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 در نهضت امام حسینُشکوه عقالنیت 

 *الله محمدجواد فاضل لنکرانی آیت

 اشاره

َوَما اْلَحياُة الُّدْنيا ِإّاَل َلِعٌب َوَلْهٌو َوَللَّداُر »خداو دد قرانرریمدرمودهاس :
َفال َتْعِقُلون

َ
9 «اآلِخَرُة َخْيٌر ِلَلذیَن َیَّتُقوَن أ

رانرریم یهد ایاتمتعددتقروا دیشه،د اسالمجایگاهواالییدا دوق
هاد پرتو و بهلهومتعقروتفکرد ایاتاداقیوا فسیدتوت مودهتاا سان

 و،گفتا اینتقر، اه اادبیراههبیابندوح،وبالر اادیکدیگرتمییهدهند اد
برگاهسخنی اورردا پیشوایاندین یهبرایناصرمهماستوا اس وهیچ

 می جا آ  میدبان ا اام  ا تملی یا مخالفتیرنند سلیم تقر با ره دهند
داشتهباشدود واق ،انبه گوا انالگوآرامرتقال ی براآبشری بهشما 

 و د می
                                                            

 مد سینحودهتلمیهقم هتضوجامع *
د دگید یا،چیهآجهبادآوسرگرمی یس وسراآاخجرت،بجراآا هجارجه:»99ا عام،ایه 9

 «ا دیشید؟ میپرهیهرا  د،بهتراس  ایا
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این ودها،مصادفباایاِمتهادا آساال شهیدان،اباتبداللجهالحسجین
هاآمختلجفادداویجهدقیجامامجاماس  مناسباس رهد اینایام،ابعجا

ها،اناس رهمااگجربخجواهیمحادتجهبر سیوتحلیرشود یکیاداینداویه
تاشو ا اادمنظرتقربر سیرنیم،ایارا صحیحیاس یاخیر؟

اینمنلبمشهو رهد حادتهتاشو ا،تقرتاجهاس ،ایناامیداِنتقر
قلی د ؛بلکهبایدادتش،وابها واتا ان یس و بایدسراغتوجیهاتت

ایااینرالم،د س اس ؟وبامعا فدینیماسادگا آدا دیا؛سخنگف 
خیر؟بندهتقیدهدا مرهاین گاهبهواقعهتاشو ا،زلطاس وتاشو اییانباید

حسین مکتب د  ره  هض بدا ند بنیان و دا د تظیم بس منهلتی تقر ،
برتقروا دیشهسلیماستوا اس  حسینی،

 عقل در آیات و روایات

رندوبعدهاآخود ابیانمید قرانرریمبا هاخداآمتعالایاتو شا ه
د واق ،خداو دبااینایات،اشخاصی ارهاهر «أَفال َتعِقُلون»درماید:می

هابسیا آادا سانرند واقعًاتایباس ره وتیمذم میتعقر یستند،به
بهبشرداده،توجه می رنند د واق ،بهاین عم به گ،یعنیتقررهخدا

رسیرهاداین عم خدادادآزادرباشد،اصاًلحیاتا سا ی اد ک کردهو
مفهوماصلید دگی اد  یادتهاس  

مثر اس ؛ تقرمنرحشده مو د د  دراوا ی منالب  وایات، و ایات د 
ما   رداماس ؟ا چه ا چهموجبتکامرتقراس ، اینکه چیستیتقرو

ا د؟وما ندان اجهاآتقرردام شدتقریاموجبدساداناس ،چیس ؟
اینهامنالبیاس رهبایدمو دتوجهقرا گیردودهمان یهادلری،ایاتو

 وایاتممکناس  
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پیشادشروعبحثتوحیدومباحثاتتقادآ،اصول کافیمرحومرلینید 
اس  د اینرتجاب، وایجاتمتعجددآد مجو د«رتابالعقر»اّولینمنلبش

 ابجهلجو اجمجالیتقروجوددا د بندهرلماتقصا امیرمؤمنان،تلجی
تبا تد مو دتقرد رالمایشانمنرحشدهاسج ؛اد252ام؛بر سیررده

ها ا شجددهنجد؛درموده:پیامبرانامد جدتجاتقجرا سجانجمله،امامتلی
يول» ق  ْم َدَفياِئَن اْلع  وا َله  ِثير   اجج بجههریجکادرلمجاتحضجرت،بایجد9 «َوي 

