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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 (1) عرفانی به نهضت عاشوراضرورت توأمان بودن دو رویکرد حماسی و 

آخوندهای فاسد، اسوه،  نهضت عاشورا، دو رویکرد حماسی و عرفانی، مبارزه، عشق، کلمات کلیدی:

 تطمیع و تهدید، اموال ملّی، حقّ مردم. المال،  ، تاراج بیتحکومت ظالم اموی

ام کله   خلدمتتا  علرك کلرده    های قبلل کلرارا    ضروری است. سال ی عاشورا بسیار مورد واقعه ل درتأمّ

روح عشق به خدای متعلال   ر. روح این واقعه، روح عرفا  است؛ی عاشورا یك روح دارد و یك پیک واقعه

ی عاشلورا هملراه    ی واقعه است و آرزوی فدا کرد  جا  در پیشگاه معشوق و محبوب ازلی. روح عارفانه

نلام مسللمانی،    کله بله   استبا حکومتی   مبارزهمسیر  با پیکر این نهضت که یك نهضت عظیم دراست 

 ّ نلور را کنلار   ه را غصب کرده، ولیمنصب والیت الهیّ اهلل ی رسول نام خلیفه نام امیرالمؤمنین، به به

چه مشی قرآ  و سنّت نبلوی اسلت دارد   ی قدرت نشسته و بر خالف آن ر اریکهزده و ولیّ ناری شده و ب

صلورت   ،منکلر  بله معلروف و نهلی از    مقام امر مقام مبارزه، در دراین نهضت  .کند حکومت را اداره می

 گیرد. می

بزرگی هم  نظر حاالت معنوی و روحی شخصیّت بسیار پیش بود با یك بزرگواری که از چند روزهمین 

! و ما مأموم این امام ماست امام حسینآخر گفتم  .ه مشغول گفتگو بودیمهمین قضیّ ست، سره

ی اشك ریختن ی ماه صفر اینها فقط برا ی سوم یا سه دهه ی دوم، دهه محرم، دههل ی اوّ دهه امامیم!

ا به این امّ ؛اشك ریختن و گریه کرد  ضروری، حیاتی و بسیار ارزشمند استو گریه کرد  که نیست! 
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خوانیم  همین زیارت عاشورایی که می ما در ؛ مقتدای ماست.امام ماست خالصه نکنیم. امام حسین

پشت سر یارا   بمانم،قدم  ثابت امام حسین گوییم خدایا به من توفیق بده که پشت سر میهمه  این

 کنیم اعالم می کردند بمانم، نکه خو  قلب خودشا  را فدای امام حسی جانباز امام حسین

هضت نی اینها را فراموش کنیم؟  وقت همه آ  1، ِلَمْن َواالُكمْ  َو َوِلی    ارََبُكمْ حَحْرٌب ِلَمْن 

ی بسیار  هره، یك چی فقط ستمدیدگی امام حسین   چهرهخالف آ بر الحسین اباعبداهلل

گیریم و  چرا از عاشورا عبرت نمی شود؟ ا این جنبه فراموش میچر آمیز دارد؛ افتخارآفرین و حماسه

  بندیم؟ نمی خودما  به کار  زما  های عاشورا را در عبرت

و  و روحانیّ امام حسین که نبود کار مرگ معاویه، هنوز یزیدی درشاید هنوز دو سال مانده بود به 

سلخنرانی   نلد و ی به دستگاه حکوملت ظلالم املوی را در منلا جملع کرد      آخوندهای فاسد خودفروخته

ی  در مجموعله  .کلمه به کلمه معنلا کلردیم  و  ایم جلسه خوانده . خوشبختانه متن سخنرانی را درندکرد

ید و ببینیلد املام   بار دیگر بروید گوش کن موجود است؛ یك ت اباعبداهللتاریخی نهض نگاهی به سیر

مقابلل   که شما در دنکن پرخاش می ی به حکومت سر این آخوندهای خودفروخته چگونه بر حسین

فرصلتش  ت دسلتگاه حاکمیّل   هلایی کله کنلار    لفت و لیس طمعبه گیرید و  حکومت می مواجبی که از

