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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)شناسیمجالسحسینیآسیب

مظلومیّه،، عظمه،،   شناسی، عاشورا، حماسهه، تحریه ،    آسیب ،مجالس حسینیکلماتکلیدی:

مهّّاحی،  ، حکوم، اسالمی،  منکر از  معروف، نهی به  امرآموزی،  اشک، سوگواری، درسکماالت معنوی، 

.  خواهی، فّا شّن، دعا، مصائب امام زمان حاج،

 عرض کنم. ی نهض، حسینی ل بزرگّاش، خاطرهراتی را در رابطه با مسائتذکّدانم  الزم می

های متمادی اس، که در این ایّام با سال یک گالیه اس، وکنم،  ای که خّمتتان عرض می نکته

کنّ، این گالیه سیما در چنین ایّامی پخش می و هایی که صّاو برنامه ی مجالس حسینیمشاهّه

 قوع اس،. ام. متأسّفانه رخّاد تلخی در جریان و را کرده

های پیش که سخنرانی را ی حسینیحماسهنام  به های شهیّ مطهّریی کتابعزیزان مجموعه

ای از آن خش عمّهانّ. باس،، مشاهّه کرده الحسیناز انقالب آن بزرگوار در رابطه با اباعبّاهلل

ی ی تحری  واقعهزمینهالقّر دینی در های این شهیّ بزرگوار و دانشمنّ عظیمنگرانی ها، دلسخنرانی

خّمتتان به تحری  عاشورا راجع، بنّه نیز هایی از مکتب عاشورادرسی عاشورا اس،. در مجموعه

ام؛ اینکه تحری  ظاهری چگونه شّ؟ ام و ابعاد مختل  تحری  را مفصّل عرض کردهصحب، کرده

های آن یس،؟ سخنرانیهای تحری  چه بود؟ و نمادهای تحری  چتحری  معنوی چگونه شّ؟ انگیزه



 

 

 

 

2 

بازگردنّ و همان  بزرگوار ناظر بر شرایط قبل از انقالب بود؛ امّا گویا امروز دوباره بایّ شهیّ مطهّری

 ی ما داشته باشنّ.  ها را با شور و سوز و گّاز بیشتری در جامعهسخنرانی

ی عزاداری، به جنبهسیما، عاشورا را فقط   و  های صّاو هم برنامه متأسفانه هم مجالس حسینی

، گریستن، به سر و رو زدن، بر سینه کوفتن، زنجیر زدن و عزاداری کردن و در واقع، به بُعّ مظلومیّ

، اگر مظلومیّ بی،انّ. این یک تحری  بزرگ اس،. اهل منحصر و تبّیل کرده بی،اهل

بی، و اصحاب و اهل های اباعبّاهللداشتنّ، عظم، هم داشتنّ. چرا دیگر سخنی از عظم،

 ریزیم؟! زنیم و اشک می اش بر سر و سینه میآیّ؟ همه بزرگوارشان به زبان نمی

ها و هم شکل ها پیش آمّه که هم ریتم مّّاحیبگذریم از انحراف عظیم دیگری که در سبک مّّاحی

و شکل آنها را یم کنروز میهایمان را به گوینّ داریم عزاداریآنها از لطاف، و صفا خارج شّه اس،. می

شایّ بتوانیم  شود. ، خارج میها از آن لط  و صفا و نورانیّامّا متأسّفانه عزاداری کنیم؛روزآمّ می

شود. به آن جنبه کاری نّارم؛ آن  های جاز، پاپ، راک و امثال آن نزدیک میبگوییم کمی به موسیقی

 ی محتوایی مسأله اس،. کنم، جنبهای که االن خّمتتان عرض میی شکلی ماجراس،؛ امّا جنبهجنبه

کرام، و شهام، هم بود؛ بزرگی روح و بلنّی  ودر کربال تشنگی بود؛ مصیب، و داغ بود؛ امّا عظم، 

آیّ؟ چرا داریم میان نمینفس هم بود؛ چرا دیگر از اینها سخنی به طبع و عزّت همّ، هم بود؛ مناع،

این جنایتی اس،  کنیم؟ این یک تحری  بزرگ اس،.می های بلنّ عاشورایی تهیعاشورا را از آموزه

