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 سیاسیمعاونت 
 اهي سیاسیاداره ژپوهش

 

 :ی در بخش های زیر در دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 پژوهش خبری// امید جلوداریان 

 



1 
 

   مقدمه مقدمه  
 

. رهبر انقالب، محرم اختصاص داردعاشورا  دربارهبیانات رهبر معظم انقالب و محوربندی یابی این پژوهش به شاخص

 طبق در جان که کنندتاکید میدانند و و عاشورا را سرمشق، عبرت، فرهنگ و جریانی مستمر برای امت اسالمی می

 ثبت شده است. اسالم تاریخ پیشانی الهی در رنگ قیامت است که با تا درسی( ع)امام حسین گذاشتن اخالص

درس ، یفداکارایثار و درس کنند. از موضوعات مهمی است که رهبر انقالب به آنها اشاره می "درس های عاشورا"

درس  ،لل َّه امیدرس ق ،درس مواسات ،درس شجاعت ،بصیرت درس، شناسی موقع درس ،درس اخالص، یندارید

به آنها در این باره از جمله مواردی است که رهبر انقالب  عدلبرپایی  و حقَّ یبراآمادگی درس و  محبَّت و عشق

 کنند.اشاره می

اسالم و "شود که عبارت از دسته بندی بیانات رهبر انقالب درباره عاشورا، ما را به شاخص دیگری رهنمون می

عاشورا مانع منحرف کنند اشاره و تاکید میزنده ماندن اسالم با عاشورا ست. رهبر انقالب در این باره به ا "عاشورا

نکته دیگری است که  عاشورا با دین اساس خوردن پیوندشد. اسالم  مکتب هایپایه استوارشدنو سبب شدن اسالم 

 گویند.رهبر انقالب از آن سخن می

های دیگری است که از بررسی بیانات رهبر انقالب درباره عاشورا به از شاخص "های عاشورااسالمی و عبرتجامعه "

 و فرهنگو  اسالمی امت و عبرت برای عاشورا، سرمشقکنند که آید. رهبر انقالب در این باره تاکید میدست می

 است. مستمر جریانی

 با تبلیغِ ،(انسانی عناصر آوردن میدان به) سنگین هزینه با روشنگری و تبلیغ ،کلمه حقیقی معنای به دین تبلیغ

 احدا یخشون ال و»  و «یخشونه» عملی شرط دو با تبلیغ و سازگفتمان و سازجریان  ِتبلیغ ،حرکت و یقین و بصیرت

قرار  "عاشورادر حادثه  (ع) حسین امام واقعی و عملی تبلیغ"از مواردی هستند که در زیرمجموعه شاخص  «اللَّه الَّا

 گیرند.می

به عنوان  حسینی جلساتدانند و در این باره به می انقالب پشتوانه را عاشورا و محرمرهبر انقالب همچنین 

 در عاشورا و محرم نقش ،عاشورا حادثه و محرم ماندن باقی پرقدرت و پرتپش لزوم، مهم بسیار تبلیغاتی هایمنبر

 کنند.اشاره می عاشورا و محرم هویت با بسیج حقیقت و هویت تناسبو  دی نهم حماسه گیری شکل

 

 

 

 هاي خبريديريت پژوهشم

06/06/1398 
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از نگاه رهبر  "عاشورا"

 معظم انقالب

 درس هاي عاشورا: الف(

  یفداکارایثار و درس  -1

 ی:نداریدرس د -2

 نیحفظ د -2-1

 قرآنگذشت از همه چیز در راه  -2-2

 نیدفاع از دبصیرت داشتن در  -2-3

 اخالصدرس  -3

 شناسی موقع درس -4

 بصیرت: درس -5

 :تکلیف به کردن عمل و واقعیت درست تشخیص -5-1
 اسالم دنیای بزرگ ابتالئات از فرعی و اصلی کارهای گرفتن اشتباه -5-1-1

 است آن به جامعه حیات و قوام که اساسی وظیفه لزوم یافتن -5-1-2

 قیامت تا درسی( ع)امام  گذاشتن اخالص طبق در جان -6

 درس شجاعت  -7

 درس مواسات  -8

 لل َّه امیدرس ق -9

 درس محبَّت و عشق -10

 انقالب اسالمی ایران از درس های عاشورا -11

  عدلبرپایی  و حقَّ یبراآمادگی درس  -12

و امام و  عیو وض فیکوچک و بزرگ، شردرس در یک صف قرار گرفتن  -13

 نبرد حق و باطل دانیدر م تیعر

 :آمیز در مبارزه با دشمنعظیم مجاهدتحرکت  -14

جهاد در راه درخصوص  فیاحساس تکلنترسیدن از عظمت دشمن به علت  -14-1

  نیخدا و د

 ب( اسالم و عاشورا:

 زنده ماندن اسالم با عاشورا : -1

 آن را ظلمت و فساد و ستم گرفته بود یکه همه جا ییایدر دننجات اسالم  -1-1

 عاشورا مانع منحرف شدن اسالم  -2

 عاشورا: حادثه عامالن شدن اسالم و نابود مکتب های پایه استوارشدن -3

 عاشورا از پس سال دو حادثه عامل فرعونی طغیانگر نابودی -3-1

 واقعه این از پس چندسال عاشورا حادثه عامل خانواده نابودی -3-2

 عاشورا حادثه از پس سال ده چند امیه بنی از دیگر ای خانواده نابودی -3-3
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از نگاه رهبر  "عاشورا"

 معظم انقالب

 :عاشورا با دین اساس خوردن پیوند -4

 اسالم و دین حفظ -4-1

  احکام بیان -4-2

 ایمان و دین خدمت در مردم عواطف قراردادن -4-3

 شیعه و عاشورا:  ج(

 :شیعه جامعه امتیازات از عاشورااز  برخورداری -1

 زینب حضرت بیانات با و عاشورا ظهر از خوانی روضه چشمه جوشش آغاز -1-1

 کنون تا امیه بنی خلفای زمان از عاشورا از ستمگر حکام و دشمنان واهمه -1-2

 خمینی از امام همچون شناس انسان دنیاشناسِ شناسِدین حاکمان استفاده -1-3

  عاشورا

 عاشورا عظیم نعمت با اسالمی ایمانِ جوششِ منبعِ به ها دل اتصال -1-4

 عدوان و جور و ظلم چنگ از جامعه نجات -1-5

 د( جامعه اسالمی و عبرت هاي عاشورا:

 اسالمی امت و عبرت برای عاشورا، سرمشق -1

 الهی رنگ با اسالم تاریخ پیشانی در عاشورا حادثه ثبت -2

 مستمر جریانی و فرهنگ عاشورا، -3

  تیهدا پرچمعاشورا  -4

 عاشورا یهااز عبرت؛ به قهقرا یخطر برگشت جامعه اسالم -5

 ی:جامعه اسالم یماریشناخت و عبرت گرفتن از ب -6

ناچار شد برای  غمبریپنجاه سال بعد از درگذشت پرا امام حسین فقط چ  -6-1

 نجات جامعه اسالمی چنین فداکاری بکند؟

 یجامعه اسالم یدو عامل گمراه یطلبایخدا و دن یفراموش -6-2

 (:ع) حسین امام واقعی و عملی ه( عاشورا و تبلیغ

  کلمه حقیقی معنای به دین تبلیغ -1

 (انسانی عناصر آوردن میدان به) سنگین هزینه با روشنگری و تبلیغ -2

 حرکت و یقین و بصیرت با تبلیغ   -3

 ساز گفتمان و ساز جریان   تبلیغ -4

 «اللَّه الَّا احدا یخشون ال و»  و «یخشونه» عملی شرط دو با تبلیغ -5

 :شجاعانه و غريبانه عاشورا و مبارزه و(

  غریبانه مبارزه مبارزه، دشوارترین -1

 اسالم تاریخ مجاهد و مبارز ترین عظیم حسین امام -2

 :اسالم تاریخ فاجعه ترین عظیم پیامبر، خاندان اسارت -3

 اسارتی که در تاریخ اسالم نظیر دیگری ندارد -3-1

 اسارت افرادی که شان و شرف آنها نظیر نداشت -3-2

 اسارت توام با تحقیر و اهانت و اذیت کردن -3-3
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از نگاه رهبر  "عاشورا"  

 معظم انقالب

 

 :انقالب پشتوانه عاشورا، و محرم ز(

 مهم: بسیار تبلیغاتی منبر حسینی، جلسات -1

 عاشورا حادثه و محرم ماندن باقی پرقدرت و پرتپش لزوم -1-1

 دی نهم حماسه گیری شکل در عاشورا و محرم نقش -2

 عاشورا و محرم هویت با بسیج حقیقت و هویت تناسب -3
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 درس هاي عاشورا: الف(

 

 

 

 

درس ایثار و فداکاری -1

:درس دینداری-2

حفظ دین-2-1

گذشت از همه چیز در راه قرآن-2-2

بصیرت داشتن در دفاع از دین-2-3

درس اخالص-3

درس موقع شناسی-4

:درس بصیرت-5

تشخیص درست-5-1
ه واقعیت و عمل کردن ب

:تکلیف

اشتباه -5-1-1
گرفتن کارهای 
اصلی و فرعی از 
ابتالئات بزرگ 

دنیای اسالم

لزوم -5-1-2
اسی یافتن وظیفه اس

که قوام و حیات 
جامعه به آن است
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درسی تا قیامت( ع)جان در طبق اخالص گذاشتن امام -6

درس شجاعت -7

درس مواسات -8

درس قیام لل َّه-9

درس محبَّت و عشق-10

انقالب اسالمی ایران از درس های عاشورا-11

درس آمادگی برای حقَّ و برپایی عدل -12

برد درس در یک صف قرار گرفتن کوچک و بزرگ، شریف و وضیع و امام و رعیت در میدان ن-13
حق و باطل

:حرکت عظیم مجاهدت آمیز در مبارزه با دشمن-14

نترسیدن از عظمت دشمن به علت احساس تکلیف درخصوص جهاد در راه خدا و دین -14-1
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 ب( اسالم و عاشورا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:زنده ماندن اسالم با عاشورا -1

نجات اسالم در دنیایی که همه جای آن را ظلمت و فساد و ستم گرفته بود-1-1

عاشورا مانع منحرف شدن اسالم -2

:استوارشدن پایه های مکتب اسالم و نابود شدن عامالن حادثه عاشورا-3

نابودی طغیانگر فرعونی عامل حادثه دو سال پس از عاشورا-3-1

نابودی خانواده عامل حادثه عاشورا چندسال پس از این واقعه-3-2

نابودی خانواده ای دیگر از بنی امیه چند ده سال پس از حادثه عاشورا-3-3

پیوند خوردن -4
اساس دین با 

:عاشورا

حفظ دین و اسالم-4-1

بیان احکام -4-2

قراردادن عواطف -4-3
مردم در خدمت دین و 

ایمان
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 شیعه و عاشورا:  ج(

 