ممکن اسلت  یا ترس اینکه اگر اعتراك کنید ممکن است مواجبتا  قطع شود،  برایتا  فراهم شده و از

و ابلزار توجیله    ایلد  هدهانتا  را بسلت  ،کندشما را تهدید خطری بیایند شما را زندا  کنند، ممکن است 

 ؛جنگلد  نام عدالت دارد با علدالت ملی   به جنگد؛ نام دین دارد با دین می به که اید دستگاه حکومتی شده

گ ملال دو سلال قبلل از ملر     ؛این سخنرانی را گوش کنید جنگد! حکم خدا دارد با حکم خدا می نام به

ی  نامهگول  امام حسین که بگوییم نوشتهنامه  برای امام حسینکوفی هنوز کدام  معاویه است!

                                            

   .الجنان، زیارت عاشورا ی، مفاتیحقمّ و محدّث 117، ص 2المتهجّد، ج  طوسی، مصباح؛ 111الزّیارات، ص  قولویه، کامل . ابن1
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 و خوشلبختانه حرّانی نقل شلده   ی شعبه ابن قولالع حفت در متن کامل این سخنرانی کوفیا  را خورد؟!

ا  حضرت اهداف نهضتشا  را بیل  ن سخنرانیبعد در پایا  ایی فارسی هم دارد.  ست که ترجمهکتابی ا

   !دو سال هنوز به مرگ معاویه مانده است کنند. می

ِكْن ِلَنِرَد ٰـ ُفُضوِل اْلُحطاِم َو لٍء ِمْن  ِفی ُسْلطاٍن َو اَل اْلِتماَس َشیْ  تَناُفسا  ُهمَّ ِانََّك تـَْعَلُم اَنَُّه َلْم َيُكِن الَِّذی كاَن ِمن ا الل ٰ 

حضرت  2.َمَن اْلَمْظُلوُموَن ِمْن ِعباِدَك َو تُقاَم اْلُمَعطََّلُة ِمْن ُحِدوِدكَ يِنَك َو نُْظِهَر ااْلِْصالَح ِفی ِبالِدَك فَـَیأْ اْلَمعاِلَم ِمْن دِ 

اند،  که آمدههم دمی را بعد مر کنند. اهداف یك نهضت را دو سال قبل از مرگ معاویه دارند بیا  می

که رسالتی را که خدا روی دوششا  قرار داده فراموش  ی به حکومت ن آخوندهای خودفروختهغیر از ای

های دستگاه حکومتی کردند، عالوه بر این سخنرانی  کردند، خودشا  را ابزار توجیه ستمگری

]از اند  هدر منا آمدق مختلف از مناطهایی را که د، مردم و حاجینبا آنها دار ای که پرخاشگرانه

ْسَمُعوا َمقالَِتی َو اْكُتُموا قَـْوِلی ثُمَّ اْرِجُعوا اِ  ند:فرمای د و مینکن جمع میهاشم و انصار و اصحاب و تابعین[  بنی

ا مخفی را بشنوید امّهای م حرف :ا تـَْعَلُمونَ م ىٰ ِال  فَاْدُعوُهمْ   ِبهِ   ثِْقُتمْ ِمْنُتُموُه َو وَ َمْن اَ َاْمصارُِكْم َو َقبائِِلُكْم  ىٰ ِال

هایتا  برگردید و  به شهرها و قبیله بعد از حجّ .، لو ندهیدمگوی به شما میکه را ی . این مطلببدارید

 این نهضت دعوت کنید.با دانید، به همراهی  که مورد اعتماد شما هستند و آنها را امین میرا کسانی 

از بین برود و ترسم که این حق مندرس شود؛ حق  می من 3:اْلَحق  َو َيْذَهبَ َذا فَِانِّی َاخاُف َاْن يـَْنَدِرَس هٰ 

همین اسالمی  همین اسالم حکومتی؛اسالم بشود  .آ  اسالم حقیقی فراموش شود نابود شود و اصال 

                                            