نظیر اس،.  به آن جرم عظیم زدنّ که در تاریخ بی که در کربال دس، همتا و همپای جنای، کسانی 

و  جنایتی اس، همتای جنای، به شهادت رسانّن اباعبّاهلل ی حسینیمسخ کردن حماسه

ای بلنّ اس،؛ امّا در کجای شعرهایی که امروزه هعاشورا پر از آموزه. اناصحاب و یاران بزرگوارش

دانّ عاشورا خّا می هم بینیّ؟ در بُعّ کماالت معنوی ها را میای از این آموزهخواننّ، گوشهها می حمّّا

،، در ،، در جایگاه عرفان و معنویّی عبادت و عبودیّ ه ی عاشورا در حوز چه عظمتی اس،! واقعه
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ی اطمینان و آرامش روح و جان در اوج حوادث یمردی، در زمینهی صبر و پایّاری و پا عرصه

های متنوّع و ی رضا، شکر، توکّل، تفویض و تسلیم، آموزهو در عرصه ،سهمگین و تالطمات زنّگی

هایی که ذاکران رونّ و در مّّاحیمتفاوتی دارد؛ امّا در منبرهایی که بزرگواران روحانی و وعّاظ می

 ها خالی شّ؟!   از این آموزه ها کو؟! چرا مجالس حسینیکننّ، این آموزه می

ی کماالت اخالقی، ادب، ایثار، وفا، خیرخواهی، حرک، ایشان، در زمینه و نهض، اباعبّاهلل

های عظیم اس،. در اشعاری که مواسات، سخاوت، جوانمردی، مردانگی و غیرت، سرشار از آموزه

ارزش اش گریه و بر سر و سینه زدن! گریه خیلی کجاس،؟! همهها خواننّ، این آموزهمّّاحان ما می

صحب،  الحسینبه گریستن بر مصائب اباعبّاهللجلسات متعّّدی راجع دارد؛ خّا توفیق داد

هایی هم که خّمتتان هس،، مشاهّه دیهای آن در سای، موجود اس، و در سیفایل ام. کرده

بُعّی کردن و حذف سایر ابعاد، جنای، بزرگ و ظلم ا یکخواهم آن را کوچک کنم؛ امّایّ؛ نمی کرده

 اس،.  ی حسینیبه حماسه عظیمی نسب،

 همّ،، کرام، و عزّت  دانّ مکتب عاشورا در بُعّ کرام، و عظم، روح چه مکتبی اس،! علوّخّا می

ی و جانباز ،، حَمیّ، و غیرت، سلحشوری و شهام، و شجاع،،طبع، آزادگی و حرّیّ  نفس، مناع، 

های عظیم کربالس،. کجای اینها در بزرگ و ارزشمنّ، اینها آموزه و های بلنّفّاکاری در راه آرمان

 ایم؟ های بلنّ تهی کردهرا از این آموزه شود؟ چرا مجالس حسینی ها شنیّه میمّّاحی

جویی  در پیی قبل اشاره کردم. خّا شهیّ مطهّری را رحم، کنّ، در بُعّ حماسی و انقالبی هم جلسه

کنّ، بعّ با استناد به های مختل  را مطرح میها و تئوریابتّا نظریّه های نهض، حسینیانگیزه

 بهامر  الحسینکنّ محور اصلی حرک، اباعبّاهللاثبات می الحسین فرمایشات خود اباعبّاهلل

های فردی، اخالقی، خصوصی و  منکر از  معروف و نهی به  منکر بود؛ آن هم نه امراز معروف و نهی 

به حکومتی که با نام حکوم، اسالمی، ضّّ اسالم عمل منکر نسب، از معروف و نهی به امثال اینها! امر
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ورزد! ادّعای فضیل، دارد و به کنّ! ادّعای ایمان دارد و کفر میکنّ! ادّعای عّال، دارد و ستم میمی

 اسالمی! نام اسالمی و در عمل غیر منکر در برابر حکومتی به  از  معروف و نهی  به  رذایل آلوده اس،! امر

یک از شعارها،  ی بزرگ اس،؛ این بُعّ حماسی کجاس،؟ در کّام عاشورا یک نهض، و یک حماسه

ای از اینها بود؟! چرا ها شنیّیّ، جملهها و عزاداریزنیها و ذکرهایی که امسال در سینهمّّاحی