 و،هابحثررد حیفاس رهاداینسفرهامادهاستفاده کنجیم ادایجنسات 
اهیمان اد کالدماس مقدا آباایاتو وایجاتا تبجاطبرقجرا رنجیمومفج

مان ابرمبناآتقال ی قرا دهیم  ماییمتابتوا یممسیرد دگی

 جایگاه و اهمیت عقل

شود، یادمندهمسوییباایاتتنوانسبکد دگیمنرحمیا چهامرودهبه
ترینتامربراآدستیابیبهسبکد دگیدینی،و وایاتاس واّولینومهم

اآرهتقال ی باشد،  گدینیرپایهتقرباشد د دگیایناس رهد دگیماب
 دا د 

وقتیخداو دتقر ا2؛   اْسَتْنَطَقه  اْلَعْقَل   الَله    َلَما َخَلَق »درمود:امامباقر
مرادادتقرد این وای ،«ادرید،ان ابهدباناو د]وقوهتکلمبهانبخشید  

،خیر اادشرتشخیصداده،خوبی اادبدآیااآاس رهشماتوسطانقوه
رند:چگو هحادتهتاشو ابهح، اادبالرتمییهبدهید وقتیا سانسؤالمی

                                                            
 59،صنهج البالغه شریف ضی،9
:»50،ص5،ییالكاف رلینی،2 ،ی لی َماخی الَلهُلی ْقری هُاْلعی قی ْننی ْدِبْراْستی ُهأی لی الی ُتَمقی ری ْقبی أی ْقِبْردی ُهأی لی الی ُتَمقی

ْلقاً ْقُ خی لی اخی ِليمی الی جی ِتَهِتيوی وی الی قی ُتَم ری ْدبی أی ادی می ْنُأِحُبأی ِإاَلِدیمی ْلُتكی ْرمی أی الی وی َيِمْنكی ُبِإلی حی أی ُهوی
ُأِتیُب  ِإَیاكی اِقُبوی ُأتی ِإَیاكی یوی ْ هی أی ِإَیاكی اُمُروی  «ِإِ يِإَیاكی
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گرددرهمردماندمان،تقرخودشانهابهاینبرمییابیوجودامد؟،تمام یشه
آاس رها اپوشا د دواصاًلد بالتشخیصح،ادبالر ردتند تقر،انقوه

توا دح، اادبالرتشخیصبدهد خداآمتعالوقتیتقر اادرید،ا سانمی
َم َقاَل َله  َأْقِبْل َفَأْقَبَل »ان ابهدباناو دوبهانقوهتکلمداد     ؛سپس،بهاوث 

«گاهدرمود:برو،واو د  درمود:بیا،واوامد ان
درهمنظو اداقبالوادباِ تقرچیس ؟هاآبسیا آوجوددا ایناابحث

رند،ا ساِنتاقراس وا سا یرهد دبان وایات،ا سا یرهالات خدامی
رند،ا ساِنزیرتاقراس ؛یعنیاگرا ساند د دگیتقر امعصی خدامی

اقبالرنوبهالات ح،مالکقرا دهد،تقربهاومی گویدبهسوآخدا
باش بیمشغول و دساد سراغ به بگذا د، رنا   ا تقر اگر حال، و  بندوبا آ
 ود اینکهخدابهتقردرمود:بیا،واوهمجلوامدویا یهآمیجنگوخون

درمود:بروتقب،واوهم د ،رنایهادایناس رهبهوسیلهتقر،خداو د
َم َقاَل َوِعزَ »شود بعددرمود:الات یامعصی می ِتي َوَجََلِلي َّما َخَلْقت  َخْلقًا ث 

َو َأَحُب ِإَليَ ِّمْنَك  رهه  مخلوقاتی تمام میان د  ره سوگند جاللم و تهت به ؛
«ترادتقرد  هدمنوجود دا د ادریدم،خلقتیمحبوب

رلی،ادبینموجوداتماّردوماّدآ،خداو ددقطخناببهتقرلو به
ترهستی اینرالم،بیا گرتوجهوهآد  هدمنمحبوبدرماید:توادهرچیمی

تردرمودره:اآمهماهتمامدیادح،تعالیبهتقراس  سپس،خداو دجمله
ِحُب » َك ِإاَل ِفيَمْن أ  ؛هررسیادبندگا م ارهبیشتردوس داشتهباشم،َواَل َأْكَمْلت 

