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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

  

رویکرد درست و شایسته به مجالس حسینی

 انتظیارا،، وایای ، ایریار و پاکییازی،    دیی،،  رویکیرد درسی ،    ،مجالس حسیییی کلمات کلیدی: 

طمع، آرزو، قربانی کردن، کربال، عاشورا، دعا، اجاب ، مصلح ، قیاعی ، تییبیر، تییییر،    خواهی،  حاج 

  آموزی. احساسا،، درس

 .س رویکرد در کالم جییی ارح اس ؛ یک ی انسان با دی،، دو رویکرد مط در علم کالم در بحث رابطه

ی مطالعا، دییی، چه در ادیان دیگر و چه در دی، اسالم آشیا هستیی،  عزیزانی که با ای، حوزه

به دانیی که رویکرد کالم جییی به دی،، رویکرد یک مشتری اس  که وارد سوپرمارکتی شیه و  می

کیی.  گزییی و استفاده می برمی گردد و آنچه را مورد نیازش اس  نظر خودش می های مورد دنیال جیس

که ما چه انتظاری داریم؛ چه خواستی مطرح اس ؛ ایی «انتظار ما از دی،»لذا در کالم جییی بحث 

خواهیم دی، برآورده کیی. یک رویکرد دیگر هم هس  که در کالم قییم و در رویکرد  داریم که می

بلکه  که نه انتظار ما از دی، چیس ، اس ی بحث وجود داش  و آن ای،  گرایان به ای، میوله سیّ 

 ی ما در قیال خیای متعال چیس ؟  تکلی  ما، وایفه

دریاف  کییم. در ای، های خودمان را  هتا از دی، چیزی بگیریم؛ خواسترویم  سم  دی، می بار ما بهیک

 . رویکردخواهیم مطالیا، خودمان را از دی، دریاف  کییم حیّیم و دی، بیهکار و ما می حال  ما ذی

گوییی م، عییم و خیا خالق م،. م، در قیال خالق خودم تکلیفی دارم؛  دیگر عکس ای، اس ؛ می
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ای دارم و دی، آمیه تا واای  و تکالی  م، را، به م، معرّفی کیی و بشیاسانی. رویکرد اوّل،  وایفه

ویکرد عاشیانه، کیی. رویکرد دوم، ر رویکرد طلیکارانه اس  که مطالیا، خود را از دی، طرح می

ی توان خودش و  خواهی همه شورمییانه و پاکیازانه اس  که درصید بذل مجهود و موجود اس ؛ می

دو رویکرد،  شییه همی، اه دی، هزییه و تیییم و فیا کیی.ی آنچه را دارد، عاشیانه و پاکیازانه در ر همه

اس . یکی از رهگذر دیییاری، در پی  یابی ی افراد متییّ، با دی، قابل مصیاق تی در رابطهدر شکل سیّ

ها و گرفت، حاجا، خود اس  و دیگری در پی قربانی و فیا کردن هرچه دارد در راه دی،   نیل به آرزو

برخی دی، را برای ای،  که بیییم اس . ای، درس  دو رویکرد متفاو، اس . در متییّیی، هم می

های آنها را  های آنها را تأمی، کیی؛ حاج  اییکه نیازای آنها را تحیّق بخشی؛ برای ه خواهیی که آرزو می

خواهیی. و برخی دیگر خود را در خیم  دی،  برآورده کیی؛ در نتیجه دی، را در خیم  خویش می

ی هستی خود را به پای دی، بریزنی و قربانی  خواهیی؛ یعیی درصیدنی که توفیق پییا کییی همه می

 کییی و هرچه را دارنی، فیا کییی. 

در بحث جهاد مشاهیه کییی. قرآن کریم هرجا  ای، نکته راتوانیی ردّ پای  ا، قرآنی هم میدر ادبیّ

نفس هم قابل  سییل   آورد؛ چون جهاد فی دنیال آن می اهلل را به  سییل  گویی، قیی فی سخ، از جهاد می

ا، نفس خویش یّیّوق  در راه نیل به تم کیی؛ یک نسان در راه خیا جهاد میوق  ا تصوّر اس . یک

 یوَن فِ وا ي قاتِل  اَلَِّذيَن آَمن  کیی. ای، دو نوع میارزه و جیگیین اس . به تعییر قرآن:  جیگی و میارزه می می

اهلل قتال و کارزار   سییل  فی ادگی به خیا و اولیاء خیا هستیی،یکسانی که اهل ایمان و دل 1:َسِبیِل اهللِ 

کییی.  و کسانی که کافرنی، در راه طاغو، قتال می 2:وتِ اغ  َسِبیِل الط   یوَن فِ قاتِل  وا ي  الَِّذيَن َكَفر   وَ کییی.  می
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 اهلل  سییل  سپردگان به خیای متعال، فی ، هم کفّار؛ میتها مؤمیی، و دلکییی پس هم مؤمیی، قتال می

 ی انسان اس . هاغو،؛ که مظهر اعالی طاغو،، نفس امّارطّال  سییل  فی کییی و کافران قتال و کارزار می

 هیا بیی  نفییس شمیاس  مییادر بیی 

 

 چون که آن ب  مار و ای، ب  اژدهاس  

 دو رویکرد متفاوت به نهضت حسینی

درخشی. یعیی از آغاز حرک   هم دقییاً ای، نکته می الحسی، اباعییاهلل و نهض  در قیام عاشورا

استمرار  ،آغاز نشیه ،م شکل نگرفتها، و غیائروش، اس  که ای، نهض  برای رسیین به اغراض و تمیّیّ

، روز هشتم التّرويةیوم م شینی درمصمّ الحسی، پییا نکرده و ختم نشیه اس . وقتی اباعییاهلل

َمْن کاَن باِذاًل ِفینا اعالم کردنی: قیل  شب سم  کوفه حرک  کییی، اییی و بهالحجّه، از مکّه بیرون بی ذی

 4،کس اهل بذل خون قلب خود در راه دی، اس هر 3:نـَْفَسه ، فَـْلیَـْرَحْل َمَعنا هِ َعلٰی ِلقاِء الل ٰ  م ْهَجَته ، م َوطِّناً 

ی خون خود را در راه ما بذل کیی و خواهی خون قلب خودش را، یعیی تا آخری، قطره کسی که می

فردا صیح با ما  او فیطاهلل نائل شود و شهیی شود،  که به لیاءخود را آماده کرده و به ای، ت، داده 

واهم کرد. پس در شاءاهلل حرک  خ نکه م، فردا صیح ا: یٰ َتعال ه  الل ٰ  شاءَ  ی راِحٌل م ْصِبحاً ِانْ َفِانِّ حرک  کیی. 

