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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

ینیحس مجالس یها یسخنران و ها نوحه بر ینقد

مجالس حسینی، نقد، نوحه، سخنرانی، پیام عاشورا، عرفان، حماسه، معرفت، امر به  کلمات کلیدی:

 المال.  غارت بیتفساد، معروف، نهی از منکر، حکومت اسالمی، ظلم، 

 ییرفقاا  ؛رحمت کندرا  هیعلیتعالاهللرضوانیدوالب یآقا حاجکنم. خدا  میکوتاه عرض  یلیخرا دو نکته  یکی

 شاان یا ؛هسات  ادشاان ی میباود  یدوالبا  یآقاا  خادمت حااج   هاکه بزرگتر از من هستند و در محضر آن

کاه  باوده   یشااعر  ی. جاوهر دیا نابخو دیا روایب ار یجاوهر  یها نوحه ،ها یاحمدّ نیا درکه  فرمودند یم

فکار   همان هار  ا   کاه  اسات   نیا قتیحق ،دینی. ببگفته را می ها یاحمدّ و ها یزن نهیس نیهم یشعرها

 و دزننا  یطبال کاه ما    یسار  کیا  شدهها  دستهتمام  !تیب حرم اهل ،میامروز قم بود مثالً، کنم یم

شاعرها   ،ودش هم خوانده  یاگر شعر ای! ودش یخوانده نمهم  یشعر رگید !نوازند یکه م پوریش یسر کی

 نیهما  .باود  میقاد  یهاا  یاحمادّ  درکاه   یاز آن لطافت و سوز یکی ند.شد یته زی. از دو  ندشد یته

 کیا از که  یقسمتآن  دینی. ببمیها بکن یمیقد ادی میوبر که ویدگ یا مه وقت یبعض هم ما  دوست مدّاح

آن سوز، آن گاداز،   !دفرق دار جدید های نوحهبا و  قدر  است نی قدر دلنش ،دناخو یم یمیقد ی نوحه

از دسات  هاا   زدن نهیس دیشکل جد نیا و در دیجد یها یاحمدّ نیا درفانه سّألطافت، مت آن آن عشق،

 ار هاا  یمیقاد  ناما  هقیسل و میهست یمیقد یلیما خ ای. حاال ندتر بود قشنگ یلیخها  یمیقدرفته است. 

 ساوز و حاال   نیا ا باود.  هاا در آن یگار یحاال د  ؛باود  هادر آن یگریسوز د کی واقعاً نکهیا ای ؛دپسند یم
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 ورطا نیا ماا ا  مجاالس  شااااهلل در  که ان شدها هنیو امثال ا تمیفقط ر ن آنیگزیجا و کم شده فانهسّأمت

 .ستین

 ،میکنا  یما  یاحهمه مدّ نیا !؟ستین شعرها نیدر امکتب عاشورا  یها آموزهاینکه  را دوم هم  ی نکته

 کیا هماه   نیا ا.  ارا  پا شد بر یهدف کیبه خاطر نهضت  نیا ؛داشتند یامیپ نیباالخره امام حس

هاا   یاحمادّ  نیا ا، میت کناگر دقّ ،ما هعرض کردقبالً را  نیا ؟میزن یم نهیسفقط  مدامدو ساعت  ،ساعت

 یوقت ود،شها درست انتخاب  یاحمدّ یاگر شعرها ؟دارد یبی ه اثر عج دیناد یتکرار ذکر م و ذکر است

. دیسات ین همتوجّ ؛ گر هدیوگ یذکر م دیدار ،دیکن یتکرار م مدام آن شعر را قهیدق ستیربع، ب کیشما 

کاه اهال ذکرناد در     یکساان  ایا  ؛ندیگو یذکر م نندینش یمو ذکر دارند  ی حلقهکه ها  شیدرو نیمثل ا

خدا  ،دداشته باش ذکر اگر محتوا نیا. ذکر گفتن است مدّاحی،. ندیگو یذکر م نندینش یم شانیها خلوت

خدا . میریکم نگها را نیا .گذارد یم در وجودش یبیعج ریثأ ه تو  کند یآن عزادار  ه م نِجاداند با  یم

 اماام  .اسات  شاده  یخاال مجالس ماا از ایان ساخنان     فانهسّأمتولی  .است بزرگ یلیخ است که شاهد

تاا  کاه حرکات کردناد     ناه یاز مدحضرت موجود اسات؛   شاتیفرما !همه سخن گفتند نیا نیحس

 ناد   نیا ا حرکات کردناد و در کاربال   سمت کربال  به همکّ بعد از ؛ه ماندندمکّ در ند ماه  و همکّ دمدنآ

 ،نیای هماه تب  نیا ،همه صحبت نیا ،یهمه سخنران نیا ،بودند که یهشت روز تقریباً ،که بودند یروز

  ...برخاستم ه  یمن برا نکهیا

. اسات  شاده  یخاال هام   یو انقالبا  یحماس ی از آن جنبه است. شده یخالهم   نیاز اها  نوحه فانهسّأمت

