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تعالیباسمه



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

 دوممبحث 

 

است کهه « عزاداری سنتی»بیان شد: سطح اول )ع( داری برای مصیبت حضرت سیدالشهداءگذشته سه سطح از عزا در مبحث
طی سالیان متمادی در موسم عهزاداری بهه دور  ،رسیده استشیعیان بنابر فرهنگ عمیق و ریشه داری که از معارف دین به آنها 

دگی خود را مند می شوند و در کنار آن حاجات زن بهره می شوند و به ذکر مصیبت و گریه پرداخته و از ثواب فراوان آنهم جمع 
ارها و مرارت ها و جان فشانی از گذر فش بزرگترین ثروت جامعه شیعه بوده و گیرند. البته این نوع عزاداری از ائمه اطهار )ع( می

ها و فشارهای  است که بر اثر هجمه «عزاداری مبارزاتی»و اسارت و زحماِت فراوان شیعیان به دست ما رسیده است. سطح دوم 
همهان عهزاداری سهنتی،  ه جامعه ایمانی بوجود آمده است؛ یعنیسال گذشته نسبت ب 051دستگاِه ابلیس و طاغوت در جدید 
ه از این ثروت بزرگ برای بسیج کردن جامعه شیعه در برابر مظالم دستگاه باطل استفاده شد و یگری به خود گرفتهو نسِق د شکل
 به سهطح بهارتری لذا به برکت لطف حضرت ولی عصر )عج( عزاداری جامعه شیعه در سطح سنتی خود باقی نمانده و .است

اگرچه عزاداری سنتی برای جامعه شیعه ثروت عظیمی محسوب می شود اما هیچ انسان عهاقلی حارهر  پس ارتقاء یافته است.
 نیست ثروت مادی خود را به حال خود رها کرده و در صدد افزایش آن نباشد، چه رسد به ثروت های عظیِم معنوی!

کند. چهرا  عصر )عج( داریم کفایت نمی ولیرت عهدی که نسبت به حض دو سطح از عزاداری، برای وفا بهشد که این  بیان لذا
با مالحظهه سهیر  .رسیده است« حکومت داری»یعنی سطِح  دوران مبارزه عبور کرده و به سطح جدیدی از ظرفیت از شیعه که

 ، بعد از مهدتهاروا داشتند بیت ه به صرف شیعه بودن بر محبین اهلها و کشتارهایی ک بعد از آن غارت شود که تاریخ روشن می
و یکی زندگی چریکی و پارتیزانی برای  یا شد. امنیِت نسبی برای جان شیعیان مهای چون قم و کاشان و ری و.. در نقاِط پراکنده

در  تا اینکه آن نقهاط پراکنهده،ها و چه مصائب و چه فشارهایی را بزرگان شیعه متحمل شدند  چه زمانسپس . آنان شکل گرفت
سهازی شهیعه  سازی و امهت امعهاز ظرفیِت جامروز مومنین ها،  یل شد. بعد از آن همه مرارتتبد« امت شیعه»دوران صفویه به 

ل و امکانات ، خیِل عظیم اختیارات و اموااند و با ورود به این عرصه داری رسیده عبور کرده و به ظرفیت جدیدی به نام حکومت
نسهبت  عهزاداری هها بایهد مانند است و لذا ت، فرصتی بیصاست. این فر در اختیار شیعیان و محبین اهل بیت )ع( قرار گرفته

باید نسبتش به امتحاناتی کهه در  ،مشخص کنند. اگر هویِت شیعه به مجالس عزاداری بازمی گردد خود را با این ظرفیت جدید
ُ  َأن  »برابر شیعه بوجود می آید مشخص کند، چرا که امتحانات الهی تعطیل ناپذیر است:  ها ها َأَحِسَب النَّ هوا آَمنَّ ول  هوا َأن  َیق  َرک  ت  ی 

