
سÇوم و ل او روزهÇاي در مÇجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي جناب سخنراني متن /1
حسÇينيه در م حرÇم مÇاه بÇا آن تÇقارن و نو سال حلول مناسبت به خورشيدي 1381 سال فروردين

تهران/ اميرسليماني

جمععيدوعزا1

حاجدكترنورعليتابنده

حيم الر حمن الر اهللا بسم

سال م محر وقايع از بايد گاهي بگوييم/ چه نميدانيم امسال نوروز شروع در
اجداد هزارسالة چند سنت به بنا كه كنيم شادي بايد هم گاهي و باشيم ف تأس در ì1
حضرت چون معصومين(ع) تأييد مورد و است پيغمبر زرتشت يادگار نوروز ما,
طريق به ما كنيم/ جمع هم با را آتش و آب بايد يعني است, گرفته قرار نيز صادق
تدبير ا گر ولي كنيم, جمع هم با ظرف يك در را آتش و آب نميتوانيم معمولي
از دو هر بريزند آب آتش روي ا گر البته كنيم/ جمع هم با را دو آن ميتوانيم  كنيم
هم آب و ميكند گرم را آب Öآتش كه كردهاند درست را سماور ولي ميروند بين
كÇه مÇيبينند مÇيكشند, قÇليان كÇه كساني يا رود/ هدر به آتش نيروي نميگذارد

ميشود/ جمع آتش با آب قليان در چگونه
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چه و عزا در چه كه ميشود هم عمل و فرمودهاند ما مذهبي دستورات همة در
بكنيم/ را خدا شكر و باشيم خدا ياد به بايد اينها همة در عيد) يا (عروسي شادي
كه تفاوتي ميباشند/ هم مثل بلكه و دارند تشابهي عزا و عيد حيث اين از بنابراين
هر مذهبي/ عاطفي نه و بشري عاطفي جنبة البته ميباشد/ عاطفي جنبة در دارند
مÇناسبتي به كه وقتي و ميشود ناراحت ميدهد, دست از را عزيزي وقتي بشري
فÇرزند وقÇتي پÇيغمبر(ص) خÇود مÇيگردد/ شÇاد مÇيرسد, او بÇه خÇÇوبي خÇÇبر
امر اين كردند/ گريه حتي و شدند ناراحت خيلي كرد رحلت ابراهيم, دوسالهشان,
را بشÇر خÇداونÇد بÇاشد, اينجور هم بايد و است بشري طبيعت نيست, اختياري
يك لذا باشند/ داشته الفت و انس و باشند مهربان هم با همه كه آفريده به گونهاي
وقتي است/ برقرار دارد, دوست كه كسي آن و شخص بين معنوي نخ و ريسمان
در امÇا است/ طÇبيعي اندازه اين به امر اين و ميگردد ناراحت شود بريده نخ اين
كه نوروزي عيد با است شده مقارن كه است عاشورا جريان و م محر مسÃله اينجا
را مÇا عÇيد هم صادق(ع) جعفر حضرت اينكه براي ميكند/ تأييد را آن ما عرف
و باشيد خدا ياد به زمان آن در كه گفتند و دادند دستور هم دعايي و فرمودند تأييد
حÇضرت فÇرمايشات شÇبيه ولي نÇباشد معتبر زياد شايد كه ديگري خبر در حتي
و كنيد چنان و چنين نوروز عيد كه دادند لي مفص دستور خنيس بن معلي به است,

شناختند/ رسميت به را نوروز عيد يعني بخوانيد/ نماز
هÇمان فرزند بودند, حسين(ع) امام همان فرزند صادق(ع) جعفر حضرت
يÇا بگÇيرند وضÇو كه ميآوردند آب وقتي عمر تمام در اد سج حضرت كه  كسي
بارها نيست/ اختياري اين ميكردند/ گريه تي مد حضرت بنوشند, و كنند مصرف
نداريم/ عزا ÇÇپيغمبر سنت در چه رسميو رات مقر در چه ÇÇ اسالم كهدر شده  گفته
مÇثل عÇبادي رسمي مراسم كه فطر عيد ديگري و قربان عيد يكي داريم: عيد دو
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پس است/ جمعه كه داريم هفتگي عيد يك و كردهاند, برقرار آن در نمازخواندن
عÇزا را هÇيچكدام افÇتاد, Çفاق ات پÇيغمبر بÇراي كÇه تأثرانگÇيزي وقايع نداريم/ عزا
ه مÄا و هستيم پيغمبر سنت بر كه هم ما نگرفتند/ سالروز هم بعد سنوات و نگرفتند
كÇه حسÇين امÇام يÇاد مسألة ايÇن آنها/ سنت بر هم ما و بودند پيغمبر سنت بر هم
از كه است هدا الش كتابروض¹ از مأخوذ اسم اين و گذاشتهاند "روضه" را اسمش
از مÇنبر بÇاالي زمان آن از بهتدريج واعظين آقايان و ميباشد كاشفي حسين مال
را حÇضرت يÇاد لذا, مÇيكردند/ مÇصيبت ذ كÇر و مÇيخوانÇدند كÇتاب ايÇن روي
نبود صورت اين به و اسم اين به حضرت ياد ه, مÄا زمان در گفتند/ روضهخواني

