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 تعالیباسمه

 1فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی
 

های حسینی در راستای دفاع از گیری عزاداریضرورت جهت
 مدرن اسالم در برابر کفر

 ؛ن با بالیای اخیرو نسبت آ توجهی به این امر مهمو عواقب بی

 (با استناد به فرهنگ مذهب و ادبیات انقالب) 

 

 (1399شهریور  2محرم ) ومسروز      سالم محمدصادق حیدریاالحجت

 

 سرید حضرر  برا طلحره بر  ابررایی  گفتگوی درباره( ره) طوسی شیخ االمالی کتاب در روایتی
 صرور  شرام از( ع) بیرت ایرل بازگشت از بعد که است شده نقل( ع) الحسی  ب  علی الساجدی 

 داشرته پسرر چند طلحه. است طلحه ب  محمد ب  ابرایی  یمان طلحه ب  ابرایی  البته. است گرفته
در دفاع از شرتر  بود کهدر جنگ جمل، فرمانده سوار نظام بصریان  و بود محمد نام به آنها از یکی که

 دسرتگاه جرء  ظرایرا و گذاشرت پدر پای جا تریپسر او به شکل ضعیفعایشه یالک شد. ابرایی  
 تراریخ در. پیدا کررد کوفه استانداری در منصبی افتاد، زبیریان دست به کوفه که زمانی و بود بیریانز

 را توابی  و رفت منبر فراز بر طلحه ب  محمد ، ابرایی  ب کنندمی قیام کوفه در توابی  وقتی است نقل

                                                           

در ییئت گفتمان انقالب شهر مقدس ق  مطرح شده است. جهت دریافرت صرو  و مرت   1399در دیه اول محرم . ای  مباحث 1
 به نشانی ذیل مراجعه کنید:« بله و ایتا»رسان کامل مباحث به پیام
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 کراروان از اسرتقبال جهتیمی  شخص  ،رسید مدینه به شام از اسرا کاروان کرد. وقتی قتل به تهدید
 کراروان وقتی: استآمده  چنی  روایت در .کندمی پیدا حضورزبان و در واقع برای طعنه و زخ  اسرا
 حالت ای  درابرایی  . بود پوشانده را، سر مبارک ملمح بر سوار( ع) سجاد امام ،شد مدینه شهر وارد
مقصرود   ؟و در ای  درگیری غلبره کررد شد پیروز جنگ در کسی چه ؛الحسی  ب  علی یا: زد صدا

پر  . بازگشرتید یاشر بنی بءرگران و( ع) حسری  امرام شرهاد  و بچه و زن ایعده با شما ای  بود:
 . شدید تحقیر و نابود گشتید، مغلوب خوردید، شکست

 ِإَذا»: داد جواب او به بود پوشانده را خود صور  که حالت یمان در( ع) الساجدی  سید حضر 
اَلِة، َوْقت   َدَخَل  َو  َغَلَب، َمْ   َتْعَلَ   َأْن  َأَرْدَ    شد پیروز کسی چه بدانی خوایی می اگرَأِق   ث  َّ  َفَأّذْن  الصَّ

 اقامه و اذان شد نماز وقت که زمانی داد، شکست را دشم  کسی چه وه است بود کسی چه با غلبه و
علت  درباره مباحث قبلی درتحلیلی است که  یدؤم که یی بودپرمعنا زیبا، لطیف، بسیار پاسخ .«بگو
 ،حقره اعتقرادا  برر شرهاد  چیرءی جرء ،اقامه و اذان مضمون زیرا. بیان شد( ع) حسی  امام قیام

 تاکیرد )ع( سرجاد حضرر  .سرتنی ر به عنوان یکی از ارکران دیر  ر نماز به دعو  و نبو  توحید،
یعنری غلبره برا  ؛«بگرو اقامه و اذان ،نماز وقت» کردپیدا  غلبه کسی چه ببینی خواییمی اگر ندکمی

یرر روز به نحوی که کسانی مثرل ترو یر  ی  را حفظ کند کسی است که توانسته اعتقادا  و اصول د
به دنبال حذف یمی  امور و  یءید تکرار کنند. پ  معلوم است که ر و لو به دروغ  رباید ای  حقائق را 

برای تعیی  طرف غالب، بره  )ع(بازگشت امت به دوران جایلیت و کفر جلی بوده که حضر  سجاد
، عاشرورا مسئله دیگر عبار  به. کندو نبو  در میان مردم استناد میباقی ماندن اذان و اقامه و توحید 

 سرریر و حکومرت مسرند برر نشسرت  فقر  قردر ، از دنیا ایل تصور اما. بود  قدر  مساله غلبه و
 و توحیرد دیر ، اصرل اعتقرادا ، از دفاع یدف امام حسی )ع( در حالی است کهای  . بود سلطنت

 ای  نور شدن خامو  از جلوگیری مبنای قدر  در جامعه اسالمی وحفظ ای  امور به عنوان  و نبو 
 از خواسرتمی کررده و را( ص)اکررم نبری خالفرت ادعای که کسی بدست ی  آن. بود بءرگ حقایق

