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

1- توکّل
امام محمد باقر)ع( در سخنی گهربار فرمودند: 
»کسی که به خدا توکّل کند، شکست نمی خورد« 
و قیام خونین عاشورا، سرشار از این آموزه ی نیک 
اله���ی اس���ت که فرجامی ج���ز پیروی حق بر باطل را 
نوید نبخش���ید. امام حس���ین )ع( گرچه به اس���تناد 
دعوت نامه ه���ای کوفی���ان به س���مت آن���ان حرکت 
کرد، ولی توکّل آن حضرت به خداوند متعال بود. 
ب���ه همی���ن دلی���ل، وقتی می���ان راه، خب���ر بی وفایی 
م���ردم و ش���هادت مس���لم ب���ن عقیل)ع( را ش���نید، 
تصمیم خویش را تغییر نداد و برای انجام تکلیف، 

با توکل به خدا راه خود را ادامه داد. 

2- رضا و تسلیم
یک���ی از آموزه ه���ای کربال، راضی بودن به رضای 
الهی است. هدف امام حسین)ع( فقط خشنودی 
خ���دا و پیامب���ر او بود. اگ���ر در آن قیام خونین، جان 

عزیزش را نثار کرد، اگر سخت ترین مصیبت ها را 
به جان خرید   و اگر خاندان گرامی اش به اس���ارت 
افتاد، هدفی جز کسب رضای الهی نداشت. امام 
حس���ین)ع( هنگام���ی ک���ه می خواس���ت از مکه به 
س���مت عراق خارج ش���ود، خود در خطبه ای به این 

ویژگی اشاره فرموده است. 

3- عمل به تکلیف
از آموزه ه���ای ارزش���مند کربال، عم���ل به تکلیف 
اس���ت. هنگام���ی که دعوت نامه ه���ای پیاپی مردم 
کوفه به امام حس���ین)ع( رس���ید، ایش���ان هرچند 
گاه ب���ود، ولی آن اعالم  از سس���ت عهدی کوفی���ان آ
حمایت ه���ا را تکلیف آور دانس���ت و به س���وی آنان 

حرکت کرد. 
ام���ام خمین���ی)ره(  ک���ه خ���ود س���ال ها بع���د ب���ا 
همی���ن انگی���زه، قیامی عزّت آفری���ن را پایه ریخت،   
در س���خنانی درب���اره ی ای���ن آم���وزه ی عاش���ورایی 

می فرمای���د: این که حضرت اب���ی عبدهللا)ع( قیام 
ک���رد ب���ا عدد کم،   ب���رای این که گفتن���د تکلیف من 

این است که نهی از منکر کنم. 

4- آزادگی
حض���رت  و  اس���ت  آزادگ���ی  نم���اد  عاش���ورا، 
سیدالش���هدا)ع( س���رور آزادگان؛ همو که در پاس���خ 
کسانی که بیعت با یزید را از ایشان می خواستند تا 
در امان بماند، می فرمود:   آگاه باشید! ناپاک زاده ی 
فرزن���د ناپ���اک زاده، م���را میان دو چی���ز مجبور کرده 
است:  بین مرگ و ذلت،   ولی هیهات که ما ذلت و 
خ���واری را بپذیری���م. خداوند پذیرش ذلت را بر ما و 
بر پیامبر و مؤمنان روا نداش���ته اس���ت و دامن های 
پاک و دارای اصالت و شرف و خاندان دارای همت 
واال و ع���زّت نفس ما هرگ���ز اجازه نمی دهد اطاعت 
فرومایگان را بر مرگ شرافتمندانه ترجیح دهیم. 
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حکم خدا برای اصالح جامعه
 امام حسین)ع(، این روایت پیغمرب )ص( را برای مردم خواند. 