ویم رویکرد ای، نیس  که برویم حکوم  بگیریم؛ رئیس دول  شویم. بر ،الحسی، نهض  اباعییاهلل

خواهی  ای، رویکردی اس  که می ،خودمان تیسیم کییم. خیرم را بی، بجیگیم و غییم  بگیریم و غیائ

ی هستی خودش را در راه خیای متعال به پای دی،  همه کیی؛خود را ایرار ی خون تا آخری، قطره

 بریزد. 
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بیرون آمیه بودنی، به خیر شهاد، مسلم و هانی در کوفه، توسّط چیی نفر که از کوفه  در بی، راه  وقتی

در آغاز، یاران  حضر، تمام یارانشان را جمع کردنی ]و اطّالع دادنی.[ سیی،ر ،الحسی اباعییاهلل

شایی چهار هزار نفر با حضر، بودنی؛ ولی حضر، در  ،؛ چیی هزار نفرنیدو نفر نیودحضر، هفتادو

فرموده بودنی برای شهاد، که هیگام حرک  از مکّه بار آنها را غربال کردنی. با اییمسیر چییی، 

خیر   وقتی راه خیا و در راه دی، ایرار کییم،ی خون خودمان را در  که تا آخری، قطرهرویم  می رویم، می

 [َخَذلَْتنا] َقْد َخَذلَنادوباره همراهان خودشان را جمع کردنی و فرمودنی:  ،شهاد، مسلم و هانی رسیی

ع  نشان دادنی. ما را زیاد ض اب، یان پیمان شکستیی و در برابرکوف شیعیان ما، ما را خوار کردنی! ِشیَعت نا:

خواهی،  هر یک از شما می :ْنِصراَف فَـْلیَـْنَصِرفْ َفَمْن َاَحبَّ ِمْنك م  ااْلِ امّا پیمان شکستیی.  دعو، کردنی؛

ی گفتم که ای، راه، راه شهاد، اس ؛ حاال طلیعه ل به شمااز اوّ د. حال دیگر برایتان روش، شی؛برگرد

سیین به قیر، که مطمئ، شویی ای، راه، راه رهانی بهتری، سیی اس  م و شهاد، مسل آن آشکار شی.

توانی برگردد. بعی هم برای  خواهی برگردد، می م و دنیا نیس . هر یک از شما میو پس  و میام و غیائ

راستی از صمیم تا فیط کسانی که به اییکه هیچ رودربایستی باقی نمانی، هیچ قیی و بییی باقی نمانی،

بریزنی، بمانیی، فرمودنی:  الحسی، خود را به پای اباعییاهلل  ی هستی خواهیی همه عاشیانه می جان و

خواهی برگردد، هیچ تعهّیی در قیال ما نیارد؛ هیچ بیعتی به گردن او  کسی که می 5:لَْیَس َعَلْیِه ِمن ا ِذمامٌ 

هی برگردد، برگردد. و ای، رونی تا خوا کس میهرنیاریم؛ دچار رودربایستی نشود؛ در تیگیا قرار نگیرد؛ 

 شب عاشورا هم یارانشان را در خیمه الحسی، ادامه پییا کرد. حضر، اباعییاهللشب عاشورا هم 

یک از شما کاری نیارنی. حتّی به  یها فیط با م، کار دارنی؛ با هیچای جمع کردنی و فرمودنی: شما برویی!

  برویی! تان برو! همه: عزیزم شما هم رمودنیف اسالعیّ الفضلابا
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طرفه شیه بود؛  اه ورود به کربال از سم  کوفه یکرکه دانیی  می کرد.رفت، را برایشان هموار  ی راهِحتّ

ملحق شود،  که کسی به اباعییاهللبیایی؛ راه برای ایی سم  کربال توانس  از کوفه به کسی نمی

خواس  از امام  راه باز بود. یعیی هرکس می گریی دیسم  کوفه و هر نیطه ا از کربال بهمسیود بود؛ امّ

خواس  ملحق شود، راه بسته بود. لذا  امّا اگر کسی می جیا شود، هیچ مشکلی نیاش ؛ حسی،

 و ملحق شونی؛ ولی راه مسیود بود خواستیی به امام حسی، حتّی بعضی از شیعیان کوفه می

ی وجود  اشی؛ چون بعضی از آنها که با همهامکانش نیود. الیتّه به ای، صور، هم نیود که محال ب

در همان تیگیا هم توانستیی عیور کییی و به امام  ملحق شونی، خواستیی به امام حسی، می

طور معمول برای ملحق  ب حضر، به شهاد، رسیینی. امّا بهبرسیی و روز عاشورا در رکاحسی،

 راه باز بود.  برای جیا شین از امام حسی، ولیراه نیود؛  شین به امام حسی،

ها را خاموش کییی که کسی  فرمودنی چراغاییکه به خرج دادنی. یکی  عاشورا چیی تمهییحضر، شب 

ها را خاموش  مانی؛ چراغلذا از خجال  ببیییی و او را می امام حسی، فکر نکیی و خجال  نکشی

یچ تعهّیی در فرمودنی بیعتم را هم از شما برداشتم؛ هخواهی برود. از طرف دیگر  کس میکییی؛ هر

که حتّی نگران نیاشیی که مردم از شما خواهی برود. از جانب سوم، برای ایی قیال م، نیاریی؛ هرکس می

توضیح بخواهیی که چرا حسی، را در کربال تیها گذاشتیی، بیاییی هر یک دس  یکی از بستگان م،، 

ی و با خود بیریی که توجیهی داشته باشیی که ما خواستیم خانواده ها را بگیریی ای، زن و بچّه

چه کردنی! و چییر  را نجا، دهیم؛ لذا آنها را برداشتیم و آوردیم. بییییی امام حسی، اباعییاهلل

ای در ذهیش باقی  تری، شائیهکه کوچک برای، حضر، بارها سرنی کرد تا هرکسکه برویی! بیا اصرار 

ممک، اس  پس  و میامی به م، برسی، ممک،  اس  پیروزی ااهری به دس  آیی، ممک،مانیه که 

دی باقی بمانیی که و فیط افراطور افراد جیا شونی ی ای، اس  اموال و غیائمی به م، برسی، همه

 و به پای دی، بریزنی.  شان را به پای اباعییاهللانی هستی آمیه
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 ر در عاشورادو رویکرد متفاوت در رفتن به کربال و حضو

بال بودنی. بیییم دو گروه به کربال رفتیی و روز عاشورا در کر ی کربال را نگاه کییم، میحاال اگر صحیه

که رفتیی تا پاکیازانه آنچه را داشتیی بیهیی و فیا کییی. یاران امام  الحسی، یکی یاران اباعییاهلل

