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 چکیده
فرهنگ زیربنای تمدن است و فرهنگ غربی، تمدن غربی و فرهنگ اسالمی، تمدن اسالمی 

-را به وجود می آورد. همزمان با ورود مدرنیسم به جامعه ایران، تمدن ایران اسالمی تحت

راستای ایجاد تمدن  الشعاع فرهنگ غربی قرار گرفت. بنابراین احیای فرهنگ اسالمی در

نوین اسالمی در جامعه ما اهمیت و ضرورت ویژه ای می یابد. عاشورا به عنوان فرهنگ 

و ربرآمده از اندیشه امامت، منشاء تحوالت بنیادینی در تاریخ اسالم گردیده است. از این

 اهترین وگویاترین رهنمود برای نهضتحماسه عاشورا بعنوان فرهنگ سیاسی تشیع، عمیق

های سیاسی اسالمی می های اسالمی است و الگوی بسیاری از حرکتبخصوص نهضت

فرهنگ  سازهای تمدنتوصیفی، تاثیر مولفه-باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی

برآمده از عاشورا را بر احیای تمدن نوین اسالمی مورد بررسی قرار داده است. در این راستا 

طلبی، آزادگی و عزت مداری، استقامت و اصالحهای وجود، مولفهبا مراجعه به منابع م

 های سیاسیعنوان مولفهبه مقاومت، احیای مکتب شهادت، ظلم ستیزی و عدالت گستری

های حاصل از پژوهش موید فرهنگ عاشورا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته

ی تقابل با فرهنگ و تمدن غربی این مطلب است که فرهنگ عاشورا از ظرفیت کافی برا

سازی و ایجاد پیشرفت مادی و معنوی در های الزم را برای تمدنبرخوردار است و گزاره

گیری از این فرهنگ وسیع توسط که در وقوع انقالب اسالمی و با بهرهبستر خود دارد. چنان

 امام امت و مردم، نخستین حلقه از زنجیره تمدن نوین اسالمی شکل گرفت.

 یفرهنگ، فرهنگ عاشورایی، تمدن نوین اسالم :کلمات کلیدی
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 3افسانه کاظمی، 2مبینا قاسمی، 1سیده مرضیه یثربی

 نویسنده مسئول، کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شاهد .1
 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شاهد   .2

                      .کارشناس ارشد جامعه شناسی انقالب اسالمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شاهد 3

 

 
 

 بررسی نقش فرهنگ عاشورایی در تمدن نوین اسالمی

 

http://www.johi.ir/


 101 -111، ص 1931 پاییز، 11، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 

 مقدمه
تمدن نوین اسالمی، آرمان و چشم انداز بزرگ همه انبیا و اولیای الهی از زمان های دور تا به امروز بوده است. آرزوی همه حقیقت 

ایجاد نمود که این آرزو با زمان و دوران ما مصادف شده است.  جویان عالم این بوده است که بتوان ساختاری برپایه عزت و عدالت در جهان

 پس از آن که پیامبر گرامی اسالم)ص( پیام تعالی بخش اسالم را برای بشریت به ارمغان آورد، در دوره ای کوتاه جامعه اسالمی از اهداف و

م حسین)ع( که با هدف اصالح جامعه صورت گرفت، این ارزش های اسالمی به واسطه ظلم و تعدی دستگاه حاکم دور گشت، اما با قیام اما

ارزش های واال مجددا احیا شد و با گذشت و ایثار آن امام، بشریت دوباره در مسیر درست خویش قرار گرفت. حادثه عاشورا از این جهت که 

ه کل فضیلت های بشری است. بنابراین می از تمامی جنبه های اسالمی، اخالقی، اجتماعی، توحیدی، عرفانی و اعتقادی برخوردار است عصار

هجری قمری به نوعی زمینه ایجاد تمدن نوین اسالمی را در آینده فراهم ساخت. با  11توان بیان کرد که نهضت امام حسین)ع( در سال 

ابی به دیگری برای دستیپیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در ایران که به پیروی و الگوگیری از نهضت عاشورا به وقوع پیوست، نقطه عطف 

 آن آرمان تحقق یافت که سرعت وصول به تمدن نوین اسالمی را چتدبرابر نمود. این پژوهش در نظر دارد که با بیان برخی از مولفه های نهضت

 یین نماید.حسینی و فرهنگ عاشورایی و اشتراک آن با تمدن نوین اسالمی، جایگاه فرهنگ عاشورا را در تمدن نوین اسالمی روشن و تب

 تعریف مفاهیم -الف

 فرهنگ
دهی مسیر حرکت و در بنیان هر جامعه تاثیر بسزایی های اصلی هر جامعه انسانی دانست که در جهتتوان جزو مولفهفرهنگ را می

مانند قش بیشود که در این میان نهایی مانند فرهنگ اجتماعی، فرهنگ اقتصادی، فرهنگ سیاسی و... میدارد. فرهنگ شامل زیرشاخه

ازی سهای فراوانی برای تمدنها و ظرفیتفرهنگ سیاسی بر سرنوشت یک جامعه جای بحث و دقت نظر فراوان دارد. فرهنگ تشیع از قابلیت

 طور که به عنوان عامل اصلی پیروزی انقالب اسالمی برخوردار است. برخوردار است، همان

ؤثری در ایدئولوژی پروری در سطح خاورمیانه ایفا کرده است. این ایدئولوژی شامل دو های اخیر نقش مویژه در سالمکتب عاشورا، به

 بخش است:

 ستیز شامل کنار گذاشتن تقیه و جواز شورش و طغیان علیه نظام استکباریک بخش از این ایدئولوژی ظلم

 (.7: 1331نا، بخش دوم آن عبارت است از انحصار مشروعیت حاکمیت سیاسی به والیت فقیهان عادل )بی

 فرهنگ اسالمی و فرهنگ عاشورا
شود. فرهنگ عاشورا ذیل فرهنگ اسالمی گیرد که از کتاب، سنت و عقل استخراج میهایی را در بر میفرهنگ اسالمی مجموعه آموزه

و در واقع زیربنای فکری  گیردشود و شامل گفتار، رفتارها و اخالقیات شاخص و مفاهیم جاری در حوادث عاشورا را در بر میتعریف می

دهد. از این رو مبارزه با ستمگران و تقویت روحیه فرهنگ جهاد، شهادت و صبر برای تحقق تمدن وفرهنگی امام )ع( و یارانش را تشکیل می

 (.232: 1331خانی، جهانی امام عصر)عج( ضروری است )غالمی و حسن

ها، و در عنوان های زیر خالصه کرد: مقابله با تحریف دینی، مبارزه با ستم طاغوتها و مفاهیم را می توان مجموعه آن باورها و ارزش

ها، عزت و شرافت انسان، ترویج مرگ سرخ بر زندگی ذلت بار ، پیروزی خون بر شمشیر و شهادت بر فاجعه، شهادت طلبی و جور حکومت

ای اسالمی ، فتوت و جوانمردی حتی در برخورد با دشمن، نفی سازش هآمادگی برای مرگ، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و سنت

 با جور یا رضایت به ستم، اصالح طلبی در جامعه و... .

های عمل، روحیات و اخالق واالیی است که در نهضت ها، شیوهمنظور از فرهنگ عاشورا مجموعه مفاهیم، سخنان، اهداف و انگیزه

یا در حوادث آن نهضت تجسم یافته است. این ارزش ها و باورها هم در کلمات سیدالشهدا و فرزندان و  کربال گفته شده یا به آن عمل شده

اصحاب ایشان متجلی است و هم در رفتارشان در جریان آن قیام. همین فرهنگ است که در هر جا و در میان هر قومی باشد، کربالآفرین 

کری است که در امام حسین)ع( و شهدای کربال و اسرای اهل بیت)ع( بود و سبب پیدایش گردد. فرهنگ عاشورا همان زیربنای عقیدتی و فمی

توانست به محدود هایی که ریخته شد، میحادثه شهادت امام حسین)ع( و خون(. 113:1331آن حماسه و ماندگاری آن قیام شد )نگارش،

 دیریت ائمه)ع( توانست به حیات اندیشه اسالمی بینجامد. شدن و از بین رفتن اندیشه اسالم ناب منجر شود، اما با ابتکار و م

 تمدن 

اخذ شده است و در معنای لغوی به معنای اقامت کردن و پیدا کردن اخالق شهرنشینان است. این « مدن»در زبان عربی از « تمدّن»کلمه 

مشتق شده است. یونانیان « شارمند»یعنی  «vivis» ، متعلّق به کلمه«Civilis» است که از کلمه التینیCivilization»  «کلمه ترجمه

های فارسی نیز تمدّن به معنای شهرنشین شدن، به دادند که شهر را شکل برتری از زندگی است. در فرهنگباستان با این کلمه نشان می

تساب به شهر و شهرنشینی مالک طور کلی اگرچه هم در زبان شرقی و هم در زبان التین، اناخالق و آداب شهریان خوگرفتن آمده است. به
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 تمدّن است، اما باید توجه داشت که تمدّن لزوماً به معنای شهرنشینی نیست، بلکه انسان متمدّن انسانی است که وارد مرحله شهرنشینی شده

 اینکه شهرنشینی، تمدّناست. در واقع، شهرنشینی معلول تمدّن بوده است، نه علت آن. بر اساس گفته جان برنال، شهر جزو تمدّن است، نه 

 را به وجود آورده باشد 

های اخیر، دچار تحوّل مفهومی نیز شده است. به عنوان نمونه ، تعاریف گوناگونی ارائه شده است و در طول سده«تمدّن»برای معنی اصطالحی 

حیات معقول با روابط عادالنه و اشتراک همه  تمدّن تشکّل هماهنگ انسان ها در»کند: علّامه محمّدتقی جعفری تمدّن را این گونه تعریف می

توان گفت: تمدّن حاصل تعالی فرهنگی در کل می«. ها در همه ابعاد مثبت استهای جامعه در پیشبرد اهداف مادی و معنوی انسانافراد و گروه

به قول ابن خلدون، عمران یافتن است  و پذیرش نظم اجتماعی است. تمدّن خروج از بادیه نشینی است و سهیم شدن در امور اجتماعی و یا

 (.31: 1331)عروتی موفق ،

 

 تمدن و فرهنگ-ب

ا را فراهم هریزی تمدنبینی و نگرش افراد به زندگی زمینه پییابد. در واقع نوع جهانگیرد و تداوم میتمدن در بستر فرهنگ شکل می

 شده است:آورد. در مورد رابطه تمدن و فرهنگ رویکردهای مختلفی مطرح می

باشد. برخی از متفکرین اسالمی مانند امام موسی صدر رویکرد اول: فرهنگ و تمدن را یکی دانسته و معتقدند تمدن همان فرهنگ می

 فرهنگ اسالمی را با همین دیدگاه تحلیل کرده است.