را از بحث ایستادگی تا پای جان و دادن خون برای برگردانّن حکومتی  مجالس و مراسم حسینی

یک از مجالس ما  ایم؟ در کّامکه نامش اسالم اس، و از اسالم جّا شّه، به اسالم حقیقی، تهی کرده

کنی! تو من بگویّ: اشتباه می کنم، کسی بیایّ بهها بود؟ اگر من اشتباه میای از این حرفجمله

ی مّّاحی آقای فالن، آقای فالن و آقای فالن، چقّر بود؛ در فالن برنامه در فالن مجلس، یاند نمی

زنّه بود،  ایم! اگر شهیّ مطهّریفانه همه را خالی کردهشعرهای حماسی و انقالبی بود! متأسّ

معروف و   به  برای امر ها برگردد، با اقتّای به اباعبّاهللترسیّ اگر این انّیشهگف،: نکنّ می می

 !؟بیاینّ منکر سراغ شما از نهی

شکل گرف،.  گیری از نهض، اباعبّاهللبریم؟ انقالب ما با الهامرا به کجا می مجالس حسینی

آموزی از نهض، دو( منعقّ شّ و با درس و ی این انقالب در ماه محرّم )خرداد سال چهلنطفه

ش، سال جنگ تحمیلی را با الهام از نهض، این انقالب پیش رف، و به پیروزی رسیّ. ه حسینی

سیما   و  اداره کردیم. چه شّ دستور دادیم بُعّ انقالبی نهض، عاشورا را حذف کننّ؟ صّا حسینی

ای از این  ون کنترل کننّ که نکنّ کسی جملهای از آن را پخش نکنّ! مجالسمان را هم روحانیّجمله

که قبل از انقالب، در رژیم شاهنشاهی این  مگر کسانیها بزنّ! این تحری  نیس،؟ مسخ نیس،؟ حرف

 ترسیّنّ اگر بُعّ انقالبی نهض، اباعبّاهلل کار را کرده بودنّ، غیر از این غرض را داشتنّ؟ می

 سر مجالس حسینی ان شود! چرا این بال را دوباره برشناخته شود، خطری متوجّه حکومتش

مّّاح  اینها بایّ مّّاحی کننّ.ایم که دائماً صّی را انتخاب کردههای خاآوریم؟! در صّا و سیما مّّاح می
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دیگری در این مملک، وجود نّارد؟ فقط مّّاحی همین چهار نفری که وابستگی خاصّی دارنّ و در 

های عجیب و  سیما پخش شود؟ آن هم با این ویژگی  و  مجالس سران حکوم، هم مّّاحنّ، بایّ از صّا

دار اس،! این یک بُعّ سبک و ریتم و شکل مجالس و هم از نظر محتوا مسألهغریبی که هم از نظر 

 تحری ، که تحری  عظیمی اس،. 

بُعددیگرتحریف

 خواهانهبهرویکردحاجتلکردنمجالسحسینیزّمتن

نّه این داغ بر جگر ما ما ام؛ منتهابل به آن هم اشاره کردههای قبُعّ دیگر تحری ، بُعّی اس، که سال

به مجالس  طلبی در رفتنخواهی و حاج،ی حاج،هآن روحیّ شود وتر میاس، و هر سال تازه

کننّ. اینکه برای ها تحریض می کننّ و هم مّّاحها آن را تشویق میاس،؛ که هم منبری حسینی

انّ؛ به مجلس دکترها او را جواب کرده برویم! مریض داریم؛ حاج، گرفتن به مجالس حسینی

تا شغلی برایمان  برویم شفای مریضمان را بگیریم! بیکاریم، به مجلس اباعبّاهلل برویم بّاهللاباع

بچّه بگیریم! خانه نّاریم، برویم از امام  شویم، برویم از امام حسین دار نمیجور شود! بچّه

مشب شب ! اگویّ آقا گیرانه! روی منبر میزدطلبانه و مخانه بگیریم! این رویکرد حاج، حسین

 آخر مجلس اس،، شب مزد اس،! 

