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  فمؤل ي مقدمه

  باسمه تعالی
 یگونـاگون  اضـالع  يدارا خیتـار  نیا در نیاربع رخداد که نیا به نظر با
 آن تیـ واقع که شود یم موجب دار،یپد نیا اضالعِ ي همه به نظر که است
 قرار یبررس مورد ضلع سه در ابکت نیا در را نیاربع موضوع ،اندیبنما رخ
 متوجـه  کـه  ییهـا  انـسان  مقابـل  در باشد يانداز چشم که آن دیام به. میا داده

  .باشند یم خیتار نیا تیظرف مطابق ،خیتار نیا در خداوند خاص حضور
 متوجـه » ینیحـس  نیاربعـ  يرو ادهیـ پ یونیـ لیم ي حماسه يمعنا «بحث -1
 بـه  امـر  نیـ ا بـر  ائمـه  دیتأک و نیحس امام ارتیز در يرو ادهیپ نقش

 به مربوط اتیروا بر بنا که جهت آن از ،است یسلوک حرکت کی عنوان
 را خـود  خیتـار  رییـ تغ عزم که شود یم لیتبد یمصلح انسان به زائر ،امر نیا

  .ابدی یم خود در
 فرهنـگ  متوجـه  ها ذهن »ییشکوفا حال در یسنت ؛نیاربع« بحث در -2
 يهـا  حرکـت  دیباشـ  متوجـه  !هـا  انـسان  يا کـه  جهـت  آن از ،است ینیاربع
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 یحتـ  گـردد  ینم میعق و رسد ینم بست بن به خود ریمس در هرگز يدیتوح
 اسـت  يا آمـوزه  نیـ ا و شـوند  دیشه جا کی حرکت آن عامالن ي همه اگر
  .دارند يساز نظام يبنا که يموحد يها انسان يبرا مهم اریبس

 تـالش  ي همـه » گـر ید یخیتـار  در حضور امکان ن؛یاربع «بحث در -3
 متوجـه  خواننده و شود نییتب» یخیتار حضور «يمعنا تا است بوده نبنده ای 
 ظهـور  کـه  يرخـداد  در را خـود  یخیتار حضور دیبا یاحساس چه با باشد
 جهت آن از است بحث قسمت نیتر مشکل نیا  البته که ابدیدر است کرده

 تولـد  حـال  در فعـالً  کـه  کنـد  نظر یموضوع به مدرن عقل يماورا دیبا که
 سـر  انیـ آدم جـان  درون از و اندینما یم ندیفرا کی یط در را خود و است

  . ابدی یم انیسر شان فعل و قول در و آورد یبرم
 برداشـت  توان ینم خود ي ندهیآ يسو به یقدم چیه ،زمانه درك بدون

 در قرارگـرفتن  بـا  میتـوان  یم که است یزمان خ،یتار نیا در نیاربع رخداد و
 را غرب یافتگی انیپا خیتار و میکن آزاد غرب بند از را خود سرنوشت آن،
 و تهیسـکوالر  بـا  انـسان  عهـد  شـدن  سـست  خِیتـار   که این همان   میده نشان
  .ستخدا با انسان ي رابطه ي اقامه
 شده شروع ،یآدم گوهر لیتقل و سمیاومان به انسان ضتعرّ نیاربع  اینبا
 دهیـ گرد حـاکم  او یهـست  بـر  و داده رخ خیتار نیا انسانِ در يزیچ و است

 شـکل  سمیـ اومان را آن قوام که کند یزندگ یخیتار در تواند ینم گرید که
  .است داده

 آن در خـود  حـضور  از اگـر  م،یدار قرار یاله سنن در که طور همان ما
 به. شود یم گشوده ما مقابل در سنن آن به نسبت ندهیآ راه میشو آگاه سنن
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 کـرده  ظهـور  خـاص  یصـورت  به نیاربع که میهست یخیتار در ما معنا نیهم
 در ما خیتار ي ندهیآ راه م،یشو آگاه رخداد نیا در خود حضور از اگر که

 قــدم زده غــرب بــشرِ توهمــات در گــرید و شــد خواهــد گــشوده مــا مقابــل
 خوانندگان نظر مد کتاب آخر مصاحبه در که است یامیپ نیا. زد مینخواه
  .است گرفته خواهد قرار یگرام

  طاهرزاده





 

  يني حسني اربعيرو ادهي پيونيلي مي  حماسهيمعنا





 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 را نیاربع که دارند و اشتهد تالش شهیهم اسالم دشمنان که ییجا آن از

 نیاربع که است آن ائمه دیتأک کنند؛ محو فرهنگ، و فکر کی عنوان به
 راسـتا  نیـ ا در عهیش و نیحس امام ي ادامه یعنی نیاربع چون بماند، زنده
 به نسبت تا ندازدیب نیاربع به اسالم، يبقا جهت را نگاه نیشتریب دارد فهیوظ

  . نباشد کور اسالم يبقا عامل نیتر مهم
 کـه  خیتـار  ي همـه  بـه  بود تذکر کی دالشهداءیس حضرت حرکت

 مـردم  ریاخ يها سال در و کرد رها را خود توان یم زمانه ظلمات از چگونه
 یروحـ  بـه  ،دالـشهداء یس حضرت تذکر لیذ خود ینیاربع ي حماسه در

ــد ــا آن کــه منورن ــگ ظلمــات از را ه ــو فرهن ــا اســتکبار جهــان يِاُم  ییره
  .ینیحس نیاربع يرو ادهیپ یونیلیم ي حماسه يمعنا است نیا و بخشد یم

 امامـان  ي همه باشد، شده شروع ما از که ستین يزیچ نیاربع ي حماسه
 کـه  یحرکتـ  شـود  معلـوم  تـا  دنـد یورز یمـ  اصرار نیاربع بزرگداشت در ما

 نیـ ا در. ستین میعق حرکت کی فرمودند شروع دالشهداءیس حضرت
 صلَاةُ خَمس؛ الْمؤْمنِ علَامات« :ندیفرما یم يعسکر امام حضرت رابطه

 و الْجبِـینِ  تَعفیرُ و  ینِالْیم  فی  التَّخَتُّم و الْأَربعینَ زِیارةُ و الْخَمسینَ و الْإِحدى
 پنجـاه «: است زیچ پنج مؤمن يها عالمت. » الرَّحیمِ الرَّحمنِ اللَّه بِبِسمِ الْجهرُ
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 و» کردن راست دست در انگشتر «و» نیاربع ارتیز «و» نماز رکعت کی و
 1.»فتنبلندگ را »الرَّحیمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ «  و» نهادن خاك بر یشانیپ«

او به   است، محمد آل اسرار انصاحب از  یکی يانصار عبداللّه جابربن
 دهـد   نـشان  ن،یاربعـ  در نیحس امام ارتیز باچگونه   که داند یمخوبی  

 آن در کـه  نیـ ا بـا  جـابر . شـود  میعقـ  خود در که نبود یحرکت حرکت، آن
 تا نهیمد از وضع آن با و طیشرا آن در مسافرت که نیا با و است نایناب زمان
 در نیحـس  امـام  ارتیـ ز اسـت  متوجـه  اسـت،  فرسا طاقت سخت کربال

 کـه  ستیـ ن یمعمـول  ارتیز کی حضرت، آن شهادت از بعد نیاربع نیاول
 یخیتـار  رسـالت  و حـضور  کیـ  بلکه ؛يفرد يها ثواب با باشد همراه تنها

 يحـضور   آن و کردند شروع نیحس امام که یخیتار دررسالت   ،است
  . انیامو ياستکبار تیحاکم با تقابل يراستا در است

ــه ــ ي حماس ــس نیاربع ــلیم حــضور ،ینیح ــسان یونی ــا ان ــادار يه ــه وف  ب
  انـسان  هـا  ونیـ لیمدر ایـن حماسـه،      .  است نیحس امام یقدس يها آرمان
اسـتکبار  يدیـ زی فرهنـگ  بـه  کردن پشت يبرا اند  حضور پیدا کرده   ممصم 
 گرید یتیهو براي شیعه که دهد یم آن از خبرحضور حماسی،    این. یجهان

 بـا  شـکل  نیبهتر به خواهد یم از این طریق    عهیش و است یشکوفائ حال در
دیـ نما عبور ياستکبار جهان ي طهیح از ها، صحنه در مردم حضور فرهنگ. 

 تـک  تـک  وجـود  در یقـ یعم اریبس آثار  حماسی مردمی، مسلّماً   حضور نیا
 بـه طـوري کـه      اشـت گذ خواهـد  یانـسان  انوسیـ اق نیا در حاضر يها انسان

  .کند یم احساس ساز تمدن انسانِ انوسیاق کی را خود هرکس

                                                
 .352، ص )البن المشهدي(المزار الکبیر  - 1
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 ظهــور عهیشــ يســاز تمــدن از ییرفتارهــا ینیحــس نیاربعــ ي حماســه در
 یمحترم زنان و مردان از .دیآ ینم یغرب فرهنگ چشم به هرگز که کند یم

 دانـ  کـرده  غرق تیجمع انبوه در شکل نیتر ساده به را خود ادهیپ يپا با که
نان از تا  بـا  کـه  نیحـس  زوار خادمان تا نگذارند، یباق زیچ چیه خود تیاَ

ــرار زوار خــدمت در خــود، بــضاعت انــدك  حــالِ در همــه رنــد؛یگ یمــ ق
 در خواهنـد  یمـ  خدمـه  و زوار .هستند ینید یزندگ يبرا یاهداف دادن نشان

ــا در را نیحــسامــام  ثــاریا صــورت خــود بــزرگ اهــداف يراســتا  نی
 نیحـس  امـام  بـه  خـود  یِخودگذشـتگ  از بـا  و برسانند ظهور به ها صحنه

  . آورند تیفعل به خیتار نیا در را خود ینیحس نقش و شوند کینزد
 یخـوب  بـه  همـه  و همـه  زوار، ي هـا  خدمـه  و ینیحـس  نیاربع زائران انبوه

 حـال  در هـا  آن قیـ طر از یتمـدن  چـه  و دارنـد  قرار یخیتار چه در دانند یم
: فرمـود  کـه  هـستند  رسـولش  بـه  خداونـد  دستور دنبال به نانیا. است وقوع

»متَقکَما فَاس رْتأُم نْ وم  ک  تـاب عـيراسـتا  در همراهانـت  و خـودت  » م 
 موضـع  در را یجهـان  استکبار و دیکن مقاومت و يداریپا دیدار که یرسالت
 بـه  خیتـار  در يدیـ توح ي دهیـ عق دیـ با کـه  دییـ نما روشن و دیده قرار متهم

  . باشد داشته حضور نیآفر نقش و فعال صورت
 کـه  میـ دار شـان  ارانیـ  از یکـ ی بـه  خطاب صادق امام از تیروا در

: قَالَ الثَّوابِ؟ منَ أَتَاه لمنْ ما قُلْت: قَالَ. تَدعه لَا و الْحسینَ زرِ«: نـد یفرما یم
یئَۀً  عنْه محى و حسنَۀً خُطْوةٍ بِکُلِّ لَه اللَّه کَتَب ماشیاً أَتَاه منْ سـ و  فَـعر  لَـه 

رٍ  منْ فیه منْ خَرَج ما یکْتُبانِ ملَکَینِ بِه اللَّه وکَّلَ أَتَاه، فَإِذَا. درجۀً خَیـ لَـا  و 
: قَالُوا و وهودع انْصرَف فَإِذَا. ذَلک غَیرَ لَا و شَرٍّ منْ فیه منْ یخْرُج ما یکْتُبانِ
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ْنت لَک مغْفُوراً اللَّه ولی یا زْبِ منْ أَ ح اللَّه زْبِ و ح  هول سـر زْبِ  و لِ  حـ أَهـ 
تیه، بولسر و تَرَى لَا اللَّه النَّار کنیداً بِعأَب لَا و تَرَاك لَا و  ک مـداً  تَطْع أَبـ«. 

: عـرض کـردم  : دیـ گو یمـ . کـن  را زیارت کـن و آن را تـرك م   حسین
: ثواب کسى که آن حـضرت را زیـارت کنـد چیـست؟ حـضرت فرمودنـد       
  کسى که پیاده زیارت کند آن حضرت را، خداوند به هر قدمى کـه برمـى               

فرمایـد و یـک     دارد، یک حسنه برایش نوشته، و یک گنـاه از او محـو مـى       
تعالى دو فرشـته  و وقتى به زیارت رفت، حق . برد  اش را باال مى    درجه مرتبه 

شـود را نوشـته و    یفرمایدکه آنچه خیر از دهان او خـارج مـ    را موکّل او مى 
و وقتى برگـشت بـا او وداع کـرده و بـه        . باشد را ننویسند     آنچه شرّ و بد مى    

و تـو از افـراد حـزب     . گناهانت آمرزیـده شـد    ! اى ولى خدا  : گویند   وى مى 
! ، بـه خـدا قـسم    یباش  مىخدا و حزب رسول او و حزب اهل بیت رسولش           

د یز هرگز تو را نخواهد دید و آتش نی دیهرگز تو آتش را به چشم نخواه    
   2. خود نخواهد نمودي و تو را طعمه

 یوقتـ  کننـد  یمـ  روشـن  چگونه صادق حضرت دیباش داشته تیعنا
 ادهیـ پ را یطـوالن  يهـا  مـسافت  نیحس امام ارتیز به نظر با انیعیش انبوه

 چـه  هـا  آن با اللّه ئکۀُمال انس با و شوند یم لینا یبرکات چه به کنند یم یط
 بـه  اسـت،  يرو ادهیـ پ آن و ارتیـ ز آن حاصـل  کـه  يا ختـه یفره يها انسان
 یکـسان  ایـ آ» اللّـه  یول ای«: کنند یم خطاب او به مالئکه. گردند یبرم جامعه

 و شود یم ها آن بینص که یغفران با و شوند یم یخطاب نیچن ي ستهیشا که
 يهـا  انـسان  گـر ید د،یـ آ یمـ  دیـ پد هـا  آن تیشخـص  در عصمت نحوه کی
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 سراسـر  یجهـان  سـاختن  تیمـسئول  با هستند یانسان ای بود؟ خواهند یمعمول
  مان؟یا و یپاک

 نیحـس  امـام  ارتیـ ز ثـواب  از کننـده  سـؤال  کـه  دیباشـ  داشته توجه
 و آورنـد  یم انیم به را ادهیپ صورت به ارتیز موضوعِ حضرت و پرسد یم
 بـه  کـردن  ارتیـ ز بـه  حـضرت،  شود روشن تا »ماشیاً أَتَاه منْ«: ندیفرما یم

 بـا  رابطـه  در امبریـ پ قیـ طر از نگـاه  نیا اساس و. دارند نظر ادهیپ صورت
 در سـجاد  امـام  و اسـت  شـده  مطـرح  الحـرام  اللّه تیب حج به رفتن ادهیپ

زَّ و جلَّ بِشَما تَقَرَّب الْعبد ِإلَى ا «: نـد یفرما یم رابطه نیهم ع إِلَ یللَّه بأَح یء ه
بع       یته الْحرَامِ علَى الْقَدم   ی ِإلَى ب  یمنَ الْمشْ  لُ سـدةَ تَعداحۀَ الْوجأَنَّ الْح نَ ینِ، و

ـ      . حجۀً ا ب مـ ابثَو لَه اللَّه کَتَب هلمنْ جَشى عنْ مم شْ یو ینَ مـ کُوبِـهر و ه .و 
ـ      ا ب مـ ابثَـو لَه اللَّه کَتَب ،هلنَع عسش إِذَا انْقَطَع اجشْ یالْح ینَ مـافح ـ ه اً ِإلَـى  ی

تـر از   ی دوست داشـتن يزیشود به چ یک نمیعبد به سمت خدا نزد   3»منْتَعلٍ
و . ک حـج او ثـواب هفتـاد حـج را دارد       یـ خدارفتن، و     ي اده به خانه  ی پ يپا

ن آن یکنـارش راه رود ثـواب بـ    اده شـود و در یرش پ از شتی که گاه یکس
دهنـد، و   ی مـ  جـدا  کـه سـوار شـده را بـه او       یاده رفته تا زمان   ی که پ  يمقدار
د و مجبـور  یـ ایش دربی کفشش از پـا   یعنی( اگر بند کفشش باز شود       یحاج

 کـه کفـش    یی که پا برهنه رفته تا جا      يثواب آن مقدار  ) شود پا برهنه برود   
  .دهند ی مده را جدا به اویپوش
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 امـام  زائـر  یوقتـ  کننـد  یمـ  روشـن  صادق حضرت گرید یتیروا در
 بـا  کـربال  بـه  دنیرسـ  از قبـل  رود، یمـ  حـضرت  ارتیز به ادهیپ نیحس
 قـرار  خـدا  بـا  اُنـس  مقام در حسناتش، شدن افزون و گناهانش از شدن پاك

 مقـام  بـه  د،یرسـ  حـضرت  مبـارك  قبـر  یحواشـ  و حائر به چون و ردیگ یم
 و دارنـد  را يبـشر  جوامـع  اصـالح  ي دغدغه که رسد یم دهیگزبر نِیمصلح
 ي صـحنه  روزمنـدان یپ و نیفـائز  مقـام  بـه  د،یرسـ  اتمـام  بـه  او ارتیـ ز چون
 رسـد  یمـ  خود الزمِ ي جهینت به حتماً او حرکات و شود یم لینا يساز تمدن

 که رسانند یم سالم او به اللّه ئکۀمال قیطر از خدا رسول که ییجا آن تا
 کجـا  تـا  انـسان  یراسـت . شـده  برطرف خدا با انس با رابطه در تو موانع تمام

 تیـ جاهل خیتـار  فتح در که یانسان یعنی خدا رسول که کند صعود دیبا
 يآر. بدانـد  خـودش  از را او و برسـاند  سـالم  او بـه  شد، روزیپ اندازه آن تا

 خدا رسول که است یخیتار فتح همان ي ادامه ینیحس نیاربع ي حماسه
عنِ الْحسینِ بنِ ثُـویرِ قَـالَ      «: است نیچن تیروا اصل: فرمودند يگذار هیپا

   اللَّه دبو عقَالَ أَب:   ُنیسا حنِ        !  ییسرِ الْحةَ قَبارزِی رِیدی هزِل منْ خَرَج منْ منْ
 یلنِ عب   ٍةبِکُلِّ خُطْو لَه اللَّه یاً کَتَباشئَۀً   ِإنْ کَانَ می سـ نْهى عحم نَۀً وسح

ى إِذَا قَـَضى              حتَّى إِذَا صار فی الْحائرِ کَتَبه اللَّه منَ الْمصلحینَ الْمنْتَجبِینَ حتـَّ
زِینَ حتَّى إِذَا أَراد الانْصرَاف أَتَاه ملَـک فَقَـالَ              نَ الْفَائم اللَّه هکَتَب کَهنَاسِإنَّ : م

ر ولَ اللَّهس     قُولُ لَکی و لَامالس ك رَ لَـک          :  یقْرِؤُ غُفـ لَ فَقَـد مـالْع ف ن تَأْ اسـ
ِإنْ کَانَ «: نـد یفرما یت باز حضرت مین رواید که در ا یت دار یعنا. »مامَضى
  .کند یب خود میارت رود آن برکات خاص را نصیاده به زی اگر پ»ماشیاً
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کـسى کـه    ! اى حسین :  فرمودند صادق  امام: دیگو  یر م یُثو  بن  ن  یحس
 از منزلش بیرون آید و قصدش زیارت قبـر حـضرت حـسین ابـن علـى            

 دارد یـک حـسنه    اگر پیاده رود، خداوند منّان به هر قدمى کـه برمـى    . باشد
تا زمانى که به حائر برسد و   . فرماید   برایش نوشته و یک گناه از او محو مى        

حـق تبـارك و تعـالى او را از    حضرت یف،  پس از رسیدن به آن مکان شر      
 مراسم و اعمال زیارت را به پایـان برسـاند،    تا وقتى. دهد  رستگاران قرار مى 

 ي  تـا زمـانى کـه اراده     ،فرمایـد    در این هنگام او را از فـائزین محـسوب مـى           
رسـول  : گویـد   اى نـزد او آمـده و مـى         مراجعت نماید، در این وقـت فرشـته       

از ابتداء عمـل را  : فرماید رساند و به خطاب به تو مى        ی به تو سالم م    خدا
   4.ات آمرزیده شد  شروع کن، تمام گناهان گذشته

 روشن گرید یتیروا در عیتش تیهو گذار هیپا یعنی صادق حضرت
 نیحـس  امـام  ارتیـ ز يسـو  بـه  انـسان  که ییها قدم چگونه که کنند یم

 تمـام  خداونـد  و هـد د یمـ  را جهـان  کـلّ  در تصرف قدرت او به دارد یبرم
رِ         «: نـد یفرما یم. کند یم برآورده را او يتقاضا ِإلَـى قَبـ خْـرُجلَ لَی ِإنَّ الرَّجـ

زَلْ                 الْحسینِ یـ لَـم ثُـم ،نُوبِـه  فَلَه إِذَا خَرَج منْ أَهله بِأَولِ خُطْوةٍ مغْفرَةُ ذُ
لْنی   : ا أَتَاه نَاجاه اللَّه تَعالَى فَقَالَ     یقَدس بِکُلِّ خُطْوةٍ حتَّى یأْتیه فَإِذَ      ي سـدبع

             قَـالَ و ۀً أقضیها لَکاجی حلْنس ،کطنِّی أُعم ؛ اُْطلُبکی أُجِبنع؛ اُدکطأُع
  اللَّهدبو عقَالَ أَب :        َذَل ا بـم یطعأَنْ ی لَى اللَّهقٌّ ع ح شخـصى کـه بـه       5.»و 
رود، زمـانى کـه از اهلـش جـدا         مى رت حسین بن على   زیارت قبر حض  
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سـپس  .  شـود  دارد تمام گناهانش آمرزیده مـى       شد با اولین گامى که بر مى      
و . دارد پیوسته تقدیس و تنزیـه شـده تـا بـه قبـر برسـد           با هر قدمى که برمى    

