
پیروزی انقالب اسالمی، گسترش روز افزون اسالم ناب و راهپیمایی 
اربعین نشان دهنده حقائقی است در جهان

اگ���ر بخواهی���م ه���دف ام���ام حس���ین)ع( را بیان 
کنی���م، بای���د این طور بگوییم که ه���دف آن بزرگوار 
عب���ارت ب���ود از انج���ام دادن ی���ک واج���ب عظیم از 
واجبات دین که آن واجب عظیم را هیچ کس قبل 
از ام���ام حس���ین)ع( - حتّ���ی خ���ود پیغمب���ر – انجام 

نداده بود. 
واجبی بود که در بنای کلّی نظام فکری و ارزشی 

و عملی اس���ام، جای مهّمی دارد. امام حسین)ع( 
بای���د ای���ن واج���ب را عم���ل می ک���رد تا درس���ی برای 
هم���ه ی تاری���خ باش���د. حاال چ���را امام حس���ین )ع( 
ای���ن کار را بکند؟ چ���ون زمینه ی انجام این واجب، 
در زم���ان ام���ام حس���ین )ع( پیش آم���د. این واجب 
عبارت بود از بازگرداندن جامعه ی  اسامی به خّط 
صحی���ح. چه زمانی؟ آن وقتی که راه، عوض ش���ده 

است و جهالت و ظلم و استبداد و خیانِت کسانی، 
مس���لمین را منح���رف ک���رده و زمینه و ش���رایط هم 

برای قیام آماده است. 
ای���ن مطل���ب، اس���اس معارف حس���ینی اس���ت. 
معارف حس���ینی، بخش عظیمی از معارف ش���یعه 
اس���ت. ای���ن پای���ه ی مهم���ی اس���ت و خ���ود یکی از 

پایه های اسام است.

پنج درس از قیام عاشورا به روایت رهبر انقالب
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فداکاری امام حسین علیه السالم
... این ش��د ایثار کامل و اس��ام را هم حفظ کرد. همین حرکت، اس��ام را حفظ کرد. همین حرکت موجب ش��د که 
ارزش ها در جامعه پایدار بشوند، مبانند. اگر این خطر را منی پذیرفت، حرکت منی کرد، اقدام منی کرد، خونش ریخته 
منی ش��د، آن فجایع عظیم برای حرم پیغمرب، دخرت امیراملؤمنین و فرزندان خاندان پیغمرب پیش منی آمد، این واقعه 
در تاریخ منی ماند. این حادثه ای که می توانست جلوی آن انحراف عظیم را بگیرد، باید به هامن عظمت آن انحراف 

در ذهن جامعه و تاریخ، شوک ایجاد می کرد و کرد. این فداکاری امام حسین)ع( است.

ادامه در صفحه ی 2

مکتب سیدالشهدا

ن���ه مس���ئله، مس���ئله ی ای���ن ب���ود ک���ه 
سیدالش���هدا فق���ط دنبال حکومت می رفت 
ک���ه ت���ا می فهمی���د ش���هادت اس���ت، س���ر را 
برگرداند؛ و نه مسئله این بود که حسین)ع( 
در آن روزگار و در آن وضعی���ت، ش���هادت را 
منحص���راً درم���ان ای���ن درد تش���خیص داده 
باش���د و بخواه���د ش���هید ش���ود؛ ن���ه، ام���ام 
حس���ین)ع( می خواست به یک واجب عمل 
بکند؛ می خواس���ت پای حرف، امضای عمل 
را بگذارد. اگر حکومت گیرش می آمد، پس 
نم���ی زد؛ اگ���ر ش���هادت هم پی���ش می آمد با 
آغ���وش باز اس���تقبال می کرد. از مکه هم که 
می خواس���ت خارج  ش���ود، خودش همین را 
فرم���ود: هرکس که حاضر اس���ت خون خود 
را در راه م���ا بری���زد و برای دی���دار خدا توطین 
نف���س ک���رده، بیای���د. »توطین نف���س کرده« 
یعن���ی چ���ه؟ یعنی آماده ش���ده. یعنی در این 
راه، در این کار، این احتمال هم وجود دارد. 
مس���ئله ی دی���دار خ���دا و لق���اءهللا ه���م ی���ک 
ط���رف قضیّه اس���ت. اگر آماده ای���د، بیایید. 
نگفت حتماً ش���هید می ش���وید؛ گفت در این 
راه، این مس���ئله هم وجود دارد؛ اگر آماده ی 
ش���هادتید، بیایی���د. البت���ه اگ���ر حکومت هم 
گی���رش می آمد، با آغوش باز از آن اس���تقبال 
می کرد. پس برای حس���ین بن علی)ع( انجام 

