
 
 کربال یهازیبایی

 حریت و آزادگی، بصیرت
*سیدمحمدحسین راجی

 

 مقدمه

عاشورا در زمان محدود و در مکان خراص اتفرا  افرراد  امرا شرعاع و اگر چه حادهه 
 بردان زیبرایى باشرید  چنانچره حترر، زینرب گسرره آن ااان را فرا گرفت و

ًَ »فرمود:  َُ ِإاَلَّ َجِمی ْی
َ
در طلیعره  امرا  حسریا « بینم ما چیزی از زیبایى نمى 1؛َما َرأ

آنچه خدا برای ما اراده فرمروده اسرت  امیدوار »سفر کربال اظاار امیدوار  کرده بود: 
   2« خیر باشد  چه کشره شویم و چه پیروز گردیم

ها  زیبرایى و نمادهرا  زیبا دیدن خواهر و خیر دیدن برادر  مکم  یکدیگرند  الوه
تریا  دو عنصر از مام بصیر،و  حریت و آزادگىامال در آینه کربال بسیار است که 

کوشرد  ناتت را ااودانره سراخت  ایرا نوشررار مىهای عاشوراست که ایا  زیبایى
  بصیر، را بیان کند و حریت و آزادگى

 حریت و آزادگی. 1
بره هرا  است  آن یان  حریت و آزادگى یاران اما  حسیایربالکهای  زیبایىامله از 

ننرد و کرو توانسرند در رکا  امامشان ااراد  و از همیا  نبودنددنیا و مادیا، دحبسره 
 برسند  به شااد، 

                                                           
  نویسنده و پىوهشگر *

  142؛ ص احلاوف على قرلى احطفوف طاووس؛   على با موسى ابا1

  174ص  ؛وقعة احطف   ؛ابو مانف کوفى   حوط با یحیى  2

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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 تفاوت آزادگی با آزادی

روند  امرا از نظرر مفارومى  اگر چه آزادگى و آزادی اغلب در کنار یکدیگر به کار مى
  اصرطالحى حقروقى و بردگرىدر مقاب  « آزادی»ها واود دارد   هایى میان آن تفاو،

معنای رهایى تا از اسار، و خالصى از تنگناهای زنردگى و انرارا    اارماعى و به
برترر از آزادی اسرت و شرام  نروعى « آزادگى»آگاهانۀ مسیر حق است؛ در حاحى که 

معنای رهایى عق  و اران آدمرى از   شود و به آور نیز مى رهایى از قید و بندهای هحت
علمرای علرم  1برداشرا در وادی عشق و حیرر، اسرت  زندان نفس و شاو، و گا  

سرره و آزادگرى را رهرایى از اسرار، اخال   آزادی را رهایى از اسرار، دیگرران دان
آید که شاصى بر دیگری تسرلط  اند  آزادی زمانى به دست مى خویشرا معرفى کرده

آیرد  یراران  دسرت مى باشد  اما آزادگرى برا تسرلط انسران برر خویشررا بره  نداشره
شود انسان  ه باعث مىکتریا دحیلى  در ناایت آزادی و آزادگى بودند  مام اباعبدال ل 
 های دنیاست   ری اما  باز بماند  وابسرگىاز یا

بار دربارۀ حکم آ  چاه تحقیق کرده و بره  گویند یک مى حلى  درباره آزادگى عالمه
و رنرگ و برو و طعمرش  نکنردکه تغییر  ایا نریجه رسیده بود که آِ  چاه تا هنگامى 
که از ایا تحقیق خالص شد  مرواره شرد  عوض نشود  نجس ناواهد شد  هنگامى

خراطر ایرا چراه و راحررى  شاید بره »که خودش در خانه چاهى دارد  با خود گفت: 
رو دسرور داد که چراه را  از ایا «  ا  و به ایا نریجه رسیده  خود  ایا چنیا فروایى داده

که چاه نداشرت و منرافعى او  گاه دوباره تحقیق را شروع کرد  در حاحى  پُر کردند و آن
 2کرد  را منحرف نمى

 ها ع وابستگیانوا

 فرماید:  وابسرگى انواع مارلفى دارد  قرآن درباره انواع وابسرگى مى
لِة  َهِب َو اْلِفضَّ ساِء َو اْلَبنيَن َو اْلَقناطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ َهواِت ِمَن النِّ اِس ُحبُّ الشَّ َن ِللنَّ ُ يِّ

