
 
 
 
 
 
 

 (2) ها لتیفض و ها یژگیو ،نیحس صحابه

 1سنگری محمدرضا دکتر
 یدهکچ

 عاشوررا عمیق و دقیق شناخت در را ما هک قلمروهایی و ها ساحت از یکی
 و یووارا  شخصوویت اضوو   و ابعوواد شووناخت رسووا،   می یووار  و راهبوور 
 فوورارو  را لیمتعووا الگرهووایی و ها اسوور  یووارا   شووناخت اوسووت  ۀصووباب
 و هوووا ویژگی برخوووی پیشوووی  شووومار  در داد. خراهووو  قووورار ،یووو  اموووروز ،سووو 
 و منو   ع ، بصویر،  و معرفوت ها  آزمر  در پیروز  ما،ن  ها فضیلت
 در اخووو   شوووّ ،  و رحموووت ا،ر کووو رهوووایی  و آزاد  ،اپوووییر   ذّلت

 چووور  دیگووور هوووا  ویژگی شووومار  ایووو  در شووو   مطووور  مووون  و بیووون 
 حمّیووت و غیوور، اسووتمامت  و صووبر موو ار   والیت ر  دالو و شووعاعت
 شرد. می مطر  اف ایی بصیر، و روشنگر  و هم لی و مراسا، دینی 

 فضائ . و ها ویژگی  حسی  اصباب عاشررا  ها:لیدواژهک

                                                   
 (m.sangari@yahoo.com. استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی )1
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 دالوری و شجاعت
 هتای جان و ستتر  های اراده گاه جلوه خطر، خطیر های لحظه و انسان آزمونگاه رزمگاه،
 رجتتتز در ربالکتتت میتتتدان در نبتتترد دوم دور در بتتترکا علی حضتتترت استتتت. شتتتجاع و دنیرومنتتت
 فرمود: خویش

 الحقتائق َلَهتا بانت قد الحرب  
 

 مصتتادق بعتتدها ِمتتن   َظَهتتَرت   و 
فتتتتتتتتتاِرق   العتتتتتتتتترش رّب  اهلل   و   الن 

 
متتتد َاو   مَک مجمتتتوَع   غ   البتتتتوارق ت 

نمایتتد. بتته  چهتتره میهتتای حقیقتتت پتتس از آن  ستتازد و جلوه جنتتگ حقتتایق را آشتتکار می 
کرد تا شمشیرها در تن گروه شما را رها نخواهم  که هرگز  هایتان )یتا در  پروردگار عرش سوگند 

گیرند.  غالف( قرار 
 (397 :1388 ربالست،ک در )آینه

یتدادها ترین کهولنتا و تترین تلخ دشتوارترین، هکت است فضیلتی دالوری و شجاعت  را رو
 متر  نته و تمستخر نته زختم، نته گرسنگی، نه تشنگی، نه حسین، یاران سازد. می پذیر تحمل

یتاروی انتهکبا بی و عاشقانه آنان گرفتند چیزی به را  و ایستتادند می هتا نیزه و هتا تیغ و تیرهتا رو
 است: شده آنان از هک وهمندیکش توصیف و تعبیر به و جنگیدند می

تتتتتتتتتودوا ِاذا قتتتتتتتتتوم   ع   ن  تتتتتتتتته   ِلتتتتتتتتتَدف  ِلّمَ  م 
 

س   بتتتین الخیتتتل   و 
 ردس  َکتتتم   و َمتتتَدّعَ

بلوا التّدروَع  علتی القلتوَب  َلبِسوا   َفتَاق 
 

 ااَلنفتتتتتس ذهتتتتتاب ِالتتتتتی یتهتتتتتافتوَن  
گیرنتتد و دشتتمن غتترق در ستتال  و ستتواره باشتتد،   یتتاروی دشتتمن قتترار  کتته چتتون رو گروهتتی 

 جنگند. پوشانند و تا لحظ  جان دادن شجاعانه می هایشان می هایشان را بر زره قل 
 (162 :1389 ف،الّطفو قتلی علی )الّلهوف

 اند؛ ایستتتاده نفتر دویستتت امتام یتتاران از کیت هتتر روی روبته مکتت دستت ستتاده معادلته کیت در
  توشت و زاد نته و غتذا نته آب، نته محاصتره، در ستو این و دارنتد افیکت اتکتدار و غذا و آب آنان
 ت.نیس تراس و هراس از نشانی هایشان چهره در شوند می شتهک دانند می هک این با اما افیک

گتتتر هتتتم آن استتتت؛ حماستتته ختتتود متتتوقعیتی چنتتتین در خوانتتتدن رجتتتز   و کودکتتت رجزختتتوان ا
  شتتده شتتهید میتتدان همتتان در پتتدرش پتتیش دمتتی هکتت ای ستتاله دوازده یتتازده باشتتد؛ نوجتتوان

  دشتتتتمنانی مقابتتتتل در زده، عطتتتتش لبتتتتانی و بتتتتا دارد ختتتتویش نتتتتارک در ای داغدیتتتتده متتتتادر او و
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 خواند: می خوار خون
 االمیتتتتتتتتتتر عمن و حستتتتتتتتتتین   امیتتتتتتتتتتری

 
 الَنتتتتتتتتتتذیر البشتتتتتتتتتتیر فتتتتتتتتتتؤاد ستتتتتتتتترور   

 التتتتتتتتتتتتتتتداه   و فاطمتتتتتتتتتتتتتتته   و علتتتتتتتتتتتتتتتّی   
 

 نظیتتتتتتتر ِمتتتتتتتن   َلتتتتتتته   تعلمتتتتتتتون هتتتتتتتل و 
 الّضتتتتحی شتتتتمس مثتتتتل   طلعتتتته   َلتتتته   

 
تتتتتتتتتتّره   لتتتتتتتتتته     َمنیتتتتتتتتتتر   بتتتتتتتتتتدر   مثتتتتتتتتتتل   غ 

 استت؛ نذیر و بشیر پیامبر، جان بخش شادی او رهبری! چه و است حسین من رهبر و آقا 
 چتون ستیمایش شناستید  می و یابیتد می را سیک او تراز هم آیا دان فاطمه و علی مادرش و پدر

 دارد. ماهتاب روشنای اش پیشانی و درخشد می آفتاب
ناده بن عمرو چون یکودک اگر  ابتی بتن عتابس چون پیری جنگد می شجاعانه گونه این ج 
 راوی بتتود. شتاعر و ستتخنور و دار زنتده شتت  و دلیتر عتتابس، استت. چنتتین نیتز ریکشتتا شتبی 
 روز بتتود، ردکتت کدر نیتتز را پیتتامبر هکتت ستتدید متتوی پیتتری و عتتالم شخصتتیتی و وفتتهک در یثحتتد

 گفت: خویش با عاشورا
َّ ََّّلناَّینبغیَّالیومَّهذاََّفِان َ َّکبَّاالجرَّفیهَّنطلبََّان  ََّّعلیهَّقدرناَّماَّل  ه  َّوَّبعدالیومَّالعملَّفان 
ا َوََّّاّن  َّ.احلسابَّه 

 هتیچ اباعبتداهلل یتا رد:کت عتر  امام هب و رساند میدان نارک در امام به را خود و گفت را این
گتر نیستت. تتو از تر محبتوب و عزیزتتر متن نزد زمین، بر ای آفریده  از بهتتر چیتزی بتا توانستتم می ا
یغ نم،ک دفاع شما از جان،  بتر هکت گیرم می گواه را خدا اباعبداهلل، یا تو بر درود ورزیدم، نمی در
 هستم. پدرت و تو راه

ل  مکاالفی زد فریاد د،نبو هماوردش سیک میدان در  هکت نیست شما میان در مرد کی رج 
 بجنگد  و آید میدان به

تتود الهک عتابس نیتتد،ک ستنگبارانش بجنگیتتد، توانیتد نمی او بتتا گفتت: ستتعد عمتر  را زره و خ 
هتتتت میتتتان در و نتتتدکاف دور  و هتتتا زخم و ها ستتتنگ اثتتتر بتتتر تتتتا جنگیتتتد همگتتتان، شتتتگفتی و ب 

 افتاد. کخا بر شمشیرها
 رستم تنهتا برهنگی و امیک تشنه در رزم است. حسین یاران شیریِن   شیو مر ، رب لبخند
 و شتتجاعت درس و آفریدنتتد حماستته و ایستتتادند وار وهکتت و ستتروگونه یتتاران،  همتت نبتتود، عتتابس
 آموختند. تاریخ به اریکفدا
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 مداری والیت
 ختویش، متاما به نسبت آنان معرفت بودند؛ مدار والیت و شناس امام عاشورا، بصیر یاران

 عتارف آنتان بتود. یافتته تجلتی امامشتان بته نسبت آنان  بازانکپا و عالمانه عاشقانه، رفتار در
 راه در اریکفتتدا و سرافشتتانی و بتتازیکپا شتتناخت، و معرفتتت همتتین بتتا و بودنتتد امتتام حتتق بتته
 شدند. پذیرا ها موقعیت و ها آزمون ترین سخت در وجود  هم با را امام

