
حضــرت علــی اکبــر فرزنــد 
ــام حســین علیهمــا الســام  ام
در بیــن ســال هــای 33 تــا 35 
ه از مــادری بــه نــام لیــا دختر 
ابــی مــّره در شــهر مدینــه 
ــه جهــان گشــود. وی  چشــم ب
ــدر  ــاز پ ــان س ــب انس در مکت
ــاع از  ــح دف ــای صحی ــیوه ه ش
ــت و  ــت از امام ــب و اطاع مکت
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 
ــوان  ــه روز ج ــام ب ــه الس علی

ــت ــده اس ــذاری ش نامگ

شناسنامه حضرت علی اکبر علیه السالم
حضــرت علــی اکبــر )ع( فرزنــد بــزرگ امــام حســین 
ــه  ــده ب ــه دی ــری در مدین ــری قم ــال 33 هج در س

ــان گشــود. جه
مــادر بزرگــوار وی لیــا دختــر ابــی مــره اســت. لیــا 
بــرای امــام حســین پســری آورد، رشــید، دلیــر، 
ــش  ــه رســول خــدا، روی ــن کــس ب ــا، شــبیه تری زیب
ــدا ،  ــول خ ــوی رس ــش گفتگ ــول، گفتگوی روی رس
هــر کســی کــه آرزوی دیــدار رســول خــدا را داشــت 
ــه  ــا آنجــا ک ــی نگریســت، ت ــا م ــره پســر لی ــر چه ب
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 

ــا الیــه...«. رؤیــة نبیــک نظرن
ــهید  ــن ش ــام اولی ــه الس ــر علی ــی اکب ــرت عل حض
عاشــورا از بنــی هاشــم بــود. شــجاعت و دالوری 
ــی و  ــرت دین ــر و رزم آوری و بصی ــی اکب حضــرت عل
سیاســی او، در ســفر کربــا بــه ویــژه در روز عاشــورا 
ــه  ــز ب ــای وی نی ــخنان و فداکاریه ــرد. س ــی ک تجل

ــت . ــب اس ــن مطل ــد ای ــی مؤی خوب

ــر  ــی اکب ــرت عل ــه حض ــی نام زندگ
ــالم ــه الس علی

ــفر  ــزم س ــرد ع ــام ک ــرت اع ــی حض وقت
الّنبــی  مدینــة  از  خواهــد  مــی  و  دارد 
ــه  ــر علی ــی اکب ــرت عل ــرود، حض ــرون ب بی
الســام پرچــم وفــاداری نســبت بــه امــام را 

پیشــاپیش قافلــه بــه اهتــزاز درآورد.

کاروان حماســه و ایثــار پــس از پشــت ســر 
ــب  ــازل ذو ُحســم، بیضــه و ُعذی ــادن من نه
الهجانــات بــه موقفــی بــه نــام بنــی مقاتــل 
ــاران و  ــن ســمعان کــه از ی رســید. عقبــة ب
ــات  ــود و بســیاری از روای ــام ب ــان ام همراه
واقعــه عاشــورا از وی نقــل شــده مــی گویــد: 
شــب هنــگام در رکاب امــام حرکــت کردیــم 
و چــون ســاعتی را پیمودیــم، امــام حســین 
علیــه الســام را خــواب ســبکی فــرا گرفــت. 
در حالــی کــه ســر مبارکشــان روی قربــوس 
ــدگان آن  ــه زودی دی ــود و ب ــب ب ــن اس زی
فرمــود:  و  آزادگان گشــوده شــد  ســرور 
»انّــا هلل و انّــا الیــه راجعــون الحمــد اهلل رّب 
العالمیــن« و دو یــا ســه بــار آیــه اســترجاع 
را تکــرار فرمــود؛ حضــرت علــی اکبــر علیــه 
ــا درایــت و فراســتی کــه داشــت،  الســام ب
متوّجــه حــال پــدر گردید مشــاهده کــرد آن 
ســتاره پرفــروغ اهــل بیــت پیامبــر صلــی اهلل 
علیــه و آلــه و ســلم مــدام آیــه مذکــور را بــر 
زبــان جــاری مــی نمایــد. مرکــب خویــش را 
بــه ســوی اســب پــدر هدایــت کــرد و خطاب 
بــه ایشــان گفــت: »پــدر جــان! از چــه جهت 
ــه اســترجاع را تــاوت مــی کنیــد. امــام  آی

ــه خــواب  ــزم اندکــی ک ــد عزی ــود: فرزن فرم
ــید و  ــب را کش ــان اس ــواری عن ــم، س رفت
ــری  ــا تس ــیرون و المنای ــوم یس ــت: »الق گف
ــد در  ــال حرکتن ــوم در ح ــن ق ــم« ای الیه
حالــی کــه مــرگ بــه ســوی آنــان مــی آیــد.