ْنعاِم َو اْلَحْرِث  َمِة َو اْْلَ ِْ اْلُمَسوَّ ْي
ََ ُه ِعْنَ ُه ُحْسلُن اْلَمل ب َو اْل ْنيا َو اللَّ  3؛ ذِلَك َمَاُع اْلَحياِة ال ُّ

                                                           

  55؛ ص های عاشورا پیا   اواد محدهى؛ 1

  74  ص 1؛ م مسئوحیت و سازندگى  على صفایى حائری؛  2

  14عمران:    آل3
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ها   محبت امور ماد   از زنان و فرزندان و امروال هنگفرت از طرال و نقرره و اسرب

ان و زراعت در نظرر مررد  الروه داده شرده اسرت ترا در پرترو آن یممراز و چاارپا

  دهنرد کیى آدمى را تشیه هدف نااکها در صورتى  ایت شوند  وحى ایش و تربیآزما

   نزد خداست کیه زندگى پست ماد  است؛ و سرانجا  نیسرما

 ها را به سه دسرۀ کلى تقسیم کرده است: خداوند در ایا آیۀ شریفه  وابسرگى

 . همسر1

شود  عالقه به همسر بایرد ترا زمرانى  تواند مانع شااد، و قیا   وابسرگى به همسر مى
داشرا خدا در تعارض قرار نگیرد  همسرر سرردار شراید  و دوست  باشد که با عالقه
عرروس برود   امرا    ترازه نوشرم دو تا نامه برایش اوای  یکى »گفت:  محمود کاوه مى
فامید  یعنى چه  بعد دیگر حرى یک نامه هم ننوشرریم بره هرم؛ نره  اوابى نیامد  مى

ز وابسررگى عراطفى  ترسریدیم ا راهرش نشرو   مى محمود  نره مرا  قررار برود سرد  
 1« ترسیدیم عقبش بیندازد مى

 . فرزند2

سوی اانم هموار کند  یکى  سوی باشت و هم به  تواند راه انسان را به  فرزند هم مى
دربارۀ او  واسطۀ فرزندش خود را اانمى کرد  زبیر بود  اما  على از افرادی که به 

بیت بود تا زمانى که فرزنرد نامبرارکش  عبردال ل برزرگ  زبیر همیشه از ما اه »فرمود: 
را ترک کند  فرزندش عبدال ل او را  وقرى زبیر خواست انگ با امیراحمؤمنیا 2 «شد

گونه تبراه  زبیر عمری خدمت به اسال  را ایا 3گیری از انگ سرزنش کرد  برای کناره
 4گ با اما  زمانش شد کرد و آغازگر ان
کننرد  خداونرد  واسطۀ فرزندشان تبراه مى ها یک عمر عبادتشان را به  گاه برخى انسان

َنلة  »فرزندان را مایه آزمایش آدمى دانسره و فرموده اسرت:  َْ ملا َأْملواُلُكْ  َو َأْوالُدُكلْ  ِف  5؛ِإَن 
ه فرزند  چره بسرا در صور، وابسرگى شدید ب « اموال و او د  وسیلۀ آزمایش انسانند
                                                           

  14ص یادگاران )کرا  شاید محمود کاوه(؛  کوروش علیانى؛ 1
  453؛ حکمت احبالغه ناج  محمد با حسیا شریف احرضى؛ 2
  509  ص 4م  تاریخ ا مم و احرس  و احملوک؛  محمد با اریر طبری؛ 3
  78؛ ص های کربال ها و زشرى زیبایى  سید محمدحسیا رااى؛ 4
  15  تغابا: 5
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  عواقب بدی شام  انسان گردد
 گوید:  برادر شاید سید غالمرضا قاسمى مى

خواست به اباه اعزا  شود  برای بدرقه ایشان به مشاد رفره برودیم   وقرى برادر  مى
«  برادر اران  برا فرزنرد، خرداحافظى کرا»نزدش برد  و گفرم:  ما فرزندش را به 

برادر  زیاد ایا بچه را الوی ما نیاور و نگذار مرا برا »ایشان بچه را بوسید و گفت: 
خرواهم بردون وابسررگى و دحبسررگى بره آن دنیرا  دحبسرگى به دنیا به اباه برو   مى

 1« برو 

 . مال دنیا3

که وابسرۀ  کند  مال دنیاست  کسانى سومیا وابسرگى که خداوند در آیه به آن اشاره مى
 نمونه بارز ایا افراد است  نیز دارند  اما  خمینىدنیا نیسرند  زندگى و مرگ راحرى 

