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مقدمه 

نیاز آدمی به راهنما و الگو بتا عنایتت بته عتدم شتناخت کامتل او از جهتان هستتی ،امتری
بدیهی و عقالنی است .اگر انسان بخواهد به حیات طیبه برسد و حالوت سعادت دنیوی
و اختتروی را بچشتتد نتتاگ یر استتت از جستتتوجو در پتتی الگتتویی کامتتل بتترای تعیتتین ستتبک
زن تتدگی و فرهن تتگ زیس تتتن خ تتود؛ ک تته ب تتر اس تتاس مفروض تتاتی ک تته اثب تتات آن در ای تتن مق تتال
نمیگنجد ،قترآن کتریم بته عنتوان آخترین و کامتلتترین کتتاب آستمانی ،برنامته جتامعی بترای
ً ُ ّ ء
تان لکتل شتیب استت و
سعادت هر فرد به شمار میرود؛ کتتابی کته ُهتدی ل ّلنتاس و تبی
ذره ای از آنچتته بایتتد باشتتد در آن مغفتتول نمانتتده و بشتتر در هتتر زمتتان و در هتتر متتورد ا گتتر دستتت
نیازمند و حقیقتجوی خود را به ستوی او دراز کنتد ،قترآن از او دستتگیتری خواهتد نمتود و
این از اعجاز این کتاب آسمانی است.
امتتا شتتکلدهتتی ستتبک زنتتدگی و اجتترای دستتتورات الهتتی نیازمنتتد هتتمنشتتینی و توجتته بتته
الگویی از جنس خود بشر است .از این روست که میبینیم خداوند ،کالم روحبخش ختود
را بتتا اهبتتاط مالئکتته بتته جمتتع آدمیتتان نرستتانده بلکتته فرستتتادهای از جتتنس بشتتر را برگ یتتده،
انسانهایی کامل و معصوم که از افال ی ،همنشین خاکیان شدند تا آدمی راه گم نکند.
در بتتین ایتتن ب رگتتان آنچتته در ایتتن نوشتتتار بتته عنتتوان الگتتویی کامتتل برگ یتتده شتتد نهضتتت
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عاشتتورا بتتود؛ چتترا کتته در برهتتهای کوتتتاه؛ یعنتتی از آغتتاز تتتن بتته ذلتتت بیعتتت نتتدادن ت تا زمتتان
شهادت و اسارت ،هر آنچه زیبایی و امر الهی است به طور یکجا قابل مشاهده است.
نهضت عظیم و ماندگار حسینی
ا ا

ُ

با شور و حرارتی که در قلوب مومنین ایجاد کرده:
ا ُ ا ً

ِان ِلقتل ُ
ؤم ن
احل اس نی احرارة ف قلوب ُ
نی َل تبرد ابدا( .نوری)318 /10 :1408 ،
امل ِ
ِ
ِ

خیل عظیم و بی شماری از مردم را در طول تاریخ بته ستوی ختود کشتانده و نته تنهتا بترای
مسلمانان بلکه بترای تمتامی انستان هتا نیتز ظرفیتتی را بترای تبلیت دیتن و رستاندن پیتامهتای
الهی فراهم آورده است.
حتال ا گتتر بتتوانیم ضتتمن مهجور یتتزدایتتی از قترآن ،بتتا بیتان ابعتتاد فتردی و اجتمتتاعی ایتتن
نهضتتت ،از ایتتن ظرفیتتت بتتینظیتتر در فرهنتتگستتازی ،بصتتیرت افزایتتی و در نهایتتت ،آمتتاده

کردن جامعه برای پذیرایی از امام حاضرشان و زمینهسازی قیامش بهره بریم ،به واقع شتکر
ً
ایتتن نعمتتت را بتهجتتا آوردهایتتم و بتتدانیم کتته ا گتتر امتتام حاضتترمان ظتتاهر نیستتت قطعتتا ریشتته در
رفتار و اعمال خودمان دارد .خواجه نصیر الدین طوسی مینویسد:
 ...عدمه منا ...؛ (نصیر الطوسی ،بیتا)226 :

و هیچگاه از ناحیه خداوند کوتاهی از ابراز لطف نبوده ،این خود مردمند که ظهور

حکومت حقه الهی را به تاخیر انداختهاند. ...

درد جامع ت بشتتری در ابتتتال بتته دوری از امتتام زمتتانش
گسترش فرهنگ قرآن و عترت اهل بیت

 ،تنهتتا یتتک درمتتان دارد و آن هتتم

و خودسازی منتظران واقعی بتر استاس تعتالیم

آنهاست؛ چرا که قرآن کریم میفرماید:

ا ا ا ُ
باد ای الص ِاحل ا
ون ؛ (انبیاء)105 :
أن اَلرض ای ِرُثا ِع ِ

زمین را بندگان شایسته من به ارث میبرند.

از ایتتن رو در ایتتن نوشتتتار ستتعی شتتده تتتا قتتدمی بستتیار کوچتتک در راستتتای ارائ ت الگتتوی

خودستتازی منتظتتر و جامعتتهستتازی انتظتتار شتتده و بتته یتتاری حضتترت حتتق ،زمینتتهستتاز ظهتتور
خواهد شد.
.1بعدفر ی
.2-1پیشینهپژوهش 

خداونتتد در قتترآن بارهتتا بتتر ایتتن نکتتته تأ کیتتد داشتتته و حتتتی هتتدف از خلقتتت را همتتین
پرستش و عبادت معرفی میکند:
اا ُ

او ما خلقت احلن او ِاِ نس إَل ِل ای ُ
عُدنن ؛ (ذاریات)56 :
ِ

و جن و انس را نیافریدیم جز برای آن که مرا پرستش کنند.

نهضت حسینی ،الگویی کامل برای فرهنگسازی

خودسازی و شایستهپروری برداشته شود؛ لتذا در ادامته بته برختی از شاخصتههتایی ذیتل دو
ً
عنتتوان فتتردی و اجتمتتاعی در ایتتن مبحتتث اشتتاره متتیگتتردد کتته اوال تنهتتا گوشتتهای از عناصتتر
ً
فرهنگی این نهضت بوده ثانیا راهکار و الگویی است که التزام افتراد جامعته بته آن ،موجت
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و یاران باوفای ایشان ،حتاکی از ایتن توجته و ذکتر استت،

نگاهی به سیره امام حسین
آنجا که خداوند در قرآن میفرماید:
ُ

ا

ا ا

ً

ا

اسم ار ب ا
اواذكر ا
یه ت ِبتیل ؛ (مزمل)8 :
ک او ت اُتل إل ِ
ِ

و نام پروردگار خود را یاد کن و (از همه) بریده یکسره به سوی او روی آور.

میبینتیم کته همته حتاالت و رفتارهتا و گفتارهتای امتام حستین

در طتول ایتن نهضتت

ماندگار ،ذکر و یاد خدا بود و هر لحظه این زمانها ،تجدید پیمانی با خدا.
آن هنگام که در ش
نمایان میکنند.

و رو ز عاشورا به نماز متیایستتند جلتو دیگتری از ذکتر متدام ختدا را
ا

او أ ِق ِم الصلوة ِل ِذكری ؛ (طه)14 :

و به یاد من نماز را برپا دار.

نمتتازی کتته حتتتی در بحبوحتته جنتتگ و پیکتتار و در او ستتختی ،مطتتابق فرمتتان الهتتی بتته
جماعت خوانده میشود که خدا فرمود:

او اارك ُعوا ام اع الرا ِك ن
عی ؛ (بلره)43 :

و با راکعان رکوع کنید.
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1

از اینرو اگر قرآن از کسانی که تجارت ،آنها را از نماز غافل نمیسازد ،یاد میکند:
ٌ

ُ

ٌ

ا

رجال َل تلههیم ِت اارة او اَلب ٌ
یع عن ِذ كر ِ ا
إقام الصلوة (نور)37 :
ِ
ِ
ِ ِ
اهَّلل و ِ

مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنها را از یاد خدا و برپاداشتن نماز غافتل
میکند.

از امام حسین

چه باید گفت که حتی حف جان هم او را از نماز غافل نساخت.