ــه  ــس از لحظ ــام پ ــه الس ــر علی ــی اکب عل
وشــهامتی  قلــب  قــّوت  بــا  مکــث،  ای 
شــگفت روی بــه پــدر بزرگــوار خویــش 
ــوء  ــة ال اراک اهلل الس ــا اب ــت: »ی ــرد و گف ک
ــد  و الســنا علــی الحــّق« پــدر جــان! خداون
حادثــه ای ناگــوار پدیــد نیــاورد. آیــا مــا بــر 
ــود:  ــش فرم ــام در جواب ــتیم؟ ام ــق نیس ح
»بلــی والـّـذی الیــه مرجــع العبــاد؛ آری، بــه 
خداونــدی کــه بازگشــت بنــدگان بــه ســوی 
ــا  ــر ب ــی اکب ــم.« عل ــر حّقی ــا ب ــت، م اوس
ــکفت و  ــون ُگل ش ــخ چ ــن پاس ــنیدن ای ش
ــام را  ــه الس ــام علی ــاّص ام ــی خ ــا آرامش ب
مــورد خطــاب قــرار داد و گفــت: »یــا ابــه اذا 
ــدر! ]وقتــی  ــی نمــوت محّقیــن« ای پ النبال
ــودن مــا مســلّم اســت[ در ایــن  ــر حــق ب ب
صــورت باکــی نیســت و بــر حــق جــان مــی 
دهیــم. امــام علیــه الســام وقتــی مشــاهده 
ــی  ــه معرفت ــن مصاحب ــد در ای ــود فرزن فرم
ــد، شــاد شــد.  ــرون آم ــروز بی ســربلند و پی
ــزاک  ــود: »ج ــرار داد و فرم او را مخاطــب ق
ــن  ــدا ع ــزی ول ــا ج ــر م ــد خی ــن ول اهلل م
والــده« خدایــت پاداشــی نیکــو عطــا کنــد؛ 
ــدی از  ــد فرزن ــه بای ــاداش ک ــن پ نیکوتری

ــد. ــت کن ــش دریاف ــدر خوی پ

ــل و مناقــب حضــرت علــی  شــمه ای از فضائ
اکبــر علیــه الســالم

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 
ــت، در  ــس اس ــر ک ــخصیت ه ــده ش ــکیل دهن تش
وجــود و زندگــی او فراهــم بــود. خلــق و خــوی او و 
ــای  ــّد اع ــش در ح ــار و حــرکات و ادب و متانت رفت
برجســتگی و درخشــندگی بــود. آن گونــه کــه گفتــه 
ــار  ــرکات و رفت ــادآور ح ــارش ی ــد، رفت ــته ان و نوش
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 
ــا  ــر ب ــخه ای براب ــر، نس ــی اکب ــد. عل ــده کنن ــا زن ه
ــاخه ای از آن  ــدا و ش ــول خ ــه رس ــبت ب ــل نس اص
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 
ــل او  ــه فضای ــود، ب ــت ب ــدان عصم ــمن خان ــه دش ک

اقــرار داشــت.
رابطــه سرشــار از ادب و احتــرام علــی اکبــر )ع( بــه 
ــه  ــد، در هم ــه فرزن ــدر ب ــت پ ــه و محب ــدر و عاق پ
ــود  ــت وج ــوی فضیل ــن دو الگ ــی ای ــل زندگ مراح
داشــت و نهایــت و اوج آن، در صحنــه عاشــورا دیــده 

