یاران و دوسهتداران«. کسی در سالم کردن ُبخل بورزد

 شود.  ترین نوع ُبخل می ها برای گرفتار نشدن در دام زشت موجب تالش آن

                                                           

 . 77و  76، ص 3، ج ینابیع الموده. سلیمان بن ابراهیم قندوزی، 1
 .248، ص تحف العقولشعبه حرانی،  . حسن بن علی ابن2
 .301، غزلیات، غزل دیوان شمسالدین محمد بلخی رومی،  . جالل3
 .248، ص تحف العقول شعبه حرانی، . حسن بن علی ابن4
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 با هدیه ویژه  معلم  . تجلیل از مقام4
تربیت جامعه، با احترام به علم و عالم و معلهم و نهادینهه کهردن ایهن اخهال  در جامعهه محقهق 

َسهلمی کهه از   عبهدالرحمان  نهام  به نزد معلمی  در مدینه  حسین  شود. یری از فرزندان امام می
  . هنگهامی به او سوره حمد را آموخت  معلم  دید. روزی می  بود، آموزش شاگردان امیرالمؤمنین

را فرا خواند و هزار دینار و هزار   فرزندش  رد، حضرت معلمک  پدر قرائت  را برای  ه آن کود  حمدک
علت این کار از حضرت سؤال شهد،   پر از ُدّر کرد. وقتی داد و دهانش را  او پاداش  به  پارره قیمتی

آنچه من به او دادم، ره نسهبتی بها آنچهه او بهه  1؛وأََن ََقَُو َهذا ِمن َعطائِِه، ]ََعنِي تَعِلیَمُه[»فرمود: 
فرزندم داد؛ دارد ]یعنی او با تعلیم سهوره حمهد ریهزی بهه مهن داد کهه ارزشهش بسهیار فراتهر از 

 «.های من است  هدیه
شهک  کنهد. بی رنین رفتاری مریدان حضرت را متوجه اهمیت تعلیم و تربیهت و ارزش علهم می

آموزد که معلم مقامی بسیار واال دارد و بهرای  رنین روشی به آن کود  و بینندگان و شنوندگان می
شود. با این اندیشه است که بهه یهارانش سهفارش  ترریم او هر ره هزینه شود، جبران کارش نمی

« همنشهینی بها دانشهمندان و معلمهان 2؛ُمجالَسَلِة الُعلمَلاء»شان را به  کند که بخشی از زندگی می
 اختصاص دهند.

 تبیین عملی معارف . 5
  بهتهر از آن  شما خوبی کرد، به  به  سیکاگر   هک  است  این  اسالم،  دلپایر و تربیتی  از دستورات  یری

و توسعه فرهنگ محبهت و اخهال    افراد جامعه  یانم  یرنی  ار موجب گسترشک  جواب دهید. این
  کماله بهن   َأنهس  . اسهت  سخن  ار اینرآش  های  از جلوه  یر، ی حسین  شود. رفتار امام  نیک می

 گوید:  می
را   ، وارد شهد و آن داشهت  دست  به  ریحان  ای  دسته  هک  در حالی  یکنیزک،  بودم  حسین  نزد امام

  پرسهیدم:  . بها تعجهب «ردمکهخهاطر خداونهد آزاد   تهو را بهه»فرمهود:   ود. حضرتنم  امام  تقدیم
  امهام«. ردیهد!؟کرد. شهما او را آزاد که  شما سالم  آورد و به  ریحان  ای  شما دسته  برای  یکنیزک»

یَُّل ا َو ِإذا ُحیِّیَلتُْم بِتَ :  اسهت فرموده   است؛ زیرا  ردهک  ما را ادب  گونه  خداوند این»فرمود:  َْ یََّلٍة َف
ِْ

َ كاَن َعلى وها ِإنَّ اّلّله ِّّ َشيْ   ِبَأْحَسَن ِمنْها َأْو ُردُّ و   شهما تحیهت  بهه  سهیک  هر گهاه 3؛ٍء َحسیبا كُ
                                                           

 .64، صلم االمام الحسینالعوا. عبدالله بن نورالله بحرانی، 1
 .32، ص 2 ، ج کشف الغمة فی معرفة األئمة. علی بن عیسی اربلی، 2
 .86. نساء: 3
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  یها بهتهر از آن  همان  او را به  ، شما نیز جواب درود گفت و سخن یا رفتار خوشایندی با شما داشت
 1. «اوست  نیز، آزادیک  بهتر این  بگویید؛ و جواب

وجهود دارد کهه گاشهت از حقهو  شخصهی و  تری نیز در زنهدگی سیدالشههدا رفتار کریمانه
 دهد:  اخال  عفو مدارانه را آموزش می

جنایتی در محدوده حقو  شخصی حضرت مرترهب شهده  یری از خدمتراران امام حسین
. آن خدمترار کهه بود که مستحق مجازات و اجرای حّد بود. حضرت حرم کرد که شال  بخورد

عمهران توجهه داد و  سوره آل 134شناخت، پس از شنیدن حرم، حضرت را به آیه  حضرت را می
خورنهد.  ؛ یعنی اهل تقوا کسانی هستند که خشهم خهود را فهرو می«َوالکاِظمیَن الَغیظ»گفت: 

آن خهدمترار فر هت را مناسهب دیهد و گفهت: سهرور مهن! «. رههایش کنیهد»فرمود:  امام
آن «. تهو را عفهو کهردم»حضهرت فرمهود: «. گارند یَن َعن  الّناس؛ متقین از گناه مردم میوالعاف  »

ِنیَن »غالم ادامه داد:  ِِ ِْ ِِ ُّ اْلُم ُه ُي حضهرت فرمهود: «. دارد ؛ خدا نیروکاران را دوست میَو اللَّ
ِ و لََ  ِرعُف مَلا كُنَلُ  ُأعِطیَل َ » دو برابهر تهو را  آزادی و در راه خهدا تهو 2؛أنَ  ُحرٌّ لِ َِه اّلّله

 «.دهم کردم، می ]حقوقی  که تا کنون به تو پرداخت می
آموز است تا اگر زیردستی یا کارگری حقهی از مها را  ساز و درس ، زندگیاین رفتار امام حسین

توانیم او را مجازات کنیم؛ ولی بر اساس قهرآن و روش تربیتهی  ضایع کرد، اگرره از نظر قانون می
ا را در گاشت، نادیده گرفتن خطا و نیری کردن بهه خطاکهار برگهزینیم؛ ، رضای خدبیت اهل

 رفتاری که برای خطاکار بسیار سازنده است.
 زمتتا ی ستترش در ورابتتاا بما تت 

 

  پذ    ه بته ع تر  ستتین بر رتا    
 

 بتته دستتتاا ختترد بنتت  از او برور تتت
 

 ستترش را ببرستتی  و در بتتر ور تتت 
 

 بتتتزروی  بخرتتتی  و  رما تتت هی
 

 3امیتتت ش بر متتت  ب تتتی ز شتتتار 
 

 شناسی برای تعلیم معارف . فرصت6
از هر فر ت مناسبی برای تربیت دینی و اخالقی دوستداران خهود اسهتفاده کهرده  سیدالشهدا

دیهد و از ایهن فر هت اسهتفاده  است. حضرت بعضی از افراد نیازمند را مستعد تعلیم معارف می
                                                           

 .31، ص 2 ، ج کشف الغمة فی معرفة األئمة. علی بن عیسی اربلی، 1
 .32و  31. همان، ص 2
 ، بوستان، باب اول.کلیات سعدیالدین عبدالله سعدی شیرازی،  . مصلح3
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 کرد. نقل است:  می
آبروی خهود را نگههدار »آمد تا درخواستی کند. حضرت فرمود:  مردی از انصار خدمت امام

او «. ات را بهه خواسهت خهدا بهرآورده سهازم ای نوشته بیاور که خواسهته و حاجت خود را در نامه
خواهد، به او بفرما به مهن مهلهت  دینار از من طلب دارد و با ا رار آن را می 500فردی »نوشت: 

ای که هزار دینار داشهت، بیهرون آورد ، وارد منزل شد و کیسهنوشته را خواند رون امام«. دهد
دینهار دیگهر زنهدگی خهود را  500دینهار آن بهدهی خهود را بپهرداز و بها  500با »و به او فرمود: 

 «.بچرخان
با استفاده از این فر ت نیرو، نرته اخالقی بسیار مهمی را به آن شخص آمهوزش  امام حسین

 داد و فرمود:
ز این سه نفرحاجت مبر: دیندار، جوانمرد یا دارای شرافت خانوادگی. دینهدار، دیهن جز نزد یری ا

کنهد )کهه کنهد. جهوانمرد، از مردانگهی خهود شهرم مهیخود را )با برآوردن حاجتت( حفظ مهی
فهمد با رو انداختن بهه او از آبهروی خهود پاسخت را ندهد(، اما آنره شرافت خانوادگی دارد، می

 1کوشد. در حفظ آبرویت میگاشتی، از این رو 
ههای ضمن آموزش آبروداری و  هیانت از کرامهت انسهانی بهه مخاطهب، گهروه امام حسین

 انسانی قابل رجوع هنگام نیاز را معرفی نمود. 

 مداری با حرکت میدانی . تعلیم تکلیف 7
بهدیلی  خواهد و تسلیم خواست خدا شدن، نقهش بی می  انسان  خدا برای  آنچه  در مقابل  رضایت

، «خالهد  عمهرو بهن«  ههای نام  بهه  رهار نفهر«  الهجانات  غریب«  در اخال  انسان دارد. در منزل
  ردهک  تکحر  وفهکاز   هک«  عدی  بن  طرماح«  همراهی  و به«  هالل  بن  نافع»و «  عبدالله  بن  مجمع»

  و سهتایش  در مدح«  رماحط»شعر   از شنیدن  پس  رو شدند. امام روبه حسین  بودند، با امام
ُ بنا، وُتِلنا ا  َظِفْرنَلا»خود فرمهود:  َُ  ان َك َن َیرًا ما اراد اّلّله   و خواسهت  اراده  هکه  امیهدوارم 2؛اَْر

 «. یا پیروز گردیم  شویم  شتهک  ما خیر باشد، خواه  خدا درباره
 عاشقاا را بر سر خترد حکتد  یستت

 

  هتتر چتته  رمتتاا  تتر باشتت   ا بننتت   
 

با رفتار میدانی خود به آن افراد آموخت که انسان مسلمان در همه ابعاد زندگی و کارههای  امام

                                                           

 .247، ص تحف العقولشعبه حرانی،  ابن حسن بن علی .1
 .597، ص 1، ج اعیان الشیعه . سید محسن امین عاملی،2
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فردی و اجتماعی باید نسبت به آنچه وظیفه دینی است، متعّبهد و عامهل باشهد؛ خهواه آن وظیفهه 
مطابق خواسته و میل انسان باشد یا مخالف، مورد پسند مردم باشد یا نباشهد. از آنجها کهه انسهان 
مسلمان در برابر خداوند تعهد سپرده است، عملررد او نیز باید طبق خواسته او باشد و هیچ ریهز 
را فدای عمل به ترلیف نرند. در این  ورت هر رند به ظاهر شرست بخورد، پیروز است؛ زیرا 

 در انجام وظایف خود کوتاهی نررده است.
 عزم دا ار  ر دارد باا بر لتب  مت ه

 

  ؟ چیست  رماا شما؟بازوردد اا بر ا 
 

 تربیت یاران برای پایبندی به ا ل عمل به ترلیف، نقطه اوج آراسته شدن به اخال  الهی است.

 . تعلیم اندیشه رضامندی از خداوند8
را فهرا  تسلیم حق بودن و رضایت مطلق به خواست خدا سراسر زندگی حضهرت سیدالشههدا

های متعهددی از زنهدگی  ی آن بهه یهاران در  هحنهگرفته است. عمل کردن به این عقیده و یادآور
از خداونهد  خدا رسهول  نهار مرقهد جهدش،کگر است؛ رنانره  حضرت و بیانات ایشان جلوه

َلقِّ  و اْلكرا   َا َذالَجالِ   اَسئَلُ َ »او باشد:   رضایت  آید، سبب  می  او پیش  برای  خواهد آنچه  می َْ   ، ِب
  جهالل   هاحب  خدای  ای  1؛ِرَري   و لَِرُس لِ َ  ًما هَُ  لََ  ِرَري  لِي  اَتَرَ  اّ    ِفیه  هذا القَبِر و َمن

را در   راههی  هکه  نمکه می  است؛ از تو درخواست  در آن  هک سی کقبر و   این  حق  ، به بخش  رامتکو 
 «.باشد  تو و پیامبرت  مورد رضایت و خشنودی  هک  بگااری  من  روی  پیش

 درمتتاا پستتن د اکتتی درد و اکتتی
 

 اکتتی وصتت  و اکتتی هجتتراا پستتن د 
 

 من از درماا و درد و وصت  و هجتراا
 

 پستتتن م   چتتته را با تتتاا پستتتن د 
 

گاه که عازم عرا  شدند و بسیاری  در واقع حضرت برهان این اندیشه را به یاران خود آموختند و آن
یَص َعْن »ها او را از رفتن منع کردند، فرمود:  از رهره ِْ َّ َ  َم ِ ِرَرانَا َأْهَل َُطَّ ِبالْقَلَِم، ِرَرى اّلّله   ٍ ََْ

ابِِرَن َُ َر الصَّ   الههی  قضای  قلم  هک  گریز از تقدیری  آدمی  برای 2؛الْبَیِْ  نَْصبُِر َعلَى بََائِِه َو ََُ فِّینَا ُأ
  بهر بهالی است.  در آن  بیت  ، رضای ما اهل خداست  رضای . هر ره  ، مقدور نیست زده است  رقم

 . «است  ریمکبا خداوند   و اجر  ابران  نمک  بر می  الهی
با این سخن خویش، رضایت خود از این بهالی الههی و پهایرش آن را تفرهر توحیهدی،  امام

  ههای آن دانسهته اسهت. آن حضهرت در همهه شناخت قهدرت الههی، اعتقهاد بهه معهاد و پاداش
                                                           

 .328، ص 44، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .29، ص 2  ، جکشف الغمة فی معرفة األئمة. علی بن عیسی اربلی، 2
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در   هکجا  خداوند را تعلیم داده است، تا آن  در مقابل  و تسلیم  رضایت  درس  خویش،  برخوردهای
آخرین لحظات زندگی و در حالی که بیشتر از همه یارانش زخم شمشیر و تیهر و سهنگ بهر بهدن 

  الُمستَِغیِثیَن، مَلالِي  ، َا ِغیاَث  ِس اكَ    إلهَ   ، َا َربِّ  َوضائِ   َصبرًا َعلَي»کرد:  گونه دعا می داشت، این
  ! پروردگهارا معبهودی یبا هستمرخود ش  بر قضای  1؛ َ ُحكمِ   ، َصبرًا َعلَي د  َغیُركَ و َمعبُ   اكَ ِس   َربٌّ 

تهو   ، بهر حرهم و اراده نهدارم  غیهر تهو پروردگهار و معبهودی  پناههان. مهن  بی  پناه  ، ای جز تونیست
 . «یبایمرش

 گیری نتیجه
کرد. گاهی از بیهان زیبهای ادبهی بههره  یاران خود را به  ورت روشمند تربیت می امام حسین

برد تا برای مخاطب جااب باشد و نرته تعلهیم داده شهده در ذههنش بمانهد. گهاهی بها روش  می
فهمانهد کهه رهه  کرد و به جامعه ههدف می تجلیل از اشخاص،  فت ارزشمندی را برجسته می

حساسهی و گهاهی بها دادن ها، گاهی با استفاده از بیان ا  فتی مطلوب است. گاهی با بیان پاداش
داد. در مواردی نیز برای نشان دادن ارزشمندی یهک رفتهار و  ای تربیتی را تعلیم می هدیه ویژه نرته

داد تها یهارانش از عملرهرد او آن را آمهوزش  اخال ،  ادقانه و به  ورت میدانی آن را انجام مهی
مهم به افرادی که به ایشهان  های کورک اما بسیار ها و آموزش نرته ببیند. غنیمت شمردن فر ت

 های تربیتی آن حضرت بود. کردند و زمینه پایرش نیز داشتند، از دیگر روش مراجعه می

                                                           

 . 258، ص من اخالق االمام الحسین. عبدالعظیم المهتدی البحرانی، 1
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 های برتر یاران امام حسین ویژگی
 *علیرضا ا صاری والمسلمین االسالم حجت

وَن »قال الله تبارک و تعالی:  یُّ ِبیٍّ قاَتَ  َمَعُه ِربِّ َْ ْن ِمْن  يِّ ََ َو َك
وا َو َما   یَكثیٌر َفما َوَهُنوا ِلما َأصاَبُهْم ف ُُ ِه َو ما َضُع َسبیِ  اللَّ

اِبريَن  ِِ ُّ الصَّ ُه ُي وا َو اللَّ ُْ  1«اْسَتکا

 مقدمه
رأیهی کهه میهان آنهان و  هر نهضت و انقالبی به یهاران و همراههانی نیهاز دارد تها بها همهدلی و هم

سنگینی آن  های انقالبند و شان برقرار است، اهداف انقالب را محقق کنند. این یاران ستون رهبران
های الهی بدون یاران وفادار شرل نگرفته است. مطابق آیهه  رو نهضت کشند؛ از این را به دوش می

کردنهد و دیهن  شان قیام می ا حابی داشتند که در رکاب و پیامبر اعظم فو ، انبیای الهی
بها  در راستای نهضهت انبیهای الههی و تردید نهضت امام حسین دادند. بی الهی را نصرت می

نیهز یهاران بها  هدف استقرار و ا الح دین حق شرل گرفته است. بر این اساس، سیدالشهداء
های واالیهی کهه  های آن بزرگواران اختصهاص دارد؛ شخصهیت وفایی دارد که این مقاله به ویژگی

َلا بَْعَلُد َفَلِ نِّى»شان فرمود:  در و ف امام حسین ابًا َأْوَفَلى  َ  َأْعلََلمُ   َأمَّ َْ ْیَلرًا ِمَلْن  وَ   َأْصَل ََ   َ
یْراً  ََ ُ َعنِّى  ِّ بَیِْتى َفَجَزاكُُم اّلّله َّ ِمْن َأْه َّ بَیٍْ  َأبَرَّ َو َ  َأْوَص اِبى َو َ  َأْه َْ اما بعد، همانها مهن  2؛َأْص

ارتر و کهورشناسهم و خانهدانی نی ایشهان نمی یارانی باوفاتر از یهاران خهود سهراغ نهدارم و بهتهر از 
 «.  و دهدرتان از جانب من پاداش نی ام. خدای ن خود ندیدهتر از خاندا مهربان

                                                           

 کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی.* 
گاه در برابر آنچه  ها هیچ آن .بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند  ره» 142آل عمران: . 1

ن را دوست کنندگا رسید، سست و ناتوان نشدند )و تن به تسلیم ندادند( و خداوند استقامت در راه خدا به آنان می
 .«دارد

 .91، ص 2 ، ج اإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد. محمد بن محمد مفید، 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره دهم 1444ـ محرم  1401تابستان  
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 صفات برجسته اصحاب امام حسین
 شود. ها اشاره می های ممتازی ذکر شده است که به برخی از آن ویژگی برای یاران امام حسین

 اندیشی در خدا باوری  . ژرف1

سهت کهه پیشهوایان الههی در ترین حاالت آدمی ا گرایی، از واالترین و زالل خداجویی و معنویت
ِ ِرَرَلانَا »فرمهود:  انهد؛ رنانرهه امهام حسهین باالترین درجهه از آن برخهوردار بوده ِرَرَلى اّلّله

 َّ و یارانش از همه ریز دست بریده و به حق پیوسهته بودنهد؛ رنانرهه  سیدالشهداء 1«.الْبَیْ ِ  َأْه
الههی را رنهین بیهان نمهود: حضرت هنگام خروج از مدینه، تسلیم شدن خهود در برابهر قضهای 

پروردگارا! من به رضای تو، راضی و نسبت به امر تو، تسلیم هستم و در مقابهل قضهای تهو  هبر »
 2«.خواهم نمود

توانهد بهه ایهن  اندیش نیهاز دارد و کسهی می گاشتن از جان و تمام هستی، به اعتقاد عمیق و ژرف
ده او اعتمهاد داشهته باشهد. یهاران امهام سعادت دست یابد که از عمق جان، خدا را باور و به وعه

را  ایمان، زمینه همراهی با امهام  ، رضایت خدا را سرلوحه کار خود قرار دادند و اینحسین
و ا هحاب بها وفهای آن  ای را بپیمایند. عشق امهام حسهین فراهم کرد تا یک شبه، ره  د ساله

ت کهه یهک شهب را از دشهمن حضرت به عبادت خداوند نیز ناشی از همین عمق خداباوری اس
شهوند. نقهل   گیرند و حتی در میان جنگ نیز از نماز اول وقت غافهل نمی برای عبادت فر ت می

نزد آنهان برگهرد؛ رنانچهه توانسهتی، از آنهان »فرمود:  به حضرت عباس است امام حسین
در این شب به درگاه  دم فردا به تأخیر بیاندازند و امشب را مهلت بگیر تا بخواه که جنگ را تا سپیده

دانهد کهه مهن نمهاز  بهرای او و  خداوند نماز بگااریم و به راز و نیاز و استغفار بپهردازیم. خهدا می
 3«.تالوت کتابش )قرآن( و راز و نیاز  فراوان و استغفار را دوست دارم

ر حهال و ، رابطه معنوی با خدا و نیایش در ههای بارز یاران امام حسین بنابراین یری از ویژگی
در همه جا و شرایط سخت جنگ است؛ زیرا عبادت و نیایش با خدا در هر شرایطی برای آنهان در 

کردنهد. ا هحاب  ههیچ ریهز دیگهری معاوضهه نمیبها اولویت بود و آنان این اولویت و تقدم را 
ان دانستند؛ بلره از آن نیهرو و تهو نماز و عبادات را تنها ترلیف شرعی و دینی نمی سیدالشهداء

، اهل تهجد و نمهاز دادند. ا حاب در اقتدا به امام حسین گرفتند و آن را عاشقانه انجام می می
                                                           

 .8، ص 2 ، ج مقتل الحسین؛ موفق بن احمد خوارزمی، 41، ص مثیر األحزاننما،  . جعفر بن محمد ابن1
 .332، ص از مدینه تا کربال سخنان حسین بن علی. محمد اد  نجمی، 2
 . 195، ص وقعة الطفیی ابومخنف کوفی، . لوط بن یح3
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ِرجلاٌل ال »شهان فرمهوده اسهت:  ها که خداوند در و ف شب و اهل استغفار و انابه بودند؛ همان
الِة َو إيتاءِ  ِه َو ِإقاِم الصَّ كلاةِ  ُتْلهیِهْم ِتجاَرٌة َو ال َبْیٌع َعْن ِذْكِر اللَّ ه نهه تجهارت و نهه کهمردانهی  1؛الزَّ

 «.  ندک ات غافل نمیکای آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و ادای ز معامله
نامه  اندیشی در یاران انقالب اسالمی نیز نمود بسیاری داشهت؛ رنانرهه در و هیت ایمان و ژرف

 شهید سلیمانی آمده است:
ن، قلب من، همه اعضا و جوارحم در همین امیهد سر من، عقل من، لب من، شاّمه من، گوش م

رنهان بپهایر کهه شایسهته دیهدارت  برند. یا ارحم الراحمین! مرا بپایر. پاکیزه بپهایر؛ آن به سر می
خواهم. بهشت من جهوار توسهت، یها اللهه. معبهود مهن، عشهق مهن و  شوم. جز دیدار تو را نمی

 2.انمتوانم از تو جدا بم معشو  من، دوستت دارم ... نمی
و برپهایی نمهاز اول  ها در کاخ کرملین در اقتدای به یاران امهام حسهین نماز خواندن سردار دل

 گوید: می 3هر شرایط و در هر مران بود. شهریاریدر وقت 
جمهوری روسهیه برسهد، وقهت اذان شهد.  به کاخ کرملین رفته بود و با پوتین قرار داشت. تا رئیس

ایسهتاد. همهه  را گفت.  هدایش در سهالن پیچیهد و بعهد بهه نمهاز حاجی بلند شد. اذان و اقامه 
گفت در طول عمرش رنین لاتی از نماز نبرده است. پایان نمهاز پیشهانی  کردند. می نگاهش می

خدایا! ایهن بهود کرامهت تهو. یهک روزی در کهاخ »را روی مهر گااشت و به خدای خود گفت: 
اال مهن قاسهم سهلیمانی آمهدم اینجها و نمهاز کشهیدند؛ حه کرملین برای نابودی اسالم نقشه می

