
 
 
 
 
 
 
 
 

یعاشوراییالگوها

 محمد على محمدى

 مقدمه

شتود   متى  اصول مهم تربيتى توجه به الگوهاس ، زيرا الگوها به آنچته گفتته   يكى از
از طترف   مهم هاس . اين اصلِ رترين برنامهثؤهميشه م ،هاى عملى وبرنامهاند  هعمل كرد

هتا   ى در همه زمينته يها الگوها و سرمشق ،قرآن كريمو  م نيز مورد توجه قرار گرفتهاسال
 انتد  هاز آن جملت  كه حرر  ابراهيم و شتخص پيتامبر   ،كند نان معرفى مىمؤبراى م

 :فرمايد مى قرآن كريم درباره پيامبر اكرم

رْج و   للَّهَ لَ  لْيَتوْمَ   َخِترَ لَ ذَكَترَ    لَّقَدْ كانَ لَكممْ فى رَنولِ  للَّهِ شمنوَةٌ حَسنَةٌ لیمَن كانَ يَ
 1؛ للَّهَ كَثِير و

مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود، براى آنها كه اميد بته  
 كنند. رحم  خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مى

 :فرمايد مى و درباره حرر  ابراهيم

 2؛ةٌ حَسنَةٌ فى إِبْرَهِيمَ لَ  لَّذِينَ مَعَه قَدْ كانَُ لَكممْ شمنوَ
 براى شما سرمشق خوبى در زندگى ابراهيم و كسانى كه با او بودند وجود داش .

 :خوانيم مى روايتى از امام حسين در
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 1.فَلَكمم فىَّ  منوةٌ
 .من هم براى شما الگوهستم

اران آن حرتر  نيتز   الگوى خوبى براى مومنان اس . بلكه يت  نه تنها امام حسين
 بهترين الگوهاى زندگى ما هستند.

 توانيم از مصاديق اين آيه شريفه بدانيم: مى را ياران امام حسين

 2؛..  ِنَّه مْ فِتْيَةٌ ءَ مَنمو  بِرَبِّهِمْ لَفِدْناه مْ ه دَىً.
.. آنها جوانمردانى بودند كه به پروردگارشتان ايمتان آوردنتد و متا بتر هدايتشتان       .
 وديم.افز

را بشناسيم و از رفتار آنها  رو بر ما الزم اس  خصوصيا  ياران امام حسين از اين
 درس عبر  بگيريم.

توانتد مقياستى بتراى محتك زدن قابليت  خودمتان در        دانستن اين خصوصيا  متى 
بوديم آيا مانند يتاران   همراهى با امام باشد؛ بدين معنا كه اگر ما در عصر امام حسين

كرديم؟ در  ا آخرين نفس و آخرين قطره خون از دين و امام خود دفاع مىآن حرر ، ت
زنده باشتيم در   توانيم دريابيم كه اگر در زمان حرور حرر  مهدى صور  مى اين

 نيز در كنار حرر  خواهيم بود. آن روز
هاى ياران امام و تالو در راه كست  آنهتا، در واقتع تالشتى      كه دانستن وي گي چنان
سازى ظهور و فرارسيدن آن روز مبار  اس . بر ايتن استاس بايتد درصتدد      هبراى زمين

 ها برآييم. شناخ  وكس  اين وي گى

 خداجویى

ارتبتا  تنگاتنتگ و عاشتقانه آنهتا بتا       ،شتهيدان كتربال  هتاي    وي گى ينتر مهميكى از 
 خوانيم:  مى خداوند بود؛ در زيار  رجبيه خطاب به ياران امام حسين

ل  َنْتتمم خاصتة    كمم  َيُّها  لرب انيونَ،  نتم خِيَرةٌ  ختارَكمم  هللم  بتى عبتد هللِ   َلسَالم عَلَي
  ِخْتَصَكمم  هللم به؛

                                                      
 .505 العقول، ص فتح. 1
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 ربانيون، شما برگزيدگان خداييد كه او شما را براى ابى عبداهلل سالم بر شما اى
 وي ه خويش ساخ . هاي برگزيد و مشمول عناي 

نگاتنتگ و عاشتقانه بتا ختدا داشتته باشتد و       كسى اس  كته ارتبتا  ت  « ربى و ربانى»
شهيدان كربال اين ارتبا  عاشقانه با خداوند را داشتند و همين عشق و محبت  بتود كته    

و حا ر شدند در راه خداوند از همه چيتز   آنها را تا مرز فدا شدن در راه خدا پيش برد
 خوانيم: مى در روايتى از حرر  امام صادق .خود بگذرند

رج    يمان باهلل حتى يكون  هلل  حب  ليه من نفسه ل  بيه ل  مته ل للتده ل    ي مْبِض  
 1 هله ل ماله ل من  لناس كلهم؛

تر از جتان   ايمان كسى به خدا كامل نخواهد شد مگر آن كه خداوند نزد او محبوب
 و پدر و مادر و فرزندان و خانواده و مال و تمام مردم باشد.

ام، در ش  عاشورا جلتوه خاصتى بته ختود گرفت ،      خدامحورى و معنوي  ياران ام
ها پيچيده بتود. بته گفتته     طورى كه صداى عباد  و نيايش و نماز ش  آنان در خيمه به

 مورخان:

 2.قاعد ناجد ل قائم ل لهم دلى كدلى  لنب  ما بين ر كع ل

يكى از بهترين الگوهاى عاشورا كه صف  ختداجويى بته ختوبى در او متبلتور بتود      
مورختان نشتان    عباد  و خداپرستى او آن چنان بود كته بته تعبيتر    .بود حرر  عباس

 3شد. سجود در پيشانى و سيماى او ديده مى
 خوانيم: در زيار  آن حرر  مى

نين ل لبستن  ؤ لسالم عليتك شيهتا  لعبتد  لصتال   لمطيتع هلل للرنتوله لألميتر  لمت        
 ،حتك لبتدنك  ل لسالم عليك لرحمة  هلل لبركاته لمغفرته علتى رل  ،ل لبسين

