نکتههایی از معارف حسینی
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
سلطیتاما حسین(ع)درعالمدهگر

آقای سید محمد تقی گلستانی نقل میکند:در اوایل جوانی ،چند نفر هم سال ،هم دل
و یک جهت بدودیم .دوره ای داشدتیم ،هدر شدب در مندزل یکدی از دوسدتان مدیرفتدیم و بدا هدم
بودیم .یکی از آنان پدرش حسینی بود؛ یعنی به حضرت سید الشهدا علیده السدالم سدخت
عالقه مند بود ،تا جایی که شبی که نوبت میهمانی پسرش بود میگفت :مدن راضدی نیسدتم
بدده منددزل مددن بیاییددد ،مگددر ایددن کدده روضدده خددوانی هددم بیایددد و ذکددری از حضددرت سیدالشددهدا
علیه السالم خواندده شدود؛ از ایدن رو هدر شدب کده نوبدت آن رفیدق بدود ،مجلدس مدا بده روضده و
تعزیه تمام میشد.
پس از چندی ،آن پیرمرد محترم مرحدوم شدد و مدرگش همده مدا را سدخت ناراحدت کدرد تدا
اینکدده شددبی او را در عددالم رؤ یددا دیدددم و مددیدانسددتم کدده مددرده اسددت و هددر کددس انگشددت ابهددام
(شسددت) مددرده را بگیددرد ،هددر چدده از او بپرسددد جددواب مددیگو یددد؛از ایددن رو انگشددت ابهددام او را
گرفتم و گفتم :تو را رها نمیکنم تا حاالت خود را برایم نقل کنی.
تددرس و لددرز شدددیدی بدده او دسددت داد و گفددت :نپددرس کدده گفتنددی نیسددت.وقتی از گفددتن
حداالتش مدأیوس شدددم گفدتم :پددس چیدزی را کده در ایددن عدالم فهمیدددی بدرایم بگدو تددا مدن هددم
بدانم .گفت :ما با اینکه امام حسین علیه السالم را در دنیا یاد میکردیم ،نشناختیم ،اینجا
که آمدم مقام و سلطنت و عزت او را مشاهده کردم ،که آن را هم نمیتوانم به تدو بفهمدانم جدز

این که خودت بیایی و ببینی.
عیاهتاما حسین(ع)بهمرحو حاجاسماعیلدوالبی 

آیددت اهلل مبشددر کاشددانی در مددورد علددم اهددل بیددت علیدده السددالم فرمودند:ائمدده طدداهرین،
صاحبان علم هستند و هر فردی که قصد عالم شدن و بهدره گدرفتن از دانشدی را دارد ،تنهدا از
طریق آنها است که به او عنایت میشدود و ا گدر مدیبینیدد آیدات قدرآن در مدورد نعمدات الهدی و
بهشدت سدخن مدیگویندد ،مقصدود همدان معدارف الهدی هسدتند کده در آنجدا نصدیب مؤمنددان
میشود.ایشدان در ادامده همدین بحدث از بداب نمونده فرمودندد :جنداب آقدای حدا اسدماعیل
دوالبی که برداشت های زیبا و خوبی از آیات و روایات داشتنه اند به ایدن دلیدل بدوده اسدت
که وقتی در ایام جوانی به زیارت عتبات عالیات در کشور عرا ،میروند و بده محضدر مبدارک
امددام حسددین علیدده السددالم در کددربال مشددرف مددیشددوند ،کنددار ضددری مقدددس ،از آن حضددرت
طلب علم و معرفت میکنند.
ایشان در آن حال که بسیار منقلب هسدتند ،ناگهدان مکاشدفه ای بدرایش پدیش مدیآیدد و
مددیبیننددد ،دسددت مبددارکی از ضددری مقدددس خددار شددد و سددیبی را داخددل سددینه ایشددان قددرار
داد.آن گاه متوجه میشوند که امام علیه السالم به ایشان عنایت فرمدوده اندد و آن معدارفی را
که بیان میکردند از حضرت سدید الشدهدا علیده السدالم داشدتند و آن سدیب هدم معندی اش
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همان معارف و علوم بود.
بعیسیبسیخ 

