
 
 
 
 
 
 
 
 

تربيتدینیدرنقشعاشورا

 عليجان كریمی

 اشاره

بررستي و تحليتل    ،توان از ابعاد مختلف مي او واقعه عاشورا ر نهر  امام حسين
ن در ابعتاد  آي ها و پيامد فلسفه قيام امام حسين، ن حرر آو علل قيام  ها زمينهكرد: 

ن آو اصحاب فتداكار   اهمي  عزاداري براي امام حسين، اجتماعي سياسي و فرهنگي
تربيت   در  نيحسيي  از نقش و تاثير عاشورااي  تنها به گوشهحا ر، در نوشته  ،حرر 

 .  ديني پرداخته شده اس 
تربي  ديني در ابعاد مختلتف   ترين نقش عاشورا و قيام اباعبداهلل به طور قطع مهم

 .  ي مذهبي اس ها و تقوي  بنيان
ن يعني مجموعه تتدابير و اقتداما  ستنجيده و متنظم     آتربي  ديني در مفهوم خاص 

 هتا،  و ارزو متربيان به باورها هنجارهاتربيتي به منظور پرورو و تقوي  ايمان و التزام 
 1.اعمال و مناسك ديني ها،احكام و دستور

كه تقوي  باورهاي ديني و التزام عملي به احكام دين را در پي اي  به طور كلي برنامه
عواطف را تحت   ، يي كه عقل و دل را قانع سازدها روو. داشته باشد تربي  ديني اس 

فطر  انسان و به دور از سخ  گيري و تحكتم و تحميتل   هما هنگ با ، تاثير قرار دهد
 . در تربي  ديني موثر خواهد بود، باشد

                                                      
 938شناستي تربيت  دينتي اول،     . تربي  اسالمي، كتاب ششم از مركز مطالعا  تربي  اسالمي وي ه آسي 1
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بتا ختود و بتا جامعته      اس  كه روابط فرد را با ختدا اي  ساختار تربي  ديني به گونه
 . وردآ مي سامان داده و به صور  متعادل در

يت  دينتي تهتذي     بلكه محور ترب، تربي  ديني نه فرد محور اس  و نه جامعه محور
بته   1ل يتزكيهم ل يعلمهتم  لكتتاب ل  لبكمته    . س ها و لياق  ها مندي توان نفس و پرورو

هتدف  . عبارتي تعليم مهار  زندگي و راه رسيدن به ستعاد  دنيتوي و اختروي است     
 .  تربي  ديني و اسالمي ساختن انسان شايسته اس 

، ي منفتي هتا  اب از ارزوي مثبت  و اجتنت  هتا  دين اسالم براي تثبي  و ترويج ارزو
، عملتي ، معقتول ، منطقي، يي كه در مجموعها روو، ي متنوعي را برگزيده اس ها روو
بلكه تلفيقتي  ، اعتقادي صرف يا عملي محد نيس ، تعاليم اسالم. الوصول اس  و سهل

 .  از عقيده و عمل اس 
مده تا بته  آ «عملواالصالحا »عبار  « الذين امنوا»از اين رو در موارد زيادي در كنار 
التزام عملي اس  و مراتت  و درجتا  افتراد بتر     ، پيروان خود بياموزد الزمه ايمان قلبي

   2.شود مي يابي نان به احكام ديني سنجيده و ارزوآبندي عملي و تعهد  اساس پاي

 مکتب تربیتی عاشورا

ولتي  انتد   مواجه هستيم كه هر دو به ظاهر مسلمان بوده عاشورا با دو گروه مسئلهدر 
بند به تعليم اسالم و گروهي تنها به ظاهر مسلمان و اهتل   يك گروه مومن راستين و پاي

خواستند و مصتداق ايتن    مي ولي در واقع دين را به عنوان وسيله رسيدن به دنياند، نماز
 :بودند كه فرمود سخن امام حسين

فتاذ  مبصتو    يبوطونه ما درال معايشتهم   لناس عبيد  لدنيا ل لدين لعق علي  لسنتهم
 .بالبال ق   لديان

اورد در  متي  مراستم استالمي را بته جتا    ، كشيد مي يزيد عنوان خليفه مسلمين را يد 
تترين جنايت     شد با اين همه تح  لواي اسالم و به نتام ديتن بتزرگ    مي مسجد حا ر

و ياران او هستند كه بنا بر وظيفه ديني  ن طرف سيد الشهداآتاريخ را مرتك  شد از 
 . ها دس  به قيام زدند ه منظور اصالح انحرافا  و ك يخود ب