 4«. خواندم

 اندیشی در معادباوری  . ژرف2 

ای  گونهه ها در جهت دادن به رفتار آدمی و ا الح اوست؛ به اعتقاد به معاد، یری از نافاترین باور
گاارد. برای انسان معادباور، شو  به شهادت  ای در  حنه دفاع قدم نمی که بدون آن هیچ رزمنده

هنگهام  شماری میرند؛ رنانچه امهام حسهین و لقای الهی، ارزشی برتر است که برایش لحظه

                                                           

 .37. نور: 1
، کهد خبهر: 10/10/1399، «در تهراز خهط مرتهب حهاج قاسهم سهلیمانی، رهرا و رگونهه؟». خبرگزاری فهارس، 2

13991009000081. 
https://www.farsnews.ir/azarbaijan-sharghi/news/13991009000081 

 . فرمانده گردان لشرر عاشورا در جنگ.3
 .41، ص ،ای مکتب شهید سلیمانی شاخص لی شیرازی،. ع4
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ّْ َمَعنََلا» حرکت از مره فرمود:  ِ نَْفَسُه فَلْیَْرَح نًا َعلَى ِلَقاِء اّلّله ههر  1؛َمْن كَاَن بَاِذً  ِفینَا ُمْهَجتَُه َو ُمَ طِّ
 «.ماده حرکت با ما باشدیک از شما که مثل ما اشتیا  دیدار خدا را دارد، آ

در شهب عاشهورا  بر اساس بینش و در  عمیق از معاد و اشتیا  به مرگ است کهه یهاران امهام
ِّ »گونه بیان کردند:  اشتیا  خود به شهادت را این ِ الَذی َاكَرَمنَلا بنَْصَلِرَک َو شَلَرفَنا ِبالْقَتَْل مُد ّلِلّه َْ َاْل

ا را گرامی داشت و با کشته شدن همهراه تهو، مها را سپاس خدایی را که با یاری کردن تو م 2؛َمَعکَ 
رسهند و  یقین داشتند که با شهادت، به رستگاری می بر این اساس یاران امام«. فت بخشیداشر

ههای سهوزنا   ایمان به آخهرت، در برابهر زخم جایگاه رفیعی در انتظارشان است. آنان با تریه بر 
ها نیروی سهراپا مسهلح،  هبر و اسهتقامت بهه خهرج  ها و در حلقه محا ره  د ها و نیزه شمشیر

دادند. این معنا به مررر در اشعار و سخنان آنان در روز عاشورا مطهرح شهده اسهت؛ رنانرهه  می
 گفت: عمرو بن خالد هنگام جنگ می

  اَلَیتتَرَم َاتتا َ َ تتُذ ِإَلتتی التتَرَحَمِن 
  

  َ َمِلتتتیَن ِبتتتالَرَوِح َو ِبالَرَاَحتتتاِا 
 

َحَستتاِا   َعَلتتی  َزَاَن ُ َجتت  اَلَیتتَرَم    اَْلِ
  

 3 َما ُختََّ ِ ت  الَلتَرِح َلتَ ی التَ َااا
 

ای نفس بر تو باد حرکت به سوی خدای رحمان؛ تو را به راحتی و زندگی آسان بشهارت بهاد؛ آن »
  «.  روز )رستاخیز( به نیری پاداش داده خواهی شد

 مداری اندیشی در والیت . ژرف3

 ، عشق فزاینده آنان به ساحت مقدس امام حسهینی یاران اباعبداللهترین ویژگ یری از مهم
ارادت داشهتند، امها محبهت  بهه آن حضهرت  است. بسیاری از مسلمانان عصر امهام حسهین

های معمولی فراتر رفتهه بهود؛  که ناشی از عمق شناخت آنان بود؛ از مرز محبت ا حاب امام
 تر بود. بخش از همه ریز لات ای که برای آنان جلب رضایت حضرت گونه به

  غتتد عرتتقت ز َوتتنج راا تتاا بتته 
  

  وصتتا   تتر ز عمتتر بتتاوداا بتته 
 

  ب تی از ختاک براتت در حقیقتت 
  

 4خ ا دو ه بته از ُملته ب تاا بته
 

عبداللهه  کرد؛ رنانره سعید بهن  در قالب گفتار و رفتار آنها نمود پیدا می ورزی یاران امام عشق
                                                           

 . 61، ترجمه احمد فهری زنجانی، ص اللهوفطاووس،  علی بن موسی ابن 1.
 .228، ص 4 ، ج عشر مدینة معاجز األئمة اإلثنی. سید هاشم بن سلیمان بحرانی، 2
 .101، ص 4 ، ج طالب مناقب آل أبیشهرآشوب،  . محمد بن علی ابن3
  .219ها،شماره  ر، دوبیتیباباطاه. 4
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گهردم؛  شوم، سپس زنهده می شته میکه کبه خدا سوگند! اگر بدانم : »حنفی در شب عاشورا گفت
ار را با من هفتاد بار انجام دهنهد، هرگهز کدهند و این  سترم را به باد میکسوزانند و خا گاه مرا می آن

 1«.ه در راه تو جان دهم...رشوم تا آن از تو جدا نمی
که دشمنان بها تمهام قهوا علیهه امهام  ای  ورت گرفت در زمانه همراهی ا حاب با اباعبدالله

کردند؛ در دوره تاریری که کسب بصیرت از توانایی هر انسانی خارج بود و سهربازان  تبلیغات می
رندهزار نفری دشمن، نتوانستند حتی اندکی از آن را به دست آورند. وجود تعهداد انهدکی کهه در 

آنان است؛ رنانره نافع بهن   لعادها دهنده بصیرت فو  رنین شرایطی حق را تشخیص دهند، نشان
ههها و  مهها همچنههان بههر انگیزه 2؛ِنیَّاتِنََلَلا َو بََصَلَلائِِرنَا  ِإنََّلَلا َعلََلَلى»هههالل در شههب عاشههورا گفههت: 

 دربهاره بصهیرت حضهرت ابالفضهل عبهاس امام  هاد «. هایمان پایدار هستیم بصیرت
نَا الَعبّاُ  بُن َعِلى  ناِفَذ البَص»فرماید:  می ِ و أبلَلى كاَن َعمُّ یَرِة ُصلَب اْلَماِن َاَهَد َمَو أبَلى َعبَلِداّلّله

عموی ما، عباس، دارای بینشی ژرف و ایمانی راس  بهود؛ همهراه بها  3؛بَاًء َحَسنًا و َمضى َشهیَداً 
 «.جهاد کرد و نیک آزمایش داد و به شهادت رسید امام حسین

گرفهت، زیهرا مهردم ایهران بها شهناخت این رابطه عاشقانه با والیت در انقالب اسالمی نیز شرل 
داشته و دارنهد، همهواره عشهق و دلهدادگی  و رهبر معظم انقالب عمیقی که از امام خمینی

تهوان در مرتهب شههید  ایهن عشهق را می ۀخود به این دو شخصیت الهی را ابهراز نمودنهد. نمونه
 نویسد:  سلیمانی جستجو کرد. ایشان در و یت خویش می

نم! ... به دور از هر گونه اختالف، برای نجات اسالم خیمه والیت را رها نرنیهد. برادران و خواهرا
است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسالمی، آتش زدن و ویهران  الله رسول  خیمه، خیمه

اللهه  کردن این خیمه است. دور آن بچرخید. والله والله واللهه ایهن خیمهه اگهر آسهیب دیهد، بیت
ماند؛ قهرآن  و نجف، کربال، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی الله رسولالحرام و مدینه حرم 

بیند ... برادران و خواهران عزیز ایرانی مهن! ... از ا هول مراقبهت کنیهد. ا هول یعنهی  آسیب می
ای عزیهز را  فقیه، خصو ًا این حریم، مظلوم، وارسته در دین، فقه، عرفهان، معرفهت؛ خامنهه ولی

   4د... .عزیز  جان خود بدانی
                                                           

 .80، ترجمه احمد فهری زنجانی، ص اللهوفطاووس،  . علی بن موسی ابن1
 . همان.2
 . 191، ص 3، ج شرح االخبار فی فضائل االئمه االطهارحیون،  . نعمان بن محمد ابن3
 .705193، کد خبر: 10/01/1401، «مرتب والیت از دیدگاه شهید قاسم سلیمانی». خبرگزاری رسا، 4

https://rasanews.ir/fa/news/705193 
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 فرماید:  می درباره رابطه عاشقانه میان امت و امام خمینی رهبر معظم انقالب
در شهری سخنرانی داشتم. بعد از پایان سخنرانی همین که خواسهتم سهوار ماشهین شهوم، دیهدم 

زند. گفتم راه را باز کنید تا ببینم این خانم رهه  خانمی پشت سر پاسدارها خطاب به من حرف می
ام اسهیر دسهت دشهمن بهود و اخیهرًا  دارد. جلو آمد و گفت: از قول من به امام بگویید بچهکاری  

اند. به امام بگویید فدای سرتان، شهما زنهده باشهید؛ مهن حاضهرم  مطلع شدم که او را شهید کرده
های دیگرم نیز در راه شما شهید شوند. من به تهران آمدم، خدمت امام رسیدم، ولی فرامهوش  بچه

این پیغام را به ایشان بگویم. بعد که بیرون آمهدم، سهفارش آن مهادر شههید بهه ذههنم آمهد. کردم 
برگشتم و مجددًا خدمت امام رسیدم و آنچه را که آن خانم گفتهه بهود، بهرای ایشهان نقهل کهردم. 

رنان اشک از رشم ایشهان فهرو ریخهت کهه  امام در هم رفت و آن  رنان رهره بالفا له دیدم آن
.سخت فشردقلب من را 

1   

 . وفاداری 4

روز عاشورا جان خود را  ، وفاداری است. امام حسینهای یاران امام حسین یری از ویژگی
تقدیم دوست کرد تا بر سهر عههد خهود بها معشهو   ابهت قهدم بمانهد، امها در مقابهل، کوفیهان 

نه تنهها  ءعهدشرنی کردند و به روی امام شمشیر کشیدند. ا حاب نیز با الهام از سیدالشهدا
 بیعت نشرستند؛ بلره بر این عهد و پیمان مقدس همانند کوه ایستادند تا آنجا که امام حسهین

در شب عاشورا به همه یاران خود اجازه داد که جان خود را بردارد و برود، اما همه ا حاب اعالم 
اری ا هحاب در روز عاشهورا دربهاره وفهاد وفاداری کردند. بر این اساس بود که سیدالشهداء

َه َعَلْیِه َفِملْنُهْم َملْن »خود این آیه شریفه را تالوت کهرد:  ِمَن اْلُمْؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اللَّ
ُلوا َتْبديالً   َقضی َبُه َو ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َو ما َبدَّ ِْ ه بهر سهر کهدر میهان مؤمنهان مردانهی هسهتند  2؛َْ

اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و بعضهی دیگهر در  انه ایستادهه با خدا بستند  ادقکعهدی 
 «.انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند

ظهر عاشورا و در زیر باران تیرها به نماز ایستاد، خود را سپر  ه امامکسعید بن عبدالله هنگامی 
رد: کهمین افتاد و به رهره امهام نگریسهت و عهرض رد و با ا ابت سیزده تیر در بدنش بر زکتیرها 

َواَل »در پاس  فرمود:  امام«. ردم و وفا نمودم؟کام عمل   ؛ آیا به وظیفهَأَوَفیُ  َا بَْن رس ِل اّلّله »
                                                           

 .18/03/1368. بیانات در دیدار فرمانده و جمعی از پاسداران کمیته انقالب اسالمی، 1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2080 
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 «. آری، تو پیشاپیش من به بهشت خواهی رفت 1؛نََعْم َأنَْ  َأَماِمي ِفي الَْجنَّةِ 
های فهردی،  فای به عهد است که متأسفانه امروزه در عر ههای عاشورا، و ترین درس یری از مهم

دهند که مشهرالت  رنگ شده است. برخی مسئوالن وعده می سیاسی، اجتماعی و خانوادگی کم
افتهد؛ در اقتصادی، اجتماعی و ... را برطرف خواهند کرد، اما در عمل رنین ریهزی اتفها  نمهی

ُؤالً َو أَ »دهد:  حالی که قرآن به  راحت دستور می ِْ اهمیهت ایهن  2«.ْوُفوا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد كاَن َم
مرا از تمهام دسهتورهای دیهن آگهاه »رد: کعرض  مسئله تا آنجاست که شخصی به امام سجاد

كُْم ِبالَْعْدِل َو الَْ َفاُء ِبالَْعْهدِ »فرمود:  امام«. نیدک ُْ قِّ َو اْل َْ حقگویی، قضاوت عادالنهه  3؛وَْ ُل اْل
های دین را در ایهن سهه جملهه خال هه کهرد. متأسهفانه در جامعهه  و همه آموزه« فای به عهدو و

های اخالقهی و درسهت  رنگ شده است و برخی مردم بهه وعهده امروزی، وفای به عهد بسیار کم
گاارند و به آن پایبند نیستند. وعده دادن و عمل نرردن نهزد آنهان، جهرم و  خود رندان احترام نمی

هایی، هر رند جرم به شمار نیایهد،  اعتنایی به رنین وعده آید؛  در  ورتی که بی مار نمیگناه به ش
ِ   ََُلْؤِمنُ   كانَ   َمنْ »فرموده است:  خدا از نظر اسالم بسیار نروهیده است؛ رنانره رسول َو   ِبَلاّلّله

ِر فَلْیَفِ   الْیَْ  ِ  َِ  «.  باید به عهد خود وفا نماید کسی که خدا و قیامت را باور دارد، 4؛ِإَذا َوَعدَ   اْل
کنند که پیمان مقهدس  رنگ  شده است. زوجین عهد می ها نیز کم امروزه وفای به عهد در خانواده

ایمهان،   های شرنند؛ در حالی کهه یرهی از نشهانه ازدواج را حفظ کنند، اما این عهد مقدس را می
ماْاِتِه »وفای به عهد ذکر شده است:  ذيَن ُهْم ِْلَ های آماری گویای  داده 5«.ْم َو َعْهِدِهْم راُعوَن َو الَّ

های اجتمهاعی، خیانهت در خهانواده اسهت و  در د آسهیب 90آن است که ریشه ا لی بیش از 
ای که پدر و مادر به  در خانواده 6یری از دالیل افزایش فقر در جامعه، خیانت و عهدشرنی است.

 7ن خواهند بود.تعهدات خویش پایبند نباشند، کودکان نیز عهدشر
                                                           

 .61، ص مثیر األحزاننما حلی،  جعفر بن محمد ابن 1.
 .34. اسرا: 2
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  پی  ما رسد شکستن  برد ع   و تا را
  

  الله الله  ر  رامرش مکن صتحبت متا را 
 

  قیمت عرخ   ا   قت م صت    ت ارد
  

 1ع  ی به  حم   کن  بار ب تا را سست
 

 طلبی . ایثار و شهادت6

، ایثار و فداکاری است. ایثار به معنای بهال و گاشهت از های یاران امام حسین یری از ویژگی
رنانره قرآن از مؤمنانی یهاد  2حق خود برای دیگران و یا نفع دیگران را بر خود ترجیح دادن است؛

ُروَن َعللی»دارنهد:  کند که دیگران را بر خویشتن مقهدم می می ِِ لِهْم َو َللْو كلاَن ِبِهلْم   َو ُيلْؤ ِِ
ُُ ْْ َأ

زیهرا فهرد   ؛«دارند، هر رند خودشان بسیار نیازمند باشهند ها را بر خود مقدم می و آن 3؛َخصاَصةٌ 
ایثارگر دوست دارد دیگران در نعمت باشند و حتی حاضر است آنچهه را دارد، در اختیهار دیگهران 

از اهل ایثهار بهه عنهوان اههل  روست که امام علی بگاارد و از منافع خود رشم بپوشد. از این
قَّ اْسَم الَْفِضیلَةِ »ده است: فضیلت یاد کر َْ هر که ایثار کنهد، برازنهده نهام  4؛َمْن وثََر َعلَى نَْفِسِه اْستَ
خهدمت شههید  مصدا  بارز ایثار، شهادت است؛ زیرا به تعبیر شهید مطهری«. فضیلت است

بههای ه بهه کندن است تا دیگران در این پرتو ربه جامعه از نوع سوخته شدن و فانی شدن و پرتو اف
ار خویش را انجهام دهنهد. شههدا، شهمع محفهل کنیستی او تمام شده، بنشینند و آسایش یابند و 

مانهد، ههیچ  می کردند. اگر این محفل تاریکبشریتند که با سوختن خود محفل بشریت را روشن 
نهد یها ادامهه بدههد ... اگهر پرتوافشهانی او نبهود، همهه کار خود را آغاز کتوانست  دستگاهی نمی

و همهین تربهت پها  »بهه همهین دلیهل  5شد. د میکها را  ها متوقف و همه جنب و جوش تکحر
ه تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بهود. کشهیدان است 

ه در این قافله نور جان و سهر باختنهد! که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنان کخوشا به حال آنان 
   6«.ه این گوهرها را در دامن خود پروراندندکهایی  به حال آن خوشا

 7ترین الگوهای فهداکاری و ایثهار در راه نجهات امهت،  در این میان، شهیدان کربال به عنوان کامل
                                                           

 .6، غزل شماره کلیات سعدیالدین عبدالله سعدی شیرازی،  . مصلح1
 . 306و  305، ص ،ا و فنون تدریس کلیات، روشالله  فوی،   . امان2
 .9. حشر: 3
 .436، ص مواعظعیون الحکم و ال. علی بن محمد لیثی واسطی، 4

 .445، ص 24 ، ج آثار استاد شهید مطهری مجموعه مرتضی مطهری،  5.
 .93، ص 21 ، ج صحیفۀ امامالله موسوی خمینی، . سید روح6

 .49، ص ،ا، رویداد،ا، ویامد،ا  ،ا، انگیزه  عاشورا: ریشهنژاد،  ی و مهدی رستمدسعید داُو   7.
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در شهب عاشهورا  اظههارات ایثارگرانهه یهاران امهام 1ها را برای ایثار آماده کردند.  برترین سرمایه
هرگز از تو جدا نخواهم »رد: کعرض  سلم بن عوسجه خطاب به اماممشهور است؛ رنانره م

شد. اگر سالحی برای جنگ با آنان هم نداشته باشم، با سنگ با آنان خواهم جنگید تها همهراه تهو 
بهه خهدا قسهم از تهو جهدا »طبق گزارشی، سخن گروهی از آنان رنین بهود:  2«.به شهادت برسم

. تهو را بها ایثهار خهون، رههره و اعضهای بهدن حمایهت هایمان فدای توسهت نخواهیم شد، جان
وقتهی نهافع بهن ههالل بهه آب «. ه در رگ ماست، هدیه به رهبر ماسهتکنیم. آری ... خونی ک می

ای ههم از آن آب  و ا هحاب حتهی قطهره  دسترسی پیدا کرد، به خاطر تشهنگی امهام حسهین
تی در روز عاشوا با لب تشهنه مثال زدنی است. نقل است وق ایثار حضرت ابوالفضل 3ننوشید.

و  ام تشهنه امهام حسهینکهوارد شریعه فرات شد، دست زیر آب برد تا بنوشد، اما بها یهادآوری 
 ان، با لب تشنه از فرات بیرون آمد. کودک

، فهداکاری را بهه اوج شهدای انقالب و دفاع مقدس نیز بها الههام از ایثهار یهاران امهام حسهین
درباره ایثهار  4الدین د تا دیگران خوب زندگی کنند. شهید مهدی زینرساندند و مانند شمع سوختن

 گوید:  رزمندگان می
رفته بودیم برای عملیات که با مانع سیم خاردار برخورد کردیم و نتوانستیم معبهر را بهاز کنهیم. بها 

ایهن  شد. مسئول دسته، برادران را جمع کرد و به تمام این اوضاع و احوال، عملیات باید انجام می
ها رد شوند. همهه  نتیجه رسید که یک یا دو نفر باید روی سیم خاردار بخوابند و دیگران از روی آن

شان دو نفهر را انتخهاب  برادران رزمنده برای خوابیدن بر روی سیم خاردار داوطلب شدند. مسئول
ند، به  هورت کرد که آن دو نفر به جای اینره بر پشت بر سیم خاردار بخوابند تا درد کمتری برش

ها سؤال کردند که ررا به  ورت، روی سهیم خهاردار  بر روی سیم خواردار خوابیدند. وقتی از آن
وقتهی «. مان نیفتد تها خجالهت برشهند شان به  ورت ها نگاه برای اینره بچه»خوابیدند؟ گفتند: 

   5آوردند. های آن برادران را از الی سیم خاردار در می گوشت  همه رزمندگان رد شدند، تره

                                                           

 .502. همان، ص 1
 .23، ص ی عاشورا،ا ویام. جواد محد ی، 2
 . همان.3
 .طالب علی ابن ابی 17. فرمانده لشرر 4
 .65، ص ،ای کربال زیبایی و زشتی. محمد حسین راجی، 5
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 ش.1383، قم: فراز اندیشه، ،ای عاشورا ویاممحد ی، جواد،  .16

، تصهحیح: مؤسسهة آل اإلرشاد فی معرفة حجج اللوه علوی العبوادحمد، مفید، محمد بن م .17
   .1413 نگره شی  مفید، ک:  ، راپ اول، قمالبیت

، تههران: مؤسسهه تنظهیم و نشهر آ هار امهام صوحیفه اموام اللهه، موسوی خمینی، سهید روح .18
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 ها پایگاه
، کهد 26/09/1389، «شهود عهدشرنی در خانواده باعه  فقهر می»باشگاه خبرنگاران جوان،  .1

 .7174260خبر: 

 .624، کد مطلب: «وفای به عهد»الله ابراهیم امینی،  رسانی آیت پایگاه اطالع .2

 ای. منهالله العظمی سید علی خا رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیت پایگاه اطالع .3

، کهد خبهر: 10/01/1401، «مرتب والیت از دیدگاه شهید قاسهم سهلیمانی»خبرگزاری رسا،  .4
705193. 

