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چکيده

زيارت بزرگان دين، از جمله اهل بيت عصمت و طهارت:، ســفارش شــده است و در 

اين ميان، زيارت امام حســين7 جايگاه ويژه اي دارد؛ چراکه افزون بر نتايج اخروي، از 

جنبه هاي ديگر نيز براي زائران پرســود و درس آموز است. يکي از اين ابعاد، بعد تربيتي 

زيارت امام حسين7 اســت. برخي از درس هاي تربيتي زيارت امام حسين7 عبارت 

است از: 

1. تقويت آخرت گرايي و ترجيح آخرت بر دنيا؛ 

2. افزايش تمايل به انجام دادن کارهاي نيک؛ 

3. افزايش گرايش به فضايل اخالقي؛ 

4. ايجاد و تقويت انگيزه توبه و بازگشت از گناهان؛ 

5. آموزش اخالص؛ 

6. حفظ و تقويت روحيه جهاد و شهادت؛

7. آموزش مساوات و برابري.

کليدواژه: تربيت، درس هاي تربيتي، زيارت، زيارت امام حسين7.

مجتبي حيدري

 درس هاي تربيتي زيارت امام حسين7
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مقدمه

از مسائل مهم انسان ها در طول تاريخ، تربيت بوده است و آدميان همواره به دنبال تربيت 

فرزندانشــان، بوده اند. بر خالف فرهنگ ها و مکتب هاي بشــري، در اديان الهي اساسي ترين 

مســئله، تربيت و انسان سازي بوده است. فرســتادگان الهي نيز همواره در پي آن بوده اند که 

انسان ها را از ابعاد مختلف اخالقي و روحي تربيت کنند.

تربيت1 از مشتقات ماده »ربو«، به معناي »برآمدگي« و »زيادي« است؛ چنان که به بهره پول نيز 

»ربا« مي گويند )راغب اصفهاني، 1412، ص340(. برخي نيز اصل »ربو« را »ربب« مي دانند )همان( 

که در اين صورت، »تربيت« به معناي تکامل بخشيدن تدريجي به شي ء است )همان، ص336(. 

امروزه مقصود بسياري از انديشمندان مسلمان از واژه تربيت، آن گاه که آن  را در برابر تعليم 

قرار مي دهند و دربارة انســان به کار مي گيرند، »پرورش روحي و معنوي« است. )فتحعلي و 

ديگران، 1391، ص 26(.

قرآن کريم، يکي از اولين و مهم ترين اهداف بعثت پيامبر9 را تزکيه انســان ها مي داند و 

مي فرمايد:

يِهــْم 
َ
ــوا َعل

ُ
ْنُفِســِهْم يْتل

َ
 َبَعــَث فيِهــْم َرُســوالً ِمــْن أ

ْ
ُمْؤِمنــنَي إِذ

ْ
َقــْد َمــنَّ اهلل َعَ ال

َ
}ل

ــي  َضــاٍل 
َ
ْبــُل ل

َ
َمــَة َو إِْن اكنـُـوا ِمــْن ق

ْ
ِك

ْ
ِكتــاَب َو ال

ْ
ُمُهــُم ال

ِّ
يِهــْم َو يَعل

ِّ
آياتـِـِه َو يَزك

ُمبــنٍي{ )آل عمــران: 164( 

خداوند بر مؤمنان منت نهاد )نعمت بزرگی بخشيد( هنگامی كه ميان آنها پيامبری 

از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنها بخواند و آنها را پاك كند و كتاب 

و حكمت بياموزد؛ هر چند پيش از آن، در گمراهی آشكاری بودند.

بنابراين، در تعاليم اســالمي، بايد به دنبال شــيوه ها و راهکارهايي بود که استفاده از آنها، 

سطح تربيت يافتگي افراد را ارتقا دهد.

1. معادل فارسي آن را پرورش دانسته اند.
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امام حسين7 الگوي تربيتي انسان ها

آموزه هاي اســالمي، راهکارهاي نويني در اختيار افراد قرار مي دهد که مايه تهذيب نفس 

و تربيت اخالقي افراد مي گردد و آنان را به برخورداري از سعادت دنيوي و اخروي رهنمون 

مي سازد. يکي از روش هاي يادگيري ـ که در روان شناسي يادگيري به آن پرداخته مي شود و 

در تربيت ديني نيز کاربرد گسترده دارد ـ روش الگوبرداري يا سرمشق گيري است.

الگوبرداري يا سرمشــق گيري فرايندي اســت که طي آن، يادگيرندگان، در نتيجه ديدن، 

شنيدن، يا حتي خواندن رفتار فرد ديگر )سرمشق يا الگو( يا شنيدن چگونگي عملکردش، از 

او ياد مي گيرند و سعي مي کنند با سرمشق قرار دادن او، همانند او عمل کنند. الگوبرداري يا 

سرمشق گيري مي تواند به اکتساب رفتارهاي تازه يا اجتناب از رفتارهاي غلط پيشين بينجامد 

)سيف، 1379ش، ص 352(. يکي از عواملي که احتمال وقوع الگوبرداري را افزايش مي دهد، 

جايگاه الگو نزد يادگيرنده است. هر قدر فرد الگو، منزلت و جايگاه باالتري نزد يادگيرندگان 

داشته باشد، احتمال سرمشق گيري و پيروي از او نيز بيشتر مي شود. قرآن کريم، پيامبر گرامي 

اسالم9 را به عنوان سرمشق و الگوي همه مسلمانان معرفي کرده و پيروي از آن حضرت را 

نجات دهنده انسان ها دانسته است:

ِخــَر 
ْ

ــْوَم ال
ْ

ْســَوٌة َحَســَنٌة لَِمــْن اكَن يرُْجــوا اهلَل َو ال
ُ
ُكــْم ف  َرُســوِل اهللِ أ

َ
َقــْد اكَن ل

َ
}ل

ثرياً{ )احــزاب: 21( 
َ
ــَر اهلَل ك

َ
َو َذك

همانا برای شــما در ]زندگي[ رسول خدا الگو و سرمشقی نيكوست؛ ]البته[ برای 

كسانی كه به خدا و روز قيامت اميد دارند و خدا را بسيار ياد می كنند.