حرّانؤی،  شؤببه  : ابؤن نقؤل شؤدا اسؤا. اباعبؤدا      و هؤم از اباعبؤدا    هم از امیرالمؤممنین  . این عبارات با اندکی تفاوت2

اللٰ ُهـمَّ ِانَـَّك تـَْعلَـُم اَنَـُّه لَـْم َيُكـْن مـا كـاَن ِمن ـا تَناُفسـا  ِفـی ُسـْلطاٍن َو اَل اْلِتماسـا  ِمـْن ُفضـوِل : 12، ص 21و بحؤاراننوار، ج   232البقول، ص  تحف

 َك.ِكْن ِلُنِرَى اْلَمعاِلَم ِمْن ِديِنَك َو ُنْظِهَر ْااِلْصالَح ِفی ِبالِدَك َو يـُْعَمَل ِبَفراِئِضَك َو ُسَنِنَك َو َاْحَكامِ ٰـ ل اْلُحطاِم وَ 
ٍء ِمـْن  َسة  ِفی ُسـْلطاٍن َو اَل اْلِتمـاَس َشـیْ اللٰ ُهمَّ ِانََّك تـَْعَلُم اَنَُّه َلْم َيُكِن الَِّذی كاَن ِمن ا ُمنافَ : 131ی  البالغه، خطبه: سیّدرضی، نهجامیرالمممنین

َیأْ ِكْن ِلَنِرَد اْلَمعاِلَم ِمْن دِ ٰـ ُفُضوِل اْلُحطاِم َو ل   َمَن اْلَمْظُلوُموَن ِمْن ِعباِدَك َو تُقاَم اْلُمَعطََّلُة ِمْن ُحِدوِدَك.يِنَك َو ُنْظِهَر ااْلِْصالَح ِفی ِبالِدَك فـَ
  .141، ص 1انبرار، ج  جزائری، ریاضو  121، ص 44؛ مجلسی، بحاراننوار، ج 222، ص 2. طبرسی، احتجاج، ج 3
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فسادی، هر غارت اموال عمومی، هر جنایتی، هر فسق و فجوری، هر فساد  ظلمی، هر کنارش هر که در

فاق ترسم این اتّ مییچ تعارضی با آ  اسالم ندارد. من فاق افتاد  است و هچیزی قابل اتّ هرو فحشایی، 

 برای این انقالب و نهضت یارگیری کنید.  تد. شما بروید مردم را آگاه کنید وبیف

های انقالبی و حماسی  فانه ما وقتی به جنبهرا یادما  نرود. متأسّ ی نهضت اباعبداهلل این چهره پس

هلای   کنیم. وقتلی هلم بله جنبله     اش را فراموش می های عارفانه اندیشیم، جنبه می ت اباعبداهللنهض

شلود. نهضلت    فراملوش ملی   های حماسی و انقالبی نهضت اباعبداهلل کنیم، جنبه اش نگاه می عارفانه

و  یك حقیقت پیوسته است. روح و پیکر این نهضت با هلم اسلت   ؛کرد شود تجزیه را نمی اباعبداهلل

جلای    4!ةٌ ْسـوَ اُ  بِـیْم ُكـلَ فَـ : نلد دحضلرت فرمو  خلود باید اقتدا کلرد.   ؛ باید درس آموخت؛باید عبرت گرفت

الگو هسلتم.   برای شما دهم، انجام میدارم این حرکتی که  درمن  5:ةٌ ْسـوَ اُ  یَّ ْم فِ كُ لَ فَـ ند: فرمود ی همدیگر

هم عارفانله در راه   بنابراین امام حسین د.ی تاریخ باید به من اقتدا کنن همه ی شیعیا  من در همه

ی عظیم علیه ظلم و فساد دسلتگاه حکلومتی    بازد و هم شجاعانه در یك حماسه میجا  معشوق ازلی 

بله  ، اسلت  بیلت  غاصب حقّ قرآ  است، غاصلب حلقّ اهلل   ست، ا که غاصب حقّ رسول خدا

ه معاویل که ست یادتا  ا رده است.سینه حبس ک ها را در حکومتی که نفسمبارزه با خیزد.  مبارزه برمی