 ارا   ..رفت. ؟ها آن نوحه کو ...یزندگ کنمیبار ستم نم ریز !تسیها ن از آن نوحه یخبر گرید جاست؟!ک

ََ  !میکن یسانسور م ؟شود یدر منبرها گفته نم اباعبداهلل یها جملهی حتّرفت؟  را  ْن ََ َ  َاال تَرر النَحرِّ   َا

َ  النلَِ ررَ  ال يُرَ  ررَ     َْ َا  َِ َُ  ال يُرعنَمررُ  هِرر َنغَررَ  الن  َع نرر ِن ُ لِيَر َِ ِلقررَِ    ِفرر   ُمررمن َ    رَه رر َ   َرىاَ ال  ن يَِ فَرر ُنِحّقرر  اَل  َْ  َسررعََة    الّ اِ النَمررتن
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َ   الّ اِ  الظَِّلِمي َ  َنعَ   َ ت النَحي   ََنر من ؤم ؟که از باطل پروا ندارند دینیب ینم ؟!شود یعمل نم به حقّ دینیب یمن  1؛هَر

و  ،را جاز ساعادت   مان مارگ در راه حاقّ    !شهادت آماده کناد  یرا براخودش  دیبا یطیشرا نیدر  ن

 ارا   ؟کجاا رفات   ها حرف نیا. نمیب ینم یتهمّ و دون یباطل را جز پست کنار در النهیخوار و ذل یزندگ

 یخاال هاا   حارف  نیاز ا نیمجالس امام حس را  ت؟سیها ن یاحمدّدر   را نیست؟در منبرها  گرید

َْ اَن ر !کردند یخال نیمام حسا یها از حرف ار نیمجالس امام حس است؟ شده َا   َُ ن َاِرر ر ْن ْن َا   لَر

ُت ِلطََلِ  االنِصنالِح فِ  ََجن َْ َْ ِان مَ  َْ ال ظَِلمَ   َْ ال ُنفنِسدا   َا   ِِ َجرد  ال َهِط هاا   حارف  نیا ا گار ی را د؛ ی  اُن ر

َْ اَننه   اُريِ  ؟ستین َُِْف  ََ هَِلنَمعن َن آُن َْ َاسِ  ُد َا  َِ ََ ِهِسرَعِ  النُم نَك ََِ  َجرد  ي َْ ي  یعنا ی ؟ستین گرید نهای را ا 2 ؛ اَهِری 

 بّرتد ،میل کنمّأت دیبا ،است مجالس اباعبداهلل ی هیکه روح و جان و جانما یعرفان یها اگر در جنبه

 یای زدا عرفاان دارد هام   ینیمجالس حسا . میت کندقّباید حرکت هم  نیا یحماس یها در جنبه ،میکن

دارد خاالی   ناما یمنبرها ؛شاود  یما  یخاال از این اینهاا  ن دارد امیها یاحمدّ !ییزدا هم حماسه ،شود یم

آقاا اماام    ویناد، بگکاه  کانم   دایا پ یمنبار  ردمگا  یما  ه ا هر وقات   ند نیا است خدا شاهد شود. می

بزرگداشت امر باه معاروف و    ی هفته ندیگو یم را مل ماه محرّاوّ ی هفته کی ...ندفرمود ه  نیحس

 دیا بگو نفار  کیکه  آن طرفو  طرف نیبه ا ،ونیزیتلوو  ویگوش سپردم به راد ه هر از منکر. من ینه

خاانم   ناد  گفت ندراه افتاد ابانیخ آیا حضرت دربود؟  ه  نیامام حس از منکر یامر به معروف و نه

مان   گفات  یکه ما  یحکومت یجلو ای ؟!ات را ببند قهی ی آقاپسر دکمه ؟ریبگ سردرست  ار  ادرت مثالً

 ،کرد یم و ظلم مهست  یحکومت اسالمهستم،  اهلل رسول ی فهیمن خل ،هستم نیمنؤرالمیام

                                            

-تحن   حرّاننی، شنبه  ابنن  و 111 ص ،97 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 44 ص مثیراالحزان، ی،نماحلّ ابن و 97 ص لهوف، طاووس،بنا .1

 .در عهارات اختالف یاندک با .547 ص البقول،

 و 197 ص ،19 ج البلنو،، عنوال   اصنههانی، بحراننی  و 257 ص ،44 ج بحناراالنوار،  مجلسنی، و  592، ص 1خوارزمی، مقتن،، ج   .5

 .215 ص ،1 ج ،الحسیناالما،عةموسو
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 ساتاد یحکومت ا نیا یجلو ،برد یبه تاراج م حقوق مردم راو المال  تیب ،کرد یم یغارتگر ،کرد یم فساد

مقاام   یهاا  یساخنران   ارا هماان   ؟ سات یا نها  حرف نیا گری را د !از منکر کرد یامر به معروف و نه و

