
 های نهضت حسینی یباییز

 *روح اهلل شریعتیاالسالم والمسلمین  حجت

 اشاره

تردید، یکی از رموز های نهضت حسینی است. بیرو، در باره زیباییبحث پیش

هایی است که آن را جاودانه کرده است. اگرچه حادثه این نهضت، زیباییماندگاری 

های چند هم داشته، اما نگریستن به این واقعه تاریخی از منظر امام کربال نازیبایی

آموز و هایی است که همگی درسگر زیباییو اهل بیت بزرگوارش، جلوه حسین

یی و بیان انواع آن، نهضت حسینی را ساز است. در این نوشتار، ضمن تعریف زیباانسان

دهیم و به ترسیم از سه منظر: نیت زیبا، سخن زیبا و عمل زیبا مورد بررسی قرار می

 پردازیم.های هر یک میزیبایی

 تعریف زیبایي

 گرفته شده و ی شایسته، نیکو، پسندیده، درخور و جمیلازیبا به معن  از کلمه ،زیبایی

که همراه اند دانستهای ایی را عبارت از نظم و هماهنگیزیب . برخیحالتی است نسبی

عالی انسان را تحریک  عظمت و پاکی در شیء وجود دارد و عقل و تخیل و تمایالت

  1آورد.در انسان پدید میرا لذت و انبساط  کرده،

 انواع زیبایي

در به طور کلی، دو گونه زیبایی ظاهری یا محسوس و باطنی یا معقول وجود دارد. 

نیز به دو گونه زیبایی ظاهری و باطنی اشاره شده است. امام  روایات معصومین

يَرهُِ»فرمود:  علی ر ُالسَّ ُُحسُن ُالباطِن ُالَجماُل ُو ُالصورِة ُُحسُن ُالظاِهِر زیبایی  2؛الَجماُل

                                                
 * عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 .1767، ص 2ش، ج 1371فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،  . معین، محمد،1
 .416، ص 1ش،  ج 1375، اوّلالحدیث، چاپ   دارشهری، محمد، میزان الحکمه، قم: انتشارات محمدی ری .2
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توان سان، میبدین.« ظاهر، خوبی صورت )ظاهر( است و زیبایی باطن، نيکی سيرت است

 تقسیم نمود: زیبایی را چنین

 . زیبایي ظاهری:1

یکی از اقسام زیبایی، زیبایی ظاهری است. این نوع زیبایی، با حواس ظاهر قابل درک 

گانه است: حسّ ترین ابزار فهم زیبایی ظاهری، حواس پنجباشد؛ به بیان دیگر، مهممی

شامه، بینایی، سیمای زیبا؛ شنوایی، صدای زیبا؛ چشایی، طعم و مزه زیبا؛ المسه و 

 سازند. ظرافت و بوی زیبا را عیان می

 . زیبایي باطني:2

شود؛ بلکه با عقل و نور باطن قابل درک این نوع زیبایی، با حواس ظاهری درک نمی

است. به بیان فیض کاشانی: حسّ ششم انسان که از آن به: عقل، قلب و یا نور تعبیر 

 1است.گانه و مختص انسان تر از حواس پنجشده است، قوی

همچنین، زیبایی ممکن است در گفتار، کردار یا صفات آدمی باشد؛ گفتار زیبا مانند 

گیری سخنان حکیمانه و آیات قرآن؛ کردار زیبا مانند جهاد در راه خدا و دست

روایاتی که ، شجاعت، تقوا، کرم، و اخالق. دامنی پاکدرماندگان؛ و صفات زیبا مانند: 

که  اند، فراوان هستند؛ از جمله: حدیث پیامبرقرار دادهزیبایی باطنی را مد نظر 

ُ»فرمود:  ُبالحقِّ ُالقوِل َُصواُب و یا حضرت فرموده: « زیبایی، گفتار حق است. 2؛الَجماُل

ُلساِنه» ُِفصاَحُة جِل ُالرَّ نیز  امام علی« زیبایی مرد، به فصاحت زبانش است. 3؛َجماُل

ُِحلُمهُُ»فرمود:  جِل ُالرَّ َجماُلُ»و یا فرموده: « یی مرد، به بردباری او است.زیبا 4؛َجماُل
َُوَرُعهُُ ُالعارُِ»و « زیبایی مرد، به خودداری او از گناه است. 5؛الُمؤمِن ُب َُتَجنُّ ُالُحِرّ  6؛َجماُل

                                                
 .13، ص 8تا، ج ؛ قم: انتشارات جامعه مدرسین، بیالمحجة البيضاءفیض کاشانی، مال محسن،  .1
 .416، ص 1میزان الحکمه، پیشین، ج  شهری، محمد،محمدی ری .2
 همان. .3
 همان. .4
 همان. .5
 همان. .6
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زیبایی عالم،  1؛َجماُلُالعاِلِمَُعَمُلُهُِبِعلِمِهُ»و همچنین « زیبایی آزادمرد، دوری از عار است.