 هتتتتتم و بودنتتتتتد شتتتتتناس دوست هتتتتتم بودنتتتتتد. تبتتتتتّری و تتتتتتولی بتتتتتارز مصتتتتتداق امتتتتتام، یتتتتتاران
 دشتمن از انتدازه همتان بته داشتتند امام به عشق و ارادت هک شدت همان به شناس؛ دشمن
 در را. ضتتاللت امتتام هتتم و شتتناختند می را هتتدایت امتتام هتتم داشتتتند. برائتتت و نفتترت حتتق،
 آیته تفستیر مستافر پتذیرفت، تصتور مالقتاتی مستافران از یکتی و امتام میان وقتی ثعلبیه منزل
ناس   ّلَ ک   ندعوا یوم

 فرمود: امام پرسید، را (71 )اسراء/ باماِمِهم   ا 
َّ ََّّایلَّدعاَِّامام  دی  ََّّوَّالیههََّفَاجابواَّه  ََّّایلَّدعهاَّامهام  ههَّیفَّههالال َّالهیهاََّفَاجهابواَّضهلله  ن  َّوَّاحلج
ههارَّیفَّههالال  ههَوََّّوَّالن  ََّّه  ههه  ََّّتعههایلَّقول  یهه   هِهََّّیفَّفر ن  ََّّوَّاحلج یهه    بوو  حسووی  )سووخنا َّیرالَسههعَّیفَّفر
َّ(135 :1386 علی 

 خوشتتبختی و ستعادت ستوی بتته و راستت راه بته را متردم هکتت هستت پیشتوایی و امتام ،آری
 نیتتز دیگتتری پیشتتوای و ننتتدک متتی پیتتروی او از و داده مثبتتت پاستتخ وی بتته گروهتتی و خوانتتد می

 بتتمث جتواب وی به نیز دیگری گروه ند،ک می دعوت بدبختی و انحراف سوی به هک هست
 دیگتر آیته معنای فرمود سدس امام است دوزخ در دوم گروه و بهشت در اول گروه هک دهند می
 است. همین دوزخ، در گروهی و اند بهشت در گروهی الَسعیر، فی فریق   و الجّنه فی فریق   هک

 والیتت چتتر زیترِ  گترفتن قرار همین دین، مالک و بودند رسیده دین مالک به حسینی یاران
 اند: ردهک بیان گونه این رضا حضرت را دین مالک است. دشمنان زا برائت و

َّک ینَّمال  ناَّالد  ََّّالبرائِهََّّوَّوالیت  ناَِّمن  ِو  َّ(58 :27 ج ق  1403 )بباراال،رار ََّعد 

 ختویش رجتز در خوانتد، می رجتز وقتتی نبترد میتدان در انصتاری، عروه بن جابر عاشورا، پیر
   گفت: می و دانست یم پیامبر از دفاع را اباعبداهلل از دفاع

 غفتتتتتتتار بنتتتتتتتو حّقتتتتتتتا   علمتتتتتتتت قتتتتتتتد
 

تتتتتتتتتتتتّم  خنتتتتتتتتتتتتدف   و   نتتتتتتتتتتتتتزار بنتتتتتتتتتتتتو ث 
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 المختتتتتتتتتتتتتار الحمتتتتتتتتتتتتد بنصتتتتتتتتتتتتِرنا
 

 االطهتتتتتار بنی عتتتتتن حتتتتتاموا قتتتتتوم یتتتتتا 
 االخیتتتتتتتتتتتتار الّستتتتتتتتتتتتاده الّطیبتتتتتتتتتتتتین 

 
 االبتتتتتتتترار ختتتتتتتتالق   علتتتتتتتتیهم صتتتتتتتتّلی 

کتته متتا یتتاور و جتتان باختتت  پیتتامبر  غفتتار و خنتتدف و نتتزار بتته ختتوبی می قبایتتل بنی  داننتتد 
یتتده ختتداییم. ای متتردم، حتتامی و یتتاور خانتتدان پتتاک و پیشتتوایان متتردم نیکوکتتار باشتتید، برگز

که درود آفریدگار نیکان و درست  کاران بر آنان باد. خاندانی 
 (718 :1387 آفتاب: داران )آینه

تتترّ  یتتتاحی، یزیتتتد بتتتن ح   صتتتدایش کپتتتژوا ربالکتتت رزمگتتتاه در عاشتتتورا، جتتتوانمرد و آزاده یتتتار ر
 ه:ک پیچید می

تتتتترَّ ا َاَنتتتتا ِاّنتتتتی  الَضتتتتتیف متتتتأوی و لح 
 

تتتتترب     بالَستتتتتیف اعنتتتتتاقکم فتتتتتی َاض 
تتتِف  بتتتالد َحتتتّلَ  َمتتتن   خیتتتر َعتتتن     الَخی 

 
م  تتتتتتتتِربک  تتتتتتتتِف  ِمتتتتتتتتن   اری ال و َاض   َحی 

تتتتّرم، پناهگتتتتاه میهمتتتتان و زبتتتتانزد مهمتتتتان  گردن متتتن ح  کتتتته  هایتتتتتان را بتتتته شمشتتتتیر  نوازی، 
زنم و پتتتروا  گم و شمشتتتیر متتتیجن ام. متتتی ستتدارم؛ متتتن پاستتتدار بهتتتترین متتترد ستترزمین مّکتتته می
که نبرد من ستمگرانه نیست. نمی  کنم 

 (646 )همان:
 وفیتتانک شتتیک   مهمتتان و نیکشتت پیمان بتته هکتت آن نخستتت هستتت، تتتهکن چنتتد رجتتز ایتتن در
 شمشتتیر او مقابتتل پتتذیرایی، و حمایتتت جتتای بتته امتتام از دعتتوت رغم علتتی هکتت نتتدک متتی اشتتاره

 گتویی و دانتد می وحتی سترزمین یعنتی ه،ّکتم زمینستر مترد بهترین را امام دّوم  تکن شیدند.ک
 بتارز مصتداق و عدالت عین را امام از دفاع هک آن سوم  تکن و است عبهک از دفاع امام از دفاع
 ند.ک می معرفی ستیزی ستم

 از برائتتتت و استتتت یتتتاران متتتداری والیت اشتتتارات از سرشتتتار عاشتتتورا، یتتتاران رجزهتتتای متتترور
 را عمرستتعد و حستتین جبهتته دو میتتان تقابتتل ختتود، جتتزر در نتتدیک ابوشتتعثاء بیتتدادگران،

 :گوید می و ندک می بیان
 ناصتتتتتتتتر   للحستتتتتتتتین ِاّنتتتتتتتتی رّب  یتتتتتتتتا
 

 َهتتتتتتتتتاِجر   و تتتتتتتتتتارک   ستتتتتتتتتعد   والبتتتتتتتتتِن  
 جویم. سعد دوری و بیزاری می پروردگارا من یاور حسینم و از ابن 

 (704 )همان:
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 امتین کپیت هکت استت الّعبتاس ابوالفضل حسینی، والیت مقابل در تسلیم و ارادت مظهر
 آب، ایکتخن وقتتی علقمته، بته رفتتن وهمندکشت  حماست در و بتود او جانبتاز و محافظ امام،
 یتتاد بتته ناگهتتان آورد، فتترا یدهکخشتت هتتای ل  فضتتای تتتا را آب و نواختتت را اش تشتتنه دستتتان
   گفت: خویش با و افتاد خویش امام و برادر  تشن لبان

 هتتتونی بعدالحستتتین متتتن نفتتتس یتتتا
 

 تکتتتتتتتتتتتونی َان   کنتتتتتتتتتتتِت ال فبعتتتتتتتتتتتده   
 المنتتتتتتتون شتتتتتتتارب   حستتتتتتتین   هتتتتتتتذا 

 
 العتتتتتتتتتتتتتتتتیِن  بتتتتتتتتتتتتتتتتارد تشتتتتتتتتتتتتتتتتربین و 

 دینتتتتتتی فعتتتتتتال   هتتتتتذا متتتتتتا هیهتتتتتات 
 

 امتتتتتتتتتتتتتتین صتتتتتتتتتتتتتتادق الِفعتتتتتتتتتتتتتتال   و 
 آب ختواهی می تتو و نوشتد می متر  حستین تتو متوالی بمتانی. حستین از بعتد مباد من! ای 

 دستت هکت گتاه آن و نیستت صداقت و دینداری و جوانمردی راه و رسم این نه، بنوشی  گوارا
 پیتتامبر نستل از هکت ستتیرتم کپتا صتادق امتتام از و دیتنم از متن گویتتد می شتود، می جتدا راستتش
 نم.ک می حمایت است

 الیقتتتتتتتتین صتتتتتتتتادق امتتتتتتتتام عتتتتتتتتن و
 

تتتتتتتتل  َبتتتتتتتتی َنج   االمتتتتتتتتین الّطتتتتتتتتاهر الّنَ
 (36 :45   )بحاراالنوار، 