وَن  َتن  ف  م  َر ی  به صرف اینکه گفتند ایمان آوردیم امتحانات تعطیل می شود؟! خیر، امتحانهاِت الههی آیا مردم گمان می کنند « َوه 
َن »آیه شریفه می فرماید:  تعطیل ناپذیر است و امتحانات نیز سیِر تحول و تطور دارد. َو َأو  َأَوَر َیَرو  هلع َعهاَم َمهرَّ وَن ِفه  ک  َتن  ف  م  ی  ه  َأنَّ

ِن  َتی  آیا نمی بینند که در هر سال یک یا دو مرتبه امتحان می شوند؟! مقصود آیه شریفه چیست؟ ما که نسبت به محرمهات و « َمرَّ
این است کهه  ظن قوی ؟!ان هستیم؛ پس چرا آیه به یک یا دو امتحان اشاره داردامتح دهها و صدها واجبات هر روز در معرض



2 
 

 ،دده را در عالم خارج تشکیل می تقلبه امتحاناِت اجتماعی اشاره دارد. یعنی جامعه از این جهت که یک هویت مس آیه شریفه
تعطیهل ناپهذیر اسهت، « افراد»در هر سال یک یا دو مرتبه مورد امتحان الهی واقع می شوند. همانطور که امتحانات الهی برای 

 نیز اینچنین است.« اه امت»برای 

رهنمون می کند. « عزاداری حکومتی»جایگاه عزاداری ها در امتحانات اجتماعی به چه صورت است؟ این سوال ما را به حال  
و عهزاداری را بها امهور سیاسهی مخلهوط  کنیهد ای از حکومت صهحبت مهی ممکن است سوال شود که چرا دائما در هر مسئله

دهی بهه  جههتتوسل به ائمه اطهار )ع( و  بدوِن  توان حانات، اجتماعی شد دیگر نمیکنیم اگر امت ؟ در پاسخ عرض میکنید می
های  های دینی ممکن است و اوج انگیزه اساسا عبور از امتحاناِت جامعه دینی، فقط بوسیله انگیزه کرد. ها از آنها عبور عزاداری

امام )ره( با تکیه بر همین مساجد و حسینیه ها و تکیه ها انقالب  دینی در این مجالس ظهور و بروز پیدا می کند و لذا حضرت
بهِع طبیعتا امتحانات الهی نیز به ت ،اگر ما از ظرفیت تشکیل امت عبور کردیم و به ظرفیِت اداره نظام و حکومت رسیدیمکردند. 

و  ی مهادی تبهدیل شهوند ی روزمهرهزنهدگ ها و تکایا به بخشی از اجد و حسینیه. چه اگر مسگیرد ظرفیت همان جامعه شکل می
زوی انگیزه های الهی من شکالت جامعه شیعه تشدید خواهد شد،مجرای سیاسِت الهی نباشند آنوقت است که می توان گفت م

جای آنها را خواهند گرفت. آیا این رعایِت شأن مجهالِس عهزاداری  خواهد شد و انگیزه های مادِی ناشی از ساختارهای غربی،
است؟! آیا این وفای به عهد حضرت ولی عصر )عج( است؟! اگر عزای سیدالشهداء آنچنان که در روایهات آمهده  سیدالشهداء

پهس منظهور از می توان گفت در حرکِت نظام اجتماعی شأنی برای آن نیسهت؟!  ،است نظاِم تکوین را تحت تاثیر قرار می دهد
رد سیاسی نیست ، پرداختن به«عزاداری حکومتی» و  جامعه شیعه سهیِر تحهول دارد که منظور این است که امتحاناتبل امور خ 

تمهام عیهار قهرار دارد و جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگِی  مقابل یک سیاسی، در که بعد از تثبیت این سیر امروز به جایی رسیده
امام )ره( آن بیان رفیع کهه مجالس عزاداری ممکن نیست. اگر حضرت  ، جزء از طریقعیار برابر این کارزار تمام در ایجاد جبهه

 الب خهون خهود را نثهار کننهد؟!شهدند بهرای انقه را نداشتند، مردم حارر مهی« نزند والله مرتکب کبیره است کسی که فریاد»
مهردم بهه دین تمام کند و کبائر و گناهان اجتماعی را مطرح کند،  خود را با حضرت امام )ره( توانست ربِط نهضتهنگامی که 

