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«قیام حسینی در برابر جاهلیت اُولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مُدرن»
مبحث اول


با فرا رسیدن محرم ،فصل جدیدی از خداپرستی و توحید آغاز میشود و همانطور که در جامعه شیعه ملموس و مشهود است،
افعال بی نظیر و
طراوت و شور معنوی جدیدی بوجود می آید .وقتی قلوب محبین اهل بیت عصمت و طهارت متوجه و متذکر ِ

با عظمت حضرت اباعبدال له الحسین (ع) و مظلومیت و مصائب آن حضررت مری شرود ،در پرترو آن شوب شرد و تمایرل بره
دستگا الهی و انزجار از دستگا طغیان پدید میآید .با توجه به حدیث شریف (هل الدین إال الحب و الربغ)) ،ایرن حرب و
شریف «جامعره کبیرر »
بغ) ،موجب حیات دوبار برای امت دینی میشود و نهایتا تمایالت تهذیب میگردد .لذا در زیارت
ِ
ْ
ل
َ ُ
َ َ َ ََ ُ
َ َ
َ َ
خدمت حضرات معصومین (ع) عرضه می داریدَ « :و َج َعل َصل َو ِاتنا عل ْيك ْم َو َما خ َّصنا ِب ِهِ ِمه ْ َوَل َي ِهِك ْم ِِياها ِخلل ِننها َو
َ َ َ ل َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ل َ َ َ َ َّ َ ل ُ ُ َ
وبنا» این صلوات و درودی که ما بر شما میفرستیم و این عرض ارادتی که ما بره شرما
ِهارة ِِلنف ِسنا و تز ِكية خنا و كفارة ِخذن ِ
می کنیم و تولی به والیت شما که از جانب خدا به ما هدیه داد شد است ،موجب طهارت و تزکیه نفر و کفرار گناهران مرا
ات خاص عرفانی و با باالترین سرعت،
میشود و خلقت ما را طیب و طاهر میکند .یعنی نرمافزاری الهی است که بدون ریاض ِ
تطهیر قلوب را محقق میکند .وقتی برای شخصی ،مریضی روانی پیش میآید چقدر باید به روانکاو و روانپزشک مراجعه کنرد
و قرص بخورد و دور درمان نه چندان کوتاهی را طی کند و دور نقاهتی را پشت سر بگذارد؟! اما در دستگا اهل بیرت برا فررا
رسیدن محرم با باالترین سرعت بدون ریاضات خاص عرفانی و سختیهای خاص درمانی ،این نرم افزار الهی موجرب تطهیرر
قلوب و تمایل به دستگا الهی میشود.
عالو بر اینها در ّ
محرم باالترین سطح عقالنیت نیز بدون پیچیدگیهای فلسفی قابل تحقق است .میدانید که فالسرفه بردنبال
تحلیل عمیق از جهان خلقت هستند و میگویند به جهان خلقت نگا ظاهری نکنیرد بلکره آن را دقیرق و عمیرق بفمیرد .آنهرا
جهان خلقت را به خوبی بشناسند .اما جامعه شیعه با توجره بره مصرائب حضررت سیدالشرهدا (ع) ،بردون
میخواهند باطن
ِ

حقیقت هستی چیست؟ یک فراز آن در زیارت مطلقره
حقیقت خلقت همرا و آگا می شود.
پیچیدگیهای فلسفی ،با باطن و
ِ
ِ