 «امتتام» را حستین هکت نیستت بترادری  انگیتز و پتتاس بته ابوالفضتل دفتاع هکت استت آن تتهکن
 بته گتوش و چشتم و بودنتد پتذیر والیت راه، تمتام در نیتز استیران اروانکت حّتتی دانتد. می خویش
 اشتارت و هتدایت ها، گیری تصتمیم در و بودنتد ستدرده سیدالّساجدین خویش امام سخنان
 دادند. می قرار مبنا و محور را امام

یشتته سیدالستتاجدین و اباعبتتداهلل بتته آنتتان محبتتت و ورزی عشتتق  عمیتتق بتتاور همتتان در ر
 اباعبداهلل وفادار همسر _ رباب وقتی حتی خانوادگی، و خویشاوندی رشته نه داشت والیت
یاد ابن مجلس در _ الحسین  گفت: و گذاشت دامن بر و بوسید و برداشت را امام سر ز
ستتتتتتینا   نستتتتتتیت   فتتتتتتال احستتتتتتینا   و  ح 
 

ه    َصتتتتتتتتتتتتتَدت   االدعیتتتتتتتتتتتتتاء َاِستتتتتتتتتتتتتّنه   َاق 
 صتتتتتتتتتتتتتتریعا   بکتتتتتتتتتتتتتتربالء غتتتتتتتتتتتتتادروه   

 
 کتتتتتتتتتتتربالء جتتتتتتتتتتتاَنِبی   اهلل   الَستتتتتتتتتتتَقی 

کفتر بتا پیکتر حستین و بتا  و احسینا! متن هرگتز فرامتوش نمتی  کته لشتکر  کترد  کنم و نختواهم 
کردنتتد و از یتتاد نمی نیزه کتته جنتتازه هتتا چتته  کتترده و دفتتن  بتترم  کتتربال روی ختتاک رهتتا  اش را در 

کشتند! خداوند هیچ کربال را سیراب نسازد. نکردند، او را تشنه   وقت 
 (157 :1372 عاشورا، تاریخ )بررسی
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 عمتتق و امتتام عظمتتت هکتتبل نشتتده گفتتته بتتودن امتتام همستتر صتترفا   ستتب  بتته مرثیتته، ایتتن
 سازد. می روشن را دشمن جنایت
 :هک است همین ما  هم به حسین اصحاب  آموز

َّ ََِّّان  یههارتَّالِلََّّایلَّاتقههَبب  هه َّوَّمکبز َََّّوََّّمک َّمبحب  ههر    العنووا   )مفوواحی َّ.مکاعههدائَّمههنَّالِلََّّایلََّاب 
َّ(442 حا: بی

 بتا و هستتیم هکت بتا نتیمک معلوم و نیمک تعیین را خویش جبهه روز هر باید هک آموخت ربالک
یارت خواندن هک است همین نیستیم. هک  هتر در استت، همتین آن محوری  پیام هک عاشورا ز
 است. شده توصیه روز

 استقامت و صبر
 و ستتوز طاقت و دشتتوار قتتدر آن دینتتی هتتای آرمان تحقتتق راه در استتتقامت و شتتدائد بتتر صتتبر

 چتته پرستتیدند: هتتود،  ستتور شتتیبتنی رد؛کتت پیتترم هتتود  ستتور فرمتتود پیتتامبر هکتت استتت نکمرشتتک
ّمت نتابودی و انبیتا داستتان آیتا ردکت پیتر را شتما سوره آن از چیزی  ایتن هکتبل خیتر، فرمتود هتا  ا 
َت... ماک فاستقم فرمود هک خداوند قول ِمر   (234 :1374 ریم،ک قرآن )ترجمه . ا 

  استتتتت جنگتتتاوران هیتتتاهوی و ختتتتون غتتترق میتتتدان و ریتتتتز مر  و داغ نبتتترد  صتتتحن وقتتتتی
 و رهتایی رکتف به هراسان و ترسان و لرزان هک ها اراده چه و شود می سست هک زانوان بسیار چه
 افتند. می گریز
 در و پیروزنتد و سترفراز و فتائز صتابران، تنهتا انفتس و اموال نقص و جوع و خوف آزمونگاه در
یتتارویی، کهولنتتا های لحظتته  و شتتهادت شتتیفتگان و الهتتی، فتتت  و نصتتر بتته مؤمنتتان تنهتتا رو
 ستانیک از شتهادت، و جهتاد  هنگامت توصتیف در ریمکت قترآن گذارنتد. نمی فتراپس گام وصال
 نگتتتاه رستتتیدگان متتر  و وازدگتتتان و هوشتتان  بی  شتتتیو بتته تتتترس و وحشتتت از هکتتت نتتدک متتتی یتتاد
 َنَظتترَ  کالیتت ینظتتروَن  زنتتد می پرستته هتتا آن در متتر  و اند شتتده گتترد هکتت هایی چشتتم ننتتد،ک متتی

 المتتوت متتن علیتته یغشتتی اّلتتذیک اعیتتنهم تتتدور   و (20 )محمتتد/ المتتوت متتن علیتته المغّشتتی
 .(19 )احزاب/
 از دلتتواپس و اند بستتته دل و استتیر هکتت استتت آن ورزنتتد نمی استتتقامت و ی کشتت هکتت آنتتان راز
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 از بهتای را بهشتت و االکت را تتن مشتتری، را ختدا هک انآن هایند سرمایه و ها داشته دادن دست
 تعبیتتر بتته استتت رستتته ختتود از هکتت آن دارنتتد. خطتتر پتتروای و کبتتا چتته داننتتد می گذشتتتن تتتن

 :علی امیرمؤمنان
الزلَّیف َّ(288 :1387 الب غه  )،هجَّ؛صبور ََّّارهکاملَّیفَّوَّقور ََّّوَّالز 
 یباست.کش و صبور ها سختی در و باوقار و استوار ها لغزشگاه در

 و تهدیتد و تحقیر شماتت، و تمسخر محاصره، موقعیت در حسینی بازکپا یاران ربال،ک در
 از صتالبت و صتبر جز قساوت تیرهای و شقاوت های نیزه و حریص شمشیرهای برهنگی در
 ندادند. نشان خود

 ایتتن نتتای  و ردکت متی دعتوت صتبر بته را آنتان گونتاگون هتای موقعیت در ختود عاشتورا، امتام
 ای خطابته در امتام صتب ، نمتاز برگتزاری از پتس عاشتورا، صتب  رد.کت می گوشزد نیز را بوریص
 فرمود: آتشین و پرشور اما وتاهک

ََّّمفاَّرامکالَّبینَّصبرا َّ َّاََِّّاملوت  هبَََّّقنطهرهَّال  ب  هال  َّعهنَّمکهبََّتع  هراِ ََّّوَّالب  نهانَّایلَّالض  ََّّالواسهعهَّاحلج
امئههههَّالهههَنعمَّو َّکهههیَّمکفهههای ََّّالد  ََّّره  ََّّین قهههلََّان  ََِّّمهههن  هههَوََّّمهههاَّوَّقصهههرَّایلَّسههه ن  ََّّمکالعهههدائَّه  ََِّّاال 
ََّکَّ َََّّمههن  َََّّین قههل  ََّّایلَّقصههر ََِّّمههن  ََّّوَّسهه ن   رب  کوو حووا م ینووه از علووی ب  حسووی  )سووخنا َّ؛عههذاب 

1374: 182)َّ
 رن  از هک نیست گذرگاهی و پل جز مر  هک باشید یباکش و صبور زادگان، بزر  ای
 از کی دامکت ند.رستا می جاودانته هتای نعمت و رانهکبی بهشت به را شما سختی، و

 از رفتن شما دشمنان برای مر  همین درآید. قصر به زندان از هک ندارد خوش شما
 است. گاه  نجهکش و زندان به قصر

ّ   و ایمان  و یتاران پایتداری و صبوری اصلی راز خداوندی، قول به وثقه اعتماد و الهی ح 
گتر استت؛ شتدائد و مصتائ  بتا شتدن مواجهته هنگام ردنک حالوت و لّذت احساس حّتی  ا
 همتین از انگارد می شیرینی و شهد را مر  و گوید می العسل من َاحلی الحسن بن قاسم

 است. سرچشمه و خاستگاه
یتتتتتتارت در   «صتتتتتتابر محتستتتتتت » الحستتتتتتین اباعبتتتتتتداهلل حضتتتتتترت مقّدستتتتتته، ناحیتتتتتته ز
 شود: می خوانده
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لم ََّّالصابر،َّاملح سبَّعیلَّالس  لم  َّبلناصر؛َّاملظلومَّعیلَّالس 
  و یتتتتاور بی و داشتتتتت ختتتتود ختتتتدای شتتتتمارش در دل هکتتتت یباییکشتتتت آن ربتتتت ستتتتالم
 بود. دیده ستم

یارت در العباس ابوالفضل برای ویژگی همین  است. آمده نامه ز
 و درجتات بتا متناست  و بودنتد صتابر محتست  نیتز آنتان و بتود ردهکت تجّلی یارانش در امام

 ن.کش اراده و کهولنا های صحنه صبور خویش، ماالتک
 استت. همتین بترای خوانتد می محبتوب بتا زمزمته و تّهجتد و عبادت به را یاران امام هک این