 گفت: احمد آقا درباره عد  دحبسرگى اما  به دنیا مى حام 
درخواست کرد  که الرو  ایروان بیرت   روز  از برادران سپاه مسرقر در بیت اما 

وارد شرد و فرمرود:  نصب کنند  وقرى برادران مشغول ایا کار شدند  اما   یک نرده
برا  حفاظت اان على )فرزند ( که خدای »عرض کرد : «  کنى؟ چه کار مى احمد »
ای الو  ایروان نصرب کننرد و  ا  نرده نکرده به پاییا پر، نشود  از برادران خواسره 

ارا  شریطان از همیا»فرمرود:  حتر، امرا «  هاست ایا کار مرسومى در همۀ خانه
گویرد  ما به نرده احریام دارد  بعرد مىگوید منزل ش آید  اول به انسان مى سراغ آد  مى
گوید ایا خانه کوچک است و در شأن شما نیست و خانۀ  خواهد  سپس مى رنگ مى
 2« افرد آرا  انسان در دا  شیطان مى خواهید و آرا   تر مى بزرگ

 آفات وابستگی
 کنیم: ها اشاره مى آفا، بسیاری برای انسان دارد که به دو نمونه از آن  وابسرگى

  توانایی در گفتن حق  . عدم1

شراه برود  یکرى از  یکرى از مراارع تقلیرد زمران ناصراحدیا مرحو  مالعلرى کنرى
                                                           

نقر  از اطالعرا، دریرافرى از کنگرره سررداران و   شارضا؛ به کانون فاطمه احزهرا  ؛نشانهافزار    نر 1

 های خراسان  شاید اسران 23000

  291  ص 1م  ؛خمینى هایى از سیرهٔ اما  برداشت  غالمعلى راایى؛ 2
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ترریا  برود کره از ننگیا 1قراردادهای اسرعماری دوحت ناصراحدیا شراه  امریراز رویررر
رهبرری  هبرگروهرى از مسرلمانان رفرت  مااحفرت  شرمار مى قراردادهای آن زمان به 

مالعلى کنى با ایا قرارداد  مواب شد که شاه آن را حغو کررد و میررزا حسریا خران 
 شاه از صدار، بر کنار شد  نق  است:  وزیر ناصراحدیا سپاسا ر  ناست
شاه که وزیر انگ و حاکم تاران بود  بره دیردن  میرزا  پسر ناصراحدیا روزی کامران 
توانسرت دو زانرو بنشریند  از کرامران  دپا نمىدحی  در رفت  مالعلى به  مالعلى کنى

میررزا  احسلطنه نیز بود[ عذرخواهى نمود و پایش را دراز کرد  کرامران  میرزا ]که نایب 
باطا ناراضرى در که  اعرنایى کرد و در حاحى   را حم  بر بى ایا حرکت مالعلى کنى

گراه  آن«  پرا دار اصال چیز مامرى نیسرت  مرا هرم درد »رسید  پاسخ داد:  نظر مى به 
که مرواه اسار، کامران میرزا شده بود  اروا   پایش را دراز کرد  حام مالعلى

ا    ا   علرش ایا است که دسرم را کوتراه کررده بینید ما پایم را دراز کرده اگر مى»داد: 
درازی به حریم اسال  و حقرو  مررد  نکرا[ و  شما دسرت را کوتاه کا ]یعنى دست

 2« صور، ما چه حرفى دار  ما  در ایا پایت را دراز ن

 . ترس از مرگ2

ترسد  اما آزادگران ااران از مررگ ترسرى ندارنرد  دربراره  مى  انسان وابسره از مرگ
 کنند:  ال ل میرزا اواد آقای تارانى نق  مى آزادگى و دوری از وابسرگى آیت

آقرا در  نرد ک زنرد و ایشران را تادیرد مرى روزی شاص گمراهى به ایشان تلفرا مى

بره  ربع  شى  ما رأس ساعت یرککپسراان  اگر قصد داری مرا ب»گوید:  اوابش مى

سوی مسجد مالحیردر  وچۀ مسرشار به کشو  و مسیر بنده از  هفت از منزل خارم مى 

نرى  ایرا موقرع باررر کاری بکرخرواهى  اا باشم  اگر مىصبح آن 7ه ساعت کاست 

مررر اسرت  زهرى سرعاد، اسرت بررای کآمرد  و  وچه خلو، و رفت کاست؛ چون 

  خردا نایر ه بره حقرایکا  و بارر از ایا چیست  ردهکاینجانب؛ زیرا ما عمر خود را 

                                                           