در کنار رســول خدا9، اهل بيت ايشان نيز بهترين سرمشق مؤمنان معرفي شده اند و به 

الگوپذيري از ايشان تأكيد شده است. امام علي7 مي فرمايد:

بُِعوا َأَثَرُهْم َفَلْن يْخِرُجوُكْم ِمْن ُهًدى َو َلْن  ُاْنُظُروا َأْهَل  َبيِت  َنبِيُکمْ  َفاْلَزُموا َســْمَتُهمْ  َو اتَّ

يِعيُدوُكــْم فِي َرًدى َفإِْن َلَبُدوا َفاْلُبُدوا َو إِْن َنَهُضوا َفاْنَهُضوا َو اَل َتْســبُِقوُهْم َفَتِضلُّوا َو اَل 

ُروا َعنُْهْم َفَتْهلُِکوا. َتَتَأخَّ
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بــه اهل بيت پيامبرتان نظر كنيد و ملتزم جهت الهی آنان باشــيد؛ راه و روش آنها 

را پيــروی کنيــد كه آنان شــما را از راه هدايــت بيرون نمی برنــد و به گمراهی 

بازنمی گردانند. اگر از چيزی بازايســتادند، شــما هم بازايســتيد و اگر به جهتی 

حركــت كردند، شــما هم حركــت نماييد. از آنان پيشــی مجوييــد كه گمراه 

مي گرديد و عقب نمانيد كه هالک مي شويد. )شريف رضي، 1414، خطبه97(.

آن بزرگواران در همه امورـ  اعم از اعتقادات، عبادات و اخالقـ  بهترين الگو و اسوه براي 

ديگران اند و هرکس که براي حرکت در مسير سعادت و خوش بختي تصميم واقعي دارد، بايد 

به آنان اقتدا کند و با الگوگيري از ايشــان در همه مسائل زندگي، خود را به سرمنزل مقصود 

برساند. در زيارت جامعه کبيره مي خوانيم:

َفإِنِّي َلُکْم ُمطِيٌع َمنْ  َأَطاَعُکمْ  َفَقْد َأطاَع اللهَ  َو َمنْ  َعَصاُكْم َفَقْد َعَصى اللَه.

همانا من مطيع شــما هستم؛ کسي که از شما اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده و 

کسي که نافرماني شــما کند، خدا را نافرماني کرده است )شيخ صدوق، 1413، 

ج 2، ص 617(.

اهل بيت:، از جمله امام حســين7، در پايبندي به صفات پســنديده و خصلت هاي 

برجسته انساني و الهي، برترين نمونه و الگو هستند. ياد و نام امام حسين7، در کنار پذيرش 

واليت و امامت او، افراد را به سوي سرمشق گيري از آن حضرت سوق مي دهد. شيعه واقعي 

مي داند که راه نجات در دنيا و آخرت، اقتدا به امام حسين7 و ساير امامان و سرمشق گيري 

از آن پيشــوايان مقدس است؛ چنان که در زيارت جامعه کبيره مي خوانيم: »َمْن َأَتاُكْم َنَجا َو َمْن 

َلْم يْأتُِکْم َهَلك« ؛ »کسي که نزد شما بيايد، نجات يابد و کسي که نزد شما نيايد، هالک گردد«. )همان،  

ج 2، ص 613(.

امام حســين7، در مســير خود به ســوي کوفه، در نامه اي که براي بزرگان شيعه آنجا 

مي نويسد، خود را سرمشق و مقتدا معرفي کرده، مي فرمايد:

... َو َنْفِســي  َمعَ  َأْنُفِســُکمْ  َو َأْهلِي َو ُوْلِدي َمَع َأَهالِيُکْم َو َأْواَلِدُكْم َفَلُکْم بِي ُأْسَوٌة. 
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)مجلسي، 1403، ج 44، ص 382(

خودم با شــما، خانواده و فرزندانم با خانواده و فرزندان شــما هستند و من الگو و 

مقتداي شما هستم.

از ســوي ديگر مي بينيم که زيارت امام حسين7، در منابع ديني ما، جايگاه ويژه اي دارد. 

اهل بيت: در موارد بســيار، به زيارت آن حضرت توصيه کرده و پاداش هاي بي شــماري 

براي زائران اباعبداهلل الحسين7 برشمرده اند؛ براي مثال، از امام صادق7 روايت شده است:

َمْن َأَراَد َأْن َيُکوَن فِي ِجَواِر َنبِيِِّه9 َو ِجَواِر َعلِيٍّ َو َفاطَِمَة َفاَل َيَدْع ِزَياَرَة اْلُحَســْيِن ْبِن 

 .8 َعلِيٍّ

هرکس مي خواهد در همسايگي پيامبر اکرم9 و نيز در همسايگي امام علي7 

و فاطمــه زهرا3 باشــد، زيــارت امام حســين7 را ترک نکند )ابــن قولويه، 

1356ش، ص 137(.

زيارت امام حســين7، افزون بر جنبه هاي اخروي در ابعاد مختلفي، همچون بعد تربيتي 

نيز، سودبخش اســت. زيارت آن حضرت موجب مي شود افراد به دليل محبتي که نسبت به 

ايشــان دارند، در امور تربيتي به ايشــان اقتدا کنند و آن حضرت را الگو و سرمشق خود قرار 

دهند.

بر اين اساس، از آثار و کارکردهاي زيارت امام حسين7 درس هايي تربيتي است که در 

اين نوشتار به بيان آنها مي پردازيم:

1. تقويت آخرت گرايي و ترجيح آخرت بر دنيا

ما انســان ها پيش از ورود به سراي آخرت، چند صباحي را در اين دنيا سپري مي کنيم تا 

خــود را براي زندگي ابدي در آن عالم، آماده کنيم. در واقع اين دنيا مزرعه آخرت اســت و 

ياةُ 
ْ

آخرت، اصل و مقصود از زندگي در اين دنياســت. در قرآن کريم مي خوانيم: }إِنَّما هِذهِ ال

َقرار{؛ »اين زندگی دنيا، تنها متاع زودگذری است و آخرت سرای 
ْ
ِخَرةَ ِه داُر ال

ْ
نْيا َمتاٌع َو إِنَّ ال ادلُّ

هميشگی است«. )غافر: 39(
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در روايات معصومين: نيز بر توجه به آخرت تأکيد شده و نتايج آن بيان گرديده است؛ 

براي مثال رسول خدا9 فرمود:

ِه َجَعَل الله اْلِغنَى فِي َقْلبِِه َو َجَمَع َلُه َأْمَرُه َو َلْم يْخُرْج  َمْن َأْصَبَح َو َأْمَسى َو اْلِخَرُة َأْكَبُر َهمِّ

