
 
 ها در جامعه معاصر جایی ارزش جابه

  *نیا االسالم والمسلمین محمد سبحانی حجت

 اشاره

رجهمیشهادتواقعی اینبربشر،اجتماتید دگی ا یخبهگذ ا گاهی دهد
اد هگجذ ،ایجند ا چجهوا جددگرگجو یو غییرحالد هموا ها سا یجوامع
هاسج  دگرگجو یایجنوسوآسم وماهی اس ،برخو دا بیشترآاهمی 
 غییجرحجالد جهج ،دامرد وصو تچهبهوچیهآچههراس انمهم،

 جواندهد،میمی شکیراندرهنگ اجامعههراصلیاس ؟ادا اارههسته
اگجرودا سج اندرهنجگد  غییجربایجد اجامعهد  غییرازادین قنهگف :
د  اانشجروع قنجهدهنجد، غییجرخوددلخواهبه ااآجامعهبخواهندگروهی
دهند میقرا ان،هاآا دیشهوهاا دشخصوصبهودرهنگ

ظهجو اخالقجی جا واییهرگو جه،هجاا دشبادگرگجو یاددیدگاهامامتلی
گویی،ح،شود؛میپسندیدهوماادشکنی،پیمانوخیا  رهلو آرند؛بهمی

                                                            

استادیا دا شگاهراشان *
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خجوا آموججبخجواهی،ح، اپسندگردیده؛گویی، اس ا د شمردهشده؛
9 خواهدشددراگیرهااخالقیبیهاورا آسادشوخداو د ادرما یوگرددمی

د هاجاییا دشگیرد،بر سیجابهیا چهد این وشتا ،پیش وآشماقرا م
ایم هاییچند ابر سی مودهجامعهمعاصراس رهد اینبا ه، مو ه

 ها در صدر اسالم جایی ارزش جابه

ا فجاقبیفتجد ها،د هجردمجا یممکجناسج جاییووا و هرردنا دشجابه
بااین ویکرد وا س اددهدرهپیامبراررم گاهیبه ا یخاسالم شانمی

مؤمنانیامقولبههرنی شهیباداتراب د وسجرگردانیگمراهجورتیحد ر
وادبودرهنگ ربی رندرهشهرتیامت2،و بود دزولهدسادوجهرودتنه
پج ادامجاد؛ید  و د ااداقهمهتشیمد  ادبعجد حجول،همجهانمت سجفا ه،

تجواملیچنجدموججبا حجرافمسجلما انادمسجیراصجلی،امبری حل پ
ـاُسَیَفُمَنـ»درمایجد:د اینبا همیگردید امامتلی ـَهَلَزْمـُرالن  ـْبٍطالل  ََ َوَع

ٍنَوَشَماٍس َلوُّ ، حل پیجامبرپ ادمردمسوگند!خداذاتبه3؛اْزَتَراَِوَُ
« شد داتتدالیبیو  گا  گیوچموشی وآوبیراههگردتا 

ْسـَلُمُلـَبَ َو»بینیرجردهبجود:دو انپ ادخود اچنینپیشامامتلی َ
ْْ ا

پوستینهرچنانانولی مایند؛می نبه ااسالمجامهمردم0؛َمْقلوعـا اْلَ ْرَوُلْبَ 
« نندر نبهوا و ه ا

 ابزار جنگ نرم ،ها ارزش جایی جابه

                                                            
  ۹51،خنبهنهج البالغه صبحیصالح،9
 ۱0 همان،خنبه2
 ۴ همان،خنبه3
 ۹51همان،خنبه 0
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ابها هجاآ جرینمهمادیکجی،د جدگیسجبک غییروهاا دشجاییامرودهجابه
حارمیج دیگجردو ان:گفج بتجوانشاید شودمیمحسوب رِمدشمنجنگ
ادکجا اذهجان سجخیرتصرو سیدهپایانبه ظامیهاآقد تسلنهوسیاسی
ایناس  گفتنیاس رهگیرآشکرحالد ها سا هواموامسال باتمومی