امریاز اسررارام به بارون اوحیوس دو رویرر صادر کرد   1289  در فرمانى که ناصراحدیا شاه در سال 1

 کلیه معادن فلزا، و زغال سنگ و نفت ایران را به وی داد 

  537و  536ص  داسران دوسران؛  محمد محمدی اشرااردی؛ 2
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فرردا مرا رفررم  »فرمرود:  میزرا اواد آقا مى«  شو   فردا بیا و قصد خود را انجا  بده

 1« رد و نیامدکوحى او بدقوحى 

 کربال عرصه آزادگی

را در راه  حسریا حر  اعفرى  امرا    با است  عبیدال ل کربال نماد آزادگى و آزادی  
مسرو  را  با  کوفه زیار، کرد  اما  در منزحگاه قصر مقات   خیمۀ او را دید و حجام 

فرسراد تا او را دعو، کند که به اردوی اما  بپیوندد  وی باانره آورد کره از کوفره بره 
فه یاوری برای او نیست  پاسخ ایا خاطر بیرون آمد  که با حسیا نباشم؛ چون در کو

گوهرایى وای نزد او رفت و پرس از گفرت او را که به اما  گفرند  حتر، همراه عده
اش را بشوید و  درباره اوضاع کوفه  اما  از او خواست تا با آ  توبه  خطاهای گذشره

بشرابد  عبیدال ل باز هم نپرذیرفت و ایرا کرامرت و توفیرق را رد  بیت به یاری اه 
ال ل  اگر به یاری تو آیم  همان اوِل کار پیش روی ترو کشرره  یابا رسول»د و گفت: کر
شو  و نفس ما به مرگ راضى نیست  وحى ایا اسرب مررا بگیرر  بره خردا قسرم  مى

که به آن رسیده و هریچ تاکنون هیچ سواری با آن در طلب چیزی نرفره است  مگر ایا
امرا  «  ا  ز او سبقت گرفره و نجا، یافررهکه اکس در طلب ما نیامده است  مگر ایا 
«  نه حاات به ترو دار  و نره بره اسرب ترو»از او روی برگرداند و فرمود:  حسیا 

یَن َعُضداً كُ َو ما »سپس ایا آیه از سورۀ کاف را خواند:  ِخَذ اْلُمِضلِّ  َ َُ ُم ما گمراهران را  2 ؛ْن
اما از اینجا بگریز و برو  نه با ما باش و نه بر »و به او فرمود: « طلبیم به یاری خود نمى

ما؛ زیرا اگر کسى صدای اسرغاهۀ ما را بشنود و ااابت نکند  خداونرد او را بره رو در 
 3« شود اندازد و هالک مى آتش اانم مى

 بصیرت . 2
برود  بصریر، بره معنرای  ، یراران امرا  حسریابصیر  های کربالل  از دیگر زیبایى

است؛ « چشمِ عق »هوشیاری و آگاهى و اسرفادۀ درست از عق  و منطق و به عبارتى 

                                                           

  60و  59؛ ص خاطراتى از آیینه اخال   مرتتى عطایى؛ 1

  51  کاف: 2

  84  ص 5؛ م احفروراعثم کوفى؛    ابا3
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کند  هرر انقالبرى کره در  نوری درونى که شاص با آن نور  در میان مرد  زندگى مى
اننرد یا با در غفلت نگه داشرا مرد  اتفا  افرراده اسرت؛ م  طول تاریخ رخ داده است

افزایى مررد  صرور، گرفرره اسرت؛  به سبب بصیر،یا های طاغوتیان و  تما  انقال 
ها عطا شده  با بصیرتى که به آن اباعبدال ل  شیدایهای احاى  یاران  مانند تما  انقال 

 را پیمودند   روشنىهای  گاه راه آن  ها باره گرفرند اندیشیدند و از عبر، شنیدند   بود؛ 

 بصیرتموانع کسب 

هرا  شرود کره برخرى از آن مانع بره دسرت آوردن بصریر، مى ى واود دارد کهعوامل
 عبارتند از:

 تقوایی . بی1

های برا بصریر،  بصیر، و تقوا رابطۀ مسرقیم با یکدیگر دارند  انساناندیشى و ژرف
  قطع تقوای بیشرری نیز دارند؛ زیرا بصیر، فقط برا کسرب علرم و دانرش برهبه طور 

