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  هو الشهید
  

  :مقدمه
»لی صلی اهللا علیه و آله  نَظَر النَّبىینِ بنِ عسلَى الْحالماقْ علیهما السم وو قَـالَ      بِلٌ،و ه ـرهجـی حف ـهلَسإنَّ : فَأَج

  1.المؤمنینَ ال تَبرُد اَبداً لقَتْلِ الْحسینِ حرارةً فی قُلُوبِ
آمـد، او را   کـه بـه طـرفش مـى     کرد در حالى به حسین بن على نگاه مىصلی اهللا علیـه و آلـه    رسول خدا

 هـاى مـؤمنین حرارتـى نسـبت بـه      دل همانـا در : و فرمود گرفت و بر روى پاى خود نشانید
  ».گردد است که هیچگاه سرد نمىعلیه السالم  شهادت امام حسین

سبط علیه السـالم   به حضرت اباعبداهللا الحسین مسلمانان  همواره عالقه فراوان و عشق وافرى نسبت
دوران  ضـرت، در این عشق و عالقه در زمان حیـات آن ح . اند داشته صلی اهللا علیه و آلهاکبر رسول خدا 

 .داشته و هیچگاه از بین نرفته است قیام ایشان و خصوصاً پس از شهادتش وجود
 
 
 
 
  
  

                                                           
 .318، ص 10مستدرك الوسایل، ج  -1
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بـه  علیـه السـالم    امام حسین. با خداوند است بلکه آشکارا علت آن معامله.! این مهم سرّ مگویى ندارد
در این  ى خود گذشت وخداوند از مال، جان، خانواده و همه هست خاطر حفظ و احیاى دین

نام، یاد و محبت او حیات جاودانه پیـدا   مسیر دعوت خداى متعال را اجابت کرد و در نتیجه
  :شریفه شد  کرد و مصداق کریمه

  ).24انفال ( »یحییکُم یا اَیها الَّذینَ آمنُوا استَجِیبوا للّه و للرَّسولِ اذا دعاکُم لما«
خداوند انجام داد، الگویى پایدار بـراى   در احیاى دینعلیه السـالم   ید الشهدادر واقع آنچه حضرت س

جلوگیرى از کژیها  قیام براى اقامه حق و زدودن باطل و. قیامت است همه مسلمانان تا قیام
مسیر از شهادت استقبال کـردن و هـیچ ارزشـى را از     و در این! و بدعت ها در دین خداوند

  !جلوگیرى کردن تر ندانستن و از انحراف در امت پیامبرکلمه اللّه باال احیاى
اَشراً و البطراً وال مفْسداً وال ظالماً و  انّى لَم اَخْرُج«: همانگونه که آن حضرت خود فرمود 

 عـنِ  رُوف و اَنْهىاُرید اَنْ اَمرَ بِالْمعصلی اهللا علیه و آلـه   االِْصالحِ فی اُمۀِ جدي انّما خَرَجت لطَـلَبِ

ب  نِ اَبیطالب لیاَبِی ع ي وداَسیرُ بِسیرَةِ ج نَْکرِ والم الْمعلیه الس.  
اند؛ اصالح  متعال در صدد انجامش بوده و همانگونه که همه پیامبران الهى با توکل بر خداى

  جوامع بشرى از
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جلوگیرى از فساد، تباهى و فحشـاء،   ز مظلومان و نیزطریق دشمنى با ظالمان و دستگیرى ا
  !کرامت و فضیلت در بین تمامى انسانها  و تبلیغ حقیقت، عدالت،

إنْ اُرید «: رسالت و مأموریت خود گفت  در تبیینعلیه السالم  و همانگونه که حضرت شُعیب پیامبر
  )88هود ( .»اللّه علیه تَوکَّلْت و الَیه اُنیباستَطَعت و ما تَوفیقی االّ بِ االَّ إالْصالح ما

احیـاء و گسـترش فرهنـگ و معـارف      افتخار دارد در راسـتاى  علیهم السـالم بیت  مجمع جهانى اهل
 و همچنـین صـلی اهللا علیـه و آلـه     از حـریم قـرآن مجیـد و سـنّت پیـامبر اکـرم       اسالمى و نیـز حراسـت  

هـاى فرهنگـى و    برگـزارى همـایش   اقدام بـه  علیهم السـالم بیت  هلبزرگداشت نام، یاد و زندگانـى ا
  .علمى نماید

) م 2003(ش .هــ  1381در سال  بود کهعلیـه السـالم    ها، همایش امام حسین از جمله این همایش
  .در دمشق برگزار گردید) م 2004(ش . هـ 1382در تهران و در سال 

براى غناى هرچه بیشتر این همایش به  ى رااندیشمندان و صاحبان علم و قلم مقاالت فراوان
جلـد کتـاب    کردند و نتیجه تالش هاى علمى آن عزیزان انتشار پـانزده  دبیرخانه آن ارسال

  .قرار گرفته است مندان گردیده است که اکنون در دسترس عالقه
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قالـه  با یک همایش و چنـد م علیه السـالم   حسین بى شک بررسى و شناخت ابعاد گسترده قیام امام
ایجـاد   چه آنکه این فقط یک قیام نبود بلکـه توانسـت یـک فرهنـگ     .باشد پذیر نمى امکان

فرهنگـى کـه تـا    . تأثیرگذار بـوده و هسـت   نماید، فرهنگ عمیقى که در زندگانى مسلمانان
همـواره یـک امیـد     و فرسوده نشده بلکه در طول تاریخ پس از عاشورا، تنها قدیمى کنون نه

  !فرهنگ عاشورایى ارزش و یک فرهنگ، بوده، یک الگو، یک
فرهنگ آموزانى فهیم و با انگیـزه تربیـت    بخوبى توانستعلیه السـالم   فرهنگ عاشورایى امام حسین

عزیزتـرین سـرمایه    عمق قیام حضرتش را درك کردنـد و حاضـر شـدند    عاشقانى که. نماید
د و بـا آغـوش بـاز بـه     اخالص گذارده و تقدیم نماینـ  زندگانى خود را در این مسیر در طبق

بـه اصـحاب   علیـه السـالم    سیدالشهدا الگوپذیرى از فرهنگ عاشورایى حضرت. شهادت روند استقبال
 هـا و خروشـهایى علیـه حکـام     بلکه در سالها و قرنها بعد قیام آن امام همام خالصه نگردید،

و ایثـار و   خواهى، عشـق  از آرمان هایى ظلم و جور را پدید آورد و منشأ بوجود آمدن صحنه
  .تاریخ شد شهادت طلبى در طول

علـیهم   بیت پیامبر آورد و همواره پیروان اهل فرهنگ عاشورایى، عاشوراها آفرید و کربالها بوجود

با عشق و السالم
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سرایى در زنده نگاه داشتن  و نوحه عالقه و با ایمان راسخ، و با برپایى مجالس عزادارى، شعر
از علیـه السـالم    حسـین  سیر احیاى نام و یاد و قیام عاشورایى امـام حتى در م آن سخت کوشیدند و

  .هیچ تالشى فروگذار نکردند
اى از فرهنـگ   بررسى و تبیین گوشه آنچه در پیش روى دارید مجموعه مقاالتى در خصوص

از . شـده اسـت   باشد که در چند مجلد تـدوین  مىعلیه السالم  ابا عبداهللا الحسین عاشورایى حضرت
تهیه و انتشار کتابهـاى دینـى و مـورد نیـاز      نسبت به علـیهم السـالم  بیت  که مجمع جهانى اهلآنجا 

هریـک از مجموعـه    گمـارد لـذا در   در اقصى نقـاط عـالم همـت مـى     علیهم السـالم بیت  اهل پیروان
 خصـوص مـى   نقطه نظرات صاحب نظران در ایـن  به طرح »فرهنگ عاشورایى«منشورات 

  .پردازد
و مطالعه را در شناساندن و شـناخت   فین محترم، توفیق تمامى اهل فکر، قلمبا تشکر از مؤل

 علیهم السالم بیت اهل عاشورایى از خداوند متعال خواستارم و براى همه پیروان هرچه بیشتر فرهنگ
  .موفقیت و رستگارى دارم در هر سرزمین که هستند آرزوى سالمت،

محمد حسن تشیع               
  علیهم السالم بیت نگى مجمع جهانى اهلمعاون فره
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  خطابه و منبر
  

  اهللا شهید مرتضى مطهرى آیت
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  1خطابه و منبر
قَ الْانْسانَ علَّمه الْبیانَ   .أَ لرَّ حمنُ  علَّم الْقُرْآنَ خَلَ

  
  پیوند خطابه در شیعه با حادثه عاشورا

مولـود حادثـه عاشـورا     ولود حادثه عاشورا است، چطـور خطابه و منبر در کشور ما م
علیه جریانى قیام کرد و شهید شـد، بهمـان    در زمان خودشعلیه السـالم   است؟ امام حسین

 روایاتى هم در زمینه عزادارى براى آن حضرت وارد شده است دانیم، ترتیبى که مى
یعنـى از  . ر کنـد انکـا  که براى یکنفر شیعى مذهب امکـان نـدارد کـه آن روایـات را    

  . مسلمات مذهب شیعه است
و . سنت عاشورا شده اسـت  توصیه و تأکید فراوان به احیاء  علیهم السـالم از ناحیه ائمه اطهار 

اند بسیار به اشخاصى که شاعر بوده

                                                           
  مرتضى مطھرى است كھ در  هللا   این مقالھ متن سخنرانى استاد شھید آیھ -1

ای ن م تن   عل یھم الّس الم بی ت مجمع جھانى اھل. سین ایراد شده استق در انجمن اسالمى مھند.ه  1380سال 
من  دان  را از كت  اب ده گفت  ار برگزی  ده و ب  ا كم  ى تلخ  یص و ویراس  تارى در ای  ن مجموع  ھ تق  دیم عالق  ھ

 . نموده است
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را تحریـک کنیـد،    توصیه شده که در این موضوع شعر بگوییـد و احساسـات مـردم   
 شـوند و اشـک مـى    عاشورا متأثر مـى  ه سنتنسبت به اشخاصى که در مجالس اقام

احادیث زیادى هست راجع به ثواب گریه بر سیدالشهداء  .است ریزند تقدیس رسیده
عرض کنم براى  خواهم بخوانم ولى اجماالً همینقدر این احادیث را امشب نمى ،علیـه السـالم   

  . دستور در مذهب ما هست یکنفر شیعه مذهب جاى تردید نیست که این
اینکـه فلسـفه قیـام امـام      یکـى : جا دو مطلب وجود دارد که الزم است طرح شوداین

قیام کرد؟ انگیزه قیام چه بود؟ دیگر اینکـه  علیه السـالم   چه بود؟ چرا امام حسینعلیه السالم  حسین
 بـراى علیـه السـالم    طرف پیشوایان دین که موضـوع قیـام امـام حسـین     فلسفه این دستور از

فلسفه اینکه عاشورا زنـده   و زنده بماند و فراموش نشود چیست؟ همیشه باقى بماند
  بماند چیست؟ 

خـالى از حکمـت و فلسـفه     مطابق عقیده ما که شیعه هستیم هیچ دستورى از دین
این دو تا معلوم شد آنوقت معلوم خواهد شـد   این دو تا باید معلوم بشود، اگر. نیست

 اید از حادثـه عاشـورا و از دسـتورى   دستور بزرگى است و چقدر ب که این دستور چه
  . که درباره آن رسیده استفاده کرد

  
  :علیه السالم فلسفه قیام امام حسین 

میتـوان تفسـیر کـرد، یکـى      چرا قیام کرد؟ این را سه جورعلیه السـالم   اما اینکه امام حسین
علیه السالم اینکه بگوییم قیام امام حسین 
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و منفعـت شخصـى    براى هدف شخصـى   لعیاذ باللّهیک قیام عادى و معمولى بود و ا
شود ونه واقعیات تاریخ  به آن راضى مى این تفسیرى است که نه یکنفر مسلمان. بود

  .کند تصدیق مى و مسلمات تاریخ آن را
 وارد شده که امام حسـین  تفسیر دوم همان است که در ذهن بسیارى از عوام الناس

شهادت آن حضـرت  . گناه امت بخشیده شود اى اینکهکشته شد و شهید شد برعلیـه السـالم   
دربـاره   اى کـه مسـیحیان   گناهان امت واقع شد، نظیـر همـان عقیـده    بعنوان کفاره

براى اینکه فداى گناهـان امـت    حضرت مسیح پیدا کردند که عیسى باالى دار رفت
ه السـالم  علیـ شود، امـام حسـین    آخرت دامنگیر انسان مى یعنى گناهان اثر دارد و در. بشود

 گناهان را در قیامت خنثى کنـد و بـه مـردم از ایـن جهـت آزادى      شهید شد که اثر
  ! بدهد

دیـد کـه یزیـدها و ابـن     علیه السـالم   در حقیقت مطابق این عقیده باید گفت که امام حسین
اشان کم است، خواست کارى بکند کـه بـر    عده ها هستند اما زیادها و شمر و سنان

 خواست مکتبى بسازد که از اینها بعداً زیادتر پیـدا شـوند لـذا   ! شود عده اینها افزوده
و ایـن طـرز تفسـیر     این طرز فکـر ! زیاد سازى را بنیان کرد مکتب یزید سازى و ابن

  . بسیار خطرناك است
و علیـه السـالم    هـدف امـام حسـین    و براى مبارزه بـا علیه السـالم   براى بى اثر کردن قیام امام حسین

کردن و از بین بردن براى بى اثر
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هیچ خبرى بـه انـدازه    رسیدهعلیـه السـالم    حکمت دستورهایى که براى عزادارى امام حسین
گفـتم یکـى   ( باور کنید که یکى از علل . نیست این طرز فکر و این طرز تفسیر مؤثر

مـردم   که ما) دیگر هم در کار هست که جنبه قومى و نژادى دارد  از علل چون علل
علیـه السـالم    فلسفه قیام امام حسین ار در عمل القید و الابالى کرده، این است کهرا این مقد

 اش همین اسـت کـه مـى    اند که نتیجه تفسیر کرده براى ما کج تفسیر شده، طورى

  .بینیم 
اى بودنـد کـه    مرجئـه طایفـه  ( درباره مرجئهعلیه السـالم   الحسین بن بقول جناب زیدبن على

است، عمل در سـعادت انسـان تـأثیر نـدارد، اگـر       عتقاد کافىمعتقد بودند ایمان و ا
 هـؤُآلء أطْمعـوا  ) گـذرد  باشد خداوند از عمل هر اندازه بـد باشـد مـى    عقیده درست

خود بـه طمـع عفـو     یعنى اینها کارى کردند که فساق در فسق   الْفُساقَ فى عفْوِ اللّه
ل عقیـده مرجئـه بـود، امـا     نقطه مقاب در آن وقت عقیده شیعه در. خدا جرى شدند

عقیده شیعه همان بود . گفتند که در قدیم مرجئه مى گوید امروز شیعه همان را مى
ذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات، هم ایمـان الزم  که نص اسـت هـم عمـل     قرآن است  أَلَّ
  . صالح

جـایى  پیش آمـده بـود و ب   تفسیر سوم این است که اوضاع و احوالى در جهان اسالم
دانست که باید قیام کنـد،   خودش را این مى وظیفهعلیـه السـالم   رسیده بود که  امام حسین 

.دانست، قیام او قیام در راه حق و حقیقت بود قیام خود مى حفظ اسالم را در
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من باشـم، آن کـارى    اختالف و نزاع او با خلیفه وقت بر سر این نبود که تو نباشى و
اختالفى بود اصولى و اساسى، اگر کس دیگـرى   .من بکنم کنى نکن بگذار که تو مى

 مـى  قیـام علیه السالم داشت باز امام حسین  بود و همان روش و کارها را مى هم بجاى یزید

  . کرد یا بد رفتارى مى خوش رفتارىعلیه السالم کرد، خواه اینکه با شخص امام حسین 
شد و روى  کارهاى آنها نمى متعرضلسالم علیه ایزید و اعوان و انصارش هم اگر امام حسین 