شرهد لشرهد  هلل شنك مضيُ على متا مضتى  لبتدريون ل لمجاهتدلن فتى نتبي   هلل       
فجز    ، لمناصبون له فى جهاد شعد ئه  لمبالغون فى نصرة شلليائه  لذ بون عن شحبائه

 4.  هلل شفض   لجز ء...
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 هاي عبدصال  )بنتدۀ شايستته(، المطيتع هلل     شود لق  كه در زيار  فوق ديده مى چنان
دهنتده كمتال ايمتان و     است  و نشتان   )فرمانبردار از خدا( از القاب حرر  عبتاس 

 باشد. اخالص آن حرر  مى
ه سعيد بن عبداهلل حنفى اس . او آخرين نامه كوفيان را كه ب ،نمونه ديگر اين عاشقان

آورد و در ركتاب   نوشته شتد بتراى امتام حستين     وسيله حرر  مسلم بن عقيل
د  رسيد. ظهر عاشورا به هنگامى كه ساالر شهيدان آخرين نمتاز  حرر  بود تا به شها

عشق را در تيررس تيرهاى دشمن خواند، سعيد خود را سپر حرر  قترار داد و از هتر   
خريد تتا امتام نمتازو را بته اتمتام رستاند. او پيوستته         مى آمد به جان طرف كه تير مى

رمتق   عمرو آن گاه كه بتى  كرد. در واپسين لحظا  مى را نفرين دشمنان امام حسين
 بر زمين افتاد، گف : حسين جان آيا من به عهد خود وفا كردم؟ حرر  فرمود:

 1نعم ل  نُ  مامى فى  لجنه؛
 بلى تو در پيشاپيش من در بهش  هستى.

دهد و يادآور اين مطل  اس  كه ما  آرى، نماز ظهر عاشورا بهترين درس را به ما مى
يتاور   ويت ه نمتاز عنايت  كتافى كنتيم.     ه اشيم، كه به عبادا  بتوانيم ياور امام ب وقتى مى

ها تا نيمه ش  بته عتزادارى مشتغول باشتد      كسى نيس  كه ش  وعاشق امام حسين
ولى نماز صبحش قرا شود. امام نه تنها ظهر عاشورا در وق  فريل  نماز خواند بلكته  

و  هتا  در هيئت   نماز خود را به جماع  هم خواند تتا بتراى متا شتيعيان درس باشتد و     
 مساجد به نماز جماع  بيش از پيش اهمي  دهيم.

 شجاعت

تترين پايته ستربلندى و عظمت       ترين كليد پيروزى و اساسى شجاع  و شهام  مهم
هاى سياس  و اجتماع وحتتى مباحتث    هاس ، نه تنها در ميدان جنگ كه در ميدان انسان

خالق، شجاع  را يكتى از  علمى، شجاع  نقش كليدى دارد، و به همين دليل علماى ا
 اند. اركان چهارگانه فرايل بر شمرده

 ،در روايتا   و انتد  هدانشمندان شجاع  را به شجاع  جسمى و روحى تقسيم كترد 
 1.ترين مردم كسى شمرده شده كه بر هواى نفسش غلبه كند شجاع

                                                      
 .22 ، ص45 بحاراالنوار،   .1
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جريان كربال مظاهر شجاع  جسمى و روحى بته ختوبى نمايتان است ، بهتترين       در
بود. آن حرر  با شتمار انتد  يتارانش در برابتر      ع  خود امام حسينالگوى شجا

كوچك ترين ترديدى در مبتارزه بتا    ،انبوه سپاه يزيد ايستاد و پس از حتمى شدن جنگ
با اقتتدار كامتل    ،دشمن به خود راه نداد. با آن كه به شهاد  خود و يارانش يقين داش 

 جوانمردى آماده نبرد شد. نيروهاى زير فرمانش را سازمان داد و با كمال
ياران و جوانان او در برابر ديدگانش به خون غلتيدند، ولى انديشه تسليم هرگز به او 
راه نياف . هنگامى كه نوب  رزم خود وى رسيد، چونان شتير ژيتان بته دشتمن حملته      

 ساخ . پشته مى ها شكاف  و از كشته آورد، صفوفشان را مى مى
كار گرف  و چنان رزمى به نمايش گذارد كته دشتمن    همه ابزار جنگى خويش را به

هاي ناجوانمردانه بر او يورو آورد. كسانى كته بته جنتگ وى آمتده       ناگزير شد با شيوه
اى بودند، ولى در برابر شتجاع    جويانى حرفه بودند، نه مردم كوچه و بازار، بلكه جنگ

كستى را چتون او    و دالورى آن حرر  به زانو درآمده اعتتراف كردنتد كته تتا كنتون     
اند كه خاندان و يارانش در برابر ديدگان او كشته شوند و او همچنتان شتجاعانه و    نديده

نشستته بودنتد و از    با قو  قل  بجنگد. يتاران عاشتورايى در كتالس امتام حستين     
 هاى اين آيه قرآن كريم بودند: بهترين مصداق

لعَدَنَا  للّه  لرَنولمه  لصَدَقَ  للّته  لرَنتولمه    للَم ا رَءَ   لم ؤمِنونَ   َحز بَ قالو  هتذ  ما 
 2.لما ف دَه م  ِ ّ  يمتنتوا لتَسليمتا

جنگيدند، از مرگ هراسى نداشتند و در برابر  به عشق شهاد  مى حسين ياران امام
 شدند. دشمن سس  نمى

 آنان بهترين مصداق اين آيه شريفه بودند:

نَّ  لنّاسَ قَد جَمَعو  لَكمم فَاخشَوه م فَز دَه م  يمتنتوا لقالو  حَستب نَا   َلَّذينَ قالَ لَه م   لنّاس   ِ
 3. للّه  لنِعمَ  لوَكي 

در كوفته از ختود نشتان داد، يتا شتجاع  و       عقيل بن رشادتى كه حرر  مسلم
و ديگتران از ختود بته نمتايش      حرتر  قاستم   و شهامتى كه ابوالفرل العبتاس 
 .بودند ها انسانترين  آنان از شجاع گذاشتند، بيانگر آن اس  كه

