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نقد و نظر
دكتر محمدعلي رجبي دواني:

«ادبيات» تجليگاه
اصلی هنر انقالب
اسالمی است
مونا رحیمی

به مناسبت والدت
حضرت فاطمه زهرا(س)

 21فروردي�ن را كه مصادف
ب�ا ش�هادت س�ید مرتض�ي
آوين�ي ،س�ید ش�هیدان اهل
قلم ،اس�ت را روز «هنر انقالب
اسلامي» نامگ�ذاري كردهاند.
دكت�ر محمدعلي رجبي دواني،
پژوهش�گر هنر و عض�و هيأت
علمي دانش�كده هنر دانشگاه
شاهد ،اصلیترین تجليگاه هنر
انقلاب اسلامي را «ادبيات»
معرفی میکند و معتقد اس�ت
علت اين ام�ر ،اولويت تاريخي
كالم ب�ر تصوي�ر در فرهن�گ
ايراني و اسالمي است.
***

دكتر محمدعلي رجبي دواني ،در
تعريف خود از هنر انقالب اسالمي،
آن را برآمده از آرمانهاي انقالب و
اسالم دانست و درباره تجلی آن در
انواع هنر به خبرنگار «ايران» گفت:
«هر چند سطحي از تفكر حاكم در
هنر انق�لاب كمابيش در تمام انواع
هنر موجود اس��ت ،اما در «ش��عر»
و «كالم» نم��ود بارزت��ري دارد .از
آنجا كه جامعه ما اغلب بافتي ادبي
داشته و از قديم «كالم» در فرهنگ
ايراني و اس�لامي مرتبهاي واالتر از
«زبان تصوير» داشتهاس��ت ،ادبيات
و ش��عر در اين ميان جايگاه خاصي
را ب��ه خود اختصاص داد ه اس��ت تا
آنجا كه ميتوان آن را از اصلیترین
تجليگاههاي هنر انقالب اس�لامی
تلقي كرد».
از اي��ن رو ،به باور او هنر انقالب
اسالمي نخس��ت در شعر و ادبيات
و ب��ه تب��ع آن در هنره��اي ديگر
ب��ه نقشآفرين��ي ميپ��ردازد .وي
دراينباره افزود« :سينماي ما بيشتر
سينماي كالمي است تا تصويري و
آن بخشي از س��ينما و تئاتر موفق
عمل ميكنند كه كالم در آن مؤثر
باشد .اين ويژگي در ساير شاخههاي
هنري نيز متبلور است به گونهاي در
موسيقي ما كه الگويي آوازي دارد،
ساز در خدمت اجراي درست كالم
به كار گرفت ه ميش��ود و در نقاشي
قديم ايران همواره تصويرها با شعر
و مت��ن عجين ش��دهاند ت��ا تصوير
بس��تري ب��راي درك معن��اي متن
شود .از اين جهت ،شعر و ادبيات را
ميتوان طاليهدار شاخههاي هنري
در هنر انقالب اسالمي تلقي كرد».
همچنين دواني با اشاره به اينكه
تمامي مؤلفههاي انقالب اس�لامي
در هن��ر انقالب اس�لامي نی��ز باید
متجلي باش��د ،گف��ت« :مؤلفههاي
انقالباسالمي چيزي جز آرمانهاي
يك جامعه اسالمي نيست ».از اين
رو ،براي��ن باور اس��ت ك��ه ميتوان
چارچ��وب هنر انقالب اس�لامي را
در دو دس��تور «امر ب��ه معروف» و
«نهي از منكر» كه پيوسته از سوي
حضرت امام خمين��ي(ره) و رهبر
معظم انقالب مورد تأكيد بوده است،
خالصه كرد .براين اساس ،به اعتقاد
دواني «نهي از منكر» اصرار هنرمند
بر افشا و زدودن پليديهاي موجود
در جهان و «امر به معروف» دعوت
او به پاكيها و نيكيها است.