بر   ابرایی  جواب در )ع( سجاد حضر  پ . بکند و بخشکاند را درخت ای  ریشه مسلمی ، درون
 برگشرتی  مدینره به وضعیت ای  با ما است درست کنند کهیبه ای  نکته اساسی و مه  اشاره م طلحه

 صدد در مقابل طرف در حالی که. ماند باقی نبو  و توحید بر شهاد  و دی  ظوایر اقامه، و اذان اما
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 معنابی حضر  پاسخ ببرد، بی  از را اینها خواستنمی یءید اگر. مظایر آن بودخداپرستی و  برچیدن
 شرده محقرق ای  یردف بود که سلطنت سریر بر نشست  صرفا   ای  جنگ، از یءیدیدف  اگر. شدمی
 ر( ع) حسی  امام قیام حکمت و علتدر مباحث قبل بیان شد که لذا . و غلبه او حاصل شده بود بود
 بود ای  رفت، پیش شهاد  حد سر تا خود خون با و نپذیرفت را بیعت که ر( ع) ائمه سایر خالف بر
 حرذف را نبرو  و توحیرد جرأ  پیدا نکردنرد خلفا  اما بقیه بود گرفته لیدیتصمی  پ چنی  یءید که

 سریلی چنران خرود( ع) بیرت ایرل اسرار  و خود شهاد  با( ع) الحسی  اباعبداللهبنابرای  . کنند
 . پیدا نکردند را کاری چنی   بعد او نیء جرأ خلفا  که زد یءید به محکمی

 یرایدرگیری در ،کبرری غیبت از بعدامام زمان )عج(  عامه نیابت منءلتاست که  به یمی  دلیل
 ،خلفا که است درست. ندارد حضوری نفاق خلفای دستگاه براندازی و حکومت تغییر برای سیاسی

بررای مانردن برر مسرند  امرا بودند دی  در تاویل و بدعت و انحراف مظهر و جائر و غاصب منافقینی
 نیرء نبرو  و توحیرد پرچ  و اسالم حدود حافظ سالم،اال دار مدافعخالفت مسلمی ، مجبور بودند 

 حضر  عام نائبان دور به مردمنشدن تقیه، جمع ت دیگر عدم قیام و ماندن در حالتعل البته. باشند
قطعرا ایر  بءرگرواران  شدند،ولی اگر مردم وارد ای  عرصه می بود منافقی  برابر درقدر   ایجادبرای 

 در سطح حاکمیت یای نظام نفاقجلوگیری از انحرافا  و بدعت وظیفه قیام برای تصاحب قدر  و
 قیرام نشردند، جمع ایشان کنار در مردم اینکه رغ علی( ع) حسی  امام اما .گرفتندنیء به عهده می را

چیءی را که خواید آناو می است. کفر سمت به حرکت صدد در منافقای  بدان معناست که  ؛کردند
اکررم)ص( مدیریت کرده و محقق نموده را از بی  ببرد؛ یعنی توحید و ذکر نبیخداوند متعال تدبیر و 

لذا عدم  «.و رفعنا لک ذکرک»یمواره در کنار نام مقدس الله باشد:  که خداوند تدبیر کرده ذکر ایشان
 از بعضا به صرورتی تحلیرل شرود کره (ره) امام حضر  شود قیامتوجه به ای  مسئله مه ، باعث می

ترسرو و ( ره) امام حضر  از قبل عام نواب یمه ر یا ر نعوذبالله. بوده است منقطع خود خلف صالح
یردایت در  تروان سریراساسرا نمی و نبروده در حالی که در واقع اینگونه معرفی شوند. زمان به جایل

 عامره نیابرت یرا امرام مردم حول اگر. بوده است متفاو  شرای  بلکه دانست؛ منقطع را دوران غیبت
 برابرر امرا در کررد. قیرام حتی در مقابرل منرافقی  نیرء بایرد ایجاد قدر  حاصل شود، تا شوند معج

 از تسرل  کرد ترا قیام باید انفرادی ی  صور  به مردم و حمایت عدم صور  در حتی ی کفر،سلطه
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ْؤِمِنیَ   َعَلی ِلْلَکاِفِریَ   الَله   َیْجَعَل  َلْ  »شود:  کفر بر مسلمی  جلوگیری  در لذا. ( 141)نسا /« ِبیال  َس  اْلم 
ی  عدم پ   .کنند اقدام باید یمه بلکه نیست عده و عده به مشروط اسالم کیان از دفاع اسالم احکام

 تاریخی سابقه از( ره) امام سلف صالح و جدا دانست  حضر  به خمینی )ره( قیام امام اتصال توجه
بصررتی نسربت بره بی بودند ر غیبت عصر در داری دی  و یدایت دارسکان ر که عامه نیابت و تشیع

 قردر  تهمت پرچمداری توحید در عصر غیبت است که عءیءان انقالبی نباید در دام آن بیفتند و ی 
 شود، ظلمی عظی  و جفایی بءرگ است.ایشان که از سوی متحجری  مطرح می به طلبی

 در حسرینی قیام» عنوان با تهگذش سال دو مباحثمقدمه بحث امسال و  پیرامونبود  مویداتی ای 
. کردتحلیل می« زگشت امت اسالمی به کفرخطر با»قیام عاشورا را براساس  که« اولی جایلیت برابر
 عمرل آن اسراس بر و کنی  یادآوری خودمان برای را عاشورا پیام که است مه  جهت آن از مسئله ای 