ترشود،الات وتقربتقررامربنابراین،هرچه«رنم ترمیتو اد اورامر
گردد ا سانبهخدابیشترمی

شجودرجهاگجربجهتقجرتوججهرنجیم،تمجامهمچنین،اد وایاتاستفادهمی
شجود؛امجااگجرتقجر ارنجا د وجودادمجیمحقج،میهاآپسندیدهخصل 
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 ودوبهجایشظلمودسادبهمیجدانگذاشتیم،حیا،تّف وزیرت یهرنا می
َهَبَ  َجْبَرِئييل  »رنجد: وای می باتهادامیرمؤمنانبنرهاصبغاید؛چنانمی

َخِيَرَك َواِحَّدًة ِّميْن َثيََلث  َفاْخَتْرَهيا َوَدِ   َعَلى آَدَم  ِّمْرت  َأْن أ  َفَقاَل َيا آَدم  ِإِّني أ 
 امخّیرامرهتو ادلشدوگف :امرشدهجبر یربرحضرتادم9   ؛اْثَنَتْيِن 

 «سادمتایکیادسهچیه ااختیا  مایی   
ادمَفَقاَل َله  آَدم  َيا َجْبَرِئيل  َوَّما الَثََلث  َفَقاَل اْلَعْقل  َواْلَحَياء  َوالِّدين  » ؛

ودین  ا تخابرنم؟درمود:تقر،حیا اینسهتاچیس رهیکی ا «درمود:
َفَقاَل «»؛ادمگف :من،تقر ااختیا رردم ت  اْلَعْقَل َفَقاَل آَدم  ِإِّني َقِّد اْخَتْر »

؛جبر یربهحیاودینگف :]ادمتقر اَجْبَرِئيل  ِلْلَحَياِء َوالِّديِن اّْنَصِرَفا َوَدَعاه  
وَن َّمَع اْلَعْقِل «»اختیا ررد، پس،شمابروید  ِّمْرَّنا َأْن َّنك  ؛فقاال َيا َجْبَرِئيل  ِإَّنا أ 

«بهجبر یرگفتند:خداما امأمو رردهرههرجاتقرباشد،ماهمباشیم اندو
گاهجبر یرگف :اگرچنینمأمو یتیدا ید،بما ید ان

رسیرهتقر دا د،دیجن2؛َله  ال ديَن   َله  ال َعقَل   َّمن»د حدیثامدهاس :
؛رسیرجهتقجرَء َلهَّمن ال َعقَل َله ال َحيا»خوا یم:د همین وای می« دا د 

ترینمخلوقخداس وخداهررسیبنابراین،تقر،محبوب« دا د،حیا دا د 
رنجد هرججاتقجرباشجد،تمجامترمی ارهخیلیدوس دا د،تقلش ارامجر

صفاتپسندیدها سا یهمهس  د بعضی وایاتوا دشدهرجهدجردتاقجر،
حقیق ،تقلش ارنا گذاشته؛اماقا  اس  ادمیرهحرصولم دا د،د 

رند رهتقردا د،بها چهخداادمالومقامواتتبا د یابهاوداده،قنات میان
                                                            

می» همان:9 یادی لی ِ یُرتی ْبری جی طی بی اهی وی كی ِیری ُأخی ْن ِإِ يُأِمْرُتأی ُم ادی ا یی الی قی ادی ْرهی اْختی ٍثدی الی تی ِمْن ًة ِحدی
 الی قی ْیِندی تی ِعاْتنی دی هُوی مُلی ِ یُرادی ْبری اجی ُثیی االَثالی می وی الی قی ْقُردی الِدیُناْلعی اُءوی یی اْلحی ْرُتوی ِداْختی ُمِإِ يقی ادی الی قی دی

 اوی ِردی الِدیِناْ صی اِءوی یی ِ یُرِلْلحی ْبری جی الی قی دی ْقری اهاْلعی تی   «دی
  535،صنهج الفصاحه ابوالقاسمپاینده،2
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اینها،معیا هاییاس براآشناخ صفاتا سا یواینکهببینیمواقعجًاقناتج 
شودرجهادتقلمجاند د دگیماهس یا یس ؟اگرقنات  یس ،معلوممی