وپیچیجدهماهیج دلیجربجه یجهانبجامبجا دهو جرمخربمرا ببهسال ، وع
گلولجهشجود،میشجلیکا چجه بجردایند واقع،د  اس دشوا  راش،پنها ی

ربی بوده، شدنرشتهبهمناررهمقابردردبدنادحساس قنههدفان یهس 
لجرفبجهپیجام،ججن اداآگلولهاآ، سا هجنگد بلکه یس ؛شود،میاو

ججاآبجهظجاهرگرایی وانبهد اینبا ه،می شودمیگیرآهدفاذهانوادکا 
 ناسجبججاآبها دام ناسبا دیشه،دیباییجاآبهچهرهدیباییمحتواگرایی،
دیسججتی،سادهوقناتجج جججاآبججهگرایی امججروگراییمصججرفشخصججی ،

مبجاال یبیوبرهنگجیبه گجوا آ،ومتا ج ججاآبجهگرآجلفوسرآسبک
اشا هررد جنسی ،وجسمحرم وحیاوحابجاآبهجنسیوجسمی

 ها  جایی ارزش هایی از جابه جلوه

 جایی معروف و منکر  . جابه1

رجا رمشده،جامعهگیرگریبانحدودآ اامرودرهبه گیهاآمصیب ادیکی
معروفوضعد با هدراوا ی وای  اس منکربهمعروف بدیروخواصشدن

وخنددمیرند،میادتخا گناهبهداس،اینکهاس ؛امدهالهماناخرد منکرو
رجهرا هایید داس،اینکهیا!رند میاتتراضاوبهرسیودا دستایشا تظا 

وبرا جددبجانبرح،سخنرسیاگریا شودمی حسین دا د،دوس خداو د
اوبجهخیرخجواهیو صجیح  وآاددیگران ماید،ادمنکر هیومعروفامربه
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9«بگویی  ااینها دا آ ووظیفه:»گویندمی
خواهدچگو ه»بینیخودادوضعی اخرالهماندرموده:د پیشاررمپیامبر
معروفامربهشمارهد حالیشو د؛شماداسدهاآجوانود انرهدما یانبود
دمجا یچنینایاخدا! سولاآ:ررد دترضاصحابرنید؟ میادمنکر هیو

ومنکرامربجهرجهججایی جاشجود؛مجیهمانادبد را آ،:درموداید؟میپیش
 سد؟میایناابهمارا ایاخدا! سولاآ:ررد دترض رنیدمیادمعروف هی

شجود؛مجیوا و جهشجما شجخیمحجّ رجهشودمیانادبد روا آ،:درمود
2« شودمیمعروفشما ظرد منکرومنکر،شما ظرد معروف

وظیفجها سجان 9دا جد:سهمرحلهمی اا حرادیمسیرحضرتحدیث،ایند 
ادو مایجدمیامجرمنکجربجه 2رنجد؛میدراموش اادمنکر هیومعروفامربه

 ظجرشد بدرا  غییرخواهدیاد ؛یعنیا سانباو  3رند؛می هیمعروف
ا دشوبجی ظجرشد خوبرا  مدناس ووشخصی  شا هومایهادتخا 
 باشدمیما دگی مد یوتقب شا هبی

 حجاب . تغییر نگرش به2

ا دش غییرودرهنگی فوذبراآدشمن ایرا جی،دختجرانود انآها گرشوها
مهمجیما عحااب ارهچونییهاا دش ااس ،رردهلراحی اهبردهایی ا

هجر ساد دمعنابیشو د،میمحسوبا انآهابر امهشدنتملید  مت سفا ه،
 جاگیر د،میخودبهجدید رآشمایروشکرهابدحاابیگذ د،میرهسالی
مجا تو، رنجیمخداحادظیما توهاد «درمه» امبهچیهآبابایددیگررهجایی
شا ه وآ نهارهشدهشنلیشبیهبیشترودادهدس اد اخودمعناآ اویجهانها