 در سروخت  و یامصریبت ذکر و یاعءاداری و به امام حسی )ع( مردم  ادار از سطح ای  واقعا. کنی 
در را  ایر  سروال مهر  ،انجرام تکلیرف یر برای آمادگی و جانبازی حد سر تا( ع) بیت ایل مصائب

 پیرام کره اسرت مهمری مسئله ای  ؟انجام دیی  کاری چه)ع(  حسی  امام برایبردارد که امروز باید 
 در شررعی مسائل رعایت به را مردممعموال  رمناب فراز بر حاضر حال در چیست؟ امروز برای عاشورا

 مرادر و پردر به نیکی وقت، اول نماز خواندن کار، و کسب در حالل مال رعایت یمچون فردی امور
 فقر  عاشورا حقیقت اما شودمی انسان معنوی رشد باعث مسائل ای  گرچه رعایت. کنندمیتوصیه 

 دریافرت عاشرورا از بءرگری یرایپیام یر  فقی منا حتی. است ترعظی  بسیار بلکه نیست مسائل ای 
یءیرد و  لذا بیان شرد کره بوده است. تاریخ سرنوشت و بشری جامعه سرنوشت سطح در که اندکرده

 ،شروند نبرو  و توحیرد و حقه اعتقادا  متعرض نکردند پیدا جرا  تمام خلفا و حکمای بعد از او،
 و یند و تبتتا  دیگر طرف از و پاری  جنوب و پانیااس تا و گرفتند پی جدیت با را کفار با جهاد بلکه

 . کردند فتح را یرا  و افغانستان

 دررا  عاشرورا پیرام بءرگروار، امرام یاییردایت و اسالمی انقالب برکت به ایران ملت امروز البته
در بری  مرومنی  و  کسرانیامرا  است. آورده در تءازای به بشری ایران و جامعه جامعه سرنوشت سطح

ایر  نروع  چررا بخوانیرد. روضره و بءنید سینه در ای  مراسما ، فق »: گویندمی کهدینی  یستند مت
 اشروراتری  پیرام عدر حرالی کره اصرلی. «کنیردمی وصلرا به عءای امام حسی )ع(  نامربوط مسائل
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در زیرار  به حدی است که ( ع) الشهدا سید خون عظمت. است بشری جامعه سرنوشتمربوط به 
جامعه انسرانی و  .«العر  َأظلة هل اقشعر ان دمک سک  فی الخلد و »: ضر  آمده استح مطلقه

وقتری  مراا .اسرت آمرده در لررزه بره خرون ایر  برا عرر  یرایپرده سراحتی  تاریخ بشری که ییچ؛
 را عاشرورا» شود:گفته می بپردازی ، بشری جامعه سرنوشت خوایی  به مالحظه پیام عاشورا برایمی

 سطح در عاشورا ازبیت )ع(، ایل دشمناِن  تری دشم  و منافقی  عجب!. «نکنید وصل ئلمسا ای  به
بیت و عءاداران و عاشقان اند، اما شیعیان و محبی  ایلجامعه و حکومت خود درس گرفته سرنوشت

 امرام بره جفرا ایر  !؟زدن نماینردو سرینه گریره و کشیدنآه در منحصررا  بءرگ حقیقت حسینی، ای 
  !نیست؟ و عاشورا (ع)حسی 

که دنیاپرستان و  گرددبه روشنی مالحظه می شودحتی اگر به تاریخ و وقایع بعد از عاشورا مراجعه 
نیء در سطح برانگیخت  جامعه خود برای قیام و جهاد از حادثه  ارادهو مسلمانان ضعیف و بی منافقی 

 روایرا  بردتر از مرردم مکره ر بعضری ازاند؛ به طور نمونه مرردم مدینره )کره دعاشورا استفاده کرده
. زنندمی رق  را «حره قیام»با تکیه به حادثه عاشورا، ( ع)حسی  امام شهاد  از بعداند( توصیف شده

وقتری  شد اماشناخته می )ص(صحابه پیامبرمأوای مرکء تقدس و  به عنوانکه بود ای مدینهای  یمان 
 و کررد قترل بره تهدیرد رار  بعثرت فرینرگ تجس  و وارث عنوان تنهار به( ع) حسی  امام حاک  آن،

العملی از خرود نشران ییچ عک  شوند، خارج مدینه از خود جان حفظ برای شدند مجبور حضر 
ی ی  مدینرهودنرد. یمربفررو رفتره  اجتمراعی خواب و جمعی دسته خرناس در نداد و کل مردم شهر

ا برا بریش از ت اجتمراعی درس گرفتره و قیرام حرره راز قیام عاشورا برای یک حرک اراده و دنیازده،بی
 عاشوراقیام  اساس بر حرکت و فداکاری اوج در باید که شیعیان ما حال کشته به راه انداخت. 4000
 و مشرروطه و انقرالب بره ربطی چه عاشورا که آید بوجود ابهام و اشکالشبهه و ای  مان  برای باشی ،
 !دارد؟ یکشور اسالم اقتصاد

