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دال لررت بررر

به عنوان شبیهترین فرد در اخالق بره

و یک الگوی محبو و حماسهساز دارد.
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.9مقدمه
جوانان امئروز در جوامئع اسئالمی نیازمنئد الگئویی محبئو

هسئتند کئه از آن الگئوبرداری

کنند .از اینرو امروزه نیاز به الگویی شایسته و بایسئته در تمئامی سئطوح احسئاس میشئود.
اما هر الگویی شایسته پیروی نیسئت؛ بلکئه آن الگئو بایئد تمئامی ابعئاد رفتئاریاش بئا دیئن

اسالم همخوانی داشته باشد .یکئی از ایئن الگوهئای شایسئته ،حضئرت علیاکبئر
بزرگوار امئام حسئین

فرزنئد

اسئت .ایشئان از نظئر فضئایل اخالقئی ،در او بزرگئی بئود .او بئه رغئم

امئئئام نبئئئودن ،فضئئئایلی داشئئئت کئئئه بئئئهواقع او را از زمینیئئئان جئئئدا سئئئاخته بئئئود .حضئئئرت

علیاکبئئر

از اسئئتوانههای اصئئلی واقع ئ عاشئئورا در سئئپاه امئئام حسئئین

بئئود .ایشئئان بئئر

حقمداری و دفئاع از اسئالم تئا پئای جئان تأ کیئد کئرد و بئا شئهادت خئویش فضئایل اخالقئی
بسیاری را برای آیندگان به ودیعه گذاشت.

آدمی در درازای زندگی خئود فرصئتهایی انئدک دارد کئه بایئد آنهئا را بئا ارزش بشئمارد؛

چئئرا کئئه او تنهئئا یکبئئار در ایئئن گیتئئی زنئئدگی می کنئئد .از ایئئنرو بئئرای همئئان یکبئئار کئئه دیگئئر
برنمی گردد ،باید یک الگوی بایسته اخالقی برگزینئد کئه بئا آن بئه سئرمنزل مقصئود برسئد .از

همئئین رو نوشئئتار حاضئئر می کوشئئد در ایئئن مجئئال کوتئئاه ،بئئه سئئب
حضرت علیاکبر

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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شایسئئتگی و بایسئئتگی

او را بهعنوان یک الگوی برتر به جامعه اسالمی پیشکش کند.

دربار پیشینه این موضوع ،مقاالت و کتا هایی نگاشته شده است؛ از جمله «نگاهی

بر زندگانی و شهادت علیاکبر

 ،1315ش1؛ «حضرت علیاکبر

» ،نوشت مرتضی حسینی ،مجله سئخن تئاریخ ،زمسئتان

» ،اثر سید حسین ارسطوجاهی ،مجله هالل ،فروردین

 ،1350ش .»110امئئا ایئئن آثئئار ،تنهئئا بخشئئی از ایئئن موضئئوع را بررسئئی کردهانئئد؛ چراکئئئه اوال

چنئئدین موضئئئوع را در یئئئک مقالئئه گنجاندهانئئئد و دیگئئئر این کئئه فضئئئایل اخالقئئئی حضئئئرت
علیاکبر را تنها از یک ُبعد بررسی کردهاند؛ اما مقاله پیش رو می کوشد این موضئوع را بئر
اساس تطبیق واقعیات تاریخی با روایات ،بررسی نماید.

.2فضا لاخیقی
«فضایل» جمئع «فضئیلة» ،بئه معنئای درجئ بزرگئی و برتئری و امتیئاز ،و بئرخالف پسئتی و

عی

است (بستانی« .)666 :1375 ،رذیلة» که جمع آن «رذایل» است ،به معنای پسئتی

و فرومایگی است که ضد واژه «الفضیلة» است (همو).
ُ ُ
واژه «اخالق» ،جمع «خلئق» بئه معنئای خئوی و طبئع اسئت کئه وقتئی مئیگوینئد« :سئ ّی ُی
ُ ُ ْ
ُ ْ
ُ ْ
الخلق» ،یعنی بداخالق؛ « ُسو ُ الخلق» یعنی بداخالقی؛ «س ْئهل الخلئق» یعنئی نرمخئوی و

خوشطبئع (همئو .)372 :بنئئابراین میتئوان گفئئت منظئور از فضئایل اخالقئئی همئان درجئئه و
بزرگی خوی طبیعی یک فرد است.
شبیهترینفردبهاخالقنبو 

.1-2

در بئاالترین قلئههای سئجای اخالقئی قئرار داشئت .از همئین رو خداونئد

رسئول خئدا
متعال میفرماید:
َّ

َ

ُُ

َ

کَّل َعیلَّخلقََّّعظَّیَّ ؛َّ(یلم)5 :
َ َّوَّإ َّن َ َّ

و به یقین تو بر بلندای سجایای اخالقی عظیمی قرار داری.

از جملئئه افئئرادی کئئه در برخئئی از متئئون دینئئی بئئه همئئین صئئفات تشئئبیه شئئده ،حضئئرت

علیاکبر

است که میگویند این فضایل اخالقی را از رسئول خئدا

ایشئئان از لحئئئا صئئئورت و سئئیرت اخالقئئئی کئئئامال بئئئه رسئئول خئئئدا

بهطوری که نقل شده است هر وقت کسئی مشئتاق دیئدار رسئول خئدا
مبئئئئارک حضئئئئرت علیاکبئئئئر

شئئئباهت داشئئئت،
میشئد بئه چهئر

نگئئئئاه می کئئئئرد .حتئئئئی ایئئئئن شئئئئباهت اخالقئئئئی حضئئئئرت

بئئئه اخئئئالق رسئئئول خئئئدا

در میئئئدان جنئئئگ ،زمئئئانی کئئئه امئئئام حسئئئین

میخواست ایشان را به میدان بفرستد نمایان شد که فرمود:

ُْ
َْ
ْ َ ُ َّ
َّ ُ َّ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
الندس ََّّخلقدسََّّ َ َّوَّخلقدسََّّ َ َّوَّ َم ْنطقدسََّّ
ی ْ َّمَّغدممََّّاشدَ ََّّ
الله َّمَّاشه َّدَّعیلََّّ َّهؤالءََّّالقومَّ،فق َّدَّبدَ ََّّإلد َّ
َ
ّ
َُ َ ْ ْ
َ ّ َ ََ
ددمَّ ْام د َدن ْع ُه ْ َّمَّ
کَّنظ ْرندددسَّإىلََّّ َو ْجهد د َّ،الل ُهد َّ َّ
کَّحممددد َّ َّ،ک ّن ددسَّإذاَّاشد َدْق سَّإىلََّّنبَّیددد َّ
ب َر ُسدددولَّ َ َّ
َْ
ْ
ْ َ
ْ
َ ْ
دقَّهد َددًاَّ َ َّ،وَّالَّ ُتد ْدرََّّ،
دمَّ َطرائد َ َّ
ال ْضْرَّ َ َّ،،وَّفد ّدره ُه ْ َّمَّ َتفر یقددسَّ َ َّ،وَّ َمد ّدِّه ُه ْ َّمَّ َْتز یقددسَّ َ َّ،وَّ ْاج َعل ُهد ْ َّ
َب ََّرک دستََّّ َّ
ْ َ َ ْ َ
َ ْ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ
َ َ
ُ َ
ال ُدوال ََّّعد ُ
ثَّعددواَّع َّل َّْی ددسَّ َُّیقستلون دس؛َّ(بحرانرری:1539 ،
دُ ْ َّمَّأ َبدداَّ،فددّن ّ ُه ْ َّمَّ ًَ َع ُووندسَّلَّ َّینصددَ ونسَّ َّ
235؛ عسر ر ررکری122/8 :1513 ،؛ لجن ر ر ر الحر ر رردیث555 :1515 ،؛ مجلسر ر رری58/55 :1538 ،؛

یعقو َّ)823 :1513 ،

خدایا! بر این گروه ستمگر گواه باش که اینک جوانی به مبارزه بئا آنئان مئیرود کئه از

فضایل اخالقی حضرت علی اکبر

علیاکبئئئر

بئه ارث بئرده بئود.
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نظر صورت و سئیرت و گفتئار ،شئبیهتئر ین مئردم بئه رسئول تئو ،حضئرت محمئد
است .ما هر زمان که مشتاق دیدار پیامبرت میشدیم ،به چهره او مئینگر یسئتیم.
خدایا! برکئات زمئین را از آنئان در یئ دار و اجتمئاع آنئان را پرا کنئده و متالشئی سئاز و
آنان را گروهها مختلف و متفاوتی قرار ده و والیان آنهئا را هیچ گئاه از آنئان راضئی
مگردان! که اینان ما را دعوت کردند تا به یار ما برخیزند ،ولئی اینئک سئتمکارانه
به جنگ با ما برخاستند.

این موضوع کئه آن حضئرت

در اخئالق کئامال شئبیه رسئول خئدا

دیگر چنین نقلشده است که حضرت علیاکبر
مبارزه پرداخت و سپس امام حسین

اسئت در روایتئی

پس از عبئداهلل بئن مسئلم بئن عقیئل بئه

گریست و فرمود:

َ
َ َ َ ْ َ ُ َّ
َّ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ
الندس ََّّ َو ْجهدسََّّ َ َّوَّ َ َْستدسََّّ
کَّ َّوَّأشدَ ََّّ
دنَّ َضْر ُسدولَّ َّ
ی ُ َّمَّ ْاب ُ َّ
ی ْ َّمَّفق ْ َّدَّ َب ََ َََّّإ َّل ْ َّ
تَّالشهَّی َّدَّع َّل َّ
نَّأن َّ
الله َّمَّ َّک َّ
ب َّ؛َّ(صدوق152 :1895،؛ مجلسی821/55 :1538 ،؛ یمیَّ)825/8 :1515 ،

خداونئئدا! تئئو بئئر ایئئن قئئوم شئئاهد بئئاش کئئه اکنئئون پسئئر پیئئامبرت و شئئبیهترین مئئردم
به او از جهت چهره و سئیما و از جهئت روش و منهئا و خئوی و اخئالق بئه پیکئار بئا
آنان رفته است.

.2-2بصیرتدینی
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

بصیرت به معنئای بینئایی دل اسئت .راغئ

گو یئد« :بئه درک قلئ  ،بصئیرت و بصئر (بئر

وزن فرس) گو یند» .این معنئا ،مئرادف معرفئت و درک اسئت و همئان اسئت کئه از صئحاح و
اقر الموارد نقل شد که یکی از معانی بصر ،علم است .طبرسی در آی أ ْد ُعوا إلی اهلل علی
بصئیرة أنئئا (یوسئئف ،)101 /آن را معرفئئت و بینئئایی دل برشئئمرده اسئئت .از ایئئنروسئئت ک ئه

برخی بصیرت را عقل و ز یرکی معنا کردهاند (قرشی.)135/1 :1371 ،

بصیرت ،از بارزترین فضئایل اخالقئی و عامئل شئکوفایی بسئیاری از ایئن فضئایل اسئت؛
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چرا که با بصیرت ،انسان به درک از حقئایقی دسئت مییابئد کئه انسئان بیبصئیرت ،از ایئن

فضایل بیبهره است .بنابراین میتوان گفئت بصئیرت ،فضئیلتی اخالقئی اسئت کئه همئان
درک حقایق است و البته عاملی بئرای شئکوفایی دیگئر فضئایل بئه شئمار مئیرود .حضئرت

علیاکبئئر

نمون ئ بئئارز بصئئیرت اسئئت کئئه آنهئئم در راه کئئربال ،هنگئئامی کئئه ک ئاروان امئئام