یک واجب و یک وظیفه مطرح بود. 
)منبع: کتاب دو امام مجاهد(

مسئله ی اصلی امام حسین)ع( 
چــه بـود؟

مبارزه و قیام علیه انحراف جامعه، واجب ترین کارهاست
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ادامه از  صفحه ی قبل

1
همیشه باید وظیفه ی اصلی را تشخیص بدهیم

یک���ی از ای���ن درس ه���ا، این نکته ی مهم اس���ت 
که حس���ین بن علی علیه الّصاة والّس���ام، در یک 
فص���ل بس���یار حّس���اس تاری���خ اس���ام، وظیف���ه ی 
اصل���ی را از میان وظای���ف گوناگون و دارای مراتب 
مختل���ف اهمیت، تش���خیص داد و ای���ن وظیفه را 
به انجام رس���اند. او در ش���ناخت چیزی که آن روز 
دنیای اس���ام به آن  احتیاج داش���ت، دچار توّهم 
و اش���تباه نش���د. در حال���ی ک���ه ای���ن، یک���ی از نقاط 
آس���یب پذیر در زندگ���ی مس���لمین، در دوران های 

مختلف است.

2
 انجام تکلیف اصل است نه نتیجه

بعض���ی خی���ال کردن���د ام���ام حس���ین )ع( اگ���ر 
می دانس���ت ش���هید می ش���ود، اق���دام نمی ک���رد؛ 

بعضی هم از آن  طرف گفتند امام حسین)ع( اصاً 
برای این که شهید بشود، قیام کرد. هر دو اشتباه 
اس���ت. ام���ام حس���ین)ع( ب���رای تعلی���م درس���ی به 
انسان ها قیام کرد و آن درس این بود که هر وقت 
انسان مسلمان، دید در جامعه ی او ظلم هست، 
نظام اس���امی نیس���ت، قرآن حکوم���ت نمی کند، 
تبعی���ض هس���ت، زورگوی���ی و چپاولگری هس���ت، 
ق���درت یافتن بدون ماک هس���ت؛ بایس���تی قیام 
بکن���د ب���رای این که وض���ع را برگرداند؛ چه این قیام 
او به نتیجه برسد و چه نرسد. بارها امام گفتند ما 
برای نتیجه اقدام نمی کنیم، ما برای وظیفه اقدام 
می کنیم. ما اقدام می کنیم برای اینکه وظیفه مان 
را انجام داده باشیم. البته خدای متعال اگر عمل 
ما از روی اخاص باشد، ما را به نتیجه هم خواهد 

رساند. این روح کار امام حسین)ع( بود.

3
تکلیف را باید به موقع و در لحظه ی مناسب انجام داد

امام حس���ین)ع( در فهم »موقع« اشتباه نکرد. 

در قب���ل از حادث���ه ی کرب���ا، ده س���ال امام���ت و 
مسئولیت با او بود. آن حضرت در مدینه مشغول 
کاره���ای دیگ���ری بود و کار کربایی نمی کرد؛ اما به 
مجرّد این که فرصت به او اجازه داد که آن کار مهم 
را انجام دهد، فرصت را ش���ناخت و آن را چس���بید؛ 
موقع را ش���ناخت و آن را از دس���ت نداد. مش���کل 
برخ���ی از اف���راد و مجموعه ها این اس���ت: بی ایمان 
نیس���تند، بی ش���وق و بی محبت هم نیس���تند؛ اما 

لحظه شناس نیستند.