میران زیرارات
حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ررکه شیخ المحدثین ،مرحوم شیخ صدوق (ر ) سند آن را از قویتررین سرندها
ِ َ َ َ ْ َُ
ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ
الئ ِق و بکت له
حضرت می داند رر آمد است« :اشهد ان دمک سکن فی الخل ِد واقشعرت له ا ِظله العر ِش و بکی له جمیع الخ ِ
ْ َْ
ُ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ
ْ َ َّ َ ّ
ون َّ
َّ
الس ْب ُع َوما َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ
رق َر ابنرا َومرا ُیرری َومرا ال ُیرری».
السماوات السبع واالرض
ِ
فیهن وما بینهن ومن یرترقلب فی الجن ِه والن ِار ِمرن خل ِ
«شهادت میدهم که خون تو در بهشت جاوید آرام گرفته است و سقف عرش بر اثر این مصیبت به لرزش در آمد است و همه
مخلوقات جهان بر این مصیبت گریه میکنند و هر چیزی که اآلن در بهشت و جهنم در حال تقلب و دگرگونی و حرکت اسرت
گریه میکند و نیز هر چه که دید می شود و دید نمیشود ».باطن هستی در حال عزاداری برای اباعبدالله است و شیعه بردون
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حقیقرت خلقرت همررا مری شرود و برا گریره برر مصرائب
پیچیدگیهای فلسفی ،با توجه به مصائب سیدالشرهدا برا براطن و
ِ

سیدالشهدا ،این قابلیت را پیدا میکند که فیلسوفترین فیلسوفها شود .یعنی محبین به میز ِان توجه و استفاد شان میتوانند در
ِ
عزاداریها از قوی ترین عقالنیت ها بهر مند شوند .در واقع ظرفی ِت ایرن مصریبت ایرن اسرت کره بردون ریاضرات عرفرانی و
ِ
پیچیدگیهای فلسفی ،باالترین ثروت را در جهت تکامل معنوی جامعه شیعه به ارمغان می آورد.
ِ
از طرف دیگر روشن است که ما محرم ،فصل غوطهور شدن در غم اهل بیت و مصائب حضرت سیدالشهدا (ع) اسرت .ایرن
ِ
حقیقت خلقت دارد .نباید توهم شود که شیعه طی یک قرارداد اجتماعی است که برا
غم و سوز و گریه و عزاداری نیز ریشه در
ِ
فرا رسید ِن اول محرم به عزاداری مشغول میشود .در روایتی از حضرت رضا (ع) است که وقتی محرم فرا میرسید ،خنرد برر
لبان پدرم دید نمیشد ،بغ) بر ایشان مستولی میشد .حقیقت حرارت و سوز محرم کره هرر سراله تشردید مریشرود بره مرا
ِ

بازنمیگردد بلکه تا وقتی انتقام آن خون مطهر گرفته نشود ،تمام مصائبی که در عاشورا بر وجود مبارک حضرت سیدالشهدا (ع)
وارد شد ،هر ساله بر وجود مبارک حضرت ولیعصر (عج) وارد میشود .اگر میبینیم که در حراالت جامعره شریعه دگرگرونی
جسرم
پدید میآید و امت شیعه برای عزاداری به حرکت در میآید فقط به خراطر ایرن اسرت کره تمرام آن مصرائب برر روو و
ِ
کر ْال َخ ْی ُر ْکن ُت ْم َا َّو َل ُه َو َا ْص َل ُه َو َف ْر َع ُه َو َم ْعد َن ُه َو َم ْأ ُ
حضرت ولیعصر (عج) نازل می شود« .ا ْن ُش َ
ویه َو ُم ْن َتها ُ » هر جرا کره نرامی از
ِ
ِ
اول خیر و ریشه آن و فرع آن و معدن آن و مبدأ و منتهای آن میباشرید .اگرر فررض کنریم کره انتقرام
خیر و نیکویی باشد ،شما ِ
ِ
ّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ْ
َ ُ
ُ
ثار ِ
حضرت سیدالشهدا ْگرفته میشد آیا این مصائب بر حضرت ولیعصر (عج) وارد می شد؟ خیر« .اشهد انک ثار الل ِه وابن ِ
َ ْ
َ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ّ
الله ال َم ْو ُت ُور فی َّ
رض» تقلب احوال حضرت ولیعصر به خاطر این است که هنوز انتقرام خرون
اال
و
ماوات
الس
واشهد انک ِوتر
ِ
ِ
ِ
ِ
جدشان گرفته نشد است .چون جامعه شیعه علیرغم آن بهر هایی که برای تجدید عهد خداپرستی و سریر تکامرل معنروی در
محرم می برد ،نتوانسته است برای انتقام خون سیدالشهدا (ع) زمینهسازی کند .یعنی جامعه شیعه بعد از عرزاداری هایشران در
مشرغول زنردگی روزمرر خودشران مری شروند و در
محرم به دالیلی که قرار است در سیر این مباحرث روشرن شرود ،دوبرار
ِ
زمینهسازی و نصرت و یاری برای ظهور و انتقام خون حضرت سیدالشهدا موفق نمیشروند یرا ایرن حرکرت بره کنردی انجرام