شاید از شدت اهتمام آن امام
سب

به برپاداشتن نماز در او کارزار بود کته تربتت پتاکش،

قبولی نماز دانسته شد و این او منزلت ایشان را گواه است.

ء
 .1در تفاسیر مختلف اشاره شتده استت کته منظتور از ءو ارک ُعتوا ءم ءتع ال ّتراکعین بر پتائی نمتاز جماعتت استت و در
واقع اصل فرمان نیز به جماعت خواندن است( .ر.ی :قرائتی ،محسن ،1 :1383 ،ذیل تفسیر آی مذکور)

ست تتجده ب ت تتر خت تتای ک ت تتربال حجت تتابه ت تتای پدیت تتد آم ت تتده از گنت تتاه را در یت تتده ،زنگارهت تتای

دل را مت تتی زدایت تتد ،موانت تتع قبت تتولی اعمت تتال و است تتتجابت دعت تتا را کنتتتار زده و زمتتتین و زمت تتان را
نور باران میسازد.
امام صادق

فرمود:

الس ُ
ُ
جود اعىل ُتر ابة ُ
احل اس نی
ستجده بتر تربتت حستین

ا

ای نخ ُر ق ُ
احلجب السبع؛ (مجلسی 153 /82 :1403 ،و )334

حجتابهتاى هفتتگانته را پتاره متیکنتد( .یعنتی نمتاز

قبول میشود)

.2-1فرهنگانسیباقرآن 

اگر خداوند ،مردم را به عبادت و تالوت شبانگاهی میخواند و میفرماید:
ُ

ا ا

ً

ا

ق ِم اللیل إَل قلیل ؛ (مزمل)2 :

را جز اندکی [به عبادت] برخیز.

ش

تاریخ گواه آن است که در ش

عاشورا ،امام حسین

به حضرت عباس

فرمود:

اگر میتوانی آن ها را امروز از جنگ منصرف کنی ،چنین کن .شاید در ایتن شت
به درگاه پروردگارمان نماز بگزاریم؛ زیرا خداوند میداند که من نماز خواندن بترای

پس از موافقت سراه دشمن با این پیشنهاد ،آن ش
ا

ا ا

ُ

هر آنچه میسر بود قرآن خواندند.

ف ا
أقر ُءوا اما ت ایس ار ِم ان الق ارءان ؛ (مزمل)20 :

هر چه از قرآن میسر شد بخوانید.

و آن حضرت

بتا تتالوت ختود در آن شت  ،ستی نفتر از ستراهیان عمتر ستعد _ لعنتة اهلل

علی تته _ را ک تته ص تتوت ایش تتان را م تتیش تتنیدند در ش تتمار ی تتاران ش تتهادتج تتوی خ تتود در آورد
(حسنزاده.)84 :1387 ،

این پیوند ناگسستنی است که در زیارتنامه شریف ایشان بتدان اشتاره رفتته و ایتنگونته
سالم میکنیم:
ا

اا

ا

ک یا شر ا
لم عل ْی ا
الس ُ
یک القرآن؛ (مجلسی)355 /98 :1403 ،

نهضت حسینی ،الگویی کامل برای فرهنگسازی

او و تالوت قرآنش را دوست دارم( .ابن طاووس)125 :1384 ،
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آری ،امام حسین

در دل ش

و هنگام روز به تالوت قرآن میپرداختت تتا جتایی کته

سر مباری ایشان نیز بر روی نی سوره کهف را قرائت نمود (مفید )176 /2 :1378 ،که این،
یعنی سر از تن جدا میشود ،ولی از قرآن جدا نمیشود.
.3-1فرهنگطهارتوپاکیزگی 

از جمله نکاتی که بخش قابل توجهی از روایات و دستورات دینی را به خود اختصتاص
داده ،اهمیتتت طهتتارت بتتاطنی و ظتتاهری ،نظافتتت و پتتاکیزگی مستتلمان استتت .طهتتارت در
اسالم شرط مقدمی بتر تمتامی جنبتههتای عبتادی استت و در بتاب طهتارتپیشتگان همتین
بس که محبوب خدایند.
ٌ

ُ

ا

ا

ُ

ا

ون أن ای ات اطه ُر وا او ُ
فیه رجال ُی ِخُ ا
املطهر ا
اهَّلل ُی ِخب ُ
ین ؛ (توبه)108 :
ِ ِ
ِ

در آن جا مردانی هستند که دوست دارند خود را پا ی ستازند و ختدا کستانی را کته
خواهان پاکیاند دوست میدارد.

در حماستته عاشتتورا الگتتویی نیکتتو در بتتاب اهمیتتت طهتتارت وجتتود دارد ،آن هنگتتام کتته
علتی رغتم کمبتتود آب و ستختی شتترایطی کته در کتتربال حتاکم بتتود ،توجته بتته طهتارت ،مغفتتول
نماند و امام
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

38

 ،حضرت علی اکبر را با سی نفتر ستواره و بیستت نفتر پیتاده فرستتادند تتا آب

آورند ،آنگاه رو ی به یاران خود نموده و فرمود:

برخی ید و آب بنوشید که این آخرین توشه شماست ،وضو گرفته و غستل کنیتد و
لباسهای خود را بشو یید تا کفن شما باشد( .صدوق :1370 ،مجلر )156 ،30

.4-1فرهنگاستقامت 

شناخت راه حق و پای گذاشتن در آن ،مقدمه الزمی بترای رستیدن بته مقصتد استت کته
البته بدون پایداری و استقامت در این راه میسر نمیگردد.
ُ

استقم اكما أم ا
ا ا
رت ؛ (هود)112 :
ِ
ف ِ

پس همانگونه که فرمان یافتهای پایداری کن.

1

 .1از ابن عباس نقل شده است که هیچ آیهای سختتر از این آیه بر پیامبر

نازل نشد ،از او پرسیدند :چرا به



در کتت تتربال بهتت ت تتر ین جلتت تتوههت ت تتاى استت تتتقامت را در امت ت تتام حست ت تین و یت ت تاران ایشتت تتان
م تتیبینت تیم ،پیک تتار حض تترت عل تتی اکب تتر

ک تته روای تتت ش تتده آن ب رگ تتوار ب تتا ای تتنک تته تش تتنه

بتتود ،یکصتتد و بیستتت نفتتر را کشتتت؛ آنگتتاه نتتزد پتتدر آمتتد در حتتالیکتته زختتمهتتای ز یتتادی
برداشته بود و گفت :ای پدر! عطش مرا کشتت و ستنگینی ستالح مترا بته زحمتت انتداخت،
آیتتا جرعتته آبتتی هستتت کتته تتتوان ادامتته رزمیتتدن بتتا دشتتمنان را پیتتدا کتتنم امتتام حستتین
گریست و فرمود:

ّ
واغوثاه! ای پسر من! اندکی دیگر به مبارزه خود ادامه بده ،دیری نمیگذرد که جد

ب رگوارت رسول خدا

را زیارت خواهی کرد و تو را از آبی سیراب کند که دیگتر

هرگز احساس تشنگی نکنی( .نظری منفرد)332 :1379 ،

درباره امام حسین
ا اْ

نیز میخوانیم:

َل َِتل ِمن احق اىل باطل؛ ( رائتی ،2 :1385 ،به نلل از :فروع کافی)561 ،4 :

لحظهاى از حق به باطل گرایش پیدا نکرد.

آری امام

و یاران وفادار ایشان ،بر اساس بصیرت و بینشی که نسبت به اهداف قیتام

و تتتأثیرات شتتگرفش بتتر احیتتای استتالم داشتتتند ،بتته حس ت

وظیفتته و ادای تکلیتتف حرکتتت

لحظه ای از آن روی برنگردانده و به باطل متمایل نگشتند.
چنین استقامتی است که چنین بشارتی را نیز در پی دارد:

ا ُ
ُ
ذذین قذذالوا ار ُبنذذا ُ
اهَّلل ُ اس اسذ اذت ُ
قاموا ات ات انذ اذهی ُل اع الذذهیم ا
اإن الذ ا
املل ِخكذذة أَل نتذذافوا او َلت ا نذذوا او
ِ
ا
احل انة الیت ُك ُنُت ُت ا
وع ُد ا
نن ؛ (فصلت)30 :
أبشروا ِب ا ِ
ِ
بتتی گمتتان ،کستتانی کتته گفتنتتد :پروردگتتار متتا خداستتت ،ستترس ایستتتادگی کردنتتد،
فرشتگان بر آنها نازل می شوند که بیم مدارید و غمگین مباشید و مژده باد شتما
را به بهشتی که وعده داده میشدید.