ِإَذا َأَرْدَ  َأْن َتْعَلرَ  » :است بوده کفر برابر در اسالم از حفاظت حقه و اعتقادا  مسئله شوراعا پیام
ْن ث  َّ َأِق  اَلِة، َفَأذِّ  انرواع برا اخیرر دائمرا سرال پنجراه و صد و شیعیان در «َمْ  َغَلَب، َو َدَخَل َوْقت  الصَّ

بدون تحلیِل آزمون و خطایای گذشتگان  و یستند از طرف نظام کفر روبرو بوده و جدید ا موضوع
اسرتفاده  یای امروز شریعهتوان از پیام عاشورا برای امتحانا  و فتنهمین ا موضوع در برخورد با ای 
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 آمراده یرر نروعکننرد عءاداران و محبی  امام حسی )ع( وقتی مصائب عظی  عاشرورا را درک می. کرد
 امرا ؛یسرتند نسبت به وظایف خرود تکلیف تعیی  ظرمنت و شوندمی( ع) حسی  امام راه در فداکاری

 منحصرای  وظایف را  یمهشود مطرح میمباحثی که معموال در مراسما  عءاداری سیدالشهدا )ع( 
اینکره ایر  امرور )نمراز اول وقرت و...( بایرد  نرد!کیم وقرت اول نمرازبه اموری مانند تررک نشردن 

 پیرام و عاشروراقیرام  شرأن ، شکی نیست، امرا آیرابخش تمام عاشقان و عءاداران حسینی باشدزینت
)ع( نیامدند در انجرام که به یاری حسی  انی! آیا تمام سپاه یءید یا مسلمان؟ای  است عاشورا محوری

تری  وظیفه امرروز شریعه شرناخت آیا محوریواجبا  یا ترک محرما  فردی خود مشکل داشتند؟! 
امعه اسالمی و عءادران حسرینی را درگیرر آن نمروده موضوعاتی نیست که کفر مدرن ایجاد کرده و ج

اگر ای  نوع مسائل و مباحث مورد دغدغه ما قرار بگیرد مشخص خواید شرد کره بررسری و  است؟!
برای درک پیام عاشورا حائء ایمیت بسیاری است « اسالمی انقالب» و «مشروطه نهضت»شناخت 

 بوده اسرت اسالم مکتببه  اعتقادی یجمه قابله بام و کفر و اسالم تمایءموضوع قیام در یر دو،  زیرا
برا ایر  مسرائل بره  نبایرد لرذا. تر شده استپیچیده بسیار حاضر حال در البته ای  تمایء و درگیری و

 برخورد کنی . ساده حی وطصور  س

 جدیرد موضوعا  بر کلی احکام تطبیق در علما  اختالف نهضت مشروطه، بیان شد که پیرامون 
 باید البته به طرف جامعه تشیع سرازیر شده بود، علت شکست ای  نهضت شد. کفرنظام از سوی  که

 برر شمشریر و نیرءه گذاشرت  با صرفا که نیست مکه پرستانبت کفر مانند کنونی کفر که داشت توجه
 نظرام» بنرام عینری موضروع یرک بلکهتوحید و خداپرستی منصرف کنند؛  از را انآن موحدی ، حلقوم

 عقربتحقیرر،  احسراسآن را نپرذیرد  ملت و کشور اگر که گذارندمیروی تمام جوامع روب «سیاسی
. یسرتی  مواجرهو پیچیرده  پنهان استعمار یک با امروزه پ . کندپیدا می اسار  و استبداد ماندگی،

موضروعا   در برابرر مرجعیرت و روحانیرتباعرث شرد  کرهیای برود عدم توجه به یمی  پیچیدگی
ای و مرجعیرت تشریع ضرربه انجامدیشکست ببه و نهضت مشروطه  انفعال بیفتد ، بهکفرآمیء جدید

شرهید  اللهآیت وقتی لذا. و کفر نشود اسالممبارزا  سیاسی  و درگیری بخورد که تا چندی  سال وارد
 از خبرری دیگرر ،مشرروطه بءرگشکست  تجربه به توجه با شود،می رضاخان با درگیری وارد مدرس

 حوزه یعنیر  تفقه و اسالم نماد رضاخان وقتی حتی. نیست ق  و نجف مرجعیت انجف ی ثالث آیا 
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 وقتری در دوران یمچنی . شودنمی دیده مراجع سوی ازای جدی واکنشی کند،می تعطیل رار  علمیه
 مطررح نفت صنعت شدن ملی و مسلمی  اموال بر کفر تسل  مسئله دوباره ،شاه محمدرضا سلطنت

 حضرور و اسرت غایرب مرجعیت باز اما دکنمی پیدا ورود مسئله ای  در کاشانی اللهآیت و گرددمی
 . گیردمی فاصله مسئله از و ندارد مسئله در مستقی 

 یا نوری الله فضلشیخ  شهید ، مانندنفت صنعت شدن ملی مسئله در کاشانی الله آیت البته رفتار
 قروه رئی  کاشانی الله آیت خود بود چرا کهگامی رو به جلو  بلکه نبود، مدرسشهید  الله آیت مانند
 ، ایر  نهضرت نیرءادامره در ولری نردکمی پیردا دست یایموفقیت به کار ابتدای در و دشومی مقننه

