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 مقدمه

 

َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضرَّ اللََّه  َأْعقاِبُكْم َو َمْن َيْنَقِلْب َعلى َأ َفِإْن ماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعلى ما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسلُ َو } 

 1{.َشْيئًا َو َسَيْجِزي اللَُّه الشَّاِكرين

ختن به هر یک از آنها های فراوانی است که پرداها و عبرتحاوی درس ×قيام سيد و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين 

در طول تاریخ بشریت است.  ^چکيده مجاهدت انبيا   ×زیرا قيام حسين بن علی ؛ کشدزندگی و عمر بشر به درازا می اندازهبه

و آن  گيردمیی یک هدف متعالی قرار سوبهنوک پيکان این قيام  ×با کنار هم قرار دادن مجموع زوایا و ابعاد قيام اباعبداهلل 

 دوباره زنده شد و استقرار یافت. |مبارزه با جاهليتی است که پس از رحلت رسول گرامی اسالم 

هجری و قيام  61معاونت پژوهش مؤسسه تخصصی خطابه امير بيان شعبه تهران در بين موضوعاتی که درباره حادثه محرم سال 

ی العظماهللتیآایشان حضرت  عامبه ساحت علمی نائب  و توسل # عصریولمطرح است با استمداد از حضرت  ×سيدالشهدا 

شناسی و جامعه ×پاسخگوی سؤاالت تاریخی و تحليلی قيام سيدالشهداء  تنهانهموضوعی را برگزیده که  یالعالمدظلهای امام خامنه

 المللی نيز باشد.مردم صدر اسالم باشد بلکه پاسخگوی درد جامعه امروز در مقياس ملّی و بين

انتخاب شد و بعد از مطالعه حول « آفتاب در مصاف»وضوع جاهليت اولی و جاهليت مدرن بر اساس فرمایشات معظم له در کتاب م

این موضوع، کار نگارش این کتاب آغاز گردید. تبيين جاهليت اولی و جاهليت مدرن و ارتباط این دو مقوله با یکدیگر از دشوارترین 

فهم و منطبق زیرا اطالعات به نحوی باید در اختيار عموم قرار گيرد که قابل؛ پژوهش قرار داشتمسائلی بود که پيش روی گروه 

 با مسلمات و مقبوالت جامعه باشد.

از طرفی در شرایط کنونی جامعه که جاهليت مدرن دستگاه استکبار جهانی، در مصاف انقالب اسالمی ایران وارد عرصه جنگ 

                                                      
 .144آیه  عمرانآلسوره  1



 11                                                                                                                                                                                                                                 مقدمه  

 

 

های مسئولين کشور، فشارهای شدید اقتصادی وضعيت نامناسبی را برای اقتصادی شده است و درنتيجه این جنگ نابرابر و کوتاهی

معيشت مردم درست کرده است، بهترین راه برای همراهی با مردم و اصالح وضعيت نابسامان جامعه، مطالبه گری از مسئولين در 

 :فرماینددرباره ضرورت آن می العالیمدظلهمقام معظم رهبری ای است همگانی که ه گری وظيفهباشد. مطالبهای محرم میسخنرانی

های خودشان پاسخگو هستند و باید جواب دهند. مصونيت آهنين ندارد همه در مقابل قانون و مسئوليت کسهيچمن  از نظر»

ی بزرگ خودشان در مقابل ملت باشند و روح پرسش و هاهميشه این ملت نياز دارد به اینکه مسئوالن او پاسخگوی مسئوليت

 .1«در مردم وجود داشته باشد گری مطالبه

یک پویش مطالبه . «مندندمردم گله»لذا سعی شده است در این مجموعه بر اساس این جمله مقام معظم رهبری که فرمودند: 

فرمایش مقام معظم رهبری آن است که تمام سخنرانان  که البته الزمه تحقق این گری سالم و انقالبی از مسئولين طراحی شود؛

بندی پردازد را دقيقاً با همان جملهمندی مردم میهای مشترک درباره گلهجمالت این بخش از هر جلسه سخنرانی را که با عبارت

 ،مندند_گله_مردم#ویش های مجازی با عنوان پبر منابر سخنرانی تکرار نمایند و کليپ آن قسمت از سخنرانی خود را در شبکه

 منتشر نمایند.

عالوه بر این در تدوین و نگارش جلسات سعی بر این بود که مباحث بيشتر ناظر به جنبه جهانی مسائل باشد، در عين حال از 

خانوادگی در بحث قرار دهيم. از دیگر -یی را با رویکرد تربيتیهااميپمسائل فردی نيز غافل نبودیم و تالش کردیم در هر جلسه 

مخاطب »و همچنين ارجاعات تاریخی با زبانی روان و متناسب با  هاليتحلنکات مدنظر گروه پژوهشی این بود که مطالب و 

 ارائه شود.« مسجدی و هيئتی

 طرح است:در کتاب ذیل سه عنوان م شدهارائهی هابحثالزم به ذکر است که کليت 

 چيستی -1

 و امتداد آنها. ارتباط نيهمچن چيستی جاهليت صدر اسالم و جاهليت مدرن،

 چرائی -2
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 دستگاه قدرت با چه ابزاری مردم را دوباره زیر سلطه جاهليت دوم قرار داد؟

 چگونگی:-3

 نشدند.چگونه با جاهليت مبارزه کردند و مبتال به آن  ×در بين تمام مردم آن عصر، انصار الحسين

 این دو کتاب شکل گرفت: بر اساسدر این مجموعه  مورداستفادهرئوس کلی مطالب  نيچنهم

 جواد سليمانی نيوالمسلماالسالماثر حجت، 1ی تا عصر عاشوراعصر جاهلکتاب تاریخ تحليلی اسالم از 

 محمدصادق حيدری نيوالمسلماالسالمتحجاثر  2جاهليت مدرن در برابرکتاب قيام حسينی در برابر جاهليت اولی و قيام خمينی 

امکان از  در صورتدر اثر پيش رو  شدهمطرحعزیز این است که برای تسلط بيشتر بر موضوعات  توصيه ما به طالب و خطبای

 مطالعه دو کتاب مذکور غفلت ننمایند.

 این کتاب یاری نمودند تقدیر و تشکر ویژه داشته باشيم، فيتألدر اینجا الزم است از همه عزیزانی که ما را در 

 مدیر توليد:

 حميدرضا بيگدلو، معاون پژوهش مؤسسه امير بيان تهران االسالمحجت

 و چينش: نیتدو ی،روش ناظر محتوایی،

 مدیر موسسه امير بيان شعبه تهران پوری وکيلمحمدتق االسالمحجت

 موسسه امير بيان قممعاون پژوهش  محمد جنتی االسالمحجت

 مهدی یعقوبی جانشين معاون پژوهش مؤسسه امير بيان تهران االسالمحجت

 دستيار توليد:

 االسالم مرتضی بردبارحجت

 اسالم آقایان:کارگروه پژوهشی شعبه تهران حجج

 
                                                      

 .موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی  انتشارات 1

 سفير صادق. انتشارات 2



 13                                                                                                                                                                                                                                 مقدمه  

 

 

 احسان حسين محمدی راد، محمد یادسائی، رضا حاجی آقا خيابانی، محمد معينی، مرتضی ژاله چين، اهللروحمجتبی اسکندری، 

 فخار.

 :انیآقا اسالم،کارگروه پژوهشی شعبه قم، حجج

 ی گرزین.عباسعل موسوی، احمد ديس زندوکيلی، رضا ی یاوری،محمدمهد

 تهيه و تنظيم ذکر مصيبت:

 معاون پژوهش مؤسسه امير بيان تهران نيجانش مهدی یعقوبی، االسالمحجت

بدیهی است نقاط قوت و ضعف این کتاب از نگاه تيزبين خوانندگان محترم پوشيده نيست و اثر دارای ایراداتی است. اميدواریم ما 

 نگذارید. بهرهیبرا از نقد دلسوزانه خود 

 اميد است ان شاء اهلل این اثر ناچيز مورد رضایت موال و آقایمان حضرت حجت ارواحنا فداه قرار گيرد.

 1ليس لالنسان الّا ما سعی         سعی است نی با ادعا کار با

 معاونت پژوهش مؤسسه تخصصی خطابه امير بيان

 شعبه تهران 

1397 مردادماه

                                                      
 .39النجم : 1 



 

 

 
 
 

 پیشگفتار
 

و انواع آن، شش فراز از بيانات رهبر معظم  "جاهليت"به ضرورت آشنایی هر چه بيشتر سخنرانان محترم با مفهوم  با توجه
 نمایيم:انقالب اسالمی را در تعریف و بيان اهميت مقابله با جاهليت تقدیم می

 جاهليت یعنی حاکميت نيروی شهوت و غضب انسانی بر محيط زندگی -1
آمد. جاهليت در ادبيات اسالمی، دوران قبل از طلوع نبوّت پيامبر مکرّم است. نباید تصوّر کرد « جاهليت»با  بعثت برای مقابله

نقاط بود؛ نه، آن جاهليت عموميت داشت؛ ایرانِ آن روز  مکه و حجاز و بقيّه یهاالعرب و عربکه این جاهليت، مخصوص جزیرة
این جاهليت  با همه م غرق در جاهليت بود؛ اسالم و بعثت پيامبر برای مقابلههم غرق در جاهليت بود، امپراتوری رومِ آن روز ه

تری دارد؛ پدید آمد. جاهليت فقط به معنای فقدان علم نيست؛ در تعبيرات اسالمی و در ادبيات اسالمی، جاهليت معنای بسيار وسيع
سيع عبارت است از غلبه و حاکميت نيروی شهوت و بخشی از جاهليت، فقدان علم و نداشتن علم است امّا جاهليت به معنای و

جاهليت یعنی جوامع انسانی، تحت تأثير تمایالت شهوی و غضبیِ عمدتاً  .جاهليت شودیغضب انسانی بر محيط زندگی؛ این م
 .جاهليت شودیحاکم بشود؛ این م لیفرمانروایان خود به شکلی دربياید که فضائل در آن گم بشود و رذا

سيعی از گمراهی در زندگی مردم جاهلی وجود داشت: از یک طرف مهارگسيختگیِ شهوات نفسانی، شهوات جنسی و یک عرصه
ای غرق در جور بود؛ به شکل مهارگسيختههم همين هاطيمح العرب را نگاه کنيد؛ بقيّهحاال شما همين محيط جزیرة -و امثال آن 

های تابع شهوت خود، در مقام قساوت و و از آن طرف، همين انسان - کردیرانی م، شهوتتوانستیشهوات بودند و هرکسی م
َن يَقد َخِسَر الَّذ؛ کشتندی، یعنی کودکان خودشان را مرفتندیکه قابل تصوّر است م یریزی، باز تا نهایت حدومرزویرانگری و خون

؛ این از روی سفاهت است؛ این سفاهت همان 2ِر ِعلميَسَفًها ِبَغ -رساندند کسانی که اوالد خود را به قتل می -1َقَتلوا َاوالَدُهم
! کندیگناه دیگران که هيچ، بر فرزند خود هم ترحّم نمبی که کودک مردم که هيچ، زن و بچه رسدیجاهليت است. قساوت تا اینجا م

مهار قرار ن دو احساس سرکشِ بیوقت محيط زندگی، اسير ایجاهليت. از آن طرف شهوت، از این طرف غضب؛ آن شودیاین م
اسالم آمد این وضعيت را دگرگون کند. البتّه عيناً همين در دربارهای ایرانِ ساسانی هم بود، در دربارهای امپراتوریِ روم  .گيردمی

 م در مقابل همهاسال .های ظالمانه و طاغوتی بود وجود داشتها و دربارها و حکمرانیجاهایی هم که امپراتوری هم بود، در بقيّه

                                                      
 .14٠ :األنعام  5 
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 2.جهان را مخاطب هشدار خود قرار داد؛ این پيام اسالم است همه1 ًرا؛يَن َنذيِللعَلِمزشت قد برافراشت؛  تياین واقع
 فراگيری جاهليت  -2

فرسا طاقتهای که در زمان ظهور اسالم، زندگی مردم را زیر فشار قرار داده بود، جاهليت فراگيری بود. در آن روز، فتنه یتيجاهل
 -به فراخور زمان خودشان  -برای انسان، در همه مناطقی که محيط به منطقه عربستان بود، وجود داشت. علم هم بود، تمدّن هم 

ناشی از قدرت مطلقه هم در آن کشورها وجود داشت؛ اما  یهانتی و تشریفات هم بود، انضباطسلط یهابود، نظم و ترتيب حکومت
آنچه نبود، نور انسانيت و فضيلت بود. آنچه نبود، درست همان چيزی بود که بشر به آن نياز قطعی دارد؛ یعنی محيط فضيلت انسانی، 

شتند، عدالت بود؛ این بود که ضعيف زیرِ دست و پای قوی لگدمال محيط رحم و مروّت و محيط عدالت. آنچه مردمِ آن روز کم دا
نشود؛ این بود که خيراتِ روی زمين در دست یک عدّه از افراد خاص و قدرتمند متمرکز نشود و دیگران از آن محروم بمانند. 