سعی  لشکریان عمر امام حسی، روی هکربال چیی، هیفی داشتیی. روبروز عاشورا در حسی،

چیگ   که داشته باشیی، به کردنی مینیاشتیی و احتیاج داشتیی، یا آرزو را بودنی که رفتیی تا آنچه 

زیاد بگیرنی، چه با غار، خیام  از اب، عیوان مزد جیگیین با امام حسی، آورنی؛ چه به

و ربودن معجر و چادر از سر بانوان و  ها بچّهها از گوش دختر هو کشیین گوشوار الحسی، اباعییاهلل

، به دس  آورنی. آنها آمیه بودنی به آرزوهایشان ی اباعییاهللحتّی به غار، بردن پیراه، کهیه

آمیه بودنی هرچه دارنی بیهیی.  ورنی. امّا یاران امام حسی،ی به دس  آبرسیی؛ چیز بگیرنی؛ چیز

ها و آرزوهایشان با امام  ه به طمع دستیابی به خواستهوه بود. لذا کسانی کای، تفاو، بی، ای، دو گر

را  جیا شینی و امام حسی، الحسی، بودنی، شب عاشورا از اباعییاهلل همراه شیه حسی،

 ترک کردنی. 

به شهاد، رسیینی،  پیج نفر از کسانی که روز عاشورا در رکاب اباعییاهللو وپیج تا سی بی، بیس 

حی بودنی که روز عاشورا از لشکر عمر سعی ملحق شینی، یا شیانه به امام یزیی ریا کسانی مرل حرّب،

وپیج یا  جیگیینی و شهیی شینی. حال ای، بیس  در رکاب اباعییاهللفردا پیوستیی و  حسی،

شب عاشورا چیی نفر یار داشتیی؛  دو نفر کم کییی؛ بییییی امام حسی،وپیج نفر را از هفتادو سی

اً کاری کردنی که آنها مخصوص ه رفتیی. خود امام حسی،یط آنها مانینی؛ بییّکمتر از چهل نفر! ف

به طمع رسیین به آرزوهایش، به تمیّای دستیابی به  برونی. هرکس به طمع غییم  آمیه اس ،

را نیاشتیی؛  الحسی، یِ بودن در رکاب اباعییاهللحاجا، و احتیاجاتش آمیه اس ، برود. آنها شایستگ

یازی و فیا کردن جسم و جان خودشان، گریختیی. امّا یارانی که برای پاکجیا شینی و  لذا از حضر،
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همراه شیه بودنی و به کربال آمیه  الحسی، هایشان با اباعییاهلل ی داشته مهزن و فرزنیانشان و ه

را در مانینی و روز عاشو بودنی، شب عاشورا دیییی چگونه ابراز وفاداری کردنی و در کیار امام حسی،

 رکاب آن حضر، به شهاد، رسیینی. 

کییی و کربال را پش   عاشورا را طی می کییی، دو گروه از عاشورا عیور میبیییی  بعی از عاشورا هم باز می

اسراس ، اییها کسانی هستیی که ی و قافله ، زییب کیریگذارنی. یک گروه، امام سجّاد  سر می

داشتیی تیییم کییی. گروه دوم، عمر سعی و لشکریانش بودنی؛ آنها چه را موفّق شیه بودنی در عاشورا هر

هم عاشورا را پش  سر گذاشتیی؛ آنها هم در حال بیرون آمین از کربال بودنی. آنها کسانی بودنی که 

ورنی؛ چه در قیال جیگیین با چیگ آ  خواستیی در عاشورا و کربال به موفّق شیه بودنی آنچه را می

و به  های حسییی چه با غار، خیمه زیاد مزد بگیرنی، ز عمر سعی و اب،رانشان، او یا اباعییاهلل

ها و حتّی ربودن پیراه،  بچّهو چادرهای بانوان و گوشوار دختر تاراج بردن زیورهای زنان و معجرها

. آنها موفّق شیه بودنی به حاجا، و آرزوهایشان برسیی. پس دو گروه هستیی که ی اباعییاهللکهیه

 گردنی.بعی از عاشورا از کربال برمی

 پرداختن به عاشورا و رفتن به کربال برای حاجت گرفتن یا موجودی را تقدیم کردن؟

آوردییم؟  کیربال و عاشیورا رو    . میا چگونیه بیه   الء  بَ ض  َکـرْ  رْ ء  َو ک ـلُّ اَ عاش ورا م   ک لُّ يـَوْ خواهم بگویم  اکیون می

رسیی؛ عاشورا را  ی گذشته عاشورا فرا شود. هفته سه تکرار میی ای، حما های سال اس  که خاطره سال

ی  ااهر، یک روز عاشوراس ؛ هفته امّا در صور، ،الء  بَ ض  َکـرْ  رْ ء  َو ک ـلُّ اَ عاش ورا م   ک لُّ يـَوْ درک کردیم. گرچه 

خییای  گذشته روز عاشورا را درک کردیم. ما چگونه به عاشورا رو آوردیم؟ چگونه به کربال رو آوردییم؟  

و عیزاداری   هایمان سراغ امام حسیی،  دس  آوردن نیاشته ناکرده مرل لشکریان عمر سعی برای به

رفتیم تا بیه آرزوهایمیان    هایمان را بگیریم؟ به مجالس حسییی رفتیم؟ رفتیم حاج  اباعییاهلل

رو آوردیم و یاد ای، نهض  عظییم   به عاشورای حسییی الحسی، ان اباعییاهللبرسیم؟ یا مرل یار
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هایمیان را بیه پیای     ی داشیته  چه داریم تیییم کییم؛ همهتا هر و سلحشورانه و عارفانه را تجییی کردیم

دو جیور  پایییاری کیییم؟ هیر     الحسیی،  تا حیّ شهاد، در راه اباعیییاهلل  دی، بریزیم و ایرار کییم و

گرفت،، رسیین به آرزوهیا و دسیتیابی بیه     رف . هم برای حاج  سم  مجالس حسییی شود به می

چه را داریم به پای شود رف  که هر می و هم برای ای،رف   شود به مجالس اباعییاهلل ها می خواسته

فتییم؟ رفتییم تیا    و به پای دیی، برییزیم و در راه خییا قربیانی و فییا کیییم. میا چگونیه ر         حسی،

بیهیم و بیه پیای حسیی،     نیایمان را در راه حسی،های د مان را بگیریم یا داشتههای دنیوی خواسته

 رفتیم؟  الحسی، یم. چگونه سراغ مجالس اباعییاهللبریز

و آرزوها و تمیّیّاتش و برای دستیابی به ها    ای، اس  که کسی که برای دریاف  خواستهواقعیّ

کیی، از  یاف  نمیکیی و در وقتی که درخواس  می رود،   دی، و خیا و اولیاء خیا میسم حاجاتش، به