                                                      
 .2. جمعه، آيه1
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 :فرمودند امام حسين

ل  نما خرجُ  طلب  لصالح في  مه جد. مبمد  ريتد  متر بتالمعرلف ل  نهتي عتن      
 1.علي بن  بي طالب  بي ةجد. ل ل نير ة لمنكرل  نير بسير

 عته ان روز ن حرتر  از جام آشود كه ارزيتابي   مي استفاده از اين سخن اباعبداهلل
ن چنان نابستامان  آانحرافا  به قدري زياد و او اع . ارزيابي مثبتي نبوده اس ، مسلمين

ن حرتر  بته همتين منظتور قيتام      آ بوده كه نياز جدي به اصالح اموراحساس شتده و 
 .  كردند

ن و ستن   آن دوره را از منظر دينتي نگريستته در تترازوي قتر    آاگر اعمال مسلمانان 
تتوان   متي  منظر برون ديني و با معيارهاي انستاني بستنجيم بته راحتتي     نيز ازبگذاريم و 
 . ي مسلماني و انساني ارزيابي كردها را با مال  ها نآتطابق اعمال 

 در طول تاريخ به وي ه نقش تربيتي آن توان با توجه به پيامدهاي حادثه عاشورا را مي
 . مورد بررسي قرار داد آن

و هتتا  زشتتتي واستتالم و كفتتر ، باطتتل ل حتتق وصتتحنه تقابتت، عاشتتورا از يتتك نگتتاه
 .س ها زيبايي

كند با نگاه  هن مشاهدآي مثب  و منفي را از نگاه قرها اگر كسي بخواهد تجسم ارزو
 .به عاشورا ميسر خواهد بود

يتك مكتت  تربيتتي بتا      حقيقتاً ،آن ي ارزشمندها مدآ با توجه به پي ،اوردر واقعه عاش
 گر اس . جلوه ،ي منحصر به فرد خودها وي گي

 عاشورا و تقویت باورهای مذهبی

توان سراغ داش  كه همانند عاشورا به يك جريان مستمر تبديل  مي رااي  كمتر حادثه
بدون عوو شتدن ماهيت  آن بتا انجتام      از تاريخاي  جرياني كه در هر دوره، شده باشد

و از طريتق  پويايي و اثرگتذاري تتاريخي ختود را حفتظ كترده      اي  مراسم و شعاير وي ه
گويندگان و مبلغان فرصت  يابنتد تتا    ، مراسم وي ه عزاداري در مساجد و تكايا و منازل

 .مندان و مومنان بيان كنند احكام و تعاليم ديني را به عالقه
                                                      

، تحقيق لجنته استاتذه النجتف االشترف،     241، ص3،  588ابي طال ، م   . ابن شهر آشوب، مناق  آل 1
 ق.  ه 1376
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تربي  ديني به معناي خاص آن يعني آموزو قرآن، آشنايي با احكام فقهي، يادگيري 
گسترو معنوي  بيش از همه جا و همه وق   ها و اذكار، تقوي  باورهاي مذهبي و دعا

 گيرد. و بزرگداش  عاشورا صور  مي هايي اس  كه به نام اباعبداهلل در مناسب 
داري فرصت   در ايتام عتزا   ه شيعيان و محبان حرتر  سيدالشتهدا  حرور گسترد

همين طريق اس  كته   از. ر قرآن و تاريخ اسالميتفس، بيان احكام، بهايي اس  براي گران
 .  پذيرند مي ثيرأدم به تدريج با مفاهيم ديني آشنا شده و به شكلي عميق تمر

 و شهيدان كتربال برگتزار   آمار دقيقي از شمار مجالسي كه هر ساله به ياد اباعبداهلل
مراسم ياد شتده مربتو     آن چه در تاريخ از اين نوع مجالس و. شود در دس  نيس  مي

رسمي و با تعطيلي كست  و كتار و بته طتور     يي اس  كه به صور  علني و ها به دوره
ق فرمتان برپتايي     ه 352احمتد معزالدولته در ستال    . دسته جمعي و گسترده بوده اس 

 1.مراسم عزاداري را صادر كرد
در دوران صفويه مراسم عزاداري از هر نظر گسترده شد و بته جتاي دهته محترم تتا      

شتد   متي  نيز اين مراسم پرشور برپتا در دوران زنديه و قاجار . پايان ماه صفر تداوم ياف 
ايتران در   بتر  عتالوه . تنها در دوره ر ا خان از برگزاري مجالس رو  ه جلوگيري شد