  «عمل به علمش است.

ها، از نگاه هر انسانی زیبا است، مانند: کمک به اسیران جنگی، برخی از این زیبایی

گان و ایمنی دادن به زنان و کودکان؛ اما  زدهمداوای مجروحان، عدم تخریب منازل جنگ

کنند؛ زیبایی مناجات با خدا، از ها هستند که تنها مؤمنان آنها را درک میبرخی زیبایی

های باطنی بیشتر بر ترویج زیبایی اهتمام معصومیناین نوع است. به هر حال، 

 های باطنی توجه دارند. به قول سعدی:است. از این رو، روایات بیشتر به زیبایی

 صورت زیبای ظاهر هیچ نیسـت 
 

 

 ای بــــرادر ســــیرت زیبــــا بیــــار 
 

 نـازنین دیر و زود این شکل شـخص  
 

 

 خاک خواهد گشت و خـاکش هـم غبـار    
 

 های نهضت حسينيزیبایي

برای آشنایی با عمق زیبایی حادثه عاشورا الزم است آن را از سه جهت مورد بررسی 

، اصحاب و اهل قرار دهیم؛ ابتدا نیت پدیدآورندگان نهضت، اعم از امام حسین

آفرینی تفصیل، رفتار و نقشآنگاه به، سپس سخنانی که از آنان به جای مانده و بیت

 نماییم.آنها را بررسی می

 ـ نيت زیباالف

نیت، در زیبایی عمل نقش مهمی دارد و جزئی از زیبایی عمل است. مسلماً اگر 

بخواهیم گفتار و رفتار را به نهایت زیبایی برسانیم، باید همراه با نیت زیبا باشد. صرف 

کافی نیست؛ چه بسا فردی نادان یا کودکی ناخواسته  زیبایی ظاهری رفتار یا گفتار،

شود که خود بر خوبی آن آگاه نیست و بدون نیتِ انجام عمل نیک،  مرتکب عملی می

آن را انجام داده است. به طور کلی، عقل، رفتار و گفتار زیبا را زمانی نیکو و پسندیده 

 داده باشد. دانند که فاعل با آگاهی بر فعل خود، آن عمل را انجام می

                                                
 همان. .1
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قیام  هدف از اگر اماممسلماً هدف عاشوراییان، مورد تکریم عقل سلیم بوده است. 

 هدف از حسین امام .ودبزیبا نا، قرار داده بود و قدرت خود را کسب حکومت

و اصالح امت  سنتو نهی از منکر، احیای دین  و نهضت خویش را امر به معروف

ُ»فرماید:  دانسته و می ُِلَطَلِبُِاّنىَُلم َُخَرجُت ما ُإَنّ ُو ُلظاِلما  ُو ُلُمفِسدا  ُو ُلَبِطرا  ُو أخُرجُأِشرا 
يُدُأنُآُمَرُِبالَمعروِفُوُأنهىَُعِنُالُمنَكِرُوُأسيُرُِبسيَرةَُُجّدىُوُأبى.   1«اْلصَلِحُفىُُامِةَُجّدىُُار

شهر گذرانی و نه برای فساد و ستمگری از من نه از روی خودخواهی و یا برای خوش»

ام  بلکه هدف من از این سفر، امر به معروف و نهی از منکر و خواسته ؛خود بیرون آمدم

و راه از این حرکت، اصالح مفاسد امت و احیای سنت و قانون جدم، رسول خدا

 «.است طالبو رسم پدرم، علی بن ابی

کرده است.  طلبی و فساد را از قیام خویش نفیامام در این فراز، هر گونه شائبه قدرت

از طرفی، نیت ایشان خیرخواهانه بوده است؛ یعنی اصالح امت و احیای سیره 

. نیت خالص برای خدا، یعنی قیام خالصانه برای و امیر مؤمنانپیامبر

 « تنهایی  برای خدا به پا خیزید.دو دو وبه 2؛أنَُتُقومواُِللِهَُمثَنىَُوُُفرادا»پروردگار؛ 

مسیر به دنبال اصالح نیت همراهان و پاالیش برخی افرادی  از ابتدای امام حسین 

که « زباله»اند. به همین دلیل، در منزل اند نیز بودههای دنیایی همراه ایشان شدهکه با نیت