حسئئئین

بئئئه منزلگئئئاهی بئئئه نئئئام «ثعلبیئئئه» رسئئئید ،بئئئه وقئئئوع پیوسئئئت .در آنجئئئا بئئئود کئئئه

امام حسین

شد ،فرمود:

درحالی که سر بر رو زانئو نهئاده بئود ،انئدکی بئه خئوا
ُ

َ

ُ

ُ

ُ ُ

َ

رفئت و وقتئی بیئدار
َّ

إىلَّ َ
دتَّهستفددسََّّ ََّیقددوَّ :أن د ُ ََّّتسددرعو َ ََّّ َ َّوَّ َ
اجلندد؛؛َّ(حلرری،55 :1535 ،
امل سی دسَّتسددر ََّّبَّک دمَّ َّ
َسعد ُ َّ
کالمه فی الثعلبی ؛ مجلسی ،859/55 :1538 ،با َّ)89

ش ئئنیدم ه ئئاتفی م ئئیگو یئ ئد :ش ئئما م ئئیش ئئتابید و م ئئرگ ،ش ئئما را بهس ئئوی بهش ئئت

میشتاباند.

در این هنگام ،حضرت علیاکبر

سؤالی بسیار تأملبرانگیز پرسید:

َ
ََ
یلَّ َ
احل ّق؟َّ(همان مناب )َّ
یسَّ َأب !َّأفلس سَّ َع َّ
پدر جان! آیا ما بر حق نیستیم؟

حضرت

پاسخ داد:

ُ َ َ َّ
َ
نَّ َ َّوَّالذیَّ َّإلی ََّّ َمرج ُ َّعَّالعبسًَََّّّ...؛َّ(همان مناب )َّ
َبیلََّّیسَّب ّ َّ

آری پسئ ئئرم! بئ ئئه آن خئ ئئدایی ک ئ ئه بازگشئ ئئت بنئ ئئدگان بهسئ ئئوی اوسئ ئئت ،مئ ئئا در راه
ّ
حق و عدالت و در اندیشه نجات و آزاد مردم و زنده ساختن حقوق پایمئالشئده
آنان و شرایط و روابط آزادمنشانه و خداپسندانه هستیم و برا خدا این رنجها را به
جان میخر یم.
یسَّ َأب !َّ َإذ َّالَّ ُنبسىلَّب َ
سملوت؛َّ(همان مناب )َّ

در این صورت پس چه با ک از مرگ پرافتخار و شهادت در راه خدا؟!

آن حضرت با این سؤال ،بصیرت دینی خویش را آشکار کرد؛ چرا که بئا پرسئش از برحئق
بودن ،هم حاضران را متوجه برحق بودن اهلبیت

آن حضرت

به شمار میآید.

کرد و این نمونهای از بصیرت دینی

عزتنفس
 .3-2

عزت ،اسم مصدر ،بئه معنئای بزرگئی ،واالیئی و حمایئت نفئس اسئت (بسئتانی:1375 ،

فضایل اخالقی حضرت علی اکبر

حضرت علیاکبر

پرسید:

11

 .)601عزتنفس بهعنوان یک فضیلت اخالقی ،آنجا اهمیت پیدا می کند کئه انسئان در

برخورد با دشمن از مسیر خود برنگردد و آرمانهئای خئویش را رهئا نسئازد؛ چئرا کئه اگئر فئردی

عزتنفس نداشته باشد ،در لحظ برخورد با دشمن ،تمئامی اهئداف خئویش را وا مینهئد.
این عمل زمانی که او رهبر یک گروه باشد ،یک رذیلت اخالقی بئه شئمار مئیرود؛ چئرا کئه در

زمئان حسئاس ،بئه دلیئئل نداشئتن عئزتنفس ،تمئئامی گئروه خئویش را بئئه کئام مئرگ و تبئئاهی
می کشاند؛ اما انسان با عزتنفس آنچنان محکم است که حتی اگر بئا لشئکری از دشئمن

برخئئئورد کنئئئد ،از هئئئدف خئئئویش بئئئازنمی گردد .اینجاسئئئت کئئئه عئئئزتنفس بئئئهعنوان یئئئک

فضئیلت جلئوه گر میشئئود .حضئئرت علیاکبئئر

هنگئامی کئئه در میئئدان نبئئرد ،بئئا لشئئکری

انبوه از دشمن مواجه شد ،لحظهای درنئگ نکئرد و حتئی در برابئر پیشئنهاد یزدیئان کئه «تئو از

مایی ،پس به ما ملحق شو!» ایستاد و فرمود:

لقرابد؛َّرسددوَّ:اهللَّأحدقَّا َّترعد َّمددنَّهرابد؛َّیز یددَّبددنَّمعسو ید؛؛َّ(ابرری نصررر ،83 :1518 ،أوالد

اإلمام أبی عبد اهلل الحسین بن علی الشهید )َّ

برای من خویشئاوندی بئا رسئول خئدا شایسئتهتر از خویشئاوندی بئا یز یئد بئن معاو یئه

است.