 ؟دیا گو ینما  یکسا  گرید و است  را سانسور شده شانیا یعاشورا یهاعبرتی سخنران ؟ستین یرهبر

 در دیکه نگاه کن دنکن یم نیی قدر قشنگ تب یدر آن سخنران شانیا !گریست دا شانیخود ا یسخنران

ای  کوفاه شاد   یت کوتااه ظرف مدّ ،بود آن حاکم نیمنؤرالمیکه ام یا کوفه ؟افتاد یفاق ه اتّ کوفه

 نیهما را به اسارت آوردند.  اباعبداهلل تیب و اهلآوردند کوفه  نیدر ارا  ر اباعبداهللسر مطهّکه 

باا   !بود تبا آن عزّ یکشور اسالم تختیپا، در کوفه نیا در نیمنؤرالمیکه کنار ام یکبر نبیز

 گار یا ده حرف نی را ا ؟فاقی افتاده است ه اتّ.. .کند یم لیقشنگ تحل یلیخ شانیا !دحالت آوردن نیا

حرکات   ی عارفاناه  ی جاوهره  و روح و معناا  آن هام  ،در هر دو جنباه  میدواریام ؟ستین مجالس مادر 

 در نهاا یا یهار دو  ینینهضات حسا   یو انقالبا  یحماسا  ی کرهیپ نیو هم ا نیالحس اباعبداهلل

 .شود دهیمجالس ما پررنگ د

باا   شاب یپر نیهما  !دانام  یما  میعظ یلیخاشک را من  که داند یخدا م ؟!ختنیر یاش اشک عاطف همه

راه و در گذاشته باود   را هیاشک و گر نیراجع به همما  یسخنرانبرادرمان،  ،میمدآ یم میدوستان داشت

ه  ا  اسات  کارده  تیا خادا عنا  کاه  دینیب یم ،دیاگر گوش کن را یدو تا سخنرانهمان . میکرد یگوش م

 !!ستین نیتنها ا !ستین نیا ا خب تنهاامّ؛ گفته شده نیالحس بر اباعبداهلل هیراجع به گر هایی حرف

 !هم هست یگرید زیهست و   نیا

 دایا پ یشاتر یب یمحتاوا  ماان یها یساوگوار ، مانیها یعزادارکند که  تیعناما  ی به همهشاااهلل خدا  ان

 میختا یکاه ر  یقطاره اشاک  تاا  خودمان را به خاطر  هاار   ناکرده یخدا باشد. یشتریبا معرفت ب ؛کند

 فِزلّا جاوان م  و  میهسات  یتأیا بله ما ه مییکه فردا بگو ردیما را نگ یغرور .میندان طلبکار اباعبداهلل

خواهاناه باه    نکند حاجت! مینکند مزد بخواه !خدا به پناه !پناه به خدا !است فالن ،ناابیخو کو ه  یتو
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 هات هار  ا   ماه یخ یآمدم تاو  اباعبداهلل ای مییبگو ،مییآ یاز در که م !مییایب مجالس اباعبداهلل

ام  دهورآ اباعباداهلل  ایشغلم، هر  ه دارم  تم،یّم، موقعیم، آبروییام، دارا هزنم، بچّ !زمیبر ه پایتبدارم 

 .  مارگذب روی هم ام همه را با جان خودم آمده !زمیبر تیبه پا

عارض   شی ناد شاب پا    طورکاه  همان .کند تیعنا ی ما هبه هم یشتریفهم و معرفت بشاااهلل خدا  ان

َُْفُ   کردم ِِ؛  اَلنَمعن َِفَر ِر النَمعن هام کاه    نیهما گر ه  .شتریو استفاده ب یمند هبهر ،شتریمعرفت ب ههر  3ِهَقدن

 نیالحسا  به مجالس اباعباداهلل  نسبتخدا نکند که من  ؛است بزرگ یلیخ ؛است خوب یلیهست خ

... شاود بزرگتار   ،شاود تار   خاوب  نکاه یا ؛داشات  شاود  یشود را مکه بهتر نیا یآرزو یول ؛باشمجو  بیع

 ی مااهیدر خو  کنااد. شااب عاشوراساات  تیااعنا یقیتااوف نیمااا  ناا  ی شاااااهلل خاادا بااه همااه   ان

 شاااهلل انی ما  تنها خواسته، ما یتنها دعا .استبه اجابت  کینزد یلیدعا خ قطعاً نیالحس اباعبداهلل

رعَ  ْ  ُهرللّ  اَ !  َ ََ فَ الن  کَ ي  لِ تَ لِ   ن ج  عَ  ْ  هُ للّ  اَ   باشد نیا رعَ  ْ  ُهرللّ  اَ  ! َ ََ َفرالن  کَ ي رلِ تَ لِ   ن ج  َِ آلِر َْ  د  م رحَ نُ  ِّ  َحرهِ ! ِ  َ ََ َفرالن  کَ ي رلِ تَ لِ   ن ج 

َِي َ الطّ   َِ. 

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ
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