جا رسید حق تعالى او را خوانده و با وى مناجات نمـوده           هنگامى که به آن   
از من بخواه تـا بـه تـو عطـا نمـایم، مـن را بخـوان تـا              ! بنده من : ایدفرم  و مى 

اجابتت نمایم، از من طلب کن تا به تو بدهم، حاجتـت را از مـن بخـواه تـا             
و بر خداوند متعال حق     :  فرمودند گوید، امام    راوى مى . برایت روا سازم  

  .و ثابت است آنچه را که بذل نموده عطا فرماید
ات فوق، به تفـاوت شـدت   یدر روا نیامام حس زائر   ي تفاوت درجه 

  .اند  دارد که زائران در جان خود پروراندهی بستگیمیعزم و تصم

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«



 

 يي در حال شکوفاي سنتن؛ي اربعي حماسه





 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 داشـت  قـرار  طهارت و عصمت مقام در که بزرگ و میعظ بس یانسان

 بـه  خیتـار  ي نهیآ در را یقیحقا کربال در یعل بن نیحس حضرت نام به
 یمعـصوم  يهـا  انـسان  تنها که را یقیحقا. بود میعظ بس که گذارد شینما

 شانیـ ها نامـه  ارتیـ ز درائمـه   . داشـتند  را آن دنید توانِ صادق امام مثل
 امــام عمــلِ درمــا  و نمودنــد عرضــه را نیحــس امــام حرکــت بــه نگــاه
 کـار  قـت یحق بـه  یمتوان یم حضرت آن حرکت به امامان نگاه و نیحس

 قیتـصد  را نیاربعـ  ارتیـ ز يمحتـوا  و نماییم نظر دالشهداءیس حضرت
  . کرد شکر را خدا دیباجاست که  و این کنیم

 بـا  دالـشهداء یس حضرت نِیاربع ارتیز در ما چگونه که میبگو چه
ی میـسر  سنتی عظیم و فرهنگی خاص روبرو هستیم کـه درك آن بـه آسـان     

  . نیست
 و دارند را دوران یظلمان فرهنگ از عبور ي دغدغه که ییها آن ي همه

 بـه  دیبا شوند، مأنوس ها انسان ریسا با یغرب عقل از ریغ یعقل با خواهند یم
  .کنند نظر نیاربع فرهنگ
ن نشان داد که در حکمت حسینى، شکست معنى ندارد و پایدارى یاربع
حتّـى در دربـار یزیـد، آثـار زنـده      . ت اسـت  اصلى این حکمـ عنصرو بقاء،   
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اى بـسیار    حـال از آن بـه بعـد در تـاریخ، بـا نمونـه      1.ماندن کربال نمایان شد 
رو   شـهداى کـربال روبـه      متعالى و روشن و پـر از رمـز و راز؛ یعنـى اربعـینِ              

  .هستیم
                                                

 را به دارالحکومه کوفه آوردند عثمـان بـرادر      سر مبارك حضرت سیدالشهدا    یوقت - 1
على کشته  بن دوست داشتم همه فرزندان زیاد تا قیامت ذلیل باشند و حسین:  بن زیاد گفت عبیداهللا

زیاد بـه پـسرش    مرجانه، مادر ابن) 216، ص 3 و حماسه حسینى، ج 375، ص 4ى، ج  طبر. (نشود
بیث «: گفت ت ابنَ! یا خَ تَلْ ولِ قَ سداً رنَۀَ اب ج رَى الْ اى خبیـث؛  ) 259تذکرة سـبط، ص  (» اهللا، واهللا ال تَ

پـس از شـهادت   . فرزند رسول خدا را کشتى؟ بـه خـدا سـوگند هرگـز بهـشت را نخـواهى دیـد               
قَّ و اهلَـه و     «: زیاد در مسجد کوفه منبر رفت و گفـت          ابن حسین رَ الْحـ هللا اْظهـد مـرَ الْحنَـص 

ذّاب  حمد خدا را که حق را و »إبنَ الْکذّاب الحسینَ و شیعتَه امیرَالْمؤْمنین یزِید و حزْبه، و قَتَلَ الْکَ
و گـروه او را یـارى رسـاند، و دروغگـوى، پـسر      اهل حق را پشتیبانى کرد و امیرالمـؤمنین یزیـد    
با » عبداهللا بن عفیف ازدى غامدى«جا  که در این. دروغگو یعنى حسین و یارانش را به قتل رساند      

دروغگوى پسر دروغگو، تویى و پدرت ! پسر مرجانه«: گوید خیزد و مى   هاى نابینا، به پا مى     چشم
شـود   ، عاقبت هم به دستور عبیداهللا کـشته مـى  ».و کسى که تو را به حکومت عراق فرستاده است   

اإلرشاد فى معرفۀ حجـج اهللا علـى   . ( تغییر دهدامویانولى اجازه نداد عبیداهللا جو جامعه را به نفع       
بـین شـما و   : الحکم، برادر مروان، در دربار یزید گفت  بن و در شام یحیى   ). 117، ص   2العباد، ج   

طبرى، . (کنم ، من دیگر در هیچ کارى با شما شرکت نمى  پیامبر خدا در روز قیامت جدایى افتاد      
 هند زن یزید وقتى خبر شهادت امام حسین). 352، ص 3 و حماسه حسینى، ج 359، ص 5ج 

آیـا  : را شنید، خود را در لباس مخصوص مستور کرد و از اندورن به مجلس مردان آمد و گفـت      
 براى او گریه و عزادارى کن، خدا بکشد تو: یزید به او گفت! این سر حسین فرزند فاطمه است؟    

پسر یزید خود را از خالفت خلع ). 354، ص 3طبرى، ج . (زیاد را که در کشتن او تعجیل کرد ابن
داد و از همه » علیهماالسالم«کرد و بر یزید و معاویه لعنت فرستاد و حق را به جانب حسین و على     

 حاکمان دریده شد و حساب سلطنت از دین جـدا  ى نفاق ي کربال این بود که پرده      تر؛ نتیجه  مهم
نِّى لَأَرجو أَنْ یکْرِمنى ربى بِالشَّهادةِ بِهوانکُم ثُم ایم اللَّه«:  در روز عاشورا فرمـود  امام. گشت  إِ

ْشعرُونَ    ، ص 45بحـار األنـوار، ج   . 32، ص 2مقتـل خـوارزمى، ج   (».ینْتَقم لى منْکُم منْ حیثُ لَا تَ
 مـرا از  مى شهادت گرامى بدارد و انتقـا  به خدا قسم من امیدوارم که پروردگارم مرا به وسیله  ) 52
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 هنـوز   چگونـه   کـه   از حیرت نزدیک است قالب تهى کند       واقع انسان به 
ها نگذشته بود و هنوز صداى شادى پیـروزى بـر        و قمع   روز از آن قلع    چهل

دکه اربعـینِ شـهداى   یرس از در و دیوار کوفه و شام به گوش مى   حسین
در روز  بانـگ بلنـد حـسین   روز  پـس از چهـل  گـردد و   پـا مـى   کربال بـه  

  . دهد یر خود قرار میها را تحت تأث انسان ،عاشورا در تمام شهرهاى اسالمى
به کـربال یـک حادثـه      » عطیه«و  » ربن عبداهللا انصارى  جاب«داستان آمدن   

عنـوان   نیست، یک فرهنگ است کـه تـاریخ، قـصه ایـن دو بزرگـوار را بـه          
 .نمونه ذکر کرده است

هـا   اربعین؛ سنّت شیعیان بیداردلى است که گذشت زمان، وفـادارى آن       
لـذا کـسى کـه بـه حـق، مـؤمن            . بـرد  از بین نمى    حسین  را نسبت به امام   

مؤمن نباشد و کـسى      تواند به حقیقت مجسم، یعنى اباعبداهللا       نمى است،
که همواره به یاد حق است، همواره به یاد حقیقـت مجـسم اسـت، هرچنـد           

غوغاى زمانه و تبلیغات یزیـدى  . غوغاى زمانه چیزى غیر از حق را بخواهد       
ها پـاك کنـد و    ها و خاطره  ذهني را از صحنه   تالش کرد که اباعبداهللا   

پـاك   ها از یـاد اباعبـداهللا     براى این بود که ذهن       و تالش   همه تهمت   آن

                                                                                           
امیه به جاى حمله در حالـت   ، بنىپس از شهادت امام حسین    . شما از طریقى که ندانید بگیرد     

ت و هـا ادامـه یافـ    ها و خونریزى نهضت. دفاع قرار گرفتند، و این اولِ سقوط یک حکومت است     
زد، با مختصر آرامـشى کـه     کسى درِ آن را نمىاى که در زمان حسین    پس از آن همان خانه    

وجود آمد، مسلمانان از اطراف و اکناف مانند سیل به همان خانه رجوع   به زمان امام پنجمرد
 هـر  البیت افزوده و حقّانیت و نورانیتـشان در  کردند و پس از آن؛ روز به روز به آمار شیعیان اهل           

 را روشن الماندن آثار کرب گوشه از جهان اسالم نمایان شد، حقّانیتى توأم با مظلومیت، و این زنده
 .کند مى
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 نـشان داد کـه در      2شود، هاى مؤمن شمرده مى    ولى اربعین که از نشانه    . شود
هـا را از     توانـد آن   زیر این آسـمان کـسانى هـستند کـه غوغـاى زمانـه نمـى               

عـین  وفادارى به حقیقت مجسم یعنى امام معـصوم، غافـل کنـد و سـنّت ارب                
تـأثیر   هـایى اسـت کـه اسـیر حکومـت یزیـدى نـشدند و تحـت                 سنّت انسان 

  .تبلیغات نظام کفر، از تعهدى که با حق داشتند دست نکشیدند

  ني عهد مؤمني ن؛ تجسم ادامهياربع
 متوجـه حـق و    يهـا    و جان   هاى سالم   به عنوان قطب دل    امام حسین 

کـسانى کـه    . دشـو  بردار نیست و شـامل مـرور زمـان نمـى           حقیقت، کهنگى 
را  هایى که امام حـسین  رنگ کنند وآن خواستند رنگ حسینى را بى  مى

 يحـضرت امـام عـسکر     کـه     ایـن . کدام مؤمن نیـستند    از یاد بردند، هیچ   
یعنـى اربعـین؛   » ایمـان اسـت   هـاى    زیارت اربعین، یکى از نشانه    «: اند  فرموده

و قطـب   که تجسم اسـالم اسـت         عهد مؤمن است با امام حسین      ي ادامه
 نی امـام حـس  خواهد دلى فعال و زنده داشـته باشـد   دل هر انسانى که مى 

، هر چند حاکمان ستمگر تالش کنند تا این عهد و وفـادارى و میثـاق    است
چراکه مؤمن در عالمى از ایمان و حالى از معنویـت      . با امام را، از بین ببرند     

او بگیـرد، و در واقـع   تواند آن حال را از  برد که هیچ شرایطى نمى    سر مى  به
  .اربعین و زیارت اربعین استحکام آن حال ایمانى است

 است که همیـشه سـتمگران وقتـى حـق و حقیقـت        کلی این یک قاعده  
کنند مظاهر اصـلى دیـن را محـو و     اسالم و دین را تحمل نکردند، سعى مى  

                                                
 . رجوع شود13به صفحه  - 2
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کنند با تبلیغات و غوغاساالرى و کشتار و تهمـت   آنان سعى مى  . نابود کنند 
 ي و ایـن تنهـا شـیعه     . ها پاك کنند    جامعه و خاطره   ي زدن، حق را از صحنه    

که  این. گیرد ها قرار نمى شناس است که تحت تأثیر این غوغاساالرى اربعین
شخصیت جابربن عبداهللا انصارى براى ما بسیار ارزشمند است و با توجه به              

 کـه او کـرده    داریم، به جهت کار بزرگى است      او سنّت اربعین را عزیز مى     
  .اند مند شده ن سنت همیشه شیعیان از برکات اربعین بهرهیق ایاست و از طر

 عاشورا در کنار آن تبلیغاتى کـه  ي شما فراموش نکنید که پس از واقعه   
در کـشور  بى چنـان ارعـا  عنوان یک خارجى معرفـى کردنـد،      را به  امام

تـا از ایـن   را هم نداشت  حاکم نمودند که کسى جرأت یاد امام حسین       
هـا    خاطره ي از صحنه  و سنّت محمد   طریق براى همیشه سنّت حسین    

ن یـ در ا. ها محو شود و یزیدیان به راحتى بتوانند خود را تبلیـغ کننـد    و سینه 
ــى  ــوم م ــا  صــورت اســت کــه معل ــین شــرایطى، احی  اربعــین يشــود در چن

  طمع دشـمن ي در واقع با اربعین، همه. چقدر کارساز بوده است  حسین
خ پـس از چهارصدســال  ین تـار یـ کـه در ا  همچنـان . نتیجـه شـد   خنثـى و بـى  

در حـال  ن، یآوردنِ اربعـ  ان بـا بـه صـحنه   یعیته، شـ یت تفکر سـکوالر  یحاکم
 .اند ن دورانی ستمگران اي لهیحکردنِ  یخنث

 کیـ  بـا  اسـت  کرده ظهور نیاربع در خیتار نیا در که را یحرکت دینبا
 نیع در حرکت نیا گفت؛ دیبا رابطه نیهم در و کرد فیتعر محدود نگاه
 خداونـد  کـه  است یحرکت است، یاجتماع خودجوشِ حرکت کی که آن
 نیـ ا در بخواهد که يا اندازه به هرکس و نموده إشراق مردم قلب بر را آن
  .ردیگ یم قرار آن لیذ در دهد قیتطب یاله ي اراده با را خود ،خیتار
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 عـرض  کـه  اسـت  گونـه  نیا خیرتا نیا در نیاربع ظهور یخیتار ي نهیزم
 نهفتـه  یتیظرف نیچن آمده، ما اتیروا در که ینیاربع سنت متن در رایز. شد

 شتریـ ب ادامـه،  در بنده که است شده ینیب شیپ آن يساز خیتار نقشِ و است
 فهـم  کـرد؛  دیـ تأک آن بر دیبا فعالً چه آن. گفت خواهم سخن آن نییتب در

 تمـدن  تحقـق  يراسـتا  در آن ي ادامـه  شـرط  و اسـت  نیاربعـ  سنت درست
 حـضور  بـه  نظـر  بـدون  ،يفرد يِعباد حرکت کی عنوان به وگرنه. یاسالم

 نـشاط  و خروش ،یجهان معادالت در و دوران نیا در اسالم جهان یخیتار
  .ندینش یم فرو حرکت آن

 شـان  جـان  عمـق  در عراق و رانیا ملت دو هر داستیپ ظواهر از چه آن
 بـه  کننـد  ینـ یآفر نقـش  ن،یاربع حرکت يراستا در توانند یم اند شده متوجه

 ن،یاربعـ  در عـراق  ملـت  بودند فرموده عراق مردم خود از یبعض که يطور
 یمهمـ  نقـش  چـه  طیشـرا  نیـ ا در اند متوجه ایگو یعنی هستند یخاص ملت

 رسـالت  کیـ  و یالهـ  انیـ جر کیـ  عنـوان  بـه  هـا  آن. کننـد  فاءیا توانند یم
  .کنند یم نگاه موضوع به یخیتار

 حـضور  زمینـه سـاز     طـوري اسـت کـه      شده شروع نیاربع با که یانیجر
 از عبـور  و یاسـالم  تمـدن  تحقـق  تـا  و ودشـ  یمـ  یجهـان  معادالت در عهیش

 چهارصدسـال  از پـس  اسـالم  جهان. دارد شرفتیپ توان ياستکبار فرهنگ
 خـود  اتیـ ح ي ادامـه  يبـرا  گـر ید که آمده خود به گذشته رنسانس از که
 یاسالم يشعارها با لذا و ببندد دیام تهیمدرن فرهنگ يها هپروژ به تواند ینم
 ادامـه  یارتجـاع  و ياسـتکبار  جهان يفشارها رغم یعل نیا و آمد صحنه به
   .برسد جهینت به تا ابدی یم
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 بــه نــسبت نظــر دیــتجد و یبــازخوان حــال در خیتــار نیــا در هــا ملــت
ــه رجوعــشان ــگ ب ــهیمدرن فرهن ــد، ت ــه کــه یفرهنگــ ان  نگــاه آدم و عــالم ب

 ي همـه  بـه  یخیتـار  تذکر کی» نیاربع «در چنین شرایطی   .دارد تهیسکوالر
 یاله يایانب ریمس و خداوند با را خود نسبت ط،یشرا نیا در تا است ها ملت

.  انقالب اسالمى هم از برکات سنّت اربعین است  يجاد و بقا  یا. دهند شکل
ـ عل تعـايل  هاللّ رضوان« وقتى امام خمینـى 42در شب پانزده خرداد سال       را دسـتگیر  »هي

هـا آمدنـد و بـدون     کرده و به زندان بردند، فرداى آن روز مردم بـه خیابـان    
در خـاطراتش  » فردوسـت «ارتـشبد  . شان بلند شـد  هیچ ترسى فریاد اعتراض   

هـا را کـشتیم    نآقـدر مـا    قدر آدم آمده بود و آن در آن روز آن «: نویسد مى
هـا را در      مسلـسل  يهـا   هیـ پا  انیرتـش گوید ا  تاریخ مى  .»که خودمان ترسیدیم  

شـاه  . گذاشـتند و بـسیارى از مـردم را کـشتند      صحن حـضرت معـصومه    
 وفـادار   را تبعید کرد و مردمِ»هيعل تعايل اللّه رضوان«خمینى حساب کرده بود وقتى امام  

 این ملّت براى همیشه وفـادارى خـود را نـسبت       ي هبه امام را هم کشت، بقی     
گیرند و لذا آنچه به گمان خود باید بکنـد، انجـام        ىبه امام و انقالب پس م     

روز آزاد کردند و به روسـتایى    را بعد از چهل    »هيعل  تعايل  اللّه  رضوان«داد؛ امام خمینى  
جـا   بردند که در واقع ایشان را به آن» داودیه« شهر تهران به نام      ي در حاشیه 

رفتند  »هيعل تعايل  اللّه  رضوان«مقدر به دیدار اما    گویند مردم آن   مورخین مى . تبعید کنند 
 این چه سنّتى و چه شعورى 3.شده بود يسوارکه جاده داودیه پر از ماشین     

 »هيعل تعايل اللّه رضوان«خمینى« دادن، به دیدار امام همه کشته بعد از این  مردم  است که   

                                                
 روحـانى  حمیـد  سـید  يآقا از ،»»عليه تعايل اهللا رضوان«خمینى امام نهضت از تحلیلى «کتاب به - 3
 .شود رجوع
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حــضور حماســى مــردم وفــادار بــه امــام و آزاد از رعــب نظــام   . رونــد مــى
بعـداً امـام را بـه قیطریـه     . م را خنثـى کـرد  یـ  رژ يها  حیله ي شاهنشاهى، همه 
اگر بـه نهـضت کـربال و نهـضت        . ددننادگرجا هم به قم بر     آوردند و از آن   

هاى بسیارى بـین   نگاه دقیق و عمیقى بکنید شباهت     »هيعل  تعايل  اللّه  رضوان«امام خمینى 
الب یعنى با همان فرهنگ و حکمـت حـسینى، انقـ     . بینید این دو نهضت مى   

 یبـست  رود و بـه بـن   ی جلـو مـ   با همان فرهنـگ  اسالمى شکل گرفته است و    
  .خ باشدین تاری آن در اي کند که مانع ادامه یبرخورد نم

به مدینه رسید،  حسین شاید سیزدهم محرم بود که خبر شهادت امام     
یعنـى  . هاشـم را در مدینـه خـراب کـرده بودنـد      هـاى بنـى   امویان تمام خانـه   

به » جابربن عبداهللا انصارى  «. باید از صحنه تاریخ پاك شود     هاشم دیگر    بنى
که مرعوب جو پلیسى نظام یزیدى شوند، بـه سـوى         بدون آن » عطیه«همراه  

کننــد تــا ثابــت کننــد کــه روح ایمــانى و وفــادارى بــه  کــربال حرکــت مــى
گیـرد و شـامل مـرور زمـان هـم            جو پلیسى را به چیزى نمـى       حسین امام
وفادارى به امام و دین، تجـدد و   . فهمیدند  یزیدیان نمى  شود، چیزى که   نمى

قـت بـراى قلـب مـؤمن،       یدارد، همیشه باید حق و حق      روشنفکرى هم برنمى  
 يهـا  این است که جابر، سنّت اربعـین را بنـا بـر آمـوزه           . حى و حاضر باشد   

گذارى کرد و براى همیشه فرهنگ کربال با سنّت اربعین، جهـان    ، پایه ینید
خواهــد کـرد و عهــد حـسینى بــر خـالف جــو پلیـسى و رعــب و     را تغذیـه  

  .دهد کند و راه خود را ادامه مى وحشت، جاى خود را باز مى
 از بـین  نی حـس  همه تالش کردنـد تـا وفـادارى بـه امـام             دشمنان این 

همه لشکر که عمرسـعد جمـع کـرده      آني وسیله برود، وگرنه کشتن امام به    
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 این وفادارى کـه جـابر و امثـال او نـشان           خواستند ها مى  آن. بود، هنر نیست  
اى کـه امـام و اصـحاب       عاشقانه وفادارىِآن  دادند براى همیشه نابود شود،      

در واقع عهد حسینى . کند خ مىی تاري  در همهينداریآن حضرت را نماد د   
کنـیم،   با اربعین حفظ شد و امروز هم من و شما سنّت اربعین را تکـرار مـى      

مـان را بـا حـق     یشه حق هستید و ما بنا داریم ارتباطیعنى اى حسین، شما هم  
گاه از دست نـدهیم، و مـرور زمـان و          یگانه کنیم و وفادارى به حق را هیچ       
هـر  . نـد تواند ارتباط ما را با شما قطع ک     غوغاى زمانه و تبلیغات یزیدى نمى     

در زیـارت اربعـین بـه مـا      کـه امـام صـادق     گونـه    گرفتن آن   سال اربعین 
ى گرانقـدر  گـوهر ، گفتن  سخنحسینامام  با ر آن زیارت   د آموختند و 

ان یها را به م     روح یته گسستگ ی که مدرن  یخی است در تار    بزرگ یو ارتباط 
  .آورده است

  ي مهدوي  جامعهي به سوين؛ حرکتياربع
 دن،یـ د یجـسمان  کالبـد  در فقـط  را يمهـد  حـضرت  نـام  بـه  یقتیحق

 محـدود  تنهـا  مـا  یعرفـ  هنگـا  که تأسف هزاران و میعظ اریبس ست ا ییجفا
 یقتـ یحق يمهـد  حضرت که نیا از غافل. شانیا از ساحت نیهم به شده
 شانیـ ا ظهور میرو یم جلو هرچه و است محضرشان در عالَم تمام که است

 در شانیـ ا ظهـور  دترشـدنِ یشد هرچـه  به بنده. شود یم دتریشد ما سمت به
 نیـ ا در و یجهـان  ممـداو  يها واکنش و کنش نیا در. دارم مانیا عالم نیا

 يمهـد  حـضرت  ظهـور  و حـضور  تنها ،یغرب پوچِ ي زده کثرت ظلمات
 و انـس  و وحـدت  بـه  را مـا  و کنـد  یم يگر جلوه یلباس در هربار که است
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 حـضور  و ظهـور  نیـ ا. دهـد  یمـ  سـوق  یقـ یحق یِهـست  يواد در شـدن  یکی
 انـسانِ  ونیـ لیم ستیب از شیب با نیاربع لباس در که است  يمهد حضرت

  .دهد یم نشان را خود دل، هم
انـد و لـذا    ن به موضوع انداختـه یارت اربعی ما در زي ن نگاه را ائمه   یبهتر

  :کنیم گونه شروع مى در این زیارت، این
الم على ولی اهللا و حبیبِه« الس«خدا و حبیب او سالم بر ولى !  