وي در ادام��ه تصری��ح ک��رد:
«امام(ره) و رهبر معظم انقالب نيز
در اين راستا ،بر اثر هنري به عنوان
جهادي في سبيلاهلل تأكيد داشته
و بر هنرمندان الزم دانستند تا هنر
را به هر صورت و وس��يلهاي در اين
مسير به كار گيرند و از آن با عنوان
يك تكليف شرعي براي هنرمندان
ياد كردند».
دوانی در پاسخ به این پرسش که
چه ویژگیای هنر انقالب اسالمی را
از دیگر س��بکهای هن��ری متمایز
میکند ،به خبرنگار «ایران» گفت:
«آنچه هنر انقالب اسالمي را متمايز
ميكن��د همي��ن رويك��رد دوگانه
هنرمند يعني افش��اگري از جنايات
و دعوت به سوي جريانهاي اصيل
است .در واقع امر به معروف و نهی
از منکر ب��ن مایه اصلی هنر انقالب
اسالمی به شمار میرود».
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استاد حوزه و دانشگاه

امسال شاهد والدت كوثر نور در آغازين ماه فصل
بهار هس�تيم .به مناس�بت اين همزمان�ي ميتوان از
قراب�ت دو مقول�ه «بهار» و «حكمت فاطمي» س�خن
گفت .مؤلف اين مقاله س�عي دارد با چنين رويكردي
به «مقامات انس�اني در حكمت فاطمي» بپردازد و در
خالل آن پاس�خي براي اين پرسشها بيابد؛ واقعيت
دي�ن و از جمله س�خنان حكمتمح�ور دختر پيامبر
اسلام ،حض�رت فاطمه زه�را سلام اهلل عليها ،چه
انتظاري از بش�ر دارند؟ و به طور كلي دين بناست از
انسان چه نقيصه و كاستياي را جبران کند؟
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به��ار ب��ا خ��ود ويژگيهاي��ي را به هم��راه دارد
و پيامه��اي زن��دهاي را بوي��ژه در بع��د معرفت به
آدميان ميآموزد .از جمله خصوصيات آش��كار بهار
 – 1تح��ول – 2 ،تعدي��ل و  – 3ط��راوت و تازگي
و پوياي��ي اس��ت .اتفاق��اً آنچه به عن��وان مجموعه
خواس��تههاي رهب��ران الهي و انس��انهاي كامل از
جمله حضرت زهرا سالم اهلل عليها از انسانها مطرح
ميشود ،همين امور است ،اما در انديشه و اخالق و
عمل آدميان .اينك اندكي به شرح اين موضوع طي
چند محور ميپردازيم:
رسالت دين و انتظار آن از بشر
رس��الت هم��ه ادي��ان آس��ماني البت��ه آنها كه
دستخوش تحريف نشده و صحيح و سالم به دست
بش��ر رس��يدهاند و مأموريت همه رهب��ران الهي و
مربيان كامل اين بوده اس��ت كه بش��ر را از شرايط
فكري و فرهنگي اجتماع��ي موجودش به وضعيت
بهتري تحول بخشد و او را از هرگونه افراط و تفريط
نظري حفظ کرده و تعديلش کنند و حيات حقيقي
و پويايي در زندگي به معناي جامع آن را برايش به
ارمغان آورند.
قب��ل از توضيح اي��ن مطلب كه اين رس��الت و
مأموري��ت در چه محورهايي انج��ام ميگيرد ،الزم
است به يك پرسش پاسخ داده شود و آن اينكه «آيا
عقل و خردي كه موهبت الهي به انسانها است براي
رسيدن به اين مقصد اعلي كافي نيست؟»
در پاسخ بايد گفت واقعيت اين است كه عقل و
خرد انس��ان با لوازمي كه دارد كه از جمله آن حس
كاوش و پرسش��گري است براي بش��ر الزم بوده اما
ب��ه هيچ وجه او را در رس��اندن به اين مقصد ،كافي
نبوده و نيست.