 د( جامعه اسالمی و عبرت هاي عاشورا:

 

آغاز جوشش چشمه روضه -1-1•
خوانی از ظهر عاشورا و با بیانات 

حضرت زینب

واهمه دشمنان و حکام ستمگر -1-2•
از عاشورا از زمان خلفای بنی امیه تا

کنون

استفاده حاکمان دین شناسِ -1-3•
دنیاشناسِ انسان شناس همچون امام

خمینی از عاشورا 

اتصال دل ها به منبعِ جوششِ -1-4•
ایمانِ اسالمی با نعمت عظیم عاشورا

نجات جامعه از چنگ ظلم و -1-5•
جور و عدوان

برخورداری از عاشورا از -1
:امتیازات جامعه شیعه

عاشورا، -1
سرمشق و عبرت 
برای امت اسالمی

ا ثبت حادثه عاشور-2
الم در پیشانی تاریخ اس
با رنگ الهی

عاشورا، فرهنگ و -3
جریانی مستمر

عاشورا پرچم -4
هدایت 

خطر برگشت جامعه-5
اسالمی به قهقرا؛ از 
عبرت های عاشورا
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 (:ع) حسین امام واقعی و عملی ه( عاشورا و تبلیغ

 

 

 

شناخت و -6
عبرت گرفتن از
بیماری جامعه 

:اسالمی

چرا امام حسین فقط -6-1
درگذشت پنجاه سال بعد از 

پیغمبر ناچار شد برای نجات
جامعه اسالمی چنین فداکاری 

بکند؟

فراموشی خدا و دنیا طلبی-6-2
دو عامل گمراهی جامعه اسالمی

نای تبلیغ دین به مع-1
حقیقی کلمه 

ی با تبلیغ و روشنگر-2
دان به می)هزینه سنگین 

(آوردن عناصر انسانی

ت و تبلیغِ با بصیر-3
یقین و حرکت

ز و تبلیغ ِ جریان سا-4
گفتمان ساز

تبلیغ با دو شرط-5
و ال» و « یخشونه»عملی 

«یخشون احدا الَّا اللَّه
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 :شجاعانه و غريبانه عاشورا و مبارزه و(

 

 :انقالب پشتوانه عاشورا، و محرم ز(

 

 

 

دشوارترین مبارزه، مبارزه غریبانه -1

مامام حسین عظیم ترین مبارز و مجاهد تاریخ اسال-2

اسارت خاندان پیامبر، عظیم ترین فاجعه تاریخ-3
:اسالم

رداسارتی که در تاریخ اسالم نظیر دیگری ندا-3-1

تاسارت افرادی که شان و شرف آنها نظیر نداش-3-2

اسارت توام با تحقیر و اهانت و اذیت کردن-3-3

ی جلسات حسینی، منبر تبلیغات-1
:بسیار مهم

لزوم پرتپش و پرقدرت باقی-1-1
ماندن محرم و حادثه عاشورا

نقش محرم و عاشورا در شکل -2
گیری حماسه نهم دی

ا تناسب هویت و حقیقت بسیج ب-3
هویت محرم و عاشورا
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    بیاناتبیاناتي ي هاهامحورمحور  وو  هاهاـ شاخصـ شاخص

 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

1 

از  "عاشورا"

نگاه رهبر 

 معظم انقالب

 درس هاي عاشورا: الف(

  یفداکارایثار و درس  -1

 ی:نداریدرس د -2

 نیحفظ د -2-1

گذشت از همه چیز در راه  -2-2

 قرآن

دفاع از بصیرت داشتن در  -2-3

 نید

 درس اخالص -3

 شناسی موقع درس -4

 بصیرت: درس -5

 و واقعیت درست تشخیص -5-1

 :تکلیف به کردن عمل
 فرعی و اصلی کارهای گرفتن اشتباه -5-1-1

 اسالم دنیای بزرگ ابتالئات از

 و قوام که اساسی وظیفه لزوم یافتن -5-1-2

 است آن به جامعه حیات

 اخالص طبق در جان -6

 تا درسی( ع)امام  گذاشتن

 قیامت

 درس شجاعت  -7

 درس مواسات  -8

 لل َّه امیدرس ق -9

 محبَّت و عشقدرس  -10

انقالب اسالمی ایران از  -11

 درس های عاشورا

 و حقَّ یبراآمادگی درس  -12

  عدلبرپایی 

درس در یک صف قرار  -13

و  فیکوچک و بزرگ، شرگرفتن 

 دانیدر م تیعو امام و ر عیوض

 نبرد حق و باطل

آمیز حرکت عظیم مجاهدت -14

 :در مبارزه با دشمن

نترسیدن از عظمت دشمن  -14-1

آن  یپنجاه و چند ساله یزندگ خِ یدر طول تار السَّالمهیعل یعلبننیحس یزندگ» -

او درس است، در  یاو درس است، دوران جوان یبزرگوار، همه درس است: دوران کودک

رفتار او درس است، بعد از شهادت امام حسن  السَّالمهیدوران امامت امام حسن عل

به امَّت  والسَّالمالصَّالةهیعل یعلبننیدرس حس... رفتار او همه درس است  السَّالمهیعل

با ظلم،  یمقابله یعدل، برا یاقامه یعدل، برا یحقَّ، برا یاست که برا نیا یاسالم

آورد؛ در آن سطح و در آن  دانیخود را به م یموجود دیآماده بود و با شهیهم دیبا

ما، با عادات  اتیَّما، با خُلق تیَّوضعکه با  یامَّا در سطوح ست؛یکار من و شما ن اس،یمق

  .«1میریبگ ادی دیتناسب باشد چرا؛ باما م

 و عاشورا مسئله عالم، همه تاریخ، همه. است ایثار و فداکاری اوج عاشورا البته» -

 اند؛شناخته خصوصیت این با را او وفادار اصحاب و( السَّالمعلیه) علیبنحسین

 این فقط عاشورا مسئله لیکن الهی؛ اهداف تحقق راه در و خدا راه در ایثار فداکاری،

 شهادت و فداکاری همین عاشورا، خصوصیت نمایان ترین و ترینبرجسته بله،. نیست

 مدینه، از حرکت آغاز از. دارد وجود هم دیگری حقایق عاشورا ماجرای در ولی است؛

 بصیرت بذر - عاشوراست حادثه خصوصیات از یکی این - شد پاشیده معرفت بذر

 را آنها کار گوناگون، حقایق نباشند، برخوردار بصیرت از امتی مردمی، اگر. شد پاشیده

 اخالص، بنابراین. شد نخواهد گشوده آنها مشکالت از گره کرد؛ نخواهد اصالح

. عاشوراست مهم خصوصیات از تاریخی، فزاینده حرکت یک بذر پاشیدن شناسی،موقع

 تاریخ در جریانی یک عاشورا ظهر از واقع در نشد؛ تمام عاشورا ظهر در فقط ماجرا

 خواهد همین هم این از بعد. است گسترش و افزایش به رو همچنان که شد، شروع

 همه خلق، نجات برای و حق کلمه اعالی برای( السَّالمعلیه) حسین امام. بود

 طور به انسان که است خصوصیاتی از برخی این. آورد میدان به را خود هایداشته

 .«2بدهد نشان و ببیند می تواند عاشورا ماجرای در کلی

 یشگیبحث زنده و جاودانه و هم کیعاشوراست که  یدوم، بحث درسها بحث» -

و  ینداریو د ی. درس عاشورا، درس فداکارستین ینیَّ است و مخصوص زمان مع

 یاز درسها یکیلل َّه و درس محبَّت و عشق است.  امیشجاعت و مواسات و درس ق

زمان  نیحس سرپشت  رانیاست که شما ملت ا یریو کب میانقالب عظ نیعاشورا، هم

عاشورا  یاز درسها یکی ن،ی. خود ادیانجام داد السَّالمهیعل نیالحس عبدالل َّهیو فرزند اب

 یعبرتها یسوم، درباره بحث .کنمینم یبحث چیهم من امروز ه نهیزم نیبود. در ا

از  ریکه عاشورا غ میمسأله را مطرح کرد نیما ا ن،یعاشوراست که چند سال قبل از ا

است که اسالم  یعاشورا مخصوص زمان یهم دارد. بحث عبرتها ییدرسها، عبرتها

 نیبحث، مخصوص به ا نیعمده ا مییاست که بگو نیداشته باشد. حداقل ا تیحاکم

طرح  گونهنیرا ا هیقض ما .میریما و کشور ما، که عبرت بگ زمان یعنیزمان است؛ 

آن عشق مردم به  الشَّأن،میعظ امبریپ تیَّبه محور یکه چطور شد جامعه اسالم میکرد

که  یو آن احکام ینیمردم به او، آن جامعه سرتاپا حماسه و شور د قیعم مانیاو، آن ا

جامعه ساخته و پرداخته، همان  نیدرباره آن عرض خواهم کرد، هم یبعداً مقدار

بودند، بعد از  دهیرا د امبریبه پ کینزد یهاکه دوره یهمان کسان یبعض یتَّمردم، ح

 نیعتریرا با فج امبریپ نیکه جمع شدند، فرزند هم دیجا رسپنجاه سال کارشان به آن

 !شود؟یچه م شتریب نیکشتند؟! انحراف، عقبگرد، برگشتن به پشت سر، از ا یوضع

                                                           
 22/03/1392 مختلف مردم هایقشر داریدر د اناتیب . 1

 06/09/1390 کشور سراسر بسیج نمونه قشرهای دیدار در بیانات . 2
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

درخصوص  فیاحساس تکله علت ب

  نیجهاد در راه خدا و د

 ب( اسالم و عاشورا:

 زنده ماندن اسالم با عاشورا : -1

که  ییایدر دننجات اسالم  -1-1

آن را ظلمت و فساد و  یهمه جا

 ستم گرفته بود

عاشورا مانع منحرف شدن  -2

 اسالم 

 مکتب های پایه استوارشدن -3

 عامالن شدن اسالم و نابود

 عاشورا: حادثه

 عامل فرعونی طغیانگر نابودی -3-1

 عاشورا از پس سال دو حادثه

 حادثه عامل خانواده نابودی -3-2

 واقعه این از پس چندسال عاشورا

 از دیگر ای خانواده نابودی -3-3

 حادثه از پس سال ده چند امیه بنی

 عاشورا

 با دین اساس خوردن پیوند -4

 :عاشورا

 اسالم و دین حفظ -4-1

  احکام بیان -4-2

 در مردم عواطف قراردادن -4-3

 ایمان و دین خدمت

 شیعه و عاشورا:  ج(

 از عاشورا از برخورداری -1

 :شیعه جامعه امتیازات

 روضه چشمه جوشش آغاز -1-1

 بیانات با و عاشورا ظهر از خوانی

 )س( زینب حضرت

 حکام و دشمنان واهمه -1-2

 بنی خلفای زمان از عاشورا از ستمگر

 کنون تا امیه

 شناسِ دین حاکمان استفاده -1-3

 همچون شناس انسان دنیاشناسِ 

 رادیمحور ا نیرا اساساً بر هم میدر بازار کوفه، آن خطبه عظ هایعلاللَّهسالم یکبر نبیز

