
 
 صبر و صابران در کربال

 *جواد محدثیاالسالم والمسلمین حجت

 اشاره

ای حماسهی کهه در انگیز یا مبارزهای غمحادثه کربال، نه به عبوان واقعه
ه الگهوی ای کهاذشته اتفاق افتاده و سپری شده؛ بلکه به عبوان حادثهه

های بسیاری از این رو درس ؛ستیزی استمداری و باطلدیبداری، حق
ههایی بخش باشهد؛ درستواند برای عصر حاضر نیهز الههامدارد که می

 طلبی، مبهارزه بها ظلهم، بصهیرت، ایثهار،همچون: آزاداهی، وفها، حهق
طلبی، رضها و تسهلیم، شجاعت، عّزت، فتّوت و جهوانمردی، شههادت

خواهی، امر به معروف و نهی از مبکر، امتحهان، عدالتمحوری، تکلیف
 . تولّی و تبّری، احیای دین، اقامه نماز، پیروی از امام و...

اسهت کهه « صبر و استقامت»های مهم حادثه عاشورا، یکی از درس
ار اسهت. بررسهی در افتار، رفتار، جهاد و شهادِت عاشهوراییان جلهوه

حاب امهام در واقعهه عاشهورا، های صهبر اصهعوامل صبورساز و جلوه
آموزی از آنان و نهادیبه کردن صهبر تواند الگویی شایسته برای درسمی

 .در وجود هر یی از ما باشد

                                                           
 محقق و نویسبده. *
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 ل صبرآفرینعوامالف( 

 بینی صابرانهجهان. 1

مسهائل آن و  ،یکی از عوامل صبرآفرین، نگاه و بیبش انسان به زنهدای
سهراغ بهه مرگ  و ایدار استجهان امروز و آخرت است. وقتی دنیا ناپ

همه خواهد آمد، وقتی هر که  در ههر شهرایطی بایهد ایهن جههان را 
ها و آمادای برای شهادت بیشهتر خواههد بگذارد و برود، تحمل سختی

های خود بها ایهن نگهرش چبهین در یکی از سروده شد. امام حسین
 فرماید:می

ددِن  َفددِنن   َیا َتکر َعددْد  الددْدن   َنِفیَسدد    تر
 

ددِو  َثددَواَد  ِنن  َفدد  َلددی الل  ع 
َ
َبدد ر  وَ  أ ن 

َ
 أ

 

ِن  ِإن   وَ  َدانر  َتکر ب 
َ ِت  اْل  َمو  ت   ِلل  ََ ِشد ن 

ر
 أ

 

ِرئ   َفَقت  ر   ِ   ام  ی  ِو  ِفي ِبالس  َضد ر  الل  ف 
َ
 1أ

 

تر پهاداش الههی برتهر و شهریف ،شهوداار دنیا ارزشمبد شمرده می
انسهان بها کشهته شهدن  ،انهدها برای مرگ پدیهد آمهدهاست و اار بدن

 .شمشیر در راه خدا، برتر است
شهدای دفا  مقدس و نیز شهدای مدافع حرم و تمام کسانی کهه در 

، دنیهای فهانی را بها تمهام زیبایی هها و راه حفظ دین و اعتالی کلمةاّلّله
امکاناتش رها کرده و از ایثار جان شیرین خویش نیز ابهایی ندارنهد، در 

چبهین انهد کهه اینان الگهو ارفتهحقیقت از این آموزه بزرگ عاشهورائی
 دارند.مشتاقانه به سوی مرگ در راه خدا قدم بر می

 کسب رضایت الهی. 2

دهد و از آنان راضی داوند، صابران را دوست دارد و به آنان مژده میخ
 لقههرآن، خههوف و هههراس در راه خههدا و تحمههببهها بههر آیههات اسههت. 