بود/ Hبمرت وقايع اين ياد جهت هر به ولي
م جسÇم اسÇالم خÇودشان ÂÇاص و ميشناختند را اسالم ما از بهتر كه هم ه مÄا
بÇين از و شÇيعيان حكÇمت, اين در كه بود حكمتي يك يادآوري اين در بودند/
پيروي دنبالهرويو كه دارد داشتو افتخار ايران ملت مسلمان, مختلف ملتهاي
اتوالي هستند, واحد Õنور م Ôه كل اينكه حكم به را ه مÄا همة ما ميكند/ حضرت سنت از
هÇم را آخÇري داريÇم دوست را لي او كه همانطوري يعني اولهم, Ôواليت ت كما آخرهم

چطور اما است/ تأثرانگيز ما براي ه مÄا از يك هر رحلت بنابراين داريم/ دوست
برجسÇته آنقدر است/ برجسته خيلي ما براي وفات تا چند تاريخ طول در كه شده
هÇم, بÇا و داده قÇرار نÇفوذ تÇحت را ما هزارسالة چند سنت و عرف يك كه است

رد آثاري آنها از و كردهاند حساب عرف اصطالح به را دو هر و هستند همرديف
ميپذيرد/ صورت تأثر و تأثير كه ميشود بدل و

رحÇلت يكÇي و عÇلي(ع) شÇهادت يكÇي مÇيگيرند مراسم كه وفاتهايي از
اين است/ حسين(ع) امام حضرت شهادت هم ديگر يكي و فاطمه(ع) حضرت
امÇام رحÇلت شيعيان البته شدهاند? برجسته كه داشتهاند خصوصياتي چه وفاتها
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هÇم ه مÇÄا سÇاير بÇه مÇينمايند, ارادت اظÇهار و مÇيكنند يÇادآوري هÇم را حسن
از كÇه دارد ي خاص برجستگي مورد سه اين ولي كردهاند ارادت اظهار همينطور

است/ بوده ايرانيان و شيعيان نظر و ه موردتوج ل او
بÇود/ اسÇالم مÇعنويت بÇه قشريون حملة منزلة به علي(ع) حضرت شهادت
نه بود/ بسته پينه پيشانيشان كه بودند متعبد آنقدر آنها بودند/ قشري بسيار خوارج
نÇماز آنÇقدر و بÇودند سÇجده در را شب تÇمام HعÇواق كÇنند, داغ را پÇيشاني اينكه
يÔراد حق Ô¹كلم فرمودند: كه حضرت قول به ميافتادند/ زندگي و كار از كه ميخواندند
حكم نميتواند خداوند جز كس هيچ كه بود خوارج قول استنادشان مورد الباطل/ به

نيست/ خدا حكم جز حكم :ì7 ,ê0 آيات يوسف, سورة ;ë7 آية انعام, سورة /1

حÇضرت كÇه هÇمانطور ولي چÇيست? بÇهتر سÇخن اين از /1 ه×ل ل ×الا ÖمÔك Ôح Öال ن ا  كند:
الباطل/ به يÔراد حق Ô¹كلم فرمودند:

وقÇايع پÇيرامÇون بÇررسي و بحث داشت? ايرانيان و ايران در اثري چه اين
گفت/ خواهيم سخن دربارهاش عاشورا سحر در باشد توفيقي عمريو ا گر  كربالرا
ايرانيها ميكنيم/ صحبت نوروز عيد و ايراني با وقايع اين ارتباط از بيشتر امروز
ميدهند ترجيح را عرب ÇÇ ه بنيامي خلفا¾ بدتر درجه صد با و ÇÇ خلفا¾ كه ميديدند
HتÇلغ عÇجم مÇيگفتند/ "عجم" غيرعرب, به چنانكه ميكردند تحقير هم را عجم و
اهللا دÖنÇ ع ÖمÔك م رÖك ا نَّ ا ميفرمود: حكمقرآن به علي(ع) كه درحالي است/ گاو بهمعناي