رنیم فاده میاست

 ها ترین انسان عاقل ،حسین

رسیرهتاقراس ،پیوستهشکرگها خداس  د  وایاتاشا هشده،اد
واق ، د  یقیناس   د بالانهستند، به اولیاآخدا صفاتبسیا مهمیره

 سدواساسًاا سان،بدونرسیرهتقلش ابهرا بیندادد،بهمرحلهیقینمی
توا دبهیقینبرسد الات خدا،اددیگراتا رمالتقراس واد میتقر

جملهچیههاآبسیا مهمیرهبایدبهانبرسیم،همیناس  امامحسین
ل  اْلَعْقل  ِإاَل ِباِتَباِ  »خناببهمعاویهدرمود: تقر،جهباپیروآاد9؛اْلَحق  اَل َيْكم 

رامر می یعنیا ها«شود ح،، ادرادتاقلیهستند رهد بالح،می؛  و د،
بهمیدانشهادتمی هاهستند امامترینا ساناو  د،تاقرا انرهجا شان ا

انحضرتبراآحفظدینواحیاآترینا سان،تاقرحسین هاس ؛دیرا
امام شهادت  مود  قیام  بوآ پاكسّن  یا ان مکتبو احیاآ به بادش،

د خ اسالم اابیا آ مودوبهاباتبداللهکوخونپارردکمحمدآرم
 شدوبالندگیاّم اسالمیوبیدا آمسلما انا اامید؛تاا اارهگفتهشده

سينُى الَبقاء»اس : وِث، ح  ّد  حمّدُى الح   2 «إّن االسَلَم ّم 
پاسج به مصنفیهنودد جهجان دین اگرره




 جواآتجوواد تجوهسج  سجِربریجده ادان 

 

                                                            
  597،ص71،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،9
  559،صفرهنگ عاشورا جوادمحدتی،2
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َسين»ایناس معناآدرمایشپیامبررهدرموده: َسين  ِّمّنى َوأّنا ِّمن ح  9؛ح 
2 «هستمحسینادمن،ومنادحسین

اآها،یکتجدهد تمامبحرانوا مهمعصومیناددمان سولخدا
خودجا شجانگفتند:اینهابیشد دودیگرانمیادمسلما اند جنگشهیدمی

داد جد؛امجاشان اادامهمیما د دود دگید یوآد اگرتقرداشتند،می اداد 
اسج  ح،اناس رهاینسخنان،برخالفمنن،دینومرامامامحسین

 ادقطتش،الهیبهمیجدانرجربالاو د بنابراین، بایدگف رهامامحسین
درجهمجاادایشجانگجوییمچجهلهومجیدا اگردقطپاآتش،د میانباشد،می
ساد یس  ا ساند معنوی او وتکلیفتبعی رنیم؟تش،،براآرسیالهام

 سدوبامعشوقخجودش،یعنجیخجداآتبجا کوتعجالیاآمیبهمراحرتالیه
رند؛این،اصاًلبراآدیگرانقابجرتحصجیر یسج وامجرآدجردآمعاشقهمی

دا ندوبعدباصدهاسؤالمواججهمیاس  برخی،حادتهتاشو ا ا تیاهتش،
ها ابجهایجنحادتجهاضجادههاوبجدت شو دود  تیاه،یکسجرآخرادجهمی
گویندحاالرهمسئلهتش،اس ،پسهجررجا آرنند  وآهمینمبنا،میمی
شوددینوتقر ارنا گذاش ،برمبناآتشقمانرا شودررد حاالرهمیمی
رهایجنتقجراسج رجهحالیدهد؛د بینیمتش،چهدرما یمیرنیم بایدبمی

هاباشجند،ترینا سجانادریناس ؛یعنییا انامام،پجیشادا کجهتاشج،تش،
خوبیگراییا هاسببشدرهحا خجدا ابجهترینمردمانبود دوتقرتاقر

 نجدوادبشناسندوتاشقا هتااخرین فسوقنرهخونخویشد رنا امجامبما
حریمدیندداعرنند 

                                                            
  593،ص9،یإلرشاد شیخمفید،ا9
  953ج957،ص9،یفی رحاب عاشورا محمدمهدآاصفی،2
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تاشقا هبود؛اما هاینکهتقر اا کا رنجد؛بلکجهبجاا آ،تمرحسین
گجذ د؛یعنجیتشج،حقیقجی، ود  اهتش،،ادتقرمیتأییدان،اداندراترمی