                                                           
؛ ترجمهه احمهد فههرى اللههوف علهی قتلهی الطفهوفطاووس؛ بنعلی بن موسی ا. 2

 .70زنجانی؛ ص 



   919  صبر و صابران در کربال

عزیهزان و  مهرگ و میهر ،ضهررهای مهالی ،جهانی ،های جسمیآسیب
کسانی که از این به و  استهای الهی های مختلف، همه امتحانمصیبت

َو » :ها رو سفید بیرون آیبد و صبر کببد، بشارت داده شهده اسهتنموزآ
ريَ ااظبم اارم البَّ ایههن مههوارد را در بههردارد.  ، تمههامیعرصههه جهههاد 2.«َبشِّ
ههای ختیآموزی از این نکته قرآنی، اهل صبر بر سهدرس اعاشورائیان ب

 آن جهاد فی سبیل اّلّله شدند و اجر الهی را دریافت کردند.
وقتی فرزند خهود را از دسهت  خدامعاذ بن جبل، صحابی رسول

رسهید، حضهرت  خداکرد. خبر که بهه رسهولتابی میداد، بسیار بی
 ای نوشت و به او فرمود: برای او نامه

رده، کهم کرگ او حه خداوند به مکتابی تو بر فرزندت به من خبر بی

هاى هیهاى اواراى خدا و از عارهیده است. همانا فرزند تو از هدیرس

مبهد عه اذاشته او نزد تو بود. خداوند تا مدتی تهو را از آن بهرهیبه ود

ه مشخ  شهده بهود، او را ارفهت. په  مها از کساخت و در وقتی 

 1اردیم.م و به سوى خدا بازمیییخدا

 ت صبر، پل عبور به بهش. 3

انهداز روشهن برای ایبکه یاران خود را بهشتی کبد، چشم امام حسین
و شهادت همراه  دادنشان را به آنان و امیدبخشی از فرجام کار صابران 

بهرای  امهام معرفهی کهرد.انگیهز پل عبور به آن فضهای دل را با صبر
اش و آفریبی در یهاران خهویش و خهانوادهدلداری و انگیزه ،امیدبخشی
   د:وفرمهای این راه، ی آنان برای تحّمل سختیآمادا

                                                           

 . 244. بقره: 2

 .43؛ ص تحف العقولشعبه حرانی؛ ابن. 1
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ي َمام   َصْبمًا َبن  َلـی  َفَما اْلَمْوُت  اْلر  اء  إ  ـمَّ س  َو الضَّ ْْ ُْ َعـن  اْلُبـ ُر الَّ َقْنَ َمة  َیْعُبُم ب  إ 
ـــ َنـــان  اْلَواس  َمـــة  َع اْلج   ِ ا ُ  الدَّ ـــی ع  صهههبر و مقاومهههت کبیهههد ای  2:ة  َو النَّ

، تبهها پُلهی اسهت کهه شهما را از رنهج و که مهرگ زاداان! چرابزرگ
ههای دههد و بهه سهوی بهشهت اسهترده و نعمهتسختی عبور مهی
 رساند. همیشگی می

فرمهود: خطاب به خانواده خود و دعوت آنان به صبوری نیهز همچبین 
ببگرید! اار من کشته شهدم، بهه خهاطر مهن اریبهان چهاک ندهیهد و »

 1.«صورت مخراشید

 ایمان به هدف. 4

در انتخاب هدف و راه بصیرت نداشته باشد، راه را بها تردیهد  کسی که
« حهق»نکهه آاما  ؛شودطاقت میکم ،پیماید و در مواجهه با مشکالتمی

شهود و قرار دهد و با بصیرت اام در راهی ببهد، نه سست میرا هدف 
هراسد، حتی مرگ در راه هدف حق را هم با آغهوش ها مینه از سختی
 پذیرد.باز می
ظ» عبارت ،در مسیر کربال تی اماموق نَّ ِم  إم

لَّ ظ َو  لم نَّ ِم  إم َلْن ُفاوَن  إم کهه را « راجم
از پهدر  علی اکبهرحضرت  ان جاری کرد؛باویای شهادت بود، بر ز

 »پرسید: 
َ
َبَلـی َو » امهام فرمهود:«. مگر ما بر حق نیسهتیم؟ :َلْسَنا َعَلی اْلَح ِّ َو ذ

ر  
َبا  الَّ ُع اْلع  َلْیه  َمْمج  قسم به خدایی که بازاشت همگان به سهوی  : آری!د  إ 