دائما نسهبت بهه  ار گرفته ایم و مقام معظم رهبری حفظه اللهآمدند. اگر امروز در جنگ اقتصادی و فرهنگی قرجوش و خروش 
کنند؛ پاسخ به دعوت ایشان از چه طریقی میسر است؟ آیا از طریق روند اداری  ابراز نگرانی می« انقالبی هویت»پایمال شدِن 

از مصائب عاشورا  لش فقط از طریق درک جدیدیین چا! راه حل عبور از او برخوردهای عرفی و ساده امکان پذیر است؟! نخیر
 مبنای پاسخ به مسائل نظام شود. ارتقاء پیدا کرده و« عزاداری حکومتی»امکان پذیر است تا به تبِع آن، عزاداری ها به سطح 

حرکهت »و « عاشورا»و « نقالب اسالمیا»از ارتباط  ل تاریخ و تحلیل نوینیبه درِک جدیدی نسبت به حرکت انبیاء در طولذا  
به « فهِم وجدانی»که این  ما انقالب اسالمی است اما زمانی دانیم که انقالب همه به صورت وجدانی می نیاز داریم. بله!« انبیاء

گاه و استدرلی» جهِت را به سوی « انقالبیهویت » ،تبدیل نشود کسانی که تخصص و استدرل به دستشان است« فهِم خود آ
 ه ارکان اصلی نظام ه نه مردم عادی هتاویل خواهند کرد. این مسئله بسیار بزرگی است که مقام معظم رهبری دائما ب مدنظر خود

کهه  هها و خالءههایی هسهتیم دچهار چهالش« سطح اداره نظهام» درما  از دست نرود. یعنی« یِت انقالبیهو»هشدار می دهند 
  ست.امتحاِن امروز جامعه شیعه اموروع 
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و تطبیهق آن « قیام حضرت سیدالشههداء»و « حرکت انبیاء»پس در عزاداری حکومتی به این احتیاج داریم که درِک جدیدی از 
ُِ  بوجود بیاید.« حرکت امروز جامعه شیعه»بر  پذیر اسهت، در غیهر  امکان« فلسفه تاریخ الهی»تحلیل این حرکت تنها بر اسا

دارند، با ارائه تعریف دیگری از سیر تاریخ بر ما حاکم خواهند شد. شما مشاهده « ادیفلسفه تاریخ م»این صورت کسانی که 
گوینهد  در تطور تاریخ اشاره ای کنند. میکردید کفار، تاریخ را تفسیر می کنند بدون اینکه اندکی به زندگی پیامبران و نقش آنها 

دوره صنعتی آمده و اکنون انفجار ارتباطات و اطالعات رخ  ابتدا دوره عصر حجر بوده است و بعد از آن دوره کشاورزی و سپس
ا رطهائالتی داده است و مسیر جامعه بشری در حال و آینده را نیز بر همین اساُ تحلیل می کنند. ممکن است گفته شود اینهه

ین اباطیهل امهروزه مبنهای است اما باید توجه داشت که ا« زخرف القول»اند و اهمیتی ندارد. بله، اینها  است که خودشان بافته
گیرد. زیرا متاسفانه کفار در مراحلی از ما جلوترند و مباحث توصیفی و تعاریف خود  های اجتماعی در دنیا قرار می ریزی برنامه

 فلسهفه تهاریخ»دهند. لذا اگهر مها  اندازها قرار می های اجتماعی و تدوین چشم ریزی را به امور کّمی تبدیل کرده و مبنای برنامه
فلسهفه تهاریخ »نداشته باشیم که بوسیله آن، رابطه تکالیف امروز شیعه با حرکت انبیاء الهی و قیام عاشورا تمهام نشهود، « الهی
دهی مادی به آنها، انقالب اسالمی را بهه سهمت مقاصهد  های توسعه و جهت اندازها و برنامه از طریق حضور در چشم« مادی