زنده ، على بن این سالم یعنى ظهور ارادت به امام، یعنى هنوز حسین       
و حبیب و ولى خداست، نه یزید و یزیدیان؛ و هنوز دل ما به ولى و حبیـب   

 نتوانـسته اسـت مـا را طعمـه     خدا نظر دارد و تبلیغات یزیدى در طول تاریخ     
 ي یـک مـسئله  روشـدن بـا    روبـه هایى را کـه بـا       اید آدم  شما دیده . دخود کن 

هـا از    و ارزشکوچک تمام تعهداتشان را نسبت به انقالب و اسـالم و امـام    
گـرفتن جـو    بـا شـدت  داننـد،   ی را نمـ  شیع تـ  يمعنـا  چـون     و دهنـد  دست مى 

سـالم و  تبلیغاتىِ زمانه و غوغاهاى دشـمن، تمـام ارتبـاط قبلـى خـود را بـا ا            
 و عهـدي بـا   ن اساساً به حقیقت وفادار نیستند نایدهند، ا  انقالب از دست مى   

  :گفت.ندشو یکه اسیر جو زمانه م آن ندارند
بایفمــر ســ يد هــر هــویــهان را ر  

  
شـــان گرانــ   زان د وقـــوایکــه نَب   

اصول که از نظر معرفتى قوى نیستند، بـا هـر بـادى بـه لـرزه          هاى بى  آدم  
 انـسانِ مـؤمن بـه حـق وصـل      ي ریـشه .  ندارند ی محکم ي آیند و ریشه   درمى

در زمـان  .  به لـرزه درآورد و بربایـد       تواند او را   است؛ لذا غوغاى زمانه نمى    
ن که دستور داده بود زنان باید چادرهـا را از سـر بردارنـد، کـسانى                رضاخا

شــناختند، ســریعاً چــادر را برداشــتند و بــه اســم   کــه ســنت اربعــین را نمــى
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مقتضیات زمانه رنگ اصـیل خـود را از کـف دادنـد و رنـگ ضـد انـسانىِ              
ن کــار را یــعمــوم مــردم احکومــت غیرالهــى رضــاخان را پذیرفتنــد، ولــى 

ها آموخته بود و آن عبارت        آنهنگ اربعین چیز دیگرى به      فررا  ینکردند ز 
مانـدن بـه عهـد الهـى خـود و ایـن بـا اعـالم ارادت بـه امــام          اسـت از پایدار 

  :میکن ین عرض میارت اربعی زي لذا در ادامه. شود محقّق مى معصوم
الم على خَلیلِ اهللا و نَجیبِه« سالم بر خلیل خدا و نجیب او»الس !  

 بر تو که خودت را براى خدا از هر خودیتى خالى کردى و          یعنى سالم 
با ارتبـاط  . که هیچ عصیانى در مقابل خدا نداشت     ! سالم بر بنده نجیب خدا    

ان را در جهـت  ت رسـاند و جهـت جـ      یـ ها را بـه فعل     توان این سالم   قلبى مى 
ــه ابا ارادت ــداهللا ورزى ب ــن    الحــسین عب ــت ای ــرات مثب ــداخت و از اث ان
 انــسان هــست، از ي بــرايمنــد هرچــه بهــره و بهــره. بهـره بــرد ورزى  ارادت
، آن هـم ارادت بـه امـامى کـه       دادن روح اسـت بـه امـام معـصوم           توجه

روى او  خواهد نور او را محو کند، حاال شما روبه  معاویه، مى يفرهنگ امو 
کنـى و   گفتگـو مـى   بـا او با تمام وجود اى و برخالف آن همه غوغا    ایستاده

  :ییگو یم
»نِ الشَّهیدالسیسلَى الْحع الم ه، السیفنِ صاب اهللا و یفلى صع الم«  

یعنى سالم بر بنده بـا صـفاى خـدا، دوسـت برگزیـده و خـالص او کـه               
  . با صفایى است، سالم بر حسین شهیدي فرزند خانواده

هـایى از   مالحظه کنید دلى که توجه او به امامش دائمى است، چه بهره        
دهد که جو زمانـه، مـا را    این سالم و این تعهد اجازه نمى    . برد وجه مى این ت 

دى کـه در          تعهد با ابا عبداهللا   . فراگیرد د بـا خداسـت، تعهـ در واقع تعهـ
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ت « هرکس تعهد با ائمه  . ایم  با خدا بسته  » عهد الَس هـا را    و اسـالم وارزش
ان نمـوده و   باید بداند که با خودش قهر کرده و با خود نقض پیمـ   ،شکست

: فرمایـد  ها مى نای از دست داده است، قرآن در مورد        باید بداند که خود را    
ظـیم        « الْع نْـثلَـى الْحرُّونَ عصکانُوا ی هـا بـر     ایـن )٤٦  آيـه  واقعـه،  ي سـوره ( »و

هـا احیـاى     هـا و سـالم     این زیارت . دندیورز شکستن عهد عظیمى اصرار مى    
 را بـا   و عهـد خـود     ندصـل خـود جـدا نـشو       ها است تا از ا     یل انسان خود اص 

  .ندهرگز نشکن امام
 جـان بـه سـوى    ي ارتباط با امامى مظلوم و شهید، یعنى گشودن دریچـه        

ذاتى مقدس که در رهگذر یافتن حیات معنوى، به راحتى از حیـات بـدنى                
در این حالت انسان نسبت بـه خـود بـى تفـاوت نخواهـد بـود تـا          . گذرد مى

یـابى بـه خـود     آورد بپـذیرد و امیـدش از دسـت    ش مىهرچه را زمانه بر سر   
راستى که ارادت به چنین شـهید مظلـومى، چـه زیبـا             . برین نابود شده باشد   

بـه مـشعلى    انسان يبراها  الى خاکستر روزمرّگى   هاى حیات را از البه      جرقه
 ینـ یآفر ر سرنوشـت خـود نقـش   یی تا در تغ  کند  یل م یبزرگ و درخشان تبد   

  .کند

   شجاعتي  ادامهن؛ مکتبياربع
هاست و از ایـن      درآوردن قلب   نهضت به جنبش    حسین نهضت امام 

شـوى کـه    دهى و متذکر تنگناهایى مى سالم مى پایگاه است که به امام    
انـد،   نمـایى کـرده   کنند قـدرت  یزیدیان تصور مى. تحمیل کردند  بر امام 

 بیـنش . شـوند  تنهاکسانى که حـسینى نیـستند مرعـوب تبلیغـات دشـمن مـى             
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. حسینى این است که هر کس با روش حق، مقابل ستم بایستد، پیروز است       
ترسد در پیروى از بینش حسینى و فرهنگ شهادت و مبارزه با  کسى که مى

شناسـد و نـه نفـع را، او تمـام       او در حقیقت نه ضـرر را مـى    ،ستم ضرر کند  
  . وجودش ضرر است

.  نـدارد ننمایى قدرت آمریکا براى کسى است که امام حسی   بزرگ
دل داده اسـت آمریکـا و دنیـاداران در نظـرش       ولى کسى که به حسین    

ــیچ هــستندپــوچ ــن.  و ه ــى  از ای ــام حــسن    جــا روشــن م شــود کــه چــرا ام
شود که   معلوم مى .  مؤمن است  ي فرمودند زیارت اربعین نشانه    عسکرى

 به حق و ،لیغاتى کفرتواند در فرهنگ تب رف ادعاى ایمان، نمىص هر دلى به 
  . بماند وفادار قتیقح

 بـه جهـت   هـا را  نآ و قـرار داد  هـا را بـراى ائمـه       تمام خوبى  وندخدا
  البته هـر کـس متوجـه جایگـاه امامـان     . گلچین کرد خلوصی که داشتند  

 در ولـی شـیعه   مطابق رهنمودهاي آنـان معنـا کنـد    نیست تا زندگی خود را    
 کـه چهـل روز از   اى  صحنه لذا در،قرار دارداربعین در چنین حال و مقامى   

 یعنى .شود مى به حکم وفاداري به امامی معصوم وارد    عاشورا گذشته است  
، جـشن و غوغـاى حکومـت     در روز عاشـورا دیـده  هـا را  شدن بدن  تکه تکه

 و وحـشتى را کـه بـه صـحنه      ، رعببعد از عاشورا مالحظه کرده   یزیدى را   
روز  عـد از چهـل  همـه ب  ، بـا ایـن   ها را شـنیده  ، تهمتاحساس کردهاند    آورده

 حسین  و هنوز به جبهه حق و امامدده هنوز حق را از باطل تشخیص مى     
یس و سـرور و راهنمـاى خـود    را پیـشرو و رئـ       و هنوز امام    مانده روفادا
 امـام دادى و   این این است که خدایا تو ارث انبیاء را به    ش و اعتقاد  ددان مى
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دل  ضرت حـسین همه تبلیغات و رعب و وحشت، از حـ        ما با وجود این   
داشـت   کنیم و جرأت دفـاع از او را در جـان خـود داریـم، اصـالً پـاس        نمى
  . چنین جرأت و شجاعت استي ن، مکتب ادامهیاربع

 بـه درون معنـوى    اسـت و  کـرده   ن انش ها خیره  ظاهرِ کاخ ى که   یها  انسان
شان بـاز شـده،   یـ ت برایب و معنویغبه عالم رجوع   و راه    اند  خود خیره شده  

د و  نـ نظـر ندوز   اسـت  قیحقا مظهر که  به امام معصوم   توانند  یچگونه م 
 را از جایگاه اصیل خود برکند؟ امام در تمـام  ها آنان، دل  یتبلیغات دنیاگرا 

 کرانیابعادش، چه با بودنش و چه با شهید شدنش، انگشت اشاره به عالم ب             
 رتآن صـو  تواند عالم درون انـسان را بـه او بنمایانـد و در     دارد و مى   غیب

ن یهم خودى بسیار متعالى و ا   است، آن  واقع یافته     انسان خود را به    است که 
داشـت آن بـه    رود تا با پاس یرد و م  یگ  ین شکل م  ی، در سنت اربع   یابیخود

  .ی در هر زمانيدیزید پشت کند، به هر یزی

  ني امام حسيروزي پيمعنا
عـدى از     ارتباط با امام است که انسان مى      از راه    مـا کـه    ابعـاد فهمد آن ب 

هنوز که هنوز اسـت    . کند، ناخود ماست   اه خود را طى مى    جداى از امام، ر   
ــام ــسین امـ ــدیان     حـ ــد و یزیـ ــت و یزیـ ــستى اسـ ــدا در هـ ــت خـ حجـ

. نـد، ایـن همـان پیـروزى حقیقـى و اصـیل اسـت        ا   تـاریخ  ي خـورده  شکست
 حـسین و حـضرت    هـاى غیـر شـیعى و غیـر اربعینـى اسـت کـه امـام                تحلیل
 گوید اگر حضرت علـى     بیند و مى    را شکست خورده مى    »المعليهماالس«على

حـق بـود، چـرا     حق است، چرا بر معاویه پیروز نشد و اگر امـام حـسین    
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 و شکــست را  يروزیــ  پي معنــا ین کــس ییزیــد او را شکــست داد؟ چنــ   
هـا،   تـرین ارزش  با عظمت خود، بر فراز متعالى امیرالمؤمنین. شناسد  ینم

رویـى خـود را بـه نمـایش        ردنـد و معاویـه، سـیاه      گذا انسانیت را بـه نمـایش     
بر معاویـه و پیـروزى امـام     هایى که پیروزى حضرت على   گذاشت؛ آن 

 عـالم زنـدگى     يبیننـد، معلـوم نیـست در کجـا         بـر یزیـد را نمـى       حسین
  !اند  حیات خود را در کجا تعیین کردهيو معلوم نیست معنا! کنند مى

هـاى    که چـرا بعـضى از آدم       هاى مطرح در دنیا این است      یکى از بحث  
مرتبـه حـق را کنـار     نوشتند، یـک  هاى مذهبى هم مى مذهبى که حتى کتاب 

کـنم   بنـده فکـر مـى   . خورنـد  گذارند و به اصطالح، نان به نـرخ روز مـى    مى
گیـرد و پیـرو جـو و مکـر زمانـه       هـا را فـرا مـى    چون جو و مکـر زمانـه ایـن      

 از مدتى همین نـان بـه نـرخ     پسیگذارند ول شان را کنار مى شوند، دین  مى
شما در جریان انقالب اسـالمى،  . کند ها را سرخورده مى   ها، آن   روزخوردن

اید که چنـد روزى طرفـدار انقـالب بودنـد و پـس از              چنین افرادى را دیده   
هـا در واقـع آن روزى هـم کـه طرفـدار            ایـن . مدتّى انقالب را رهـا کردنـد      

 يکـه فـضا   ود، بلکه به دلیل این   انقالب بودند به جهت حق بودن انقالب نب       
وسته بودند و به تعبیر دیگر     یون پ ی انقالبى بود، به انقالب    يآن روز بیشتر فضا   

 ياز فـضا تواننـد   چنین افرادى نمـى .  غالبِ زمانه بودند  يها طرفدار فضا   این
ن بـه  یسنت اربعـ . نجات پیدا کنند چون حسینى نیستند  خود   ي  زمانه یظلمان

 حقّ، حق است و شما باید به حق وفادار باشـید حتـى           دهد همیشه   یما یاد م  
گیـرد، حتـى اگـر بناسـت کـشته       جو یزیدى فرا مى   تمام جامعه را    وقتى که   
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وفادارى به حـق اسـت کـه تـو را نجـات        . شوى، باز هم به حق وفادار باش      
  .دهد مى

 تجــدد فرهنـگ  ي طرهیســ بـا  کـه  میکنــ یمـ  یزنــدگ يا زمانـه  در یوقتـ 
 زحمـت  بـه  م،یکنـ  احـساس  را تمـدن  آن تزلزل میباش ستهنتوان و میروئ روبه

 اسـت؛  گـشوده  زمانه نیا در نیاربع که شد یخیتار حضور متوجه توان یم
 حرکـت  ذات در که یامکانات به و مینباش دوران مشهورات تابع که آن مگر
 فرهنـگ  يمـاورا  کـه  يا نـده یآ بـه  و میشیندیب است نهفته زمانه نیا ینیاربع

 مناسبات ي همه که یعالَم در هرچند ؛میکن نظر است طلوع حال در تجدد،
 مینکنـ  گمـان  یولـ  ،میبمـان  بیـ غر اسـت،  کـرده  معنا تجدد فرهنگ را آن
  .ستین ما مقابل در تجدد راه جز یراه

  کربال، زندگی در مرزهای دلنواز عشق
تـرین   ترین و حقیقـى  هاى معنوى واقعى   آل ما اگر قبول داشته باشیم ایده     

و  وقـت از امـام حـسین       آینـد، هـیچ    شـمار مـى    هـا بـه    گى انسان ابعاد زند 
دانیم اگر چنین کنـیم بـه    بندیم، چون مى حکمت او به چیز دیگرى دل نمى 

ب بـه      و تأکیـد رسـول خـدا       ایـم   دل بـسته   ،قـت یر از حق  ی غ يزیچ بـه حـ 
به همین جهت اسـت و راز اصـلی تحقـق کـربال آن طـور کـه               بیت اهل

شـان عمـل کردنـد در همـین           نسبت به امـام    هاصحاب حضرت اباعبداللّ  
ب نهفته است   ي قرآنـیِ   اي را نشان دهیم که توصـیه   اگر بخواهیم صحنه  . ح

از   )٢٣  يـه ی شـوری، آ    سوره( » الْقُرْبى فی الْمودةَ إِالَّ أَجراً علَیه أَسئَلُکُم ال قُلْ«
اي  بخواهیم صـحنه  خوبی عمل شد، کربال بود و اگر    طریق اصحاب امام به   
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ي  را نشان دهیم که برکات این توصیه به نمـایش آمـد، آن صـحنه، صـحنه         
ب بود که اصحاب امام حسین        . کربال است  از طریق این ح  توانـستند از 

صراط دنیا که ظهور صراط آخرت اسـت بگذرنـد، بـه همـان معنـایی کـه                  
ـ   معرِفَۀُ آلِ محمد  «: فرمودند رسول خدا  ةٌ مراء بـ   ب حـ آلِ  نَ النّـارِ، و 

دمحم دمحآلِ م ۀُ لالوِالی و ،راطلَى الصع وازج ِذابنَ العأمانٌ م«.  
هاي کربال آگاهی پیدا کنیم بایـد   اي نهادین از الیه    اگر بخواهیم به الیه   

 آن الیه نهادین را در حبی پیدا کـرد کـه اصـحاب حـضرت اباعبداللّـه           
دسـت آورده بودنـد، در آن حـد کـه مبـادي میـل         حضرت بـه   نسبت به آن  

دادند به همـان معنـایی کـه     محبوب خود را به مبادي میل خوب ترجیح می        
ن سـالَمکم و       «: داشـتند   در محضر مبارك آن امام اظهار می       مـل لم إنّـی سـ

این شعار به ایـن معنـا اسـت کـه مـا شـما خـانواده را               . »حرب لمن حاربکُم  
ایـم و از حرکـات و    چه خودمان از خـود سـراغ داریـم، پذیرفتـه            نماوراء آ 
کننـد   هاي کسانی که امروز در رخداد اربعینی این تاریخ شرکت مـی     تالش

شود که همه در جستجوي آن نوع ارتباطی هـستند کـه اصـحاب             معلوم می 
اند عصر و زمان  شان برقرار کرده بودند زیرا اینان نیز متوجه شده      امام با امام  

 و اصحاب آن حضرت اسـت  مروزشان همان عصر و زمان امام حسین      ا
ي محتـرم آن حـضرت در نهایـت ایثـار         و لذا زائران آن حـضرت و خدمـه        

انـد در کـربال بـه دنبـال      زیـرا همـه متوجـه    . اند  نسبت به همدیگر قرار گرفته    
ب     رسالتی می باشند که در این تاریخ به دوش         شان گذاشته شده و این با ح

  .رسد  و وابستگانِ به آن حضرت به نتیجه میسینامام ح
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راز کششی که شیعه به کربال دارد و تالش دارد کربال را کشف کنـد،            
ب به امام  در حي بـشریت   امامی که در کربال به جاي همـه .  نهفته است

  .به صحنه آمده تا انسان، حقیقت خود را گُم نکند
 بـه شـعوري دسـت    براي کشف کربال، آري بـراي کـشف کـربال بایـد        

ب ظهور می      امام حسین. کند یافت که تنها با ح هر ب براي طلوع آن ح 
آمد انجام دادند تا ما در کربال به تماشاي تـابلوي         شان برمی   چه از دست    آن

ایثار و محبت بنشینیم تا حقیقتاً وارد منـزل دینـداري شـده باشـیم بـه همـان                
 مگر دین جز » إِلَّا الْحب  الدینُ هلِ«: فرمایند  مىحضرت باقرمعنایی که   

ب و    «: فرمایند   جا که مى   محبت چیز دیگرى هست؟ تا آن      الْحـ و ینُ هـالـد
  .باشد  دین مىان دین محبت است و محبت هم4»الْحب هو الدین

 و تنفـر از   کربال به معنی زندگی در مرزهاي دلنواز عشق به حـسین          
خواهد  اي و در هر زمانی که می     اغوت در هر جلوه   طاغوت است تنفر از ط    