این زودی موهای شما سفید شده است فرمود :سوره هود و واقعه مرا پیر کرد( .بهرامپور ،ابوالفضتل:1387 ،
ذیل توضیح آی مذکور)

نهضت حسینی ،الگویی کامل برای فرهنگسازی

کردند و چون حق را در این یافتند ،با استقامت و صتبری کته از ختود بته نمتایش گذاشتتند،
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.5-1فرهنگآزادگیوعزتنفس 

وقتی هدف راه ،کس

رضایت خدا شد ،عزت خدایی و آزادگی هم نصی

خواهد شد:
ُ

اا ا

اُ ا

رهتروی آن

ً

امن ا
الع ة َجیعا ؛ (فاطر)10 :
الع ة ف ِلل ِه ِ
كان ُیر ید ِ

هرکس عزت میخواهد ،عزت یکسره از آن خداست.

و چه آزادگی و ّ
حر یتی باالتر از اینکه تحت هیچ شرایطی حتتی بته قیمتت جتان ،ز یتر بتار
ظلم و ستم نرفتن.
امام حسین

در روز عاشورا فرمود:

ا
ا ا ا ا ا ا ا ا
ا
ا ا
اثن ات ن ا
الدع ای اقد ار اك ا اب نای ا
الذلذة؛
الذل ِة و ههیات ِمنا ِ
السل ِة و ِ
ی :اب نی ِ
أَل او ِان الد ِع ای ابن ا ِ
ِ

(ابن طاووس)134 :1384 ،

آ گاه باشید! زنازاده پسر زنازاده مترا بتین دوکتار مخیتر گردانیتد :شمشتیر کشتیدن یتا

خواری چشیدن و به دور باد که ما به ذلت تن دهیم.

شتتعار امتتام

 ،شتتعار نفتتی ختتواری و ذلتتت یتتک مستتلمان حقیقتتی بتتود ،شتتعار آزادگتتی و

ّ
حر یت در پرتو عزت خدایی ...شعاری که تا آخرین لحظته حیتات نیتز همتواره جامته عمتل
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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به تن داشت ،از زیر بار ذلت بیعت بتا حتاکم فاستق نترفتن تتا میتدان جهتاد را تتری نگفتتن و
شهادت در راه خدا.
حتی درخواست یاری و طل

امام هم از باب لطف و مرحمت وی برای هتدایت خلتق

بود که جز این تفسیر با سیره آن کتوه عتزت جمتع نشتود .آنجتا کته قبتل از ورود بته کتربال ،امتام
حستتین

در مالقتتات ب تتا عبیتتداهلل ب تتن حتتر جعف تتی ،1خطتتاب بتته او میفرمایتتد« :تتتو دارای

گناهان زیادی هستی ،آیا نمیخواهی بهوسیله توبه ،آن اعمال ناشایستته را از بتین ببتری »
عبیداهلل بن حر گفت« :چگونه ممکن است جبران آن همته گنتاه ای پستر پیتامبر » امتام
فرمتتود« :فرزنتتد دختتتر پیتتامبرت را یتتاری کتتن» .عبیتتداهلل گفتتت« :نفتتس متتن بتته متترگ راضتتی
 .1عبید اهلل جعفی در گذشته از هواداران عبمان بوده و در جنگ صفین در سراه معاویه حضور داشته ،و بعتد
از شهادت امیر المؤمنین در کوفه مسکن گ یده است( .نظری منفرد ،علی)204 :1379 ،

نیست ،ولی اسبم را بگیر! از آن تو باشد!» امام حسین
نمتتیکنتتی ،بتته تتتو و اس ت
تالوت فرمود:

فرمود« :حال که خود ،متا را یتاری

تتتو نیتتازی نتتداریم» (مقتترم .)189 : 1399 ،ستترس ایتتن آیتته شتتریفه را
ا ا

ُ

ا ا ُ ً

او ما ك ُ
امل ِضل ن
نت ُمت ِخذ ُ
ی عضدا ؛ (کهف)51 :

و من آن نیستم که گمراهکنندگان را دستیار خود گیرم.

.فرهنگتکلیفگراییدینی 

6-1

یکی از شاخصههای مهتم فرهنتگ استالمی ،تکلیتفگرایتی دینتی استت .از ایتن روستت
که در قرآن کریم خطاب آمده است:
ُ ا

اا ُ

قل ل ُ
ست علیكم ِب اوكیل ؛ (انعاا)66 :

بگو من نگهبان شما نیستم [که به ایمان اجبار کنم].

یعن تتی ت تتو مس تتئول وظیف تته هس تتتی ،ض تتامن نتیج تته نیس تتتی (قرائت تتی /3 :1383 ،ذی تتل
تفسیر آیه).
در ط تتول مس تتیر حرک تتت ک تتاروان حس تتینی
حسین

نی تتز اف تتراد مختلف تتی س تتعی داش تتتند ام تتام

را از رفتن به سوی کربال منصرف کنند از جمله فرزدق شتاعر کته بته حضترت

)98 /2 :1378

اگر پیشامدها بر وفق مراد و دلخواه ما باشد ،شکرگزار نعمتهاى خداوند خواهیم
بود و تنها اوست یار و مددکار ما در سراس گتزار یش .و ا گتر حتوادث و پیشتامدها

میان ما و خواستههایمان مانع گردد و کارها طبق مراد ما پیش نرود ،باز هم کسی
که نیتش حق و پاکیزه سرشت است ،از مسیر صحیح دور نگردیده [و راه خود را
گم نمیکند].

پاستتخی سراستتر پن تد و درس بتترای امتتروز و هتتر روزمتتان؛ بتتدین معن تا کتته نمتتیروم تتتا کتتارم

نهضت حسینی ،الگویی کامل برای فرهنگسازی

میگوید« :نرو ،کار شما پیش نمیرود» .و ایشان میفرماید:

ا ا
ُ ْ
إ ْن ان اهی ال ْال اق اض ُاء اِبا ُ ُِن ُب اف ان ْخ ام ُد ا
اهَّلل اع اىل ان ْع اما ِخ ِه او ُه او ْ ُ
امل ْس اذت اع ُان اعذىل أ اد ِاء الشذك ِر او ِإ ْن
ِ
ِ
ا ا ْا ا ُ ُ ا ا ا اا ْ ا ْ ُ ْ ا ْ ا ا ْا ا ا ُ ُ ا ا ْ
ُ
ُ
ا
ا
ذاء فلذذم یُعذذد مذذن كذذان احلذذق ِنیتذذه و التقذذو سذ ِذر یرته؛ (مفیااد،
حذذال القضذذاء دنن الرجذ ِ
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پتیش رود؛ متیروم کته ختدا راضتی باشتد .ختدا کته راضتی باشتد ،مهتم نیستت کته کتار پتیش
رود یا خیر.
.7-1فرهنگدالوریوشجاعت 

نگتاه متؤ من حقیقتی بته ستوی ختالق استت و در اجترای اوامتر او از مخلتوقش بتاکی نتتدارد.
درسی که از ب رگان و خوبان الهی آموخته است.

ا
ً
ا ا
َلی نخ اش ا
اهَّلل او ای نخ اش اذون ُه او ا
الذین ُی اُ ِل ُغ ا
ا
ذاهَّلل احسذیبا ؛
ذون أ اح ًذدا إَل
اهَّلل او كذِ ِب ِ
ذاَلت ِ
ذون ِرس ِ

(احزاب)39 :

[پیامبران] کسانی هستتند کته پیتامهتای ختدا را متیرستانند و از او متیترستند و از

هیچکس جز خدا نمیترسند.