علیـه السـالم    حاضر بودند همه جور مساعدت را با امام حسین گذاشت کارهاى آنها صحه مى

یمن را به  گفت حکومت حجاز و اگر مى. دادند خواست به او مى جا را مى بکنند، هر
 د، مـى خراسان را به مـن بدهیـ   من بدهید، حکومت عراق را به من بدهید، حکومت

گفت به اختیار خودم هـر   خواست و مى حکومتها مى اگر اختیار مطلق هم در. دادند
خواسـت خـرج    فرستم و هر چه دلم وصول شد و دلم خواست بفرستم، مى چه پول

  . حاضر بودند کنم، کسى متعرض من نشود باز آنها کنم، مى
قیده در کار بود، جنـگ  ع اى بود، پاى جنگ مسلکى و عقیدهعلیـه السـالم    جنگ امام حسین

از آن جهت که شـخص  علیه السالم  دیگر امام حسین در جنگ حق و باطل. حق و باطل بود
یکى  با دو کلمه مطلب را تمام کرد، درعلیـه السـالم    خود امام حسین. ندارد معین است تأثیر

ظاهراً(فرماید  هاى بین راه به اصحاب خود مى از خطبه
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) را مخاطب قـرار داد   حابش رسیده بودند و بنابراین همهدر وقتى است که حر و اص
قَّ الیعملُ بِه و الْباطلَ نَ أَنَّ الْحاللّـه    اَالَ تَرَو قـاءـى لنُ فغَبِ الْمؤم   الیتَناهى عنْه لیرْ

  . محقّا
شود، پـس مـؤمن    نمى شود و از باطل جلوگیرى بینید که به حق رفتار نمى آیا نمى
،نفرمود . شهادت در راه خدا همچو اوضاعى باید تن بدهد بهدر یک  غَبِ الْحسینُ  لیرْ

َغـبِ حسین اینست که آماده شهادت گردد بلکه فرمـود   وظیفه شخص ،   لیرْ الْمـؤمنُ
اینسـت کـه مـرگ را بـر زنـدگى       وظیفه هر مؤمن در یک همچو اوضاعى و احـوالى 

ن است هر وقت که ببیند بـه حـق   جهت که مسلما یک مسلمان از آن. ترجیح دهد
قیـام کنـد و    اش اینست کـه  شود، وظیفه شود، و جلوى باطل گرفته نمى نمى رفتار

  .آماده شهادت گردد
باید تفسـیر کنـد،   علیـه السـالم    حسین این سه جور تفسیر، یکى آن تفسیرى که دشمن امام

یام او در راه حق بـود،  تفسیر کرده است که قعلیه السـالم   حسین یکى تفسیرى که خود امام
خطرنـاکتر و   هم تفسیرى که دوستان نـادانش کردنـد و از تفسـیر دشـمنانش     یکى

  .علیه السالم  بن على تر است و دورتر است از روح حسین گمراه کننده
  

  :ى اقامه مجلس عزا فلسفه
مجلـس عـزا بپـا داریـد؟      اما قسمت دوم که چرا ائمه دین این همه تأکید کردند که

به همین دلیل که عرض کردم، اینهم
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علیـه السـالم    دنیـایى، امـام حسـین    کشته نشد براى منفعت شخصى وعلیه السالم  چون امام حسین

در علیـه السـالم    گناهان امت کرده باشد، امام حسـین  کشته نشد براى اینکه خودش را فداى
 مکتب امـام  در راه مبارزه با باطل کشته شد، ائمه دین خواستند راه حق کشته شد،

یک مکتـب، مکتـب    بصورتعلیه السـالم   در دنیا باقى بماند، شهادت امام حسینعلیه السالم حسین 
  .جاودان بماند مبارزه حق با باطل براى همیشه باقى و

نکنیم و چـه فایـده بحـال     که ما گریه بکنیم یاعلیه السـالم   و االّ چه فایده بحال امام حسین
ائمه دین ! مقدار گریه کنیم و بلند شویم و برویم نشینیم یکخود ما دارد که صرفاً ب

فروزان  بصورت یک مکتب و بصورت یک مشعلعلیـه السـالم    قیام امام حسین خواستند علیهم السالم
حقیقـت دوسـتى، از حقیقـت     این یک چراغى اسـت از حـق، از  . همیشه باقى بماند

این مکتـب حریـت و   . از آزادىطلبى، از حریت،  حق خواهى، این یک ندایى است از
بـاقى و   آزادى و این مکتب مبارزه با ظلم را آنها خواستند بـراى همیشـه   این مکتب

  . جاودان بماند
سبب شد که جریانى زنده و  که این دستور صادر شد، علیهم السالمدر زمان خود ائمه اطهار 

یـک  . ار انقالب علیه ظلم گشتشععلیـه السـالم   امام حسین  نام. فعال و انقالبى به وجود آید
. بوجـود آمـد   کمیت اسدى بوجود آمد، دعبل خراعـى : انقالبى بوجود آمد عده شاعر

دانید کیست؟ کمیت اسدى دعبل خزاعى مى
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خـوانى مـن، دو نفـر     دانید کیست؟ اینها دو نفر روضه خوانند اما نه مثل روضـه  مى
  . غیره محتشم و شاعرند، مرثیه گو اما نه مثل مرثیه گوئیهاى

خزاعى و اشعار ابـن الرومـى و    خواهد شما اشعار کمیت اسدى، اشعار دعبل دلم مى
عربى است با همین اشعار محتشم که هزار تـا خـواب    اشعار ابوفراس حمدانى که به

دارنـد مکتـب    آنها! کنند مقایسه کنید و ببینید آنها کجا و اینها کجا نقل مى برایش
همـان اشـعارش از یـک سـپاه      دهند، کمیت اسدى بـا  شان مىرا نعلیـه السـالم   امام حسین 

این مرد کى بود؟ یک روضه خـوان بـود امـا چـه      بیشتر براى بنى امیه ضرر داشت،
بگیـرد و   روضه خوانى بود که بیاید چهارتا شعر مفت بخواند و پول روضه خوانى؟ آیا

  .خالفت وقت راداد دستگاه  مى داد دنیا را، تکان گفت که تکان مى برود؟ شعر مى
تـأثیر شـعرهاى کمیـت     محض، تحـت   بن حسن بن على معروف به عبداللّه  عبداللّه

جاندار، سند مزرعه خود را آورد داد به کمیت،  قرار گرفت و به عنوان صله آن ابیات
هسـتم،   من مرثیه خـوان سیدالشـهداء  . محال و ممتنع است که بگیرم کمیت گفت

  . العاده کرد، باالخره گرفت اصرار فوق. گیرم ول نمىام، پ من براى خدا مرثیه گفته
من خواهشى دارم از تو آیا  :بن حسن بن على و گفت  بعد از مدتى آمد پیش عبداللّه

البته قبول: کنى؟ گفت قبول مى
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کنـى،   که عمل مـى  اول باید قول بدهى: دانم چیست، گفت کنم اما من که نمى مى
همینکه قول از او گرفت سند را آورد  قسم خورد،گویم، قول داد و شاید هم  بعد مى

جمـع   وقت دیگر بنى هاشم برایش پـول . توانم این را بگیرم نمى من: پس داد، گفت
  .ممتنع است که بگیرم  محال و: کردند و دادند، هر کارى کردند قبول نکرد و گفت

ه سـختیها کشـید و چـ    خـوانى چـه   این مرد بخاطر همین اشعار و همین نوع مرثیه
این مرد را گرفتند و در خانـه یوسـف بـن     .روزگارها دید و به چه وضع او را کشتند

 روز کوفه بود هشت نفر ریختند سرش، شمشیرها به بـدنش  عمر ثقفى که حاکم آن
محمـد اَلّلَهـم آلَ    اَلّلَهـم آلَ : زدند، آخرین حرفى که در آخرین نفس گفت ایـن بـود  

اى بود کـه   پیغمبر، این آخرین کلمه بیت پیغمبر، خدایا اهلبیت  محمد  خدایا اهل
  .به زبان این مرد آمد

سـال اسـت کـه دار     50 گفـت  شناسید؟ خودش مى آیا دعبل بن على خزاعى را مى
گو که  ببینید ارزش ادبى این دو نفر مرثیه !ام و راه میروم خودم را روى دوش گرفته

هستند،  گو ؟ ببینید آیا اینها صرفاً یک مرثیهدرست کردند چه بوده ائمه دین اینها را
هـا   حماسـه ! عمه من غـریبم  اند اما نه بصورت خوان هستند؟ آنها مرثیه گفته مرثیه
قصیده آنها به اندازه یک سلسله مقـاالت کـه یکنفـر     یک! هایى اند چه حماسه گفته

نانقالبى بنویسد اثر دارد، اینها در زیر چتر مرثیه ساالر شهیدا متفکر
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بنى عباس کردنـد و   اى از بنى امیه و از چه انتقادهاى الذع و گزندهعلیـه السـالم    امام حسین
  ها بر سر آنها آوردند؟  چه

آب بندند و کسى نـرود   راعلیه السالم  شنوید متوکل دستور داد قبر حسین بن على شما مى
اگر کسى اسم حسین . درود دستش را ببرن مى ، اگر کسىعلیه السـالم  به زیارت امام حسین 

متوکل  کنید این آدم یعنى البد خیال مى. ببرد چنین و چنان بکنند راعلیـه السـالم   بن على 
منطقى با نام حسـین   کینه بى فقط گرفتار یک عقده روحى بود، یک دشمنى و یک

تأکیـدهاى   در اثـر توصـیه و  علیه السـالم   نام حسین بن على نه آقا، آنروز. داشتعلیه السالم  بن على
ها پدر متوکل  على ها و دعبل بن عزادارى و در اثر بوجود آمدن امثال کمیت ائمه به

بـه انـدازه یـک سـپاه علیـه او مـؤثر        دید هر یک از اینهـا  متوکل مى! آورد را در مى
شهید از خـود حسـین زنـده بـراى او و امثـال او کمتـر        دید نام حسین هستند، مى

  . نیست مزاحم
بمیرد، علیه السـالم   حسین بن على در اثر همین توصیه و دستورها نگذاشتندچون ائمه دین 

ایده، بصورت یک عقیده مبارزه با ظلم، حسین را زنده  بصورت یک فکر، بصورت یک
حساب کرده بود  متوکل هم به حساب خودش خوب حساب کرده بود،. داشتند نگه

واالّ . ا و ایـن عقیـده را از بـین ببـرد    ر بلکه بتواند این فکر را و این ذکر را و این ایده
هـیچ عقـده روحـى و شخصـى     . مقدس مآبى هم بـود  خیلى هم آدم عاقلى بود، آدم

درباره
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خوانیها به صورت یک  مرثیه دید حسین با همین نداشت، اما مىعلیه السـالم   حسین بن على
  .تواند متوکل باشد متوکل نمى مکتب درآمده است که دیگر

هـاى   بکند و ببیند مرثیه ا داریم، اگر کسى در این زمینه جمع آورىباز هم داستانه
کردنـد چـه    وقتى که از تعلیمات ائمه پیروى مى هاى سیدالشهداء تا آن خوان مرثیه

دانسـته   پس اگـر ایـن دو چیـز   . اجتماع داشت مورد اعجاب خواهد بود نقشى را در
  .هاى خوب برد ها استفاده ىعزادار توان از همین مى -و باید دانسته بشود  -بشود 

  
  احساسات پاك و واقعى مردم

خوشبختانه مردم احساسـاتى   این را هم بگویم، با همه نقایصى که االن در کار است
علیه دارند، بعضى از   نسبت به سیدالشهداء سالم اللّه بسیار پاك و احساساتى واقعى

شود  استفاده مى ضیه سوءبینند از این ق که البته نیت سوء ندارند، چون مى اشخاص
گویند مردم که گریـه   از بین برود، مى اشان این شده که باید بکلى این قضیه عقیده

شـود   ها بخشیده مى اند گناهانشان با این گریه که شنیده کنند به علت این است مى
  ! کنند گریه نمى واالّ

ا با تطمیـع گریانـد،   مردم ر شود واقعاً اینطور نیست، مگر مى! نه آقا این اشتباه است
اگر اینجور است شما بیایید به یک
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شـماها چـک چنـد     عده مردم بگویید در یک جا جمع بشوند و بگویند به هر یک از
نیم ساعت بـراى فـالن شـخص مـثال      دهیم به شرط اینکه بنشینید هزار تومانى مى

 هشـود همچـو چیـزى؟ گریـ     بکنید، اگر گریه کردند، مگر مى براى شاه عباس گریه
حزن داشته باشـد   کند، یا باید خواهد، انسان تا متأثر نشود گریه نمى احساسات مى

  . یا باید شوق داشته باشد
سیدالشهداء هسـت، واقعـا امـام     در مردم واقعاً یک نوع احساسات حقیقى نسبت به

 ورزند و از سـوز دل بـرایش اشـک مـى     او عشق مى را دوست دارند و بهعلیـه السـالم    حسین

محـرم   در غیـر . شـود  محرم و صفر خروارها اشک از مردم ریخته مـى  در این. ریزند
نباشد، تا عشـقى نباشـد، تـا     شود، تا حزنى نباشد، تا اندوهى وصفر چقدر ریخته مى

این احساسات قیمت دارد خیلى . آید گریه نمى شوقى نباشد، تا احساساتى نباشد که
 ایـم و اسـتفاده مـا    ید اسـتفاده نکـرده  اما حاال آنطورى که باید و شا .هم قیمت دارد

  .استفاده کامل نیست مطلب دیگرى است بجاى خود
مولـود حادثـه عاشـورا و     بهر حال این خطابه و منبر که االن در میان ما شایع است

سیدالشهداء و از برکات عزادارى سیدالشـهداء   به اقامه عزاى علـیهم السـالم  توصیه ائمه اطهار 
سیدالشـهداء   همیده و متدین گفتند حاال که مجالسـى بنـام  عاقل و ف اشخاص. است

شوند، چرا  جمع مىعلیه السالم  امام حسین شود، حاال که مردم بنام علیه السالم تشکیل مى
ما به این وسیله از یک
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  ! نکنیم؟ چرا ضمناً اصل دیگرى را اجرا! اصل دیگر استفاده نکنیم؟
صـاحب دو  علیـه السـالم    بـن علـى   لهذا حسـین . آن اصل امر به معروف و نهى از منکر است

کرسى ابراز احساسات به سود مظلوم و علیـه   خوانى و کرسى شد، یکى کرسى مرثیه
 طرز صحیحى اجرا شود آن همه آثـار عظـیم دارد کـه قـبال عـرض      ظالم، که اگر به

  . کردم و دیگر کرسى امر به معروف و نهى از منکر
 از منکر قولى و زبانى مـى  و امر به معروف و نهى در این کشور آنچه ارشاد و هدایت

شود و چه کار خوبى و چـه سـنت خـوبى     مىعلیه السـالم   شود با نام مقدس حسین بن على
 را ضـمناً علیـه السـالم    چه خوب کردند که کرسى حسین بن علـى . است بوده که بعمل آمده

از احساسـات  . نـد داد کرسى امر به معروف و تعلیمات اصول دین و فروع دیـن قـرار  
  .احساسات واقعى است استفاده خوبى کردند کهعلیه السالم  مردم نسبت به حسین بن على

 نام دیگـرى جمـع نمـى    شوند به جمع مىعلیه السالم  مردم آنقدر که به نام حسین بن على

حـاال در ایـن قسـمت    . سنتى برقرار کردند اى کردند که چنین شوند، خوب استفاده
 مى آن دیگر بستگى به وضع گوینده و شایستگى او دارد، او شود، ىچه جور عمل م