کـردن و کـربال را از خوددانـستن و در     باشد، این یعنـی زنـدگی و زنـدگی     
تـرین شـکل در    کربال امر سرمدي را به تماشانشستن و امر الهی را به شفاف   

  .قول و فعل امام دیدن، تا در هیچ زمانی یزید مدار حق و باطل نباشد
ع یخیتار حضور به نظر با را خود بحث ینیحـس  نیاربعـ  يراستا در تشی 

  :برم یم انیپا به نکته چند در
 شـده  مـسئله  مـا  يبـرا  غـرب  فرهنگ ریتأث تحت ما مسائل از یبعض -1
 يبرا ها آن از ياریبس میبنگر مسائل آن به یغرب یزندگ يماورا اگر است،

 در عیتش نور يجد حضور ما یاصل ي مسئله که یحال در. شوند یم یفرع ما
                                                

  .238، ص 66 بحاراألنوار، ج - 4
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 کـه  میکنـ  نگـاه  دیـ با کجا به میبپرس خود از دیبا رابطه نیا در و است عالم
  ؟باشد یقیحق مان نگاه

 را نیاربع که بوده آن اسالم دشمنان تالش شهیهم که نیا به توجه با -2
 نیشتریـ ب دیـ با عهیشـ  بمانـد،  زنده نیاربع که است آن ائمه دیتأک و بزنند
 يبقا عامل نیتر مهم به نسبت تا ندازدیب نیاربع به اسالم يبقا جهت را نگاه

  . نباشد کور اسالم
 در مـا  ي زمانـه  در یالهـ  ي اراده بـه  کـه  میباشـ  یروح متوجه دیبا ما -3
 تـا  دهـد،  یمـ  خبـر  آن از مردم سکنات و حرکات و است شدن يجار حال
 ینـ ید یبـ  ي دوره کـه  دهـد  یمـ  آن از خبر زیچ همه. میباش رگذاریتأث میبتوان

 قرائـت  بـا  نـه  یولـ  دهند یم شکل داران نید را ندهیآ خیتار و است ذشتهگ
  .دارند مردم به نظر که اءیانب قرائت با بلکه ،یغرب يروشنفکر

 لیـ ذ در حـضور  اسـت،  يریگ شکل حال در که یخیتار در حضور -4
 فرهنـگ  کـه  یتیهـو  یبـ  از تـا  شـود  یم موجب و است یاله خاص ي اراده
 از زودتـر  کـه  شـود  یمـ  موجب نیا و میشو آزاد ،کرده لیتحم ما بر یغرب

 امـام  حـضرت  دشـدن یناام مثـل  م،یباشـ  داشـته  حـضور  خیتار در خود زمان
 حـضور  يبرا مردم به يدواریام و یالملل نیب ينهادها از »هيعل تعايل اللّه رضوان«ینیخم

ال  حضور نوع کی نیا. خیتار ي ندهیآ در اسالم کـه  اسـت  یخیتـار  در فعـ 
  .ستا شده شروع
ن میخواست اگر -5 و دست میبفهم دیبا م،ینباش خود ي زمانه شوتیک د 

 یخیتـار  یبـ  گرفتـار  تـا  دارد اشـاره  یخیتـار  چـه  بـه  هـا  نیاربع در مردم دل
 بـه  مـردم  یونیـ لیم رجـوع  بـا  عهیش که است آن گفت توان یم آنچه. مینباش
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 را ودخـ  یسرگردان ي صدساله چند ي گذشته ملل، ي هیبق از زودتر ن،یاربع
  .کند جبران را قتیحق از خود غفلت يها سال تا کند یم یبازخوان

 قتـل  بـه  عاشورا روز در را نیحس حضرت کرد یم گمان دشمن -6
 چـه  داننـد  یمـ  خـوب  حضرت خود یول کند یم دفن کربال در و رساند یم

 لـشکر  بـه  خطـاب  روز آن در حـضرت  لذا دادند، انجام خیتار در را يکار
 الْفَرَس یرْکَب ما کَرَیث إِلَّا بعدها تَلْبثُونَ لَا اللَّه  ایم ثُم«: ندیرماف یم سعد عمر
قُ و الرَّحى دور بِکُم تَدور حتَّى قَ بِکُم تَقْلَ  کـه  سـوگند  خـدا  به 5»الْمحورِ قَلَ

 آن تـا  ندهنـد،  سـوارکار  یک شدن پیاده و سوار زمانِ از بیش مهلتى شما به
 زینـب  حضرت به و. کند خُرد چرخش زیر در را شما زمان آسیاب که

 در کـربال  ى حادثه. گردید برمى خود شهر به عزت با شما که دهند مى خبر
 بـا  غیـب  عـالم  در موضـوع  حقیقـت  ولى داد مى نشان را دیگرى چیز ظاهر
  .بود دیگرى چیز داشت که سبزى خط

نِّی«: گوید مى نافع بن  هالل  لَعنَـه  سعد بنِ عمرَ أَصحابِ مع واقفاً کُنْت إِ
خَ إِذْ اللَّه خٌ صرَ ذَا  الْـأَمیرُ  أَیها أَبشرْ صارِ رٌ  فَهـم نَ  قَتَـلَ  شـیس الْحـ  َقَـال 

تنَ فَخَرَجینِ بفَّیالص قَفْتفَو هلَیع و نَّه ا  اللَّه فَو بِنَفْسه لَیجود إِ ـ  مـ أَیرت 
طُّ نْور لَا و منْه أَحسنَ بِدمه مضَمخاً قَتیلًا قَ  و وجهِه نُور شََغلَنی لَقَد و وجهاً أَ

 ایـستاده  ملعـون  سـعد  بـن  عمر سربازان با 6»قَتْله فی الْفکْرَةِ عنِ هیئَته جمالُ
 را حـسین  کـه  اسـت  شـمر  این مژده، امیر،: برآورد فریاد یکى که بودم

                                                
 .99 ص طاوس، سیدبن الطفوف، قتلى على اللهوف - 5

 .128اللهوف على قتلى الطفوف، سیدبن طاوس، ص  - 6
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 حـسین  بـالین  بر صف، دو میان در و شدم بیرون لشکر میان از گوید کشته،
  به آغشته ى کشته هرگز قسم خدا به و بود کندن جان حال در او و ایستادم
 صـورت  آن نور مات چنان آن من و ندیدم او از تر نورانى و زیباتر را خونى

  .کشند مى را او ونهچگ نشدم متوجه که بودم شده قیافه آن جمال محو و
ــشهداء حــضرت ــان آن سیدال  احــساس پیــروز و موفــق را خــود چن

 چیـزى  پیـروزى  آن مقابـل  در شمـشیر  و زخـم  همـه  آن تنهـا  نـه  که کنند مى
 بـه  کند مى جدا را مبارکشان سر دارد که شمشیرى بلکه آید، نمى حساب به

  .آورند نمى حساب
 ذکـر  را ءسیدالـشهدا  حـضرت  شـادى  موضـوع  که کسانى جمله از
 بـر  شـمر  چـون : گویـد  مـى  که است الحسین مقتل در خوارزمى کرده،

 و گرفـت  را محاسـنش  و نشـست  حـسین  امـام  حضرت مبارك ى سینه
 خـواهى  مـى  مـرا  آیـا : گفـت  و خندیـد  حسین کرد، وى کشتن آهنگ
  7»شناسى؟ مى مرا آیا بکشى؟

 روشـن  افـق  نیحـس  امـام  يبـرا  کـه  دارد آن از تیحکا همه ها نیا
 که یراه .اند گشوده تیبشر يسو به را یراه چه دانند یم حضرت و است

  .میا گرفته قرار آن در حضرت آن نِیاربع بزرگداشت با روزها نیا در ما
 بـه  وفادار يها انسان ونیلیم ستیب حضور و ینیحس نیاربع ي حماسه -7
 د،یزی فرهنگ به کردن پشت در مصمم و نیحس امام یقدس يها آرمان

 نیبهتـر  بـه  و است ییشکوفا حال در عهیش از یتیهو که دده یم آن از خبر

                                                
ــا 39، خــوارزمى، ص مقتــل الحــسین - 7 ــاب42 ت ــام حــسین« ، نقــل از کت از »  ام

 .381 عبدالحسین بینش، ص ي جعفر طبسى، ترجمهمدمح
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 در مـردم  حـضور  فرهنـگ  بـا  ياستکبار جهان ي طهیح از خواهد یم شکل
 وجــود در یقــیعم اریبــس آثــار حــضور نـوع  نیــا و دیــنما عبــور هــا صـحنه 
 و گذاشـت  خواهـد  یانـسان  انوسیـ اق نیـ ا در حاضـر  يهـا  انـسان  تـک  تک

  .کند یم احساس ساز تمدن انسانِ وسانیاق کی را خود هرکس
 ظهـور  عهیشـ  يسـاز  تمدن از ییرفتارها ینیحس نیاربع ي حماسه در -8

 یمحترم زنان و مردان از د،یآ ینم یغرب فرهنگ چشم به هرگز که کند یم
 انـد  کـرده  غرق تیجمع انبوه در شکل نیتر ساده به را خود ادهیپ يپا با که
نان از تا  انـدك  بـا  کـه  زوار خادمـان  تـا  نگذارنـد  یبـاق  زیـ چ چیهـ  خـود  تیاَ

 دادن نــشان حــال در همـه  رنــدیگ یمـ  قــرار زوار خـدمت  در خــود بـضاعت 
 يراسـتا  در خواهنـد  یمـ  خدمـه  و زوار و هستند ینید یزندگ يبرا یاهداف

 به ها صحنه نیا در را نیحس حضرت ثاریا صورت خود بزرگ اهداف
 شـوند  کیـ نزد نیحس ماما به خود یخودگذشتگ از با و برسانند ظهور

 نقـشی کـه فرهنـگ       .آورنـد  تیفعل به خیتار نیا در را خود ینیحس نقش و
  .ند آن را نبیندک یمو سعی  مدرن، قدرت فهم و درك آن را ندارد

 نجـات  به و کردند یم فکر اسالم یجهان تیحاکم به کربال يشهدا -9
 ینیحـس  نیاربع ي حماسه در امروز و 8ضاللت، رتیح و جهالت از تیبشر

 معلـوم  ،یمردم یونیلیم ستیب شیهما در تا است آمده صحنه به نگاه همان

                                                
ی  علَـى  الـسلَام «: دیـ دار یم اظهار نیاربع ارتیز در - 8 لـو  ه  کـه  جـا  آن تـا  »حبِیبِـه  و اللـَّ
ذَلَ و«: دییگو یم ب  تَهجهم  یکذَ ف تَنْقسیل ك ادبنَ عالَۀِ مهالْج رَةِ ویخداونـد  بـه  خطاب .»الضَّلَالَۀِ ح 
 یگمراهـ  و جهالـت  از بندگانت تا کرد بذل تو راه در را خود خون کهی  امام بر سالم: ییگو یم
 .ندیآ خود  به و شوند داریب
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 آوردن صــحنه بــه جهــت يســاز تمــدن قــدرت انــدازه چــه تــا عهیشــ شــود
  .یگمراه و جهل تمدن برابر در یتمدن دارد، را تمدن نیتر یقدس

 جـاد یا انیدیـ زی کـه  یخطراتـ  وجـود  بـا  ینیحـس  نیاربع يرو ادهیپ -10
 دهد یم نشان شتریب نیحس راه ي ادامه در را عهیش عزم متعظ کنند، یم
 ثبـت  او يبـرا  حـسنه  کیـ  دارد یبرمـ  کـه  یقـدم  هـر  با که داند یم عهیش و
 بـر  يا درجـه  و »درجۀً لَه رفَع و« شـود  یم زدوده او از ئهیس کی و شود یم

 امـام  عـشق  کـه  شـده  یعالَم وارد رایز. گردد یم افزون او يمعنو تیشخص
  . است کرده جادیا او يبرا نیحس

 تیـ هو تیـ تثب نیاربعـ  ارتیـ ز فرمودنـد  يعـسکر  امام که نیا -11
 ارتیـ ز نیـ ا ادهیـ پ يپا با دارند دیتأک  ائمه که نیا و است انیعیش بودن عهیش

 امـام  بـه  ارادت لیـ ذ يا حماسـه  بناسـت  که دهد یم آن از خبر رد؛یگ انجام
 هرچـه  طیشـرا  و کنـد  ظهـور  حضرت آن ییعاشورا فرهنگ و نیحس
ها بـه عهـد       تا انسان  .است شده فراهم یخوب به امروز هدف، آن تحقق بهترِ

خود با حقیقت برگردند و اسـتعدادهاي اصیلـشان بـه صـحنه آیـد و جهـان          
  .قدرت فکر کردن بیابد

  »والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

 گري ديخي امکان حضور در تار؛يني حسنياربع



 

 ن الرحيمبسم اهللا الرحم
 میعظـ  يرخـداد  صـورت  بـه  کـه  خیتار نیا در نیاربع حضور به نظر با
 ینـ یاربع يرو ادهیپ در طاهرزاده استاد خدمت در است، کرده ظاهر را خود

 نیـ ا بـه  را نگـاه  نیبهتر میبتوان که آن دیام به ،میکرد مطرح را ریز سؤاالت
  .میباش داشته میعظ رخداد

 در و دارد اشـاره  زیـ چ چـه  به خیتار نیا در مردم ینیاربع حرکت :سؤال
   کرد؟ احساس دیبا را زیچ چه حرکت نیا وراء

  میالرّح الرّحمن اهللا بسم :جواب
 همـان  بـه  دارد، نظـر  مـد  فرهنگ کی عنوان به را نیاربع موضوع عهیش
 حـضرت  مـورد  در خـصوص  بـه  یالهـ  اءیـ اول و ایـ انب حرکت در که ییمعنا
 یعنی شب چهل با را او مالقات و قاتیم حق حضرت که میدار یموس
 اسـت  کمـال  رمز ن،یاربع دهد نشان تا رساند کمال و تمام به »لَیلَۀ أَربعینَ«
 همـراه  خلوص با که يریمس و کند یم ظهور يهرکار قتیحق نیاربع در و

  1.آورد یم انیم به حکمت ي جلوه در را خود روز چهل از پس باشد

                                                
بِه علَى لسانه«: در روایت داریم - 1 حکْمۀِ منْ قَلْ نَابِیع الْ ی رَت احاً ظَهب ینَ صع بر خْلَص للَّه أَ »   منْ أَ

هاي حکمت از  هرکس چهل روز خود را براي خدا خالص کند چشمه      ) 94: جامع األخبار، ص  (
 شود قلب او بر زبانش جاري می
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 اعمـال  بلوغ جهت نیاربع مییگو یم هک چه یعنی بشود روشن دیبا ابتدا
  .میکن نگاه شتریب کربال نِیاربع موضوع به سپس است، فرهنگ کی ،یاله

 فرهنـگ  شهیـ هم یالهـ  يایـ انب بـا  مقابلـه  فرهنگ که دیباش داشته تیعنا
کمبه شهیهم اءیانب دشمنان و است بوده گرا تی کمو انـد  بوده دواریام ها تی 
 دوران نیا در ها اسلحه به يدواریام. يمعنو و یاله امور به و ها تیفیک به نه
 اسـت  نیـ ا ءایـ انب روش که یحال در. است ها تیکم به يدواریام نمونه کی

 ،باشـد  عـالم  در ها تیفیک نقش به نگاهشان ،ها تیکم از استفاده نیع در که
 نشان ها تیکم يماورا را خودش خداوند تا است بهانه ها تیکم واقع در و

 کـه  اسـت  نیـ ا از ریـ غ دهـد،  یم اءیانب دست به را ریشمش خدا که نیا .بدهد
 یولـ  اسـت،  ریشمـش  به دشانیام ي همه کفار افتد، یم کفار دست به ریشمش

 شانیـ برا ابزارهـا  نیـ ا از برتر یافق تا دهد یم ایانب دست به را ریشمش خداوند
 و ریشمـش  از ایـ انب دیـ کن یمـ  مالحظـه  شـما  جهـت  نیهم به. شود محسوس

 بـه  خـود  حرکـت  ریمـس  در شهیـ هم یول کنند یم استفاده ها تیکم و اسلحه
 و دیـ آ صـحنه  بـه  خـودش  هـا  عرصـه  نیـ ا در خداوند که رسند یم ییجاها
 کـه  یتـ یفیک مینـ یب یمـ  کـه  اسـت  جا نیا 2.شود ظاهر بکند دیبا که را يکار

 بـه  هـا  تیـ کم يمـاورا  خ،یتـار  در یرحمـان  يها مینس صورت به شد عرض
 متـذکر  »هيعل تعايل اهللا رضوان«ینـ یخم امام حضرت که ییمعنا همان به سدر یم ظهور

ــشهر«: شــدند ــز ،»کــرد آزاد خــدا را خرم ــاً رای ــلحه واقع ــا اس ــفعال و ه  تی
  . کند مقابله دشمن ینظام قدرت با بتواند که نبود يحد در زیعز رزمندگان

                                                
) 17/انفال(» رمى اللَّه لکنَّ و رمیت إِذْ رمیت ما و«: دیفرما یم خود رسول به خداوند - 2

 . اندازد یم زهین که است خدا بلکه ،يانداز یم زهین که یستین تو يانداز یم زهین که گاه آن
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  بست بن بدون حرکات
ــا ــه نظــر ب ــفیک حــضور ب ــا تی ــفعال در ه ــا تی ــ يه ــه شــما ،یاله ــا ب  نی

 رایـ ز نـدارد  بـست  بـن  هرگـز  یاله يایاول و اءیانب حرکت که دیرس یم جهینت
 دقـت  اگـر  اساسـاً . اسـت  گـرا  تیکم و يماد يها تیفعال به مربوط بست بن

 دهـد  ینم معنا بست بن ،يمعنو يها تیفعال و اءیاول و اءیانب حرکات در شود
 کـار  ي ادامـه  يبـرا  تـا  کنم کار چه دانم ینم دیبگو رهایمس نیا در یکس تا

 يمـاد  امـور  تنهـا  خ،یتـار  در انـسان  محرك عامل رایز باشد، نداشته لیتحل
  .ستدیا باز حرکت از خورد شکست يماد امور از انسان اگر که نبوده
 کـرده  انتخاب که يریمس در خود يمعنو يها رساختیز براساس عهیش

 از وارههمـ  یطـوالن  حرکـت  کیـ  در بلکـه  شـود،  ینمـ  متوقـف  وقت چیه
 نیـ ا در يادیـ ز یخیتـار  شـواهد . بـرد  یمـ  بهره خود یفیک و يمعنو تیهو

 و هـا  اسـلحه  با رايز - رسد ینم بست بن به عهیش که ییها نمونه از. هست رابطه
دالـشهداء یس نیاربعـ  موضـوع  -اسـت  نکـرده  فيتعر را خود اتيح ها تيکم 

 نیا از عاشورا نِیاربع. شد مطرح عاشورا ي واقعه از بعد روز چهل که است
 نـشان  را یالهـ  و يمعنـو  حرکـات  بـودنِ  بـست  بـن  یبـ  ي قاعـده  کـه  جهت

 نیـ ا در يعـسکر  امـام  حـضرت  و اسـت  یزاللـ  اریبس يتابلو دهد، یم
 در رایـ ز. کنند یم یمعرف نیاربع ارتیز را مؤمن يها  شاخصه از یکی رابطه

 روز چهـل  خیتـار  آن معـادالت  در کـه  است یامام به رجوع نیاربع ارتیز
 ي نحـوه  بـا  کنـد  یمـ  فـرق  نیـ ا. اسـت  شـده  تمـام  ظاهر به و شده کشته قبل

 آن در تـا  باشـد  انیـ م در دیـ با یخاصـ  رتیبـص  لـذا  ائمـه  ي هیبق شهادت
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 صـورت  آن بـه  نیحس امام شهادت از روز چهل از پس یخیتار يفضا
  .شود رجوع امام آن به خاص

 حـضرت  نِیاربعـ  کـه  اسـت  معنـا  نیـ ا بـه  نیاربع با رابطه در بنده عرض
ــشهداءیس ــل دال ــل مث ــدن کام ــو نیاربعــ ش ــل ،يموس ــورِ مح  بــه ظه
 عاشـورا  در شیپـ  روز چهـل  کـه  اسـت  حـضرت  آن نهـضت  دنیرس جهینت

. دیرس خود بلوغ به بلکه نشد فراموش روز چهل از پس تنها نه و شد شروع
 نیـ ا میهـست  متوجـه  و میـ دار یمـ  پـاس  نیاربعـ  بـه  نظـر  با ما را فرهنگ نیا

 کـه  یمعـصوم  امـام  دهد یم نشان که یفرهنگ است، فرهنگ کی حرکت،
 قـرار  هـا  اسـب  سـم  ریـ ز در شـان  مبـارك  بدن و دهیرس شهادت به طور آن

 امام آن ده،یرس انیپا به امام کارآن گراها تیکم نظر از که يطور به گرفته
 شـهادت  بـا  مـا  کـه  اسـت  انیعیش نظر مد عالم در یقتیحق. است نشده تمام
 يگـر ید معادالت دهد یم نشان نیا. میکن ینم شدن تمام احساس چیه امام،

 یاساس نیچن يرو و است معادالت آن متوجه عهیش و دارد انیجر عالم در
 کنـد  یمـ  رجـوع  امـام  به اساس نیا بر کند، یم رجوع امام به ینیاربع هر در
 لیتـشک  را عـالم  اسـاس  ها تیکم و ستندین نیآفر نقش ها اسلحه داند یم که
 سرنوشـت  ابزارهـا  شود معلوم تا است بهانه ابزارها يریکارگ به و دهند ینم

   .کنند ینم نییتع را کارها
 و ستدیـ با لیاسـرائ  مقابـل  توانـد  یمـ  نیاربعـ  فرهنـگ  به نظر با اهللا حزب