در شجاعت ،روح نترسی و دالوری امام حسین

و اصحاب ایشان ،در کتارزار کتربال،

تاریخ ،بسیار نوشته است .از جمله یکی از راویان که میگوید:

بتته ختتدا قستتم! هرگتتز محاصتتره شتتدهای را ندیتتدم کتته فرزنتتدان و ختتانواده و یتتارانش

کشته شده باشند و مانند امام حسین
امام

اینگونه دلیرانه و نیرومند باشد .هرگتاه

بر ایشان حملتهور متیشتد  -کته شتمار آنتان بته ستی هتزار نفتر متیرستید -از

سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

مقابل حضرت مانند ملخهای پراکنده میگریختند .سرس آنجناب بته جایگتاه
ء ء ء ُ
العل ّتی ء
الق ّءتوة ا ّال بتاهلل ء
العظتیم».
مخصوص خود بر میگشت و میفرمتود» :الحتول و

(ابن طاووس)161 :1384 ،

.8-1فرهنگتوکلوسپردناموربهخدا 

تکیتهگتاه متؤمن فقتط یکتتای بتیهمتاستت کته امیتد و تتوکلش هتم بایتد فقتط بتر او باشتتد.
تحمتل ستتختیهتتا و مشتتقتهتا ،تحمتتل رنتتی دوری از امتتام زمتان

 ،امیتتد بتته ظهتتور هرچتته

سریع تر آن حضرت و عزم بر انتظار همه با تکیه بر او محقق خواهد شد.
ا

ا ا
ا
ُ
امل ات اوك نا
ا ا ا اا
لی ؛ ( ل عمران)159 :
اهَّلل إن ا اهَّلل ُی ِخب ُ ِ
فإذا ع ا مت فت اوكل عىل ِ
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و چون تصمیم گرفتی ،برخدا توکل کن ،همانا خدا توکلکنندگان را دوست دارد.

امام حستین

در پایتان وصتیتنامتهاى کته قبتل از حرکتت بته کتربال نوشتت ،بته ایتن آیته

استناد کرد:

ا

ُ

او ما اتوفییق إَل باهَّلل اع الیه ات اوك ُ
لت او اإل ِیه أ ُ
نیب ؛ (هود88 :؛ مجلسی)330 /44 :1403 ،
ِ
ِ ِ

ً
و توفیت تتق مت تتن منحصتتتترا بتتتتا خداست تتت ،تنهتتتتا بتتتتر او توکت تتل کت تتردهام و بت تته ست تتوی
او روی میآورم.

از جمله آموزههای برجسته فرهنگ عاشورا ،توکل و تکیهداشتن بته نیتروی الهتی و یتاری

اوست .امام

گرچه به استناد نامههای کوفیان مبنی بر بیعت و حمایت ،به سمت آنان

حرکت کرد ،ولتی همتواره تتوکلش بتر خداونتد متعتال بتود .بته همتین جهتت ،وقتتی میتان راه،

خبر بی وفایی مردم و شهادت مسلم بتن عقیتل را شتنید تصتمیم ایشتان عتوض نشتد و بترای
انجام تکلیف ،با توکل به خدا راه خود را ادامه داد.

حتی به توکل آن حضرت ،ذرهای خدشه ناشی از تکیه و امید بر یاران نیز وارد نشد .چترا

که بیعت را از آنان برداشت و از ایشان خواست هر که میخواهد برگردد.
.9-1فرهنگشهادتطلبی 

قرآن کریم ،آرزوی مرگ را نشانه عشق انسان به خدا میداند.

بگو :ای کسانی که یهودی شدید! ا گتر گمتان دار یتد کته شتما دوستتان خداییتد نته

دیگر مردمان ،پس تمنای مرگ کنید اگر راست میگویید.
1

2

آری وقتتی دنیتا ،زنتتدان متؤمن باشتد و متترگ پلتی بته ستتعادت  ،بتیشتک شتتوق آن در دل

مؤمن ،پدید خواهد آمد و صد البته چه پایانی ختوشتتر از شتهادت در رکتاب امتام زمتان
خواهد بود.

امام حسین

هنگام خرو از مکه فرمود:

ا ا
ااا ْ ا ُ ا
ا ْ
ا ا ا
ْا
ْ ا
ُخ اط ْ ا
امل ْو ُت اعىل ُول ِد اآد ام نمط ال ِقل ادة اعىل ِجی ِد الف ات ِاة او اما أ ْو اَل ِن ِإىل أ ْسل ِف اشذ ِت ایاق

ْ ْ
ُّ ْ
 .1قال رسول اهلل « :الدن ءیا س ْج ُن ال ُمؤمن» (کلینی :1403 ،کتاب  ،5باب  ،105حدیث )7
ءء ء ُ ّ ء ٌ
وت اال ق ءنط ءرة( » ...شیخ صدوق)289 :1399 ،
 .2قال ابا عبداهلل الحسین « :فما الم

نهضت حسینی ،الگویی کامل برای فرهنگسازی

ُ ا
ُ
امل ا
ذین اه ُادوا إن از اع ُ
مُت اأن ُكم أو ِلیا ُء ِ اهَّلل ِمن ُدنن الناس اف ات ام ان ُوا ا
یاأّیا ال ا
ُقل ا
وت إن ك ُنُت
ِ
ِ
ِ
صاد نا
قی ؛ (جمعه)6 :
ِ

43

ا

ُ

ا

وب إىل ُی ُ
اْ ا
وسف؛ (سید بن طاووس)60 :1384 ،
یعق ِ

متترگ همچتتون گتتردن بنتتد بتتر گتتردن دختتتران جتتوان کشتتیده و بستتته شتتده استتت و
متتن بتته دیتتدار نیا کتتان ختتود مشتتتاقم ،آنچنتتان اشتتتیاقی کتته یعقتتوب

یوسف

بتته دیتتدار

داشت.

او فرزند همان امیری است که فرمود:
ا ا

ا

اا

ا

ْ

او ِان ا احب ما انا َل ق ِا اىل ا
امل ْو ُت؛ (سید رضی :1378 ،خطبه  ،180بند )2

محبوبتر ین چیزی که در انتظار آنم ،مرگ است.
ٌ
ا اا ا ُ ا ا
ا ُ
ا ُ
املذؤم نا
ذنم مذن ق
یذه ِ
نی ِرجذال اصذدقوا امذا عاهذدوا اهَّلل عل ِ
ِم ان ُ ِ
ُ
ا
ً
ا
ا
بدیل ؛ (احزاب)23 ،
اینت ِظ ُر او ما ابدلوا ت ِ

ا ا ُ ا ُ ا
ذنم مذن
ذ ُنُذه و ِم

از مؤ منان ،مردانی هستند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند .پس
برخت تتی از آنهت تتا پیمت تتان خت تتود را بت تته انجت تتام رست تتاندند و برخت تتیشت تتان در انتظت تتار
[شهادت]اند و هرگز پیمان خود را تغییر ندادند.

امام حسین

فرمود:

ُ

ا

ام ٌ
وت ف ِع خ ٌیر ِمن احیاة ف ذل؛ (مجلسی)192 /44 :1403 ،
مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است.

سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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شتتهادتطلبتتان ،تفستتیر نتتوینی از متترگ و زنتتدگی دارنتتد و بتته راحتتتی حاضتترند شتترافت
شهادت در راه حق را بر زندگی چند روزه و گذرا اما در ننگ و بد نامی ،تترجیح دهنتد .ایتن
است که در ش

عاشورا غسل شهادت میکنند و میگویند:
ُ

ا

ا

ا ا

ا

احلمد ِهَّلل الذی ا اكر امنا بن ا ا ا
ا
تل ام اعک؛ (گروه نویسندگان)402 :1415 ،
ِ ِ
صرک و شرفنا ِبالق ِ

سراس خدایی را که با یاری کردن تو ما را گرامی داشت و با کشته شدن همراه تو،

ما را شرافت بخشید.

به راستی عاشورا ،فرهنگ شهادتطلبی را در پیروان اهل بیت

زنده ساخت.