ذًا اَل ُنَبـال  »افهت:  علهی اکبهرحضرت . «اوست، ما بر حقّیم َنـا إ 
نَّ ْن  یَفن 

َ
 ذ

یَن  َنُموَت  قِّ  .«پ  ما را باکی از مرگ در راه حق نیست 9:ُمح 
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   913  صبر و صابران در کربال

ضهمن  نیهز بیهت خهویشهبگام آخرین ودا  با اهل امام حسین
فرجهام خهوش ایهن  ،سهاختل بهال و رنهج آنکه آنهان را آمهاده تحمه

   :شوندمجهز به سالح صبر آنان بیان کرد تا را نیز ها مصیبت
وا وُلـُق ال تَ  وا َو رُ ْشـَلتَ فَ  ة  مامـر  الْ  َو  ُ  َع الـنِّ  نـواعَ اَ  ة  لّیـَب ه الْ ر  َهـ ْن ُ َع رُ ُض وِّ َع یُ  َو 
مهت را در هها و کراخداوند انهوا  نعمهت 2:ُكُ َ  ْد َقـ ُص ُق نْ ا یَ ُ مَ رُ ت  نَ س  لْ اَ ب  

کبهد. په  شهکوه نکبیهد و عوش این بال و ارفتاری به شما عطا می

 .  چیزی بر زبان نیاورید که قدر و مبزلت شما را کم کبد

زیهاد و در در مجله  ابن حضهرت زیبهباز همین رو بود کهه 
ْیُت  َما»عزتمبدانه و صبورانه فرمود:  پاسخ به وی،

َ
الَّ  َ ذ یَلً  إ  این بیان،  1.«َجم 

ی روحیه صبر در آن بانوی کرامت و قهرمان صبر است که دشمن اویا
بهه درسهتی راه و حهق بهودن ههدف،  یایمان چبین هم شکست. را در

آستانه تحمل و صبوری انسهان را در برابهر همهه مشهکالت، از جملهه 
 برد.یکشته شدن در راه عقیده حق را بات م

 حضور در محضر خدا. 5

آستانه تحمهل و صهبوری انسهان زایش عواملی که هم سبب اف دیگراز 
خهود را در  آورد،شود و هم برای آدمی آرامش روحی به ارمغان میمی

محضر خدا دیهدن و پرورداهار را حاضهر و نهاظر و بهاخبر از احهوال 
بهه آتهش  حضرت ابهراهیموقتی که  خویش دانستن است. همچبان

نیازی داری؟  افتبد: آیاآمدند و میفرشتگان بزرگ الهی می ،افکبده شد
                                                           

؛ موسوعة کلمات اتمهام الحسهین؛ . جمعی از محققان پژوهشکده باقرالعلوم2

 . 032ص 
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جبرئیهل افهت:  .به شما احتیاجی نهدارم فرمود:به آنان میآن حضرت 
ن یَ سب»فرمود: حضرت پ  از خدا بخواه.  ْال م  لُمهُ  یُس حـال   ع  همین  2:یب 

 .«استکافی برایم  ،که او از حال من خبر دارد
ها و بالهای جانکاه، دربهاره میهزان و در اوج سختی امام حسین
َن » حمل خویش فرمود:عامل صبر و ت ـ َنـَزَ   َمـا َیّ َعلَ  َهَوّ ـهُ  یب  َنّ

َ
َعـ ذ ـه   ن  یْ ب   1:الَلّ

سازد، این است که ها را برایم قابل تحمل میها و مصیبتآنچه این داغ
یهاد خهدا و  .«بیبد و شاهد اسهتدر برابر چشم خداست و خداوند می

روسهت  برد. از همینبات میتحمل شداید را قدرت ان  با پرورداار، 
نُنواَو »که خداوند فرموده است:  ْبرم  اْسَتفم ظلَبّ  9.«الَبّ إم  َو  بم

احسهاس پشهتوانه  ینهوعاست؛ زیهرا عبصری صبرآفرین نیز توکل 
احسهاس و به عبارتی همان های سبگین الهی در امور سخت و تکلیف