 ي جـه ینت در کـه  آورد انیم به منطقه آن در دوران نیا در را يدیجد خیتار
 يروز شــبانه يهــا حملــه مقابــل طــور آن غــزه در نیفلــسط رزمنــدگان آن،
 لیاسـرائ . آورنـد  دیـ پد يدیجد يمعنا خود يبرا و کنند یستادگیا لیاسرائ
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 بـه  فرهنـگ  نیهمـ  را مـن ی در سـعود  آل و کند یم نابود نیاربع فرهنگ را
  . کشاند یم ییها ییآبرو یب نیچن

  ها اسلحه يماورا
 حهاسـل  ،دیـ زی لـشکر  توسـط  کامـل  ي محاصـره  در زیـ ن مـا  یعنی نیاربع

 دسـت  بـه  اسـلحه  کفـار  مقابـل  در ءایـ انب کـه  طـور  همـان  م،یریگ یم دست به
 یخیتـار  حـضور  زدن رقـم  حـال  در هـا  اسـلحه  يماورا میدان یم اما گرفتند،

 هـم  به را ياستکبار جهان معادالت ،یخیتار حضور نیا که میهست یخاص
 ل،یاسـرائ  بـا  روزه 33 جنـگ  در اهللا حـزب  یوقتـ  رابطـه  نیهمـ  در. زند یم
 مــنی در اللّهانــصار يمعنــو رهبــر شکــست، را لیاســرائ يهــا اســلحه بـت یه

 سـعود  آل یحاتیتـسل  قدرت نگران و دهد یم شکل را خود خاص حرکت
ـ عل تعـايل  اهللا رضوان«ینیخم امام حرکت که ییمعنا همان به ،شود ینم  پـانزده  در »هي

 نزدهپـا . شـد  يگذار هیپا ر،یشمش بر خون يروزیپ یِنیاربع فرهنگ با خرداد
  .مینشد متوقف یول میداد کشته کربال مثل ما که يخرداد
 قـرار  مـدنظرها  خـاص  طـور  بـه  نیاربعـ  دیـ با چـرا  که نیا به میبرس دیبا

 ها، اسلحه يروزیپ اوج در که داد نشان نیاربع در عهیش رابطه نیا در. ردیبگ
 ولا نِیاربعـ  کـه  يروز از لذا و اند بوده نیآفر  نقش که هستند ها تیفیک نیا

 حرکـات  رایـ ز. اسـت  سـرزنده  نیاربعـ  حـاال  تـا  شـده  شروع کربال يشهدا
 شـوند،  ینم حرکات آن باطن حجاب ها اسلحه و دارند باطن یاله و يمعنو
 اصـرار  جهـت  نیـ ا از و شـوند  یته خود باطن از یاله حرکات که آن مگر

 است ینید حرکات به معنادادن جهت یفرهنگ يها تیفعال بر نید بزرگان



53 ..................................................اربعین حسینی؛ امکان حضور در تاریخی دیگر

 متوقـف  نیـ د ظـاهرِ  در یاسـالم  ي جامعه و باشد نظر مد شهیهم باطن آن تا
 به ؛ندهد تیماد سخت حضور به را خود يجا تیمعنو نرم حضور و نشود
 مـورد  را هـا  انسان احساس و قلب دالشهداءیس حرکت که ییمعنا همان

  . شد اسالم جهان در بزرگ یتحول منشأ و داد قرار خطاب
 احـساس  کیـ  کـه  است نیا نیاربع در ییاعاشور احساس یبالندگ راز

 اسـتکبار  بـا  تقابـل  موجـب  و یاجتمـاع  اسـت  یاحـساس  بلکه ست،ین يفرد
 بـه  توانـد  یمـ  و شـده  واقـع  عالم در که است یتیواقع به نظر رایز. گردد یم

 محـور  عـدالت  و يمعنـو  يا جامعه يسو به را یانسان مناسبات شکل نیبهتر
  . کند تیریمد

 دایـ پ ریـ گ همـه  حالـت  نیاربع روزها نیا دیکن یم مالحظه که  طور همان
 ستیدو در که عهیش و اسالم جهان يگرا تیفیک روح که چرا است، کرده
 روح آن توانـد  یم تهیمدرن فرهنگ در شدن واقع با کرد یم گمان ریاخ سال

 روح عمـالً  تـه یمدرن فرهنـگ  رشـد  بـا  شـده  متوجـه  دهد، ادامه را هیروح و
 فرهنـگ  و یاسـالم  یـی گرا تیـ فیک نیبـ  لـذا  رود یمـ  هیحاشـ  به گرا تیفیک

تقابـلِ  هیصفو دوران در ما. آمد ظهور به یتقابل حالت تهیمدرن يگرا تیکم 
 در میباشـ  یتمـدن  يدارا خودمان میخواست یم تنها م،ینداشت غرب با یتمدن
 فرهنـگ  کمک به يساز تمدن قدرت هیصفو واقعاً و ع،یتش اهداف يراستا

 دولـت  بـا  کـه  یتقـابل  جهـت  بـه  هم غرب و داد هم نشان و داشت را عهیش
 يصفو دولت یکلّ روح که یحال در نشد، هیصفو رشد مانع داشت یعثمان

 خـود  يگرا تیفیک تیهو خ،یتار طول تمام در عهیش اساساً. بود گرا تیفیک
 کـه  یشـکل  همان به است، جلورفته و کرده یزندگ آن با و نموده حفظ را
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 ینـ یاربع فرهگ در الشهداء دیس حضرت یفیک حرکت با را خود عهد
 کـه  آمـده  خود به مرتبه کی ریاخ يها سال در عهیش یول. است نموده حفظ

 افتـه، ی وسـعت  آن در کـه  ياسـتکبار  هیـ روح جهـت  به تهیمدرن با تواند ینم
 سـاز  تمـدن  ینید یزندگ مزاحم تهیمدرن و بدهد ادامه را خود ینید یزندگ

 مزاحم اش ياستکبار کردیرو با تهیمدرن دیمفه عهیش که یوقت از. است عهیش
 شـکل  یاسـالم  انقـالب  يهـا  نطفـه  اسـت،  سـاز  تمدن ینید یزندگ ي ادامه

 بـا  زیـ ن نیاربعـ  داشـت  بزرگ و شد یاسالم انقالب تحقق به منجر و گرفت
 ها نیاربع نیا در که حرکت نوع نیا تا رود یم و کرد ظهور يگرید تیهو

  .باشد داشته انیعیش ي همه يبرا یبخش تیهو حالت شده، شروع

ـ م در يقدس يحرکت که هرجا در ياسالم انقالب حضور  اني
  است
 عهیشـ  کـه  است رشد حال در جهت آن از نیاربع حرکت یبخش تیهو
 در هـا  آن ي اسـتحاله  و هـا  ملـت  کـردن  تیهو یب حال در غرب شده متوجه
 ستیـ ن انیـ م در کشور دو تقابل موضوع جهت نیا از. است یغرب فرهنگ

 تقابـل  که یحال در. است انیم در متفاوت دانیم دو در تمدن دو تقابلِ بلکه
. بـود  تـه یمدرن فرهنـگ  يفـضا  در و نیزمـ  کیـ  در کایامر با شوروي سابق 

 انیـ جر بـا  غرب يفکر انیجر مثل يفکر انیجر دو نیب یتمدن تقابل یوقت
  بـا توجـه بـه     - دیـ آ انیـ م بـه  عه،یشـ  يفکر انیجر خصوص به و اسالم يفکر

 -داده قـرار  خـود  ريتـأث  تحـت  را هـا  ذهـن  ي همـه  است سال ستيدو يغرب تمدن که نيا
 از یکـ ی. دیـ آ یمـ  انیـ م بـه  سـؤال  صـدها  مسلّم و بود خواهدن یآسان تقابلِ
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 از آزادشـدن  يبرا که است نیا نده،یآ و حال در ما يها سؤال و مشکالت
 هـستند  م؟یبکن دیبا کار چه م،ینباش غرب ي ادامه که آن يبرا و غرب نیزم

 از را خـود  خواهنـد  یمـ  و باشـند  داشـته  ینید تیهو خواهند یم که يافراد
ــد، آزاد غــرب تهیســکوالر يفــضا ــا کنن ــا چــون ام ــید تمــدن يمعن  را ین

 غـرب  ي ادامـه  هـم  اگـر  و شـوند  یمـ  غـرب  ي ادامـه  ناخودآگاه دانند، ینم
 قیـ رط از تـا  شـود  یمـ  موجب امر نیهم و بود نخواهند غرب مقابل نباشند،
 بـه  را نیاربع دیبا جهت نیا از. شوند دهیبلع ،یغرب تمدن یعنی حاکم تمدنِ
 فرهنـگ  بـا  یتمـدن  تقابـلِ  يراسـتا  در عهیشـ  خـاص  تیـ هو حـضور  عنوان

 یاسـالم  انقـالب  اگـر  بـود  متوجـه  و داد قـرار  نظر مد غرب، ي تهیسکوالر
 باشد انیم در یقدس یحرکت جا هر است، خیتار نیا یقدس فرهنگ حضور

 حرکـت  آن ي کننـده  تـصاحب  نـه  و - مـددکار  عنـوان  بـه  یاسالم انقالب تماًح
. عـراق  در چـه  و باشد ونزوئال در دانیم آن چه باشد، دانیم در دیبا -يقدس
 را حرکت آن بخواهد یاسالم انقالب که ستین آن حضور نیا يمعنا البته
ــا ــل ب ــد خــود ي قهیس ــد، تیریم ــا بلکــه کن ــبا تنه ــذکر دی ــهو مت  ضــد تی

ــ حرکــت آن ربودنِســکوال ــا میباش ــ در ت ــطر از کــه آن نیع ــگ قی  فرهن
  . نگردد غفلت زین آن یتمدن کردیرو از ،نشود تصاحب تهیسکوالر
 عرضـه  تیبـشر  به غرب که یفرهنگ شد روشن شتریب ریاخ يها سال در

: اًیـ ثان. است ناتمام ي پروژه کی ، مدرن پست :هابرماس ي گفته به: اوالً کرد
 کتـاب  در گنـون  رنـه  کـه  ییمعنـا  همان به است، يعنوم ضد خود ذات در
 تـا  شـده  موجب مسئله دو نیا. است شده مسئله نیا متذکر» تیکم طرهیس«

 و کنـد  ظهـور  یغربـ  فرهنـگ  مقابـل  ،یفیک کردیرو با یتمدن تقابلِ يفضا
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 نـشان  شتریـ ب را خـود  يمعنـو  ضـد  چهـره  غرب که يا اندازه به روز به روز
 قـسمت . کنـد  دایـ پ را خود خاص شور و دینما هورظ شتریب تقابل نیا دهد،
 سـنن  و آداب دارد بنـا  یفـ یک تمدنِ میکن تصور که است نجایا بحث مبهم
 بـه  مربـوط  کـه  را سـنن  و آداب آن ایـ  و ردیبگ دهیناد را مسلمان يها ملت
 مالحظه مثال؛ عنوان به. بداند ارزش یب است خودشان خاص میاقل و هیروح
 بـا  را آن اگـر  کـه  دارنـد  را خـود  یزنـدگ  سـبک  قعـرا  مردم که دیا کرده
 یزنـدگ  سـبک  ،یغربـ  نگاه در مینیب یم م،یبسنج یغرب یزندگ يها مالك

 کـه  اسـت  کـرده  فیـ تعر يطـور  را بهداشـت  غـرب، . ستین شرفتهیپ آنان
 ستیـ ن طـور  نیـ ا یول دینینب عراق در را بهداشت نوع آن شما است ممکن

 دیــبا جهــت نیــا از. باشــند مــارتریب غــرب مــردم بــه نــسبت مــردم آن کــه
 يهـا  مـالك  مطابق نه و میکن فیتعر اسالم يها مالك مطابق را ها یزندگ
 مـالك  او هـوسِ  و لیـ م و شـد  سمیـ اومان يمبنا بر انسان فیتعر اگر. غرب

  ،یزنـدگ  سبک و یزندگ نوع گرفت، قرار ستین و هست و یخوب و يبد
 اگـر  یولـ  د،یهـست  آن شـاهد  غـرب  در کـه  ردیگ یم خود به یخاص شکل
 نـوع  یکلـ  بـه  میکنـ  یمعن دارد انسان به اسالم که ینگاه يمبنا بر را انسان
 کـه  دیکن ینم تعجب صورت آن در. کرد خواهد فرق آن سبک و یزندگ

 یصـورت  بـه  هـم  آن کننـد  یزنـدگ  خانواده نیچند خانه، کی در عراق در
 در باشـد؛  بزرگ چندان شانیبرا ایدن خواهند ینم مردم آن رایز. ساده اریبس
 راحـت  ندارند یچندان ثروت که نیا نیع در دیکن یم مالحظه رابطه نیهم
 انـه یثارگرایا شـکل  بـه  نیحـس  امـام  زوار از و بگذرنـد  ایدن از توانند یم
  . کنند ییرایپذ
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 یغربـ  يهـا  مـالك  يمـاورا  چگونـه  کـه  است نمونه کی فوق ي نمونه
 دیـ فرد دکتـر  قـول  بـه  و ستیـ ن یآسان کار کار، نیا هرچند م،ینیبب را خود
 نکـرده  عبـور  غـرب  از هنوز عقلمان یول است کرده عبور غرب از ما قلب
 گرچـه . میدهـ  یمـ  قـرار  یابیـ ارز مـورد  یغربـ  لعقـ  بـا  را زیچ همه و است
 شکل یغرب عقل با را مان یزندگ و خانه هنوز یول میندار غرب به شیگرا

 یزنـدگ  غـرب  نیمـ ز در یولـ  م،یـ دار غرب با یتمدن تقابل یعنی. میده یم
 تمدن يبرا خودمان که ینیزم در تا میبرس ییجا به آرام آرام دیبا. میکن یم
 ییهـا  بحـث  از نیـ ا و م؛یکنـ  حرکـت  و میشو وارد میا کرده فیتعر ندهیآ

  . ابدی لیتفص و دیآ در اجمال از دیبا که است یمهم اریبس

  نياربع در بودن واحده امت احساس
 تـا  کند یم ذبح را اش گوساله و شتر و دگوسفن که یشخص نیا :سؤال

 را غـرب  بـا  مبارزه يمعنا اصالً کند درست طعام نیحس امام زوار يبرا
   فهمد؟ یم میکن یم معنا ما که طور آن

ـ يا نياربعـ  جهـت  نيا از و - فهمد یم يآر :جواب  انيـ م در هـم  يعراقـ  و يران
 فهمـد  یمـ  دارد رقـرا  آن در کـه  یخیتار يمعنا به را مبارزه نیا یول -ستين

 حرکـات . اسـت  شـده  ریـ تحق ته،یمدرن فرهنگ توسط عمر کی چگونه که
م بـر او و بـر        عـالَ   کـه مـستکبرینِ    اسـت  ریـ تحق آن العمـل  عکـس  مردم نیا

 آن دییـ فرما یمـ  مالحظـه  کـه  یصورت به امروز و .باورهاي او اعمال کردند   
 نـه  ،یمنفـ  ي همبارز اتیادب با يا مبارزه هم  آن ،آمده صحنه به العمل عکس

 انقـالب  در مـا   کـه ملـت    يا مبـارزه  مانند   يا مبارزه فکرانه؛ روشن اتیادب با
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 کـه  را يریـ تحق العمـل  عکـس  مشروطه انقالب در ما. ندداد انجام مشروطه
این  و میداد نشان صورت آن به شد، یم لیتحم ما به قاجار نیسالط توسط
 از اگر. کردند انقالب ءعلما ییراهنما به زمان آن در که بودند يعاد مردم

ــا آن ــانگ از ه ــان ي زهی ــ ســؤال کارش ــکرد یم ــ دی ــستند ینم ــا توان ــاظ ب  الف
: گفتند یم که دیدیشن یم ها آن از عموماً و ندیبگو سخن شما با روشنفکرانه

  دهیـ ا کلمـات  نیـ ا پشت یول اند آمده دانیم به ،اند داده دستور علماء چون
 در کــه طــور همــان. داشــت قـرار  قاجــار یاشــراف ي سلــسله ریــتحق از عبـور 
 یاساسـ  نقـش  یاسـالم  انقـالب  در کـه  بودنـد  مـا  مـردم  نیا ریاخ يها سال

 از شیبـ  به ییجوابگو العمل عکس یاسالم انقالب. روشنفکرها نه داشتند،
 ي سلـسله  توسـط  مـا  دیـ عقا و مـا  سینـوام  بـه  کـه  است يریتحق سال پنجاه
 يهـا  سـنت  با که است يهدتع در ما يمعنا. بود شده يپهلو ي نشانده دست

 خود با يپهلو نظام و است ها سنت نیا به احترام ما سینوام و میا بسته یاله
 مـا  و کـرد  نیتوه ما سینوام به ها، زده غرب آزادگذاردن و تمام یفروختگ

 درسـت  شـان  ینـ یاربع حرکـت  در را ملـت  العمـل  عکس اگر. میشد ریتحق
 رانیـ ا یاسـالم  انقـالب  لیـ حلت بـا  رابطـه  در روشـنفکرها  مثـل  مینکن ریتفس

  کرد؟ انقالب چرا رانیا باالخره که میشو یم یدرگم سر نوع کی گرفتار
 کـرده  غالـب  تیـ کم بـر  را تیـ فیک شهیهم خود درك و شعور با عهیش
 حـال  در کـه  ینـ یاربع و کند حرکت بست بن  بدون ینید اتیح در تا است
 در آرام  رامآ تـا  اسـت  خیتـار  نیـ ا در فرهنـگ  همـان  انعکاس است، ظهور
 امـت  احـساس  و دهـد   نـشان  را خود يمعنا ،یغرب فرهنگ ي طرهیس يفضا

 ي طرهیسـ  از بعـد . برگـردد  اسـالم  جهـان  به تینها در و عهیش به بودن واحد
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 یجهـات  از و میشـد  لیتبـد  ییهـا  فرقـه  بـه  مـا  اسالم جهان بر غرب فرهنگ
 يراسـتا  در کـه  یامـام  تیشخـص  بـه  نظـر  بـا  حال و میگرفت قرار هم مقابل
 شـروع  نیـ ا و میکنـ  یمـ  عبـور  سمیـ سکوالر از شـده،  دیشه تیمعنو تحقق
  . است رفته دست از که است یانسجام تحقق

 در یمهمـ  يهـا  تیـ ظرف کـه  دهد یم نشان ها سال نیا در نیاربع حضور
 عـزمِ  سم،یـ سکوالر غِیـ تبل هـا  سـال  خـالف  بـر  تـا  آمـده  انیـ م به رخداد نیا

 و برسـد  ظهـور  بـه  یقدسـ  عقـل  بـه  يوفـادار  و ینید اتیاله در ماندن یباق
 در تیبـشر  و ردیـ گ قـرار  تیبـشر  نظـر  مـد  يگـر ید جهـان  ي تجربه امکان
 در تیمعنو آسمان که است جا نیا. دینما مشارکت اءیانب یمتعال يها تجربه
 خـدا  و رود یم موزه به سمیسکوالر خیتار و شود یم گشوده ها انسان مقابل

 حرکـت  در روزهـا  نیـ ا تـوان  یمـ  چـه  آن است نیا. گردد یبرم ما خیتار به
  .کرد احساس مردم ینیاربع

   ها تيکم ي طرهيس از عبور
 يفضا نیهم مقدس دفاع دوران در ما يشهدا دیا فرموده که نیا :سؤال

 آن میتـوان  یمـ  نیاربعـ  يفضا در خیتار نیا در هم ما ایآ. داشتند را ینیاربع
  م؟یکن تجربه را رزمندگان يصفا و شور

 مقـدس  دفـاع  رزمندگانِ مثل که آن بر مشروط! میتوان یم حتماً :ابجو
 خـواهم  ینمـ  جـا  نیـ ا در بنـده . میکنـ  درك درست را خود یخیتار طیشرا

 حـضرت  میشـو  متوجه که اندازه نیهم یول کنم مطرح را نکته نیا مفصالً
ـ عل تعـايل  اهللا رضـوان «ینیخم امام  خِیتـار  ، تـاریخ   آن و کـرد  بنـا  يدیـ جد خیتـار » هي
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 خیتـار  يکجـا  در میفهمـ  یمـ  بـود،  ها تیکم ي طرهیس خیتار با روشدن روبه
 يسـو  بـه  و میکنـ  عبـور  کجـا  از و میریبگ نشانه دیبا را يزیچ چه و میهست

 و فرهنـگ  نیـ ا در شـهدا  و است ما خیتار نیا. مینمائ حرکت مقصد کدام
 بـا  و شـدند  دهیـ پرور یصفات دیتوح و یافعال دیتوح يفضا در زمان نیا در

 شخصِ کی توسط انقالب نیا. گرفت شکل یاسالم انقالب فرهنگ، نیا
 يابزارهـا  و هـا  تیـ کم يبـرا  ییجـا  کـه  نـشد  محقق یاسیس مسائل به آگاه

 ي جانبـه  همـه  حـضور  بـه  عـارف  کی توسط انقالب نیا باشد، قائل قدرت
 نیا در اهللا اسم تیحاکم به عارف که یعارف تازه. کرد ظهور عالم در خدا
 هـا  اسـلحه  قدرت اوج در حاضر حال در ما که دیکن یم مالحظه. بود خیتار

ــست ــصورش. میه ــم را ت ــ ه ــوان ینم ــرد ت ــه ک ــص ک ــه یشخ ــام ب ــام ن  ام
: دیـ بگو و دیـ ایب دارنـد  هـا  اسـلحه  کـه  يحضور يماورا »هيعل تعايل اهللا رضوان«ینیخم
 رزمنـدگان  کـه  است يزیچ آن رازِ نیا. بکند تواند ینم یغلط چیه کایآمر