                                                                                                                             
 (111ص ،12  ،مستدر  الوسائل) «.اشجع الناس من غل  هواه: »عن على .1
 .22و13 آيا  احزاب، .2
 .173آيهعمران،  آل .3
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 شعار آنان در برابر كوفيان اين آيه قرآن كريم بود:

قم  هَ  تَرَبَّصونَ بِنا  ِ ّ  ِحدَى  لب سنَيَينِ لنَبنم نَتَرَبَّص  بِكمم  َن ي صيبَكمم   للّه  بِعَذ بٍ مِن 
 1.نعِندِهِ  َل بِاَيدينا فَتَرَبَّصو   ِنّا مَعَكمم م تَرَبِّصو

يتاران ختود را چنتين     ش  عاشورا خطاب بته ختواهرو زينت     امام حسين
 كند: مى توصيف

شما ل هلل لقد نهرتهم لبلوتهم لليس فيهم   ءروس   قعس يستأنسون بالمنيتة دلنتى   
 2؛ نت ناس  لطف  بلبن شمه

  ) باصتالب  به خدا سوگند آنها را آزمودم و نيافتم آنها را مگر دالور غرنده شيروار
آنان به كشته شتدن در ركتاب متن آن چنتان مشتتاق هستتند        (و استوار مانند كوه

 همانند اشتياق طفل شيرخوار به پستان مادر.

شيرمردان كرباليى كانون ايمان بودند و دل و جانشان مملتو از عشتق بته ختدا. لتذا      
ى ترس در جانشان راهى نداش  همه آنها در حال تهاجم كشته شدند و تا تعتداد زيتاد  

 از دشمنان را به جهنم نفرستادند شهيد نشدند.
كه شجاع  او بين مردم  بود هاى شجاع  عاشورا، عباس يكى از بهترين مصداق

 انتختاب كترده بتود     را بتراى روز عاشتورا   عبتاس  مشهور بود و اصوال امام على
خواست  مجتددا ازدوا     متى  وقتى حرر  علتى  فاطمه پس از شهاد  حرر 

را كته علتم نست  شناستى را بته      « عقيتل »در برابر ديدگانش بود. برادرو  عاشورا ،كند
هاى اخالقى و   ها و خصوصي گوناگون و خصل  هاي  و قبايل و تيره دانس  مى خوبى

شناخ  طلبيد. از عقيل خواس  كه: برايش همسرى پيتدا كنتد    روحى آنان را خوب مى
مردان باشند تا فرزندى شتجاع از او   كه اجدادو از شجاعان و دليراى  شايسته و از قبيله

 متولد شود.
را معرفى كرد كه و نياكتانش همته از دليرمتردان     ، دختر حزام بن خالد«فاطمه»عقيل 

و حرتر    3بودند. از طرف مادر نيز داراى نجاب  خانوادگى و اصال  و عظمت  بتود.  
 .از چنين شير زنى متولد شد عباس
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ولى  ،در جنگ صفين حرور داش  باسخان معتقدند كه حرر  عربرخى از مو
يى از دالورى هتا  ولى برخى ديگر از نويسندگان جلتوه  1پدرو به وى اجازه مبارزه نداد

 ،گذشت   متى  اين نوجوان را در جبهۀ صفّين و در حالى كه تنها دوازده بهتار از عمتر او  
 اند. نگاشته

 ى از ستپاه علتى  خوانيم در يكى از روزهاى نبرد صتفّين، نوجتوان   مى در اين منابع
شتجاع  و هيبت  و    هتاي   بيرون آمد كه نقاب بر چهره داشت  و از حركتا  او نشتانه   

نكرد به ميدان آيتد. همته ترستان و نگتران،      جرئ قدر  هويدا بود. از سپاه شام كسى 
كته در  « ابتن شتعثاء  »شاهد صحنه بودند. معاويه يكى از متردان ستپاه ختود را بته نتام      

ر برابر بتود طلبيتد و از او خواست  بتا آن جتوان نبترد كنتد. آن        دليرمردى با هزاران نف
دهى كته   دانند، چگونه فرمان مى شخص گف : اى امير، مردم مرا با ده هزار نفر برابر مى

به جنگ اين نوجوان بروم؟ معاويه گف : پس چه كنيم؟ ابن شعثاء گف : من هف  پسر 
 عاويته پتذيرف . او يكتى از پسترانش     فرستم تتا او را بكشتد. م   دارم، يكى از آنان را مى

 را فرستاد، پسرو به دس  جوان كشتته شتد. ديگترى را فرستتاد، او هتم كشتته شتد.        
 از دم  آمدنتد و او همته را   پسرانش يك به يك به نبرد اين شير مرد ستپاه علتى   ۀهم

 تيم گذراند.
را كشتتى،  پسرانم  ۀگف : اى جوان، هم خود ابن شعثاء به ميدان آمد، در حالى كه مي

به خدا پدر و مادر  را به عزاي  خواهم نشاند. حمله كرد و نبرد آغاز شتد و  ترباتى   
ميان آنان ردّ و بدل گش . با يك  رب  كارى جوان، ابن شعثاء بته ختا  افتتاد و بته     

او را نتزد ختود    نينمؤحا تران شتگف  زده شتدند. اميرالمت     ۀپسرانش پيوس . هم
شم ها نار زد و پيشانى او را بوسه زد. ديدند كه او قمر بنىاو ك چهره فراخواند، نقاب از
 2.اس  عباس بن على
در جنگ صفين، در مقطعى كه سپاه معاويه بتر آب مستلّط شتد و     :اند ههمچنين آورد
بتراى    كرد، حرر  جمعى را در ركتاب حستين   را تهديد مى تشنگى، ياران على

هتم در كنتار بترادرو     س بن علتى گشودن شريعه و باز پس گرفتن آب فرستاد، عبا
در گزارو ديگرى خوارزمى گويتد كته در جنتگ صتفين      كه چنانحرور داشته اس . 
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را كته   آمد، حرر  لباس فرزندو عبتاس  كه كري  به جنگ با امام على گاه آن
دالل  بتر شتجاع     مردى كامل بود، به تن كرد و به جنگ با او بيرون شد كه اينها همه