ی روم هم که بود، همين بود؛ منتها دردهای بزرگ بشر اینها بود. زیر نام حکومت ساسانی هم که بود، همين بود؛ زیر نام امپراتور
هر کدام به شکلی. در حجازِ آن روز هم که زندگی بدوی وجود داشت، به شکل دیگری بود. بعثت اسالمی، در مقابل همه اینها 

 |پيغمبر .{3نيان هو اّلا ذکٌر للعالم} :ظهور و طلوع کرد. این بعثت، مخصوص آن مجموعه نبود؛ متعلّق به همه بشر بود

عدالتی و نابسامانیِ بشری، توانست در دیوارهای بی |توانست در مقابل آن واقعيت تلخ بایستد و آن را دگرگون کند. پيغمبر

ترین و دشوارترین ای عميق به وجود آورد؛ بعضی از آنها را فرو ریزد و بعضی از آنها را آماده فرو ریختن کند. پيغمبر سختشکافه
ود داشت. وقتی زشتی و نابسامانی و فساد، مجهز به قدرت و شمشير و اراده و سياست هم بشود، خطر ها را در مقابل خواقعيت

 4.عظيمی برای بشریت است

 خصوصيتِ زندگی جاهلی -3
طور نبود که گاهی یک نفر ظلم کند. بنای نظام جامعه بر خصوصيت جاهليت، نظام ظالمانه بود. ستمگری، عرف رایج بود. این

پول بود، زورگوییِ ارباب به برده ض و زورگوییِ قوی به ضعيف بود، زورگوییِ مرد به زن بود، زورگوییِ ثروتمند به بیظلم و تبعي
کردند. زور اندر زور بود. یکسره، زندگی سالطين و صاحبان قدرت را قبول می یهایینوبه خودشان زورگوها بهبود. باز همان ارباب

طور باشد، جاهلی است. اسالم نقطه مقابل آن بود. این، خصوصيتِ زندگی جاهلی است. هر جا اینمردم ظلم و تبعيض و زورگویی 
                                                      

 َتَباَرَك الَِّذي َنزََّل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْلَعاَلِميَن َنِذيًرا. 1الفرقان: 1 

 .26/٠2/1394 اى اسالمىبيانات در دیدار مسئوالن نظام و سفراى کشوره 2 

 .27التکویر  3
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 1.را آورد. استقرار عدل را آورد

 حاکميت جاهليت -4
، منابع آنها غارت شوندیبسياری در سطح جهان در زیر چکمه استعمار لِه م یهابينيد ملّتوقتی جاهليت حاکم شد، شما می

ها عقب ها سال عقب افتادند، بعضی قرناستعمارزده، بعضی ده یهاافتند. ملّتها عقب می، سالشوندیخودِ آنها تحقير م، شودیم
 .افتادند

ها بر هند تسلّط پيدا بکنند، هند یک تمدّن پيشرفته، نسبت به آن که قبل از آنکه انگليس دیگوینِهرو در خاطرات خودش م
ها وارد شدند، حاکميت آن کشور بزرگ و پهناور را شرفته داشت، محصوالت پيشرفته داشت؛ انگليسزمان، داشت؛ حتّی صنعت پي

به دست گرفتند و آن را به عقب برگرداندند، برای اینکه خودشان رشد کنند. دولت کوچک و دورافتاده انگليس بر اثر غارت منابع 
سياه نشاندند. این استعمار است، این حاکميت شهوت و غضب  یک کشور بزرگی مثل هند به قدرت رسيد؛ آن کشور را به خاک

 .است
به راه افتاده است؛ همه  یها جنگ محل، دَهشودیو نوشته م شودیطوری که گفته مالملل اوّل و دوّم، آنبين یهااز بعد از جنگ

مال آفریقا چه خبر است! چه کسی این به دست قدرتمندان. امروز شما نگاه کنيد، در همين منطقه غرب آسيا چه خبر است، در ش
های شریر و فاسد سالح رساند، امکانات داد، آنها را تشویق کرد برای اینکه کشورهایی ها را به راه انداخت؟ چه کسی به انسانجنگ

 .نیهای کشورها را ویران کنند، نابود کنند؟ شيطان یعنی ارا دچار فتنه کنند، زیرساخت
جوری است؛ این 2.{ا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدوًّا َشَياِطيَن اْلِإْنِس َواْلِجنِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًراَوَكَذِلَك َجَعْلَن }
 تی، وضع بشرشوندیکه غالب محاکم دنيا وقتی یهاانیآورند؛ بر جر، سيستم به وجود میدهندیدست هم مبهکه دست هاطانيش
 3.ديکنیاین وضعی که امروز شما مشاهده م شودیم

 تجهيز به علم؛ وجه تمایز جاهليت اولی و مدرن -6
جاهليت، امروز هم در دنيا وجود دارد؛ ما باید چشممان را باز کنيم و جاهليت را بشناسيم؛ امروز هم عيناً همين معنا وجود دارد؛ 

را،  یبازجنساست؛ ميگویيم چرا هم« تمایل»رانی در دنيای غرب هوتمنطق. امروز منطق شمهار، بیحساب، بیرانیِ بیشهوت
رانی که در عرصه شهوت هاني؟ ميگویند خب، این یک تمایل بشری است؛ این منطقشان است! همديکنیرا ترویج م ییگراجنسهم

، نوبت روندیو پيش م کنندینم و عدم رعایت هيچ خطّ قرمزی در باب شهوات جنسی و شهوات گوناگون بشری ایستادگی و توقّف
، بدون هيچ کشندیها را مگناه، بیکشندیها را م: انسانکندی، همان وضعيت را انسان اینجا هم مشاهده مرسدیبه قساوت که م

است که امروز وجود دارد؛ جاهليت مدرن. فرق این جاهليت با جاهليت  یتي؛ این جاهلدهندیها را مورد سرکوب قرار مجرمی ملّت
این است که امروز جاهليت، مسلّح و مجهّز است به سالح علم، به سالح دانش؛ یعنی علم که مایه رستگاری انسان باید   ،صدر اوّل

                                                      
 .1٠/1٠/1373 بيانات در دیدار کارگزاران نظام 1 

 .112االنعام : 2 

 .16/٠2/95 در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمیمقام معظم رهبری بيانات   3
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گویند، با ی که امروز به دنيا دارند زور میروزی انسان، برای بدبختی جوامع بشری. آن کسانای شده است برای تيرهباشد، وسيله
شده و فراورده دانش است، ابزارهای های دانش خود است که دارند زور ميگویند؛ این سالحی که دارند ساختهتکيه به فراورده

ست؛ همه آنها در خدمت های علم اکه دارند، ابزارهای عظيم تبليغاتی که دارند، اینها فراورده یتيکه دارند، ابزارهای امن یاطالعات
مواجه است و این را دنيای اسالم باید  یتيهمان شهوت و غضب است. این وضع امروز دنيا است. جامعه اسالمی با یک چنين واقع

 1.احساس کند، باید درک کند
 

 

 

 
  

                                                      
 .26/٠2/94 دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمیدر مقام معظم رهبری بيانات  1
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 مغناطیس عشق حسینياول:جلسه سخنرانيشناسنامه

 ×بيان ظرفيت عظيم و بالقوه عزاداری سيدالشهدا  ماهيت:

 انگیزه سازی:
 روش انگيزه سازی: بهانه گویی، ابهام، اعجاب محتوایی.

 . داستان شيعه شدن سلمان حدادی.2 × . روایت کشتی نجات بودن اباعبداهلل1 نمایه محتواها:

 اقناع اندیشه:
 کنند؟هيئت استفاده حداقلی می توجهی از مخاطبين ازچرا بخش قابل عامل بروز مشکل:

 انداز پتانسيل و ظرفيت و سطوح عالی آن غافل

 جهانی شود. _اجتماعی  _ای:مخاطب متوجه سه سطح عزاداری: فردی هدف اندیشه

 توضيح و تبيين، مقایسه و ترجيح. روش اقناع اندیشه:

فراز زیارت  _ندای امام زمان در کنار کعبه  _آیه قرآن درباره حاکميت حق بر دنيا  _  × جمله دانشمند مسيحی درباره امام حسين  نمایه محتواها:

 .× اربعين درباره نجات بشریت از جهالت توسط امام حسين 

 پرورش احساس:
 کند.با شناخت ظرفيت باالی هيئت سيدالشهدا، احساس اميد و قدرت برای حل مشکالت می آثار و پيامد:

 .× حس اميد و محبت به عظمت جریان عزاداری اباعبداهلل ایجاد  هدف احساسی:

 تصویرسازی، مبالغه، توصيف، مقایسه. روش پرورش احساس:

 آمار برگزاری المپيک و آمار همایش عظيم اربعين. نمایه محتواها:

 رفتارسازی:
 فعال کردن هيئت در عرصه جهانی و نيز در زمينه مشکالت اقتصادی. راهکارها:

 تثبيت و تعالی حریم هيئت با برگزاری جلسات هفتگی و رسيدگی به فقرای محله و انعکاس مشکالت مردم. هدف رفتاری:

 دهی، الگودهی.انگيزه سازی قبل برنامه، برنامه روش رفتارسازی:

به   × رسانی امام حسين دمترسانی شهيد عباسی به فقرا، داستان خنمایه محتواها:جمله حاج قاسم سليمانی درباره حفظ حریم دین، داستان خدمت

 فقرا.
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 مغناطیس عشق حسیني :اول جلسه
 

 

 
دانم اکثر شما از ماه عزای ساالر شهيدان را ببينيم. میبار دیگر این توفيق را به ما عنایت کرد تا الحمدهلل که خداوند متعال یک

ای هستند که از چهل روز قبل برای ورود به ماه محرم چلّه ی عزیز توسل کردید. عدهاهها قبل به عشق حضور در این شبمدت
دهند. عزیزان اگر بگویم قدم اند تا با معرفت بيشتری محرم را درک کنند و رنگ و بوی متفاوتی به عزاداری خود بترک گناه گرفته

خواهم روایتی زیبا به شما هدیه ام. در همين دقایق ابتدایی شب اول ماه محرم میایم اغراق نکردهای از بهشت گذاشتهدر قطعه
 کند:نقل می |کنم، مرحوم سيد هاشم بحرانی در کتاب مدینة المعاجز از قول پيامبر خدا 

 مَکْتُوبُ عَنْ یَمِينِ بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِيّاً، إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنُ عَلِیٍّ فِی السَّمَاوَاتِ، أَعْظَمُ مِمَّا هُوَ فِی الْأَرْضِ وَ اسْمُهُ فَقَالَ النَّبِیُّ: وَ الَّذِی 
 2الْعَرْشِ: إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَ سَفِينَةِ النَّجَاةِ.