 اند شتت  زاهتتد هکتت آنتتان بزنتتد. رقتتم را بتتزر  روز توانتتد می باشتتد داشتتته بتتزر  شتت  هکتت ستتیک
 «فتر » همته روزی رگزاری،کشت و دارد ختوف شتبانگاه هکت ستیک باشتند. روز «شتیر» توانند می

 فرماید: می هک هاست انسان همین توصیف در علی داشت خواهد
سهه ََُّّی   ههه  ههََّوه   َّالش   ََّّوَّب َّک  صههب   ََّّوَّی  ههه  ََّّرَکَّالههَذَََّّه   ََّّوََّحههِذرا ََّّیبیهه   صههب    الب غووه  )،هجَّ؛َفَبحهها ََّّی 
1387: 288)َّ
 و ترستتان همتته ایتتن بتتا ر،کتتذ بتتا را روز و رستتاند می صتتب  بتته «رگزاریکشتت» بتتا را شتت 
 پیداست. رفتارش در سرزندگی و نشاط صبحگاهان اما است هراسان

 شتتبانگاه ستتفر از هکتت یتتارانش جمتتع در امتتام صتتب ، نمتتاز از پتتس عاشتتورا، دمان ستتدیده در
 ستتیاه انبتتوه بتته چشتتم گوشتته بتتا گتتاه آن گفتتت، ستتخن بودنتتد رستتیده صتتب  بتته زمزمتته و کاشتت

 رد:ک زمزمه خویش خدای با و برداشت آسمان به سر و نگریست دشمن
م َ ََّّالله  َّک ََّّیفَّثقیتََّان  َّکَّل  َّک ََّّیفَّرجایئَّوَّرب  ََّّل  ه  َ ََّّوَِّشد  َّک ََّّیفَّیلََّان  َلََّّامر ََّّل  ََ ََّّوَّثقههَّیبََّنه هَده  َّع 
ََّکَّ ََّّم  ََِّّمن  َََّّههم  هَوادَّفیههََّیضهع    ََّّوَّالف  ََّّفیههََّتِقهل   َََّّوََّّاحلیلهه  هذل  هدی َّفیههَّیخ ََّّوَّالص  َّفیههَّیشهم  

َّ َزَلَتهَهََّّالَعهدو  َّکشهَّوَّکبهََّان  ه  ََّّکالیهَّوت  ََّّرغبهه  هَنََّّکالیهَّمهین  هکفََّکَِّسهواََّعم َ ههََّوََّّشهفت  َجت  َّفب 
َّ َ َََّّفَان  یل   ََّّو َّک  ََِّّل  نََتیَّوَّنعمه  ََّّم  َّک  ََِّّل  به   :1374  ...  حوا م ینه از علی ب  حسی  )سخنا َّ؛َرغ 
185)َّ
یتدادهای در امیتد و تویی رن  و سختی هنگامه در من اعتماد و گاه یهکت خدایا  رو
گوار،  نکمرشتک و ستوز هستی هتای غم چته تو. تویی التکمش در من بر  و ساز و نا

 و گرداننتتتد می دور را دوستتتان ستتازند، می ناامیتتد را هاامیتتد و گدازنتتد می را دل هکتت
 بته تنهتا و تنها دشوار های لحظه این در شانند.ک می شماتت و طعنه به را دشمنان
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 و یتتابی درمی متترا هکتت تتتویی گستتلم. می امیتتد دیگتتران از و آورم متتی وهکشتت تتتو پیشتتگاه
 نعمت هر اح ص تو خدایا رسانی. می آرامشم ساحل به و زدایی می را غم ابرهای

 همگانی. آرزوی و خواسته نهایت و

  پشتوان خدا به اعتماد نمایاند؛ می را صبوری و ایستادگی راز نیایش، این در عاشورا امام
 را درد و زختتتم و تستتتمخر و طعنتته اعتقتتتاد، و اعتمتتاد ایتتتن هاستتت. گرداب و هتتتا طوفان از گتتذار
 آسان. را ها دشواری و سازد می پذیر تحمل
 نستتتتوه و وهکبشتتت ختتتویش، امتتتام هتتتای آموزه پرتتتتو در و هتتتا نیایش ایتتتن چتتتتر زیتتتر امتتتام یتتتاران
 ستخت، نبتردی از پتس وقتتی شتبامی، حنظلته امتام، بتازکپا یتار ردنتد.ک اریکفتدا و ایستادند
 امتام دیتدار بته میتدان از ارغتوانی ای چهتره و گلگتون تنی با و ایستاد شمشیر و نیزه و تیر مقابل

، و رّبنا الی نرو    َاَفال موالی و سّیدی یا :پرسید موالیش از بازگشت، َحتق   متوالی و سترور ای َنل 
 حتتق دیتتدار بتته و رویم نمتتی محبتتوب بارگتتاه بتته هتتا  اریکفتتدا و ها فشتتانی جان ایتتن بتتا متتا آیتتا متتن
 از تو برای هک رسید خواهی چیزی به دیگر ای لحظه چرا! چرا! داد: پاسخ امام پیوندیم  نمی
 آزادی امیتر ستو  )در بشتتاب پتس استت آورتر ستعادت و بهتتر استت آن در چته آن و دنیا  هم

 (236 :1380 مثیراالحزان(، )ترجمه
 را خود خویش، با وگو گفت و واگویه در یاران از برخی نبرد، میدان در هک است آن شگفت

 پس ،مجتبی امام برومند فرزند حسن، احمدبن ردند؛ک می دعوت پایداری و صبوری به
 بازگشتت تشنگی شّدت سب  به و جنگید یکاند رفت میدان به قاسم رادرشب شهادت از
 خواهتد سیراب را تو خدا رسول جّدت ن،ک صبر دیگر یکاند فرمود: امام طلبید آب عمو از و
   رد:ک زمزمه خویش با بازگشت در او و ردک

رِ  منتتتتا قلتتتتیال   اِصتتتتب   بعتتتتدالعطش فال 
 

 تتتتنکمش الجهتتتاد فتتتی روحتتتی َفتتتِاّن  
 َوَحتتش المتتوت   اذا لمتتوتا الارهتت    

 
تتتتتن   َوَلتتتتتم    ک   ذاَرَعتتتتتش الّلقتتتتتاء عنتتتتتد ا

که آرزو بعد از تشتنگی استت  کن  کته رو  متن در  ؛ زیتراای نفس، لختی تشنگی را تحمل 
یاد می ای نیست و در هنگام  انگیز باشد مرا هراس و واهمه کوشد. وقتی مر  هراس جهاد ز

 مبارزه ترسان و لرزان نیستم.
 (251 :1380 )ترجمه(، الّنجاه )ذریعه



 

 

17 

ابه 
صح

نیحس
 و ها یژگیو ،

یفض
 (2) ها لت

  ایتتتتتن حستتتتین امتتتتام یتتتتتاران صتتتتبوری بتتتتاب در توصتتتتتیفات زیبتتتتاترین از یکتتتتی شتتتتاید
 باشد: سروده

تتتتتتتتته   ِلتتتتتتتتتَدفع   نتتتتتتتتتودوا اذا قتتتتتتتتتوم   لِمّ  م 
 

س   بتتتتین القتتتتوم   و 
تتتتَدّعَ َکتتتترَدس   و م   م 

روع   علتی القلوب   َلِبسوا   اقبلتوا و التّدَ
 

تتتتتِس  ذهتتتتاب علتتتتی یتهتتتتافتون   االنف 
کتته هرگتتاه در ن  گرفتتتاری فراخوانتده شتتوند دلگروهتی  هتتای ختتود را  بردگتتاه، بته یتتاری و دفتتع 

گذشته و جان به میتدان می روی زره می آورنتد( و بترای جانبتازی بتر یکتدیگر  پوشانند )از تن 
که دشمن آنان غرق در اسلحه و تا دنتدان  سبقت و پیشی می گیرند )و این در حالی است 

 مسّل  است(.
فوف، قتلی علی )الملهوف  (122 :1348 الط 

 نتارک از هکت انیکتودک و زنتان دیتد؛ توان می تر روشن عاشورا از پس یاوران در را صبوری وهکش
یانته و کاش در و اند رحم بی دشمن شادی و هلهله شاهد و گذرند می پاره پاره های بدن  و تاز

 ردهکتت وصتتیت امتتام چتتون و ورزنتتد می صتتبوری اند، نامشتتخص و متتبهم فردایتتی عتتازم ختتارزار،
 و صتتبورانه شتتوند، شتتاد دشتتمن تتتا نخراشتتند صتتورت و نزننتتد کچتتا گریبتتان و ننتتدکن زعجتت

 پتتای شتتهیدان راه و  آرمتتان بتتر و خرنتتد می جتتان بتته را هتتا زخم و هتتا داغ و هتتا رن   همتت موقرانتته،
 و فریتت  و ارکآشتت را حقیقتتت و ایستتتند می شتجاعانه یزیتتد و عبیتتداهلل مجلتتس در و فشترند می
 نند.ک می رسوا و تخطئه را دروغ