مردم را به حالل و حـرام   تواند اصول عقاید بگوید، معالم دین را بگوید، موعظه کند،
  . بگوید آگاه کند، مصالح دین و دنیاى مردم را
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دارد بـه   دیگـر بسـتگى   ایـن . اند آمادهعلیه السالم  مردم به هر حال از برکت حسین بن على
حـاال کـه   . را داشته باشد یا نداشـته باشـد   اینکه گوینده شایستگى بیان این حقایق

 درباره این قضیه فکر کرد و نقائص آن را اصـالح کـرد، هـم از    اینجور است پس باید
  . خوانى و هم از جنبه ارشاد و هدایت مردم جنبه مرثیه

  
  خوانى  ضرورت اصالح وضع مرثیه
باشند به فلسـفه قیـام    کنند توجه داشته خوانى مى سانیکه مرثیهاز جنبه اول باید ک

بـى  . انـد  درباره عزاردارى دادهعلیهم السـالم اطهار  سیدالشهداء و به فلسفه دستوراتى که ائمه
بایـد فلسـفه قیـام سیدالشـهداء و هـم فلسـفه عـزادارى آن         اند، جهت دستور نداده

بگوینـد، نـه    باید مکرر این مطلب را. درا به مردم بگویند و مردم را آگاه کنن حضرت
  . مردم خوانده شود بار و صدبار، همیشه باید بگوش یکبار و دوبار و ده

حسینى را بگوینـد نـه اینکـه     باید گویندگان بصیرى باشند تا بتوانند حقایق نهضت
الـذاکرین و صـدرالواعظین    منبر منحصر بـه لسـان   معلوماتشان به اصطالح خود اهل

کجـا   گویند فالنى این مطلب را از مى. اند باشد که از یکدیگر شنیده ایىحرفه! باشد
صدرالواعظین، مقصودشان ایـن   الذاکرین یا از دهند از لسان کرد؟ جواب مى نقل مى

  !اند بلکه از زبان این و آن شنیده اند است که در کتابى ندیده
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ها را امشب براى شما از آن کشید بعضى داستانها در این زمینه هست و اگر طول نمى
که یکنفر در یکجا جعـل کـرده بـه سـرعت رواج      کردم که چگونه یک دروغ نقل مى

 منطقـه  اى بـه  کم از شهرى به شهرى و از منطقه آن رسیده و کم گرفته و از این به

تاریخ و از قول مورخین معتبـر   قضایاى تاریخى را باید از کتب معتبر. اى رفته است
  .نقل کرد

تـوانم   من به جـرأت مـى   ى یک مورخى است نسبت به تاریخ صدر اسالم،همین آیت
کسى نداریم کـه بـه تـاریخ صـد سـاله اول       بگویم در همه تهران و شاید همه کشور

کسى مثل او نیست که به جزئیات این قسـمت  . داشته باشد اسالم مثل آیتى احاطه
تـاریخى ایـن قسـمت     این مرد بر تمـام متـون  . تاریخ احاطه و اطالع داشته باشد از

مثالً از جنگ بدر بپرسید یک یک آدمهایش  اگر. داند مسلّط است و جزئیاتش را مى
تبارش  گوید پدرش کیست، مادرش کیست، خویش و حتى گاهى مى .شناسد را مى

  .کیستند
اید کـه حـرف تحقیقـى     نکرده شما مردم عادت. حرفى که این مرد بگوید سند است

اند و دانشگاه چاپ کـرده   آخرین اثرى که تألیف کرده ایشان! بشنوید، چه باید کرد؟
خـوبى اسـت و    کتـاب بسـیار  . کتابى است در تاریخ اندلس، بنام تاریخ انـدلس  است

درباره حادثه اسالمى بزرگى است که ما
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تـاریخ را بگیریـد و    ایـن . ایـم  مسلمانان در موضوع این حادثه خیلـى تقصـیر کـرده   
  .بخوانید

هـا   شـود، فلسـفه عـزادارى    لسفه قیام حسینى مکرر در منابر گفتهبه هر حال باید ف
شود که امام زین العابدین و امـام بـاقر و امـام     همان اثر و منظور حاصل. گفته شود

 مـى  ها بوجـود  ها و دعبل خزاعى کردند و کمیت توصیه مىعلیهم السـالم کاظم  صادق و امام

کرد که احساسات مردم  نباید کارى. دهاى آنها مترتب بو آید و آثارى بر مرثیه گویى
بایـد کـارى کـرد کـه     . و تیزتـر کـار کـرد    در این زمینه خاموش شود، بایـد تنـدتر  

عالقه مردم نسبت به حق تیزتر شود و نسـبت بـه باطـل     احساسات مردم و عشق و
  . آمیز داشته باشند احساسات نفرت مطلقاً

فرعـون همیشـه در دنیـا     ى وموس. مبارزه حق و باطل همیشه در دنیا بوده و هست
و ابوجهـل همیشـه در    صلی اهللا علیـه و آلـه  محمد ! هست هست، ابراهیم و نمرود همیشه در دنیا

و یزیـد همیشـه در   علیه السـالم   معاویه همیشه در دنیا هست، حسین وعلیه السالم  دنیا هست، على
م و درجـه  مقـا  بلکه منظور این نیست که همیشه در دنیا اشخاصـى بـه  ! هست دنیا

هستند، بلکه مقصود اینست علـیهم السـالم  حسین  ابراهیم و موسى و عیسى و محمد و على و
حق و  باطل در برابر یکدیگر هستند، جامعه همیشه بر سر دوراهى که همیشه حق و

  . خوانى خوانى و روضه مرثیه این جنبه اول و قسمت اول یعنى. باطل است
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  ها ضرورت اصالح امر به معروف
نهى از منکر، در اینجـا بایـد    ما قسمت دوم یعنى ارشاد و هدایت و امر به معروف وا

  چه کرد و چگونه عمل کرد؟ 
رسـیده و قـبالً روایتـى در     بنظر من باید به همان دستورى که درباره خطابه جمعه

بسیار دستور جامعى است، ما که . کردم عمل کرد نقلعلیه السـالم   این زمینه از حضرت رضا
دهیم، پـس   که آن دستور را در خطابه جمعه مورد استفاده قرار 1نداریم ماز جمعهن

بپاسـت بـه آن   علیـه السـالم    حسـین بـن علـى    ها که از برکت الاقل در همین منابر و خطابه
  . دستور عمل کنیم

  
  از وظایف خطیب، موعظه است

قسـمت بیـان کـرده     سـه  خواندم وظیفه خطیب را درعلیه السـالم   روایتى که از حضرت رضا
الْخُطْبۀُ یوم الْجمعۀِ لاَنَّ الْجمعۀَ مشْـهد عـام    انَّما جعلَت: بود، در قسمت اول فرمود

ظَتهِم و تَرغیبِهِم فى الطَّاعـۀِ و تَـرْهیبِهِم مـنَ    فَاَراد اَنْ یکُونَ عوإلى م ببیرْ سلْاَمل 
صیۀِ  ععمومى از مسلمانان  شوند و یک مجمع در روز جمعه همه حاضر مى یعنى الْم

خواهد که این اسالم مى. گردد تشکیل مى

                                                           
سال  20اند این سخنرانى حدود  گونھ كھ خوانندگان عزیز بھ تاریخ سخنرانى استاد توجھ كرده ھمان -1

از انقالب اسالمى ایراد شده است و بحمد  پس از انقالب، ایران اسالمى از نعمت نماز جمعھ  قبل
 .برخوردار شده است
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آنها را به طاعت . کند اى باشد که مردم را موعظه براى پیشوا و زعیم مسلمین وسیله
  .خدا تشویق و از گناهان بر حذر دارد

  
  موعظه 

همانطور که عرض کـردم کالمـى    هموعظ. یکى از وظایف خطابه و منبر موعظه است
 برد، خشم و شهوت را فـرو  دهد، قسوت را از دل مى مى است که به دل نرمى و رقت

هـیچکس  . دهد جال مى دهد، به دل صفا و نشاند، هواهاى نفسانى را تسکین مى مى
اى هم نیست که براى اصـالح خـود    هیچ جامعه نیست که از موعظه بى نیاز باشد و

  .ه نداشته باشدموعظ احتیاج به
مواعظ دیـن  . ممکن نیست موعظه واقعى که راستى در دل اثر کند جز بوسیله دین

البتـه گذشـته از   . بگذارد و به دلها خشـوع بدهـد   تواند بر روى دلها اثر است که مى
 از زبان دین گفته شود، خود واعظ نیز باید از سخنان خـود متـأثر   اینکه موعظه باید

  .ندباشد و از دل موعظه ک
تعلیم شـخص دیگـر بـى     هیچ فردى از موعظه بى نیاز نیست، ممکن است فردى از

زیرا دانسـتن یـک مطلـب اسـت و متـذکر      . نیست نیاز باشد اما از موعظه او بى نیاز
. اسـت  تأثیر تلقین یک نفر واعظ مؤمن متقى قرار گرفتن مطلب دیگـر  شدن و تحت

عظْنى: فرمود مىبه یکى از اصحابش علیه السالم  گویند على مى
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  . دانستن نیست فرمود در شنیدن اثرى هست که در مرا موعظه کن، و مى
از غفلتـى  . خدا بیاورنـد  باید همیشه گروهى شایسته، مردم را موعظه کنند و به یاد

متوجـه آثـار گناهانشـان بکننـد، از قبـر و       مردم را. که از مرگ دارند بیرون بیاورند
 این امرى اسـت الزم و . دم را به عدل الهى متوجه نمایندمر قیامت به مردم بگویند،

 وعاظ خـوبى داشـته   در گذشته ما. ضرورى و هیچ وقت جامعه از این بى نیاز نیست

بیشتر، وعاظ جامع الشـرایط کـه صـالحیت     داریم، و هر چه  حاال هم بحمداللّه 1ایم
 ها و منابر طابهاین یک کارى که در خ. داشته باشیم بهتر است موعظه داشته باشند

  .باید انجام شود
  

  مصالح گویى 
صـلَحۀِ دیـنهِم و     و تَوقیفهِم علـى مـا أراد  : قسمت دوم همان است که فرمود ـنْ مم

، منْیاهبه مصالح دین و مصالح دنیوى آنها، کـه   یعنى خطیب، مردم را آگاه گرداند د
 صلحت دین آنهاست و هم خیر وعمل کنند که هم خیر و م در حال حاضر چه جور

  .مصلحت دنیاى آنها

                                                           
توان مرحوم حاج شیخ جعفر  در یك قرن اخیر در این قسمت یعنى قسمت وعظ و موعظھ مى -1

 .عالى نام برد ھاى مقامھما را بعنوان نمونھ  شوشترى و مرحوم حاج شیخ عباس قمى اعلى هللاّ 
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موعظه اگر خود شـخص   .این کار بزرگى است، از موعظه کردن خیلى مشکلتر است
باشد، ایمانى داشته باشد و چند کلمه از مـواعظ   اهل عمل باشد، صفاى قلبى داشته

گر خود ا در موعظه. اش تا همان حد مفید باشد موعظه کند و موعظه تواند بداند مى
بـازگو کـردن کلمـات بزرگـان      شخص اهل عمل باشد و اخالصى داشته باشد همان

بخواهد مصالح عالیه دینى و دنیایى مردم را بگویـد و   کافى است، و اما اینکه شخص
  . آن مصالح آگاه کند خیلى مشکل است آنها را به

گـر اینکـه   خواهـد، دی  مـى  یکى اینکه علم و اطالع زیـاد . دو ویژگى در اینکار هست
فهمد همانهـا   مصالح عالیه دینى و دنیایى مى اخالص بسیار الزم است که آنچه را از

  .را به مردم بگوید
  

  آگاهى دینى و آگاهى اجتماعى 
باشـد، بایـد اسـالم را کـامال      خطیب اوالً باید علم و اطالعاتش به مبانى دین کـافى 

م و بـاطن اسـالم، پوسـته    آگاه باشد، ظـاهر اسـال   بشناسد، به روح تعلیمات اسالمى
مصـلحت   اسالم همه را در حد خود و جاى خود بشناسـد تـا بفهمـد    اسالم و هسته

براى مصلحت گویى کافى نیسـت،   دین یعنى چه؟ ثانیاً تنها دانستن و شناختن دین
 اوضاع دنیا باید آگاه باشد، باید بفهمد که در دنیا چه مـى  جامعه را باید بشناسد، به

مصلحت جامعه اسالمى در برابر جریانهاى موجود دنیاامروز  گذرد و
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  . آگاه کند کند، و مردم را به آن جریانها و مصالح واقعى آنها چه اقتضا مى
در جنبـه موعظـه ضـعیف     ما. متأسفم که باید بگویم ما از این جهت ضعیف هستیم

فیم، ضعیف نیستیم اما در این قسمت خیلى ضـعی  ایم و نیستیم و الاقل خیلى نبوده
فرمـود   خیلـى قیمـت دارد،  علیه السالم  این کالم امام رضا. کمتر مطالعه داریم در این جهت

  .مردم را به مصلحت دین و دنیاى آنها آگاه بکنید
به خصـوص، مـثالً فقـه،     آدمى که سر و کارش فقط با چند کتاب معین در یک علم

تواند بفهمد در جامعـه   ىمدرسه به سر برد نم ادبیات، فلسفه و غیره باشد و در کنج
 توانـد مصـالح جامعـه را    انسان در کـنج مدرسـه نمـى   ! باید کرد گذرد و چه چه مى

 شامه تیز مى. الزم است علم و اطالع به اوضاع جارى و متغیر جهان. تشخیص بدهد

شود از حاال پیش بینى کند و جامعـه   واقع مى خواهد که حتى حوادثى که در آینده
قـدرت   هـدایت، بـدون  . ثه عبور دهد که با خطرى مواجه نشـود حاد را طورى از آن

  . پذیر نیست پیش بینى امکان
  

  !هدایت یعنى چه؟
راهـى بـه سـوى مقصـدى      اى در هدایت یعنى راهنمـایى، قافلـه  ! هدایت یعنى چه؟

دهـد،   راه فالن مقصد کجا است و او نشان مى پرسند کند، از یک نفر مى حرکت مى
گوید از این مى
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 چه کسى مى. بلدى است این راهنمایى است که فرع بر راه. و یا از آن طرفطرف بر

  . رود بفهمد قافله چه مسیرى دارد و به کجا مى تواند راهنماى قافله باشد؟ کسى که
بخواهیم و چـه نخـواهیم    اى همیشه در حال حرکت است، ما چه جامعه مانند قافله

ماننـد  . این قافله را چگونه سوق بدهیمبفهمیم که  ما باید. این قافله در حرکت است
کند، فرمان  مى نشیند و اتومبیل را هدایت اتومبیل که پشت اتومبیل مى یک راننده

یک جا باید ماشین را خاموش کند و  باید در دستش باشد، دنده در اختیارش باشد،
برعکس باید گاز بدهد و بر سرعت بیفزایـد، یـک جـا بایـد      متوقف سازد، جاى دیگر

اینهـا در هـدایت    را بپیچد، یکجا باید دنده عوض کند و یکجا ترمز کند، همه رمانف
  . اتومبیل الزم است

در یک وقت معـین الزم   در هدایت جامعه نیز همه اینها الزم است، هر کدام از اینها
یعنى این، غیر این اگر باشد ممکن نیسـت کسـى    شناسى اجتماع مصلحت. شود مى

  . جامعه باشد و مصالح جامعه را بگویدهادى  بتواند واقعاً
بدانیم، جاى همه اینهـا را   توانیم هادى جامعه باشیم؟ وقتى که همه اینها را کى مى

ترمز کنیم، در کجا فرمان را بپیچیم؛ جامعـه   بفهمیم در کجا جامعه را. تمیز بدهیم
بـه  جامعـه   آید، تحوالت دارد، گاهى تحوالت بزرگ اجتماعى پیش مى حرکت دارد،

  . عبور داد رسد و باید از آن پیچ جامعه را سر یک پیچ مى
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جدیدى که پیش آمده، بـا   االن جامعه ما با وضع جدیدى که پیش آمده، و با تمدن
هاى گوناگونى که پدیـد آمـده،    شده، با اندیشه مسلکهاى مختلف و متفاوتى که پیدا