ِه َجَعَل الله اْلَفْقَر َبيَن  ْنيا َأْكَبُر َهمِّ ْنيا َحتَّى  يْسَتْکِمَل  ِرْزَقهُ  َو َمْن َأْصَبَح َو َأْمَسى َو الدُّ ِمَن الدُّ

ْنيا إاِلَّ َما ُقِسَم َلُه. َعينَيِه َو َشتََّت َعَليِه َأْمَرُه َو َلْم ينَْل ِمَن الدُّ

هر آن کس که در شــب و روز، بزرگ ترين دغدغه اش آخرت باشــد، خداوند 

بي نيازي را در دل او جاي مي دهد و کارش را سامان مي بخشد و از دنيا نمي رود، 

مگر وقتي که روزي اش را کامل دريافت کرده باشــد؛ و هر آن کس که شب و 

روز، بزرگ ترين دغدغه اش دنيا باشــد، خداوند فقر را در بين دو چشــم او قرار 

مي دهد )هميشــه چشــمش گرسنه دنيا اســت( و کارش را پريشان مي سازد و از 

دنيا به چيزي بيشــتر از آنچه براي او مشــخص شده، نمي رسد )ابن شعبه، 1404، 

ص48(.

از درس هاي مهم زيارت امام حسين7، آموزش گرايش به آخرت و عمل براي آن است. 

اين عمل عبادي از جهات متعدد، موجب دل کندن از دنيا و توجه به آخرت مي شود:

الف( زائران اباعبداهلل الحســين7، به اين مطلب توجه دارند که آن حضرت، در راه خدا 

قيام کرد و جان خويش را فدا نمود و اکنون در دنياي ديگر، از حيات و نعمت هاي عظيم الهي 

برخوردار است. آنان متوجه اين نکته هستند که ياران امام حسين7 و خاندان آن حضرت ـ 

که رنج اسارت و بي حرمتي ها را بر خود هموار کردند يا در اين راه شربت شهادت نوشيدند 

ـ همگي زندگي اخروي را بسي باالتر و ارزشمندتر از زندگي دنيوي مي دانستند.

در شب عاشورا، هنگامي که امام حسين7 بيعت خود را از اصحاب برداشت، اصحاب آن 

حضرت يکي پس از ديگري اعالم وفاداري کردند و حاضر نشــدند زندگي دنيوي را به بهاي 

ســنگين از دست دادن سعادت اخروي به دســت آورند؛ چنان که سخنان نقل شده از آنان، به 

خوبي بيانگر اين واقعيت است؛ براي مثال، مسلم بن عوسجه در پاسخ به امام حسين7 فرمود:
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ِه9  فِيَك َو اللِه َلْو َعلِْمُت َأنِّي  يَك َحتَّى َيْعَلَم الله َأْن َقْد َحِفْظنَا َغيَبَة َرُسوِل اللَّ َو اللِه اَل ُنَخلِّ

ًة َما َفاَرْقُتَك َحتَّى َأْلَقى ِحَماِمي  ُأْقَتُل ُثمَّ ُأْحيا ُثمَّ ُأْحَرُق ُثمَّ ُأْذَرى ُيْفَعُل َذلَِك بِي َسْبِعيَن َمرَّ

َما ِهي َقْتَلٌة َواِحَدٌة ُثمَّ ِهي اْلَکَراَمُة الَّتِي اَل اْنِقَضاَء َلَها َأَبدًا. ُدوَنَك َو َكيَف اَل َأْفَعُل َذلَِك َو إِنَّ

به خدا قســم تو را رها نمي کنيم تا خداوند بداند که ما غيبت رســول خدا9 را 

در مورد تو حفظ کرديم؛ به خدا قســم، اگر مي دانستم که کشته مي شوم، سپس 

زنده مي گردم، ســپس مرا آتش مي زنند و ]خاکستر[ مرا را به باد مي دهند و اين 

عمل هفتاد بار درباره من انجام مي گيرد، از تو جدا نمي شــدم تا اينکه در راه تو 

کشــته شــوم؛ و چگونه در راه تو فداکاري نکنم، درحالي که فقط يک بار کشته 

مي شــوم و پس از آن از کرامتي برخوردار مي شــوم که هيچ گاه پاياني نخواهد 

داشت )مفيد، 1413، ج 2، ص 92(.

امام حسين7 و اصحاب آن حضرت، با اين فداکاري و تحمل سختي ها، آخرت گرايي و 

گذشتن از دنيا را براي رسيدن به سعادت اخروي به ما آموختند.

ب( زائران اباعبداهلل الحســين7 اين عمل را بــراي تقرب به خدا انجام مي دهند و همه 

تالش و هزينه هايشان در اين راه عملی عبادي در نظر گرفته مي شود. آنان در زيارت، به درک 

ثواب اخروي و برخورداري از شفاعت امام حسين7 اميد دارند. امام صادق7 فرمود:

َمْن َزاَر اْلُحَسْيَن7 ِمْن ِشيَعتِنَا َلْم َيْرِجْع َحتَّى ُيْغَفَر َلُه ُكلُّ َذْنٍب، َو ُيْکَتَب َلُه بُِکلِّ ُخْطَوٍة 

ُتُه َأْلُف َحَسنٍَة َو ُمِحَي َعنُْه َأْلُف َسيَِّئٍة َو ُتْرَفُع َلُه َأْلُف َدَرَجٍة.  َخَطاَها َو ُكلِّ َيٍد َرَفَعْتَها َدابَّ

هر يک از شــيعيان ما که امام حسين7 را زيارت کند، باز نمي گردد مگر آنکه 

همه گناهانش آمرزيده شــده اســت و در ازاي هر قدمي که برداشته و هر دستي 

که چهارپايش برداشته، هزار حسنه براي او نوشته مي شود و هزار گناه از او محو 

مي گردد و هزار درجه باال مي رود )ابن قولويه، 1356ش، ص 134(.