میگیرد  .لذاست که محرم سال آیند همان مصائب بر حضرت ولی عصر (عج) نازل می شود .لذا از یک طرف ،امت محمرد
و آل محمد (ص) بعنوان ام ِت مرحومه و افضل امتها در معرض استفاد از این نعمات (محرم و عاشورا و )...قرار مری گیررد و
ِ
تجدید عهد برای او رقم می خورد و از طرف دیگر به خاطر موانع روحی و شهنی و عینی برای تکامل بخشیدن بره عررض ادب
خود به ساحت اهل بیت ،برایش معلوم نیست که به چه میزان توانسته برای انتقام خون سیدالشهداء زمینه سازی کند .پ ایرن
عزاداری ها از یک طرف برای جامعه شیعه بزرگترین ثروت و موهبت الهری اسرت و از طررف دیگرر الزم اسرت کره قصرور و
تقصیری که در آن وجود دارد ،پیدا کنیم و بعد از آن خدمت حضرت ولی عصر (عج) استغفار کنیم و از ایشان طلب کنیم کره
با پرورش خودشان به ما کمک کنند که عزاداری ها را تکامل ببخشیم.
سیر عزاداری های تاریخ شیعه در حال تکامل است :یک «عزاداری سنتی» وجود داشت که در آن شیعیان
البته روشن است که ِ

جمع می شدند و گریه و سوز و ناله برای مصائب اهل بیت مری کردنرد و ثرواب میبردنرد و بره برکرت آن ،در حروائج فرردی
حاجتروا میشدند .اما در این صد و پنجا سال اخیر با توجه با هجمه هایی که دستگا ابلی بره جامعره ایمرانی وارد آورد
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نهضرت نرورانی حضررت
است ،تغییرات و پیشرفت هایی در این عزاداری ها بوجود آمد است .شما مالحظه کنید که سرآغاز
ِ

امام خمینی (ر ) رر که در واقع همهی این عزاداریهای امروز ما ،مدیون شجاعت و بصیرت و فقاهت ایشان نسبت به زمران و

مکان است رر در محرم سال  24رغم خورد .یعنی عزاداری سنتی که در گذشته معمول بود به «عزاداری مبارزاتی» تبدیل شرد.
حضرت امام (ر ) از این ثروت بزرگ و سرمایه اصیل جامعه شیعه استفاد کررد بررای اینکره مقابرل مظرالم کفرار بایسرتد .در
خاطرات نقل است که ایشان در آن ایام خواب نداشتند ،چرا که دائما از طریق نامهنگاری در حال هماهنگی علمای بالد بودند
تا از ظرفیت عزاداریهای محرم برای مقابله با حکومت شا بهترین استفاد انجام بگیرد .بعد از آن ،راهپیمایی روز عاشورا سال
 57در تهران بود که سقوط رژیم پهلوی را قطعی کرد .شا وقتی سوار بر هلی کوپتر موج جمعیت را در خیابان های تهران دید،
سرنوشرت
تصمیم به فرارش تقریبا قطعی شد .این نقاط از تاریخ ،زمانهایی است کره عرزاداری سرنتی کره تراثیر خاصری برر
ِ
حرکت تکاملی است که قابل مشراهد اسرت .در
اجتماعی شیعه نداشت ،به عزاداری مبارزاتی تبدیل می شود .این شروع یک
ِ

وحدت جامعه ضربه بزند
سالهای اخیر ،وقتی فتنه  88رخ داد و به تعبیر مقام معظم رهبریحفظه الله دشمن موفق شد نسبتا به
ِ

محرم حضرت سیدالشهداء (ع) بود که این شکاف را تا عمق زیادی ترمیم کرد و انگیز های
و کشور را به لبه پرتگا ببرد ،دوبار
ِ
مردم را در دفاع از نظام اسالمی به میدان آورد .لذا تکامل عزاداری ها در طول تاریخ جامعه شیعه امری غیرقابل انکار است.