.10-1فرهنگاخالقونیتالهیداشتن 

هتتدف متتردان ختتدا؛ یعنتتی چشتتم داشتتتن بتته آنچتته نتتزد معبتتود بتتیهمتاستتت ،اخالصتتی را

آن ،فقتط کست

پدیتد متی آورد کته بته موجت

رضتایت حتق تعتالی متد نظتر و شتاخص آنهتتا

بوده و در نتیجه اعمالشان نیز رنگ و بویی خدایی میگیرد.
مهمترین عامتل مانتدگاری نهضتت حستینی ،اختالص حضترت سیدالشتهدا

و یتاران

ایشان بود .چون انگیزه آن ها رضای الهی بود ،هیچ عاملی نتوانست ایشان را از ادامه راه تتا
رستیدن بتته شتتهادت بتتاز دارد .در طتتول مستتیر ،وقتتی امتتام حستتین

اوضتتاع داخلتتی کوفتته و

شتهادت مستتلم بتن عقیتتل را بته همراهتتان اطتتالع داد ،کستانی کتته ناخالصتانه همتتراه او شتتده
بودند ،جدا شدند و تنها خالصان ماندند.
در صحنه کربال ،جان بازی بتود و شتهادت ،نته متدال و پتول و امتیتازات اجتمتاعی .آنتان
که ماندند و مقاومت کردند ،تنها با نیتروی اختالص بته جهتاد ختود ادامته متیدادنتد .انگیتزه
امام حسین
رستول اهلل

خودنمایی ،قدرتطلبی و انتقام نبود ،بلکه آنان به دنبتال اصتالح در دیتن
بودنتتد .آنتان بتتا ختتدا معاملته کردنتتد و لتذا کتتودی استیر شتده امتتام

کا بنیام ّیه سخنرانی میکند و میفرماید:

 ،در برابتتر

اا

احلمدهَّلل عدد ا
ا
الرمل و احلىص؛ (سید بن طاووس)198 :1384 ،

خدای را سراس میگویم به شماره ریگها و تعداد شنها.
ا

ً

ما رای ُت اَل َجیل؛ (مجلسی)116 /45 :1403 ،

چیزى جز ز یبایی ندیدم.

ً
در حتتالیکتته ا گتتر انگیتتزه غیتتر ختتدا باشتتد ،اصتتوال گالیتتههتتا ،ضتتعفهتتا و ناسراستتیهتتا
به میان میآید.
چنین نگاهی و نیتی ،نشاطی حقیقی را به دنبال میآورد؛ نشاطی که باالتر از رضایت و
تستتلیم استتت .ر یشتته نشتتاط ،ایمتتان بتته راه ،رهبتتر و هتتدف استتت و بتتینشتتاطی ،نشتتانه بتتاور
نداشتن راه ،رهبر و هدف.

ا ا ا ا
ُ ا
ذل ا
ک اف الی افر ُحوا ُه او اخ ٌیر ِِما ایخ ام ُع ا
ون ؛ (یونر)58 :
اهَّلل و ِبر
مح ِت ِه ف ِب ِ
ضل ِ
قل ِبف ِ

بگتتو :بتته فضتتل و رحمتتت ختتدا ،بایتتد خوشتتحال شتتوند کتته آن از آنچتته متتیاندوزنتتد

نهضت حسینی ،الگویی کامل برای فرهنگسازی

حضرت ز ین

نیز پس از شهادت ع یزانش فرمود:

45

بهتر است.

شوخی های اصحاب در ش

عاشورا نشان از نشاط و شادابی در میان آنان بتود؛ چرا کته

شتتاد و مستترور بودنتتد از ایتتنکتته بتته دیتتدار محبتتوب ختتود خواهنتتد رفتتت و ستتعادت ابتتدی در
انتظارشان خواهد بود .آنهنگام که بریر بن خضتیر بتا عبتدالرحمن متزاح و شتوخی متیکترد.
عبدالرحمن به او گفت :حاال وقت مزاح نیست! بریر پاسخ داد :خویشان من متیداننتد کته
متتن هرگتتز نتته در جتتوانی و نتته در کهولتتت ،اهتتل شتتوخی نبتتودهام ،ولتتی چتتون بتته متتن بشتتارت
سعادت داده شده است سر از پا نمیشناسم و فاصتله میتان ختود و بهشتت را جتز شتهادت
نمیبینم (نظری منفرد.)253 :1379 ،
.2بعداجهماعی 
.1-2فرهنگامربهمعروفونهیازمنکر 

حدیث معروفی است که میفرماید:

ً
ا ُ ْ ً
ً
ً
اْا ُ ُ ْ ا
اهَّلل ِب ِه اَل ْرض ِق ْسطا او اع ْدَل اب ْع اد ما ُم ِلئ ْت ظلما او اج ْو را.
َیَل

در ایتن حتتدیث تکیتته بتتر روى ظلتتم شتتده استت و ستتخن از گتتروه ظتتالم استتت کتته مستتتلزم
وجود گروه مظلوم بتوده و متیرستاند کته قیتام مهتدى
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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بتراى حمایتت مظلومتانی استت کته

استحقاق حمایت دارند.
ُ
ْ
ء
ً
ً
ء
ًءْ ء
ء
بدیهی است که اگر گفته شده بود « :ءی ْمَل ُ
اهلل به اال ْرض ایمانا ءو ت ْوحیتدا ءو ءصتالحا بعتد متا
ً
ً
ً ء
ُ ء ْ ُْ ً
تت کفتترا ءو شت ْترکا ءو فستتادا» ،مستتتلزم ایتتن نبتتود کتته ل ومتتا گروهتتی مستتتحق حمایتتت وجتتود
ملئت
داشته باشد .در آن صورت استنباط میشد که قیام مهدى موعتود

بتراى نجتات حتق از

دست رفته و به صفر رسیده است نه براى گروه اهل حق ولتو بته صتورت یتک اقلیتت .شتیخ
صدوق روایتی از امام صادق

نقتل متیکنتد مبنتی بتر ایتنکته «ایتن امتر تحقتق نمتیپتذیرد،

مگر اینکته هتر یتک از شتقی و ستعید بته نهایتت کتار ختود برستد» (مطهتری .)57 :1373 ،از
ایتنرو تفکتر عتدهای کتته دستت روی دستت گذاشتتن را پیشتته ختود متیکننتد و معتقدنتتد راه
ظهور با گسترش فساد در جامعه هموار میگردد تفکری غلط بوده و چنین انتظاری به قتول

شتهید مطهتری انتظتاری ویرانگتر استتت کته گنتاه ،استارت بختتش و فلتیکننتده بتوده و نتتوعی
«اباحیگری» باید محسوب گردد (مطهری.)15 :1373 ،
در مقابل چنین عقیدهای ،انتظاری سازنده وجود دارد که فرهنگ امر بته معتروف و نهتی
از منکر از لوازم آن است.

ا ُ
ا ا ُ
ُ ا ٌ ا ُ ا ا نا
ولئ ا
وف او ای ان ا
احلیر او ُ
ون اعن ُ
یأم ُرن ان ب ا
امل ُ
ک
املنك ِر او أ ِ
عر ِ
ِ
ولتكن ِمنكم أمة یدعون إىل ِ
ِ
امل ِفل ُخ ا
ُه ُم ُ
ون ؛ ( ل عمران)104 :

و باید در میان شما گروهی باشند که به خیر بخوانند و به نیکی فرمتان دهنتد و از

کار ناشایسته بازدارند و هم آنان رستگارند.

با هدفی انسانی ،عتالی و بترای امتر بته معتروف و نهتی از منکتر بتود ،و

نهضت حسینی

چتته منکتتری بتتاالتر از حکومتتت ی یتتد و ظلتتم علنتتی ،شتترابختتواری و ...همتتانطتتور کتته در
وصیت خود به محمد بن حنفیه فرمود:
شهادت میدهم به یگانگی ختدا و رستالت محمتد

 .متن قیتام کتردم امتا نته از

روی خودخواهی و نه از روی خوشگذرانی و یا فستاد و ستتمگتری .متن قیتام کتردم
برای اصالح دین جدم محمتد
همتتان راه جتتدم ،پیتتامبر

و بترای امتر بته معتروف و نهتی از منکتر .راه متن
استتت .توکتتل متتیکتتنم بتته ختتدا و

و پتتدرم ،علتتی

بارهتا امتت را بته انجتام فریضته امتر بته معتروف و نهتی از منکتر

تا پیش از این نیتز ،امتام

فراخوانتتده بتتود و بتته یتتاد آنهتتا متتیآورد آیتتات قتترآن را در متتورد ستترزنش علمتتای یهتتود بتته ختتاطر
صبرشان بر ظلم و فساد جامعه اما گویی کیسههای پول بنیامیه گوششان را کر کرده بود.
.فرهنگاتحادوهمدلی 
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امیرالمؤمنین

فرمود:

اُ ا اا

اْ

اا ُ

ا

ُُ

ُ

ْا
ْ اا
ا
ا
وبك ْم؛ (سید رضی :1378 ،خطبه )119
ماع قل ِ
ِإنه َل غناء ِف كثر ِة عد ِدكم مع ِقل ِة اجت ِ

بیشک تا آنگاه که قل هایتان هماهنگ نباشد بسیارى شمارتان به کار نیاید.