قاصدی خبر شهادت مسلم را آورد، امام آن را مخفی نکرد و به او فرمود که بگوید تا 

ُمنكمُاْلنِصراُفَُفلَينَصِرف،َُليَسَُعليهُِمّناُمَُ»همه بشنوند. آنگاه تصریح فرمود که:  نُأَحبَّ
 بیعتى ما طرف از و است آزاد برگردد، بخواهد من یاران شما از یک هر 3؛ِذماٌمُ

 «.نیست برگردنش

                                                
 .188، ص 1ق، ج 1413، اوّلمؤسسه آل البیت، چاپ قم: حمد، مقتل الحسین، اخوارزمی، موفق بن . 1

 .46سوره سبأ، آیه . 2

هر که دوست : »418، ص 5ق، ج 1384طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، بیروت: دار إحیاء التراث العربی،  .3
 «عهده افراد نیست. دارد برود، برود؛ تعهدی بر
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توانید از  ای را از امام جدا کرد. شب عاشورا هم به اصحاب فرمود: میهمین خبر، عده 

فرماید: از شب به هالل بن نافع میچنانکه نیمه 1تاریکی شب استفاده کنید و بروید؛

کند و حضرت تاریکی شب استفاده کن و برو. اینها با من کار دارند؛ اما او التماس می

 2دهد که همراهش بماند.مینیز اجازه 

 ـ سخنان زیباب

؛ سخنانی که زیبایی مرحله دوم زیبایی قیام عاشورا، سخن نیکو و پسندیده است

، حتی غیر مسلمانان را نیز به تحسین واداشته است. در اینجا بایسته است اش محتوایی

 کنیم:به چند نکته اشاره 

شده که گویندگان آن  ها و در حالی بیان ها با هدف هدایت انسان . این سخن1

آید. معموالً با تصور چنین حالتی،  شان میاند تا ساعتی دیگر مرگ به سراغ دانسته می

تواند سخنی از روی اندیشه  گیرد و نمیاضطراب تمام وجود فرد را فرا میدلهره و 

بگوید؛ چه رسد به اینکه سخنانی با محتوا بر زبان جاری کند. غالب افرادی که در 

 اند. اند، جمالت کلیدی، گویا و پرمحتوایی را بیان نموده نهضت حسینی نقش داشته

اشد، باید مخاطب دارای شرایطی باشد؛ وگرنه . برای آنکه سخن بر شنونده تأثیرگذار ب2

تأثیر است. یکی از دالیلی که سخنان حضرت در کوفیان مؤثر نبود، این بود که شکم بی

ُُبكٌمُُعمٌىُ»به بیان قرآن:  3«.ُاْلَحَراِمُُُِمَنُُُُبُطوُنُكْمُُُمِلَئْتَُُفَقْدُ»آنان از حرام پُر شده بود؛   4؛ُصٌمّ

اند؛ به بیان دیگر، مشکل از گیرنده سخن است که و اللیعنی چنین کسانی کر و کور 

  5گذارد.سخن حق بر آنها تأثیر نمی

                                                
 فَاتَّخِذُوهُ غَشِيَکُمُ قَدْ اللَّيْلُ هَذَا ذِمَامٌ مِنِّی عَلَيْکُمْ لَيْسَ حِلٍّ فِی جَمِيعاً فَانْطَلِقُوا  لَکُمْ  أَذِنْتُ قَدْ  ِِنِّی : »419همان، ص  .1

 .« ...خَيْراً  اللَّهُ  جَزَاکُمُ بَيْتِی أَهْلِ مِنْ رَجُلٍ بِيَدِ رَجُلٍ کُلُّ لْيَأْخُذْ وَ جَمَلًا

 .154ش، ص 1364سید بن طاووس، اللهوف، منشورات الرضی، چاپ دوم، . 2
 .154، ص 65ق، ج 1403، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، األنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 3
 .177و  18سوره بقره، آیه  .4

بیان « مامه»تفصیل برای صحابی خویش، پس از آنکه صفات متقین را به . امام علی194نهج البالغه، خطبه  .5
و هکَذا یَصنَعُ »فرماید: کند. حضرت می نماید، وی با فریادی از سویدای دل، جان به جان آفرین تسلیم میمی

 «کند.؛ مواعظ بلیغ، با اهلش چنین میالمَواعِظُ البالِغَةُ بِأهلِها
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گردد؛ یعنی محتوای غنی، افراد را به محتوای آن بر می ،سخنو زیبایی هر ارزش . 3

دهد، از این رو، سخن لغو و بیهوده هیچ ارزشی ندارد؛ سخت تحت تأثیر قرار می

آن قدر پرمحتوا و زیبا بود  ه باشد. سخنان امام حسینزیبایی ظاهری داشت هرچند

 که حتی در ذهن برخی از دشمنان نیز تأثیر گذاشت. 