ینتتتتت   والیتتتتتت جتتتتتتر زیتتتتتر لثتتتتتوم،ک ام ینه،کستتتتت ربتتتتتاب، صتتتتتغری، فاطمتتتتته ،بتتتتتریک ز
یتتت و رستتالت شتتگفت، یبیکشتت بتتا سیدالّستتاجدین،  فرجتتام بتته ختتوبی بتته را ختتویش مأمور

یارت در اگر است آن حقیقت رساندند،  آمتده الحسین اباعبداهلل  دربار مقدسه ناحیه  ز
 شتتگفت بته تتو صتبوری از آستمان فرشتتگان لّستتماِء،ا هکتَمالئ َک صتبرِ  ِمتن   َعَجَبتت   هکت استت
 هست. نیز اسیران اروانک شگفت ی کش توصیف جمله همین آمدند
 همتین پتاس به واالست و رفیع چنین اسیر بازماندگان و ربالک شهیدان جایگاه و مقام اگر

 یتتتوّفی اّنمتتتا استتتت. ناپذیر شتتتمارش صتتتبوران پتتتاداش قتتترآن در استتتت. ایستتتتادگی و صتتتبوری
م رونالصاب  را الهتی هتدایت و رحمتت و صتلوات صتبوران، و (10 )الّزمتر/ حستاب بغیتر اجتره 
م   کاولئ و رحمه   و رّبهم من صلوات   علیهم کاولئ یابند؛ می  .(157 )بقره/ المهتدون ه 
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  تتتتتتتتأثیر و آنتتتتتتتان وجتتتتتتتودی استتتتتتتتمرار صتتتتتتتبوری، پتتتتتتتاس بتتتتتتته ربال،کتتتتتتت شتتتتتتتهیدان پتتتتتتتاداش
 امیرالمتتتؤمنین نصتتتر. و استتتت ظفتتتر صتتتبر، اشپتتتاد استتتت. تتتتاریخ در ناپتتتذیر پایان و جاودانتتته
 فرماید: می علی

رَّبکمرَّبکرَّمن َّ(1559 ق:1416  3 ج مه کالب )می ا َّ؛الَنصرَّمضامرَّایلَّاه دیَّالصب 
 رسید. خواهد پیروزی و حق یاری میدانگاه به شود، سوار صبر  کمر بر سک هر

 از را همتتته ایتتتن و صتتتفحه و صتتتحنه زیبتتتاترین و استتتت تتتتاریخ پیتتتروزی تتتترین بزر  ربال،کتتت
 دارد. الهی آرمان و راه در صبوری

 دینی حمیت و غیرت
 و ایمتتتان مؤمنانتتته غیتترت  سرچشتتتم تابتتد. برنمی را نتتتاروایی و زشتتتتی و استتت غیتتتور متتؤمن
 غیتتره   فرمایتد: می علتی دارد، الهتتی هتای ارزش و پروردگتار و محبتوب بتتا هکت استت پیونتدی
 (265 :2   ،1378 م،کغررالح شر  و )ترجمه ایمان   الّرجِل 
 اند: نوشته غیرت معنای در

ََّّو ََّّالغیره  ََّّنفره  ه  َّکتَّطبیعی  ََّّون  لََّعن  حخ  ََّّحمبهوِبََّّامهرََِّّیفَّالغیرَّهکمشارَّب   الببری   )معمو َّ؛َلهه 
َّ(1347 :2 ج حا  بی

  ارکتتت در دیگتتتری تکمشتتتار از انستتتان هکتتت استتتت طبیعتتتی انزجتتتار و نفتتترت غیتتترت،
 دارد. محبوبش

یتده هتا پرده شتود، می وشمختتد هتا ارزش حتریم ببینتد هرگتاه متؤمن  هنجارهتتا شتود، می در
 یابد. می روا  الهی قوانین پانهادن زیر هنگام در وتکس و تفاوتی بی و شود می گرفته نادیده
یتتاروی _ عملتتی اقتتدام و گردانتتی روی زبتتانی،  هرگونتته بتته و آشتتوبد برمی  ایستتتد. می نتتاروایی رو
 اهللَ  ِاّن  دارد، دوستتت را یرتمنتتدانغ خداونتتد هکتت چترا شتتود می پروردگتتار محبتتوب ستتیک چنتین
ِحّ     (357 :7   ،1362 مه:کالح )میزان الغیور عباده ِمن   ی 

 استتتت؛ «دینتتتی غیتتترت» آن از فراتتتتر امتتتا استتتت، ناموستتتی غیتتترت غیتتترت،  گونتتت آشتتتناترین
 و تعمیتتق در نتتد،ک متتی دفتتاع آن از نتتد،ک متتی منتشتتر ستتتاید، می را «معتتروف» دینتتی غیرتمنتتد
گتتر و وشتتدک متتی آن تثبیتتت  و تجتتاوز رفتتتار، و نوشتتتار و گفتتتار بتته شتتود تجتتاوز معتتروف حتتریم بتته ا
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 ند.ک می ومکمح و تخطئه را درازدستی
 بتتا ببینتتد رکتتمن «سکهتتر از و هرجتتا و هرگتتاه» و نتتدک نمتتی تحمتتل را «رکتتمن» دینتتی غیرتمنتتد

 تتا و ایستتد می «رکتمن» مقابتل هستت، دینتی هتای آموزه در هکت متناست  و مناست  های روش
 نشیند. نمی پای از آن حذف و رفع
  امیرمؤمنتتتتان استتتتت. ناپستتتتند فعتتتتل و نتتتتاروا بتتتته رضتتتتا دینتتتتی، غیتتتترت فقتتتتر های نشتتتتانه از
 فرماید: می علی

ایض اخلکَّقوم ََّّبفعلَّالب  مَّفیهَّالد  َََّّلَّک ََّّعیلَّوََّمَعه  ََّّیفَّداخهل  ََّّامثهان َّباطهل  ََّّوَّالعمهلَِّاث   َِّاث 
ِریض َّ(390 :1386 الب غه  )،هجَّ؛بهَّال 
 بتوده آنتان میان ارک آن در هک است سیک همچون است خشنود گروهی ارک به هک آن

 گنتاه نخستت استت شتده  کتمرت گنتاه دو شتود وارد بتاطلی ارکت در سکهر و است
 باطل. و گناه آن به رضایت دوم و باطل به عمل

  بتتتود؛ اجتمتتتاعی و دینتتتی غیتتترت فقتتتر محصتتتول ربالکتتت و عاشتتتورا هکتتت استتتت آن حقیقتتتت
گتتر گتتر بودنتتد، شتتناس مسئولیت بگتتان،نخ ویژه بتته و جامعتته ا   رکتتتذ هتتا جرویک و هتتا انحراف ا
گتتر و شتتد می داده   حستتین امتتام داد. نمتتی رخ عاشتتورا نبتتود، دینتتی غیرتتتی بی و تفتتاوتی بی ا
  از فرمتتود: خوانتتد فرامی بایزیتتد بیعتتت بتته را امتتام هکتت مدینتته در مکتتح بتتن متتروان بتتا برختتورد در

لقتتاء و بوستتفیانا دودمتتان بتتر خالفتتت هکتت شتتنیدم ختتدا رستتول  بتته هکتتم فتتت  آزادشتتدگان _ ط 
گتتر استتت. حتترام _ بتتود هتتا آن از نیتتز ابوستتفیان هکتت پیتتامبر دستتت یتته ا  دیدیتتد متتن منبتتر بتتر را معاو

 :افیدکبش را مشکش
ََّّلقدَّفوالل یَّمنبهرَّعهیلَّاملدینههَّاهلَّرآه  ََّّجهد  واَّمهاَّیفعلهواََّفَلهم  ِمهر ََّّبهه،َّا  م  ََّّفهاب له  ِبنههَّالل  َِّبا 
یَد! ََّّیز ََّّزاَده  ارَّیفَّالل  َّ(323 :1381 حسی   امام سخنا  جام  )فرهنگَّ؛عذابا ََّّالن 
  ردنتتد،کن عمتتل فرمتانش بتته و دیدنتد جتتّدم منبتر بتتر را او مدینته اهتتل ستوگند ختتدا بته
  در را عتتتذابش خداونتتتد رد.کتتت گرفتتتتار یزیتتتد فرزنتتتدش بتتته را آنتتتان خداونتتتد رو ایتتتن از

 بیفزاید. آتش

یتته برنیتتاوری، دم و بنگتتری انحتتراف نخروشتتی، و ببینتتی گنتتاه  پتترورش را یزیتتدها و ها معاو
 سکت هتر دینتی فرهنگ در ند.ک می تقویت را ارانکخیانت و نااهالن و سازد می ربالک دهد، می
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 فرمود: رمکا پیامبر شود. می نامیده «ضعیف مؤمن» ندارد دینی غیرت
َّ ََّّاللَِّان  ََّّیهبغ   ََّّاملهالمن  هذیَّالضههعی   ،َّالدیههنَّال  ََّّقیهلََّلهه  ََّّمهاَّوََّلههه  ن  ََّّاملههالم  ههذیَّالضهعی   َّال 