پیغمرب )ص( فرموده بود؛ اما آیا پیغمرب )ص( می توانست به این حکم الهی عمل کند؟ نه؛ چون این حکم الهی وقتی 
قابل عمل است که جامعه منحرف شده باشد. اگر جامعه، منحرف شد، باید کاری کرد. خدا حکمی در این جا دارد. 
در جوامعی که انحراف به حّدی پیش می آید که خطر انحراف اصل اس��ام اس��ت، خدا تکلیفی دارد. خدا انس��ان را 

در هیچ قضیه ای بی تکلیف منی گذارد.

10 درس
و آموزه ی مهم

قیام امام حسین)ع(
عاش���ورا، سراس���ر مدرس���ه ی عش���ق اس���ت هراندازه که انس���ان ها با درس های نهفته ی در آن حرکت خونین و ژرف که بش���ریت را با ارزش های متعالی و 

مفهوم حیات هدف دار آشنا ساخت آشناتر گردند، به همان میزان عزّتمند خواهند زیست و پایه های حکومت طاغوت ها را خواهند لرزاند. 
درس هایی که از عاشورا می توان گرفت، در گفتار و کردار امام حسین )ع( و یارانش دیده می شود و کسی که به دقت در مجموعه ی این واقعه بنگرد 

و آن را فرا راه خود قرار دهد، با این درس های انسان ساز آشنا می شود. 
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5- اخالص
اخ���الص سیدالش���هدا)ع( و ی���اران آن حضرت، 
مهم ترین عامل جاودانگی قیام حسینی است. از 
زمان���ی ک���ه حضرت از مدینه حرک���ت کرد تا مّکه و 
سپس کربال، بسیار کساِن مّدعی با ایشان همراه 
شدند و به ظاهر خود را حسینی نشان دادند، ولی 
هیچ ک���دام بر ح���رف خود نایس���تادند و در نهایت، 

سرور شهیدان را تنها رها کردند.  
در روز عاش���ورا و صحن���ه ی نب���رد کرب���ال نیز، تنها 
خون بود و شمش���یر و زخم و درد و ش���هادت، و از 
م���دال و پ���ول و امتیازه���ای اجتماع���ی و مقام های 

دنیوی خبری نبود. 

6- ایثار
از بارزترین درس های عاشورای حسینی ایثار و 
مقّدم داش���تن دیگری بر خود اس���ت. در صحنه ی 
کربال، نخس���تین ایثارگر، خود سیدالشهدا)ع( بود 
که حاضر ش���د خود و خاندانش را فدای دین خدا 
کن���د و رض���ای او را برهمه چیز برگزیند. حتی زمانی 
که یاران حضرت به ش���هادت رس���یدند و نوبت به 
جان فش���انِی بنی هاش���م رس���ید، امام حس���ین)ع( 
ابت���دا فرزن���د دلبندش���ان، علی اکب���ر)ع( را ب���رای 

شهادت در راه خدا فراخواند. 
جل���وه ی دیگ���ر ایثار در کربال، کار زیبای حضرت 
ابوالفضل)ع( بود. آن حضرت که با لب تشنه وارد 
فرات شد، چون خواست آب بنوشد، یاد لب های 
تش���نه ی امام حس���ین)ع( و کودکان تشنه کامش 
افت���اد و ب���ه خ���ود نهیب زد ک���ه: آیا آب می نوش���ی، 
در حال���ی ک���ه برادر و موالیت حس���ین)ع( تش���نه و 
در آس���تانه ی ش���هادت است؟ پس آب را ننوشید و 

بازگشت و لب تشنه به شهادت رسید. 

7- امر به معروف و نهی از منکر
از آموزه ه���ای ارزنده ی نهضت حس���ینی، توجه 
ب���ه دو فریض���ه ی مهم امر به معروف و نهی ازمنکر 
اس���ت. ام���ام حس���ین)ع( در وصیت نام���ه ای ک���ه 
هن���گام خ���روج از مدینه و در زمان وداع با برادرش 
محمدبن حنفیه برای وی نوشت، هدف از حرکت 
خویش را چنین برشمرد:  من نه از روی سرمستی 
و گس���تاخی و نه برای فس���اد و س���تمگری حرکت 
ک���ردم، بلک���ه تنه���ا ب���رای طل���ب اص���الح در ام���ت 
ج���دم حرک���ت ک���ردم. می خواه���م امر ب���ه معروف 
و نه���ی از منک���ر کن���م و ب���ه س���یره ی ج���دم و پ���درم 

علی بن ابی طالب عمل نمایم. 