ام تتر ب تته وح تتدت و ی تتکپ تتارچگی ام تتری اله تتی و از س تتوی خ تتالق هس تتتی اس تتت .چرا ک تته

نهضت حسینی ،الگویی کامل برای فرهنگسازی

برمیگردم به سوی او( .مجلسی)329 /44 :1403 ،
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قرآن کریم میفرماید:

ا

ً

اا ُ

ا ا ُ ا
اهَّلل َجیعا اوَل تف ارقوا ؛ ( ل عمران)103 :
بل ِ
واعت ِصموا ِبخ ِ

و همگی به رشت الهی درآوی ید و پراکنده نشوید.

در ش

عاشورا امام

خطبه خواند و فرمود:

من یتارانی بهتتر از شتما ستراا نتدارم ...هتر یتک از شتما دستت یکتی از ختانواده مترا
بگیرد و در تاریکی ش

پرا کند ه شوید ،و مرا با ایشان واگذارید؛ زیرا با غیتر از متن

کاری ندارند( .سید بن طاووس)127 :1384 ،

آنگتاه ابتتدا حضترت عبتاس بتن علتی

ستخن آغتاز کترد و سترس دیگتران ،همته بتا هتتم

متحد و همدل بر این قول ،متفق بودند که «ما بترویم و اماممتان بمانتد  ...زنتدگی بعتد از تتو
هرگز!» چنین یکپارچگی و اتحادی است که جاذبه و دافع الزم را موج
ایتنچنتین ستخن گفتتن عاشتقانه و عارفانتته اصتحاب در شت
زمانشان

میشود.

عاشتورا ،خطتاب بته امتتام

حاکی از انس و الفتت حتاکم در میتان آنهتا بتود .همتانهتایی کته در فتردای آن

ش  ،در کارزار آمده و در رفتتن بته ستوی میتدان و مبتارزه و شتهادت برابتر آن حضترت

بتر

یکدیگر سبقت میگرفتند؛ همانهایی که مبارزه سختی کردند تا اینکه روز به نیمه رسید
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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و حصتتین بتتن نمیتتر کتته فرمانتتدهی تیرانتتدازان ستتراه کوفتته را بتتر عهتتده داشتتت چتتون مقاومتتت
اصحاب امام

را دید ،به ستراه پانصتد نفتری ختود دستتور داد تتا یتاران امتام

را تیربتاران

کنند (شیخ مفید.)155 /2 :1378 ،
آری ،از ی تتکس تتو جاذب تته و مهرب تتانی در می تتان خ تتود داش تتتند و از س تتویی دیگ تتر ،دافع تته و
سختگیری در برابر دشمنان اسالم.
.3-2فرهنگبرائتوعدمیاریستمگران 

ً
ص تتفبن تتدی جن تتاح م تتؤمن و ح تتزب خ تتدا ب تتا جن تتاح غیرم تتؤمن و ح تتزب ش تتیطان ک تتامال

مشخص بوده و این مؤمنان بصیر هستند که باید مرز اسالم و کفر را به خوبی بشناسند و از
دشمنان بیزاری جویند.

ا ُ ا ا ٌ ا
او إن اكذ اذذ ُب ا
وک اف ُقذذل ىل اع امذذىل او ال ُكذذم اع ام ُل ُكذذم أنذ ُذُت ابر یئذ ا
یء ِِمذذا
ذون ِِمذذا أعمذذل و أنذذا بذ ِذر
ِ
ِ
ِ
عم ُل ا
ات ا
ون ؛ (یونر)41 :
و اگر تو را تکذی

کردند ،بگو :عمل من از آن متن استت و عمتل شتما از آن شتما و

شما از آنچه من انجام میدهم بیزارید و من از آنچه شما انجام میدهید بیزارم.

حرکت امام حسین

و عتدم بیعتت ایشتان بتا ی یتد همگتی بتر محتور برائتت و بیتزاری از

مشرکان بود.
روایت شده است که چون امام حسین
یحیی بن سعید ،مأمور شتدند تتا امتام
ولی امتام حستین

از مکه خار گردید ،جماعتی به فرمانتدهی
را از رفتتن بته عتراق بازداشتته و بته مکته برگردانتد،

از بازگشتت بته مکته ختودداری فرمتود .آن گتروه بتا یتاران امتام

شده و با تازیانه بر آنها حملهور شدند و امام

درگیتر

و یارانش در برابر آنها شجاعانه مقاومتت

کرده و به طرف کوفه ادامه مسیر دادند .آن گروه گفتند« :ای حسین! آیا تقوای خدا را پیشه
نمیسازی و از جماعت بیرون رفته و بین امت را جدایی میافکنی » امتام حستین
جواب ،این آیه را قرائت فرمود:
ا

ا ُ

در

ا ُ ُ

ِىل ع ام ِىل او لكم ع املكم( ...نظری منفرد)163 :1379 ،

برائت باالتر از عدم تعاون بر ظلم است.

نحوی خودداری کنند بلکه بیزاری و نفرت خود را نیز بیان دارند تتا بتدین ترتیت

ختود را در

صف و جناح حزب خدا ببینند.
ا گتتر امتتام حستتین

بتتا ی یتتد بیعتتت متتیکتترد ایتتن بتته معنتتای تأئیتتد و یتتاری اثتتم و ظلتتم و

ستمگری آشکار بود ،در حالیکه افعال ایشان اجرای آیات الهی است.
ا

ُ ا ا

اُ

ا

ا

ُ

اهَّلل إن ا
العدوان اواتقوا ا
عاونوا عىل اإل ِس او ُ
او َل ت ا
قاب ؛ (مائده)2 :
اهَّلل شدید ِ
ِ
الع ِ

و در گنتتاه و تعتتدی دستتتیتتار هتتم نشتتوید ،و از ختتدا پتتروا کنیتتد کتته مجتتازات ختتدا

شدید است.

نهضت حسینی ،الگویی کامل برای فرهنگسازی

درسی که پیروان امروز باید از آن امتام

بگیرنتد؛ یعنتی نته تنهتا از هتمیتاری ظتالم بته هتر
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.فرهنگهوشیاریوآمادگیهمهجانبه 
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استتالم بتته آمتتادگی همتتهجانبتته در برابتتر دشتتمنان کتته حتتداقل اثتتر آن ،نتتوعی پتتیشگیتتری از
تجاوز با ایجاد رع

در دل آنهاست ،تأ کید و توجه خاصی دارد.

اُ
نا
ا ُ ا
ُا
ُ اُ
ا ُ
احلیذل ُت ِره ُُ ا
اهَّلل او اع ُذدوكم او
ذون ِب ِذه عذدو ِ
او ِأعدوا َلم اما اسذت اطعُت ِمذن قذوة او ِمذن ِِ بذا ِ
ِ
وِن ُم ُ ا ُ
ین ِمن ُد ِوِنم َل ات اعل ُم ا ُ
اء ااخر ا
اهَّلل ایعل ُمهم ؛ (انفال)60 :
ِ

تا میتوانید در برابر آنها نیرو و اس های آماده ،بسیی کنید تا با آن ،دشمن خدا
و دشمن خودتان و دیگر دشمنان را که آنها را نمتیشناستید و ختدا متیشناستد،
بترسانید.