؟َّالدیَنَّ ذیَّقاَل ََّله  َّ(324 :1361 االخبار  )معا،یَّ؛رکاملنَّعنَّالیهنیَّال 
 ضتعیف متؤمن پرستیدند دارد. نفترت او از و ندارد خوش را ضعیف مؤمن خداوند

 ند.ک نمی زشتی و رکمن از نهی هک سیک آن فرمود: یست ک دین بی

   فرمود: خود رجز در هک است الحسین اباعبداهلل حضرت خود عاشورا در غیرت مظهر
 علتتتی بتتتن   الحستتتین   َاَنتتتا
 

 الانثنتتتتتتتتتتتتی َان   آلیتتتتتتتتتتتت   
 ابتتتتتی عیتتتتتاالِت  احمتتتتتی 

 
 الّنبتی دین علی َامضی 

کترده  ام در برابتر ظالمتان ستر فترود نیتاورم، از خانتدان و  منم حسین فرزند علی! سوگند یاد 
 ارم.کنم و بر راه دین پیامبر خدا رهسد اهلل( دفاع می حریم پدرم )آل

 (560 :1381 ،حسین امام سخنان جامع )فرهنگ
 امتام ها لحظته آخترین در هکت استت استدی عوسجه بن مسلم عاشورا نبرد میدان غیرتمند

 فرمتود: بتود جتان نیمته هنوز هک او به خطاب و آمد بالینش به اسدی مظاهر بن حبی  همراه
 ای گفتت: و شتد کزدیتن او بته حبیت  و عوستجه بتن مستلم ای نتدک رحمتت را تو پروردگارت
 باد! کمبار و بشارت بهشتت تو! افتادن کخا به من بر است گران و سخت چه مسلم!
گتر گفتت: حبیت  دهتد. بشتارتت خیتر به خدا داد: پاسخ ناتوانی با مسلم  هکت بتود ایتن نته ا

 هکت گونته آن و بشتنوم را تتو وصتایای داشتتم دوستت پیوندم می تو به لحظات همین در هم من
 در را ختتویش تتتوان تمتتام مستتلم نم.کتت عمتتل هتتا آن بتته طلبتتد می متتا ایمتتانی و شتتیخوی پیونتتد
 ایتن یتاری بته را تتو نتدک رحمتتت ختدا گفتت: و ردک اشاره امام به و ردک جمع خویش انگشت

 (436 :5   الطبری، )تاریخ دهی. جان ابشکر در تا بمان پایدار نمک می سفارش مرد
ریتر قاتتل _ جتابر بتن ع ک هک بود گونه آن ماما یاران پافشاری و حمیت و دینی غیرت  بتن ب 
ضیر  گوید: می ربالک شهدای وصف در _ بود امام برجسته یاران از هک همدانی خ 

 زمتتتتانهم فتتتی متتتثلهم عینتتتتی َتتتترَ  لتتتم
 

 یتتتاَفع َاَنتتتا ِاذ الّنتتتاس فتتتی القتتتبلهم و 
 الوغتتتا لتتتدی بالّستتتیوف ِقراعتتتا   َاَشتتتّدَ  

 
تتتَل  َاال   مقتتتتارع   التتتّذمار یحمتتتی َمتتتن   ک 

َسرا   اَلّضرب و الَطمن صبروا قد و   ج 
 

 َنتتتتتتافع ذالتتتتتتک َاّنَ  َلتتتتتتو   نتتتتتتازلوا قتتتتتتد و 
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کتته متتن  چشتتم متتن ماننتتد آنتتان را در میتتان متتردم ندیتتد، نتته در روزگتتار خودشتتان و نتته آن گتتاه 
کوبنده ها  ترین ضتربه جوان بودم و به بلوغ نرسیده بودم، در هنگامه نبرد و رزم، شمشیرشان 

ک کند بایتد چنتین را داشت و هرگاه  سی غیرتمندانه از آبرو و حیثیت خود دفاع و پاسداری 
باشتتتد. آنتتتتان در مقابتتتل ضتتتتربات شمشتتتیر و تیتتتتر و نیتتتزه، شتتتتجاعانه استتتتواری و استتتتتقامت 

یدنتتد حتتتی وقتتتی احستتاس می می یتتارویی دیگتتر  ورز گریبتتان شتتدن و رو کتته دستتت بتته  کردنتتد 
 بخشد. سودی نمی

 (41 :5   ق، 1416 البحار، )سفینه
 هکت بتود غیترت همتین ستب  بته عاشورا صحنه مردان غیور هک دهد می نشان اعتراف نای

 جنگیدند. می سرسختانه و دلیرانه و نبود شهادت و زخم و خطر از پروایشان
 در عفیتتف بتتن عبتتداهلل دفتتاع در را حستتینی نهضتتت  ادامتت در غیرتمنتتدی بتتارز های نمونتته

یتارویی و الحستین اباعبتداهلل پایگتاه و مقتام از وفهک یتاد بتن عبیتداهلل بتا مبتارز مترد ایتن رو  ز
 چشتتتم _ وصتتفّین _ چتت  چشتتم _ جمتتل در را ختتتویش چشتتم دو عفیتتف عبتتداهلل دیتتد. بایتتد

یتتتتاد عبیتتتتداهلل مجلتتتس در وقتتتتتی امتتتتا بتتتود داده دستتتتت از _ راستتتت  امتتتتام بتتتته را وی اهانتتتت ز
 رسید. شهادت به سرانجام و ردک اعترا  و نیاورد تاب شنید حسین
یتاد بتن عبیتداهلل مقابل تمام غیرت و حمیت با شام و وفهک در نیز حسینی رغیو اروانک  و ز

 ردند.ک ستهکش و خوار را مغرور دشمن  رسواگری، و روشنگری با و ایستادند معاویه یزیدبن

 وحدت و همدلی و مواسات
 ها تفرقه  هم مگر و دیدند نمی «تن» و «من» هک بودند رسته خویش از چنان عاشورا، یاران

 شود  ها طلبیدن و ها دیدن محور «من» هک شود نمی آغاز جا این از ها درگیری و ها فاصله و
گتترد تعلقتتات از شتتدگان رهتتا و وارستتتگان و انکتتپا ربال،کتت در  انتتد زده حلقتته اباعبتتداهلل گردا
 گفتتتار، در وحتدت هتدف، در وحتدت نیستت؛ میانته ایتتن در افتتراق و نفتاق هکت استت همتین
 است. ساخته یگانه را یاران رهبری، در وحدت تر مهم همه زا و رفتار در وحدت
گتتر  گرفتتته را وفتتاق جتتای نفتتاق و پریشتتانی چنتتدگانگی، تقابتتل، شتتود، متترور مقابتتل  جبهتت ا
 بتتن شتبث استتت؛ شتمر ستتازی امکنا پتی در عمرستتعد و عمرستعد حتتذف پتی در شتتمر استت؛
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 و جتدل هتم بتا رهابا حاضران خیل حتی و فرماندهان و نیست هماهنگ سعد عمر با ربعی
 دارند. منازعه
 بیترون میتدان از را حستین بتزر  یتاور چهتار بتواند شاید تا آورد می نامه امان شمر وقتی
 و گرداننتتد می بتتاز دستتت تهی و ستتتهکش و ختتوار را او  همتتدل، و متحتتد بتترادر، چهتتار هتتر آورد،

 فشرند. می پای پیمان سر بر خویش امام با عالمانه و عاشقانه
 امتتام دعتتوت بتتا وقتتتی امتتام، شتتناس قرآن و زاهتتد و بتتازکپا یتتار استتدی، عوستتجه بتتن مستتلم
ی و خوانتد می رفتتن بته را همگان هک شود می مواجه  فرصتت و شرمستاری  پترده را شت  یکتتار
 گوید: می و خیزد برمی استوار و وهکبش شناساند، می خوف و خطر از رهایی

َّ َََّّاحنن  افارقهَّواللَّامهاَّ؟َکَّحقهَّا ادَّیفَّاللَّایلَّنعهَذر َََّّوملَّکعنهَّنه لیل  ََّّکال هرکاَّحهیت  َّیفَّس 
َّسههلحیَّمعههیَّنکههیَّلههوملَّاللَّوَّبیههدیَّقامئهههَّثبهه َّمههاَّبسههییَّاضههر مَّوَّرحمههیَّصههدهرهم
ََّّکدونَّباحل ارهَّلقذفَتم ََّّحیت  َّ(58 :4 ج ق  1385 ام  ک )حاریخَّ؛کمعَّاموت 

یم تتو همراهتی و همتدلی از دستت آیا  پیشتگاه در ای بهانته و عتذر هکت حتالی در بتردار
یم. یاله  در نیزه تا جنگیم می دشمنان با و شویم نمی جدا تو از خدا به سوگند ندار
گر و ستیزم می هست دستم در شمشیر تا ند،کبش دشمن  سین  با نباشد سالحی ا
 برسم. شهادت به تا ردک خواهم نبرد سنگ