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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پس از این سخن ،ایشان به میدان نبرد رفت و به حالت رجز فرمود:
ُ ْ ُ ْ
ئئئئن و ب ْیئئئئئت اهلل ْاولئئئئئی بئ ّ
ن ْحئ ُ
أنئئئا علئ ّ
ئئئئالنبی
ئئن ال ُحسئئئ ْین ْبئئئن علئئئی
ئئی بئ
ُ
ْ ُ ّ
ئئئئن ُک ْم بئ ُّ
أ ْطعئ ُ
ئئئئالر ْمح ح ّتئئئئئی ی ْنثنئئئئئی
ئئئن الئئئئدعی
واهلل ال ی ْحکئئئئ ُم فینئئئئا ابئ
ْ ُ
ّ 1
أ ْضر ُب ُک ْم ب ّ
ئئئئر غئئئئئالم هاشئئئئئم ّی علئئئئئوی
ضئ
السئ ْیف أ ْحمئی ع ْئن أبئی
(صدوق ،162 :1376 ،المجلس الثالثون؛ حلی)61 :1406 ،

همین ماجرا را ابن عسا کر در کتا

خویش این گونه نقل می کند:

را که مئادرش آمنئه ،دختئر ابئو ُم ّئرة بئن

مرد از شامیان ،علیاکبر ،فرزند حسین
ُعروة بن مسعود ثقفی بود و مادر آمنه نیز دختر ابوسفیان بن حر

(جد یز یئد) بئود،

 .1منم علی ،پسئر حسئین ،فرزنئد علئی .بئه خانئه خئدا سئوگند! مئا بئه رسئول خئدا از هئر کسئی سئزاوارتر یم .بئه خئدا
سوگند! پسر ز یاد را نمیرسد که درباره ما حکم کند .آنقدر با نیزه بر شما بزنم تا کج شود .در حمایت از پئدرم،
با شمشیر بر شما ضربت فرود آورم؛ ضربتی چون ضربت جوان هاشمی علو !

فراخواند و گفت :تو با امیر مؤمنئان [یز یئد] ،خو یشئاوند دار و بئه او نزدیکئی .ا گئر
بخواهی ،ما به تو امان میدهیم و به هرکجا که دوست داشتی برو! علیاکبر گفت:
 ،الزمتئر از رعایئت

«بدان کئه بئه خئدا سئوگند رعایئت خو یشئاوند پیئامبر خئدا
خو یشاوند ابوسفیان است» .سپس به او هجوم ُبرد و چنین سرود :من علی ،پسر
حسین بئن علئیام .بئه خانئه خئدا سئوگند کئه مئا بئه پیئامبر
ابنعساکر)825 :1515 ،

نزدیئکتر یم( .نرک:

از ایئئئئنرو میتئئئئوان گفئئئئت عئئئئزتنفس ،آن فضئئئئیلت اخالقئئئئی اسئئئئت کئئئئه انسئئئئان را از
عق نشئئینی در بئئاره هئئدف واال بئئازمیدارد؛ چئئرا کئئه انسئئان بابصئئیرت هرگئئز عئئزتنفس و
اهداف والی خویش را رها نمی کند؛ بلکه با شجاعت بسیار ،در این مسئیر و بئرای رسئیدن
به آن اهداف گام برمیدارد .بر اساس روایت فئوق ،حضئرت علیاکبئر

بئا آن کئه بئا لشئکر

انبوه دشمن روبهرو بود ،اما آنی عزتنفسش را دست نداد و در میدان ایستاد و جنگید و بئا

این کار خویش ،جلوهای از اخالق محمدی به منصه ظهور نهاد.
.4-2ایثارگر 

آ

یکئئئئئئی از جلوهئئئئئئای ایثئئئئئئارگری در شئئئئئئ
را بئئئر اهلبیئئئت

حضرت علیاکبئر
بازگو می کند:

بسئئئتند .در ایئئئن زمئئئان بئئئود کئئئه امئئئام حسئئئین

را بئا سئی تئن در پئی آ

فرزنئئئد خئئئئویش

فرسئتاد .آنئان بئا ایثئارگری در آن شئ

بیاورنئئئئد .همئئئئین موضئئئئوع را شئئئئیخ صئئئئدوق در کتئئئئا

رفتنئد

أمئئئئالی چنئئئئین

َ ْ َ ُ َْ َ َ ُ ْ َ
َ َ
ََ َ َ
ْ
دیلَّ َو َجدلََّّ
دمَّ َع َّ
دسءَّ َّوَّه َّ
نَّ َضْراجدمََّّلَّ َّیسدْقواَّامل َّ
یَّفسرسسََّّ َ َّوَّعشرَّ ی َ َّ
لَّ َعلَّ َّّیسََّّ ْاب َن ُ َّ َّفََّّثمثَّ َّ
َ َّوَّأ ْضْر َس َّ
ُ
ُ
ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ
َشدَّیدََّّ َ َّوَّ َأ ْن َش ََّأَّ ْ ُ
نَّ ْ َ
نَّآخ ََّدرَّ َ اًَّکد ْ َّمَّ
املسءََّّ ََّیکد ْ َّ
ومواَّفسش ََ ُبواَّم َ َّ
سَّ:لصحسب ََّّه
ثَّه َّ
ی ََّّ َّ...
س ْ ُ َّ
احل َ َّ
َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ
کَّم؛َّ(صدوقَّ)159-155 :1895 ،
سن َّ
کو ََّّ َّأ َّکف َّ
ک َّم َّل َّْ َّ
َّوَّتوضئواَّ َّوَّاغْسلواَّ َّوَّاغسلواَّثَّ َّی َّسب َّ
امئئام حسئئین

در ش ئ

عاشئئورا حضئئرت علیاکبئئر

پیاده فرستاد که چند مشک آ

بئئه یئئاران فرمئئود :از ایئئن آ

فضایل اخالقی حضرت علی اکبر

و توانسئئئئتند آ

عاشئئئئئئورا ر داد؛ آن زمئئئئئئان کئئئئئئه دشئئئئئئمنان

را بئئا سئئی سئئوار و بیسئئت

با نهایت ترس و بیم آوردنئد .سئپس حضئرت

بیاشئئامید کئئه آخئئر ین توش ئ شماسئئت و وضئئو بسئئازید و

غسل کنید و جامههای خود را بشویید که کفنهای شما خواهد بود.
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در ایئئن روایئئت ،ایثئئارگری آنجئئا اتفئئاق افتئئاد کئئه حضئئرت علیاکبئئر
زمانی که امام حسئین