 سالمُ علی الحسين  عالم محرم است
 این ذکر عالم است سالمُ علی الحسين                        

                                                      
 .248ص  ،99ج ،بيروت( -بحار األنوار )ط  1

 ق. 1413ایران؛ قم، چاپ: اول،  -، مؤسسة المعارف اإلسالمية جلد 8مدینة معاجز األئمة اإلثنی عشر و دالئل الحجج على البشر، سيد هاشم بن سليمان بحرانى،  2
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 هر کس ز بهترین دَم عالم سؤال کرد
 گویيد این دَم است سالمُ علی الحسين                         

کرد که مطمئنم بسياری داستان و سرگذشت عجيبی راجع به یک وهابی نقل می ×یکی از محبين و شيعيان اباعبداهلل الحسين 

 گفت:از شما با شنيدن این داستان متحير خواهيد شد، ایشان می
کيشانش روی روش تبليغی او وخویش او و همیک فرقه گمراه وهابيت بود. قومرفيقی داشتم که در شهر خود از مبلغان درجه

مند به فرقه وهابيت شده بودند. شدت عالقهاش نيز تحت تأثير تبليغات عالی او بهه بودند. جوانان همشهریای باز کردحساب ویژه
روزی او را مالقات کردم و بحثی اعتقادی و مذهبی بين ما ردّ و بدل شد، نتوانستيم یکدیگر را قانع کنيم. با هم قرار گذاشتيم که 

را قانع کند، طرف مقابل دست از اعتقاد خود بکشد یعنی اگر او توانست منِ شيعه را قانع  هر کدام از ما دو نفر اگر توانست دیگری
ام را دیدم کند، من وهابی شوم و اگر من توانستم او را قانع کنم او دست از وهابيت بردارد و شيعه شود. فردای آن روز رفيق وهابی

قت بر تو روشن شود و وهابی شوی. من هم چند کتاب از اعتقادات شيعه که با چند کتاب نزدم آمد و گفت: اینها را بخوان تا حقي
در اختيارش گذاشتم تا آنها را مطالعه کند. بعد از مدتی که از این داستان گذشت نه او مطالب کتب شيعه را قبول کرد و نه من 

ها سلمان شما که تا اآلن زحمت مطالعه کتابمطالب کتب وهابيت را، به همين دليل پيشنهاد جدیدی به ذهنم رسيد. به او گفتم آقا 
را کشيدی و نشان دادی که انسان پيگير و پرتالشی هستی من یک درخواست دیگر هم از شما دارم که اميدوارم آن را رد نکنی، 

 بيایی. تا این پيشنهاد را شنيد سریع گفت: ×خواهم چند شب همراه من به مجلس عزای اباعبداهلل من از شما می

 ! امکان ندارد.؟تغفر اهلل! من بيایم مجلس شرکاس
 ×بار و فقط برای چند دقيقه در مجلس عزای اباعبداهلل خالصه به هر زحمتی که بود توانستم او را قانع کنم تا فقط برای یک

 حضور پيدا کند و اگر قانع نشد دیگر نه من با او کاری داشته باشم نه او با من.
آوردم.  ×را گرفتم و به هيئت عزای امام حسين  1فيق مبلغ توانمند وهابی، آقای سلمان حدادیسرانجام یک شب دست این ر

 گوید:کنم، این وهابی متعصب سابق میباقی ماجرا را از زبان آقای سلمان حدادی نقل می
هایش گوش نه یک شب و نه چند دقيقه کوتاه بلکه چند شب پای منبر سخنران هيئت که سيد بزرگواری بود نشستم و به حرف

های شيعه آگاه بودم اما تمام مطالعات دادم. من چهار سال کتب ادیان مختلف و مذهب شيعه را مطالعه کرده بودم و نسبت به اندیشه
ای گردم، گمشدهای میين و اندیشه حسين بود. معلوم شد من چهار سال است به دنبال گمشدهمن یک چيز کم داشت و آن امام حس

                                                      
 کرده، فرار نشده، عهيش است، جاسوس :نکهیای مانند عاتیشا در رابطه با استبصار و شيعه شدن آقای سلمان حدادی شایعاتی مطرح بود که همگی دروغ است و در جهت تخریب ایشان صورت گرفت، 1

 ...است و زندان
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 است. ×که نام زیبایش حسين 

کرد انگار در عالم خوان با ذکر السالم عليک یا اباعبداهلل شروع به ذکر مصيبت میگوید: وقتی روضهآقای سلمان حدادی می
کردم. چقدر گریه ریختم و با سوز دل با گمشده خود صحبت میطوالنی فقط اشک می قدر بگویم که مدتیدیگری بودم. همين

 های قلبم را شستشو داد.گویی تمام ناپاکی ×بخش است، اشک بر سيدالشهدا شيرین و لذت ×برای حسين 

خواهی شيعه شوی؟ زودی شيعه شوم، گفت: عجله نکن! خوب فکرهایت را بکن. مطمئنی میبه دوستم گفتم: من قصد دارم به
 گير نشود؟را بخورد و نمک ×شود کسی نمک روضه حسين )به تعبير من( مگر می 1 .گفتم: بله مطمئنم

کسی که وهابی بوده آن هم از نوع  ،عمر عليه شيعه تبليغ کردهبرادران و خواهران عزادار سيدالشهدا، ببينيد کسی که یک 
او را از تاریکی  ×گيرد هدایت حسين در دایره مغناطيس عشق حسينی قرار می ترین دشمن آل اهلل وقتیمتعصبش یعنی دشمن

 دهد. اآلن واقعاً جا دارد این یک بيت را با هم زمزمه کنيم:جهل نجات می
 ات افتاد حسینگذرم تا به در خانه

 ات آباد حسینخانه آباد شدم خانه                               

 
کند، کند. مغناطيس عشق حسينی همه را مجذوب و شيفته خود میگشایی میگشای عالم است. عزای حسين گرهحسين گره

 ...ایدکه از همين شب اول در هيئت حاضرید اسير عشق و محبت بيکران اباعبداهلل شده ×الحمداهلل شما ميهمانان خاص اباعبداهلل 

دانند دانند که خداوند مهربان چه گوهری در قلبشان قرار داده است، نمیاند و هنوز نمید غافلای از این حقيقت ارزشمنمتأسفانه عده
تواند کند. این عشق حسينی هم میتک ماست چه ظرفيتی دارد و چه کارها که نمیکه در دل تک ×این عشق به سيدالشهدا 

 انی را.های بزرگ در مقياس جههای فردی زندگی ما را باز کند هم گرهگره
بيند توجه است؛ زیرا انسان میای از دانشمند مسيحی لبنانی به نام آنتوان بارا برای شما نقل کنم که واقعاً قابلخواهم جملهمی

حسين »رسيده است. آقای آنتوان بارا کسی است که کتابی تحت عنوان  ×یک مسيحی به چه شناخت و اعتقادی از امام حسين 

کند که حقيقتاً وقتی ای جمالتی راجع به مغناطيس عشق حسينی بيان میاو در مصاحبه 2نوشته است.« در اندیشه مسيحيت ×

                                                      
 .1392مرداد  3٠سایت جهان نيوز، چهارشنبه  1

 .www.karbobala.com ×حسين  برگرفته از پایگاه تخصصی امام 2
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 گوید:هایم نسبت به دستگاه سيدالشهدا شرمنده شدم. ایشان میکاریاین جمالت را خواندم خيلی از کم
افراشتيم، ا مسيحيان بود در هر شهری پرچمی به نام او برمیبرای م ×دانيد. اگر حسين را نمی ×شما شيعيان قدر حسين » 

 «کردیم.کردیم و تمام مردمان عالم را به مسيحيت دعوت میای از زمين برپا میعَلَم و بيرق او و یادبودش را در هر نقطه
پيرامون سيدالشهدا که با عزیزان و سروران گرامی باید این نکته را متذکر شوم که کثرت جمالت و کلمات اندیشمندان جهان 

کند که دنيای مدرن و دنيای غرب و مسيحيت برخالف آید این نکته را ثابت مییک جستجوی ساده در فضای مجازی به دست می
زودی روز دهند، تشنه حقيقت و خواهان شنيدن کالم حق و مرام حسينی هستند. ان شاء اهلل بههایشان نمایش میآنچه در رسانه

 ام حق در دنيا را ببينيم، روزی که خداوند در مورد آن در سوره فتح، صف و توبه فرموده است:حاکميت مر

 1.{ُكلِِّه َو َلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن الدِّينِ  َعَلى َو ِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرهُ  ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدى} 

 ها پيروز گرداند، هر چند مشرکان ناراحت باشند.دین یت و دین حقّ فرستاد تا آن را بر همهاو کسى است که پيامبر خود را با هدا 
شان از این رو را بشناسند زندگی ×ای امام حسينهایی وجود دارند که اگر ذرهداند در تمام این عالم هستی چه انسانخدا می

 زنم تا تمام عالميان آن را بشنوند:بلند فریاد می شود. آری این جمله را در شب اول محرم با صدایبه آن رو می
گونه شد همه عالم شيفته هم جهانی بيندیشد و عمل کند. اگر این ×، جهانی است پس باید حسينيه حسين ×حسين 

 شود.می ×اباعبداهلل

ر است. دستگاه حسينی ای دارد که حتی در ظهور حضرت حجت روحی فداه نيز اثرگذاچنان جذبهسازی حسين آندستگاه انسان
به انسان حياتی دوباره  ×بلعد و مانند نَفَس قدسی عيسی مسيح مارهای جهل و خرافه را می ×مانند عصای حضرت موسی 

وسيله اباعبداهلل معرفی بخشد تا جایی که سرور ما حجة ابن الحسن عج نيز هنگام ظهور پرچم اباعبداهلل به دست دارد و خود را بهمی
 د.نماینمی

نویسد: می 233جلد دوم صفحه  2"اِلزام الناصب فی اثبات الحجة الغائب"در کتاب اهلل حاج شيخ علی حائری یزدیمرحوم آیت

دهد که این جمالت سوز سر میایستد، پنج ندای جانوقتی امام زمان ارواحنا فداه در ایام ظهور کنار خانه کعبه بين رکن و مقام می
 کنند:را همه عالم با پوست و گوشت واستخوان درک می

 امِ وَ یُنَادِی بنداءات خَمْسَةً:قَامَ بَيْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَ  #إِذَا ظَهَرَ الْقَائِمِ

                                                      
 .33سوره توبه، آیه  1

صب فی إثْبات الْحُجّة الغائب 2 شرح احوال امام مهد ق( کتابی کالمی1333متوفای ) العابدین یزدی حائریاثر علی بن زین #إلْزامُ النّا ضرت با دالیل عقلی و احادیث  #یدر  و اثبات وجود آن ح

 .پرداخته است او و رویدادهای پس از ظهور آن حضرت، عالئم ظهور و عام و کبری، نایبان خاصّ عالوه بر فضایل ائمه دوازده گانه، به شرح غيبت صغریاست. مؤلف در این کتاب  متواتر
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 .1... الثَّالِثُ: أَلَا یَا أَهْلَ الْعَالِمُ إِنَّ جَدِّیَ الْحُسَيْنِ قَتَلُوهُ عَطْشَانُ 
خوبی فهميد که حضرت حجت زمانی توان بهکنند، میمعرفی می ×از اینکه حضرت در هنگام ظهور خود را با نام امام حسين 

های ترین زمينهیکی از مهم ×شدن امام حسين آشنا شده باشند، این یعنی جهانی ×الم با امام حسين کنند که همه عظهور می

 به دنيا باشند. ×، باید به فکر معرفی امام حسين #. منتظران واقعی امام زمان2مقدمه سازی برای ظهور حضرت است
ها نجات داد و تمام بشریت را به سعادت رسانيد. لذا توان تمام دنيا را از پليدی جهل و اسارت اندیشهمی ×عزیزان با حسين 

گونه بيان رمز شهادت حضرت سيدالشهدا را این ×در زیارت اربعين سيدالشهدا  ×وجود نازنين و سراسر برکت صادق آل محمد 

 فرمایند:می
 3 عِبادَکَ مِنَ الجِهالَةِ وَ حَيرَةِ الضَّاللَةِ.وَ بَذَلَ مُهجَتَه فيکَ لِيَستَنقِذَ

آخرین قطره خون قلب خود را در راه حضرت حق بذل کرد تا بندگان خدا را تا روز قيامت از تاریکی جهالت و گمراهی  ×حسين 

 و سرگردانی نجات دهد.