 بـى  گرفته و بایـد براحتـى و  انداز قرار  قرار گرفته، در برابر یک دست بر سر یک پیچ

برهد، دیوارى در برابر مـا   باید اندکى فرمان را پیچ داد تا از خطر. خطر از آن بگذرد
نبایـد  . بگذریم و به راه خودمان ادامه دهـیم  قرار گرفته و باید از آن دیوار بپیچیم و

 سابقاً دیـوار نبـود  ! کردیم حرکت کنیم همان خطى که حرکت مى چشم بسته روى
انـداز پیـدا شـده، بـه      دسـت  اندازى نبود حـاال   دیوارى در جلو ما هست، دستحاال

  . ایم رسیده ایم، به دره یا کوه رودخانه رسیده
و در مسـیر جدیـدى    بهر حال هادى اجتماع باید بفهمد در کجـا جامعـه را بپیچـد   

همچنین باید بدانیم کجا گاز بدهیم . کند بیندازد و بسوى مقصد اصلى خود حرکت
 کنند که مسابقه یک جا میدان مسابقه است و همه کوشش مى .بر سرعت بیفزائیم و

میدان مسابقه علـم و   امروز دنیا. را ببرند و پیش بیفتند، باید بر نیرو و سرعت افزود
اى در دنیـا هسـت بایـد کوشـش کـرد و       مسـابقه  صنعت شده است، حاال که همچو

 علیهذا نشسـتن و هـى انتقـاد   . نماند آورد که در این مسابقه عقب جامعه را بحرکت
  . کردن و ایراد گرفتن، این کار را نکن، اسمش هدایت نیست
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مطلـب را در میـان    یک روز در مدرسه مروى با چنـد نفـر از آقایـان طـالب همـین     
قوم بودن این نیست که ما تنها حالـت   معنى هادى! گفتم آقایان گذاشته بودم و مى
 گوئیم این را نکـن، آن را  رسیم مى به هر کارى که مى ایم، گرفته منع و توقف بخود

  .تشویق کرد و بحرکت آورد یک جا هم باید مردم را! ایم نکن، و مردم را گرفتار کرده
راننده اتومبیل باشیم،  بعد همین مثال اتومبیل را ذکر کردم و گفتم که ما باید مثل

یک جا ترمز کنیم، یک جـا   فرمان را بپیچیم، یک جا به اتومبیل گاز بدهیم، یک جا
گفتم مـا   چراغ بزنیم؛ هر موقعیتى اقتضائى دارد، بعد شوخى کردم و کار دیگر، مثالً

تنها ترمز کردن کافى ! بکنیم باشیم، همه جا ترمز» آقا شیخ ترمز«که نباید همیشه 
  !باشیم» آقا شیخ گاز«باشیم، یکجا » فرمان آقا شیخ«نیست، یکجا هم باید 

مختلف را بشود تشخیص  خواهد که مواقع لى علم و اطالع وسیعى مىبه هرحال خی
هست، سنگر بگیرد، چه فرصـتى پـیش آمـده از     شخص باید بفهمد کجا سنگر. داد

کُم فى اَیامِ دهرِکُم نَفَحات: فرمود صلی اهللا علیه و آلـه رسول اکرم . کند فرصت استفاده رَبأَال  إنَّ ل
ضُوا لَها رحمت الهى مثل نسـیم   وزد، یعنى نسیمهاى رحمت الهى گاه بگاه مى. فَتَعرَّ

هوشیار باشـید کـه از آن نسـیمها    . آید مى کند که کى و چه ساعتى است، خبر نمى
.آید مثل نسیم زودگذر است، اگر از دست رفت به چنگ نمى استفاده کنید، فرصتها
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  . دهیم مى دستمع االسف ما در حالى هستیم که روز به روز فرصتها را از 
مـذهب روى مسـلک    ها در کشور ما، یـا آن دسـته گمراهـى کـه نـام      مادى مسلک

پستها و سنگرهاى اجتماعى را از دست مـا   اند چقدر هوشیارند که خودشان گذاشته
گیرند  مى گیرند، مراکز حساس را اینجا را و آنجا را از دست ما مى گیرند و مرتباً مى

خوشیم دائماً بگوئیم ایـن کـار را    دل ایم و ما نشستهرسند و  و به هدف خودشان مى
  .ترمز، ترمز، ترمز نکن، آن کار را نکن، هى

صلَحۀِ دینهِم و: این جمله نْ مم ا أرادلى مع هِمفیقتَو و منْیاهکه منظور این است . د
دو شـرط  آنها آگاه کنیم همانطوریکه عـرض کـردم    مردم را به مصالح دین و دنیاى

کـه واقعـاً    اخالص، علم و اطالع هم در دو قسمت، هم درباره خود دیـن  علم و: دارد
جریانهاى اجتماعى و سیر و تحولى که  اسالم شناس باشد و هم درباره اوضاع دنیا و

  . طبعاً در عالم هست
  

  اخالص
ده اسم این کتاب را شنی اند بنام لؤلؤ و مرجان که من کتابى نوشته) ره(حاجى نورى

خوانى اسـت،   خوآنها و مرثیه کتاب راجع به مرثیه این. بودم و تا امسال نخوانده بودم
ایشان در آن کتاب دو. وعظ و واعظ و خطبه و خطیب نیست مربوط به
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نیت، دیگـرى صـدق و    یکى اخالص: کنند خوانى ذکر مى موضوع را شرط اول مرثیه
  . کند ث مىبسیار عالى بح و در اطراف هر دو مطلب. راستگویى

خوشم آمد و بر ارادتم بر  انصاف اینست که من امسال که این کتاب را خواندم خیلى
بسیار متتبع متقى بوده و اسـتاد مرحـوم حـاج     مرحوم حاجى نورى که مرد محدث

متتبعى  حاجى مرد بسیار. مقامهمابوده است، افزوده شد  اعلى اللّه شیخ عباس قمى
اشـان   اعتراف دارند که پایه تتبع اس و کسان دیگربوده و خود مرحوم حاج شیخ عب

 کتابهاى مهم ایشان را خوانده بودم و از سابق بـه ایشـان   من. رسد به استادشان نمى
  . من افزود ارادتمند بودم، اما انصافاً خواندن این کتاب کوچک بر ارادت

یسـند ایشـان   نو برند و مى مى در مقدمه این کتاب از یکى از علماء هند با تجلیل نام
 خوانى در هندوستان کـه روضـه   کرده از وضع روضه اى نوشته و شکایت به من نامه

زمینـه   انـد کتـابى در ایـن    خواننـد، و از مـن خواسـته    اینجا زیاد دروغ مى خوانهاى
  .بنویسم که جلو دروغگوئیهاى آنها گرفته شود

کـه فقـط در   گمـان کـرده    نویسند این عالم هندى کنند و مى بعد حاجى اضافه مى
عتبات و ایران خبرى از این دروغها نیسـت   خوانند، و در خوآنها دروغ مى هند روضه

داند که مرکز خوانند، نمى خوآنها صحیح و معتبر مى روضه و در اینجا همه
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این حرفـى اسـت کـه     !پخش روضه دروغ اینجاها است و از اینجا به هند رفته است
  . گوید حاجى نورى مى

اگـر اهـل   «کننـد، و   نمى ین هم تقصیر علما است که انتقاد و اعتراضگوید ا بعد مى
و سقیم و صدق و کذب گفتار ایـن طائفـه    کردند و مراقب صحیح علم مسامحه نمى

 رسید و تـا ایـن   کردند، کار خرابى به اینجا نمى اکاذیب نهى مى شدند و از گفتن مى
 معلومـه نشـر نمـى    ضـحه شدند و به این قسم اکاذیب وا باك و متجرى نمى حد بى

شدند  درجه مورد سخریه و استهزاء نمى کردند و مذهب حقه امامیه و اهلش به این
  1» .شد رونق  و برکت نمى به این اندازه بى و این مجالس شریفه

کنم که چرا  من تعجب مى به هر حال کتاب بسیار خوبى است در موضوع خودش، و
در این کتاب دو شـرط  . رایج نشده است معروف و این کتاب آنطور که شایسته است

راجع به  مخصوصاً. کند اخالص و صدق و درباره هر دو خوب بحث مى :کند ذکر مى
رسـاند   دهد و مـى  خوب بسط مى صدق و راستى و درباره انواع و اقسام دروغ خیلى

 من تاکنون در جایى ندیـده . احادیث احاطه داشته که این مرد چه اندازه به اخبار و

  . موضوع به این تفصیل بحث شده باشد درباره اینام 

                                                           
 .عین عبارت حاجى نورى است در مقدمھ كتاب لؤلؤ و مرجان  -1
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 پول گرفتن را پیش کشـیده  اند موضوع اجرت و ایشان درباره اخالص که بحث کرده

براى خدا باشد و اغراض دیگـر وارد نشـود، حـاال     اند، اخالص یعنى اینکه عمل فقط
 باشد چند جور است، یک جورش ایـن اسـت کـه بـراى پـول باشـد،       براى غیر خدا

و بنظـر مـن امـروز     کـنم  ورهاى دیگر هم هست، من جورهاى دیگرش را ذکر مىج
خیلـى بیشـتر اسـت و خطـرش بسـیار       اهمیت اینها از اهمیت مسئله اجرت و پـول 

  . زیادتر است
  

  داللى شخصیتها
علیـه السـالم    کرسى حسـین بـن علـى    یکى از اینها اینکه کسى که روى کرسى خطابه، روى

مبلّغ دین باشد دالل شخصیتها بوده باشد و منبر  نکه هادى وگیرد، بجاى ای قرار مى
جامعه ما هست  متأسفانه چنین چیزى در! داللى براى شخصیتها قرار دهد را وسیله

کنـد   داللى شخصیتها که گفتم فرق نمـى  .شود هایى از منبرها مى و همچو استفاده
 یا روحانى، یـا شخصیتهاى سیاسى باشند . شخصیتهایى باشند که آن شخصیتها چه

دالل، پیشنماز باشد یـا   دالل، صاحب مجلس و بانى مجلس باشد یا. شخصیت دیگر
  .دالل باالتر از پیشنماز باشد

کنـد   کسى که کـارى مـى   البته هر. تمام اینها بر خالف شؤون و حیثیات منبر است
امـا بدانیـد یکـى از    . کـار خـودش بتراشـد    تواند یک توجیه و تأویلى هـم بـراى   مى
زهاییکه کرسى خطابهچی
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است، همین اسـت کـه    ها ما را ضعیف و کم ارزش و خراب کرده است همین داللى
  .از این آلودگى پاك شود کرسى داللى شخصیتها شده و باید منبر

  
  گویى مزاح

صلَحۀِ دینهِم و و تَوقیفهِم على ما: یکى دیگر اینکه اگر بنا باشد به مصداق نْ مم أراد 
منْیاهگویى اسـت  گویى غیر از مزاح بدانیم که مصلحت گویى بشود باید مصلحت.  د !

کننـد و   است که چیزى بگوییم که مردم خوششان بیاید و ما را تحسـین  غیر از این
  . به بگویند به

انـد؟ چـرا هـر     بـوده  دانید چرا مردم با پیغمبـران زمـان خودشـان مخـالف     هیچ مى
است؟ چرا پیغمبرها در زمان خودشان  کرده اد مخالف پیداپیغمبرى که پیدا شده زی

نقـاط   ؟ این قضیه رمزى دارد، رمزش این است که آنها بـا !اند داشته از ما کمتر مرید
  !کنیم بردارى مى بهره کردند و ما از نقاط ضعف مردم ضعف مردم مبارزه مى

ـ  خواستند آن معایب و آن نقاط ضعف را اصالح کننـد  آنها مى ین ببرنـد و مـا   و از ب
بـردارى کنـیم، بـراى     نقاط ضـعف بهـره   خواهیم از همان معایب و همان معموالً مى

 راضى کنیم، بـراى اینکـه مسـتمعین را راضـى کنـیم، مطـابق       اینکه بانى مجلس را
فهمیم ما مى! زنیم نه مطابق مصلحتشان میلشان حرف مى
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 جاى مـردم مـى   ور بىغر عالوه سبب گمراهى و ضاللت و فالن قصه دروغ است و به

  . گوییم کنیم مى نظر مستمعین را جلب مى کنیم اگر بگوییم شود اما چون فکر مى
 انـد نقـل مـى    سازها ساخته افسانه دانیم این حکایت افسانه است و مثال با اینکه مى

بود، چنین و چنان کرده بود، اتفاق افتـاد کـه در اثـر     کنیم که فالن نصرانى گنهکار
رفتنـد بـه    وار کربال همراه شد و در بیرون دروازه، زوار پـایین آمدنـد و  ز اى با حادثه

بیرون دروازه مانـد و روى اثاثیـه    .زیارت و نصرانى چون مسلمان نبود وارد شهر نشد
 مـى  رفتند و غبار قافله روى بدن این نصرانى آمدند و مى مى هاى زوار خوابید، قافله

  .نشست
دسـته از حضـرت    مـت اسـت و مـردم دسـته    بینـد کـه روز قیا   نصرانى خـواب مـى  

کننـد   آیند و دسته دسته معرفى مـى  مى گیرند، مالئکه سیدالشهداء برات آزادى مى
 روضه چى مجالس زنها، اینها زنجیرزنها هستند، اینها قهوه سینه که اینها مثال دسته

ه دسـته  سیدالشهداء به اینهـا دسـت   اند و اند و چه بوده اند، اینها چه بوده خوانى بوده
  .ماند شوند و دیگر اسم کسى پیش مالئک باقى نمى مى دهد، تا تمام برات آزادى مى
 عـرض مـى  ! معرفى نکردیـد  نفر از قلم افتاده و شما او را یک: فرماید بعد حضرت مى

کنـیم، دفترهـاى مـا     مالئکه هسـتیم اشـتباه نمـى    کنند خیر کسى باقى نمانده، ما
مضبوط است،
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خوابیـده و در وقتـى کـه     اید، یکنفر نصـرانى دم دروازه  اه کردهخیر اشتب: فرماید مى
روى لباسهاى او گرد و غبار زوار من نشسـته   اند و بر خواب بود قافله زوار عبور کرده

. بـرود  غبار زوار من روى لباسش یا بدنش بنشیند نباید به جهـنم  و کسى که گرد و
  . ها قبیل قصه این و از! دهند؟ آنگاه یک برات آزادى هم به نصرانى مى

ضـعف و از جهالـت و عـوامى     بردارى از نقطـه  اینها همانطورى که عرض کردم بهره
پیغمبـران  . گمراهى مردم و غرورهاى بیجاى مردم است مردم است، کمک کردن به

مردم را رعایت  جنگیدند، مصلحت کردند، سخت با نقاط ضعف مردم مى نمى اینطور
 زمان خودشان کمتر مرید پیدا مى را، این بود که در کردند نه میل و رضاى آنها مى

  .کردند
و تَوقیفهِم على مـا أراد  حکم  گویى مردم به خالصه این قسمت این شد که مصلحت

منْیاهد و هِمنیۀِ دلَحص نْ میکى علم و اطالع و دیگرى اخالص: خواهد چیز مى دو. م .
خود دین، دیگـر   د باشد یکى علم و اطالع کامل ازاطالع هم در دو قسمت بای علم و

در بـاب اخـالص هـم دو مطلـب     . اجتماعى علم و اطالع از اوضاع جهان و جریانهاى
 یکـى اینکـه منبـر کرسـى داللـى بـراى      : احتیـاج روز مـا اسـت    ذکر کردم که مورد

ه جامعه باشد نه وسیل شخصیتها قرار نگیرد، دیگر اینکه وسیله مبارزه با نقاط ضعف
  . بردارى از نقاط ضعف آنها بهره
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  خطیب باید مردم را در جریان وقایع بگذارد
آفـاقِ مـنَ    و یخْبرهم:  این بودعلیه السالم  قسمت سوم دستور امام رضا بِماورد علَیهِم منَ الْ
ضَرَّةُ وها الْمیف ىوالِ الَّتۀُ الْاَحنْفَعد به جریانهـاى خـوب یـا    یعنى آنها را آگاه کن. الْم