کیی. چون  شود و با خیا و اولیاء خیا قهر می خاطر می شود؛ آزرده ؛ از دی، دلخور میشود خیا دلخور می

گویی حال  می تا حاجتش را بیهیی؛ وقتی حاجتش را نیادنی، رف  گریه کرد به مجلس امام حسی،

کیم! اصالً دیگر  ر برایتان گریه نمی! دیگآیم به مجلس شما نمیطور اس ، امام حسی،! م، دیگر که ای،

ولی شما آنچه را  با شما کاری نیارم! ای، همه گریه کردم، ای، همه سییه زدم، ای، همه بر سر زدم،

آیم؛ دیگر برایتان گریه و سوگواری  خواستم به م، نیادیی. م، هم دیگر به مجلس شما نمی می

 کیم.  نمی

  یهِ ٰـ لاِ . شی میاس  به مصلحتش بود، بیون درخواس  به او داده خو که اگر آنچه میخیر اس  از آناو بی

نیاز  خیایا آگاهی تو به نیازهای م،، مرا از بیان آنها بی 6:السُّؤالِ   َعنِ   َكَرم كَ    َو َكفٰى   اْلَمقالِ   َعنِ   ِعْلم كَ  َكفٰى 

های ماه  نیاز کرده اس . در دعای افتتاح شب خواس  کردن از تو بیم تو، مرا از درکرده اس  و کَرَ

                                            

 .122 ص زادالمعاد، ،233 ص ،72 ج ،االنواربحار مجلسی،. 7
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آنچه م، نیاشتم و  7:ورِ م  اْل  ٌر ِلی ِلِعْلِمَک ِبعاِقَبِة اه َو َخیْـ  َعنِّی أَ ْبطَ اَ َلَعلَّ الَِّذی خوانیم:  میمیارک رمضان، 

م، ضرر داش ؛ تو  بسا چیزهایی بود که برای درخواس  کردم و به م، نیادی، چه آرزومییانه از تو

لذا آنچه را که مصرّانه از تو و ؛اس  و چه چیزی به زیان م، اس  آگاهی که چه چیزی برای م، مفیی

هایش رفته  امّا برای م، زیان داش ، به م، نیادی. امّا کسی که برای دریاف  خواسته درخواس  کردم،

در  کیی؛ با خیا و اولیاء خیا قهر می دهیی، نمیبه او  هایش را خواهی، وقتی خواسته اس  و مصرّانه می

قَـْبَل  بِالنـَِّعمِ  ا م ْبَتِدئاً ي عطا شیه بود.خواس  به او نی اگر به مصلح  او بود، بیون دردا حالی که نمی

ْسأَْله  يَا َمْن يـ ْعِطی َمْن َلْم يَ  کیی. و انعام می ای کسی که قیل از استحیاق شخص، ابتیاء بِه نِعَم 8:اْسِتْحقاِقها

کیی که نه از  ه کسی عطا میای کسی که از سر مهربانی و عطوف  ب 9:َو َمْن َلْم يـَْعرِْفه  َتَحنُّنًا ِمْنه  َو َرْحَمةً 

او آمیه اس  تا  ا آن عیی از ای، حییی  غافل اس .شیاسی. امّ خواستی کرده و نه اصالً تو را میتو در

دانی که خیا حاضر نیس   کیی. او نمی ی، قهر میحاجتش را بگیرد و حال که به حاجتش نرسی

هایش، بر مصلح  واقعی او  ای او را برای نیل به آرزوها و حاج  خرسییی و خشیودی سطحی و لحظه

های عظیمی که بیییی.  خواهی او را در صور، ااهر راضی کیی؛ ولو به قیم  آسیب مییّم دارد. نمی

 دارد.  خیا مصلح  عیی را مییّم می

رود؛ در برابر قیرتمییان و زرساالران، عزّ، خود  ی اهل دنیا نمی درِ خانه به ای، لحاظ که انسان گرچه

کیی، دعا و توسّل خیلی خوب اس . امّا ای، دعا و توسّل،  نمی  کیی و از مخلوق درخواس  را پایمال نمی

                                            

 الجنان، اعمال ماه رمضان. مفاتیحقمّی،  و محدّث 367ص  کفعمی، مصباح، ؛37 ص ،1 ج عمال،اال اقبال طاووس، سیّدبن .6

قمّای،   محادّث  و 132، ص 1االعماال، ج   طااووس، اقباال   سیّدبن ؛67، ص 1المتهجّد، ج  ؛ طوسی، مصباح222 ص توحید، صدوق،. 8

 جعفر. الجنان، نماز حضرت  مفاتیح

 الجنان، اعمال ماه رجب. مفاتیحقمّی،  محدّث و 17 ص المعاد، زاد ،مجلسی ؛644ص  ،2عمال، ج اال اقبال طاووس، سیّدبن. 7
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درخواستی دارد،  و ای، آرزویی، تمیّایی ازی، خواستهکالس اوّل ایمان اس  که به انسانی که نی

ی خیا و اولیاء خیا برو. از خیا بخواه؛ از اولیاء خیا بخواه. امّا ی اهل دنیا نرو؛ درِ خانهگوییی درِ خانه می

گوییی اهل  ای، انتهای راه ایمان نیس ؛ باالتر از ای، هم هس . باالتر از ای، کالسی اس  که به او می

اهل دنیا نرو، برو  ی خانه ای داری، درِ ته باش. بله اگر خواستهای نیاش هقیاع  باش؛ یعیی اصالً خواست

تو ای نیاشته باشی و به آنچه خیای متعال به  خواسته ا باالتر از آن ای، اس  که اصالًخیا. امّ ی خانه درِ

شراب ای نیاشته باشی، کالس باالتر اس . در کتاب  که انسان خواستهعطا کرده اس ، قانع باشی. ایی

به  الحسی، ودنی. پیر بزرگوارشان اباعییاهللشیّ، بیمار ببهامام سجاد که  11ام نیل کرده طهور

به پیر بزرگوارشان  خواهی؟ امام سجّاد آمینی و پرسیینی: عزیز دل م،! چه میبالی، آن حضر،

آنچه  ای در برابر خیای متعال نیاشته باشم؛ جز خواهم طوری باشم که خواسته عرضه داشتیی: م، می

پسیید، چیزی نخواهم. م، چه بخواهم؟ همی، که خیاونی پیش آورده، بهتری، اس . آنجا  او بر م، می

 فرزنی برومییشان را مورد تیییر قرار دادنی و فرمودنی: تو همانیی ابراهیم خلیل اباعییاهلل

جیرئیل آمی از او سوی کوهی از آتش پرتاب کردنی،  تی او را در میجییق گذاشتیی و بهای که وق شیه