، باید تکميل سير #اولين گام ما برای یاری دستگاه سيدالشهدا و پيوند این دستگاه باعظمت به انقالب جهانی حضرت مهدی 

شاید کسی سؤال کند مگر در عزاداری هم سير، روش و سطحی وجود دارد؟ باید در جواب  .عزاداری حسينی و ارتقاء سطح آن باشد
 کنم:در دوران غيبت سه سطح وجود دارد که خدمت شما عزیزان عرض می ×بگویيم بله. برای عزاداری اباعبداهلل 

 . سطح فردی 1
کردند، حاجت پرداختند، نذر میبه عزاداری می ^يت بها جنبه فردی داشت و مردم با ارادت خود به اهلدر این سطح، عزاداری

ها در حد برآورده کردن حاجات شخصی بود، البته همين سطح نيز مطلوب گرفتند؛ یعنی دید مردم نسبت به عزاداری و هيئتمی
 است.

                                                      
 ق. 1422بيروت، چاپ: اول،  -، مؤسسة األعلمى جلد 2إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب عجّل اهلل تعالى فرجه الشریف،  1

 :دهندیو پنج ندا سر م ستندیایرکن و مقام م ينماب کندیه قائم آل محمد ظهور مک یزمان

صام المنتقم، الثالث: أال یا أهل العالم أنا اإلمام القائم، الثانی: أال یا أهل العالم األول: أال یا أهل صم شان، الرابع: أال یا أهل العالم أنا ال سين قتلوه عط سين إ العالم إن جدّی الح طرحوه  ×نّ جدّی الح

 سحقوه عدوانا. ×إنّ جدّی الحسين  العالم عریانا، الخامس: أال یا أهل

سئله   2 سينی چقدر مهم  قدرآناین م ست. ببينيد عظمت و ظرفيت مجالس عزای ح شورا معرفی گردیده ا ضی روایات روز عا ضرت در بع ست که حتی روز ظهور ح ست. لذا هرچقدر در اتيو حمهم ا ی ا

 .میانمودهبه فرج امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه، بيشتر کمک  میينمادستگاه حسينی بيشتر تالش 

 ، شيخ عباس قمی، زیارت اربعين.الجنانحيمفات 3
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 ی. سطح اجتماعی و مبارزات2
ای پيشرفته شدند و ر محرم و صفر تبدیل به نسخهها دعزاداری با شروع مبارزات مردم عليه رژیم پهلوی توسط امام خمينی

 شکل مبارزاتی به خود گرفتند؛ یعنی مردم به غير از در نظر گرفتن حاجات شخصی و فردی در پی از بين بردن حاکمان ظلم برآمدند.
ائماً در حال خواب را بر خود حرام کرده و دنقل شده است که در ایام محرم و شروع نهضت انقالب اسالمی، مرحوم امام

کردند که از ظرفيت عاشورا و دستگاه عظيم عزاداری های مطرح شهرها بودند و تأکيد مینگاری به ائمه جماعات و منبرینامه
کارگيرند. کسانی مانند مرحوم شهيد طيب حاج استفاده کنند و در جهت مبارزه با جاهليت نهایت تالش خود را به ×سيدالشهدا 

 ضرغام و... از نتایج مبارک این سطح از عزاداری هستند. رضایی، شهيد شاهرخ
 . سطح جهانی و حکومتی3

در این سطح مردم به غير از در نظر گرفتن حاجات شخصی و فردی و به غير از مبارزه و سرنگونی حاکمان ظلم، در پی استقرار 
دوستان عالم و مجذوبان مغناطيس باید همه حسين حاکميت عدل و عدالت هستند. در این سطح که ان شاء اهلل در زمان حاضر باشد

سازی حاکميت انسان کامل یعنی وجود نازنين حضرت عشق حسينی از سطح فردی و اجتماعی باالتر رفته و به فکر آماده

ز هجری ایستاد و بشریت را ا 61طور که سيدالشهدا در مقابل حاکميت جاهليت در سال بر زمين باشند، چون همان #عصرولی

نيز این ظرفيت عظيم را دارد که در دنيای امروز جهان را از زیر یوغ حاکميت  ×آن جاهليت نجات داد، دستگاه عزاداری سيدالشهدا

 ×های گرفتار در این جاهليت را، به منتظرانی مشتاق تبدیل نماید. دستگاه عزای اباعبداهلل جاهليت مدرن نجات دهد و انسان

 های عظيم در مقياس جهانی در برابر جاهليت دنيای امروز باشد.پایگاهی برای جریان سازی تواندظرفيتی دارد که می

 
ها های عظمت جریان مغناطيس عشق حسينی به این است که در طول تاریخ خودجوش بوده است و ارگانترین جلوهیکی از مهم

های بزرگ دنيایی وابسته به ارگان و مانند جریان ×اند، یعنی هيئت امام حسين و نهادهای دولتی و عمومی آن را ایجاد نکرده

 شخص خاصی نيست.
يای امروز بيندازید و ببينيد که تمدن غرب چطور با خرج کردن ميلياردها دالر رویدادهایی را تبدیل به یک عزیزان نگاهی به دن

گردد. ای از عالم یک رویداد ورزشی به نام المپيک یا جام جهانی برگزار میبار در گوشهکند. هر چند سال یکجریان جهانی می
 ه و اختتاميه با شکوه و عظمت هر چه بيشتر برگزار گردد.شود تا مراسم افتتاحيها دالر خرج میميليون
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شود تا توجه بود. ببينيد چقدر پول خرج میکردم که بسيار قابلآمار هزینه ميزبانی المپيک را مطالعه می 1در یک سایت خبری
 زبانی از این قرار است:های ميآمار هزینه 2٠16تا  2٠٠٠المللی برگزار شود، از المپيک یک رویداد ورزشی در مقياس بين

 .ميليارد دالر 15لندن  2٠12ميليارد دالر،  7پکن  2٠٠8ميليارد دالر،  3آتن  2٠٠4ميليارد دالر،  5سيدنی  2٠٠٠
که یک جریان خودجوش است و  ×های هنگفت را مقایسه کنيد با جریان سازی عاشورا، جریان امام حسين شما این هزینه

شود ریزی کشورها اداره میهای دنيایی با مدیریت و برنامهشود. جریانتدبير حضرات معصومين اداره می بدون متوليان دنيایی که با
 جوشد.از دل مردم می ×اما جریان امام حسين

 کنند.خرج می ×کنند، اینجا فقرا از نان خود برای حسين آنجا ثروتمندان دنيا از مال خود خرج می

کنند تا یک ماه یا یک هفته جریانی جهانی بسازند، اینجا شيعيان تحت هدایت الهی در طول سال میها دالر خرج آنجا ميليون
 کنند.جریان حسينی را زنده می

 شما تاریخ روز عاشورا را ببينيد، این جنگ نابرابر قبل از ظهر آغاز شد و بعدازظهر به پایان رسيد. مردم سرتاسر عالم؛
 سال، نه صدسال، بلکه هزار سال؛ نه یک روز، نه یک سال، نه ده

 ها نفر؛نه یک نفر، نه ده نفر، نه صد نفر، نه هزار نفر، بلکه ميليون
 جای این کره خاکینه یک مکان، نه صد مکان، نه هزار مکان، بلکه در جای

 کنند،عزاداری می ×برای مظلوميت اباعبداهلل الحسين

 به شهادت رسيده است! ×همين دیروز امام حسين کنند که گوییسال گریه می 14٠٠و به نحوی بعد 

های مختلف حول محور مغناطيس عشق ميليون نفر را از مليت 2٠قدر ظرفيت دارد که ساالنه بيش از عزای ساالر شهيدان آن
الً بگوید اگر ميليونی است که مث 2٠کند. آیا نهادی متولی برگزاری این گردهمایی الحرمين گرد هم جمع میحسينی در خيابان بين

 شود؟من نباشم این جریان متوقف می
شود. ببينيد جاذبه سيدالشهدا ميليون وعده غذایی در این راهپيمایی طبخ می 2٠٠خير. هر ساله در ایام اربعين حسينی بيش از 

ای از آن ... اما عدهای نوشيدنی و آب، وای جای استراحت، عدهکنند، عدهغذا نذر می ×ای برای امام حسين کند، عدهچه می

توانيم غذا و آب و جای استراحت برای زوار سيدالشهدا نذر کنيم، گویند حاال که ما نمیریا نذر عجيبی دارند؛ میعاشقان بی
ز هایشان را تمييکنيم کفشهای زوار را بشویيم، نذر میکنيم لباسخواهيم نوکری و غالمی زائران را بر عهده بگيریم، ما نذر میمی

 کنيم.زده و خسته زوار را با افتخار بشویيم. خاک قدم زائران را توتيای چشمانمان میکنيم پاهای تاولکنيم، نذر می
                                                      

 پایگاه خبری ایران. 1
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ما باید مانند هيئت و عزای حسينی جریان سازی کنيم. ما باید مراقب حرم و حریم دین باشيم، اجازه بدهيد جمالتی را از سردار 

 1کردنددر مجلسی برای روحانيون و فضالی حوزه علميه سخنرانی می را که م سليمانی حفظه اهللرشيد و محبوب انقالب حاج قاس
 پرسيدند:از طالب سؤال زیبایی را مطرح کرده و  ایشان برای شما نقل نمایم.

 کنيد؟مأمور حفظ پلی باشيد چطور از پل مراقبت می اگر شما عزیزان
به من قاسم سليمانی بگویند از این اما اگر ؛ کسی از آن عبور نکند و به آن آسيبی وارد نکند تانشينيم وسط پل شاید بگویيد می

گمارم تا از حریم پل مراقبت کنند. اگر از حریم پل تيرانداز را در ابتدا و انتها و اطراف پل میپل مراقبت کن، چند سرباز و تک
 از حریم دین مراقبت کنيم تا اصل دین حفظ شود.شود، عزیزان ما باید مراقبت کنند اصل پل هم حفظ می

عنوان گویم، هيئتی و مسجدی باید از حریم هيئت و مسجد بهحاال بنده نيز به شما برادران و خواهران هيئتی و مسجدی می
 2:حسينيه جهانی جانانه دفاع کند. پيشنهاد حقير به شما برادران دو نکته است

ادرسازی و جریان سازی به این است که هيئت و این عزاداری را تثبيت کنيم یعنی فقط حفظ حریم هيئت و مسجد برای ک -1
بيت و کسب فيض از منابر در همين دهه محرم هيئت برقرار نباشد بلکه در طول سال این چراغ روشن باشد و از ذکر مصائب اهل

 ×و تربيت منتظران ظهور حضرت حجت  حسينی غفلت نکنيم، تثبيت و دوام سنگر حسينی یک قدم مهم برای جهل زدایی

اندازی سایت هيئت، برگزاری جلسات مسائل روز است. باید این هيئت و مسجد خودش را در اندازه جهانی تعریف کند. مثالً راه
ین هيئت را تواند امسلمانان دیگر کشورها و صدها فعاليت دیگر که میکشور و دنيا، فعاليت هيئت در اربعين، ارتباط گرفتن با تازه

 وسيله کشتی نجات حسينی باشند.های امروز ما باید به فکر نجات دادن مردم دنيا بهدر ميدان جهانی مطرح کند. هيئت
حریم هيئت و مسجد شما فقط این مکانی که اآلن در آن حضور دارید نيست بلکه حریم شما محله شما است. ما باید جریان  -2

مان شروع کنيم مثالً با رفقای هيئتی و مسجدی در رفع فقر و محروميت محله خودمان از محله منتظر سازی و جاهليت زدایی را
 خصوص در مورد یتيمان، تالش کنيم.به

زیست بود شغل او مکانيکی بود و با اینکه گوید: همسرم بسيار سادههمسر شهيد مدافع حرم رضا عباسی در توصيف ایشان می

                                                      
 .1396سال سخنرانی سردار قاسم سليمانی در بين روحانيون و ائمه جماعات استان تهران در  1

 .دیينمایک مورد یا هر دو مورد را بيان  ديتوانیم. با توجه به زمان جلسه 2
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 1بخشيد.کرد و نيمی دیگر را به نيازمندان میکرد. نيمی از آن را خرج منزل میرا نصف میاش کم بود آن درآمد روزانه

های یتيم این بزرگواران هستند. هر وقت این کار شروع شود خوب است و اصالً هم ویژه بچهالگوی ما برای کمک به فقرا و به
مثال در ایام عنوانها شروع کرد، بهتوان در همين شباصالً میدیر نيست. از هر جا و با هر کيفيتی شروع شود پسندیده است، 

های یتيم عدد اضافی و اختصاصی برای فقرا و بچه 2٠شود عدد غذا طبخ می 2٠٠محرم و صفر قرار بگذاریم اگر فرضاً برای هيئت 
و از مردم سراغ سخاوتمندترین اهل در کتاب شریف مستدرک الوسائل نقل شده مردی نيازمند وارد مدینه شد  2کنار گذاشته شود.