 ی را در سطح اداره نظام و نهادهای آن از بین خواهد برد.خود تحریف خواهد کرد و هویت انقالب

  توان به این فقرات زیارت وارث خطاب به حضرت سیدالشهداء توجه نمود:  در همین راستا می

الم  » ِه السَّ وَح َنِب ع اللَّ َك َیا َواِرَث ن  الم  َعَلی  ِه السَّ َِ اللَّ َو
َك َیا َواِرَث آَدَم َصف  الم  َعَلی  هالم  السَّ هِه السَّ هَراِهیَم َخِلیهِل اللَّ ب  ِِ َك َیها َواِرَث  َعَلی 

َك َیا َواِرَث  الم  َعَلی  ِه السَّ وِح اللَّ َك َیا َواِرَث ِعیَسی ر  الم  َعَلی  ِه السَّ وَسی َکِلیِم اللَّ َك َیا َواِرَث م  هِ َعَلی  َد َحِبیِب اللَّ َحمَّ   « م 

بوده که در میان انبیاء جریان داشته تها اینکهه بهه  «وراثت الهی» است و این« یاءحرکِت انب»در ادامه « نیحرکِت حسی»در واقع 
به نظهر  1«چیستی موروع وراثت از انبیاء عظام»اما این ارث چیست؟ در تبیین بحث حضرِت سیدالشهداء ارث رسیده است. 

ورهعیِت عملهی و » ،شان بهه ارث بردنهدکه حضرت سیدالشهداء از انبیاء گذشته و همین طور پدر و برادر گرامی رسد آنچه می
که  مانعی در زمینه فهم حرکت انبیاء اشاره کرد و آن اینبه ابتدائا باید بوده است. برای روشن شدن این بحث، « عینِی خداپرستی

ت کهه بعهد از اسهتدرر شود به کسی تعریف میموحد  مثال شود. اکتفا می« عقل نظری»در تحلیل این نوع مسائل به مباحث 
خدا را در ذهنش تصهدیق نکهرده باشهد. ایهن مطلهب وجود را در ذهنش تصدیق کند و کافر کسی است که  وجود خدانظری، 

های سلبی از  اجتماعی صحیح نیست. چرا که تعریفدهی به رفتار  به این سطح از استدرل برای جهت صحیح است اما اکتفاء
ی دستگاه کفهر آن اسهت. در  ل ندارد( مانِع شناخت ابعاد گستردهو... را قبو)کسی که خدا و نبوت و امامت و معاد  کفر و کافر

و تخلیهه شههوات تها  خهود« ی نفهسههوا»در سلسله افعالی که انجام می دهد به دنباِل  کافر یک زندگی اثباتی نیز دارد و واقع
ای عمهل  رزیهدن بهه صهورت حرفههآنان در کفر وبارتین سطح ممکن است. یعنی کفار همگی در یک سطح نیتند و برخی از 

اینطور نیست که برای رسیدن به غذای خوشمزه به همان شیوه مردم عادی که مثال شوند.  راری نمی کنند و به شهوات ساده می
کننهد، قناعهت  تهیه می کنند و غذا طبخ می غذایی مواد دارند و روند و آب برمی به رودخانه می خودشان هیزم جمع می کنند و

                                                           

ذکر شده است که در آن نحوه اتصاِل « اتصال الوصیه من لدن آدم» ی طورنی با مضمونروایت «کمال الدین و تمام النعمه»از کتاب  22باب در. 1
  .ِت تمام انبیاء و اوصیاء آنهاستحرک ان کرده که این امر حاکی از وحدتپیامبران الهی و اوصیاء آنها را بی
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کنهد. او  خدام دیگهران اقهدام مهیکه او بدنباِل کمترین زحمت و بارترین بهره است. به همین دلیهل بهه اسهتفاده و اسهتکند. بل
هوای نفس و شهواِت خودش،  خواهد بر محور ع او باشند. به عبارت دیگر او میخواهد محور باشد و دیگران زیردست و تاب می