مسیر عزاداری حضرت ولیعصر (عج) قرار بدهیم این عزاداری کافی نیسرت .چررا
اما اگر ما بخواهیم عزاداری خودمان را در ِ

که فشار و مصائبی که به سبب عدم انتقام خون جدشان بر وجود مبارک ایشان میآید بسیار بسیار فراتر از ایرن نحرو عرزاداری
است که ما آن را بجا می آوریم .اگر شیعه بخواهد خود را به آن نزدیک کند باید چه مطالبی را مورد توجه قرار دهد؟! از حضرت
سیدالشهداء (ع) خطاب به فرزندشان امام سجاد (ع) نقل شد است« :الیسکن دمی حتی یظهر الله المهدی»! وقتی حضرت
یحیی (ع) به شهادت رسید ،خدای متعال ُبخت النصر را بر آن قوم مسلط نمود .پیرزنی به او گفت :در این شهر خرونی غلیران
ُ
ظلم وارد بر حضرت یحیی سکوت کردند و پذیرفتند را بکش تا این خود آرام
می کند .گفت چه کنم؟ گفت :کسانی که در برابر ِ
حال غلیان حضرت یحیی کشت تا آن خرون از جوشرش ایسرتاد.
نار خون در ِ
بگیرد .در روایت هست که او هفتاد هزار نفر را ک ِ
بعد از بیان این داستان حضرت سیدالشهداء خطاب به فرزندش می فرمایرد :خرون مرن سراکن نمری شرود و از جوشرش براز
نمیایستد تا زمانی که خدای متعال ظهور را برای مهدی (عج) رغم بزند .لذا اگر ما به عهدمان نسبت به حضررت ولریعصرر
حال غلیان است رر که در زمان حضرت یحیی به چشم سر دید می شرد ولری اکنرون دیرد
(عج) وفا نکنیم ،این خونی که در ِ

سرنوشت جامعه شیعه حرکرت جدیردی را
نمی شود رر از جوشش باز نخواهد ایستاد .بنابراین باید عزاداری های ما برای تغییر
ِ

آغاز نماید تا تکامل مادی و زندگی روزمر را به تبع تکامل معنوی تعریف کند.
ِ

گررد هرم بیاورنردا از
شما در جبهه مقابل مشاهد میکنید که کفار ،خرجهای بسیاری صرف میکنند برای اینکره مردمری را ِ
ُ
تالششان برای حضور یک جمع در یک میتینگ حزبی تا اوج آن که در موضوعاتی چون المپیک و جام جهانی و اسکار جریان
دارد! چنان افتتاحیه و اختتامیهای برای المپیک برگزار می کنند که تمام کشورها و ملل و ادیان و مذاهب در آن شب عالقره منرد
چهارسال متمرادی ،در قالرب ورزش هرای سرازمانی و
به دیدن این مراسماند .همه کشورها تمام نیروی جوانانشان را در طول
ِ

صرف بودجههای کالن و بهترین مربیها بسیج میکنند تا اینکه در مسابقات المپیک مدال و افتخار بیشرتری نسربت بره سرال
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گذشته دریافت کنند .سپ

تاثیر این همه فعالیت را در افزایش ثروتشان مالحظره مری کننرد ترا هرر یرک از ایرن امرور توجیره

اقتصادی پیدا کند .از طرف دیگر محاسبه می کنند که این امور چقدر حالت خمود و تخدیر و سکون مرردم جهران را کراهش
اقتصاد بازگردند و کار کنند .ببینید در طول چهار سال برای
نشاط جدیدی به چرخه کار و
داد است تا بعد از مراسم المپیک با ِ
ِ