که از فرد کاملی که خود بدان عمل بیشتری دارد ر و زیبایی اث آنگاه ،سخن نیکو. 4

شدت ها را بهانسان کند، صادر شود. از همین رو است که سخنان امامان معصوم می

 دهد. تأثیر قرار میتحت 

 ـ رفتار و عمل زیباج

مراتب از نیت و گفتار برتر است. در اینجا به زیبایی عمل، حاکی از زیبایی درون و به

 کنیم. های عملی اشاره میبرخی زیبایی

 . انس با خدا1

با خدا است که در قالب نیایش و رفتار  های کربال، اُنس امام حسینیکی از زیبایی

با خدا انس دیرینه داشت؛ چنانکه فرازهای دعای عرفه  ورت گرفت. امامعاشقانه ص

شناخت و به همین حضرت، حاکی از آن است. آن امام بزرگوار، خدا را در حدّ اعال می

کرد و در برابر قضا و قدر الهی تسلیم خوبی درک میجهت، لذت مناجات با خدا را به

ُلُِ»بود؛  ِذىَُليَس ُالَّ ُِلّلِه ُماِنٌعُألَحمُد ُلِلَعطاِءِه َُو ُداِفٌع  خـدایـى خـاصّ سـتـایـش، 1؛َقضاِءِه

 و عطایش، بخشش براى نه و جلوگیرى حکمش، و قضا بـراى نـیـسـت کـه اسـت

 «مانعى.

َُتعِجيَلَُماُ»فرماید: یا در فراز دیگر می ِخرُِلىُِفىَُقضاِءَنَُوَُباِرنُِلىُِفىَُقَدِرَنَُحّتىُلُاِحبَّ
ُ َُو رَت لَتُأخَّ َُعجَّ َُما  و خوش در تا ساز مبارک و خیر من بر را قَدَرت و ؛ قضالُتأِخيَر

 زودتر را آنچه و ندارم دوست زودتر ،من بر خواهى مى دیررا  آنچه ،مقدراتت ناخوشِ

 «نباشم. مایل دیرتر ،خواهى مى

خواهد چنان حالت رضایی در او ایجاد شود که هر چه خدا آن حضرت از خدا می

های ای در صحبتکند، همان را دوست داشته باشد. از این رو، نارضایتی و گالیهمقدر 

                                                
 الجنان، دعای عرفه.قمی، شیخ عباس، مفاتیح  .1
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إلهىُأنَتُ»بیند؛ شود و انجام همه چیز را به دست توانای حق میایشان مشاهده نمی
ُِشّدهٍُ َُكرٍبَُوَُرجاِيىُِفىُُكلِّ  و سختی، هر در من وثوق محل تو! پروردگارا 1؛ِثَقتىُِفىُُكلِّ

 «باشی.می مشکلی هر در امیدم

مناجات با خدا در میدان جنگ، در حالی که فرد، امیدی به زندگی دنیایی ندارد، زیبا  

زمزمه تالوت قرآن و به همراه اصحاب تا سحرگاهان، و راز و نیاز بیداری شب .است

 پس از آنکه پیامبر 2انگیز است.بسیار دل نیز رسیدها به گوش میکه از خیمه نیایش

َُسبايا»فرمود:  حسین به امام َُوَُيراُهنَّ ُاللَهُشاَءُأنَُيراَنَُقتيَل  إنَّ خدا خواسته تو را  3؛َِ

زیرا همه  ؛نس با خدا را در رفتار هم نشان داداُ امام« شده و زنان را اسیر ببیند.کشته

 چیز را برای حق تعالی در طبق اخالص گذاشت و از همه آنچه داشت، گذشت.

 جنگ. نماز در ميدان 2

رابطه انسان و خدا اگر تنها در ظاهر نباشد و با معرفت الهی و از صمیم قلب صورت  

ای عاشقانه و زیبا است و در این میان، نمازی که ستون دین است، بهترین  گیرد، رابطه

 های نماز، در هنگامه جنگ است. رابطه با معبود است و یکی از زیباترین جلوه

دوست دارم نماز ظهر »عرضه داشت:  ورا به امام حسینظهر عاش ،ابوثمامه صیداوی

خدا تو را از » :کنند کهنیز دعا می امام« را با شما بخوانم و سپس کشته شوم.

ای نزد خدا دارند که آن حضرت برای  مگر نمازگزاران چه رتبه 4«.نمازگزاران قرار دهد

 و این ؟کندشود، چنین دعا می شهید می فردی که تا لحظاتی دیگر در رکاب حسین

دیدگان دشمن، در حالی که زهیر و سعید خود را سپر نمازخوانان  یگونه، جلو

شود. پس از نماز، سعید آن قدر تیر خورد که بر زمین افتاد و به  اند، نماز اقامه می کرده

؟آیا ما تا این حد حاضریم برای اقامه نماز هزینه دهیم 5شهادت رسید.

