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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 الحسیناباعبداهللضرورتِ داشتن رویکردی جامع به نهضت 

، مکتب عاشوراء، پیروی، حماسه، انقالب، اصالح، حکومت، ظلم، الحسیناباعبداهللکلمات کلیدی: 

 امر به معروف، نهی از منکر، بصیرت، اشک، عرفان، عشق. 

بار دیگر ماه محرّم را با آموزی اسیییت. یدای متعاو یوفیق داد یکدرس ایّام بسییییار ب،رگ، نرانقدر و

هایش یجربه کنیم. ها و سیییوگی داغها و جمالش و با همهجاللت و عظمتش و با یمام زیبایی یهمه

ینهایی سونوار بودن و ی جانخراش برای نریستن، و بهعاشورا یک مکتب است؛ عاشورا فقط یک فاجعه

سر ساو هم و بر  سالیان  شویم؛ واالّ  شورایی  سان عا شورا باید ان ست. در مکتب عا شک  سینه زدن نی ا

ایم بری،یم و بر سر و سینه ب،نیم، امّا حاو و هوای عاشورایی در جان ما ایجاد نشود، ییلی کم بهره برده

 از عاشورا.

سین امام شاروی یک نروه حرکت می ح ست که اَمام و پی سی ا کند و امامند! امام! و نفتیم امام ک

سی که امام یودش راآنها را راهبری می شیعه یعنی ک شایعت می کند؛ و  کند؛ درپی امام یویش راه م

سپردن. انر امام پوید؛ نام برجای نام امام یویش میمی شیّع یعنی پیروی؛ یعنی درپی امام راه  نهد. ی

 ی امامی شییییعهاسیییت، و انر ما بالب یشییییّع آن ب،رنوار هسیییتیم، الزمه الحسیییینما اباعبداهلل

 بی کردند، بی کنیم. حسین بودن این است که راهی را که امام حسین
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داند هر قطره اشکی ی یشیّع نیست؛ نرچه بسیار زیباست؛ بسیار نرانبهاست. یدا میابراز عابفه همه

شییود، چقدر در یرازو و می،ان الهی جاری می در مایم اباعبداهلل بیتکه از چشییم دوسییت اه 

ی عاشورا اشک درعین این عظمت، همه ی اشک! امّانرانسنگ است؛ اصالً قاب  یصوّر نیست. یک قطره

اند. اسوه یعنی کسی که باید به اسوهالحسینریختن نیست؛ راه سپردن درپی امام است. اباعبداهلل

َ  ح ول  َرس  ُ  یَلَقْد كاَن َلُكْم ف  فرمود:  او یأّسی کرد. انر قرآن کریم درمورد پیامبراکرم َو ح َسن  َ در  1:اهلل  ُاس  ْ

صیّت و ز شخ سلمان ویو و منش و روش پیامبراکرمندنی و یلقوجود و  شما م ها بهترین برای 

ی اسییت، این نقش اسییوه بودن را پی از پیامبر دارند. عهده بر ی هدی، ائمّهالگو برای یأسییّ

ْم كُ لَ ف َ هایشان به این یصریح کردند؛ فرمودند: اند. یود حضرت در یکی از سخنرانیاسوه حسینامام

وَ ی  ف   ی. دوسییت اه  2: ح  َاس       ْ ی ، شیییعهبیتپی در وجود من برای شییما الگویی اسییت برای یأسییّ

یأّسی کند؛ از ایشان الگو بگیرد و سعی کند یا آنجایی که  ، باید در زندنی به اباعبداهللاباعبداهلل

شده، یواند همهمی شود. انر نفته  شباهتی پیدا ب شود؛ یک  شبیه آن حضرت   ْوم  ي َ  ل  كُ ی ابعاد وجودش 

بر ابراز ها کربالست، بنابراین عالوهی سرزمینی روزها عاشوراست، همههمه 3:الءُ ْربَ كَ   ْرض  اَ  ل  كُ   وَ  وراءُ عاشُ 

ویکم هجری درس نرفت یا در ی عاشورای ساو شصتعابفه و سونواری و اشک ریختن، باید از واقعه

 کرد.عاشورای زمان یویش و کربالی سرزمین یویش، حسینی رفتار 

الحجّه مکّه را یرک نفت. روز در روز هشتم ماه ذی الحسینهای قب  اشاره کردیم که اباعبداهللساو

شتن. قدیم این الحجّههشتم ماه ذی بور نبود که دسترسی به آب یوم التّرویه است؛ یعنی روز آب بردا
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بودند و عرفه است، باید در عرفات میالحجّه که روز در عرفات و منا فراهم باشد. حجّاج روز نهم ماه ذی

رفتند و از ظهر یا هنگام کردند و روز بعد را به عرفات میمعموالً شیییب قبلش را در منا یک یوقّفی می

ی یود آب الحجّه، برای این سفر چند روزهغروب آفتاب وقوف در عرفات داشتند؛ حجّاج روز هشتم ذی

التّرویه نامیده شد؛ روزی که حجّاج در مکّه به احرام حجّ یمتّع مالحجّه، یوداشتند و روز هشتم ذیبرمی