8- نفی نژاد پرستی
ش���هید، ش���هید است، چه تفاوت دارد که از چه 
ن���ژاد و رن���گ و زبانی باش���د؛   س���فید و س���یاه، عرب 
و عج���م، روم���ی یا زنگ���ی. مالک ارزش در اس���الم، 
عقیده و ایمان است.  شهادتکده ی کربال، بزمگاه 

عش���ق است و همه گونه 
ش���هیدی دارد؛ 

ج���وان، پی���ر، 
 ، ل س���ا د خر

ش���یرخوار، س���یاه، س���فید، ع���رب و 
عج���م. آن ج�����������ا، یگانگ���ی اس���ت و از 

نابراب���رِی ن���ژادی اث���ری نیس���ت. پیش���وای 
ش���هیدان، حس���ین)ع( در صحن���ه ی نب���رد، ای���ن 
آموزش دینی و انسانی را به کار گرفت و سپاس و 
ستایش���ی همسان به همه ی یارانش، از پیرمرد تا 
نوجوان و از رییس قبیله تا غالم سیاه روا می دارد. 

9- پای بندی به اصول انسانی و اخالقی
نهضت عاش���ورا، مظه���ر ارزش گذاری به حقوق 

10 درس و آموزه ی مهم قیام امام حسین)ع(

اهداف و انگیزه های نهضت عاشورا
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ادامه از  صفحه ی قبل

هدف اصلی قیام امام حسین)ع( را می توان در 
احیای دین خالصه کرد. 

ام���ا نهضت امام حس���ین)ع( پدی���ده ای عمیق، 
چند ماهیتی و چند الیه اس���ت که اندیش���مندان 
و صاح���ب نظ���ران اهداف و انگیزه های متعددی را 
در به وج���ود آم���دن آن دخیل می دانند. در نگاهی 

دقی���ق ت���ر م���ی توان بعضی از آن ه���ا را در موارد زیر 
نیز جست و جو کرد.

1- بیعت خواهی یزید و امتناع حضرت از بیعت
2- امر به معروف و نهی از منکر
3- اصالح امت و مبارزه با فساد

4- دعوت کوفیان و تشکیل حکومت

اهداف و انگیزه های نهضت عاشورا

انس���انی اس���ت. یاران امام حس���ین)ع( در بین راه 
کربال، با لش���کریان حرّ ب���ن یزید ریاحی برخوردند 
ک���ه راه را ب���رآن حضرت و یارانش بس���تند. برخی از 
یاران امام پیشنهاد مبارزه و نابودی آن ها را دادند 
و دلی���ل آوردن���د که قدرت نبرد با ایش���ان را داریم. 
ولی امام مدارا کرد و یاران را به صبر دعوت فرمود. 

10- رنگ و بویی جاودانه
مؤم���ن بای���د از فرصت های���ی ک���ه برایش پیش 
می آی���د بهتری���ن و بیش ترین اس���تفاده را بنماید و 
اکنون که می خواهد چیزی را در راه خدا ببخش���د 
باید به آن رنگ و بوی جاودانگی دهد تا همیشه،   
حتی پس از مرگ نیز، از آن بهره گیرد و اساساً یکی 
از اهدافی که اس���الم وقف را فرا روی مؤمنان قرار 
داده این است که بعد از مرگ نیز پرونده ی اعمال 
نیکش بس���ته نش���ود و از پاداش آن تا روز قیامت 

بهره مند گردد. 

از بارزترین درس های عاشورای حسینی 
ایثار و مقدّم داشتن دیگری بر خود 
است. در صحنه ی کربال، نخستین 

ایثارگر، خود سیدالشهدا)ع( بود که حاضر 
شد خود و خاندانش را فدای دین خدا 
کند و رضای او را برهمه چیز برگزیند. 