فرمود: نه، از تو هیچ درخواستی  خواهی؟ آیا درخواستی داری؟ حضر، ابراهیم پرسیی: چه می

فرمود:  نیارم. جیرئیل گف : اگر درخواستی از خیا داری، به م، بگو تا به او بگویم. ابراهیم خلیل

روم و داخل  سم  کوهی از آتش می که بهبییی  خیاونی حال مرا می 11:ِعْلم ه  ِبحاِلی، َحْسِبی ِمْن س ؤاِلی

که از خیا درخواستی داشته باشم تا کیی از ایی به حال م،، کفای  می آتش فرود خواهم آمی. آگاهی او

ی خلق نرو؛ ای داری، درِ خانه رسان آن درخواس  باشی. ای، کالس باالتر اس . بله اگر خواستهتو پیام

                                            

 ناوری،  محادّث  و 178 ص دعاوات،  راونادی،  ؛ 76 ص ،17 ج بحاراالنوار، مجلسی، از نقل به 271 ص طهور، شراب طیّب، مهدی. 17

 .117 ص ،2 ج الوسائل، مستدرک

 .361 ص ،8 ج البحار، ة سفین قمّی، محدّث و 137 ص ،78 ج بحاراالنوار، مجلسی،. 11
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ای نیاشته باشی و به آنچه  . امّا باالتر از آن ای، اس  که اصالً خواستهی خیا برو و از خیا بخواهدرِ خانه

خیا به تو عطا کرده، قانع باشی؛ فراتر از آن، چیزی را آرزو نکیی و نخواهی. امّا ای، هم کالس نهایی 

خواهی آنچه را هم که داری تیییم کیی؛ به پای دی، بریزی و  نیس . کالس نهایی کالسی اس  که می

های  را  در راه خیا و اولیاء خیا تیییم کیی؛ ایرار و فیا کیی. الیتّه  خواهی داشته اه خیا دهی. میدر ر

التماس از خیاس  که  ،توانی وجود داشته باشی و آن دعا معیای دیگری می جا هم دعا و توسّل بهایی

 خیایا توفیق بیه اییها را در راه او تیییم کیم. بپذیر! 

ها و گلگون از خون  تکّه شیه و غرق زخمپیکر بیون سر و تکّه به قتلگاه آمینی، کیری  وقتی زییب

را روی دو دس  گرفتیی و به خیای  الحسی، اباعییاهلل؟ پیکر نیرا دیینی، چه کرد اباعییاهلل

َذا ٰـ ن ا هتـََقبَّْل مِ  عیوان پیشکش و اهیایی بپذیر! ی ما بهای، قلیل را از خانواده متعال عرضه داشتیی: خیایا

کیی با آن دعایی که  ای، قربانی را از ما پذیرا باش. ای، هم دعاس ؛ میتها ای، دعا فرق می 12:اْلق ْربانَ 

کیی که خیایا توفیق شهاد، در  های دنیوی برسی. ای، شخص دعا و آرزو می خواهی به خواسته فرد می

ای، در راه تو هزییه کیم؛ به  به م، دادهراه خود، را به م، بیه. خیایا توفیق بیه تا چیزهایی را که 

ل شین به اولیاء خیاس  پای اولیاء تو بریزم؛ در راه دی، تو فیا کیم. ای، هم دعاس ؛ ای، هم متوسّ

که بی، خیا و او واسطه شونی که خیا توفیق شهاد، در راهش را به او دهی؛ توفیق جهاد با برای ایی

ای، دعا و توسّل برای دادن   ؛ میتهادهی. ای، هم دعا و توسّل اساموال و انفس در راه خیا را به او 

 اس ؛ نه برای گرفت،. 

 ای، جان عاری  که به حافظ سپرده دوس 

 
 روزی رخیش بییییییم و تییییییم او کیییم 

 

                                            

 ص مقتال،  مقارّم،  و 771 ص ،17 ج ،772 ص ،1 ج ،الحساین  االماام  موسوعة ؛738 ص ،11 ج العلوم، عوالم اصفهانی، بحرانی. 12
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انی و ملتمسانه میتظرنی که بلکه خیا ای،  دانی که چییر از اولیاء خیا سرها را به دس  گرفته خیا می

انی؛ آنها برای دادن، برای تیییم کردن، برای فیا شین  پیشکش را از آنها بپذیرد. آنها برای گرفت، نرفته

کیم؛ زمانی گفته  هایی می انی. بییه که شاعر نیستم؛ ولی گاهی اوقا، ناپرهیزی و قربانی شین رفته

 بودم:

 شیی مییرا کُ آخیر حسیی، کِیی ز غمی  میی     

 
 راه تیو  جان بر لب اس  عمری و چشمم به 

 
که توفیق شهاد، در راه خودش را به ما بیهی. پس دیییی که با دو چشم به راهیم برای ایییک عمر 

 الحسی، شود برای اباعییاهلل و رویکرد میروی آورد؛ با د شود به مجالس حسییی رویکرد می

به ما  امام حسی،را بر پا کرد و در آنها شرک  کرد. امّا  سوگواری کرد و مجالس یاد اباعییاهلل

اتی فراتر از آرزوها و تمیّیّها و  طلب نیاشیم و حاجا، و خواسته تیها قانع باشیم، زیاده یی که نهآموخت

که یک درس بزرگتر هم به بل یا به ما عطا کرده، نیاشته باشیم، که ای، میزل قیاع  اس ،چه خ همان

المان، زن و ی امو همهتا توفیق پییا کییم یاز باشیم و ملتمسانه بخواهیم که ما دادنی؛ اییکه پاک

مان و جان و جسممان را در راه خیای متعال تیییم کییم. ای، درسی اس  که ی هستی فرزنیمان، همه

ی هستی خود را در راه عشق به خیا و ولیّ خیا  به ما آموختیی. کربال و عاشورا وادی همه اباعییاهلل

 ه حاکم باشی. ای، روحیّ بایی فیا کردن اس . در مجالس حسییی

به ای،  کییم و را بر پا می پردازیم؟ مجالس حسییی ی عاشورا می ما چگونه به تجییی خاطره

اتمان را تمیّیّ پردازیم تا به هرچه آرزو داشتیم دس  پییا کییم؟ ورا و کربال میرویم؟ به عاش مجالس می

کییم  مجالس را بر پا میرویم و ای،  می یا به مجالس حسییی طلیکارانه بگیریم؟ از امام حسی،

دو رویکرد را   یک از ای، بیهیم و به پای حسی، بریزیم! کیام آنچه را داریم در راه اباعییاهلل تا

 داریم؟ 
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 شناسی مجالس و مراسم سوگواری آسیب

همی، نکته اس  و خیا شاهی اس   سوگواری اباعییاهلل و  های مجالس حسییی یکی از آسیب

آیی که از ذاکر و میّاح گرفته تا  به درد می کیم چییر قلیم مجلسی که شرک  میسال در هر هر 