حضور در محضر الههی و برخهورداری از نصهرت و امهداد و عبایهت 
در صبح عاشهورا بها حملهه  ءسیدالشهداکه همین روست اوست. از 
َُّ » کبهد:اونه با خدا مباجات میاین ،سپاه دشمن ُهـ ْنـَت  َالَلّ

َ
ـي ذ َقت  ـي ث  ّ  ف 

 ُكـل 
ْنَت  َو  َكْمٍب،

َ
ي ذ  ِ ي َ َجا ّ  ف 

ةٍ  ُكل  َدّ ااه مبهی تو در هر ارفتاری تکیه !خدایا 0...:ش 
 «.مایه امید مبی ،و در هر شدت و سختی

                                                           

 . 11291؛ ح میزان الحکمهشهری؛ . محمد محمدی ری2
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   911  صبر و صابران در کربال

 اصحاب در کربالهای صبر ب( جلوه

 های میدان نبردصبر بر سختی. 1

هاست. زخم شمشیر و نیزه، های بروز مشقتمیدان نبرد یکی از عرصه
یها اسهیر و خستگی، جان باختن  ،جراحت و خون، قطع اعضا، تشبگی

ههر که  صهبر و  .مبهارزه اسهتمیدان از پیامدهای حضور در  ،شدن
حضهرت  دان جههاد نیسهت.مقاومت بر ایبها را نداشته باشد، مهرد میه

از آغاز حرکت، نیروهایی را همراه خود آورد که تحمل  ءسیدالشهدا
یغ و تیر و زخم شمشیر و مرگ در این راه را داشهته و خهود را بهرای ت

ههای آغهازین در یکی از سهخبرانیچبانکه همه ایبها آماده کرده باشبد. 
 خطاب به آنان فرمود: 

اُس  َهایَّ ذ ُْ  كاَن  َفَمْن  النَّ ْنُر ُم یَ  م  ة   وَطْعن   ف  یْ السَّ  َ دِّ  یَعل ْصب  نَّ س 
ُْ یَ َفلْ  ااْلَ  َمَعنـا ُق

ْف یَ َفلْ  َوإالَّ  ا ْنَصم  ای مردم! هر ک  از شما که صبر و مقاومهت بهر  2:َعنَّ
 .ها دارد، همراه ما بماند و ارنه بازارددتیزی شمشیرها و زخم نیزه

و  دعهوت نمهود ه صهبرخود را ب یاراننیز عاشورا پ  از نماز ظهر 
هَ : »فرمود ُقوا اللَّ ُموا َفاتَّ  1.«َو اْصب 

د و در شهعرها و ومتجلهی بهنیهز این فرهب  در یاران آن حضرت 
به عبوان نمونه سعد بن حبالهه چبهین رجهز  ؛نمود داشت شانرجزهای
 خواند:می

را   ددَیاِ   َعَلددی َصددب  س 
َ ِو  وَ  اْل  ِسددن 

َ  اْل 
 

را      َتددا َصددب  وِل ِلدددر  َعَلی  ددو خر َجن   3ال 
 

                                                           
 . 046؛ ص یبابیع المودّة. سلیمان بن ابراهیم قبدوزی؛ 2
 . 13، ص 02؛ ج اتنوار بحارباقر مجلسی؛  . محمد1

برای رسیدن به بهشت، : »242، ص 0؛ ج طالبمباقب آل أبی. ابن شهرآشوب؛ 9
 «.کبیمها صبر میبر شمشیرها و نیزه
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کسی که صبر داشته باشد، درد و مصیبت و زخم و مشقت را بهتهر 
مقاومهت و » فرموده اسهت: چبانکه امام علی ؛کبدو بیشتر تحمل می

 2.«سازدصبر، فاجعه و مصیبت را آسان و قابل تحمل می

 صبر بر مصیبت عزیزان. 2

ها ن صبرها و مصیبتتریها و عایمترین داغحادثه کربال، صحبه بزرگ
و خانهدانش پرپهر  چشم امهام حسهینمقابل ها بود. عزیزترین انسان
ها به شهادت رسهیدند و بازمانداانشهان داغ ترین چهرهشدند. محبوب