یتتدادی هتتیچ در دهتتد می نشتتان فرجتتام تتتا آغتتاز از حستتینی نهضتتت  مطالعتت  هتتیچ در و رو
 امتام چشم در چشم همه شود. نمی یافت اختالف و چندگانگی و دوگانگی از نشان منزلی،
 است. امام الخطاب فصل و کمال و محور ها فعالیت و گیری تصمیم در و دارند خویش
 شتود. می هتم شتبیه رجزهتا گتاه هکت هستت امتام یتاران در چنتان صدایی کی و صدایی هم

 زبتتتان کیتتت از گتتتویی را هایشتتتان گفته  متتته هکتتت انتتتد یگانه و همتتتدل چنتتتان عاشتتتورا اصتتتحاب
 یتا ستخن کیت هکت استت آن شتگفت استت؛ سترزده تن کی از گویی رفتارها  هم و شنویم می

 و اندیشتته و راه یگتانگی همتین ستب  همین بته و شتتود می داده نستبت چنتدتن بته گتاه رفتتار،
 داران آینتته) استتت یتتافتنی توجیتته آن رارکتتت یتتا پتتذیرفتنی کیتت هتتر بتته انتستتابش رفتتتار، و گفتتتار
 (20 :2   ،1392 آفتاب،
 یگانتته چنتتان شتتهادت هنگتتام و رزم میتتدان در وفتتاداری، اعتتالم هنگتتام در ستتخنان نتتوع
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 ستتخن هتم همچتون هکت اند شتتده پیمتان هم و انتد ردهک رارکتت و تمتترین تتر پیش گتویی هکت استت
 نند.ک عمل و بگویند
 و همتدل نیتز انکتودک و زنتان ان،استیر اروانک نیست؛ بازکپا یاران رفتار در تنها ویژگی، این
ینت  حضترت های خطبه اند؛ یگانه  چته آن بتا ینهکست حضترت ستخنان ،لثتومک ام ،ز
 همته ها موضتعگیری است. تراویده حنجره کی از گویی نندک می بیان سیدالساجدین امام

 منتازل و شتام و وفتهک متردم و یزیتد و عبیتداهلل بتا وگو گفتت ساخت و بافت و همگون و همسان
 است. همسان اسارت اهر

 و ستتتازند می همتتدیگر ستتدر را ختتود جتتان گیرنتتتد، می پیشتتی هتتم از یتتاران نبتترد، میتتدان در
 بته اسدی عوسجه بن مسلم وصیت خوانند می بازیکپا و صبوری و مقاومت به را همدیگر
 نمک می وصیت حبی  ای گفت: وی به هک هاست نمونه همین از اسدی مظاهر بن حبی 

 بتا را او هکت ستوگند عبتهک ختدای بته داد: پاستخ حبیت  و باشتی او حامی و یاور جان پای تا هک
 (15 :4   تا، بی خوارزمی، الحسین )مقتل ردک خواهم یاری خود هستی  هم

 در همته دادن قترار رمتز و راز شتاید اند؛ خفته هم نارک در نیز کاین ،حسین همدل یاران
 باشد. همین ،سجاد امام اشارت به فاصله هیچ بی یاران دفن و هم نارک

 ایتن گتاه جلوه و مصتداق حستین یتاران و استت یگانگی و دلیکی وحدت،  آیین عاشورا،
 همدلی. و تاییکی

وشنگری  افزایی بصیرت و ر
 و ها زشتتی عاشوراستت؛ امام وصیت و دعوت انکار از یکی ر،کمن از نهی و معروف به امر
 نمود. و ستود را ها راستی و ها درستی و ردک تقبی  و ومکمح باید را ها پلشتی
 و ردنتتتدک متتتی رستتتوا را ستتتتم و بیتتتداد  چهتتتر امتتتام، ختتتود همچتتتون امتتتام، بین روشتتتن یتتتاران
 افزایی بصتتیرت و روشتتنگری در یتتاران و امتتام  شتتیو ردنتتد؛ک متتی تحستتین و ریمکتتت را هتتا معروف
 بود: چندگونه
 را روایتاتی ام،امت بتا ختویش فرهنگتی و معنتوی علمی، های پشتوانه و خود معرفی نخست

 پتدرش فاطمته، متادرش پیتامبر، فرزنتد او هک این گفت: می باز بود فرموده وی  دربار پیامبر هک
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 ایتتتن از بخشتتتی استتتت بتتتریک خدیجتتته اش جتتتده و شتتتهید حمتتتزه و جعفتتتر عموهتتتایش علتتتی،
یتتاروی بداننتتد هتتا مخاط  تتتا بتتود روشتتنگری  چتته بتتا بداننتتد دوستتتان و هستتتند ستتیک چتته رو

 اند. شده رهمسف و همراه سیک
َربن سیاه با وقتی شراف، منزل در یایی یزید ح   فرمود: شد مواجه ر

ا اَّبعدَّام  َّفهانَََّّالنها َّاّی  رفهواََّوََّّالِلََّّتتقهواَِّانَّمک  َََّّتع  لههَّاحله   ه  هی ََّّاِلَ ََّّوَّللَّاریضَّنک  هن  َّاههَلََّّحَن 
یلَّحممدَّبی  ََّّاالمرَّهذاَّبوالیهََّاو  ََّّهالال َِّمن  عیخ َسََّّماَّاملد  مََّلی  ینَّوَََّل  ائر وربَّالس  َّاحلج
هدوانَّو ََّّوَّالع  ََِّّان  َََّّابیهه   ههلَّوََّلنههاَّراهههکالَِّاال  نههاَّاحلج َِّبههِهََّّآتتههینَّمهاَّغیههرَّاآلنَّمکهرأی ََّّاَنَّکههَّوَّحبق 
َّ ب َّک  َّت  ََّّمک  َصِرف  َّ(120 :1374 رب  ک حا م ینه از علی ب  حسی  )سخنا َّ؛مک َّعنََّان 
 موجتت  باشتتد حتتق اهتتل دستتت در حتتق هکتت بپذیریتتد و بترستتید ختتدا زا !متتردم ای

 متتردم رهبتتری و والیتتت بتته پیتتامبر بیتتت اهل متتا و شتتد خواهتتد خداونتتد خشتتنودی
 و بوده مقام این مدعی ناحق به هک هستیم امیه( )بنی ها این از سزاوارتر و تر شایسته
گر و اند گرفته پیش در را خدا با دشمنی و فساد و ظلم راه همیشه  هکت راهی این در ا

 فعتال   و نشناستید را متا حق و نیدبگردا روی ما از و نیدک پافشاری اید گرفته پیش در
 از من است شده سکمنع شما های نامه دعوت در هک باشد آن از غیر شما خواسته
 نم.ک می مراجعت جا همین

 عمرستعد یاران مقابل، در و نندک می معرفی «علی دین» بر را خود عاشورا در نیز امام یاران
 والیت از و دانستند می هم مقابل نگرانهروش را جریان دو یعنی دانند. می «عثمان دین» بر را

 ردند.ک می حمایت و دفاع بیت اهل
 در عاشتتورا امتام وی. هتتای ناروایی و ها ستیاهی هتتا، نیرنگ و بتود دشتتمن معرفتی دوم تتهکن
 _ جوانتان و پیتران _ گتروه دو بتا برخورد در عراق به هکم از و هکم به مدینه از خود نهضت طول
 ختاطر در را او روایتات یتا کدر را ختدا رستول هکت پیتران بتا برختورد در داشتت؛ تبلیغتی  شیو دو

  دربتار هکت را روایتاتی نیتز گتاه و ردکت متی بیتان روایتات همتان بته اکات با را خود جایگاه داشتند،
 جتای بته جوانتان بتا برخورد در اما ردک می بازگو بود پیامبر زبان از ها آن ناشایستگی و امیه بنی
 شتتتیوه بتتتدین و گفتتتت می بتتتاز را دشتتتمن های زشتتتتی و هتتتا قتل حرافتتتات،ان روایتتتات، بتتتر یتتتهکت

 رد.ک می روشنگری
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 پتتای شتتیوه همتتین بتتر دشتتمن ستتداه بتتا وگو گفتتت در یتتا و ختتود رجزهتتای در نیتتز امتتام یتتاران
 و تبیتتین را امتتام موقعیتتت و شتتأن یتتا و گفتنتتد می بتتاز را امیتته بنی جنایتتات آنتتان فشتتردند؛ می

 ردند.ک می تحلیل
  گونتتته این دو هتتتر عاشتتتورا، میتتتدان رجزختتتوانی در عبتتتداهلل بتتترادرش و غفتتتاری عبتتتدالرحمن

 خواندند. رجز
 غفتتتتتتتار بنتتتتتتتو حّقتتتتتتتا   علمتتتتتتتت قتتتتتتتد
 

تتتتتتتتتتدف   و   َنتتتتتتتتتتزار بنتتتتتتتتتتی بعتتتتتتتتتتد ِخن 
ّجتتتتتتتتتتتتتتار معشتتتتتتتتتتتتتتر لنصتتتتتتتتتتتتتتربَن    الف 