ندارند. این گروه فرهنگ را شامل عقاید و رویکرد دوم: تمدن و فرهنگ کامال متمایز از یکدیگرند و هیچگونه ارتباطی با یکدیگر 

 کنند. های انسانی در علم و فناوری منحصر میدانند و تمدن را به حوزه خالقیتهای انسانی شامل هنر، ادبیات و غیره میآفرینش

انداز دیدگاه چشمها ارتباط قائل هستند. این دانند بین آندر رویکرد سوم در عین حال که فرهنگ و تمدن را دو چیز مجزا می

کنند. به عبارت دیگر تمدن بیشتر جنبه علمی و عینی دارد و فرهنگ بیشتر جنبه ذهنی و معنوی دارد )شجاعی، تری را ارائه میگسترده

 (. مقاله حاضر، از این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است.373-372: 1331

های مختلف از فرهنگ یا گیرد؛ یعنی تمدنارزشی و عینی را در برمی توان گفت تمدن سیستمی است که سه خرده نظام فکری،می

فکری  هایکند. بنابراین نظامهای بنیادی است که در عینیات مادی جلوه میهای ارزشی و فکری متفاوت برخوردارند و در واقع این تفاوتنظام

البته نقش ادیان الهی در تمدن سازی بسیار برجسته است و رسوالن  کنند،ـ ارزشی یعنی مکاتب و ادیان هرکدام تمدن خاص خود را تولید می

در این میان در بین ادیان الهی تمدن آفرینی اسالم کامال آشکار است. به سخن امام خمینی . ترین معماران تمدن تاریخ بوده اندالهی بزرگ

 ترینکه به قوانین اسالم عمل نماید، بدون شک از پیشرفته اسالم خود از پایه گذاران تمدن بزرگ در جهان بوده است. هر کشوری»: )ره(

تمدن کنونی غرب که پس از رنسانس خود و بعد از تمدن اسالمی ظهور کرد، با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم « کشورها خواهد بود.

د. برونت و سکس و مادی گرایی صرف رنج میهایی چون بحران معنویت، اخالقی، خانوادگی، دنیازدگی، خشکند و در حال حاضر از بحرانمی

 (.1337از سوی دیگر عالئم ظهور تمدن نوین اسالمی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران نیز نمایان گردیده است )مظفری، 

 

 عاشورا و تمدن سازی-ج
بود. بنابراین حضور پیامبر )ص( در  جامعه تشکّل یافته اسالمی در مدینة النبی، واجد همه صفات الزم برای آغاز حرکت تمدّنی خود

ای همدینه و تشکیل حکومت را باید در جهت تمدّن سازی اسالم برشمرد. پیامبر اکرم)ص( با اقبال مناسب مردم یثرب، نخستین اصول و پایه

 (31: 1331)عروتی موفق ، اش را بر سعه صدر، حسن تفاهم، نفی استبداد، مهربانی و همزیستی انسان بنیان نهاد.تمدّن و مدنیّت جامعه

ها زائیده انحراف حکومت اسالمى از مسیر اما بعد از پیامبر )ص( انحراف هاى بـنیادى در جـامعه اسالمى شکل گرفت. این انحراف

اریخى، تاصلى خود از سقیفه به بـعد بـود که پس از شهادت على)ع( بـه دست سلسله سفیانى و ضد اسالمى اموى افتاد. بـه گواهى اسناد 

اى از پیروزى تـیره بـنى هاشم بـر تـیره سران اموی هیچ اعتقادى بـه اسالم و اصول آن نداشتند و ظهور اسالم و بعثت پیامبر)ص( را جلوه

دانستند و بـا یک حـرکت خـزنده، بـه تـدریج در پـوشش اسـالم بـنى امیه، در جریان کشمکش قبیلگى در درون طایفه بـزرگ قریش مى

ه مناصب کلیدى دسـت یافتند و سرانجـام از سال چهلم هجـرى، حکومت اسالمى به دست امویان افتاد. پس از بیست سال حکومت معاویه، بـ

بود. امام حـسـین)ع( نمى تـوانسـت در بـرابـر   "جاهلیت نو"پـسرش یزید بـه قدرت رسید که اوج انحراف بـنیادى و جلوه اى آشکار از ظهور 

ـعه اى سکوت کند. درواقع قیام سیدالشهدا)ع( نقطه عطفی برای حرکت به سوی ایجاد یک تمدن اسالمی است. اما اگر تمدن را چـنین فاج

به معنای یک حاکمیت و حکومت مقتدر و تمام و کمال بشناسیم که در یک قلمرو وسیع با همه لوازم و ابزارش ایجاد شده باشد، بعد از 

وجود نداشته است. اگر در برخی مقاطع حکومتی هم بوده، حکومتی غیراسالمی بوده است یا ظاهر اسالمی  سیدالشهدا)ع( چنین حاکمیتی

 نداشته ولی همه لوازم آن محیا نبوده است. با رویکرد و قیام سیدالشهدا)ع( می توان به دنبال ایجاد یک تمدن اسالمی مبتنی بر تفکر ایشا
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الهی را در حقیقت متجلی کردند. از یک  بر کفار و دشمنان است. ایشان در روز عاشورا دو جلوه بود. سیدالشهدا)ع( تجلی سختگیری و شدت

 طرف از قیام ایشان اوج محبت، عاطفه و معویت و حرانیت را در رابطه امام حسین)ع( با اصحابشان و از طرف دیگر اوج مقاومت سیدالشهدا)ع(

است. ما می توانیم با الهام از این قیام عظیم « أَشِدّاءُ عَلَى الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم»ی آیه شریفه شود. این امر تجلدر برابر دشمنان مشاهده می

 1(.1331سیدالشهدا)ع( که تا تاریخ باقی است این قیام هم باقی است و روز به روز گسترده تر خواهد شد )سبحانی نیا،

به ت برای اصالح جامعه تالش کردند و اصالح جامعه را در احیای امر شود که حضراز کلمات و روش امام حسین )ع( مشخص می

ی آن زمان فقط دو راه وجود داشت: یک راه تشکیل دادند، اما برای اصالح جامعهدیدند. ایشان این کار را انجام میاز منکر میمعروف و نهی 

تواند جامعه را اصالح کند، اما علی )ع( میبنکومت توسط حسینفهمیدند که تشکیل ححکومت و راه دوم شهادت بود. مردم آن زمان می

علی بنفهمیدند که خون حسینها این موضوع را نمیشود و به همین دلیل، ایشان را یاری نکردند، اما آنمعتقد بودند که ایشان موفق نمی

شود و هرکس به من هرکس به من ملحق شود، شهید می»تواند جامعه را اصالح کند. به همین دلیل، امام حسین )ع( فرمودند که هم می

مرکزی فرهنگ، اعتقادات است که اگر سست  درواقع امام حسین )ع( ایمان دینی را زنده کردند. هسته« رسد.ملحق نشود به پیروزی نمی

م کردند و اجازه ندادند که باور به رسالت رود. امام حسین )ع( با قیام خود، اعتقادات را محکها هم از دست میها، احکام و سنتشود، ارزش

توحید و نبوت بر مبنای اسالم باطل است و باید به دوران  خواستند اعالم کنند که دیگر اندیشهامیه میرسول خدا و نبوت ضایع شود. بنی

ه ندادند که کسی جرئت انجام چنین کاری )ع( با بیدار کردن ارادت مردم به خدا و رسول اجاز پرستی بازگردیم، اما امام حسینجاهلیت و بت

ها و احکام اسالمی هم از دل همین اعتقادات جوانه زد. وقتی فرهنگ اسالمی ماند، زمینه برای حکومت گونه بسیاری از ارزشرا پیدا کند. این

زد. امام حسین )ع( اسالمی جوانه و تمدن اسالمی نیز فراهم شد؛ یعنی از دل دینِ اسالم، حکومت اسالمی و از دل حکومت اسالمی تمدن 

مدت و بلندمدت بود. امام مدت، میانها زنده کردند. تأثیر مهم دیگر، احیای تشیع در کوتاهاین اعتقادات را بعد از شهادت خود، فوراً در دل

ت قیام مختار و قیام توابین رخ داد و در مدکه بعد از آن در کوتاهطوریحسین )ع( با قیام و شهادت خود اجازه ندادند که تشیع نابود شود، به

های عزاداری مرسوم و عزاداری تبدیل به یک نهضت فرهنگی در تاریخ شد. حتی در زمان متوکل عزاداری سیدالشهدا و زیارت مدت سنتمیان

مدت ندن به وجود آمدند و در بلبویه و صفویاهایی مثل آلایشان در تاریخ بسیار باب شده بود. سپس تشیع مدام گسترش پیدا کرد و حکومت

حکومت شیعه باقی ماند تا حکومت اسالمی ایران از دل این فرهنگ سر برآورد. ما با نام سیدالشهدا این حکومت را به نتیجه رساندیم. با 

اسالمی را احیا  خواهیم تمدنی حسینی میاکنون با حماسهی حسینی انقالب کردیم، با حماسه حسینی جنگ را پیش بردیم و همحماسه

م دادند که احکاای اجازه نمیشود، کمااینکه در زمان امیرالمؤمنین علی )ع( هم عدهکنیم. درست است که به بسیاری از ارکان اسالم عمل نمی

توان عمل کند. میی ارکان اسالمی ی حکومت انقالبی این پتانسیل را در خود دارد که به مرور زمان، به همهاسالم اجرا شود، اما خمیرمایه

افتد، مرهون خون سیدالشهدا و تأثیر تاریخی آن عمل است)سلیمانی گفت در حال حاضر، انقالب شیعیان لبنان و آنچه در عراق و یمن اتفاق می

 2(.1333امیری،

اهمیت این مساله دهی به تمدن نوین اسالمی، دغدغه اصلی متفکران و رهبران جمهوری اسالمی است. گیری و شکلاندیشه شکل

تواند به حیات خود ادامه دهد و در عرصه نظری و شود که بدانیم اساسا انقالب اسالمی و نظام برآمده از آن در صورتی میزمانی روشن می

یک ایدئوژی  لبعملی بعد جهانی پیدا نماید که به سطح تمدن ارتقا یابد. به این ترتیب اسالم از مرحله معرفی در قالب یک فرهنگ و بعد در قا

نماید. به این معنا که تمدن صورت خاص و مادی زندگی اجتماعی بر مبنای به مرحله عالی و نهایی خود اسالم به عنوان بهترین تمدن گذر می

 آورد که منبعث از فرهنگ خاصی است. بای واحدی در میفرهنگ و تفکر خاص است و مجموعه ایزار مادی و معنوی بشر را تحت مجموعه