 رفتند.  سمت منا و عرفات میداشتند و بهشدند و آب برمیمحرم می

ی حجّاج جدا کردند. با الحجّه حسییابشییان را از همهروز هشییتم ذی حسیییندانید، امام یب می

منا و عرفات حرکت کنند، راه سییرزمین عرار را سییمت جای اینکه بهبیت و اصییحاب کرامشییان بهاه 

حجّی ج، حجّ عموم مردم  حسیییینسیییوی کوفه حرکت کردند. درواقع امامدرپیش نرفتند و به

با یودشییان قربانی هم بردند؛ منتهی بریالف دیگران که برای قربانی  حسیییندرپیش نرفتند. امام

ع،ی،یرین ع،ی،انشان را برای مسلخ عشق به همراه بردند.  حسینبرند، امامناو و نوسفند و شتر می

ست؛  سرزمین معرفت ا ست، هم منا. عرفات،  شرعی، هم عرفات ه سینی، مث  حجّ  حاال در این حجّ ح

ست. حجّ دربرنیرنده شق ا سرزمین ع ست؛  سرزمین آرزو ست؛ و منا  شنایت و آناهی ا ی هم وادی 

های ذهنی شق. معرفتِ بدون عشق، ج، یک مشت دانستهعرفات است، هم منا؛ یعنی هم معرفت، هم ع

کاربرد و اثر عملی به هیچ یغییر و یحوّو و یحرّکی منجر نمی که هیچ  هد بود. ندارد و  شیییود، نخوا

شییود؛ در سییری ابّالعات که در ذهن اشییخاع جمع شییده اسییت و بر زبان و قلم آنها جاری مییک

های علمی و عقلی؛ این معرفتِ ینهاست. عشقِ ینها، لی سری یحشود؛ یکها نوشته میی کتابصفحه

شور است؛ شیدایی است؛ عاشقی است؛ حرکت و جنبش و یی،ش است؛ امّا انر همراه با معرفت نباشد، 

کند. لذاسییت که مث  یک ایومبی ، هم معلوم نیسییت این جنبش و یی،ش به کدام سییمت حرکت می

یواهد که به آن، حرکت را روشیین کند، و هم مویوری می ی روبرو و مسیییریواهد یا جادّهچراغی می
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و حاجی یعنی کسی که مقصدی دارد؛ حاال مقصد  4؛اَْلَحج  َقْصدح نیروی یحرّک ببخشد. حجّ یعنی قصد! 

ی یداسییت و حجّشییان دو چی، الزم دارد؛ یکی معرفت و شیینایت، بور معموو زیارت یانهحجّاج به

 دیگری عشق و شیدایی.

هم عرفات معرفت  الحسیییینهم هردوی اینها الزم اسیییت. حجّ اباعبداهلل حسیییینامامدر حجّ 

حجّ  .را الحسییینرا الزم دارد، هم منای عشییق و آرزو و دلدادنی و شیییدایی اباعبداهلل اباعبداهلل

ی کربال فقط به ی واقعهینهایی کام  نیسیییت؛ لذا آنهایی که دربارهیک از این دو بهحسیییینی با هیچ

های علمی پردایتند، از زوایای مختلف یاریخی، روایی، فلسفی، عقلی، اجتماعی، سیاسی، انقالبی، بحث

ی کربال را یج،یه و یحلی  کردن، امّا شییور و شیییدایی در آنها های مختلف شییروک کردند واقعهاز جنبه

شتی از حرفنبود، ثمره شان چی،ی نبود ج، م سانی هم که فها و واژهی کار شیدایی ها. ک شور و  قط 

شک مایم ریختن. لذا  سینه زدن و ا سر و  شت ج، بر  شان هیچ ثمری ندا شق بودند، کار بودند، فقط ع

ستین اه شیعه صمت و بهارتی را سینی بهره نیرد؛ هم  بیت ع باید از هر دوی این ابعادِ حجّ ح

الهام  اکرموی معروف که از روایتی از رسییومعرفت و شیینایت، هم عشییق و شیییدایی. این جمله

شده،  ست، ولی از  5؛جا   ال     ُ ی َ ف  س   َ  دٰى وَ اْلهُ  ص   ْ ا ُ م   ْینَ ن   َ اْلحُ  ن  ا  نرفته  که البتّه این عین روایت حدیث نی

شده، حسین شاره به همین دو بعد دارد.  حدیثی الهام نرفته  ست، ا شتی نجات ا چراغ هدایت و ک

سینمعرفت امام صباح ح سینالهدایی امامبُعد م سان  ح ست؛ به ان ست؛ یعنی چراغ هدایت ا ا

، الحسینبخشد؛ و بُعد عشق و دلدادنی به اباعبداهللبخشد؛ بیداری و آناهی میبصیرت و بینش می

                                           

  المنجد، مدخل حجج. . معلوف،4
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است. این عشق و شیدایی، این شور و دلدادنی، کشتی پریروشی است  النّجایی اباعبداهللسفینةبعد 

 کند. سوی یدای متعاو حرکت میبهشکافد و های عالم را میکه اقیانوس

کی هم با این حسیاب باید روی یودمان کار کنیم؛ نفتیم عاشیورا یک مکتب اسیت برای شیدن! هیچ

شما یودش را از این حوزه بیرون نداند. اینها را قبال نفته ست. نفتم،  شکریان ام، برای یادآوری ا در ل