خواهی از امام ی خودش راه داد، میتو را به خانه داد! خاک بر سر من! امام حسینای داد بی

مزد بگیری؟ اگر معشوق به عاشق راه دهّ، عاشق بعّ از اینکه به دیّار معشوق نائل شّ و  حسین

گویّ: مزد من چقّر خّاحافظی کنّ، به او میخواهّ از معشوقش که می  به حضورش راه یاف،، زمانی

ایم؟! این رویکرد شود؟! مزدم را به من بّه؟! این رویکرد مزدخواهانه چیس، که ما ایجاد کردهمی

 ایم؟! دمیّه طلبانه چیس، که ما در مجالس حسینیحاج،
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یّم اصالً در رفتم، خیلی صحب، کردم. دخّا شاهّ اس، همین امسال من با مّّاحان مجلسی که می

  گر اس،. فردای آن هم در مّّاحیزنم، امّا او حواسش جای دیرود! من دارم حرف میمغز آنها نمی

هایی را که انّ؛ امّا من حرفگف،: بله دیروز کسی در این مجلس به من گف، مّام نگو سرطانی آورده

 انّ. سفارش کرده دادم! آی مردم! همین اآلن دم در مجلس به من سرطانیزد، گوش نمیمی

نهض،  دهیم؟! اصالًگویم! این چه آموزشی اس، که ما در این مجالس می دروغ نمی خّا شاهّ اس،

گویی حضرت  خوانی، میروضه میبرای این اس، که خودت را فراموش کنی. تو  اباعبّاهلل

ای که شغل اد این افتادهوق، در این مصیب، سنگین، ی آن انّ،اربا کرده گونه ارباً  ا اینر اکبر علیّ

توانّ عاشق باشّ، و یاد ن میگونه اس،؟! انسا این ،ای شغل بگیری؟ عاشقنّاری؟ بیکاری، آمّه

! را دیّ ، امام حسیندر آب نگاه کرد، خودش را نّیّ لفضلامعشوق هم باشّ؟! حضرت اباغیر

خسته و  سنه نبود؟حاج، به آب نّاش،؟ تشنه نبود؟ مشکل نّاش،؟ گر آیا حضرت اباالفضل

 1 اْلُحَسْیِن!  َفذََكَر َعَطشَ  اینها بود؛ امّا اصالً یاد خودش نبود!ی ؟ همهوح نبودمجر

 دورویکرددررفتنبهکربال

نحسی اس،   پارسال خّمتتان عرض کردم که در رفتن به کربال دو رویکرد داریم: یکی رویکرد عمر

اس،؟ کربال برویم تا چیزی گیرمان بیایّ! در زنّگیمان  نحس(. این چه رویکردی سعّ نه! عمر )عمر

ّنّ مزد گونه به کربال آمّنّ! آم سعّ، این احتیاج زیاد داریم، برویم چیزی گیرمان بیایّ! سربازهای عمر

 را بر تن حضرت آمّنّ غارت کننّ و انگشتر و گوشواره گیرشان بیایّ. پیراهن امام حسین بگیرنّ؛

                                            

 222 ص ،1 ج االبرار، ریاض جزائری،  (؛043 ص ،2 ج ،ةالمودّینابیع قندوزی، از نقل )به 403 ص ،9 ج ،الحسینموسوعةاالمام .1

 .41، ص 44 ج نوار، حاراالمجلسی، ب و

 



 

 

 

 

7 

ها را غارت کننّ؛ برای اینکه چیز ها بّزدنّ و خیمه؛ معجرها و چادرها را از سر زنبّرنّ و غارت کننّ

 که رویکرد عمر اس، گیرشان بیایّ! این رویکرد چیز گیرم بیایّ، در رفتن به مجالس حسینی

 سعّی اس،!  

یز بگیرنّ. بریزنّ؛ نرفتنّ چ بّهنّ و به پای امام حسین آمّنّ هرچه دارنّ یاران اباعبّاهللامّا 

انّ و ی از یارانشان را گرفتهخبر داشتنّ که فرزنّ یک الحسین شب عاشورا در خیمه، اباعبّاهلل

دهم، برو خاطر مشکلی که دارد، زنّانی و اسیر اس،؛ حضرت فرمودنّ: بیا من مبلغی پول به تو می به

ی هم، مرا خواهنّ کش،. امام ات را آزاد کن؛ اینجا نمان. اینجا بمانی، مرا خواهنّ کش،؛ نمانبچّه