شماست/ پرهيزگارترين خدا, نزد شما گراميترين راستي به :13 آية حجرات, سورة /2

هستند/ مسلمان همه هستند, هم مثل همه غيرعرب, و عرب سفيد, و سياه /2 Öم Ôيك ق× Öت ا

جمع علي دور ايرانيان بنابراين هستيد/ محبوبتر خدا نزد باشيد باتقواتر كدام هر
با يا نيت حسن با ولي Hاشتباه مستشرقين از برخي كه است دليل همين به شدند/
به علي(ع) شهادت از قرار بدين كردند/ علم ايرانيان را ع تشي ميگويند: سو¾نيت
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تعزيت براي نفر دو آن كه وقتي هم فاطمه حضرت خورد/ لطمهاي ايراني و ايران
ايÇن در شÇوند/ مÇنزل وارد كه ندادند اجازه آمدند, فاطمه حضرت سرسالمتي و
چÇرا پرسيدند و ديدند را آنان در دم آمدند بيرون از هم علي(ع) حضرت فاصله
فÇاطمه از و رفت حضرت ندادند/ را منزل به ورود اجازة ما به گفتند: ايستادهايد/
است/ تو منزل فرمود: فاطمه حضرت بيايند? اينها كه ميدهي اجازه آيا پرسيد:
وارد عÇلي(ع) راهÇنمايي و اجازه با آنها بعد و ندارم/ حرفي من بگويي تو هرچه
او بÇر فÇاطمه كÇه هÇر فرمود پدرم كه شنيديد گفت: آنها به فاطمه حضرت شدند/
لعÇنتش خÇدا كÇنم, غÇضب او بر من كه هر و كردهام غضب او بر من كند, غضب
ناراضي شما از من كه بدانيد پس فرمودند: فاطمه(ع) شنيدهايم/ بله گفتند: ميكند/
مÇنظور ولي نÇيست يÇادم Hدقيق عبارت عين (حاال كردهام غضب شما بر و هستم
بÇيرون گريه كÇنان آنها نگفتند/ سخني ديگر و كردهام) غضب شما به من اينكه

كار? اين به چه مرا ميگفت: و ميكرد گريه ابوبكر بخصوص و آمدند
چون است/ ي مهم مسأله ع تشي براي كه بود مقطعي يك هم اين جهت هر به
مسÇلمان Çابيها وه شÇده; تكه هزاران اسالم حاال بود/ ع تشي اسالم ايرانيان, اسالم
آن هسÇتند/ مسÇلمان همه هستند, مسلمان اسماعيليه مسلمانند, زيديها هستند,
وارد بÇود, اساسي اسالم كه ع تشي به لطمهاي قرار بدين نبود/ اينگونه اسالم زمان

شد/
بÇرايش ما كه است واقعهاي حسين(ع), حضرت شهادت يعني ديگر واقعة
خوردند/ لطمه ايرانيان, و ع تشي خود, جاي به كه اسالم واقعه اين از هستيم/ عزادار
ايÇن علي(ع) روش ايرانيان/ تاريخ و ع تشي تاريخ از بود جديدي ورق واقعه اين
مثل را همه و ميكرد عمل فرمايش, اين به علي(ع) / Öم Ôيك ق× Öت ا اهللا دÖن ع ÖمÔك م رÖك ا نَّ ا كه بود
نبود, آن واضع علي بود/ همينطور وضع هم علي خاندان در ميكرد حساب هم
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كه هم علي , Öم Ôيك ق× Öت ا اهللا دÖن ع ÖمÔك م رÖك ا نَّ ا فرمود: درقرآن و كرد وضع را قاعده اين خداوند
كهقرآنچيست بدانيد ميخواهيد ا گر يعني بود/ م يعنيقرآنمجس بود, قرآنناطق