جنتوب  ، آستياي مركتزي  ، هند و پاكستتان ، اردن، لبنان، به وي ه در عراق ،ساير كشورها
 .  دشو مي آفريقا و برخي كشورهاي اروپايي مراسم سوگواري اباعبداهلل برپا، شرق آسيا

 عاشورا و التزام عملی به احکام

در بعتد ايجتابي شتخص دينتدار     . ايجابي و ستلبي : تربي  ديني داراي دو جنبه اس 
مطتابق  ، تربي  يافته دين. داند مي خود را موظف به انجام مناسك ديني و اعمال شايسته

 نشتان  عمتالً  كند نمي انگاري با عقايد خود التزام عملي دارد در انجام وظايف ديني سهل
 بنتدي دارد در بعتد ستلبي نيتز از محرمتا  پرهيتز       دهد كه به احكام ديني خود پاي مي
 .  كند مي

به عبارتي اهل تقواس  چه در بعد عملي و چه در بعد اجتنابي نقش عاشورا در امتر  
و عتزاداران آن حرتر  بتا     پيروان ستيد الشتهدا  . تربي  ديني از هر دو جه  اس 

كنند در ميان عاشقان  مي ر دو بعد به آن حرر  اقتدا كرده واقتداي به آن حرر  در ه

                                                      
 ؛ مرأ  الجنان  247. آل بويه نخستين سلسبه قدرتمند شيعه، صفحه 1
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و دوستداران آن حرر  در طول ستال بته ويت ه ايتام عتزاداري شتاهديم كته چگونته         
 ي ختود را بته شتعاير دينتي نشتان     بنتد  پايعزاداران با تأسي به آن حرر  دينداري و 

احكتام و تعتاليم   تشكيل جلسا  ديني و بيتان  ، شاهد برپايي نمازهاي جماع  دهند مي
ستفانه برختي بابرداشت     أگتري است  كته مت    مقابل اباحي فرهنگ عاشورا دقيقاً. هستيم

 . شفاع  و حادثه عظيم كربال به دنبال آن هستند، نادرس  از امام 
آموزي از عاشورا كه به صور  عيني شاهد آن هستيم نقتش عاشتورا    بعد ديگر درس

متردم  . وي ه عتزاداري و محترم و صتفر است     در كاهش جرم و جناي  به وي ه در ايام 
 .  كنند مي مسلمان ايران حتي مجالس عقد و عروسي و شادي خود را تعطيل

 الگوگیری از عاشورا

 :از امام حسين نقل شده كه فرمودند

 ؛فلكم في  نوه
 1.كنيد الزم اس  از من الگوگيري

كه افتراد بتا نگتاه     دانيم كه از عوامل موثر در تربي  وجود الگو و سر مشقي اس  مي
را  ا او منطبق ساخته و شخصتيتش سعي كنند رفتارهاي خود را ب وو مطالعه رفتار به او

 .معيار تغييرا  قرار دهند
ه در وجود او نقش بت  ها صور  واقعي گرفتن ارزو و، الگو به دليل محسوس بودن

 .بر افراد دارداي  سزا و سازنده
، وجه قرار گرفته اس  و پيتامبر استالم  در قرآن كريم اهمي  اين مو وع مورد ت

 اند: به عنوان الگوي مومنان معرفي شده آسيه و مريم، مومنان، ابراهيم

 رسول اهلل. الف

 (21) حز ب/ لكم في رنول  هلل  نوة حسنه لمن كان يوجو   هلل ل ليوم  آلخر

 ابراهیم و مومنان. ب

 :ومنان معرفي شده اس ابراهيم و مومنان همگام با او به عنوان الگوي م

                                                      
، چتاپ ستوم   361، منظمه االعالم االسالمي، ص، معهد تحقيقا  باقر العلوم. كلما  االمام الحسين1

 .72، ص3درستين،  ؛ سيد مرتري عسكري، معالم الم1416
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 لَ مِنْكممْ ب رَآؤم  إِنَّا لِقَوْمِهِمْ قالمو  إِذْ مَعَه   لَّذينَ لَ إِبْر هيمَ  في حَسَنَةٌ شمنْوَةٌ لَكممْ كانَُْ قَدْ
 1 للَّهِ د لنِ مِنْ تَعْب د لنَ مِمَّا

 آسیه و مریم. ج

ان الگوي مومنان در مريم مادر عيسي به عنو، ي ديگر آسيه همسر فرعونها در عرصه
 :اند استقام  برتوحيد و عباد  و حفظ عف  و حجاب معرفي شده