که سرِ مبارک  یمردم کوفه وقت«. اهل الختل و الغدر، أتبکون؟! ایاهل الکوفه،  ای»کرد: 

و فاجعه را از  دندید ریرا اس یمشاهده کردند و دختر عل زهین یرا بر رو نیامام حس

! د؟یکنیم هی؛ گر«أتبکون؟!»کردند. فرمود:  هیبنا به ضجَّه و گر دند،لمس کر کینزد

انَّما »نداشته باشد. بعد فرمود:  یتمام تانهی؛ گر«فال رقات الدمعه والهدئت الرنه»

( 1.)«نکمیدخالً ب مانکمینقضت غزلها من بعد قوة انکاثا تتَّخذون ا یمثلکم کمثل الت

که پشمها  دیهست یو عقبگرد. شما مثل زن اهمان برگشت است؛ برگشت به قهقر ن،یا

 کندینخها آماده شد، دوباره شروع م نیبعد از آن که ا کند؛یمغزل نخ مها را با پنبه ای

. دیرشته خود را پنبه کرد ینخها قتینخها را از نو باز کردن و پنبه نمودن! شما در حق

خطر  نیمعرض هم در ،یعبرت است. هر جامعه اسالم ن،یهمان برگشت است. ا ن،یا

 « .1هست

در هر دو جبهه.  زیآممجاهدت میحرکت عظ کیعاشورا عبارت است از  یماجرا» -

که همان دستگاه خالفت فاسد و  ؛یو برون یمبارزه با دشمن خارج یهم در جبهه

نجات  یبرا غمبریرا که پ یدستگاه قدرت بودند و قدرت نیبه ا دهیچسب اطلبانیدن

م مکرم اسال یاسالم و نب ریمس کسحرکت در ع یانسانها استخدام کرده بود، آنها برا

طور که آن روز جامعه به ،یدرون یو هم در جبهه خواستند،یم وسلموآلههیعلالل َّهیصل

 «.2دحرکت کرده بو یعموم به سمت همان فساد درون

عاشورا است که با  یهیقض نیکه من امروز عرض خواهم کرد، مربوط به هم آنچه» -

باز هم  م،یادهیو شن میااند و گفتهحادثه گفته نیا یکه درباره یوجود آن همه سخن

 یحادثه نیاست. ا یحادثه باق نینسبت به ا یریگسخن و تامل و تدبر و عبرت یجا

دو  نیاز ا یکیقابل تأمل و تدبر است. غالباً  جهتعاشورا، از دو  یحادثه یعنی م؛یعظ

آن جهت دوم را،  جانیدر ا خواهمی. بنده امروز مردیگیجهت، مورد توجه قرار م

و  امهایعاشورا است. عاشورا پ یاول، درسها جهت .مورد توجه قرار دهم شتریب

یکرد. درس م یفداکار دیبا ن،یحفظ د یکه برا دهدیدارد. عاشورا درس م ییدرسها

نبرد حق و  دانیکه در م دهدیگذشت. درس م دیبا زیکه در راه قرآن، از همه چ دهد

با هم در  ت،یعو امام و ر عیو وض فیو جوان، شر ری، زن و مرد، پباطل، کوچک و بزرگ

 یهاییتوانا یدشمن با همه یکه جبهه دهدی. درس مرندیگیصف قرار م کی

کاروان  لهیبه وس ه،یامیبن یاست. )همچنان که جبهه ریپذبیآس اریبس ،یظاهر

و  د،ید بیآس نهیدر مد د،ید بیدر شام آس د،ید بیعاشورا، در کوفه آس رانیاس

که در  دهدیشد.( درس م یمنته یانیسف یههجب یماجرا، به فنا نیباألخره هم ا

 رتهایبصیالزم است. ب رتیانسان، بص یبرا شتر،یب زیاز همه چ ن،یدفاع از د یماجرا

خود بدانند.  کهنیبدون ا رند؛یگیدر جبهه باطل قرار م رتهایبصی. بخورندیم بیفر

یاز ب یول بودند،بودند که از فساق و فجار ن یکسان اد،یزابن یهمچنان که در جبهه

ملت  کیاست که  یدرسها کاف نیعاشورا است. البته هم یدرسها نهایا .بودند رتهایبص

کفر و استکبار را شکست  یجبهه تواندیدرسها م نیرا، از ذلت به عزت برساند. هم

که  یدوم از آن دو جهت جهت .آن جهت اول ن،یاست. ا یساز یدگزن یدهد. درسها

عبرت است.  یصحنه کیاز درس، عاشورا  ریست. غ«عاشورا یعبرتها»عرض کردم، 

خود  یعنی رد؟یچه، عبرت بگ یعنی. ردیصحنه نگاه کند، تا عبرت بگ نیبه ا دیانسان با

 یزیاست؛ چه چ یتیکند و بفهمد در چه حال و در چه وضع سهیمقا تیرا با آن وضع

شما اگر «. عبرت» ندیگویرا م نیاو الزم است؟ ا یبرا یزیچه چ کند؛یم دیاو را تهد

                                                           
 18/02/1377 نمازجمعه یهادر خطبه اناتیب . 1
 06/11/1371از پاسداران  یجمع داریدر د اناتیب  . 2
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

  عاشورا خمینی از امام

 جوششِ  منبعِ به ها دل اتصال -1-4

 عاشورا عظیم نعمت با اسالمی ایمانِ 

 و ظلم چنگ از جامعه نجات -1-5

 عدوان و جور

د( جامعه اسالمی و عبرت هاي 

 عاشورا:

و عبرت  سرمشقعاشورا،  -1

 اسالمی امت برای

 در عاشورا حادثه ثبت -2

 الهی رنگ با اسالم تاریخ پیشانی

 جریانی و فرهنگ عاشورا، -3

 مستمر

  تیپرچم هداعاشورا  -4

 یخطر برگشت جامعه اسالم -5

 عاشورا یهااز عبرت؛ به قهقرا

شناخت و عبرت گرفتن از  -6

 ی:جامعه اسالم یماریب

پنجاه را امام حسین فقط چ  -6-1

ناچار  غمبریسال بعد از درگذشت پ

شد برای نجات جامعه اسالمی چنین 

 فداکاری بکند؟

دو  یطلب ایخدا و دن یفراموش -6-2

 یجامعه اسالم یعامل گمراه

 و عملی ه( عاشورا و تبلیغ

 (:ع) حسین امام واقعی

 حقیقی معنای به دین تبلیغ -1

  کلمه

 هزینه با روشنگری و تبلیغ -2

 عناصر آوردن میدان به) سنگین

 (انسانی

 و یقین و بصیرت با تبلیغ  -3

 حرکت

 گفتمان و ساز جریان   تبلیغ -4

 ساز

 عملی شرط دو با تبلیغ -5

 احدا یخشون ال و»  و «یخشونه»

 بیتصادف کرده و آس ایکه واژگون شده  دیدیرا د یلیو اتومب دیعبور کرد یااز جاده

 کهنیا یبرا د،یکنیو نگاه م دیستیایاند، منابود شده نانشیمچاله شده و سرنش ده؛ید

به  ،یایو چگونه رانندگ یچطور حرکت ،یرعت. معلوم شود که چطور سدیریعبرت بگ

از درس است؛ اما درس از راه عبرت  یگریهم نوع د نی. اشودیم یمنته تیوضع نیا

عاشورا ما را به  یهیکه در قض یعبرت نیاول .میکن یبررس یرا قدر نیاست. ا یریگ

چه شد که پنجاه سال بعد از درگذشت  مینیاست که بب نیا کند،یخود متوجه م

مثل  یکه کس دیرس یبه آن حد یاسالم یجامعه ه،یالل َّه و سالمه علصلوات غمبریپ

 یایفداکار نیچن ،یاسالم ینجات جامعه یناچار شد برا السَّالم،هیعل نیامام حس

وقت بعد از هزار سال از صدر  کی السَّالم،هیعل یبن عل نیحس یفداکار نیبکند؟ ا

 نیمخالف و معاند با اسالم است؛ ا یوقت در قلب کشورها و ملتها کیاسالم است؛ 

 -و مکه  نهیدر مرکز اسالم، در مد السَّالم،هیعل یعلبننیاست. اما حس یحرف کی

نداشت؛ آن  یجز فداکار یاچه نگاه کرد چاره هرکه  دید یتیوضع - ینبو یمرکز وح

 یعلبننیبود که حس ی! مگر چه وضعیبا عظمت نیخون یفداکار نیهم چن

او زنده خواهد ماند، والَّا از دست  یاحساس کرد که اسالم فقط با فداکار السَّالم،هیعل

مکه  ماناز ه ،یاسالم یجامعه غمبریرهبر و پ ی. روزگارجاستنیرفته است؟! عبرت ا

نقاط  یو آنها تا اقص دادیبه دست مسلمانها م بست،یرا م پرچمها نهیو مد

آنها از  کردند؛یم دیروم را تهد یامپراتور رفتند؛یشام م یو تا مرزها زةالعربیجز

 نیکه در ا گشتند؛یبرم روزمندانهیاسالم پ انیو و لشکر ختندیگریمقابلشان م

 یدر مسجد و معبر جامعه یاشاره کرد. روزگار« تبوک» یبه ماجرا توانیخصوص م

خدا را بر  اتیبا آن لحن و آن نفس، آ غمبریصوت و تالوت قرآن بلند بود و پ ،یاسالم

 شیبا سرعت پ تیهدا یو آنها را در جاده کردیو مردم را موعظه م خواندیمردم م

 ییبه جا شانشهرها، کار نیکشور و هم نیجامعه، هم نیچه شد که هم ی. ولبردیم

 ی! وضعکرد؟یبر آنها حکومت م دیزیمثل  یقدر از اسالم دور شدند که کسنرسد و آ

 یفداکار نیجز ا یاکه چاره دید السَّالم،هیعل یعلبن نیمثل حس یآمد که کس شیپ

 یامرحله نیاست. چه شد که به چن رینظیب خیدر تار ،یفداکار نیندارد! ا میعظ

 . میقرار ده قیرا امروز مورد توجه دق نیا دی. ما بااستآن عبرت  ن،یا دند؟یرس

]پنجاه سال  یاسالم یآن جامعه مینیبب دی. بامیهست یاسالم یجامعه کیامروز  ما

کرد که کارش به  دایپ ی[ ، چه آفتهیالل َّه و سالمه علصلوات غمبریبعد از درگذشت پ

 الصَّالةوالسَّالم،هیعل نیرالمؤمنیسال بعد از شهادت ام ستیچه شد که ب د؟یرس دیزی

کردند و در آن  زهیپسرانش را بر ن یسرها کرد،یکه او حکومت م یدر همان شهر

بود که  یینبود! کوفه همان جا نیاز د گانهیب ینقطه کیشهر گرداندند؟! کوفه 

مردم  انداخت؛یبر دوش م انهیتاز رفت؛یآن راه م یدر بازارها السَّالمهیعل نیرالمؤمنیام