 نهضت چرا که ندکمی مطرح را سوالی حوادث ای  پیرامون ریبری معظ  مقاملذا . دخورمی شکست
 نهضت خورد؟ شکست بود، اسالم به قوانی  کردن مقید صدد در و بخشییک قیام  اینکه با مشروطه

 براز ،بود منابع کشور نبودن سلطه زیردرباره یک امر بخشی یعنی  اینکه بانیء  نفت صنعت شدن ملی
 نظرام کرل کرردن سراق  صردد در «جانبرهیمه» کره( ره) امرام حضرر  نهضت اما خورد شکست

به یمی  دلیرل . است مهمی بسیار سوال ای  ؟شد پیروز بود، کشور سیاسی نظام تغییر و شاینشایی
 سراله 2500 فرینرگ خواییردمی چگونره» گفتنرد:می( ره) امرام حضرر است که با تمسرخر بره 

شرما  چگونره نردارد راخرود  مستاجر انداخت  رونیب توانایی خانهصاحب !کنید؟ نابود را شاینشایی
 . «!کنید؟ بیرون را که صاحب کشور یست شاه توانیدمی

پردازی  اما در اینجا باید بر ای  نکته مه  تاکید ای  سوال می لله در جلسا  آینده به پاسخشا اان
 سرنوشرت بررای عاشرورا درس بره دقرت نکننرد مسائل محبی  و عءاداران حسینی به ای  اگر کرد که
ر محردود و منحصر «افراد معنوی برای حاال »ایجاد  عاشورا به پیام و تشیع پی نخوایند برد جامعه

 منحصرر ما فردی امور سطح در نباید اوال دارد، که عظمتی دلیل به عاشورا حقیقتپ   .خواید شد
سرنوشت امرروز  باید به نحوی با آن برخورد شود که تکامل اجتماعی را به دست بگیرد و ثانیا و شود

با ای  آیره الهری که برخی محبی   اینگونه عاشورا حادثه با نیء منافقی حتی . جامعه تشیع را رق  بءند
 ماننرد کراری نکردنرد جرأ  دیگر که بعدی خلفای تا حره قیام از ؛نکردند برخورد کنند،برخورد می

 . دیند انجام یءید
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 امام محبتمردم بر حول  شدن جمع و پتانسیل ای  از باید و متدینی  و روحانیت ییئا  امروز لذا
 .کننرد اسرتفادهگیری اسالم با کفر مردرن ر محوری اعتقادی ر یعنی در مسائل حل برای( ع) حسی 

 به یمی  نکته مه  اشراره فرمرود( ع)بیت ایل مداحان باامسال خود  دیدار در نیء ریبری معظ  مقام
 برر مهمری مسرئولیت دلیرل یمری  به و دارند بعهده را «جامعه عءای و شادی مدیریت» ،مداحان که

 چون ر دونش انجامبدرستی  وظیفه ای  اگر. کنند یفاا نقش نرم جنگ در بتوانند باید و است آنها دو 
معظ  له در تبیی  . شد خوایند تریسنگی  مجازا  ر یستند متعال خداوند پیش مقام دارای مداحان

 حضرر بءرگی ای  مسئولیت و سنگینی مجازا  الهی نسربت بره عردم تحقرق ایر  مهر ، داسرتان 
 را او متعال خداوند یا،اما به دلیل برخی نارسایی بود هیال پیامبر را مثال زدند. زیرا ایشان،( ع)یون 

 مداحان،به غیر از  و داد توسعهای  مسئولیت را  توانمیرسد البته به نظر می. انداخت نهنگ دیان به
بره نحروی  را عاشروراپیرام  ایر  اقشرار اگر .یا نیء دانستروحانیت و حوزه سخنرانان و ناظر به آن را

 آنها رقر  برای سنگینی یای مجازا  خداوند ،مرتب  نکنند شیعه امروز جامعهی یاچالش با منطقی
روِن ِإْذ َذَیرَب »؛ کرد( ع) یون  حضر  خود پیامبر با متعال خدای که کاری مانند. دز خواید َوَذا الن 

ا َفَظَ ّ َأْن َلْ  َنْقِدَر َعَلْیهِ  َغاِضب   شرد جردا خرود مقو ازبا غضب ( ع)یون  حضر  وقتی (87)انبیا /« م 
چون  کندنمی محدود او بر را رزق و گیرد نمی سخت او بر دیگر متعال خدای که کرد تصور طورای 

 سر  در( ع)یرون  حضرر  ،روایا  طبق. است را به صور  کامل انجام داده وظیفه کردمی تصور
 قوم خود نیء سال 30 حدود و شد مبعوث ی در شهر نینوی )یا موصل امروزی (پیامبر به سالگی 30

 خواسرتندمی و کردنرد تکرذیب را او کرده و شدیدیبد و  برخورد او با مردم و کرد دعو  توحید به را
 خداونرد. کرد نفری  را خود قوم و برداشت دعا به دست لذا .ایشان را سنگسار کنند و به قتل برسانند