 فِتي  بَيْتتاو  عِنْتدَ َ   لي  بْنِ رَبِّ قالَُْ إِذْ فِرْعَوْنَ  مْرَشاَلَ آمَنمو  لِلَّذينَ مَثَالو  للَّه  ضَرَبَ لَ
   لَّتي عِمْر نَ  بْنََُ مَرْيَمَ لَ،  لظَّالِمينَ  لْقَوْمِ مِنَ  نَجِّني لَ عَمَلِهِ لَ فِرْعَوْنَ مِنْ  نَجِّني لَ  لْجَنَّةِ

 2فَرْجَها شَحْصَنَُْ

 تنوع الگوها در عاشورا

عاشورا از بعد الگو پردازي براي تمامي مسلمانان و بلكه آزادي خواهان در او  قرار 
 . الگوهاي شايسته وجود دارنداي  در هر زمينه. دارد

 هتا  مي در شرايطي قرار بگيرد كه الزم باشد براي حفظ ارزواگر اسالم و جامعه اسال
 . فداكاري كنند عاشورا الگوي مناسبي خواهد بود و بقاي اسالم

آنان كه در تاريخ اسالم با كمبود عده در برابر ستمگران قد علم كرده و ظلم ستتيزي  
  آنتان كته   است  را در غرب  و تنهايي پيشه خود ساختند با الگو گيري از ابا عبتداهلل 

نه تنها خود راه جهادو شهاد  را برگزيدنتد بلكته حا تر     ها براي حفظ اسالم و ارزو
شدند فرزندان و برادران و عزيزان خود را تقديم راه حق كننتد بتدون شتك از عاشتورا     

ي هتا  دس  به قيام زده و تن ها درس گرفته اند آنان كه با علم به اسار  و تحمل سختي
كوتتاه نيامدنتد از عاشتورا الگتو     اي  ولي از شرف و عز  ختود ذره خود را اسير كردند 

 .  اند گرفته
جوانان و نوجواناني كه به لذا  زود گتذر دنيتا پشت  كترده و در راه حتق جهتادو       

. بتوده است    شهاد  را برگزيدند با الگو گيري از عاشورا و علي اكبرو قاسم بن حستن 
مصايبي كه بر آنان وارد شده صبر پيشته  بر  مادران و خواهران با الگو گيري از زين 

 .  ي بعد منتقل ساختندها ساخته وپيام شهيدان را به نسل

                                                      
 . 4. ممتحنه /1
 . 12و 11. تحريم /2
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راه جهتاد و   سيد الشهدا با فرزندان و برادران و يارانش به همگان و به وي ه شتيعيان 
 .  شهاد  را آموخ  و همان طور كه خود فرمود الگوي پيروانش اس 

 ستیزی عاشورا و ذلت

و تن ندادن به ذل   «عز »رايل اخالقي و تربيتي امام حسين بر روي در بين همه ف
 «عتز  : »پيش از همه صفا  و فرايل ديگر تاكيد شده اس  و به تعبير شتهيد مطهتري  

 .  1كليد شخصي  امام حسين اس 
را همه در خاطر دارند كه در پاسخ به پيشنهاد عبيتد   اين كالم حماسي امام حسين

 بيع  آن حرر  با يزيد فرمود: اهلل بن زياد مبني بر

 2.   ل ن  لدعي بن  لدعي قدر كزني بين  ثنتين بين  لسلة ل  لذله ل هيهاال منا  لذله
مرا بتين دوراهتي شمشتير و    ، آگاه باشيد كه اين فرومايه )ابن زياد ( فرزند فرومايه

 . ذل  قرار داده اس  و از ما بعيد اس  كه زير بار ذل  برويم

، حستين اي  »به آن حرتر  گفت :    «قيس بن اشعث»وقتي كه ، عاشوراو يا در روز 
 آن حرر  فرمود: «كني؟ نمي چرا با پسر عموي  )يزيد( بيع 

 3  ل هلل    عطيهم بيد.  عطاء  لذلي  ل   قر قر ر  لبعيد
، گتتذارم و ماننتتد بردگتتان نمتتي نتته بتته خداستتوگند دستت  ذلتت  در دستت  آنتتان 

 . فرمانبردارشان نخواهم شد

 كرد امام تن به بيع  دهد فرمود: مي و نيزدر پاسخ يكي از بستگانش كه آرزو

 4. ل هلل    عطي  لدنية عن نفسي  بد و

و در پاسخ برادرو محمد حنفيه كه پيشنهاد داد در شهر معيني اقام  نكند تا جانش 
 در امان باشد فرمود:

 ؛زيدبن معاليهيا  خي لولم يكن في  لدنيا ملجا ل   ما ل. لما بايعُ ي

                                                      
 . 1362خرداد، چهارم،  15، نشر 62. مطهري، فلسفه اخالق، صفحه 1
 ، منشورا  دارالنعمان. 24، ص 2،   84، 45. االحتجا ، طبرسي، احمد بن، بحار االنوار، 2
 النشر االسالمي.  موسسة، تحقيق يوسفي القروي، محمد هادي، 152الطف البي فحنف، ص  وقعة. 3
، دوم، ة، سيد بن طاووس، ؛ ترجمته عبتاس عزيتزي، انتشتارا  صتال     50. اللهنوف في قتلي الطفوف، ص 4
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اي برادرم اگر درتمام دنياي وسيع هي  پناهگاه و ماوايي نباشد باز هم با يزيتد بتن   
 1. معاويه بيع  نخواهم كرد

 اسی با الگویی از عاشورایی سها قیام

مردم مدينه از برخوردهاي معاويه و پسرو يزيد آگاه بودند با اين وجود تا پتيش از  
كردنتد پتس از واقعته عاشتورا انگيتزه       متي  د را تحملواقعه عاشورا حكوم  ننگين يزي

مبارزه با حكوم  وق  در آنان تقوي  شد و از اين رو عليه يزيد شتورو كردنتد ايتن    
حرك  عز  مندانه بدون شك با درس گرفتن از نهر  عاشورا بتود تتا بتدين وستيله     

 .  خود را از حقار  و پستي رهايي بخشند
به قيتام زدنتد و بته رهبتري ستليمان بتن صترد         پس از مردم مدينه مردم كوفه دس 

از نظتر آنتان    خود را توابين ناميدند زيرا تنها گذاشتن فرزندان رسول ختدا ، خزاعي
 . كردند و توبه از آن قيام عليه حكوم  وق  بود مي گناهي بود كه بايد از آن توبه

 ريخ شتكل ي شيعي يكي پس از ديگري با الهام از عاشورا در طتول تتا  ها سلسله قيام
در . بتوده است    رهايي از سلطه ستمگران وذل  ستتيزي  ها گرف  و هدف تمامي آن مي

دوران معاصر خود شاهد بوديم كه مردم مسلمان ايران با الگتو قترار دادن نهرت  امتام     
مبارزه خود را بر  د حكوم  سلطنتي و استبدادي شروع كردند و بتا الهتام    حسين

از شتعارهاي اصتلي متردم در راه    . و به پيروزي رساندند از عاشورا آن را تداوم بخشيده
 اين جمله امام حسين بود: 1357ي خود در سال ها پيمايي

 . هيهاال منا  لذله

ي عز  مندانه امام حسين در عاشورا بايد بياموزيم كه پيام عاشتورا  ها گيري از مو ع
و نبايتد بته    منحصر در عزاداري و صرفا در گريه كردن و مجلس بتر پتا كترد ن نيست     

. از بعد سياستي آن نيتز نبايتد غافتل بتود     . نهر  آن حرر  تنها جلوه عاطفي بخشيد
به ما آموخ  كه براي حفظ عز  و شترف از ايثتار متال و جتان و      حسين بن علي

فرزندان دريم نورزيم و در مبارزه با ظالمان هراسي به خود را ه نتدهيم رمتز مانتدگاري    
 .  بعد عز  مداري و ذل  ستيزي عاشوراي حسيني اس عاشورا و هراس مستبدان از 

                                                      
، دفتر انتشارا  استالمي، ستوم   32از مدينه تا كربال، محمد صادق نجمي، ص  . سخنان حسين بن علي1
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 :به گفته اقبال الهوري
 تيم بهر عز  دين اس  و بتس 

 
 مقصد او حفظ آيين اس  و بس 

 رمز قترآن از حستين آمتوختيم    
 

 آمتتوختيم هتتا آتتتش او شتتعله  ز 
 

 عاشورا و تحمل مصایب

ي هتا  تترين نشتانه  از مهم ها ن و روايا  صبر بر ناماليما  و تحمل سختيآاز نظر قر
كننتد بته عنتوان     متي  تنهتا ختدارا يتاد    ها قرآن به كساني كه در برابر سختي. ايمان اس 