 1رد.بى نظير عباس دا
را  عبتاس  ،و يارانش چيتره گشت    در روز عاشورا، هنگامى كه تشنگى بر امام

فراخواند و به اتفاق سى سوار و بيس  پياده با بيس  مشك براى تهيه آب فرستاد. آنتان  
عمرو بن حجتا  زبيتدى و يتارانش كته      ،را پر كردند. هنگام بازگش  ها رفتند و مشك

و  آنان شدند. ولى بتا حملته حرتر  ابوالفرتل     نگهبان فرا  بودند، مانع آب بردن
 رساندند. ها آب را به خيمه نافع بن هالل پراكنده شدند؛ و ياران ابى عبداللّه

روز عاشورا فرماندهان دو جناح راس  و چپ تعيين شدند و پرچم سپاه بته عبتاس   
ميتان   داده شد. ياران يكى پس از ديگرى به ميدان مبتارزه شتتافتند. در ايتن    بن على
شتدند و حرتر     متى  افتاد كته برختى از اصتحاب در ميتان لشتكر محاصتره       مى اتفاق
داد. مانند عمر بن خالد صيداوى و جابر بن حار  ستلمانى   مى آنان را نجا  عباس

و سعد مولى عمر بن خالد صيداوى با مجمّع بن عبداللّه عائذى كته در آغتاز جنتگ در    
 2با يك حمله آنان را نجا  داد.   عباسمحاصره دشمن قرار گرفته بودند و حرر

ختواهى   متد و گفت : متى   آ نزد عباس« زُهير»در روز عاشورا  :خوانيم در نقلى مى
 ماجرايى را براي  نقل كنم و سخنى را كه خودم شنيده ام بازگويم؟

از عقيتل را در   ماجراى درخواس ِ علتى  «زهير بن قين» گاه آن عباس گف : بگو.
از قبيلۀ شجاعان، كه براى او فرزندى رشتيد و شتجاع بيتاورد، بتازگو      مورد معرّفى زنى

خواس ؛ مبادا امروز از يارى برادر  كرد و افزود: پدر  على، تو را براى چنين روزى مى
 و حماي  برادران  كوتاهى كنى!

خواهى بته متن روحيته     پاسخ داد: اى زهير، آيا در روزى اين چنين، تو مى عباس
و اى  كنى؟ به خدا سوگند، امروز چيزى نشتان دهتم كته هرگتز نديتده     بدهى و تشويقم 

.. سپس به لشكر دشمن حمله كترد و تتا وستط ميتدان     .اى بيافرينم كه نشنيدهاى  حماسه
 3آنان را كش . پيش رف  و عده زيادى از
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دانس  به هي  وجه  اى بود كه لشكر دشمن مى به گونه شجاع  و دالورى عباس
كمتين   هتا  نيستند از ايتن رو پشت  نختل    با اين زاده على مرترىقادر به رويارويى 

 او را به شهاد  رساندند. كردند و پس از بريدن دستان حرر  عباس
نه تنها الگوى شجاع  جسمى بلكه الگوى شجاع  و شهام   حرر  اباالفرل

شتم بته شتهاد  رستيدند،     ها و شمارى از بنتى  روحى بود آن گاه كه همه ياران امام
به برادران خود عثمان و عبداللّه و جعفتر فرمتود: جتانم فتدايتان      ر  ابوالفرلحر

رويتد.   پيش تازيد و از سرورتان حماي  كنيد، تا اين كه در برابرو به كتام مترگ فترو   
 آنان همگى به ميدان نبرد رفتند و شهيد شدند.

اس  كته شتجاع    « عابس» يكى ديگر از الگوهاى شجاع  در لشكر امام حسين
 روحى و جسمى را در خود جمع كرده بود.

بتود. عتابس از    و به قولى از خاصّان امتام علتى   او از ياران باوفاى امام حسين
عابدان و شت  زنتده داران شتيعه بتود. بته گفتته برختى از         ،سخنوران ،دالوران ،مهتران

خواس  نماز ظهتر عاشتورا را اقامته كنتد وى      مى هنگامى كه امام حسين ،معاصرين
قابل آن حرر  ايستاد و بدن برهنه خويش را سپر تيرهاى بتال ستاخ  او شتيرمردى    م

االرجل، االرجل؛ آيا مردى نيست ، آيتا متردى    »اس  كه وارد ميدان شد و مردانه گف : 
 ولى كسى را ياراى پاسخ گفتنش نبود.« نيس  به مصاف با من بيايد

 ،چتون عتابس را ديتدم شتناختم     گويد: ربيع بن تميم هَمْدانى، از سران سپاه يزيد مى
ديده بودم. فرياد زدم، اى مردم ! اين شخص، شير شيران است  او   ها زيرا او را در جنگ

زد، آيتا   فرزند ابى شبي  اس . هي  كس از شما سوى وى نرود. عابس مكرّر فرياد متى 
 مردى وجود ندارد كه با مردى مبارزه كند؟ كسى به ميدان نرفت  تتا ابتن ستعد فرمتان      

شتود،   اد سنگ بارانش كنيد. عابس چون ديد از هر طرف به سويش سنگ پرتتاب متى  د
زره از تن بيرون آورد و كالهخود از سر بيفكند و بر آنها حمله كرد. به خدا قسم ديتدم  
او بيش از دويس  تن را طرد كرد. سرانجام در قل  ميدان و محاصره دشمن بته درجته   

كترد وى، او   ند نفر ديدم كه هر كدام ادعا متى شهاد  نايل گش . سر او را در دس  چ
را كشته اس . عمر سعد گف : مشاجره نكنيد. هي  كس نمى توانس  يك تنه عابس را 
بكشد. شما همگى توانستيد با هم او را بكشيد. با ايتن ستخن، نتزاع و كشتمكش آنهتا      

 خاتمه ياف .
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 وقتت  آن آمتتد كتته متتن عريتتان شتتوم
 