                                                            
 20۱،ص02،مبحار األنوار تالمهمالسی،9
 ۹1۹ص همان،2
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شلوا می اسج ؛داده«سجاپو ت» امبهپوششیبه اخودجاآهمد ا هشود 
اد رججذابحتجیو دا درنندهمصرفشخمبراآحفاظتیهیچرهپوششی
وسجطرجها دشدهاآپا چه که نهاهم وسرآوشال اس ادرادبراآبرهنگی

 گذا  دمی مایشبهحاابیبیاد رجذاب اگردنوموهاوپوشا ندمی اسر
، یشجهد  غییجر سد،تامرمهمبدحاابید دخترانجوانجامعجهبه ظرمی

امجرآحاجاب،رجهباو  جداینبر اً گرشا هابهمقولهحاابدا د ا هاتمد
شجو د جامعجهوا ددیبجاوا اسجتهظاهرآبادا  ددوس ا هاواس شخصی
معضجلی،«شدنبارالس»اصنال بهودرهنگیا دشیکبهبدحاابی بدیر
را بهجایی سیدهرهبعضی،مقولهحااب اادتفافجدا اس جدآبسیا 

حااب،یکحکمدینجیو جاحجدوددیجادآهجمهجویتی»ساختهومعتقد د:
تفتیاس ؛اصاًلحااب،شخمبیاس ؛یعنیمبادا صو شودشخمبی

9«حااب، بنیبهتف  دا د ایندو ابایدراماًلادهمدیگرجداررد 
دهرهد د حالی بجهصراح بهمعصومامامانگفتا وقرانایاتادمو دها
شجدندا اادپج دجردرهگو ههمان اس شدهاشا هتمروایمانمتقابر ابنه
 اایمجان یجهبجد دتا آو هیجدگییابد،میا ضباط دتا شخودخودبهایمان،
رجهشودمیمعلومدما یتف ،دا ستنا دشمندوحیابهمندآتالقه ددایدمی
ظجاهرآ،هجررجهبجدان»:اس درمودهامیرمؤمنان باشدانگواهدرد، دتا 
پاریههوپا  یهبالنشباشد،پاریههظاهرشا چه دا دخودبامتناسببالنی
2« اس الوده یهانبالنباشد،الودهوپلیدظاهرشا چهواس 

دا اآتفج ،وحیا»د  بیینچگو گی ابنهتفافوحاابگفتهشدهاس :
                                                            

 22،ص۹57،ماهنامهمعا ف،ش«حیابدونحااب»  یوسفزالمی،9
 ۹0۳،خنبهنهج البالغه صبحیصالح،2
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و هحیاشمردبارامالً وانمی احااببادردهر هرهگو ههماناس ؛مرا ب
 ررامرتف وحیاوقتیرهاس لبیعیاماحیا؛بیرامالً احااببیدردهر

بجرود«حیجابجاسجادگا  ر»ومند رضجابنهدجرداخالقیاجتماتیو دتا باشد،
ود خج میان وانمیچگو ه اس وتف حیاد خ میوهحااب، رندمی
تف وحیاادصف شود،مراتاتد ستیبهاگرحااب! باشداآ ابنهانمیوه
 جهچنجدان باشجد،برخو دا حیامایهد ونادرهحاابی اس شده غذیهدرد
ودوام د  هواس رامر ه یهحااببدونحیاآرهگو ههمانا دش؛ هدا د
  یسج شباه بیانپوس ومغهگردووحااب،بهحیا ابنه اسیبادامان

گجردوپوس رهمعنا یس انبهاینولیاس ؛انمغهبهگردو،حقیقیا دش
حفجظویادتجها دشپوسج همجانمحادظ د گردو،مغه  دا دا دشیهیچ
دسجادمعجرضد موجودات رینضعیفباپوس ،بدونگردوآمغه شودمی

