نکتههایی از معارف حسینی
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
آموزههایی از قیام امام حسین
عاشورا ،سراسر مدرسه عشق است .هراندازه انسانها با درسهئای نهفتئه در آن حرکئت
خئئونین و ژرف کئئه بشئئر یت را بئئا ارزشهئئای متعئئالی و مفهئئوم حی ئات هدفئئدار آش ئنا سئئاخته،
آشئئناتر گردنئئد بئئه همئئان میئزان ّ
عزتمنئئد خواهنئئد ز یسئئت و پایئههئئای حکومئئت طئئاغوتهئئا را
خواهند لرزاند .درسهایی که از عاشئورا مئیتئوان گرفئت ،در گفتئار و کئردار امئام حسئین

و

یارانش دیده میشود و کسی که به دقت در مجموعه این واقعه بنگرد و آن را فئرا راه خئود قئرار
ده ئئد ،ب ئئا ایئ ئن درسه ئئای انس ئئانس ئئاز آشئئئنا مئ ئیش ئئود .در ادام ئئه برخئ ئی از ایئ ئن درسه ئئا را
برمیشمار یم.
ّ
توکل

ام ئئام محم ئئد ب ئئاقر

ّ
در س ئئخنی فرمودن ئئد« :کسئ ئی ک ئئه ب ئئه خ ئئدا توکئئئل کن ئئد ،شکس ئئت

نم ئیخئئورد» و قی ئام خئئونین عاشئئورا ،سرشئئار از ای ئن آمئئوزه نی ئک اله ئی اسئئت کئئه فرجئئامی جئئز
گرچئئه بئئه اسئئتناد دعئئوتنامئئههئئای

پیئرو ی حئئق بئئر باطئئل را نو یئد نبخشئید .امئئام حسئین
ّ
کوفیان به سمت آنان حرکت کرد ،ولئی توکئل آن حضئرت بئه خداونئد متعئال بئود .بئه همئین
دلیل ،وقتی میان راه ،خبر بیوفایی مردم و شهادت مسئلم بئن عقیئل

را شئنید ،تصئمیم

خئئو یش را تغیی ئر نئئداد و بئئرای انجئئام تکلی ئف ،بئئا توکئئل بئئه خئئدا راه خئئود را ادامئئه داد .بئئر ای ئن

اساس امام

صب عاشورا و با شروع حملئه همئه جانبئه و بئیرحمانئه دشئمن ،در نیایشئی

به درگاه خدا ،اعتماد به پروردگارش را چنین بیان فرمئود« :خداونئدا! تئو تکیئه گئاه مئن در هئر
اندوه و امید من در هر سختی هستی .تو در هر پیشامدی تکیهگاه و مایه پشت گرمی منی».
رضاوتسلیم

از دیگر آموزههای کربال ،راضی بودن به رضای الهی است .هئدف امئام حسئین

فقئط

خش ئئنودی خ ئئدا و پیئ ئامبر او ب ئئود .ا گ ئئر در آن قیئ ئام خ ئئونین ،ج ئئان عزیئ ئزش را نب ئئار ک ئئرد ،ا گ ئئر
سختترین مصیبتها را به جان خر یدو اگر خاندان گرامیاش را بئه دسئت اسئارت سئپرد،
هدفی جز کس

رضای الهی نداشت .امام حسین

هنگامی کئه قصئد خئرو از مکئه بئه

سمت عراق را داشتند ،در خطبئهای بئه ایئن و یژگئی اشئاره فرمودنئد« :مئا اهئل بیئت بئه آنچئه
خدا راضی است،راضی و خشنودیم .در مقابل بال و امتحان او ،صبر و استقامت مئیورز یئم.
او اجر صبرکنندگان را به ما عنایت خواهد فرمود».
عملبهتکلیف

از آمئئوزههئئای ارزشئئمند کئئربال ،عمئئل بئئه تکلی ئف اسئئت .هنگئئامی کئئه دعئئوت نامئئههئئای
پیئاپی مئردم کوفئه بئئه امئام حسئین
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رسئید ،ایشئان هرچنئد از سسئئتعهئدی کوفیئان آ گئئاه

بئئود ،ول ئی آن اعئئالم حمایئئتهئئا را تکلیئئفآور دانسئئت و بئئه سئئوی آنئئان حرکئئت کئئرد .امئئام
خمین ئی کئئه خئئود قئئرنهئئا بعئئد بئئا هم ئین انگی ئزه ،قی ئامی عئ ّئزت آفئئرین را پای ئه ر یخئئت،در
سخنانی درباره این آموزه عاشورایی میفرماید« :اینکه حضرت ابی عبئداهلل