راهنمایی کردند. پيرمرد نيازمند در زد و متوجه شد که حضرت مشغول  ×سوی منزل آقا امام حسين مدینه را گرفت. مردم او را به
در به قنبر گفت:  ×شعری سرود و از ایشان طلب حاجت کرد. امام  ×نماز هستند. پيرمرد در وصف امام حسين و اميرالمؤمنين 

ها برای مستحق منزل چقدر پول موجود است؟ قنبر گفت: چهار هزار دینار مانده که سهم اهل منزل است. حضرت فرمود: این پول
طوری که دیده نشود به پيرمرد داد و شعری سرود که ای ریخت و از الی در بهاست. حضرت مبلغ را از قنبر گرفت و در کيسه

غ بود. پيرمرد وقتی پول را گرفت شروع به گریه کرد. امام فرمود: به خاطر کم بودنش گریه مضمونش عذرخواهی از کم بودن مبل
 3کنی؟ پيرمرد گفت: نه! در این فکرم که این همه جود و کرم حيف است اسير و طعمه خاک شود.می

خواهد اسم خودش را هيئت اباعبداهلل بگذارد؟ پيشنهاد های امروز مستضعفين گریه نکند، چطور میکه برای فقر و گرفتاری هيئتی
ها ها این است که برای دفاع از مظلومين این جامعه حرکتی هيئتی انجام دهيد. بياید با هم در این شبها برای همه هيئتیما طلبه

کنند، سری بزنيم و وضعيت بد زندگی این عزیزان که زیر فشار مشکالت ر سطوح پایين این جامعه زندگی میبه منزل افرادی که د
های ما بلندگوی مشکالت مردم روند به گوش مسئولين شهر و استان و کشور برسانيم. باید هيئتاقتصادی امروز دارند از بين می

 که: 4مندند_گله_مردم#چراکه بشوند. 
 ای ميلياردی زندگی کنند.نبود که برخی از مردم سقفی روی سر نداشته باشند، ولی برخی از وزرا در خانهقرار ما این 

 توجه باشند و با اغنياء جامعه دم خور باشند.مسئولين کشور نسبت به زندگی اقشار ضعيف جامعه بیبرخی قرار ما این نبود که 
 تر.روز راحتتر شود و برای اقشار پردرآمد روزبهروز سختروزبه درآمدقرار ما این نبود که زندگی برای اقشار کم

 ها عربده بزنند.قرار ما این نبود که برخی از شدت گرسنگی نتوانند شب راحت و آسوده بخوابند و برخی از شدت شکم پری شب
را در این  ×ایيد سيره اباعبداهلل که بي 5خواهم و علمدار این حرکت خواهم شدعنوان سخنران این هيئت از همه شما میمن به 

توانيم برطرف کنيم؛ و هم این مشکالت را . هم برخی از مشکالتشان را که می"به فریاد مظلومين برسيم"ایام محرم پياده کنيم: 
برپا کرده  تواند ادعا کند حسينيه اباعبداهلل رااز طریق فيلم و عکس و دنيای مجازی به گوش مسئولين برسانيم. امروز هيئتی می

                                                      
 .2/4/1395مصاحبه با خبرگزاری تسنيم   1

 .23٠، ص 12. مستدرک الوسائل، ج ءغَيْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ | الصَّدُوقُ فِی الْهِدَایَةِ، عَنِ النَّبِیِّ 2

 .237، ص 7مستدرک الوسائل، ج  3

 منعکس نمایند."مندندمردم گله"های مجازی تحت عنوان پویش ها بر منابر بخوانند و کليپ این قسمت را در شبکهاین جمالت را همه سخنرانان با همين عبارت 4

 ی حل مشکالت اقتصادی امروز جامعه است سخنران خود باید محور این حرکت شود و از نيروهای مخلص برای تحقق آن کمک بگيرد.راهکارها نیترمهمبرای تحقق این امر که یکی از  5
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است که مسئولين شهر را به اینجا دعوت کند و مشکالت سطوح پایين جامعه را با آنها در ميان بگذارد و از آنها برای برطرف کردن 
 بود. ×این مشکالت مطالبه نماید. چون رسيدگی به فقرا و ایتام سيره اباعبداهلل 

 
نيز آگاهيد، امشب شب اول محرم و شب منتسب به سفير عشق کاروان طور که شما عزیزان، خواهران و عزاداران حسينی، همان

 حسينی، وجود نازنين و مظلوم حضرت مسلم بن عقيل است.
اى »رفتند، فرزدق، شاعر معروف را دیدند. فرزدق سالم کرد و گفت: سوی کوفه میبه ×نقل شده است که وقتی سيدالشهدا 

اشک از دیدگان « اد کردى با آنکه پسرعمویت مسلم بن عقيل و پيروانش را کشتند؟فرزند رسول خدا! چگونه به مردم کوفه اعتم
 امام جارى شد و فرمود:

 1؛«عَلَيْهِ وَ بَقِىَ ما عَلَيْنارَحِمَ اهللُ مُسْلِماً فَلَقَدْ صارَ اِلى رَوْحِ اهللِ وَ رَیْحانِهِ وَ جَنَّتِهِ وَ رِضْوانِهِ، اَالَ اِنَّهُ قَدْ قَضَى ما »

سوی رَوْح و ریحان و بهشت و رضوان خداوند رهسپار شد، بدانيد او به تکليف خویش عمل کرد داوند مسلم را رحمت کند، او بهخ
 و هنوز تکليف ما باقى مانده است.

آری عاشقان و گریه کنندگان ارباب بی کفن عالم، وقتی در منزلگاه ثعلبيه خبر شهادت مسلم بن عقيل و هانی بن عروه به 
 فرمودند: ×رسيد امام حسين  ×دالشهداسي

 .{ه راجعونياناهلل و انا ال}
 پس از آن:

 جَاءَ الَىَّ فُسْطَاطِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ وَ تَلْطُفَ إِلَيْهَا وَ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهَا أَکْثَرُ مِمَّا کَانَ یَفْعَلُ. 
بود. سيدالشهدا  ×ساله داشت که همراه امام حسيناز سر جایشان بلند به سمت خيمه خانواده مسلم رفتند، مسلم، دختری یازده 

آن دخترک را نوازش و به خود نزدیک و با این دختر خردسال خيلی مهربانانه برخورد کردند، این دختر که انگار متوجه چيزی شده 
 گفت:بود رو به سيدالشهدا کرد و 

 2.×؟ فَبَکَى الْحُسَيْنُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ تتعامل مَعِی مُعَامَلَةُ االیتام هَلْ اسْتُشْهِدَ ابی
 کنم که پدرم به شهادت رسيده است!گونه رفتار کنيد. فکر میقبالً ندیده بودم که با من، این 

 کند، حضرت گریه کرد و فرمود: تا این جمالت را شنيد، نتوانست اشک خود را مخفی ×امام حسين 
                                                      

 .74: ص ش.1348تهران، چاپ: اول،  -ابن طاووس، على بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف / ترجمه فهرى  1

 .297، ص 1ج  ی،زنجان یموسو ین،الدّار يلةوسو  266، ص 1ج  ی،حائر یمحمدمهد ين،السّبط یعالم  2

بنت على و  يهنامش عاتکه و نام مادرش رق ندیگویسللال داشللت. البته برخى م یازدهبود و  × يندر سللفر کربال در کاروان امام حسلل ی. واسللت × یکلثوم دختر امام علدختر مسلللم از ام يدهحم

 .ساله بودهفت
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 1دخترم! از این به بعد من پدر تو هستم ... .
 اینجا بود که صدای مخدرات حرم حسينی بلند شد:

 ن در گوداللهلزار حيف که مثل حسي
 له کند گریه بر تلو خواهر تونبلود تلا ک                         

 گویدسکينله در حلرم از غلربت تو می
 پلای دختلر تولهکنللد پللابله رقيه گریل                        

خصوص دختران مسلم صدا به گریه و نوحه بلند کردند تا این مصيبت برای تسالی دل همسر و فرزندان و به ^بيت اینجا اهل
 تر شود.بر خانواده مسلم آسان

ای را با طبق به خرابه شام جبران کردند، آن زمانی که سر بریده خانواده مسلم هم در دل یک سحر این همدردی خاندان وحی را
 قدر بگویم:زند، فقط همينرا آتش می ÷آوردند، چه سری که گفتن احواالت این سر دل مادرش زهرا 

 بزم عيش و سر ببریده کجا      ضربت چوب و گل چيده کجا
 2زینب و مجلس اغيار کجا             خار کجا، خار کجاخيزران و لب خشکيده کجا گل بی        دیده کجاطعنه و زینب غم 

 

  

                                                      
 ه.ق. 1422 یران،ا -بقم، مؤسسة النشر اإلسالمی، قم  ية، جماعة المدرسين فی الحوزة العلم6٠4، ص 1ج  شيخ عباس قمی، ^اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل  یمنته  1

مقتل مسلم جاء الى فسطاطه فأخذ ابنته و تلطّف  ×و تصاحبهم ليال و نهارا فلمّا بلغ الحسين  ×و جاء فی بعض کتب التواریخ انّه کان لمسلم بنت عمرها ثالث عشرة سنة و کانت مع بنات الحسين 

 إليها و مسح على رأسها اکثر مما کان یفعل، فقالت ابنة مسلم:

 و قال لها: ×؟ فبکى الحسين ل معی معاملة االیتام هل استشهد ابییا ابن رسول اللّه تتعام

 ال تحزنی یا بنيّة ان قتل مسلم فأنا بمنزلة ابيک و أختی بمنزلة أمّک و بناتی بمنزلة أخواتک.

 .على مسلم حزنا شدیدا ×النحيب و حزن الحسين  فصاحت و عال صوتها بالبکاء و بکى أیضا أوالد مسلم و کشفوا رءوسهم و وافقهم أهل البيت فاشتدّ المجلس بالبکاء و

 استاد غالمرضا سازگار.  2
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 اءیوارث رسالت انب × نی: حسجلسه دومشناسنامه 

 برای از بين بردن این جاهليت بوده  × اینکه قيام امام حسين  تبيين مفهوم جاهليت در صدر اسالم و :تيماه

 سازی انگیزه
 ابهام، سؤال: یساز زهيانگ روش

حجت را  با هر عصر و زمان به این دليل بود که خداوند، معجزات هماهنگ  × داستان ابن سکيت و شهادت او، سؤال از امام هادی  محتواها: هینما

 .تمام کرده باشدمردم بر همه 

 اندیشه اقناع
 عدم شناخت جاهليت توسط مردم بروز مشکل: عامل
با جاهليت  برای مبارزه با جاهليت و قيام سيدالشهدا در امتداد مبارزه|مخاطب معنای جاهليت را بداند و متوجه شود بعثت پيامبر ای:اندیشه هدف

 بود.
 توضيح و تبيين، تعامل مصنوعی :شهیاقناع اند روش

 و امتداد مبارزه با جاهليت توسط سيدالشهدا ع مبارزه پيامبر با جاهليت، زیارت وارث وجود دستگاه کفر، تعریف جاهليت، محتواها: هینما

 احساس رورشپ
 رفت از آن )درمان(راه برون )مشکالت امروز( و شناخت شناخت مصادیق جاهليت :امديو پ آثار

 تواند با آن مبارزه نماید.. مخاطب بفهمد در همين روزگار هم جاهليت وجود دارد و اگر کسی بخواهد می2. برانگيختن اميد، 1: یاحساس هدف
 مبالغه، مقایسه تصویرسازی، پرورش احساس: روش