 جستتم بگتتذارم سراستتر جتتان شتتوم  
 آنچه غير از شورو و ديوانگى است   

 
 اندر اين ره روى در بيگتانگى است    

 آزمتودم متترگ متتن در زنتتدگى استت   
 

 چون رهم زين زندگى پايندگى اس  
 

 بیت رسول اهلل عشق به اهل

يكى از وظايف همه مسلمانان معرف  به مقام اهل بيت  رستول اهلل و دوستتى آنتان     
 فرمايد: مى كه خداوند متعال در قرآن كريماين مطل  آن قدر اهمي  دارد  .اس 

قم    شَن َلمكمْ عَلَيْهِ شَجْر و إِ   لْمَوَدَّةَ فى  لْقمرْبى لَ مَن يَقْترِف حَسنَةو نَّزِدْ لَه  فِيهَتا ح ستناو   
 1؛إِنَّ  للَّهَ غَفمورٌ ركمورٌ

انم داشتتن نزديكت   كنم جز دوس  من هي  پاداشى از شما بر رسالتم درخواس  نمى
افزاييم؛ چرا كه خداوند  او مى بر نيكى ،و هر كس كار نيكى انجام دهد (اهل بيتم)

 .گزار اس  آمرزنده و سپاس

، و انتد  هتمام مفسران شيعه و بسيارى از مفسران اهل سن  به اين نكته تصتري  كترد  
روايا  فراوانى از طرف شيعه و اهل سن  در اين زمينه نقتل شتده كته منظتور از ذوى     

است  و محبت     ، پنج تن آل عبا و ساير امامتان معصتوم  ربى نزديكان پيغمبرالق
نيز به  رسول اهلل اى اس  براى قبول امام  و رهبرى ائمه معصومين آنها وسيله

در روايتى كه شيعه و اهتل ستن  نقتل     كه چنان اند ه رور  مود  اهل بي  تاكيد كرد
 فرمايد: مى آن حرر  اند هكرد

م   لثَّقَلَيْنِ كتابَ  للَّه ل عترَتى  ه َ بَيْتى فَأِنَّه مَا لَنْ يَفتَرِقا حتَّى يَردِ  عَلَتى    نى تار ٌ فيكم
  لبوض.

هايى بود كته در تتك تتك يتاران      از خصل  بي  رسول اهلل وي گى عشق به اهل
وجود داش  و آنچه ايشان را از سايران ممتاز نموده و بدين فوز بتزرگ   امام حسين
است ، معرفت  بته مقتام امامت  و واليت  و عشتق و اراد  فزاينتده بته امتام           رسانده 
خواندنتد آمتده    بوده اس . اين مطل  در بسيارى از رجزهتاى كته آنتان متى     حسين
 گونه بود: هاى نافع بن هالل اينزمثال يكى از رج ؛اس 
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 انا بن هتالل البجلتى  
 

 1انا على دين علتى  
بته   ؛شتود  متى  اين مطل  به و وح ديتده  نيز هاى اصحاب امام حسين در زيار  

 خوانيم: مى عنوان نمونه در پايان زيار  عاشورا

ْ لِى قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ َ مَتعَ  لْب سَتيْنِ لَ     للَّه مَّ  رْف قْنِى رَفَاعَةَ  لْب سَيْنِ يَوْمَ  لْو ر لدِ لَ ثَبُِّ
 2؛ لْب سَيْنِ صَلَوَ ال   للَّهِ عَلَيْهِمْ شَجْمَعِينَ شَصْبَابِ  لْب سَيْنِ  لَّذِينَ بَذَلمو  م هَجَه مْ د لنَ

را در روز ورود به جهان آخر  نصتيبم نمتا و قتدم     خدايا شفاع  امام حسين
و اصحاب حررتش براى من ثابت    راستى را در نزد خود  همراه امام حسين

ا  و ايثار نمودند، صلو بگردان، آن اصحابى كه جانشان را در برابر امام حسين
 رحم  خدا بر همه آنها باد.

 خوانيم: مى در زيار  ديگرى كه چنان

شَمِيترِ    لسَّلَام  عَلَيْكممْ يَا شَلْلِيَاءَ  للَّهِ  لسَّلَام  عَلَيْكممْ يَا شَنْصَارَ  للَّهِ لَ شَنْصَارَ رَن ولِهِ لَ شَنْصَارَ
 3؛ينِهِ شَرْهَد  شَنَّكممْ شَنْصَار   للَّهِولِهِ لَ شَنْصَارَ دِمِنِينَ لَ شَنْصَارَ  بْنِ رَن ؤ لْم 

درود بر شما اى دوستان خدا، درود بر شما اى ياران خدا و يتاران رستول ختدا و    
، و ياران فرزنتد رستول ختدا و يتاران ديتن ختدا، شتهاد         نينمؤياران اميرالم

 ياران خدا هستيد. دهم كه شما مى

 نيز آمده اس : على بن در زيار  حرر  عباس

 . رهد لك بالتسليم ل لتصديق ل لوفاء ل لنصيبة لخل   لنبى

 شاهد ديگرى بر اطاع  و تسليم و تصديق حرر  ابوالفرل فقره از زيار  اين
 نسب  به فرزند پيامبر اس .  

شت  عاشتورا، امتام     به حدّى اس  كه وقتتى  عشق و وفادارى حرر  ابوالفرل
 حرتر  عبتاس   ديارشتان را داد به همراهانش اجازه بازگش  به شهر و  حسين

 گف : اولين كسى بود كه به امام حسين
هتا و   شويم! جانمان فداى جانت ! بتا حنجتره    به خدا سوگند هرگز از تو جدا نمى

كنتيم و هرگتاه كشتته     آلود از تو حماي  مى هاى خون ها و چهره ها و دس  حلقوم
 ايم. شويم، به عهد خويش و آنچه بر عهده ماس  وفا كرده
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 زهير بن قين گف : در آن ش  1.ن گاه ساير اصحاب نيز چنين گفتندآ
تتا   ،سپس زنده شوم و دوباره كشتته شتوم   ،به خدا سوگند دوس  دارم كشته شوم

هزار مرتبه اين گونه كشته شوم و خداوند بدين وسيله جتان شتما و ايتن جوانتان     
 خاندان شما را سالم  دارد.