توجه به تحوالت اخیر در سطح منطقه و جهان و موقعیت ژئوپلتیکی ایران در منطقه، تداوم و حیات انقالب اسالمی ایران جز از طریق تعمیم 

السالم در کنار (. جمهوری اسالمی با تکیه بر فرهنگ و مکتب اهل بیت علیهم133و123: 1332پذیر نیست. )خرمشاد، آن به تمدن امکان

ای برای تمدن سازی اسالمی مطرح باشد عنوان یک قدرت منطقهها موجب شده بهامی، سیاسی و یک سری عوامل و ظرفیتامکانات نظ

 (.        113)همان، 

 

 

                                                           
 

 http://hawzahnews.com/detail/news/395775گفتگو با سبحانی نیا، خبرگزاری رسمی حوزه:  2 

 http://borhan.ir/nsite/fullstory/news/?ld=7922تبیینی برهان: -وگو با سلیمانی امیری، پایگاه تحلیلیگفت2 
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 روش تحقیق

های معتبر استفاده ها، مقاالت علمی و سایتباشد که در آن از منابع شامل کتابهای بنیادی و نظری میپژوهش حاضر از نوع پژوهش

از روش توصیفی تحلیلی استفاده ساز فرهنگ برآمده از عاشورا بر احیای تمدن نوین اسالمی های تمدنتاثیر مولفهشده است. برای بررسی 

 .برداری بوده استآوری اطالعات، فیششده است و ابزار جمع

 هایافته

حقیق صورت گرفته است، مشخص شد که مولفه های زیادی در فرهنگ مطالعاتی که در راستای ت با توجه به مطالب مطرح شده و

عاشورا وجود دارد که رابطه مستقیمی با شکل گیری تمدن نوین اسالمی دارند که از آن جمله است: قیام آفرینی، ظلم ستیزی، شهادت طلبی، 

هد و پیمان، عدالت گستری، ازهمه چیز خود در راه مقاومت و جهاد، اصالحطلبی، زندگی مبتنی بر عزم، عزت و آزادگی، وفای مبتنی بر ع

ی این ابعاد و مولفه ها مورد بررسی قرار گیرند، اما بررسی احیای دین گذشتن، تالش برای بیداری از جهالت و... . اگرچه ضروری است که همه

ی ظلم ستیزی، اصالحطلبی، عزت و آزادگی، صبر ولفههمه این ابعاد نیاز به پژوهش های جداگانه دارد،  بنابراین از بین این مولفه ها، شش م

تری در ارتباط با تمدن نوین اسالمی هستند، و مقاومت، عدالت گستری و شهادت طلبی که به نظر نگارندگان پژوهش حاضر، مولفه های جامع

 شود:مورد بررسی قرار گرفته اند که به آنها پرداخته می

 ستیزیظلم-1

کرد، مسئول انحراف امت جد بزرگوارش بود و امت دینی پذیرفت و با حکومت ستمگر اموی سازش میرا می اگر امام بیعت با یزید

ند و هرگز پذیرفتگرفتند. در صورت بیعت امام با یزید تمامی افراد امت، بیعت با یزید و یزیدیان را میتحت والیت ستمگران زمان خود قرار می

ه سماوی. شد )نعمگذراندند و در حقیقت قیام بر ضد یزید قیام بر علیه اسالم تلقی میا حتی از سر نمیاندیشه قیام بر علیه ظلم و فساد ر

1337 :131 .) 

شد که رأی خویش را بفروشد و شاهد حکومت یزید باشد ولی امام امام به ابعاد ظالمانه حکومت واقف بود و از ایشان خواسته می   

(. درس بزرگی که عاشورا در 213: 1333نژاد، ا حق مخالفت با حکومت را از ایشان سلب نماید )نورانینپذیرفت و حکومت در صدد برآمد ت

طره گیری مورد مخااین زمینه به جامعه بشری داده است اینست که باید در برابر ظلم و ستم ستمگران ایستاد هر چند به واسطه این موضع

 (.111: 1333منفرد، قرار گیرد و جان او را تهدید نماید. )نظری 

توان گرفت و از آن در جهت هایی است که از حماسه عاشورا میستیزی با حاکمان ستم و برپایی قسط و عدل یکی از درسروحیه ظلم

تمگران ستواند در برابر ستم و های عاشورا بیانگر این واقعیت دینی است که انسان مسلمان نمیایجاد و گسترش تمدن اسالمی بهره برد. آموزه

تفاوت باشد و اگر سکوت اختیار کند در حکم همان ستمکار است. امام حسین )ع( در نامه ای خطاب به مردم کوفه فرمود: سکوت کند و بی

به جان خودم سوکند امام و پیشوا تنها کسی است که برابر کتاب خدا داوری کند. دادگر و متدین به دین حق باشد. وجود خویش را وقف و »

 (.   1تا: فرمان خدا کند )مزینانی، بی فدای

 یابد وطلبی در آن جامعه تقویت و گسترش میستیزی و عدالتای حکمفرما است، روحیه ظلمتا زمانی که فرهنگ شهادت در جامعه

ایستادگی کرده و به دنبال عدالت شوند زیربار ظلم و ستم حاکمان زر و زور روند و تا پای جان در برابر ظلم و ستم گاه حاضر نمیمردم هیچ

که منجر به شهادت ایشان گردید، و تسلط در جامعه خواهند بود. نتیجه ایستادگی امام )ع( و یارانش در برابر ستم ستمگران با وجود این

 نی، باید به قیمتکردن مفاسد در جامعه انسااستراتژی جدیدی را پیش روی بشر گشود که برای رسیدن به هدف مقدس و متعالی و ریشه

امیه به جهانیان بود و علیرغم شکست ظاهری روحیه عزت را به مسلمانان جان و مال ایستادگی کرد. نتیجه این ایستادگی، افشای چهره بنی

هماره در طول آموخت. ایمان و باور راه و روش ائمه  و رواج همین روحیه بود که بعد از شهادت سیدالشهدا قیام توابین و غیره را رقم زد و 

ستیزی در جوامع اسالمی کنونی های متعددی را موجب گردید. وجود فرهنگ ایستادگی و ظلمها و شورشهای اسالمی، حرکتتاریخ نهضت

 آورد.   ساز تمدن واالی اسالمی را پدید میآورد که زمینهها در جهت غلبه بر دشمنان، قدرت عظیمی را پدید میو تجمیع آن

 

 لبیاصالح ط-2
مقصود از اصالح در واژه اصالح طلبی، اصالح اجتماعی است و اصالح اجتماعی یعنی دگرگون ساختن در جهت مطلوب یا رهایی از 

حسینى در جهت احیاى گرایى بوده است و نهضتاساسا هویت و ماهیت قیام عاشورا احیاگرى و اصالح وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب.

ها و فسادهاى فردى و اجتماعى بوده ها، تحجر و جمودگرایىها، کژاندیشىها، تحریفناب نبوى و مبارزه با همه انحرافاندیشه و تفکر اسالم 

. هاى دینى و انسانى، فردى و اجتماعى را شامل شده است، همه حوزه« امر به معروف و نهى از منکر»است و عنصر احیاگر و اصالح کننده 

مهم و کار آمد در احیاى اندیشه دینى و اصالح اجتماعى خواهد بود و با بافت و هویت دینى جامعه اسالمى و انقالبى  قیام عاشورا الگویى بسیار
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 سرآغاز و واقعه عاشورا گیرد. چنانچهمی ما نیز سازگارى بیشترى دارد و در عین حال آیینه زالل و صافى براى نقد جایگاه و منزلت ما قرار

هاى جدید این انقالب و نظام الهى و اسالمى نیز قرار منشا خیزش نوین و بازسازى و بازپرورى دوران بایدسالمى بود، الگوى آفرینش انقالب ا

 (.1331)رودگر، . حسینى در حدوث و استمرار و بقاى آن نقش محورى و بنیادین داشته باشد گیرد تا نهضت

نیز رفتار سیاسی مردم مسلمان به موازات اصول اسالمی سامان یابد و مقصود از اصالح، آن بود که تفکر سیاسی مردم و حاکمان و 

اصالح شود، اما خالفت بنی امیه اقدام اصالحی را برنتافت و با سوء تدبیر چنان کرد که سرانجام فاجعه ای خونین برجای ماند. در حرکت 

لکه امام )ع( بنا به وظیفه الهی خود به حرکتی عملی برای اصالحی نه براندازی خالفت هدف است و نه دفاع از کیان و موجودیت امامت؛ ب

اصالح اعمال مخرب که اصول هدفمند نبوی و اسالمی را تحت الشعاع خود قرار می داد دست زد. انحراف در خالفت تا حدی که اساس اسالم 

، بر امام )ع( بعنوان زعیم منصوب الهی است که با را از اصول اولیه تهدید نکند قابل تحمل است، اما اگر اساس اسالم در معرض نابودی باشد

ه فصدای بلند و با پافشاری جانانه برخیزد و اصول راستین اسالمی را فریاد زند. در این امر، مخاطب امام حسین)ع( فقط به زمامداران و خلی

ی می گیرند. مقصود امام )ع( اصالح در ساختار محدود نیست، بلکه کلیت امت اسالمی اعم از خلیفه و مسلمانان در حوزه خطاب امام )ع( جا

 (.1333امت اسالمی بود )نجفی، رهبر،

جامعه ای که از معیارهای اصیل دین و مالک های ارزشی فاصله بگیرد، فساد در پیکره آن ریشه می دواند و روابط انسانی و ارتباطات 

راط مستقیم می شود. گسترش بی بندوباری و رواج ظلم و حاکمیت پول اجتماعی و آنچه میان حاکم و ملت پیش می آید، دچار انحراف از ص

و حیف و میل بیت المال مسلمین و تعرض بی مورد نسبت به زندگی و مال و جان مسلمانان و عدم امنیت و عدالت، گوشه ای از این فساد 

رفتار عادالنه و اجرای دقیق قانون و عمل به کتاب و  اجتماعی است. راه فسادزدایی نیز اقدام های اصالحی برای متقاعد کردن مسئوالن به

گرانه است که امام حسین)ع( نیز در نهضت خویش آن را دنبال می کرد و بر اوضاع نابسامان اجتماع، سنت است. این نوعی حرکت اصالح

اصالحی، خروج خویش را با انگیزه  صحه نمی گذاشت و مهر سکوت بر لب نمی زد. سیدالشهدا در سخن معروف خویش، با اشاره به این هدف

گری، هم شامل شیوه های رفتاری طلب اصالح در امت پیامبر معرفی کرده است: و إنما خَرَجتُ لِطَلَبِ اإلصالحِ فی امه جَدی. این اصالح

در یکی از خطبه هایش حکومت جائر و مسئوالن می شود، هم خصلت ها و عملکرد مردم و امت را دربرمی گیرد. ترغیبی که امام حسین)ع( 