اسـت،   آفـاق جمـع افـق   . افتد آفاق دور دست براى عالم اسالم اتفاق مى بدى که در
 دست جامعه اسالمى واقع مى جریانهایى در نقاط دور. مقصود نقطه دور دست است

دانند چه گذشته است، خطیب باید آنهـا را بـه مـردم     نمى شود و مردم بى خبرند و
  .بگوید

آیا شما اطـالع  . مردم بگوید اوضاع خارجى و داخلى دور دست را به ى کالم، خالصه
آید؟ آیا از سیاست خارجى عالم اسالم یک  چه مى دارید که در دنیا بر سر مسلمانان

  . ى اینها را باید خطیب به مردم بگوید باخبرید؟ همه کلمه
بـه اطـالع مـردم     خطبا باید ى الجزائر پیش آمده، این حادثه را اولین بار مثالً حادثه

یا اگر هم بگویند بعد از این باشـد کـه دنیـا را     برسانند، نه اینکه خطبا سکوت کنند
 ى مخصـوص بـه الجزایـر    آنها بایـد نماینـده  . نویسند هر روز مى ها پرکرده و روزنامه

خبرهــا را از  بفرســتند و اخبــار دســت اول را بگیرنــد، الاقــل آنهــا بایــد دســت اول
  . بگویند ، جنایات ارتش سرى فرانسه راها بگیرند خبرگزارى

جنایات لشکر یزید را وقتى که  کند؟ چه فرق مى! ارتش سرى مثل لشکر یزید است
گویند، جنایات اینها را هم مى
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هـیچ چیـزى ابقـا     ها در شقاوت از آنها کمتر نیستند، اینها هـم بـر   این. باید بگویند
هـا را ویـران    بخانه آتش زدنـد، آبـادى  کتا نکردند، به زن و بچه ابقا نکردند، کتاب و

 بردند، نسل را از بین بردند، همان طورى که قرآن دربـاره  ها را از بین کردند، کشت

  . یهلک الحرث والنّسل و اذا تَولّى سعى فى االرض لیفسد فیها و :ها فرموند بعضى ى
ر باش و بیدار حقیقت هوشیا داستان امام حسین که ما باید آن را زنده نگهداریم در

ما باید در اثر تجدید یادبود این قضیه ! اسالم آمد باشى است که آه دیدى چه بر سر
و مـا بـر    هوشیار باشیم که مبادا دیگر از این مصیبتها بـر اسـالم وارد شـود    همیشه

از الجزایر بر اسالم وارد شده و  مصیبتهاى بزرگتر. ایم اى نکرده عکس همچو استفاده
  ! دى از ما آخ نگفته است؟اح
  

  ى اندلس فاجعه
ى  هستند راجع به فاجعـه  چند وقت پیش با یکى از علماء بزرگ که از مراجع تقلید

ى بزرگى بـر   گفتم پانصد سال پیش همچو فاجعه کردم به ایشان اندلس صحبت مى
نود و هشـت   ى نهصد، در سال هشتصد و در حدود سنه(مسلمین وارد شد  اسالم و

مسلمانان گرفته شد اینهمه آدم کشـته   ، یکى از مراکز تمدن اسالمى از)پیدا خاتمه
ها یک جا سه هزار نفر را سوختند و آتش زدند، از مسیحى شد و سوزانیده شد،
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 کنند و خـود مسـیحى   خواستند مهاجرت یکعده دویست هزار نفرى مسلمان که مى

  . ان را در بین راه کشتندهزار نفرش بودند صد ى مهاجرت داده ها به آنها اجازه
که در اسـپانیا، مسـیحیان    گوید جنایاتى گوستاولوبون که خودش مسیحى است مى

دهد و از  ندارد؛ جنایاتى به این عظمت رخ مى به مسلمانها کردند در تاریخ دنیا نظیر
چه عربى  اند، شما تمام کتابهایى که از آن زمان تا امروز ایرانیها نوشته آن طرف اگر

 نفر اسم نبرده که همچو حادثه اند یک ه فارسى، در هر قسمتى که کتاب نوشتهو چ

چه رسد به اینکه همدردى شده باشد و اظهار تأسـفى   تا! اى بر عالم اسالم وارد شد
ظاهرا اول کتابى که  .یک نفر نبود که مردم را در جریان این خبر بگذارد! باشد شده

همین کتاب تاریخ اندلس است که اخیرا آقاى  در تاریخ اندلس در ایران نوشته شده
  . اند و دانشگاه چاپ کرده است کرده آیتى تألیف

  
  !برادران مسلمان در نقاط مختلف جهان

دانید که بـر   االن شما مى آیا. باید در منابر اینگونه قضایا به اطالع مردم رسانده شود
ـ       سر برادران مسلمان شـما در  ود و امـروز جـزء   شـهرهایى کـه سـابقا جـزء ایـران ب

بـر   دانیـد در ترکسـتان شـرقى    گـذرد؟ آیـا مـى    کمونیستى است چه مى کشورهاى
دانید وضع مسلمین در گذرد؟ آیا مى مسلمانان چه مى
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دانید که اسرائیل  مى کشمیر چگونه است؟ آیا از آوارگان فلسطین اطالعى دارید؟ آیا
  است؟ امروز چه خطر بزرگى براى عالم اسالم

ى  قضـیه . اسـالم اسـت   خطر بزرگ داریم، دو خطر بزرگ متوجـه عـالم   ما امروز دو
 محلى دارد، اما این دو خطر که عـرض مـى   ى الجزایر با همه اهمیتى که دارد جنبه

آن  .از لحاظ سیاست خارجى عالم اسالم فوق العاده اهمیت دارد کنم عمومى است و
یکـى کفـر   ! یهـود خطـر   دو خطر یکى کمونیزم است و یکى دیگر صهیونیزم یعنـى 

تمام کشورهاى اسالمى بساط جاسوسى خـود   این دو در. صریح است و دیگرى نقاق
 مـى  داند که در سال چند میلیون دالر براى این کار صرف خدا مى .اند را پهن کرده

  ! شود
ى اسالم را  اند که ریشه افتاده زنند، مثل دو تیغه قیچى بکار این دو تا شاهرگ را مى

 شما. هوشیار باشند و به این دو خطر توجه داشته باشند نان باید کامالًمسلما. ببرند
چه شـد؟ سـوریه بـا     شنوید در کشورهاى عربى روابط فالن دولت با فالن دولت مى

ى  عربستان سعودى چطور؟ بدانید کـه در همـه   مصر چطور؟ اردن با سوریه چطور؟
  . انگشت اسرائیل در کار است این قضایا

کرد، کى باید بگوید؟ آیا  ید به مردم گفت، باید مردم را هوشیار و آگاهاین خطر را با
ى دولت باید بگوید؟ دولت که وظیفه
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هـا و   در مرامنامـه  داند، آیا احزاب سیاسى بگویند؟ آنها که همچـو چیزهـا   خود نمى
بگویند، آنهایى باید بگویند که سخنگوى  اینها را باید خطبا. هایشان نیست اساسنامه

  . روند مى م بشماراسال
  

  خطیب، سخنگوى اسالم
سخنگوى دولت چنین و چنـان   گویند امروز هر دولتى و مقامى سخنگویى دارد؛ مى

دین اسالم هـم بایـد سـخنگو داشـته     . این طور گفت گفت، یا سخنگوى کاخ سفید
یهِم بِما ورد علَ و یخبِرُهم: امام رضا فرمود. سخنگوى دین خطبا و اهل منبرند باشد،

آنچه در نقاط دور دست، آنچه در . والمنفَعۀُ منَ االفاقِ من االَحوالِ الَّتى فیها المضَّرُة
  .کالم امام رضا جدى است. به مردم بگویند گذرد زیر پرده مى

ها دارد، اطالع و  فعالیت ها دارد، صهیونیزم چه ما باید بدانیم ماتریالیسم چه فعالیت
علیـه السـالم    کرسى حسین بن علـى . اینها واجب است فتن و بازگو کردنآگاهى از اینها و گ

اینها  ى عزادارى حسین بن على تواند حافظ اسالم باشد، فلسفه مى اگر اینطور باشد
گریـه کنـیم؟ او چـه     اى به حال حسـین بـن علـى کـه بـرایش      است واالّ چه فایده

  .ى ما و شما احتیاجى دارد به گریه
مکتـب او بـا هـر بـاطلى      اهد نام او، مکتب او زنده باشـد، در خو حسین بن على مى

بجنگیم؛ با کمونیزم بجنگیم، باظلم، با
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  . عدالتى، با فساد، با فحشاء، با قمار، با مسکرات مبارزه کنیم بى
رتاَم الزَّکوةَ و آتَیت لوةَ والص قَد اَقَمت أَنَّک دـ  أشه رِ و بِالمعروف و نَهیت عنِ المنکَ

ق  جاهدت فى اللّه ح َّه بازهم مگر ذکر تو و نام تو و یاد تو ما را بـه حرکـت در    جِهاد
  .لَیتَنا کُنّا معکُم فَنَفوز معکُم یاآورد، 

اینها ! گذشته معنى ندارد اى که هزار و سیصد و بیست سال آرزوى شرکت در حادثه
یم و حسین بن على را بصورت یـک  تلقین کن براى اینست که ما همیشه به خودمان

 کنیم، اگر شخص حسین بن على مـرد مکتـب او زنـده اسـت، در     مکتب زنده حفظ
حسین در راه حق قدم  ى در سایه. مکتب حسین و در زیر لواى حسین مبارزه کنیم

  . برداریم
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  عنصر تبلیغ در نهضت عاشورا
  

  فاطمه امینى
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  مفهوم تبلیغ
  
امـا بایـد   . اسـت  1»پروپاگانـدا « اى عربى است که معادل انگلیسى آن ، واژه»لیغتب«

توجه داشت که مفهوم تبلیغ، درفرهنگ اسالمى، با مفهوم تبلیغ در فرهنـگ امـروز   
انگیـزه فریـب    پردازى به تبلیغ در عرف امروز غرب، دروغ. متفاوت است غرب، کامال

  .دهى و همراه سازى افکار عمومى است
عرف امروز را چنـین بیـان    تفاوت معناى تبلیغ از نظر قرآن و در) ره(مطهرىشهید 

امروز، سرنوشت شومى یعنـى منحـوس پیـدا     بدبختانه این کلمه در عرف«: کند مى
 امروز در عرف ما فارسى زبانها تبلیـغ یعنـى راسـت و دروغ جـور     کرده به طورى که

یک کاال، مفهوم اغفال  ردم دادنبراى به خورد م. کردن و در واقع فریبکارى و اغفال
کند، وقتـى   کسى درباره موضوعى صحبت مى به خودش گرفته است و لذا گاهى که

خواهد بگوید مى

                                                           
11 . Propaganda. 
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  1.»آقا اینها همه تبلیغات است: گوید اینها اساسى ندارد، مى
  2»وسایل ممکنه رساندن عقاید دینى یا غیر اینها با«: گوید دهخدا مى
اهـل لغـت دربـاره مفهـوم      پس از نقل آراى» مات القرآنالتحقیق فى کل«در کتاب 

: تحقیقى درباره معناى مـاده تبلیـغ ایـن اسـت کـه      رأى«: نویسد تبلیغ و ابالغ، مى
اعالى آن  ایصال و رساندن است، لکن نه هر ایصال و رساندنى، بلکه حد تبلیغ همان

  3.»اظ شده استخصوصیت لح در تمامى کاربردهاى واژه ابالغ، این. را ابالغ گویند
تبلیغ با وصل و «: فرماید مى »ایصال«و » ابالغ«شهید مطهرى درباره تفاوت دو واژه 

زبان عربى، کلمه ایصـال داریـم، کلمـه ابـالغ هـم       ما در. ایصال معناى نزدیک دارد
شـود ولـى    مى فارسى در معناى این هر دو، رسیدن و رساندن به کار برده در. داریم

ایصال، معموالً در مورد رساندن . کاربرد شود به ه جاى ابالغ نمىدر عربى ایصال را ب
توانـد یـک    رود و لذا محتواى ابالغ نمى قلب کسى به کار مى چیزى به فکر و روح و

مادى و جسمانى باشد، حتما یک امر معنوى و روحى است؛ امر

                                                           
 . 320، ص 1مرتضى مطھرى، حماسھ حسینى، ج . 1

 
 .لغتنامھ دھخدا، ماده ابالغ. 2

 
 .»بلغ«حسن مصطفوى، التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، ماده . 3
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  1.»یک فکر و یک احساس است
دارد، قـرآن ایـن واژه را در    برد فـراوان هایى است که در قرآن کریم کار تبلیغ از واژه

  .باشد رسانیدن یک پیام مقدس مى برد که هدف آن مواردى به کار مى
ح أَمینٌ« نَاص أَنَا لَکُم بِّى ور ـلَـترِس غُکُم ّلُأب«

2  
تـرین   است؛ از طرفى، اساسـى  بنابراین، این واژه در قرآن از قداست خاصى برخوردار

  .رساندن پیام الهى ذکر شده است ان کریم، ابالغ ووظیفه انبیا در قر
»ما علَى الرَّسولِ إِالَّ ا لْبلَـغُ «

3  
عصر جاهلیت، بیشتر مردم،  آنگاه که در«: فرماید در نهج البالغه مىعلیه السالم  حضرت على

حق پروردگار را نشناختند و در برابر او بـه خـدایان    پیمان خدا را نادیده انگاشتند و
او جدا  آوردند و شیطان مردم را از معرفت خدا باز داشت و از پرستش دروغین روى

هاى  گاه، متناسب با خواسته کرد، خداوند، پیامبران خود را مبعوث فرمود و هر چند
اعزام کرد تا وفادارى به پیمـان فطـرت را از آنـان بـاز      انسانها، رسوالن خود را پیاپى

 4.»ا به یاد آورندنعمتهاى فراموش شده ر جوید و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
 .321، ص 1مرتضى مطھرى، ھمان، ج . 1

 
 .68سوره اعراف، آیھ . 2

 
 .99سوره مائده، آیھ . 3

 
 . 38، ص 36، قسمت 1البالغة، ترجمھ محمد دشتى، خ  نھج. 4
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  عناصر تبلیغ
  :تبلیغ، از چهار عنصر تشکیل شده است

  .پیام. 1
  .پیام رسان. 2
  .ابزارهاى پیام رسانى. 3
  .روش پیام رساندن به مردم. 4

تبلیغ، موثر افتد و پیام، به نحو  هر یک از این عناصر باید داراى خصوصیاتى باشد تا
  .جذب نماید احسن به مردم برسد و مردم را

نیـز داراى خصوصـیاتى    ایـن عناصـر   -که نهضتى جاودان است  -در نهضت عاشورا 
گیرد؛ چرا که عاشورا و  منبع وحى سرچشمه مى باشد، خصوصیاتى که از جاودانه مى

منحصـر بـه روز    اى نبود که عاشورا حادثه. متصل به وحى استعلیه السالم  حسین قیام امام
  .است جاوید باشد، بلکه نهضتىقمرى  61دهم محرم سال 

کربالئیـان در مسـیر تـاریخ در     آرى، صحراى کربال به وسـعت تـاریخ اسـت و قافلـه    
انى سـلم لمـن   «: حق و باطل ادامه دارد و جمله حرکت است تا زمانى که درگیرى

 1»لمن حاربکم و ولى لمن واالکم و عدو لمن عاداکم سالمکم و حرب

                                                           
 .مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا. 1
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کلّ یوم عاشورا و کلّ «:شعار است و این تفسیرى است براى از تداوم این نبرد  نشانه
دهنده تداوم عاشوراست تا در همـه جـا و    که نشان ، و این شعارى است»ارض کربال

امام شـهید   در کربال همراه یاران! اى کاش تاریخ، هر آرزومندى آرزو کند که همیشه
  .شد مى