داسججد اان لوبجج ،وهججواحتججیو،خججا هاصججو ت،مو چججهاند  اسجج 
9 «رندمی

 شدن غیرت مردان رنگ . کم3

ممتجادشخصی وابرووتهترسبباتثرهاخالقیمهمهاآا دشادیکی
مخفجیپلی یکهمچونزیرت،حقیق ،اس  د زیرتخصل گردد،می

وقرمههاس خطوحدودومردهامراقبا سان، وانو و د بیدا وهشیا 
اد گهبجا یوپاسجدا آبجه جادا د،وامجی استاایند قالع ظا تبه اا سان
همجرد اد مقابجرا حجرافراس آاباددا  دهآروی ،رتی زبپرداددهاحریم
شجدهشناختهآدهدادهناا هایندواجاده مریاشحساسمخا وادهآاتضا
د مججرد یمسججئولورتیججزاد،یاسججالماتیجج وا د ردیججصججو تگی خلفجج

                                                            
 22،ص۹57،ماهنامهمعا ف،ش«حیابدونحااب»  یوسفزالمی،9
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معاشرت بجهآا یبسجآها مو جهدختجران،وهمسرپوشش وعووامد د وها
خو د یمچشم

»:درمایدمیرمراامبریپ یَماَنَمَ اْلَغْ َرةََإن  « اسج مجانیا شا هرت،یز9؛اْْلَ
دوسج  ازیجو آهجرواس زیو خداو د،»:درمودهاس  یهصادقامام
حجرام اججپنهجانواشکا اداتمجدش را هاآ مامزیر ش،جه بهودا د
ُجـُلَرَیَغـَلْمَإَذا»:درمودهمچنین،انحضرت2«اس   موده َمْنُکـوُسَفُهـَوالر 
رجو بسجتهویعنجیچشجم «اس واژگو هقلبش و دد،زیرترهرسی3؛اْلَقْلَب
  دا د ادین صایحوالهی و پذیرشقابلی واس 

د جامعجهیجیددارتیجد جهج زآدیشدآاغات سا هیامروده بل،مت سفا ه
ویهد امجو شخصجرجدا نجدپجد ا یمی مو جه اشودوپد اِنیا گردتهمربه

ی ظجا  خجودوامجدهمسجروبجر دج شجته دایدخالت،درد دانینیگهدوس 
ادتادندرد دانوهمسرد دامآ اه ابرا،ییددارتیهزرنند  وشناس ری م
 صویررهرسیتلیهدردآهررهبودد دما ینریا انو امحرمانبادمربیدر

دضجاآد ارنجونولجیرجرد؛میشکای داد،میقرا اینتر   وآ ا اموسش
چجهبسجا ا اموسشجانوهمسجروخجود صجویربعضیادادراد سماًماادآ،

اینستاگرامدیسبو صفحهبربرهنه یمه  صجویردیدناددیگران اچسبا ندمییا
رجهاسج شجدهچجه اماجامعه استیبه!ببر دلذت اموسشانیاهمسربرهنه
پوشجشبجاخیاباند خا وادهدنیادختررهبیندمیبراد آیاوهمسرآپد آ،
مجوا د،بعضجیحتجید وگراسج  ظا هدقطولیرند؛میگرآتشوهاآد نده

باوجوداگجاهیمردانبرخیرهشدهچه اماباشد؟جامعهرننده یهمی شوی،
                                                            

 ۳۳0،ص۴،مکتاب من ل یحضره الفقیه شیخصدوق،9
 0۴0،ص0،مالکافی شیخرلینی،2
 0۴۱ همان،ص3
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سجکوتبجابلکجهد ند؛ میحردی نها ه،زریبهادرادباخا وادهدخترانا  باطاد
رنند؟می رزیب و داینادامهبه اا هارردن،برفدیرسروخود