و اطراف  لیآناء الل» درتالوت قرآن  ادیفر کرد؛یاز منکر م یرا امر به معروف و نه

همان شهر بود که پس از گذشت  ن،یبلند بود. ا التیاز آن مسجد و آن تشک« النهار

را، با  السَّالمهیعل نیرالمؤمنیدر بازارش دختران و حرم ام ینه چندان طوالن ییسالها

 یایماریاگر ب دند؟یجا رسسال چه شد که به آن ستیدر ظرف ب .گرداندندیاسارت م

اسالم و  غمبریمثل پ یرا که در رأسش کسان یاجامعه تواندیدارد که م جودو

 نیبرساند، ا تیاند، در ظرف چند ده سال به آن وضعالسَّالم بوده همایعل نیرالمؤمنیام

. امام بزرگوار ما، اگر خود را میاز آن بترس دیاست و ما هم با یخطرناک یماریب ،یماریب

سر فخر  کرد،یمحسوب م هیصلوات الل َّه و سالمه عل اکرم غمبریاز شاگردان پ یشاگرد

را درک، عمل و  غمبریبود که بتواند احکام پ نی. امام، افتخارش به اسودیبه آسمان م

اخته بود و بعد از چند س غمبریکجا؟! آن جامعه را پ غمبریکند. امام ما کجا، پ غیتبل

 یمارید مواظب باشد که به آن بیبا یلیما خ یجامعه نیسال به آن وضع دچار شد. ا
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 «اللَّه الَّا

 و غريبانه عاشورا و مبارزه و(

 :شجاعانه

 مبارزه مبارزه، دشوارترین -1

  غریبانه

 مبارز ترینعظیم حسین امام -2

 اسالم تاریخ مجاهد و

 عظیم پیامبر، خاندان اسارت -3

 :اسالم تاریخ فاجعه ترین

اسارتی که در تاریخ اسالم  -3-1

 نظیر دیگری ندارد

اسارت افرادی که شان و  -3-2

 شرف آنها نظیر نداشت

اسارت توام با تحقیر و اهانت و  -3-3

 اذیت کردن

 پشتوانه عاشورا، و محرم ز(

 :انقالب

 منبر حسینی، جلسات -1

 مهم: بسیار تبلیغاتی

 باقی پرقدرت و پرتپش لزوم -1-1

 عاشورا حادثه و محرم ماندن

 در عاشورا و محرم نقش -2

 دی نهم حماسه گیری شکل

 حقیقت و هویت تناسب -3

 عاشورا و محرم هویت با بسیج

 

خطر بزرگ  کیآن را  م؛یرا بشناس یماریآن ب دی! ما باجاستنیدچار نشود. عبرت، ا

  .میو از آن اجتناب کن میبدان

 تریما امروز فور یعاشورا برا گرید یامهایعاشورا، از درسها و پ امیپ نینظر من ا به

 السَّالم،هیعل یعلبننیبر سر آن جامعه آمد که حس ییچه بال میبفهم دیاست. ما با

 طالبیاببنیپسر عل ن،یمسلم یفهیاسالم و پسر خل یایاول دن یآقازاده

 نشست،یکه پدر بزرگوارش بر مسند خالفت م یهردر همان ش الصَّالةوالسَّالم،هیعل

به کربال  ییگردانده شد و آب از آب تکان نخورد! از همان شهر آدمها اشهدیسر بر

 السَّالمهیعل نیرالمؤمنیآمدند، او و اصحاب او را با لب تشنه به شهادت رسانند و حرم ام

  !را به اسارت گرفتند

یسؤال مطرح م نیاز قرآن را در پاسخ به ا هیآ کیاست. من  ادیز نه،یزم نیدر ا حرف

 هی. آن آکندیم یمعرف نیقرآن جواب ما را داده است. قرآن، آن درد را به مسلم. کنم

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصَّالة و اتبعوا الشهوات : »دیفرمایاست که م نیا

دور  یکیاست:  یو انحراف عموم یگمراه نیا یاصل عاملدو عامل،  «ایغ لقونیفسوف 

حساب  ت؛یفراموش کردن خدا و معنوشدن از ذکر خدا که مظهر آن نماز است. 

متعال و  یجدا کردن و توجه و ذکر و دعا و توسل و طلب از خدا یرا از زندگ تیمعنو

؛ «الشهوات واو اتبع»کنار گذاشتن. دوم  یرا از زندگ ییتوکل به خدا و محاسبات خدا

. به فکر یاطلبیجمله: دن کیرفتن؛ دنبال هوسها رفتن و در  هایدنبال شهوتران

را اصل دانستن و  نهایافتادن. ا ایمال و التذاذ به شهوات دن یآورثروت، جمع یآورجمع

درد  نیو بزرگ است. ما هم ممکن است به ا یدرد اساس ن،یآرمانها را فراموش کردن. ا

شود؛  فیضع ایبرود  نیاز ب یآن حالت آرمانخواه ،ی. اگر در جامعه اسالممیدچار شو

عقب  ایدر دن گرانیکه کالهش را از معرکه در ببرد و از دباشد  نیهر کس به فکر ا

و خالصه خود و  میجمع کن میجمع کرده است، ما هم برو یگرید» کهنیا فتد؛ین

درد دچار  نیکه به ا تمعلوم اس ،«میده حیمصالح خود را بر مصالح جامعه ترج

  .شد میخواه

صحنه نگاه کند، تا  نیبه ا دیعبرت است. انسان با یصحنه کیاز درس، عاشورا  ریغ

کند و  سهیمقا تیخود را با آن وضع یعنی رد؟یچه، عبرت بگ یعنی. ردیعبرت بگ

 یزیچه چ کند؛یم دیاو را تهد یزیاست؛ چه چ یتیبفهمد در چه حال و در چه وضع

  .1«عبرت» ندیگویرا م نیاو الزم است؟ ا یبرا

آن را ظلمت و  یکه همه جا ییایاست که در دن نیو جوهر حادثه عاشورا ا لُبَّ» -

 نیکرد و در ا امینجات اسالم ق یبرا السَّالمهیعل یعلبننیفساد و ستم گرفته بود، حس

که  یکسان یعنیدوستان آن بزرگوار،  یبه او کمک نکرد! حتَّ کسچیبزرگ، ه یایدن

بکشانند، هر کدام با  دیزیو به مبارزه با  دانیم نیرا به ا یتیجمع توانستندیم کیهر 

 طور؛کیجعفر بنعبداللَّه طور؛کیعبَّاس ! ابنختندیخارج شدند و گر دانیاز م ،یعذر

 یتهای... شخصطورکی نیاز صحابه و تابع ماندهیبزرگان باق طور؛کی ریزببنعبداللَّه

مبارزه را  دانیبگذارند و م یریتأث توانستندیکه م یدار و کسانمعروف و نام و نشان

بود که هنگام حرف  یدر حال ن،یخارج شدند. ا دانیاز م طورکیگرم کنند، هر کدام 

که دستگاه  دندیو د دینوبت عمل رس ی. اما وقتگفتندیزدن، همه از دفاع از اسالم م

بر شدَّت عمل دارد، هرکدام از  میو تصم کندیاست؛ رحم نم یدستگاه خشن د،یزی

 یبرا یالسَّالم را در صحنه تنها گذاشتند. حت هیعل نیمام حسفرار کردند و ا یاگوشه

آمدند و به آن  السَّالمهیعل یعلبننیکنند، خدمت حس هیکار خودشان را توج کهنیا

                                                           
 22/04/1371عاشورا  یهافرماندهان گردان داریدر د اناتیب . 1
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 کی ن،یا «!دینرو دیزی! به جنگ با دینکن امیآقا، شما هم ق»بزرگوار اصرار کردند که 

 اریجا که دشمن چهره بسآن ترسند،یجا که بزرگان ماست. آن خیدر تار بیعبرت عج

شوند  دانیاگر وارد م کنندیجا که همه احساس مآن دهد،یرا از خود نشان م یخشن

جاست که جوهرها و باطن افراد آنها را در خود خواهد گرفت؛ آن یابانهیغر دانیم

 یبود و کشورها یبزرگ یایکه دن -آن روز  یاسالم یایدن. در تمام شودیشناخته م

 تیبا جمع -کشور بودند  کیکه امروز مستقل و جدا هستند، آن روز  یادیز یاسالم

 ستد،یعزم و جرأت را داشت که در مقابل دشمن با م،یتصم نیکه ا یکس اد،یز اریبس

 امیحرکت و ق ینیسمثل امام ح یبود که وقت یهیبود. بد السَّالمهیعل یعلبننیحس

 یخواهند گرفت و گرفتند. اگر چه آنها هم، وقت از مردم هم دور او را یاکند، عدَّه

از دور  یکییکیمعلوم شد که کار چقدر سخت است و چقدر شدت عمل وجود دارد، 

از مکه  السَّالم،هیعل نیکه با امام حس یآدم یآن حضرت پراکنده شدند، و از هزار و اند

ماندند  یبودند، در شب عاشورا تعدا اندک وستهیراه به حضرت پ نیدر ب ای ده،به راه افتا