 هـم  امـروز  و کردند یم حس را يروزیپ یول شدند یم تکه تکه جبهه در ما
 و میکنـ  یمـ  عمـل  احساس همان با میشو تیکم بر تیفیک غلبه متوجه اگر

 در را رزمنـدگان  يصفا و شور و میکن یم حرکت و میینما یم يریگ هدف
  . میابی یم خود

مقابـل  در تیفیک به دادن اصالت نگاه یـ کمندشـم  ينفـر  هـزار  یسـ  ت 
 نیـ ا و بماننـد  روزیـ پ یولـ  شـوند  تکـه  تکـه  نیحـس  امـام  تـا  شد موجب

 حــضرت ي محاســبه شــد معلــوم و کــرد ظهــور نیاربعــ نیاولــ در پیــروزي
 وسـط  در را نیحـس  امـام  يروزیـ پ لیـ دل. بـود  درسـت  دالشهداءیس
 نیاولـ  در را يروزیـ پ آن کـرد،  جـستجو  دینبا عاشورا روز در کربال دانیم
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 با تغییر مناسباتی که در جهـان آن روز پـیش         يبعد يها نیاربع در و نیاربع
 روز چهـل  از بعـد  شـما  یعنی نیحس امام نیاربع. دیینما جستجو آید می
ـ لَع الملـس اَ«: يدار یم اظهار گذشته امام شهادت از که ـ  کی ـ ح ای اهللا، ۀَج 
 يا یعنـ ی د،یـ نیبب را نیاربعـ  تاریـ ز يرهـا یتعب »اللّه بیبح ای کیلَع الملساَ

 در و تـو  بـا  هـم  ما و میکن یم سالم تو بر و یهست ما حجت تو الشهداء دیس
  . میهست تو کنار

 ن،یاربعـ  قیـ طر از عهیشـ  یخیتـار  حـضور  بـا  رابطه در بنده ضیعرا البته
بـه  بـه مـرور زمـان    اهللا  ءشـا   و ان  دارد لیتفـص  بـه  ازیـ ن و اسـت  اجمال يدارا

بعـد از مـدتی     آینـدگی آن      بـی  کـه  تـه یمدرن مسائل نیع ،دآی یمتفصیل در   
 حـضور  يمعنـا .  اسـت  هشـد  فهـم  قابل يحد تا ه امروز و کرده دایپ لیتفص
 و گــردد یمـ  فهـم  قابـل  آرام آرامشـاءاللّه   إن زیــن زمانـه  نیـ ا در مـا  یخیتـار 

 ییمعنا همان به دارند دیتأک زمانه شناخت بر که میشو یم یاتیروا ي متوجه
لِ   « هست؛ داود متحک در: ندیفرما یم صادق حضرت که اقـلَى الْعع

        هانسلظاً ل افح هن زَمانه مقْبِلًا علَى شَأْ  کـه  اسـت  عاقـل  بر 3»أَنْ یکُونَ عارِفاً بِ
 خـود  زبان و کند برخورد اش زمانه با شأنش براساس و بشناسد را اش زمانه

ــه از را ــخن هرگون ــتن س ــه گف ــابق ک ــه مط ــست اش زمان ــاز نی ــ و. دارد ب  ای
زَمانه  الْعالم«: ندیفرما یم  ى زمانه به که کس آن بر 4» لَا تَهجم علَیه اللَّوابِس      بِ

کـار   ه که نداند در ایـن تـاریخ چـ         آورد نمى هجوم اشتباهات داناست، خود
  .باید بکند

                                                
 .116، ص 2  الکافی، ج- 3
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 نیاربعـ  يرو ادهیـ پ در کـه  اسـت  یکـسان  و مقـدس  دفاع رزمندگانِ نیب
 در حـضور  احـساس  دو هـر  کـه  هـست  مشترك وجه نیا کنند یم شرکت

ـ عل تعـايل  اهللا رضـوان «ینـ یخم امـام  حضرت توسط که کنند یم را یخیتار  شـکل  »هي
 عهـده  بـه  را خیتـار  نیـ ا تحقـق  یخیتـار  رسـالت  دارند یسع همه و گرفت

  . مختلف يها شکل به منتها رند،یبگ
 که بـین فرهنـگ توحیـدي شـیعه و فرهنـگ سـکوالرِ               یتمدن تقابل در
 احـساس  و گرفتـه  بـر  در را شـیعیان  که است روح کی آمده، شیپ مدرنیته
 نیـ ا از و دارنـد  قـرار   احساس مشترك  آن در ها  آن همه که است یمشترک
 آن چـرا  دانـد  ینمـ  ظـاهراً  و پزد یم نان زوار يبرا که یخانم آن نیب جهت

 در حـضور  با دانند یم که یدانشگاه استاد و طلبه آن نیب و کند، یم را کار
 ست؛یـ ن یفرقـ  چیهـ  اند، جهان معادالت ردادنییتغ حال در نیاربع يرو ادهیپ

 و اند شده وارد تیکم با تیفیک نیب یخیتار تقابلِ ي صحنه در دو هر قاًیدق
 رایـ ز. اسـت  نکـرده  ظهـور  هنوز آن نییتب زبانِ که دارند يحضور احساس

 یولـ  کننـد  یمـ  درك ها قلب که است یخاص حضور احساس حضور، نیا
 شتریـ ب همـه  هم جهت نیهم به و اند افتهین آن از یدرست مفهوم هنوز ها عقل

 یعقلـ  نظـر  از هرچند دارند یکینزد احساس گریهمد به نسبت یقلب نظر از
  . باشند داشته فاصله گریهمد از

 آن ي نـده یآ و اسـت  خورده شکست تهیمدرن ي پروژه میباش متوجه دیبا
 نمـود  نظر آدم و عالم به مدرن قلِع نگاه يماورا دیبا لذا و است تار و رهیت
 تیهو کی در بلکه تهیمدرن فرهنگ کنار در نه یول داد شکل را یزندگ و

 ذات در مدرن فرهنگ که جهت آن از تهیمدرن  فرهنگ مقابل در و مستقل
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 را مان خیتار و میکن معنا را خود دیبا رابطه نیا در است، تیمعنو ضد خود
ــساز ــا. میب ــسئله نی ــار یاصــل م ــا خیت ــت و اســت م ــت آن، از غفل  از غفل
  .است یزندگ ي مسئله نیتر یاساس

  بزرگ يديام
 هـا  سـال  نیا در که نیاربع يرو ادهیپ نیا دیبود فرموده ییجا در :سؤال

 دیـ آ یمـ  حـساب  به خیتار کی و است ساز تمدن جهت نیا از شده، شروع
 اشاره مشخص یهدفي سو به ها دل و ها دست چگونه ،شود یم مالحظه که
 تمـدن  کیـ  جهـت  کیـ  از هم غرب دیا فرموده گرید ییجا در ای و دندار

 آن مردمِ يها دل و ها دست خود زمان در که دارد که یخاص عقل با است
 بـه  توجـه  بـا . گرفت قرار هم کنار در مشخص یاهداف تحقق يبرا نیسرزم

 بـه  یغربـ  تمـدن  بـا  یاسـالم  تمـدن  تقابـل  عمـالً  گفـت  توان یم ایآ امر نیا
 کیـ تئور ي مرحلـه  از و شـده  خـود  یاتیـ عمل ي مرحله وارد بالفعل صورت

  است؟ گذشته خود
 بـوده  طـور  نیهمـ  آمـده  خیتار صحنه به یتمدن وقت هر شهیهم :جواب

 یهـدف  بـه  همه و گرفته یم قرار هم کنار در ملت آن يها دل و ها دست که
 نیـ ا بـا  غـرب . رفتنـد  یمـ  جلـو   هـدف  آن يسو به و کردند یم اشاره واحد
 شمندانیـ اند و بـسازد  را خیتار ي ندهیآ که کرد شروع را خود تمدن تصور

 کی يبرا بودند یمصمم و يجد يها آدم لسوفان،یف خصوص به دوران آن
 بـشر  ي نـده یآ خود گمان به تا آمدند صحنه به وجود تمام با و بزرگ، کار
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 -سـت ا مفـصل  داسـتانش  کـه - شـدند  گرفتار اماره نفس به که بعد 5بسازند، را
 در را هـا  زهیـ انگ آن ي همـه  ،ياستعمارگر ي هیروح و شد برعکس زیچ همه

 هـا  دست و ها دل که کنند یم ظهور یوقت ها تمدن ي همه مسلّم. برد حجاب
 چنـان  آن وگرنـه  یمتعـال  هـدف  کیـ  يسـو  به هم آن شود، یم یکی همه

 آن صاحبان اگر حال د،یآ ینم انیم به شود تمدن کی به منجر که يوندیپ
 تمـدن  آن انحطـاط  بـه  منجـر  کنند کنترل را اماره نفس نتوانند بعدها تمدن

 از يبردار بهره هدف غرب در. انجامد یم آن سقوط به تینها در و شود یم
 حرکـت  آن مـتن  در رایـ ز شـد  اسـتعمار  بـه  منجر بهتر یزندگ يبرا عتیطب

 کـه  اسـت  نیـ ا در غـرب  بـا  مـا  تفـاوت . بـود  نهفتـه  تهیسـکوالر  از يا نحوه
 سـکوالر  يهـا  زهیـ انگ را یاسـالم  تمـدن  و یاسـالم  انقالب يها رساختیز
 عـالمِ  يها تیفیک و تیمعنو و قدس عالم به رجوع بلکه است نکرده نییتع

 از اگـر  کـه  يدیـ ام آورده، انیم به را یبزرگ دیام نیا و نموده نییتع وجود
 ي زهیـ انگ رایز رسد یم جهینت به واقعا نشود، عدول یاله و یقدس يها زهیانگ
 حـرف  خدا در مناسـبات بـشري       که است یعالَم جادیا حرکت، نیا یاصل
  . بزند را آخر و اول

 يا زهیـ انگ چه با دیبپرس ندا حرکت حال در آسا لیس که زوار نیا از اگر
 کننـد  استفاده مشهور يها واژه از است ممکن دیکرد شروع را حرکت نیا

 بـاطن  در یولـ  نـد یگو یمـ  هم تدرس م،یبرو ارتیز به میخواه یم مثالً که
                                                

انـد   دیده بنیانگذاران تجدد، تجدد را جهانی می : دکتر رضا داوري اردکانی معتقد است      - 5
.  رجـوع شـود  11ص » مسائل تاریخی و قدرت سیاسـت   «به کتاب   . است اي شده  اما تجدد، منطقه  

اش گرفتار  شود که چگونه فرهنگ مدرنیته با غفلت از نگاه جهانی  ایشان در این جمله متذکر می     
  .ملل شد و با انحطاطی که از این جهت پیدا کرد زمینه سقوط خود را فراهم نموداستعمار سایر 
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 دارنـد  يمعنـو  یزنـدگ  از ینوع به نظر ارت،یز نیا باطن در و ها سخن نیا
 انقـالب  در. برگرداننـد  خـود  خیتـار  بـه  را یزنـدگ  نـوع  آن خواهند یم که

 کـه  آن تین با بنده مادربزرگ مثالً که بود مشهود موضوع نیا هم یاسالم
ـ عل تعـايل  اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت  در انـد  فرمـوده  مجتهـد  کیـ  عنـوان  بـه  »هي

 از ینـوع  بـه  نظر سخن نیا باطن در یول آمدند یم کنند، شرکت تظاهرات
 کنـد،  نیـی تع را مناسبات ي همه دیبا اسالم جامعه، آن در که داشتند جامعه

 شـاه  گفـت  ینم یحت بنده بزرگ مادر. یاسالم تمدن تحقق يمعنا همان به
 کـه  شـد  یمـ  همان عمل در که کرد یم قیتشو را ما يطور اما م،یخواه ینم

 بـار  یگـاه  میباشـ  متوجـه  کـه  اسـت  یاساسـ  بحث کی نیا. برود دیبا شاه
 ،دهنـد  یمـ  نـشان  هـا  واژه آن ظاهر که است ییمعنا از شتریب ها واژه یخیتار
 کـربال  يسـو  بـه  يرو ادهیـ پ حـال  در که یمردم یخیتار حرکت نیهم مثل

 نیـ ا سرنوشـت  تـا  رود یمـ  کـه  است یساحسا کار، نیا یخیتار بار. هستند
 هیـ روح و روح نیـ ا مناسـب  یتمـدن   کـار،  آن اثـر  در و دهد شکل را ملت

 ظهـور  شـکل  نیهمـ  بـه  هـا  تمـدن  شهیـ هم کـنم،  یمـ  تکـرار  باز. کند ظهور
 داده حرکـت  را مـردم  ،یجزئـ  ماتیتـصم  يمـاورا  یروحـ   که اند کرده یم

بـه   خیتـار  در را دخـو  اراده شـکل  نیهم به شهیهم خدا معنا کی به و است
 در را حرکـت  نیـ ا مناسـب  يهـا  واژه هنوز ما چند هر ،است صحنه آورده 

 تیـ ظرف گذشـته،  خیتـار  يهـا  واژه یطرفـ  از و میـ ا نکـرده  خلـق  خود زبان
  . ندارند را حرکت نیا روح اندنینما

ایـن   اننـد ینما یم را زمانه خیتار روحِ که ییها واژه از یبعض با رابطه در
 از یکـ ی یشاهنـشاه  میرژ عمر اواخر در که کنم عرض انخدمتتخاطره را   



 66 ین حسینی؛ امکان حضور در تاریخی دیگراربع...................................................

 ییرفقـا  خـدمت  رفـتم  یم قم به خواندن درس يبرا اصفهان از که ییروزها
 را دیـ جد شعار دندیپرس. مدیرس بودند نشسته حجت ي مدرسه وانیا در که
 ،يآزاد اسـتقالل، «: از اسـت  عبارت دیجد شعارِ گفتند نه، گفتم ؟يا دهیشن

  چندین ساله  مبارزه يمعنا تمام کردم احساس کنید باور »یاسالم يجمهور
 حـرف  زمـان  آن در شـعار  نیـ ا نقـدر یا. است کرده ظهور کلمه سه نیا در

ــغ کــه داشــت ــما را احــساس آن اســت رممکنی ــار آن در کــه ییش  خیت
 و بـود  مبـارزه  هـا  سال زبان شعار، نیا. دیابیب خود در زمان نیا در د،یا نبوده
 همــه ســال نیچنــد د،نــک ظهــور شــعار نیـ ا تــا وده بــدیکــش طــول هــا سـال 

 هـرکس . بـود  افتـه ین تولّـد  آن اظهار زبانِ یول ندیبگو را نیهم خواستند یم
 ممکـن  شـما . است گرفته صورت یفتح کرد یم حس دیشن یم را شعار آن

 در یول دیآور حساب به يعاد ي جمله کی را شعار نیا زمان نیا در است
 در کـه  بـود   یـک ملـت    ساله ینچند احساس نبود، جمله کی نیا زمان آن

 مناسب يها واژه کردم عرض رابطه نیهم در. بود آمده ظهور به جمله نیا
 يهـا  واژه بـا  و نـشده  متولّـد  هنـوز  گرفتـه،  شـکل  خیتار نیا در که یحرکت

  . داد گزارش است وقوع حالِ درکه  را آنچه توان ینم گذشته خیتار
 هنـوز  کننـد  یمـ  شـرکت  خیتـار  نیا در نیاربع ییمایپ راه در که یمردم

 ي زهیـ انگ ازی  وقتـ  اسـت  ممکن و ندارند خود احساس فیتوص يبرا یزبان
 احـساس  کـه  یحـال  در دهنـد  جواب مشهورات زبان با دیکن سؤال کارشان

 قیـ طر از اسـت  کـرده  اراده خداونـد  و اسـت  يگـر ید زیـ چ هـا  آن یخیتار
 بـه  اسـت  بـوده  انیـ جر در حال تا آنچه يماورا را يزیچ مردم نیا حرکت

 نداشـته  چه و میباش داشته یخودآگاه يا اراده نیچن از ما چه آورد، ظهور
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 مـردم  نیـ ا قیـ طر از يا حماسـه  نیچن نبود یاله ي اراده آن اگر یول. میباش
 نیهمـ  قیـ طر از آرام آرام کـه  اسـت  خداونـد  ي اراده نیـ ا. کـرد  ینم ظهور
 و شـود  یمـ  باز که يا هدیچیپ فرش مثل و است ظهورآمدن به حال در مردم
 نیـ ا در یاله ي اراده گردد، یم آشکار مختلف يها ستگاهیا در شیها نقش

 برسـد،  خـود  قـت یحق بـه  تا دیآ یم لیتفص به اجمال از سال هر در حرکت
 همـان  بـه  است، مشقت و درد بدون یراه راه، نیا میکن گمان که آن بدون
  . »کند یم خون پر راه ثیحد ین«: گفت يمولو که ییمعنا

 است، نشده متولد حرکت نیا مناسب يها واژه هنوز که نیا با رابطه در
 ستیـ ن حرکـت  نیـ ا متناسب میبر یم کار به که ییها واژه میباش متوجه دیبا
 اسـت  یکردنـ  احساس شتریب ،يا دوره هر در خیتار روح و زمانه سخن رایز
 عقل زبان با نه و است فیتوص قابل شهود و کشف زبان با شتریب ،یگفتن تا

 دسـت  از را خـود  سـابق  يمعنا گذشته يها واژه حرکت، نیا در. یاستدالل
 ییهـا  انسان و رندیبگ خود به یعرش صورت سخنان آن که آن مگر دهد یم

  .باشند یباق قتیحق با خود عهد بر که دهد قرار مخاطب را
حـاال  .  هـستیم  ما در تاریخی که حرکت اربعینی مردم بـه صـحنه آورده    

 شـود   مـا مـی   از آنِ، این تـاریخ اه تاریخی این حرکت را بشناسیم   جایگ اگر
هاي جاري در هستی که در آن هستیم و تنها با آگاهی نسبت بـه             مثل سنت 
هـا   شـود و امکانـات آن سـنت    ها از آن ما می     هاست که این سنت    این سنت 

  . گردد براي ما معلوم می
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  مرحله نياول در يحرکت
 یاسـالم  انقـالب  بـه  دارد یسع استکبار که یتصور همان به ایآ :سؤال

 یحرکتـ  يبـرا  کار نیا امکان ببرد، حجاب در را یانقالب فکر و بزند ضربه
   دارد؟ وجود است گرفته شکل نیاربع در که

 تیـ معنو ضـد  تـه یمدرن فرهنـگ  تیـ هو رایز دارد، وجود مسلّم :جواب
 بـا  ما یول. کند یم مقابله نگنجد یغرب فرهنگ در که یحرکت هر با و است
ــروح ــع دائمــاً کــه يا هی ــدار یس ــازخوان را خــود حرکــات می ــ یب  و میکن

 بـه  ،میکنـ  عبـور  یغربـ  يها فتنه از میتوان یم م،یده لیتقل را آن يها ضعف
 معظـم  مقـام   رهنمودهـاي  قیـ طر از دائمـاً  یاسـالم  انقالب که ییمعنا همان
 کـردن  یمتعال يراب اگر. شود یم یبازخوان شاهداف به نسبت »اهللا حفظه« يرهبر

 م،یده قرار نظرها مد را آن يمعنو اهداف و میباش داشته برنامه حرکت، نیا
 نقـش  مرحله نیا در تواند ینم دشمن که میهست یطیشرا در حاضر حال در

  . باشد داشته را حرکت نیا به زدن ضربه در یچندان
 ودب يطور انقالب، اول ي مرحله. بود مرحله سه يدارا یاسالم انقالب

 مرتبـه  کیـ  کـه  دوم ي مرحلـه  در. ندیبب را آن توانست ینم اصالً دشمن که
 آنچـه  از جلـوتر  یلـ یخ انقـالب  گرفـت،  خـود  بـه  یاتیعمل صورت انقالب
 تـا  کـه  رفـت  یمـ  جلـو  سرعت با آنچنان رفت، جلو کردند یم فکر دشمنان
 جلـوتر  قـدم  چنـد  انقـالب  کنـد،  یبررسـ  را روزید قدم خواست یم دشمن

 و دآیـ  خـود  بـه    توانـست  دشمن که بود انقالب سومِ ي مرحله در .بود رفته
 کـه  دیـ نما لیـ تحم انقـالب  به را ساله هشت جنگ و کودتاها و ها فتنه انواع
 توانـست  کـرد  ینمـ  يباز دشمن نیزم در انقالب چون دیکرد مالحظه البته
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 بـا  سهیـ مقا در نیاربعـ  حرکـت  مـورد  در. برد در به جان دشمن يها نقشه از
 يمعنـا  فهمد ینم هنوز دشمن و میهست اول ي مرحله در ما ،یاسالم بانقال

 عهیشـ  یجهـان  حرکـت  و گذشـت  کـه  مرحلـه  نیـ ا از. ستیچ حرکت نیا
 کـه  اسـت  آن هیقـض  تفـاوت . شـود  یمـ  شـروع  تقابـل  حتمـاً  شـد،  دار یمعنـ 

 است شده فیضع العاده فوق ،نیاربع یفیک حرکت فهم در دشمن بحمداهللا
 کـه  حـد  آن تـا  میهست رو روبه تهیمدرن انحطاط ي مرحله با ما معنا کی به و

 کـه  شـود  یم ها يریتکف و سعود آل دامن به دست انیجر نیا با مقابله يبرا
 جهان يمعنو حرکت موانع از یکی دفع عنوان به سعود، آل شکست باالبته  

  .ردیگ یم خود به يشتریب سرعت ما کار اسالم،

  است وقوع حال در يبزرگ کار
ــؤال ــام :س ــم مق ــر معظ ــه«يرهب ــخنران در »اهللا حفظ ــورخ یس  ،2/2/92 م

