حضــرت علــی اکبــر فرزنــد
امــام حســین علیهمــا الســام
در بیــن ســال هــای  33تــا 35
ه از مــادری بــه نــام لیــا دختر
مــره در شــهر مدینــه
ابــی
ّ
چشــم بــه جهــان گشــود .وی
در مکتــب انســان ســاز پــدر
شــیوه هــای صحیــح دفــاع از
مکتــب و اطاعــت از امامــت و
حمایــت از آرمان هــای مقدس
آن را آموخت .او در روز عاشــورا
اولیــن نفــر از بنــی هاشــم بــود
کــه پــس از مبــارزه جانانــه
جــام شــهادت ســر کشــید.
روز میــاد حضــرت علــی اکبــر
علیــه الســام بــه روز جــوان
نامگــذاری شــده اســت

ویژه نامه روز جوان

مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند

شناسنامه حضرت علی اکبر علیه السالم
حضــرت علــی اکبــر (ع) فرزنــد بــزرگ امــام حســین
در ســال  33هجــری قمــری در مدینــه دیــده بــه
جهــان گشــود.
مــادر بزرگــوار وی لیــا دختــر ابــی مــره اســت .لیــا
بــرای امــام حســین پســری آورد ،رشــید ،دلیــر،
زیبــا ،شــبیه تریــن کــس بــه رســول خــدا ،رویــش
روی رســول ،گفتگویــش گفتگــوی رســول خــدا ،
هــر کســی کــه آرزوی دیــدار رســول خــدا را داشــت
بــر چهــره پســر لیــا مــی نگریســت ،تــا آنجــا کــه
پــدر بزرگــوارش مــی فرمایــد «هــرگاه مشــتاق دیــدار
پیامبــر مــی شــدیم بــه چهــره او مــی نگریســتیم»؛ به

همیــن جهــت روز عاشــورا وقتــی اذن میــدان طلبیــد
و عــازم جبهــه پیــکار شــد ،امــام حســین چهــره بــه
آســمان گرفــت و گفــت «اللهــم اشــهد علــی هــؤالء
القــوم فقــد بــرز الیهــم غــام اشــبه النــاس برســولک
محمــد خلقــا و خلقــا و منطقــا و کنــا اذا اشــتقنا الــی
رؤیــة نبیــک نظرنــا الیــه.»...
حضــرت علــی اکبــر علیــه الســام اولیــن شــهید
عاشــورا از بنــی هاشــم بــود .شــجاعت و دالوری
حضــرت علــی اکبــر و رزم آوری و بصیــرت دینــی و
سیاســی او ،در ســفر کربــا بــه ویــژه در روز عاشــورا
تجلــی کــرد .ســخنان و فداکاریهــای وی نیــز بــه
خوبــی مؤیــد ایــن مطلــب اســت .

زندگــی نامــه حضــرت علــی اکبــر
علیــه الســام
وقتــی حضــرت اعــام کــرد عــزم ســفر
دارد و مــی خواهــد از مدینــة ال ّنبــی
بیــرون بــرود ،حضــرت علــی اکبــر علیــه
الســام پرچــم وفــاداری نســبت بــه امــام را
علــی اکبــر علیــه الســام پــس از لحظــه
پیشــاپیش قافلــه بــه اهتــزاز درآورد.
ای مکــث ،بــا قــ ّوت قلــب وشــهامتی
کاروان حماســه و ایثــار پــس از پشــت ســر شــگفت روی بــه پــدر بزرگــوار خویــش
نهــادن منــازل ذو ُحســم ،بیضــه و ُعذیــب کــرد و گفــت« :یــا ابــة ال اراک اهلل الســوء
الهجانــات بــه موقفــی بــه نــام بنــی مقاتــل و الســنا علــی الحــقّ » پــدر جــان! خداونــد
رســید .عقبــة بــن ســمعان کــه از یــاران و حادثــه ای ناگــوار پدیــد نیــاورد .آیــا مــا بــر
همراهــان امــام بــود و بســیاری از روایــات حــق نیســتیم؟ امــام در جوابــش فرمــود:
واقعــه عاشــورا از وی نقــل شــده مــی گویــد« :بلــی والّــذی الیــه مرجــع العبــاد؛ آری ،بــه
شــب هنــگام در رکاب امــام حرکــت کردیــم خداونــدی کــه بازگشــت بنــدگان بــه ســوی
و چــون ســاعتی را پیمودیــم ،امــام حســین اوســت ،مــا بــر حقّیــم ».علــی اکبــر بــا
علیــه الســام را خــواب ســبکی فــرا گرفــت .شــنیدن ایــن پاســخ چــون ُگل شــکفت و
خــاص امــام علیــه الســام را
در حالــی کــه ســر مبارکشــان روی قربــوس بــا آرامشــی
ّ
زیــن اســب بــود و بــه زودی دیــدگان آن مــورد خطــاب قــرار داد و گفــت« :یــا ابــه اذا
ســرور آزادگان گشــوده شــد و فرمــود :النبالــی نمــوت محقّیــن» ای پــدر! [وقتــی
رب بــر حــق بــودن مــا مس ـلّم اســت] در ایــن
«انّــا هلل و انّــا الیــه راجعــون الحمــد اهلل ّ
العالمیــن» و دو یــا ســه بــار آیــه اســترجاع صــورت باکــی نیســت و بــر حــق جــان مــی
را تکــرار فرمــود؛ حضــرت علــی اکبــر علیــه دهیــم .امــام علیــه الســام وقتــی مشــاهده
الســام بــا درایــت و فراســتی کــه داشــت ،فرمــود فرزنــد در ایــن مصاحبــه معرفتــی
متوجــه حــال پــدر گردید مشــاهده کــرد آن ســربلند و پیــروز بیــرون آمــد ،شــاد شــد.
ّ
ســتاره پرفــروغ اهــل بیــت پیامبــر صلــی اهلل او را مخاطــب قــرار داد و فرمــود« :جــزاک
علیــه و آلــه و ســلم مــدام آیــه مذکــور را بــر اهلل مــن ولــد خیــر مــا جــزی ولــدا عــن
زبــان جــاری مــی نمایــد .مرکــب خویــش را والــده» خدایــت پاداشــی نیکــو عطــا کنــد؛
بــه ســوی اســب پــدر هدایــت کــرد و خطاب نیکوتریــن پــاداش کــه بایــد فرزنــدی از
بــه ایشــان گفــت« :پــدر جــان! از چــه جهت پــدر خویــش دریافــت کنــد.
آیــه اســترجاع را تــاوت مــی کنیــد .امــام
پیامبر اکرم (ص) :هیچ چیز محبوبتر در نزد خداوند متعال از جوان توبه کننده نیست و هیچ
چیز مبغوضتر در نزد خداوند متعال از پیری که مشغول گناه است نمی باشد