در نهضت کربال نیز این امر مورد توجه قرار گرفت و در طول مسیر مدینه تا سرزمین نینتوا،
افراد زیادی دعوت به یاری شدند و نامه هایی نیز در راستای جذب نیرو و دعتوت بته یتاری
فرستاده شد.
از آن جملتته ،حستتاب کتتردن روی نامتتههتتای کوفیتتان و تعتتداد نفتترات آنهتتا بتتود کتته بتتر ایتتن
اساس ،امام حسین  ،پیک خود؛ یعنی قیس بن مس ّتهر صتیداوی را همتراه نامتهای روانته
کوفه کرد که در بخشی از آن نامه آمده است:
...مسلم بن عقیتل بته متن نوشتته استت کته شتما حستن نظتر دار یتد و بتر یتاری متا و
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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حق ما گترد آمتدهایتد ...چتون پیتک متن نتزد شتما آمتد ،آستتینهتا را بتاال زده

طل
ّ
جدیت به خر دهید( ...بینش)174 /3 :1383 ،

.5-2فرهنگجهاددرراهخدا 

خط سیر الهی و خط حرکت غیرالهی موازی نبوده و در هر زمانی به فراخور شترایطش بته
نقط تالقی رسیده و ناگ یر از پیکار بودهاند و خواهند بود .پیکاری که جزئی از فروع دین و
از تأ کیدات اسالم است.

ا ا
ُ
احل ا
اهَّلل ُ
دین اد ار اج ًة او ُك ًل او اع اد ُ
اف اض ال ُ
القاع ا
جاه ا
اهَّلل ُ
سذن
أمواِلم او أنف ِس ِهم عىل ِ
دین ِب ِ ِ
امل ِ
ً
دین اع اىل القاع ا ً ا
او اف اض ال ُ
جاه ا
اهَّلل ُ
دین أجرا عظیما ؛ (نساء)95 :
ِ
امل ِ

خدا جهادگران با متال و جتان ختویش را مرتبتتی بتر نشستتگان برتتری داده استت و

(البتته) ختتدا همته را وعتتده نیکتتو داده (امتا) مجاهتتدان را بتتر نشستتگان بتته پاداشتتی
ب رگ برتری داده است.

امام حستین

احیتاب استالم و قترآن و نجتات مستلمانان را فقتط در بیعتت نکتردن بتا آن

حتتاکم ظ تالم ،قیتتام و جهتتاد در راه ختتدا متتیدانستتت نتته ستتازش و یتتا گوشتته عزلتتت گتترفتن؛ از
اینرو فرمود:

کار این امت درستت نمتیشتود مگتر بتا کشتته شتدن متن و استیر شتدن ختانوادهام.

(عطائی)46 :1385 ،

در فرازی از زیارت امام حسین

تنها درباره آن حضرت آمده است:

ا
اا ا
شه ُد اا ان ا ا ا
هاده؛
ک جاهدت ِف اهَّلل احق ِج ِ

گواهی میدهم که به راستی تو در راه خدا به شایستگی پیکار نمودی.

قرآن کریم همانطور که امر به جهاد داده و میفرماید:
ُ

ُ

ُ

جاهدوا ب ِ ا
ا
ا
بیل اهَّلل ؛ (توبه)41 :
و ِ ِ
أموالكم و أنف ِسكم ِف س ِ

و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید

بتتا ذکتتر نظتتم در جهتتاد ،برختتورد ختتوب حتتتی بتتا دشتتمن ،جتتوانمردی و عتتدم تمستتک بتته
.1- 5-2نظموانضباطدرجهاد 
ا
نیان ام ُ
اإن ا
أِنم ُب ٌ
ذین ُیقا ِت ُل ا
بیل ِه اصف ًا اك ا ُ
اهَّلل ُی ِخ ُب ال ا
رصوص ؛ (صف)4 :
ون ِف اس ِ

همانا خداوند کسانی را دوست دارد که در راه او صتف در صتف جهتاد متیکننتد

چنان که گویی بنایی آهنیناند.

نظتتم و انضتتباط در آرایتتش جنگتتی ستتراه قلیتتل امتتام حستتین

از چیتتنش هاللتتی شتتکل

خیمهها در جایی که به وسیله یک سلسله بلندی و پشته احاطه میشد (بیتنش:1383 ،
 ) 81 /4آغتتاز گردیتتد و در روز عاشتتورا بتتا ترکی ت
تکمیل گردید .امام حسین

میمنتته ،میستتره ،قل ت  ،پهلتتو و ستتاق ستتراه

یارانش را آماده جنگ کرد و نماز صبح را با آنان گزارد .زهیر

نهضت حسینی ،الگویی کامل برای فرهنگسازی

شیوه های نادرست و ...آداب آن را نیز بیان داشته است.
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بتن قتتین را در میمنتته و حبیت
سررد.

عباس بن علی

1

بتتن مظتتاهر را در میستره قتترار داد و پتترچم را بتته دستتت بتترادرش

.2- 5-2برخوردخوب،حتیبادشمن 

در خصوص برخورد خوب حتی با دشمن ،قرآن میفرماید:
ا ُ ا ا

ا

ا

ا

ُ

َلیخر امنكم شن ُ
ا ا
عدلوا ؛ (مائده)8 :
ئان قوم عىل أَل ت ِ
و ِ

و هرگز دشمنی عدهای شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید.

دشمن اگرچه در مقام ظلتم و ستتم برآمتده و بته میتدان آمتده ،ولتی دستتور قترآن استت کته
حتی با دشمن هم به ظلم و تعدی رفتار نشود .آن هنگام که کاروان کربال در منزل ُ
ذوح ءستم

خیمه زدندّ ،
حر بن ی ید ریاحی با هزار سوار از گرد راه فرا میرسد و اعالم میکنتد مأمور یتت

دارد که امام حسین
اما برخورد امام

را نزد عبید اهلل بن زیاد ببرد.

با آنها در بدو ورود این بود که رو به اصحاب خود کرد و فرمود:

این گروه را سیراب ک نید و به اسبان آنان نیز آب دهید( .نظری منفرد)192 :1379 ،

و اینچنین پاسخ بدی را با خوبی داد.
ا

ا

ادفع بالیت ِه ای ا
أحسن ؛ (فصلت)34 :
ِ

سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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(بدی را) با آنچه نیکوتر است دفع کن.

مردیوعدمتمسکبهراههاینادرست 


.جوان
3- 5-2
ا
ا ُ
امل ا
ذذین ُیقذات ُل اون ُكم او َل ات ا
عت ُذدوا اإن ا
اهَّلل ُ
عت ِذد ا
َلی ِخذ ُذب ُ
اهَّلل ال ا
ا
ین ؛ (بلااره،
ِ
ذبیل ِ
وقذا ِتلوا ِف سذ ِ
)190

و در راه خدا با کسانی که با شما متیجنگنتد نبترد کنیتد ،ولتی تجتاوز نکنیتد ،کته

خدا تجاوزکاران را دوست ندارد.

 .1مرح تتوم مق تترم می گو ی تتد« :پ تترچم را ب تته ب تترادرش ع ب تتاس داد ،چ تتون ک تته قم تتر بن تتی هاش تتم را از دیگ تتر همراه تتان
برای این کار شایستهتر و با غیرت تر دید .عباس نسبت به آن حضرت از همته مهربتانتتر بتود ،متردم را بتیش از
همه بته ستویش متیخوانتد ،بتیش از همته صتل رحتم متیکترد ،از کستانی کته بته او پناهنتده متیشتدند بتیش از
دیگتتران حمایتتت متتیکتترد ،در برابتتر نیتتزههتتا پتتایمردتر و از همتته آرامتتتر و نیرومنتتدتتتر بتتود( ».بیتتنش ،عبدالحستتین،
)221 /4 :1383

ش

عاشورا ،شمر بن ذی الجوشن لعنة اهلل علیه ،برای کس

یتاران امتام

اطتالع از اوضتاع و احتوال

 ،پشتت خیمتهگتاه ایشتان آمتتده بتود .مستلم بتن عوستجه از اصتحاب حضتترت

در تاریکی ش

او را شتناخت و ختدمت امتام حستین

عترض کترد« :یتابن رستول اهلل!

