
 «امام حسین)ع( و قداست جانفشانی»خالصه مقاله 

 

های الهی و )ص( تالش کرد از راه ترویج و اجرای آموزهعبداللّهپیامبر اسالم حضرت محمدبن

کُلُّکم راعٍ و »تشکیل جامعۀ اسالمی در مدینه، انسان را به سطحی باالتر ببرد و او را مصداق 

و همۀ شما نسبت به زیردستانتان  )همۀ شما نگهبان و مسئولید «کُلُّکُم مَسئُولٌ عَن رَعَیتِهِ 

مسئولیت دارید( قرار دهد. پیامبر کوشید به انسان بفهماند که او سرور مخلوقات و جانشین 

خداوند در زمین است. از یک سو، مسئول سعادت یا شقاوت خود از لحاظ فردی است و، از 

 .سوی دیگر، مسئول سعادت و شقاوت جامعه است

طور کوتـاه ذکـر کـردم، سطح امت را تغییر داد و مردم را ه شب گذشته بهاین برخوردها و آنچ

ای طمع داشتند. ضعف و ترسیدند و عدهای میکار و بزدل تقسیم کرد. عدهبه دو گروه طمع

 سستی بر مردم غلبه یافته بود. آنان در برابر هر ستم و محنتی، چه عمومی و چه فردی، ساکت

 .نشستندمی

پذیر و حسین خود را در برابر امتی دید که وجدانش بـه خـواب رفته است: امتی سلطهامام 

تواند حقوق خود را به دست آورد و حاکمان هرگونه که بخواهند با آن کار که نمیبزدل و طمع

 کنندبرخورد می

گرداندن خون ها و بازدر برابر این واقعیت تلخ، امام حسین راهی برای بیدار کردن این وجدان

فشانی را رقم زند. گفتیم که ترین جانهای افراد این امت نیافت، جز اینکه بزرگسالم به رگ

فشانی را رقم زد: او به فدا کردن جان خود بسنده نکرد بلکه ترین جانچگونه امام حسین بزرگ

همۀ همۀ فرزندان و برادران و عموزادگان خویش را نیز با خود همراه ساخت و کوشید 

 .هاشم و همۀ کسانی را که تحت سرپرستی او بودند، همراه خود به قتلگاه کربال ببردبنی

فشانی را تا بدانجا باال ای خاص در پیش گرفت و سطح جانع( شیوهترتیب، امام حسین)بدین

یر یا بزدلِ پذکار یا سازشهای خواب یا طمعبرد که کسی نتواند آن را نادیده بگیرد و وجدان

ز ای جای شدید بود و چنین ضربهاین امت با دیدن این حوادث به خود آیند. امت نیازمند ضربه

 .گرفتفشانی بزرگ شکل نمیبا خلق یک جان



، کنیممان اسرائیل نگاه میوقتی ما به موقعیت وسطح امت خود و به موقعیت و سطح دشمن

 ایمشبیه به سطح امت زمان امام حسین رسیده یابیم که ما به سطحی بسیاردرمی

یک از ما به مسئلۀ بزرگی که با ما و سرنوشت آیندۀ ما و سرنوشت فرزندان این امت هنوز هیچ

دهم از اهتمامی که به مسائل شخصی خود داریم، به این ورزیم. یکدر پیوند است، اهتمام نمی

ساعت برای  24نگاهی به خود بیندازیم: در طول  مسئله نداریم. آیا وضع ما غیر از این است؟

کنیم؟ برای حل مشکل خوردن و آشامیدن و رسیدگی به امور خانه چه اندازه نیرو صرف می

 فلسطین چقدر؟

ای که ما و آیندۀ ما را فرا گرفتـه اسـت، ما همچنان تماشاچی هستیم، در برابر این فاجعه

 .های خویش بودندها و مصیبتتماشاگر محنت گونه که مردم زمان امام حسینهمان

فشانی کنیم و قربانیانی در ما نیازمند آن هستیم که در حد و اندازۀ انحطاِط جامعۀ خود جان

ونه گتوانیم مشکل خود را حل کنیم، همانسطح این انحطاط تقدیم کنیم. ما به این شکل می

 .ل کردکه امام حسین نیز با این شیوه مشکل خود را ح

و هنوز نیز با وجود  فشانی کرد و توانست بـر وجـدان امـت تـأثیر بگذاردامام حسین جان

امیه و محو شدن نام و یاد و قبرهای آنان و بر باد رفتن اهداف و عقاید آنان، هنوز انقراض بنی

 وردآخون امام حسین، مسلمانان آزاده و سرفراز در هر مکان و زمانی را به حرکت درمی

 کنیم، بایدداریم و به ایشان ابراز محبت و عالقه میما نیز وقتی یاد امام حسین را گرامی می 

 شود؟خواهان ایشان باشیم. انتقام حسین چگونه گرفته میتالش کنیم جزو خون

توان انتقـام خون حسین را گرفت؟ اند. پس چگونه میقاتالن امام حسین که کشته شده

خواهی امام حسین یعنی مبارزه با باطل و ظلم و انحراف و یاری کردن حق و دفاع از آن، خون

خواهی امام حسین به ها. خونیعنی نیکو کردن اخالق و حل مشکالت و صاف کردن دل

رای بهبود وضع اجتماعی و بهبود وضع دفاعی در برابر دشمن حسین و آمادگی عمومی ب

تواند با بهتر کردن وضع اخالقی دشمن خدا، اسرائیل، است. در زمینۀ فردی نیز هریک از ما می

 .و دینی خود، امام حسین را یاری کند

 