4
کار جامعه ی اسالمی تمام است اگر...

در هر جامعه و ش���هر و کش���وری، از یک دیدگاه، 
مردم به دو قس���م تقس���یم می ش���وند: یک قس���م 
کس���انی هس���تند ک���ه بر مبن���ای فکر خ���ود، از روی 
فهمیدگ���ی و آگاهی و تصمیم گی���ری کار می کنند. 
راه���ی را می شناس���ند و در آن راه - ک���ه ب���ه خ���وب 
و ب���دش کار نداری���م - گام برمی دارن���د. یک قِس���م 
این هایند که اسم ش���ان را »خ���واص« می گذاریم. 
قس���م دیگ���ر، کس���انی هس���تند ک���ه نمی خواهن���د 
بدانن���د چ���ه راه���ی درس���ت و چه حرکت���ی صحیح 
اس���ت. در واق���ع نمی خواهند بفهمند، بس���نجند، 
ب���ه تحلی���ل بپردازند و درک کنند. به تعبیری دیگر، 
تاب���ع َجون���د. اس���م ای���ن قِس���م از م���ردم را »عوام« 

می گذاریم. 
خ���واص، طبع���اً دو جبهه ان���د: خ���واِص جبهه ی 
ح���ق و خ���واص جبه���ه ی باط���ل. ع���ّده ای اهل فکر 
و فرهن���گ و معرفتن���د و ب���رای جبه���ه ی ح���ق کار 
می کنند. فهمیده اند حق با کدام جبهه است. یک 
دس���ته ه���م نقط���ه ی مقابل حق و ض���د حقّند. اگر  
در جامع���ه ای، آن نوِع خ���وِب خواِص طرفدارِ حق؛ 
یعنی کسانی که می توانند در صورت لزوم از متاع 
دنیوی دس���ت بردارن���د، در اکثریت باش���ند، هیچ 
وق���ت جامعه ی اس���امی به سرنوش���ت جامعه ی 
دوران امام حسین علیه الّسام مبتا نخواهد شد 

و مطمئنّاً تا ابد بیمه است. 

یک���ی  عاش���ورا  عظی���م  حادث���ه ی 
سیاس���ی  تح���والت  مهم تری���ن  از 
اجتماع���ی تاری���خ بش���ریّت و یکی از 
رویداده���ای بی نظی���ر در تداوم خّط 
رسالت پیامبران الهی است که باید 
ب���ه درس���تی تجزیه و تحلی���ل گردد؛ 
بررس���ی هرچه بهتر نهضت عاش���ورا 

ب���دان گون���ه که چه���ره ی واقعی قیام 
ترس���یم ش���ود، لزوماً ما را به مباحث 
تاریخی، روان شناسی فرد و جامعه، 
مطالعات فعل و انفعاالت و تحواّلت 
جامعه ی بشری، جامعه شناسی و ... 
مربوط می س���ازد. یادآوری تحواّلت 
سیاس���ی، اجتماع���ی دوران پ���س از 

پیامب���ر)ص( هم���واره درس آم���وز و 
عب���رت انگیز اس���ت و برای جامعه ی 
ام���روز بی���ش از گذش���ته م���ورد نی���از 
است؛ چرا که حوادث روز به روز شکل 
پیچیده تری به خود می گیرد که گاه 
س���اختار عوام���ل پیدای���ش را بر هم 
می زند و حتی سعی بر فراموشی آن 

دارد. گاهی حادثه ها لحظه ای اتفاق 
م���ی افت���د و در زمان بس���یار کوتاهی 
اثرات خود را در ابعاد وس���یع منتشر 
می س���ازد، امّ���ا برخ���ی پدیده ه���ای 
مه���ّم ب���ه گون���ه ای واق���ع می گردن���د 
ک���ه باید ریش���ه ها و عل���ل آن ها را در 
ده ه���ا س���ال قبل جس���ت و جو کرد. 

شناخت عوامل و زمینه های واقعه ی عاشورا؛ نیاز امروز ما
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