که با مجموع آنچه که روز عاشورا خودشان را به حضرت رساندند، هفتاد و دو نفر 

. امام ستیو ذلَّت ن یکوچک یبه معنا ت،یمظلوم نیاست. ا تیمظلوم ن،یا !شدند

 نیاسالم است؛ چون او در چن خیمبارز و مجاهد تار نیمتریالسَّالم، عظ هیعل نیحس

انسان بزرگ، به قدر عظمتش،  نیو مجاهدت کرد. اما ا دیو نترس ستادیا یدانیم

قدر که بزرگ است، همان قدر هم مظلوم است؛ و با غربت هم به دارد. همان تیمظلوم

نبرد  دانیکه به م یآن سرباز فداکار و انسان پرشور نی. فرق است بدیشهادت رس

اطراف او را  دانیم کنند؛یم دیو از او تمج دهندیمردم به نام او شعار م رود؛یم

شود، مردم با  دیشه ایکه اگر مجروح  داندیاند؛ ممثل خود او گرفته یپرشور یانسانها

در چنان  ،یکه در چنان غربت یاو چگونه با شور برخورد خواهند کرد، و آن انسان

 غاتیبا وسعت تبلاز طرف مردم،  یکمک دیام گونهچیبدون ه اور،یتنها، بدون  ،یظلمت

و آماده کشته شدن  سپاردیم یاله یو تن به قضا کندیو مبارزه م ستدیایدشمن، م

که  ف،یاحساس تکل یبرا یعنیاست!  نیبه ا کربال ی. عظمت شهداشودیدر راه خدا م

خود،  ییاز تنها دند؛یبود، از عظمت دشمن نترس نیهمان جهاد در راه خدا و د

از مقابل دشمن  ختنیگر یبرا یاحساس وحشت نکردند؛ کم بودن عدَّه خود را مجوزَّ

: بخشدیملت را عظمت م کیرهبر را،  کیآدم را،  کیاست که  نیقرار ندادند. ا

که بعد  دانستیم الصَّالةوالسَّالم،هیعل دالشهدایس .دشمن یاز عظمت پوشال دنینترس

بر ضدَّ او پر  غاتیآن روز را از تبل یایمعه و دنجا یاز شهادت او، دشمن تمام فضا

 ینبود که زمان و دشمن را نشناسد. م یالسَّالم، کس هیعل نیخواهد کرد. امام حس

را داشت که  دیمو ا مانیا نیحال، ا نیخواهد کرد. درع ییدانست دشمن چه خباثتها

او، باألخره دشمن را هم در کوتاه مدَّت و هم در بلند  بانهیحرکت مظلومانه و غر نیهم

کند که امام  الیخ یهم شد. خطاست اگر کس طورنیمدَّت شکست خواهد داد. و هم

. در جبهه ستیالسَّالم، شکست خورد. کشته شدن، شکست خوردن ن هیعل نیحس

نخورده است. آن کس که به هدف خود  ستشک شودیجنگ آن کس که کشته م

بود که  نیالسَّالم، ا هیعل نیشکست خورده است. هدف دشمنان امام حس رسد،ینم

 طورنیشکست خوردند. چون ا نهایبراندازند. ا نینبوَّت را از زم یادگارهایاسالم و 

که  ،دشمنان اسالم کپارچهیبود که در برنامه  نیا السَّالمهیعل نینشد. هدف امام حس

قصد داشتند درآوردند، رخنه  ایه بودند جا را به رنگ دلخواه خودشان در آوردهمه

آن در همه جا سر داده شود و باألخره  تیَّو حقان تیمظلوم یشود؛ اسالم و ندا جادیا

 السَّالمهیعل نیشد. هم در کوتاه مدَّت امام حس ن،یدشمن اسالم، مغلوب شود. و ا

و  امیق نیکه، خودِ ا بیترت نی. در کوتاه مدَّت به اتشد و هم در بلند مدَّ روزیپ

را متزلزل کرد.  هیَّامیشهادت مظلومانه و اسارت خاندان آن بزرگوار، نظام حکومت بن
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 یحوادث یدرپیپ -و در مکه  نهیدر مد -اسالم  یایحادثه بود که در دن نیبعد از هم

شد. به فاصله سه، چهار  انیسفیسلسله آل اب یآمد و باألخره منجر به نابود شیپ

 نیا کردیم الیخ یرفت. چه کس نیبرافتاد و از ب یبه کلَّ  انیفسیسال، سلسله آل اب

السَّالم را مظلومانه در کربال به شهادت رسانده بود،  هیعل نیکه امام حس یدشمن

چهار سال؟! در دراز مدَّت  ایآن امام شود؛ آن هم در سه  ادیطور مغلوب انعکاس فرآن

چقدر  دینیو بب دیاسالم نگاه کن خیشد. شما به تار روزیپ السَّالمهیعل نیحس مامهم ا

شدند  داریپد یاسالم یشد! چگونه ملتها دارشهیرشد کرد! چقدر اسالم ر ایدر دن نید

کرد و باألخره بعد از  شرفتیپ یکرد، فقه اسالم شرفتیپ یو رشد کردند! علوم اسالم

 دیزی ایاست. آدر اهتزاز  ا،یدن یبامها نیبر فراز بلندتر مگذشت قرنها، امروز، پرچم اسال

بودند؟ آنها  یروز رشد کند راضروزبه طور،نیاسالم ا کهنیبه ا دیزیو خانواده 

 یباق یاسالم، اسم غمبریاز قرآن و پ خواستندیاسالم را بک نند؛ م شهیر خواستندیم

که  اللَّهلیسبیکه درست به عکس شد. پس، آن مبارز و مجاهد ف مینیبینگذارند. اما م

شد و خاندانش به اسارت  ختهیو خونش ر ستادیا ایطور مظلومانه در مقابل دنآن

درس است.  کیملتها  یبرا ن،یشد. ا روزیرفتند، از همه جهت، بر دشمن خود پ

 - ستندیکه مسلمان هم ن ییآنها یحت -معاصر  یایلذاست که از رهبران بزرگ دن

.« میگرفت ادیالسَّالم  هیعل یعلبننیرا، از حسما راه مبارزه »اند: که گفته کنندینقل م

السَّالم  هیعل یعلبننیمثالهاست. مردم ما هم از حس نیاز هم یکیانقالب خودِ ما هم 

که در مقابل  دندی. فهمستیمغلوب شدن ن لیکه کشته شدن، دل دندیگرفتند. فهم ادی

است.  یاهیو روس یکردن، موجب بدبخت ینینشمسلَّط، عقب  الظَّاهریدشمنِ عل

دشمن هر چه با عظمت باشد، اگر جناح مؤمن و فئه مؤمنه، باتوکَّل به خدا در مقابل 

راملت ما  نیبا فئه مؤمنه است. ا یروزیاو مجاهدت کند ، باألخره شکست با دشمن و پ

پنجاه و چند  یزندگ خِیدر طول تار السَّالمهیعل یعلبننیحس یزندگ .دندیهم فهم

او  یاو درس است، دوران جوان یهمه درس است: دوران کودک آن بزرگوار، یساله

رفتار او درس است، بعد از شهادت  السَّالمهیدرس است، در دوران امامت امام حسن عل

 یعلبننیدرس حس... رفتار او همه درس است  السَّالمهیامام حسن عل

 یاقامه یعدل، برا یحقَّ، برا یاست که برا نیا یبه امَّت اسالم الصَّالةوالسَّالمهیعل

 دانیخود را به م یموجود دیآماده بود و با شهیهم دیبا ظلم، با یمقابله یعدل، برا

که با  یامَّا در سطوح ست؛یکار من و شما ن اس،یآورد؛ در آن سطح و در آن مق

  .«1میریبگ ادی دیما، با عادات ما متناسب باشد چرا؛ با اتیَّما، با خُلق تیَّوضع

 - است قطور کتاب یک از سطر یک البته - می کنم عرض که آنچه عاشورا باب در» -

 جریان یک فرهنگ، یک عاشورا نبود؛ صرف تاریخىِ حادثه یک عاشورا که است این

 با( السَّالمعلیه) عبداللَّهابی حضرت. بود اسالم امت برای دائمی سرمشق یک و مستمر

 یک - بود روشنی کامالً منطقی و عقالنی توجیه دارای خود زمان در که - حرکت این

 هم شدن شهید فقط سرمشق این. گذاشت و نوشت اسالمی امت برای را سرمشق

 در( السَّالمعلیه) علیبنحسین... است عمیق بسیار و پیچیده و مرکب چیزِ یک نیست؛

 به وصیت در و راه، مختلف هایبخش در و مدینه و مکه در - گوناگون بیانات خالل

 علیبنحسین. است فرموده بیان را آن و کرده تبیین را وظیفه این حنفیهمحمدبن

 رسیدن برای حضرت که کرد تصور نباید می دانست؛ را کار این عاقبتِ ( السالمعلیه)

 آن برای و بست را چشمش - است مقدس قدرت، آن هدف البته که - قدرت به

. بکشاند اینجا به را ما روشنفکرانه نگاه یک که ندارد لزومی هیچ نه، کرد؛ حرکت قدرت

                                                           
 10/04/1371 مختلف مردم هایقشر داریدر د اناتیب . 1
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 با( السَّالمعلیه) حسین امام برای دقیق محاسبات حسب بر هم راه این عاقبت نخیر،

 وقتی که دارد اهمیت قدرآن «مسئله» اما بود؛ واضح و حدس قابل امامت بینیروشن

 می گیرد، قرار مسئله این مقابل در( السَّالمعلیه) علیبنحسین جان نفاستِ با شخصی

 روز تا هامسلمان برای این ببرد؛ میدان به و بگذارد اخالص طبق در را خود جان باید

 درسی که نبوده طوراین فقط و است شده هم عمل درس این و است درس قیامت

 رنگ با این نه، بشود؛ پاک هم بعد که بنویسند، سیاه تخته روی دادن سرمشق برای

 . «1امروز تا گرفت، پاسخ و داد ندا و شد ثبت اسالم تاریخ پیشانی در الهی

 علیه) حسین امام یعنی عملی؛ شکل به است افتاده اتفاق محرَّم در قضیه همین» -

 عزیزان عزیزترین تاریخ، طول در روشنگری حقیقت، بیان برای هم( السَّالم و الصَّالة

 می دانست که( السَّالمعلیه) حسین امام. میدان وسط می آورد برمی دارد را خود

 را خود فرزندان آورد، را خود همسران آورد، را زینب شد؛ خواهد تمام جور چه حادثه

 به تبلیغ است؛ دین تبلیغ مسئله مسئله، هم اینجا. آورد را خود عزیز برادران آورد،

 جوری این را تبلیغ مسئله ابعاد فضا؛ کردن روشن پیام، رساندن کلمه؛ حقیقی معنای

 مستحلَّا جائرا سلطانا رأی من» خطبه آن در. است مهم چقدر که فهمید می شود

 یدخله ان اللَّه علی حقَّا کان قول ال و بفعل علیه یغیَّرلم و...  لعهداللَّه ناکثا اللَّه لحرم

 باید می کند، خراب می کند، آلوده شکل این به را فضا دارد او وقتی یعنی ؛«مدخله

می  انجام را کار این( السَّالمعلیه) حسین امام و. کرد روشنگری آمد قول با یا فعل با یا