په  از شههادت حضهرت  امهام حسهین .دیدند و صهبوری کردنهد
بیت خود را به صبر دعوت کهرد و فرمهود: عموزاداان و اهل ،قاسم
يَصْبمًا » ي َیا َبن  ـي ُعُموَمت  ْهـَل َبْیت 

َ
ای  کبیهد. ای عموزاداهان، صهبر 1:َصْبمًا َیا ذ
را بهه  علهی اکبهرحضهرت  روز عاشورادر  .«خانواده من، صبر کبید

 بُبیَّ  یا»هم فرمود:  صبر بر تشبگی دعوت کرد و به فرزند امام حسن
وه و سهفارش کهرد کهه زبهان بهه شهک سهکیبه شبه دختر .«ق لیال   اِصبِر

 ضـاء اللـه َو لی قَ َع   ْم ب  اْص فَ »اعتراش نگشاید و بر تقدیر الهی صبور باشد: 
بهر زمهین هبگهامی کهه خود نیز حیات لحاات در واپسین  9«.یشر  ال تَ 

هها هها و داغاش صبر بر همه این مصیبتکربال افتاده بود، زمزه عرفانی
َك یا َ بِّ » :بود  ِ واَك  !َصْبمًا َعلی َقضا لَه س  یـاَث َمـْن ال  ...ال إ  َك یـا غ  َصْبمًا َعلی ُ ْرم 
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   911  صبر و صابران در کربال

یاَث َلهُ  خدایا! بر تقدیر تو صبورم، معبودی جز تو نیست، بهر حکهم  2:غ 
 «.ای پباه بی پباهان! ،تو صابرم

وطهن اسهت کهه در اسالم و پور، شهید مدافع شهید اسماعیل یزدان
د خاش به دست اشرار به شهادت رسید. مادر ایهن شههی ـجاده زاهدان 

 اوید:بزراوار درباره صبر بر مصیبت از دست دادن فرزند جوانش می
مدتی قبل از ایبکه او شهید شود، در عالم خواب دیدم که یی عهرب، 
یی لباس بلبد سفیدی به من داد و افت بیا، ایهن چهادر را حضهرت 

اند. من در همان عالم خواب افتم: آیا این چهادر به تو داده زیبب
بوده؟ افتبد تو آن را بردار، اار از کمهر بهه  ببر سر حضرت زیب

پایین خار و خاشاک داشته باشد، حتما  همان چادر است و اار تمیهز 
باشد که نبوده. من چادر را ارفتم و دیدم که از کمهر بهه پهایین همهه 
خار و خاشاک است. چادر را محکم در آغوش ارفتم و اریهه کهردم 

دانم ین خواب را نشانه ایهن مهیو افتم: این، همان چادر است. من ا
 1که خدا صبر شهادت پسرم را زودتر به من داده است.

 های دنیویصبر در برابر جاذبه. 3

سهبب سسهتی ثهروت و مقهام،  ت،لهذ ،ای دنیا و میل به راحتیهجاذبه
ههای صحبه و دور شدن از« عمل به تکلیف»در میدان بسیاری از افراد 
هها صهبور و سی در برابهر ایهن جاذبههاما اار کشود؛ میخوف و خطر 

 توانهد از انصهار امهام حسهینمقاوم باشد و فریب دنیا را نخورد، می

                                                           

 . 927؛ ص مقتل الحسین. سید عبدالرزاق موسوی مقّرم؛ 2
خهدا قبهل از شههادت »نیوز )پایگاه خبری تحلیلی فرهب  ایثهار و شههادت(؛ فاش. 1

 26/40/2931؛ «فرزندم، صبر این مصیبت را به من داده بود
http://fashnews.ir/fa/news-details/ 67011  



918    9318محرم  ۀتوشره 

درسهی بهرای همهه تهاریخ و  ،ایهن .باشد و پای در میدان جهاد بگذارد
بگذرد و دست به « ُملی رِی»بشریت است. اار عمر سعد نتوانست از 

و رفاه و زنهدای خهود بسیاری هم بودند که دنیا  ،آن جبایت بزرگ زد
از مسلم بن عقیل و هانی بهن  ؛کردند هاتام یاریاویی و را فدای حق