تشج،ایاجادمبتنیبرتقروشناخ ومعرد اس  تامعرد حاصر شود،
ه  َّما َخَلَق  َأُيَها الَنا   ِإَن الَلهَ »درمود:رهامامحسینگردد؛چنان می َجَل ِذْكر 

وه وه  َعَبّد  وه  َفِإَذا َعَرف  اآمردم!خدابندگان ا یادرید،مگربراآ9؛اْلِعَباَد ِإاَل ِلَيْعِرف 
«اینکهاو ابشناسندوهرگاهاو اشناختند،]تاش،اوشو دو تبادتشرنند 

َأْفَّضل  »ره: قردرمودواوادپیامبرادامامحسینامامصادق
«ها،رسیاس رهتاش،تبادتباشد برترینا سان2؛الَناِ  َّمْن َعِشَق اْلِعَباَدة

 هادنرنندهبهتبادتوالات اس وتشج،،قجدمدتوتتقروشناخ ،
،د باالتریند جهشناخ ود د وادآتبادتوبندگیاس  امامحسین

دا ایجی،خجا وادهواسجا یهمجهینجه ،بهبههمترینمرحلهتش،بود تالی
تا ضای او ابهدس درد دا ش اد  اهتبادتوبندگیپرو دگا شدداررد

رداماو ابااستداللومننج،رهبود د،هیچاآاو د دیگرتاقالن،د هرمرتبه
سجادگا هاآد یاگرایا جها دیشجیمحکوم کرد د؛بلکهاقدامامام ابامصلح 

دید دیاتوانهمراهیباایشان ا داشتند  می

 معرفی عاشورا بر اساس عقل

خواهیمحادتهتاشو ا ابهد یامعردیرنجیم،بایجد وآجنبجهاگرامرودمی
ادشجهادتخجودتجالفجرتقال یانتکیهرنیموبگوییمرا امجامحسجین

                                                            
؛شیخصدوق،99و39،ص99؛همان،ی959،ص1،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،9

 9،صعلل الشرائع
؛شیخ19،ص59،یکتاب من الیحضره الفقیه؛شیخصدوق،39،ص9،یالكافی  رلینی،2

 39،ص5،یوسائل الشیعةحّرتاملی،
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مسجّلمبجودهاسج  اصجاًلد شیرخوا ویا ا ش،همگیمبتنیبرمسا رتقلی
درهنگدینیماالات خدا،موجبرمالتقرا ساناس  دردآرهد خا جه

 ود،چنجینشخصجی ودیا می شیندورا آ دا درهامروددینادبینمیمی
د جد،ایجد،دریجادمیاصاًلادمتاقلی یس  ادمتاقر،اناس رهبهمیدانمی

دهد همرهالدمباشد،جانخودش امیرندوا ااییدداعمی
يل  اْلَعْقيل  ِإاَل ِباِتَبياِ  »وگوبجامعاویجهدرمجود:گف د امامحسین   الَيْكم 

اش ابابها مرمخواهدد د یابهرمالتقربرسدوداصلهاگربشرمی «اْلَحق
تنوانمثال،دا د؟بهرند،بایدادتقرخویشاستفادهرند؛وگر هچهدرقیباا ها

رنجدورهدا د، وشن میرسید تا یکیچراغقوهدا دودیگرآ دا د؛اماان
گو جهاینگیجرد،برد؛ا سا یرهتقردا د،ولجیان ابجهرجا  مییادانبهره م

اس  تقربایدتکامرپیدارندوا سانمسجلمانبایجدتوججهداشجتهباشجدرجه
چقد تکامریادتهو شدتقلیپیدارردهاسج  دگذشته،امرودش سب به و

اینامر،موجبحیاتوتّهتوترویمعنوآا ساناس  
يَماِن   َبْيَن   َلْيَس »درمود:امامصادق ْفِر ِإاَل ِقَلة  اْلَعْقل  اْْلِ ا چها سجان9؛َواْلك 

ادتقلجشد سج اگرا سان«تقلیاس  ا دادد،رم اادمردایمانبهرفرمی
 ودوشجودوسجراغپیجروآادشجهواتمجیاستفاده کند،گردتجا ا حجرافمی

گیرد پس،ا چها سان اد ترصجهایمجان گجها دکد دایرهرفرقرا میا دک
دا د،تقراوس  می

 تجلی عقل در سبک زندگی دینی 

مروده،یکیادمباحثمهموضرو آبراآجامعهما،سبکد دگیاس  ا
رنند،بایدتوجهداشجتهباشجندرجهجامعجهمجا،رسا یرهاینبحث اد بالمی