كÇما داشت/ وجÇود هÇميشه ه مÄا نزد اصيل ع تشي در روش اين كنيد/ نگاه علي به
دو شÇهربانو, بÇيبي نÇام بÇه گÇرفتند/ ايراني زن علي(ع) فرزند حسين(ع) اينكه
ايÇرانÇيان بÇا جÇنگي طي عمر خالفت در ايران شاهي خاندان از كه بودند خواهر
ببرند كنيزي به و كنند تقسيم اسرا ساير مثل را آنها ميخواستند درآمدند بهاسارت
حكÇومت شÇاهزادگÇان يÇعني ÇÇ مÇخلوع حكومت اولياي فرمودند علي(ع) ولي
سياسي مجرم و ميگويند حاال كه است چيزي همان اين نميشوند/ كنيز ÇÇ مخلوع
لباس سياسي مجرم ميگويند كه است فرانسه حقوقي سيستم در ميكنند/ احترام را
در ÂثÇم يا كنترل)/ تحت (البته است آزاد مكالماتش اينكه يا بپوشد نبايد زندان
اسير و دادند شكست را بناپارت ناپلÃون كه گذشته قرن در اروپا اخير جنگهاي
سنت جزيرة به بعد و اسم به البته باشد آنجا فرماندار گفتند و كردند تبعيدش و شد
يÇا مÇيگذاشت/ احÇترام مÇيآمد, ديدنش به هم انگليسي فرماندار شد/ تبعيد هلن
بÇاالتر درجه يك بايد قضات ميگفتند: كنند محا كمه را اسرا¾ ميخواستند وقتي
گويي اينها/ امثال و باشد سرتيپ بايد قاضي است سرهنگ متهم ا گر Âمث باشند

است/ كرده تبعيت را حضرت فرمايش همين درواقع آنها قوانين
شما كه فرمود ايراني شاهزادة خواهر دو آن به علي(ع) اينجا در حال هر به
الهي ر مقد اينها بشويد/ همسرش پسنديديد كه را كدام هر جوانها ميان از آزاديد
هم خواهرش و شد حسين امام حضرت زن آنها از يكي ظاهر, صورت به ولي بود
را او فرزندش مثل علي(ع) و بود علي فرزند مثل هم او كه ابيبكر بن د محم زن

بود/ كرده تربيت
ÂبÇق كÇه ايرانيهايي بود/ مهم خيلي ايرانيان براي روش و قاعده اين وجود
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پÇاي بÇه امپراتÇور كرد, اسير را روم امپراتور جنگ در شاهپور وقتي بودند ديده
ركÇاب روي بعد و ميگذاشت او پشت بر را پايش شاهپور و ميزند زانو او اسب
سÇوراخ را شÇانهها كÇه ذواال كÇتاف شاهپور يا ميشد/ سوار و ميگذاشت پا اسب
هم را اينها و ديدند را علي كه ايرانيها حال ميگذرانيد, آنها ميان از نخ و ميكرد

كنند/ انتخاب را ايشان دارند حق بودند, ديده
عباس بني بعد و ه بنيامي خلفاي با هميشه ايرانيان ايران, بر تسلط دوران در
از آنچه كردند/ فتح را جا همه بهتدريج اسالم قشون يعني اعراب و بودند جنگ در
ميكرد/ نظاره بودو حاضر پيغمبر خود كردند, فتح پيغمبر زمان در كه اسالم قلمرو
فرماندار جا همه لذا بود/ عربي ب تعص روي Hعموم شد فتح Gبعد كه جاهايي ولي
اسم مستشرقين دليل همين به ميكردند/ حكومت اعراب جا همه گذاشتندو عرب
اسمش كه حكومتي يعني ميگذارند/ عرب حكومت توسعهطلبي را جنگها اين
اسالم اسم از عرب بود/ شده دست آلت عرب دست به ولي بود اسالم حكومت
فتح اسالم كه جاهايي همه كند/ حكومت ميخواست اسالم نام به ميكردو استفاده
همه حبشه و سودان و آفريقا شمال فلسطينو لبنانو سوريهو شام, مثل بود  كرده
را جÇا هÇمه مÇيبينيم كÇه هÇم تاريخ در ايرانيها/ جز دادند تن عرب حكومت به
تن ميكردند, تعيين كه حا كماني حكومت به ايرانيان دربرگرفت/ عرب حكومت
GعدÇب كÇه انÇقالباتي تÇمام عرب/ حكومت نه دادند اسالم حكومت به تن ندادند,
را ايÇران اسÇتقالل اسÇالم, حÇفظ بÇا ميخواستند كه بود اين براي كردند ايرانيها
را ايÇران مÇيكردند فÇرض مÇيكردند, جنگ عرب عليه كه آنهايي باشند/ داشته
روي عرب است/ كرده فتح اسالم را ايران كردند فرض اينها ولي كرده فتح عرب