                                                
 .4، ص 45، پیشین، ج األنوار؛ مجلسی، محمدباقر، بحار 425، ص 5طبری، تاریخ طبری، پیشین، ج  .1

 .120سید بن طاووس، اللهوف فی قتلی الطفوف، پیشین، ص . 2

 .364، ص 44، پیشین، ج األنوار؛ مجلسی، محمدباقر، بحار 65همان، ص  .3
 .439، ص 5ج طبری، تاریخ طبری، پیشین،  .4
 .136. سید بن طاووس، اللهوف فی قتلی الطفوف، پیشین، ص 5



 ق 1435الحرام و صفرالمظفر توشه راهیان نور؛ ویژه محرم ره ■ 144

 وفاداری. 3

دار سپاه، به منزله ستون سپاه است و سقوط پرچم، مساوی است با ضعف سپاه. پرچم
باوفاترین فرد داد که تا آخر در احتزاز باشد؛ مانند دست از این رو، باید آن را به 

وفاداری این علمدار کربال را تحسین نمود؛ نیز که حتی دشمن  حضرت ابوالفضل

و پرچم را تا آخر نگه داشت. نمونه دیگر  1ه شمر را رد کردنامچنانکه ایشان امان

کنار نهر آب رفت، تشنگی  ،ست که وقتی برای آوردن آبا آنجا وفاداری ابوالفضل
او را واداشت تا ناخودآگاه کفی از آب بردارد؛ ولی آن را فروریخت تا قبل از حسین و 

هر یک از اصحاب نیز ضربات شمشیر را بر جان خریدند و  2آب نخورد. اهل بیت

روشنی ثابت نمودند. شب عاشورا زمانی که اصحاب گمان کردند وفاداری خود را به
دارند که اگر هزار ماند، با اعتقادی راسخ اعالم میشاید زینب تصور کند حسین تنها می

ها، این صحنه 3دارند.بار کشته شوند و سپس زنده گردند، دست از حسین بر نمی

 د.ندههایی است که در حادثه عاشورا رخ میزیباترین زیبایی

 صبر در بال. 4

بسنجد و این، سنت الهی است که هر  آنان راات قدم بتا ث دآزمایمیها را خداوند انسان
، آزمایش الهی یهااهیکی از رتر است. کس ایمانش بیشتر باشد، آزمونش سخت

ه شده دانستصبر به منزله سر برای ایمان  ،صبر است. در مکتب اسالمآزمودن انسان به 

چه نیکو از پس این  ،ویژه زینب کبریبه ،و اهل بیتش امام حسین 4.است

 ند.برآمدبزرگ امتحان 

 مـن  دهـم، ایـن هـم سـر    گفتم اگر سـر مـی  
 

 

 
 

 دهـم، ایـن حنجـر مـن    لب تشنه حنجر مـی 
 

 دهـم، ایـن اصـغر مـن    ماهه اصـغر مـی  شش
 

 

 
 

 دهـم، ایـن پیکـر مـن    صــــد پاره پیکر می
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با شهادت  و را هدیه کرد شطفل شیر خوارعلی اصغر علی اکبرش را فدا کرد،  امام

ها نفر از ده و سنگ و شمشیر بر بدن مطهرش وارد شد ،برادر نیز کمرش شکست

و  صبر نموداما در برابر همه این مصائب، عاشقانه  ؛قطعه شدندخاندان و یارانش قطعه

 از زیبایی کربال را به نمایش گذاشت. یصحنه دیگر

 آزادگي. 5

 یادرونی افراد را از قید و بندهای دین آمده است تا های الهی است. آزادگی، از نعمت

ُ» ؛همین استرسالت پیامبران نیز اساس  .دنجات دهبیرونی  َُعنُهم َُوُِلَيَضُع إصَرُهم
ُاّللتىُكاَنتَُعَليِهم. برد و از اسارت و قید و نفس انسان از آزادگی لذت می 1«اْلغَلَل

دشمن را نیز به آزادگی سفارش کرد.  بند، در رنج است. از این رو است که امام

بىُُسْفياَنُِإْنَُلْمَُيُكْنَُلُكْمُدُياُشيَعَةُآَلُ: »ودفرمخطاب به کوفیان  امام حسین
َ
يٌنَُوُُكْنُتْمُأ

اُفىُُدْنياُكم ْحرار 
َ
ُأ َُفُكوُنوا ُاْلَمعاَد اگر دین ندارید و از  !ای پیروان آل ابوسفیان 2؛لَتخاُفوَن