بئه ایشئان فرمئود بئا تعئدادی از یئاران برونئد و آ

احتمئئال شئئهادت مئئیداد ،امئئا بئئا فئئداکاری تمئئام رفتنئئد و آ

عاشئئورا

دز ش ئ

بیاو رنئد ،بئا آن کئه

آوردنئئد کئئه ایئئن عمئئل بئئهواقع

ایثارگری بهتماممعنا بود.
.5-2سخاوتوبخشن گی

از جملئئئه برتئئئرین فضئئئایل اخالقئئئی ،سئئئخاوت و بخشئئئندگی اسئئئت؛ بئئئه ایئئئن معنئئئا کئئئه
آدمئئی آنچئئه را کئئه دارد در طبئئق اخئئالص می گئئذارد .حضئئرت علیاکبئئر

و بخشئئندگی را از رسئئول خئئدا

ایئئن سئئخاوت

بئئه ارث بئئرده بئئود؛ چئئرا کئئه ایشئئان جئئامع اخئئالق نبئئوی

بئئئئئئئئه شئئئئئئئئمار میرفئئئئئئئئت (صئئئئئئئئدوق162 :1376،؛ مجلسئئئئئئئئی321/44 :1403 ،؛ قمئئئئئئئئی،

.)326/3 :1414

دلیلی دیگری بر سخاوت حضرت علیاکبر

همان بس که توسط معاویه زمانی که به

یئئاران خئئویش گفئئت« :چئئه کس ئی در ایئئن زمئئان بئئر مسئئند خالفئئت شایسئئتهتر اسئئت؟» یئئاران
متملق به او گفتند :شما؛ اما او گفت« :نه ،بلکه سزاوارترین مردم بئرا ایئن مقئام ،علئی بئن

الحس ئین بئئن علئئی اسئئت ک ئه جئئدش رسئئول خداسئئت و شئئجاعت بنیهاشئئم و بخشئئش

بنیامیه و جمال بنیثقیف در وجود اوسئت» .یحیئی بئن حسئن علئو می گویئد :طئالبیون

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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گفتهاند :مادر آن علی بن الحسینی کئه شئهید شئده ،ام ولئد بئود؛ و آن کئه مئادرش لئیال بئود،
جد آنان بوده است که در زمان خالفت عثمان متولد شد (مجلسئی .)61 :1364 ،ازایئنرو
ابنادریس در کتا

سرائر ،درباره سئخاوت و بخشئندگی حضئرت علیاکبئر

چنین نقل می کند:

لئئئئئئم تئئئئئئر عئئئئئئین نظئئئئئئرت مثلئئئئئئه

اشئعاری را

مئئئئن محتئئئئف یمشئئئئی و ال ناعئئئئل

یغلئئئئئی نئئئئئ ّی اللحئئئئئم حتئئئئئی إذا

انضئئئئج لئئئئم یغئئئئل علئئئئی اآل کئئئئل

کئئئئئئئئئان إذا شئئئئئئئئئبت لئئئئئئئئئه نئئئئئئئئئاره

یوقئئئئئئئئئئدها بالشئئئئئئئئئئرف القابئئئئئئئئئئل

کیمئئئئئئئئا یراهئئئئئئئئا بئئئئئئئئائس مرمئئئئئئئئل
اعنئی ابئئن لیلئی ذا السئئدا و ّ
النئئدا

الفاضل

أو فئئئئئئئرد حئئئئئئئ ّی لئئئئئئئیس باآلهئئئئئئئل
أعنی ابن بنت الحس

ال یئئئئئئئؤثر الئئئئئئئدنیا علئئئئئئئی دینئئئئئئئه

و ال یبیئئئئئئئئع الحئ ّ
ئئئئئئئق بالباطئئئئئئئئل

1

(ابن ادریس)655/1 :1410 ،

حضرت علیاکبر

دشمن اهلبیت

آنچنئان دارای سئخاوت و بخشئندگی بئود کئه حتئی معاویئه _ کئه

به شمار میرفت _ بدین موضوع اشاره کرد؛ هئر چنئد وی بخشئندگی

را به قبیله خود نسبت داد ،اما وصف شدن فردی به فضیلت اخالقی آنهم توسط دشمن
خویش ،امری کمنظیر است.
.6-2دالور وشجاعت

دالوری و شئئئجاعت ،از جملئئئه شئئئا کلههای اخالقئئئی اسئئئت و از بنیئئئادیترین پایئئئههای

کامیابی به شمار میآید .به راستی که باید گفت شجاعت ،تنها به معنئای حئذف و کشئتن
دشئمن در میئئدان نبئئرد نیسئئت؛ بلکئئه در دیگئر میئئدانها نیئئز نقشئئی بنیئئادین و تعیین کننئئده
دارد .حضرت علیاکبر

نمونه هویدای شجاعت است .ایشان این دالوری و شجاعت

را از جد بزرگوارش حضئرت علئی
علیاکبر

بئه ارث بئرده اسئت .شئجاعت وصئفناپذیر حضئرت

در کربال را چنین نقل کردهاند:

حىتَّضد ََّّال دس ََّّمدنََّّکثدر َّمدنََّّهتدلََّّمدُمََّّوَّرویَّأند َّهتدلَّعدیلَّعطشد َّ
قستلَّ َّ
زَّ:ی َّ
فلمَّی َّ
َّ

مسئدد؛َّوَّعشددر ینَّرجددمَّثَّرجددعَّإىلَّأبی د َّوَّهدددَّأصددسبت َّجراحددستَّکثی در ؛َّ(بحرانرری:1539 ،
235؛ حسررینی موسرروی811/2 :1513 ،؛ مجلسرری58/55 :1538 ،؛ بحرانرری اصررفهانی:1518 ،

با آن که تشنه بود 120 ،نفر را کشت ،آنگاه نزد پئدر بازگشئت ،درحالی کئه جراحئات

زیادی برداشته بود.