، 10/10/1399، «در تراز خط مرتب حاج قاسم سلیمانی، ررا و رگونه؟»خبرگزاری فارس،  .5
 .13991009000081کد خبر: 





 

 

  شکوه نماز در قیام امام حسین
 * یا پاک االسالم والمسلمین عب الکراد حجت

َلوةَ »قال الله تعالی:  ْرِض َأَقاُموْا الصَّ اُهْم فِی اْْلَ کنَّ ِذيَن ِإن مَّ  1«الَّ

 مقدمه

ها و حوادو سخت زندگی، نماز و عبادت خالصانه، بهترین پشتیبان و پناهگاه  در مقابله با بحران
عال در قهرآن کهریم های پا  و انبیای بزرگ الهی در طول تاری  بوده است. خداوند مت تمام انسان

هلا »نماز را پناهگاه مطمئن انسان معرفی کرده و فرموده است:  ََّْ لالِة َو ِإ ْبِر َو الَصَّ َو اْسَتعیُنوا ِبالَصَّ
عین ِْ از  بر و نماز )در حوادو سخت و کارهای مهم( یهاری جوییهد )و   2؛َلَکبیَرٌة ِإاَلَّ َعَلی اْلخا

 «.این کار جز برای خاشعان، سنگین است از دریای بیرران قدرت الهی نیرو بگیرید( و
 خ ت اا را چه خبر زمزمه مترگ ستحر؟

 

 َحَیتتراا را خبتتر از عتتالد ا ستتا ی  یستتت 
 

 ا روز استت شب مرداا خ ا روز ب تاا
 

 3روشناا را به حقیقت شب ملما ی  یستت 
 

شیوه برگرفتهه شد. این  گاه شمرده می ترین تریه ، همواره مهمرو نماز در سیره امام حسین از این
بود کهه در قیهام عاشهورا بهه اوج خهود  و موالی متقیان حضرت علی از روش پیامبر اکرم
و یهاران باوفهایش در ایهن قیهام جاویهدان  ترین پشتوانه حضرت سیدالشهدا رسید و نماز، مهم

 شد. 
 4؛َركَْعةٍ   َو اللَّیْلَِة َألَْف   الْیَْ  ِ   ِفي  ََُصلِّي  كَانَ »فرمهود:  درباره نمازهای امام حسین امام سجاد

لِذيَن ِإن »در تفسیر آیه شریفه  امام حسین«. خواند روز هزار رکعت نماز می پدرم در هر شبانه الَّ
                                                           

 استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.* 
 .41. حج: 1
 .45. بقره: 2
 .7ه ، قصیده شمارکلیات سعدی. مصلح بن عبدالله سعدی، 3
 .269، ص فالح السائلطاووس،  علی بن موسی ابن. 4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره دهم 1444ـ محرم  1401تابستان  
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َلوةَ  ْرِض َأَقاُموْا الصَّ اُهْم فِی اْْلَ کنَّ هها  ه هر گاه در زمهین بهه آنکسانی هستند کیاران خدا همان  1؛مَّ
 2«.اسهت بیت پیهامبر این آیه درباره ما اهل»، فرمود: «دارند ا میقدرت بخشیدیم، نماز را برپ

بهه ایهن جملهه  گونه که در زیارت وارو پس از تو هیف مقامهات عهالی امهام حسهین همان
كاَة َو َأَمْرَ  ِبالَْمْعُروِف َو نََهیَ  َعَلِن الُْمنْ »رسهیم:  می َاَة َو وتَیَ  الزَّ كَلِر َأْشَهُد َأنَّک َوْد َأَوْمَ  الصَّ

َ َحتَّى َأتَاک الْیِقین دهم کهه تهو نمهاز را اقامهه کهردی و زکهات را  مهن شههادت مهی 3؛ َو َأَطْعَ  اّلّله
پرداختی و امر به معروف و نهی از منرر نمهودی و تها آخهرین لحظهه زنهدگی، در اطاعهت خهدا 

  َمَلْأوىً   ِإلََلىاللَُّهَلمَّ َمَلْن َأَوى »کند:  در مناجاتش رنین نجوا می حضرت سیدالشهدا«. بودی
خدایا هر که جهای گرفهت بهه جایگهاهی، پهس 4؛َفَأنَْ  َمْأَوای َو َمْن لََجَأ ِإلَى َملَْجٍ  َفَأنَْ  َملَْجِئى

 «.  تویی جایگاه من و هر که پناه گرفت به پناهگاهی، پس تویی پناهگاه من

 های نماز در قیام عاشورا جلوه
 شود. ها اشاره می است که در این بخش به برخی از آن هایی از نماز  قیام عاشورا سرشار از جلوه

 . آغاز قیام با خواندن نماز در مسجد1

هجری  60رجب سال  28با ولید در مدینه بیعت نررد، در نیمه شب  پس از آنره امام حسین
رد. پهس از نمهاز در حهال کهخهداحافظی  خدا به مسجدالنبی آمد، نماز خواند و با قبر رسول

در عالم خهواب، او را بهه سهینه رسهباند و میهان دو رشهم آن  اب رفت و پیامبرسجده به خو
ای است کهه بهه آن  پدرم به فدای تو! ... برای تو در بهشت درجه»حضرت را بوسید و به او فرمود: 

 5«.شوی، مگر با شهادت نائل نمی
در مسهجد بهه به مره آمد، مسهجدالحرام را پایگهاه خهود قهرار داد و پهس از نمهاز  سپس امام

ههای الههی همهه از مسهجد و امهاکن  سخنرانی و آگاهی بخشیدن به مردم پرداخت. اساسهًا قیام
نیز حرکت الهی خود را در عصهر ظههور  عصر رنانره حضرت ولی شود؛ هم مقدس آغاز می

 کند.  از مسجدالحرام شروع می
                                                           

 .41. حج: 1
 .892، ص 3 ، ج البر،ان فی تفسیر القرآن. سید هاشم بحرانی، 2
 .360، ص 98، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 3
  . 49، ص و منهج العبادات مهج الدعوات طاووس، . علی بن موسی ابن4
 .  312، ص 44، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 5
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 نویسد:  نگاران قرن سوم هجری می  یاحمد بن اعثم کوفی، از تار
بعهد از اسهتقرار و در رههار  به مره رسید، مردم خوشحال شدند. امهام امام حسین رون

الحجهه( کهه در مرهه بهود، مهؤذنی  القعده و رنهد روز از ذی ماهی )شعبان، رمضان، شوال، ذی
شهدند و پهس از اقامهه  گفت و مردم جمع می معین کرد که در اوقات نماز با  دای بلند اذان می

ویژه درباره عدم بیعت بها  در موضوعات روز، به های امام حسین وشنگرینماز، به سخنان و ر
 1دادند. یزید و اهداف و فلسفه قیام عاشورا گوش فرا می

هه »و « هانی بن هانی سبیعی»های  در مره بود، دو نفر به نام هنگامی که امام سعید بهن عبداللَّ
بود، بهه آن  نامه کوفیان به امام حسین ای را که آخرین از کوفه رهسپار مره شدند و نامه« حنفی

به مهن خبهر دهیهد »به آورندگان نامه هانی و سعید فرمود:  حضرت تقدیم کردند. امام حسین
ای فرزنهد »ها جواب دادنهد:  آن«. اند؟ که ره اشخا ی در نوشتن این نامه با شما همدست بوده

ید بن حارو، یزید بهن رویهم، عهرو  خدا! افرادی مانند شب  بن ربعی، حّجار بن ابجر، یز رسول
بن قیس، عمرو بن حجاج و محمد بن عمیر بن عطارد )که هر کدام از سران قهوم هسهتند( بها مها 

برخاست و در کنار کعبه دو رکعت نمهاز در بهین  در این هنگام امام حسین«. همدست بودند
لهب خیهر کهرد. سهپس ( خوانهد و از خداونهد طاالسود و مقام ابراهیم رکن و مقام )بین حجر

مسلم بن عقیل نیز بعهد  2پسرعمویش، مسلم بن عقیل را به حضور طلبید تا او را روانه کوفه کند.
، راه جهاد و شهادت را در پیش گرفت و به عنهوان سهفیر قیهام عاشهورا، از دریافت فرمان امام

یانه به مدینهه رفهت و مرقهد ارتباط با خداوند و اقامه نماز را زیربنای حرکتش قرار داد. او ابتدا مخف
گهاه مخفیانهه بها بسهتگانش  النبی دو رکعت نماز خواند. آن مطهر نبوی را زیارت کرد و در مسجد

ای راس ، به سوی هدف بلند خهویش  وداع کرد و شبانه راه عرا  را در پیش گرفت و با عزم و اراده
 3شتافت.

 ها با اوقات نماز . تنظیم برنامه2

هایش را در هر منزل و مقامی با اوقات  پس از حرکت به سوی کوفه، برنامه حضرت اباعبدالله
 کرد. نماز تنظیم و سخنانش را بعد از نماز بیان می

بسهته بهود، هنگهام نمهاز ظههر شهد و آن  در منزل شراف که حّر بن یزید ریاحی راه را برامهام 
                                                           

 .  25، ص 5، ج کتاب الفتوحکوفی،  احمد بن اعثم. 1
 .37، ص اللهوف علی قتلی الطفوف طاووس، ابن. علی بن موسی 2
 .184، ص 7، ج العوالم: االمام الحسین بحرانی،هللا عبدا. 3
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اقامهه و خوانهدن نمهاز دستور داد حجاج بن مسرو  اذان بگوید. وقتی هنگام گفتن  حضرت
لباس پوشید، نعلین بر پا کرد و برای خواندن نماز از خیمه بیرون آمد. حمهد  شد، امام حسین

های الزم را به سپاه حّر بیهان فرمهود. همهه آنهان در مقابهل  و  نای خداوند را به جا آورد و رهنمود
آیها »ز حهر پرسهید: ا خاموش شدند و کسی از آنان سخن نگفت. امام سخنان بر حق امام

نه، بلره شما نمهاز بخهوان و مها »عرض کرد: «. خواهی تو هم با همراهان خود نماز بخوانی؟ می
 خوانده شد.  نماز به امامت امام حسین«. خوانیم نیز پشت سر شما نماز می

حضهرت   دستور داد همه آماده رفتن شوند. همراههان رون هنگام نماز عصر شد، امام حسین
دههد و  بانهگ سهربه منادی خود دستور داد برای نمهاز عصهر  رکت شدند. سپس امامآماده ح

پیش آمد، ایستاد و نماز عصر خوانهد و رهون سهالم داد، بهه  اقامه نماز گفته شد. امام حسین
 1سوی آن مردم برگشت و حمد و  نای خدای را به جا آورد و سخنرانی دیگری ایراد فرمود.

 به نماز . یک شب مهلت برای عشق3

 از سوی امهام حسهین عمر سعد در عصر روز تاسوعا فرمان حمله داد. حضرت ابوالفضل
انگیزه خهویش را از  مأمور شد تا از دشمن برای شب عاشورا مهلت بگیرد. حضرت اباعبدالله

 فرماید:   تأخیر انداختن جنگ رنین بیان می
ََِّرهُْم ِالَلى ُغَلْدَوٍة َا َعبّاْ ! ِاركْب بِنَْفسى َانَْ  َا اََى... ِارْ  ْو ِالَیِهْم َفِاْن ِاْسَلتََطْعَ  َاْن تَُلَؤ َِ

ْنَلُ  اُِحَلبُّ َوتَْدَفَعُهْم َعنَّا الَْعشیَة؛ لََعلَّنا نَُصلّى لَِربِّنا الَلَّیلََة َونَْدُع ُه َونَْستَْغِفُرُه. فَُهَ  َْعلَُم َانّى ك
ل َة لَُه َو تِاَوَة كتابِِه َو كثَْرَة الدُّ  برادرم عباس! جهانم بهه فهدایت، سهوار  2؛عاِء َواِ ْسِتْغفارِ الصَّ

شو... به سوی آنان برو و اگر توانستی جنگ را تا  بح فردا به تأخیر انهداز و امشهب آنهان را از مها 
دور کن. شاید ما بتوانیم امشب در پیشگاه پروردگارمهان بهه نمهاز و دعها و اسهتغفار بپهردازیم. او 

پیوسته نماز برای او و تالوت قرآنش و بسهیار دعها کهردن و طلهب آمهرزش داند که من  خوب می
 دارم. خواستن از درگاهش را همواره دوست می

 ب ذشت ز هر چه داشت حتی سر و باا
 

 3 امتتا ز  متتاز ختترا  هروتتز   ذشتتت 
 

خواههد شهبی را از دشهمن مهلهت  رنان عشقی به نماز و ذکر و دعها دارد کهه می امام حسین
ه راز و نیهایش و نمهاز بپهردازد و ایهن در حهالی اسهت کهه بها  هالبت تمهام در مقابهل بگیرد و ب

                                                           

 .  79، ص 2 ، ج اإلرشاد محمد بن محمد مفید،. 1
 .315، ص 4، ج تاریخ طبریمحمد بن جریر طبری، ؛ 106، ص مقتل ابومحنف. لوط بن یحیی ابومخنف، 2
 .55، ص نیایش سرخالله خادمی،  . سیف3
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 کند. های نامشروع دشمن ایستاد و مقاومت می خواسته
  ات   وای متردی از بربالی مق س، می

 

 1استت« ا ی احتب الصتلره» وای  ررا ی او  
 

کریم باشد و زندگی خود  نیز باید همانند موالیش عاشق نماز و تالوت قرآن شیعه امام حسین
 را در پرتو عشق به این امور معنوی جهت دهد. 

 . نماز صبح عاشورا4

سهپاس و نمهاز  هبح را در روز عاشهورا بهه جها آورد، پهس از حمهد  هنگامی که امام حسین
خداوند به شهید شدن شما در ایهن روز اذن داده اسهت و بهر »خداوند به یاران نمازگزارش فرمود: 

دهد؛ اول ا هل  حضرت در این گفتار حریمانه دو نرته را تاکر می 2«.و شریبایی شماست  بر
شهادت که به امر پروردگار است و دوم پایداری و استقامت در برابر دشمن که هر دو نرته با نماز 
ارتباط مستقیم دارد؛ زیهرا روح اسهتقامت و پایهداری در جههاد بایهد از همهان نمهاز و ارتبهاط بها 

ل ة»ه دست بیاید و از عبادت و معنویت نیرو بگیرد: پروردگار ب بِْر َو الصَّ  3«.َواْستَِعینُ ا ِبالصَّ
در مقابل خویش موجی خروشان از دشمنان خیانترار را  پس از نماز  بح عاشورا، وقتی امام

ُهَلمَّ َاللَّ »ها را به سوی آسمان بلند کرد و با توکل خالصانه به خداوند رنین دعها نمهود:  دید؛ دست
ةٍ  ِّّ ِشدَّ ِّّ كَْرٍب، َو َرَائى فى كُ خدایا! تو در هر غهم و انهدوه پناهگهاه و در ههر  4؛َانَْ  ِثقَتى فى كُ

 «.پیشامد ناگوار مایه امید منی
 . نماز ظهر عاشورا5

 در زمین بربال در روز عاشررا حسین
 

 5پتروا  متاز زار  یغ و  یر دشمن خرا ت  بی 
 

ه کربال، برگهزاری نمهاز ظههر عاشوراسهت. در ظههر عاشهورا ابو مامهه اوج شروه نماز در حماس
هه! فهدایت » یداوی به حضور حضرت آمد و در اوج جنگ با دشمن عرضه داشت:  یها اباعبداللَّ

خواهند تو را  های پی در پی خود به تو نزدیک شده و می شوم، گرره این مردم با حمالت و هجوم
توانند به تو آسهیبی برسهانند. دوسهت  اند؛ نمی گند! تا مرا نرشتهبه شهادت برسانند، اما به خدا سو

                                                           

 .  الح محمدی امین.1
 .86، ص 45 ، ج بحار األنوار . محمدباقر مجلسی،2
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دارم در حالی به مالقات پروردگارم بشتابم که این آخرین نمازم را ههم بهه امامهت شهما خوانهده 
َعلََلک »با شنیدن سخنان ابو مامه به آسمان نگاه کرد و فرمود:  امام«. باشم ََ َلل َة  َذكَلْرَ  الصَّ

ُ ِمَن الُْمصَّ  ُل اّلّله اكرََن، نََعَلْم هَلذا اَوَّ نمهاز را یهاد کهردی، خداونهد متعهال تهو را از  1؛َوْوتِهَلا لین الذَّ
 «.  نمازگزارانی که به یاد خدا هستند، قرار دهد. بلی، االن اول وقت نماز است

 ب تتت  بتتتن بتتتر  متتتاز او  وقتتتت
 

 2ااتتتتن پیتتتتام شتتتت ی  عاشرراستتتتت 
 

بس مهوقتی را  ولی هنگامی که دشمن آتش ،«بس بخواهید لحظاتی از دشمن آتش»سپس فرمود: 
 در مقابل باران تیر دشمن به نماز ایستاد.  نپایرفت؛ ساالر شهیدان

 در هر   س  سرز و و از است حسین
 

 سرچرمه هتر راز و  یتاز استت حستین 
 

 خرا تت   متتاز  ختتران را در ختترا می
 

 3اعنی بته  ت اای  متاز استت حستین 
 

حضور خدا در تمام لحظات زندگی انسان است. خواندن نماز بهر ههر یادآور   نماز، ستون دین و
مسلمانی واجب و در اسالم نسبت به آن بسیار سفارش شده است. ادای نماز در اول وقت، یری 

همواره بر خوانهدن  ها در مراتب و محافظت از نماز است. پیشوایان دینی و ائمه اطهار از نرته
شهیعه مها را هنگهام وقهت »فرموده اسهت:  رنانره امام  اد  اند؛ نماز اول وقت تأکید داشته

 4«.ندک ه رگونه از آن محافظت میکنید( کنماز بشناسید )امتحان 
دانهد  شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس همانند شهدای کربال، به نماز اول وقت اهمیهت می

که به نماز اول وقهت اهمیهت  ویژه جوانان است و بر آن پایبند بودند و این، درسی برای همگان به
 گوید:  اران شهید سید مرتضی آوینی میربدهند. برادر َقَدمی، از همرزمان و هم

ه وقهت نمهاز رهروز برای تدوین و مونتاژ در  دا و سیما بودیم، بهه محهد این ه شبانهکدر ایامی 
پوشهید و  گااشهت، لبهاس را مهی شد؛ سید قلم را زمهین می ه قرآن شروع میکرسید و همین  می
ت کهسپس به طرف مسهجد بهالل حر«. ه وقت نماز استکنید کت کحر»رد: ک ها را  دا می بچه
 5شد. ه وارد مسجد میکسانی بود کرد. سید همیشه از اولین ک می

                                                           

 .155، ص لواعج االشجان. سید محسن امین عاملی، 1
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 گوید:  رزمان شهید بزرگوار علی  یاد شیرازی می امیر دالور، سردار دربندی، از هم 
نهد. ک شهان نگهاه مهی ر بودیم. دیدم ایشان مدام بهه ساعتوپتک ردستان و سوار بر هلیکدر آسمان 

جها فهرود  ه همینکهرد کهمان لحظه به خلبان اشاره «. موقع نماز است»علت را پرسیدم، گفت: 
ایهن منطقهه زیهاد امهن نیسهت، اگهر  هالح »بیاید تا نماز را در اول وقت بخوانیم. خلبان گفت: 

جها نمهاز را  الی نهدارد، مها بایهد همینراشه»شههید  هیاد گفهت: «. نیمکبدانید تا مقصد  بر 
ه داشت، وضو گرفتیم و همگی نمهاز ظههر را بهه کای  وپتر نشست. با آب قمقمهک هلی«. بخوانیم

 1ردیم.کامامت ایشان اقامه 

 . پاسداران نماز ظهر عاشورا  6

ر بهاران برای اقامه نماز ظهر عاشورا، فدائیانی در مقابل حضرت ایسهتادند تها از حضهرت در برابه
آمد، محافظت و پاسداری کننهد و نمهاز ظههر عاشهورا بها آرامهش  تیرهایی که از سوی دشمن می

 برگزار شود. 
های برجسته کوفه بود که روز عاشورا افتخار  یری از این فدائیان زهیر بن قین بجلی، از شخصیت

ای بسهیاری هه های جنگ، دالوری به شهادت برسد. وی در میدان یافت در رکاب امام حسین
فرجهام و از شههدای  نشان داده بود. ابتدا نیز هوادار جناح عثمان بهود، امها توفیهق یافهت کهه نیک

َهیِْر بِْن الَْقیِْن »در زیارت ناحیه مقدسه درباره او آمده است:  2مقام کربال شود. عالی ُُ َاُ  َعلَى  السَّ
 «.سالم به زهیر فرزند قین بجلی3 ؛ الْبََجلِيِّ 

از این فدائیان، سعید بن عبدالله حنفهی بهود. او از ایمهانی راسه  و شهجاعتی فهراوان  یری دیگر
های  بود. همچنین از فرسهتادگانی بهود کهه نامهه بیت سرسخت اهل  برخوردار، و از هواداران

آمهد،  آورده بود. وی که از انقالبیون پر شور کوفه به حسهاب می کوفیان را خدمت امام حسین
بهه  بن عقیل نیز فعال بود، نامه مسلم را به مره رساند و از مرهه همهراه امهامدر نهضت مسلم 

در زیهارت  امام زمهان  4عاشورا جانش را فدای رهبرش کند.  کوفه آمد تا در روز حماسه بزرگ
نَِفى»گونه سالم داده است:  ناحیه مقدسه به وی این َْ ِ اْل َاُ  َعلَى َسِعیِد بِْن َعبِْد اّلّله  5 «.السَّ
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بهه  کرد. هنگهامی کهه نمهاز امهام اش دفع می سعید تیرهای دشمن را با دست،  ورت و سینه
کشید، رشهمانش  های آخر را می و در حالی که نفس 1پایان رسید، او با بدنی خونین به زمین افتاد

اََوَفیَلُ  ََلابَْن »نگریسهت و عهرض کهرد:  را گشود و با تبسمی ملیح به سهیمای امهام حسهین
نثهاری و  سهرور آزادگهان، از جان«. خدا! آیا من به عهد خود وفا کهردم؟ ؟؛ ای پسر رسولاّلّله  َرُس لِ 

بلهی، تهو  2؛نََعْم، َانَْ  اَمامى ِفى الَْجنَّةِ »آمیز فرمهود:  فداکاری سعید تقدیر نمود و با لحنی رضایت
 «.  در بهشت پیشاپیش من خواهی بود

است. ایشان نیز که به همراه سعید بن عبدالله نگهبانی از  عمرو بن قرظه یری دیگر از این فدائیان
اش رسهیده و بهه شهدت  را به عهده گرفته و در این راه رندین روبهه تیهر بهه سهر و سهینه امام

 های سعید را گفت و به امهام مجروح شده بود؛ همزمان با سعید بر زمین افتاد و همانند جمله
نََعْم، َأنَْ  َأَماِمي ِفي َالَْجنََّلِة َفَلاْوَرْأ »فرمود:  امام حسین«. ؟یُ  اّلّله اََوفَ  َابن رس ل»رد: کعرض  
َاَ  َو َأْعِلْمُه َأنِّي ِفي اَْْلَثَرِ  َرُس لَ   َعنِّي َالسَّ
ِ ؛ آری، تو جلوتر از من در بهشت هستی؛ سهالم مهرا اّلَلَّ
امهام  3«.هم آمهده من نیز به دنبهال تهو خهواکن کبرسان و به آن حضرت عرض  خدا به رسول

َلَا ُ »گونه سالم داده است:  در زیارت ناحیه مقدسه به وی نیز این زمان   َعْمَلِرو ْبَلنِ   َعلََلى  السَّ
 4 «.وََرَظَة اْْلَنَْصاِری

  یرهتتا بتتر  تتند  تترود  ایتت 
 

 5 تتتتا امتتتتامد  متتتتاز ب تتتتزارد 
 

ها و  تیترین شهرایط جنگهی اسهت؛ یعنهی سهخ های عاشهورا، نمهاز خوانهدن در بهد یری از پیام
شود. شهدای دفاع مقدس این پیام عاشورا را بهه خهوبی  مشرالت مانع این فریضه گرانسنگ نمی

دادنهد. مرحهوم  رو در ایام جنهگ و اسهارت اهمیهت بسهیاری بهه نمهاز می ندریافت کردند؛ از ای
 گوید:  می ابوترابی

ای کهه نمهاز  رم اولین مرتبههها نهفته است. خوب به یاد دا مسئله نماز و عشق به آن، در نهاد انسان
در اسارت برای ما جلوه خا ی پیدا کرد، بعد از هفت یا هشت روز سهرگردانی بهود کهه مها را از 

کشاندند و سرانجام به وزارت دفاع منتقل شدیم. اولهین اسهیری کهه بهه  این طرف به آن طرف می

                                                           

 .156. همان، ص 1
 .202، ص از مدینه تا کربال سخنان حسین بن علی . محمد اد  نجمی،2
 .132، ص نامه کربال غم محمد محمدی اشتهاردی،. 3
 .493، ص لمزار الکبیرا محمد بن جعفر المشهدی،. 4
 زاده. . جعفر رسول5
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ا دسهت شرسهته بهه محهیط وقتی ایشان ب اتا  ما فرستاده شد، سروان خلبان اسماعیل بیگی بود. 
ایستاد و با شهو    سراسر رعب و وحشت زندان هل داده شد، دیدم با همان دست شرسته به نماز

 1عجیبی به راز و نیاز با پروردگارش پرداخت.