گرفت/ را ايران و آمد و شد سوار موج
جÇمع قشÇون صفاري ليث يعقوب بود/ حسين امام زندگي وقايع اين سمبل
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قشون, كردن آماده تحريكو براي او كنند/ جنگ عباسي خليفه عليه كه بود  كرده
و جانشينان همان اينها ميگفت: و ميكرد بيان را حسين(ع) حضرت زندگي شرح
را حسÇين(ع) انÇتقام مÇيخواهÇيم درواقÇع مÇا و هستند پيغمبر سبط قتله وارثين

بگيريم/
و آثÇار و نوروز عيد نميتواند كه همانطوري ايراني و ايران دليل همين به
كÇند, فÇرامÇوش را ÇÇ عÇيد سÇيزده و سوري چهارشنبه مثل ÇÇ نوروز عيد حواشي
كند, فراموش را حسين امام زندگي وقايع كه است محال و نميتواند هم همينطور
است آتش و آب همان مثل عيد اين و عزا اين است/ شده عجين خونش در اينها
امÇر اين تجليل براي عيد اين نيستند/ تا دو ميرسانند, مدد هم به دو هر گفتم  كه
داشتيم پيغمبري پيش سال هزار پنج چهار, و درنيامدهايم بوته زير از ما كه است
بÇزرگاني مÇا بگÇوييم كÇه است ايÇن براي هم عزا اين و گفته, را حرفها اين  كه
شمشيرها, بياييد نميشود آبياري من خون با جز اسالم ا گر فرمودند: كه داشتهايم
جنبة هم و را استقاللطلبي اين مثبت جنبة هم اصطالح به دربرگيريد/ مرا زودتر
نÇدارد/ مÇنافاتي هيچ هم با اينها كه است اين ميدهد/ نشان را آن منفي يا انفعالي
كنيم نگاه كه دلمان به كنيم/ تفكيك هم از را اينها تا بكنيم كوششي كه نيست الزم
باشد عيد ما براي امسال بخصوص انشا¾اهللا است/ هم پهلوي واقعه دو اين ميبينيم

انشا¾اهللا/ است, عيد ما براي باشد, قبل روز از بهتر كه روزمان هر البته و



حيم الر حمن الر اهللا بسم

بن حسين از پيروي در باشيم موفق ما همة ميآيد, كه جديدي سال انشا¾اهللا
يادآوري ما براي گفتم, كه شيرينياي اوست/ ياد هم ما عيد شيريني كه علي(ع)
جÇهت هÇر به است/ محبوب وصال عيد آنها خود براي ولي است عزا بهصورت
و كÇرد حذف نميشود را هيچكدام كه شده همزمان هم با عاطفي واقعة دو امسال
و نÇدارد/ درروÇÄي قÇولش و كرده اشتباه كنيد, حذف را يكي اين بگويد هركس
كه همانطور ندارد/ درروÄي هم قول اين كنيد, حذف را يكي آن بگويد هركس
هم كين, هم داردو مهر هم دارد; متضاد احساسات و عواطف خود درون در انسان
را هيچكدام و دارد وجود دل نهانخانة در اينها دوي هر شفقت, هم و دارد غضب

داريم/ بيش و كم را اينها دو هر نيز ما گذارد/ كنار نميتواند
مÇتبر ك و ن تيمÇم عÇلي بن حسين نام به را زبانمان و گوش نوروز ل او روز
سه از بيشتر ه البت) است تمام روز سه كه باستان, ايران قديم, ايران رسم و  كرديم
سال هزار چند كه را امري كرديم/ رعايت هم را شده) روز سه Gاخير ولي بوده روز
كنيم رهايش كه گفت نميتوان رسيده ما به تا پسر, به پدر از و مانده مردم ذهن در
يÇا تسÇبيحي شÇما كنيد فرض است/ محال چيزي چنين بگيريم/ ناديده Âاص يا و
هرچÇه دارد, ارزش برايتان خيلي و داريد اجدادتان و پدر از يادگار به انگشتري
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باشد يادگار پدرتان از فقط ا گر است/ بيشتر ارزشش باشد, قديميتر يادگار اين
پيدا بيشتري ارزش است تو جد از اين بگويد و بدهد پدر ا گر و دارد ارزش يك
پسÇرش بÇه ايÇرانÇي پدر هر كه است سال هزار چند كه را خاطرهاي حال ميكند/
بهخصوص ÇÇ شده مستقر ما ذهن در و كرده همراهي آن با هم جامعه كرده, منتقل
قÇديم خيلي دوران از دو هر و ميكنند منسوب پيغمبر زرتشت به را مبنايش  كه