 خانواده کانون از زدایی . تقدس4

قابجرهرجاسج اآژهیجوقداسج وگجاهیجاخا وادهدا اآ هاد،اسالممنظراد
 سجولسجخنادواال جرسجخنید اینبا ه، س ی گرآید هادچیهباسهیمقا
ُعَنَیما»د:یدرمامیگف ره وان میخدا  ِ اْلسـَلَمَفیَعنا ـَهإَلـیأَحـب  الل 
زالی ِوَم َُ اددواماد،خدا هدد هراس  شده هادهادآیبن،اسالمد 9؛َ یالت 

دهیبخشخا وادهبهاسالمهرقداستیم کح« باشد رمحبوب گجذا آا دش،
خا وادگیو دیپبرمعنوآ ادرآیشجگیپوو جدیپنیجا یج قوبراآسادآنهیدم،

جنسجیاسجتفادهسوءبرابرد میکمحسّد،خا وادهقداس  اس اندروپاشی
واقجعد واالرجدروشابها ایاالرکیتنوانبهدناد دننی جوبردگجیمجا ع،

  اس 
رجا ونادددایی قجدسرنجد،می هدیجد ابشر سرامرود،جهاند رهخنرآ
هاآخواسجتهبرابجرد مجا عی اخجا وادهقداسج دشجمنانرجه اسج خا واده
رنند د ایجن اسجتا،چنجدآباانمقابلهمی وانهمهبابینند،میخود امشروع

ومثبج تنجوانباوججودرهشکرگردته«سفیداددوام»اس اصنالحیبه ام
ادیکجیبجهدا د ایجنموضجوع، ا یجکو یجرهد و یوچررینبالنیدیبایش،
 سا هد موضوتاتا گیه رینبحث اددوام»ادمنظجو  اسج شجده بجدیرها
مجردودنیعنجیاسج ؛ سجمیادداومبدونمردودنمشتر د دگی،«سفید
دیرد دگیباهمدیگر،براآشود،جا آصیغهیاتقدخنبهاینکهبینا هابدون
بعضججیادد رججهاسجج اآزربججیپدیججدهمسججئله،ایججن و ججد میسججقفیججک

اس  ررده خنهامرودآهاآخا واده
                                                            

 ۴1۴،ص۴،مکتاب من ل یحضره الفقیه شیخصدوق،9
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 داری ارزش نشان دادن خانه . بی5

جد دگیسبک دا جد،میمهجمبسیا شغلی ادا آخا هدقط هایرا ی،اسالمی
دیگجررجهاسج قاورا دشدن،همسرآوماد آهاآ قشبراآقد انبلکه
ها، قشایندیرارند؛می عریفحساسوظیفهدواینسایهد  اوآهاآ قش

  دا  جدججایگهینیهیچجامعه،ساختا د شده عریفوظایفدیگربرخالف
رجرد،وظجایف قسجیم،دالمجهوتلجیبینرههنگامیاسالمپیامبر
تلجیسجهمزجذایی،مجوادواباو دنما ندخا هادبیرونرا هاآ:»درمود

 «اس دالمهسهممنهل، ظاد واشپهآما ندخا هد ونرا هاآواس 
رجهشجدمشادمانرا ، قسیماینادچقد دا دمیخدا:»درموددهرادالمه
9 «برداش منتهدهاد ابیرونرا سختیپیامبر
پیجامبرادصجادقامجام وایتید رهب همیندا آ،خا همعنوآا دشد 

دمجینادشجوهرخا جهد  اچیجهآرهد یهر»:درمودرهرندمی قراررم
هررسیورندمی ظراوبهخداو دباشد،خا ه میهآو ظاد قصدشوبردا د
2«  ماید میتذاب ااورند، ظراوبهخداره
وهمسجربجهخجدم صرف اوقتشان مامگفتندمیادتخا باهادنگذشته،د 

ادبیجروناگررنی؟میچه:پرسیدمیاوادوقتیحاالامارنند؛میخوددرد دان
دا آخا هامرود،دنچوند حالحاضربراآ!شودمیشرمنده کند،را منهل
 قابج د جان،میجانشجود مت سجفا ه،امجرودهد  می لقجیا دشیکتنوانبه