بدين ترتيب، زيارت امام حسين7، به طور طبيعي، توجه افراد را به روز قيامت و حساب 

بازپسين افزايش مي دهد و اهميت آخرت و کار براي نجات در روز قيامت را به آنان مي نماياند.
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2. افزايش تمايل به انجام دادن کارهاي نيک

مي دانيم هدف از آفرينش انســان، برخــورداري از اجر معنوي و وصول به کمال واقعي، 

)قرب خداوند( اســت. خداوند متعال انســان ها را اين گونه به روي آوردن به ســوي انجام 

کارهاي نيک توصيه مي کند:

ــًة َو  ــاةً َطيَب ــُه َحي ُنْحيينَّ
َ
ل
َ
ــٌن ف ــَو ُمْؤِم ــى  َو ُه نْ

ُ
ْو أ

َ
ــٍر أ

َ
ــْن َذك  ِم

ً
ــا ــَل صاِل ــْن َعِم }َم

ــوَن{  )نحــل: 97( 
ُ
ــوا يْعَمل ــا اكنُ ــِن م ْحَس

َ
ــْم بِأ ْجَرُه

َ
ــْم أ َْجِزينَُّه

َ
نل

هر كس كار شايســته اي انجام دهد، خواه مرد باشــد يــا زن، درحالي كه مؤمن 

اســت، او را به حياتي پاك زنده مي داريم و پاداش آنها را به بهترين اعمالي كه 

انجام مي دادند، خواهيم داد.

هر عمل شايســته اي که در مسير کمال و رضايت الهي است، مصداقي از عمل صالح، و 

مورد توصيه قرآن کريم و روايات معصومين: است. امام علي7 در توصيه به عمل صالح 

مي فرمايد:

الِح .  َخائِِر إَِليَك َذِخيَرُة اْلَعَمِل الصَّ ... َفْليُکْن َأَحبَّ الذَّ

پس بايد که دوست داشــتني ترين اندوخته در نظر تو، اندوختن کار نيک باشــد 

)شريف رضي، 1414، نامه 53(.

در اين ميان، زيارت اباعبداهلل الحسين7، نقش مهمي در سوق دادن افراد به سوي انجام 

دادن کارهاي نيک ايفا مي کند.

همان طور که مي دانيم، اهل بيت عصمت و طهارت: مقربان درگاه خداوند هســتند و 

قرآن کريم محبت به آنان را مزد رسالت برشمرده است.1 در روايات نيز، به زيارت آنان بسيار 

ســفارش شده است؛ بدين ترتيب زيارت سيدالشهدا7 معنويت و نورانيت عظيمي در عمق 

وجود زائران ايجاد مي کند؛ به گونه اي که آنان خود را در ارتباط نزديک با خدا و اولياي الهي 

ُقْريب{  )شوري: 23(
ْ
ةَ ِف ال َمَودَّ

ْ
 ال

َّ
ْجراً إاِل

َ
ْيِه أ

َ
ُكْم َعل

ُ
ْسَئل

َ
ْل ال أ

ُ
. }ق  1
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احســاس مي کنند؛ گويا در محضر آنان هســتند و از اين حضور بهره مي برند. به دنبال اين 
حالــت، آنان به طور طبيعي به عبــادت و راز و نياز با خدا و انجام دادن کارهاي نيک رغبت 
بيشتري دارند؛ احساس مي کنند دلشان براي اطاعت خداوند و انجام کارهاي خداپسندانه نرم 
شــده است؛ تسلط شــيطان بر آنان کاهش يافته و وسوسه هايش ديگر کارگر نيست. در اين 
حالــت، آنان به انجــام دادن اعمال صالحي از قبيل عبادت و ذکر، انفاق در راه خدا، کمک به 

ديگران و حتي جهاد در راه خدا ميل و رغبت پيدا مي کنند و از انجام آن ها طفره نمي روند.
بدين ترتيب مي توان گفت يکي از درس هاي مهم زيارت اباعبداهلل الحســين7، افزايش 

تمايل افراد به انجام کارهاي نيک است.

3. افزايش گرايش به فضايل اخالقي

دين اسالم آموزه هاي مهمي در زمينه اخالق فردي و اجتماعي دارد که رعايت آنها موجب 
پيشــرفت و ســعادت فرد و جامعه خواهد بود؛ در مقابل، بدون رعايت اخالق، جامعه رو به 
انحطاط مي رود و مي پوسد. ازاين روست که در اسالم، به اخالق توجه و اهميت بسياري داده 

مي شود؛ براي مثال، امام علي7 مي فرمايد:

ِريَف َو َتْهِدمُ   َها َتَضُع الشَّ نِيَة َفإِنَّ َها ِرْفَعٌة َو إِّياُكْم َو اأْلَْخاَلَق الدَّ َعَليُکْم بَِمَکاِرِم اأْلَْخاَلِق َفإِنَّ

اْلَمْجَد. 

بر شما باد به تحصيل و رعايت مکارم اخالق که مايه رفعت است و از خوي هاي پست 

دوري کنيد که آن انســان هاي شــريف را پست مي کند و بزرگواري را از بين مي برد 

)مجلسي، 1403، ج 75، ص 53(. 

شجاعت، جوانمردي، صبر، ادب، عفو و خطاپوشي، سخاوت، عفت، غيرت و راستگويي، 

از صفاتي هســتند که وجود آنها، فرد و جامعه را ارتقا مي دهد و نبود آنها، فرد و جامعه را به 

انحطاط مي کشاند.

يکي از امتيازات شيعيان اهل بيت: آن است که الگوها و ابزارهايي در اختيار دارند که 

در آموزش موازين اخالقي تأثير آشــکاري دارد. حادثه کربال رويدادي است که اين الگوهاي 
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اخالق را در اختيار انسان ها گذاشته است. در کنار شخصيت بي بديل امام حسين7، در واقعه 

کربال شخصيت هايي داريم که هر يک در اوج کماالت اخالقي قرار داشتند؛ بزرگاني همچون 

عباس بن علي، علي اکبر8، حبيب بن مظاهر، حّر بن يزيد رياحي، قاســم بن حســن8، 

حضرت زينب3 و بسياري ديگر از خاندان و اصحاب امام حسين7. هر يک از اين افراد، 

نمادي هستند که بر تارک صفات اخالقي مي درخشند. امام حسين7 خود در اوج صفاتي از 

قبيل غيرت، شجاعت، عفو و خطاپوشي، صبر و... قرار دارد. حضرت ابوالفضل7، وفاداري و 

جوانمردي، و شجاعت و ادب را به همگان مي آموزد؛ حضرت زينب3 نمادي عظيم از عفت 

و صبر است؛ حر بن يزيد رياحي نماد ادب، توبه و سعادتمندي است و همين طور درباره ساير 

اصحاب و ياران امام حسين7... .