برونّ. اوّل بیع، را  که خالص و ناب نیستنّ، های زیادی را آماده کردنّ تا کسانی توجیه حسین

ی مرا هم بگیریّ، ها را خاموش کردنّ؛ پس از آن فرمودنّ: بیاییّ دس، زن و بچّهچراغ بعّبرداشتنّ؛ 

دنّ. بعّ هم به این فرد گفتنّ: پسرت اآلن اسیر اینها را نجات دهیّ. حضرت برایشان توجیه درس، کر

ام دهم، برو پسرت را از زنّان آزاد کن. او گف،: آقا من نیامّم بچّهو زنّانی اس،، مبلغی پول به تو می

مریض نیاورنّ کربال که شفا بگیرد. سالم آمّنّ،  2ی من و خودم فّای شما یا اباعبّاهلل!آزاد شود! بچّه

  اس،! مجروح و شهیّ شونّ. این نهض، حسینی ؛قطعه شونّ قطعه ؛اربا شونّ  فّا شونّ! ارباً

ی عمر سعّ  انّ هرچه دارنّ بّهنّ. در جبهه بینیّ آمّهکنیّ، میکه نگاه  ی امام حسیندر جبهه

یا  رویم؟می سعّی به مجالس امام حسین ورنّ. ما عمردس، آ انّ هرچه نّارنّ، به  آمّهاس، که 

 رویم؟! می مثل زُهیر، بُریر، حبیب و مسلم؟! چگونه به مجالس حسینی

                                            

سیدد،   ابین ؛ 221؛ مقیرمم، مقلیل، ص   221، ص 2المجیال،، ج   حیائری، سسیلیة   ؛ حسیینی 131، ص 0، ج الحسین االمام . موسوعة2

ِِ بْـنِ ُمحَ  ىٰ لـاِ اْلَخبَــُر   َوَصـ َ : 40مثیراالحزان، ص  حلمی،نما ابنو  414، ص 1الکبری، ج  طبقات ـ ـَرمِ   مَّ ْْ نَـ ُ   نَّ اَ   ی  َبِشـیر  اْلَح ِْ   ابـْ ْْـِر الـرَّ اُ قَـ   ی  ِسـَر بِ ـَ

َِ الل ٰ   َفقالَ  هُ بـْقَ اَ يـُْؤَسُر َو   نْ اَ وِثُر اُ   ما ُكْنتُ  یَو نـَْفسِ   ْحَتِسُب ُ اَ    ِ ِعْن َِ ـ یِفـ  لَـ ُ   ِذنَ اَ فَـ  قـَْولَـ ُ   اَْلُحَسـْینُ   َفَسـِم َ  ؛ ى بـَْع ِْ   نْ اِ َحی ـا    عُ ا الس ـب یَكَلْتنِـاَ   َفقـالَ   ی  اْلُم
ِِكَ   ِاْحِمْلها َم َ   ِدينار  َو قالَ   ْلفُ اَ بـُُرودا  ِقیَمُتها   ْثواب  اَ   َخْمَسةَ   فََأْعطاهُ   فاَرقْـُتكَ    .ا َمَع ُ َمَلهَفحَ   ِخی ِ اَ   َذا ِلَفك  ٰـ ه  َوَل
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خواهم اآلن ذکر  حاج، نباشّ! میشود؟ آقا کسی بیای اس، که در مجالس ترویج میهاین چه روحیّ

نیستی؛ عاشق حاجت، هستی! اگر فکر  مصیب، کنم. ای خاک بر سر من! تو عاشق امام حسین

کردی رفتی. اگر فکر میآنجا می آیّ،دس، می با کار دیگری حاجت، بهکردی جای دیگری و می

 خواهی؛ امام حسینخوانّی! تو حاج، میرفتی باباکَرَم میدهّ، میباباکَرَم خوانّن حاجت، را می

 خواهی! نمی

ای هدهّ؟! این چه روحیّمی الحسین این چه آموزشی اس، که مجالس ما به سوگواران اباعبّاهلل

نّ، در کوفه که به فکر خودشان بودنّ، اگر به فکر دنیایشان بود ایم؟ کسانی اس، که ما پیّا کرده