 داننـد،  یمـ  کارهـا  نیتر واجب از یکی  را یفرهنگ يها تیفعال یشناس آفت
 رِیگ دامن که ییها آفت آن تا میدار مالك شناخت به ازین ،یشناس آفت در

 يبـرا  ییهـا  مالك چه. دیاین شیپ نیاربع حرکت يبرا شد یاسالم انقالب
   م؟یباش داشته نظر مد دیبا نیاربع حرکت يها آفت شناخت

 در میباشـ  مواظـب  که نیا یکی داشت، نظر مد دیبا را زیچ چند :جواب
 فرهنـگ،  آن يهـا  مـالك  بـا  اسـت  تهیمدرن فرهنگ همان که دشمن نیزم
 و را گریهمـد  یغربـ  نگـاه  بـا  میباش داشته دقت که معنا نیا به م،ینکن يباز

 يهـا  ارزش مطـابق  زیـ چ همـه  مینخـواه  و مینکنـ  نگاه را مردم نیا حرکات
 حرکـت  نیـ ا از یدرسـت  فیـ تعر میکنـ  یسع که نیا گرید. رود جلو یغرب
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 که نیا یکی دارد؛ وجود ما مقابل ف،یتعر دو نیاربع مورد در. میباش داشته
 آن کـه  آن گـر ید م،یکنـ  فیتعر يفرد عبادت کی صرفاً را نیاربع حرکت

 يبـرا  میبـدان  یاسـ یس یاجتمـاع  یحرکتـ  ،بـودن  يمعنو و یقدس نیع در را
 فرهنگ بعد به آن از و برگردد جامعه به نید دستورات قیطر آن از که آن

 در بنـده  تـالش . نکنـد  تیریمـد  را ما یتیترب یاجتماع مناسبات تهیسکوالر
 از دیـ با کـه  یفـ یتعر تـا  اسـت  متمرکز دوم ي نکته يرو قاًیدق سال چند نیا

 درست حرکت نیا فیتعر اگر. باشد یستدر فیتعر بشود نیاربع حرکت
 و میبـرو  دیـ با کجـا  گـردد  یمـ  معلوم و شود یم روشن آن ي ندهیآ افق شد
 داشـته  حرکـت  نیـ ا از دیـ با يانتظار چه حاضر حال در و میهست کجا فعالً
 فکـر  گـر ید یخیتـار  در حضور به حرکت نیا متن در دیبا چگونه و میباش

 اسـت،  گـر ید خیتـار  در حـضور  راه کـه  یراهـ  آن ي کننـده  روشـن  و کرد
 یدگرگـون  بـه  میتـوان  یمـ  شـود  فیـ تعر درسـت  حرکت نیا اگر ست؟یچ

 شـده  شـروع  یاسـالم  انقـالب  بـا  کـه  يزیـ چ م،یباش دواریام استیس يمعنا
 ،دیـ آ یمـ  دیپد یزندگ از يا تازه یتلق حرکت نیا درست فیتعر با. است

 مـشترك  یاخالقـ  و یروح یآمادگ با جز ستین ممکن یاصالح چیه رایز
 بـه  مـردم  ینـ یاربع حرکـت  در نیـ ا و نـده، یآ يبرا یطرح داشتن و مردمان

  . میهست حرکت نیا يابتدا در فعالً هرچند خورد، یم چشم
 در یدگرگـون  بلکه ستین نظر و يرأ کی سمیسکوالر که ییجا آن از

 در اسـت،  ریـ غ بـا  و خـود  بـا  یآدمـ  نـسبت  در یدگرگـون  و یزندگ يمعنا
 انیآدم نسبت و است یدگرگون حال در فیتعر نیا مردم، ینیاربع حرکت

 ، در این زمـان    سمیسکوالر از عبور. است رییتغ حال در گرانید با و خود با
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ــدن از ــد در مان ــور ح ــه يتئ ــل ب ــل عم ــان نق ــات و داده مک ــردم، حرک  م
 مـسائل  يجـا  حرکـت  نیـ ا فیـ تعر در اگـر . اسـت  عبـور  نیـ ا گرِ تیحکا

 حـال  در یبزرگـ  کـار  میشـو  یم متوجه م،ینکن عوض را بزرگ و کوچک
  . است وقوع

  خيتار نيا يِنياربع حرکت يستيچ
 انقالب قتیحق د،یدار یاسالم انقالب يبرا که یفیتعر در شما :سؤال

 آن به »هيعل تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت یاشراق تیشخص به دیگردان یبرم را
 شانیا ي رهیس شده، اشراق ینیخم امام قلب به یاسالم انقالب چون که معنا

 ایـ آ کـه  اسـت  جـا  نیـ ا سـؤال  حـال . اسـت  یاسـالم  انقـالب  لیتفـص  محل
 موضـوع  ای میبرگردان نیحس امام ي رهیس به را نیاربع حرکت میتوان یم

   کرد؟ ریتفس يگرید شکل به دیبا را
 بـه  - را یاسـالم  انقالب گوهر و ذات ما دیدان یم که طور نیهم :جواب

 بـه  میگـردان  یمـ  بـر  -شـده  اشراق »هيعل تعايل اهللا رضوان«ينيخم امام قلب بر که ييمعنا همان
 در. دوران نیـ ا يمـاد  فرهنـگ  از عبـور  يبـرا  ،خیتـار  نیا در یاله ي اراده

 آمده صحنه به زمان نیا در که است یاله ي اراده همان هم نیاربع حرکت
 بـشر  اسـت،  گذشـته  یغربـ  رنـسانس  از کـه  سـال  چهارصد از بعد تا است،

  به همان معنایی که در زیارت امـام حـسین          .دشوب یخیتار یفتح هوجمت
ح اهللاُ و بِکُم یختم«دارید  به آن حضرت اظهار می     یعنی خداونـد از  »بِکُم فَتَ

 کـه  طـور  همان منتها .بندد گشاید و راه دیگري را می طریق شما راهی را می 
 خـرداد  دهپـانز  در و شـد  انجام نیحس امام حرکت لیذ یاسالم انقالب
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 ریشمـش  بر خون يروزیپ بحث »هيعل تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت 1342 سال
 اسـت  نیحس امام حضرت ي دهیا نیا زین زمان نیا در کردند، مطرح را

 در یاسـالم  انقـالب  کـه  یراهـ  تا کرده ظهور مردم ینیاربع حرکت در که
 ظهـور  بـه  یعیشـ  جهان در تر عیوس یصورت به گشود، دوران نیا بشرِ مقابل
 ي نـشانده  دسـت  حکّـام  آن، رویـ پ و بزنـد  رقـم  را استکبار یکلّ ینف و برسد

  . شوند برداشته انیم از زین استکبار
 يبـرا  حرکـت  کيـ  عنـوان  بـه  - رنسانس از سال چهارصد گذشت از پس

 يازهـا ین جـواب  توانـد  ینم روش آن شد معلوم -سکوالر روش به برتر يزندگ
 است، ظهور حال در نیاربع حرکت با که یخیتار در و بدهد را بشر یاصل

 بشر دیعا ینفع چیه گذشته سال چهارصد در که رسد یم گوش به امیپ نیا
 دیـ کن یمـ  مالحظـه  مـردم  ینـ یاربع حرکـت  در شما که يحضور نیا و نشد

 یزنـدگ  ،غـرب  فرهنـگ  از رونیب خواهند یم مردم که نیا از است يا نشانه
 یلـ یخ دیبا نیاربع فیتعر در ما که است جهت نیا به. ببخشند معنا را خود
 موضـوع  اسـت  انیم در یعموم ي اراده کی که جهت آن از و میکن تالش

. مینکنـ  محـدود  خـاص  یگروهـ  تیریمـد  بـه  را آن و میده قرار نظر مد را
 اگـر «: نـد یفرما یمـ  یاسالم انقالب تحقق با رابطه در »هيعل تعايل اهللا رضوان«امام یوقت
 بـا  هـم  خمینـى  اگـر  نکنیـد،  اشتباه. گردد برنمى اسالم ملت دمبرگر هم من

 ي اراده متوجـه  را مـا  6،»کند نمى سازش شما با اسالم ملت کند سازش شما
 اسـت  یقتـ یحق کیـ  یاسالم انقالب که معنا نیا به کنند، یم مردم یعموم

 آن از کـه  هـستند  مـردم  متذکر امام حضرت و شده اشراق ملت قلب به که

                                                
 .303 ص ،1 ج امام، ي صحیفه - 6
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: دیـ فرما یم خدا رسول به قرآن که ییمعنا همان به نکنند غفلت قتیحق
»       هِمزِّلَ إِلَی زَلْنا إِلَیک الذِّکْرَ لتُبینَ للنَّاسِ ما نُ نْ  قرآن ما! امبریپ يا )٤٤/نحل(»و أَ
 بـه . یکنـ  نیـی تب را اسـت  شـده  نـازل  مردم بر چه آن تا میکرد نازل تو بر را

 حــضرت يرهنمودهــا و ذکراتتــ عاًیســر مــردم کــه اســت جهــت نیهمــ
. بـود  مـردم  حـرف  امـام،  حرف رایز. کردند یم قیتصد را »هيعل تعايل اهللا رضوان«امام

 مـا  و بِاللَّه آمنَّا« بگـو؛ ! غمبریپ يا: دیفرما یم عمران آل ي سوره در خداوند
زِلَ نْ  مـان یا شـده  نـازل  مـا  بـر  آنچـه  بـه  و خـدا  بـه  مـا ) ٨٤/ عمران آل(»علَینا أُ

 یوحـ  نـور  یعنـ ی. آوردم مـان یا شد نازل من بر آنچه به دیگو ینم. میآورد
 یولـ . اسـت  شـده  نازل اجمال صورت به هم ابوذرها و سلمان قلب بر یاله

 حـال  در. اسـت  امبریـ پ حضرت یلیتفص صورت به قتیحق نیا صاحب
 را حرکت نیا یستیچ و شده نازل ینیاربع ي عهیش قلب بر ينور هم حاضر

 کـه  اسـت  آن حرکـت  نیا مهم آفت. کرد معنا فرهنگ و رفک نیا در دیبا
 يمعنو حرکت نیا که است آن گرید آفت و مینینب را حرکت نیا قتیحق
 ریتفـس  یبزرگـ  نیـ ا بـه  یموضـوع  داد اجازه دینبا. میکن نگاه یکم صرفاً را

در و بشود یکم صـورت  آن در کـه  ابـد ی لیـ تقل یاسـ یس حرکت کی حد 
 حرکـت  کیـ  حـد  در اگـر  کـه  طور همان ،رود یم حجاب در آن قتیحق

  . رود یم حجاب در آن قتیحق ابدی لیتقل يفرد يمعنو

  يزندگ به دنيمعنابخش يبرا يحضور
 ما ،یاجتماع ینید تیفیک با و یخیتار اتیح نیا تحقق دنبال به :سؤال

 اســتفاده یفرهنگــ يهــا تیــفعال در کــه یکمــ يکارهــا و ســاز از میناچــار
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 يبنرهـا  ایـ  نیدوربـ  مثـل  ییابزارهـا  کـه  یحـال  در میکنـ  اسـتفاده  شـود،  یم
 و تیـ کم نیـ ا ي رابطـه . ندارنـد  را حرکـت  نیـ ا بـاطن  نیـی تب توان یغاتیتبل
 میده یم انجام میدار ما که يرو ادهیپ نیهم مثال باشد؟ دیبا چگونه تیفیک
 خـود  مقابـل  در نیحـس  امـام  حـضرت  يسـو  بـه  یراه طرف کی از تا

 تهیسـکوالر  فرهنـگ  از رونیـ ب را خود سرنوشت گرید طرف از و میبگشائ
ـ  صـورت  شتریـ ب کـه  حرکـت  انـدازه  نیا ایآ. میده شکل یغرب دارد، یکم 
 احـساس  که را یتیفیک آن و دارد خود در را تیفیک آن دادن نشان تیظرف

 در حرکـت  نیـ ا انتقـال  در کـه  آن يبـرا  رسـاند؟  یمـ  اجتمـاع  بـه  م،یکن یم
   م؟یده انجام میتوان یم کار چه مینمان آن کردنِ یکم ي محدوده

ـ عل تعايل اهللا رضوان«امام حضرت شد عرض :جواب  صـورت  بـه  کـه  را آنچـه  »هي
 آن خـود  درون از مـردم  و کردنـد  ریتفـس  بـود،  دهیرس مردم قلب به اجمال

 نیـ ا بـا  مـردم  روح چـون  و کردنـد  یمـ  قیتـصد  و شـناختند  یم را تذکرات
 در و شـدند  یمـ  منتقـل  قـت یحق آن بـه  يتـذکر  انـدك  با بود آشنا قتیحق

 معناسـت  نیـ ا بـه  هـم  معروف به امر. ماندند ینم میمفاه و الفاظ ي محدوده
 يزیچ آن یعنی معروف م،یشو متذکر شناسند یم ها قلب که را یمعروف که
 آن بـه  اشـاره  لمیفـ  مثـل  يابزار با اگر حال. است آشنا آن با یفطرت هر که
  .شوند یم منتقل معنا همان به و کنند یم عبور ابزارها از ها فطرت م،یکن معنا
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 وسـط  در بـرود  7نـژاد،  یهاشـم  دیشه مرحوم مثل یکس اگر بنده نظر به
ــذکر را افــراد و بکنــد یســخنران و ستدیــبا ینــیاربع انیــمایپ راه تیــجمع  مت

 را او اسـتثناء  بـدون  همه شود، یم تهیسکوالر ینف به منجر که بکند یحرکت
 نیـ ا نـژاد  یهاشـم  دیشـه  مرحوم يها ینرانسخ یاصل امیپ. کنند یم قیتصد
 و نرونـد  رونیـ ب انـت ید از سمانینوام که نیا يبرا میکرد انقالب ما که بود

 دیشـه  مرحـوم  واقـع  در. دیـ گو یمـ  راسـت  چقـدر  مـرد  نیا دندید یم مردم
 دنبـالِ  به و شناختند یم ها روح که را يا قصه آن داد یم لیتفص نژاد یهاشم

 يابزارهـا  نیهمـ  از میتـوان  یم امروز جهت نیا از .بودند آن ظهورآوردن به
  . میکن استفاده مردم متذکرکردن يبرا موجود يها رسانه و يماد

 از کـه  میباشـ  ییهـا  قلـب  متـذکر  میتـوان  یمـ  يبریسـا  يفضا قیطر از ما
حرکـت  میتـوان  یمـ  راسـتا  آن در و انـد  نگرفتـه  فاصـله  خود فطرت اشارات 

                                                
 که در طول دوران زندگی خود  بود عالم به مسایل اجتماعیي از علمانژاد ی هاشمدی شه- 7

 بـه  1342از سـال  سیر مبـارزاتی وي  .  و مبارزه با طاغوت بودی اسالممی تعالیسراسر در حال تعال 
هـاي پرشـور و    اوج رسید و تا پیروزي انقالب اسالمی و بعد از آن تا زمان شـهادت بـا سـخنرانی          

ها و در پاسخ به سئواالت ساواك با  در تعقیب و گریزها و بازداشت.  ادامه داشته استرانهروشنگ
هـا    که همه ایـن زیرکی خاصی عمل نموده که به ظاهر تسلیم اما در باطن استوار و پرخروش بود      

از طرفـی نقـشی   . هاي اطالعـاتی شـاه شـده بـود     دستگاهعامل برآشفتگی رژیم منحوس پهلوي و   
تـرور شـهید   . انقـالب اسـالمی ایـران داشـته اسـت       دادن مردم در به ثمر رساندن         شکل رارزنده د 

 بـا   همزمـان 1360هاشمی نژاد از درون سازمان منافقین طرح ریزي شد و صبح روز هفتم مهر ماه  
 صـبح  8 طبق معمول در کالس درس حضور یافتـه و سـاعت      شهادت حضرت جواد االئمه   

 بودند در محل درب خروجی حزب جمهوري اسـالمی بـه       بهنگامی که در حال خروج از حز      
 بـه خـاك   خیل شهدا پیوست و پیکر پاکش در حرم مطهر حضرت علی بـن موسـی الرضـا    

 .سپرده شد
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 در را مـردم  حرکـت  میتوان ینم هنوز ما که نیا. میکن ریتفس را مردم ینیاربع
 آن هـم  خودمـان  يبـرا  کـه  اسـت  آن جهـت  بـه  میکن نییتب درست نیاربع

 صـورت  بـه  مـا  يبـرا  یوقتـ  یول است، کرده ظهور اجمال حد در حرکت
ــص ــفهم و آمــد در لیتف ــا چــرا میدی ــه شــکل حرکــت نی  گــاهیجا و گرفت

ــا حرکــت ــه ییه ــیا ک ــا یران ــ در ه ــد نیاربع ــا دارن ــ کج ــاهیجا و تاس  گ
 مـردم  يها حرکت و است چگونه دارند عراق مردم خود که ییها حرکت

 ریتفس دارد، اشاره ییها دهیا ای يا دهیا چه به خاص، صورت به منی و لبنان
 نیدوربـ  جهت نیا از و دیآ یم انیم به حرکت نیا از يا جانبه همه و یواقع

 کـه  يکـار  مثـل  .دهـد  نـشان  را مـردم  نیـ ا یخیتـار  وجـدان  زبان تواند یم
 یخیتـار  وجـدان  و دهد انجام توانست فتح تیروا در ینیآو دیشه مرحوم

 از یخاص ابعاد کردن برجسته با بتواند دیبا نیدورب. داد نشان را مقدس دفاع
 ست،یـ ن نیدوربـ  وگرنـه  دهد، نشان را حرکت نیا یباطن ابعاد حرکت، نیا

  .است نیب کینزد
قـرار   کـه  رنـد یگ قـرار  يحضور نینچ در ،یخیتار نیچن در ها آدم اگر

ــ طلــب گــرفتن در  اضــطراب و یافــسردگ و أسیــ گــرید اســت، شانفطرت
 حــضور شـده  شـروع  کـه  یخیتـار  در همــه یولـ  دهـد  ینمـ  یمعنـ  شانیـ برا
. برند یم سر به شاه تیحاکم خیتار در هنوز يا عده که طور همان ابند،ی ینم

 در مـردم  و تداشـ  را خـود  یخیتـار  رسـالت  نیاربعـ  هـم  شیپ سال پانصد
 دیـ با کـه  کردنـد  یم را يکار همان خود خیتار به نسبت زمان همان نِیاربع

  ،يروزید نِید بر ماندن یباقبا آمدن اسالم، با       که طور همان پس. کردند یم
 را نیاربعـ  خ،یتـار  نیا در اگر ،دیا هوظیفه بندگی خود را درست انجام نداد   
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 نیاربعـ  فرهنگ به نسبت را خود ي فهیوظ دیده انجام گذشته خیتار رسم به
  . دیا نداده انجام

  کرد باز حساب ديبا ها شهادت نيهم يرو بر
: اوالً میکـرد  احـساس  شـما  يهـا  صـحبت  از آنچـه  بـه  توجـه  بـا  :سؤال

ــا اســت مــردم حرکــت اجمــال دنیکــش نیــیتب و لیتفــص بــه مــا ي فــهیوظ  ب
 بـه  اسـت  مردم ذهن در چه آن تا حرکت نیا يزیاستکبارست به نظرانداختن

 کـه  است نکته نیا به تذکر: اًیثان. دیایب صحنه به خیتار نیا در شکل نیبهتر
 مـد  دیـ با زیـ ن مـورد  نیـ ا و است يمهدو تمدن يراستا در نیاربع يرو ادهیپ

 از و میریـ بگ دسـت  در را کارهـا  مـردم  میق عنوان به میخواهن که باشد نظر
 را خـود  خـاص  لشک یملت هر در که حرکت آن یعیطب و یبوم ییشکوفا
  . میینما يریجلوگ دارد،

 امام هیسا ریز در ینیاربع حرکت که است یدرست برداشت نیا :جواب
 و است ياستکبار ضد یحرکت ،یاسالم انقالب طلوع خِیتار در نیحس

 فرهنـگ  ي طرهیسـ  يجـا  بـه  تـا  کنـد  یمـ  تـالش  دارد کـه  یخاص تیهو با
 عتیشـر  کـه  یاهـداف  بـه  و کند دایپ اصالت تیفیک و تیمعنو ته،یسکوالر

 و اسـت  زیست تیکم جهت نیا از و شود توجه داده قرار بشر مقابل در یاله
  . شود حاکم تیفیک نجها در است قرار

ـ عل اهللا رمحـة «عبـداهللا  جابربن نگاه عالم، به بلکه کربال به تنها نه نگاه نیبهتر  »هي
 اوج در لـذا . دهـد  یمـ  شـکل  را ینـ یاربع فرهنگ که است نگاه نیا و است

 شـهادت  و دالـشهدا یس حـضرت  شـهادت  و ها تیکم يظاهر ي طرهیس



 78 ین حسینی؛ امکان حضور در تاریخی دیگراربع...................................................