یعنى هر جا که بـراى   ؛»عکمیا لیتنى کنت معکم فافوز م«: خوانیم در زیارتنامه مى
کنى آنجا عاشوراست و هر جا پیکر تو در  اقامه حق و عدل و علیه ظلم و فساد، قیام

شود، آنجا کربالست و این یعنى اگر چه قبله در کعبـه اسـت،    راه اسالم نقش زمین
»فأینما تولّوا فثم وجه اللّه« اما

1 .  
ارض کربال یک کلمـه   یوم عاشورا و کل این کلمه کل«: فرماید مى اهللا رحمهامام خمینى 
معنى را داشته باشـد کـه امـروز روز عاشـورا      همه روز باید ملت ما این. بزرگى است

 و همین جا هم کربالست و باید نقش کربال را ما. ظلم بایستیم و ما باید مقابل. است
بال قضـیه کـر  . شـود  نمـى  انحصـار بـه افـراد   . انحصار به یک زمین ندارد. پیاده کنیم

همـه زمینهـا   . نفرى و یک سرزمین کربال نبود منحصر به یک جمعیت هفتاد و چند
  2.»ایفا کنند باید این نقش را

  در حماسه هشت سال دفاع مقدس ایران، اتصال به
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پیونـد را چنـین بیـان     امام این. نهضت عاشورا منبع الهام، شور و حرکت آفرینى بود
  1.»است، امروز، ایران کربالاست وراى حسینىامروز، روز عاش«: فرمود

  :شرایط موفقیت یک پیام عبارت است از
  .حق بودن. 1
  .منطقى بودن. 2
  .انگیزانندگى پیام. 3
  .هماهنگى با نیازهاى زمان. 4

رستگارى بشر بـه پیـامبر    قرآن، پیامى جاودانه است که از سوى خداى متعال براى
قرآن یکى از صفات خود را که روى آن تأکیـد   .ازل نموده استنصلی اهللا علیه و آلهگرامى اسالم 

ذلک بانّ « :را رمز جاودانگى خود دانسته، حق بودن پیام قرآن است نموده است و آن
»اللّه نزّل الکتاب بالحق

2 .  
هـو الّـذى ارسـل رسـوله     « :ها دانسته؛ چون دین حـق اسـت   و اسالم را برترین دین
»بالهدى و دین الحق

3 .  
و ارزشهاى اسالمى اسـت   قعه عاشورا ـ که هدف از آن عزت بخشیدن به اسالم در وا

ابتداى حرکت از مدینه به سوى مکـه، در سـخنان    از همانعلیه السالم  حضرت ابا عبداللّه -
خویش،
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سنّت جـدش رسـول    هدف از حرکت خود را احیاى دین، اجراى حدود الهى، احیاى
احیاى امر به معروف و نهـى از منکـر    مبارزه با بدعتها، فساد و، صلی اهللا علیه و آلـه گرامى اسالم 
حسینى یک نهضت احیاگرانـه نسـبت بـه دیـن و ارزشـهاى       عاشوراى. اعالم نمودند

مسـلمین   بود که در سایه بذل جان و نثار خون، عزت دیـن الهـى بـه جامعـه     دینى
  .بازگشت

حنفیـه نوشـت، هـدف     محمـد  در مدینه در وصیتى که به بـرادرش علیه السـالم   امام حسین
انّى لم اخرج أشرا و ال بطرا و ال ظالما و «: نمودند اصلى از قیام خویش را چنین بیان

عن المنکر و  لطلب االصالح فى امۀ جدى ارید أن آمر بالمعروف و أنهى انّما خرجت
  1.»اسیر بسیرة جدى و أبى على بن ابى طالب

أدعوکم الى کتاب اللّه و سنۀ  و أنا«: ه نوشتندهایى خطاب به مردم بصر و نیز در نامه
ۀ قد امیتت و انّ صلی اهللا علیه و آلـه نبیه  البدعۀ قد احییت و إن تسمعوا قولى و تطیعوا  فانّ السنّ

  .»سبیل الرشاد امرى أهدکم
و اصالح طلبانـه خوانـد،    در سخنانش حرکت خویش را حرکتى خدا جویانهعلیه السـالم   امام

  .براى کشتن او از سوى بنى امیه حساب شود اى انگیز تا بهانه فرقهنه شورشى و ت
پیام عاشورا جاودانه است و هر پیامى براى اینکه
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اسالم . پاك بشرى باشد جاودانگى الزم را داشته باشد، باید متناسب با عقل و فطرت
  :گوید مى اهللا رحمهشناس بزرگ، استاد مطهرى 

فکر بشر سازگار باشد بـه   قى باشد، یعنى با عقل ویک پیام باید در درجه اول، منط«
یک پیام اگر ضـد  . آن را به سوى خودش بکشد اى باشد که جاذبه عقل انسان، گونه

دوام پیـدا   باشد ولو مثالً احساسى باشد براى مدت کمى ممکن اسـت  منطق و عقل
 ل مىقرآن دائما سخن از تعق این است که. کند، ولى براى همیشه قابل دوام نیست

  1.»زند
بـا احساسـات و عواطـف     از خصوصیات دیگر پیام انگیزانندگى آن است که متناسب

  :گوید استاد مطهرى مى. زندگى آنان باشد هماهنگى با نیازهاى. مردم باشد
باشد، باید با احساسات بشر  همچنین براى اینکه محتواى یک پیام، غنى و نیرومند«

دارد غیر از کانون عقلـى و فکـرى بـه نـام کـانون       انسان کانونى. انطباق داشته باشد
  2.»توان نادیده گرفت را نمى احساسات که آن

: کنـد  چنـین بیـان مـى    یکى از علل پیشرفت اسالم را در جهـان ) ره(شهید مطهرى
کمونیسم و مسیحیت هر چه فعالیت«
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تبلیغاتى آنان قـوى و   کند پیشروى قابل توجهى ندارد، در حالى که دستگاههاى مى
 علتش این است که محتواها فرق مى. است وسیع و دستگاه تبلیغاتى، اسالم ضعیف

  .»کند
 ذکر شده است، اشاره مـى  اینک به بعضى از اوصافى که در قرآن کریم براى مبلغان

  :گردد
  

  اعتقاد مبلغ -الف 
»آمنَ الرَسول بِما انزِلَ الیه من ربه«

1  
قرآن، بیانگر این اصل است  به صلی اهللا علیه و آلهد در این آیه شریفه ایمان داشتن حضرت محم

هـا و محتـواى رسـالت خـویش،      باید خود به گفتـه  که هر پیام رسان دینى، نخست
: انـد  گفته نافذترین گفتار آن است که از روى ایمان، ابالغ شود؛ چرا که .مؤمن باشد

بلغـان را  اعتقـادى م  مطهـرى بـى   اسـتاد . سخن کز دل بر آید الجرم بر دل نشـیند 
  :داند بزرگترین درد مى

نداشـته باشـد، بعـد     دردى از این باالتر نیست که آدم خودش بـه چیـزى اعتقـاد   «
  2.»کند بخواهد آن اعتقاد را در دل مردم وارد

میلیونها انسان را ثمـره   در دل اهللا رحمـه آیت اللّه طالقانى، راز تأثیر پیامها و سخنان امام 
از عجایب امام«: داند اعتقاد کامل او مى
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بـه  . اعتقاد کامل داشـت  آورد، امت این است که به تک تک جمالتى که بر زبان مى
  1.»نشست همین دلیل در دلها مى

شؤون و زوایاى زندگى امـام   اعتقاد به اصول دین و همچنین احیاى فروع دین، تمام
راى احیـاى سـنت   جهادى که با هجرت در راه خدا و ب .گیرد را در بر مىعلیه السـالم   حسین

  :خوانیم مى امر به معروف و نهى از منکر آغاز گردید؛ چنانکه در زیارت پیامبر و
بالمعروف و نهیت عن المنکر و  اشهد انک قد اقمت الصالة و اتیت الزکوة و امرت«

  .»اتیک الیقین اطعت اللّه و رسوله حتى
آن را بیـان فرمـوه   مکرر  پیامبر. امام حسین از شهادت خویش پیشاپیش با خبر بود

 اراده امام را سسـت نکـرد، بلـه روحیـه شـهادت      این علم و اطالع قبلى، نه تنها. بود

 خوانیم که در موارد متعـددى کـه اصـحاب و    در تاریخ مى. ساخت طلبى او را افزون
رفتن به عراق بر حـذر   اقوام نزدیک حضرت از روى دلسوزى و خیرخواهى، امام را از

شان را یادآور  به پدر بزرگوار و برادر گرامى یى مردم کوفه نسبتوفا داشتند و بى مى
 یقین به خدایى بودن این راه، سبب شد در برابر عوامـل تردیـد   شدند، اما باور و مى

  .مقدم بدارد آفرین و یأس آور، بایستد و مشیت الهى را بر هر چیزى
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ى در صـدد  شـد، گروهـ   هنگامى که تصمیم امام بر حرکت به سـوى کوفـه منتشـر   
یکى از این افراد، ابن عباس پسر عموى . دارند برآمدند تا حضرتش را از این سفر باز

  .»انا للّه و انا الیه راجعون«: در پاسخ به ابن عباس فرمودند امام. ایشان بود
حسـین یـادآور فلسـفه     ، در منطـق امـام  »انا للّه و انا الیه راجعـون «استرجاع گفتن 

است که بارهـا امـام آن را در طـول    » اویى به سوى«و » یىاز او«حیات و سرنوشت 
  .فرمودند مى مسیر، بر زبان جارى

هایى کـه در   مبارزه با بدعت همچنین پیوند حرکت عاشورا به احیاى سنت پیامبر و
  .تأکیدى بر مساله نبوت است دین به وجود آورده شده بود،

امامـت،  . کنـد  تجلـى مـى   ت،فلسفه سیاسى اسالم، براى اداره جامعه در قالـب امامـ  
  .اریکه قدرت طلبان زورگو مسند خلیفۀ اللهى انسان کامل است نه

کردند،  به کوفه دعوت مى هاى گروههایى از کوفیان که او را امام پس از دریافت نامه
  :اى خطاب به آنان چنین نوشت کنند، در نامه تا در سایه امامت او علیه یزید قیام

داورى کند و قیام به قسـط   جز آنکه به کتاب خدا حکومت و امام! به جانم سوگند«
و عدل نماید و به دین حق، گردن



 66

  1.»نهد و خود را وقف راه خدا کرده باشد، نیست
فرماید، از طرفى انطبـاق ایـن    مى امام با این بیانات، خصوصیات امام راستین را بیان

ایگاه اهل بیت پیامبر و موقعیتهاى مختلف، با بیان ج ویژگیها بر شخص خاص را در
جامعه مسلمین را بـه   شمردن فضایل شخصى خویش و مالکهاى امامت، ذهنیت بر

  :کنیم اختصار به یک نمونه اشاره مى براى. دهد سوى امام صالح، سوق مى
مـا  «:اى فرمودند خطبه در مسیر کوفه پس از برخورد با سپاه حر درعلیـه السـالم    امام حسین

و والیت بر شما، از دیگران که به ) خالفت(امر  دارى این به عهده دودمان پیامبریم و
  .»کنند، سزاوارتریم میان شما به ستم و تجاوز حکومت مى ناحق و در

و یـاران او بیـانگر   علیه السالم  حسین یادآورى مبادى اعتقادى در نهضت عاشورا از زبان امام
 صول اعتقادى، دفع شبهه آفرینىطرفى، این یادکرد ا از. زیر سئوال بردن دشمن بود

اى کـه بـه    وصـیتنامه  درعلیـه السـالم    سیدالشـهدا . بـود  علـیهم السـالم  بعدى امویان بر ضد ائمه  هاى
مدینه نگاشته است، عالوه بر اینکه مظلومیت  برادرش محمد حنفیه هنگام خروج از

امام را در آن
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اسـت کـه بـه صـورت      امدهد، مرورى بر مفاهیم اعتقادى از سـوى امـ   روز نشان مى
  .مکتوب باقى مانده است

  
  بصیرت علمى -ب 

قرآن کریم، توانایى علمى  ترین شرط براى پیام آوران مذهبى، از نظر یکى از اساسى
فرماید تا به مردم بگویـد او در مسـیرى    پیامبر مى خداوند به. و آگاهى مبلغان است

  :کند، آگاهى کامل دارد به آن دعوت مى که دیگران را
»قل هذه سبیلى ادعوا الى اللّه على بصیرة«

1  
براى یک نفر مبلغ، شناسایى  اولین شرط«:گوید استاد شهید مطهرى در این باره مى

خواهد پیامى را بـه جامعـه    است؛ یعنى کسى که مى خود مکتب است، ماهیت پیام
ایـن  هـدف   باید فهمیده باشد که. خودش با ماهیت آن پیام آشنا باشد برساند، باید

برساند، بدون اینکه خودش آن  تواند پیامى را به مردم آخر مگر مى...مکتب چیست؟
  2.»باشد پیام را شناخته و درك کرده

حملـوا بصـائرهم علـى    « :کنـد  از رزمندگان راستین چنین یاد مىعلیـه السـالم    حضرت على
  .»اسفیاهم

  .است زنند، از روى بصیرت یعنى اگر در میدان جهاد شمشیر مى
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آنـان اهـل   . جهاد نیامده بـود  هدف و کورکورانه به میدان حماسه آفرینان عاشورا بى
شـان جهـاد    درستى و حقانیت راه و هم به اینکه وظیفه بصیرت بودند، هم نسبت به

در شب عاشورا علیه السالم  حتى امام. خداست و هم به اینکه دشمن را شناخته بودند در راه
  :در جمع آنان فرمودند

کنند خواهند کشت بیم آن  مى ان مرا و همه کسانى را که پیش روى من جهاداین«
نیرنـگ  . باشید، یا بدانید ولى از رفتن، شرم کنیـد  دارم که شما از اینها خبر نداشته

  .»هر کس دوست ندارد با ما خاندان باشد، باز گردد. حرام است نزد ما خاندان
  

  ج ـ اخالص
شـان را   و تبلیـغ قـوم   ار پیامبران در مقـام دعـوت  قرآن کریم در آیات مختلفى، گفت

از زبان حضرت نوح، هود، صالح، لوط  1شعرا بازگو کرده است؛ مثالً در آیاتى از سوره
  :اند گفته که علیهم السالمو شعیب 

»العالمین وما اسئلکم علیه من أجر ان اجرى االّ على رب«.  
  .»اهمخو من در برابر انجام رسالتم مزدى از شما نمى«

قرآن از زبان همـه انبیـا ایـن     به همین دلیل،. مسأله اخالص، مساله کوچکى نیست
  .»من اجر ما اسئلکم علیه«: گوید سخن را مى

                                                           
 .180، 127، 109، 164، 145آیات . 1

 



 69

یـاد کـرده   » ناصـح «عنـوان   اى دیگر از آیات قرآن کریم، پیامبران الهى را بـه  دسته
 الهى بیان مىاعراف از زبان پیامبران بزرگ  از سوره 93و  79، 68، 62آیات . است

  .کردند به قوم خویش معرفى مى» ناصح«عنوان  کند که خود را به
قـرآن مجیـد در مسـأله     مسأله دوم که«: گوید استاد مطهرى در تعبیر این آیات مى

مـا  . نمایـد  تعبیر مـى » نصح«که از آن به  کند، چیزى است تبلیغ روى آن تکیه مى
م، البته این معنـا درسـت اسـت ولـى     کنی خواهى ترجمه مى معموالً نصح را به خیر

نصح در مقابـل   .خیرخواهى، عین معناى نصح نیست، الزمه معناى نصح است ظاهرا
توبـه نصـوح   . خلوص کامل داشـته باشـد   ناصح واقعى آن کسى است که. غش است

  1.»باید ناصح و خالص و مخلص باشد مبلغ. یعنى توبه خالص
قرون است، جـوهره اخـالص    ا در طولآنچه مهمترین عامل ماندگارى نهضت عاشور