انسان از چهار نوع آگاهي كلي برخوردار است1 :
– آگاهي حسي – 2آگاهي عقلي  – 3آگاهي عرفاني
 – 4آگاهي وحياني .هر كدام از اين آگاهيها از نظر
س��طح ارزش و افق ديدي كه براي بشر ميگشايند
متفاوتن��د و هر ي��ك از ديگري باالتر اس��ت؛ يعني
«آگاهي عقلي» از حسي باالتر و «عرفاني» از عقلي
باالتر و عميقتر و «آگاهي وحياني» از همه باالتر و
وسيعتر و عميقتر است.
باري ،عقل در بعد نظر و عمل ،ادراكات مستقلي
ب��راي خود دارد .اما آنچه عق��ل درك ميكند كلي
اس��ت و از درك جزئيات حقاي��ق مربوط به حيات
انسان ناتوان است .از جمله مواردي كه عقل به طور
مس��تقل توان و قدرت درك آن را دارد حسن عدل
و قبح ظلم است .عقل و خرد آدمي به طور مستقل
حس��ن و ضرورت عدل و عدال��ت را درك ميكند
و قبح و زش��تي ظلم را بخوب��ي درمييابد و نياز به
تفهيم از س��وي نهاد بيروني دين ندارد ،بلكه آنچه
در مجموعه اديان الهي آمدهاست در باب ضرورت و
ستايش عدالت و مذمت ظلم و ستم همه در حقيقت
تصويب ادراكات عقل و تفصيل و شرح آن است.
از همين رو ،همه آدميان آزاده در دوست داشتن
انسانهاي كامل چه زنان بزرگي مانند حضرت زهرا
س�لام اهلل عليهما و چه مردان بزرگ تاريخ شريك
هس��تند .همه انس��انها چه در گذشته و چه حال،
شخصيتي چون عليابنابيطالب (ع) را كه پيشواي
ب��زرگ عدالت و مجموعه صفات زيباي انس��اني از
حكم��ت ،علم ،عطوفت ،انس��ان دوس��تي ،عرفان و
خداپرستي است ،دوس��ت ميدارند و اين احساس
انسانها نسبت به علي عليه السالم تاريخپذير نيست.
و در نقطه مقابل همه انسانهاي آزاده تاريخ از فردي
سفاک به عنوان جرثومه پليد و تبهكار روزگار متنفر
ب��وده و خواهند بود و اي��ن قاعده عقلي و فطري در
همه انسانها نسبت به تمام شخصيتهاي مثبت و
عناصر ضدانساني ،ساري و جاري است .و نيز قانون
عليت و اينكه تصادف در پيدايش عالم محال است
ي��ك قاعده عقلي اس��ت ،عقل در اين ح��د ،توان و
قدرت درك دارد.
اينكه عالم مبدأي��ي دارد جاي ترديد براي عقل
و فطرت انس��انها نيست .اما اينكه بشر چگونه بايد
با آن مبدأ ارتباط برقرار كند و وظيفه او در راستاي
تحول و پيشرفت معنوي چيس��ت تا خود را به آن
مبدأ كمال برساند ،از قدرت و توان عقل خارج است.
اينجا است كه دين و شريعت در بعد نظر و عمل به
كمك انسان ميشتابد.
آنچه اش��اره شد از تحولبخش��ي انسانها ،توان
اديان و معارف وحياني در تعديل انس��ان از افراط و
تفريط و حفظ زندگي او ،نش��اط و شادابي كه بايد
داش��ته باش��د ،از همين نقطه آشناسازي آدميان با
مبدأ هستيبخش آغاز ميشود.