قیئام کئرد بئا

عدد کم،برای اینکه گفتند تکلیئف مئن ایئن اسئت کئه نهئی از منکئر کئنم»؛ در جئای دیگئری
میفرماید« :حضرت سیدالشهداء

تکلیف برای خودشان دانستند که بروند و کشئته هئم

بشوند و محو کنند آثار معاو یئه و پسئرش را»؛ همچنئین در جئای دیگئری امئام فرمئود« :لکئن
َ
تکلیئف بئئود کئئه قیئام بکنئئد و خئئونش را بدهئئد تئئا ایئنکئئه ملئئت را اصئئال کنئئد و َعلئئم یز یئد را
بخواباند».

آزهدگی

عاشورا ،نماد آزادگی و حضرت سیدالشهداء

سرور آزادگئان اسئت .همئو کئه در پاسئخ

کسانی که بیعت با یز ید را از ایشان مئیخواسئتند تئا در امئان بمانئد ،مئیفرمئود:آ گئاه باشئید!
ناپئئاکزاده فرزنئئد ناپئئاکزاده ،مئئرا می ئان دو چی ئز مجبئئور کئئرده اسئئت :ب ئین مئئرگ و ذلئئت،ول ئی
هیهات که ما ذلت و خوار ی را بپذیر یم .خداونئد پئذیرش ذلئت را بئر مئا و بئر پیئامبر و مؤمنئان
روا نداشئئته اسئئت و دامئئنهئئای پئئاک و دارای اصئئالت و شئئرف و خانئئدان دارای همئئت واال و
ّ
عزت نفس ما هرگز اجازه نمیدهد اطاعت فرومایگان را بر مرگ شرافتمندانه ترجی دهیم.
هخالص

اخالو سیدالشهداء و یاران آن حضرت ،مهمترین عامل جاودانگی قیام حسئینی
ّ
ّ
کسئان مئدعی
است .از زمانی که حضرت از مدینه حرکت کرد ،تا مکه و سپس کربال ،بسئیار
ِ
با ایشان همراه شدند و به ظاهر خود را حسینی نشئان دادنئد ،ولئی هئیچکئدام بئر حئرف خئود
نایستادند و در نهایئت ،سئرور شئهیدان را تنهئا رهئا کردنئد .در روز عاشئورا و صئحنه نبئرد کئربال
نیز ،تنها خون بود و شمشیر و زخم و درد و شئهادت ،و از مئدال و پئول و امتیازهئای اجتمئاعی
و مقئئامهئئای دنی ئوی خبئئری نبئئود .از ای ئنرو ،مانئئدگان و مقاومئئان ،تنهئئا بئئا نی ئرو ی اخئئالو بئئه
جهاد در راه حضرت دوست ادامه میدادند و یکی یکی شربت شهادت مینوشیدند.
هیثار

صئئحنه کئئربال ،نخسئئتین ایبئئارگر ،سیدالشئئهداء

بئئود کئئه حاضئئر شئئد خئئود و خانئئدانش را

فئئدای دیئن خئئدا کنئئد و رضئئای او را برهمئئه چیئز برگز ینئئد .حتئی زمئئانی کئئه یئاران حضئئرت بئئه
شئئهادت رس ئیدند و نوبئئت بئئه جئئانفشئئان ِی بن ئیهاشئئم رس ئید ،امئئام حس ئین

دلبندشان ،علی اکبر

را برای شهادت در راه خدا فراخواند .جلوه دیگر ایبار در کئربال ،کئار

ز یبئئای حضئئرت ابوالفضئئل
خواسئت آ
خئئود نهی ئ

بئئود .آن حضئئرت کئئه بئئا لئئ

بنوشئد ،یئاد لئ هئای تشئئنه امئام حسئین
زد کئئه :آی ئا آ

ابتئئدا فرزنئئد

تشئئنه وارد فئئرات شئئد ،چئئون
و کودکئان تشئنهکئئامش افتئاد و بئئه

م ئینوش ئی ،در حئئالی کئئه بئئرادر و موالی ئت حس ئین

تشئئنه و در
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ّ
از بارزترین درسهای عاشئورای حسئینی ایبئار و مقئدم داشئتن دیگئری بئر خئود اسئت .در
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را ننوشید و بازگشت و ل تشنه به شهادت رسید.

