
 

 .کرامت انسان و عزت نفس او7  

غالم ابوذر بود. روز عاشورا از امام  «جون»

اذن میدان خواست. امام به او  {حسین 

رخصت داد که از صحنه بیرون برود و کشته 

نشود؛ چرا که در روزهای سخت و دشوار، 

همراه این خاندان بوده لذا االن مجاز است 

 .که جان خویش را بر گیرد و برود

ی امام افتاد و بوسید و ولی جون به پا

گریست و درخواست کرد که اجازه یابد 

بیت در این میدان آمیخته خونش با خون اهل

شود. امام هم اجازه داد. به میدان رفت و 

پس از جنگی دالورانه به شهادت رسید و 

 :امام به بالین او آمد و دعایش کرد

اش را نورانی و بدنش را خوشبو ساز خدایا چهره

 1.با محمد و آل محمد محشور کن او او ر
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 .حس مواسات8
های معاشرتی مواسات یکی از زیباترین خصلت

است؛ یعنی غمخواری و همدردی و یاری کردن 

دیگری را در »است یعنی « اسوه»گران. از ریشه دی

، همچون خود دیدن و دانستن، یا «جان»و  «مال»

قرار دادن، به دوستان و  مقدمدیگری را بر خود 

برادران دینی یاری و کمک مالی و جانی رساندن، 

د، برابر غمخواری کردن کسی را به مال خو

 .گردانیدن او را با خویش

 {های محرم نیز امام حسین در شبی از شب
در جمع یاران خویش، ضمن بیان این سخن که 

از تاریکی شب استفاده  خواهد برگرددهر که می

رود برود ولی هر کس با هر کس می  د:کند، فرمو

اسات داشته باشد، فردای قیامت در ما، جانش مو

بهشت با ما خواهد بود و از خشم الهی خواهد 

 .رست
 .238، ص 45بحاراالنوار، ج  .1

________________________________________ 

  

دیجیتال  برای دریافت نسخۀ

لطفا  و بروشورهای دیگر بروشور

 اسکن کنید.

 ادامه دارد...

 لطفا با تکثیر و نشر این بروشور در ثواب آن شریک شوید.



 

 

 

در  جامعیت اسالمدر الگوپذیری قیام عاشورا باید راز 

کربال درک شود و بر اساس آن، تفسیری صحیح از این 

حادثه ارائه گردد. حادثۀ عاشورا و تاریخچۀ آن، دو 

یک صفحه سفید و نورانی و یک صفحۀ صفحه دارد: 

 تاریک، سیاه و ظلمانی.

معاویه، عبید اهلل بن در نگاه دوم، قهرمان حادثه یزید 

امثال اینها است. وقتی این زیاد، عمر سعد، شمر و بن

صفحۀ تاریک مطالعه شود، فقط ظلم است، جنایت 

است و رثای بشریت که هیچ چیز غیر از گریه، زاری و 

طلبد، امّا اگر صفحۀ مقابل مطالعه شود، مرثیه را نمی

است و  { حسین صفحۀ نورانیقهرمان این 

 و اصحاب او. [اهل بیت

حماسه بلکه دیگر جنایت و تراژدی نیست،  این صفحه

است، افتخار و نورانیت است، تجلّی حقیقت، انسانیت 

پرستی است. چرا ما صفحۀ نورانی این داستان را و حق

جنبۀ حماسی این کنیم در حالی که کمتر مطالعه می

چربد و نورانیت بر جنبۀ جنایی آن میداستان صد برابر 

 چربد؟این حادثه بر تاریکی آن خیلی می

رانی تاریخ حسینی را خواندیم، آن وقت اگر ما صفحۀ نو

گرنه بیهوده استفاده کنیم؛ و توانیماش میاز جنبۀ رثایی

 1.است
، 17شهید مطهری، مرتضی، حماسه حسینی، مجموعه آثار، ج .1
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 استفاده ابزاری از دین.5

 :{ امام حسین
ا و الن اُس بعیُد الن الن » نی علق یلع ن ی 

ت  اسلنهتم حیوطونه مادرَّ
مه افذا ُُمَّصوا اببلالء َقلَّ  عمای ش ُ

ونن  «اَلّین

بانشان مردم بندۀ دنیایند و دین بر ز

هاشان چرخد و تا وقتی زندگیمی

بر محور دین بگردد، در پی آنند، امّا 

آزموده شوند، « بال»وقتی به وسیلۀ 

 .شونددینداران اندک می

العقول، حفتهمچنین . 383، ص: 44بیروت(، جاألنوار )ط ـ بحار. 1

 .245النص، ص: 

 

 

 عطوفت و مهربانی.6

وقتی حُر، بیدار شد و توبه کرد و به 

 اردوی امام پیوست، تردید داشت که

پذیرد یا نه؟ سوال امام حسین او را می

؛ آیا برای من «؟َهل یل ِمن ََتبة  »حُر 

ای هست، نشان دهنده نقطه امید توبه

 .بود {او به بزرگواری امام حسین 

و ضرت هم توبه و بازگشت ح

 و با سخن گرایی او را ارج نهادحق

وُب اهلُل ََعیَک » م، ن َی ُ ، او را به «ََنَ

 1.بخشایش و رستگاری امید داد
 

 

 

 

 .290مقتل الحسین، مقرم، ص . 1

 