زيارت امام حســين7، ابزاري براي يادآوري اين صفات برجسته اخالقي است. زائران 

امام حسين7، به آن حضرت و يارانش عشق مي ورزند و تالش مي کنند از نورانيت آنها بهره 

ببرنــد؛ با زيارت ياد و خاطره آن بزرگمــردان را در دل خود زنده مي کنند و صفات اخالقي 

برجسته آنان را در وجود خود متبلور مي سازند.

4. ايجاد و تقويت انگيزه توبه و بازگشت از گناهان

انسان ها معصوم از خطا و اشتباه نيستند و گاه در اثر غفلت و فراموش کردن خدا و عذاب 

دوزخ، دچار لغزش شــده و گناهي را مرتکب مي شــوند. خداي متعال به گناهکاران دستور 

مي دهد از گناه خود توبه کنند و به سوي او باز گردند. در قرآن کريم مي خوانيم:

ــَر  ْن يَكفِّ
َ
ــْم أ ــى  َربُُّك  َع

ً
ــا ــًة نَُصوح  اهللِ تَْوَب

َ
ــوا إِل ــوا تُوُب ــَن آَمُن ي

َّ
ــا ال يَه

َ
ــا أ }ي

ــم: 8(  ــاُر{ )تحري نْه
َ ْ
ــا األ ْتَِه ــنْ تَ ــري ِم ْ ــاٍت تَ ــمْ َجنَّ ُك

َ
ــيئاتُِكمْ وَ يْدِخل ــمْ َس َعْنُك

ای كسانی كه ايمان آورده ايد، به سوی خدا توبه كنيد؛ توبه ای خالص. اميد است 

]با اين كار[ پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغ هايی از بهشت، كه 

نهرها از زير درختانش جاری است، وارد كند.
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توبه از گناهان، براي کســاني که گاه دچار غفلت و گناه مي شوند، دشوار نيست؛ اما براي 

آنان که با اصرار بر گناه و ادامه دادن آن قلب خود را ســياه کرده اند، دشــوار مي شود. با اين 

حال، خداي منان با رحمت بي انتهاي خود، حتي بندگان غرق در گناه و معصيت خود را نيز 

فراموش نمي کند و راه نجاتي براي آنان در نظر گرفته است. خداوند هيچ گاه در رحمت خود 

را به روي بندگان خود نمي بندد و همواره روزنه هايي براي بازگشت باز مي گذارد و بارقه هايي 

از اميد برايشان قرار مي دهد. داستان »فضيل بن عياض« که در آغاز کار، راهزني خطرناک بود 

و با شــنيدن يک آيه قرآن1 توبه کرد و از عابدان و زاهدان زمان خود گرديد )مکارم شيرازي، 

1374، ج 23، ص 345(، تنها نمونه اي از موارد بي شمار است. 

يکي از موقعيت هايي که باعث انقالب دروني اخالقي و معنوي در افراد مي شود، زيارت امام 

حسين7 است. کساني که آلوده به گناه و معصيت بوده اند، اما با زيارت اباعبداهلل الحسين7، 

به يک باره مســير زندگي خود را تغيير داده و راه صالح و بندگي در پيش گرفته اند، بسيارند. 

زيارت امام حســين7 به روش هاي مختلف، آدميان را به دگرگوني روحي و معنوي و ترک 

گناه سوق مي دهد:

الف( وقتي فردي لذت يک گناه را مي چشد، بازگشت و پشيماني از آن، گاه بسيار دشوار 

مي شود و توبه کردن را سخت مي کند. ازاين رو فرد به راحتي نمي تواند تصميم به ترک گناه 

و توبه بگيرد. توبه و بازگشــت به سوي خدا آن گاه واقعي است که فرد محبت خدا و اولياي 

الهي را در وجود خود احساس کند. در مناجات شعبانيه مي خوانيم:

إَِلِهي َلْم يُکْن لِي َحْوٌل َفَأْنَتِقَل بِِه َعْن َمْعِصيتَِك إاِلَّ فِي  َوْقٍت  َأيَقْظَتنِي  لَِمَحبَّتَِك.

خدايــا من قــدرت رويگرداني از نافرماني تو را ندارم؛ مگــر زماني که مرا براي 

محبت خودت بيدار کني )ابن طاووس، 1409، ج 2، ص 686(.

بدين ترتيــب، بايد به دنبال موقعيت هايي بود که افراد در آنها محبت خدا و اولياي او را 

{؛ »آيا وقت آن نرسيده است كه دل هاي مؤمنان  َقِّ ِر اهللِ َو ما نََزَل ِمَن الْ
ْ
وُبُهْم ِلِك

ُ
ل
ُ
َْشــَع ق ْن تَ

َ
يَن آَمُنوا أ ِ

َّ
ِن لِل

ْ
ْم يأ

َ
 ل
َ
. }أ  1

در برابر ذكر خدا و آنچه از حّق نازل كرده است خاشع گردد«؟! )حديد: 16(.
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در وجود خود بيشتر احساس مي کنند؛ چراکه در اين موقعيت ها آدمي زشتي گناه و نافرماني 

خداوند را بيشتر احساس مي کند و با قاطعيت بيشتري تصميم به ترک گناه مي گيرد. يکي از 

اين موقعيت ها، زيارت اهل بيت: است.

فردي که به زيارت پيشــوايان معصوم مي رود، محبت خود را نســبت به ايشان احساس 

مي کند و ناخشــنودي ايشان را از ارتکاب گناه درمي يابد. او مي بيند که اولياي الهي از اعمال 

زشت او ناخشنود هستند و او با رفتارش، آنان را از خود ناراحت مي کند. بنابراين از رفتارهاي 

ناپسند گذشته اش توبه مي کند و تصميم مي گيرد که از اين پس، ديگر آنها را مرتکب نشود.