یعنی اگر دین و مرام مرا هم قبول  «.تان آزاده باشیدترسید، پس در دنیای معاد نمی

ه آنان را درس آمده بود ک آزاد از همه تعلقات. امام ؛خود را آزاد کنیدندارید، 

ُوُالَحياَةَُمَعُالّظاِلميَنُاّلَُبَرما.» آزادگی بیاموزد؛  3«إّنىُلُأَرىُالَموَتُاّلَُسعاَدة 

شود، گاه از بیرون و توسط دیگری؛ هر چه تعلقات گاه به دست خود انسان ایجاد می

ستمکاران ها را از هر گونه قید و بند آمده تا انسان باشد، قید و بند است و امام

بد نیست، بلکه تعلق داشتن به آنها بد است؛ به بیان دیگر، اینها همه  برهاند. دارایی دنیا

داشتن به دنیا « تعلّق»مذموم است، انسان است؛ آنچه زندگی و الزمه  های الهینعمت

 .ز قید تعلق آزاد شداباید چیز اندکی باشد. برای رسیدن به کمال انسانی،  هرچند؛ است

 همّت آنم که زیر چـرخ کبـود   غالم
 

 زِ هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 
 

 خور و خواب و خشم و شهوت
 

 شــغب اســت و رنــج و ظلمــت    
 

 بنـد شـهوت بـه در آی   تو ز پـای 
 

ــت     ــران آدمیــ ــی طیــ ــا ببینــ  تــ
 

                                                
 .157سوره اعراف، آیه  .1

 .49، ص 45 پیشین، ج، بحار األنوارمجلسی، محمدباقر،  .2

 .404، ص 5طبری، تاریخ طبری، پیشین، ج  .3



 ق 1435الحرام و صفرالمظفر توشه راهیان نور؛ ویژه محرم ره ■ 146

خواست کوفیان  امام می شود. از این رو،ها ایجاد میقید و بند بیرونی، توسط حکومت

خواست  پنداشت، رها کند. او میانسان فاسدی که همه را برده خود میرا از سلطه 

مردم آزادانه راه و منش زندگی خود را انتخاب نمایند و آزاد فکر کنند.

 جوانمردی. 6

از لحظه دیدار دشمن، رسم  در عین دشمنی، رعایت جوانمردی زیبا است. امام

با دشمن، زمانی بود که حرّ با هزار  جوانمردی را رعایت کرد؛ اولین دیدار امام

دستور دادند که به  سوار با آن حضرت مواجه شد. همه سپاه حرّ تشنه بودند و امام

جوانمردی، صحنه دیگری از زیبایی است که در حادثه  1سربازان دشمن آب دهند.

گیرد. این در حالی است که آن سوی صحنه، آب را به روی کودکان و کربال شکل می

 ها را به نمایش گذاشتند.زنان بستند و بدترین نازیبایی

 . حمایت و تبعيت از امام7

وارد معرکه  اند نگذارند حتی یک نفر از خاندان اماماصحاب قرار گذاشتند تا زنده

شان بوده، شود و هر یک هنگام جان دادن خوشحال بودند که سرشان بر بالین امام زمان

 شده و بعضی به این هم راضی نبودند و از امامشان راه لبخند رضایت امام بدرقه

حتی بر بالین  پرسیدند: آیا به عهدم با شما وفا کردم؟ و این نیز زیبا بود که اماممی

خدا در قیامت رویت را سفید »غالم سیاه هم حاضر شدند و دعایش کردند که: 

ه خود، یعنی علی اکبر، ترین فرد ببه نزدیک چقدر زیبا است که امام 2«گرداند.

فقط به رضای الهی توجه دارد و همه  و زیباتر اینکه حسین 3دهد اجازه میدان می

سازد. چه زیبا است که نوجوانی به نام قاسم با التماس از چیز خود را فدای محبوب می

خواهد تا در راه حمایت از دین و امامش به میدان رود؛ اگرچه لباس رزم  عمویش می

های پاره پاره بزرگ است، اما او همچون شیر وارد میدان شده و با اینکه بدن بر تنش

تر نگرد و آن را از عسل شیرینشهدا را دیده، ولی چون به مرگ با دیده دیگری می
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و دین  حمایت از امام 1شود.داند، بدون هیچ ترس و اضطرابی وارد میدان می می

  جلوهبخشد. د و ایمان راسخ به انسان میخدا با نیت خالص، قدرت واال، نگرش بلن

او  کردند وم را قطع شهاقمر بنی یاهوقتی است که دست دیگر این حمایت،زیبای 

ُقَُإُواللِهُ: »خواند رجز می ُيَُعُتَُطُن ُموا ُاُُنُّإمينى، ُى َُعُبَُأحامى ُدينىدا  ُصاِدِقُن ُإماٍم َُعن َُو ،
اگر دست مرا قطع کردید، از دین و مرام و امام خود دست  ،به خدا قسمیعنی  2؛الَيقينى