واِت ورزند بلکه برای رسیدن به شه ر به تنهایی کفر نمینین باید باور کنند که کفااو باشند. متدی خدمت جامعه بسازد تا همه در
توان گفت: انبیاء  از این نگاه به قضیه است که می دهند. بعد سازند، آنها قدرِت عینی تشکیل می خود در عالم خارج، جامعه می

رهنهون « خداپرسهتی عینهی»، مها را بهه «کفِر عینی»مبعوث می شوند. لذاست که توجه به  کفر« عینِی  قدرت»الهی در مقابل 
 زیر سلطه ائمه کفر قرار دارند، که را سازد. به این معنا که نبی الهی با استعانت از خدای متعال به چه میزان می تواند مردمی می

جامعه الهی را در عالم خارج تحقق ببخشد. لذا برای تحقق خداپرسهتی در عهالم خهارج  در برابِر آنها آزاد کند و برای صیانت
متعهال چهه  زندگی کنند. خهدای انهخواهند کافر مردمی که نمیاز باید جامعه الهی بوجود بیاید تا حصنی باشد برای محافظت 

در روایهات « طهاغوت«. »لنهوِر ِلهی الظلمهاتوالذین کفروا اولیاهم الطاغوت یخرجونهم من ا»کند:  زیبا کفار را توصیف می
مردم را از نهور بهه سهمِت ظلمهات است و  یا نفاق که محور جامعه کفر است به معنای امام جائر است. امام جائر کسیظاهرا 

ِت آنهاست هه جات پیدا کنند باید نظِم مادی جامعهکشاند. لذا برای اینکه این مردم ن می ر حصنی را شکست و د هه که حقیقتا ب 
ذائقهه و »چون جامعه الهی جای داد تا دست آنها از مردم کوتاه شود. از نور به ظلمات بردن به معنای این است که برای مردم، 

 «ّما تقولما نفقه کثیراو م»فرماید:  آن مردم می خدای متعال از زبان سازند که در نتیجه چه خواهد شد؟ می« پسند و ارتکاِز مادی
امهاِم جهائر تربیهت  پهرورشو  تحت وریت شود؟ چون مردم چرا اینچنین مییم! خیلی از حرف های تو را نمی فهم ای پیامبر،

« ِت عینهیقهدر»خود، کفر برای  پس. 2برده است اعماق ظلمت مردم را در ذهنیت اند و او به کمک دستگاهی که ساخته، شده
آینده  مباحثستی بودند. ان شاء الله در برای خداپر« ِت عینیقدر»ایجاد مقابل آنها مامور به  انبیاء الهی در ساخته است و لذا

از بیان این امور اسهت  پسبوجود آوردند و « توحید به نفع ورعیِت عینی را»هر یک از انبیاء اولوالعزم چه  توریح خواهیم داد
 روشن خواهد شد.« وراثِت حضرت سیدالشهداء )ع( موروع»که 

 ه زندگی و روابط پیچیده کفهار اسهت.متدینین نسبت ب ، ساده اندیشی برخیبیشتر به آن رروری است ای که توجه هر چه نکته
الله زوایای مهمی از عمهق خباثهت  رت امام )ره( و مقام معظم رهبری حفظهعلی رغم اینکه به برکت هوشیاری و بصیرت حض

ریارهیاِت روحهی و ذهنهی و »ستیابی به شههوات مهادی، باید توجه داشت که کفار برای د دستگاه کفر برای ما آشکار شده اما
«! و سهباع رهاریه انما اهل الدنیا کهالب عاویهه»بسیاری متحمل می شوند. حضرت امیرالمومنین )ع( می فرمایند: « جسمِی 

ی انهد. مها ! اینهها موجهودات عجیبهتازند کنند و همانند درندگان به هم می ها پارُ می مانند سگاهل دنیا برای رسیدن به دنیا 
«! کیف أحصی حسن ثنهائکم»کنیم:  عرض می )ع(ائمه اطهار همانطور که در توصیف اینها درکی نداریم! بعضا از عمق خطر