ب( زائران امام حســين7 اين عمل را رفتاري بسيار پسنديده و با اجر مي دانند و افتخار 

زيارت امام حســين7 را بزرگ مي شمارند. ازاين رو با اينکه خود را گناهکار مي دانند، چون 

امام حسين7 را دوست دارند، آن حضرت را زيارت مي کنند. در اين حالت، پديده اي به نام 

ناهماهنگي شــناختي بروز مي کند. برخي زائران امام حسين7، از سويي به رفتار گناه آلود و 

خالف شــرع عادت کرده اند و ترک آن را سخت مي دانند و از سوي ديگر، امام حسين7 و 

زيارت آن حضرت را نيز دوست دارند و مي دانند که با ارتکاب گناه، امام حسين7 را از خود 

ناخشنود مي ســازند. آنان با خود مي گويند: چطور مي توانند زائر امام حسين7 باشند و در 

عين حال، اين گناه را هم مرتکب شوند؟! چگونه مي توانند به امام حسين7 ارادت بورزند؛ 

درحالي که با گناه خود، آن حضرت را ناخشنود مي سازند؟! چگونه ممکن است علي رغم اين 

کار خــالف، خود را در زمره زائران امام حســين7 قلمداد کنند؟! چگونه مي توانند خود را 

پيرو امام حسين7 به حساب آورند؛ درحالي که با انجام گناه، از آن حضرت دور مي شوند؟! 

چگونه... . براي رفع اين ناهماهنگي شــناختي، افــراد دو راه در پيش دارند: ترک گناه، ترک 

زيارت امام حسين7. زيارت امام حسين7، نشان دهنده آن است که افراد اين راه را انتخاب 

کرده اند و مي خواهند گناه نکنند.

5. آموزش اخالص

نيت و انگيزه، در جهت بخشي به اعمال انسان، نقش عمده دارد. اخالص و انجام اعمال به 
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خاطر خدا، به اعمال و نيز به فرد مخِلص ارزش مي دهد. به فرموده امام علي7:

ُطوَبى لَِمنْ  َأْخَلــَص  لِلهِ  َعَمَلهُ  َو ِعْلَمهُ  َو ُحبَُّه َو ُبْغَضُه َو َأْخَذُه َو َتْرَكُه َو َكاَلَمُه َو َصْمَتُه َو 

فِْعَلُه َو َقْوَلُه. )ابن شعبه، 1404، ص91(

خوشا آن که عمل و علمش، دوستي و دشمني اش، انجام دادن و ترک کردنش، 

سخن و سکوتش و کردار و گفتارش فقط براي خدا باشد.

گاهي خدايي ترين کارها، به علت آفتي در نيت خراب و تباه مي شــود؛ مانند نماز شب يا 

انفاق يا جهاد که از روي ريا انجام شود. در مقابل، گاه کارهاي معمولي و دنيايي، اگر به خاطر 

خدا انجام شــود، ارزش مي يابد )محدثــي، 1392، ص 41(. ازاين رو، بايد مواظب نيت ها و 

انگيزه ها بود تا به ريا آلوده نشود؛ چراکه اعمال را از ارزش مي اندازد؛ مثل فضلة موش که اگر 

در ظرف بزرگ غذايي پيدا شــود، همه آن را نجس و غيرقابل استفاده مي کند؛ نبايد گذاشت 

اعمال نيک و عبادات، به فضلة ريا آلوده شود.

يکي از راه هاي مهم فراگيري اخالص، الگو گرفتن از اهل بيت: است. امام حسين7 

در سراســر قيام بزرگش از نهايت اخالص برخوردار بود. مناجات هاي اباعبداهلل الحسين7 

در روز عاشــورا، به خصوص مناجات آن حضرت در قتلگاه، آشکارا اخالص آن حضرت را 

نشــان مي دهد؛ براي مثال، به فرازهايي از مناجات آن حضرت، در ساعات آخر حيات خود، 

توجه مي کنيم:

! ُمَتعالِىَ  اْلَمکانِ ، َعظيمَ  اْلَجَبُروِت، َشــديَد الِمحــاِل، َغنِىٌّ َعِن اْلَخالئِِق، َعريُض  ُهمَّ اللَّ

ْحَمِة، صاِدُق اْلَوْعِد، سابُِغ النِّْعَمِة، َحَسُن اْلَبالِء،  اْلکِْبِرياِء، قاِدٌر َعلى  ما َتشــاُء، َقريُب الرَّ

َقريــٌب إِذا ُدعيَت، ُمحيٌط بِما َخَلْقَت، قابُِل التَّْوَبِة لَِمْن تاَب إَِليَك، قاِدٌر َعلى  ما َأَرْدَت، َو 

ُمْدِرٌك ما َطَلْبَت، َو َشــُکوٌر إِذا ُشــکِْرَت، َو َذُكوٌر إِذا ُذكِْرَت، َأْدُعوَك ُمْحتاجًا، َو َأْرَغُب 

ُل  إَِليَك َفقيرًا، َو َأْفَزُع إَِليَك خائِفًا، َو َأْبکي إَِليَك َمْکُروبًا، َو اْســَتعيُن بَِك َضعيفًا، َو َأَتَوكَّ

َعَليَك كافِيًا.

خدايا! اي بلندجايگاه! بزرگ جبروت! ســخت توانمند ]در كيفر و انتقام[! بي نياز 
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از مخلوقــات! صاحب كبريايي گســترده! بــر هر چه خواهي قــادري! رحمتت 

نزديك! پيمانت درست! داراي نعمت سرشار! باليت نيكو! هرگاه تو را بخوانند، 

نزديكي! بر آفريده ها احاطه داري! توبه پذير توبه كنندگاني! بر هر چه اراده كني، 

توانايي و به هر چه بخواني، مي رســي! چون سپاست گويند، سپاسگزاري و چون 

يادت كنند، يادشان مي كني! حاجتمندانه تو را مي خوانم و نيازمندانه به تو مشتاقم 

و هراسانه به تو پناه مي برم و با حال حزن به درگاه تو مي گريم و ناتوانمندانه از تو 

ياري مي طلبم؛ تنها بر تو توكل مي كنم )مقرم، 1399ق، ص 282(.

اخالص باالي اصحاب امام حسين7 در صحنه کربال به باالترين صورت آشکار است. 

شــخصيت هاي بزرگي مانند زهير بن قين، حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه، جون، سعيد 

ابن عبداهلل حنفي، ابوثمامه صاعدي، حر بن يزيد رياحي و مقدم بر آنها خاندان آن حضرت، 

همچون علي اکبر، ابوالفضل العباس، قاسم و... هر يک به گونه اي درجه باالي اخالص خود 

را در کارزار کربال به نمايش گذاشتند.

زائران اباعبداهلل الحسين7، به هنگام زيارت، اخالص باالي آن حضرت و ياران باوفايش 

را با تمام وجود احساس مي کنند و از ايشان براي امور زندگي خود الگو مي گيرند. آنان متوجه 

اين نکته هســتند که عظمت امام حســين7 و قيام آن حضرت و نيز اثرگذاري آن در طول 

تاريخ، به دليل اخالص ايشــان در اين کار اســت و در نتيجه، هر کار خيري تنها در صورت 

اخالص، ارزش مي يابد و سزاوار اجر و پاداش مي شود.