 1. صابران بشار  داده
كتدام   ؟عاشورا او را تسكين ندهتد  كدام شيعه اس  كه مصيبتي بر او وارد شود و ياد

را تحمل  مادر اس  كه با از دس  دادن فرزندانش با الگو گيري از زين  مصيب  وارده
كدام پدر اس  كه با از دس  دادن فرزندو به وي ه اگر در راه اعتتالي ديتن بته     ؟نكند

شهاد  رسيده باشد با الگو گيري از صبر حسين بر شهاد  جوانتانش ستختي فتراق از    
 خواهر اس  كه از زين  درس نگيرد كته بتر غتم جانكتاه     فرزند را تحمل نكند و كدام
در طتول  . درو و جوانتانش استوه صتبر و مقاومت  شتد     برادرو حسين و فرزندان برا

انقالب و ساليان دفاع مقدس شاهد بوديم كه بيتان تتاريخ عاشتورا جته نقتش آرا متش       
 .  بخشي بر عواطف و احساسا  بازماندگان شهدا داش 

 عاشورا و نیکوکاری

ان به ديگر و اطعامي دينداري انفاق از مال خود در راه خير و احسان ها يكي از نشانه
قران كريم در موارد زيادي در كنار عباد  و برپا داشتن نماز از انفاق متال در راه  . اس 

 آمتدن نمتاز   دارد. خدا سخن به ميان آورده اين قرينه سازي حكايت  از اهميت  اتفتاق    
  رادينتداري ختود   ، و زكا  يا نماز و انفاق در كنار يكديگر گويتاي آن است  كته فترد    

 با  برساند از نظر اعتقادي روحيه تستليم و تعبتد در برابتر ختدا     در دو عرصه بايد به اث
 و دستورا  او داشته باشد و از نظتر عملتي نستب  بته بنتدگان خداونتد دلستوز و بته         

 اگتر دقت  كترده باشتيم     بدانتد   هتا  خود را شريك غتم آن ، باشد ها فكر دستگيري از آن
 پتس  د توجه قترار گرفتته است     هاي نيازمندان مور در كنار عبادا  مهم تامين نيازمندي
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از اتمام ماه رمران هر مسلماني موظف اس  به فكر مساكين نيز بوده و مقداري از متال  
را به عنوان زكا  فطره از طرف خود و كساني كه نتان ختور او هستتند بته فقترا       خود
 .  كند مي تقديم

 :هدار موظف اس  قرباني كرده بخشي از آن را به نيازمندان اختصاص دزحج گ

 1؛...رتل طعمو   لقانع ل لمع... 
و به تهيدس  قناع  پيشه و مستمندي كه به انتظار بخشش نزد شما آيد از آن غذا 

 دهيد. 

بخشي ازمال را در صور  رسيدن به حتد نصتاب بته عنتوان زكتا  يتا خمتس بته         
عتالوه بتر آن در برختي     ي جامعه اسالمي اختصتاص دهتد  ها نيازمندان و ترميم كاستي

، مانند كقاره قستم  هايي پيش بيني شده كه در جه  رسيدگي به فقرا اس  ها كفارهخطا
  ...نذر و

ي مختلتف در بتين عتزاداران و    ها مناسب  حال بياييد اين بخش از احكام دين را در
 . عالقه مندان به اباعبداهلل مالحظه كنيم

 .  داشته اس  ي ديني نقش شايان توجهيها عاشورا از اين جه  نيز در تقوي  ارزو
افراد زيادي هستند كه به خاطر سيد الشهدا و ساير شهيدان كربال با ر اي  منتدي و  

برنتد و حقيقتتا    متي  كنند به منتازل نيازمنتدان   مي طي  خاطر در مجالس و محافل اطعام
براي توزيع ثرو  و پر كتردن ختالء بتين اغنيتا و     اي  حدودي وسيله مراسم عزاداري تا
له بعد اجتماعي و اخالقي نيز پيدا كرده زيرا در چنين مراسمي اغنيا و فقرا شده اين مسئ

شتود بعتد ديگتر آن     متي  فقرا كنار يكديگر قرار گرفته و مرزهاي كاذب از ميان برداشته
اطالع دينداران از مشكال  اجتماعي و اقتصادي اس  در بسياري از اين مجالس بتراي  

. شتود  متي  ي جمع آوريها   نيازمندان كمكساخ  يا تعمير اماكن مذهبي تامين مايحتا
هاي مذهبي آنان تحريك شتده و در صتدد اداي    چه بسا افرادي در همين مجالس انگيزه
 برآيند ...حقوق مالي ازقبيل خمس زكا  و
دستتگيري از  ، اطعتام ، ي دينتي درجهت  انفتاق   هتا  نقش عاشتورا در تقويت  انگيتزه   