ایئئئئن سئئئئتایش از شئئئئجاعت حضئئئئرت علیاکبئئئئر

نشئئئئان میدهئئئئد کئئئئه او تنهئئئئا بئئئئرای

 .1همانا هیچ چشمی در جهان مثل او را ندیده است .بر اطعام مسئا کین و ا کئرام مهمئان چنئدان حئر یص اسئت
که پیوسته انواع گوشت و غذا را با هر قیمتی گزاف و بهایی گران بخرد ،بهآسانی در اختیار مهمان می گذارد؛ و
همواره به عادت همیشگی مهماننواز است ،به طوری که مردم نیازمند از هر طرف به سئویش میآینئد و برگئرد
سفرهاش مینشینند .آن فرد مدح شد بزرگوار ،فرزند لیالست که هیچ گاه دین را رها نمی کند کئه بئهجای آن
دنیا را برگزیند و حق را با باطل نفروشد.

فضایل اخالقی حضرت علی اکبر

َّ)235/19
ُ
بهقدری از آن لشکر کشت که از کثرت کشته به فریاد آمدند و روایت شده علیاکبئر
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کشئئئتن میئئئدان نیامئئئده بئئئود؛ چئئئرا کئئئه اگئئئر چنئئئین بئئئود ،پئئئس از کشئئئتن شئئئماری از افئئئراد
دشئئمن ،میئئدان را تئئرک می کئئرد ،امئئا چنئئین نکئئرد؛ چئئرا کئئه انگیئئزهاش از بئئین بئئردن دشئئمن

بئئئرای خرسئئئندی خئئئدا بئئئود؛ زیئئئرا آدمئئئی یئئئا بئئئرای رسئئئیدن بئئئه مطئئئامع و لئئئذت ایئئئن جهئئئان
میجنگئئد ،یئئئا بئئئرای خرسئئئندی آن جهئئئان؛ و ایشئئئان جلئئئو هویئئئدای نبئئئرد بئئئا دشئئئمن تنهئئئا
بئئئرای جلئئئ

رضئئئای الهئئئی بئئئود .از ایئئئن رو شئئئجاعت ایشئئئان ،یئئئک فضئئئیلت اخالقئئئی بئئئه

شمار میرود.
خستگیناپذیر 

.7-2بردبار و

در زنئئئئئئدگانی آدمئئئئئئئی مراحلئئئئئئئی وجئئئئئئئود دارد کئئئئئئئه دیگئئئئئئئر تئئئئئئئوان ایسئئئئئئئتادگی در برابئئئئئئئر
مشئئئئئکالت و سئئئئئختیها نیسئئئئئت و انسئئئئئان خسئئئئئته و فرتئئئئئوت و از همئئئئئهجا و همئئئئئه کس

نا امید میشود .اما کسی پیروز است و به سرمنزل مقصود میرسد که ایئن خسئتگیها او را
از پای درنیاورد.

حضرت علیاکبر

نمونه هویدای صبوری و خستگیناپذیری است .ایشان در میدان

جنگ حق علیه باطل ،با وجود تشنگی فراوان ،با عده زیادی از دشئمنان جنگیئد و آنئان را
به هال کت رساند و در حالی بسیار زخم برداشته بود ،نزد پدر آمد و عرض کرد:

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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َ
َ ْ
ُْ
َْ ََْ ُ َ َ َ
َ َ
َ
لَّ ْ َ
نَّمسءََّّ َسبَّیلََّّأ َتق ّو ىََّّ
لَّإىلََّّش َْ َب؛ََّّم ْ َّ
احلدیدََّّأ ْج َه َدینَّ،ف َه َّ
شَّه ْ َّدَّه َْلنَّ َ َّ،وَّثق َّ
یسَّأب !َّألعط َّ
َ َ َْ
یلَّال ْعداء؛َّ(حسینی موسوی811/2 :1513 ،؛ مجلسیَّ)58/55 :1538 ،
ِبسَّع َّ
پدر جان! تشنگی مرا از پا درآورد و سنگینی سالح ناتوانم ساخت .آیا جرعه آبی

هست که بتوانم بنوشم و به جنگ ادامه دهم؟!

در این زمان امام حسین

به ایشان فرمود:

ُ َ َّ ُ
َ
َ َ َ ّ َ َ َ َ َْ َْ ُ ُْ َ ُ َ
ثَّ
کَّ َ َّ،وَّ َت ْس َدْ ی َّ
یی َُوند َ َّ
کَّ،أ ََّّتدعوه َّمَّفدمَّ َّ
یلَّ َّوَّعیلََّّأبی َّ
نَّ ََّیع ََِّّّّ َعیلََّّحممدَّ َّوَّعیلََّّع َّ
یسَّب َّ
ْ َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ک؛َّ(بحران رری235 :1539 ،؛ مجلس رری:1538 ،
سن َّ
دنَّهدددستََّّلسد د َّ
کَّ،ید دسَّب د ّ َّ
دمَّف ددمَّ َّی یثوند د َّ
ِب د َّ
58/55؛ یعقو َّ)823 :1513 ،

پسر جان! چقدر بر حضرت محمد و علی و پدرت ،ناگوار است که آنان را بخوانی،

ولی پاسخی به تو ندهند و از آنان یار بطلبئی ،ولئی یئار یات نکننئد .ا فرزنئدم!
زبان خود را نزدیک آر!