6. حفظ و تقويت روحيه جهاد و شهادت

جهاد امر مقدسي است که دين اسالم بر آن تأکيد دارد. اگر جهاد و حکم الهي درباره  آن 

نبود، کيان اســالم در معرض خطر قرار مي گرفت. قرآن کريم مؤمنان را به پيکار و جهاد در 

راه خدا تشويق مي کند و مجاهدان راه او را بر سر باز زنندگان از آن برتري داده و فضيلت و 

پاداش بزرگي براي آنان مهيا کرده است؛ آنجا که مي فرمايد:

ُمجاِهــُدوَن ف  َســبيِل 
ْ
رِ َو ال َ وِل الــرَّ

ُ
ُمْؤِمنــنَي َغــرُي أ

ْ
قاِعــُدوَن ِمــَن ال

ْ
}ال يْســَتوِي ال
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قاِعديَن 
ْ
ْنُفِســِهْم َعَ ال

َ
ْموالِِهْم َو أ

َ
ُمجاِهديــَن بِأ

ْ
ــَل اهلل ال ضَّ

َ
ْنُفِســِهْم ف

َ
ْموالِِهــْم َو أ

َ
اهللِ بِأ

ــراً  ْج
َ
ــَن أ قاِعدي

ْ
ــَن َعَ ال ُمجاِهدي

ْ
ــَل اهلل ال ضَّ

َ
ــى  َو ف ُْس ــَد اهلل الْ  َوَع

ًّ
ا

ُ
ــًة َو ك َدرََج

َعظيماً{ )نســاء: 95( 

]هرگز[ افراد باايمانی كه بدون بيماری و ناراحتی، از جهاد بازنشستند، با مجاهدانی 

كه در راه خدا با مال و جان خود جهاد كردند، يكسان نيستند! خداوند، مجاهدانی 

را كه با مال و جــان خود جهاد نمودند، بر قاعدان ]ترك كنندگان جهاد[ برتری 

مهّمی بخشــيده و به هر يك از اين دو گروه ]به نســبت اعمال نيكشان،[ خداوند 

وعده پاداش نيك داده و مجاهدان را بر قاعدان، با پاداش عظيمی برتری بخشيده 

است.

در ســايه   جهاد در راه خداوند، امور دين و دنياي مســلمانان، اصالح، و ســعادت دنيا و 

آخرت نصيب آنان مي شــود. چنانچه مسلمانان به جهاد قيام نکنند، کفر، ظلم و فساد، جامعه 

را فرامي گيرد و ســتمگران و مســتبدان بر زندگي و جامعه مسلمان مسّلط مي شوند و چنين 

امتي هرگز رستگار نمي شود. بقاي عظمت مسلمانان وامدار جهاد است و اگر آنان به اين مهم 

اهتمام نورزند، دشمنان اسالم نقشه هاي شوم و شيطاني خود را به کار مي گيرند و به سرزمين 

آنان حمله مي کنند و تمام امکانات و منابع آنان را به غارت مي برند.

در اســالم، اســوه هاي جهاد در راه خدا کم نيســتند. انســان هاي بزرگي همچون حمزه 

سيدالشهدا، عمار، ابودجانه انصاري، حنظله غســيل المالئکه، مالک اشتر و... از اين گروه اند؛ 

اما اهل بيت عصمت و طهارت: در رأس همه مجاهدان قرار دارند و الگوي همه انســان ها 

هستند. رسول خدا9، اميرالمؤمنين7، امام حسن7 و امام حسين7 ـ که در موقعيت مبارزه 

مســلحانه با دشمنان قرار گرفتند ـ هيچ گاه در اين کار سستي نورزيدند و با همت و صالبت 

تمام اقدام کردند. در اين ميان، قيام و جهاد و شهادت امام حسين7 جايگاه برجسته اي دارد.

به يقين، امام حسين7 نمونه اعالي جهاد در راه خداست. مصيبت هايي که آن حضرت 

در جهاد در راه خدا ديد، براي هيچ کس رخ نداده است؛ چنان که در زيارت عاشورا مي خوانيم: 
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َماَواِت. )شهيد اول،  َماَواِت َعَلى َجِميِع َأْهِل السَّ َو َجلَّْت َو َعُظَمْت ُمِصيَبُتَك فِي السَّ

1410، ص 179(

و بزرگ و عظيم است مصيبت تو در آسمان ها بر همه اهل آسمان ها. 

بديــن ترتيب، در لزوم آمادگي براي قيام و جهاد در راه خدا هيچ عذري براي افراد باقي 

نمانده است.

زيارت امام حســين7 يادآور مجاهدت، شجاعت و ازجان گذشتگي آن حضرت است 

و زائران ايشــان، به طور طبيعي مي آموزند که مجاهــدت در راه خدا آن قدر ارزش دارد که 

شخصيت عظيمي همانند حســين بن علي8 نيز پاي به اين راه مي نهد و تمام سختي هاي 

آن را به جان مي خرد، ياد مي گيرند که در صورت کوتاهي در انجام وظيفه از ترس جان، در 

پيشگاه الهي عذري ندارند و بازخواست خواهند شد.

بدين ترتيب، زيارت امام حسين7 فرهنگ جهاد در راه خدا را در جامعه نشر مي دهد و 

روحيه مجاهدت و شهادت طلبي را در افراد تقويت مي کند.

7. آموزش مساوات و برابري 

اصل مســاوات و برابري نخســتين پايه نظام اجتماعي اسالم اســت. انسان ها خصائص 

مشترکي دارند که باعث مي شود در جامعه حقوق برابري داشته باشند:

اواًل، انســان ها از هر نژاد و با هر نوع خصيصه مادي و معنوي،  از دو انســان )مرد و زن( 

آفريده شده اند.

ــَق ِمْنهــا َزوَْجهــا َو بَــثَّ ِمْنُهمــا رِجــاالً 
َ
َقُكــْم ِمــْن َنْفــٍس واِحــَدٍة َو َخل

َ
ي َخل

َّ
}ال

ثــرياً َو نِســاًء{ )نســاء: 1(
َ
ك

 همان كســی كه همه شــما را از يك انسان آفريد و همسر او را ]نيز[ از جنس او 

خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانی ]در روی زمين[ منتشر ساخت.