 داستان شهيد ادواردو محتواها: هینما

 رفتارسازی
 انس با ثقلين :راهکارها

 مخاطب با انجام برنامه مورد نظر، راه خروج از جاهليت را بداند. :یرفتار هدف
 الگودهی مثبت فن شکایت کردن، :یرفتارساز روش

 قرآن خواندن امام، قرآن خواندن جمعی در هيئت محتواها: هینما
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 اءیوارث رسالت انب  نیحس :دوم جلسه
 

 
شود، افرادی که گاه عمر خویش را در راه باطل و گاه های مهم و اثرگذاری مواجه میانسان با مطالعه تاریخ با افراد و شخصيت

ابن » جناب یی که عاقبتش ختم به سعادت شد،هاتيشخص. یکی از اندنمودهعمر خود را در مسير رضایت خداوند متعال صرف 
 است.از ادبای شهير و بزرگان شيعه در دوران حکومت عباسيان « سِکّيت
سؤال دور از روزی متوکل را به عهده داشت. متوکل عباسی  تعليم و آموزش فرزندانِ 1ینامعلومبه دليل  نقل تاریخ، ایشان طبق

 :دیگویمو  پرسدیاز او مانتظاری 
یا حسن  دارای درجه و رتبه باالتر و واالتری هستند،پسرانِ من  نظر شما، در رم،جناب ابن سکيت، از شما سؤال بسيار مهمی دا

 ؟طالبیو حسين، دو فرزند علی بن اب
 :ی دادند و با عصبانيت از این سؤال متوکل رو به او کرده و گفتندشکندندان این عالم شجاع شيعه پاسخ

مقامش از فرزندان  ×طالبحتی قنبر، غالم علی بن ابی ه بندهعقيد به حسن و امام حسين که هيچ، امام ی کردی،سؤالعجب 

 باالتر است. تو
در داد  دستورمثل سيلی بر صورت متوکل ملعون فرود آمد. به همين دليل  و چنان محکم بود که مثل پتک بر سر،این جواب 

 2.این وضع فجيع به شهادت برسانند هسکيت را از پشت سر بيرون بکشند و او را بزبان ابنناجوانمردی  کمال
 اماماز  مهم و ارزشمند یک سؤال روزی ×شهيد راه محبت امام حسين شجاع و ،مقاماین عالم عالیعزیزان و عزاداران حسينی 

                                                      
 .تقيه یا اضطرار یا نفوذ در دستگاه حاکمشاید  1

 ..258، ص 2نامه دانشوران ناصری، ج   2



 مدرن تینجات امت از جاهل  نیحس تیمأمور                                                                                                                                                               34 

 

 

 :با این مضمون نقل نموده است 1کافیاین روایت را مرحوم کلينی در کتاب ارزشمند و معتبر اصول  .ديپرس ×هادی

 سؤال کرد: ×وزی از امام هادیابن سکيت ر

شد، مبعوث کرد اما حضرت عيسی را با شفا دادن بيماران و چرا خدای متعال حضرت موسی را با عصایی که به اژدها تبدیل می
 کنند، پس اینمردم را به توحيد دعوت نمی و رسوالن الهی مگر تمام انبياء)کردن و پيامبر اسالم را با قرآن مبعوث نمود؟ زنده

 (برای چيست؟ هامعجزه اختالف
 :فرمایندمیدر پاسخ او چنين مضمونی را بيان  ×حضرت هادی

، بحث اهميت داشتو جامعه فرعونی آن عصر مردم  ای، موضوعی که برنمودندمتعال حضرت موسی را مبعوث  وندزمانی که خدا
خدای متعال برای  بودند به همين دليل سحرها تحت تأثير این همه آن حر.أَهْلِ عَصْرِهِ الس یکان الْغَالِبُ عل: سحر و ساحری بود

عصا مانند معجزه شبيه به سحر  یحضرت موسی را به همراه معجزات ای نداشته باشند،مردم بهانه حجت را بر آنها تمام کند و اینکه
 .بيدار و آگاه شوند آنها یدن شکستبا دبودند، بازها و شعبدهکه مبهوتِ سحر ساحران  تا مردمی نمودو ید بيضاء و... مبعوث 

 طور بوده است؟ممکن است کسی سؤال کند آیا این فقط برای یک پيامبر بوده؟ یا دیگر پيامبران هم معجزاتشان این
در زمانی مبعوث صادق است چرا که ایشان هم نيز  ×حضرت عيسیمطلب در مورد پيامبر خدا  نيهم در پاسخ باید گفت بله؛

 و طب و طبابت بيشترین رونق را بين مردم داشت: گير کرده بودند، مردم را زمينجسمانی های مختلفکه بيماری ندشد
 .«الطِّبِّ یالزَّمَانَاتُ وَ احْتَاجَ النَّاسُ ال هيقَدْ ظَهَرَ ف»

ه همراه ب یشان راا به همين دليل خداوندمردم را داشت. کامل ادعای شفای  و طبابت و پزشکی، طبدر زمان عيسی مسيح 
 کرد.حتی مردگان را نيز زنده می و نفس قدسی عيسی مسيح تا حدی بود کهمعجزاتی شبيه به کار طبيبان مبعوث کرد 

 امبريپ هم صادق است، | مصطفی محمد مرتبتختمی حضرتفرستادن پيامبر همسو با اولویت مردم( در مورد )همين مطلب 

م عرب به اوج خود رسيده و غلبه داشت. اقوا و ادبيات عرب بين به و اشعار جاهلیکه سخنرانی و خط شدنددر زمانی مبعوث  اسالم
 عرب از آوردن و فصحای دیبانتمام ااما نه نظم بود و نه شعر،  به قول اهل ادبيات کهشد به همراه کالمی مبعوث  پيامبر خدا

 شده بودند.عاجز  کالمی مثل آن
 تا اینجا در این یک جمله است: ضمیعراعزیزان و سروران گرامی خالصه 

 تمام کرده باشد.مردم حجت را بر همه  معجزات هماهنگ با هر عصر و زمان به این دليل بود که خداوند

                                                      
 .2٠، حدیث 24کتاب العقل و الجهل، ص   1
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برای رسيدن به « دستگاه قدرت»همواره یک  و دشمنان خدا و پيامبران، جامعه کفردر طول تاریخ بشریت، بزرگان و رؤسای 
ها و طاغوت دور محورخود، مردم را  و مکارانه بانهیفرعوام شعارهای باو  ختندسامیباالترین درجات دنياپرستی و دنياطلبی خود 

یعنی حکومتی که خدا در آن نيست  جامعه مادی و حکومت الحادی توانستندراه میاین  ردند. ازکو مستکبرین جمع می هاپرستپول
و  دستگاه قدرت در اولين قدم مأموریت خود را مبعوث کرد تا هم در مقابل، پيامبران و رسوالن الهیخدای متعال  مایند.ایجاد ن

 آحاد مردم متوجه حق و حقيقت بشوند.، راه و از اینو ضعف آنها را نمایان کنند جامعه کفر را به چالش بکشند 
 گرفتند، باشگاه قدرت کفر در زمان انبياء بودند؛مقابل تمام انبياء موضع میترین گروهی که در در قرآن شاهد هستيم که اصلی

ایستد را باشگاه قدرت کفر معرفی می 5و موسی 4، شعيب3، صالح2، هود1سوره مبارکه اعراف جریانی که در مقابل حضرت نوح
کردند که بتوانند جاهالنه را بر مردم حاکم می نماید. به خاطر اینکه مستکبرین عالم همواره با این دستگاه قدرتشان یک حکومتمی

 دوست 7زر و زور و تزویر هميشه در پی سرگرم کردن مردم هستند. اربابان 6از طریق جاهليت به منافع دنيایی خود دست پيدا کنند.
 دارند مردم هميشه در جاهليت بمانند.

 مفهومی است؟، جاهليت چيست؟ جاهليت به چه معنا و آقاحاجشاید اآلن بپرسيد 
و حتی بسياری از متون روایات ، بلکه جاهليتی که در قرآن و 8معنای اصلی جاهليت نادانی نيست در پاسخ باید عرض کنم،

                                                      
 .6٠سوره اعراف آیه  .َضالٍل ُمبيٍن قاَل اْلَمَلُأ ِمْن َقْوِمِه ِإنَّا َلَنراَك في  1

 .66سوره اعراف آیه َسفاَهٍة َو ِإنَّا َلَنُظنَُّك ِمَن اْلكاِذبيَن.  اْلَمَلُأ الَّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه ِإنَّا َلَنراَك في قاَل  2

 .75سوره اعراف آیه َسٌل ِمْن َربِِّه قاُلوا ِإنَّا ِبما ُأْرِسَل ِبِه ُمْؤِمُنوَن اْلَمَلُأ الَّذيَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِه ِللَّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم َأ َتْعَلُموَن َأنَّ صاِلحًا ُمْر قاَل  3

 .88آیه . سوره اعراف ِملَِّتنا قاَل َأ َو َلْو ُكنَّا كاِرهيَن ْوِمِه َلُنْخِرَجنََّك يا ُشَعْيُب َو الَّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن َقْرَيِتنا َأْو َلَتُعوُدنَّ فياْلَمَلُأ الَّذيَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َق قاَل  4

 .1٠9آیه سوره اعراف  اْلَمَلُأ ِمْن َقْوِم ِفْرَعْوَن ِإنَّ هذا َلساِحٌر َعليٌم. قاَل  5

 ناع اندیشه با توضيح و تبييناق  6

کشد؛ سردمداران کفر را به عجز و حقارت می طورنیدارد و به نجاست خود آلوده شد! خدای متعال ا تبدیل شد، نتوانست خود را نگه در روایت است که وقتی فرعون، عصای موسوی را دید که به اژدها  7

ول و قوه باالتری نيز وجود دارد و نحوه زندگی تمام انبياء عظام این بود که مرکزِ قدرتِ جامعه کفر را هدف قرار بدهند و آن را به چالش بکشند تا از این طریق مردم متوجه شوند که ح تیبنابراین مأمور

 ه کرد.توان بر محور انبياء الهی، یک جامعه ایمانی و یک حيات نورانی را تجربدیگری ممکن است و می

 ی از دستورهای الهی و حدود شرعی، این جاهليت در مقابل منطق و حکمت است.چيسرپ ناروا، تعصبات ی،فساد اخالقی نيست بلکه جاهليت یعنی سوادیبجاهليت در قرآن به معنای نادانی و   8

 ی ولی خدا و انسان کامل.سوبهحرکت  عدم جاهليت یعنی عدم حرکت در مسير رشد،
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زند و حکومت خدا را در امور زندگی یک نوع حالت نفسانی است که از پيروی از هدایت الهی سرباز می» تاریخی بيان شده
 1.«پذیردنمی

با این جاهليت مبارزه کردند؛ جاهليتی که هزاران سال در ميان فرهنگ مردم دنيا  اهللرسولجاهليت است و  این معنای مختصر
وجود داشت و فقط برای جزیره العرب نبود؛ در هند و ایران و روم هم جاهليت حاکم بود؛ جاهليتی که ابزار دستگاه قدرت کفر برای 

 بارزه کرده بودند.تسلط بر مردم بود و تمام پيامبران با آن م
خواهران و برادران حاضر در مجلس، بدانيد بسياری از عادات و رسوم باطلی که در ميان مردم آن زمان وجود داشت، با زحمات 

 فرمایند:می هاتالشدر وصف این  157از بين رفت؛ خداوند متعال در سوره مبارکه اعراف آیه  | امبريپی هایازخودگذشتگو 

.2 

 3.داردجان آنان است برمى خبرى و بدعت را[ که بر دوش عقل وها ]ىِ جهل، بىو بارهاى تکاليف سنگين و زنجيره

 وشود مار از گرده مردم برداشته مییعنی تنها زمانی زنجيرهای کفر و ضاللت و استکبار و استث

محقق خواهد شد که روابط اجتماعی جاهالنه و کفرآميز که بر گردن مردم انداخته شده، شکسته  

 شود و تمام انبياء الهی مأمور به چنين امری بودند.
ند زنجيرهای سنگين، پای عقل و خرد آنها را بسته بود و تشخيص و ی که از طریق دستگاه قدرت کفر ماناجاهالنه ورسومآداب