 فرزندان خود، عزیزان خود، همسران خود، عیاالت سنگین؛ هزینه این با هم آن دهد،

مناسبت  این پس. میدان وسط آیدمی برمی دارد را اینها کبری، زینب امیرالمؤمنین،

 بصیرت باید. یقین و بصیرت با همراه عمل، به است ناظر تبلیغ، مسئله اصل این و ها

 بصیرت این پایه بر و باشد داشته وجود متعهدانه، قلبی ایمان همان یعنی یقین،. باشد

 این نگرفت، انجام کاری اما بود، یقین بود، بصیرت اگر. بگیرد انجام حرکت یقین، و

 یقین بدون و بصیرت بدون اما شد، تبلیغ چیزی اگر. است نشده تبلیغ نیست؛ مطلوب

.... آمد نخواهد دست به مطلوب و است خراب پایه یک - باشد کم اینها از کدام هر -

 باشد، ساز گفتمان باید تبلیغ باشد، ساز جریان باید تبلیغ بکنیم عرض می خواهیم

 معرفت یک و مفهوم یک یعنی گفتمان. کند ایجاد گفتمان کند؛ ایجاد فضا باید تبلیغ

 گفتمان می شود این آن وقت،. جامعه یک در زمان از ایبرهه در بشود گیرهمه

 گفتمان این... شد نخواهد حاصل نشده، ریزیبرنامه جدای جدا کارهای با این،. جامعه

 در مخاطبان، در دینی معرفت دینی، اندیشه که است این برای چیست؟ برای سازی

 احساس با همراه وقتی کرد، پیدا رشد که دینی اندیشه. کند پیدا رشد مردم،

 که می شود چیزی همان و می آورد وجود به عمل باشد، تعهد و باشد مسئولیت

 در بیدارباش، مواردی در صحیح، معرفت صحیح، فرهنگ. بودند آن دنبال پیغمبران

 مترتب تبلیغ بر که است نتائجی و آثار است؛ تبلیغ کارکردهای اینها هشدار؛ مواردی

 که است، احزاب مبارکه سوره آیه در - است این مطلب یک تبلیغ در.... شودمی 

 کفی و الَّااللَّه احدا الیخشون و یخشونه و اللَّهرساالت یبلَّغون الَّذین» - کردند تالوت

. یک این ،«یخشونه: »است عملی شرط تا دو این با اللَّه،رساالت تبلیغِ  .«حسیبا باللَّه

 خدا راه در باشد، خدا برای است؛ الزم الهی خشیت اوالً . «اللَّه الَّا احدا یخشون ال و»

 باشد، الهی تعلیم از ملهمات و  الهی الهام برخالف اگر. باشد الهی تعلیم از ملهم باشد،

 خشیت با حق فهمیدن .«الضَّالل الَّا الحقَّ  بعد فماذا. »است ضاللت است، گمراهی

 چون چرا؟. «اللَّه الَّا احدا الیخشون و: »حق بیان مرحله در بعد،. می شود حاصل الهی

 دنیاداران اند، حقیقت دشمنان. نیست آسان حقیقت بیان دارد؛ دشمن حقیقت، و حق
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 تا هم، آخر تا است، بوده جور این تاریخ طول در عالم اند؛ طواغیت قدرتمندان اند،

 این. بود خواهد جور همین بکند، ظهور( فداه ارواحنا) ولیعصر حقه دولت که زمانی

 همه از می زنند، ضربه می کنند، اشکال ایجاد نمی مانند؛ که بیکار قدرتمندان

 باشد، داشته وجود «اللَّه الَّا احدا الیخشون و» باید پس. می کنند استفاده ابزارهایشان

 - نیست جور یک هم ترس. اقسامه و انواع به - داشت وجود ترسی خدا غیر از اگر والَّا

 یک دارد، جانش از ترس انسان که است این وقت یک. شد خواهد منسد دیگر راه

 گفتِ  و حرف از ترس وقت یک دارد، آبرو بر ترس وقت یک دارد، مال بر ترس وقت

 الیخشون و» کنار؛ گذاشت باید را ترس ها این. است ترس همه اینها دارد؛ آن و این

 افراد هم اوقات خیلی را زحمت این را، رنج این. دارد زیادی زحمت این،. «اللَّه الَّا احدا

می  اشدنباله. می شود کشیده دارد رنجی چه نمی کنند درک مردم نمی فهمند،

 اقدامِ اخالص،. خدا عهده به بگذار را کتاب و حساب ؛«حسیبا باللَّه کفی و: »فرماید

. گذاشتن خدا عهده به را کتاب و حساب و شهامت، و شجاعت با همراه یقین، با همراه

 . «1اسالمی تبلیغ کلی قواره آن می شود این

 هلهله و هیاهو میان در شدن کشته. است غریبانه مبارزه مبارزه، دشوارترین» -

 جنگ های از یکی در کهچنان. نیست دشوار چندان مردم، عامَّه تحسین و دوستان

 چون کسانی و کشیدند صف هم مقابل در باطل و حقَّ لشکرِ دو که وقتی اسالم، صدر

 از پیغمبر داشتند، قرار حق جبهه رأس در علیهماالسَّالم، امیرالمؤمنین، و پیغمبر

 معروفِ  جنگجوی فالن و برود میدان به است حاضر کسیچه: پرسید خود سپاهیان

 بر دستی پیغمبر. شد داوطلب اسالم، سپاهیان از جوانی درآورد؟ پای از را دشمن سپاه

 نبرد میدان به او و کردند دعا برایش هم مسلمانان. کرد بدرقه را او و کشید او سر

 دیگرِ  نوعِ . است کردن جهاد و شدن کشته نوع یک این،. شد کشته و کرد جهاد رفت،

 جامعه آحاد می رود، نبرد میدان سمت به انسان وقتی که است جهادی کردن، جهاد

. می ایستند مقابلش در یا و میجویند کناره یا غافل اند، یا منکرند، یا او به نسبت

 ندارند جرئت - است کم تعدادشان و - می کنند تحسین را وی قلباً که هم کسانی

 کسانی حتی السَّالم،علیه حسین امام عاشورای حادثه در .بپردازند تحسینش به زبانی

 از و هاشمبنی خاندان جزو خودشان که «جعفر بنعبداللَّه» و «عباسبنعبداللَّه» مانند

 نامِ  به و بزنند فریاد بایستند، مدینه یا مکه در نمی کنند جرئت اند،طیَّبه شجره همین

 غریبانه، مبارزه و است غریبانه ای،مبارزه چنین. بدهند شعار السَّالم،علیه حسین امام

 مبارزه در. رویگردان انسان، از همه. دشمن انسان، با همه. هاستمبارزه ترینِسخت

 آنها از یکی به کهچنان. معرض اند هم دوستان از برخی حتَّی السَّالم،علیه حسین امام

 و فرستاد حضرت برای را اسبش کمک، جای به او و.« کن کمک من به بیا: »فرمود

 آن! تر؟غریبانه این از مبارزه و باالتر این از غربت!« کن استفاده من اسب از: »گفت

 بر... شوند قربانی چشمش مقابل در عزیزانش عزیزترین غریبانه، مبارزه این در وقت

 دختر. تشنه خردسال، کودکان: کنید اضافه را عیالش و اهل و خود تشنگی اینها، همه

 که کنید تصوَّر می توانید. تشنه شیرخواره، کودکِ حتی. تشنه پیرها،. تشنه ها،بچه

  ؟2است سخت چقدر مبارزه این

 دشمن که آنجا می ترسند، بزرگان که آنجا. است تاریخ در عجیب عبرت یک این،

 وارد اگر می کنند احساس همه که آنجا می دهد، نشان خود از را خشنی بسیار چهره

 و جوهرها که آنجاست گرفت؛ خواهد خود در را آنها ایغریبانه میدان شوند میدان

 و بود بزرگی دنیای که - روز آن اسالمی دنیای تمام در. می شود شناخته افراد باطن
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 با - بودند کشور یک روز آن هستند، جدا و مستقل امروز که زیادی اسالمی کشورهای

 دشمن مقابل در که داشت را جرئت و عزم تصمیم، این که کسی زیاد، بسیار جمعیت

 و حرکت حسینی امام مثل وقتی که بود بدیهی. بود السَّالمعلیه علیبنحسین بایستد،

 وقتی هم، آنها چه اگر. گرفتند و گرفت خواهند را او دور هم مردم از ایعدَّه کند، قیام

 دور از یکی یکی دارد، وجود عمل شدت چقدر و است سخت چقدر کار که شد معلوم

 مکه از السَّالم،علیه حسین امام با که آدمی اندی و هزار از و شدند، پراکنده حضرت آن

 اندکی تعداد عاشورا شب در بودند، پیوسته حضرت به راه بین در یا افتاده، راه به

 دو و هفتاد رساندند، حضرت به را خودشان عاشورا روز که آنچه مجموع با که ماندند

 امام. نیست ذلَّت و کوچکی معنای به مظلومیت، این. است مظلومیت این،! شدند نفر

 چنین در او چون است؛ اسالم تاریخ مجاهد و مبارز عظیم ترین السَّالم، علیه حسین

 عظمتش، قدر به بزرگ، انسان این اما. کرد مجاهدت و نترسید و ایستاد میدانی

 به هم غربت با و است؛ مظلوم هم قدر همان است، بزرگ که قدرهمان. دارد مظلومیت

 . 1رسید شهادت

 به اسالم تاریخ هایفاجعه عظیم ترین از یکی محرَّم، یازدهم روز در که می دانید همه

 آن به و ندید اسالم تاریخ و ملت دیگر را آن نظیر که افتاد اتفاق اسارتی. پیوست وقوع

 و عزیزترین و نبوَّت و وحی خاندان از که شدند اسیر کسانی. دید نخواهد هم عظمت

 بازارها و کوچه در اسارت هیئت در زنانی. بودند اسالم تاریخ انسان های شریف ترین

 این کسانی. نداشت نظیر روز آن اسالمىِ  جامعه در آنها شرف و شأن که شدند گردانده

 نداشتند ایرابطه اسالم با و بودند نبرده بویی اسالم از که گرفتند اسارت به را عزیزان

 محرَّم، یازدهم روز در. بودند خودشان زمان انسان های پلیدترین و خبیث ترین و

 خاطره این و شدند دچار اسارت به( السَّالمعلیهم)طالب ابی بن علی و پیامبر خاندان

 البته،. ماند خواهد و مانده آخر تا و امروز تا ما برای ها،خاطره تلخ ترین از یکی عنوانبه

 سربازی، که است همین امروز اسارتِ . داشت فرق امروز اسارتِ  با روز آن اسارتِ

 – باشد بعث رژیم مثل منحوسی رژیم گیرنده اسیر وقتی - یا ایرزمنده افسری،

 دور خود خاندان و اهل از و می گیرد قرار اسارتگاه و زندان در مدتی غیرنظامی ای،

 روز در. دارد فرق آسمان تا زمین از روز، آن اسارتِ  با اما است؛ سخت البته. می ماند

 بود؛ بودند، مانده باقی که مردانی و کودکان و زنان جمعىِ  دسته اسارت محرَّم، یازدهم