  :و سعيد بن عبداهلل حنفى بود كه گف
شتوم و   زنده زنتده ستوزانده متى    ،شوم سپس زنده گرديده واهلل اگر بدانم كشته مى

شتود، از شتما جتدا     گردم و اين عمل هفتاد بار با من انجام متى  سپس تكه تكه مى
 كنم.شوم تا در كنار شما با مرگم خدا را مالقا   نمى

و از كسانى بود كه، مردى عابد، مخلص « شوذب» يكى ديگر از ياران امام حسين
آورى  جتوى نتام   كرد. او جنگ مى ، حديث نقلبود كه براى شيعيان كوفه از امام على

وان شرك  كرد. ايتن  صفين و نهر ،يعنى جمل گانه امام على سه هاي  بود كه در جنگ
سالى عابس را از كوفه تتا مكته بتراى رستانيدن نامته       در كهن دالشهدايار باوفاى سي

ى كرد و با آن بزرگوار به كربال آمد. در روز عاشتورا پتس از   همراه به امام مسلم
از شتوذب   شهاد  حنظلۀ بن سعد شبامى، عابس كته ختود از يتاران وفتادار امتام بتود      

در كنار تو و براى يتارى   :خواهى بكنى ؟ گف  مى پرسيد: چه فكرى در سر دارى و چه
ن تصتميمى دارى  اكنتون كته چنتي    :جنگم تا كشته شوم. گف  مى فرزند رسول خدا

رسيد و پس از سالم و كس  اجتازه از   شوذب به حرور امام .برو... خدم  امام
آن بزرگوار به ميدان شتاف  و دالورانه جنگيد و پس از به هالك  رسانيدن گروهتى از  

 2دشمن خود نيز به فيد بزرگ شهاد  نايل گش .
بته   امتام حستين  در ش  عاشتورا نمونته ديگترى از عشتق يتاران      « نافع»داستان 

 بي  رسول خداوند اس . مواليشان و اهل
 هتا و  به تنهايى از خيمه خويش خار  شتد، تتا از خنتدق    در آن ش  امام حسين

 آيد. هم در پى او مى« نافع»ها بازديد كند.متوجه شد كه  خيمه و عي  پش 
 امام پرسيد: كيس ؟ نافع اس ؟

                                                      
 ،بحتاراألنوار ؛ 238 ص ،إعالم الورى بتأعالم الهتدى   ؛91 ص ،2  ،حجج اهلل على العباد فةمعراإلرشاد فى  .1

 .91 ص ،اللهوف على قتلى الطفوف؛ 183 ص ،1  ،المتعظين ةالواعظين و بصير وضةر ؛393 ص ،44 
 .پ وهشى پيرامون شهداى كربال، مدخل شوذب .2



 281 ◄الگوهای عاشورایی 

 اى فرزند پيامبر! شوم، نافع بن هالل پاسخ داد: آرى، منم فداي 
 شد در اين هنگام از ش  بيرون آيى؟  امام پرسيد: چه چيزى باعث

 (نافع: سرور من! بيرون آمدن شما در اين ش  به سوى اين فاسد تبهكار )ابتن ستعد  
 مرا نگران ساخ .

گاهى براى  هاى اينجا را بررسى كنم، كه مبادا كمين امام: بيرون آمدم تا پستى و بلندي
 باشد.  از پش  حمله دشمن

 گشت ، فرمتود:   دس  چپ نافع راگرفتته بتود و بتاز متى     گاه در حالى كه امام آن
مقصتود   .«اى اس  كه تخلتف نتدارد!   همان اس ، همان اس ، به خدا سوگند كه وعده»

 گويى درباره به شهاد  خود و يارانش در آن سرزمين بود. امام، پيش
 ه راهى پيدا كن و خود  را نجا  بده. و به نافع گف : اى نافع! از ميان اين كو

نافع گف : آقاى من! مادرم به عزايم بنشيند، اگر چنين كنم! به خدا هرگز از شما جدا 
 هاى گردنم قطع گردد....  نخواهم شد تا رگ

رفت . نتافع ايستتاده بتود و      امام از نافع جدا شد و درون خيمه خواهرو زينت  
 كشيد.   را مى انتظار حسين
به برادرو گف : آيا از باطن ياران  اطمينان خاطردارى كه هنگتام ستختى    زين 

 ها تو را رها نكنند؟   و كشاكش نيزه
ام. همه اينان دليرمردانى هستتند كته شتيفته     امام فرمود: آرى خواهرم! اينان را آزموده

 شهادتند، آن گونه كه كود  به شير مادرو مشتاق اس .  
سرع  نزد حبي  بن مظاهر آمد ه رادر را شنيده بود، بنافع كه سخنان اين خواهر و ب

 را درباره اصحابش براى او نقل كرد.  گو و همچنين تعبير امامو و آن گف 
نبتود، هتم اكنتون     حبي  بن مظاهر گف : به خدا سوگند! اگر خالف انتظار امتام 

 جنگيدم. رفتم و تا شمشير در كف دارم با آنان مى مى
ختران رسول خدا را در حال ا طراب خاطر واگذاشتتم، بيتا بته    نافع گف : برادرم! د

هايشتان را آرام كترده و تترس را از آنتان      اتفاق ديگر اصحاب، حرورشان برسيم و دل
 زايل كنيم. 