شــمه ای از فضائــل و مناقــب حضــرت علــی
اکبــر علیــه الســام
تربیــت شایســته امــام حســین (ع) ســبب شــد
کــه علــی اکبــر بــه بهتریــن صفــات کمــال آراســته
شــود .عواملــی همچــون :اصالــت خانوادگــی ،تربیــت
و وراثــت ،کســب علــم و فضایــل کــه از عناصــر
تشــکیل دهنــده شــخصیت هــر کــس اســت ،در
وجــود و زندگــی او فراهــم بــود .خلــق و خــوی او و
حــد اعــای
رفتــار و حــرکات و ادب و متانتــش در
ّ
برجســتگی و درخشــندگی بــود .آن گونــه کــه گفتــه
و نوشــته انــد ،رفتــارش یــادآور حــرکات و رفتــار
پیامبــر خــدا (ص) بــود و همیــن ســبب مــی گشــت
تــا در چهــره او شــخصیت پیامبــر را مشــاهده نماینــد
و بــا دیــدن او یــاد حضــرت رســول (ص) را در ذهــن
هــا زنــده کننــد .علــی اکبــر ،نســخه ای برابــر بــا
اصــل نســبت بــه رســول خــدا و شــاخه ای از آن
شــجره طیبــه و ریشــه پــاک بــود و وارث همــه
خوبــی هــای خانــدان عصمــت و طهــارت بــه شــمار
مــی رفــت.
علــی اکبــر (ع) ،از جوانــی مجموعــه ای از خوبــی هــا
و فضیلــت هــا و نمونــه ای روشــن از فضایــل عتــرت
پــاک پیامبــر بــود .حتــی کســی چــون معاویــه هــم
کــه دشــمن خانــدان عصمــت بــود ،بــه فضایــل او
اقــرار داشــت.
رابطــه سرشــار از ادب و احتــرام علــی اکبــر (ع) بــه
پــدر و عالقــه و محبــت پــدر بــه فرزنــد ،در همــه
مراحــل زندگــی ایــن دو الگــوی فضیلــت وجــود
داشــت و نهایــت و اوج آن ،در صحنــه عاشــورا دیــده
مــی شــود کــه بــه آن اشــاره مــی کنیــم.
تربیــت والیــی و تأدیــب شایســته ،ســبب شــده
بــود علــی اکبــر همــواره در خدمــت و اطاعــت
پــدر بزرگــوارش باشــد و در نهایــت ادب ،گــوش بــه
فرمــان و آمــاده جــان نثــاری شــود.

فرمــود :فرزنــد عزیــزم اندکــی کــه خــواب
رفتــم ،ســواری عنــان اســب را کشــید و
گفــت« :القــوم یســیرون و المنایــا تســری
الیهــم» ایــن قــوم در حــال حرکتنــد در
حالــی کــه مــرگ بــه ســوی آنــان مــی آیــد.