جهت فداکاری و جانبازی دارد، همراه با ترسیمی از اوضاع اجتماعی آن روز است که: آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل 

و  ننگ اجتناب نمی گردد؟ پس درچنین شرایطی باید مومن با مبارزه اش مشتاق دیدار خداوند باشد؛ چرا که زندگی در چنین دوره ای مایه

عسرت است و مرگ، سعادت است. قیام اصالحی اباعبداهلل الحسین)ع( ریشه در نهضت های اصالحی انبیا داشت و او وارث خط صالح و اصالح 

 (.1331پیامبران بود و در این راه جان داد تا مفاسد برچیده شود. )محدثی:

نقد، اصالح و پاسخگویی در جهت اهداف نظام اسالمی و در به طور قطع اصالحات انقالبی و اصالحات حقیقی مورد نظر اسالم، 

چهارچوب آن است. درصورتی که دشمنان اسالم تغییر اصل ساختار دین را هدف قرار داده و اصالحات از نظر آنان تغییر و تبدیل اسالم به 

ر حالی که قرآن کریم این نوع اصالح طلبان یک مجموعه وابسته و سرسپرده به غرب، بدون دخالت در امور اجتماعی و سیاسی مردم است، د

فرمایند: برای یک ملت، هدف استقالل، هدف رهاشدن از سلطه سوره بقره می 11کند، چنانچه رهبر انقالب در تفسیر آیه را مفسد معرفی می

رهنگ فاسد غربی و سرباز زدن از های اخالقی و هدف آلوده نبودن به کاالهای فاسد و پس مانده فهای بیگانه، هدف رسیدن به ارزشقدرت

د که کنهای واالیی است که اگر کسی بتواند با یک بینش منصفانه حرکت و جهاد و مقاومت این مردم را مشاهده بکند تایید میها هدفاین

ت فهمند و ملتفخودشان نمیها مفسدند اما گوید: ایناگر مانعی برایشان به وجود آوردند، این فسادانگیزی است. قرآن به شکلی قاطع می

یند گوهای اینچنینی را می توان در جامعه کنونی مشاهده کرد که چیزی میکنند و نمونهنیستند، لذا به خیال خودشان دارند کار خوب می

ه و یک حرکت ب کنند این یک اصالح استکنند که در جهت مقابله با این هدف و با این حرکت است و خیال مینویسند و یا کاری میو می

بینیم درست درجهت مصالح دشمنان و جهت عکس مصالح نفع مردم یا به نفع کشور است، در حالی که اگر با بینش درست نظر کنیم، می

 (.73:1331ملت است. )خاری آرانی، علی اکبرزاده آرانی،

وین اسالمی، فراهم آوردن شرایط مطلوب برای گیری تمدن، اصالح اوضاع نامطلوب جامعه است.زیربنای ایجاد تمدن نلذا الزمه شکل

شکوفایی و پیشرفت است و تا زمانی که اوضاع و شرایط نامطلوب جامعه اصالح و برطرف نشود، نمی توان شرایط مطلوب را به وجود آورد. 

جود دارد اصالح شود. امام حسین یعنی برای ایجاد تمدن نوین اسالمی، ضروری است که ابتدا جامعه از هرگونه انحراف و فسادی که در آن و

از  ( ،)ع( در واقعه عاشورا هدف خود را از قیام، اصالح در امت پیامبر)ص( ذکر کرده اند. بنابراین می توان گفت که با وقوع قیام امام حسین)ع

کلی و خطوط اصلی اسالمی هجری قمری زمینه ایجاد تمدن نوین اسالمی فراهم گردید. زیرا اگر جامعه اسالمی از اصول  11همان سال 

 شمنحرف شده باشد، تا زمانی که این انحراف اصالح نشود نمی توان انتظار ایجاد تمدن اسالمی را داشت. بنابراین اصالح و اصالحطلبی از پی

 شرط های مهم و ضروری در دستیابی به تمدن نوین اسالمی است. 
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 عزت و آزادگی-3

ش و اخالق، عزت آفرین است. عزت به معنای صالبت، غیرت و حالتی است  که انسان و ملتی را تمدن مبتنی بر دین و عقالنیت و دان

مقاوم و شکست ناپذیر می سازد. تمدن توحیدی عزت آفرین است. زیرا، خداوند عزیز است ، تمام خزائن هستی از آن او است، هر کس عزتی 

هامات عزت آفرین قرآن، رسول خدا و مسلمانان صدر اسالم در سختترین اوضاع و کسب می کند از برکت دریای بی انتهای اوست.  در پرتو ال

شرایط حیات سیاسی و معنوی خود، لحظه ای دچار تردید نشدند . چرا که آنها یقین داشتند که مرگ و زندگی، عزت و ذلت به دست خداست. 

عزت ملى عبارت "طه مقابل احساس حقارت میدانند و میفرمایند: حضرت آیت اهلل خامنه ای، عزت را الزمه یک ملت عنوان کرده و آنرا نق

است از اینکه: یک ملت در خود و از خود احساس حقارت نکند. نقطه مقابل احساس عزت، احساس حقارت است؛ یک ملت وقتى به درون 

د نگاه میکند، احساس عزت و غرور کند، خود به سرمایه هاى خود، به تاریخ خود، به مواریث تاریخى خود، به موجودى انسانى و فکرى خو

 (.31و  33: 1331احساس حقارت و ذلت نکند. این یکى از چیزهائى است که براى یک ملت الزم است )خاری آرانی و علی اکبر زاده آرانی، 
ی تمدن سازی در نهضت حسینی عزت به عنوان یک شاخص مهم جلوه نموده است که این مولفه هم می تواند به عنوان الگویی برا

اسالمی مطرح شود. نهضت حسین )ع( حماسه برپا داشتن عزت است و جای جای آن گویای این حقیقت که همه شرافت آدمی به عزت اوست 

و کسی حق ندارد جز دربرابر خدا خود را ذلیل سازد. مومن پیوسته استوار و سازش ناپذیر است و در هر اوضاع و احوالی عزت خود را حفظ 

و مرگ را بر ذلت ترجیح می دهد. این راه و رسم در حماسه حسینی بیش از هرچیز جلوه دارد که حسین )ع( از پیامبرِ عزت، چگونه  می کند

 (.1331:13زیستن، انتخاب کردن و مردن را آموخته بود )دلشاد تهرانی،

یست؛ و حسین )ع( برترین نمونه مدرسه پیامبر آن که عزتمند است، دربند زندگی دنیایی، مال و ثروت، جاه و مکنت و کوچ و رحلت ن

 آموخت که چگونه باید بود و چگونه باید شد. وقتی حربن یزید ریاحی فرمانده سپاه کوفه، راه را بر وی بست و از حرکت کاروان او جلوگیری

آیا مرا از مرگ می ترسانی و آیا »فرمود: کرد و او را هشدار داد که اگر دست به شمشیر ببری و جنگی را آغاز کنی، قطعاً کشته خواهی شد. 

واست خکار شما بدانجا رسیده است که مرا بکشید؟ من درپاسخ تو همان سخنی را می گویم که برادر اوسی پسرعموی خود گفت، آن گاه که می

کشته خواهی شد و او چنین سرود: من  روی که در این راهاش او را از کشته شدن بیم داد که به کجا میبه یاری پیامبر)ص( بشتابد و عموزاده

وجوی حق باشد و در راه اسالم جهاد کند؛ و بخواهد با ایثار به سوی مرگ خواهم رفت که مرگ برای جوانمرد ننگ نیست، اگر در جست

کنم و بقای آن فدا می های صالح حمایت کند و با جنایتکاران مخالفت کند و از دشمنی با خدا دوری گزیند.  من جان خود راجانش از انسان

را خواستار نیستم، و بزودی در جنگی سخت با دشمنی بس بزرگ روبه رو خواهم شد؛ پس اگر زنده بمانم پشیمانی ندارم و اگر کشته شوم 

 (.32-21)همان: « مالمت نشوم، ولی برای تو همین بس که چنین زندگی ذلت بار و ننگینی را سپری کنی

 عزتمندی یاران حسین )ع(

شب عاشورا نمایشی بود از شکست ناپذیری آنان که به وجود حسین )ع( عزت یافته بودند. پس از آنکه دشمن آنان را تا روز بعد مهلت 

 ای خواند و چنین فرمود:داد و مسلم شد که در نبرد نابرابر روز بعد چه روی خواهد داد، حسین)ع( در میان خاندان و یاران خویش خطبه

گویم و او را بر گشایش و سختی می ستایم، خدایا تو را می ستایم که ما را به تعالی را به نیکوترین ستایش ثنا میخدای تبارک و »

 ؛پیامبری کرامت بخشیدی و قرآن را به ما آموختی و به دین و آیین دانا کردی و ما را گوش و چشم و دل بخشیدی و از مشرکانمان قرار ندادی

تر و بهتر از یارانم نمی شناسم و خاندانی نیکوتر و خویش دوست تر از خاندان خود سراغ ندارم، خداوند همه تان را از اما بعد، یارانی شایسته 

تان می دهم، با رضایت دانم فردا کارمان با این دشمنان به کجا خواهد کشید، بدانید که من اجازهجانب من پاداش نیک دهد؛ بدانید که می

ونه سخن گحقی بر شما ندارم، اکنون شب شما را دربرگرفته است، پس آن را وسیله رفتن کنید. چون حسین )ع( اینمن همگی تان بروید که 

راند، خاندان و یارانش وفاداری و پایداری و شکست ناپذیری خود را بیان کردند؛ و نشان دادند که هر که عزت یابد، شکست نیابد و تن به 

  (.13-32)همان: « ماند خواری ندهد و در دو عالم روسپید

 عملکرد عزت محور حضرت زینب )س(
هرگز تنها »گوید: رسد و زینب )س( سیدالشهدا را با آن روحیه قوی می بیند که دشمنش درباره او میوقتی ظهر عاشورا فرا می

ری او نیز زینب دیگ« تر از حسین )ع( باشد. ای را ندیدم که فرزندان و خاندان و یارانش کشته شده باشند و با این حال دلدارتر و شجاعمانده

شود؛ به گونه ای که در غل و زنجیر اسارت، از آن چنان اقتدار و عزتی برخوردار است که احدی در مقابل او شخصیتی ندارد. مهم ترین می

مه عزت و اقتدار، صبر در مصائب، عوامل استوار کننده عزت و اقتدار در وجود مقدس حضرت زینب )س( عبارتند از: توکل و اتصال به سرچش

( هنگامی که سرمبارک امام حسین)ع( را همراه با 11: 1333شجاعت، حق گرایی و بی نیازی جستن از خلق. )بدیعیان و میر شاه جعفری،