کردن سالیق و شائقه ها چه امور پیچید سازمانی بکار می بندند و چه آرایشی از شهوات را فراهم
مجتمع کردن کشورها و جمع ِ

میکنند تا اوال روحیه مردم جهان را که بخاطر دویدن برای رفا دنیا دچار خستگی شد است را متحرول و بلکره بره فراموشری
صنعت ورزش و ...باال ببرند .دستگا کفر اینچنین برنامه های جمعری خرود را
بسپارند و ثانیا درآمد کشورشان را از توریسم و
ِ

سازماندهی می کنند و با هزینههای کالن و محوریتدادن به انگیز های مادی ،جمعیتها را گردهم میآورند.

حال ما در عرصه معنویت چه حرکت سازمانی برای «عزاداری حکومتی» انجام دادیم؟! مصائب اباعبدااله کره میتوانرد کرل
جامعه شیعه را بر محور انگیز های اخروی و با کمترین هزینه مادی بسیج کند و گرد هم بیاورد ،چه اثراتی در سرنوشت جامعه
ما و کمک به آن برای عبور از چالشهای اجتماعی دارد؟! به نظر میرسد عزاداری های ما باید بره سرطح عرزاداری حکرومتی
ِ
ارتقاء پیدا کند آن هم در زمانی که حکومت اسالمی به دست مومنین افتاد است .عزاداری های ما باید بره مبنرایی بررای حرل
چالش های موجود نظام رر که مقدمه ظهور خواهد بود رر باشد .در غیر اینصورت ما به عهدمان نسبت به حضرت ولیعصرر
(عج) وفا نکردیم! اگر چنین شد« ،فمن ینقلب علی عقبیه فلن ّ
یضر الله شیئا»! اگر ما به عقب بازگردیم و ظرفیت جدیدی را که
خدای متعال برای جریان دین در عرصه اجتماع به ما عطا کرد  ،استفاد نکنیم ،آنگا ملت ایران که با اسالم عزیز شد اسرت،
دچار مشکالت بزرگی خواهد شد و به تعبیر مقام معظم رهبری سیلی خواهد خورد! باید مشخص کررد کره چطرور ایرن همره
دنیایی جامعه کفرر ررر
جمعیت که در محرم ها بر محور انگیز های اخروی رر بدون آن همه خرج های کالن دولتی و شهوات
ِ

جمع می شوند را می توان پشتوانه حل مسائل نظام اسالمی قرار داد؟

کثرت بیاناتشان در تمجید ملت ایران ،می فرمایند اگر
این سخن بسیار تکان دهند ای از مقام معظم رهبری است که علی رغم ِ

شخصی ِت حضرت امام (ر ) تحریف شود ملت ایران سیلی خواهد خورد!! ایرن چره خطرری اسرت کره در خطراب بره حروز

میفرمایند :حوز مراقب باشد انقالبیگری از آن رخرت برر نبنردد! خطراب بره مجلر خبرگران مری فرماینرد :خطرر حرذف
هویت انقالبی باید در برنامهریزی هرای دولرت مبنرا
انقالبیگری از مجل خبرگان وجود دارد .خطاب به دولت می فرمایند:
ِ
قرار بگیرد! خطاب به شورای عالی امنیت ملی می فرمایند :کارشناسی در شورای عرالی امنیرت ملری بایرد برر اسراس هویرت
انقالبی باشد! در دیدار با اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام می فرمایند :هویت انقالبی بایرد برر سیاسرت هرای مجمرع
جنرگ
حاکم باشد .تمام اینها معنای این است که «هویت انقالبی» در معرض خطر است و مورد تهدیرد واقرع شرد و اعرالم
ِ
فرهنگی و اقتصادی از سوی رهبری نیز بر همین اساس است .اگر فردا به شما بگویند قرار است حداقل هویرت شرما کره نرام
ِ
فامیلی شماست رر که به قول آقایان وجود لفظی است رر را از شما بگیرند چه حالی پیدا می کنید؟! لرز بر اندام شما می افتد!
نسبت انسان با پدر و مادر و خانواد زیر سوال میرود و سند خانه و ماشین و دارایی ها و ...که به این نام ثبت شد  ،دچار
چون ِ
هویرت انقالبری» آن هرم در
مشکل میشود و در این صورت چیزی از زندگی انسان باقی نمیماند! حال رهبری میفرماینرد «
ِ