بث طینتکم»ائمه کفر هم باید گفت  در توصیف بصیرترین و شجاع ترین شخص نسبت بهه اههداف خهدای «! کیف أحصی خ 
                                                           

بهه  ،را بهه زبهان انگلیسهی ترجمهه کنهد« شهادت»وقتی دفتر نشر آثار حضرت امام )ره( می خواهد واژه به همین دلیل است که به عنوان نمونه، .  2
که  معنا شود« های راه مذهب کشته»ها این بود که شهید به  معنا وجود ندارد. یکی از گزینهخورد، چرا که در آن زبان هیچ درکی از این  مشکل بر می

ون تعصب و تحجر قهرون وسهطی این معنا دارای قیودی چ کرد و لذا رد شد؛ زیرا درلت می« های جنگ صلیبی کشته»ه این مقوله در انگلیسی به ک
مرتاران ، تعریف عرفانی از شهادت بود که این معنا نیز در ارتکاز انگلیسی به ریارات عرفانی در میان . گزینه دیگربود و با شهادت تناسبی نداشت

بود امها عهدالت در غهرب از مفهاهیم مهذهبی محسهوب « کشته راه عدالت»هندی قرابت داشت و لذا مناسب نبود. پیشنهاد دیگر، تعریف شهید به 
 شود. لذا در نهایت ناچار شدند تا عین لفظ شهید را در متن انگلیسی بگنجانند. نمی
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کفهار هشهدار  درخدای متعهال چگونهه بهه ایشهان در مهوببینید  است. اما قت، وجود مبارک نبی اکرم )ص(متعال در عالم خل
ی که در سینه های آنهاست به خدا پناه ببر! اگرچه به «کبر»از  «فی صدورهم ِر ِکبر ما هم ببالغیه فاستعذ باللهِن »دهد که:  می

. عت و قدرت، باید از آن به خدا پناه ببهردبر اکرم )ص( با آن شجاآن نخواهند رسید. این کبر چقدر بزرگ و غلیظ است که پیام
شهان خهارج  آنها حتی یک لحظه حارر نیستند اندکی از امکانات و اختیارات و نیروی انسانی و نهوامیس و... از تحهت سهلطه

 «ه مادیوریت مطلق»باید تکلیِف  رسد ابتدائا نیز به نظر می« اصل وریت مطلقه فقیه»رل بر برای مقدمه استد رو از اینشود. 
وریت و حکومِت کفار بر مردم جهان بهه صهورت مطلهق در جریهان  را که در جهان امروز جریان دارد، مشخص کرد. در واقع

ر فهرونهد و فهدای مطهامع ائمهه ک رت خودکار به دنبال آنهها مهیبه صوو  ؛ به نحوی که مردم جهان خود با شور و اشتیاقاست
د، بلکهه پردازنه به انکار خهدای متعهال میخودشان  ن اکتفاء کرد که آنها فقط در ذهنتعریف کفار نباید به ای شوند. پس در می

رتکهازات هها و ا و پسهندها و ذائقهه آورند کنند و ورعیت و قدرِت عینی به وجود می سازی می جامعهبر اساُ این انکار، کفار 
 ورهعیت عینهی»قبل از ههر چیهزی در مقابهِل معتقدین به خدای متعال،  زنی برند. در طرف مقابل مردم را به عمق ظلمات می

در « عینی کفر ورعیت»خداپرستی عینی در مقابِل  لذا اولین وظیفه و ماموریِت تمام انبیاء الهی، پرچمداری قرار دارند.« کفار
نبیاء اولوالعزم مهی پهردازیم تها از ایهن آینده به تطبیِق ماموریت فوق نسبت به هر یک از ا مبحثعالم خارج است. ان شاء الله 

با قیام عاشورا و انبیاء سلف « اسالمی ایران انقالب»یل شود و در نهایت نسبِت تحل« قیام عاشورا»و « حرکت نبی اکرم»طریق 
 روشن شود.

 

 