این نهضت، کهنه نگشته است بلکه روز به روز بر جلوه  نه تنها. در نهضت عاشوراست
خالصـانه بـود، در ایـن     حرکت عاشورا از ابتدا تـا انتهـا  . گردد جاذبه آن افزوده مى و

اى در کـربال تصـفیه شـدند تـا      مسیر و عـده  اى در حرکت خالصانه، ناخالصان، عده
  .همه یکدست و خالص باشند ضران در عاشوراحا
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برادرش محمد حنفیه نوشت تا  اى که به در وصیتنامهعلیـه السـالم    از همان ابتدا امام حسین
خالصان، . طلبانه را از حرکت انقالبى خویش نفى کند هاى غیر خالصانه و دنیا انگیزه

در رجزهـا و   آن را خویش را در شب عاشورا و روز نبرد نشان دادند و گـاهى  خلوص
شمشـیر و شـهادت، نـه پـول و      در کربال خون بـود، . کردند سخنان خویش بیان مى

  .امتیازات اجتماعى
است در مقابله با هواى نفس،  اخالص و خدایى بودن نیت و انگیزه، عامل نیرومندى

 آنکه براى خدا قیام کند، نه کمى نفرات او را مأیوس .هاى مادى و جاه طلبانه انگیزه
اسـت؛   نه ترس از شکست ظاهرى، بلکه همـه همـتش عمـل بـه تکلیـف      کند و مى

  :فرماید چنانکه خداوند در قرآن مى
»قل انّما اعظکم بواحدة أن تقوموا للّه مثنى و فردى«

1 .  
چون خدایى بود، ابدى و  شود، قیام عاشورا آنچه براى خدا باشد ماندگار و پایدار مى

شکست نبود، کشته شدن سیدالشهداء، «: اهللا رحمهمینى خ به تعبیر امام. شکست شد بى
  2.»قیام للّه شکست ندارد. للّه بود چون قیام

  3.»را حفظ کنیم آگاه بودند که ما آمدیم وظیفه خدایى بکنیم، آمدیم اسالم«
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  د ـ صبر
انبیـا و  . اسـتقامت اسـت   یکى از ویژگیهاى مهم مبلـغ از نظـر قـرآن کـریم، صـبر و     

قرآن مجید، خطاب به پیامبر گرامى اسالم . بودند تاریخ، اسوه صبر پیامبران در طول
  :فرماید مى

سل و التَستَعجِل« »لَهم فَاصبِر کما صبر اولُوالعزم منَ الرُّ
1  

بردبارى، زاییده یقین . است از سوره سجده، رابطه صبر و یقین بیان شده 24در آیه 
  .به پروردگار جهان است

»ئ أمرِنا لَما صبرُوا و کانوا بِایاتناو جعلنا منُهم اَ   .»یوقنون مۀ یهدون بِ
کردند، آنچه حماسه کربال  هاى صبر و یقین را فتح در واقعه عاشورا عاشوراییان، قله

رساند، روحیه مقاومـت امـام حسـین و یـاران بـا       را به اوج ماندگارى و تأثیر گذارى
  .و اسراى کربال بودیهم السالمعلهمچنین صبر و مقاومت اهل بیت  وفایش و

نصبر على بالئه و یوقینا « :اى فرمودند هنگام خروج از مکه در خطبهعلیه السالم  امام حسین
  2.»اجور الصابرین

طاقت و تحمل صحنه کـارزار،   از همان آغاز، یارانى را به همراهى طلبید کهعلیـه السـالم    امام
» صبر«امام شرط همراهى را . داشته باشدتشنگى را  همراه با زخم و ضربه و مرگ و

دانست و
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  :در یکى از منزلگاهها خطاب به یاران فرمودند
االسنّۀ فلیقم معنا و االّ  ایها الناس فمن کان منکم یصبر على حد السیف و طعن«

  .1»فلینصرف عنّا
. آموزگاران مقاومـت بودنـد   حادثه کربال و قهرمانان عاشورا الهام دهندگان صبورى و

 باشد؛ خانواده پایدارى مردم و خون پاك شهدا مى نقالب اسالمى ایران که محصولا

مـردم   صـبر  اهللا رحمهامام خمینى . صبورى آموختندعلیها السالم  نیز از حضرت زینب هاى شهدا
  :کند ایران را چنین بیان مى

ایـران   جانبازان و بر ملـت  هاى عزیز شهدا، مفقودین، اسراء و مبارك باد بر خانواده«
اند، که  خویش به بنیانى مرصوص مبدل گشته که با استقامت و پایدارى و پایمردى

به فغان  ها و کمبودها افکند و نه از محاصره قدرتها آنان را به هراس مى نه تهدید ابر
حضـور در کاخهـاى ذلـت و     زندگى با عزت را در خیمه مقاومت و صبر، بـر ...آید مى

  2.»دهند تحمیلى، ترجیح مى صلح نوکرى ابرقدرتها و سازش و
  

  هـ ـ صفاى باطن
جالى باطن و تزکیـه نفـس    .تزکیه درون، مقدمه ثمردهى تبلیغ مبلغان دینى است

براى مبلغان دینى، شرط الزم
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 جانهاى پـاك، جـاى مـى    است؛ زیرا تنها پیامى که از دهن پاك و پیراسته تراود، بر

اى؛ چـون، راسـتى،    طر اخـالق پسـندیده  خـا  قرآن کریم، پیامبران الهى را بـه . گیرد
  1.است ستوده...عهد و اخالص، وفاى به

حسن موعظه به «: فرماید مى 2،»الموعظۀ الحسنۀ«عالمه طباطبایى در تفسیر عبارت 
. واعظ باید آراسته بـه محتـواى وعـظ خـود باشـد      .گر است اعتبار حسن آثار موعظه

واعظ باید  .بخشد نسانها را قوت مىواعظ، راه یافتن وعظ به اندرون دل ا حسن خلق
کالمش در اندرون دلها را بگشـاید،   از چنان حسن خلقى برخوردار باشد که راه نفوذ

به لرزه در آورد، ظرف دلها را مهیاى پذیرش و چشمها  قلبها را نازك کند، پوستها را
  3.»اشک کند را لبریز

ى که از حماسـه سـازان   خوی حادثه کربال و سخنان امام حسین و روحیات و خلق و
ارزشمندى جهـت الگـوگیرى در زمینـه آمـوزش      عاشورا به ثبت رسیده است، منبع

شـجاعت،   ایثـار، آزادگـى، وفـا، عـزت،    : خصوصیاتى چـون . خودسازى است اخالق و
هـایى از پیامهـاى اخالقـى     نمونـه  وارستگى از تعلقات، توکل، خداجویى، همـدردى، 

  .عاشوراست
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  به مردمو ـ دلسوز بودن نسبت 
  :کند خداوند در این آیه، پیامبر را به چند صفت ستایش مى

»ریصم ح زیزٌ علیه ما عنتُّ کم عن اَنفُسسول مؤُمنین رئـوف   لَقَد جائَکم رلیکم بالمع
»رحیم

1  
  .ناراحت شدن از گرفتارى مردم. 1
  .تمایل شدید به هدایت مردم. 2
  .دلسوزى نسبت به مومنان. 3
  .مؤمنانرحمت به . 4

نسبت به مردم اشاره دارد، بـه   در واقعه عاشورا تمام صفاتى که به نحوى به دلسوزى
  ...ایثار، مواسات، تکریم انسان و: صفاتى چون کند؛ باالترین وجه بروز مى

. ایثـار، ایثـار جـان اسـت     و واالترین درجـه . ایثار، مقدم داشتن دیگرى بر خود است
 نیازمندى، دیگران را بر خویش مقدم مـى  رغم على کند که قرآن از مؤمنانى یاد مى

  :دارند
»و یوثرون على انفهسم و لو کان بهم خصاصۀ«

2.  
اصحاب آن حضـرت نیـز    .استعلیهم السـالم در صحنه عاشورا، نخستین ایثارگر، سید الشهدا 

در صحنه . راه اسالم، فداى امام خویش کردند هر کدام ایثارگرانه، جان خویش را در
براى اختصار به. خورد هاى متعددى از ایثار به چشم مى جلوه عاشورا
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  :کنیم ها اشاره مى یک نمونه از این جلوه
زیاد را که شمر آورده بـود،   عالوه بر آنکه امان نامه ابنعلیه السـالم  حضرت اباالفضل العباس 

هرگـز از تـو   : اظهار کردعلیـه السـالم    حضرت اباعبداللّه رد کرد؛ در شب عاشورا نیز خطاب به
عاشورا با  کشید، خدا نیاورد زندگى پس از تو را و نیز هنگامى که روز دست نخواهم

کودکان تشنه آب آورد، پـس از پـر    لب تشنه به کنار رود فرات رسید تا براى امام و
بنوشد، اما با یاد آوردن تشنگى امام و کودکان تشنه، گام  کردن مشک، خواست آب

  .و با لب تشنه شهید شدفرات بیرون نهاد  از
  

  ح ـ شجاعت و خدا ترسى
غون رساالت اللّه و یخشونه و الیخشون احد«   1.»االّ اللّه و کفى باللّه حسیبا الذین یبلّ

  :شده است در این آیه شریفه، دو ویژگى بارز براى مبلغان دینى بیان
  ترس از خدا. 1
  .نترسیدن از غیر خدا. 2

آمیخته با تعظیم است و بیشتر  خشیت، ترس«: یدگو راغب اصفهانى در مفردات مى
رود که در مواردى به کار مى
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  1.»ترسد، داشته باشد ترسنده، آگاهى به چیزى که از او مى
شجاعت است، چون در یک  شجاعت یعنى نترسیدن از غیر خدا و ترس از خدا، عین

خداسـت،   انسانى که سراپا خوف. انسان متصور نیست زمان، دو ترس چیره بر وجود
توأم این دو  و به این دلیل است که ذکر! هراس از غیر خدا در او معنا ندارد گمان بى

غیر خدا براى مبلغان الهـى، ذکـر    ویژگى؛ یعنى خشیت از خدا و خشیت نداشتن از
  .شده است

علیه السالم  همین عامل، امام حسین .یکى از مظاهر آشکار شجاعت، نترسیدن از مرگ است

 شجاعت امام حسین. تا حماسه ماندگار بیافرینند را به نبرد عاشورا کشاندو یارانش 

ایـن  . اسـت  هاى مختلف عاشورا، خود کتـابى بـزرگ   وفادارش در صحنه و یارانعلیه السالم 
جنگیدنـد، از   عشق شهادت مـى  آنان که به. شجاعت، ریشه در اعتقادات شان داشت

گریختنـد و   یان دشمن از برابرشان مـى بود که لشکر مرگ ترسى نداشتند، از این رو
رو، به یک فـرد   یاراى جنگ تن به تن با شجاعان عاشورا را نداشتند، از این هیچیک

  .کردند حمله عمومى مى
عنصـر شـجاعت در مـتن     عاشورا، الهام بخش مقاومت و آموزگـار شـجاعت اسـت و   

در مقابـل   شـجاعت، . زنـد  کـربال مـوج مـى    عاشورا در گفتار و رفتار شهدا و اسـراى 
مستبدان و مستکبران
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امـام  . دهـد  مسـلمانان مـى   عالم و محرم همواره روحیه شهادت و ظلم سـتیزى بـه  
در سخنانى هنگام برخورد بـا  . داند با ذلت مى حسین مرگ با عزت را بهتر از زندگى

  :است سپاه حر آمده
گ در مـر . به عزت است ترین راه براى رسیدن من از مرگ باکى ندارم، مرگ راحت«

  .»حیات است زندگانى ذلت بار مرگ بى راه عزت، زندگى جاودانه است و
شجاعت و فداکارى آغاز شد،  ماه محرم، ماه حماسه و«: فرماید مى اهللا رحمهامام خمینى 

شد، ماهى که قداست حق، باطل را تا ابد منهـدم و   ماهى که خون بر شمشیر پیروز
در طـول   ى شیطانى زد، ماهى که به نسلهاجبهه ستمکاران و حکومتها داغ باطله بر

  1.»تاریخ، راه پیروزى بر سر نیزه را آموخت
  

  ط ـ معرفى الگو
»لقد کان لکم فى رسول اللّه اسوة حسنۀ«

2  
عملهاى مردم، بیش از گفتار  ها و تاثیرگذارى یک حادثه یا الگوى رفتارى بر اندیشه

 به عنوان اسوه و الگـو یـاد مـى    اهللا علیـه و آلـه   صلیپیامبر اکرم  از این رو در قرآن کریم از. است

در تاریخ اسالم. ایمان و عمل از آنان سرمشق بگیرند کند تا مردم در
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  .مسلمانان الگو باشد تواند براى هاى زیادى از اشخاص وجود دارد که مى نمونه
ت و اى برخـوردار اسـ   ویژه اما واقعه عاشورا و شهداى کربال در تاریخ اسالم از جایگاه

علیـه السـالم   حق طلب خواهد بود؛ چنانکه امام حسین  براى همیشه تاریخ، الگوى انسانهاى

دیگـر   حرکت و مبـارزه انقالبـى خـویش را علیـه یزیـدیان بـراى مـردم        خودش نیز
همچنانکه خود امام نیز از راه انبیا  ،1»فلکم فى اسوة«: فرماید داند و مى سرمشق مى

فخرج منهـا  «: خروج از مدینه این آیه را تالوت فرمودند امامام هنگ. الگو گرفته است
»یترقّب قال رب نجنى من القوم الظالمین خائفا

الگـوگیرى امـام    که گواه است بر. 2
  .علیه السالم از حضرت موسى علیه السالم  حسین

یـزه  محمـد حنفیـه، انگ   اى به بـرادرش  قبل از خروج از مدینه در وصیتنامهعلیه السـالم   امام
و «: کنـد  معرفى مـى علیه السـالم   پدرش حضرت على خروج و قیامش را عمل به سیره جد و

 این بیـان آشـکار اسـت کـه حرکـت      3»ابى على بن ابى طالب اسیر بسیرة جدى و
دسـتور شـرعى، چیـز     حضرت مبنایى جز پیروى از رهبر بـزرگ اسـالم و عمـل بـه    

یک الگو و یک سمبل در طول به صورت  دیگرى نبوده است و چنین شد که عاشورا
 وجود   چنانکه در تاریخ، قیامها و نهضتهاى آزادى بخش زیادى تاریخ به ثبت رسید؛
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  .دارد که با الهام از حرکت عاشورا شکل گرفته است
همچنین هشت سال دفـاع   مهمترین و آشکارترین نمونه آن، انقالب اسالمى ایران و

  :در این باره فرمودند اهللا رحمهچنانکه امام خمینى  ود؛مقدس علیه رژیم بعث عراق ب
میدان، وضـع بایـد چـه     حضرت سید الشهدا از کار خودش به ما تعلیم کرد که در«

جور باشـد و بایـد آنهـایى کـه اهـل مبـارزه        جور باشد و در خارج میدان، وضع چه
 هسـتند،  جور مبارزه کنند، و باید آنهایى که در پشـت جبهـه   مسلحانه هستند، چه

جمعیـت کـم بـا     کیفیت مبارزه را، کیفیت اینکـه مبـارزین یـک   . چطور تبلیغ کنند
در مقابل یک حکومت قلدرى کـه   جمعیت زیاد باید چطور باشد، کیفیت اینکه قیام

یک عده معدود باید چطور باشد، اینهـا چیزهـایى اسـت     همه جا را در دست دارد با
  1.»استها آموخته  حضرت سید الشهدا به ملت که

را چون زندگى و مـرگ   خواهیم که حیات و ممات ما ما نیز هنگام زیارت از خدا مى
اجعل محیاى محیا محمد و آل محمد و مماتى  اللهم«: محمد و آل محمد قرار دهد

  . 2»آل محمد ممات محمد و
 من زندگى امام حسین« :گوید مهاتما گاندى رهبر مبارزات استقالل طلبانه هند مى