 کردن اذیت و گرمادادن و سرمادادن و دادن گرسنگی و اهانت و تحقیر با توأم اساراتی

 کردن شماتت و نگهداشتن را آنها شرایط ترینسخت در و گرداندن بازار و کوچه در و

 . 2قبیل این از و

 جهاد عظمت حادثه، آن عظمت. افتاد اتفاق چه نفهمید کسی عاشورا روز در» -

 فرزندان شدن کشته فاجعه عظمت همچنین و نزدیکانش و یاران و پیغمبر جگرگوشه

. نفهمیدند هم بودند آنجا که کسانی اکثر. نبود روشن کسی بر پیغمبر نوردیدگان و

 بیگانه خود از آنقدر و غافل آنقدر و مست آنقدر بودند، دشمن جبهه در که آنهایی

 و غضب و شهوت و غرور مستان عال م، مستان! افتاد اتفاقی چه نفهمیدند که بودند

 زینب بله، می افتد؛ اتفاق دارد چه انسانیت عالم در نمی فهمند حیوانیت، مستان

 خوب مظلوم دخترهای و زن ها آن فهمید، خوب سکینه فهمید، خوب علیهااهللسالم

 عاشورا روز از که روزی هر اما. عاشوراست روز مال این افتاد؛ اتفاقی چه فهمیدند

 مدینه در بعد هفته چند شام، در بعد هفته چند کوفه، در دوازدهم روز - رفتیم جلوتر

 اهمیت و عظمت برق، سرعت به حادثه این - اسالم دنیای همه در بعد اندکی و
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 فرعونی طغیانگرِ آن که بود نگذشته حادثه این از سال دو هنوز. داد نشان را خودش

 نگذشته بیش سالی چند و شد نابود و برافتاد زمین روی از بود، حادثه این عامل که

 ده چند آمدند؛ کار سر بنی امیه از دیگری خانواده. شدند نابود خانواده آن که بود

 به روز به روز اسالم دنیای. شدند نابود و مضمحل هم خانواده آن که نگذشت سالی

 هایپایه توانست حادثه این و شد مشتاق تر و تربستهدل نزدیک تر، بیت اهل مکتب

 ما نبود، کربال حادثه اگر. کند استوار تاریخ طول در را اسالم مکتب و اسالمی عقیده

 از نامی فقط شاید و نمی داشتیم خبری چندان هم اسالم اصول و مبانی از امروز

 کوچک فقط نه بزرگ، حادثه این و مقدس خون این. می خورد ما گوش به اسالم

 شد؛ اثرگذارتر و تربرجسته و قوی تر روزروزبه بلکه نشد، ضعیف نشد، کمرنگ نشد،

 . «1است برجسته نمونه یک این

 در الصَّالةوالسَّالم،علیه علی بن حسین که است مهم نکته این درس ها، این از یکی» -

 دارای و گوناگون وظایف از را اصلی وظیفه اسالم، تاریخ حسَّاس بسیار فصل یک

 شناخت در او. رساند انجام به را وظیفه این و داد تشخیص اهمیت، مختلف مراتب

 در. نشد اشتباه و توهَّم دچار داشت، احتیاج آن به اسالم دنیای روز آن که چیزی

 مختلف دوران های در مسلمین، زندگی در پذیرآسیب نقاط از یکی این، که حالی

 از ایبرهه در اسالم، دنیای برجستگان و آنها راهنمایان و ملت آحاد اینکه، یعنی است؛

 و پرداخت آن به باید و اصلی است چیز چه ندانند. کنند اشتباه را اصلی وظیفه زمان،

 دوم درجه و فرعی چیز چه و کرد؛ آن فدای - شد الزم اگر - را دیگر کارهای باید

. کرد تالش برایش و داد اهمیَّت باید آن خودِ قدر به را کاری و حرکت هر و است

 این باب در آنها با اگر که بودند کسانی السَّالم،علیه اباعبداللَّه حرکت زمانِ  درهمان

 به کار، این که می فهمیدند و «است قیام وقت اکنون» که می شد صحبت قضیه

 اینکه کما می چسبیدند؛ دو درجه تکالیف به دارد، دردسرهایی و مشکالت خود دنبال

 السَّالم،علیه حسین امام با که آنهایی میان در. کردند را کار همین ایعدَّه دیدیم،

 همه، که نبود طوراین. داشت وجود متعهَّد و مؤمن آدم های نرفتند، و نکردند حرکت

 و مؤمن آدم های اسالم، دنیای برگزیدگان و سران بین در روز آن. باشند دنیا اهل

 نمی فهمیدند؛ را تکلیف امَّا بودند؛ کنند، عمل وظیفه طبق می خواستند که کسانی

 و اصلی کار و نمی شناختند را اصلی دشمن نمی دادند؛ تشخیص را زمان وضعیت

 ابتالئات از یکی این،. می کردند اشتباه سه، درجه و دو درجه کارهای با را محوری

 که را آنچه و شویم، آن دچار ما است ممکن هم امروز. است بوده اسالم دنیای بزرگ

 حیات و قوام که را اساسی وظیفه باید. کنیم اشتباه تراهمیَّت کم چیز با است، مهم

 . «2کرد پیدا است، آن به جامعه

 امام از عراق مردم دعوت. نکردم حرکت تفرعن و گردنکشی برای من: فرمود» -

 دعوت همین به هم امام کند؛ حکومت و برود که بود این برای السَّالمعلیه حسین

 امام نبود، حکومت فکر به السَّالمعلیه حسین امام که نیست چنین یعنی. دادند پاسخ

 گرفتن با چه بود؛ طاغوتی قدرت های کردن سرکوب فکر به السَّالمعلیه حسین

 این اگر که می دانست السَّالمعلیه حسین امام. خون دادن و شهادت با چه و حکومت

 خواهد اسالم سر بر چه او، سکون این او، سکوت این او، امضای این نکند، را حرکت

 طغیان راه و دارد اختیار در را جامعه یک یا و جوامع امکانات همه قدرتی وقتی. آورد

 وجود اظهار او مقابل در حق دارانداعیه و مردان اگر می رود، جلو و می گیرد پیش

 به ظلم یعنی اند؛کرده امضا را او کار عمل، این با نکنند، تخطئه را او حرکت و نکنند

                                                           
 13/12/1387 فارس استان شهدای هایخانواده و ایثارگران و جانبازان دیدار در . بیانات 1

 07/05/1371 روحانیون از جمعی دیدار در . بیانات 2
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 آن که بود گناهی این. باشند خواسته خودشان اینکه بدون می رسد، حق اهل امضای

 مرتکب اسالم صدر بزرگ سردمداران فرزندان و هاشمبنی آقازادگان و بزرگان روز

 از بعد است شده نقل. کرد قیام لذا برنمی تافت؛ را این السَّالمعلیه حسین امام. شدند

 وقتی آن از شاید - برگشت مدینه به عاشورا حادثه از پس السَّالمعلیه سجاد امام آنکه

 - بود شده فاصله ماه یازده ده، برگشت دوباره و رفت بیرون مدینه از کاروان این که

 راست! شد چه رفتید، دیدید! اللَّهرسولیابن: کرد عرض آمدو ایشان خدمت نفر یک

 خورشید السَّالم،علیه علیبنحسین که بود رفته حالی در کاروان این می گفت؛ هم

 دختر بود؛ آنها میان و رأس در اللَّه،رسول دل عزیزِ و پیغمبر فرزند بیت،اهل درخشان

 - دیگران و عباس - امیرالمؤمنین فرزندان بود؛ رفته سرافرازی و عزت با امیرالمؤمنین

 هاشم،بنی نامدار و زبده و برجسته جوانان حسن، امام فرزندان حسین، امام فرزندان

 سجَّاد امام - مرد یک فقط و برگشته کاروان این حاال بودند؛ رفته کاروان این با همه

 امام اند؛دیده داغ و رنج کشیده، اسارت زن ها هست؛ کاروان این در -( السَّالمعلیه)

 امام. نبود کاروان این میان در شیرخوار کودک حتی نبود، علی اکبر نبود، حسین

! می شد چه نمی رفتیم، اگر کن فکر: فرمود شخص آن جواب در السَّالمعلیه سجَّاد

می  ذوب روح می شد؛ نابود حقیقت اما می ماند، زنده جسم ها نمی رفتند، اگر بله،

 حتی و می شد محکوم تاریخ طول در منطق و خرد می شد؛ پایمال وجدان ها شد؛

 . «1ماندنمی هم اسالم نام

 یک عنوان به را عاشورا ماجرای اسالمی جامعه و اسالمی امت نباید وقت هیچ» -

 اسالم، قطعاً. بدارد دور نظر از هدایت پرچم یک عنوان به عبرت، یک عنوان به درس،

 من انا و: »فرمود که طور همان. است( السَّالمعلیه) علیبنحسین به و عاشورا به زنده

( السَّالمعلیه) حسین وسیله به من، راه ادامه من، دین یعنی معنا، این بر بنا  ؛ «حسین

 نمی آمد، پیش اسالم تاریخ در عظیم فداکاری این اگر نبود، عاشورا حادثه اگر. است

 انحرافی دچار اسالم یقیناً و نمی شد داده اسالمی امت به عملی، درس این تجربه، این

 اسالم، حقیقت از چیزی و شدند آن دچار اسالم از قبل ادیان که آنچه قبیل از می شد

 .«2ماندنمی باقی اسالم نورانیت از

 صحبت کمتر زمینه این در و است بحث قابل محَّرم مناسبت به که دیگر مقوله یک»-

 عزاداری مقوله کنم، صحبت قدری آن، درباره امشب می خواهم بنده و می شود

 مهم ترین از یکی تحقیقاً. عاشوراست ذکر احیای برکات و السَّالمعلیه علیبنحسین

 از برخوردار شیعه، جامعه که است این مسلمان، جوامع دیگر بر شیعه جامعه امتیازات

 السَّالمعلیه علیبنحسین مصیبت ذکر موضوعِ که روزی همان از. عاشوراست خاطره

 بیت اهل محبَّین و معتقدین اذهان در معنویَّت و فیض از جوشانی چشمه شد، مطرح

 داشته جریان و ادامه همچنان امروز تا جوشان، چشمه این. گشت جاری السَّالمعلیهم

 این.... عاشوراست خاطره یادآوری هم آن بهانه و داشت خواهد هم این از بعد است؛

 زینب که وقتی همان از شد؛ شروع عاشورا روزِ ظهرِ از که است جوشانی چشمه همان

 به خطاب و رفت «زینبیَّه تلَّ » باالی - است شده که نقلی طبق - علیهااللَّهسالم کبری

 مرمَّل حسینک هذا السَّماء مالئکة! علیک صلَّی اللَّه،رسول یا: »کرد عرض پیغمبر

 حسین امام روضه خواندنِ  او. « والرَّداء العامة مصلوب االعضاء، مقطَّع بالدَّماء،

می خواستند  که ماجرایی گفت؛ بلند صدای با را ماجرا و کرد شروع را السَّالمعلیه

 با مدینه، و شام در چه و کوفه در چه کربال، در چه امام، بزرگوار خواهر. بماند مکتوم

 به شروع روز همان از چشمه، این. پرداخت عاشورا حادثه بیان به بلند صدای

                                                           
 27/12/1380 نظام کارگزاران دیدار در . بیانات 1

 01/09/1391 «صالحین» طرح فعاالن و بسیجیان از جمعی دیدار در . بیانات 2
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 ماجرای بیان. عاشوراست حادثه این. است جوشان همچنان امروز، تا و کرد جوشیدن

 در که طورهمان - که است ایحادثه بیان بلکه. نیست خاطره یک بیان فقط عاشورا،

 در خاطره، این یادآوری پس،. است بی شمار ابعاد دارای - شد عرض سخن آغاز

...  شود منتهی بی شماری و فراوان برکات به می تواند که است ایمقوله حقیقت

 رایج ما بینِ  در السالم،علیه حسین امام خاطره و یاد و عاشورا و محرَّم ذکر که اکنون...