 انتخاب راه درست را برای مردم سخت کرده بود چه بود؟
 ...، ابتذال اخالقی فراگير، تعصبات قومی و قبيلگیِ باطل و هایقماربازکردن نوزادان، انواع  گوربهزندهی، پرستبت 

توانستند کاری کنند که بسياری از همين مردم جاهل، خداپرست شوند و به بسياری  |رم پيامبر اک برایتان بگویم که قدرنيهم

مزین شوند. مالک برتری که تا قبل از اسالم پول و نَسَب و  ی و ...دارامانتیی، گوراستاز آداب و فضائل اخالقی مثل ایثار، 
رفت اما افسوس و صد د. تا اینجا کارها درست پيش میتبدیل به تقوا و پرهيزگاری ش |قوميت بود، با زحمات پيامبر اکرم 

افسوس که پس از رحلت پيامبر، با منحرف شدن جامعه اسالمی از مسير امامت و والیت، و با غصب خالفت و پراکنده شدن از 

                                                      
و عدم قدرت بر نفس نه صرفًا  یزدگ، شتابیارادگیجاهليت یعنی سفاهت، خشونت، ناهنجاری، ب با تعریف فوق پس :مفهوم جاهليت در قرآن و متون تاریخی 47، شماره 1386تير   معارف مجله  1

 .نادانی و عدم علم

 .157آیه  مبارکه اعراف، سوره  2

 .17٠ص  استاد انصاریان، ترجمه  3
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نند سرطان و سپردن سرنوشت مسلمانان به دست نااهالن، بيماری خطرناک جاهليت ما ^بيت پيامبر و اميرالمومنينحول اهل

 به جامعه بازگشت. ولی این بار با ظاهری دینی و اسالمی و از طریق دستگاه خالفت! مجدداً 
ی اجاهالنههمان تسلط  اولی تيجاهل ،کندیمخداوند متعال در قرآن کریم از این بيماری و مرض جاهلی به جاهليت اولی تعبير 

 سرعتبهرسول خدا آن را از بين برد اما پس از رحلت ایشان جاهليت اخری دوباره و  و است که قبل از بعثت بر مردم حاکم بود
 سوره احزاب به لفظ جاهليت اولی اشاره فرموده است: 33خداوند در آیه  جامعه را فراگرفت.

. مرحوم علی ابن ابراهيم قمی در تفسير ظاهر نشوید 2؛ مانند زنان دوران جاهليت پيشين1{َو ال َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلجاِهِليَِّة اْلُأولى} 

ی جاهليت دیگری زودبهیعنی  3.أَیْ سَيَکُونُ جَاهِلِيَّةٌ أُخْرَىفرمایند: که حضرت می کندیمنقل   ×قمی ذیل این آیه از امام صادق

 پدید خواهد آمد.
دستگاه خالفت بر جامعه حاکم شده بود و امام همانند  لهيوسبهعليه جاهليت دومی بود که  ×دالشهدايسیعنی جریان مبارزه 

 جد بزرگوارشان برای از بين بردن این جاهليت و رهایی مردم قيام کردند.
 :فرمایندکه می ميکنیتوجه م× الشهدا دياین فقرات زیارت وارث خطاب به حضرت سوقتی به 

المُ عَلَيکَ یا وَارِثَ نُوحٍ نَبِی اللَّهِ السَّالمُ عَلَيکَ یا وَارِثَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ السَّالمُ عَلَيکَ السَّالمُ عَلَيکَ یا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ اللَّهِ السَّ»
 «هِبِيبِ اللَّیا وَارِثَ مُوسَى کَلِيمِ اللَّهِ السَّالمُ عَلَيکَ یا وَارِثَ عِيسَى رُوحِ اللَّهِ السَّالمُ عَلَيکَ یا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَ

بوده که در « وراثت الهی» مبارزه با سلطه جاهليت است و این« حرکت انبياء»در ادامه « حرکت حسينی»در واقع که  ميفهمیم
مبارزه با دستگاه قدرت »، ارث سيد الشهدا از پيامبرانالشهدا ارث رسيده است.  ميان انبياء جریان داشته تا اینکه به حضرت سيد

 بود.« بردن سلطه جاهليت نياز بکفر برای 
که من با  گونههمانمعنا کرد که  گونهنیا 4وَ أَنَا مِنْ حُسَيْنٍ  مِنِّی حُسَيْنٌ  فرمایند:شاید بشود این حدیث پيامبر خدا را که می

د مردم هم مانن ×ی مردم عصر سيد الشهداعنی؛ نيز با جاهليت اخری مبارزه خواهد کرد ×جاهليت اولی مبارزه کردم، حسين 

 پيش از بعثت پيامبر خدا دچار جاهليت شدند.

                                                      
 .3٠9، ص 16ج  الميزان فی تفسيرالقرآن، -و الجاهلية األولى الجاهلية قبل البعثة فالمراد الجاهلية القدیمة _ 33آیه  سوره احزاب 1 

 .شدندجا ظاهر مىکه براى خودنمایى با زینت و آرایش و بدون پوشش در همه  2

 أَیْ سَيَکُونُ جَاهِلِيَّةٌ أُخْرَى. قَالَ فِی هَذِهِ الْآیَةِ وَ ال تَبَرَّجْنَ تََبرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى عَنْ أَبِيهِ ×عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّه ِ: 193ص ، 2ج قمی،  ريتفس  3

 ق. 1413قم، چاپ: اول،  -، کنگره شيخ مفيد جلد 2فی معرفة حجج اهلل على العباد، شيخ مفيد،  اإلرشاد  4
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و چرا مردم باز هم دچار  گرفتیم تئنشدانيد تمام مشکالت از کجا و برادران گرامی می خواهران عزیزان و عزاداران اباعبداهلل،

 جاهليت شدند؟
دو  در حدیث ثقلين اهللرسولیی کردند. با توجه به فرمایش اعتنایبچون به کالم خدا که از لسان رسول خدا به آنها رسيده بود 

  توان با جاهليت مبارزه کرد.ثقل و دو یادگار از پيامبر اسالم باقی مانده است که با این دو می

 .1«أَهْلَ بَیْتِي عِتْرَتِي عَزَّ و جَلَّ، وَ تَضِلُّوا: کِتَابَ اللَّهِ  إِنِّي تَارِكٌ فِیكُمْ أَمْرَیْنِ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِمَا لَنْ »

 مبارزه با جاهليت رجوع به عترت و قرآن کریم است. راه
 تلنگری به جامعه جاهل زدند و در این بود که مردم را دوباره متوجه قرآن و عترت نماید، سيد الشهدا ×اوج هنر سيد الشهدا

 × عبداهللیاببرای از بين بردن جاهليت، قرآن بود. قرآنی که  ×عبداهللیابیکی از ابزارهای مهم  مردم را از خواب بيدار کردند.

 2برای تالوتش از دشمن فرصت گرفتند.
 کرد.ها هم قرآن تالوت میبر نوک نيزه ×: سر بریده سيدالشهدا سدینویمشيخ مفيد در ارشاد 

گذارد. ای برای دوری از جاهليت باقی نمیکند و دیگر هيچ بهانهخواهم به مطلبی اشاره کنم که حجت را بر همه تمام مییم 3
                                                      

 .25، ص: 2ج .1429قم، چاپ: اول، ق -ار الحدیث دارالحدیث(، د -)ط  الکافی  1

لَمُ أَنِّی قَدْ أُحِبُّ الصَّلَاةَ اللَّيْلَةَ وَ نَدْعُوهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ فَهُوَ یَعْعَنَّا الْعَشِيَّةَ لَعَلَّنَا نُصَلِّی لِرَبِّنَا  فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُؤَخِّرَهُمْ إِلَى الْغُدْوَةِ وَ تَدْفَعَهُمْ  :9٠ص  ،2ج  . االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد،2

 لَهُ وَ تِلَاوَةَ کِتَابِهِ وَ الدُّعَاءَ وَ الِاْستِغَْفارَ.

و قرآن است. پيامبر اکرم بر این دو تعصب عجيبی داشتند و فردای قيامت از این  ×ما را از جاهليت دنيای امروز نجات بخشد حسين  تواندیم. عزیزان حاضر در جلسه این را فراموش نکنيم که آنچه 3

، همه هراسان از قبرها بيرون آمده و مشغول دویدن به این طرف و آن طرف هستند، گرمای شدید رمق همه را تصور کنيد اشما حال و هوای روز قيامت ر. کنندیمدو مسئله به خداوند متعال شکایت 

، در دلشان منافقين همه با حالت انتظار و اضطراب و تنهایی و کفار ،یهودیانو  هایحيمس ،هامسلمان ،اندجمع شدهمخلوقات همه  ، جان همه را به لب رسانده؛اندازهیبو گرسنگی و تشنگی  گرفته است

چنين  در تمام اعمال خوبم را در دنيا باطل کرده باشم و اآلن دستم خالی باشد، نکند... انسان وقتی ، نکند من هم جزو گروه جهنميان باشم، نکندشودیاآلن وضعيت من چطور مکه  ندیگویمبا خود 

شافعان محشر، م ککم و شرایط سخت، نجات دهد. در همين سختی قيامت، بحبوحهکه کسی را پيدا کند تا او را آرام کند، وساطت او را کند و او را از این  شودیم، خيلی خوشحال رديگیشرایطی قرار م

 کنندیمشکایت  ×از قاتالن سيدالشهدا  |ی حساس قيامت، آنجاست که حضرت محمد مصطفی هاصحنه؛ یکی از شودیمو محاسبه الهی شروع  ندیآیم، شهدا و صالحان ^ تيباهلپيامبران، 

از امت خودش هم شکایت کند؛ از همه  |از ما مسلمانان انتظارش را نداریم، این است که پيامبر اکرم  کیچيهاما چيزی که در آن روز، ؛ کندیمعذاب مجازات  نیترسختو خداوند آنها را به 

در قيامت، بسيار نزدیک به این شعر معروف  |زبان حال حضرت رسول  ؟کنندیچرا شکایت م رهستيم از ما دیگ پيامبر امت خود ،ما که مسلمانيم ست؟چيی برا رشکایت دیگبپرسيد  دیشا مسلمانان.

 شکندیاز دوست بپرسيد چرا م/حرفی نيست  شکندیبيگانه اگر م/شکندیجدا م ،بيگانه جدا دوست /شکندیهرکس به طریقی دل ما ماست: 
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زاده و ساکن کشور ایتاليا است. ثروت او و خاندانش، بيشتر از مجموعِ سقف آرزوهای مادّی این داستان، داستان شهيدی یهودی
 ،ییايتالیا اردريليجيانی آنيلی سناتور و م تنها وارث خاندان ثروتمند آنيلی بود. پدرش 1یلي( آنیادواردو )مهد ديشه هزاران نفر است.