ــه آن اشــاره مــی کنیــم. مــی شــود کــه ب
ــده  ــبب ش ــته، س ــب شایس ــی و تأدی ــت والی تربی
بــود علــی اکبــر همــواره در خدمــت و اطاعــت 
پــدر بزرگــوارش باشــد و در نهایــت ادب، گــوش بــه 

ــود. ــاری ش ــان نث ــاده ج ــان و آم فرم
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
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ــر  ــی اکب ــرت عل ــالد حض می
ــوان ــالم، روز ج ــه الس علی

فصــل  و  عمــر  بهــار  جوانــی، 
طربنــاک زندگــی اســت. هیــچ 
دوره ای از زندگــی چــون روزگار 
ــی، سرســبز و خــّرم نیســت،  جوان
و هیــچ انســانی هماننــد زمــان 
جوانــی، تــوان منــد و پرانــرژی 
ــا  ــروزی ه ــیاری از پی ــت. بس نیس
و کامیابــی هــا، تنهــا در ســایه 
امــکان پذیــر اســت و  جوانــی 
هــدف  و  آرزوهــا  از  بســیاری 
هــا، فقــط در فرصــت جوانــی 
قابــل دســت یابــی اســت. جوانــی 
ــاف  ــر خ ــه ب ــت ک ــی اس فرصت
ــر،  ــای دیگ ــت ه ــیاری از فرص بس
ــه  ــار هم ــار در اختی ــک ب ــا ی تنه
قــرار مــی گیــرد و چــون بــه انجام 
خویــش برســد، هرگــز امــکان 
پــس  داشــت.  نخواهــد  تکــرار 
»فرصــت جوانــی«، طایــی تریــن 
فرصــت هــا و نــاب تریــن موهبــت 

هاســت و نمــی تــوان در ایــن 
نکتــه تردیــد کــرد کــه هــدر دادن 
روزگاران خــوش جوانــی و تبــاه 
ــه  ــی، ب ــار زندگان ــن به ــردن ای ک
اندوهــی انبــوه و حســرتی متراکــم 
خواهــد انجامیــد، امــا ایــن روزگار، 
ــه  ــی ک ــی دارد؛ اقتضاهای اقتضاهای
بخشــی از آنهــا بــه جــوان بــر مــی 
ــه آنهــا  ــز ب ــی نی ــردد و بخش گ
ــا  ــد. آنه ــوان در تعاملن ــا ج ــه ب ک
ــردد،  ــی گ ــر م ــوان ب ــه ج ــه ب ک
»نازهــا« و »نیازهــا«ی جوانــی 
اســت. نازهــا، یعنــی »ســرزندگی، 
شــیک پوشــی، آراســتگی، جمــال 
و  و...؛  گرایــی  آرمــان  گرایــی، 
ــرع؛  ــادت و تض ــی عب ــا، یعن نیازه
ــل  ــار و تعدی ــدوزی، مه ــش ان دان
ورزش،  نفــس،  تهذیــب  غرایــز، 
ــری و.... ــئولیت پذی ــه، مس مطالع

حضرت علی اکبر علیه السالم، الگوی جوانان
جــوان، محتــاج اســوه و الگوســت. اســوه و الگــوی جــوان، بایــد جــوان 
ــوس  ــی و ملم ــوان دســت یافتن ــن ج ــاالت ای ــل و کم ــا فضای ــد؛ ت باش

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 خلقــاً 

ُخلقــاً و منطقــاً برســول اهلل« باشــد.

امــام حســین علیــه الســام حضــرت علــی اکبرعلیــه الســام را عصــارة 
ــه  ــه وآل ــی اهلل علی ــر صل ــه پیامب ــردم ب ــن م ــبیه تری ــم و ش ــی هاش بن
ــرای رســول اهلل تنــگ مــی شــد،  دانســته، فرمــود هــر وقــت دلمــان ب
مشــتاق زیــارت علــی اکبــر مــی شــدیم و زیــارت و ماقــات 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 ساطین 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 لیا 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: ما باقر بینوا کازرونی(

جوانی، سرمایه بی بدیل هست، بر شانه های من 
نشسته و مرا به آینده ای روشن می برد. جوانی، با 
دست های توانمندش، هیچ آرزویی را محال نمی 
داند و چشم های خوش بین همیشه اش، هیچ 

مقصدی را دور نمی انگارد .
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