 .  برجسته و چشمگير اس  رسيدگي به امور گرفتاران بسيار، نيازمندان

                                                      
 36. حج/1
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 طلبی عاشورا و شهادت

طلبي وحا ر شدن براي فداكردن جان خود از آثار برجستته عاشتورا است .     شهاد 
او مالتك   به واسطه شخصي  عاليقدرو به واسطه شهاد  قهرمانانه شهاد  حسين

و احساسا  صدها ميليون انسان اس  اگر كستاني كته بتر ايتن حتزن عظتيم و        ها قل 
در احساسي و روحي گمارده شدند يعني رهبتران متذهبي بتواننتد از ايتن مختزن      گرانق

بتا روح   هتا  عظيم در جه  هم شكل دادن و هم رنگ كردن و هم احساس كتردن روح 
 .  جهان اصالح خواهد شد، عظيم حسين بهره برداري صحي  كنند

 درس ديگري كه بايد جامعه بگيرد اين است  كته بته هتر حتال بتاز هتم در جامعته        
از اين نظر بايد عمل قهرمانانه شتهدا  . شود مي شهاد  كند پيدا، يي كه شهاد  راها زمينه

از آن جه  كه به او تعلق دارد و يك عمل آگاهانه و انتخاب شده اس  و به او تحميل 
. نشده اس  بازگو شود و احساسا  مردم شكل و رنگ و احساس آن شتهيد را بگيترد  

شترك  در حماسته او و همتاهنگي بتا روح او     ، بر شهيد )گريه :گوييم مي اينجاس  كه
 (.1وحرك  در مو  او اس  وموافق  با نشا  او

 عاشورا و تربیت عاطفی

 :چنين نقل كرد امام حسين از رسول خدا

 2. معالي   مور ل يكره نفسا فها ...يبب ... ن  هلل تعالي
 ي پست  بتدو  دارد و از چيزهتا  متي  مرتفتع را دوست    خداوند كارهاي بزرگ و

 . آيد مي

اولين اثتر قيتام   . دانس  مي تفاوتي درد جامعه اسالمي را خمودي و بي امام حسين
يي كته پتس از عاشتورا    ها آن حرر  خرو  جامعه آن روز از رخو  و ركود بود قيام

 .  اس  مسئلهصور  گرف  دليل اين 
جه  دهتي بته    .تاثيرديگري كه عاشورا بر دوستان و شيعيان سيد الشهدا داشته اس 

عواطف و احساسا  درمسير صحي  }اس { و ايتن مو توع )حادثته عاشتورا( بتراي      

                                                      
 . 121و 120ص . قيام و انقالب مهدي، 1
 ، تحقيق سعيد ر تا 571. النوادر، قط  الدين راوندي،  ياء الدين ابي الر ا فرل بن علي الحسني م   2

 323ص  47؛ بحاراالتنوار،   1407عسكري، دارالحديث، اول،  علي
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اينكه ما ايتن را درست  در     صيقل دادن احساسا  اسالمي و انساني اس  اما به شر 
در تربي  اخالقي و تقويت  و تترويج اخالقيتا  نبايتد ناديتده       نقش عاشورا را. 1بكنيم

 را فرامتوو  هتا  زاداري متردم بستياري از كتدور    گرف  به برك  عاشوارو مراستم عت  
شتود روحيته رفتق و متدارا و      مي ي زيادي به دوستي تبديلها و دشمني ها كينه، كنند مي

 . آيد مي آسان گيري بين افراد بوجود

 ستمگراندر برابر  متعاشورا و شها

در  انبيتا را  دانتد و ي گتي   مي ترس از غير خدا را عامل بدبختي و شكس  قرآن كريم
 :و نترسيدن از غير خدا دانسته اس  م شها

 2.  لذين يبلغون رنا ال  هلل ل يخشونه ل  تخشون  حد     هلل

عامل اصلي اميدواري و قاطعي  انبياء در برابر دشتمنان عنتود و لجتو  ختود عتدم      
 .  ترس از غير خدا بوده اس 

يجتاد روحيته شتهاد  و    از آثار مهم نهر  ابا عبداهلل در ميان شتيعيان و پيتروانش ا  
هتاي اجتمتاعي    از پديتده  بعرتي  :شجاع  در برابر ظالمان اس  به قول شهيد مطهتري 