گیری از تقروا و  با باره د؛ بلکه عنایت خدا را نیز نیاز دارد  اما  خمینىآی دست نمى
 نق  است:  یت نمود  درباره بصیر، و آگاهى اما ابصیر،  اامعه را هد

وارد کاخ شدیم  انرظارش را نداشریم  وحى بالفاصله معمر قذافى به مالقرا، مرا آمرد  

اسره ااان اسال  هسررند و علیره شراه های بر ما به او توضیح دادیم که اما  از چاره

کنند و چون احرمال دارد دوحت فرانسه بعد از سه مراه اقامرت بررای تررک  مبارزه مى

اا به ایشان فشار بیاورد  با ااازۀ شما ایشان برای اقامت به حیبى بیایند  قرذافى بره آن

داد؛ حررى اما  ابراز عالقۀ زیادی کرد  برای انجا  هر گونه کمکى هرم تمایر  نشران 

خلریج در د؛ حررى نرده گفت هر سالحى هر اای دنیا که باواهیم  به ما تحوی  مى

فارس  گفریم ملت ما  ملرى غنى است و به کمک ماحى دیگران احریام ندارد  برای مرا 

گرایى  همیشه مذمو  بود که از بیگانه کمک بگیریم؛ حرى از قذافى کره شرعار اسرال 

 1« با طناِ  قذافى داخ  چاه نروید»فرمود:  مىدایم نیز  داد  اما  مى

 ایا بصیر، است که انسانى سى سال زودتر انحراف شاصى را که احگوی انقالبیرون
   تشایص دهد  است

                                                           

  191؛ ص از مراتر  های مام حاشیهپور؛    على احفت1
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 . غفلت2

 دارنرد هایى دل»فرماید:  که خداوند مىیکى دیگر از موانع بصیر،  غفلت است؛ چنان

 آن با که دارند هایى گوش و بینند نمى آن با هک دارند هایى چشم و کنند نمى درک آن با که

 همران و ایشران هسررند ترر گمراه هرا آن از بلکره چاارپایاننرد؛ چون ایشان شنوند  نمى

 1 « زدگانند غفلت
اهمیرت  مرا را از مسرائ   مان به مسائ  کوچک و بى کردن کوشد با سرگر   دشما مى

کند  هر گاه از دشمنِى او غاف  شدیم  ضرربۀ سرارى خروردیم   بزرگ و اصلى غاف  
 گوید: مى انگ دوران در ارتش فرماندهان از ىکی ریکها امیر

هرا  دفعره از پادگان یکتواند  هر کشوری که قصد حمله به کشور دیگری را دارد  نمى
به سمت کشور دیگری حمله و ادعای انگ کند  بدون شرک بررای شرروع انرگ 

ها به سمت نوار مرزهاسرت  عررا   ها حرکت یگان اقداماتى  ز  است که یکى از آن
تصمیم قبلى برای انگ با ایران داشت     آقای غََرضى  اسراندار خوزسران کره از آن 

ه و یرزارشى را دربارۀ قصد عرا  برای حمله به ایرران ارامطلع شده بود  در مجلس گ
کننرد  غرضرى در ایا گزارش تأکید کرد که فرماندهان نظامى  ایا موضوع را بیان مى

ما را در مجلس هو کردنرد و گفرنرد »ۀ گزارش در مجلس  به بنده گفت: یبعد از ارا
 2« ما شاخ آمریکا را در منطقه شکسریم  چه برسد به عرا  

 سنجی نبود اولویت .3

مارم بصریر، اسرت  چره بسریار افررادی کره  بسیارسنجى  یکى از مصادیق  اوحویت
  حتر، را تناا گذاشرند  فرزد  یکى از ایرا افرراد حسیا باواود عالقه به اما  

رسرید  روزی  است  او در کرودکى برا غاحرب  پردرش بره خردمت امیراحمرؤمنیا
«  پسرر  اسرت کره شراعر اسرت»خ داد: غاحب پاس«  او کیست؟»پرسید:  حتر،
او پرس از ایرا مراارا  «  به او قرآن بیاموز که بارر از شعر است»فرمود:  حتر،

فررزد  اشرعاری در مرذمت  3د ترا قررآن را حفرظ کررد نموپاهای خویش را در بند 

                                                           