 نظیر   . نماز بی7

 نویسد:  الله شی  جعفر شوشتری می آیت
ای  ، سهجود، تشههد و سهالم ویهژه کوع، ر ، قرائت ، قیام االحرام  ، تربیر آخرین نماز امام حسین

. این نماز در تاری  اسالم نظیر ندارد. تربیر آن را با فرو افتادن از ذوالجنهاح سهر داد و قیهام  داشت
  اللَُّهَلمَ »خوانهد:  ، و قنوتش دعایی بهود کهه در آن حهال می به خیام حرم  را به هنگام هجوم دشمن

زمانی بود که تیری به قلهب مقدسهش ا هابت کهرد و حضهرت رکوع آن،  2 «....  ُمتََعاِلى الَْمكانِ 
بهر  مجبور شد قامت خم کند تا آن را از پشت سر بیرون بیاورد، و آخرین سجده خونین امهام

 پیشانی نبود؛ بلره وقتی نیزه  الح بن وهب مزنی بر پهلوی آن حضرت ا ابت کهرد و امهام
ِ »ل بر زبان داشت: گونه راست روی تربت گرم نهاد و این ذکر از سوز د ِ و ِباّلّله و تشههد « بسَم اّلّله

اش به شاخسار جنان همراه بود، ولی دیگهر خهود  و سالمش با خروج و عروج روح بلند ملروتی
نتوانست سر از سجده بردارد و تا دشمن سر مقدس آن حضرت را به اوج سنان و نیزه باال برد کهه 

 3از پرداخت.آن حضرت، با تالوت آیات سوره کهف به تعقیب نم
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  بیت و خاندانش در نشر فرهنگ اهل عباسحضرت نقش 
 *زاده االسالم والمسلمین احم   الح حجت

کدا»قال الله تعالی:  َْ ِذ  َخُبَث ال يخُرُج ِإالَّ  ِه َوالَّ باُتُه ِبِإذِن َربِّ َْ یُ  يخُرُج   1«َو الَبَلُد الطَّ

 مقدمه

و شهیعیان  بیت ری  شیعه، همواره از سوی اهلهای نامدار تا از شخصیت عباس بن علی
مورد احترام بوده است. ایشان در کربال به شهادت رسهید، امها پهس از او خانهدانش )فرزنهدان و 

های تاری  اسالم، یار و حتی مبّلغ خاندان  ای همواره در فراز و نشیب نوادگان( نیز به شیوه شایسته
حتهی تها زمهان  پیشوایان شیعه در تمامی تاری  ائمهبودند. پیوند این خانواده با  بیت اهل

ها گویهای آن اسهت کهه کهارکرد فرهنگهی ه سیاسهی  شهود. یافتهه غیبت  غری در منابع دیده می
شههود؛ بخشههی از ایشههان از شههاگردان  بههه رنههد دسههته تقسههیم می خانههدان عبههاس بههن علههی

های شیعیان بهه  قیام و نویسندگان سرشناس شیعی در عصر خود بودند، شماری در بیت اهل
 داشتند.  بیت شتافتند و بعضی نیز ارتباط عاطفی عمیقی با اهل یاری ایشان می

 اهمیت محیط خانه در تربیت نسلی
ای محهیط و  گونهه های دانش تربیت است. بر ایهن اسهاس، مربهی به تربیت نسلی، یری از شاخه
ین روند تربیتی ادامهه پیهدا کنهد. پیهرو کم تا رند نسل، ا کند که دست محتوای تربیتی را آماده می

بود، فرزنهدانش را  یافته مرتب قرآنی پیامبر خدا که خود پرورش همین سیاست، امام علی
دهنهده  بایست ادامه به همین شیوه تربیت کرده بود؛ زیرا در سنت پیامبران الهی، فرزندان مؤمن می

يلًة »کهرد:  عا میگونه د راه پدران خود باشند. به همین سبب زکریا این ُ ُذرِّ ْْ َربِّ َهْ  ِللی ِملْن َللُد
                                                           

 ی تاری  اسالم.دکتر* 
های بدطینت )و  روید، اما سرزمین و سرزمین پاکیزه )و شیرین( گیاهش به فرمان پروردگار می» :58. اعراف: 1

 .«روید ارزش از آن نمی جز گیاه ناریز و بی زار( شوره

 ویژه مبلغان فصلنامه علمی ـ تخصصی

 ـ شماره دهم 1444ـ محرم  1401تابستان  
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عاء ُ َسِمیُع َالدُّ َّْ  1«.َطیَبًة ِإ
َو الَبَللُد »ن اسهت. آیهه آهای آشهرار قهر توجه به خانواده و محیط زندگی، همواره یری از سفارش

کدا َْ ِذ  َخُبَث ال يخُرُج ِإالَّ  ِه َوالَّ باُتُه ِبِإذِن َربِّ َْ یُ  يخُرُج  به محیط رشد انسانی اشهاره دارد و  2،«الطَّ
جا را بهه  اولین دریافت از معنای آن، این است که آدمی در هر جایی که پرورش یابد؛ خوی همان

ْیَلرًا فَلْیَْبَلَدْأ بِنَْفِسَلِه َو »فرموده است:  خدا گیرد؛ رنانره رسول خود می ََ ُ َأَحَدكُْم  ِإَذا َأْعَطى اّلّله
ِّ بَیْتِه منهد  اش را از آن بهره ا به یری از شما خیری عطا کرد، ابتدا خهود و خهانوادههر گاه خد 3؛ َأْه

دهنهده راه خهود  در واقع روش پیامبران الهی این بود که فرزندان را جزئهی از خهود و ادامه«. سازد
تلي»کردند:  گونه دعا می دانستند و این می يَّ ي َأْسَکْنُت ِمْن ُذرِّ ِّْ نا ِإ لالةَ ... ِلُیقیُملوا ا  َربَّ َربِّ » 4؛«لصَّ

ني جِّ  «.پروردگارا! من و خاندانم را نجات ببخش 5؛َو َأْهلي  َْ

شهد و  پیگیهری می بنابراین راهبرد تربیت نسلی، یک امر قرآنهی بهود کهه در خانهه امهام علهی
و سهایر فرزنهدان، تحهت برنامهه تربیتهی آن  نیهز ماننهد حسهنین گونه حضرت عباس این

« افزایی مهارت»و « افزایی دانش»، «افزایی بینش»ها در سه مرحله  نامهحضرت قرار داشت. این بر
البالغهه خطهاب بهه امهام  در نهج امهام علهی 31شد. با این نگاه تربیتی اگر ره نامهه  اجرا می

است، اما حرایت از آن دارد که این برنامه تربیتی برای یرایهک فرزنهدان اجرایهی شهده  حسن
 دانست:  تن خود می نش را پارهاست؛ زیرا آن حضرت فرزندا

ْدتَُ  كُلِّى، َحتَّى كََأنَّ َشیئًا لَْ  َأَصابََ  َأَصابَِنى، َوكََأنَّ الَْمَلْ َ  لََلْ   ََ ّْ َو ْدتَُ  بَْعِضى، بَ ََ َو َو
رهون تهو را جزیهی از وجهود خهود  6؛َأتَاَك َأتَاِنى، َفَعنَاِنى ِمْن َأْمِرَك َما َْعِنیِنى ِمْن َأْمِر نَْفِسى

بلره تمام وجود خودم یافتم، گویی که اگر ناراحتی به تو رسد، به من رسیده و اگهر مهرگ دامانهت 
 را بگیرد، دامن مرا گرفته؛ به این جهت توجه به کار تو را اهتمام به کار خود یافتم. 

َدِث كاْْلَْرِض الَْخاِلیَِة َمَلا ُألِْقَلَى »فرمایهد:  سپس در ادامه می َْ ٍء وَبِلَتَْلُه  ِفیَهَلا ِمَلْن َشَلىْ ِإنََّما وَلُْب اْل
َّ َأْن ََْقُسَ  وَلْبُکِ  ؛ و از آنجا که قلب جوان همچون زمین خالی اسهت و ههر فَبَاَدْرتُک ِباْْلََدِب وَْب

                                                           

 .38عمران:  . آل1
 .58اعراف: . 2
 .362، ص 36، ج بحاراالنوارسی، . محمدباقر مجل3
 .37. ابراهیم: 4
 .169. شعراء: 5
الی ابنه محمد  ان هاه الو یة کتبها روی جعفر بن بابویه القمی: »2، ص 5البالغه، ج   میثم، شرح نهج ابن. 6

 «.عنه الله بن حنفیه رضی
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پایرد؛ پیش از آنره قلبت سخت شود و فررت به امهور دیگهر  باری در آن پاشیده شود، آن را می
 «.  ها را گفتم( مشغول گردد )گفتنی

توان به خاندان بسیاری از علمای برجسهته شهیعه و نیهز  ه تربیت نسلی در روزگار معا ر میدربار
خاندان معظم شهدا و بسیاری از مؤمنان اشاره کهرد کهه بها تربیهت  هحیح دینهی و خهانوادگی، 

اللهه  تهوان بهه خانهدان آیت اند نسلی نمونه و خدوم به جامعه تحویل دهند. برای مثهال می توانسته
اشاره کرد که نسل در نسل از پدرشان )سید جهواد( و جدشهان )سهید حسهین(، از  یا خامنه

  1علما و اهل تقوا و مبارز در راه خدا بودند.
نیهز همهواره  البنهین، مهادر عبهاس ای دارد؛ رنانره ام کننده مادر نیز در این تربیت، نقش تعیین

از حاد ه کربال نیز همهواره در مسهیر همین مسیر تربیت اسالمی را پیمود. این بانوی ارجمند پس 
قرار داشت. او در حهالی کهه دسهت فرزنهد عبهاس را ه کهه عبیداللهه نهام داشهت ه  بیت اهل
کرد. مردم مدینه بهرای شهنیدن  سرایی می رفت و برای فرزندانش مر یه گرفت، روزها به بقیع می می

ای جانسوز بهود  عزاداری او به اندازه کردند. های جانسوز او اجتماع، و همنوای با او گریه می مر یه
مادران شهدا نیهز  2که حتی هنگامی که مروان بن حرم آن منظره را دید، متاّ ر شد و اشک ریخت.

و این بانوی ارجمند،  بر و استقامت را پیشه کردند و به نماد  هبر  بیت با تأسی به زنان اهل
، 19سهاله، سهید کهاظم 18یان )سید کریم و بردباری برای خدا تبدیل شدند. مادر شهیدان سجاد

سهال ریهزی   35ساله( که همسرش هم شهید شهد، بعهد از  35ساله و سید قاسم  27سید داود 
 3خواهد. نمی« سالمتی حضرت آقا»جز 

 فر  مادر شهید»
 با تمام مادران دیگر زمین

 شود به این: خال ه می
 مادر شهید،

 شود، پیش از آنره مادر شهید می
                                                           

نامهه حضهرت  نگاهی گهارا بهه زندگی» ،ای الله العظمی خامنه رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیت . پایگاه اطالع1
 .01/01/1393، «ای الله العظمی سید علی حسینی خامنه آیت

https://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=26142#_ftn3 

 .90، ص مقاتل الطالبیین. علی بن حسین ابوالفرج ا فهانی، 2
 .302392، کد خبر: 31/01/1393، «تشهید اس 4های همسر شهیدی که مادر  پای حرف». خبرگزاری مشر ، 3

https://www.mashreghnews.ir/news/302392 
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 1...«شود  یم« شهید»

 بیت به اهل تربیت نسلی و عالقه حضرت عباس
شهرل گرفتهه  ، از همان زمان امام علیبیت با خاندان اهل پیوند قلبی حضرت عباس

بودنهد و از  بود که در شمار یاران حسهنین ایشان جزو آن دسته از فرزندان امام علی 2بود.
ها را سینه به سینه  بت کردند.  دگانش این روایتکردند. بعدها نوا روایت نیز نقل می امام علی

 ها آمده است:  در یری از این روایت
در میهان »هها فرمهود:  را فرا خواند و به آن همه پسرانش و از جمله عباس روزی امام علی

ترهها مهربهان  ترهها نسهبت بهه کورک ترها احترام بگااریهد و بزرگ ترها به بزرگ خودتان، کورک
فرمهان  راگیری دین تالش کنیهد و تقهوی پیشهه نماییهد ... و همگهی از حسهنینباشید. در ف

گرفهت و  مسائل شهرعی و احرهام اسهالمی را فهرا می در خانه امام علی عباس 3«.ببرید
 4بودند، در اختیار داشت.  بت و ضبط نموده  کتب و احادیثی را که امام علی

بهود  ، برادرش حضرت عبهاسامامترین شخص به  ، نزدیکاز شهادت امام حسنبعد 
َمت پررمداری سپاه برگزیده شد. ایهن میهزان عالقهه  5که در جایگاه معاون ایشان، در کربال به س 

، دو طرفه بود؛ رنانره وقتهی دشهمن در روز تاسهوعا بهه بیت و اهل میان حضرت عباس
بهرادرش آمیز بهه  حرکهت کهرد، آن حضهرت بها لحنهی بسهیار محبهت سوی سپاه امام حسین

ي! َحتَّى تَلَْقاهُْم َو تَقُ َل لَُهْم َمَلا لَكَُلْم َو َمَلا »فرمهود:  عباس َِ ََا َعبَّاُ ! اْركَْب بِنَْفِسي َأنَْ  ََا َأ
اَء بِِهمْ  ََ ا  هها  ٬ای عباس! جانم به فدایت ای بهرادر! سهوار شهو و بهرو از آن 6؛بََدا لَكُْم َو تَْسَألَُهْم َعمَّ

ای بهه آنهان داده شهده  ره روی داده است و بپهرس رهه دسهتور تهازهها ریست؟  بپرس! هدف آن
تهر بهود. در آن سهو  سال از ایشان بزرگ 20بیش از  این در حالی بود که امام حسین«. است؟

                                                           

. 3791357، کد خبر: 29/11/1397، «فر  مادر شهید با تمام مادران دیگر زمین»المللی قرآن،  . خبرگزاری بین1
  )شاعر مریم سقالطونی(

https://iqna.ir/fa/news/3791357 

 .465، ص 4 ، ج لصحابةاز یفی تمیاإلصابة عسقالنی، الحجر  . ابن2
 .39، ص درر االحادیث النبویة باالسانید الیحیویة. یحیی بن الحسین بن قاسم رسی، 3
 .160، ص 1 ، ج بصائر الدرجات. محمد بن حسن  فار، 4
 .4، ص45 ؛ مجلسی، بحار األنوار، ج 90. علی بن حسین ابوالفرج ا فهانی، مقاتل الطالبیین، ص5
 .391، ص3 ، ج انساب األشرافیحیی بالذری، . احمد بن 6
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نیز در معرکه داغ کربال، نهایت وفاداری را به جا آورد و به برادرانش )فرزنهدان  حضرت عباس
خهود نیهز بهه  1«.بجنگید و از ایشان دفاع کنید گاه امام حسینبروید در پیش»البنین( فرمود:  ام

هنگام شهادت آن حضرت نیز ایهن عاطفهه دو طرفهه تهداوم  2مبارزه پرداخت تا به شهادت رسید.
خدا تو را پاداش خیر عطا بفرماید که در راه خهدا »بر بالینش آمد و فرمود:  یافت و امام حسین

   3«.حق جهاد را به جا آوردی
بود و آن را به  راحت هنگام رد  به امام ه مهم این ماجرا، نگاه اعتقادی حضرت عباسنرت

به کهار بهرد:  را برای امام حسین« الله ابن رسول»نامه شمر بیان کرد و لقب اعتقادی  کردن امان
در  خدا ات را لعنت کند؛ رطور ما در امان باشهیم، امها پسهر رسهولنامه شمر! خدا تو و امان»
َياَلْیَت َقلْوِمی »فرماید:  یس که قرآن درباره او می پس از شهادت نیز مانند مؤمن آل 4«.ان نباشدام

ی َوَجَعَلِنی ِمَن اْلُمْکَرِمیَن  َر ِلی َربِّ َُ پس از شهادت در راه خدا از مقهربین درگهاه  5،«َيْعَلُموَن، ِبَما َغ
 معروف شد.  « باب الحوائج»الهی، و به لقب 

 هاشد به عباس است  تام متن مند ماه بنی
 

 البنین مام و علتی بتاب بترام متن برد ام 
 

 برد اان ا تخارم بذ، به ورا  خسرو خرباا
 

  ور    بتتاا خیتتام متتن بتترد عبتتاس  تتام 
 

 من  ا سرباز با بازم به از لط  خ او ت ی
 

 َلباَلب از می حب حسینی ورته بام متن 
 

   ادم  ن به زار بار ملتد و تلتت و ختراری
 

 6به بر ترا  عالد ورته وابب احتترام متن 
 

 در تاریخ بازماندگان عباس بن علی
 بیهت به پیروی از آن حضرت همواره در خهط اهل همه خاندان و فرزندان حضرت عباس

تنها یک پسهر بهه نهام  شناسی، از حضرت ابوالفضل عباس بودند. بنا بر اسناد تاریخی و نسب
ادرش ُلبابه، دختر عبیدالله بن عبهاس بهن عبهدالمطلب بهود و ایهن به جای ماند که م« عبیدالله»

                                                           

 .257، ص األخبار الطوالدینوری، احمد بن داود . 1
 .50، ص 45 ، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 2
 .138، ص 2 ، ج موسوعة کربالء. لبیب بیضون، 3
، ص   5 ، ج ریالطب تاریخ طبری، محمد بن جریر ؛ 391، ص3 ، ج انساب االشراف. احمد بن یحیی بالذری، 4

 .10، ص 3، ج وقعه الطف؛ لوط بن یحیی ابومخنف، 415
 .25 - 27. یس: 5
 . ژولیده نیشابوری.6
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 1. در کربال اسیر شده بود  فرزند،
، به پسر دیگری برای آن حضرت بهه نهام محمهد  اشهاره مناقب آل ابیطالبشهرآشوب در  ابن

کرده است که در کربال شهید شد، اما این نام در هیچ یک از کتب پیش از او وجهود نهدارد. طبهق 
و  2«حسهن»ههای  دو پسر به نام خن مورخان و عالمان علم انساب، از عبیدالله پسر عباسس
، نسهلی بهاقی نمانهد. حسهن، نهوه حضهرت عبهاس« عبدالله»به جای ماند که از « عبدالله»

شان به این ترتیب  بت شده است: عباس، ابراهیم، حمزه، عبیداللهه، علهی  فرزندانی داشت که نام
 3و فضل.

  های عبیدالله، علی، حمزه، احمد،  ، شش پسر به نامبن حسن بن عبیدالّله بن عباسعباس
 4عباس و فضل از او به جا ماند. هر کدام از این شش برادر، بعدها نسلی از ایشان به جای ماند.

 که خهود از فقیههان، ادیبهان و زاههدان بهه شهمار  ابراهیم فرزند حسن بن عبیدالله بن عباس
های علی و حسن شد. برخی معتقدند بعدها علی بهه قهم آمهد و  حب دو پسر به نامرفت،  ا می

 پسر داشت. 19معروف قم، هموست. گفته شده وی  امامزاده« شاه سید علی»

 بهه جهای « قاسم»و « علی»های  ، از او دو پسر به نامحمزه بن حسن بن عبیدالله بن عباس
 5ماند.

 نسل زیادی از وی به جها مانهد و بیشهتر خانهدان ن عباسعبیدالله بن حسن بن عبیدالله ب ،
، بهه تنههایی «عبدالله»ها به نام  او پنج پسر داشت که یری از آن 6عباس بن علی از او ادامه یافتند.

 7پسر داشت. 17

 نسل زیادی از وی به جای مانهد. یرهی از پسهرانش، علی بن حسن بن عبیدالله بن عباس ،
                                                           

 .198، ص 3 ، ج شرح األخبار. نعمان بن محمد تمیمی مغربی، 1
 .328، ص االصیلی فی انساب الطالبیینطقطقی،  ابنالدین  محمد بن تاج. 2
، الشجرة المبارکة، خرالدین محمد بن عمر رازی؛ ف169، ص اب الطالبیینفی انس الفخری . سید عزالدین مروزی،3

 .199و  198 ص
 فی انساب الطالبیین، الفخری ؛ سید عزالدین مروزی،199، صالشجرة المبارکة، خرالدین محمد بن عمر رازی. ف4

 .170ص
فی  الفخری زالدین مروزی،؛ سید ع330، ص االصیلی فی انساب الطالبیینطقطقی،  ابنالدین  محمد بن تاج. 5

 .171، صانساب الطالبیین
 .171، صفی انساب الطالبیین الفخری . عزالدین مروزی،6
 . همان.7
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 1عبدالله در مدینه ساکن شد که هشت پسر داشت.معروف به ابو« حسین»

 هاشم بود که نسل او از طریق دو  ، یری از شعرای بنیفضل بن حسن بن عبیدالّله بن عباس
 2ادامه یافت.« عباس»و « محمد»پسرش 

 بیت با اهل تعامل خاندان ابوالفضل عباس
بهه  نهدگان عبهاسو بازما ، ارتباط خاندان امهام حسهینپس از شهادت حضرت عباس

البنین در این میهان بسهیار پررنهگ  دلیل مصیبت مشتر  کربال با یردیگر، تنگاتنگ شد و نقش ام
از این زمان به بعد، ارتباط عاطفی و اعتقادی دو خاندان در مآخا تهاریخی و حهدیثی دیهده  3بود.
قمنهد بهود و بسیار عال به پسر عمویش، امام سجاد شود. برای مثال عبیدالله بن عباس می

شهد. در یرهی از ایهن دیهدارها، آن حضهرت نگهاهی بهه  حاضهر می در مجالس خانگی امام
 عبیدالله انداخت و فرمود: 

 ُ ََاُه بِنَْفِسِه َحتَّى وُِطَعَلْ  َََلَداُه َفَأبَْدلََلُه اّلّله ُ الَْعبَّاَ  فَلََقْد وثََر َو َأبْلَى َو َفَدى َأ َعَلزَّ َو  َرِحَم اّلّله
َّّ بِهِ  َّ ِلَجْعَفَلِر ْبَلِن َأبِيََ َعَل ََ نَاَحیِْن ََِطیُر بِِهَما َمَو الَْمَاِئكَِة ِفي الَْجنَِّة كََما  ََ َطاِلَلٍب َو ِإنَّ  َما 

َهَداِء ََْ َ  الِْقیَاَمة ِمیُو الشُّ ََ ِ تَبَاَرَك َو تََعالَى َمنِْزلًَة ََْغبُِطُه بَِها  خهدای تعهالی  4؛لِلَْعبَّاِ  ِعنَْد اّلّله
ها کشید و خود را فدای برادرش نمود تا دسهتانش قطهع  عباس را رحمت کند. ره سختیعمویم 

شد و پروردگار دو بال به وی هدیه کرد که مانند جعفر طیار به همراه فرشهتگان در بهشهت پهرواز 
 خورند.  نماید. او نزد خدا جایگاهی دارد که شهدا به آن غبطه می

ها شهرکت  ارتباط نزدیری داشتند یا در قیام ه شیعهنیز با ائم بعدها نوادگان حضرت عباس
 شود.  ها اشاره می کردند که در سه بخش به آن می

 و نویسندگان سرشناس شیعی  بیت . شاگردان اهل1

بودنهد کهه شههرت  بیهت در میان خاندان آن حضرت، برخی جزو یاران  قه و درسهترار اهل
، عبهاس  دالله بهنیبن حمزه بن حسن بن عب  لیزیادی داشتند. برای مثال حمزه بن قاسم بن ع

یری از راویان شیعه و  قة بود که احادی  زیادی گردآوری کرد و کتهابی نیهز دربهاره راویهان امهام 

                                                           

 .329، ص االصیلی فی انساب الطالبیینطقطقی،  ابنالدین  محمد بن تاج. 1
 . 330. همان، ص 2
 .90، صالطالبیین مقاتل  ابوالفرج ا فهانی،علی بن حسین . 3
 .298، ص 44و ج  274، ص 22 ، ج بحاراألنوارقر مجلسی، . محمدبا4
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وی در عر هه گسهترش بهاور بهه  1نوشهت. عن جعفور بون محمود یَمن روَ  با نام  اد 
   2در منابع  بت شده است. هایی درباره قیام قائم مهدویت نیز فعال بود. از او روایت

بهود کهه  بیهت و از جمله راویان اهل ابوالقاسم علی بن محمد، از نوادگان حضرت عباس
نقل  خدا را در شرایط حساس عصر عباسیان از زبان رسول بیت های حقانیت اهل روایت

 را رنین نقل کرده است:  خدا کرده است. برای مثال روایتی از رسول
ََِلیفَِتَلي َعلَیَْهَلا بَْعَلِدي َو ِمَلْن ُوْلَلِدِه الَْقَلاِئُم  ِإنَّ َعلِيَّ  تِي َو  بَْن َأبِي َطالٍِب َوِصیِّي َو ِإَماُ  ُأمَّ

 ُ ْ رًا َو ُظلْمَلاً  الُْمنْتََظُر الَِّذي ََْمََلُ اّلّله ََ بدانیهد کهه علهی 3؛بِِه اْْلَْرَض ِوْسطًا َو َعْدً  كََما ُملِئَْ  
از نسل او خواهد آمهد و دنیها را پهر  م پس از من است. مهدی، جانشین و امابن ابیطالب

 از عدل و داد خواهد کرد، هنگامی که پر از ستم و ظلم شده است.
که مردی دانا و ارجمند بود، مانند یک مبّلهغ  محمد بن حمزه بن حسن بن عبیدالله بن عباس

را بهرای مهردم بهازگو  اهای امهام رضه رفت و درآنجا حدی  دینی به بصره و شهرهای دیگر می
 بیهت نیز از اخبهار اهل حمزه بن قاسم بن حمزه بن حسن بن عبیدالله بن عباس 4کرد. می

 5بود. بیت به خوبی آگاه، و برای روشنگری مردم، راوی رخدادهای مربوط به خاندان اهل
ه بن ه بن عبیداللَّ ربهاره سلسهله نیهز روایتهی د  عبهاس  موسی بن محمد بن اسماعیل بن عبداللَّ

به بعد نقل کرده است که در منابع این روایهت منهاقبی  بهت شهده  از زمان امام علی ائمه
را کهه دوره  جعفری وات، کتهاب همچنین عبیدالله بن علی از نوادگان حضرت عبهاس 6است.