هایتان را  حاج  به مجلس نیامیه باشی! حاج که کسی بیکییی به ایی واعظ، همه تشویق می مییری و

مرالً باشیی  اشک بریزیم؛ آماده ی اباعییاهللخانه خواهیم امروز برویم درِ در نظر بگیریی؛ می

 هایتان را در نظر بگیریی که از امام حسی، حاج  ذکر مصییتی کیم، خواهم گریزی بزنم، می

هایمان و  آموزد؟ متأسّفانه وعّاظ و مییری ای، را به ما می الحسی، بگیریی! آیا واقعاً حرک  اباعییاهلل

 توجّهیی.  حتّی بزرگانمان بی

، پیرمردی که شایی شص  سال در مجالس امام بود ینام تاسوعا در مجلسی بودم؛ ذاکر صاحبروز 

در دلم  کار برد که خیا شاهی اس ، میّاحی کرده اس ؛ تعابیری به برای اباعییاهلل حسی،

بِکَییی و برویی! ای، تعابیر  ایی عی، لشکریان عمر سعی یک چیزی از امام حسی، گفتم شما آمیه

دهیی؟! درس نهض   ه درسی اس  که به مستمعی، میبریی! ای، چ چیس  که باالی مییر به کار می

و  ی هستی خود را به پای حسی، درس همه اس ! درس پاکیازی اس ! درس ایرار حسییی

  شعارشان چه بود؟ را قطع کردنی، دی، ریخت، اس . وقتی دس  راس  ابوالفضل العیاس

 ْن َقطَـْعت ــــــــــــــــــــــــــــــــم  َيِمـیــــــــــــــــــــــــــــــــِنیاِ ِه لٰ ـــــــــــــــــــــــــــــــال وَ 

 
  13بَــــــــــــــــداً َعــــــــــــــــْن ِ ينِــــــــــــــــیاَ نِـّـــــــــــــــی ا حــــــــــــــــاِمی اِ  

 
 کیم. شعار هرآییه م، تا ابی از دییم حمای  و دفاع می وگیی اگر دس  راستم را قطع کردیی،خیا س به

ه را به مستمعش دهی؛ نه اییکه هر بایی ای، روحیّ مجلس اباعییاهلل ای، اس ! نهض  حسییی

                                            

 و 377 ص ،2 ج المجاال،،  تسالیة  حاائری،  حساینی  ؛172 ص ،3 ج االخبار،شرح ون،حیّابن ؛178 ص ،1 ج شهرآشوب،ابن مناقب، .13

 .177 ص ،7 ج ،الحسین االمام موسوعة
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انی؛ اِم اِسی سفارش انی سفارش کردهدر به م، سرط آیی، بگویی دم که می هر مییری  آیی، ذاکر که می

یک نفر خانه نیارد، سفارش کرده اس .  انی؛ کسی بیهکار اس ، پول نیارد، سفارش کرده اس ؛کرده

های دنیویشان را تأمی، کییی!  خواسته !را غار، کییی بیرنی های امام حسی، انی خیمه گویا آمیه

هایم  دانم، بعضی از درد دل ی اس  م، شما را محرم میجا زد. خیا شاه شود همه میالیتّه ای، حرف را ن

کییی. گویا یک اصل شیه که اصالً  تکفیرتان می گویم؛ واالّ ای، حرف را جاهای دیگر بزنیی، اصالً را می

به میام برسیم؛ به  ه به خانه برسیم؛ به ماشی، برسیم؛ککییم برای ایی گریه می برای امام حسی،

برای ای، قیام  دار شویم؛ مریضمان خوب شود. امام حسی، یم؛ بچّهزن برسیم؛ به شوهر برس

های  ا به تمیّیا، و خواستهبرای ای، بود؟ ابزاری بود برای رسیین م کردنی؟ نهض  حسییی

 کییی؟ م اییجا مریضمان را خوبیها جوابمان کردنی، بیای ی بیمارستانمان؟ که اگر رفتیم همهدنیوی

های عمیق نهض   جای تأسّ  دارد که چرا کسانی که بایی معلّم جامعه باشیی، در آموخت، درس

کییی  خواهی تأکیی می قیری بر حاج  برنی و به رونی و می راهه می قیر بی قیر غافلیی و ای،حسییی ای،

بخوانم؛ کسی خواهم روضه  خواهیی آلوده کییی. می که اگر یک نفر هم خالص آمیه اس ، او را هم می

دلیل  بی وعلّ  خود نیس ، بی رویم؟ بیهوده نیس ، بی ه خیا! کجا میبریم ب حاج  نیاشی! پیاه میبی

که  شود، امّا ما همانی هستیم رار میتک همه سال یاد ای، نهض  و مجلس اباعییاهلل نیس  که ای،

، خصوصاً محرّم و عاشورای دانی مجالس اباعییاهلل زنیم. واالّ خیا می بودیم؛ همچیان در جا می

توانی بکیی. اگر در  ای می ، اگر با سیمای اصیل و صحیحش معرّفی شود، چه معجزهحسییی

چه آثار  ،فراگرفته شود های راستی، نهض  اباعییاهلل ها و درس آموزه مجالس حسییی

 ، درد دل را کردههای دیگری، ای های قیل هم، به زبان رتیییر ساله آوری خواهی داش . به شگفتی

یی، با یک دیی جییی، از یک بودم؛ امّا واقعاً دییم جفاس  دوباره تأکیی نکیم؛ ولو با یک زبان جی

 ی جییی.  زاویه
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العاده ارزشمیی و فوق تصوّر  ی ما توفیق دهی که در ای، مجالس فوقامییواریم خیای متعال به همه

گویان و ذاکران، روح ای، شود، هم مربیّان و سخ، پا می بر الحسی، یها، که با عیایا، اباعییاهللگران

های عمیق و عظیم ای، حرک  را فهمییه و شیاخته باشیی و  نهض  الهی را درک کرده باشیی و آموزه

آموزان عیوان سوگواران و عزاداران و درسی ما که به به مستمعان و سوگواران بیاموزانیی و هم همه

عیوان یکی از  کییم، واقعاً ای، نکته را به می در ای، مجالس شرک  الحسی، اهللمکتب اباعیی

 های مکتب عاشورا میّ نظر قرار دهیم.  درس

خیمتتان بیان  های فراوانی را از نهض  حسییی ها درس خیا توفیق داده اس  در طول ای، سال

یم و ای، آموخت، مییأ تحوّل ها را بیاموز آموز باشیم؛ ای، درسایم. امییواریم درس کرده و توضیح داده