                                                            
 97،ص5،یالكافی رلینی،9
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هرچنداسالمیوا قالبیاس ،ولیداصلهدراوا یباسبکد جدگیدینجیدا د 
براآ سیدنبهاینهدف،بایستهاس رهتوجهبهتقر،محو را هاقرا گیجرد 

دهرهگاهیخجدم انبه گجوا انادد  وایاتاسالمیبا هااینمنلب قرش
گفتندرجهدال جیادمخجوبیاسج ، مجادشجبوررد دومیدردآتعریفمی

 ودوپیوسجته ودهاسج ؛امجاانشود،هرسجالحججمجیهایشترک می ادله
 پرسید د:تقراوچگو هاس ؟حضراتمی

قجر ابجهرنجد؟اگجرا سجانتیعنیایاد د دگیخودادتقلشاستفادهمی
تقجربجهاوگویدرها تباطباخداچنو بایدباشد؟میدانبیاو د،تقربهاومی

گو ه،سبکد دگیا سانهماصالحگویدره بایددیگرآ اادا بدهدواینمی
شود می

ْعَبِّد الَله    َلْم » قرررده:ادپیامبرامامباقر   ِّمَن   ء  َأْفَّضَل  ِبَشيْ  َعَز َوَجَل   ي 
؛یعنیهرچه«شود خداآبلندمرتبهبهچیهآباالترادتقرتبادت می9؛اْلَعْقل

هاآا سانتقلش ابهرا گیرد،تبادتاس  هرچها سانادتقلشد میجدان
مختلفشخصی،اجتماتی،درهنگییاسیاسیبهرهببرد،تبجادتاسج  بعجد

ْؤِّمن  َع »حضرتدرمود: ون  اْلم  ؛اِقًَل َحَتيى َتْجَتِميَع ِفييِه َعْشير  ِخَصيال  َواَل َيك 
د اینماال،بجه«مؤمن،تاقر خواهدبود،مگراینکهدهخصل داشتهباشد 

ول  »رنیم؛ادجملهاینکه:لو گذ ابهخصالمذرو اشا همی ؛اْلَخْير  ِّمْنه  َّميْأّم 
وتماما دویجشمؤمنتاقر،همیشهد بالرا خیراس «اداوامیدخیربرود 

ایناس رهرا  یکا اامدهد 
                                                            

ْم:»503،ص5،یبحار األنوارمحمدباقرمالسی،؛53،ص5ی،الكافی رلینی،9 ِدالَلهُلی ُیْعبی
 ری جی َهوی ْيتی ِبشی ری ْدضی ٍءأی ْقِرِمنی ْیُرِمْنُهاْلعی اٍلاْلخی ْشُرِخصی ِدیِهتی ِم ی ْاتی َتیتی اِقاًلحی ُکوُناْلُمْؤِمُنتی یی الی وی

 اْلخی ِلیری قی ْکِثُر ْستی یی ْأُموٌن می ِمْنُه الَشُر وی ْأُموٌل ِمْنمی ُم ْسأی یی الی وی ْفِسِه  ی ِمْن ْیِر اْلخی ِثیری ری ِقُر ْستی یی وی ْیِرِه زی ِمْن ْیِر
ا ْیِهِمْناْلِعِهوی ُبِإلی حی ُهالُذُلأی لی اِ ِجِقبی وی ِباْلحی َرُمِبِنالی بی تی یی الی ُتُمِرِهوی ِباْلِعْلِمُلولی لی لی ْیِهِمنی ُبِإلی حی ْقُرأی ْلفی

ِصی ی ی ی   اْلِغنی ْتقی أی ْیٌرِمِنيوی خی ُهوی الی دًاِإاَلقی حی آأی ری یی ُةالی اِشری اْلعی ااْلُقوُتوی الُدْ یی  «ُبُهِمنی
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ون  »دوماینکه: ؛یعنجی«؛ادجا باو،بهرسیبدآ رسجد َوالَشُر ِّمْنه  َّمْأّم 
اگر؛َيْسَتْكِثر  َقِليَل اْلَخْيِر ِّمْن َغْيِرهِ »رردنبهدیگران یس  دیگرا که:د بالبدآ