نقطه زيربناي همهانديش��ههاي ناب بش��ري و
گوهره��اي حكم��ت الهي كه تم��ام دغدغه انبياي
عظام و ائمه اطهار بودهاس��ت اين اس��ت كه انسان
ب��ه طور عميق مبدأ هس��تيبخش عال��م را با تمام
كماالت آن بشناس��د .انتظار ادي��ان و از جمله دين
اسالم و پيش��وايان معصوم آن همين است .توحيد
نه فقط در حد علم حس��ي ي��ا فقط تصديق عقلي
بلكه در عاليترين مرتبه شهود قلبي ،خواست اديان
الهي بودهاس��ت .و تمام پيشوايان از همه فرصتها
بهرهگرفتهاند تا بشر را از آشنايي ابتدايي كه با عقل و
فطرت خود نسبت به مبدأ هستيبخش پيدا ميكند
به مرحله ش��هود و باور قلبي نسبت به آن حقيقت
مطلق و جامع همه كماالت برسانند.
از همين رو ،مش��اهده ميكني��م كه در خطبه
تاريخي حضرت زهرا س�لام اهلل عليها كه به حسب
ظاهر براي اس��تيضاح حكومت وقت در يك مسأله
حقوق��ي ب��ه نام ف��دك اي��راد شدهاس��ت از جمله
محورهاي اصلي اين خطبه تشريح و تفسير فلسفه
دين از توحيد و نبوت و نيز فلسفه شريعت از احكام
و فوائد آن ميباشد.
در فرازي از خطبه حضرت زهرا سالم اهلل عليها
چنين آمدهاست؛
و اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شريك له ،كلمه
جعل االخالص تأويلها و ضمن القلوب موصولها و انار
في التفكر معقولها الممتنع من االبصار رؤيته و من
االلسن صفته و من االوهام كيفيته .ابتدع االشياء ال
من ش��ئ كان قبله و انشأها بال احتذاء امثلة امتثلها.
كونها بقدرته و ذرأها بمشيته من غير جاجة منه الي
تكوينها و ال فائده في تصويرها اال تثبيتاً لحكمته و
تنبيهاً علي طاعته و اظهاراً لقدرته و تعبداً لبريته و
اعزاراً لدعوته.
«و گواهي ميدهم كه معبودي جز خدا نيست،
خ��داي يگانهاي كه ش��ريكي براي او وج��ود ندارد.
ش��هادت به يگانگي خدا كلمهاي است كه خداوند
تأوي��ل و نتيجه آن را اخالص در اعم��ال قرار داد و
معن��اي آن را در دلها ج��اي داد و مفهوم آن را در
انديش��ه روش��ن گردانيد .خدايي كه رؤيت او براي
ديدگان ،و توصيف او براي زبانها و درك چگونگي
او براي عقلها محال اس��ت .اش��يا را نوآفريني كرد
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نقطه زيربناي همهانديشههاي
ن�اب بش�ري و گوهره�اي
حكمت الهي ك�ه تمام دغدغه انبياي
عظ�ام و ائم�ه اطهار بودهاس�ت اين
اس�ت كه انس�ان به طور عميق مبدأ
هستيبخش عالم را با تمام كماالت
آن بشناس�د .انتظار ادي�ان و از جمله
دين اسلام و پيش�وايان معصوم آن
همي�ن اس�ت .توحيد نه فق�ط در حد
علم حسي يا فقط تصديق عقلي بلكه
در عاليتري�ن مرتب�ه ش�هود قلب�ي،
خواس�ت ادي�ان الهي بودهاس�ت .از
جمله محورهاي اصلي خطبه تاریخی
حضرت زهرا سالماهلل علیها تشريح
و تفسير فلسفه دين از توحيد و نبوت
و نيز فلسفه شريعت از احكام و فوائد
آن ميباشد

بدون آنكه از روي چيزي بيافريند و آنها را ايجاد كرد
بيآنكه از روي چيزهاي مش��ابه نمونهبرداري كرده
باشد ،بلكه به قدرت خود ،موجودات را ايجاد كرد و
به مشيت خود ،خلق نمود بدون اينكه به ايجاد آنها
نيازي داشتهباشد يا صورتنگاري آنها سودي براي
او داشتهباش��د ،بلكه تنها براي اين جهت آفريد كه
حكم��ت و فرزانگي خود را اثبات نمايد و بندگان را
براي اطاعت از خود آگاهي دهد و قدرتش را آشكار
سازد و مردم را بهبندگي رهنمون كند و دعوت خود
را تقويت و تثبيت نمايد.