   رحلت کرده است. 312کامل فقه شیعه است، تألیف نموده و در سال 

 بیتبا اهل رت ابوالفضل عباس. ارتباط عاطفی خاندان حض2

ه و د، تها آن انهدازه گسهتربها ائمهه عالقه و دوستی میان خاندان حضرت ابوالفضل عباس
ها همچنان حفظ شد. برای نمونه محمد بن علهی بهن حمهزه بهن حسهن بهن  مداوم بود که تا قرن
بهود کهه مهادر نزدیهک  ، تا آنجا به امام، از راویان امامین عسرریینعبیدالله بن عباس

                                                           

 .53، ص رجال العالمة الحلیحلی، حسن بن یوسف . 1
 .169، ص 1 ، ج الخصال دو ، محمد بن علی . 2
 .494، ص بإمرة المؤمنین باختصاص موالنا علیالیقین طاووس،  بنا. علی بن موسی 3
 .330، ص ی انساب الطالبیناالصیلی فطقطقی،  ابنالدین  محمد بن تاج. 4
 .759، ص الجلیس الصالح الکافی و األنیس الناصح الشافیجریری نهروانی، معافی بن زکریا . 5
 .204، ص 2 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 6
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   1در خانه او اقامت گزید. پس از شهادت امام حسن عسرری امام زمان
در مرو ولیعههد بهود، در  نیز هنگامی که امام رضا عباس  عبد الّله بن حسن بن عبیدالّله بن

 2کنار آن حضرت بود.

 عباس ضلکنندگان از خاندان حضرت ابوالف م. قیا3

های سهتمگر قیهام  در طول تاری  علیه دولت الفضل عباسبرخی از افراد خاندان حضرت ابو
هجری قمری، علی بن عبدالله بن محمد بن فضل بن حسن بهن  247کردند. برای مثال در سال 

در منطقه هجر علیه عباسیان قیام کرد و مهردم بسهیاری نیهز بهه دور او گهرد   عبیدالله بن عباس
وادگان آن حضرت نیز هنگامی کهه سهایر علویهان بخشی از ن 3آمدند، اما این قیام شرست خورد.

 پیوستند. ها می کردند، به قیام آن قیام می

 فهرست منابع

 کتب

دار بیهروت،  -، بیهروت: دار  هادر الکامول فوی التواریخا یر، عزالدین علهی بهن محمهد،  ابن .1
1385 .  

 ، تحقیهق عهادل احمهداإلصوابة فوی تمییوز الصوحابةحجر عسقالنی، احمهد بهن علهی،  ابن .2
  . 1415تب العلمیة، رعبدالموجود و علی محمد معوض، راپ اول، بیروت: دارال

تحقیهق   ،بوإمرة الموؤمنین الیقوین باختصواص موالنوا علوی ، طاووس، علی بن موسی ابن .3
  .1413اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی، راپ اول، قم: دار الرتاب، 

، تحقیق مههدی رجهایی، قهم: لطالبیناالصیلی فی انساب االدین،  طقطقی، محمد بن تاج ابن .4
  .1418الله العظمی المرعشی النجفی،  تبة آیةرم

  .1417، مشهد: آستان قدس رضوی، البالغه شرح نهج میثم بحرانی، میثم بن علی، ابن .5

، تصحیح محمدهادی یوسفی غروی، راپ سوم، قهم: وقعة الطفابومخنف، لوط بن یحیی،  .6
  .1417،  جامعه مدرسین

 تا . ، بیروت: دارالمعرفة، ]بی  مقاتل الطالبیین ا فهانی، علی بن حسین،ابوالفرج  .7

                                                           

 .348و  347ص ، جال النجاشیرنجاشی، احمد بن علی . 1
 .341، ص 3 ، ج شرح األخبار. نعمان بن محمد تمیمی مغربی، 2
 .206 ص ،7 ج ،التاریخ فی الکامل ا یر، ابن عزالدین ؛410 ص ،9  ج ،الطبري  تاریخ طبری، جریر بن محمد. 3
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، تحقیهق عبهدالمنعم عهامر، قهم: منشهورات األخبار الطوالابوحنیفه دینوری، احمد بن داود،  .8
 ش.1368الرضی، 

لهی، رهاپ اول، کار و ریهاض زرک، تحقیق سهیل زانساب األشرافبالذری، احمد بن یحیی،  .9
  .1417 ر،ربیروت: دارالف

  .1427،  ، راپ اول، بیروت: مؤسسة االعلمیموسوعة کربالءبیضون، لبیب،  .10

، رهاپ بن محمد، شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار  تمیمی مغربی، قاضی نعمان .11
  .1409اول، قم: جامعة مدرسین، 

 ،الجلویس الصوالح الکوافی و األنویس الناصوح الشوافیجریری نهروانی، معافی بن زکریا،  .12
  .1426بیروت: دار الرتب العلمیة، 

رهاپ   ، تحقیق محمهد  هاد  بحهر العلهوم،رجال العالمة الحلیحلی، حسن بن یوسف،  .13
  .1411دوم، نجف: دارالاخائر، 

تبهة ر، راپ دوم، قم: مالشجرة المبارکة فی أنساب الطالبیةرازی، فخرالدین محمد بن عمر،  .14
   . 1419آیة الله المرعشی النجفی، 

اکبهر غفهاری، رهاپ اول، قهم: جامعهه  ، تحقیهق علی الخصوالمحمد بهن علهی،  دو ،  .15
 ش.1362،  مدرسین

ورهه ک، تحقیق  محسهن محمد بصائر الدرجات فی فضائل آل فار، محمد بن حسن،  .16
  .1404،  الله المرعشی النجفی  تبة آیةرباغی، راپ دوم، قم: م

، تحقیق عبداللهه بهن سانید الیحیویةدرر االحادیث النبویة باال قاسم رسی، یحیی بن حسین، .17
  1422حمود العزی، الطبعة االولی، اردن ه عمان: مؤسسه االمام زید بن علی الثقافیة، 

     .1429راپ اول، قم: دار الحدی ،  ،الکافی کلینی، محمد بن یعقوب، .18
، تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم، راپ دوم، بیهروت: تاریخ طبریطبری، محمد بن جریر،  .19

  .1387رالتراو، دا

  .1403، راپ دوم، بیروت: دار إحیاء التراو العربی، بحاراألنوارمجلسی، محمدباقر،  .20

اللهه المرعشهی  تبة آیةر، قم: م الفخری فی أنساب الطالبیینمروزی ازوارقانی، سید عزالدین،  .21
  .1409،  النجفی

سهالمی التابعهه ، راپ ششم، قم: مؤسسة النشر االرجال النجاشی نجاشی، احمد بن علی، .22
 ش.1365لجامعة المدرسین، 

 ها سایت

 .ای الله العظمی سید علی خامنه رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیت پایگاه اطالع .1
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، کهد 29/11/1397، «فر  مادر شهید با تمام مادران دیگر زمین»المللی قرآن،  خبرگزاری بین .2
 .3791357خبر: 

، 31/01/1393، «شههید اسهت 4که مادر  های همسر شهیدی پای حرف»خبرگزاری مشر ،  .3
 . 302392کد خبر: 

 





 

 

 در شب عاشورا تحلیلی بر خطبه امام حسین
 *میر  قی قادریاالسالم والمسلمین  حجت

أمَلَلا بعَلَلد، َفَلَلِ نّى   أعلََلَلُم » :وَلَلال الْسَلَلین
 َّ ََیرا ِمَلن أصَلْابى، و  أهَل أصْابا أولى و  

ِّ بَیتَلى، فَ  َّ ِمن أهَل ُ بَیٍ  أبَرَّ و  أوَص َجَلزاكُُم اّلّله
ََیرا، أ  وإنّى أُظنُّ ََ َمنا ِمن هَلُؤ ِء  میعا  ََ َعنّى 
اْلَعداِء َغدا، أ  وإنّى َود َرَأََلُ  لَكَُلم َفَلانَطِلق ا 
  ّ ، هَلذا لَیَل َِ َعلَیكُم ِمنّى ِذما   ، لَی  ّ میعا فى ِح ََ

َماً  ََ  1.«َود َغِشیَكُم َفاتَِّخذوُه 

 مقدمه
یاران خود  ،ای ایراد فرمود که در آن جمع ا حاب خود خطبه در، شب عاشورا در امام حسین

از ا هحاب، عللهی  ترین و بهترین یاران معرفی کردند. این تو یف ارزشهمند امهام را نزدیک
خواههد  هایی را به همه پیروان حضرت سیدالشهدا ها و درس دارد که فهم و تبیین آن علل، پیام

توانند خهود را بهه  می ،ری از ا حاب گرانقدر آن حضرتبا الگوپای آموخت. همه پیروان امام
بههدیل نزدیههک سههازند و آمههاده جانفشههانی در رکههاب حضههرت  آن سههتارگان درخشههان و بههی

 باشند.  االمر  احب
                                                           

 استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.* 
تر از خانواده  وند برقرارکنندهای نیروکارتر و پی تر و بهتر از یاران  خود سراغ دارم، و نه خانواده من نه یارانی نزدیک. »1

خود. خداوند از جانب من به همه شما جزای خیر دهد! هان که گمان دارم از دست این دشمنان، فقط فردا را 
توانید بروید و تعّهدی به من ندارید. این، شب است و تاریری،  داریم. هان! به شما اجازه رفتن دادم. همگی می

؛ علی 59، ص 4 ، ج الکامل فی التاریخا یر،  ، علی بن محمد ابن«َمرکب خود کنیدشما را فرا گرفته است. آن را 
مقتل ؛ سید عبدالرزا  موسوی مقرم، 90 - 94، ص اللهوف علی قتلی الطفوفطاووس،  بن موسی ابن

 . 418 – 420، ص 5 ، ج الطبری تاریخ ؛ محمد بن جریر طبری، 220 – 223، ص الحسین

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره دهم 1444ـ محرم  1401تابستان  
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 تبیین خطبه امام حسین
 از ا حاب موارد ذیل قابل بررسی است:   ارزشمند امام حسین در بیان علل و ررایی تو یف

 و ماندگار تصمیمی سخت. 1

 «انتخهاب اسهتثنایی ا هحاب»تهوان  را مهی نخستین علت تو هیف ارزشهمند امهام حسهین
بهه درسهتی توضهیح  دو مبح  شود که پایر می  ورتی امران دانست. فهم  حیح این علت در

 داده شود:
  . مبحث اول1/1

 مپانزده ساعده تا تشریل سقیفه بنی و رحلت پیامبر پس از، فر سال یازدهم هجرت  28 از
سال سه جابجایی سیاسی  50مدت  در ،به سلطنت رسیدن یزید مرگ معاویه و و 60رجب سال 

ای کههه جههز حضههرت  گونههه هبهه ؛کفههر پنهههان پههیش رفههت تهها نظههام اسههالمی انجههام گرفههت و در
مهتن  منهافقین و کسهانی کهه در ؛ زیهراکمتر کسی به این حقیقت تل  واقف بهود سیدالشهداء

 28 روز قبهل از 75که را نظام والیی  ،تشریل سقیفه با ،کرده بودند اه پیداحاکمیت  در اسالم ر
نظهام  واختنهد براند وکردنهد تحریهف  ریزی شده بود، غدیرخم پایه در الله  فر توسط رسول

حرمهت  گهری قداسهت و برای اینرهه بهه نظهام خلیفهه. سپس ن نمودندآگری را جایگزین  خلیفه
 (40از سهال ) الرسول معرفی کردند وةرا خلیف خود ،مردم بگیرند جرئت مخالفت را از ببخشند و

 حرمهت و وی در، سهفیان بهه حرومهت رسهید که معاویه بهن ابهی  لح امام حسن و پس از
الله معرفهی ةخود راخلیف و قداست بخشیدن مقام خالفت، مقام خلیفه را یک مرتبه دیگر ارتقا داد

 بهاورنیز بلره حتی خواص  ،نه تنها عموم مردمو ساخت ه همرا افرار عمومی راکه ای  گونه هب ؛کرد
مخالفهت  حرمهت دارد و واسهت مقدس  واقعاً  ،کرسی خالفت بنشیند کس بر کرده بودند که هر

 محاربه با حق تعالی است. خدا و مخالفت با وی مساوی با با
 . مبحث دوم2/1

ساخته شده است  ،خواست که میگونه  سفیان مطمئن شده بود که افرار عمومی آن معاویه بن ابی
جرئهت  ،کهرده بهود حرمتی که مقام خالفت پیدا حتی خواص به دلیل قداست و باور عمومی و و

 ریزی جز خلیفهه مسهلمین تصمیم گرفت فرزندش یزید را که به هررند؛ مخالفت با خلیفه را ندا
رنهین شهرایط  درعاویهه م .مهردم را وادار بهه بیعهت نمهود د ون، به عنوان خلیفه معرفی کشبیه بود
کرسهی خالفهت  بهن معاویهه بهر یزیهد از دنیا رفهت و 60رجب سال  15 در ای، پیچیدهسیاسی 

خواسهت کهه  امام حسهین از ،استفاده از قداست خودساختگی مقام خالفت نشست. یزید با
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 بلرهه از ؛نه تنها بیعت نررد امام حسین .وی بیعت کند با ش را به رسمیت بشناسد وا خالفت
ایهن فراخهوان عمهومی و  درکننهد. امت اسالمی خواست مقابهل خالفهت نامشهروع یزیهد قیهام 

این بهاور غلهط بودنهد  بر ؛ زیراهمراه نشدند مردم دو شهر مدینه و مره با امام حسین ،سیاسی
تن از ا حاب  70تنها  یرنین شرایط سخت الله است. درفةمخالفت با خلی ،یزید مخالفت باکه 
مانهدگارترین  تهرین و سهخت همراه شدند و با سیدالشهداء ،تردید نرردند امتصمیم ام در

ََیَلرا ِمَلن »فرمود:  روست که امام همین از .تصمیم را گرفتند َفِ نّى   أعلَُم أصْابا أولى و  
   «.أصْابى

 امتحان سخت الهی. 2

نسهبت بهه ا هحاب ه  آن اسهت کهه ا هحاب امهام علهت دوم تو هیف ارزشهمند امهام
امتحان سهخت الههی قهرار  هبوت در  ه امام حسن و و نیز ا حاب امام علی خدا سولر

 تبیین دو مبح  ضروری است. گرفتند. برای فهم این علت، 
 . مبحث اول1/2

آمیهز از ایهن  عبهور موفقیهت کمال انسهان در الهی و های منظر قرآن، عالم دنیا  حنه آزمایش از 
گیرنهد کهه بتواننهد بها اسهتقامت از  واسعه الههی قهرار مهی امتحانات است. کسانی مورد رحمت

   1امتحانات الهی سربلند بیرون بیایند.
 . مبحث دوم2/2

بها  یایهن اسهت کهه رزمنهدگانکنهد،  هها متفهاوت می همهه جنهگ آنچه که واقعهه عاشهورا را بها 
ارت دشهمن در اسه بهدانستند زنان  همه مردان می بنابراین .هایشان در کربال حاضر بودند خانواده

رسند. به دلیل سختی این امتحهان  مردان به شهادت میکه دانستد  مینیز ان کزنان و کود و آیند می
 .شب عاشورا به ا حاب خود فرمود از تهاریری شهب اسهتفاده کننهد و برونهد در امامبود که 

ها، نه تنها  همه این سختی امتحانی بسیار بزرگ است. با بسیار سخت و ،پایداری در رنین نبردی
دسهت »به آنان فرمهود:  بلره بعد ازآنره امام ؛مردان به بهانه حفظ زنان از کربال خارج نشدند

ا حاب سخنی گفتند که مالئرهه را  کدام از هر ،«کربال خارج شوید از و بگیرید خانواده خود را
تهو را تنهها آیا اگهر »گفت:  خطاب به امامو مسلم بن عوسجه برخاست . داشتند به شگفتی وا

شهوم تها آنرهه   حق تو در نزد خدا عاری داریم؟ اما به خدا قسم از تو جدا نمی یدر ادا ،بگااریم

                                                           

 .155ه  157. بقره: 1
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جنگم و اگهر  با آن می ،هایشان بشرنم و مادامی که قبضه شمشیرم در دستم باشد ام را در سینه  نیزه
وی سعید بهن عبدالّلهه  پس از .1«زنم تا آنره با تو بمیرم  ها را می با سنگ آن ،سالحی نداشته باشم

به خدا قسم تو را رها نخواهم کرد تا خدا بداند که ما در زمهان »گفت:  الحنفی خطاب به امام
اگهر بهدانم کهه کشهته  ،بهه خهدا قسهم .ایم  از شما محافظت کرده ،الله غیبت حضرت رسول

مرتبهه بها  70شوم و   سپس تره تره می ،شوم  سپس زنده سوزانده می ؛شوم  سپس زنده می ،شوم  می
شوم تا آنره روح من فدای شهما شهود و رگونهه رنهین   باز هرگز از شما جدا نمی ،من رنین شود

که این یک بار کشته شدن است و پس از آن رنان کرامت ابدی به دنبهال دارد کهه   در حالی ،نرنم
 .2«هرگز از بین نخواهد رفت

 خت الهی سهربلند بیهرون آمدنهد کهه مهردان تهاری  رارنان از امتحان س این واقعه آن درنیز زنان 
نه تنها به مردان نگفتند ما را از ها  زیرا آنسپاه دشمن را به تعجب وا داشتند؛  کردند و شرمنده خود

 بلره مشو  مردان در پایداری بودند. در تاری  آمده است:  ؛این  حرا خارج کنید
نی اسهت کههه پهس از ورود اباعبداللههه جملهه شههیرزنا از ،همسهر مسههلم بهن عوسههجه ،خلهف ام

خلهف  امبه سرزمین کربال به همراه شوهر و فرزندش ه خلف ه به این سرزمین آمد.  الحسین
 را او و پوشهاند خود فرزند قامت بر رزم لباس عوسجه، بن مسلم پس از شهادت ودر روز عاشورا 

 د. خلف نهزد امهام حسهینتشویق کر خدا رسول فرزند از دفاع و نبرد میدان به رفتن برای
 ،ویشه کشهته ههم تهو اگهر»: فرمهود و نهداد اجهازه امام اما ،آمد و از ایشان اذن میدان طلبید

پهس خلهف نهزد مهادر «. مادرت در پناه ره کسی آرام گیرد و ره کسهی او را بهه خانهه برگردانهد
 اب امهام حسهینخلف با دیدن پسر، پیش او رفت و بار دیگر او را به نبهرد در رکه ام بازگشت. 

تشویق کرد. سرانجام خلف به میدان رزم رفت و پس از نبردی جانانه به شههادت رسهید. کوفیهان 
خلف سر فرزندش را برداشت و رنان گریست کهه همگهی  ام سرش را به سوی مادرش افرندند. 

 3.افتادند گریه به
ر بهالین او حاضهر وهب به ام بن عمیر، همسرش  عبدالله شهادت همچنین نقل شده است پس از

بهشهت بهر »جانش نشست. او خا  از رخسار عبدالله پا  کرد و گفت:  شد و در کنار جسم بی
 قهرار تهو همنشهین نیهز مرا که خواهم می گردانید، تو روزی را بهشت تو گوارا باد! از خداوندی که
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عمهود بهر فهر  داد تا بها  دستور ه رستم ه خود غالم به الجوشن ذی بن شمر . در این هنگام«دهد
 ایهن ا هر وههب در ام. آورد فهرود زن آن سهر بر را خود عمود و کرد رنین نیز رستم بروبد. زن آن

 بهانوی اولهین او ترتیهب بهدین .داد جهان شههیدش همسهر کنار در و رسید خود آرزوی به ضربه
 1.آمد نائل شهادت به شرف امام یاران دیگر کنار در عاشورا روز در که گرفت لقب شهیدی

 بها آگهاهی از سهختی درغیرهاشهمی کهه زنان  استقامتو  عظمت روحی خانواده یاران امام 
و نیهز پایهداری و  تراشهی نرردنهد ی و نظر همسر و فرزندان خود را تغییر ندادند و مهانعأرو ر پیش

بلرهه  ؛متن واقعه خهارج نشهدند ازنه تنها داری  به بهانه ناموستبعیت محد مردان از والیت که 
 موجب شد که مورد رضهای امهام معصهوم ،آینده خانواده را به خدا سپردند سالمت و ظ وحف

ََیَلرا ِمَلن »شهان بفرمایهد:  در تو هیف قرار گیرند و امام َفَلِ نّى   أعلََلُم أصَلْابا أولَلى و  
   «.أصْابى

 عشق به شهادت . 3

د کهه خصو یاتی داشتن ،ا حاب عشق ا حاب به شهادت است. ،علت سوم تو یف امام
به موجب آن توانستند طلسم ترس از مرگ را بشرنند و مشهتا  شههادت شهوند. بهرای فههم ایهن 

 ، تبیین دو مبح  ضروری است.علت
 . مبحث اول1/3

دلهدادگی بهه  عشهق همهان شهدت محبهت و ،سهالران ا هطالح عرفها و در فرهنگ قرآنی و در
را  عاشهق خهودفهرد  کنهد کهه یمه رنهان پهر تعالی است که حوضچه وجودی شهخص را آن حق
تعبیهر  «اشهّد حّبها»عشهق بهه  رو خداوند متعهال از ینا از .بیند می بلره فقط معشو  را بیند؛ نمی

هِ »نموده است:  ا ِللَّ دُّ ُحبًّ َْ ذيَن آَمنوا َأ    2.«َوالَّ
 . مبحث دوم 2/3

 بعهدایهن دو از رنهد میهان شود و  تقسیم می «عشق معنوی» و «عشق مجازی، غریزی»عشق به 
 فاوت وجود دارد:ت
 حوضهچه  کنهد و کماالت معشهو  اسهت کهه عاشهق را دلهداده خهود مهی ،عشق حقیقی أمبد

عشهق کند. این در حهالی اسهت کهه در  دلبستگی به معشو  لبریز می اش را از محبت و وجودی
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 کند. اندام فیزیری معشو  است که عاشق را دلبسته خود می و  غریزی، تی مجازی و

 ولهی بعهد از و هال و  ،ور است که عاشق به معشو  نرسیده باشد زمانی شعله عشق مجازی تا
ه طبیعهی به شود و زیستن با معشو  رنگ عهادی و عشق مجازی خاموش می ،رسیدن به معشو 

معشهو  نهه  و ال و رسیدن عاشهق بهه با ،عشق حقیقی در. این در حالی است که گیرد خود می
معشهو   شود و تها فهانی کهردن عاشهق در ورتر می علهشود، بلره ش تنها شعله عشق خاموش نمی

 .رود پیش می

 بهه زن وکهه رو شهخص بهه همهان انهدازه  همین از .قابل تجزیه است ،غریزی و عشق مجازی 
 عشق حقیقی قابل تجزیه نیسهت و ؛ اماورزد نیز عشق می شمادر به پدر و ،محبت دارد شفرزند

راه  شهادت در معشو  و تا فانی شدن در بیند و کسی را نمی ،معشو  عشق حقیقی جز عاشق در
گونهه تو هیف شهده  اینعشهق حقیقهی  ؛سخن معهروفروست که در  همین از .رود او پیش می

 است: 

َدنى َعَرفَنى َو َمن َعَرفَنى اََحبَّنى َو َمن اََحبَّنَلى َعَشَلقَنى َو َمَلن  ََ َدنى، َمن َو ََ َمن َطلَبَنى َو
آن  1؛نَلا ِدََتَُلهُ ِدََتََلُه َفاَ  ِدََتَُه َو َمن َعلىَّ  ُه َفَعلىَّ ُه َو َمن وَتَلتُ ُه وَتَلتُ َشقتُ ُه َو َمن عَ تُ َعَشقَنى َعَشقْ 

بهه  ،آن کس که دوستم داشهت ؛شناسد می ،آن کس که مرا یافت ؛یابد می ،کس که مرا طلب کند
ه او آن کس کهه به ؛ورزم من نیز به او عشق می ،آن کس که به من عشق ورزید ؛ورزد من عشق می
بهایش بر من واجهب اسهت و آن  خون ،ام شود شود و آن کس که کشته ام می کشته ،عشق ورزیدم
 بهایش هستم. پس من خودم خون ،بهایش بر من واجب است کس که خون

شو  به عشق حقیقهی و میهل بهه  ای از شور و رهیرنین دا در بیت سیدالشهداء اهل ا حاب و
شهب عاشهورا  رنان آماده برای و ال بودند که زهیر بن القین در رو آن از این .شهادت قرار داشتند

 گوید:  می خطاب به امام حسین
 َ َّ كََلذا ألَلَف وَتلََلٍة، وأنَّ اّلّله ، لََ ِددُ  أنّي وُتِلُ ، ثُمَّ نُِشرُ ، ثُمَّ وُتِلُ  َحتَّلى اُوتََل َََلدفَُو  َواّلّله

ِِ هُؤ ِء الِفت َّ َعن نَفِسَ  وَعن أنُف ِّ بَیتِ َ ِبذلَِ  القَت به خدا قسم دوسهت داشهتم  2؛یَِة ِمن أه
شهدم   شدم تا هزار مرتبه این رنین کشته مهی  شدم، باز کشته می  سپس زنده می ،شدم یکه کشته م
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  گردانید.  بیت شما دور می تا خداوند بدین وسیله، کشته شدن را از شما و جوانان اهل
آیها مهن ههم جهزء »پرسهید:  مامها ازدر شهب عاشهورا  نیهز حضرت قاسهم بهن الحسهن

گفهت:  «.مهرگ نهزد تهو رگونهه اسهت؟ !ای پسر  من»گفت:  حسینامام  «.شدگانم؟ کشته
تهاری   در ،هاشم بنی ا حاب و این شو  به شهادت در 1.«تر ناز عسل شیری؛ احلى من العسّ»

 نظیر نداشته است.