های ی ییپای از همه، نمونه و نمایندهالحسیییینو اصیییحاب اباعبداهلل بیت، در اه اباعبداهلل

ی نژادها؛ مرد هسیییت؛ زن ها؛ از همهی جنی؛ از همههای سییینّیی نروهبینید؛ از همهاجتماعی می

شش ست؛ پیرمرد، کودک  ست، ه سفیدپو ساله،  سی،ده  ساله، نوجوان دوازده  شت نه  ماهه، کودک ه

ستی مث  جون غالم باوفای اباعبداهللسیاه صی پو شمند، آدم ، ثرویمند، فقیر، یح کرده و عالم و دان

های بسیییار عظیم، و آدمی که شییاید دو رکعت نماز هم در عامی، آدم عابد و زاهد و اه  یقوا و عبادت

ها ی نروهعمرش نخوانده اسییت؛ مث  وهب نصییرانی که مسییلمان شیید و بعد شییهید شیید. اینجا همه

اید باشیید. شیینیده یواند ج،و یاران اباعبداهللد که هر کسییی میدهای دارند و این نشییان مینماینده

ست اه  ضرت می یاد اباعبداهلل بیتوقتی دو صائب آن ح ی ُکْ ُت َمَعُکْم يا لَْیَت   نوید: افتد، میو م

شما جان  6:یماً وَز فَ ْوزاً َعظ  فََافُ  شورا بودم و در راه  یا اباعبداهلل! کاش من هم بودم! ای کاش من هم روز عا

باعبداهللبایتم! همین را که میمی یاران ا با همهدرمی نوید، ج،و  ید؛ انر  ی وجود این حرف را آ

وجود ی کنند، با همهای را که نق  میی زبان نباشییید. ناهی اوقات پیش آمده که حادثهب،ند و لقلقه

ست اه می صحنهاین بیتنویید: کاش من هم آنجا بودم. دو ست؛ وقتی  سیم نونه ا ی کربال را یر

سه نوید: کاشکی من هم آنجا بودم. این کاشکی را در زیارت ناحیهی وجود میکنند، با همهمی ی مقدّ
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شما میمی سپر جان  شتم پیکر کردم؛ نمییوان فهمید یعنی چه! یا اباعبداهلل! کاش بودم و جانم را  نذا

 ها قرار نیرد. شکستهها و نی،هنونه هدف سنگی عاشورا آنمطهّریان در صحنه

ی ما باید شیییانرد این باشیییند؛ پی همه یوانند ج،و یاران اباعبداهللها میی نروهحاو همهایّعلی

شویم؛ یعنی زندنی سینی  سان ح شیم و با بی کردن این دوره باید یک ان مان را نگاه کنیم و مکتب با

همه محرّم و عاشیییورا در عمر ما بی شییید؛ چقدر ببینیم چه شیییباهتی با حضیییرت پیدا کرد ! این 

شمان، حاو معنوی صمت و مان با اه مان، اریباط والییروحیّایمان، رفتارهامان، یلقیّایمان، بین بیت ع

بیت و اصحاب کرامشان و اه مان چقدر شبیه اباعبداهللن،دیک شد  روحیّات عارفانه بهارت

سبه سنجیم؛ وزن کنیم؛ یک محا ساو این حادثهشد  ب شود؛ ما هم مث  ای بکنیم. نکند هر  ها یکرار 

ساو باید دوباره از نقطه شروک کنیم! یک نگاهی به زندنیشانردان مردود یک کالس، هر  مان ی آغاز 

و یک قالب. یک پیکره اسییت و یک روح؛  یک روح دارد الحسییینبیندازیم. نفتیم نهضییت اباعبداهلل

عمالً از زمان  ی آن همان نهضییت حماسییی امر به معروف و نهی از منکر اسییت که اباعبداهللپیکره

 حکومت معاویه آغاز کردند. 

یک سفر حج مشرّف بودند و علمای آن روز را در  حسیندر دوران حکومت معاویه بود که امام

دانید که حاجی سه روز مهمان یداست. از روز عید قربان که وارد سرزمین سرزمین منا جمع کردند. می

 الحسیناباعبداهلل دهد.شود، سه روز مهمان یداست؛ آنجا یدا به حاجی یودش مهمانی میمنا می

در دوران حکومت معاویه در یوقّفی که حجّاج در منا داشتند، علما و روشنفکران و اه  نظر را جمع 

انی عجیبی کردند. یک سخنرانی داغ و حماسی! هنوز معاویه زنده است و دوران حکومت کردند و سخنر

معاویه است! حضرت بر سر آن علمای فاسد یایتند و پریاش کردند؛ آیوندهای وابسته به دستگاه که 

 بگیری دولت فاسدامیّه راه سکوت پیشه کرده بودند، سر در آیور حقوردربرابر فساد و ظلم حکومت بنی

اموی فرو برده بودند و رسالت عظیم دینی یودشان را در امر به معروف و نهی از منکر و دفاک از مرزهای 
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های الهی، همه را یرک نفته بودند. حضرت با لحنی حماسی به آنها پریاش کردند و دین و ارزش