برود  سال 300 از پ  اراولی  ب نوح حضر . )ی از تو داشتبیشتر صبر (ع) نوح :گفت جوابش در
رفق و مدارا برا  و کردم ربوبیت را آنها م  و یستند م  مخلوقا  مردم ای ( کرد نفری  را خود قوم که

را  رو نره یالکرت قروم او  رآنان بهتر است اما با اصرار حضر  یون ، خدای متعال نءول عرذاب 
 در. نفر  یروای نره برود دتوحیر مسرئله به خاطر( ع) یون  حضر و نفری   غضبالبته . پذیرفت

از نسل انبیرا  و عالماناز  که نام داشت« روبیل» یکی :داشتند یار دو ایشان که است شده نقل روایت
 ایرل و عابرد کره «تنوخرا» دیگرری قبل از نبّو  حضر  یون  با ایشان مأنوس برود و و بود گذشته
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 قرومای   عذاباصرار بر ( ع) یون  حضر  به عابدای   توصیه. که عل  چندانی نداشت بود عباد 
گونه نبود کره احکرام عبرادا  را البته آن عابد ی  ای  .بود آنها بهدادن  مهلت ،عال آن  توصیه اما بود

گراه نبرود کرهنداند اما شاید بتوان گفت احکام وضعیت جامعه را نمی  وقرت زمرانی چره دانست و آ
 وضعیت که دانستخوب می ،بیل عال اما رو. و چه زمانی وقت مهلت دادن است و عذاب برخورد

 کررد توصریه( ع)یرون  حضر  به اجتماعی و تناسبش با اراده خدای متعال چگونه است و لذا اراده
نظر خود را دیرد،  عابد با نظر یمرایی که (ع) یون  اما در نهایت، حضر . نکند نفری  را خود قوم

. اسرت عذابنءول  ینگام ،چهارشنبه روز الشو نیمه نیء فرمود متعال خدای. پافشاری کرد بر نفری 
 شرهر از عابرد آن یمرراه ابتدا وقت نءول عذاب را به قومش اعالم کررد و سرپ  (ع) یون  حضر 

شران و مردم ی  دیدند که رنگ صور  آمد قومآن  سمت به عذاب که ینگامیاز طرفی، . شد خارج
برا براالتری  صردایش فریراد زد و بره مرردم به باالی کوه رفرت و  عال  روبیل ،تغییر کرده و سیاه شده

ای . چره یشدار داد که ایمان بیاورند. قوم یون  ی  گفتند ما تو را مردی عال  و مهربان و دلسوز دیده
مادران را از فرزندان جدا کنیرد و  و بروید صحرا سمت به برای توبه: گفت روبیل دیی؟دستوری می

 خردای درگراه به زاری و ناله و عجء به شروع نیء شما خود .یدشان جدا کنیایحیوانا  ماده را از بچه
 خداوند ،آمدمی آنان سمت به عذاب طوفان و باد و شدند کار ای  مشغول که طور یمی . کنید متعال
 ایر : گفت متعال خداوند به پاسخ در اسرافیل. بگیر را عذاب ای  جلوی که داد ندا اسرافیل به متعال
 مر »: فرمرود خداوند. ایهدادعذاب  وعده تو و است رسیده آنان نءدیکی و یاشانه و کتف به عذاب
 .«کر منصرف  موصل کنار کویای به را عذاب ای  و دادم عذاب وعده بلکه بودم نداده یالک وعده

ای   آثار که در روایت آمده. ظایرا کرد یدایت یاکوه سمت به راعذاب  باد خود بالهای با اسرافیل لذا
 قروم برر متعرال خردای به ای  صور  بود کهپ  . باقی خواید ماند کویا آن بر قیامت روز ات عذاب

 و شرود فرسرتاده ابعذ که نیست قومی ییچ که شده بیان نیء قرآن در. کرد رح ( ع) یون  حضر 
َ   َقْومَ  ِإاَلّ  َهاِإیَمان   َفَنَفَعَها آَمَنْت  َقْرَیة   َکاَنْت  َفَلْواَل »:(ع) یون  حضر  قوم اال نشوند عذاب آنها ون  ا ی   َلَمّ

وا ْ   َکَشْفَنا آَمن  ْنَیا اْلَحَیاةِ  ِفي اْلِخْءِي  َعَذاَب  َعْنه  ْ   الد ّ ْعَنای       (.98)یون /« ِحی    ِإَلی   َوَمَتّ

 ،روز پنجشرنبه. شرد دفرع( ع) یرون  حضرر  قروم از الهری عال  ای  حل راه با عذاب نتیجه در
خبری از آثار عرذاب  با تعجب دید که و بازگشت خود سرزمی  بهوخا به یمراه تن( ع) یون  حضر 
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که بداند عذاب نازل شده اما باعث یالک نشرده بدون آن .یستند خود زندگی مشغول مردمنیست و 
روی بازگشت بره  دیگر ،نشده محقق تصور کرده بود که ای  وعده و داده عذاب وعده چون لذا است.

