چهار اصل ماندگاری قیام امام حسین علیه السالم
 -1اصل حق محوری و حقطلبی :مکتب امام حسین(ع) مکتبی است بر محور حق .و حق را میزان و معیار همه چیز
نگریستن است .چنانچه میفرماید« :الیکمل العقل اال باتباع الحق» عقل به کمال نمیرسد ،مگر به پیروی از حق.

 -2اصل حریّت و آزادگی :انسان تا به آزادمنشی نائل نگردد و از اسارت نادانی و گمراهی آزاد نشود و مادام که
در اسارت وابستگیهای دنیایی و دلبستگیهای نفسانی است ،به هیچ کمال دست نمییابد؛ و نمیتواند به سوی
مقصد واالیی که برای آن آفریده شده است سیر نماید
 -3اصل پارسایی و وارستگی امام حسین(ع) در خطبهای واال ،در صبح روز عاشورا ،دربارة دنیا با همة زیبائیهای
ظاهریش چنین میفرماید« :الحمداهلل الذی خلقالدنیا ،فجعلها دار فنائ و زوال ،متصرفه باهلها حاال بعد حال،
فالمغرور من غرته ،والشقی من فتنه ،فال تغرنکم هذه الدنیا ،فانها تقطع رجاء من رکن الیها ،و تخیب طمع من
طمع فیها» .سپاس خدایی را سزاست که دنیا را آفرید و آنرا را خانة نابودی و ناپایداری قرار داد ،همان دنیایی
که اهل خویش را پیوسته دگرگون میسازد ،پس فریب خورده کسی است که :فریب دنیا را خورد و بدبخت
کسی است که مفتون آن شود .بنابراین دنیا فریبتان ندهد ،که هر که بدو تکیه کند ناامیدش سازد و هر که در او
طمع بندد مأیوسش نماید
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اصل عدالتخواهی و ظلمستیزی فطرت بیدار آدمی عدالتخواه و ظلم ستیز است و انسان زنده نمیتواند
نسبت به بیعدالتی و ستمگری سکوت کند و دم برنیاورد .از این روست که فریاد عدالتخواهی و ظلم ستیزی
حسین(ع) پیوسته شنیده میشود« :اال ترون ان الحق ال یعمل به و ان الباطل الیتناهی عنه؟» آیا نمیبینید که به حق
عمل نمیشود و از باطل دوری نمیشود .عدالتخواهی و ظلمستیزی از برجستهترین وجوه مکتب حسین(ع)
است ،چنانکه حسین(ع) از ابتدای نهضت خویش تا گاه شهادت آن را مطرح مینمود و بدان دعوت میکرد.
عزاداری کافی نیست بینش صحیح از این واقعه ضروریست.
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