که چهار یا کوفی این نبود  جا اهداف نهضت یودشان را اعالم کردند. ماجرای قیام اباعبداهللهمان

اند نویند، واقعاً آمادههم باور کنند که اینها راست می حسیننامه بنویسند و امام  حسین به امام

یابر این در ببق ایالع بگذارند، پی به ی جان و هستی یودشان را برای رهبری اباعبداهللهمه

ها را ها این حرفد را نداشتند! چون بعضیبا ی،ی راه افتادند؛ واالّ قصدِ قیام و مبارزه حسین امام

بندند! حضرت زمان های ب،رگ و مستند یاریخی میدانم چطور چشمشان را بر واقعیّتزنند؛ نمیمی

اَللٰ ُهم   کنند.جا اهداف نهضت یودشان را اعالم میکنند! و همانحکومت معاویه دارند این سخنرانی را می

دانی این نهضتی یدایا یو می :ول  اْلُحطام  م ْن ُفضُ اْلت ماساً ی ُسْلطان  َو الَ  اُفناً ف  َلْم َيُكْن ما كاَن م   ا تَ ن َك تَ ْعَلُم اَن هُ ا  

سیاسی نیست  هایکه ما درپیش داریم، منافسه در سلطان نیست؛ یعنی رقابت در به دست آوردن قدرت

یواهیم با آنها هاشم و ائمّه میهست و ما بنینام معاویه و حکومت اموی که حاال یک رقیب سیاسی به

و نه اینکه بخواهیم  :ول  اْلُحطام  م ْن ُفضُ اْلت ماسًا َو اَل در یصاحب قدرت سیاسی رقابت کنیم! این نیست! 

مان های بانکیهای دنیوی یودمان را زیاد کنیم؛ به پست و مقام برسیم که برج بسازیم؛ که حسابدارایی

یواهم قیام برای اینها نمی اندوزی کنیم؛ که یکاثر کنیم. منِ حسینو دالر بکنیم؛ که زر را پر از ریاو

های یواهیم آن عالئم و شایصبلکه ما می :ی ب الد كَ ْصالَ  ف  ي  َك َو نُْظه َر ْاال  َو ٰلك ْن ل ُ ر َى اْلَمعال َم م ْن د  کنم. 

ْصالَ  َو نُْظه َر ْاال  ها و اصوو را دوباره حاکم کنیم. ارزشدین را که از جامعه ریت بربسته، برنردانیم. آن 

سفیان جامعه را دربرنرفته؛ ابیبنیةاین فسادی که یحت عنوان حکومت اسالمی به رهبری معاو ی ب الد َك؛ف  

بندباری و اسم حکومت اسالمی بی یر است؛ بهضعفا پایمالند و اقویا هر روز میدان به رویشان نشاده

یر و شکم زدهسفیان، هر روز محرومان غارتابیبنیۀاسم امیرالمؤمنین معاو کند؛ بهبیداد می فساد

هایی که حکومت را در شود. این فسادهای رایج، این زدوبندها، این ه،ار فامی یر میثرویمندان برآمده

یواهیم الماو، میهای بیتیها و غاریگرها، این سوءاستفادهیواریی یودشان قرار دادند؛ این رانتقبضه
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یواهیم های یو ای یدا فساد حاکم شده؛ میدر سرزمین: ی ب الد كَ ْصالَ  ف  َو نُْظه َر ْاال  بکَنیم.  اینها را از ریشه

َك َو ُس َ صالح را حاکم کنیم.  یواهیم احکام الهی، قوانین الهی، حدود می 7:ْسَكام كَ اَ َك َو    َو يُ ْعَمَل ب َفرائ ض 

 شده دوباره برپا کنیم.را که یعطی   الهی

سخن می ضرت در زمان معاویه از قیام  سخن میببینید! ح نام در این بهنویند و نامنویند! از مبارزه 

صریح کردند؛ فرمودند:  داً َو ال ًال مًا؛ بحث ی راً َو ال َبط راً َو ال ُمْفن     ستگاه چون میاَنِّی َلْم َاْخُرْج َاش     دانید د

کرد؛ هم یرور فی،یکی بود؛ مخالفان یود را یرور شیییخصییییّت می امیّه ازنظر یبلیغایی بسییییار قوییبن

برف کرد  با همین آیوندهای درباری! از یککرد؛ هم یرور شیخصییّت. چگونه یرور شیخصییّت میمی

دیگر هم امیّه و ابوسیییفیان و معاویه و دیگران، از برف کردند در منقبت یاندان بنیحدیث جع  می

. در این دسییتگاه بسیییار قوی یبلیغایی، این احتماو کردند در مذمّت امیرالمؤمنینحدیث جع  می

بورکه دیدید، نفتند یک قیام کند، قیام او را مسییخ کنند. همان حسییینوجود داشییت که انر امام

یه امیراعدّه ند. عل یدا یروج کرده بود یه دین  ند؛ عل یارج شییییده بود یدا  لمؤمنین ای از دین 

سفیان قیام کرده بودند؛ اینها یارجی بودند. یارجی ابیبنیةمعاوسفیان و بعد از او ی،یدبنابیبنیۀمعاو

 کردند. لذا امامبور یخریب میکند؛ شیییورشیییی اسیییت؛ اینکند؛ قیام مییعنی کسیییی که یروج می