قرار  را مورد سرزنش اسیران اهل بیت در قصر کوفه به حضور حاکم آنجا بردند، عبیداهلل بن زیاد خود را فاتح جنگ دانسته، اسیران اهل بیت

داد و گفت: سپاس خدای را که شما را رسوا کرد و دروغ شما را آشکار ساخت. زینب که در آن حال در بند اسارت بود، باعزت و اقتدار در 

ی چیزی جز زیبایما »آنگاه در جواب سؤال حاکم ستمگر کوفه فرمود: « انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرُنا»پاسخ عبیداهلل فرمود: 
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 ندیدیم، شهدای ما کسانی بودند که خداوند شهادت را برایشان رقم زده بود و آنان به سوی آرامگاه و جایگاه ابدی خود شتافتند و به زودی

 ای پسر شود که پیروز واقعی این جنگ چه کسی است، مادرت به عزایت گریه کند،خداوند میان تو آنان داوری خواهد کرد، آنگاه معلوم می

این است همان چیزی که حسین درپی آن بود و این است درس عزت و آزادگی که زینب درحال اسارت به همه جهانیان برای «. مرجانه

عزت از « ال یَعلَمونَ وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسولِهِ وَلِلمُؤمِنینَ وَلکِنَّ المُنافِقینَ» همیشه تاریخ آموخت، و این است تجلی عینی آیه قرآن کریم که فرمود: 

 (211تا 213: 1331آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است، لیکن این منافقان نمی دانند. )صادقی ارزگانی، 

 

 آزادگی )آزادمنشی(
 )به معنای تن به ذلت ندادن( و نیز« آزادگی»بحث آزادی و حریت در نهضت عاشورا به معنای وارستگی اخالقی است که شامل 

س ترسید پفرماید: اگر دین ندارید و از قیامت نمیشود. امام حسین )ع( به دشمنان خویش می)جوانمردی( می« کرامت نفس و بزرگ منشی»

ود شحداقل در دنیا آزاده باشید و اگر عرب هستید به رسم و عادت نیاکان خود عمل کنید. یعنی دین داشتن و ترس از معاد موجب تقوا می

دهد که به دیگران ستم کند. ولی راه فطری دیگری هم برای جلوگیری از ظلم هست و آن آزاده بودن است که هر انسانی اجازه نمی و به انسان

 آزاد آفریده شده و آزادی و آزادگی و احترام به حقوق دیگران را دوست دارد. 

رمایه جنبش ها را احساس عزّت و شخصیت و استقالل دانشمندان در نگرش به راز صعود و سقوط جامعه ها، برترین و پایدارترین س

 هاندیشه و ابتکار عنوان می کنند، و می دانیم که استبداد سیاهکار اموی، گوهر کمیاب احساس عزّت و آزادگی و شجاعت و ابتکار را در جامع

شکست ناپذیر و زندگی ساز عاشورا به مردم ذلّت  کشت و از آن مردم زنده و بالنده، به تدریج گورستانی سرد و خاموش پدید آورد!  امّا نهضت

زده و تحقیر شده و مقهور خشونت و استبداد، جرأت بخشید تا خود را انسان و صاحب حرمت و کرامت بنگرند، خود را به سان حاکمان و 

ت پذیر و تضمین گر حقوق مردم مدیران جامعه دارای حقوق و آزادی و امنیت بخواهند، قدرت و حکومت را برخاسته از خواست خدا و نظار

، پایگاه اطالع رسانی حوزه( با 1331بطلبند، و به خود جسارت و شهامت اندیشه و مقایسه و سنجش و گزینش و نفی آزادانه بدهند )کرمی: 

شت به هویت اسالمی تامل در جریان قیام امام حسین)ع( در می یابیم که نهضت امام حسین)ع( دارای سه رکن مبارزه با ظالمان حاکم، بازگ

گشت به زو آزادی و آزادگی است و ملتها با الگو گرفتن از قیام عاشورای ساالر شهیدان اباعبداهلل الحسین)ع( مبارزه با ظالمان حاکم را برای با

هجری قمری به 13سال هویت اسالمی و آزادی و آزادگی آغاز کردند. بسیاری از انقالب ها و قیام های آزادی خواه و رهایی بخش که بعد از 

و رهبران نهضت های اسالمی به امام حسین)ع( اقتدا نموده و مبارزه علیه ظلم و ستم  وجود آمده به نحوی از انقالب کربال تأثیر پذیرفته است

ندگی و کارنامه اهل : کمیسیون برگزاری سمینار ز1331را از انقالب عاشورا و رهبر آزادگان جهان امام حسین)ع( آموخته اند )عادلی حسینی، 

 بیت پیامبرعظیم الشان اسالم(.

 

 صبر و استقامت-4

هاى مادّى را نخوردن؛ اسیر هوی و هوس نشدن؛ اسیر هوىو هوس نشدن؛ استقامت و مقاومت یعنى راه را گم نکردن؛ فریب جلوه

بی رو نیاوردن. این ها اساس کار است. باید گفت دستورها و فرایض اخالقى و معنوى و ادب اسالم را رها نکردن و به لذّت طلبى و عشرت طل

الزمه رسیدن به اهداف عالی اسالمی، استقامت و مقاومت در برابر ابرقدرت ها و دفاع از مستضعفین و مظلومین در سطح عالم است. این راه 

عدالت و مردم ساالری به معنای واقعی،  استقامت و مقاومت است که پرچم تمدن اسالمی و قرآن را در سراسر عالم برافراشته خواهد کرد و

ا الَّذینَ قالوإِنَّ "کرامت انسانی و آزادی، با تأسی به آن تحقق پیدا خواهد کرد و این، وعده الهی است: خدای متعال وعده قطعی کرده است که 
؛ استقامت در راه درست نتیجه اش این است که خدای متعال، اندوه و ترس "ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ المَالئِکَةُ أَلّا تَخافوا واَل تَحزَنوا رَبُّنَا اللَّهُ

 (. 73و  72: 1331را از یک انسان و یک جامعه سلب می کند و موفقیت را نصیب آن ها می کند. )خاری آرانی و علی اکبر زاده آرانی، 

در حادثه عاشورا استقامت و صبر در صحنه های مختلف مشاهده می شود و این صبر و استقامت است که عاشورا را تا االن ماندگار 

 باشد.کرده است و الگویی برای تمدن سازی می

ی خواند. او خود عمالً درس صبر سخن گقته و اهل حرم را نیز به شکیبایی فرا م های متعددی دربارهامام حسین )ع( در جایگاه

دگاری ای پرور»استقامت و ایستادگی را آموزش داد و در برابر دشمن تنها ایستاد، صبر کرد و تسلیم نشد و در آخرین لحظات زندگی فرمود: 

یابد دا میآنجا ادامه پی و این صبر تا« کنمای پناه بی پناهان بر فرمان تو صبر می»، «کنمکه جز تو هیچ معبودی نیست، بر قضای تو صبر می

: 1373زند. )رضایی اصفهانی، شود، اما تسلیم دشمن نمی گردد، بلکه در آخرین لحظه به قاتل خود لبخند میکه با حال عطش شهید می

123) 

 اسوه های ایثار و مقاومت
 خویش آموخته بودند.ی ایثارها، از جان گذشتگی و مقاومت مردان خدا بود که درس ایثار را از امام کربال صحنه
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 الف( ایثار و مقاومت امام حسین )ع(

ی خون خود را فدای راه خدا کرد. فرزندان و اهل بیت خود را در راه حق داد. یاران صدیق و او آزاد مردی بود که تا آخرین قطره-1

 دوست داشتی خویش را به مذبح برد.

ها اسالم را زنده اسیر شوند. چرا که دین خدا یاری می طلبید و این خون اش )زنان و کودکانش(او راضی شد که در راه حق خانواده

 می کرد. یعنی خدا دوست داشت آن ها را اینگونه ببیند. 

آری این امام حسین )ع( است که وقتی او را با تیر می زنند، کف دست خود را از خون خویش پر می کند و بر سر و روی خویش 

 «خواهم( خدا را اینگونه آغشته به خون مالقات کنم.می»)فرماید: ریزد و میمی

 نماید. کند و مقاومت میخورد و قبول نمیدهد، حضرت فریب نمیهای جذاب و فریبنده میوقتی دشمن به امام )ع( وعده-2

بعد از اینان دیگر : »کند و از این رو هنگامی که خبر شهادت مسلم و هانی را شنید فرمودتر میحوادث سخت، عزم امام را راسخ-3

 «خیری در زندگی نیست.

 ب( ایثار و استقامت یاران

 شب عاشورا اوج ایثار و وفاداری:-1

شوند، ولی در کنار حسین )ع( وفادارانه و مردانه می ایستند دانند فردا شهید میامام حسین )ع( یارانی وفادار داشت، درحالی که می

 د.داننو مرگ همراه با امام را شرف می

ای عمو مرگ درنظر »دهد:جواب می« فرزندم مرگ در نظر تو چگونه است؟»وقتی حضرت از قاسم بن حسن)ع( سؤال می کند که: -2

 « تر است.من از عسل شیرین

ا هنگام ت شان به میدان نبرد برود، بلکه آنقدر ایثار داشتند کهامام حسین)ع( یارانی داشت که تا وقتی زنده بودند اجازه ندادند امام-3

فتند ر شهادت اجازه ندادند خاندان امام نیز به میدان نبرد بروند و تنها بعد از شهادت آن ها بود که اهل بیت یکی پس از دیگری به میدان نبرد

 (132تا33: 1373و شهید شدند. )رضایی اصفهانی، 

 حضرت زینب کبری)س(
ر طوالنى آزرد، سفدست دادن عزیزترین افراد قلب نازنین زینب علیها السالم را مىدر حادثه کربال، زینب علیها السالم، در حالیکه غم از 

غم زده  نو طاقت فرساى اسارت از کربال تا کوفه و از کوفه تا شام آغاز شد و با توجه به بیمارى امام سجاد علیه السالم قافله ساالرى این کاروا

یم و ماتم تابى کودکان یتها، بىیع تلخى از جمله: نشان دادن سرهاى بریده شهدا بر سر نیزهو مصیبت دیده، به عهده زینب بود. این سفر با وقا

حرم رسول بود، هتک حرمتبار و دلخراش به همراه کاروان در حرکتزده و خسته، بیمارى امام سجاد علیه السالم که با حالتى بسیار اسف

امبر اسالم و صدها فجایع و مصیبت دیگر، مصیبتهایى که یکى از آنها براى از پا درآوردن خدا، شادمانى مردم کوفه و خارجى خواندن خاندان پی

هاى آتشین خود در کوفه و شام وظیفه افشاگرى اما زینب کبرى علیها السالم همچون کوهى سترگ و استوار، با خطبه ;هر انسان کافى است

( حضرت زینب )س( در خطبه شان خطاب 17: 1331)صادقی:. جهانیان عرضه کرد حسینى را بهظلم بنى امیه را به خوبى انجام داد و نهضت

چون اسیران ما را از این سو به آن سو کشاندی به گمانت برای ما اکنون که زمین و آسمان را بر ما تنگ کردی و هم»به یزید می فرمایند : 

وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ خَیْرٌ » کتاب خود می فرماید: نزد خدا پَستی است و برای تو شرف؟ آیا فراموش کرده ای که خدا در 

 زینب )س( سخن خود را بدین جمله پایان داده و فرمود:«. 3لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ
رود و این لکه ننگ از چه می توانی بکوش؛ به خدا سوگند که نیکنامی ما از میان نمیه کار بر و انای یزید! پس هر حیله داری ب»

 (113تا  113: 1377)صدر و خسروشاهی، « دامان تو شسته نخواهد شد.

