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سازي فايل ي آماده مرحله  

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

  دانيم؟ ي كربال را عظيم ميچرا حادثه

ي عاشورا هم داشتيم؛ كشتارهاي فجيع و حوادث بسيار  تر از واقعه ما در طول تاريخ فجايع حتّي دردناك
كنيم؟  قدر مطرح مي ي عاشوراست كه ما اين واقعه را اين اي در واقعه تلخي كه خونخواران ايجاد كردند، چه ويژگي

عاشورا ديده شده است، ما شبيه اين را در  ي اگر به خاطر اين است كه يك ظهور شقاوت بزرگ از بشر در صحنه
طور بزرگ كرده است؟ يا از آن طرف اگر  بينيم؛ چه چيز اين داستان را اين مقاطع ديگر تاريخ در جوامع ديگر هم مي

بحث ايثار و از خود گذشتگي و جانبازي و ايستادگي در راه هدف است، اين را هم در جمع مؤمنان در مقاطع ديگر 
. انگيز بود هاي رزمندگان خودمان در جريان جنگ تحميلي، بسيار حيرت بعضي از ايثارگري. بينيم ر ميتاريخ بسيا

قدر مهم كرده كه ما بايد حول اين واقعه هر سال اين شور  ي عاشورا چه چيزي است كه آن را اين واقعاً در واقعه
  عظيم را برپا كنيم و چه در رمز جاودانگي عاشوراست؟ 

ي  هاي حاضر در صحنه ي عاشورا در عظمت شخصيت كنم كه عظمت واقعه را عرض مي اجماالً اين

ي نبرد  هاي خيلي عظيمي در صحنه يعني درست است ما مثالً در رزمندگانمان كساني كه ايثارگري. عاشوراست
قطعاً شما در هيچ  هاي سنگين داشتيم، اما ها در مسير اعتقاد يا از آن طرف جنايت ها و ايستادگي داشتند، جانبازي

ي عاشورا عظمت  آنچه كه به واقعه. بينيد هاي داستان عاشورا نمي هايي به عظمت شخصيت مقطع تاريخ شخصيت
و اهل بيت آن بزرگوار و اصحاب  السالم عليهيعني خود اباعبداهللا الحسين . ي عاشوراست هاي صحنه بخشيده، شخصيت

من مطلقاً هيچ اصحابي نيكوتر و وفادارتر از اصحاب خودم نديدم؛ نه : دندآن بزرگوار حتّي راجع به اصحابشان فرمو
و نه در اصحاب پدرم اميرالمؤمنين  وسلّم وآله عليه اهللا صلّييك از پيامبران گذشته، نه در اصحاب پيامبر اكرم  در اصحاب هيچ

ن امام كه نگاهش محدود به زمان گذشته و حال چو. ي تاريخ و نه در آينده السالم عليهو برادرم امام مجتبي  السالم عليه
جاي تاريخ  شما هيچ. بينم به معني اين است كه وجود ندارد كه قابل رؤيت باشد گويد نديدم و نمي نيست؛ وقتي مي

را در نظر بگيريد؛ شخصيت علي اكبر؛  السالم عليهيعني عظمت شخصيت اباعبداهللا الحسين . بينيد اين داستان را نمي



و بعد در داستان اسارت السالم  عليهالعباس؛ قاسم بن الحسن و ديگران از اهل بيت اباعبداهللا الحسين  ابالفضلحضرت 
آنچه در . هاشم و در واقع خاندان بنيالسالم  عليهشخصيتي مثل امام سجاد؛ زينب كبري؛ دختران اباعبداهللا الحسين 

هاست  ارت به آنها تحميل شده باقي مانده، عظمت اين شخصيتي اس ي عاشورا از اهل بيت كه سنگيني حادثه صحنه
خيلي طبيعي است كه توهين كردن به يك انسان كار بسيار زشتي است، به هيچ . بخشد كه به اين حادثه عظمت مي

كسي  شان قابل احترامند، اما اگر يك ي انساني ها به هر حال به اعتبار جنبه ن ي انسا انساني نبايد توهين كرد، همه
يعني شما . ها يكسان نيست بيايد به افرادي در سطوح مختلف از نظر كماالت انساني توهين كند، قطعاً بار اين توهين

القدر،  كنيد، يك وقت به يك دانشمند عظيم كنيد، به يك آدم جاهل توهين مي يك وقت به يك آدم معمولي توهين مي
كنيد، يك وقت به يك ولي خدا  يعي و خاكي توهين مييك وقت به يك فرد عرفي محدود به سطح زندگي طب

ها يكسان  درست است توهين نفساً بد است و توهين كردن به همه بد است، اما قطعاً اين توهين كردن. كنيد توهين مي
جناياتي كه واقع شد ممكن است مشابهي هم داشته باشد اما كساني كه مورد ظلم قرار گرفتند، . شود ارزيابي نمي