 باز حساب ها شهادت نیهم يرو بر دیبا که است متوجه حضرت، اصحاب
 میکنـ  بـاز  حساب خیتار در ها تیفیک حضور يرو بر دیبا شهیهم رایز. کرد

 مـن ی مظلـوم  مردم که دیباش دواریام دیگو یم شما به که است نگاه نیهم و
 ي طرهیسـ  يفـضا  در شهیـ هم رایز شوند، یم روزیپ حتماً نیفلسط و نیبحر و

ي طرهیس مرعوب یحرکت اگر ها تیکم ضعف نشود، ها تیکم و هـا  تیکم 
 فـتح  همـان  جهـت  در خیتـار  جهـت  اساسـاً . کنـد  یم ظهور ها تیفیک قوت

 امـام  فرهنـگ  لیـ ذ که یمظلوم هر. است نیاربع در کربال يشهدا یخیتار
 روزیـ پ رد،یـ گ قـرار  یفرهنگـ  يفکـر  اسـتکبارِ  ي غلبـه  ابـل مق در نیحس

 لیسـ  مقابـل  در هغزّ مردم چطور دیکرد مالحظه زمانه نیا در شما. شود  یم
 از غفلـت  جهت به يباختر کرانه یول شدند روزیپ ي اسراییل ها اسلحه غلبه

 سـال  هـر  و دهینچـش  را يروزیـ پ ي همـزّ  کـه  هاسـت  سـال  اسـتکبار،  با مقابله
 یاسالم جهاد و حماس. شود یم اضافه شان گذشته يها کستش بر یشکست
 یسـن  عمومـاً  که نیا با و دادند شکل ینیحس فرهنگ با را لیاسرائ با مقابله

 کـه  معنـا  نیا به م،یکرد اقتدا نیحس به ما گفتند صراحت با اند، مذهب
 يزیـ چ بـه  ،هـا  اسـلحه  يریکـارگ  بـه  يفـضا  در و دشـمن  با مقابله يفضا در

 ي کرانـه  نـد یفرما یم انقالب معظم رهبر که نیا. بستند دیام ها لحهاس يماورا
 يریکـارگ  بـه  دل در کـه  اسـت  آن جهـت  بـه  شـود،  مسلح دیبا هم يباختر

 دشـمن  میتـسل  را خـود  نیحس امام. کند یم ظهور ینیحس ثاریا ها  اسلحه
 دادنـد  نـشان  یولـ  کردنـد  مبـارزه  و زدند ریشمش نفس نیآخر تا و نکردند
 در. میباشـ  دواریـ ام مـاوراء  آن بـه  میتـوان  یمـ  مـا  که دارد یماورائ ها اسلحه

 ست،یـ ن دواریـ ام يزیـ چ چیهـ  بـه  يبـاختر  کرانـه  حاضـر  حـال  در کـه  یحال
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 و کند ظهور یاله مدد استکبار، با مبارزه متن در که دوارندیام غزه مبارزان
  .است داده قرار ها آن نظر مد نیاربع که است یافق بر نظر  امیدنیا

 تـا  داد امبرانیـ پ دسـت  بـه  اسلحه خداوند شود یم گفته یعرفان نگاه رد
 عرفان در. کنند توکل خدا به دیبا ها اسلحه يماورا که کند متوجه را ها آن
 در و بـرود  هـا  افـق  از مینگـذار  را تیـ فیک دیـ با مـا  که میدار توکل باب در

ــگ ــ داشــت پــاس فرهن ــ کــه يا معجــزه نیبزرگتــر نیاربع ــنیب یم ــ دی  نیهم
  . است ها تیفیک ینیآفر نقش

  نياربع فهم عقلِ
 يرو ادهیـ پ در شـما  کـه  حرکات نیا گرا؛ تیکم و یستیویتیپوز عقل با
 را اباعبـداهللا  حیضـر  دور از شما. شود یم محسوب خرافه د،یدار نیاربع

 اهـل  انـوار  از ينـور  بـه  لحظـه  همان و دیده یم سالم حضرت به و دینیب یم
 بـه  نظـر  بـا  کـه  بـود  کجـا  نـور  نیـ ا دیـ دان ینمـ  .دیشو یم منکشف تیالب

 نگاه در یول آمد، شیپ یاله يایاول از يا یول به است منسوب که یحیضر
احساسِ کی حالت نیا گرا تیکم ستیـ ن شیبـ  يا خرافـه  و است یمتوه 
 باشـد  متوجـه  کـه  نیـ ا بـدون  شود یم لیتحل گرا تیکم عقلِ با موضوع رایز
 ي پـشتوانه  که يامور یعنی خرافات هست، عالم در اتیکم از باالتر يزیچ

 رایـ ز ؛اسـت  خرافـه  ستیـ ن يمـاد  و یکم چه هر که آن نه ، رندندا یعقالن
 ي همـه  در حـضور  وسـعت  مجرد، يموجود عنوان به یانسان ي ناطقه نفس
 -هـا  آن حيضـر  مثل - یاله يایاول به منسوب ينمادها و دارد را يمعنو عوالم
 جـاد یا انـسان  ناطقـه  نفـس  در را يمعنـو  عـوالم  آن با اتحاد و توجه قدرت



 80 ین حسینی؛ امکان حضور در تاریخی دیگراربع...................................................

 از و دیـ نما یمـ  احـساس  تیواقع نیع را عوالم آن یخوب به انسان و کند یم
 کـشف  بـه  و بـرود  جلـوتر  و جلـوتر  تا کنند یم آماده را روح اشک، قیطر

 یقیحقـا  بـه  را ما که یحال در است؟ یخراف امر کی کجا نیا. برسد يبرتر
  . کند یم منتقل اتیکم يماورا

 را نیاربعـ  آن ي لهیوس به و دهیرس آن به نیاربع قیطر از عهیش که یعقل
 يمـاورا  کـه  اسـت  عقـل  نیـ ا از تنهـا  و گراسـت  تیـ فیک عقـلِ  کرده، فهم

 و نیتـر  يجـد  به بلکه ستین خرافه تنها نه و دیآ یم کار ها، تیکم ي طرهیس
 يگـرا  تیـ کم فرهنـگ  روح کـه  یاتیـ واقع دارد، نظـر  اتیواقع نیتر یواقع

 را غرب سراسر که تهیویسوبژکت. است محروم آن درك و دنید از يدیزی
 لیتبـد  خیتـار  طول در ها ملت نیتر یخراف به را مردم غرب  است گرفته فرا

 نیـ ا در عمـر  گـذران  حـال  در تجـدد  فرهنگ با غرب مردم امروز و کرده
 یواقعـ  خـود  ذهـن  حکـم  به انسان آنچه دیگو یم تهیویسوبژکت. اند اتفخرا

 آنچه پس ابدی ینم دست قتیحق به هرگز انسان رایز است، یواقع داند، یم
 تحـت . رفتیپـذ  دیبا تیواقع عنوان به است یواقع که کند یم تصور که را
 در یفـ یک حـضور  چیهـ  زهایچ آن که دارند باور ییزهایچ به نگاه نیا ریتأپ

 حرکـت . دنـ کن یمن اشاره ماده عالم يماورا ،یقتیحق چیه به و ندارند عالم
 از و هاپنـدار  نیـ ا از عبـور  يبـرا  است یحرکت خ،یتار نیا در عهیش ینیاربع

. اسـت  يمهـدو  تمـدن  همـان  که تمدن نیتر یفیک به نظر و ها خرافه نیا
 اجـازه  دیـ با و دارد هـا  انـسان  روح در شهیـ ر که است یحرکت حرکت، نیا

 مـا  کنترل در میواهبخ یمآب میق و يگر يتصد با که آن نه کند، ظهور میده
 رسول به ،ینید اتیح در مردم آوردنِ صحنه به يراستا در خداوند. دیآ در
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نَّما فَذَکِّرْ«: دیفرما یم خود ْنت إِ  و ٢١ ه،يغاش(»بِمصیطرٍ علَیهِم لَست مذَکِّر، أَ
 بنـا  شناسد، یم را تتذکرا آن ها آن روح بده، تذکر مردم به! امبریپ يا )٢٢

  .یکن دایپ طرهیس ها آن بر تو ستین

  جلو به رو و داريپا يحرکت ن؛ياربع
 در دیــفرمود و دیــکرد میتقــس مرحلــه ســه بــه را انقــالب شــما :ســؤال

 هـا  فتنـه  انواع به دست و آمد خود به انقالب به نسبت غرب ،سوم ي مرحله
 مـا  انقالب یاله فرهنگ غرب، م،یشد یفرهنگ تقابل وارد غرب با ما و زد
 با میبتوان اندازه هر و را غرب سکوالر فرهنگ از عبور ما و گرفت هنشان را

 را انقـالب  یمتعـال  يها چهره م،یکن عبور غرب از ها تیفیک به دادن اصالت
 تیـ فیک نیهمـ  يرو بـر  دیـ با هـم  ینـ یاربع حرکـت  در حال. میکن یم ظاهر
 يهـا  نـه یگز ای و مینشو حرکت نیا آفات و ها حجاب گرفتار تا کرد دیتأک

   دارد؟ وجود حرکت نیا یمتعال يها چهره آمدن ظهور به يبرا هم يگرید
 کــه دیــکرد بــاز مــورد نیــا در تفکــر جهــت را یخــوب بــاب :جــواب

 شیپ که ییها زشیر راز و یاسالم انقالب به نسبت ما تجربه به گردد یبرم
 بودنـد  کرده فیتعر غلط یاسالم انقالب با را شان نسبت که ییها آن. آمد

 انقـالب  بـر  طرهیس جهت را دشمن دیام عمالً و کردند زشیر ثناءاست بدون
 داشتند خود يبرا یاسالم انقالب از که یفیتعر ها آن. نمودند ادیز یاسالم

 در. يفـرد  انـت ید نیعـ  در استکبار، ي هیسا ریز در یزندگ جز نبود يزیچ
 فیـ تعر هرچـه  جهت نیهم به هست، آفت نیا هم نیاربع حرکت با رابطه
 يتـر  کـم  زشیـ ر با حرکت نیا م،یکن تر قیدق حرکت نیا به نسبت را خود
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 انقــالب در م،یــدار نیاربعــ حرکــت در کـه  را يا تجربــه مــا. رود یمــ جلـو 
 تـر  خـوب  و تر قیدق را استکبار حرکات حاضر حال در لذا مینداشت یاسالم

 ي نـده ینما عنـوان  بـه  کـا یامر مـسلّم . میکنـ  ینیب شیپ و رصدکرده میتوان یم
 انحطـاط  بـه  که یتمدن هر و دهیرس انحطاط به خ،یتار نیا در تکباراس روح
 بـه  کـه  نیـ ا کـا یآمر انحطاط ي نمونه شد عرض. کرد خواهد سقوط برسد

 يهـا  انیـ جر نیتر یارتجاع به  خود اهداف به دنیرس يبرا که دهیرس ییجا
بـه  عهیشـ  ینـ یاربع حرکـت  دارم دیام بنده و است کرده هیتک منطقه موجود 

 بـا  هـا  ابرقـدرت . اسـت  نـاتوان  انـدازه  چـه  کایآمر بدهد نشان شکل نیبهتر
از  و دنـ گرد یم بخار یآب همچون بشکند شان بتیه اگر هستند، زنده بتیه

 اسـت  جا نیا در ،دارد ظهور شتریب منطقه نیا در کایآمر بتیه جایی که  آن
 يهـا  زشیـ ر بـا  ینـ یاربع حرکـت  یقدسـ  نیـی تب بـا  مـا  و شـکند  یمـ  بهتر که

 يهـا  زهیانگ که کسانی طرف کی از رایز .بود مینخواه رو روبه يریگ چشم
 بخواهنـد  یمـدت  از بعـد  تـا  شوند ینم حرکات نوع نیا وارد دارند سکوالر

 تیجـذاب  و شـده  انحطـاط  گرفتـار  یجهـان  اسـتکبار  گرید طرف از و بروند
 حرکـت  گفـت  تـوان  یمـ  جهـت  نیـ ا از. اسـت  داده دست از را خود سابق
  . جلو به رو و داریپا است یحرکت شده، شروع حاضر لحا در که ینیاربع

 نییتب را فکر نیا که است یزبان آوردن انیم به کار قسمت نیتر مشکل
 ي صـحنه  بـه  اسـتکبار،  ي اراده يماورا ،یاله ي اراده کهو روشن نماید   کند

 همـه  در را خـدا  بـا  اُنـس  راه قیـ طر نیا از تیبشر تا است آمده خیتار نیا
. است جدا انتید از استیس نکند گمان و ابدیب یاجتماع و يفرد مناسبات

 مـد  را نیاربعـ  حرکـت  يزیاستکبارسـت  روح دیـ خواه یمـ  کـه  آن محض به
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رف  یاسـ یس را هـا  واژه نیا مقابل، طرف دیده قرار نظرها و شناسـد  یمـ  صـ 
 کند ظهور یزبان که آن مگر شود ینم نییتب درست حرکت نیا روح عمالً

 يزیاستکبارسـت  حرکـات  در تـوان  یم چگونه کند متوجه را ما بِمخاطَ که
 یزبـان  چـه  بـا  کـه  کرد فکر يمولو ها سال. داشت معنا و قدس عالم به نظر

 تفکـر  و تأمل حاصل و کند اظهار مناسب الفاظ با را داشت ریضم در آنچه
 یمعـان  آن کـرد،  ظهـور  يمثنو که صورت آن به شعر زبان با که شد آن او
 بـا  اسـت  نیالمـومن  ریـ ام کـشف  کـه  هیشعبان مناجات مثل. دمآ دانیم به

 یمناجـات  مناجـات،  آن لـذا  و یمعـان  آن اظهـار  جهت توانا العاده فوق یزبان
  بـه روشـی    شـود  یمـ  مگـر . داشـتند  اهتمام آن به ائمه ي همه که شود یم

 ي معجـزه  است نیا بزند؟ حرف خدا با یکس جمالت و الفاظ نیا از باالتر
 اگـر . اسـت  نهفتـه  افـراد  یخیتـار  شـعور  یبـاطن  ي هیـ ال در که یزبان ظهورِ
 ي جـه ینت بـه  مـا  کنـد  ظهور ینیاربع حرکت نییتب زبان و بشود واقع یسلوک
  . میرس یم انیعیش نیب در خصوص به اسالم، جهان در يا العاده فوق

  نياربع در يمهدو روح ي تجربه
 ،انقـالب  بـه  یواقعـ  ونیـ انقالب يهـا  نگاه دیبود فرموده ییجا در :سؤال

 و ضـعف  و شـدت  حالـت  انقـالب  بـه  شان نگاه در و بود یمتفاوت يها نگاه
 و است طور نیهم موضوع هم نیاربع به نگاه در ایآ. داشت وجود کیتشک
  ست؟یچ نگاه نیتر کامل يبرا مالك و اریمع است نیچن نیا اگر

 نگـاه  از اعم است، یکیتشک شهیهم یقدس امر هر به نگاه مسلّم :جواب
 در. اسـالم  اصـل  به نگاه یحت ای و نیاربع حرکت به ای و یاسالم نقالبا به
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 و ستیـ ن نیمتـد  شاه نکهیا يبرا برود شاه خواستند یم يا عده ونیانقالب نیب
 انقـالب  قیطر از دیبا باشند متوجه که آن بدون زند، یم دامن یحجاب یب به

ـ عل تعايل اهللا رضوان« خمینی امام حضرت و کرد عبور استکبار از یاسالم  آرام آرام »هي
 بـه  امـر  يابتـدا  در گفت بتوان دیشا. کردند انقالب قتیحق متوجه را مردم

 حـرف  کجاهـا  تـا  انقـالب  نیـ ا دانـست  یم امام حضرت مانند یکس ندرت
 بـه  که شدند يامر متذکر مردم کم کم است، گرفته نشانه را کجاها و دارد

 نیاربع حرکت در. دندش کینزد امام به و داشتند خود در یاجمال صورت
 همه که است نیا قصه حداقلِ رسد یم نظر به است، طور نیهم موضوع هم

 نیـ د را ها انسان سرنوشت که آن تا ،ینید سرنوشت به برگردند خواهند یم
 و يفـرد  صـورت  به کنند؟ یم معنا چطور را ینید سرنوشت اما کند، معلوم

 نظرهـا  مد ینید نظام موضوعِ میآئ یم جلو که يمقدار شاءاللّه إن ؟یتمدن ای
 شـوند  یم متوجه و دارند نظر تیمهدو به که ییمعنا همان به رد،یگ یم قرار
 هیصـفو  از دیـ با مـا  کـه  طـور  همـان . کنند عبور استکبار از دیبا ریمس نیا در

 مـشروطه  انقـالب  در مـا . میدیرسـ  یمـ  یاسالم انقالب به تا میکرد یم عبور
 در کننده نییتع نقش که بود شاه و میبرد یم سر به هیصفو ي شاکله در هنوز

 هیصـفو  ي سلسله و ؛یاله عتیشر نه و داشت دست به را مملکت سرنوشت
 از بعـد  یحتـ  دهند ادامه را خود غرب از يجدا بخواهند که نبودند يطور

ــانون مــشروطه، انقــالب در هیصــفو ــبلژ از مــشروطه یاساســ ق ــه کی  گرفت
 را موانـع  مرور به دیبا زین نیاربع در. است یستیاومان نگاه شیمبنا و شود یم

 افقـش  کـه  یگفتمـان  بـا  هـا  دل و ها دست که ییجا آن تا میبگذار سر پشت
  .بشود یکی است تیمهدو



85 ..................................................اربعین حسینی؛ امکان حضور در تاریخی دیگر

 و حـال  ثـار، یا نظـر  از ن،یاربعـ  موسـم  در مـا  بود گفته ها یعراق از یکی
 نیاربعـ  در یعنـی ،  میستیـ ن طور آن زمان آن ریغ در که میدار يگرید يهوا
 ثـارکردن یا در و در نتیجـه   دیـ آ یم شیپ ها آن يبرا يمهدو فرهنگ تیهو
 یولـ  شـود؛  یمـ  ارزش یب شانیبرا ایدن ثروت و مال و دارند را تالش تینها
 فکـر  خود منافع به کاسب کی ای و تاجر کی عنوان به نیاربع زمان ریغ در
 نیاربع فرهنگ به نظر با ما اگر کنم یم عرض نکته نیا به توجه با. کنند یم
 م،یکنـ  ینـ یاربع گریهمـد  بـا  را نـسبتمان  و میبـده  وسعت خود تیشخص به

 راحــت یلــیخ نیاربعــ يفــضا مثــل و شــود یمــ یکــی مــانیها دل و دســت
 و شود می غالب ها تیکم بر ها تیفیک چون م،یباش گریهمد کنار میتوان یم

 جوامـع  و افـراد  روان و روح بـر  تیـ کم تنهـا  یوقت که بوده طور نیا شهیهم
 چـون  ،شـوند  یمـ  یمتالشـ  جوامـع  و دیآ یم انیم به خصومت باشد، حاکم

 هـا  روح باشـد  حـاکم  هـا  تیـ فیک یوقت یول گردند یم گریهمد گرگ همه
 ي شاخصه نیا کنند، یم تحمل را گریهمد راحت ها انسان و ابدی یم وسعت

 سر بر گوسفند و گرگ فرهنگ، آن در دیا دهیشن که است يمهدو تیهو
 رفاقـت  و مـدارا  بـه  هـا  خصومت که معنا نیا به. خورند یم غذا آخور کی

 افـراد  چگونـه  که دینیب یم را رابطه نوع نیا نیاربع در شما و شود یم لیتبد
  .دارند ثاریا گریهمد به نسبت و کنند یم تحمل را گریهمد راحت یلیخ

 کی به که یصورت به داعش دهیپد امروزه که دیکن یم مالحظه :سؤال
ــا ــا معن ــفیک يادع ــیگرا تی ــرا از دارد، ی ــردم شیگ ــه م ــد ب ــال در نی  ح

 دارند نظر مد ها نیا که يکار نیا گفت توان یم ایآ: اوالً است سوءاستفاده
 حرکــت کیــ کــه ینــیاربع حرکــت تفــاوت: اًیــثان اســت؟ یــیگرا تیــفیک
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 که کرد عمل دیبا چگونه و ستیچ در ها یداعش حرکت با گراست تیفیک
   نکند؟ دایپ سوق سو و سمت آن به حرکت نیا

 ي پـرده  پشت از خارج ها یداعش حرکت کنم؛ عرض دیبا ابتدا :جواب
 کیـ  ،اسـت  هـا  ستیـ ونیصه بـه  مربـوط  کـه  هـا  آن ي کننده کیتحر عوامل

 بـه  دشـمنان  کـه  شـود  یم موجب امر نیهم و گراست تیکم کامالً حرکت
 یجـان یالر جـواد  دکتـر  يآقـا  ي گفتـه  به دهند يباز را ها آن بتوانند یراحت
. اسـت  یموسـ  حضرت نید به لیاسرائ نگاه همان اسالم به داعش نگاه
 یـی گرا حـس  کـه  اسـت  يگـر  يهـود ی ي هیـ روح نـوع  آن صـورت  لیاسرائ

 اصـالً  و اسـت  یقـالب  تمامـاً  شـان  عبـادات  که یتیهودی است، آن ي شاخصه
 طـور  نیهمـ  قاًیدق هم ها یسلف ندارد، معنا ها آن در قلب حضور نام به يزیچ

 یقدسـ  نیـ د از و اند مخالف سخت عرفا و عرفان با جهت نیهم به ؛هستند
 بهـشت  با رابطه در یحت ،يماد تصورات همان با اند گرفته را آن ظاهر تنها

 ینفـ  نید قالب تیرعا حد در را تیکم ما. است يماد تصورشان دوزخ و
 و داعـش  ي دهیـ پد. دارنـد  قلب و باطن ها قالب نیا میمعتقد بلکه میکن ینم
 اســالم جهــان نجــات يبــرا راه نیبهتــر ،داد نــشان تیــابوه یکلــ طــور هبــ
 از ریـ غ جهـت  نیهمـ  بـه . اسـت  نهفتـه  نیـ د متن در که است ییگرا تیفیک

 رایـ ز نکردنـد  دایـ پ هـا   یداعـش  بـه  یشیگرا گونه چیه مسلمانان هیبق ها یسلف
 و  اسـت  زنـده  تیـ فیک بـا  تیـ الب اهـل  نور به و اسالم نور به اسالم جهان
  . امروزین کیفیت گرایی همین حرکت اربعین استمظهر

  »والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«
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