 این شکر و کرد باید ایاستفاده چه بزرگداشت، جلسات و خاطره و ذکر این از است،

 و کنم، مطرح سؤال عنوان به می خواهم که است مطلبی همان این چیست؟ نعمت

 متَّصل اسالمی ایمانِ  جوششِ منبعِ رابه دل ها عظیم، نعمت این. بدهید جواب شما

 ترسیدند، عاشورا از حاکم، ستمگرانِ  و کرد تاریخ طول در که می کند کاری. می کند

 و عاشورا حادثه از ترس. داشتند واهمه السَّالم،علیه حسین امام نورانی قبر وجود از و

 شما و است یافته ادامه ما زمان تا و شده شروع امیَّهبنی خلفای زمان از آن، شهدای

 رسید، می راه از محرَّم که وقتی. دیدید خودمان انقالب دوران در را اشنمونه یک

 نمی تواند و است بسته دستش دیگر دید می پهلوی، فاسدِ فاسقِ کافرِ مرتجعِ نظامِ

 خود ناتوانی نظام، آن مسئولین واقع در. دهد انجام کاری عاشورایی، مبارزِ  مردمِ  علیه

 رژیم آن از مانده برجا گزارش های در. می دانستند محرَّم رسیدن فرا از ناشی را

 فرارسیدن با آنها می دهد نشان که دارد وجود صراحت هایی بلکه اشارت ها، منحوس،

 مرد آن علیه،اللَّهرضوان ما بزرگوار امام. می کردند گم حسابی را پایشان و دست محرَّم،

 برای حادثه این از که فهمید خوب شناس، انسان دنیاشناسِ شناسِدین تیزبینِ  حکیمِ

 ما، بزرگوار امام. کرد و کند استفاده باید چگونه السَّالمعلیه حسین امام هدف پیشبرد

 به و نمود مطرح می شود، پیروز شمشیر بر خون آن، در که ماهی عنوان به را محرَّم

 از نمونه یک این،. کرد پیروز شمشیر بر را خون منطق، و تحلیل همین با محرَّم، برکت

 شما که است السَّالمعلیه حسین امام یاد و ذکر مجالس و محرَّم ماه نعمت هایجلوه

 مردم استفاده. کنند استفاده نعمت این از باید روحانیون، هم و مردم هم لذا. دیدید

 را مجالس این و ببندند دل السَّالم،علیه سیدالشهداء عزاداری مجالس به که است این

 برای و مخلصانه باید مردم. کنند اقامه بیشتر می توانند هرچه - مختلف سطوح در -

 به یا گذراندن، وقت برای نه کنند؛ شرکت حسینی عزاداری مجالس در استفاده،

 از اخروی ثواب این هم، نمی دانند که اخروی ثواب عنوان به فقط ای،عامیانه صورت

 اخروی ثواب اما دارد؛ اخروی ثواب مذکور، مجالس در شرکت مسلَّماً آید؟می کجا

 اگر که است جهتی به مربوط مسلماً  است؟ جهت چه به و ناحیه چه از عزا، مجالس

 در باید همه. نیستند نکته این متوجَّه مردم از بعضی. نیست هم ثواب نباشد، جهت آن

 کنند استفاده مجالس این از بدانند، را عزاداری مجالس قدر کنند، شرکت مجالس این

 میان ترمحکم هرچه اتَّصالِ  و ارتباط ایجاد برای ایوسیله را مجالس این قلباً  و روحاً  و

. دهند قرار قرآن و اسالم روح و پیغمبر خاندان السَّالم،علیه علیبنحسین و خودشان

 وظایف با ارتباط در اما و. است مردم به مربوط خصوص این در که وظایفی از این

 هم دور ایعده که است این به عزا مجالس قوامِ چون. است دشوارتر مسئله روحانیون،

 از دیگران تا کند عزا اقامه آنها، میان در یافتن حضور با روحانی، فردِ یک و شوند جمع

 من سؤال این، کرد؟ خواهد عزا اقامه چگونه روحانی یک. شوند مستفید او، عزای اقامه

 یک. می کنند مسئولیت احساس ایقضیه چنین به نسبت که است کسانی همه از

 برای او، واالی ملکوتىِ شخصیت در تردید شائبه ایذرَّه بدون و منوَّر پاک، واال، انسان

 و ظلم چنگ از جامعه نجات بر مبتنی که آن، صحَّتِ  در عالم منصفین همه که هدفی

 ایها: »می گوید و می کند آغاز را شگرفش حرکت متَّفق اند، است، عدوان و جور

 این سرِ بحث...« جائراً سلطاناً  رأی من: قال وآله،علیهصلَّیاللَّه اللَّه، رسول انَّ ! النَّاس

: می دهد قرار جور با مقابله را خود حرکت فلسفه السَّالم،علیه حسین امام. است
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 همه که هدف هاست مقدَّس ترین سرِ  بر بحث.« والعدوان باالثم عباداللَّه فی یعمل»

 مبارزه دشوارترین هدفی، چنین راه در ،انسانی چنان. دارند قبول را آن عالم منصفین

 . 1می کند تحمَّل را

 اگر. است مانده باقی هم عاشورا برکت به و خورده پیوند عاشورا با دین اساس -

 را تاریخ وجدان فداکاری، این که - نمی بود السَّالمعلیه علیبنحسین بزرگِ  فداکارىِ 

 اسالم بساط هجری، دوم قرن نیمه یا اول قرن همان در - کرد بیدار و متوجَّه کلَّی به

 و باشد تاریخ به مراجعه اهلِ  کسی اگر. است گونهاین قطعاً. می شد برچیده کلَّی به

 جامعه وجدان که چیزی. کرد خواهد تصدیق را این کند، مالحظه را تاریخی حقایق

 حادثه همین شد، بعدی ها برای الگویی و واسوه برآشفت زمان آن در را اسالمی

 استفاده یک واقعه این از شیعه.... نداشت سابقه اسالم در روز آن تا که بود عجیبی

 مردم برای را احکام کردیم؛ حفظ حادثهاین وسیلهبه را دین ما. است کرده العادهفوق

 می گوییم که «ما. »دادیم قرار ایمان و دین خدمت در را مردم عواطف کردیم؛ بیان

 عظیم برکت آخرین. گذشته قرن چند طول در مبلَّغین، و روحانیون طایفه یعنی

 نبود، آن از گیریاسوه و کربال حادثه اگر. ماست شکوهمند انقالب همین کربال حادثه

 که ماهی» فرمودند ۵۷ سال محرَّم در که بزرگوارمان امام. نمی شد پیروز انقالب این

 هم جنگ سراغ. دادند محرَّم از را درس این و خط این ،«است پیروز شمشیر بر خون

 . «2است همین بروید که

 زیادی حدود تا و است مهمی بسیار مطلب کردند، اشاره که هم عزاداری ها مسئله» -

 تبلیغاتىِ  منبر یک. داریم مسئله کشور در همه این ما امروز... ماست خود به متوجه

 و هازنی سینه و هاحسینیه و حسینی جلسات همین از است عبارت مهم بسیار

می  را مطالب ترینالزم و فوری ترین و معارف واالترین منبر، این از. مذهبی دستجات

 وجههیچبه کنیم، مصروف موهون یا موهوم چیزهای به را این ما اگر اما کرد؛ بیان شود

 . 3نیست مصلحت

 باید - انقالب و نهضت پشتوانه عنوان به - حادثه این که بگویم باید کلی طور به

 مثل حادثه، این با ما امروز برخورد اگر. بماند باقی پرقدرت و پرتپش و آبرومند

 جایی در را چیزی یعنی - می کرد برخورد قبل سال پنجاه در که باشد خوانیروضه

 و می کرد نقل و می داد ترجیح را آن ذهنی، احتمال حسب بر مثالً و می دید

 به است ممکن - می رسیدند ثواب به او خود هم و آنها هم و می گریاند را مؤمنین

 .بزنیم ضرر حادثه

 نهضتی این ریشه بگویند ما به امروز اگر. است نهضت یک پشتوانه حادثه، این امروز

 امام و امیرالمؤمنین و پیامبر اشریشه: می گوییم ما کجاست؟ اید،آورده وجود به که

 وجود به را حادثه این که است کسی کیست؟ حسین امام. است( السَّالمعلیهم)حسین

 ما اگر. است نهضت این پشتوانه حادثه، این پس. است شده نقل او از تاریخ در و آورده

 نیست، آن جزو که چیزهایی با را حادثه انگاری،سهل روی از و بی توجه و ندانسته

 خدمت است، حادثه آن از ناشی که انقالبی به نیز و حادثه آن به کردیم، مشوب

 . 4ایمنکرده

                                                           
 17/03/1373 بویراحمد و کهگیلویه روحانیون از جمعی دیدار در بیانات . 1
 26/04/1372 روحانیون از جمعی دیدار در بیانات . 2
 27/12/1383 رهبری خبرگان مجلس اعضای دیدار در بیانات . 3
 11/05/1368 روحانیون از جمعی دیدار در بیانات . 4
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

( ره)خمینی امام و آمد مردم این کمک به محرم انقالب، ابتدای در که همان گونه

 و آمد ملت کمک به عاشورا هم، دی ۹ قضایای در است، پیروز شمشیر بر خون فرمود

 . 1کرد خلق را ماندگاری و بزرگ حماسه

 هویت با بسیج حقیقت و هویت میان هست تناسبی. است محرم اول با مقارن امروز

 اوج عاشورا البته. عاشوراست مکتب پیرو که دارد افتخار بسیج. عاشورا و محرم

 علیبنحسین و عاشورا مسئله عالم، همه تاریخ، همه. است ایثار و فداکاری

 راه در ایثار فداکاری، اند؛شناخته خصوصیت این با را او وفادار اصحاب و( السَّالمعلیه)

 بله،. نیست این فقط عاشورا مسئله لیکن الهی؛ اهداف تحقق راه در و خدا

 «.2است شهادت و فداکاری همین عاشورا، خصوصیت نمایان ترین و ترینبرجسته

 

                                                           
 21/09/1390 انقالب رهبر با دی 9 حماسه بزرگداشت ستاد اعضای دیدار . 1
 06/09/1390 کشور سراسر بسیج نمونه قشرهای دیدار در بیانات . 2