زبان خویش را در دهان فرزند عزیزش گرفت و مکید و انگشتر خود

آنگاه امام حسین
را به حضرت علیاکبر

داد و فرمود:

َ ُ ّ َ َ ّ َ ْ ُ َ َّ َ ُ
ُ ْ َ ْ َ
کَّالَّ َْتس دَّ َح ّددىتََّّ
ینَّأضْرجددوَّأن د َّ
کَّ،فددّن َّ
دعَّإىلََّّهتددسََّّ:عددد َّو َّ
کَّ َ َّوَّا ْضْرجد ْ َّ
دذَّهددذاَّاْلددس َ ََّّفَّفی د َ َّ
خد َّ
َْ ُ ْ َ َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ّ
ددأَّ َبعد ددهسَّأ َبددددا؛َّ(بحران رری235 :1539 ،؛
کأسد د ََّّال ْو فََّّشد ْددَ َب؛ََّّالَّتظ َمد َّ
کَّبَّ َّ
دد َ َّ
کَّ َج د َّ
ََّی ْس ددقَّ ََّی َ َّ
عس ررکری128/8 :1513 ،؛ لجنر ر الحررردیث555 :1515 ،؛ مجلس رری58/55 :1538 ،؛ یعقرررو ،

َّ)827 :1513

این انگشتر را در دهانت بگذار و به نبرد با دشمن بازگرد .امیدوارم که هنوز به ش
نرسیده ،جدت رسول خدا با جئامی سرشئار از شئربت بهشئتی تئو را سئیرا

سئازد،

به گونهای که پساز آن هرگز تشنه نگرد !

پس از ایئن مئاجرا ،حضئرت علیاکبئر

بئه میئدان نبئرد رفئت و پئس از مئدتی در آخئرین

دقایق عمر خویش چنین فریاد برآورد:

َْ َْ
ُ
َ َ ُ َّ ُ َ
َ
ْ ُ
کَّ َّ
ممَّ
الس َ َّ
کأس ََّّال ْو فََّّ َ َّو َُّیقر َّئ َ َّ
وَّ:اهللََّّه ْ َّدَّ َسقسینََّّبَّ َّ
کَّ،هذاَّ َج ّ َّدیَّ َضْر ُس َّ
ممَّ َع َّل َّْی َ َّ
تسهَّالس َّ
یسَّأب َّ
َ
َ
ْ
ْ
ُ ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
کَّ َّکأسسََّّ َمذخو َضْر ؛َّ(سماوی52 :1517 ،؛ لجن الحردیث،
ومَّإ َّل َّْی سَّفّن ّ ََّّ َّل َ َّ
لَّالقد َ َّ
َ َّوَّ ََّیقوَّ :ع ّج َّ
555 :1515؛ مجلسیَّ)55/55 :1538 ،

سئئالم بئئر تئئو ای پئئدر! ای ئن جئئدم رسئئول خداسئئت ک ئه مئئرا س ئیرا ک ئرد و بئئر تئئو سئئالم

میرساند و مئیگو یئد :در آمئدنت بئه نئزد مئا شئتا کئن کئه بئرا تئو جئامی از شئرا
بهشتی ذخیره نمودهام.

میدان باشد و بجنگد ،ماللتی دوچندان دارد؛ اما حضرت علیاکبر

این خستگی را بئه

جان خرید و بئا بردبئاری در میئدان ایسئتاد و آنجئا کئه دیگئر احسئاس نئاتوانی کئرد ،نئزد امئام
حسین

رفت و عرض کرد« :تشنگی مرا از پئا درآورد و سئنگینی سئالح نئاتوانم سئاخت

 .»...امام حسین

در پاسخ به فرزند خویش فهماند که باید بردباری کند و خسئتگی را از

پای دربیاورد .به همین سب  ،زبان خویش را دردهان فرزندش نهاد و انگشتر خئویش را بئه

او داد و فرمئود« :ایئئن انگشئتر را در دهئئان خئئویش بگئذار و بئئه میئدان بئئرو» .یعنئئی صئبر کئئن تئئا
شهید شوی و آن زمان جدت تو را سیرا

کند .حضرت علیاکبئر

نیئز صئبوری کئرد و تئا

فضایل اخالقی حضرت علی اکبر

تشنگی برای انسانی که یک جا بدون هیچ فعالیتی نشسته ،ماللآور است .حال اگر در
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آخریننفس جنگید و سرانجام به شهادت رسید .از اینرو میتوان گفت یکئی از نمادهئای
بردباری و خستگیناپذیری ،حضرت علیاکبر

بود.

نهیجهگیهی

.3
پئئئژوهش حاضئئئر پئئئس از بررسئئئی مسئئئتندات تئئئاریخی و روایئئئی ،بئئئه ایئئئن نتئئئایج دسئئئت

یافته است:

 .1حضئئئور شئئئجاعانه و قدرتمندانئئئه حضئئئرت علیاکبئئئر

بئئئا داشئئئتن هئئئدفی الهئئئی و

دارا بئئودن فضئئایل اخالقئئی بسئئیار شئئگرف ،ایشئئان را بئئهعنوان یئئک الگئئوی جئئاودان مب ئدل
ساخته است.

 .2حضرت علیاکبئر

شئبیهترین فئرد در اخئالق رسئول خئدا

کس شیفته دیدار رسول خدا

میشد ،به چهر حضرت علیاکبر

ایشان آین تمامنمای سیرت اخالقی رسول خدا

بود.

بئود؛ بهطوری کئه هئر
نگاه می کرد؛ زیئرا

 .3دالوری و شئئئئجاعت نیئئئئز یکئئئئی از شئئئئا کلههای اخالقئئئئی اسئئئئت کئئئئه از بنیئئئئادیترین

پایئئئههای کامیئئئابی بئئئه شئئئمار میآیئئئد .بهراسئئئتی بایئئئد گفئئئت شئئئجاعت تنهئئئا بئئئه معنئئئای
حئئئذف و کشئئئتن دشئئئمن در میئئئدان نبئئئرد نیسئئئت؛ بلکئئئه در میئئئدانهای دیگئئئر نیئئئز نقشئئئی
بنیئئئئئادین و تعیین کننئئئئئده دارد .حضئئئئئرت علیاکبئئئئئر

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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نمونئئئئئه هویئئئئئدای شئئئئئجاعت بئئئئئه

شمار میآید؛ گویی ایشان این دالوری و شجاعت را از جد بزرگوارش حضئرت علئی
ارث بردهاست.