ا امام حسین )ع( برمز موفقیت و راز جاودانگی انسان در همیشه تاریخ بستگی به استقامت و پایداری در مقابل سختی های راه دارد و 

استقامت و آزادگی خود در برابر بنای شرک و اساس کفر و الحاد و بذل جان و تمام هستی خود در این راه مقدس، باعث دمیدن روح پایداری 

گان جهان، و آزادی در میان مردم شد، به طوری که در قیام های بعد از آن حضرت، این امر به خوبی مشهود است . اگر آزادی خواهان و آزاد

است که « آزادگی »در راه استقالل و رهایی از ستم و طاغوتها می جنگند و الگویشان قهرمانی های شهدای کربالست، در سایه همین درس 

 (12: 1332ارمغان عاشورا برای همیشه تاریخ است )باقی نصرآبادی، 

                                                           
ر دهیم که بکسانی که کافر هستند مپندارند که مهلت دادن ما به ایشان به سود آن هاست؛ ما فقط برای این آن ها را مهلت می 3

 .وار کننده خواهد بودگناهان خود بیفزایند و برای آنها عذابی خ
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جوهر ایستادگی و مقاومت در یک ملت، »مبنی بر اینکه با توجه به مباحث مطرح شده و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری 

ی قدری است. با همین جوهر است که ملت ایران به فضل پروردگار، با هدایت الهی، با کمک های معنوی غیبی و با ادعیهجوهر نفیس و گران

ار دیگر در عالم سر بلند کند و کاخ باعظمت تمدّن زاکیه و هدایتهای معنوی ولی اللّه االعظم أرواحنا فداه خواهد توانست تمدّن اسالمی را ب

می توان به این نتیجه رسید که ایستادگی و مقاومتی که در فرهنگ عاشورا وجود دارد می تواند الگوی خوبی 1«اسالمی را برافراشته نماید

 د. برای ملت و کشور ما باشد به منظور طی کردن مسیری که دستیابی به قله های تمدن را درپی دار

 

 عدالت گستری-5
در اسالم خداوند مظهر عدل کلی است و در نظام آفرینش او جز داد و دادگری و دادگستری وجود ندارد. اساس آفرینش در تمام ابعاد 

 و زندگی موجودات بر مدار عدل و داد استوار است. خداوند خود به عدل و داد فرمان می دهد و مردم دادگر را دوست می دارد. ایمان به عدل

وجود آن در سرتاسر جهان هستی و بناشدن آن بر علم و حکمت خداوند، نقش بزرگی در زندگی سیاسی انسان و نوع اندیشه  و داد الهی و

 (. 11:1331های او و حرکت به سوی کمال، ترقی و توسعه و ایجاد تمدن ایفا می کند)جمشیدی،

رز و فعال، خود را در محضر عدل الهی احساس می کند و با اعتقاد به مسئله عدل و تاثیر سیاسی و اجتماعی آن است که انسان مبا

 لذا رفتار خود را به گونه ای تنظیم می نماید که تحقق بخش عدل الهی در جامعه بشری باشد و این امر زمینه ساز ایجاد تمدن بر محور عدل

 (.12:1331و قسط می شود )جمشیدی،

ندگی را در بر می گیرد، اما جهت بارز و عمده آن، عدالت اجتماعی و مراعات عدالت، فرمان خدا و رسول است و دامنه آن همه امور ز

حقوق افراد از سوی حکومت هاست و حکومت جائر و سلطه ستم از زشت ترین منکراتی است که باید با آن مبارزه کرد. امویان هم به اهل 

ساس طغیان و عدوان پیش گرفتند. تکلیف اسالمی هر مسلمان بیت پیامبر ستم کردند، هم میان بندگان خدا رفتاری ظالمانه و روشی برا

ایجاب می کرد که با ستم مبارزه کند، بویژه کسی همچون اباعبدهلل )ع( که در موضع امام حق، تکلیف سنگین تر و بیشتری داشت. آن حضرت 

رانه را الزم می شمارد، خود را شایسته ترین در یکی از سخنرانی های خویش، با استناد به سخن حضرت رسول )ص( که قیام علیه سلطه جائ

فرد برای قیام جهت تغییر حکومت و ساختار سیاسی قلمداد فرمود. در سخن دیگر حرکت خویش را برای اقامه عدل و رفع ظلم از مظلومین 

 «.و یَأمَنَ المَظلومونَ مِن عِبادِک»و ایمنی یافتن بندگان خدا یاد کرد: 

م عاشورا و ظلم ستیزی امام حسین )ع( سرمایه الهام ملت ما در قیام بر ضد طاغوت بود. امام خمینی بر ماهیت عدالتخواهی در قیا

ان ش این ماهیت در نهضت سیدالشهدا تصریح کرده می فرماید: سیدالشهدا سالم اهلل علیه از همان روز اول که قیام کردند برای این امر، انگیزه

 اقامه عدل بود.

خورداری همه از حقوق اسالمی و انسانی و رعایت یکسان حق میان همه و همه را به یک چشم دیدن نیز در نهضت عدالت به معنای بر

عاشورا متجلی است. امام حسین)ع( روز عاشورا بر بالین همه شهیدان حاضر شد، چه جوان خودش و چه غالمش، چه مولی و چه نوکر، همه 

 (.1333ار عنایت آن حضرت برخوردار شدند )محدثی:

در آموزه های اسالمی و پیشوایان دینی، عدالت اهمیت بسزایی در دوام و پایایی و رشد و پویایی جامعه دارد و جامعه متمدن اسالمی 

مندی از نظام بپادارنده آن است که در اجرای عدالت و تامین حقوق همه مردم بر اساس شایستگی های آنان می کوشد . بر این اساس بهره

قسط در جامعه و پرهیز از ظلم و ستم به افراد جامعه، از معیارها و بایسته های تمدن اسالمی و عوامل رشد و شکوفایی جامعه به شمار عدل و 

می رود و نادیده انگاشتن آن، مخالفت با نظام طبیعی هستی است. رهبری انقالب با اشاره به موضوع عدالت گستری، این امر مهم را یکی از 

اگر کشوری در علم و فناوری و جلوه های گوناگون تمدن مادی پیشرفت »پیشرفت در منطق اسالم معرفی نموده و فرموده اند:  شاخصه های

کند، اما عدالت اجتماعی در آن نباشد، این به نظر ما و با منطق اسالم پیشرفت نیست؛ این پیشرفت سطحی،ظاهری و بادکنکی است. لذا 

وصیات تمدن اسالمی دربرابر تمدن غربی است؛ چراکه در مکاتب غربی مثل لیبرالیسم نه تنها جایی برای شاخصه عدالت از مهمترین خص

)خاری  «تحقق عدالت و حفظ کرامت انسانی وجود ندارد، بلکه به فرموده رهبر انقالب عمیق تر شدن فاصله و شکاف طبقاتی را شاهد هستیم

 (.73:1331آرانی، علی اکبرزاده آرانی،

به حمایت و "شهدا پیام دار بزرگ عدالت خواهی است. در دومین سخنرانی خود در روز عاشورا به لشکریان دشمن فرمودند: سیدال

استانی است این چه د "پشتیبانی دشمنانتان علیه پیشوایانتان به پا خاستید؛ بدون اینکه این دشمنان قدم عدل و دادی به نفع شما بردارند.

دهد و به جایی می رسد که وقتی در مسیر، حضرت امام از فرزدق شاعر پرسید کوفه را چگونه دیدی گفت:  که در درون بعضی رخ می

قلبهایشان با شماست، درحالی که شمشیرهایشان برشماست. حسینی می اندیشند و یزیدی عمل می کنند. آیا جز این است که عدالتخواهی، 

                                                           
 22/50/6731های شهدابیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده 4
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وای "خته باشد گوش به حق نخواهد سپرد و حتی امامش را چنین به فریاد وا می دارد که: آزادی درونی می خواهد و انسان اگر درون را نسا

 (33و23:1332)حاج محمدی،"بر شما چرا گوش فرا نمی دهید تا گفتارم را که شما را به رشد و سعادت فرا می خواند بشنوید.
انسانی است و ناشی از امور ثابتی است که در سرشت عدالت بر مدار اصول و مفاهیم فطری استوار است ، زیرا که مفهوم مشترک 

انسان به ودیعت نهاده شده است. از این رو تمدن نوین اسالمی اساس توسعه را بر عدالت اجتماعی و نفی تبعیض نژادی یا قومی و ریشه کنی 

دن نوین اسالمی قادر است آینده ای را رقم فقر برای برساختن آینده ای امت محور قرار داده است.  درصورت توسعه عدالت محور است که تم

 بزند که مفاهیم خطی پیشرفت را با مفاهیم دوری توسعه در بستر زمان همبسته و همپیوند سازد و رشد اقتصادی را با توزیع اقتصادی، تعالی

جامعه مدنی برای پاسخ دیالکتیکی  معنوی و توسعه سیاسی همگون و سازگار گرداند. توجه به حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و تقویت

آن به نقش آفرینی اسالم سیاسی و رعایت کرامت انسانی و ارتقای معنویت آگاهی و درنهایت رعایت اعتدال و توازن در جامعه یعنی دوری از 

ماعی براساس شایسته افراط و تفریط از جمله پیامدهای توسعه عدالت محور است که موجب برقراری نوعی موازنه صحیح در مناسبات اجت

 (.132و131:1331ساالری و فضیلت مداری می شود)دهشیری،

ایجاد تمدن نوین اسالمی در گستره عظیمی مدنظر است. زمانی می توان از تمدن نوین سخن گفت که به خواسته فطری بشر یعنی 

دستگاه ظلم زمان خود، زمینه ایجاد عدالت را در همه زمان اقامه عدل و داد پایبند باشیم. امام حسین )ع( در قیام خود توانست با مقابله با 

 ها به وجود آورد. در تمدن نوین توجه به عدالت و برخورد مساوی با همه اقشار و طبقات مختلف اجتماعی ضروری است. 