ثانيًا، گرچه انســان ها بخشي از شــخصيت خود را از عواملي مي گيرند که در زندگي و 

جامعه آنها نقش ايفا مي کنند، ولي بخش ديگري از شخصيت انسان هاـ  که حائز اهميت ويژه 
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اســت ـ در فطرت و سرشت مشترک آنها ريشه دارد و همه انسان ها اين سرمايه عظيم را از 

خدا گرفته اند.

انســان ها شخصيت و سرشت فطري را، پيش از آنکه شخصيت اکتسابي به دست آورند، 

داشــته اند و همه انسان ها در اين ويژگي مشترکند. گرچه تفاوت بينش ها و اختالف عقيده ها 

ميان انســان ها فاصله انداخته و باعث گروه بندي هاي زيادي در جامعه آنها شــده است، ولي 

َن 
َ
اين گونه فاصله ها هرگز انسان ها را از طبيعت همگون انساني خارج نساخته است: }َو َما اك

ُفواْ{؛ »]در آغاز[ همه مردم اّمت واحدي بودند؛ ســپس اختالف كردند«. 
َ
اْخَتل

َ
ًة وَاِحَدةً ف مَّ

ُ
 أ

َّ
ـاُس إاِل انلَـّ

)يونس: 19(

بدين ترتيب، يکي از اصول مســّلم و پراهميت اســالم در روابط اجتماعي آدميان، اصل 

مســاوات و برابري اســت. همه انســان ها، با هر نژاد، زبان، رنگ و مليتي، در انسان بودن با 

يکديگر برابرند و هيچ يک بر ديگري برتري ندارد. به فرموده رســول خدا9، »َالنَّاُس َكَأْسنَاِن 

اْلُمْشِط َسَواء«؛ »مردم مانند دندانه هاي شانه با هم برابرند« )شيخ صدوق، 1413، ج4، ص 379(.

بر اســاس اين اصل مهم اسالمی، مسلمانان، از هر نژاد و هر قبيله و دارای هر زبان و هر 

سن و سال، با يكديگر برادرند؛ هر چند يكی در شرق زندگی كند و ديگری در غرب. اسالم 

تمام مسلمان ها را يك خانواده مي داند و همه را خواهر و برادر يكديگر خطاب مي کند: }إِنََّما 

ُمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة{، )حجرات: 10( نه تنها در لفظ و در شعار، كه در عمل و تعهدهاي متقابل نيز 
ْ
ال

همه خواهر و برادرند )مکارم شيرازي، 1374، ج22، ص172(.

رسول خدا9 در توصيه هايشان به امير مؤمنان علي7 مي فرمايد:

ْساَلِم َنْخَوَة اْلَجاِهلِيِة َو َتَفاُخَرَها بِآَبائَِها َأاَل إِنَّ  يا َعلِي إِنَّ اللَه َتَباَرَك َو َتَعاَلى َقْد َأْذَهَب بِاإْلِ

النَّاَس ِمْن آَدَم َو آَدمَ  ِمنْ  ُتَراٍب  َو َأْكَرَمُهْم ِعنَْد اللِه َأْتَقاُهْم.

يا علي! همانا خداوند متعال با اســالم غرور و تفاخر به پدران در دوران جاهليت را 

از بين برد؛ همانا مردم از نسل آدم هستند و آدم از خاک آفريده شد و گرامي ترين 

انسان ها نزد خداوند، پرهيزگارترين آنهاست )شيخ صدوق، 1413، ج4، ص363(.
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با اين حال، گاه ممکن است روحيه خودبرتربيني، برخي افراد را به سوي عدم تمکين در 

مقابل اين آموزه اسالمي سوق دهد. در اين حالت، آنان، با ديده حقارت به ديگران نگاه مي کنند 

و بــه دليل برخورداري از برخي مزاياـ  مانند ثروت، هوش، زيبايي و تحصيالت بيشــترـ  به 

ديگران فخر مي فروشند. اسالم، اين اخالق را ناپسند مي داند و چنين رفتاري را اجازه نمي دهد. 

يکي از فوايد زيارت امام حســين7، حفظ و تقويت فرهنگ مساوات ميان افراد جامعه 

اســت. در واقعه عاشورا، افرادي از همه اقشار حضور داشــتند؛ هم بزرگ زادگاني همچون 

حضــرت ابوالفضل و علي اکبر8 حاضر بودند و هم غالم ســيه چرده اي همچون »جون«، 

غالم ابوذر غفاري؛ امام حســين7 هم بر بالين علي اکبر حاضر شدند و هم بر بالين »جون« 

)مجلســي، 1403، ج 45، ص 23(. زائر اباعبداهلل الحســين7 در کنار مرقد مطهر ايشان، به 

اصحاب آن حضرت، از حضرت ابوالفضل العباس گرفته تا جون، با عبارت »السالم عليکم يا 

انصار ابي عبداهلل الحسين7« سالم مي دهد.

در کنار مرقد مطهر امام حسين7، همه اقشار جامعه در کنار هم، بدون توجه به ويژگي هاي 

 ظاهري و اســباب تفاوت اجتماعي، آن حضرت را زيارت مي کنند. همه افراد از همه اقشــار 

ـ  اعم از زن و مرد، فقير و ثروتمند، کارمند و کشاورز و بازاري، باسواد و بي سوادـ  در زيارت 

سيدالشــهداء7 شــرکت مي کنند. در اين عمل، هيچ کس خود را برتر يا پايين تر از ديگري 

نمي شمارد. همه در کنار هم به زيارت مي پردازند. نه ثروتمند خود را برتر مي داند و نه فقير، 

خود را پايين تر از ديگران مي شمارد. ازاين رو زيارت به يک قشر خاص اختصاص ندارد. همه 

آنان به دنبال کســب نورانيت و اجر و ثواب اخروي، با زيارت اباعبداهلل الحسين7، هستند 

و در اين راه ســر از پا نمي شناســند. آنان مي دانند که هرگونه احساس خودبرتربيني، زيارت 

سيدالشهداء7 را بي ارزش مي سازد.

بدين ترتيب، زيارت امام حســين7 به همه درس مســاوات و برابري مي آموزد و اين 

فرهنگ را در جامعه، نشر مي دهد تا افراد نه خود را برتر از ديگري بدانند و نه ديگري را از 

خود باالتر شمارند.
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