درضرنیدرهد یک«شما د میرسیرا خیرروچکیا اامداد،ان ابه گ
گذا د دا دوبهجاآدیگرمیهیئ مذهبی،شخصیاستکا ی اادایناابرمی

شجما د ادمتاقر،اناس رهرا خیردیگران ا،هرچندرمباشجد،بجه گمی
ا گجا د؛مجثاًلبرتکس،رجا خیجرخجودش ا،هرچنجددیجاداسج ، جاچیهمی

خجوا م،ولجیایجنچیجهآهسالاس  مادشجبمیگوید:من،اگرچهپناامی
د م،امجاام یاباا کهسیسالاس براآا قالبسینهمجیه یس ورا آ کرد
ام را آبراآان کرده

دقطبراآمردمایجران،بلکجهبجراآهاییره هباانهمهدحم امام احر
های ،درمود:خجدایا!بشرّی متحمرشدوا قالباسالمی ا هبرآررد،د  
 رنم!اگرادمنقصو آیاتقصیرآسردده،للببخششمی

رهرا رجوچکیا اجامدادهویاین، شا همؤمنتاقراس ؛برتکس،رس
خواهدرا ش ابه خدیگرانبکشدوخودش امعردیرند،معلجومهموا همی

امامؤمنیرجهادشودرهتقلش ارنا گذاشتهودچا خودبینیشدهاس ؛می
شما دوبجها هجاتوججههاآخودش ارممیمنداس ،خوبی عم تقربهره

 «َيْسَتِقُل َكِثيَر اْلَخْيِر ِّمْن َّنْفِسهِ »رند؛ می
وَل »د  وای مهبو امدهاس رهمؤمنتاقجر: َواَل َيْسَأم  ِّمْن َطَلِب اْلِعْلِم ط 

ييِرهِ  م  تلججماسجج وادانخسججتهوجوآ؛د تمججاملججولتمججرش،د جسجج ع 
خصوصپجد وماد هجا،بیشجترد امجریجادگیرآها،بههبایدخا واد«شود  می

شان شدرند یکیادموضجوتاتیرجهد سجبکهم بگما  دتاسنحتلمی
د دگیمنرحاس ،یادگیرآاس  بایدمعا فدینیواحکاموتقایجدخجود ا
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متأسفا ه،ا چهادجامعهدینیمامو دا تظجا اسج ،دعجاًلد ستیدرابگیریم به
شجود،بگویجدوجود دا د ادمتاقر،اناس رهوقتیصبحادخواببلنجدمی

منامرودچهچیهآیادبگیرم،چجهایجهوحجدیثیویجاچجهمنلجباخالقجی ا
بیامودم؟

؛یعنیمؤمن،تّهت«اْلِعزّ  الُذُل َأَحُب ِإَلْيِه ِّمْن »د ادامهان وای امدهاس :
 و،اگرتّهتظجاهرآود یجوآپیجدارند اداینوجومیواقعی ا هدخداجس 

َواْلَفْقير  »تراسج   کندود د یامو دتوجهدیگرانقرا  گیرد،برایشمحبوب
«ترادتروتمندآاس  ؛دقیربودن،برایشمحبوبَأَحُب ِإَلْيِه ِّمَن اْلِغَنى

َواْلَعاِشَرة  َوَّما اْلَعاِشَرة  اَل َيْلَقى َأَحيّدًا ِإاَل َقياَل »درماید:میپایاند حضرت
َو َخْير  ِّمِني َوَأْتَقى ؛یعنیهمهرس اادخودشبهتروباتقواتربدا د امامد «ه 
درماید:باألخرهزیرادخودایندرد،مردمدوگجروههسجتند:تبییناینتبا تمی

تراداوهستندرهبایدد مقابرا هاخضجوعرنجدوبگویجدواقعًامتقییکگروه
خدایا!من اهممثراینهاقرا بده گروهدیگر،ادرادآهستندرهبهحسبظاهر

ا د؛اماا سانتاقر،ایندردداس، اهمبایدادخودشبهتربدا جد چجرا؟داس،
اس،،ختمبهخیرشود؛امجاایجند  وای دا درهممکناس رهتاقب ایند

خیر شود این،اتجرتقجراسج ؛اینکباتقواس ،تاقبتشختمبها سانرههم
شجودرجهاش گرانباشد،سببمیاینکها سان سب بهخاتمهوتاقب د دگی