« دارم.بر نمی

 عزت. 8

های ییاز زیبادر عین شکست ظاهری نیز  و خاندانش،یاران و  حسینمندی عزت

ُِمنُكمُ»فرماید: است؛ آنجا که میاین نهضت  ليِلَُوُلُأِفُرّ لَُواللِهُلُُاعطيُتمُِبَيدىُإعطاَءُالذَّ
َلِةَُوُ»و یا فرمود:  3«الَعبيِد.ِفراَرُ ِةَُوُالذِّ عىَُقدَُرَكَزَُبيَنُاثَنَتيِنَُبيَنُالِسلَّ عىُبَنُالدَّ ُالدَّ َالَُوُأنَّ

ةَُيأَبىُاللُهَُوَُرسوُلُهَُوُُحُجوٌرُطاَبتَُوَُطُهَرت. پذیرش حکومت یزید، ذلتی « َهيهاتُِمّناُالِذلَّ

يَنَُوُ» :امام علیبه قول بود که مرگ در برابر آن عزت بود.  الَموُتُفىَُحياِتُكمَُمقُهور
يَنُ « مرگ، در زندگی با ذلت، و زندگی، در مرگ با عزت است. 4؛الَحياُتُِفىَُموِتُكمُقاِهر

عزت یافته ناپذیری آنان که به وجود حسیننمایشی بود از شکست ،شب عاشورا

الَموُتُأولىُِمنُُركوِبُ» بیتِهیچ اظهار عجزی از اینان در تاریخ دیده نشده است.  بودند.
مرگ، بهتر از عار و ننگ، و عار و ننگ، بهتر از داخل  5؛العار،َُوُالعاُرُأولىُِمنُُدخوِلُالّنار

گرایی است. همین عزت گر نشان، «شدن در آتش است

 فداکاری و ایثار. 9

از هر چه داشت، گذشت؛ برای رضای خدا از کودک خردسال، جوان  امام حسین

وفاترین یاران خویش بوب، فرزندان برادر و خواهر، اهل بیت و نیز از بهترین و بامح
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 و ماندنبرای زنده بودن راهی رفتن  دو چه زیبا است که اصحاب در .چشم پوشید

. جلوه دیگر زیبایی برگزینند ،، ماندن را که نشان وفا و ایثار استبرای پاره پاره شدن

گرفتند. زیباترین به میدان جنگ، از یکدیگر پیشی میبرای رفتن  کربال آنجا است که

گر باشد که فرزندش زیر ضربات شمشیر جان  فداکاری، زمانی است که مادری نظاره

فرستد، بگوید: چیزی را که در راه  دهد و آنگاه که دشمن سرش را برای مادر میمی

زیبا است ایثار خواهری که دو فرزندش در راه برادر قطعه  1گیرم. خدا دادم، پس نمی

کند که دو جوانم قطعه شوند و برای اینکه مبادا برادر شرمسار شود، هرگز اظهار نمی

 اند. کشته شده

 هدایت در پرتو حماسه. 10

به دنبال هدایت افراد است؛ حتی جنگ و آخرین لحظات حیات و یا  ،امام حسین

َُينُصُرِنى»شدن بدن عزیزانش، صدای پس از پاره پاره  از حضرت شنیده « َهلُِمنُناِصٍر

شد؛ نه به لحاظ نصرت ظاهری که یک نفر و چند نفر برای آن کافی نبود، بلکه برای می

در ماجرای رسیدن به فوز عظیم، نماندن در جهل، بیرون آمدن از ذلت و هدایت افراد. 

ماُ»گوید؛  میزیبایی از  از این رو، سخن ها است.انسانهدایت  شاهدزینب ،کربال
بیند که برخی هدایت شده، به  آن بانوی بزرگوار می« جز زیبایی ندیدم. 2؛َرأيُتُإّلَُجميَل

ستیزی، جامعه شوند و با ظلمفوز عظیم رسیدند و بعضی نیز پس از عاشورا هدایت می

محرم هنگامی که امام دهند. از این رو، روز یازدهم را از اسارت ظالم نجات می

در حالی که دشمن بدن سربازان  ،از بر زمین ماندن بدن ولیّ خدا می نالد سجاد

-دهد که اینجا میعادگاه عاشقان و هدایتنوید می خود را دفن کرده، حضرت زینب

ای نگریست و این، رمز زیبا دیدن آری، نباید حوادث را آنی و لحظه 3گردد. یافتگان می

 .استحوادث تلخ 
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 ای از پيروزیمفهوم تازه. 11

و در اوج مظلومیت پیروزی، تنها به غلبه نظامی نیست؛ بلکه عاشورا نشان داد که 

غلبه »ای به غلط، پیروزی را تنها در توان فاتح و پیروز بود. عدههم میشکست ظاهری 

اسالم،  کشته شدن؛ در حالی که از منظرشکست را در مظلومیت و  پندارند و می« نظامی

 شهادت در راه خدا و تحقق اهداف الهی، پیروزی واقعی است.