 پ  تری برای تکذیب ایشان بدانند.که قومش ای  وضع را دلیل محک  دترسیزیرا می را نداشت شهر
 کرد حرکت ساحل سمت بهبا حالت غضب و ناراحتی  )ع( تنوخا به شهر برگشت اما حضر  یون 

روِن ِإْذ َذَیرَب »: کرد خداوند بر او سخت بگیرردو تصور نمی تا با کشتی به سرزمی  دیگر برود َوَذا الن 
ا َفَظَ ّ  َغاِضب  حمله نهنگ به کشتی و قضیه قرعه روی داد و حضر  یرون  در  که ؛« َأْن َلْ  َنْقِدَر َعَلْیهِ م 

 شک  نهنگ محبوس شد.

 حردود( ع) یرون  حضرر  طبق برخی روایا ، نهنگ ایشان را در دریایای مختلف سیر داد و 
 صردای شرنیدن و حراال  دیردن از پ و در دل نهنگ قرار داشت  و بود دور خود قوم از یفته چهار

 حالرت بره ر کرردمی عذاب اعماق زمی  در را او خداوند که ر او با مکالمه یمچنی  و قارون عذاب
َمرراِ   ِفرري َفَنرراَدی  »: فرمررود و افترراد توبرره ل  ررهَ  اَل  َأْن  الظ ّ ررْبَحاَنَ   َأْنررَت  ِإاَلّ  ِإَل  رري س  ْنررت   ِإِنّ  ِمررَ   ک 

اِلِمیَ   درخت  و بیاندازد ساحل کنار در را ایشان تا داد دستور گنهن به متعال خداوند(. 87انبیا/)«الَظّ
به شد  ضعیف شرده و حتری  بود نهنگ شک  در که زمانی چون. رویانید ایشان سر باالی اییا بوته

 درخرت آنسرکونت کررده و از میروه  درخرتای   سایه زیر در لذا. بود رفته بی  ازپوست بدن ایشان 
 آن خوردن مامور را کرم یک خداوندسپ  . رویید بر بدنش وبارهد پوستگرفت و  تا قّو  کرد تغذیه

 خداوند به یون  با ناراحتی حضر  .تابید ایشان صور  بر آفتابنور  ،با افتادن درخت ،کرد درخت
 جرواب در خداونرد م  گرفته شرد؟! از ،بود م  سر برکه  درختی سایه یکچرا یمی  : داشت عرضه
 امرا خروردی غصره برودی، نپرورانرده و برودی نکاشته خود  که تیدرخ نسبت به نابودی تو: فرمود

چگونره  ،داده برودم نعمرت آنهرا به و پرورانده بودم را آنها که م  مخلوقا  از نفر یءار صدنسبت به 
 حرکرت خرود قوم سمت بهحضر  یون   سپ . است گونهای  الهی و رحمت حل  و صبر ؟!بودی

 ای  اگر: گفت حضر . نکرد باور چوپان آن. یست ( ع) یون   م گفت او بهرا دید و  چوپانی و کرد
شرهر رفرت و از  بره گروایی آن حیروان، برا کنری؟ می باور ،دید شهاد  به زبان در بیاید و گوسفند

امرا وقتری  گرفرت قرار قوم شت  و ضرب مورد باور نکرد و خبر او را کسی بازگشت یون  خبر داد اما
 زنرده( ع) یرون  حضرر  که آمد قوم باور به گوایی خود را تکرار کرد،گوسفند دوباره به زبان آمد و 
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 بعهرده را خرود قروم مردیریتدوبراره  و تگشرآن پیامبر الهی به شهر نینروی بر بر ای  اساس، .است
 . گرفت

و مرداحان  سرخنرانانروحانیرت و مبلغری  و مسرئولیت  بنابرای  باید توجه داشرت کره جایگراه و
نکنی  ممک   وظیفه انجام اگر و است ر مقام معظ  ریبری ر  مانند جایگاه انبیار به تعبی بیت )ع(ایل

بررای  بءرگری یایمحردودیت ناگهران یعنری. شروی  «حو  بط » اسار  و حب  در گرفتار است
 چیءی را نسبت بدی  اما قطعی صور  به خوای حقیر نمی. آمد خواید پیش )ع( بیتمجال  ایل

. باشری  داشرته تأملی جردی« کرونا»ویروس منحوس  امروز، یعنی شیوع نسبت به ای  بالی بایستی
و برای یشریار  انسان رفتار اساس بر بال است، باید بدانی  که بال شود ای  بیماری، نوعیمی گفته اگر

یرا و مجرال  اعتکاف فری  از کره دادیر  انجام رفتاریایی چه که کرد تأملی لذا باید کردن اوست.
اطهار )ع( یرا قبرور ائمره ت )ع( در ماه رجب، شعبان، رمضران و محررم یرا زیرار بیی ایلگسترده

 آیا! بوده است؟ ییئا  نامناسب کیفیت یا کمیت غذای آیا شدی ؟! رایپیمایی با شکوه اربعی  محروم
 رنرگ پوشی مجرال  و شرهریا کر سیاه آیا! سیست  صو  و برق ای  مجال  نامطلوب بوده است؟