 حبي  بن مظاهر، همرزمان را در آن ش  مقدس، چنين صدا زد: 
 حستين  و يتاران استالم و اصتحاب    انصار خدا و پيامبر كجايند؟ انصار فاطمه

ها بيرون آمدند، عباس بن  كجايند؟ اصحاب همچون شيران خشمگين، با شتاب از خيمه
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هاشتم   و ديگر افراد از بنتى  هم در ميانشان بود، كه به خواسته حبي ، عباس على
 هاى خود بازگشتند. حبي  ماند و بقيه اصحاب. به خيمه
يت ، آنچته را كته از نتافع     گاه حبي  بن مظاهر رو به آن قهرمانان غيتور و بتا حم   آن

 شنيده بود بيان كرد، تا ميزان آمادگى آنان را ببيند.
اصحاب، شمشيرها را از نيام كشيدند و گفتند: حبي ! به خدا قستم! اگتر دشتمن بته     
سوى ما سرازير شود، سرهايشان را شكار كرده و آنان را به بزرگانشان ملحتق ختواهيم   

 واهيم بود. نمود و نگهبان عتر  و ذريه پيامبر خ
را زايتل   نگرانتي آنهتا  بترويم و   حبي  گف : پس با هم به سوى حرم رسول اهلل

 كنيم. 
 ها ايستادند. هاى خيمه همگى رفتند و بين طناب

حبي  گف : سالم بر شما اى سروران متا! ستالم برشتما اى خانتدان رستال ! ايتن       
ند، تا اينكه بته گتردن   اند آن را غالف نكن شمشيرهاى جوانانتان اس  كه سوگند خورده

اند آن را كنتار   بدخواهان شما برسانند، و اين هم نيزه غالمان شماس  كه سوگند خورده
 ننهند، مگر اينكه در سينه آنان كه ندا دهنده شما را پراكنده ساختند، بنشانند.  

بيرون آمد، و در مقام قدردانى و تشكر از اين همته   در اين لحظه، حسين بن على
اصحاب متن! خداونتد از ستوى اهتل بيت  پيامبرتتان،        فداكارى، به آنان فرمود: ايثار و

 1بهترين پاداو را به شما بدهد!

 بصیرت در دین

بصير  در دين يعنى روشن بينى عميق در دين و با چشم باز راه دين را برگزيدن و 
 :ستايد منان را مىؤپاى آن مقاوم  كردن همان كه خداوند به آن م

لم ؤمِنونَ  لَّذينَ ء مَنو  بِاللّهِ لرَنولِهِ ثممَّ لَم يَرتابو  لجتتهَدل  بِتاَمولِهِم ل َنفمسِتهِم     ِنَّمَا  
 2؛فى نَبي ِ  للّهِ  مللكَ ه م   لص تدِقون

اند كه به خدا و رسولش ايمان آورده سپس هرگز شك و  مومنان واقعى تنها كسانى
هاى ختود در راه ختدا جهتاد كردنتد      ترديدى به خود راه ندادند و با اموال و جان

 اينان راستگو هستند.

                                                      
 .234؛ ارشاد، ص329، ص7تاريخ طبرى،   ؛94ت  92الدين، المجالس الفاخره، ص عبدالحسين شرف .1
 .15آيهحجرا ، . 2
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انتد   اهمي  بصير  در دين به قدرى اس  كه در روايا  متعددى ائمه به ما آموختته 
كه از خداوند طل  بصير  در دين كنيم به عنوان نمونه در دعايى به نقل از امام صادق 

 خوانيم: كه تعقي  نماز مغرب و صب  اس  مى

ى شَنْأَلمكَ بِبَقی م بَمَّدٍ لَ آلِ م بَمَّدٍ عَلَيْكَ شَنْ تمصَلیيَ عَلَى م بَمَّدٍ لَ آلِ م بَمَّتدٍ لَ   للَّه مَّ إِنی
شَنْ تَجْعَ َ  لنُّورَ فِي بَصَرِى لَ  لْبَصِيرَةَ فِي دِينِي لَ  لْيَقِينَ فِى قَلْبِى لَ  لْإِخْلَا َ فِى عَمَلِتى  

  لسَّعَةَ فِى رِفْقِى لَ  لشُّكْرَ لَكَ شَبَد و مَا شَبْقَيْتَنِى. لَ  لسَّلَامَةَ فِى نَفْسِى لَ

هتاى ايمتان بابصتير      ترين وي گي ايمان، جهاد با مال و جان در راه خدا از برجسته
 اس .

شهيدان كربال نمونه ارزشمند دين داران بابصتيرتند. بتى ترديتد در زمتان قيتام امتام       
داشتند و از قيام حرر  نيز بتا خبتر بودنتد.     صدها هزار نفر ادعاى مسلمانى حسين

اين هنر كربالييان بود كه با لبيك به نداى مظلومي  ساالر شتهيدان بصتير  ختويش را    
 .در ميدان عمل نشان دادند

 فرمايد: مى اسدر وصف عب امام صادق

لَ ءَبْلى بَالءً  عَبْدِ للّهِ كانَ عَمُّنَا  لْعَب اسَ نافِذَ  لبَصيرَةِ، صَلْبَ   ْ يمانِ، جاهَدَ مَعَ  ءَبى
 1؛حَسَنا لَمَضى رَهيد 
جهتاد   همراه حسين .تيزبين و ايمانى استوار داش اى  ديده عموى ما عباس

 كرد و از امتحان سرافراز بيرون شد و سرانجام به شهاد  رسيد.

و اقتتدا بته شايستتگان    « بصتير  »نيز بر ايتن   هاى آن حرر  نامه در يكى از زيار 
 :ره شده اس اشا

با بصير  در كار و راه خويش رفتى و شتهيد شتدى و بته     دهم كه تو شهاد  مى
 2.صالحان اقتدا كردى

 برخاس  و گف :  ش  عاشورا پس از سخنان امام حسين ،هالل بن نافع

 ؛ل نا على نياتنا لبصائرنا نو لى من ل    ل نعادى من عاد  
يداريم. دوس  كس كه دوس  تو باشتد و  هاى خويش پا ها و بينش همانا بر انگيزه

 دشمن كسى كه دشمن تو باشد هستيم.
                                                      

 .356 الطال ، ص ةعمد .1
مُقْتَتدِياً   ت  مِتنْ أَمْترِ َ   ةٍأَشْهَدُ أَنـكَ لَمْ تَهِنْ وَ لَمْ تَنْكالْ وَ أَنـكَ مَرَيْ َ عَلَى بَصِتيرَ » :257ص ،كامل الزيارا  .2

 .«بِالصَّالِحِينَ وَ مُتـبِعاً لِلنـبِيِّينَ فَجَمَعَ اللـهُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ وَ بَيْن
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 رسيد، گف :  عابس بن شبي  نيز وقتى كه خدم  امام حسين

 1؛ لسالم عليك يا  با عبد هلل  رهد هلل  نى على هد   ل هدى  بيك
 م!گيرم كه من بر آيين تو و پدر  هست سالم بر تو اى اباعبداللـه، خدا را گواه مى

 گو با سپاه دشمن گف :و برير به هنگام گف 

  لبمدللَّه  لذى ف دنى فيكم بصيرة؛
 2سپاس خداى را كه بصير  و شناخ  مرا درباره شما فزون ساخ .