آستانه شهادت است پس آ
همربهمعروفونهیهزمنکر

از آموزههای ارزنده نهضت حسینی ،توجه به دو فر یضه مهم امر به معروف و نهی ازمنکئر
اسئئت .امئئام حس ئین

در وص ئیتنامئئهای کئئه هنگئئام خئئرو از مدینئئه و در زمئئان وداع بئئا

برادرش محمد بن حنفیه برای و ی نوشئت ،هئدف از حرکئت خئو یش را چنئین برشئمرد :مئن
نه از رو ی سرمستی و گسئتاخی ،و نئه بئرای فسئاد و سئتمگری حرکئت کئردم ،بلکئه تنهئا بئرای
طل

اصال در امت جدم حرکت کردم .میخئواهم امئر بئه معئروف و نهئی از منکئر کئنم و بئه

سیره جدم و پدرم علی بن ابی طال

عمل نمایم.

در جای دیگئری نیئز فرمئوده بودنئد« :بارخئدایا! مئن بئه معئروف

حضرت سیدالشهداء
ّ
اشئئتیاق و از منک ئئر تنفئئئر دارم» .ب ئئر ایئئن اسئئاس ،در ز یئئارتهئئای گونئئا گونی ک ئئه در بئئاره امئئام
حسین

از پیشوایان معصوم

وارده شده ،این تعابیر دیده میشود« :گواهی میدهم تئو

نماز را به پا داشتی و زکات دادی و امر به معروف نمودی و نهی از منکر کردی».
نژهدپرستی
نفی 

شهید ،شهید است .چه تفاوت دارد که از چه نژاد و رنئی و ز بئانی باشئد؛سئفید و سئیاه،
عئئر
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و عجئئم ،روم ئی ی ئا زنگ ئی .مئئال ک ارزش در اسئئالم ،عقی ئده و ایمئئان اسئئت .شئئهادتکده

کربال ،بزمگاه عشق است و همهگونه شهیدی دارد؛ جوان ،پیئر ،خردسئال ،شئیرخوار ،سئیاه،
سئئئفید ،عئئر

و عجئئئم .آنجئئا ،یگئئانگی اس ئئت و از نئئابرابر ِی نئئژادی اثئئری نیسئئت .پیش ئئوای

شهیدان ،حسین

در صحنه نبرد ،این آموزش دینئی و انسئانی را بئه کئار گرفئت و سئپاس و

ستایش ئی همسئئان بئئه همئئه ی ئارانش ،از پیرمئئرد تئئا نوجئئوان و از ر یئئیس قبیلئئه تئئا غئئالم س ئیاه روا
میداشت.
یبنایبههصولهنسانیوهخالقی
پا 

در

نهضت عاشورا ،مظهئر ارزشگئذار ی بئه حقئوق انسئانی اسئت .یئاران امئام حسئین
بئین راه کئئربال ،بئئا لشئئکر یان حئ ّئر بئئن یز ی ئد ر یئاحی برخوردنئئد کئئه راه را بئئرآن حضئئرت و ی ئارانش

بسئئتند .برخ ئی از ی ئاران امئئام

پیشئئنهاد مبئئارزه و نئئابودی آنهئئا را دادنئئد و دلی ئل آوردنئئد کئئه

قئئدرت نبئئرد بئئا ایشئئان را دار ی ئم .ول ئی امئئام

مئئدارا کئئرد و ی ئاران را بئئه صئئبر دعئئوت فرمئئود.

همچنین صب عاشورا که شمر جلو آمد و به آن حضرت اهانت کرد ،مسلم بئن عوسئجه ،از
یاران امام

خواست با تیری او را از پای درآورد که حضرت مانع شد.

رنگوبوییجاودهنه

مؤمن باید از فرصتهایی که برایش پیش مئیآیئد بهتئرین و بیشئترین اسئتفاده را بکنئد.
اگئئر مئئیخواهئئد چیئئزی را در راه خئئدا ببخشئئد بایئئد بئئه آن رنئئی و بئئوی جئئاودانگی دهئئد تئئا
ً
همیشئهحتئی پئس از مئئرگ نیئز از آن بهئئره گیئرد .اساسئا یکئی از اهئدافی کئئه اسئالم وقئئف را فئئرا
رو ی مؤمنئئان قئئرار داده ایئن اسئئت کئئه بعئئد از مئئرگ نیئز پرونئئده اعمئئال نئیکش بسئئته نشئئود و از
پاداش آن تا روز قیامت بهرهمند شود .از اینرو مردگان حسرت میخورنئد و آرزو مئیکننئد کئه
ای کاش میتوانستند لحظهای به دنیا بازگردند تا این عمل صال را انجام دهند.
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