، اگر هر روز عاشوراس  و هر سرزمییی الء  بَ رْ ض  کَ  رْ َو ک لُّ اَ  م  عاش وراء   ک لُّ يـَوْ باشی؛ ما را حسییی کیی. اگر 

و یاران ایشان هم باشی؟ ما سر دو راهی  شود عاشورا و کربال بیون امام حسی، کربالس ، مگر می

دعو،  به افرادی که خواستیی از ایشان جیا شونی یا کسانی که پس از هستیم. امام حسی،

ی بسیار خواهیی از م، جیا شویی، برویی در فاصله فرمودنی: اگر می حضر،، به ایشان ملحق نشینی،

و طلب یاری م،  11ِمْن ناِصر  َهلْ الّ فردا که عاشوراس ، اگر نیای دوری که صیای م، به شما نرسی؛ وا

 15برسی و به م، نپیونییی و مرا یاری نکییی، محکوم به عذاب ابیی الهی خواهیی شی. به گوش شما

 !م  عاش وراء ک لُّ يـَوْ د؟ شود عاشورا در کربال نیو مگر می !الءبَ رْ ض  کَ  رْ ک لُّ اَ  شود از کربال بیرون رف ؟ مگر می

 َهل ِمن ناِصری ی ما در عاشورای زمان خودمان، در کربالی زمی، خودمان هستیم و صیا همه

                                            

 َته  ااْلَْطهاِر؟ــَـّ َهْل ِمْن ناِصر  يـَْنص ر  ذ رِّي: 367طریحی، منتخب، ص و  ص ر نا؟ناِصر  يـَنْ  َاما ِمنْ : 731، ص 17، ج الحسین االمام . موسوعة11

، ص 11ج  ،االنوارمجلسای، بحاار  و  82، ص 2؛ مفیاد، ارشااد، ج   18نماحلّی، مثیراالحازان، ص   ؛ ابن167الطّف،  ابومخنف، وقعة. 13

 .  َهَلكَ ال َيْسَمع  َواِعَیَتنا َاَحٌد ث مَّ ال يـَْنص ر نا ِاال   هِ فـََو الل ٰ : 367
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که ما جزء گروه سوم شویم و از کربال بگریزیم رسی. پس ایی ی ما می به گوش همه الحسی، اباعییاهلل

م   ک لُّ يـَوْ به گوش ما نرسی، ممک، نیس .  تا روز عاشورا صیای استغاثه و یاری طلییین امام حسی،

و یاران ایشان  پس ما در یکی از دو جیهه خواهیم بود؛ یا با امام حسی، !الء  بَ رْ ض  کَ  رْ َو ک لُّ اَ  عاش وراء  

ه، با کیام رویکرد، با کیام سعی و لشکریانش هستیم. بییییم با کیام روحیّ هستیم و اگر نیستیم، با عمر

شود جزء کیام گروهیم. خیا نکیی انسان عمری در عزای  وق  معلوم میکییم. آن روش داریم رفتار می

بر سر و سییه بزنی، امّا جزء یاران و لشکریان آن حضر،  ،سوگواری کیی ،اشک بریزد یییحس

لحظا، ام؛  چیز نیس . بارها گفته ی ارزشی که دارد، همه ردن با همهنیاشی. اشک ریخت، و سوگواری ک

آخری،  کس! بی کسِ ، بیوحییاً ه و تیها، فرییاًدر گودی قتلگاه تیهای تیها، یکّ امام حسی، آخر،

شعیه  دانی آن تیر سه ی حضر، زد و خیا میاز دس  داده بود؛ تیری که خولی به سییه ها را هم رمق

حضر، هرچه تالش کردنی از جلو بیرون بکشیی، بیرون نیامی؛ دس  بردنی پش  سر و تیر را  چه کرد!

یی رم پر از خون!نی، خون فوّاره زد! پیشانی شکسته! چهره بیرون کشیینی و وقتی که بیرون کشیی

 نمانی!

 نییه ذوالجیییاح دگییر تییاب اسییتیام  داشیی 

 
 بییر جیییال طاقیی  داشیی  یالشّییهیاءنییه سیّ 

 
 مرتیییه شیییاهی ز صییییر زییی، افتیییاد بلیی

 

 اگر غلیط نکیییم عییرش بییر زمیی، افتیاد       

 

لشکریان ! گونه هجوم آورد رمق در گودی قتلگاه افتاده بودنی و دشم، آندر آن حال بی اباعییاهلل

ها با شمشیر،  دس  ، شمشیر به دارها با نیزهنیزه ور شینی!چیی نفر به یک نفر؟ همه حملهحیا!  بی

طور  نامردها آنو  انی رمق در گودی قتلگاه افتاده تیها و بی کس با هر چه داش . امام حسی،هر

زن و مرد،  ،اطراف کربالبرخی از مردم قیایل  در همی، لحظا،انی که  یورش بردنی. تواریخ نیل کرده

ی کربال و قتلگاه مشرف بود و شاهی ای، های مرتفعی که بر عرصه مردها، آمیه بودنی روی تپّه خصوصاً

گریستیی؛  می زدنی؛ سییه میگذرد، به سر و چه می دیینی بر اباعییاهلل صحیه بودنی. وقتی می
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را یاری  یامی که داخل قتلگاه شود و اباعییاهللدادنی؛ امّا یکی از آنها از تپّه پایی، ن گرییان چاک می

وقتی ارزش دارد که نیروی حرک   اشک ریخت، بر اباعییاهلل چیز نیس . کیی!! تیها گریست، همه

و حزن در اثر ای، عشق، وقتی  در انسان ایجاد کیی. عشق اباعییاهلل سم  امام حسی، به

های   بیرد و دارای خصوصیّ ی حسیییسم  جیهه ستی، و واقعی اس  که انسان را بهرا

 کیی.  حسییی

نیم یار راستییی برای ی خودمان بتواامییواریم در عاشورای عصرمان و در کربالی سرزمی، و جامعه

راستی مکتیی برای درس های ما، مجالس عزاداری ما، به باشیم و سوگواری الحسی، اباعییاهلل

تی نیارد؛ هیچ کیکور ورودی ای که هیچ محیودیّ میرسه باشی. ی عظیم حسیییآموخت، از میرسه

بییی نشیه  آموزان ای، میرسه پیشبییی هم برای ورود دانشبرایش قائل نیستیی؛ هیچ آزمون سطح

، هم نیارد؛ هیچ شرطی نیارد! در ای، هفتادودو ت،اس ؛ هیچ شرط علمی هم نیارد؛ هیچ شرط سیّی 

. از یاران و اصغر  ای مرل علیّ ماهه هس  تا طفل شش مظاهر ب، حییبای مرل  خوردهاز پیرمرد سال