 علم و آگاهى

آنتان كستانى نبودنتد كته      .يكى ديگر از خصال ياران امام، علم و دانش وافر آنان بود
ه احساسا  زودگذر باشد بلكه بسيارى از آنتان بت  كردارشان از روى ناآگاهى يا از روى 

ختوانيم اميتر مومنتان     مى درباره حرر  عباس كه چنانراستى علم را چشيده بودند 
 :فرمود

 3؛ ِنَّ لَلَدىَ  لعَبَّاس ف قَّ  لْعِلْم فَقَّا
گيترد،   سان نوزاد كبوترى كه از مادر خود آب و غذا مى ، بههمانا فرزندم عبّاس

 م را چشيد.در كودكى عل

نويسد:مقام فقاهتى او باال بود و نزد راويتان،   يكى از محققان معاصر درباره ايشان مى
اى بتود. تعبيتر برختى بزرگتان      العاده رف  و داراى پارسايى فوق مورد وثوق به شمار مى

از فقيهان و دين شناسانِ اوالد ائمّه بتود و عتادل، ثقته،     عباس» او چنين اس : هدربار
 «و پا  بود. با تقوا

بي  بود، بلكه او  از بزرگان و فا النِ فقهاى اهل عباس»و به تعبير مرحوم قاينى: 
 «داناى استاد نديده بود.
، و علتى  ،او زير نظر عموى گرامى او»اند:  چنين نوشته درباره حرر  مسلم

و ديگتر   ا، تقتو پرورو ياف  و از علم پسر عموهاى خود امام حسن و امام حسين
مسلم بن عقيل را محتدّثى   ،سن  نويسان اهل رجال مند گرديد. ائل آن بزرگواران بهرهفر

                                                      
 لواعج االشجان.سيدمحسن امين،  .1

 .5 ، ص45   ،نواربحاراال .2
 .194 سردار كربال، ص ؛ و105 ، ص10 ثمرا  االعواد،   نوشته احمد لقمانى و او از: «ماه»مقاله ميالد  .3
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وى فقيته و  . كه صفوان بن موه  از او حديث نقل كرده است   اند هتابعى شمرده و گفت
 1«دانشمند بود.

، پس از وفا  پيتامبر  ،را داش  كه افتخار يارى پيامبر اكرم حبي  بن مظاهر
را مغتتنم شتمرد و    آن امام قرار گرف  و محرر طال  ابى بن در خط والي  على

نظيتر الهتى و وار  علتوم     بتى   سار زالل حقيق  و حج  آن حرر  را به سان چشمه
شناخ . از ايتن رو، بته آن حرتر  روى آورد و در شتمار يتاران ختالص و        پيامبر مى

بها و فراوانتى   انهاى گر طال  قرار گرف  و دانش حواريون و شاگردان وي ه على بن ابى
 2.بود از امام آموخ  و از حامالن علوم على را

 ادب

بته   العاده آنان بود حرر  عبتاس  ادب فوق ،وي گى مهم ديگر ياران اباعبداهلل
بتراى   نشست  مگتر بتا اجتازه. عبتاس      هرگتز در برابتر نمتى    احترام امام حستين 

را همتواره بتا    ى. حسين بن علبراى پيامبر گونه بود كه على همان حسين
كترد. وفتا و بزرگتوارى و     صدا متى  «يابن رسول اهلل»، «يا ابا عبداهلل»، «يا سيّدى»خطابِ 

 .مده اس آالمثل در تاريخ به صور   رب بود كه دراى  به گونه ادب او به امام
او از طترف ابتن زيتاد بته      .نمونه ديگر از ادب و الگوى ادب عاشتورايى حتر است    

از كوفه خار  شد؛  ار منصوب گش  و براى مقابله با امام حسينفرماندهى هزار سو
پتس از   امتام  .قترار گرفت    هنگام ظهر برابتر لشتكر امتام حستين     و در ذوحُسُم

نوشاندن آب به سپاه و حيواناتشان فرمود: شما كه هستتيد؟ گفتنتد: متا يتاران عبيداللّته      
حرتر  از او پرستيد: آيتا بته      فرمود: رهبر و فرمانده شما كيس  ؟ گفتند: حرّ. .هستيم

براى مقابله و دشمنى با شتما... پتس از آن    :يا براى دشمنى با ما؟ گف اى  كمك ما آمده
داد،  متى  كه حر با امام نماز جماع  خواند نامه عبيداللّه به حرّ رستيد، كته بته او فرمتان    

حرّ جريان را  را در تنگنا قرار دهد و از او جدا نشود تا او را به كوفه برساند. حسين
اى پسر يزيد، مرگ به تو از اين پيشتنهاد   :و گف  لبخندى زد، امام .گف  به امام
رو به ياران خود كرد و فرمود: برخيزيد و سوار شويد، آنها ستوار   گاه . آنتر اس  نزديك

                                                      
 پ وهشى پيرامون شهداى كربال، مدخل مسلم. .1

 .405، ص1البحار،   سفينةمحد  قمى،  .2
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بي  نيز سوار گشتند. امام به همراهانش فرمود: بازگرديتد! چتون خواستتند     شدند و اهل
فرمود: مادر  در سوگ  بگريد!  ، حر و همراهانش مانع شدند. امام حسينبازگردند

گفت  از او   متى  اگر جز شما در اين حال با من چنين ستخنى  :چه قصدى دارى ؟ گف 
درنمى گذشتم ! ولى به خدا سوگند نمى توانم از مادر شما جز به نيكى ياد كنم و شايد 

 هداي  و راهيابى او شد.بود كه باعث  همين ادب حرّ در برابر امام
اميدوارم همه متا بتتوانيم ايتن صتفا  شايستته را در ختود پتروو داده و از يتاران         

 عاشورايى باشيم.