 
 بّتتتتتتتتتتتار صتتتتتتتتتتارم غضتتتتتتتتتت    بکتتتتتتتتتتّل  

ودواَعتتتتتتتن   قتتتتتتتوَم  یتتتتتتتا   االحتتتتتتترار بنی ذ 
 

شتتتتتتتتتتتِرِفی   الخّطتتتتتتتتتتتار القنتتتتتتتتتتتا و باَلم 
کتته متتا بتتا قتتدرت تمتتام فّجتتار )بتتدکاران  نتتزار بتته درستتتی می بنی بنوغفتتار و خنتتدف و  داننتتد 

( بتا بیتت اهلکوبیم و از آزادزادگان )فرزنتدان پیتامبر و  ستمگر( را با شمشیرهایمان درهم می
 کنیم. شمشیر و نیزه محافظت و پاسداری می

 (611 ق: 1403 ،1   الشّیعه، )اعیان
 های اندیشتته  تخطئتت یتتابیم می حستتین مامتتا یتتاران های روشتتنگری در هکتت ستتوم  تتتکن

 و باطتتل ومتتتکح بتته بخشتتی مشروعیت و دفتتاع و گرایی  مرجئتته جبرگرایتتی، چتتون انحرافتتی
 و ها مجادلتتتته و ها خطبتتتته در هتتتتم و یتتتتاران رجزهتتتتای در هتتتم ویژگتتتتی ایتتتتن هکتتتت استتتتت اشتتترافی
 استت. مشتهود استیران اروانک همراهان دیگر و بریک زین  و سجاد امام های مناظره

  ستتور 26 آیته یزیتد یزیتتد، اخکت بته اباعبتتداهلل مطهتر ستر آوردن و استتیران اروانکت ورود هنگتام رد
 خوانتد! می الهتی  اراد را ربالکت در یتافتنش برتتری و ختود پیتروزی و نتدک می قرائت را عمران آل

ل خواند: می وقتی  ِعّز  ت   و تشاء َمن   کالمل تنزع و تشاء َمن   کالمل تؤتی کالمل کمال الّلَهم ق 
تتِذّلَ  و تشتتاء َمتتن   تت علتتی َک ِاّنتت الخیتتر کبیتتد تشتتاء َمتتن   ت   بتترای ستتجاد امتتام قتتدیر، شتتیء   َل ک 
 نتدک مجتاب را حاضتران و جمعیتت وشدک می قرآن به استناد با هم آن هک رکتف این ستکش
 فرماید: می هک خواند می را حدید سوره 23-22 آیات امام

ََّّاصههاَبََّّمهها ََِّّمههن  ََّّمکنفسههاَّالیفَّوَّاالرضَّیفَّمصههیبه  َّکَّیفَِّاال  ََّّتههاب  ََّّقبههِلَََّّمههن  ََّّنبرَاهههاََّان  َِّان 
تأسواَّیکلَّیسیرَّالِلََّّعیلَّکذال تفرحواَّوَّمکفاتَّماَّعیلَّال َّاتهاَّمِبهاَّال ََّّوَّمک  ََّّالل  ِحهب   هَّالی  َّک  َّل َ

َّ خ ال  َّ؛فلورَّحم 
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یتداد هتیچ  تتتابیک در هکت آن مگتر دهتد نمی رخ شتما زنتتدگی در و زمتین در ستختی رو
 بتر تتا هک است آن برای و است آسان خدا بر راک این است. گردیده ثبت آن از پیش
 نستازد. مغرورتتان ها آورده دستت و نشتوید انتدوهگین استت رفتته دستتان از چه آن

 ندارد. دوست را مغرور بنیان  بزر  خود خداوند

 عناصر و ها انگیزه تبیین شود، می دیده حسین یاران گفتار و رجز در هک چهارمی  تکن
 است، ناپذیری نصیحت و رحمی بی و قساوت روحیه داشتن و ربالک به دشمن درآمدن مؤثر
 نمود: بیان گونه این را آنان ناپذیری موعظه و سنگدلی سب  و انگیزه خود امام چند هر

زله َّقهد ِلئهه َّوَّاحلهرامََّمهَنََّّمکعطَیهاتَِّاحنخ َّمکقلههوبَّعهیلَّاللَّفطبه َّاحلهرامَّمهنَّمکبطهونَََّّم 
َّ(473 :1381  حسی  امام سخنا  جام  )فرهنگ
  در هایتان بخشتتتتش هکتتتت استتتتت آن از دهیتتتتد نمی گتتتتوش متتتتن ستتتتخنان بتتتته هکتتتت ایتتتن
  شتتما هتای دل بتتر ختدا و استت پرگشتتته حترام از هایتان مکشت و شتتده منحصتر حترام
 است. زده مهر

 و ردنتدک می اشاره دشمن قساوت و دنائت و پستی به خویش رجزهای در بارها امام یاران
نتاده شتمردند. برمتی را آنتان هتای انگیزه و ها ویژگی  رجتز در االنصتاری حارث بتن عت ک بتن ج 
 گوید: می خویش

نتتتتتتاد   َاَنتتتتتتا  الحتتتتتتارث ابتتتتتتن انتتتتتتا و ج 
 

کتتتتتتتتتتتتتث و بّختتتتتتتتتتتتتوار   َلستتتتتتتتتتتتتت     البنا
 ارثتتتتی و پرثنتتتتی حّتتتتتی بیعتتتتتی عتتتتن 

 
کتتتث الصتتعید فتتتی شتتلوی الیتتوم   ما

که هرگتز سستتی و پیمان  شناستم و بتر پیمتان ختویش  شتکنی نمی من جناده فرزند حارثم 
کتته ایتتن رجتتز اشتتاره بتته پیمان تتتا ریختتتن یگتتزار پتتای ختتواهم فشتترد  کوفیتتان  ختتونم بتتر ر شتتکنی 

گیجی اعتقادی( دارد.  )سداه دشمن( و خوار بودن )سستی و 
 (79 ،3   ق: 1392 الحسنه، باالعمال )االقبال

 ارانکتجنایت و عمرستعد وجتود پنهتان روشتنگرانه، گونه این خود رجز در نیز عمرو بن اسلم
 گوید: می و اودک می را ربالک

 یصتتتتتطلی ضتتتتتربی و طعنتتتتتی ِمتتتتتن   البحتتتتتر  
 

 یمتلتتتتتتتی نبلتتتتتتتی و ستتتتتتتهمی ِمتتتتتتتن   الجتتتتتتتّو   و 
ستتتتتتتتتتامی اذا   ینجلتتتتتتتتتتی یمینتتتتتتتتتتی فتتتتتتتتتتی ح 

 
 )المبّختل( المبّجتل الحاستد قلت  ینشتّق   
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یتتا از ضتتربات شمشتتیر متتن شتتعله شتتود و فضتتا از بتتارش تیرهتتایم لبریتتز و سرشتتار  ور می در
کته شمشتیر در دستت راست گتردد. آن می ختلگتاه  کنتد، قلت  حستود ب  ور یتا  تم درخشتش آغتاز 

 خودپسند و خودخواه را خواهد شکافت.
 (335 :1388 ربالست،ک در )آینه

 شخصتتتتیت و هتتتتا انگیزه از تصتتتتویری اذب،کتتتت بینی ختتتتودبزر  ورزی، بختتتتل حستتتتادت،
 است. شده تخطئه و طر  رجز این در هک است یارانش و عمرسعد
 یافتت، تتوان می را آنتان وجتودی فضتایل و تیشخصتی هتای ویژگی یتاران، ستخنان مترور بتا
 است. آنان خصائل و فضایل بیانگر نیز آنان سیرت و کسلو هک گونه همان

 گیری نتیجه
 و بتازکپا و مخلتص صحابه و یاران شناخت بدون آن ابعاد و حسینی عاشورای شناخت
 هتتای ویژگی و فضتایل کدر و شتتناختی چنتین بتته رستیدن بتترای نیستت. نکتتمم وی صتدیق
 اباعبتتتتداهلل یتتتتاران ستتتتخنان رد.کتتتت تحلیتتتتل و تبیتتتتین را آنتتتتان ستتتتخنان و رجزهتتتتا بایتتتتد یتتتتاران

 و معتتتتتروف مطلتتتتتوِب  استتتتلوب و هتتتتتا روش هتتتتم و روشتتتتتنگری های شتتتتیوه هتتتتتم ،الحستتتتین
 ابعتتاد و فضتتایل عاشتتورا، یتتاران رفتتتار و کستتلو ایتتن جتتز رد.کتت خواهتتد روشتتن را رشناستتیکمن

 سازد. می مشخص و آفتابی بیشتر را ربالک عظمت و وهکش و نمایاند می را آنان شخصیت
 ماننتتد یتتاران وجتتودی دیگتتر ابعتتاد دربتتاب عاشتتورا، عرصتته پژوهشتتگران شتتود می پیشتتنهاد

 با آنان  رابط امام، با یاران رابطه یاران، تعالی و پرورش و جذب در امام های روش ها، انگیزه
 بپردازند. مطالعه و شپژوه به زمینه این در موضوعات دیگر و یاران تبارشناسی دشمن،
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