  179  اعراف: 1

 .06/07/1392؛ «اهواز در دوران انگ 92گفرگو با رئیس اطالعا، حشکر »  خبرآنالیا؛ 2

https://www.khabaronline.ir/news/315034  

    265  ص 9؛ م احبدایه و احناایهکثیر دمشقى؛    ابا3
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سررود؛ امرا برا وارود ایرا   2و اصحابشان 1حسیا ملجم و ابیاتى در رهای اما   ابا
را نصریحت کررد و  را در حال خروم از مکه دید  اما  حسیا هنگامى که اما  

هایشان برا ترو و شمشیرهایشران  که دل کوفیان را پشت سر گذاشرم؛ در حاحى »گفت: 
 سوی مکه حرکت کرد؛ در حاحى کره امرا  سپس برای انجا  حج به  3« تو بود علیه

سرنجى و نداشررا  کرد  ایرا  نشران نبروِد موقعیت رلگاه حرکت مىسوی ق غریبانه به 
 بصیر، فرزد  بود 

 . جهالت 4

بصیرتى و فقدان بینش  یکى دیگر از موانع بصیر،  اا  است  هواحکالع به سبب بى
در انگ صفیا ادا شد و به حشرکر معاویره  صحیح سیاسى از سپاه امیراحمؤمنیا

کرد در حال دفاع از حق اسرت و    اما تصور مىانگید پیوست  وی در اباۀ باط  مى
دید  به یراد  او وقرى عماریاسر را در میان نیروهای اما  على 4انگد  در راه خدا مى
ایرا امرر «  عمار را گروه سرمکار خواهند کشت»افراد که فرمود:  خدا ساا رسول

را کره عمرار را خوردۀ معاویه را مرزحزل کرد؛ چ روحیۀ او و بسیاری از نیروهای فریب
وقررى معاویره برا چنریا  5دیدنرد  مى در آن سوی میدان و در میان یاران اما  على

از کجا معلو  که عمار تا آخر در »ای در حشکرش موااه شد  به هواحکالع گفت:  شباه
بصیر، و ااه  در برابرر چنریا  هواحکالِع بى«  اباۀ على بماند و به ما ملحق نشود؟

 آسانى قانع شد و در کنار معاویه  علیره امرا  علرى ای به  کننده پاسخ ساده و گمراه
 6انگید تا کشره شد 

 . لجاجت5

اویى  معنای پافشاری و اصرار کردن بر ساا یا رفرراری و نروعى سرریزه حجاات به 
                                                           

  7  ص 1طرد؛ م ؛ مقدمه و شرر مجید دیوان احفرزد   هما  با غاحب فرزد ؛ 1

   156؛ ترامۀ وحید گلپایگانى؛ ص احفاریطباطبا؛    محمد با على ابا2

  245؛ ص اخبار احطوال  ابوحنیفه دینوری؛ 3

  213  همان  ص 4

  135  ص 4؛ م اسد احغابةاهیر؛    ابا5

  31  ص 3؛ م  احکام  فى احراریخاهیر؛    ایا6
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ند و بر آن پافشار  ورزد  او همران کس حجاات کهر »  فرماید: مى است  اما  على
خداوند بر دحش پردۀ غفلت زده و پیشرامدها  نراگوار برر  هکا  است  برگشره  بات

   1« فراز سرش قرار گرفره است
حجاات داشرند که یک نمونۀ آن  حجاات  دشمنان در مقاب  پیامبران و ائمۀ اطاار

 است  عمرسعد در روز عاشورا در مقاب  پیشناادهای اما 

 بصیرت عاشوراییان

بصریر، بودنرد کره  کربال نیامده بودند  آنان اه   آفرینان عاشورا کورکورانه به  حماسه
شران  دانسرند که وظیفه هم به درسرى و حق انیت راه و رهبرشان ایمان داشرند و هم مى

هاشرم  حترر،    قمر بنىحسیا تریا یار اما   بابصیر، 2اااد و یاری اما  است 
 است: ضما حدیثى فرموده  صاد  بود  اما   ابواحفت 

نگر و آراسره به ایمانى آگاهانه و اسرروار و  اس  انسانى با بصیر، و ژرفعمو  ما عب
رد و در آزمون سات زندگى برا بره کدحیرانه مبارزه  عبدال ل  عمیق بود  به همراه ابى

ها  بسیار در راه خدا  سرفراز و سربلند سرر برر آورد  ها و گرفراری خریدن رنج اان  
 3رد کا در راه خدا هدیه و پس از اااد  شجاعانه  اان خود ر
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