راً َو ال َبط راً َو ال فرمودند:  حسین داً َو ال ًال مًا: اَنِّی َلْم َاْخُرْج َاش    بلب نیستم؛ من یک آدم آشوبُمْفن   

ستم.  ست نی ستم؛ یرابکار و یروری شی نی شور داً َو ال من یک آدم  راً َو ال َبط راً َو ال ُمْفن     اَنِّی َلْم َاْخُرْج َاش    

ال   ف ی اُم    َجدِّ ؛  م را اصیییالح کنم. این نظام من قیام کردم یا امّت جدًّال ماً َو ا ن ما َخَرْجُت ل طََلب  ااْل ص         ْ

                                           

نیز نقل شده است:  ؛ همانند این عبارات از امیرالمؤمنین 79، ص 97بحاراالنوار، ج  و 239 العقول، صتحفحرّانی، یشعبهابن .7

ك ْن ء  م ْن ُفُضول  اْلُحطام  َو لٰ یْ ُسْلطان  َو الَ اْلت ماَس شَ  یكاَن م   ا ُم اَفَن ً ف     ن هُ َلْم َيُكن  ال ذ  ُهم  ا ن َك تَ ْعَلُم اَ اَلل ٰ : 131 یطبهالبالغه، خسیّدرضی، نهج

  ود َك.م ْن ع  اد َك َو تُقاَم اْلُمَعط َلُ  م ْن ُسدُ وَن ومُ فَ َیْأَمَن اْلَمْظلُ ب الد َك  یل َ ر َد اْلَمعال َم م ْن د ي  َك َو ُنْظه َر ااْل ْصالَ  ف  
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سیده ست و این مردمی که پو شده ا سدی که حاکم  ساد نراییدهفا ساد نجات اند و به ف اند؛ اینها را از ف

یَر   َجدِّ  َو اَب ی اُر يُد َاْن آُمَر ب اْلَمْعُروف  َو اَْنهىٰ  دهم. یَر ب ن        ام که امر به معروف اراده کرده 8:َعن  اْلُمْ َكر  َو َاس       

سیره سووکنم؛ نهی از منکر کنم؛ و آن روش و  را درپیش  و پدرم امیرمؤمنان یدای جدّم ر

 نیرم. حضرت قدم به قدم اهداف یودشان را یبیین کردند. 

ی مردم مدینه بیعت معاویه برای فرماندار مدینه نامه آمد که از همهدیدید، در مدینه وقتی از ی،یدبن

انر بیعت نکرد سییرش را جدا کن و برای من بفرسییت، وقتی مروان  ، ویصییوصییاً از حسییینبگیر، 

ْثل  فرمودند:  یودش را جلو اندایت و برای بیعت فشار آورد، حضرت اباعبداهلل ثْ َلهُ م  کسی  9:ی اليُ اي ُع م 

ْثل  مث  منِ حسییین با کسییی مث  ی،ید بیعت نخواهد کرد. این عبارت ییلی لطیف اسییت؛ فرمودند:  ی م 

ثْ َلهُ  ی یاریخ، یعنی حسینی است، با هر کسی مث  ی،ید یعنی هر کسی مث  من است در آینده :اليُ اي ُع م 

ست در آینده صدار واحد را نفرمودند؛ ا ضع کردند؛ یک م ضرت قاعده و ی یاریخ، بیعت نخواهد کرد. ح

ر کسییی مث  ی،ید کنم؛ فرمودند هر کسییی مث  منِ حسییین باشیید با هنفرمودند من با ی،ید بیعت نمی

شان را به ضت یود ضرت بارها و بارها اهداف نه شد، بیعت نخواهد کرد. ح شنی بیان کردند. یب، با رو

 است.  ی نهضت اباعبداهللاین پیکره

بداهلل باع جان. پیکره نفتیم نهضیییت ا یک روح و  بدن دارد، و  یا پیکر و  لب  قا ی نهضیییت یک 

اسیییت؛ آن هم دربرابر حکومت؛ نه امر به معروف و نهی از  امر به معروف و نهی از منکر اباعبداهلل

                                           

 ،17 ج العلوم،المعو اصفهانی،بحرانی ؛329 ص ،44 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛188، ص 1خوارزمی، مقتل، ج  ؛156م، مقتل، ص مقرّ .8

 .307 ص ،1 ج ،الحسینموسوعۀاالمام و 179 ص

 عبارت این .174 ص ،17 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 325 ص ،44 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛23 ص لهوف، طاووس،سیّدبن. 9

ْثل ه . يُ اي عُ  ال م ثْلی است: شده روایت هم صورت این به   ب م 
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یر ببند؛ یر ببند؛ یانم روسییریت را محکمی لباسییت را محکممنکر شییخصییی و فردی که مثالً آقا دکمه

چادرت را درسییت سییرت کن؛ اینها نبود؛ امر به معروف و نهی از منکر دربرابر حکومت اسییالمی! امام 

صارا قی حسین شرکان قیام نکرد؛ جنگ امامعلیه یهود و ن شورهای  حسینام نکرد؛ علیه م با ک

با حکومت اسیییالمی بود! با حکومتی که حاکمش امیرالمؤمنین حسیییینکافر نبود؛ جنگ امام 