توضي��ح و تش��ريح اي��ن كلمات كه س��طح آن
بهطور قطع از افق بش��ر عادي خارج است و از سنخ
آگاهيهاي نوع چهارم يعني «آگاهيهاي وحياني»
است ،در خور يك رساله مستقل است.
به نظر ميرسد از جمله مسائلي كه شايسته طرح
در تفسير اين بخش از خطبه حضرت زهرا سالم اهلل
عليها اس��ت و برخي از آنها از غوامض انديش��ههاي
فلسفي محسوب ميشود ،اينها است:
ال�ف :كيفيت و ان��دازه درك بش��ر از حقيقت
مطلقي به نام «خدا» چگونه و چقدر است؟
ب :كيفيت صدور اشيا از خدا چگونه است؟ آيا به
نحو «تجافي» است يا «تجلي»؟
ج :فلسفه آفرينش نميتواند نياز «فاعل» يعني
خدا باشد ،پس فلسفه آفرينش چيست؟
به طور اختصار اشاره ميكنيم ،بشر فقط در حد
اسماء و صفات ميتواند خدا را بشناسد .هيچ بشري
ق��درت احاطه بر ذات خدا را ندارد .البته ش��ناخت
خدا در حد اسماء و صفات نيز متفاوت است و مبدأ
پيدايش منازل و مقامات انس��اني و كماالت آن نيز
همينجا است.
آنان كه از مرحل��ه «آگاهي وحياني» محروماند
عاليتري��ن درج��ه معرفت اس��ماء و صف��ات الهي
«آگاهي عرفاني» است و «آگاهي حسي و عقلي» در
رتبه قبل از آن محسوب ميشود .به قول حافظ:
عارف از پرتو ميراز نهاني دانست گوهر هر كس
از اين لعل تواني دانست
شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس
كه نه هر كو ورقي خواند معاني دانست
اي كه از دفتر عقل آيت عشقآموزي
ترسم اين نكته به تحقيق نهاني دانست
منظ��ور حافظ از «مجموع��ه گل» در اين ابيات
همان ذات مس��تجمع جميع كماالت است؛ يعني
خداوند متعال.
اما در مورد كيفيت صدور عالم از خدا به اش��اره
ميتوان گفت؛ خداوند به نحو «تجلي» جهان و عالم
و آدم را آفريده اس��ت نه «تجاف��ي» .تجافي كه به
معناي «جداشدن» اس��ت مانند اين است كه شما
مقداري پول در جيب خود داريد آن را به ش��خص
فقيري ميدهيد .تا وقتي كه آن پول در جيب شما
است در جيب فقير نيست و وقتي در جيب فقير قرار
گرفت در جيب شما نيست .اما تجلي مانند مطلبي
است كه استاد به ش��اگرد خود ميآموزد؛ اينگونه
نيس��ت كه آن مطالب از ذهن استاد به ذهن شاگرد
انتق��ال مكاني پيدا كند و پس از اس��تقرار در ذهن
شاگرد در ذهن استاد نباشد ،بلكه استاد با توضيحات
و آموزش خود ،ذهن ش��اگرد را مستعد ميكند كه
آن مطالب علمي كه در ذهن اس��تاد است در ذهن
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شاگرد نيز تجلي يابد .كيفيت صدور عالم از خداوند
به نحو «تجلي» است نه «تجافي» .عالم با تمام طول
و عرضش تجلي قدرت خداوند است.