حبیب بهن  ،امامقاصد شهید عروه در کوفه تا قی  بن مسّهر صیداوی، 
 زهیر بن قین و شماری از اصهحاب امهام ،مسلم بن عوسجه، مااهر

غلبهه ههای دنیهوی که هر کدام شنن و موقعیتی داشتبد، ولی بهر جاذبهه
کردند و در میدان صبر خوش درخشیدند. زندای و شهادت حّر، یکی 

آور دی شجا  و نهاماو که فر است. یصبرچبین های از بارزترین نمونه
 بسهت، ، وقتی راه را بر اماممانده هزار نفر از نیروهای کوفه بودفرو 

پیوسهت و  از همه افتخارات دنیوی و مادی اذشت و به امام حسین
 اه حق شد.شهید ر

پیش از حرکهت از مکهه، در جمهع همراههان خهود  امام حسین
اًل  َكاَن  َمْن »خطبه خواند و فرمود:  ههر که   2:َمَعَنـا ْمَ ـْل یَ َفلْ  ُمْهَجَتُه، َنایف   َباذ 

 «.با ما حرکت کبد ،حاضر است جان و خون خود را در راه ما نثار کبد
و زنهدای دانست کهه بعضهی حاضهر نیسهتبد از جهان می آن حضرت
که به تصفیه نیرو پرداخت تا افهراد سسهت و  . از همین رو بودبگذرند
 عاشورائیان نباشبد.میان انگیزه در بی

 مدا مدربالی از نود بدرون و گیدرد سر   ما هوای نداند مو هر گروه ای گفت
 

 سدر ترک نامرده و یخوان بو تن ناداده
 

 مدا سدرای خلوت بو پای نتاد نتوان   
 

 آمدده مشدون هوح با مو آن برگردد
 

 2مدا گددای هداهی افسدر بدو نداَوَند سر 
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برداشهت و  اصحاب خویشدر شب عاشورا بیعت از  وقتی امام
یکایهی اصهحاب و جوانهان هاشهمی  ؛بهرود ،هداخوفرمود هر که می

امام کشهته شهوند، یاری برخاستبد و اظهار کردند حاضرند بارها در راه 
وفهای آنهان را سهتود.  نیهز د. امهامزنده شوند و دوباره شههید شهون

جلوه دیگری از همان صهبر و مقاومهت در  یاری،اونه اظهار وفا و این
 خواهی است.های زندای و دنیاطلبی و عافیتبرابر جاذبه

شهیدان حبیب بدوی از اهالی خوزستان و احمد محمهد مشهلب از 
ربال بهود کهه های کاهالی لببان، با سرمشق قرار دادن این آموزه از آموزه

های دنیایی و ثروت و امکاناتی که داشتبد، پشت پا زدنهد به تمام جلوه
اّلّله از جهان خهویش نیهز و در مسیر اعتالی کلمة اّلّله و دفا  از حرم آل

 اذشتبد.

 صبر بر اسارت. 4

عبصهر  . نبهودنبسیار سهخت اسهت ،شرایط زندای در اسارت دشمن
بها اسرا شهود تها آنجها کهه تواند سبب از دست رفتن روحیه ، میصبر

ههایی داشهته دشمن همکاری کببد یا ذلیالنهه و ملتمسهانه درخواسهت
امها ااهر عامهل صهبر  ؛باشبد یا خود را حقیر و شکست خورده بدانبهد

قهرمانانهه و بها تهوان دوران سهخت اسهارت را میوجود داشته باشهد، 
ن همهه بازمانداان حادثه عاشورا عالوه بر صبر بر آکرد. روحیه سپری 

شهرایط  ،داغ و مصیبت، بر سختی راه کربال تا کوفهه و کوفهه تها شهام
آزارههها و  ،هههاتههوهین ،هههای سههپاه کوفههه و شههامدشههوار و سههختگیری

 .خهود را حفهظ کردنهد تحقیرهای شامیان و... هم صبور بودند و عزت
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نیهز بود که در سهالم بهر او  سر سلسله این صابران، حضرت زیبب
بو  َنب  یز   َقلب   یَعل َلمَس ال»شود: افته می  «الَصّ