 طلبیشهادت-6

حصر به فرد آن بود. ایدئولوژی ازجمله نمادهای فرهنگی سیاسی شیعه، که در گسترش آن نقش مؤثری داشته است ، ایدئولوژی من

 رکه کانون آن ایثار و شهادت در مبارزه با ظلم و بی عدالتی است. در رأس این ایدئولوژی ائمه معصومین)ع( عالمان شیعی و روحانیون و دیگ

 ادی شیعیان است. شیعهبزرگان دینی قرار داشتند. در واقع روحیه ایثار و شهادت طلبی در مکتب شیعه، یکی از ارزش های سیاسی و اعتق

 اعتقاد خاصی به شهادت دارد. با مروری بر تاریخ زندگانی ائمه)علیهم السالم( می بینیم که تمامی آن ها به دست دشمنان، مقتول یا مسموم

داء را برای هشده اند. این ارزش بزرگ، با نام حسین بن علی علیه السالم در فرهنگ سیاسی تشیع آمیخته شده است و شیعیان لقب سیدالش

دا خاو از هرکس دیگری مناسب تر می دانند؛ زیرا شهید با ایثار قطرات خونش در پیکر جامعه، خونگرم و زنده ای را به جریان می اندازد وراه 

 (.11: 1311را باز می کند و سدها و موانع را برمی دارد )مطهری، 

تر از رهبری و زمامداری نیست. زیرا همه حدود و احکام الهی و امر به مهمدر حقیقت در اسالم، هیچ امری بعد از اصول دین باالتر و 

کند و در همین راستا خداوند در قرآن از لزوم اطاعت از رهبران حق معروف و نهی از منکر تنها با وجود والیت و حکومت عدل تحقق پیدا می

 (.211: 1331و، خبعد از اطاعت از ذات اقدس الهی و پیامبرانش یاد کرده است )نیک

 ای در اسالمکرد و هیچ ابایی نداشت و هیچ سابقهدر زمان امامت حضرت سیدالشهدا یزید علیرغم روش پدرش علنا فسق و فجور می

نداشت و میان صحابه مشروعیت نداشت و از طرفی تعداد زیادی از مردم کوفه برای هراهی با امام اعالم آمادگی کرده بودند. در این شرایط 

و قیام کرد. نتیجه قیام امام و ماند امیه استفاده نکند، چیزی از دین خدا باقی نمیمام دید اگر از این فرصت برای افشای چهره واقعی بنیا

شد و در غیر اینصورت با شهادت خود و در صورت امکان منجر به تشکیل حکومت اسالمی می طلبانه ایشانیارانش این بود که حرکت اصالح

(. اسالم به مسلمانانش زنده است و اگر 31: 1333رسید )مرکز مطالعات راهبردیی خیمه، به هدف بزرگ خود که احیای دین بود، می یارانش

ماند. در واقع امام با قیام خود قصد این داشت که احکام دینی گرفتند، از اسالم چیزی باقی نمیمسلمانان تحت والیت حکومت طاغوت قرار می

 (. 33: 1333و جلوی انحرافات را بگیرد )مستحسن،  را احیا کند

اش به محمد حنفیه هدف خود را اصالح امت اسالمی و تامین خیر و سعادت آنان معرفی کرده است و نامهامام حسین )ع( در وصیت

مام )ع( برای جلوگیری از آن تا سرحد که کدام منکر است که اخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم. حال اینفرماید که میبه دنبال آن می

داشت و به حکومت رسیدن فرزند شهادت پیش رفته است. این موضوع همان است که ایشان کنار قبر پیامبر )ص( در مناجات خود بیان می

 یو شرایط دردناک جامعهای، فساد حکومت رو ایشان از عاشورا که آخرین فرصت بود، نهایت استفاده را برد و طی خطبهمعاویه است. از این

شمارد. این پیام خطاب به همه جهانیان در همه اعصار است که مورد ظلم وستم واقع اسالمی را افشا نمود و بیعت با یزید را ذلت و ننگ می

 (.  211-213: 1331خو، اند به دور از محدودیت نژادی و مکانی. )نیکشده

 وی کوفه:سخنان امام حسین ع با حر هنگام حرکت به س

روم و مرگ برای جوانمرد عار و ننگ نیست هنگامی که نیتش حق باشد و در حال اسالم جهاد کند و با جانش با مردان به زودی می

شوم و اگر بمیرم صالح مواسات کند و از شخص رانده شده از رحمت الهی جدا شود و با مجرم وداع کند. پس اگر زندگی کنم پشیمان نمی

 شوم. برای خواری همین بس که با ذلت و سرافکندگی زندگی کنی. نمی مذمت و مالمت
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انستند دطلبی در مسلک عاشوراییان بسان تنها راه رهایی از حاکمیت ضد والیت مطرح است و به تبعیت از امام و پیشوایشان میشهادت

در شب عاشورا حتی زمانی که بیعت را از گردن اصحاب طلبی میسر است و این روحیه بود که که بقای دین و حیات اسالم، تنها با شهادت

برداشت، همگی به تاسی از موالیشان خود را آماده شهادت در راه خدا نمودند. این فرهنگ همان فرهنگ اهل بیت و فرهنگ عاشوراست که 

 (.  123-113تا، یموجب شد که دل از تعلقات دنیوی برکنند و در راه حفظ نظام اسالمی ایثارگری نمایند. )نگارش، ب

ند گذشتهایی را پرورش داد که برای دفاع از این مکتب، از جان و مال خویش میها، انسانها و ارزشمکتب عاشورایی با تحول در بینش

ز جان ا و حتی پدر و پسر در میدان جهاد و شهادت بر یکدیگر پیشی می گرفتند.در عرصه رفتار سیاسی اوج ایثار امام و یارانش، در گذشتن

ای، از زیبایی مرگ در خواست از مکه حرکت کند ضمن خطبهکند. امام زمانی که میهای الهی تبلور پیدا میو شهادت در راه هدف و آرمان

 (.3تا: راه خدا سخن گفت و از همراهان خواست هر کس آمادگی کشته شدن در راه خدا را دارد، همراه ایشان برود  )مزینانی، بی

کنند حضرت سیدالشهدا برای حکومت نیامده، خیر این سخن درست نیست بلکه اینها آنهایی که خیال می»نی فرموده است: امام خمی

مطالعات  )مرکز« که باید حکومت دست مثل سیدالشهدا باشد، مثل کسانی که شیعه سیدالشهدا هستند، باشدبرای حکومت آمدند، برای این

 (.133: 1333راهبردیی خیمه، 

ای است که طی آن یکی از ائمه معصومان)علیهم السالم( همراه با یاران و بسیاری از اهل بیتش به ورا به این دلیل که تنها واقعهعاش

شکلی خاص و منحصر به فرد، که برانگیزاننده احساس و عواطف انسانی است، به شهادت می رسند، جایگاهی ویژه و نمادین در فرهنگ تشیع 

ری از قیام ها و حرکت های انقالبی و خونین در تاریخ شیعه محسوب می شود. تأکیدها و سفارش های ائمه)علیهم السالم ( دارد و منشأ بسیا

بر بزرگداشت یاد و خاطره حادثه عاشورا، موجب گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در میان شیعیان شده است. ماجرای نهضت امام حسین)ع( 

اب ایشان وعشق به شهادت در راه خدا و استقبال از آن با علم به شهادت و خوشحالی آنان در شب عاشورا در کربال و وضعیت اهل بیت واصح

همگی گواه صادقی است بر مشروعیت و فضیلت شهادت طلبی و استقبال از مرگ . در بسیاری از موارد یاد شده با اطمینان می توان گفت که 

شهادت خویش قرار دارند، و شاید مهم ترین علت و سبب مرگ و شهادت آنان، رفتارشان و آن بزرگواران خود در سلسله ی علل و اسباب 

شان از شهادت باشد. حتی یکی از تحلیل های قوی و معتبر از قیام ابا عبداهلل)ع( این است که آن حضرت چون می دانست با حیات شیفتگی

ا مرگ و شهادت خویش این مهم را تحقق بخشید و مشعل هدایت بشر و خود نمی تواند اسالم را از خطر حکومت بن یامیه نجات دهد، ب

(. وجود شهامت گذشتن از جان از روی آگاهی و علم، پتانسیل فراوانی را در جوامع 1333آور، عدالتی شد)خاقانیی مبارزه با ظلم و بیاسوه

ترتیب که تا تحقق کامل اهداف الهی و پیاده کردن احکام و کند که برعلیه حکومت جور بایستند و تسلیم نگردند، بدین اسالمی ایجاد می

 یابد. قوانین الهی ادامه می

ای متعالی هبرای تکوین تمدن نوین اسالمی الزم است افرادی وجود داشته باشند که با پیروی از راه سیدالشهدا برای دستیابی به آرمان

باشند. اگرچه جان آدمی عزیز است، اما سیدالشهدا به ما آموخت که گاهی بهای  اسالمی همواره دارای روحیه از خودگذشتگی و شهادت طلبی

های واالی انسانی و اسالمی، گذشت از جان است. بنابراین ما در مکتب امام حسین)ع( آموخته ایم تا زنده ایم در راه و هدف خود احیای ارزش

 مان را زنده نگه داریم.هایموثر باشیم و در غیر اینصورت با گذشتن از جان خود ارزش

 نتیجه گیری

 

ساز تمدن را در خود پرورانده است و با اغنایی که در این زمینه فراهم آورده است بارها و بارها عاشورا صحنه کاملی از عوامل  زمینه

سازی حرکت در مسیر تمدنتوسط آزادیخواهان جهان مورد توجه قرار گرفته است و قابلیت این را دارد که به عنوان الگوی مجسمی برای 

مورد توجه جهان اسالم قرار گیرد. لذا این مقاله در حد توان خویش مولفه هایی چند از این حرکت عظیم را گردآوری نموده و به تببن نقش 

گستری و عدالت طلبی، آزادگی و عزت، صبر و استقامت،ستیزی، اصالحسازی پرداخته است. این مولفه ها عبارتند از: ظلمها در تمدنآن

 طلبی. شهادت

نماید و فرهنگ عاشورا با ابعادی که در این مسیر گام برداشت ستیزی اصل روحیه سازش ناپذیری را با ظلم و ستم را ایجاد میظلم -

 مه انقالب اسالمیها گامی است در اداآفرین باشند. مجموع این حرکتاین مهم را به جهانیان آموخت که در برابر ظلم سکوت نکنند و حرکت

 برای تحقق تمدن نوین اسالمی.