جلن   ر ازود که معاویه یك لشلک خواست اعتراك کند، معروف ب می اصال  یك گروه ترور داشت، هرکس

رفلت. یلك    بین ملی  خورد و از می ،ی طرف درِ خانه فرستاد . عسل مسموم میعسل ر ازدارد و یك لشک

جمعیّت شلوغی کله معللوم نشلود چله کسلی      یك در یا  خلوت تنها وریختند یك جای  عدّه را هم می

عُبلاده   بن ته شد  سعدکش ماجرایکشتند.  ها آمدند  گفتند جن و بعد هم میکشتند  طرف را می ،کشت

                                            

و مجلسؤی،   141، ص 17، ج الحسؤین  انمؤا   ؛ موسؤوع  11، ص 7کوفی، فتوح، ج  اعثم و ابن 337، ص 1. خوارزمی، مقتل، ج 4

 .382، ص 44بحاراننوار، ج 

 .471، ص 2، ج  الحسین انما  موسوع ؛ 112الطّف، ص  ابومخنف، وقب ؛ 717البقول، ص حرّانی، تحفشببهابن. 7
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شروع شد هم ز زما  عثما  این انحراف سینه حبس و ا ها در نفس گونه بود! ماجرا این 6ست.را یادتا  ا

یا وابستگا  سیاسی یا وابستگا  نظامی  ریخت؛ ومت میجیب وابستگا  به حک المال در ی بیت همه که

اینهلا بلود. رانتلی بلود کله       انحصلارا  در دسلت   و فقط مال اینها رفت. ومت. اموال مردم به تاراج میحک

املوال   ی درملردم حقّل   ومت اموی برای خودشا  قائل بودنلد. نظامیا  حکومت اموی یا دولتمردا  حک

قیامی کرد که تا تمامی تاریخ برای آیندگا  الگو  تهییج کرد؛جامعه را نداشتند. حضرت  ی و عمومیملّ

 و عبرت شد.

پرداختن بله نهضلت   برای  ودای ایجاد ش م هستیم دوباره انگیزهماه محرّ درکه حاال  امیدوارمهرتقدیر  به

بلا مطالعله    ،به این نهضلت کسلب کنلیم    ؛ هم فهم و معرفت عمیقی نسبتالحسین عظیم اباعبداهلل

بگیلریم و آ    قرار ی عشق حسینی جذبه شاءاهلل در و هم ا  ،رد ، با اندیشید ، با درس آموختنک

 جلز بلا آ  عشلق الهلی در     .طلبلی وارد کنلد   ی ایثار و فلداکاری و شلهادت   ستانهعشق بتواند ما را به آ

بله  بنلدی  د انسلا  را از ایملا  و دیلن و پای   نل خواه ی تیغ می لبه شرایطی که تطمیع و تهدید مثل دو

آ   جلز  ؛را پایبنلد نگله دارد   انسلا  تواند  ها و رسالت الهی خودش بازدارد، هیچ چیز دیگری نمیارزش

 خلدا و اولیلاء   مسلیر  آ  دلدادگی و آمادگی جانبازی در راه خدا و عشق به شهادت در عشق الهی، جز

 خدا.  

 7يا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْیكَ   اهللُ  يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ  يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ  َصلَّى

                                            

؛ 111، ص 11البالغؤه، ج   نهؤج  الحدیؤد، شؤرح   ابؤی  ابؤن ؛ 311، ص 2طبرسؤی، احتجؤاج، ج   عبادا رئیس خزرج:  ماجرای قتل سبدبن. 2

نقؤل از بؤالیری،    ، بؤه 113، ص 21ج )و  424ص ، 31ج و مجلسؤی، بحؤاراننوار،    112، ص 3المسؤتقیم، ج   نبؤاطی، رؤرا    عاملی

  (.271، ص 1انشراف، ج  انساب

 .311، ص 44و مجلسی، بحاراننوار، ج  423، ص 14الشّیبه، ج ؛ حرّعاملی، وسائل717، ص 4. کلینی، کافی، ج 1