 است زینب حیران و والو بسیطی عق     است زینب ثناخوان عجزی زبان از صبر
 

 مقدام این دن لیکن و است صابر اّیودی
 

 اسدت زیندب فراوان صبر ز زده حیرت  
 

 پوسدت نوی بو برادن جسم قتلگاهی دن
 

 اسدت زیندب جان این منی خدای مای بگرفتی 
 

 یزیددد جفامددانی اسدداح ِن ز بددرهم
 

 1اسدت زیندب دنخشدان نطر و بلیغ لحن 
 

در دوران اسهارت، بهه  بیهتحادثه کربال و صبر قهرمانانهه اههل
ههای آنهان، درس رزمبداان ما در دوران دفها  مقهدس و بهه خهانواده

ها چشم به راه بازاشهت های آزاداان، سالخانواده کهصبوری آموخت 
در ترسیم صهبر و مقاومهت مهردم  مام امتفرزندان اسیرشان بودند. ا
 ایران در پیامی فرمود:

های عزیز شهدا، مفقودین و اسهرا و جانبهازان و مبارک باد بر خانواده

ایران که با استقامت و پایداری و پایمردی خویش، بهه ببیهانی  بر ملت

هها آنهان را بهه ههراس اند که نه تهدید ابرقدرتاشته لمرصوص مبد

آیبهد... زنهدای بها ها و کمبودها به فغان میه از محاصرهافکبد و نمی

ههای ذلهت و بر حضهور در کها  ،را در خیمه مقاومت و صبر تعز

 1دهبد.ها و سازش و صلح تحمیلی ترجیح مینوکری ابرقدرت

 صبر بر غربت و تنهایی. 5

کهه یهاران و ههوادارانی داشهته مانبهد میتا وقتی در مسهیر  برخی افراد
نیهز کببهد. بعضهی نشهیبی میکبد، عقبنیاری آنان را ر کسی باشبد. اا
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یاور چبان به راه خود ایمان دارند و مقاوم و صبورند که اار تبها و بیآن
و  دارنهد. امهام حسهیننمهی هم بمانبد، دست از هدف و مبارزه بهر

بودند و بر غربهت و تبههایی صهبر کردنهد. وقتهی اونه اینان ئیعاشورا
خواست که به کوفه نرود و  وی خیرخواهی از اماممحمد حبفیه از ر

ـه   َو  ی!اخـ ای»در پاسخ او فرمود:  امام ،وفایی کوفیان را یادآور شدبی  الَلّ
ُْ  َلْو  ن یف رْن ی َل   ایالُدّ

 
َو  َوال َمْلَجأ

ْ
برادرم! بهه خهدا  2:ةیـُمْعاو   بَن  َد یزی ْعُت یبا َلما  مأ

هراز با یزید بیعهت  ،باشم سوابد اار هیچ پشتیبان و پباهگاهی نداشته
ضهمن رّد ذلهت تسهلیم در برابهر  نیهز روز عاشهورا. در «نخواهم کهرد
اَل » دشمن، فرمود:

َ
ن ّ  َو  ذ ف   یإ  ه   َزا   َهر  ة   َمَع  اْْلُْسَمة   ب  َلّ  َخْرَلـة   َو  اْلَعـُدو ّ  َكْثـَمة   َو  اْلَعَدد   ق 

م اص  تعهداد و زیهادی من با همین اروه از خانواده و یارانم، با کمی  1:الَنّ
 .  «دشمبان و یاری نکردن یاران، با دشمن جب  خواهم کرد

ی و صهبر بهر تبههایی و یفرهب  عاشورانیز با الهام از  خمیبیامام 
هجهرت بهه فرانسهه فرمهود: در هبگام  غربت در راه انجام تکلیف الهی

را نمهایم  اکبون که من به ناچار باید ترک جوار مولی امیر المؤمبین»
کشورهای اسالمی، دست خود را بهرای خهدمت بهه شهما ملّهت  و در

محروم که مورد هجوم همه جانبۀ اجانب و وابستگان به آنان هستید باز 
انهد، بهه ه کویت با داشهتن اجهازه، ممانعهت نمودهببیبم و از ورود نمی