میــاد حضــرت علــی اکبــر
علیــه الســام ،روز جــوان
جوانــی ،بهــار عمــر و فصــل
طربنــاک زندگــی اســت .هیــچ
دوره ای از زندگــی چــون روزگار
ـرم نیســت،
جوانــی ،سرســبز و خـ ّ
و هیــچ انســانی هماننــد زمــان
جوانــی ،تــوان منــد و پرانــرژی
نیســت .بســیاری از پیــروزی هــا
و کامیابــی هــا ،تنهــا در ســایه
جوانــی امــکان پذیــر اســت و
بســیاری از آرزوهــا و هــدف
هــا ،فقــط در فرصــت جوانــی
قابــل دســت یابــی اســت .جوانــی
فرصتــی اســت کــه بــر خــاف
بســیاری از فرصــت هــای دیگــر،
تنهــا یــک بــار در اختیــار همــه
قــرار مــی گیــرد و چــون بــه انجام
خویــش برســد ،هرگــز امــکان
تکــرار نخواهــد داشــت .پــس
«فرصــت جوانــی» ،طالیــی تریــن
فرصــت هــا و نــاب تریــن موهبــت

هاســت و نمــی تــوان در ایــن
نکتــه تردیــد کــرد کــه هــدر دادن
روزگاران خــوش جوانــی و تبــاه
کــردن ایــن بهــار زندگانــی ،بــه
اندوهــی انبــوه و حســرتی متراکــم
خواهــد انجامیــد ،امــا ایــن روزگار،
اقتضاهایــی دارد؛ اقتضاهایــی کــه
بخشــی از آنهــا بــه جــوان بــر مــی
گــردد و بخشــی نیــز بــه آنهــا
کــه بــا جــوان در تعاملنــد .آنهــا
کــه بــه جــوان بــر مــی گــردد،
«نازهــا» و «نیازهــا»ی جوانــی
اســت .نازهــا ،یعنــی «ســرزندگی،
شــیک پوشــی ،آراســتگی ،جمــال
گرایــی ،آرمــان گرایــی و...؛ و
نیازهــا ،یعنــی عبــادت و تضــرع؛
دانــش انــدوزی ،مهــار و تعدیــل
غرایــز ،تهذیــب نفــس ،ورزش،
مطالعــه ،مســئولیت پذیــری و....

حضرت علی اکبر علیه السالم ،الگوی جوانان
جــوان ،محتــاج اســوه و الگوســت .اســوه و الگــوی جــوان ،بایــد جــوان
باشــد؛ تــا فضایــل و کمــاالت ایــن جــوان دســت یافتنــی و ملمــوس
باشــد.
قــرآن بــرای زندگــی بشــر ،اُســوه و الگــو معرفــی مــی کنــد؛ «و لکــم فــی
رســول اهلل اســوه حســنه» .اگــر پیامبــر و ســبک زندگــی نبــوی اســوه
و الگوســت ،هــر شــخص و ســبک دیگــری اگــر بخواهــد اســوه و الگــو
باشــد ،بایــد رنــگ و بــوی پیامبــر را داشــته باشــد و «اشــبه النــاس خلقـاً
ُخلقـاً و منطقـاً برســول اهلل» باشــد.
امــام حســین علیــه الســام حضــرت علــی اکبرعلیــه الســام را عصــارة
بنــی هاشــم و شــبیه تریــن مــردم بــه پیامبــر صلــی اهلل علیــه وآلــه
دانســته ،فرمــود هــر وقــت دلمــان بــرای رســول اهلل تنــگ مــی شــد،
مشــتاق زیــارت علــی اکبــر مــی شــدیم و زیــارت و مالقــات علــی اکبــر
علیــه الســام بــود کــه دلمــان را در فــراق پیامبــر صلــی اهلل علیــه وآلــه
تســلی مــی بخشــید.
پــس اگــر کســی شــیفتة جمــال و کمــال پیامبــر صلــی اهلل علیــه وآلــه
اســت ،مــی توانــد از رخســار و فضایــل علــی اکبــر هــم بــه پیامبــر صلــی
اهلل علیــه وآلــه برســد.
در سایه سار قلم
این کیست که نقاره دارائی حسنش
کوبند سالطین جهان در همه کشور
منسوخ کن نام شجاعان جهان است
باشد مگر این ابن عم ساقی کوثر
ابروش قریب است بابروی محمد
گیسوش شبیه است به گیسوی پیمبر
این یوسف ثانی که تف شعله حسنش
بر سینه شرر میزند و بر جگر آذر
نور دل لیال بود و نخبه زهرا
از شعبه سلمی بود و دوده هاجر
آرام دل فاطمه و سبط رسول است
فرزند حسین باشد و نامش علی اکبر
(شاعر :مال باقر بینوا کازرونی)
جوانی ،سرمایه بی بدیل هست ،بر شانه های من
نشسته و مرا به آیندهای روشن میبرد .جوانی ،با
دست های توانمندش ،هیچ آرزویی را محال نمی
داند و چشم های خوش بین همیشهاش ،هیچ
مقصدی را دور نمیانگارد .

آرزویم برایت این است  :در میان مردمی که می دوند برای زنده بودن  ،آرام قدم برداری برای زندگی کردن . . .