اما مس��أله سوم اين اس��ت كه خداوند يقيناً به
آفرينش جهان نيازي نداش��ته است كه با آفرينش
جهان ،ني��از خويش را برطرف نمايد ،بلكه جهان را
آفريده اس��ت تا كمال خويش را آشكار نمايد و اين،
كمال او در مرحله فعل است .نيافريدن در حالي كه
قدرت آفريدن داشتهاس��ت نوعي بخل براي ساحت
مقدس خداوند محسوب ميشد ه است .اما آفريدن
و فيضبخش��ي ،خود كمال و تجلي ذات مستجمع
جميع كم��االت بودهاس��ت .عالوه ب��ر اينكه فايده
مترتب بر اين فيضبخشي بر اين بوده است غير خود
را يعني عالم و آدم را به كمال ميرس��اند .اين است
فلس��فه آفرينش كه از اين بخش از خطبه حضرت
زهرا سالم اهلل عليها فهم ميشود.
تجلي اجتماعي و انساني انديشه توحيدي
انديشه و شهود عرفاني توحيد و يكتاپرستي اگر
به معناي كامل آن در انسان تحقق يابد و او را متحول
و تعدي��ل كند و طراوت روحي بخش��د ،بيترديد از
انسان «حقيقتي» خواهد ساخت كه تعهد ،بيداري
انساني ،مس��ئوليت و زمانشناسي و درك دردهاي
انس��انهاي ديگر بويژه انسانهاي محروم و نيازمند
حمايت ،از لوازم عيني و عملي آن به شمار ميآيد.
و آنچه اش��اره شد به طور وضوح در خطبه تاريخي
حضرت زهرا س�لام اهلل عليها ديده ميشود .در اين
مجال فقط به چند عنوان از آن اشاره ميشود:
 – 1دفاع منطقي از حق :قصه فدك در سخنان
دختر پيامبر صلوات اهلل عليهما فقط يك نماد و سوژه
است .مهم ،اين آموزه توحيدي و انساني و اجتماعي
اس��ت كه هر انس��اني به مقتضاي فطرت و عقل و
تعهد توحيدي خويش بيتف��اوت نماند و بموقع با
منطق محكم از آنچه واقعيت و حق است آن هم به
دليل واقعيت و حق بودنش ،به دفاع برخيزد .در اين
خطابه تاريخي ،حضرت زهرا سالماهلل عليها بخوبي
ميآموزد كه يك انس��ان متعهد ديندار با اس��تفاده
از منط��ق فطري دين چگون��ه ميتواند حق خود و
ديگران را بموقع بستاند.
يكي از عاليترين نمونههاي نقد و مناظره آزاد،
همين خطبه تاريخي حضرت فاطمه سالم اهلل عليها
است .يكي از محورهايي كه بايد از آن در جاي خود
به تفصيل سخن گفت استفاده از آيات قرآن در جاي
جاي اين خطبه است.
اي��ن حركت دختر پيامبر صل��ي اهلل عليه و آله
به همه ميآموزد كه هرانس��اني در هر جامعه حق
پرس��ش و اعتراض منطقي دارد و آنكس كه مورد
پرس��ش و اعتراض منطقي قرار ميگيرد موظف به
پاسخگويي است .چون پرسش اگر جدي و اعتراض
اگر منطقي باشد قطعاً داراي پاسخ منطقي خواهد
بود؛ و آن حضرت آموخت كه حق هم گرفتني است
و هم دادني.
 -2درد انس��اني داش��تن :حضرت صديقه اطهر
س�لام اهلل عليها در البهالی خطبه خود وقتي كه به
شخصيت پدر بزرگوارش اشاره ميكند و به امتيازات
او ميپردازد اين آيه ش��ريفه را قرائت ميكند كه در
وصف شخصيت حضرت رسول صلي اهلل عليه و آله
آمده است:
لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم
حريص عليكم بالمومنين رئوف رحيم(توبه)128 /
يعني پيامبري به سوي شما آمد كه از ميان خود
شماست .سختي و رنجي كه بر شما وارد شود براي
او سخت و ناگوار است .به هدايت شما شديداً حريص
است و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است.