اجازه دهید این حیوان پلید را با همین تیری که در دست دارم از پا درآورم» .امام فرمود« :نه ،این
قصاص قبل از جنایت است و خالف دین است»( .ضیابآبادی)173 :1384 ،
نرتذیرفتن یتاری ّ
جنیتانی کته بته کمتتک ایشتان شتتافته بودنتد (ستید بتن طتتاووس:1384 ،
 ) 95نیز از جوانمردی آن ب رگوار بود ،در حالیکه پیکار آن ملعونان ،سراسر ناجوانمردی بود،
حمله چند نفتر بتر یتک رزمآور علتیرغتم رستم عترب در نبردهتای تتن بته تتن ،تکته تکته کتردن
بتتدن کشتتته شتتده ،بتته آتتتش کشتتیدن خیمتتههتتا و . ...آری نبتترد جبه ت حتتق و باطتتل همتتواره
وجود داشتته و بتر استاس روایتات در قبتل و حتین قیتام منجتی

بشتریت نیتز وجتود خواهتد

داشتتت و لتتذا پیتتروان آن حضتترت بایتتد عتتالوه بتتر حف ت آمتتادگی همتتهجانبتته بتترای نبردهتتا و
پیکارهای مقدم ظهور و حین قیام منجی

 ،از تعتالیم و دستتورات الهتی در بتاب آداب

آن نیز غافل نشوند.
نهیجهگیهی 


روایتی که شتیخ صتدوق از امتام صتادق

نقتل کتردهانتد ،امتر ظهتور محقتق نمتیشتود مگتر

آنکه هر یک از شقی و سعید به نهایت کار خود برسد.
از اینرو با توجه به سیر به سرعت اشقیا به سوی نهایت شقاوت ،باید فکری نیز به حال
سیر سعدا به سوی نهایتت ستعادت شتود کته آن هتم نیازمنتد فرهنتگستازی و ارائت الگتویی
کامتتل بتترای مستتلمانان و اهتمتتام آنتتان بتتر پتتایبنتتدی بتته آن استتت کتته حفت ایمتان در شتترایط
ً
آخرالزمان با شدت کینهورزی و شقاوتها قطعا کار آسانی نخواهد بود.
امتتا بتترای تنظتتیم برنامتته ستتعادتمنتتدی ،مراجعتته بتته تعتتالیم و دستتتورات قتترآن بتته عنتتوان
آخترین و کامتلتتترین کتتاب آستتمانی کته نستتخهای بتیبتتدیل بترای تمتتامی دردهتا و نیازهتتای
بشتتریت استتت ،راهگشتتا خواهتتد ب تود .قتترآن کتتریم آنچتته را کتته الزم استتت منتظتتران حقیقتتی

نهضت حسینی ،الگویی کامل برای فرهنگسازی

نزدیک شدن امر ظهور مستلزم آماده کردن شترایط و زمینتهستازی بترای آن استت .مطتابق
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حضرت رعایت کرده و بر اساس آن به خودسازی و جامعتهستازی پرداختته تتا منتتی بته
زمینتتهستتازی ظه تور گتتردد بیتتان داشتتته و ایتتن وظیفتته ماستتت کتته بتتدان رجتتوع کنتتیم و از ُد ّر و
گوهر آن بهره جو ییم.
که پیوندی ناگسستنی با قرآن داشته و بلکته قترآن

انتخاب سیره یکی از معصومین
ً
نتتاطق هس تتتند ،قطع تتا در تقر یتت اذه تتان و عین تتیس تتازی الگ تتو م تتوثر بتتوده و راه را ب تتر تس تتری
فرهنگسازی اسالمی هموارتر خواهد نمود.
از ایتتن رو نهضتتت کتتربال بتته پتترچمداری ذر یتته رستتولاهلل

بتتا عنایتتت بتته تجلتتی تمتتامی

آموزههتای الهتی در مقطعتی کوتتاه ،بته عنتوان الگتویی کامتل بترای ستعادتمنتدی و آمتتادگی
متؤمنین انتختتاب شتد کتته ذیتتل دو بختش ،برختتی عناصتر فتتردی و اجتمتتاعی قیتام بتته عنتتوان
شاخصهای فرهنگی ،مورد بررسی قرار گرفت.
ا گ تتر آن پی تتروزی خ تتون ب تتر شمش تتیر را ت تتاریخ گ تتواه اس تتت و بع تتد از هتتزاران س تتال از ام تتام و
یارانشتان

بته نیکتی یتاد شتده و بترای بنتی امیته جتز لعتن و نفترین چیتزی نمانتده ،همگتی

حاصتل همتین اجترای اوامتتر الهتی استت کته منجتتر بته موفقیتت قیتام ،علتتیرغتم ستراه انتتدی
ً
شتتده و در قیتتام آخرالزمتتان نیتتز قطعتتا پیتتروزی نهتتایی حاصتتل تجلتتی ایتتن عناصتتر فتتردی و
اجتماعی در روحیه و فعل منتظران واقعی حضرت
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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خواهد بود.

م ابع 

_ آقابتاقری ،محمتتدجواد ( 72 ،)1391درس قرآنتی از نهضتتت مانتدگار حستتینی ،تهتران :موعتتود
صادق.
_ بهرامپور ،ابوالفضل ( ،)1387تفسیر یک جلدی قرآن کریم ،قم :آوای قرآن.
_ بیتتنش ،عبدالحستتین ( ،)1383بتتا کتتاروان حستتینی از مدینتته تتتا مدینتته (ترجمتته :متتع الرکت
الحستتینی متتن المدینتته التتی المدینتته ،تتتألیف شتتیخ محمتتد جتتواد طبستتی) ،جلتتد ستتوم و
چهارم ،قم :پژوهشکده تحقیقات اسالمی.
_ حسنزاده ،صادق ( ،)1387امام حسین

اینگونه بود (ترجمة الخصائص الحستینیة،

تألیف :شیخ جعفر شوشتری) ،قم :انتشارات آل علی

.

_ سید بن طاووس ( ،)1384لهوف ،ترجمه :علیرضا رجالی تهرانی ،قم :نبوا.
_ س تتید رض تتی ( ،)1378نه تتی البالغ تته ،ترجم تته :محم تتد دش تتتی ،ق تتم :موسس تته تحقیق تتاتی
.

امیرالمؤمنین

_ شتتیخ صتتدوق ( ،)1370محمتتد بتتن علتتی بتتن حستتین ،امتتالی ،ترجمتته :آیتتت اهلل کمتترهای،
تهران ،کتابچی.
_ شیخ کلینی (1403ق) ،الکافی ،جلد سوم ،قم :دارالحدیث.
_ شتیخ مفیتتد ( ،)1378محمتد بتتن محمتد ،االرشتتاد فتی معرفتتة حجتی اهلل علتتی العبتاد ،جلتتد
دوم ،ترجمه و شرح :سید هاشم رسولی محالتی ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
_ ض تتیابآب تتادی ،س تتید محم تتد ( ،)1384حس تتین

چ تتراا ه تتدایت کش تتتی نج تتات ،تهتتران،

انتشارات بهاران.
_ عطایی ،زین

( ،)1385آفتاب بر نی (روایت داستتانی زنتدگی امتام حستین

) ،اصتفهان،

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
_ قرائتی ،محسن ( ،)1383تفسیر نور ،جلد اول و سوم ،تهران ،مرکتز فرهنگتی درسهتایی از
قرآن.

نهضت حسینی ،الگویی کامل برای فرهنگسازی

_ شیخ صدوق (1399ق) ،معانی االخبار ،بیروت :دارالمعرفة.
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_ قرائتی ،محسن ( ،)1385قرآن و امام حسین

 ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.

_ گتتروه نویستتندگان (معهتتد تحقیقتتات بتتاقرالعلوم
الحسین

) ( 1415ق) ،موستتوعة کلمتتات االم تتام

 ،قم :دارالمعروف.

_ مجلسی ،محمد باقر ( 1403ق) ،بحتار االنتوار ،جلتد  82 ،45 ،44و  ،98بیتروت ،موسستة
الوفاب.
_ مطهری ،مرتضی ( ،)1373قیام و انقالب مهدی
_ ّ
مقرم ،سید عبد الرزاق ( 1399ق) ،مقتل الحسین

 ،تهران ،صدرا.
 ،بیروت ،دارالکتاب االسالمی.

_ نصیر الطوسی ،محمد بن محمد (بیتا) ،تجرید العقائد ،تهران ،صیدا.
_ نظری منفرد ،علی ( ،)1379قص کربال ،قم ،سرور.
_ نوری ،حسین (1408ق) ،مستدری الوسایل و مستنبط المسایل ،جلتد  ،10قتم ،موسسته آل
البیت
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