امرام  عامره نیابرت منءلرت کره شررایطی در یرا! کررد؟ نگراه اینطرور قضرایا به شودمی آیا! بود؟ شده
 دارد کره درسی و پیام حقیقت، از را عاشوراما  اگر ،هکرد اقتصادی و فرینگی جنگ )عج( اعالمزمان

 ایر  در یراییئت اگرر! بود؟ بالیا ای  منتظر بایدجدا کنی ،  جامعه تکامل و سرنوشت از یمچنی  و
 سرپرسرتی از را( ع) حسری  امرام عرءاداری و دیر  و باشرند نداشته مهمی تاثیر و نشوند ردوا مسائل
 وضرعیتآیرا ! ؟دیرد بره مرا یشداری یکخداوند با امثال ای  بالیا  نباید کنند، خلع جامعه مسائل
 نیست معلوم ؟!ستنی «حو  بط » گرفتاری در شک  مایی و ماننددر ای  دوران کرونایی،  ما کنونی

ادامه  اربعی روی و تجمعا  مذیبی و پیاده متبرکه یا و اماک وضعیت تعطیلی حرم ه زمانی ای تا چ
 .خواید داشت

یرا  شرود امرامطررح می روزموضروعا   به ناظر یمسائل شعریا یا، منبریا وییئت البته بعضا در 
 واقعرا آیرال حرا. است و برخی اشخاص یک جناح به سیاسی نقدحج  آن بسیار ک  است و یا اکثرا 

در تمرامی دولتهرا برا یرر  انقرالب از بعدکه  مردم معیشتآیا موضوع ! شود؟می حل اینگونه مسائل
و دشرم  آن را بره ابرءار  شرده شردیدتر حاضر حال در و هبود کشور و مردمچالش  انتساب جناحی،
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 تماس با کارشناسان:

  09126181258ـ  09192538469

نراح مرورد شدن جو مسل  مخالف جریان به سیاسی صرفا نقد چند بیان با ،جنگی خود تبدیل کرده
 تعبیرر بره آیرا نشرود استفاده ییئا  بءرگ پتانسیل ای  از اگر! است؟، حل شدنی پسند ما بر مناصب

کنید که در لذا مالحظه می! بیاید؟ ما سراغ بهدر شک  نهنگ(  )حب  بءرگ مجازا  آن نباید ریبری
دیر  و »، «و علر دیر  »نسبت به رابطه  در فضای کشورای  شرای  کرونایی، چه شبها  و سواالتی 

 یریچ ،شرد تعطیرل یراییئت و مسرجدیا»: گفتبه حقیر  جوانیایجاد شده است؛  و...« کارآمدی
براال  ارز کشور به ی  ریخت و قیمت شد، تعطیل کشور صادرا  و یاکارخانهوقتی  ولی نشد خبری

و  یرائتیی تعطیلری برا امرا شرودمی ضرربه دچرارمرردم  زنردگی یاکارخانه تعطیلی بایعنی . «رفت
 امام مگر درباره مصیبت! است؟ ای  امام حسی  )ع( ییئت شأن آیا. نیاید پیش اتفاقی ییچمراسما  

ْ  »: ه استشدن بیان اینگونه( ع)حسی  ة   َلدمک   اْقَشَعَرّ ة   مع اْلَعْرِ   َأِظَلّ کره  ؟ مصیبتی«الخالئق َأِظَلّ
و موتور محرکه تاریخ  بردب جلوبه  و دید انتک را جوامعتواند می حتماآورد میبلرزه در  را عر  الهی

 جامعره مسرائل حل کءارمبه  یاحرم و مساجد و یاییئت و نشود استفاده الهیاز ای  آیه اگر اما. شود
 ،قررار نگیررد ای  مسیر در عاشورا پیام و نگردد تبدیل کفر فرینگی و اقتصادی تسل  با مبارزه و شیعه

مجددا باید تاکید کرد که مطلب فوق بره عنروان البته بالیا شوی . وع نبعید نخواید بود که دچار ای  
 گیرر کرونرابرالی دام نسبت به ایر  ضرور  دارد  ای جدی است وگمانه اماامری قطعی گفته نشد 

شرده  زنی نمود و با تأمل و تدبر و تفکر بررسی کرد که چرا جامعه اسالمی دچار چنری  بالیریگمانه
کنی  خداوند زنردگی و روزی را برر مرا سرخت نند حضر  یون )ع( تصور مینکند ما نیء ما. است
وِن  َذا َو »گیرد؛ نمی غاِضبا   َذَیَب  ِإذْ  الن   مشرروطه» پیرامرون بحثری اگرر لرذا «.َعَلْیهِ  َنْقِدَر  َلْ   َأْن  َفَظَ   م 

 امرام خرون شرأن کره اسرت دلیرل ای  به شودمی بیان در مراس  عءاداری سیدالشهدا )ع(« اقتصادی
 و شرده مسرائل ایر  وارد کره اسرت ایر  منبر مجل  عءای حسری  )ع( وو قیام عاشورا ( ع) حسی 
از گرفتراری در سراختاریای  جامعه تشریع  سرنوشت تا کند بسیج کشور روز مسائل سر بر را مؤمنی 

 .باشد داشته حضور اجتماعی تکاملریبری  دراسالم  و نجا  پیدا کندکفر مدرن 

 

 

 