 بینی بصیرت و روشن. 4
بهودن یهاران و خانهدان  «نافاالبصیره و بصیرت»ن توا را می رهارمین علت برای تو یف امام

 کنیم.  ی را ذیل دو مبح  بررسی میگاین ویژ دانست. امام
  . مبحث اول1/4

در   تشهخیص و، حقهایقاز در  بهاطنی  نافاالبصیره بودن، قوه تشخیص و بصیرت و مقصود از
 از آیهد. ت میبهه دسهخودسهازی  ترلیف است که بهه برکهت تقهوا و وظیفه ومتناسب با  حیح 

 فرماید:  روست که قرآن کریم می همین
لْر  ُِ ذاِتُکْم َو َيْغ ْر َعْنُکْم َسِیَّ َّ

ُِ َه َيْجَعْ  َلُکْم ُفْرقاًْا َو ُيَک ُقوا الَلَّ ِذيَن آَمُنوا ِإْن َتَتَّ َها اَلَّ  َلُکلْم َو يا َأُيَّ
ْضِ  اْلَعِظیِم  َُ ُه ُذو اْل نیهد، خداونهد کای الههی پیشهه اید! اگر تقهو ه ایمان آوردهکسانی کای  2؛الَلَّ

پوشاند و شهما  هایتان را از شما می دهد و بدی شناخت حق از باطلی( قرار می  برایتان فرقانی )قوه
 بخشش بزرگ است. آمرزد و خداوند  احب فضل و را می

  . مبحث دوم2/4

موجهب تضهمین سهعادت و  ،ایهن سهه مرتبههگاراندن  .تشخیص وظیفه سه مرتبه دارد بصیرت و
 :شود میبخیری  اقبتع
 و حهق وشهود  میفتنه بلند  شرایطی که گرد و غبار آن است که در موقعیت و ،مرتبه اول بصیرت 

 باطل خطا نرند؛  شخص در تشخیص حق ازگردند،  میباطل آمیخته 

 باطل، زمان و موقعیت نصهرت حهق را  تشخیص حق از ست که پس ازا آن ،مرتبه دوم بصیرت
 رسانی از به حمایت ازحق برخیزد و نگاارد فر ت نصرت مناسب موقعیت و زمان بشناسد و در
 دست برود؛ 
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 برابهر باطهل،  رسهانی حهق در ست که در موقعیت حساس برای نصرتا آن ،سوم بصیرت  مرتبه
 رند به قیمت جانش تمام شود. هر ؛هزینه کند خرج و خودش را

کوفهه  بصهره و، مرهه، ایطی که مردم مدینهشر در که این بود در راز برتری ا حاب سیدالشهدا
 همهراه سیدالشههداء و بها باطهل شهناختند از را حق باطل بازمانده بودند، شناخت حق از در

گرفتهار رسهاندن حهق  اما هنگهام یهاری ،شناخته بودند که شیعیان کوفه حق را . در شریطیشدند
ا حاب به آنان اقتدا نرردنهد،  ،خالی کرده بودند را پشت امامشدند و با عقب نشستن، تردید 

شهان کردنهد و  رمهان امهام زمهانآهزینه ههدف و  خرج و کنار امام زمان خود ماندند و خود را در
 تنههایی و که در این رنین بودند ا حاب سیدالشهداکشیدند. راهش را به آغوش  شهادت در
عصهر  دررا بصهره  ومرهه، کوفهه  مدینه، امت اسالمی از ،خالی نرردندرا پشتش  غربت امام

بهه  شهان را هزینهه و هدیهه راه دوسهت نمودنهد و جان و گااشتند و شرمنده نمودند جابه خویش 
 سبب تو یف ارزشهمند امهام ،استقبال شهادت رفتند. داشتن این مراتب از بصیرت استثنایی

 شد. 

 سلوک عرفانی. 5
بودنهد. بهرای فههم  «سهالکعارف و »ها  آن است که آن ،از یاران پنجمین علت تو یف امام

   پردازیم. به تبیین رهار مبح  می درست این ویژگی

 . مبحث اول1/5

جملهه انسهان  از و از خلقت عالم هسهتی؛ االطال  است حریم علی ،خداوند متعالاز آنجا که  
َما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا» فرماید: می ست کهرو همین از .غایتی دارد هدف و ََّْ ْبُتْم َأ ِِ َِ ُکلْم ِإَلْیَنلا اَل  َأَف ََّْ َوَأ

 1.«ُتْرَجُعوَن 

 . مبحث دوم 2/5

لِه » :فقیر بالاات است ،انسان غنی بالاات و ،خداوند متعال َقلَراُء ِإَللی الَلَّ ُُ لُتُم اْل ْْ اُس َأ َها الَنَّ َيا َأُيَّ
ِمیُد  َِ ُه ُهَو اْلَغِنيَُّ اْل دمهی را آ خداوند و در واقعفرینش انسان غرض فاعلی نداردآاز بنابراین  2؛«َوالَلَّ
یا عیب و نقصی را از خهود برطهرف کنهد؛ بلرهه  فرینش وی سودی ببرد وآ خلق نررده است تا از
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 از .الههی اسهت یغرض فعلی است که همان رسیدن انسان بهه و هال و لقها ،آفرینشهدف از 
َك َكْدح»فرماید:  می ست کهرو همین َك ٰكاِدٌح ِإلٰی َربِّ َّْ اُن ِإ ِٰ ْْ

َها اْْلِ  1.«ًا َفُماٰلِقیهِ َأيُّ
 سوم. مبحث 3/5

 از .عاشهقانه باشهد عبهادتی کهه عارفانهه و ؛عبهادت اسهت ،الههی یلقها راه رسیدن به و هال و 
َّّ ِذْكَلُرُه َمَلا »فرمود:  شخطاب به ا حاب حسین  امام ست کهرو همین َل ََ  َ َأََُّها َالنََّلاُ  ِإنَّ اّلَّله

ای ؛ ِ َذا َعَرفُ ُه َعبَُدوُه َفِ َذا َعبَُدوُه ِاْستَْغنَْ ا ِبِعبَاَدِتَلِه َعَلْن ِعبََلاَدِة َمَلْن ِسَلَ اهُ ََلََق َالِْعبَاَد ِإ َّ ِلیَْعِرفُ ُه فَ 
 ،ه او را بشناسهند و رهون او را شهناختندربندگان را مگر از برای آنمردم خداوند بلند مرتبه نیافرید 

رد: که مهردی عهرض«. غیهر او نیاز شوند از عبادت بی ،و رون او را عبادت نمودند نندکعبادتش 
ه به همعرفت خدا )حقیقت خداشناسهی و طریهق مو هل ؛پدر و مادرم فدای تو باد !اهللا یابن رسول

 ؟ امهامرگونه است آن مطلوب برساند(ه ی نشود و انسان را بدون گمراهی بیه خطاکسوی او 
ِّ  َمْعِرفَةُ »فرمود:  ِّّ  َأْه َمانٍ  كُ شهان را  امام زمان ،اهل هر زمان 2؛َطاَعتُهُ  َعلَیِْهمْ  ََِجبُ  َالَِّذي ِإَماَمُهمُ  َُ

 «.بشناسند
 چهارم. مبحث 4/5

سهتاره شهدن آنهان  موجب سرآمد و بود و الشهدا بیت سید اهل آنچه نقطه مشتر  ا حاب و 
 نیهایش اسهت. در حالهت روحهانی و عاشقانه برای عبادت و شده است، داشتن روحیه عارفانه و

برای وداع نزد خهواهر آمهد،  رون امام حسین»گزارش شده است:  عرفانی حضرت زینب
 .«خواهر جان! مرا در نماز شب فراموش نرن 3؛َا اَتاه!  تنسینى فى نافلة اللیّبه او فرمود: 

 فرماید:  می امام سجاد
همه نمازهای واجب و مستحب خود را در طول مسیرها، از کوفه بهه شهام  ام زینب همانا عمه

بهه خهاطر گرسهنگی و ضهعف او  ،خواند و این خواند و در بعضی از منازل نشسته می ه میایستاد
روز  شهبانه ،زیرا آن مردمان سنگدل ؛کرد زیرا سه شب بود که غاایش را بین اطفال تقسیم می ؛بود

 4دادند. یک قرص نان بیشتر نمی
کهه  اتل عباسق رهرهکه  است نقل شده نیز عرفانی حضرت عباس درباره حالت عبادی و

                                                           

 .6. انشقا : 1
 .3، ص 1، ج علل الشرایع. محمد بن علی  دو ، 2
 .90، صکبریزینب ؛ جعفر نقدی، 20، ص6، ج اعالم النساء. علی محمد علی دخیل، 3
 .30، ص،اشم عقیله بنی  زینب . هاشم رسولی محالتی،4
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من مردی را کهه در وسهط »گفت:  ،از او پرسیدندکه دارم بود، سیاه شده بود. علت را  از طایفه بنی
 1.«کشتم که نامش عباس بود ،اش ا ر سجده بود پیشانی

تقوی  .مردی عابد و پارسا بود ،حبیب» :است حالت عارفانه حبیب بن مظاهر روایت شدهباره در
کرد، حافظ کل قرآن کریم بود و هر شهب بهه نیهایش و عبهادت خهدا  میو حدود الهی را رعایت 

آمد و او را رنین  شبر بالین وقتی در روز عاشورا به شهادت رسید، امام حسین 2.«پرداخت می
ِ دَ »ستود:  تهو ای آفهرین بهه مقهام  3؛ةَواِحَلدَ  ةتَْخِتُم الْقُروَن ِفى لَیْلَ  لََقْد كُنَْ  َفاِراً  ََا َحبیبُ  کَ رُّ ّلِلّ

 .«کردی حبیب! تو انسان دانشمند بودی و در یک شب همه قرآن را تالوت می
   نویسد: ا حاب می و سید بن طاووس در نیایش شب عاشورای امام

َسیْنُ  ُْ ِّ َمَلا بََلیَْن َراِكَلٍو َو  َو بَاَ  اْل َل ْْ ابُُه تِلَْک اللَّیْلََة َو لَُهَلْم َدِویٌّ كََلَدِویِّ النَّ َْ َو َأْص
ٍد وَ  َِ و یارانش، آن شب را به نمهاز و مناجهات گاراندنهد. زمزمهه  حسین 4؛َواِئٍم َو َواِعدٍ  َسا

رسید. یری در رکوع بود، دیگهری  ها از دور همچون زمزمه زنبوران عسل به گوش می مناجات آن
 خواند و دوستش نشسته. در سجود. آن یری ایستاده پروردگارش را می

 فهرست منابع
 . 1385دار الصادر،   ، بیروت:الکامل فی التاریخ، مدا یر، علی بن مح ابن .1
 ش.1391مشهور، قم: ، اللهوف علی قتلی الطفوفعلی بن موسی، طاووس،  ابن .2
  .1385، نجف: المرتبة الحیدریة، مقاتل الطالبینابوالفرج، ا فهانی،  .3
  .1403، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، اعیان الشیعهسید محسن، امین،  .4
 تا . نا ، ]بی ]بی ،معالی السبطین محمدمهدی،زندرانی، حائری ما .5
 . تا بی]، بیروت: دار الهادی، اعالم النساء دخیل، علی محمد علی، .6
 . تا بی]، تهران: مشعر، ،اشم عقیله بنی زینب هاشم،رسولی محالتی،  .7
 . تا بی]تبه الحیدریه، ر، قم: معلل الشرایع، محمد بن علی دو ،  .8
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 کوفه در  خطبة حضرت زینبمروری بر 
 *بامد دلیریوالمسلمین  االسالم حجت

ْرَن »قال الله تعالی:  طَّ َُ ماواُت َيَت َِّ ا َتکاُد ال ْیذًا ِإدًّ َْ َلَقْد ِجْذُتْم 
ا ْرُض َو َتِخرُّ اْلِجباُل َهدًّ  1«ِمْنُه َو َتْنَشقُّ اْْلَ

 مقدمه

ه همهه تهالش آن بهود که ،اسهالمی هامیه بر جامع بنی ستمگر یری از پیامدهای حرومت دستگاه
غریب و تنها بماند و در اوج مظلومیت بهه شههادت رسهد.  خود را به کار بست تا امام حسین

کهه معظهم آنهان زنهان و  هنیز با به اسارت گهرفتن خهانواده و همراههان او  پس از شهادت امام
یعنی  ،المترین مراکز دنیای اس کوشید تا این پیروزی به ظاهر بزرگ خود را در مهم هدختران بودند 

کوفه و شام به رخ همگان برشد و سرمست از این جنایت هولنا ، انواع توهین و تحقیرهها را در 
غافهل از  ؛را خاموش کننهد بیت روا بدارد تا در نهایت به زعم خود نور اهل الله عبد احق اب

حهق  ،رنهدب  آنره خداوند همیشه در کمین ستمراران است و از راهی که اهل باطل گمانش را نمی
نیز به خواست خهدا ور  بهر ضهد  بیت امام حسین گرداند. در داستان اسارت اهل را پیروز می

تنهها   نهه و حضرت زینهب العابدین ویژه امام زین به بیت امیه برگشت و اسرای اهل بنی
 ؛ضعف و زبونی نشهان ندادنهداز خود های دوران اسارت را به جان خریدند و  ها و مرارت سختی

را بهه گهوش  عبداللههاغربهت و مظلومیهت اب ،لره در طول مدت اسارت نیز نهدای حقانیهتب
بهه انجهام رسهاندند. در گهام  ،بهه دنبهال آن بهود جهانیان رساندند و آرمانی را که امام حسهین

لهب بهه سهخن گشهود و  ،در نخستین روز اسارت و در جمع کوفیهان نخست حضرت زینب
اب کوفیان پرداخهت و آنهان را بهه شهدت محرهوم و از عمهق ضمن معرفی خود، به عتاب و خط

                                                           

 کارشناسی ارشد تربیت اخالقی مؤسسه اخال  و تربیت.* 
ای کافران( همانا شما سخنی بسیار زشت و منرر بر زبهان آوردیهد؛ ریهزی نمانهده اسهت کهه : »)89ه  90. مریم: 1

 «.دت فرو ریزندها به ش ها از این ]سخن  بشرافند و زمین را  خورد و کوه آسمان

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره دهم 1444ـ محرم  1401تابستان  
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 آگاه کرد.  ،ای که آنان شریرش بودند فاجعه
با کمی اختالف در منابع متعدد تاریخی و حهدیثی آمهده اسهت کهه در  حضرت زینب هخطب

 کنیم. آن بح  می هدر رند فراز جداگانه دربار 1،شی  مفید امالیاینجا با انتخاب متن 

 ینه و بستر خطبهترسیم زم. 1
که علهی بهن   حالی در ،هجری وارد کوفه شدم 61گوید: در سال  میحاد ه راوی  ،َحاَلم بن بشیر

گشت. لشرریان آنان را احاطه کرده و مردم بهرای  می به همراه زنان از کربال به کوفه باز نحسی
سهوار بهر شهتران رویارویی مردم کوفهه بها اسهرایی کهه  هشان خارج شده بودند. در  حن تماشای

 زنان کوفه شروع به گریه و ندبه کردند. ،جهاز بودند بی
 ای به ویسری حررش طناب برد  ا خیمه

 

  وار  ش  سر  را ز بتاد مختال  ُحبتاب 
 

 شاا داشت ببرئی  بمعی به پاس محم 
 

 2َعمتاری و محمت  شترسترار ورتن  بی 
 

بیماری او را رنجهور و الغهر سهاخته »کند:  رنین تو یف می را این راوی حال علی بن حسین
گفهت: ایهن زنهان  شهنیدم کهه مهی .بود و ُغل جامع در گردنش بود و دستش به گردنش بسته بهود

 «.یعنی مگر کسی جز شوهران خودتان ما را کشته است؟! ؛پس ره کسی ما را کشت ،گریند می

 آمیختن حیا و خطابه . 2
کند و پهیش از آن دو ویژگهی بهرای حضهرت  را بازگو می حضرت زینب هراوی پس از آن خطب

َْنََب بِنَْ  َعلِي  »گویهد:  شمارد و می می بر زینب َُ ِفَرًة َوَلطُّ َأنَْطَلَق ِمنَْهَلا  َو َرَأَُْ   ََ َو لَْم َأَر 
را دیدم و زنی با ایهن شهدت حیها را  ؛ زینب دختر علیكََأنََّها تُْفِرُغ َعْن ِلَساِن َأِمیِرالُْمْؤِمِنینَ 

 .«ساخت سخن جاری می بودم که سخنورتر از او باشد؛ گویا از زبان امیرالمؤمنین  هندید
در کوفه  امیرالمؤمنین ،های پدرش به یاد خطبه زینبحضرت خوانی  راوی با شنیدن خطبه

جهت نیسهت  بی و شود شنود که از حنجر دخترش خارج می افتد و گویی ندای حیدری را می می
 زینهبحضهرت اند. راوی دو ویژگی بهرای  یعنی زینت پدر نام نهاده ،«بزین»که این دختر را 

 کند: ذکر می
                                                           

 .320ه  323، ص األمالی. محمد بن محمد مفید، 1
، کهد خبههر: 30/06/1396، «بهه شهعر محتشههم اضهافه کهرد مصهرعی کهه امههام زمهان». خبرگهزاری تسهنیم، 2

1525946. 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1525946/30/06/1396 
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َره. »1   1یعنی زنی که سخت باحیاست. ،«َخف 
   ر.یعنی سخنورت ،. َانطق2 

سرآمد زنان زمان بود و این دو گوهر و  ،هم در حیا و عفاف و هم در سخنوری حضرت زینب
نشین بود و  حضرت که تا آن زمان زنی مجلله و پردهآن ده بود. هنر را از پدر و مادر خود به ارو بر

به حسب شرایط زمانه مجبهور شهد بهه  هورت موقهت از  ،کسی  ورت و قامت او را ندیده بود
آور  زبان گویای اسالم شود و در نقهش پیهام نشینی درآید و همچون مادرش حضرت زهرا پرده

   . حرای کربال، ادای نقش کند
 دستترر بترد و ستّر غیتب بردا اه  حرم

 

 ها بی روا دارد حسین حرمتی ور ه اان بی 
 

 کردن مردم با اشاره والیی  ساکت. 3
سر و  دا و همهمه اوج گرفته و  دای زنهگ شهتران نیهز بها آن  ،در اجتماع و ازدحام مردم کوفه

بلندگو نیهز  انندآمیخته بود. طبیعی بود که سخنرانی در رنین جمعی که وسایل پیشرفته امروزی م
پهس  «.ساکت باشید»با اشاره به مردم گفت:  گوید: حضرت زینب دشوار بود. راوی می ،نبود

ای که  دایی جز  دای حضهرت  گونه به ؛ها بازگشت و  داها ساکت و آرام شد ها به سینه نفس
ِ  ا»شهد:  شنیده نمی زینب ْْلَنَْفَلاُ  َو َسَلكَتَِ  َوَلْد َأْوَمَلَأْ  ِإلََلى النََّلاِ  َأِن اْسَلكُتُ ا َفاْرتََلدَّ

این  2های این خطبه آمده است که  دای زنگ شتران نیز خاموش شد. در برخی نقل .«اْْلَْصَ اُ  
 ؛ احب مقام والیت یا تصرف در عالم بوده اسهت ،دهد که حضرت زینب عبارات نشان می
 شد. رنین سروت و آرامش حاکم نمی او این هوگرنه با یک اشار

 خدا لوات بر رسولحمد خدا و ص. 4
درود  خهدا سخن خود را با حمد خدا آغاز کرد و پس از آن بر رسول هطلیع حضرت زینب

َاُة َعلَى َأبِي َرُسَل لِ »فرستاد و فرمود:   َو الصَّ
ِ ْمُد ّلِلّه َْ ِ  اْل بها لطافهت و ظرافهت از آن حضهرت «. اّلّله

، اینرهه نوادگهان پیهامبر .بشناساندعنوان پدر خود یاد کرد تا خود را به مردم   به خدا رسول
نیز آمهده  )آیه مباهله( عمران آل هسور 61 هامری مقبول در میان مردم بود و در آی ،فرزندان او هستند

شده اسهت. همچنهین  خدا اطال  فرزندان رسول و امام حسین است که بر امام حسن
اند و از ابتدای سخن ماهیهت زر  رفتهخاندان رسالت را به اسارت گ ،زیاد یادآوری کرد که سپاه ابن

                                                           

 .253، ص 4، ج کتاب العین. خلیل بن احمد فراهیدی، 1
 .146، ص اللهوف علی قتلی الطفوفطاووس،  . ر. : علی بن موسی ابن2
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بر معرفی خهود در شام نیز  العابدین محور سخن امام زین .امیه را برمال کرد و زور و تزویر بنی
تها تبلیغهات بهود  و امیرالمؤمنین و فرزند پیامبر ترین خویشاوند پیامبر عنوان نزدیک  به

و  امیهه نزدیرهان حقیقهی پیهامبر بنهی امیه مبنی بر اینره این قهوم خهارجی هسهتند و شوم بنی
 خنثی شود. ،جانشینان او هستند

 خطاب به اهل کوفه و علت آن. 5
َّ الْكُ َفَلةِ »در کوفه با کوفیان بود و آنان را با عبهارت  روی سخن حضرت زینب ا بَْعُد ََا َأْه « َأمَّ

زیاد و  لشرر ابن کوفه یا امرای هبا حاکم خودکام ،در جمع عمومی مردمآن حضرت  .خطاب کرد
 ؛بلره مستقیم با خود مردم سخن گفت و آنان را خطاب و عتهاب کهرد ؛مزدوران او کاری نداشت

که در شام روی سخن خود را متوجه یزید کهرد و او را خطهاب و عتهاب  بر خالف امام سجاد
 اسهت؛ بیهت از شناخت و رعایت مقتضیات زمان و مران توسهط اههلامر حاکی  . ایننمود

بودنهد کهه بهه یهاری حضهرت  شرن امام حسهین از دوستان بیعت ،اهل کوفهمردم ا بیشتر زیر
زیهاد  کم سیاهی لشهرر ابهن نشتافته بودند و یا در جنگ علیه آن حضرت وارد شده بودند و دست

مهردم شهام  .ولی در شام قضیه بهه عرهس بهود ،شده بودند. بنابراین سزاوار عتاب و خطاب بودند
خهود را پیهروز میهدان  ،عنوان آمر مباشر قتل امام حسین  نداشتند و یزید بهمشارکتی در جنگ 

او را مورد خطاب قهرار داد  امام سجاد . بنابراینکرد جسارت می دانست و به دین و امام می
 رندان کاری نداشت. حضرت زینهب ،خبر شام که تماشاگر قضایا بودند و با مردم نادان و بی

تمندان مغرور و سرمست را به وقتی دیگر و جایی دیگر موکهول کهرد و در سخن با حاکمان و قدر
تاج و تخت آنهان را بهه  ،خود هزیاد و یزید نیز با سخنان و برخوردهای زیبا و خردمندان مجلس ابن

 لرزه انداخت.