بئه

 .4عئئزتنفس ،آن فضئئیلت اخالقئئی اسئئت کئئه انسئئان را از عق نشئئینی در رسئئیدن بئئه

هدفی واال بازمیدارد؛ چئرا کئه انسئان بابصئیرت هرگئز عئزتنفس و اهئداف واالی خئویش را
رها نمی کند ،بلکه بئا شئجاعت بسئیار در ایئن مسئیر و بئرای رسئیدن بئه آنهئا گئام برمئیدارد.
حضرت علیاکبر

بر اساس روایت ذکر شده با آن که با لشکر انبوه دشمن روبهرو بود ،امئا

آنی عزت نفسش را دست نداد و در میدان ایستاد و جنگید و با این کار خویش ،جلوهای از
اخالق محمدی را به منصه ظهور رساند.
 .5سئؤال حضئرت علیاکبئئر

دربئار برحئئق بئودن جهادشئئان از پئدر بزرگئئوارش ،گئواه بئئر

بصیرت دینی آن حضرت

است.

 .6از جمله فضئایل اخالقئی حضئرت علئی اکبئر

کئه حتئی دشئمنان آن جنئا

بئدان

اعتراف کردهاند ،فضیلت سئخاوت و بخشئندگی ایشئان بئود کئه معاویئه در سئخنانی بئدان
اعتئراف کئئرده و یکئئی از دالیئل شایسئئتگی حضئئرت علیاکبئر

موضوع دانسته است.

برمسئئند خالفئئت را همئئین

فضایل اخالقی حضرت علی اکبر
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م ابع
 -ابنادر یس ،محمد بن احمد (1410ق) ،السئرائر الحئاو ی لتحر یئر الفتئاو ی (و المسئتطرفات)،

تحقیئئئق و تصئئئحیح :حسئئئن بئئئن احمئئئد الموسئئئو و ابئئئو الحسئئئن بئئئن مسئئئیح ،قئئئم ،دفتئئئر

انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ دوم.

 -ابئئنعسئئا کر ،علئئی بئئن حسئئن (1414ق) ،ترجم ئة االمئئام الحسئئین

 ،تحقیئئق :محمئئدباقر

المحمودی ،قم ،مجمع احیا الثقافة االسالمیة ،چاپ سوم.

 ابئئینصئئر ،سئئهل بئئن عبئئداهلل بخئئاری (1413ق) ،سئئر السلسئئلة العلو یئئة ،تحقیئئق ،تقئئدیم وتعلیق :سید محمدصادق بحر العلوم ،قم ،انتشارات شریف الرضی.

 -بحرانی ،عبداهلل (1407ق) ،العوالم االمام الحسین

قم ،مدرسة االمام مهدی

 ،تحقیق :مدرسة االمام مهدی

،

.

 بحرانئی اصئئفهانی ،عبئداهلل بئئن نئوراهلل (1413ق) ،عئئوالم العلئوم و المعئئارف و األحئوال االمئئامعلئئی بئئن أبئئی طال ئ

موسسة االمام المهدی

 ،تحقیئئق و تصئئحیح :محمئئدباقر موحئئد ابطحئئی اصئئفهانی ،قئئم،
 ،چاپ دوم.

 بستانی ،فواد افرام (1375ش) ،فرهنگ ابجدی ،تهران ،اسالمی ،چاپ دوم. حسئئینی موسئئوی ،محمئئد بئئن اب ئیطال ئ 1411( .ق) ،تسئئلیة ُالمجئئالس و ز ینئئة المجئئالسسال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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اإلسالمیة.

) ،تحقیئئق و تصئئحیح :ک ئر یم فئئارس حسئئون ،قئئم ،مؤسسئئة المعئئارف

 حلی ،جعفر بن محمد بن نما (1406ق) ،مثیر األحئزان ،تحقیئق و تصئحیح :مدرسئه امئاممهد

 ،قم ،مدرسه امام مهد  ،چاپ سوم.

 -سئئماوی ،محمئئد (1413ق) ،أبصئئار العئئین فئئی أنصئئار الحسئئین

الطبسی ،قم ،مطبعة حرس الثورة اإلسالمیة.

 ،تحقیئئق :محمئئدجعفر

 -صدوق ،محمد بن علی (1376ش) ،األمالی ،تهران ،کتابچی ،چاپ ششم.

 عسکری ،مرتضی (1410ق) ،معالم المدرستین ،بیروت ،موسسة النعمان للطباعة و النشرو التوزیع.

 -قرشئئی ،س ئید علیاکبئئر (1371ش) ،قئئاموس قئئرآن ،تهئئران ،دار الکت ئ

االسئئالمیه ،چئئاپ

ششم.

 قمی ،عباس (1414ق) ،سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار ،قم ،اسوه. لجنئئة الحئئدیث فئئی معهئئد بئئاقرالعلومقم ،دار المعروف للطباعة و النشر.

(1416ق) ،موسئئوعة کلمئئات االمئئام الحسئئین

،

 -مجلسئئی ،محمئئدباقر بئئن محمئئدتقی (1403ق) ،بحئئار األنئئوار الجامعئئة لئئدرر أخبئئار االئمئئة

األطهار ،تحقیق و تصحیح :جمعی از محققان ،بیروت ،دار إحیا التراث العربی ،چئاپ
دوم.

1364( _____________________________________ -ش) ،زنئ ئئدگانی حضئ ئئرت امئ ئئام حس ئ ئین

(ترجمه جلد  45بحار األنوار) ،ترجمه :محمدجواد نجفی ،تهران ،اسالمیه ،چاپ سوم.

 یعقو  ،احمد حسین (1411ق) ،کربال الثورة و المأساة ،بیروت ،الغدیر للطباعة و النشر والتوزیع.

فضایل اخالقی حضرت علی اکبر
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