کار بودنّ. کسانی هم که به فکر آخرتشان بودنّ، در مکّه مانّنّ  وبستان و کسب    مانّنّ و مشغول بّه

اصالً به فکر خودشان آمّنّ،  که با امام حسین ی خّا و عبادت بودنّ. کسانیو مشغول طواف خانه

نه یاد آخرتشان بودنّ که رسیّن  ،نبودنّ؛ نه یاد دنیایشان بودنّ که اشتغال به دنیا آنها را مشغول کنّ

گفتنّ: جّا کنّ. آنها می به حور، قصور و امثال اینها آنها را مشغول نگه دارد و از امام حسین

يا  !دنیا و آخرت من تویی و دین 3!َمْن ال ِديَن َل ُ  يا ِدينَ تو دین نّارم!  من غیر حسین! دین من تویی!

 چیز من تویی حسین! همه 4! َو آِخَرِتى  َو يا ُدْنیاىَ   نَِعیِمى َو َجنَِّتى

انّنی هستنّ و بعّ از اینکه مطمئن شّنّ همه م در متن روای، اس، که شب عاشورا امام حسین

ا به آنها نشان دادنّ و فرمودنّ: حاال که مانّیّ، ببینیّ بهش، ر ،پرده را کنار زدنّ انّ، ها رفتهرفتنی

بعّ از اینکه حضرت پرده  الحسینبعّ از شهادت چه در انتظارتان اس،! بسیاری از یاران اباعبّاهلل

                                            

در روز  الجنان، زیارت امیرالمؤمنین قمّی، مفاسیح محدّثو  412ص ؛ مجلسی، زادالمداد، 214مشهدی، مزارالکبیر، ص  . ابن0

  . ِ  اْلَقِويمِ الل ٰ   ا ِدينَ يُم َعَلْیَك السَّال غدیر:
 .المریدینمناجات، عشرةخم،الجنان، مناجاتقمی، مفاسیحو محدّث 412 ، زادالمداد، ص. مجلسی4
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کردنّ و نگاه می در چشم اباعبّاهلل خیره خیرهرا کنار زدنّ تا بهش، را به آنها نشان دهنّ، 

 تو بهش، مایی! !اباعبّاهلل! نظر از تو برداریم به حور و قصور بهش، نگاه کنیم؟گفتنّ: یا  می

گونه که تو مرا پای منبرت  اینامّا رویم که خودمان را فراموش کنیم.  می به مجلس امام حسین

 امثالً نقّاشی خانهوق، یادم نرود که ماش به فکر خودم باشم! مواظب باشم یککنی بایّ همهتربی، می

خواهّ برود ام، اآلن که واعظ یا مّّاح میآمّه حاال بایّ نو شود! به مجلس امام حسین کهنه شّه،

 حاج، نباشم! بی یادم نرود!وق، یک ّ، یادم باشّ که مثالً پول نّارم!را بکش مقتل و اباعبّاهلل

 نم! خاک بر سر من با این منبر رفتنم! با این مّّاحی کردنم! با این سوگواری کرد

درسیازنهضتحسینی

کردنفراموشکردنخودوتمامحواسرامتوجّهمصائبومشکالتامامزمان

حاال  رفتی، مردم سینه زدنّ،های، را گگریه ّّاح گفتم: عزیز دل من! سوگواری، را کردی،به یک م

کنّ.( از شروع  فداه حنااروا خواهی دعا کنی، )خّا شاهّ اس، حسرت به دل من مانّ یادی از امام زمانمی

که کار نّارنّ،  هایمان را زن بّه؛ کسانی کارها؛ خّایا! جوانها؛ خّایا!  بیدعایش، خّایا! سرطانی

و تمام. به او گفتم:  هاسالی دربیاییم؛ فقط همین حرفبرایشان کار درس، کن؛ باران بیایّ از خشک

 س را یاد نگرفتی که حضرت اباالفضل، این در ایآمّه برادر من! تو به مجلس امام حسین

؟ تو زمانش بود؛ یاد حاج، امام های خودش نبودیاد حاج، اْلُحَسْیِن!  ذََكَر َعَطشَ : وقتی به آب نگاه کرد

 کشی با این منبر رفتن و مّّاحی کردن،؟! اصالً را نیاوردی! خجال، نمی فداه ارواحناهاصالً اسم امام زمان