 تشبیه کوفیان به بافنده نادان. 6
ِّ َو الَْخَلْذلِ َََل» رنین فرمود: از خطاب اهل کوفه به آنان این (پس)حضرت زینب َّ الَْختَْل ]أ   ا َأْهَل

نََّلةُ  1تبك ن[ گرییهد؟   ؛ ای اههل نیرنهگ و واگهااری، ]آیها مهیفََا َرَوَأِ  الَْعبَْرُة َو َ  َهَلَدَأِ  الرَّ
َفَمَلا َمَلثَلُكُْم ِإ َّ كََلالَّتِي نََقَضَلْ  »در ادامه فرمود:  سپس .«تان آرام نگیرد تان قطع نشود و ناله اشک

ًََا بَْیَلنَكُمْ  َغْزلَها ِمنْ  ٍة َأنْكاثًا تَتَِّخُذوَن َأَْمانَكُْم َد ؛ وضهع شهما مهردم ماننهد داسهتان آن زن بَْعِد وُ َّ
 هگشهود، شهما ههم سهوگندهایتان را مایه ای است که رشته خود را پس از محرم بافتن می ریسنده

                                                           

 .85، ص مثیر االحزاننما حلی،  . جعفر بن محمد ابن1
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قهرآن، وضهع عنوان یک مفسر   ، به. حضرت زینب«دهید خیانت و دغل میان خودتان قرار می
 دهد.  نحل شرح می هسور 92 همردم کوفه را با آی

َتْیم به نام رابطه یا ریطه بود کهه  بنی هزنی کودن از قبیل» :از این آیه آمده است در تفسیر امام باقر
بافت. خداوند به وفها امهر کهرده و  کرد و دوباره می آن را باز می ،بافت بافت و رون می موی بز می

بهه دلیهل  ،تشهبیه مهردم کوفهه بهه آن زن بافنهده 1.«به کار آن زن تشبیه کرده اسهت شرنی را پیمان
ای  گونهه به ؛است امام حسن و امام حسین ،های پیاپی کوفیان در عهد امیرالمؤمنین عهدشرنی

شهان  ههای کرد. آنان بهرای پیمهان که عمق حماقت و جهالت و شخصیت سست آنان را ا بات می
ههای خهود  همچون زن تیمهی کهه بهرای بافتهه -شرستند  به آسانی آن را میارزشی قائل نبودند و 
و همین امر مانع تقویت و رشد دیهن در میهان آنهان  -کرد  را باز می  دلیل آن ارزشی قائل نبود و بی

 بود.

 بیان نقاط ضعف کوفیان. 7 
را  خطبه، شخصیت کوفیان را تحلیل کرد و برخی نقهاط ضهعف آنهان هدر ادام حضرت زینب

 رنین برشمرد:  برایشان این
اُرونَ  َل َّ ََ َلنَُف  ْدُر الشَّ لَُف النََّطُف َو الصَّ ّْ ِفیكُْم ِإ َّ الصَّ ُزوَن َعَلِن   َأَ  َو َه َِ ِفَلي اللَِّقَلاِء َعَلا

ةِ  مَّ َمْ  لَكُْم َأنْفُُسكُْم َأنْ ، اْْلَْعَداِء نَاكِثُ َن لِلْبَیَْعِة ُمَضیُِّع َن لِلذِّ َِ َما َودَّ ُ َعلََلیْكُْم  فَبِْئ َسَلِخَط اّلّله
ََاِلُدونَ  زنی و آلودگی بهه عیهب و دشهمنی  ؛ هان، آیا در شما ریزی جز الفَو ِفي الَْعَذاِب َأنْتُْم 

عههد  هکننهد شرن و تباه ناتوان و بیعت ،است؟! در برخورد با دشمن ضعیف و از جهاد با دشمنان
خداوند بر شما خشم گرفته و در عهااب اید که  هستید. پس بد ریزی برای خودتان پیش فرستاده

 اید. جاودانه
 2است. شده اسرائیل نازل  که در شأن کافران بن سوره مائده گرفته شده 80این عبارت از آیه 

 بیان جنایت کوفیان. 8
بزرگی و زشهتی جنایهت کوفیهان را تبیهین  ،غّرای خود هدر فرازی دیگر از خطب حضرت زینب

                                                           

 .389، ص 1 ، ج تفسیر القمی. علی بن ابراهیم قمی، 1
ُ َعلَیِْهْم َو ِفي الَْعذاِب ُهمْ . »2 َمْ  لَُهْم َأنُْفُسُهْم َأْن َسِخَط اّلّله َِ ما َودَّ هها، رهه بهد  ؛ نفس ]سرکش  آنَاِلُدونَ  لَِبئْ

ها فرستاد که نتیجه آن، خشم خداوند بود و در عهااب ]الههی  جاودانهه خواهنهد  اعمالی از پیش برای ]قیامت  آن
 «.ماند 
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َأ تَبْكُ َن ِإي »فرمایهد:  کند و می کوفیان اظهار تعجب می هابتدا از گری ،بانوی بزرگ کربال .کند می
كُ ا وَِلیًا فَلََقْد فُْزتُْم ِبَعاِرَها َو َشنَاِرَها َو لَْن تَْغِسلُ ا َدنََسَها عَ  َْ ِ َفابْكُ ا كَِثیرًا َو اْر ؛ آیها نْكُْم َأبَداً َو اّلّله

ریید و کم بخندید که به خدا سوگند، به ننهگ و عهار آن به خدا سوگند، بسیار بگ ؛گریید؟! آری می
 .«شویید  نمیاید و پلیدی آن را هرگز از خود  نائل شده

زیهرا گریهه آنهان بهرای  ؛کند شان را مالمت می در پاس  گریه مردم کوفه، گریه حضرت زینب
رهاه  همچهون بهرادران یوسهف کهه خهود برادرشهان را در ؛اند جنایتی است که خود مرترب شده

 هسهور 82 هکم از آی هبسیار و خند هامر به گری 1کردند. انداختند و پس از آن شبانه نزد پدر گریه می
منافقهانی کهه در زمهان پیهامبر  2که خطاب به منافقان  هادر شهده اسهت؛ همبارکه توبه گرفته شد

آنهان امهر زدنهد و خداونهد بهه   گرمی هوا از جهاد سر باز میهمچون های واهی  به بهانه اکرم
کند که باید کم بخندند و بسیار بگریند؛ زیرا بد عاقبتی در انتظار آنان است. پلیدی کشتن امام  می

در برخی روایهات دیگهر که شود و گناهی نابخشودنی است  گاه پا  و شسته نمی هیچ حسین
 3نیز آمده است.

  رستتد بتتزای قا تت  او چتترا رقتتد ز نتت 
 

  نت  رحمتت قلتد ز  4باره بر برا ه اه 
 

  رستتد بتتزان ونتتاه، شتت یعاا روز حرتتر
 

 5دار تت  شتترم بتتز ونتته َخلتتخ َدم ز نتت  
 

 بیان شخصیت  امام حسین. 9
به آنان یادآوری کرد کهه از یهاری  ،در ادامه با بیان عظمت مقام امام حسین حضرت زینب

َلاتَِم َفَسَلِلی» فرمهود:آن حضرت اند.  و برای جنگ با او همدستی کرده  ره کسی دست کشیده ََ  َّ
َلِتكُمْ  جَّ َْ لَِتكُْم َو َأَمَلاَرَة َم ُِ یََرِتكُْم َو َمْفَزَع نََلا َِ ِّ الَْجنَِّة َو َمَاَذ  َسالَِة َو َسیَِّد َشبَاِب َأْه َلَة الرِّ ََ  َو َمْدَر

َََذلْتُْم َو لَُه فَتَلْتُمْ  ِتكُْم   تهان و خوبان ه؛ فرزند خاتم رسالت و سرور جوانان اهل بهشت و پناهگاُحجَّ

                                                           

 .16. یوسف: 1
ُبوَن . »2 ِِ وا َيْک ُْ ُکوا َقِلیاًل َوْلَیْبُکوا َكِثیًرا َجَزاًء ِبَما َكا َِ ندند و بهه جهزای آنچهه بهه دسهت مهی ؛ ز این پس کم بخَفْلَیْض

 «.آوردند، بسیار بگریند 
عیوون اخبوار  ؛ محمهد بهن علهی  هدو ،140، صاللهووف علوی قتلوی الطفووفطهاووس،  . علی بن موسی ابن3

 .47، ص 2، ج الرضا
 . جریده: دفتر.4
 .1085127، کد خبر: 25/05/1400، «سرایی عاشورایی محتشم کاشانی و مر یه». خبرگزاری شبستان، 5

http://shabestan.ir/detail/News/1085127 
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هایتان را یاری نرردید و برای او بهه ههم  و پلران رشد در حجت تان نشانه راهتان و  پناهگاه بالهای
 .«پیچیدید

ِّ الَْجنَّةِ »با عنوان  از امام حسین حضرت زینب یعنی همهان عنهوانی یهاد  ،«َسیَِّد َشبَاِب َأْه
لمانان مهورد اتفها  بهود کهه مسه هتو یف کرده بود و میان همگونه  ایناو را  کند که پیامبر می

َمَلَاَذ »را بهه  امهامبهانوی بهزرگ کهربال،  انهد. سرور جوانان اهل بهشهت ،نیحسن و حس
یََرِتكُمْ  خوبان با توجه به سطح معرفتهی  و پناهگاه خوبان است یعنی امام ؛کند تو یف می« َِ

رنهد. بها رفهتن ب پناه مهی خاص خود در امور خاص مانند مشرالت علمی و اجتماعی به امام
لَِتكُمْ »با عنوان  آن حضرت همچنین از امامشوند.  پناه می خوبان بی ،امام ُِ یهاد « َمْفَلَزَع نََلا
 هاست.  پناهگاه امت در هنگام فرودآمدن بالها و سختی یعنی امام ،کند می

ِتكُمْ » ،تو یف دیگر حضرت زینب جَّ َْ و َمَحّجهه  نشانه راه،به معنای  «اماره» .است« َأَماَرَة َم
راه  هیعنی امام تابلو و نشان ؛راه راست است هاین عبارت به معنای نشان 1به معنای راه راست است.

َلِتكُمْ »نیز به  تو یف دیگر امام راست است. َلَة ُحجَّ ََ یعنهی محهل  ،«مدرجهة» .اسهت« َمْدَر
 ،هها بها حجهت کسی است که مردم را یعنی امام ؛کم یا راه رارسو  درجه یا کم  باالرفتن درجه

اشاره  به عظمت مقام امام حسین حضرت زینب دهد. برد و آنان را رشد می پله باال می  پله
 و فرمود:کرد 

ٍد فََرَْتُمْ  مَّ َْ َلَقلْد »  َو َأيَّ َدٍ  لَُه َسَفكْتُْم َو َأيَّ كَِرََمٍة لََلُه َأَصَلبْتُمْ   َوَْلَكُْم َأ تَْدُروَن َأيَّ كَِبٍد ِلُم
یْ  َْ اِجْذُتْم  ا * ذًا ِإدًّ ْرُض َو َتِخرُّ اْلِجباُل َهلدًّ ْرَن ِمْنُه َو َتْنَشقُّ اْْلَ طَّ َُ ماواُت َيَت َِّ وای  2؛«َتکاُد ال

پاره کردید و ره خونی از او را ریختید و بهه   ای از محمد را پاره دانید ره جگرگوشه بر شما، آیا می
ایهد کهه نزدیهک  زشتی مرترهب شهده کار ،ره عضو شریفی از او دست یازیدید؟! به خدا سوگند

 ریزد. ها فرو تره و زمین شرافته شود و کوه  ها به سبب آن تره است آسمان
ٍد فََرَْتُمْ »عبارت  مَّ َْ جگرگوشهه  ،کنهد کهه امهام حسهین بیان مهی« َوَْلَكُْم َأ تَْدُروَن َأيَّ كَِبٍد ِلُم

کردن  پهاره  و فصیح و پهارهخیلی لطیف  ،بر امام حسین« کبد محمد»اطال   .است پیامبر
یعنی  ،«َو َأيَّ َدٍ  لَُه َسَفكْتُمْ »است. عبارت  کردن جگر پیامبر  پاره  حقیقت پاره ، درحسین

فرمهود:  یمعروفه هدر جمله رنانره پیهامبر اکهرم هم ؛است خون پیامبر ،خون حسین
                                                           

 .11، ص مقدمة االدب. محمود بن عمر زمخشری، 1
 .89ه  90. مریم: 2
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بها  مام حسهینبر بیان نسبت نزدیک انیز  حضرت زینب 1.«حسین از من و من از حسینم»
 ،کشهتن حسهیندانهد.  می در حق پیهامبر یجنایت را جنایتاین کند و  تأکید می پیامبر

 جنایت در حق اسالم است. ،است و جنایت در حق پیامبر همانند کشتن پیامبر
ْرَن ِمْنُه َو َتْنَشقُّ اْْلَ »آیهه  طَّ َُ ماواُت َيَت َِّ ا؛ َتکاُد ال ْیذًا ِإدًّ َْ اَلَقْد ِجْذُتْم  در  2«ْرُض َو َتِخلرُّ اْلِجبلاُل َهلدًّ

رنانره  ؛ در حد شر  به خداست کشتن حسینبر این است که  لادخطبه بانوی بزرگ کربال، 
ْحمِن َوَلداً »مشرکان برای خداوند فرزند قائل شدند وقتی  خداوند با این آیهه آنهان را  3،«َأْن َدَعْوا ِللرَّ

 ریزد.  الم را در هم میکند. این جنایت گویا بساط ع مالمت می
َلَماءِ »در عبارت خرقاء  ََْرَواَء َشْ َهاَء ِطَاَع اْْلَْرِض َو السَّ  یبهه معنهای بهاد تنهد ،«َو لََقْد َأتَیْتُْم بَِها 

 ،شاید منظور از این کلمهه 4دهد. ماند و پیوسته تغییر جهت می است که در هیچ جهتی  ابت نمی
رو، نبایهد از  گیهرد. از ایهن یشهما را در بهر مه یمختلفابعاد  این باشد که آ ار شوم این مصیبت از

طهالع » 5روی اسهت. به معنای زشهت «شوهاء. »خود سرمست و مغرور شوید یظاهر یپیروز
 هیعنی بزرگی این جنایهت از بزرگهی همه؛ حجم زمین و آسمان هیعنی به انداز ،«األرض و السماء

 گیری نیست. عالم بیشتر است و با هیچ مقیاسی قابل اندازه

 تهدید کوفیان به عذاب خدا. 10
کنهد و از ایهن  مهیتهدیهد خود کوفیان را به عااب خهدا  هدر آخرین فراز خطب حضرت زینب

خود و در تهدیهدی دیگهر بهه عهااب  هدر آخرین فراز خطب ایشان دهد. رهگار به آنان هشدار می
ُّ َفِ نَّهُ » خدا فرمود: ِفُزُه الِْبَداُر َو َ  ََُخاُف َعلَیِْه فَْ ُ  الثَّْأِر كََلاَّ ِإنَّ َربََّلَ   فََا ََْستَِخفَّنَّكُُم الَْمَه ْْ ََ  َ
تههان را راحههت نرنههد کههه شههتابزدگی ]بنههدگان  او را  دادن خههدا، خیههال  ؛ پههس مهلههتلَِبالِْمْرصَلَلادِ 

ت در همانها پروردگهار .هرگز رنین نیسهت ,رود انگیزد و بیم فوت خونخواهی نیز بر او نمی برنمی
 .«کمینگاه است

ُّ »عبارت  کهه در اشهاره دارد دادن( الهی به کهافران   به سنت امالی )مهلت ،«فََا ََْستَِخفَّنَّكُُم الَْمَه
                                                           

 .127، ص 2، ج االرشاد. محمد بن محمد مفید، 1
ها از این سهخن  اید. نزدیک است آسمان راستی با این گفتارتان ریزی بس زشت و ناپسند آورده: »89ه 90. مریم: 2

 «.ها به شدت فرو ریزند و نابود شوند پاره شوند و زمین بشرافد و کوه پاره
 «.از اینره برای خدای رحمان فرزندی خواندند: »91. مریم: 3
 .150، ص 4 ، ج کتاب العین. خلیل بن احمد فراهیدی، 4
 .68. همان، ص 5
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زیهرا  ؛احساس راحتی نرنید ،یعنی اگر به شما مهلت داده شده است 1؛قرآن کریم بیان شده است
 اسهت؛ دسهتگاه خهدا فرامهوش شهده تان کورک است یا در این مهلت از این باب نیست که گناه

هها را  کنهد و ناگههان آن بلره از باب سنت امالی الهی است که خداوند در حق کافران اجهرا مهی
 گیرد. می

ِفُزُه الِْبَدارُ »عبارت  ْْ کردن بنهدگان،   یعنی عجله ؛«انگیزد شتابزدگی ]بندگان  او را برنمی ؛َفِ نَُّه َ  ََ
گاه  الح  بلره خداوند طبق قانون خود هر سرعت عااب کند؛  ها را به آنخدا شود  موجب نمی

 کند. عااب می ،بداند
نیهز یعنهی خداونهد « رود بیم فوت خونخهواهی بهر او نمهی ؛َو َ  ََُخاُف َعلَیِْه فَْ ُ  الثَّْأرِ »عبارت 

َك َلِباْلِمْرصادِ »زیهرا  ؛انتقام خون شهدای کربال را خواهد گرفت رگهز رنهین نیسهت، ه 2؛َكالَّ ِإنَّ َربَّ
رهرا کهه پروردگارتهان در کمهین   از فراموشی انتقام نیست؛ یبیم ،«پروردگار تو در کمینگاه است

 .است
 یمانهد و بهه زود  یپاسه  نمه  یورزد که ایهن جنایهت به یبه  راحت تأکید م حضرت زینب

م انتقها ،ههای سهخت در عهالم آخهرت بها عهااب نیهزدر این دنیها و  خداوند با حضرت قائم
 یخداونهد در کمهین سهتمگران اسهت و انتقهام او بسه  آخرت نیهزمظلومان را خواهد گرفت و در 

 .باشد یتر م سخت

 سکوت و حیرت مردم . 11
جا خطبه را به پایان رساند و مردم کوفه که از شنیدن  در همین حضرت زینب»گوید:  راوی می

گزیدنهد.  های خود را به دندان مهی تگریستند و دس این سخنان حیران و سرگردان شده بودند، می
هایش را  ، دستبودکرده  در این لحظه پیرمردی که اشک  رشمش جاری گشته و محاسن  او را تر

بزرگان شما بهترین پیران، زنان شما بهتهرین زنهان، جوانهان شهما  :به سوی آسمان باال برد و گفت
 3«.تتان هم بهترین فضایل اس یلتها و فض ترین نسل تان بهترین و کریم بهترین جوانان، نسل

در طهول اسهارت  حضرت زینهب« جهاد تبیین»این یک مرحله از روشنگری یا به تعبیر بهتر 
 بود که بخشی از اهداف نهضت جاودان حسینی را محقق ساخت.

   ما   اور زانب  تتبرد بتربال در بربال می  ما   اور زاتنب  بتترد ستّر  ی در  یتنرا می
                                                           

 .45و  44، قلم: 183و  182. ر. : اعراف: 1
 .14. فجر: 2
  .164، ص 45 ، ج بحاراألنوار، . محمدباقر مجلسی3
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 ر حقیقت بع  از  ا طر اا ر وچ ره سر
 

 ما   اور زانب  برد پرت ابری از راا می 
 

  رتنتت اا چرتمه  ترااد م لترمتیت لتب
 

 ما   اور زانب  تبرد در برار   ته با می 
 

 ل تام سرار و بی توالجناح دادختراهی بتتی
 

   ما   اور زانب  تتبرد ها رها می در بیتاباا 
 

 ، ستی  ا قتتالبدر عبرر از بتستر  تارا 
 

 ما   اور زانب  بتترد ها می پرت بره  تنه 
 

 فهرست منابع

 کتب

، رهاپ زنجانی فهریاحمد ، ترجمه اللهوف علی قتلی الطفوفطاووس، علی بن موسی،  ابن .1
 ش.1348جهان، تهران: اول، 

، مدرسهه امهام مههدیقهم: رهاپ سهوم،  ،مثیور األحوزان نما حلی، جعفر بن محمد، ابن .2
1406.  

 ش.1386دانشگاه تهران، تهران: ، راپ اول، مقدمة األدبخشری، محمود بن عمر، زم .3
  .1378جهان، تهران: ، راپ اول، عیون أخبار الرضامحمد بن علی،   دو ، .4
  .1409هجرت، قم: ، راپ دوم، کتاب العینفراهیدی، خلیل بن أحمد،  .5
  .1404، دار الرتابراپ سوم، قم: ، یتفسیر القمقمی، علی بن ابراهیم،  .6
  .1403، راپ دوم، بیروت: دار احیاء التراو العربی، بحاراالنوارمجلسی، محمدباقر،  .7

  .1413کنگره شی  مفید، :راپ اول، قم ،یاألمالمفید، محمد بن محمد،  .8

  . 1413، البیت آلراپ اول، قم: مؤسسه ، اإلرشاد، ههههههههههههههههههههه .9

 ها  پایگاه

، 30/06/1396، «به شعر محتشم اضهافه کهرد ه امام زمانمصرعی ک»خبرگزاری تسنیم،  .1
 .1525946کد خبر: 

، کهد خبهر: 25/05/1400، «سرایی عاشهورایی محتشم کاشانی و مر یه»خبرگزاری شبستان،  .2
1085127. 