کند. بینش و نگرش قوی امام موجب شد آورد و اصل امر به معروف و نهی از منکر را تداعی میطلبی را به بار میطلبی حقاصالح -

که برای اصالح اجتماع و حکومت گاهی آموزد که انحراف از دین پیامبرش را درک کند و برای اصالح جامعه اقدام نمایدعاشورا این درس را می

 باید تا پای جان پیش رفت و حکومت الهی را جایگزین حکومت طاغوت و گمراه زمان نمود. 

های دینی آمده که هیچ مسلمانی نباید زیر بار ظلم هیچ شخص یا حکومتی قرار بگیرد. حفظ شانیت فرد مسلمان از جایگاه در آموزه -

ای برخوردار است که در روایات فراوانی به آن پرداخته شده است. سیدالشهدا )ع( تحت هیچ شرایطی  نپذیرفت که با حکومت جور بیعت ویژه
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امیه قرار گیرد. نتیجه نماید و به هیچ وجه حاضر نشد که به قیمت حفظ جان خویش و اعوان و انصار تن به ذلت دهد و تحت حکومت بنی

 ا الگو گرفتن از قیام عاشورا، مبارزه با ظالمان حاکم را برای بازگشت به هویت اسالمی و آزادی و آزادگی آغاز کردند. این شد که ملتها ب

نظیر است. ایشان در ایستادگی و مقاومت در راه رسیدن به آرمان الهی در تمام وقایع عاشورا مشهود است. صبر امام حسین )ع( بی -

اد، به دنمود که هیچ انسانی را تاب مقابله با آن نیست اما ایشان در حالی که عزیزترین کسانش را از دست می طول یک روز حوادثی را تجربه

های فراوانی در عرصه عاشورا داشت. چه در روز عاشورا گریختند. صبر جلوهها میبرد که آنکرد و چنان به دشمن حمله میکارها رسیدگی می

بدیل در آن زمان به تمدن ختم فرهنگ عظیم به امتشان منتقل شود. در واقع درست است که این فرهنگ بی و چه بعد از شهادتشان تا این

 نگردید اما در راستای آن قدم گذاشت و راه را برای تحقق نوین اسالمی باز نمود.

راد جامعه، از معیارها و بایسته عدل و قسط در جامعه و پرهیز از ظلم و ستم به افاجرای عدالت از ملزومات جامعه دینی است و  -

آورد که همگان از موهبات یکسانی ای را فراهم میهای تمدن اسالمی و عوامل رشد و شکوفایی جامعه به شمار می رود. تمدن اسالمی زمینه

 شد وعدالت رعایت نمی برخوردار گردند. در زمان امام حسین نیز نگاه یکسان به افراد جامعه وجود نداشت و در توزیع اقتصادی و سیاسی

 ایشان این عدول حکومت را برنتافت و نهضت عاشورا در جهت حکومت عادالنه دینی برپا شد.

در فرهنگ عاشورا اوج ایثار تبلور یافته است و افراد از بذل جان برای ایجاد حکومتی که در راس آن امام زمان خویش و خدا محوری  -

لبی طای نداشتند. امام )ع( با تمام قوا و با نهایت ایثار در راه استقرار حکومت جدش وارد عمل شد و شهادتطلبی هیچ واهمهحاکم باشد شهادت

که در ادامه انقالب را در تار و پود جامعه دینی نهادینه کرد. الزمه تغییرات بزرگ در عرصه جهانی، پذیرش ایثار با تمام ابعاد آن است. چنان

 داری اسالمی، این روحیه کامال قابل مشاهده است.اسالمی ایران و در موج بی

 منابع
 (. یاران شیدای حسین بن علی )ع(، چاپ سوم، تهران: صادق آل محمد)موسسه فرهنگی والء منتظر(.1331[ آقاتهرانی، مرتضی )1]

 

 .27شماره ، حکومت اسالمیعوامل پایداری و جاودانگی نهضت عاشورا، مجله  "( 1332[ باقی نصرآبادی، علی )2]

 

 .31. شماره معرفت فصلنامه«. السالمبررسی ابعاد اجتماعی، سیاسی و عرفانی نهضت سیدالشهدا علیه»بینا، بیتا، [ 3]

 .11، شماره مبلغان (. درس صبر و استقامت در مکتب زینب علیها السالم، مجله1332تقوی، علی؛ صادقی، حسین )[ 1]

 ، قم: موسسه بوستان کتاب.استقامت(. 1377صدر، سیدرضا؛ خسروشاهی، سیدباقر)[ 1]

 

(، مبانی و مولفه های تمدن نوین اسالمی با تاکید بر اندیشه های رهبر معظم انقالب 1331خاری آرانی؛مجید و علی اکبر زاده آرانی؛ زهرا )[ 1]

 گاه شاهد.، دانشمجموعه مقاالت همایش ملی تمدن نوین اسالمیاسالمی، 

 

مجموعه مقاالت همایش ملی فرهنگ ایثار و «. فرهنگی شیعه -ی سیاسیایثار و شهادت در آموزه(. »1333آور، راضیه. )خاقانی[ 7]

 ، به آدرس:1333، دانشگاه زنجان، مندرج در سایت نوید شاهد، شهادت

      http://www.navideshahed.com/fa/print.php?UID=260964 
 

، دانشگاه مجموعه مقاالت همایش ملی تمدن نوین اسالمی، مبانی دینی تمدن از منظر اسالم(. 1331جمشیدی، محمدحسین )[ 3]

 شاهد.

 ، تهران: فروغ نور.اهداف حسینی و عملکرد ما(. 1332حاج محمدی، محمد )[ 3]

 .23. شمارهراهبرد فرهنگفصلنامه  «.انقالب اسالمی، بیداری اسالمی و تمدن نوین اسالمی(. »1332خرمشاهی، محمدباقر. )[ 13]

 . تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.والیت فقیه: حکومت اسالمی(. 1373اهلل. )خمینی، روح[ 11]

، مجموعه مقاالت همایش ملی تمدن نوین اسالمی(. تمدن نوین اسالمی؛ بنیادها و چشم اندازها، 1331دهشیری، محمدرضا )[ 12]

 دانشگاه شاهد.
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 ، اصفهان: شهید مسلم.آموزه های تربیتی عاشورا(. 1373رضایی اصفهانی، محمدعلی )[ 13]

 

 .11، شماره رواق اندیشها، (. اصالح گرایی در نهضت عاشور1331رودگر، محمدجواد )[ 11]

 ، خبرگزاری رسمی حوزه.تاثیر قیام عاشورا بر تمدن سازی اسالمی(. 1331سبحانی نیا، محمدتقی )[ 11]

 تبیینی برهان.-، پایگاه تحلیلیتحوالت جامعه مسلمین از رحلت پیامبر)ص( تا عاشورا(. 1333سلیمانی امیری، جواد )[ 11]

ن: . تهرامجموعه مقاالت نوین اسالمی«. های فرهنگ سیاسی تشیع در برسازی تمدن نوین اسالمیرفیتظ(. »1331شجاعی، هادی. )[ 17]

 دانشگاه شاهد.

 ، قم: موسسه بوستان کتاب.جلوه های عرفانی نهضت حسینی(. 1331صادقی ارزگانی، محمد امین )[ 13]

 

پایگاه تخصصی معارف اهل ، بشر، تمدن اسالمی، از ظهور تا ثبوتتمدن اسالمی ، بستر سعادت و تکامل . (1332، ابوذر )طوقانی[ 13]

 بیت )ع(.

زندگی و کارنامه اهل بیت پیامبرعظیم الشان »( ، اثرات قیام امام حسین)ع(، کمیسیون برگزاری سمینار1331[ عادلی حسینی، سیدجعفر)23]

 اسالم)ص(

 .113، شماره  معرفتمجله  "مدن اسالمی(. پیامبر اعظم )ص( بنیانگذار ت1331عروتی موفق، اکبر )[ 21]

 

 (. تنها عالج: با امام حسین)ع( به همه جا می توان رسید، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.1331علوی، سید علی اصغر )[ 22]

 

«. ریزی برای تشکیل دولت تمدن بزرگ اسالمی جهانی امام عصر )عج(کیفیت برنامه(. »1331خانی. )غالمی، نادر و حمیده حسن[ 23]

 . تهران: دانشگاه شاهد.مجموعه مقاالت همایش تمدن نوین اسالمی

 .23، شماره فرهنگ جهادقرآن و جلوه های عزّت و آزادگی در نهضت امام حسین علیه السالم، مجله  "( 1331[ کرمی، علی )21]

 

ی پژوهش-(. بررسی تحلیلی انگیزه های قیام امام حسین )ع( از بعد کالمی شیعه، فصلنامه علمی1333ر، حمید )نجفی، محمدجواد؛ رهب[ 21]

 .21، شماره شیعه شناسی

 ، قم: فراز اندیشه.پیام های عاشورا(. 1333محدثی، جواد )[ 21]

 .      ، جلد دوم، قم: انتشارت خیمهعاشورانامه(. 1333مرکز مطالعات راهبردی خیمه. )[ 27]

 .27. شمارهحکومت اسالمی فصلنامه«. های عاشورا در عرصه رفتار سیاسیها و عبرتدرس»تا. مزینانی، محمدصادق. بی[ 23]

 . قم: مشهور.  سفری از عاشورا تا اربعین(. 1333مستحسن، عبداهلل. )[ 23]

 . تهران: صدرا. اسالم و تمدن جدید(. 1313مطهری، مرتضی. )[ 33]

 .. تهران. انتشارات صدراشهید و شهادت(. 1311مطهری، مرتضی. )[ 31]

 مندرج در سایت راسخون ، شاخص های تمدن اسالمی در نگاه پیامبر اعظم صلی اهلل علیه وآله. 1337مظفری، آیت. [ 32]

ی پژوهش-می شیعه، فصلنامه علمی(. بررسی تحلیلی انگیزه های قیام امام حسین)ع( از بعد کال1333نجفی، محمدجواد؛ رهبر، حمید )[ 33]

 .21، شماره شیعه شناسی
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 . قم: سرور.های پس از عاشورانهضت(. 1333نظری منفرد، علی. )[ 31]

 . مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی.2امام حسین )ع( و پگاه پیروزی/ج(. 1337نعمه سماوی. محمد. ترجمه موسی دانش. )[ 31]

 .31. شماره فصلنامه پیاما. «های فرهنگ عاشورشاخص»تا. نگارش، حمید. بی[ 31]

 . تهران: کویر. عاشورا در گذار به عصر سکوالر(. 1333نژاد، حسین و همکاران. )نورانی[ 37]

 . قم: دارالثقلین. عاشورا شکوه عزت و افتخار (.1331خو، مهدی. )نیک[ 33]

  http:///rasekhoon.net/article/show/114833شاخص های تمدن اسالمی در نگاه پیامبر اعظم )ص(  [ 33]
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