 است. معاویه است. این پیکره و قالب نهضت اباعبداهللی،یدبن

زند. عرفان، ی عاشییورا موج میواقعهاما روح این نهضییت، آن عرفان زالو و لطیف متعالی اسییت که در 

ضت اباعبداهلل شق به زیبایی روح نه شق به یدا، آن ع ست. آن ع صفات الهی، روح ا سماء و  های ا

بورکه پیکر بدون روح یعنی اسیییت. آن روح در این پیکر دمیده اسیییت و همان نهضیییت اباعبداهلل

بعد حماسی و انقالبی عاشورا بپردازیم، به بعد آید، انر ما فقط به ی مرده، هیچ هنری از او برنمیجنازه

ی مرده های عرفانی، یک جنازهها و زیباییبلبی عاشییورا بپردازیم، بدون آن لطافتسیییاسییی و اصییالح

یواند کاری کند، روح هم انر بورکه پیکر بدون روح نمیآید. امّا هماناسیییت؛ هیچ کاری از او برنمی

ی عوالم هم روح بدن دارد؛ البته در هر عالمی از یاز دارد. در همهبخواهد کاری انجام دهد به بدن ن

ی نهضت حسینی ، روح عارفانهی اباعبداهللسنخ یودش. روح به بدن نیاز دارد، لذا آن روح عارفانه

به یک پیکر نیاز دارد؛ پیکرش همین پیکر حماسی است؛ همین پیکر انقالبی است. مکتب عاشورا آمده 

ست یا چنین ا ّسفانه میا سانی یربیت کند؛ ولی متأ شورا مین آیند، یا بینیم معموالً کسانی که سمت عا

مانند و از پیکر محرومند؛ ولذا منشییأ کنند و از روح غافلند، یا در یجرّد روحانی میبه پیکر بسیینده می

ایم و ی عرفانی اسییت و نریه و آه و اشییک و مهای ییلی لطیف عاشییقانهاثری هم نیسییتند. یا محف 

سختی صبر و پایداری در  شجاعت و  سه و  های مبارزه یبری سونواری، امّا از بیداری و غیرت و حما

های عرفانی یهی است. متأسّفانه نیست، یا از آن برف انقالب است و حماسه و مبارزه، امّا از این زیبایی

 نونه است.غالب مجالی ما این
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نیم به هر دو بعد عاشورا یوجّه کنیم. نکند عاشورای ما یدای امیدواریم یدای متعاو یوفیق دهد یا بتوا

ست؛ امّا نریه سیار ب،رگ و نرانبها شک و آه ب شود. ا شک و آه  صر به نریه و ا ی ینها راه به نکرده منح

سیییمت عرار به حسیییین برد. وقتی امامبرد؛ عبادت ینها، عرفان ینها، راه به جایی نمیجایی نمی

ها رفتند عرفات و منا و بعد بواف کعبه و ذکر و دعا و یالوت ی حاجیدیگر همهحرکت کردند، دیدید 

رسید؛ اینها مظلومانه در کربال به شهادت می را رها کرده بودند. اباعبداهلل حسینقرآن؛ امّا امام 

های عبادی به چه درد ها و این یلوتنشییینیمشییغوو ذکر و دعا و عبادت یودشییان بودند. این چلّه

سینمی سان را از ح ستن بر اباعبداهللجدا می یورد، وقتی ان شک و آه؛ حتّی نری ! کند  حتّی ا

یکّه و ینها مانده بود در  حسییینقبالً عرض کردم یدمتتان، بعدازظهر عاشییورا، همان موقع که امام

انده کی برای حضییرت نمدهنده اسییت آن لحظات آیر! هیچداند چقدر یکانی کربال! یدا میصییحنه

نمانده اسیت. حاال فکر  ی همراه برای اباعبداهللیار و رزمنده اسیت و دسیت یالیِ یالی اسیت! یک

ست، این سنین باالی عمر ا صبح یابهکنید کسی که در  صوّرناپذیر همه داغ دیده از  شنگی ی حاو؛ آن ی

برف یایته؛ و آنبرف سییوزاند؛ این همه یقالّ کرده؛ از صییبح شییمشیییر زده؛ اینی وجودش را میهمه

سه بعدازظهر چه حالی دارد ! با این ساعت دو الی  صوّر کنید حدود  ، با اکبرهمه داغ، با داغ علیّی

کی نمانده اسییت. جلسییات قب  ها، داغ اصییحاب و یاران باوفا، هیچ، داغ برادرزادهعلیبنداغ عبّاس

شاره کرده شتند؛ ینهای ینها!ا ضرت لحظات آیر چه حالی دا سب؛ از یک ام ح برف نگران  سوار بر ا

رفتند در دو دشییمن؛ شییمشیییر یایتند و میییام و از برف دیگر درصییدد مبارزه. حضییرت اسییب می

آمدند نشتند؛ میریختند روی زمین؛ بعد به یایت برمیجنگیدند و یک عدّه از اینها را میزدند؛ میمی

شد، این صدا که بلند می !َعظ یم  الْ  َعل یِّ الْ  ب اهلل   ا ال    َ القُ و   وَ  الَسْولَ دادند: ها با صدای بلند ندا مین،دیک ییمه