 ابراهيم وقتى حسین امام شهادت از پس: است آمدهصادق امام از روایتى در

 در] کسى چه! حسین بن على اى» :گفتسجاد امام به خطاب ،عبيداهلل بن طلحة بن

 :فرمود ، امام«؟شد پیروز [مبارزه این

ْنُُاَرْدَتُُاذا» 
َ
َلةَُُِوْقُتَُُدَخَلَُُوَُُغَلَبَُُمْنَُُتْعَلَمُُأ َنُُالصَّ َُُفاذِّ  کسى چه بدانى خواهى مى اگر ؛اِقْمُُُثمَّ

 اقامه و اذان رسید، فرا نماز وقت که هنگامى است، شده پیروز( حسین امام یا یزید)

که  امام با این جمالت فهماند 1(.«رفتند کسانى چه و ماندند کسانى چه ببین آنگاه) بگو

ق یافته است. قما پیروزیم؛ زیرا هدف قیام که احیای اسالم و سنت رسول خدا بود، تح

شود و حال اینکه امویان در های مسجد اعالم میهنوز نام جدم رسول خدا بر ماذنه

 صدد از بین بردن نام و نشان رسول اعظم و اسالم بودند.

 زیبا رساني. پيام12

 اهل بیتِآن حضرت، برای پس از عاشورا چه زیبا است؛ طراحی امام حسین

های همراه خود نمود تا مدیریت برنامهبا خود را  و در رأس آنان زینب یشخو

و یاران او بود؛ اما باید  کاروان پس از عاشورا را به او بسپارد. نیمی از کار با حسین

زینب را که یک زن است و  امکرد که کار ناتمام نماند. ام ریزی میای برنامهگونهه ب

ها و در جنگ تا حدودی در امان است، با خود همراه ساخت تا پیامش را به درون کاخ

 ،شانشان تا کودک خردسالد. این خاندان از مرد و زنرساناجتماعات کوفه و شام ب

باک؛ هر کس در حدّ توان خویش ماجرا را بازگو کرد. یزیدیان کار  اند و بیهمه خطیب

يَنُ»دانستند؛ اما شده میرا در عاشورا تمام ُالماِكر َُواللُهَُخيُر ُاللُه َُمَكَر َُو نقشه و  2«.َوَُمَكروا
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زیبا بود. بازماندگان کربال کسانی بودند که حتی سربازان دشمن  بسیار،طراحی امام

به دست دشمن  ،بودند گریاندند. اسیرانی که مبلّغ حسین را تحت تأثیر قرار داده، 

در هر کوی و برزن چرخانده شدند و آنان گفتند، آنچه را دیده بودند و دشمن زمانی 

فهمید که این کار به ضررش بوده که دیگر آنان رسالت خود را به انجام رسانده بودند. 

رسانی . آری، اگر نبود پیامندشان باز گرداندپس از پایان کار نیز آنان را با احترام به وطن

-فراموش میو یارانش  اماماهداف بلند و اهل بیت،  های آتشین زینبو خطبه

  شد.
 نبــود  زینـب اگر مـاندمی نینـــوا در نی سِـــرّ

 

 

 نبـود  زینـب  اگـر  مــاند مـی  کـربــال در کــربــال 
 

 رنــگ  طوفـان  آن از بعـد  حقیقـت  سرخ چهره
 

 

 نبــود زینــب اگــر مـــاندمــی ریــا از ابــری پشـــت 
 

 تشـنـگــان  لــب  مظلـومیــت  فریـاد چشـمـه
 

 

 نبـود  زینـب  اگـر  مانــد مـی  جــا  تفـتــه  کـویرِ  در 
 

 سـکوت  چنـگ  در فریـاد،  تـرین  زخمی زخمه
 

 

 نبود زینب اگر ماندمی وا نـغـمه طـــراز از 

  سـرخ اشـک استـخـوان اصغـر، داغ طلـوع در

 نبـود  زینـب  اگر ماندمی هاچشم گلـوی در 
 

 لگــام بـی  و ســوار بـی  خـواهی، داد ذوالجـناح
 

 

 نبود زینب اگر ماندمی رهـا هـابـیـابـانـ در 

  انقــــلـاب سیــل تاریـــخ، بستــر از عـبـــور در

 1نبـود  زینـب  اگـر  مانـد می هافتنه کوه پشت 
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