 ام و توجه کافى به صفحات کربال نموده خوانده آن شهید بزرگ اسالم را به دقتیه السالم عل

ام و بر من
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گـردد، بایسـتى از    روشن شده است که اگر هندوستان بخواهـد یـک کشـور پیـروز    
  1.»پیروى کندعلیه السالم  سرمشق امام حسین

  
  ابزار پیام رسان

اسـتاد شـهید مطهـرى در     .اج به ابزار داردیک پیام اگر بخواهد به مردم برسد، احتی
  :گوید مى رابطه با شرایط ابزار پیام رسانى

تـوان   اى نمـى  گونـه وسـیله   اولین شرط رساندن یک پیام الهى این است که از هر«
پیام الهـى، رسـانده شـود و بـراى اینکـه هـدف        استفاده کرد؛ یعنى براى اینکه یک

 کند که از هر وسیله که شد براى رسـیدن انسان این جور خیال  مقدس است، نباید
. باشـد و یـا نامشـروع    خواهد این وسیله مشروع به این هدف باید استفاده کنیم؛ مى

» کننـد  ها مقدمات را تجویز مى یعنى نتیجه الغایات تبرر المبادى؛«: گویند اینکه مى
  2.نیست این صحیح

ابزار در قـرآن آورده شـده    نبه عنوان مهمتری» بیان و قلم«از ابزارهاى پیام رسانى، 
»ن و القلم و ما یسطرون«: است

علّمـه  * خلق االنسـان  * علّم القرآن * الرحمن « .3
»البیان

4 .  
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بیان را براى انسان پس از  ، آموزش»الرحمن«چنانکه مشاهده شد، خداوند در سوره 
. کنـد  مظاهر رحمت خود در حق انسان ذکـر مـى   آموزش قرآن و آفرینش انسان، از

قسـم   نویسـد،  نامید و به قلم و آنچه مى» قلم«سوره از قران را به نام  همچنین، یک
  .یاد کرده است

بیان، هر چیزى است کـه   مراد از«: گوید عالمه محمد جواد مغنیه، در این رابطه مى
نقاشى، اشاره و هر وسیله دیگر و مراد از قلـم،   مقصود آدمى را برساند، از لفظ، خط،

ابـزارى کـه    نیست و در قلم، کنایه از ابـزار نوشـتن اسـت چـه آن     مخصوص نیز قلم
دور یا نزدیک در دسترس بشر  تاکنون شناخته شده است و چه آن ابزار که در آینده

  .1»قرار خواهد گرفت
تکنولوژیهـاى دیگـر در حـال     با پیشرفت تمدن بشرى، وسایل تبلیغاتى نیز همپـاى 

 از وسایل...ادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت ونشریات، ر روزنامه، انواع. پیشروى است
. کنـد  اسالم استفاده مـى  مدرنى است که دنیاى استکبار از آنها براى تبلیغات بر ضد

پیشرفته که جوابگوى دنیـاى امـروز باشـد،     بر ملت مسلمان الزم است که از وسایل
»قوة منواعدوا لهم ما استطعتم «: فرماید چنانکه قرآن مى استفاده نماید؛

2.  
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  بیان، مهمترین وسیله تبلیغى اسالم
راجع بـه سـبک و روش    یکى از چیزهایى که قرآن مجید«: گوید شهید مطهرى مى

اسـت؛ یعنـى ابـالغ و تبلیـغ     » البالغ المبین« تبلیغ روى آن تکیه کرده است، کلمه
مطلـوب   مقصود از این واژه روشن و آشکارا چیست؟ مقصـود . آشکارا واضح، روشن و

طرف در کمال سهولت و سادگى  پیرایگى پیام است، به طورى که بودن، سادگى، بى
یکى از این احتماالت در . احتماالت دیگرى هم هست البته...آن را فهم و درك نماید

فقـط مغلـق و    پرده سخن گفتن است، یعنى پیـامبران نـه   ، بى»مبین«کلمه  معنى
مطلبـى را بایـد گفـت، در نهایـت      کردند گفتند، اگر احساس مى پیچیده سخن نمى

هـاى   اتعبـدون مـا تنحتـون؛ آیـا تراشـیده     «: گفتنـد  مى صراحت و روشنى به مردم
  1.»کنید؟ دارید عبادت مى خودتان را

وسایلى کـه در آن زمـان    حال براى اینکه بدانید از همان«: گویند استاد مطهرى مى
العـاده مـوثرى    فوق و همان وسایل چه نقش هایى شده است بوده است چه استفاده

خصوصـیت   یکـى : قرآن داراى دو خصوصیت است...اند اسالم داشته در رساندن پیام
و دیگرى زیبایى قرآن، نیمـى از   کند محتواى مطالب که از آن تعبیر به حقانیت مى

موفقیت خودش را از این راه
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 راجـع  اصـالً ...حد بشر دارد که از مقوله زیبایى و هنر است قرآن، فصاحتى دارد فوق
  .1»بحث شده است به تأثیر آیات قرآن در خود قرآن، چقدر

  
  »اللّه انزل احسن الحدیث«
مـردى اسـت بـه نـام     ... اوست، موفقیت امیرالمؤمنین میان مردم، مرهون فصاحت«

کند که سیماى پرهیزگـاران را بـراى مـن     درخواست مىعلیـه السـالم    همام، از امیرالمؤمنین
: گفتنـد، گفـت   ول حضرت امتناع کردند، بعد در سـه جملـه  ا. بده، رسم کن توضیح

. پرهیزگاران را کامل براى من بیـان کنیـد   خواهم شما سیماى کافى نیست، من مى
 این مرد همینطور...شروع کردند سیماى متقیان را بیان کردن فى المجلسعلیـه السـالم    على

اصالً قالب تهـى  . مرد شد، یک مرتبه فریاد کشید و شنید، التهابش بیشتر مى که مى
؛ سخن اگـر رسـا، و   »المواعظ البالغۀ باهلها هکذا تصنع«: امیرالمؤمنین فرمود. کرد

  2.»کند چنین مى دل اگر قابل باشد،
اى که ممکـن بـود بـراى     وسیله در همان گرما گرم کارها از هرعلیـه السـالم    خود اباعبداللّه«

هـاى   خطابـه . کردنـد  اسـتفاده مـى   رسـاندن پیـام اسـالم    ابالغ پیام خودش و براى
اباعبداللّه از
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العـاده پـر مـوج و     فوق هاى مکه تا کربال و از ابتداى ورود به کربال تا شهادت، خطبه
 تنها کسى کـه خطبـه  . و بلیغ بوده است مهیج و احساسى و فوق العاده زیبا و فصیح

علیـه السـالم    ت کنـد، امـام حسـین   رقابعلیه السالم  هاى امیرالمؤمنین خطبه هاى او توانسته است با

  1.»است
  

  تاکتیکهاى ویژه تبلیغى در نهضت عاشورا
  الف ـ آغاز جهاد با مهاجرت

پـس از سـه   علیـه السـالم   حسین  بیعت بگیرد، امامعلیه السـالم   چون یزید از ولید خواست که از امام
مـام در  اگـر ا . به مقصد مکـه تـرك نمودنـد    روز از شنیدن این درخواست، مدینه را

 شد و صدایش هـم بـه   کرد، همانجا شهید مى بیعت، مخالفت مى ماند و با مدینه مى
عـالوه بـر اینکـه اعـالم      بنابراین، این مهاجرت به سوى مکـه . رسید عالم اسالم نمى

براى اینکه صدایش به مردم برسـد  . تبلغى بود مخالفت با یزید بود، یک نوع تاکتیک
  .عت نکرده استبیعلیه السالم  حسین که امام

روز (هشـتم ذیحجـه    از طرفى حرکت امام حسـین از مکـه بـه سـوى کوفـه در روز     
شوند به ، روزى که همه آماده مى)ترویه
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امـام، یـک تاکتیـک     منى و عرفات بروند و اعمال حج را انجام دهنـد، ایـن حرکـت   
  .تبلیغى دیگرى بود

  
  ب ـ همراه بردن اهل بیت

عـالوه بـر اینکـه    . داشـت  اکتیـک تبلیغـى دیگـرى   به همراه بردن اهل بیت امـام، ت 
علیـه السـالم   در حقیقت، اهل بیت امـام  . تبلیغى داشت مصلحت الهى در نظر امام بود، نقش

دشـمن   بعد از واقعه عاشورا پیام شهداى کربال را تا قلب حکومـت  مبلغانى بودند که
جلـس ابـن زیـاد آنچنـان     م درعلیهـا السـالم    سخنان آتشین زینب. یعنى شام به همراه بردند

گریه آورد و کاخهـاى خفاشـان را در معـرض     کوبنده و افشاگرانه بود که مردم را به
  گفت؟ در تبلیغ او تجلى یافت، اما زینب چه علیها السالم  مقام شامخ زینب .سقوط قرار داد

من در مـاه محـرم سـال     اند که شخصى گفت شیخ مفید و شیخ طوسى روایت کرده
را بـا زنـان   علیـه السـالم    که حضرت على بن الحسین ه گشتم و آن هنگامى بودوارد کوف 61

 کردند و لشکر ابن زیاد بـر ایشـان احاطـه کـرده و مـردم      وارد مى اهل بیت به کوفه
  ...کوفه از منازل خود جهت تماشا بیرون آمده بودند

بـا حیـا و باشـرم،    زنـى   آغاز خطبه کرد، به خدا قسم من علیها السـالم   در آن وقت که زینب
تر از جناب زینب دختر تر و ناطق فصیح
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از زبـان  علیـه السـالم    امیرالمومنین گوید و کلمات گویا از زبان پدر سخن مى. ندیدمعلیه السالم على 
اجتماع که از هر سو صدایى بلند بود، به جانب  ریزد، در میان آن ازدحام و او فرو مى

صـداى   در زمان نفسـها بـه سـینه برگشـت و    . کرد که خاموش باشید مردم اشارتى
سپاس یزدان پاك و درود بـر   آنگاه شروع به خطبه کرد و بعد از. جرسها ساکت شد

  :خواجه لوالك فرمود
! دهیـد؟  گریید و ناله سـر مـى   مى آیا بر ما! اى اهل خدیعه و خذالن! اى اهل کوفه«

وگند به خدا کـه شـما   س...شما و ساکن نگردد ناله شما هرگز باز نایستد اشک چشم
خـود را بـه    پس بسیار بگریید و کم بخندید؛ چه آنکه ساحت. سزاوارید به گریستن

آبى هرگز شسته نگردد و چگونـه   عیب و عار ابدى آالیش دادید که لوث آن به هیچ
خواهید کرد کشتن جگر گوشه خاتم پیغمبـران و سـید    توانید شست و با چه تالفى

  ...اهل بهشت جوانان
شکافتید و چه خـونى   صلی اهللا علیـه و آلـه  دانید که چه جگرى از رسول خدا  آیا مى! بر شماواى 

پرده بیرون افکندید، امرى فضیح و داهه  از او ریختید و چه پردگیان عصمت او را از
 نزدیک است آسمانها از آن بشکافد و زمین پاره شود و کوهها عجیب بجا آوردید که

آیـا تعجـب   . فـرا گرفـت   ح و ناستوده شما زمین و آسمان راپاره گردد و این کار قبی
کردید که از آثار این کارها از آسمان خون
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تر و رسواتر خواهد  عظیم بارد؟ آنچه در آخرت بر شما ظاهر خواهد گردید از آثار آن
خوشدل و مغرور نباشید، چـه خداونـد بـه مکافـات      بود، پس بدین مهلت که یافتید

  .»...نکند عجله
نگریسـتم کـه مـردم کوفـه از      پس از آن، مخدره سـاکت گردیـد و مـن   : ى گفتراو

 گریسـتند و دسـتها بـه دنـدان مـى      بودند و مـى  استماع این کلمات در حیرت شده

  ...گزیدند
صداها به صیحه و نوحه بلند  سید بن طاووس بعد از نقل آن خطبه فرموده که مردم

هـا   ریختنـد و چهـره   سـر مـى   نمودنـد و خـاك بـر    کردند و زنان گیسوها پریشـان 
مـردان،   ها بر صورت زدند و ندبه به ویل و ثبـور آغـاز کردنـد و    تپانچه بخراشیدند و

هیچگاه دیده نشـد کـه زنـان و     ریشهاى خود را همى کندند و چندان بگریستند که
  .مردان چنین گریه کرده باشند

شوید و شـروع فرمـود    خاموش اشاره فرمود مردم را کهعلیه السـالم   پس حضرت سید سجاد
صلی کرد خداوند یکتا را و درود فرستاد محمد مصطفى  پس ستایش. به خطبه خواندن

  :از آن فرمود پس. را اهللا علیه و آله
نشناسد، بداند که منم علـى   شناسد و هر که شناسد، مى هر که مرا مى! ایها الناس«

 کس که او را در کنار فرات ذبـح  منم پسر آن. علیهم السـالم ابیطالب  بن الحسین بن على بن
منم پسر آن کس. آنکه از او خونى طلب داشته باشند کردند بى
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  ...را اسیر کردند که هتک حرمت او نمودند و مالش را به غارت بردند و عیالش
ها به پـدر   شما که نامه دهم شما را به خدا، آیا فراموش کردید سوگند مى! اى مردم

آیـا  . اجابت کرد، از در خدیعت بیـرون شـدید   لت شما راچون مسئ) اما(من نوشتید 
 پدرم عهد و پیمان بستید و دست بیعت فـرا دادیـد، آنگـاه او را    آورید که با یاد نمى
به سوى رسول خـدا   با کدام چشم. چه زشت رأیى که براى خود پسندیدید...کشتید
کشـتید عتـرت مـرا و هتـک     شماها کـه   نظر خواهید کرد گاهى که بفرماید صلی اهللا علیه و آلـه 

  1.»شما از امت من کردید حرمت مرا، نیستید
هـاى آن بـود، امامـان      جلـوه  نهضت حسینى که براى احیاى دین در تمام مظـاهر و 

هر یک از مظاهر اسالم را . دین را بر عهده داشتند یکایک رسالت احیاى علـیهم السـالم  شیعه 
واقعى آن احیـا   شد، در چهره تحریف مىرفت و یا  اى از زمان از بین مى دوره که در

خواهد آمـد و شـریعت جـدش را زنـده      نیز روزى) عج(کردند؛ چنانکه امام زمان مى
واحى به ما امتـه الظـالمون مـن    « :خوانیم در دعاها مى خواهد کرد؛ همان طور که

  2،»دینک معالم
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رایانه نسبت به اصـل  احیاگ هاى شان نسبت به برنامه و پیروان علیهم السـالم تالش معصومین 
اى است بر ما که اکنون ما تداوم دهنـدگان راه   وظیفه جریان عاشورا و ارزشهاى آن،

  .آنهاییم
زیـارت، دعـا و گریـه بـراى      از محورهاى احیاگرى نسبت به عاشورا، مراسـم روضـه،  

فـراوان بـر زیـارت عاشـورا و مراسـمى از آن       تأکید. سیدالشهداء و عاشوراییان است
 در. عمده داشته است تا حادثه عاشورا براى همیشه زنده بمانـد  یک سهمقبیل، هر 

  :آمده استعلیه السالم  حدیثى از امام  صادق
وجب اللّه له الجنّـۀ و غفـر    ما من احد قال فى الحسین شعرا فبکى و أبکى به االّ«
  .1»له
بگریاند، مگر بگوید و بگرید و  شعرىعلیه السـالم   هیچ کس نیست که براى حسین بن على«

  .»واجب سازد و او را بیامرزد آنکه خداوند، بهشت را بر او
  .آثار احیاگرانه آن است این همه ستایش براى گریه، نوحه و مراسم عزادارى، براى

این نوحه خوانى، بـا ایـن    با این هیاهو، با این گریه، با«:فرماید مى اهللا رحمـه امام خمینى 
را حفظ کنیم، چنانچه تا حاال هم حفظ شـده   مکتبخواهیم این  شعر خوانى، ما مى

  .»است
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