بايد توجه نمود كه در مورد حضرت رسول خدا
صلي اهلل عليه و آله خبردهنده ،خود خداوند است.
خداوند درباره پيامبر اكرم(ص) چنين خبر دادهاست
كه س��ختي و رنج ش��ما رنج اوست .و اين فقط يك
تع��ارف اجتماع��ي نيس��ت ،و جالب اينك��ه درباره
پيامبرش در باب ش��فقت بر هدايت مردم تعبير به
«حريصبودن» ميفرمايد .حرص در مسائل مادي از
خصال مذموم است اما حرص بر هدايت و دستگيري
انس��انها در فكر و انديش��ه و همراهي نمودن آنان
براي نيل به مدارج عالي انساني از بهترين كماالتي
اس��ت كه خداوند پيامبرش را با آن ميس��تايد و به
رأف��ت و رحمت به عنوان صفات برجس��ته متصف
مينمايد.
 -3انس��ان و اصالت روح :از شخصيت و سخنان
حض��رت زهرا س�لام اهلل عليه��ا و ني��ز آموزههاي
توحيدي اديان الهي به صراحت استفاده ميشود كه
آنچه محور كمال و تحول و زندگي معقول انس��اني
اس��ت «روح و نفس انساني» اوست و در نتيجه بين
زن و م��رد ذرهاي تفاوت وجود ندارد .انس��ان با روح
خود به سوي پروردگار خويش با نيايش و پرستش
و خدمتش پر ميكش��د و اين راه براي آزاد مردان و
آزاد زنان همچنان باز و گشوده است.
 – 4تربي��ت توحيدي :بيترديد عنصر وراثت در
نظام تكويني و اجتماعي شخصيت انسان از عناصر
مهم و تعيين كننده اس��ت .در حقيقت ش��خصيت
و صفحه ذهن و جان انس��ان بس��ان زمين خالياي
اس��ت كه هركس آن را مورد بهرهبرداري قرار دهد
مالك آن خواهد ش��د .بخش بسيار مهمي از تفاوت
شخصيتهاي بزرگ تاريخ به اين عنصر برميگردد.
در پايان اين گفتار به يك ش��اهد تاريخي اشاره
ميكنيم .وقتي كه در كربال ساالر شهيدان حسين
ابن علي عليهالسالم را مخير كردند يا بيعت با يزيد را
انتخاب كند يا به ميدان مرگ و شهادت پايگذارد،
آن حضرت با اش��اره به اينكه من تربيتشده دامن
زه��را و دس��ت مبارك علي عليهالس�لام هس��تم،
معلوم است كه حس��ين عليه السالم كداميك را بر
ميگزيند.
نتيجه قطعي و قه��ري آن تربيت توحيدي اين
است كه حسين عليهالسالم ذلت بيعت با يزيد را رها
كردهاست و راه شهادت را بر ميگزيند:
اال و ان الدع��ي ابن الدعي ق��د ركز بين اثنتين
بين الس��له و الذله و هيهات منا الذلهيابي اهلل ذالك
لنا و رس��وله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت و
نف��وس ابية و نفوس حمية من عن نؤثر طاعة اللئام
علي مصارع الكرام.
آگاه باش��يد عنصري پليد فرزن��د ديگر مرا بين
مرگ و ذلت مخير نمودهاست ذلت از خاندان ما به
دور است خدا و پيامبر و نيز مؤمنان و دامنهاي پاك
و نفسهاي غيور و عزيز از ما نميپذيرند كه قتلگاه را
رها نموده و دست بيعت ذليالنه با يزيد بدهيم.
به قول اقبال:
سيرت فرزندها از امهات
جوهر صدق و صفا از امهات
در نواي زندگي سوز حسين اهل حق حريت آموز
حسين