معرض خطر است! اگر انگیز های مذهبی در عزاداریها تکلیرف خطرری کره
سطح ساختارهای نظام و ارکان اصلی نظام در
ِ
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توسط رهبری اعالم شد را مشخص نکند و مجال عزای اباعبدالله در این چالش و برای عبور از این امتحان ،مددکار جامعه
شیعه نشود ،پ از چه نهادی باید انتظار داشت؟! واقعیت آن است که چالشهای یک نظام اسالمی تنها بر اساس انگیز های
دینی حل خواهد شد و مرکز رشد و تقویت و هدایت انگیز های دینی در عزاداری هاست .حال ما در منابر و اشعار و سخنرانی
ها در عزاداری ها چه جهتی را برای مردم شکل می دهیم تا بنابر آن ،عزاداری ها موتور محرکه حل مسائل نظام اسالمی شوند.
ِ
حرکت سیاسی این شخص و آن گرو ! بنابراین اگر عزاداری های ما بخواهد در
جنگ فرهنگی و اقتصادی است نه
مسائل نظامِ ،
ِ
مسیر انتقام خون سیدالشهداء (ع) و وفای به عهد حضرت ولیعصر (عج) قررار بگیررد ،همرانطور کره از «سرطح سرنتی» بره
ِ
ِ
نیازمنرد توضریح و
مهم،
این
که
برسد
»
حکومتی
سطح
«
به
»
اتی
ز
مبار
سطح
«
از
باید
دوبار
کرد،
پیدا
ارتقاء
»
اتی
ز
مبار
سطح
«
ِ
ِ
ِ
توجیه عقالنی و درکی جدید از عاشورا و نسبت آن با جامعه امروز ماست که ان شاء الله در مباحث آتی به بیان آن میپردازیم.
«نقش قیام عاشورا در فلسفه تاریخ و جوامع الهی» از یک طرف ،و «چگونگی جهتدهی قیرام عاشرورا در زمران حاضرر» از
ِ
ِ
طرف دیگر ،عناوین مباحثی است در آیند بیان خواهد شد .البته همه به صورت وجردانی مریدانریم انقرالب اسرالمی ایرران،
مدیون عاشوراست اما اگر ما این مهم را به صورت عقالنی و استداللی تحلیل نکنیم ،آنوقت کسانی کره اسرتدالل و تخصرص
ِ
دست کارشناسی غربری اسرت کره همره
دارند حرکت نظام را به مقصود خود مصادر می کنند که این تخصص در زمان ما به ِ

جهان با آن ادار می شود .اگر ما نتوانیم عزاداریهایمران را در «سرطح حکومرت» ارتقراء دهریم ،آن وقرت اجتمراع شریعه در
عزاداری ها به خرد فرهنگ در اقوام و سنن تبدیل خواهد شد و حرکت نظام نیز به دست کارشناسی غربی خواهد افتراد .دقیقرا
مثل آنچیزی که اآلن در کشورهای غربی اتفاق میافتد که می گویند :ما مشکلی نداریم که سیک هرا و سرنی هرا و شریعیان و
شأن عزاداری اباعبدالله (ع) این اسرت؟!! خرونی کره
بودایی ها و ...هر کدام به شعائر مذهبی خود عمل کنندا اما آیا
ِ
حقیقت ِ

عرش خداوند را به لرز انداخته است چنین شأنی دارد که مثل خرد فرهنگ ها و سنن و مذاهب با آن برخورد شود؟!
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