ست. دوباره برمی شدند که هنوز اباعبداهللها یوشحاو میبیت در ییمهاه  شمشیر سرپا نشتند 

ها. ییلی حاو عجیبی است این ینهایی و غربت! سمت ییمهآمدند بهجنگیدند؛ مجدّداً میزدند؛ میمی

باید یکهمه دیگر باعبداهللجا را  نه اداره کند ا ّهی ها را حفظ کند، هم میدان ی ییمه! هم روحی
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ه،ار نفر بجنگد؛ یک نفر دربرابر سییی ه،ار! ییلی صییحنه ینه با یک لشییکر، با سیییجنگ را. باید یک

آن روز در آن صحنه، در آن لحظات عجیب  دهنده است! امام حسیندهنده است! ییلی یکانیکان

که یدا میحیرت ند چه میانگی،  باعبداهللدا که یک کند ا عات آیر  نه میدر این سیییا جنگد ! ی

ضرت برویم:  یواهد که به یاریدهد و از ما میدرنهایت ما را مخابب قرار می ر   م نْ  َهلْ ح ُرن   ناص      ی؟ يَ ْ ص    ُ

؟الر سُ  َسَرم   َعنْ  َيُذب   ذاب   م نْ  لْ ی؟ هَ یُ    ین  يُع  َهْل م ْن ُمع   آیا کسی هست مرا یاری کند  آیا کسی هست  10ول 

 دفاک کند   از حرم پیغمبریدا

ست. انایّعلی سایتن ا سینی  شورا، مکتب ح شورا و مکتب عا شاءاهلل نگاهی به زندنیمان حاو روز عا

سین بیندازیم، ببینیم چقدر عطر و بوی امام شود عرفان دارد  نکند یدای ح ناکرده عرفان ما هم ب

ضرت بعد از آن سر در الک فرو بردن؛ یا فقط بر اباعبداهلل ستن! دیدید، وقتی ح همه یایتن و نری

شتن به ضرت از برن سب یوقّف کردند؛ ح ست دادند، یک لحظه روی ا سمت ییمه آیرین رمق را از د

که داند چه کرده بود با حضییرت! همینتگی، یدا میآمد؛ یشیینگی، یسییمییسییتگی داشییت از پا در

شعبه به کربال آورده بود؛ دو یا را یا حاال استفاده حضرت ایستاد، یک هدف ثابت شد. حرمله سه ییر سه

سومین ییر از چلّه سومی!  دانید ماجرا چه بود... ی کمان حرمله بیرون آمد. دیگر میکرده بود؛ این هم 

های یورد، یون فوّاره زد و صیییورت و چشیییم الحسییییننی اباعبداهللاوّو یک سییینگی به پیشیییا

را نرفت؛ حضرت یم شدند دامن پیراهن عربی را بلند کردند که یون از چهره و دیدنان  اباعبداهلل

 ی اباعبداهللشعبه آمد نشست بر سینهی حضرت برهنه شد؛ بعد این ییر سهیود پاک کنند؛ سینه

                                           

 ؛46، ص 45مجلسددی، بحاراالنوار، ج  ؛116طاووس، لهوف، ص سددیّدبن های اندکی روایت شددده اسددت.این عبارات با تفاوت. 10

ول   َسَرم   َعنْ  َيُذب   َذاب   م نْ  َهلْ  :279، ص 2المجالس، ج و حائری، تسددلیۀ 602، ص 4، ج الحسددیناالمامموسددوعۀ  م نْ  ؟ َهلْ اهلل   َرس      ُ
ر  هَ  :379و طریحی، منتخب، ص  ف ی ا عانَت  ا؟ ع ْ َد اهلل   يَ ْرُجو ما ُمع ین   م نْ  ب ا غاثَت  ا؟ َهلْ  يَ ْرُجو اهللَ  ُمغ یث   م نْ  ف ی ا؟ َهلْ  اهللَ  ُمَوسِّد  َيخافُ  ْل م ْن ناص      

 يَ ْ ُصُر ُذرِّي  َتُه ااْلَْطهار ؟
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قدری عمیق فرو رفته بود ضرت اوّو سعی کردند ییر را از جلو بیرون بکشند؛ بهداند چه کرد! حیدا می

که بیرون نیامد. ناچار حضرت از پشت دست کردند ییر را بیرون کشیدند؛ یون فوّاره زد! حضرت رمق 

 از دست دادند؛ از اسب بر زمین افتادند! نفت:

 جیداو باقیت داشتنه سیّدالشّهدا بر   نه ذوالجناح دنر یاب استقامت داشت

  غلیط انر نکنم عیرش بر زمیین افتیاد               بلیندمریبه شیاهی ز صدر زیین افیتاد 

ضرت! عبارت شروک کرد به ییرباران پیکر ح شمن دیگر رها نکرد؛  ضرت که بر زمین افتادند؛ د های ح

که دیگر روی زمین افتاده! کند! پیکری داند با وجود انسییان چه میسیینگینی در مقای  اسییت؛ یدا می

 ! پیکر حضییرت را ییرباران کردند. یعبیری که در یواهید از جان حسییینآیر ناجوانمردها! چه می

ییغی شده بود!!! مث  جوجه حسیننوید پیکر اماماست؛ می دهندهیکی از مقای  هست، ییلی یکان