یکددی از دوسددتان شددیخ رجبعلددی خیدداط نقددل مددیکنددد:همراه ایشددان بدده کاشددان رفتددیم.
عادت شیخ این بود که هر جا وراد مدیشدد بده ز یدارت اهدل قبدور مدیرفدت .هنگدامی کده وارد
قبرسدتان کاشددان شدددیم شدیخ گفددت« :السددالم علیدک یددا اباعبددداهلل علیده السددالم»چنددد قدددم
جلددوتر رفتددیم ،فرمودنددد« :بددویی بدده مشددامتان نمددیرسددد » گفتددیم :چدده بددویی فرمددود« :بددوی
سیب سرخ استشمام نمیکنید »قدری جلوتر آمدیم ،بده مسدئول قبرسدتان رسدیدیم ،شدیخ
از او پرسید :امروز کسی را این جا دفن کدرده اندد او پاسدخ داد :پدیش پدای شدما فدردی را دفدن

کرده اند .آن گاه مدا را سدر قبدر آن مدرد بدرد و مدا در آن جدا بدوی سدیب سدرخ را استشدمام کدردیم.
پرسیدیم :این چه بویی است شیخ فرمدود :وقتدی ایدن بندده خددا را در ایدن جدا دفدن کردندد،
وجود مقدس سیدالشهدا علیه السدالم بده اینجدا تشدریف آوردندد و بده واسدطه ایدن شدخص،
عذاب از اهل قبرستان برداشته شد.
ع اداریبرایاما حسینعلیهالسال 

برپایی مراسم عزادارید برای امام حسین علیه السالم عالوه بر زندده نگده داشدتن خداطره
شهید کربال و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و نشان دادن احساسات پداک انسدان هدای بدا
به ستمگران

ایمان نسبت به اهل بیت علیهم السالم و ارزش های متعالی ،نوعی اعترا
و حمایت از مستضعفان و مظلومان است .این امر ّ
حس عددالت خدواهی و انتقدام جدویی از
ستمگران و ظالمان را تقویت میکندد و باعدث وحددت و یدک دلدی نیروهدای مدؤمن و متعهدد
میشود .هم چنین عزاداری برای امام حسین علیه السالم سبب میشدود کده شدور و عاطفده
از شعور و شناخت برخوردار شود و مکتب عاشورا به مانند فکری سدازنده و حادثده ای الهدام
بخدش همدوار تدأثیر خدود را حفدظ کنددد و در نهایدت عدزاداری ،احیدای خدط خدون و شددهادت و
رساندن صدای مظلومیت اهل بیت علیهم السالم به گوش تاریخ است.

برخیازشعارهایعاشعرا

در روز عاشورا و قبل و بعد از آن جمالت بسیار ارزشمندی از امام حسدین علیده السدالم و
هشدارهای حیات بخشی را گوش زد میکنند که توجه به آنهدا در طدول حیدات بشدر آموزندده
است .برخی از آن سخنان نورانی را با هم مرور میکنیم:
 .1مرگ سرخ بهتر از زندگی ننگین است.
.2اگر دین ندارید و از معاد نمیترسید ،دست کم در دنیا آزادمرد باشید.
 .3مرگ بهتر از تحمل ننگ و ننگ بهتر از داخل شدن در آتش دوزخ است.
 .4محال است که تن به پستی بدهیم.
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.5خشنودی خداوند خشنودی ماست .ما بر بال و امتحان او صبر میکنیم.

عاشعراوامربهمعیو ونهیازمیکر 

از جمله اهداف مهم حماسده خدونین کدربال احیدای عنصدر امدر بده معدروف و نهدی از منکدر
ّ
حنفی دده
اس ددت .ام ددام حس ددین علی دده الس ددالم در وص ددیتی ک دده ب دده ب ددرادر بزرگوارش ددان محم ددد
مینویسند ،در این باره چنین میفرمایند". :من نده بده سدبب خودخدواهی یدا خوشدگذرانی و
نده بددرای ایجدداد فسدداد و تددرویج سددتمگری قیدام کددرده ام؛ بلکدده انگیددزه مددن از قیددام انجددام دادن
تکلیف «امر به معروف و نهی از منکر» است .میخواهم از این طر یدق اصدالحاتی را در امدت
جدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسدلم انجدام دهدم و روش مدن روش رسدول خددا صدلی
اهلل علیه و آله وسلم و پدرم علی بن ابیطالب علیه السالم است".
َ
بر همین اساس در زیارت آن حضرت تصری میکنیم :اشهد ّانک ...ا َم َ
درت ِبدالمعروف
َ
و َن َه َ
اهلل حتی َا َ
تاک الیقین؛ شهادت میدهم کده تدو امدر
یت عن المنکر و جاهد َت فی
سبیل ِ
ِ
بده معددروف و نهدی از منکددر کددردی و آن گونده در راه خددا بدده جهداد پرداختددی کدده بده یقددین کامددل
دست یافتی.
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