همیشهدیگران ابرخودشمقدموبهتربدا د 

 گیری واقعه عاشورا  نقش دنیاگرایی در شکل

تبا تادسخنانامیرمؤمنان252لو رهپیشاداینبیانشد،همان
 اج بهتقراس  شایستهاس رها سانهر ودیکیاداینرلماتحکیما ه
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َسَبب  َفساِد »درماید: ابخوا دود با هانا دیشهرند؛ادجمله،حضرتمی
ُب الُّدّنيا «دوستید یاس  رند،؛ا چهتقرا سان اداسدمیالَعقِل ح 
امدنحادتهتاشو ا،دوستید یاوتالقهبجهوجودبهترینتوامریکیادمهم

جاهومقامودستیابیبهلالو قرهبود بااینکها انیقینداشتندامامحسین
دا سجتندایشجاندرد جد سجولخداسج ،امجابرح،اس وباوججوداینکجهمی

د یاا ها ابیچا هرردود مقابر،امامحسینتقلشان ارنا گذاشتند،حّب
رهحضرتتلید اویتقرودهم،ح، اادبالرتشخیصدادهبود؛همچنان

وءًا َأَلْسَنا َعَلى  الَله    اَل َأَراَك   َيا َأَبِت »اربربهپد شترضررد: َقياَل َبَليى   اْلَحيِق   س 
ِحِقيينَواَلِذي ِإَلْيِه َّمْرِجيع  اْلِعَبياِد َقي يوَت ّم  َبياِلي َأْن َّنم  امجام9 «اَل َفِإَّنَنيا ِإذًا اَل ّن 

دا س رهبراآحفظدینخدا،جهشهادت اهیوجود جدا دومیحسین
بیتشاسجیرگرد جدتجادیجنبایدخودودرد دانواصحابششهیدشجو دواهجر

تهلهلجیبجهچحقیقیباقیبما د انحضرت،بااگاهیرامربهمیدانامجدوهی
خویش اه داد 

ل  »اینکهدرموده: ،بیا گراینمهماس رهباید«اْلَحق  ِإاَل ِباِتَباِ    اْلَعْقل    اَل َيْكم 
خجواهیمتقلمجانرامجرشجود،د هجردمجانوح، ابشناسیمواگرواقعجًامی

بجهاینرالم اشراینی،پیروح،باشیم د همین وای ،وقتیامامحسین
معاویهدرمود،معاویهاتترافرردوگف :شماادرادآهستیدرجهزیجرادحج،،

چیهآد وجودتان یس  

 بدترین تحریف عاشورا

د خصوصتقر،تکامر،اسبابرمال،موا  وتلردسادتقر،ایاتو
تردرماید:محبوباحادیثدراوا ید متوندینیمابیانشدهاس  خداو دمی

                                                            
 39،ص9،یاإلرشاد شیخمفید،9
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رنم میره ادوس دا م،تقلش ارامرادتقر،مخلوقی یادریدموان
توانگفج رجهحال،باوجودچنینمنالبزنّیدینیومعا فاصیلی،می

تقر اه دا د؟وانحضرتادسرتش،بهمیجدانامجدهد قیامامامحسین
تریناس ؟بدیهیاس رجهایجنحجرف،زلجطاسج ود واقج ،یکجیادبجد

 ابرمبناآتش،قجرا تلیبنهاآتاشو اایناس رهتمرحسینتحریف
او  یس  ا چهمتأسفا هد شعربعضجیشجاتراندهیمرهبراآدیگرانتکلیف

 اادمجدا خواهنجدقضجیهامجامحسجینشود،ایناس رجهمییمشاهدهم
دمتبیینرردره هض رهبایداین کته ابراآمرتقال ی خا یرنند؛د حالی

انحضرت،براساستقربودهاس  اینتقجِرسجلیماسج رجهادمجی ابجه
دا دوخود اد معرضشهادتقرا دهد؛شجهداآا قجالبالات خداوامی

اسالمی یه وآهمینمبنجاآدینجیوتقال جیججانخجود ادجدا مود جد د 
ونبهرمالتقال ی  سید د اگرها،شهداهستند؛چترینا سانحقیق ،تاقر

گو هتمررنیموتقرصحیحوسلیم امعیا را هایمانقرا بجدهیم،ماهماین
 شود هاگردتهمیهاوا حرافها،بدت جلوآخیلیادخراده