دقجطهددشجانهجابعضجیادخا محتجیگاهیوامدهوجودبهشغلیموقعی 
ایناس ؛شغرداشتن  ادجرداّولیهآهاههینهووامد د رفاف،شغرهرچند
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 اس ا دشمندبرایشانبودنسررا دقطچراره دهد؛
اسالمبااشتغالد اند جامعهمخالفتی دا دوچهبساد موا دآضرو ت یه

اصجلیدا آ ابکاهد  قشمنهل بایدا دشخا هرا د خا ماداما؛پیدارند
 قجشجامعجهد رهاگجرد صجو  یاسج ؛خجا واده سجججا دنا امجشدن،به

ر  گدن،اقتصادآواجتماتی شجود،  جگرمخجا وادگیاو قجش رگرددوپ 
هابهاین کته وججهرننجدرجهخا م خواهدشدمشکردچا خا وادهاستحکام

ومجاد آ قجشایفجاآودا آخا جهبلکجه یس ؛بیکا آبهمعناآدا آ،خا ه
رنجد  هبجرمعظجمها ادجراهممیا سان شدواجتماعاصال بسترهمسرآ،

گوید:ا قالبد اینبا همی
یعنیاسالمی؛دنلرادباال ریند دِناس ،اسالمیدنیک،دهرادالمه»
وججودآحجّدومناقجبودضجایرلحجاظادرهد یهمیناما هبر؛یکحّدد 
دا آخا هرند،میهمسرآرند،میماد آدن،همینباشد،پیغمبر وا س می
هجا،زربیپوچآهاحرفزادردریفتگاناین دهمیدباید ااینهاببینید،رند؛می
اسج ،ا سجان ربیج دن،دا آخا جهمعناآ  کنند حقیر ادا آخا هقد این

یعنجیاسج ؛وججودتجالممتجاعومحصجولباال رینوواال رینولید معنایش
9«   بشر 

 زدایی از طالق . قبح6

بجراسجالمد رجها جدادههمجانبهیابیمد میاسالمی وایاتوایاتبر سیبا
اناد گهدا آوحفظبه یها دادههمانبهشده،  ریدخا واده شکیرواددوام
خود، شستنتمربهوحیاتادامهبراآخا واده هالچرارهاس ؛شدهسفا ش
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خداو د ااس شدهسببییهاضرو ت دا داآ یادویژهمراقب و سیدگیبه
مبناآدینیآهاسیاس امابخشد؛مشروتی لالقبه بجراآمجردمدتجوتبر

 الجالق وایجی،آهجااموده اسج شکرگردتهلالقادپرهیهوخا وادهحفظ
شجدهواقعلالقاند ره ااآخا هو9شما دخدامی هدد حالل اپسند رین

لجالق اخجویشهمسرتل ،بدونرهمردآو2رندمی شبیهخرابهبهباشد،
3 شما دمیملعوندهد،می

 دج وبهشما میسنگینیواژهما،جامعهد میاناحاد ودگا آبودرهلالق
ر میرنا انبااسا یبههاخا واده امرآشناسنامه،لالقصفحهشدنامد دوپ 
هرچجهسجادگیوسجهول بجاشد؛اماامجروددا ستهمیهضمزیرقابرومذموم

داجعجهتم، شودمیمرقوملالقتب ددا رخدا،د حالل رینبیشتر،مکروه
جهج د اآتجدهبجه گ،معضجرایجنادجهایشبجرتجالوهرجهاس ا اایی ا

گرمرا ونگسس براآمسئله،ایناددداییقبح ودهنجدمجیمهمجا یخا واده،
ددایجیادلجالقبجهبجاقجبحهجا،هاودیلمسجریالبرخی گیر دمیلالقجشن

رهمیالقامخالب مشتر د دگیبه وا دمیخواس وق هرا سانیکرنند
مفهوماینرا ، دهدپایانخود  اسج مخالبانمنظرد لالقسادآتادآبه