ي عاشورا  آنچه كه به واقعه. و اصحاب بزرگوار و اهل بيت كرامشان نبودندالسالم  عليهقطعاً مشابه اباعبداهللا الحسين 
چون ما ممكن است شخصيتي را . هايي كه الگوهايي تمامند شخصيت. هاست بخشد، عظمت اين شخصيت عظمت مي

توانيم اين  بيافريند، اما در تماميت زندگي او ديگر نميي نبرد خيلي شكوه  پيدا كنيم كه براي چند لحظه در صحنه
فلكم في : طور كه خود حضرت فرمودند همانالسالم  عليهشما در شخصيت اباعبداهللا الحسين . جامعيت را پيدا كنيم

فقط الم الس عليهبراي شما در شخصيت من يك الگوي تمام عيار كمال انساني است، يعني اباعبداهللا الحسين  1:اسوة
  . چيزش الگوست چيزش عظمت دارد و همه سلحشوري ميدان نبرد و رزمش نيست كه عظمت دارد، همه

ي  يك صحنه ممكن است فقط از نظر نظامي صحنه. ي عاشوراست فاز ديگر هم در واقع جامعيت واقعه
. اي باشد ي آموزنده صحنه اي فقط از نظر اخالقي، بزرگي باشد يا از نظر سياسي يا از نظر انقالبي يا يك صحنه

ي ديگري از نظر تفكّر  اي سرشار از شور و عشق و معنويت باشد، صحنه ي ديگري از نظر عرفاني، صحنه صحنه

ي يك بعدي نيست؛ در واقع اين جامعيت  ي عاشورا يك واقعه آموزي باشد، اما واقعه ي درس عميق عقالني صحنه
ي كه بين اجزاي آن يعني عرفان، اخالق، عقيده، بينش و روشنيِ درك شرايط ي عاشورا از يك سو و اين توازن واقعه

ها، روح رضامندي و شادماني به  ي مبارزه، صبر و مقاومت در برابر سختي سياسي، شجاعت و شهامت در صحنه
حضرت در هاي  طور خطبه هاي عميق معرفتي كه در عملكردها و همين پسندد و مقدر كرده، نقطه آنچه كه محبوب مي
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كدام  هيچ. تك اجزا در ابعاد واقعي خودشان قرار گرفتند خورد، هم جامع است و هم تك اين واقعه به چشم مي
  شما بديل، نمونه. تر هم نيستند كدام كوچك تر از حدي كه الزم است اين تركيب متوازن را بسازد نيستند، هيچ بزرگ

ها از يك سو و با اين جامعيت و  ا، يعني با آن عظمت شخصيته ي عاشورا با اين ويژگي و مشابهي براي واقعه
شود ديد كه داستان عاشورا،  اين است كه از نظر عقلي هم مي. توانيد پيدا كنيد تماميت ابعاد اين مكتب بزرگ نمي

ين واقعه ناشي از ي ديگر هم ا البتّه حاال به يك قرينه. ها ي داستان العاده و بزرگي است، متفاوت با همه داستان خارق
يعني شما . ي انبياي عظام و مالئكة اهللا براي اين واقعه قائل شدند عظمتي است كه خداي متعال و پيامبر اكرم و همه

ي هدي به اين عظمت ياد كرده  هاي مختلف داريد، اما كدام واقعه را خداي متعال يا پيامبر اكرم يا ائمه اين همه واقعه
طور نقل شده كه وقتي كه اباعبداهللا  اين السالم عليهدر داستان شهادت امام مجتبي . اند تلقّي كردهو با اين عظمت آن را 

برادر بزرگوار آن حضرت آمدند و برادر كريمشان امام مجتبي را در آن حال ديدند كه سم اثر كرده السالم  عليهالحسين 
كردند، حضرت اباعبداهللا الحسين  ر عمر را طي ميريخت و حضرت ديگر لحظات آخ هاي جگر بيرون مي بود و پاره

برادر : نقل شده كه آنجا امام مجتبي به ايشان فرمودند. به شدت منقلب شدند و گريستند و اظهار تأسف كردندالسالم  عليه
عظمت روز عاشورا، عظمت . هيچ روزي مثل روز تو نيست 2: للَّهاال يوم كَيومك يا أَباعبدخواهد گريه كني،  تو نمي

ديگر احاديث فراواني كه . رسد يك از اولياي خدا به پاي روز عاشورا نمي روز شهادت هيچ. منحصر به فردي است
ي عزا  ي عاشورا و در دستور بر بزرگداشت اين واقعه، اقامه در تجليل از حادثه السالم عليهمي هدي  از پيامبر اكرم و ائمه

ي ديگري نداريم، لذا اگر  ي عاشورا وجود دارد، در رابطه با هيچ حادثه ي واقعه  و ريختن اشك در تجديد خاطره
گاه براي بزرگتر  ي اطهار و انبياي عظام تكيه كنيم، اين هم در واقع يك تكيه خواهيم به تلقّي خدا، پيامبر، ائمه مي

  .دانستن اين حادثه است
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