 

 

  در هدایت مردم و احیای اسالم محمدی راهبردهای امام سجاد
 *سعی  روستا زادوالمسلمین  االسالم حجت

َیاِئَك َو َمَواِضَع ُأَمَناِئَك : »ادامام سج ُِ اِئَك َو َأْص َُ ُهمَّ ِإنَّ َهَذا اْلَمَقاَم ِلُخَل اللَّ
ُر ِلَذِلَك، ال  َت اْلُمَقدِّ ْْ وَها، َو َأ ِتي اْخَتَصْصَتُهْم ِبَها َقِد اْبَتزُّ ِفیَعِة الَّ َرَجِة الرَّ ِفي الدَّ

ُتوُم  ِْ  1...«ِمْن َتْدِبیِرَك  ُيَغاَلُ  َأْمُرَك َو ال ُيَجاَوُز اْلم

 مقدمه

های اجتمهاعی، سیاسهی و اعتقهادی آن نقهش  در واقعهه عاشهورا و پیامهد اگر ره امام حسین
قیهام  نیز نقش بسیار اساسی و مهمهی در و حضرت زینب اما امام سجاد ،محوری داشت

ن امامهت تهرین دورا تهرین و بحرانهی ، یری از مشهرلکربال داشتند. دوران امامت امام سجاد
تشیع است. در این دوران به سبب اتفاقاتی که رخ داده بود، جامعه اسالمی باید به نهوعی تجدیهد 

گهااری  باید تفرر و مرتب راسهتین اسهالم نهاب را از نهو پایهه ،شد. در واقع امام سجاد بنا می
شهیعیان توان حضرت را پررمدار مدیریت بحران مسائل اجتماعی و فرهری  رو می کرد. از این می

اندیشهمندانه، ضهمن حفهظ تشهیع، اسهباب   ههای هوشهمندانه و در آن دوران دانست که با راهبرد
ضمن بررسی شرایط این مقاله های ارتقای کمی و کیفی شیعیان را فراهم کرد. در  بالندگی و زمینه

 شود.  های آن حضرت بررسی می ، برخی راهبردجامعه عصر امام سجاد

  تماعی عصر امام سجاداج اوضاع سیاسی و. 1
داننهد  ها می ترین عصر سیاسی و فرهنگی، تاریکاز نظر را  محققان مسلمان عصر امام سجاد

                                                           

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 
؛ خدایا! این جایگاه اقامه نماز عید قربان و جمعه که ویژه او یا و برگزیدگانت و 48.  حیفه سجادیه، دعای 1

و غارتگران این مقام را از جایگاه امنای توست، در مرتبه بلندی است که آن را ویژه آنان قرار دادی؛ ولی غا بان 
ات هر گونه که بخواهی و  تدبیر حتمی  کننده آنی؛ فرمانت مغلوب کسی نشود و از ها به غارت بردند و تو تقدیر آن

 که بخواهی، فراتر نتوان رفت... هر زمان 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره دهم 1444ـ محرم  1401تابستان  
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، امهام سهجاد بر این اساس جامعهه عصهر 1کنند. و از آن، به دوره سقوط فرهنگ اسالم یاد می
کهه بهه برخهی از کنهد   ی است که آن را از جامعه عصر امامان دیگر متفاوت مییها دارای شاخصه

   شود. ها اشاره می این شاخصه
 . در اقلیت بودن شیعیان 1/1

ه فرمهود شهیعیان عصهر امهام رههارم بار جامعه و اندوه ترسیم وضع تل  و در امام  اد  
ِّ   ْرتَدَّ النَّاُ  اِ : »است َسیْنِ   بَْعَد وَتْ ُْ یََل ِإ َّ ثََاثَةً   اْل ْْ ََاِلَلٍد الْكََلابُلِيُّ َو ََ ِّ َو َأبُ  ِ ََل ى اْبَلُن ُأ ِّ الطَّ

قُ ا َو كَثُُروا ِْ بَیُْر بُْن ُمْطِعٍم، ثُمَّ ِإنَّ النَّاَ  لَ همه مهردم از مسهیر  بعد از شهادت امام حسین 2؛َُ
سهپس  .طویل و جبیر بن مطعهم ی بن امیبرگشتند، مگر سه نفر: ابوخالد کابلی، یح یتب  اهل

، تنهها سهه نفهر از مهردم بهه بر سخن امهام  هاد  ابن«. مردم اند  اند  به آنان محلق شدند
در تمهامی دوران امامهت شهیعیان معتقد و شیعه حقیقهی بودنهد. اگهر رهه  امامت امام سجاد

ایهن  اند، اما در دوران امامت امهام سهجاد از نظر کمی و کیفی همیشه در اقلیت بوده ائمه
از شیعیان در کربال، بخشهی دیگهر از  تعداد به کمترین حد ممرن رسید؛ زیرا تعداد قابل توجهی

ههای  ها در واقعه توابین و بخش دیگری در قیام مختار به شههادت رسهیده بودنهد. بنها بهر نقهل آن
هزار نفر توسط مصعب بن زبیر که به مبارزه با مختار برخاسته بود، به  هفتتا  پنجتاریخی حدود 

 700و  نفر از  هحابی پیهامبر 80مدینه از جمله  بخشی دیگر از شیعیان 3شهادت رسیدند.
در هجهوم وحشهیانه لشهرر شهام بهه نفر از حافظان قرآن که علیه مخالفت یزید قیام کرده بودند، 

شهدگان  نویسان شمار کشته تاری به شهادت رسیدند.  فرماندهی مسلم بن عقبه و حصین بن نمیر
ایهن اسهاس امهام  بر 4اند. فر دانستهن 700هزار و  11هزار نفر و به قولی  رهاراین واقعه را بیش از 

بُّنََلا  َما ِبَمكََّة َو َ  ِبالَْمِدَنَِة ِعْشَلُرونَ »فرمود:  سجاد
ِْ
َلًا َُ َُ نفهر   در مرهه و مدینهه بیسهت 5؛َر

 «.  دوستدار واقعی نداریم
                                                           

؛ ر. : مههدی 102، مجلهه فرهنهگ کهو ر، ص «اوضاع سیاسهی عصهر امهام سهجاد». غالمحسین  میمی، 1
 .252، ص سیره ویشوایانایی، پیشو

 .123، ص اختیار معرفة الرجال. محمد بن عمر کشی، 2
 .318، ص اخبار الطوال. احمد بن داود دینوری، 3
االماموه و قتیبه دینوری،  ؛ عبدالله بن مسلم ابن14، ص 6، ج کتاب البدأ و التاریخ. ر. : مطهر بن طاهر مقدسی، 4

 .182و  181، ص 1، ج السیاسه
 .393، ص 2، ج الغاراتبراهیم بن محمد  قفی، . ا5
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 گوید:  می ، یری از بزرگان مصرسهل بن شعیب
ردم که  ر نمهیرف»فرمود: پرسیدم، احوال ایشان را رسیدم و  روزی به حضور علی بن الحسین

اگهر وضهع مها را  که حهال مها رگونهه اسهت؟ اینهکهشخصیت بزرگی از مصر مثل شما نداند 
اسهرائیل در میهان  دهم: وضع ما در میان قوم خود، مثهل وضهع بنهی  دانی، برایت توضیح می  نمی

شتند. امروز وضع بر مها دا  شان را زنده نگه می شتند و دخترانک شان را می ه پسرانکفرعونیان است 
هها، بهه  و ناسزاگویی به بزرگ و ساالر ما بر فهراز منبر ه مردم با سّب کبه قدری تنگ و دشوار است 

 1«.جویند  دشمنان ما تقرب می

 بیت دشمنی با اهل. 2/1

سهال بهه  9عبدالله زبیر مره را به عنوان محل حرومت خود انتخاب کرده بود و دوران حرومتش 
ایهن کینهه را  2داشت. بیت ساله نسبت به اهل 40ای  بر پایه گفته خود، کینه د. اوطول انجامی

و پیروان آن حضرت و نیز در ناسهزاگویی بهه امهام در  های او علیه امام علی توان در خطابه می
تا آنجها  بیت پیامبر دشمنی او با اهل 3اشتر به وضوح مشاهده کرد. مالقات با ابراهیم بن مالک

خودداری کرد تا مبادا  هفته در خطبه نماز جمعه حتی از درود فرستادن بر پیامبر 40تا  بود که
وا َأعنَلاوَُهم ِلَلِذكِرهِ »گفت:  و می 4به آن افتخار کنند بیت اهل ُّ ُس ٍء َفِ ن ُذكَِر َمَلدُّ  5؛إنَّ لَُه َأهی

مچنهین ،ه«ننهدک شهی مهیرگردن خدا ه با یاد شدن رسهولکخاندان بدی دارد  خدا رسول
همزمان بهود. در « عبدالملک بن مروان »با دوران حرومت  بیشترین دوره امامت امام سجاد 

جای بحه  و اسهتدالل  دشمنی مروان و خاندان او نسبت به بنی هاشم، به ویژه فرزندان علی
زیهارت »اند. در بخشهی از  لعن شهده« آل زیاد»در کنار « آل مروان »نیست. در زیارت عاشورا، 

ِ َعلَیْهِ   ولُ   بِهِ   فَِرَحْ  » خوانیم:  می« وراعاش َسیَْن َصلََ اُ  اّلّله ُْ ََاٍد َو وُل َمْرَواَن ِبقَتْلِِهُم اْل خانهدان  6؛ُِ
 مسرور و شادمان شدند. زیاد و خاندان مروان افرادی بودند که از شهادت امام حسین 

                                                           

 .220، ص 5، ج الطبقات الکبری. محمد بن سعد کاتب واقدی، 1
 291، ص 3، ج انساب االشراف. احمد بن یحیی بالذری، 2
 .85، ص 2، ج الطبقات الکبریسعد کاتب واقدی،  . محمد بن 3
 .79، ص 3، ج مروج الذ،ب. علی بن حسین مسعودی، 4
 .190، ص 2، ج انساب االشراف بن یحیی بالذری،. احمد 5
 .483، ص المزار الکبیر. محمد بن جعفر مشهدی، 6
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 . دینداری ظاهری و سطحی3/1

در  از دشوارترین دوران حیات اسالم اسهت. امهام حسهین ، یریدوران امامت امام سجاد
َنُ   النَّاَ  »تو یف مردمان این عصر فرموده است:  نْیَا َو الدِّ ُْ ُط نََلُه   َعِبیُد الدُّ لَْعق  َعلَى َألِْسنَتِِهْم ََ

ََّانُ ن َّّ الدَّ ُص ا ِبالْبََاِء َو ِّْ َُِشُهْم َفِ َذا ُم ْ  َمَعا ان شه دنیها هسهتند و دیهن بهر زبهان مردم بنده 1؛ َما َدرَّ
هایشان بر محور دین بگردد، به دنبال آن هستند؛ اما وقتی به وسیله بال  ررخد و تا وقتی زندگی می

بهره مردم آن دوران از دین، به اندازه بهره انسان گرسهنه از «. شوند آزموده شوند، دینداران اند  می
ا دنیا، دین مغلوب بود و مردم دنیا را بر دیهن تهرجیح رو در تضاد دین ب رشیدن شیرینی بود. از این

 بیهت دادند. در این زمان به علت تبلیغات گسترده حاکمان علیه امامان شیعه، مردم از اهل می
زدایهی از خانهدان نبهوت در دسهتور کهار  و مفسران وحی جدا شده بودند. در این دوران قداسهت

رو بهود کهه حجهاج کهه نماینهده  ه بهود. از همهینحاکمانی رون عبدالملک بن مروان قرار گرفته
بهه شهام برویهد و قصهر »گفهت:  مهی خهدا عبدالملک بن مروان بود، بهه زائهرین قبهر رسهول

دانیهد خلیفهه رسهول از خهود او برتهر  امیرالمؤمنین عبدالملک بن مروان را طواف کنید، مگر نمی
 2«.است

 های اخالقی  یر گسترش ناهنجا .4/1

بسیار اسفنا  بود. فساد و فحشها عمهومی  ،نه در دوران امامت امام سجاداوضاع فرهنگی مدی
های شهر مدینه که زمانی  مجلس میگساری و آوازخوانی افزایش یافته بود. بسیاری از خانه و شده
ههای  خهوانی و جشهن شد، بهه مجهالس آوازه ها شنیده می ها  دای نیایش، دعا و قرآن از آن شب

ها، نوازندگان و خوانندگان از باالترین منزلت اجتماعی برخهوردار  رقا ه .شده بودتبدیل مختلط 
شده بودند. برای مثال وقتی جمیله که یری از خوانندگان مشهور بود، به حج رفهت؛ در شههرهای 

ای که تها آن زمهان رنهین اسهتقبالی  گونه مختلف در مسیر حج مورد استقبال مردم قرار گرفت؛ به
طبیعی است که وقتی حاکم فاسد باشد، برای اینره بتواند  3گی رخ نداده بود.م و بزربرای هیچ عال  

 بر مردم حرومت کند؛ مردم نیز باید فاسد باشند.
نماید و شیعه یها اقدام در رنین اوضاع و شرایطی باید به بازیابی و بازسازی جامعه  امام سجاد

 ریزی کند. همان اسالم راستین را دوباره پی
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 امام سجاد راهبردهای. 2
برای هدایت مردم به اسالم ا یل اقداماتی انجهام داد کهه بهه برخهی از  العابدین حضرت زین

 شود:   ها اشاره می آن

   بیت  هلو ا تثبیت جایگاه پیامبر. 1/2

بسیاری از اهداف  فرما بود، امام میزی حرمآ شرایط اختنا  که در زمان امام رهارم آنجا از
 بهه نهام ی امهام سهجاد کهرد. مجمهوع دعها مناجات بیان مهی قالب دعا و در مقا د خود را و

  ترین گنجینه مهم ترین و البالغه، بزرگ نهج قرآن مجید و معروف است که پس از صحیفه سجادیه
کهه از ادوار پیشهین از طهرف  ای گونهه ؛ بهرود معهارف الههی بهه شهمار مهی بههای حقهایق و گران

لقهب « محمهد زبهور آل»و « بیهت انجیل اههل» و« ت القرآناخ»ما   دانشمندان برجسته
 1.گرفته است

الله مرعشی نجفی و طنطاوی، یرهی از بزرگهان مصهر  هورت  ای که میان مرحوم آیت در مراتبه
را برای طنطهاوی فرسهتاده بهود.  صحیفه سجادیهالله مرعشی نجفی کتاب  گرفته بود؛ مرحوم آیت

رگونه تا اآلن ما را از این کتاب بها ارزش »ارزشمند گفته بود: طنطاوی در مدح و  نای این کتاب 
را به مها معرفهی  ای مانند دعاهای امام سجاد محروم کرده بودید؟ شما مقصر هستید که ادعیه

 2«.اید نررده
شناسههی،  دعاهههای  ههحیفه سههجادیه در موضههوعات مختلفههی همچههون خداشناسههی، انسههان

   3است.، امامت، فضایل و رذایل اخالقی و ... بیت و اهل شناسی، جایگاه پیامبر جهان
و  ، ذکهر  هلوات بهر پیهامبرصحیفه سوجادیهدر  یری از پرتررارترین دعاهای امام سجاد

 ترین دعای این کتاب شریف است کهه امهام که طوالنی 47است؛ مانند دعای  بیت اهل
 فرماید: رنانره در این دعا می ؛آن استفاده نمود از بیت و اهل برای تثبیت جایگاه پیامبر

 ِّّ ُّ اتَِّصالَُها بِبََقاِئَلَ  ... َربِّ َصَل ُُ ِرْرَ انََ  َو ََتَِّص ٍد َو ولِِه َصاًة تَُجاِو مَّ َْ ِّّ َعلَى ُم َربِّ َص
ِّ طَ  ٍد َو ولِِه، َصاًة تَنْتَِظُم َصلََ اِ  َماِئكَتَِ  َو َأنِْبیَائَِ  َو ُرُسَللَِ  َو َأْهَل مَّ َْ اَعِتَلَ  ... َعلَى ُم

ِّّ َصاٍة َسَلاِلفٍَة َو ُمْسَلتَْأنَفَةٍ  یُط ِبكُ ِْ ِّّ َعلَیِْه َو ولِِه، َصاًة تُ ؛ پروردگهارا! بهر محمهد و َربِّ َص
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درودی که از خشنودی تو فرا رود و پیوندش به جاودانی تو و ل شود و پایهان  ؛آلش درود فرست
رودی کهه درود فرشهتگان و پیهامبران و د ؛نپایرد ... پروردگارا! بهر محمهد و آلهش درود فرسهت

درودی کهه  ؛رسوالن و اهل طاعتت را به رشته نظم درآورد ... پروردگارا! بر او و آلش درود فرست
 هر درود گاشته و جدید را در برگیرد. 

را از خطبهه نمهاز جمعهه  بیهت و اههل کردند نام پیامبر در شرایطی که دشمنان تالش می
را در جامعهه تثبیهت  بیهت و اههل ذکر  لوات، جایگاه پیامبر حاف کنند، آن حضرت با

سهال جایگهاه  34ا راهبرد تقیه و دعا، طی مدت بدر این تنگناها و شرایط دشوار  امام کرد. می
را آرام آرام در میان مردم تثبیت نمود تا آنجا که وقتی هشام بهن عبهدالملک بهه حهج  بیت اهل

ور داشت. وقتهی هشهام نتوانسهت بهه دلیهل ازدحهام جمعیهت نیز در مره حض امام ؛رفته بود
وارد شد و مردم راه را برای آن حضهرت بهاز کردنهد تها  حجراالسود را زیارت کند، امام سجاد

بتواند به راحتی خانه خدا و حجراالسود را زیارت کند. در این هنگام فهردی بها اشهاره بها  امام
تو با این عظمت و بهرادر خلیفهه بهودن، مهردم  این شخص کیست که»، از هشام پرسید: امام

فهرزد  «. شناسهم او را نمی»هشام جواب داد: «. برای تو راه باز نرردند؛ اما برای او راه باز کردند؟
شناسهی ولهی ایهن زمهین و زمهان او را  تو او را نمی»شاعر که در آنجا حاضر بود، به هشام گفت: 

 و این شعر را سرود: « شناسند می
َ تهُ هَذا ا

َ
 َلِذي َ َعِرُف اَلَبَطَحتاُء َوَطَ

 

 1 َو اَلَبَیُت َاَعِرُ ُه َو اَلِح ع َو اَلَحَرُم  
 

او را عبه و بیرون حرم و حهرم کشناسد و خانه  ه سرزمین بطحا جای پایش را میکسی است کاین 
 .شناسند می

 تبیین جایگاه امامت در حکومت اسالمی . 2/2

توانست مفاهیم مورد نظر خهود را  یرد، نمک یم یعصر اختنا  زندگ در امام رهارماز آنجا که 
رد. که  یآشهنا مه یرو با شیوه موعظه مهردم را بها اندیشهه اسهالم ند، از اینکار بیان ر ورت آشه ب

ه ک، مباحثی را یا انهکیمانه و بسیار زیرربا روش ح ه امامکدهد  یها نشان م این موعظه یبررس
ومهت را بهر ربهدون آنرهه حساسهیت ح ؛م بهودکت و بر ضد دستگاه حاداش یا ر و نتیجه سیاس

توسهط امهام  یجامعهه اسهالم یو رهبهر« امامت»مسئله  داد. امام به مردم انتقال می ،برانگیزد
فر و سهردمداران فاسهق و منهافق آگهاه کمان زور و کمیت حاکرا تبیین و مردم را از حا معصوم
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 ه فرمود: ررنان ؛ساخت  یم
س کهخدا باز خواهید گشهت. آن روز )رسهتاخیز( ههر  یه به سوکهیزگار باشید و بدانید مردم! پر
ه بهین کرد ک، نزد خود حاضر خواهد یافت و آرزو خواهد است و بد انجام داده که از نیکآنچه را 

از آن در قبهر یهر رر و نرهه دو فرشته منک یها فا له باشد... نخستین امور او و اعمال بدش فرس 
تهو فرسهتاده  یه بهه سهوکتو « پیامبر»، و ینک  یه او را عبادت مکتو « یخدا»رد، کاهند ال خوؤس

، ینهک  یه آن را تالوت مهک( ی)آسمان« تابک»، و ینک  یم یه از آن پیروکتو « دین»شده است، و 
   1. ... ، خواهد بودیا ه والیتش را پایرفتهکتو « امام»و 

همواره به جایگاه رفیع امامت، اشاره کهرده اسهت؛ صحیفه سجادیه  همچنین در دعاهای مختلف
 فرموده است:  48رنانره در دعای 

ِفیَعَلِة الَِّتَل َلِة الرَّ ََ َر ي اللَُّهمَّ ِإنَّ َهَذا الَْمَقاَ  لُِخلََفائَِ  َو َأْصَلِفیَائَِ  َو َمَ اِرَلَو ُأَمنَاِئَلَ  ِفَلي الدَّ
وَها، َو َأنَْ  الْ  َْتََصْصتَُهْم بَِها َوِد ابْتَزُّ تَُل ُ  ِمَلْن ا ْْ ُُ الْم ُر ِلَذلَِ ،   ََُغالَُب َأْمُرَك َو   ََُجاَو ُمَقدِّ

َراَدِتَل َ  ََلِْقَلَ  َو َ  ِْلِ  تَْدِبیِرَك كَیَْف ِشئَْ  َو َأنَّى ِشئَْ  َو ِلَما َأنَْ  َأْعلَُم بِِه َغیُْر ُمتََّهٍم َعلََلى 
َُلََفاُؤَك َمْغلُ ِبیَن مَ  ً  َو كِتَابََلَ  َحتَّى َعاَد ِصْفَ تَُ  َو  ََن، َََلَرْوَن ُحكَْمَلَ  ُمبََلدَّ ْقُه ِرََن ُمبْتَزِّ

َهاِ  َأْشَراِعَ  َو ُسنََن نَِبیَِّ  َمتُْروكََلةً  َِ فًَة َعْن  رَّ َْ خهدایا! ایهن جایگهاه ؛ َمنْبُ ذًا َو فََراِئَضَ  ُم
در مرتبهه  اقامه نماز عید قربان و جمعه که ویژه او هیا و برگزیهدگانت و جایگهاه امنهای توسهت،

هها بهه غهارت  بلندی است که آن را ویژه آنان قرار دادی؛ ولی غا بان و غارتگران این مقام را از آن
ات هر گونه که بخهواهی  تدبیر حتمی  فرمانت مغلوب کسی نشود و از .کننده آنی بردند و تو تقدیر

موری و نسبت به آفریهدنت و تر به ا که بخواهی، فراتر نتوان رفت. به سبب اینره تو آگاه و هر زمان 
ات متهم نیستی، کار این غارتگری نسبت به جایگاه عظیم عید و جمعهه تها آنجها رسهید کهه  اراده

دیدنهد کهه  یشان به غارت رفهت. مه خورده و حقو  ت، مغلوب و شرستنبرگزیدگانت و او یا
ت بهه دسهت حرم و فرمانت تغییر یافته، کتابهت دور انداختهه شهده، واجباتهت از مسهیر شهرایع

 های پیامبرت مترو  مانده است. تحریف افتاده و سنت
در رنهین  ، گویای وخامت جامعهه اسهالمی آن روز اسهت. امهاماین فرمایش امام سجاد

روز ضهعیف شهده بهود، بایهد جامعهه  و هم جایگهاه امامهت روزبهه نام پیامبر ای که هم زمانه
 فرماید: رو در ادامه دعا می از همین؛ نمود کرد و به مردم یادآوری می مسلمین را بازسازی می

شهان  شان را از اولین و آخرین و هر که به کردارشان راضی شد و طرفداران و پیروان خدایا! دشمنان
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را لعنت کن. خهدایا! مهرا اههل توحیهد و ایمهان بهه خهود و تصهدیق بهه رسهولت و امامهانی کهه 
جمله کسانی کهه توحیهد و ایمهان، بهه وسهیله ای، قرار ده؛ آن هم از  شان را واجب فرموده طاعت

 آمین، ای پروردگار جهانیان! .کند ها و به دست آنان جریان پیدا می آن

 نیروسازی  .3/2

بهه تربیهت شهاگردان برجسهته  یعنی امام ؛سازی است کادر های امام سجاد یری از راهبرد
پرداخت و  وخالد کابلی و ... مالی، ابان بن تغلب، اب زههمچون ابوحم اخالقی سیاسی و ،علمی

 یطه ند امهامک یابوحمزه  مالی نقل م 1.آموخترا فضایل  ستیزی، معارف الهی و به آنان ظلم
 فرمود:  یسخنان

مومنهان!  ینهد. اکجباران حفظ  یر ستمگران و ظلم حسودان و زورگویرخداوند ما و شما را از م
انهد و بهه دنبهال  ا سهپرده و شهیفته آن شهدهه دل بهه دنیهکهها و طاغوتیان دنیاطلب  شما را طاغوت

در ایهام گاشهته  !بهه جهانم سهوگند .زودگار آن هستند، نفریبهد یها ارزش و لات یب یها نعمت
ه پیوسهته از که یهها بهه سهالمت گاشهتید، در حهال را پشت سر گااشتید و از انبوه فتنهه یحواد 

نهون نیهز از خهدا کجسهتید؛ پهس ا یمه یو تبر یاران در زمین دوررگمراهان و بدعتگااران و تبه
تهر  شایسهته ینهونکمان که از حاکخدا  یاز خدا و اطاعت از ول یفرمانبر یبخواهید و به سو ییار

، بهر همهه اسهت ردهکهه خدا اطاعت او را واجب کرا  یسکاست، برگردید. امر خدا و اطاعت از 
 یهها یبهه فریبنهدگ ییفتگه شکها را  ، اطاعت از طاغوتیریز مقدم بدارید و هرگز در امور جار

از معاشهرت بها  .مقهدم نداریهد یبر اطاعت از خدا و اطاعت از رهبران الهه ؛دنیا را به دنبال دارد
و تماس با فاسهقان بپرهیزیهد و از فتنهه آنهان  یربا ستمگران و نزدی یارراران و آلودگان، همرگنه

 یخدا مخالفت ورزد و از دینه ییاس با اولکه هر کبجویید و بدانید  یبرحار باشید و از آنان دور
نهد، در دوزخ گرفتهار کخودسهرانه عمهل  یالهه یند و در برابر امر رهبهرک یغیر از دین خدا پیرو

   2ور خواهد شد. شعله یآتش

 آن یو اخالق ینشر معارف اسالمی و آثار تربیت .4/2

 یو اخالقه یام اسالمی و تبیهین مباحه  تربیتهرنشر اح راهبردهای امام سجاددیگر از  یری
ه دانشمندان را به تحسهین و ک یطور هب ؛برداشتند یبلند یها در این زمینه گام سجاد بود. امام
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 نویسد:  یاعجاب واداشته است. شی  مفید در این زمینه م
گنجد، و مهواعظ و دعاهها و  یه به شمارش نمکاند  ردهکعلوم از او نقل  یتسنن به قدر اهل یفقها
ه در میهان دانشهمندان کهاز آن حضهرت نقهل شهده اسهت  یو حرام به حدن و حالل آل قریفضا

   . ... شدک یها را شرح دهیم، سخن به درازا م مشهور است و اگر بخواهیم آن
 ۀ ارزشهمندیمجموعه ،ه از امام رهارم به یادگار مانده استک یو اخالق یاز تعالیم تربیت یا نمونه
ن، وظایف گوناگون انسان را ره در پیشگاه خهدا و آ یط ه امامکاست « رسالة الحقو »به نام 

   1ره نسبت به خویشتن و دیگران بیان نموده است.

                                                           

 .307، ص سیره ویشوایان . مهدی پیشوایی،1
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