شده بود! بعد  قدر ییر به بدن مطهّر اباعبداهللاین ضرت هجوم آوردند!! هرکی هم بهوارد  سمت ح

سالحی  شت با نی،ه! و آنان که هیچ  شمشیر! او که نی،ه دا شت با  شمشیر دا ستش بود؛ او که  هرچه د

وقت درست در همین صحنه، یک عدّه اعراب کرده بودند...!!! آنهای عربی را پر از سنگ نداشتند، دامن

شین از قبای  ابراف آمده بودند در ببادیه صحنه را میلندین کردند؛ های نریه میدیدند و هایها این 

را یاری کند! جلوی چشیییمشیییان  حسیییین ها فرود نیامد که امامامّا یکیشیییان از این بلندی یپّه

کردند؛ امّا دسییت نصییرت بلند بور مظلومانه به شییهادت رسییاندند! اینها نریه میرا آن حسییینامام

ی ینها هم ممکن اسیت انسیان را در صیف آنها قرار دهد. کربال فقط ابراز عابفه، فقط نکردند! لذا نریه

 نریستن نیست. 

سیم؛ هم پیکرهبه شنا شناسیم و هرحاو امیدواریم یدای متعاو به ما یوفیق دهد این مکتب را ب اش را ب

گو و مدو ی نهضت حسینی را در زندنی الهم روحش را. هم قالب نهضت حسینی، چارچوب و پیکره
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شقانه و عارفانه چی، را در راه محبوب بایت، را که همه ی اباعبداهللقرار دهیم، هم آن روح لطیف عا

 نفت:

ًَ طُر اً ف             واك         اهَ  یتَ رَْكُت اْلَخ         ْل
 

 َاراك       ا یْ َو اَيْ تَ       ْمُت اْلع       یاَل ل        كَ  
 

       بِّ ا رب      ااْلحُ  یف   ی      ْعَت           َولَ      ْو َقط
 

 11الُف        لاُد ا ل        ٰى س         واكاَلما َسن   
 

شق یو! و زن و بچّهیدایا همه شاندم ی یلق را یرک کردم در هوای ع ی یودم را هم به یاک یتیمی ن

در بلب دیدار یو! و انر مرا در راه عشیییق یودت قطعه قطعه کنی، ارباً اربا کنی، قلم قلمم کنی، یدایا 

 سوی یو پر نخواهد کشید. نفت:دو من ج، به

 نر مرا بگسیلند بیند از بنید  از یو ای دوست نگسلم پیوند  

ی کربال را درک کنیم و در وجودمان پیاده کنیم؛ های آموزندهامیدواریم یدای متعاو عنایت کند درس

شویم، واقعاً انسان نویی شده باشیم. هم التّحصی  میشود و از این دو ماه فارغوقتی ماه صفر یمام می

ها، فریاد حماسی بلند کنیم و هم در یلوت دو یودمان فساد و ظلم و انحراف و بیداد و بغیاندربرابر 

شدّت ی لطیف و عاشقانه و عارفانه را با یدا داشته باشیم؛ هر دو در وجود ما جمع شود. من بهآن رابطه

سهی ما بههای مذهبیِ جامعهنگرانم که نروه و بریده از امر به  سمت یک دین ایته، دین بریده از حما

شنگ سیر کنند. متدیّنان ما، یوبان ما، ق ستمعروف و نهی از منکر  شتنیها و دو سمت های ما بهدا

ها ن،ن! چهار یا جور حرفهای سیییاسییی نداریم؛ از اینی حرفدینی بروند که بگویند حاال ما حوصییله

فانه می روضیییه بخوان نریه کنیم! حاو کنیم! چهار یا بحث عرفانی بگو کیف بینم چنین کنیم! متأسیییّ

افتد. مجامع دینی و مذهبی ما آن روح حماسییی، آن روح امر به معروف و نهی از منکر، ایّفاقی دارد می

                                           

 قتل.ای از این م؛ این ابیات زبان حال امام است در مرثیّه98المحبّه )لهوف منظوم( ص محالّتی، معراجحائری .11
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کم کنند و کمسیییتی،ی را که باید از مکتب عاشیییورا آمویت، دارند یرک میبلبی و ظلمروح اصیییالح

های لطیف و ظریف عرفانی ، و مثالً به بحثزنیشییان فقط به شییعر و نریه و سییینهمجالی عاشییورایی

صر می سینی زندنی منح ست و ح ست. امیدواریم یدای متعاو درس در ست نی شود و این قطعاً در

سینی مردن را به ستگی به ما بیاموزد و یوفیق عم  به این دروس را هم به ما عطا کند. کردن و ح شای

 شاءاهلل.ان

 12يا اَباَعْ د اهلل   َعَلْیكَ  اهللُ  يا اَباَعْ د اهلل  َو َصل ى َعَلْیكَ  اهللُ  اَباَعْ د اهلل  َو َصل ىيا  َعَلْیكَ  اهللُ  َصل ى

                                           

 .301، ص 44و مجلسی، بحاراالنوار، ج  493، ص 14، ج هالشّیعحرّعاملی، وسائل ؛575، ص 4. کلینی، کافی، ج 12