مرل وهب نصرانی، ای، جوان مسیحی که کسی هس  تا  ی رسول خیا در لشکر اباعییاهلل صحابه

چیی ساع  بیشتر از مسلمانیش نگذشته بود؛ شایی فرص  اییکه دو رکع  نماز بخوانی هم پییا نکرد و 

  اجتماعی های سرشیاس و مشهور و صاحب موقعیّ ی. از چهرهشهیی ش در رکاب امام حسی،

قی، و امرال اییها هس  تا  ثروتمیی و متمکّیی مرل زُهیرب، هس  تا غالم سیاهی مرل جون. از افراد

سواد و بیون های بی دس . از دانشمییان و عالمان و محیّثان و مفسّران بزرگ هس  تا انسانافراد تهی

تی برای ورود به ای، میرسه وجود نیارد. فیط ی فراگیر اس . هیچ محیودیّرسهعلم. ای، میرسه، می

 زانو بزنی.  ی حسیییی وجود بیایی و در ای، میرسه شرطش ای، اس  که انسان با همه
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باشی و هم  های بزرگ نهض  حسییی امییواریم هم مجالس ما بستر مساعیی برای آموخت، آموزه

و  های ای، نهض  را از امام حسی، رویم، سعی کییم درس ی، مجالس میی ما که عاشیانه به ا همه

 حسییی بمیریم و حسییی محشور شویم.  ریم تا بتوانیم حسییی زنیگی کییم،یارانشان فرابگی

 .سازد تقدیر خویش جاری می اندیشد و موال بنده تدبیر می

یاونی را با میتفی ساخت، خ 16:ِهَممِ ِض الْ َعزاِئِم و نـَقْ ِخ الْ ِبَفسْ  هَ ت  الل ٰ َعَرفْ فرماییی:  می امیرالمؤمیی،

ی نهض   ها شیاختم. قیل از شروع ماه محرّم گفتیم امسال دیگر درباره ها و شکست، تصمیم اراده

ایم؛ حیود صی گفتار در رابطه با نهض   همه بحث کرده های گسترده نکییم. ای، اشورا بحثع

های جییی مطرح   نکتهایم که حاال د دارد؛ چییر به اییها عمل کردهوالء وجو سای  اهل در اباعییاهلل

ماس ؛ امّا ای، جلسه را خود  جا هم یادم اس  که گفتم الیتّه ای، تصمیمهمان کییم؟ میتها

کییی؛ همان را که  ریزی از ما هم توجّه نمیکییی؛ به هیچ تصمیم و برنامه اداره می بی  اهل

رغم قرارمان ای، جلسه  کییی. دیییی علی در مجلس به زبان بییه جاری می دانیی، خودشان خیر ما می

 هم تمام وق  را به بحث عاشورا پرداختیم. 

 .ی ماست آنچه بر عهده

ها را  ها قرار دهی و هر یک از شما عزیزان واقعاً ای، بحث امییواریم خیای متعال خیری در ای، بحث

شیّ، ی ما بهها را میتیل کییی؛ جامعه  ثانیاً سعی کییی ای، بحثاوّالً در وجود خودتان پیاده کییی و 

شود؛ ای، همه پلو  پا می همه مجلس برای، سوزد. خیا شاهی اس  انسان دلش می نیازمیی اس .

شود؛  ها کوفته می همه عاشیانه بر سر و سییهدهیی؛ ای، پزنی؛ به مردم غذا می پزنی؛ خورش می می
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یی در ای، مجالس وجود های جیّی شود؛ امّا متأسّفانه نارسایی ییگان جاری میهای عاشیانه از د اشک

 دارد. 

را بیاموزیی و عمییاً در وجودتان و زنیگیتان  های نهض  اباعییاهلل امییواریم هم خودتان آموزه

شاءاهلل  و ان ها را به جامعه میتیل کییی. پیاده کییی و هم میلّغان و مروّجانی باشیی و بتوانیی ای، آگاهی

تر و پربارتر شود؛ و ای، آرزو و دعا در حالی اس  که آنچه مشاهیه  هر سال عمیق مجالس حسییی

ها و مییرهایی که از رادیو تلویزیون پخش  شود متأسّفانه خالف ای، جه  اس . حتّی میّاحی می

همه میّاحی و بر سر و  ای، کییی؛ در ها و مییرها را انتخاب و پخش می ل میّاحیرونی گُ شود، که می می

را به  های عمیق نهض  حسییی سییه زدن و گریه کردن، چیی بی  شعر وجود دارد که آموزه

 مخاطیانش متذکّر شود تا آنها هم تکرار کییی؟ 

ای دارد. کارکرد  دانیی در سیر و سلوک ذکر گفت، جایگاه ویژه می در مجلسی به میّاح جوانی گفتم،

دهی. گفتم شعرهایی که شما  تکرار یک ذکر ای، اس  که آن آموزه را به عمق وجود انسان نفوذ می

ها و  کییی، یک ذکر اس  و اگر آموزه ها آن را میام تکرار می زن خوانیی و سییه زنی می هیگام سییه

ها به عمق  دانیی با تکرار آن چگونه آن آموزه ها باشی، می در ای، شعر م حسی،های اصلی اما پیام

رود و  ی عزاداری در خیابان راه می ها یک صیح تا اهر دسته کیی؟ بعضی وق  وجود عزاداران نفوذ می

دانستیی یک نوحه و شعر  کاش می زنیی. گفتم ای کییی و سییه می همان یک بی  شعر را تکرار می

ولی متأسّفانه جز اشک و آه و گریه و  کیی! انسان چه میبا وجود  های نهض  حسییی آموزهحاوی 

ها و اشعار نیس  و غالیاً  قربان چشم و ابرو رفت، و تحریک عواط  و احساسا،، چیز دیگری در نوحه

رها هم طور اس ؛ اغلب مییخالی اس . مییرها هم همی، الحسی، های بلیی مکتب اباعییاهلل آموزه از

 چییانی نیارنی. بار 
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ها سعی  هایی قرار دهی که در طول ای، سال آور پیامرا پیام  امییواریم خیای متعال عیای  کیی و شما

ایم در حیّ فهم کوتاه خودمان، خیمتتان توضیح دهیم. در بی، دوستانتان اگر مییری هس ، میّاح  کرده

تا آنها آگاه شونی و  ها صحی  شود رگزارکیییگان هیأ،ا صحی  شود؛ با بی اوّل با آنههس ، در وهله

 کم ای، آگاهی به عموم مردم میتیل شود. کم بعی

ی ما عیای  یش را به همهخواهیم توفیق گام برداشت، در مسیر مورد رضای  خو از خیاونی متعال می

 فرمایی.

 17يا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْیكَ   اهلل   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  كَ َعَلیْ   اهلل   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهلل   َصلَّى
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