اددوام، قدس متوند رهمقدسبنایی شکیراداددوامرهشدسببدداییاد
وسادها دشمند رینبهاناددینی رجاهشودا آدیجن قویج دمینهاجتماتی
 نجهلاقتصجادآ،معادلهیکمثابهبهاتتبا آ،قرا دادآبهشود،میبرده امگناه
 یابد
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 ها و قیام امام حسین ارزش جایی جابه

شدنیهیجد،جریجا یامویانو یهبعدادمرگمعاویهوحارممنل،حارمی با
سیاسجیادتجادوودرهنگجیهاآ وشاقساموا واعادگیرآبهرها حرادیبهدکر

سالهچندینهاآ الش مامادرامربردا آبهرهبراآمناسبگمانرردرهدمان
ساختا هاآرامر و ماییو ذاوقهچونو سیدهدرادرهنگیواخالقیجدیداد

بجارننجدو کمیجر اهجاا دشجاییجابجه وا نجددراینجدمییادته، غییرجامعه
 ثبیج همیشجهبجراآ اخجویشقد تدینی،احساساتوظواهرادمندآبهره

  مایند
مرحاجامعهبرد یوآهاآا دش بوآ،هاآا دشجاآبههارآ،69سالد 

اجتمجاتیمجنشدده،دو ا دودآتروتمحو حولمردمردا رو دتا وگردید
د یاگرایی بجها گشج بجاا گشتروپیرهنهنهرهراینااس د  بودگردیدها ها

مقتجرهیچ  ویسجندهدیگرواس ا دشد یاگراییود یاهرچرا ود؛میزا ت
گجواهیخودهرندرمی قرحسینیتاشو اآزروباد ااآقضیهالحسین

: ویسدمیایشان اس گفتهاینبر
د واو دبیرون ااوپاآخلخالوامدحسینامامدختردالمه، هدمردآ»
هرا آراینبراآ:گف نی؟رمیگریهچرا:گف دالمهگریس  میحال،ان
چنجیناگر:گف دالمه برممیزا تبه اخدا سولدختراموالونمرمی

9!«ببرد ااندیگرآ رسممی:گف  نر هامراپ اس ،
 هجادنپجادیجرواتتقاداتحریمبه ااودوهاقداس شکستنحاصرتاشو ا،

وبجودحرمتجی اپیجامبروضجوآاب ودگا آ جاییا دشاس مردهاوجابه
 ود،ان! جدا داآجاذبه،حسینامام ند حضرتانتباآوتمامهامرود
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می«بی اهر»ادحسین شما  امج احتراممو دوپیامبردوشبرو د به
ولی ینصرُیم هل» داآوایستاده نهاامرودبود؛ اآدهندهپاسخ ااو«ُاصر
! یس 

به گا حرافاینبرابرد دا دوظیفهخودمیحسینامامشراینی،چنیند 
 فجرادپنجخودبه امه،حضرتد سادد د این استااگاه یه اومردمبایستد
ا د: وشتهبصرهاشراف

ا» َُ ْمَا َُ تاَبَالیَاْنُزو َهََ َهَوالل  َب ِّ َُ   َ ،ُسن  َوُام َتْ ،َقْدالُسن  ََفَان  َقـْداْلَبْدَزـ ََان 
ْسَمُزواَاْنَوُاْحَ َ ْ ، ط ُزواَوَقْولیَُ ْمَاْمر ُُ َُ شـانََسب َلَاْهَد درسجتادهارنجون9؛الر 
ورتجاببجه اشمامنورردماتهامشماسوآبه امهاینبا اخود سجّن خجدا

بدت برده،بیناد اپیامبرسّن گروه،[]اینچرارهخوا م؛میدراپیامبرش
 اشجمارنید،الات  ادرما موبشنوید اسخنا ماگرررد د احیا ادین[]د 
«رنم میهدای  اس  اهبه

                                                            
 ۴۳5،ص۳۳،مبحار األنوار تالمهمالسی،9