 یطراح یهاشرکت ،یخصوص یهابانک ،یکارخانه صنعت نیچند ا،يالنچ ،یني، المبورگیرارفِ ات،يفِ یسازنيصاحب کارخانه ماش
بود. فقط یکی از این موارد برای ثروتمند به حساب آمدن یک خاندان  وونتوسی تبالوباشگاه ف متعدد و یهامد و لباس، روزنامه

روز در کتابخانه  کیخواندم، زمانی که در دانشگاه نيویورک درس می»: دیگویم نيادواردو شرح مسلمان شدنش را چن .است یکاف
برداشتم و  را آنآمده است.  یزيچه چ آندر  نميو کنجکاو شدم که بب کتابی چشمم افتاد به کردمیها را نگاه مو کتاب زدمیقدم م

خواندم، احساس کردم  یسيرا به انگل اتشیآ دست دارم قرآن کریم است، درمتوجه شدم کتابی که  کمشروع کردم به ورق زدن کم
مطالعه کردم و احساس  شتريير قرار گرفتم و بگفته بشر باشد، این بود که بسيار تحت تأث تواندیاست و نم ینوران یکلمات، کلمات نیا

 2«.و قبول دارم فهممیکردم که آن را م
شد چون دید در دنيای مدرن  رسيد و اسير و عاشق امام ادواردو مسلمان شد و به ایران آمد؛ حتی به محضر حضرت امام

است، نه عربستان و امارات  حضرت امام خمينیکند کند و تنها کسی که به قرآن عمل میتنها کسی که با جاهليت مبارزه می

مسلمان  خبر ی آن موجود است.هاعکسهای عالم. ادواردو در ایران حتی در نماز جمعه هم شرکت کرد که کشو دیگر کودک
هدید و خانواده یهودی آنيلی را نگران کرد؛ آنها برای بازداشتن او از این مسير به هر راهی متمسک شدند، از ت شدتبهشدنش 

این بود که او را از ارث  و ... آخرین تير آنها وجرحضربو  تا محبوس کردن او در فضایی مملو از شهوات و فساد تطميع گرفته
آن را به بعضی بدهند، دست از  هزارمک، بلکه یدهمک. ثروتی که اگر یديرسیممحروم کردند؛ از آن همه ثروتی که فقط به او 

د. خوش به حال کسانی که مانند شهيد آنيلی که اگر تمام دنيا را هم به آنان بدهند، قدمی از اعتقاداتشان همه اعتقاداتشان بکشن
                                                      

که همه مسلمانان )حتی محبان  است یکارچه ؟ چيست این شکایت هستند.از دست ما اندوهگين  خاطربه همين  و پيامبر میاتوقع را انجام داده آنما خالف  که داشتند یتوقع ،داشتند یپيامبر از ما انتظار

 3قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الُْقرْآنَ وَ قالَ الرَّسُولُ یا رَبِّ إِنَّ : دیفرمایم؟! در سوره مبارکه فرقان، بعد از آنکه خداوند آیاتی از حال و هوای قيامت بيان فرموده است، اندکرده( در انجام آن کوتاهی ^ تيباهل

! وای به حال کسی که کنندیم، به خدا شکایت کنندیمبه دوری ما از قرآن اعتراض  |یعنی پيامبر اکرم گوید: پروردگارا! همانا قوم من این قرآن را متروک گذاشتند؛ [ مىامتيو پيامبر ]در ق مَهْجُوراً

 ند. به حال کسانی که پيامبر آنها را از این شکایت استثناء فرماید، به خدا بگوید خداوندا، این تعداد محدود، در زندگی با قرآن مأنوس بود خوش واقع شود؛ روز قيامت مورد گالیه و شکایت پيامبر

 خودتان را در همان فضای قيامت تصور کنيد، بعد از این شکایت پيامبر، چه جوابی داریم که به خدا عرضه کنيم؟

 .1333خرداد  16 – ورکیويدر ن 1954ژوئن  6متولد  1

 49264کد مطلب:  ، ینيو نشر آثار امام خم ميموسسه تنظسایت  2

 .28/٠8/1392مطلب:  خیتار

ht t p://www.i mam-khomei ni .i r /f a/n2135٠ 
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 .کنندینمی نينشعقب

 
که  ی استدر حالداریم و ... . این  کار وقت نداریم، فرصت نيست، ندیگویمگویيم قرآن بخوانيد وقتی به بعضی می متأسفانه

عزیزان  1کند.ساعت در فضای مجازی وقت صرف می 9تا  5ميانگين بين  طوربهطبق آمار وزارت ورزش و جوانان کشور، هر ایرانی 
با قرآن مأنوس نشویم، روز اگر  .میاگانهيب! ما از قرآن دوریم! با قرآن میانکردهمن، سروران گرامی، ما هنوز اهميت قرآن را درک 

در همين ابتدای محرم امسال، تغيير اساسی در زندگی خودمان بدهيم و به سمت قرآن  دیيايب .میشویمحسرت  قيامت شدیداً دچار
 و انس با قرآن برویم.
بزرگان ما، با قرآن و قرآن خواندن همه  و مساجد حذف کنند، نگذرد؛ هایئتيهو  هائتيهقرآن را از  خواهندیمخدا از کسانی که 

یعنی ! خواندندیمجزء قرآن  3کبير جمهوری اسالمی ایران، روزانه  گذارانيبن ؛ نقل است که حضرت امام خمينی اندداشتهانس 

این را باید آرام خدمتتان بگویم،  2!خواندندیمجزء  1٠کردند. نقل است در ماه مبارک، هر روز قرآن را ختم می بارکروز ی 1٠هر 
فراگيری قرآن نباشيم،  درصدداینکه کسی نتواند قرآن بخواند عيب نيست، اما اینکه  وی بخوانند.متأسفانه بعضی حتی بلد نيستند از ر

 عيب است.
ای برای ماه بهار دوباره هاها و مسجدیکه ماه رمضان ماه بهار قرآن است ماه محرم نيز به همت هيئتی گونههمانای کاش 

دور هم جمع  ×عبداهلل و نوکران ابی نيخادم قبل یا بعد از مراسم عزاداری،چه خوب است که هر شب،  قرآن باشد. عزیزان عزادار

سخنران این هيئت  عنوانبهجمعی بخوانند. خود بنده هم  صورتبهبشوند و قرآن بخوانند؛ هر شب یکی دو صفحه را با ترجمه 
رآن خواندن بسيار ارزش و اهميت دارد، حاضرم در جلسه قرآن شما خدمتگزار شما باشم و هر شب نکات کوتاهی عرض کنم. خود ق

اما باید امروز با استفاده از همين قرآن جاهليت را شناخت و در مقابلش ایستاد. خداوند متعال در آیات زیادی از قرآن به معرفی 
 3.ناختی بسياری را از این طریق خواهيم شهایژگیوو اگر با این نگاه آیات را ببينيم،  پردازدیمجریان جاهليت کفر 

                                                      
 به نقل از خبرگزاری ایسنا 1

www.isna.ir/news/94031407855 

2  www.imam-khomeini.ir/fa/n.22743 

 .6 ص ،18 ج ش، 1374: چاپ قم، سال علميه حوزه مدرسين جامعه اسالمى انتشاراتدفتر  :ناشر همدانى، باقر موسوى محمد ترجمه الميزان، سيد 3 
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 بيت است.، یعنی بدانيد تنها راه نجات ما از جاهليت پناه بردن به قرآن و اهلخواندیماگر سر سيدالشهدا باالی نيزه قرآن 
وجود نازنين مصباح الهدی و سفينه النجاه حضرت سيدالشهدا تمام وجودشان را برای زنده  خصوصبهعصمت و طهارت و  تيباهل

نگاه داشتن قرآن و مبارزه با جاهليت خرج کردند و در این راه از هيچ چيز دریغ نکردند حتی خانواده خود را در این راه فدا نمودند 
از همه سيد و ساالر شهيدان درس نپذیرفتن  ترمهمو  را بياموزند. تا به همه عالم درس اخالص و آزادگی و بخشش در راه معشوق

 سلطه کفار را به ما داد:
 .1«المُومنينَ سَبيالًوَلَن یجْعَلَ اهلل لِلْکافرینَ علی» 

. چرا که با ضعف عملکرد خودشان دارند راه را برای تسلط کفار هموار مندندگلهمسئولين در این زمينه به جد برخی البته مردم از 
 که: 2مندند_گله_مردم#. کنندیم

 قرار ما این نبود که بجای اجرای فرامين رهبری و اقتصاد مقاومتی، مجری دستورات آمریکا شوید و اقتصاد ليبرالی.
گرفتار زندگی در جاهليت مدرن بشوند که دیگر قدرت و جسارتی  قدرآنی برخی از شما مسئولين، هاآقازادهقرار ما این نبود که 

 برای مبارزه با آن نداشته باشيد.
 چاکنهيس، خود را فدای استقالل این انقالب کنند و برخی از شما مسئولين مرزوبوماین  برکفجانقرار ما این نبود که جوانان 

 اقتصاد وابسته بشوید.
 باشيم. خودآموختهما از امام  چون این ذلت درسی نبود که

 
 که شده نقل 3.آمد فرود کربال سرزمين در هجرى 61 سال محرم دوم روزشنبه ، پنجحسينى کاروان قوى، و مشهور نقل طبق

 اسب بر و آمد پایين حضرت. برنداشت هم گام یک و ایستاد باز حرکت از کربال سرزمين به رسيدن هنگام ×حسين امام اسب
 رفتار گونهنيهم همه، اسب هفت تا شدمى سوار دیگرى از پس یکى را هااسب طورنيبرنداشت. هم گام یک نيز آن نشست دیگرى
 ؟چيست زمين این نام مردم اى: فرمود دید چنين که حضرت. کردند

                                                      
 خداوند هرگز بر ]زیان[ مؤمنان، راه ]تسلطی[ برای کافران قرار نداده است./  141سوره نساء، آیه  1

 منعکس نمایند."مندندمردم گله"های مجازی تحت عنوان پویش ها بر منابر بخوانند و کليپ این قسمت را در شبکهعبارتاین جمالت را همه سخنرانان با همين  2

 .871؛ الفتوح )ابن اعثم کوفی(، ص 32٠، ص 1(، ج یعباس قم خياآلمال )ش ی؛ منته416(، ص ديمف خياالرشاد )ش  3

ht t p://wi ki .ahl ol bai t .com. 
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 فرات. ساحل: گفتند ؟ندارد دیگرى نام آیا: خوانند، فرمود نينوایش: گفتند ؟ندارد دیگرى نام آیا: غاضریه، فرمود زمين: گفتند
! گرفتارى و اندوه سرزمين: فرمود و کشيد بلندى نفس حضرت هنگام این خوانند. در کربالیش: گفتند ؟ندارد دیگرى نام آیا: فرمود

 فرمود: سپس
، أطفالنا ذَبَحَ اللَّهِ وَ ههنا وَ، حریمنا هَتَکَ اللَّهِ وَ ههنا وَ، دِمَائِنَا مسفک اللَّهِ وَ ههنا وَ، رکابنا مُنَاخُ اللَّهِ وَ فههنا، مِنْهَا تَرَحَّلُوا لَا وَ قِفُوا» 

 .«لِقَوْلِهِ  خَلَفُ  ال وَ اللَّهِ  رَسُولِ  جَدِّی وَعَدَنِی التُّرْبَةِ بِهَذِهِ  وَ، قُبُورَنَا تزار اللَّهِ وَ ههنا وَ
 به؛ شودمى شکسته ما حریم اینجا در سوگند خدا به؛ شودمى ریخته ما هایخون اینجا در. است ما محل اقامت، اینجا. آیيد فرود

 اینجا در، سوگند خدا به. شودمى جدا ما سر از بدن کودکان اینجا در، سوگند خدا به. شوندمى کشته ما مردان اینجا در، سوگند خدا
 پایين خویش اسب از آنگاه؛ نيست خالف او گفتار در و داد وعده خاک این به مرا | خدا رسول جدم. شودمى زیارت قبرهایمان

 1.آمد
بعد حضرت دستور دادند تا تمام فرزندان و برادران و خواهرانشان در درون یک خيمه جمع شوند، وقتی همه جمع شدند حضرت  
 دقت به ایشان نگریست و ساعتی گریه کرد.به

: سيدالشهدا در سرزمين کربال شش جا گریه کردند، سندینویمدر خصائص الحسينيه  مرحوم شوشتری جملهمنارباب مقاتل 
شود دختر ميدان خواهد روانه می: یکی آنجا که کنمیمبود، چون روضه سنگين است من فقط به دو مورد دیگر اشاره  جانيهمیکی 

آخر است و دست و پای ای از تو برگيرم که این وداع کند: اندکی توقف کن تا توشهچسبد و عرض میاش میکوچکی از او به جامه
 او را به دامان گرفت، گریست و اشک خود را با آستين پاک نموده فرمود: ×. امامبوسدیاو را م

 دَهَانِی الْحَمَامُ  إِذَا الْبُکَاءُ مِنْکِ    فَاعْلَمِی سُکَيْنَةُ  یَا بَعْدِی سَيَطُولُ
 «رسد. که مرگ من فرا آنگاههای طوالنی برایت هست ای سکينه، بدان که بعد از من گریه»

 .کندیمگریه  بلندبلندجای دیگر کجا بود ای عزیزان عزادار؟ آن زمانی که به علقمه آمد باالی سر برادر همه دیدند حسين 
 از من دو دست بر کمر و از تو بر زمين

 .دست دگر کجاست که خاکی به سر کنم                        
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