آورد بته   كند ترس و رعت  در جامعته بته وجتود متي      روح اجتماع را تاريك و كدر مي
هاي اجتماعي اس  كه به  دهد. ولي يك سلسله پديده اجتماع حال  بردگي واسار  مي

دهد، تترس اجتمتاع رامتي ريتزد احستاس بردگتي و        راني  ميدهد، نو اجتماع صفا مي
دهد. بعد از شهاد  امام حسين يتك   گيرد، جرا  و شهام  به او مي اسار  را از او مي

چنين حالتي بوجود آمد يك رونقي در اسالم پيدا شد اين اثتر در اجتمتاع از آن جهت     
 .  3ن را زنده كردبا حركا  قهرمانانه خود روح مردم مسلما بود كه امام حسين

 عاشورا و غیرت دینی

 وجتود مظتاهر    چه بسا افراد ظاهر بيني در جامعه اسالمي دوران حسين بن علتي 
قرائت  قترآن بته    . دانستتند  متي  و مراسم تو خالي اسالمي را مال  اسالمي بودن جامعه

                                                      
 . 131، ص 1. حماسه حسيني   1
 . 39. احزاب. / 2
 . 164، ص 1. حماسه حسيني   3
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 شتد   متي  نماز جمعه و جماع  در بتالد استالمي برگتزار   ، اشكال مختلف وجود داش 
 و صحابه در محافل و مجتالس رايتج بتود مراستم حتج       ديث از رسول خدانقل ح
براي ظاهر بينان و مقتدس مابتان كتم و كاستتي وجتود      . شد مي باشكوه برگزار هر ساله

 و عتتده معتتدودي از عمتتق مستتايل  نداشتت  در آن شتترايط تنهتتا حستتين بتتن علتتي
  در حال بازگش  شود و جاهلي نمي به حق عمل كردند كه مي آگاهي داشته و مشاهده

تحريف معنوي قترآن و جعتل حتديث مستير ديتن را منحترف كترده است  آن         ، اس 
 :حرر  فرمود

 .     ترلن  ن  لبق   يعم  به ل ن  لباط    يتناهي عنه

ستيد الشتهدا بته    . تفتاو  و ستاك  بودنتد    بي عدالتي و حق پوشي بي مردم در برابر
نكنند آن چه مهم اس  محتواي دين است  و  مسلمانان آموخ  كه به ظاهر قرا يا اكتفا 

نه پوسته ظاهري آن و پيروان آن در طول تاريخ آموختند كه در برابر مستبدان و قلتدران  
بته  . مدعي حاكم استالمي باشتند   قد علم كنند گرچه آنان مدعي خالف  رسول اهلل

از . سخن را بتا نقتل جمالتتي    شيعيانش آموخ  خواب راح  را از حكام جور بگيرند
 بريم: شهيد مطهري به پايان مي

را تحريك كرد عشق و ايده آل  ها غير ، را به جوو آورد ها خون حسين بن علي
به مردم داد حسين استغنا در مردم بوجود آورد درس صبر و تحمتل و بردبتاري و   

 . 1ترس را ريخ ، مقاوم  و ايستادگي در مقابل شدايد به مردم داد
ز جنگهايش سربازي را ديد كه فوق العاده دلير بود. روزي گويند، نادر در يكي ا مي

اورا خواس  و گف  تو با اين شجاع ، آن روزي كته افاغنته بته اصتفهان حملته      
كردند، غر  كردند و كشتند كجا بودي؟ گف  من اصفهان بودم. گف  تو اصفهان 
وز بودي و افاغنه آمدند و آن همه جناي  كردند؟ گف  بله بودم. گفت  پتس آن ر  

شجاعت  كجا بود؟ گف  آن روز نادري نبود. مقداري از شجاعتي كته امتروز متن    
شود. شجاع و دلير  بينم غير  من تحريك مي دارم از روحيه نادر دارم تو را كه مي

 2شوم.  و دالور مي
يالثتارا   »شتعارو  ، قيام بكند خواس  در مقابل ظلم مي اين اس  كه هر كس كه

 . 3بود  «الحسين
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اي براي امر به معروف و نهي از  هم امام حسين يك سوژه بزرگ اس  سوژهامروز 
منكر، براي اقامه نماز، براي نمونه كردن اسالم، براي اينكه احساستا  و عواطتف   

  1عاليه اسالمي در وجود ما احيا بشود

                                                      
 . 175، ص1. حماسه حسيني،  1