 ی ی حواس،، همهّ که یاد خودت را از خاطر پاک کن! همهعاشورا و کربال آمّه به ما یاد بّه

به  ئب و مشکالت امام زمان، باشّ!همّ و حُزن،، مصا ی غصّه و غمّ و نگرانی،، همه مشغولی و دل

ن به خودشا درس بگیریم. اصحاب اباعبّاهللاز عاشورا گونه  ایم اینآمّه مجلس امام حسین
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های آخر عمرش ن افتاد و لحظه، به زمیعوسجهبن کردنّ. وقتی آن پیرمرد نورانی، مسلمفکر نمی

امیرالمؤمنین و امام  ،ی پیغمبر صحابه ،بزرگی بود و نورانی که او هم پیرمرد مظاهربنحبیب بود،

ر مسلم آمّ و رفیق صمیمی مسلم بود، وقتی باالی س ی اباعبّاهللو اکنون صحابهبود  مجتبی

خواهّ اگر شوم؛ امّا دلم میی دیگر به تو ملحق میدانم که من هم تا چنّ دقیقه گف،: مسلم! می

در حّّ خودم عملی کنم و انجام دهم. در همان حال که خون زیادی تا بگویی  وصیّتی و آرزویی داری،

های آخر د و دیگر نفسه بو، رفتعوسجه، این پیرمرد یکپارچه شور و عشق به اباعبّاهلل بن از مسلم

وصیّ،  5!ِبهـٰذا  ُاوِصیكَ گردانّ و به مسلم گف،:  سم، امام حسین رمقش را بهچشم بی کشیّ،را می

ی آخر دهّ و لحظهاو دارد جان می ا نگذار. این درس عاشوراس،!را تنه من این اس،: حسین

وق،  کنّ؛ تنها به فکر امام زمانش اس،. آن فکر نمی چیز جز امام حسینعمرش اس،؛ امّا به هیچ

شوهر، زن، دخترهای بیهای بیها، جوانبستری ها، در خانهها، بیمارستانیاسی امها، تو به فکر سرطانی

امّا اصالً  ،چیز بودی ی مملک،، بارنّگی و کشاورزی بودی، به فکر همه، اقتصادیّعو وض کار  و  کسب

رویم؟!  اس،؟! کجا داریم می آموزی از نهض، حسینی نکردی؟! این درس نیادی از امام زما

 اسی امهای سرطانی و و عاشورا به خوب شّن مریض چرا سطح انتظار جامعه را از امام حسین

وق، سطح انتظار و توقّع  آندمّ؛  میروح و جان ی هستی به همه ایم؟! نهض، حسینیتنزّل داده

ام مجلس امام شود؛ آمّهخوب نمی انّام، دکترها گفتهارستان بردهمریضم را به بیم ای به اینکهرا آورده

آوریم؟! این چه  می شفای مریضم را بگیرم! این چه بالیی اس، که سر نهض، حسینی حسین

 کنیم؟  ایجاد می تحری  عظیمی اس، که در مسیر مجالس حسینی

                                            

 مثیراالحزان، حلمی،نماابن و 94 ص ،الوصیّة اثبات مسدودی، ؛221 ص وقدةالطمف، کوفی،ابومخنف ؛132 ص لهوف، طاووس،سیّدبن .4
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توانّ غیر این جریان را در ابزار بسیار توانمنّی اس، که میدانم. سیما را مقصّر بزرگی می و صّا

پش، این ماجرا چه اغراض  کنّ وجامعه تقوی، کنّ؛ ولی متأسّفانه این جریان انحرافی را تقوی، می

 دانّ! انحطاط بخشیّن، پایین آوردن و متنزّل کردن مجالس حسینیوجود دارد، خّا می  سیاسی

 طلبانه، ظلم بزرگی اس،. مزد خواهانه وبه رویکرد حاج،

اهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ  َصلَّى ِِ اهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ  يا اَباَعْب ِِ ِِاهللِ   َعَلْیكَ   اهللُ  يا اَباَعْب  6يا اَباَعْب

                                            

 .031، ص 44و مجلسی، بحاراالنوار، ج  490، ص 14الشمیده، ج ؛ حرمعاملی، وسائل424، ص 4. کلینی، کافی، ج 1