کبم. پیش من مکان معیّبی مطرح نیسهت. عمهل سوی فرانسه پرواز می
 9.«استبه تکلیف الهی مطرح 

                                                           

 . 913، ص 00؛ ج اتنوار بحارباقر مجلسی؛  . محمد2

 . 224، ص 0؛ ج طالبمباقب آل أبی؛ ابن شهرآشوب؛ 19، ص 02همان، ج  .1

 . 222، ص 1؛ ج صحیفه نور؛ روح اّلّله خمیبی. 9



911    9318محرم  ۀتوشره 

 سازان نماد اعتقاد و صبرحماسهرجزهای . 6

ایمهان، ، حهاکی از اصحاب امام حسهینرجزها و شعرهای حماسی 
مهروری بهر  اسهت.آنان  های اخالقیباورها و خصلت ،اندیشه، روحیه

ای از مفهاهیم توحیهدی، اعتقهادی، وتیهی و رجزها، ما را با مجموعهه
حمله کردن و نترسیدن، پشت  ؛ مفاهیمی همچون:سازدجهادی آشبا می

به میدان نکردن، اظهار عجز و بیم نداشتن، ایستادن در برابر شمشهیرها 
ها، حمایت از امام تا آخرین لحاهه، صهبر ها، نهراسیدن از سختیو نیزه

تا رسیدن به آرزوها، صبر بر مهرگ و شههادت تها رسهیدن بهه بهشهت 
و  ابر سهپاه دشهمنجاودان، پایداری بر سر بیعت، سر خم نکردن در بر

ّنـ»و شهعار  ... . رجزهای حماسی حضرت عباس َاَبـدًا َعـْن  یُا ـام یا 
پ  از قطع شدن دست راست و جبگیدن با دشمن تها شههادت، « یدین

، جبگهدبه تبههایی بها آن سهپاه مهیهبگامی که  امام حسین رجزهای
   است:برنگشتن از راه حق  و صبر و مقاومت اویای

ـــــُن  ـــــیُن ب ـــــا الُحَس ـــــی ذن  عل
 

 آَلیــــــــــــُت ذن ال ذنَثنـــــــــــــی 
 

ـــــــی ـــــــاالت  ذب ی ـــــــی ع   م
َ
 ذ

 

بـــــی  ـــــن  الَنّ  1ذمضـــــی َعلـــــی دی
 

ام که از راههم برنگهردم و من حسین بن علی هستم، سوابد خورده
 .«اساس دین پیامبر پیش بروم از خانواده پدرم حمایت کبم و بر

 گیرینتیجه

ورا، شهدای عاشهست. هاصبر و مقاومت به انساندرس حماسه کربال، 
نه از تهدیدهای دشمن و انبوه لشکریان کوفه ترسیدند و سست شدند، 
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انی کوفیان آنهان را متزلهزل سهاخت، نهه بیتنه جمعیت اندک و قطع پش
تشبگی و زخم شمشیر و سهختی کهارزار آنهان را بهه سهتوه آورد، نهه 

، نه تهن بهه ذلهت و شان شدترس و وحشتسبب های متعدد، شهادت
های مال و مقام و ریاست، آنهان را در نه جاذبه و دتحقیر و خواری دادن

 ف ساخت.یعزمشان ضع
نایهر، بها صهبر و اسهتقامتی بهی ،در طول تاریخ بیتپیروان اهل

از این رو مکتب عاشهورا  مشعل عاشورا را همواره فروزان نگاه داشتبد.
ای هه بهه اسهوهها ه از جمله صبر و مقاومت و پایهداریدر همه عرصه

مها در مقابهل تهدیهدهای دشهمبان، خهود را کبون تبدیل شد. امانداار 
دانیم و جبهه وسهیع مقاومهت در جههان اسهالم، می« فرزندان عاشورا»

داند کهه از عاشهورای حسهیبی هایی میموفقیت خود را در ارو درس
اقتهدار و اسهتقالل سیاسهی و و  برای حفظ عهزتنیز ما  آموخته است.

بهه عبهوان آمهوزه مههم عاشهورایی « ومتصبر و مقا»اقتصادی، نیازمبد 
 هستیم. 
    
 