نهاد? كنار ميتوان چگونه ÇÇ هستند
نسÇبت افسÇانهاي پÇادشاه جÇمشيد به را نوروز جشن عنوان به جشن لين او
جÇنبة يك قولي به سلطنت جنبة از غير به پيشداديان دوران پادشاهان ميدهند/
پيغمبر سموÄيل طرف از طالوت تها مد كه بنياسراÄيل انبيا¾ مثل ÇÇ داشتند هم الهي
و بÇود پÇيغمبر سموÄيل طرف از منصوب هم داوود بود, شده تعيين پادشاهي به
همانطور بود/ نبي و پادشاه ترتيب همين به هم سليمان و بود پيغمبر هم خودش
بايد هم ما داشتند, نگه سليمان حضرت و داوود حضرت از يادگارهايي آنها  كه
را مÇا كسÇي كÇه نÇيست ايÇن مقصود ميگويم, كه بايد داريم/ نگه را يادگارها اين

ميداريم/ نگه خودمان بلكه كند, مجبور
زمÇان است/ غÇلط شÇود شسته گذشته همة بايد اسالم آمدن با كه ر تصو اين
امÇروز, ديÇروز, پÇريروز, ميگوييم است/ متصل هم به اجزايش كه است چيزي
كه وقايعي است/ متصل هم به رشته يك مثل و نيست بريده اينها فردا/ پس فردا,
قÇطعه قطعه و مقطع متصل/ يكسره است رشتهاي آمده, وجود به مختلف ملل در
كÇردند, را كÇار ايÇن كه مردمي شود, بريده جايي در محال, به فرض ا گر نيست/
از ÇÇ رايÇج اصطالح به بنا ÇÇ اينكه مثل ميشود قطع خودشان گذشتة با ارتباطشان
بÇعضيها در است/ روحÇي بÇيماري يك خودش Âاص اين درآمدهاند/ بوته زير
مÇيبرد/ ياد از كلي به را خويش گذشته شخص كه ميشود ايجاد آلزايمر بيماري
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نÇظر از ولي دارد بÇدني جÇنبة ايÇن ه البت نشناسد/ است ممكن را نزديكانش حتي
جامعهاي است/ بيماري يك دچار كند, فراموش را گذشتهاش كه كسي هم رواني

است/ بيماري اين دچار ميكند را كار اين كه هم
و ÇÇ خيرخواهÇي عنوان به Gظاهر ÇÇ دهند انجام را كار اين خواستند بعضيها
رابطة نميتوان كه نفهميدند ولي داشتند خيرخواهي نيت Hواقع خودشان هم شايد
به مربوط هرچه كه نداد دستور آمد كه اسالم كرد/ قطع گذشتهشان با را ملتي و مردم
پلة روي ابتدا ميرويد باال نردباني از وقتي شما برود/ بين از بايد شماست  گذشتة
زماني مقطع يك در ولي باال, ميرويد يكسره و نميايستيد اينكه گو هستيد/ ل او
باالتر پلههاي در وقتي سوم/ و دوم پلة به ميرويد بعد و ايستادهايد ل او پلة روي
ل او پÇلة مÇرهون شما پاي اين ولي نيستيد ل او پلة روي كه است درست هستيد,
بنابراين باالتربرويد; پلة به كه نميكرديد پيدا توفيق شما نبود ل او پلة ا گر كه است
بÇاال نÇردبان از وقÇتي بكÇنيد/ خÇراب نÇبايد را سر پشت راههاي رفتيد, باال وقتي
بيندازيد/ را نردبان و بزنيد پا نبايد رفتيد, باال كه سوم و دوم ل, او پلة از ميرويد,
متدين و بود گذاشته برايشان زرتشت كه رسومي و عادات آن قبول با هم ايرانيها
از مترقيتر كه كردند برخورد جديدي الهي مكتب با وقتي بودند, زرتشت دين به
ندارد كاري اسالم كه ديدند و پذيرفتند را جديد آيين اين بود, داشتند, آنها آنچه
درست هفتسين سفرة كه ندارد كاري خير/ يا بگيرند جشن را نوروز عيد آنها  كه
يعنيقرآن كردند/ اضافه هفتسين سفرة به نHقرآنرا فقطتيم آنها پس نه/ يا  كنند
باشد/ سين حرف لش او حرف كه است اشيايي كليه و جيم و سين ب, الف, مافوق
و چتر مانند اسالم عظمت شد/ اضافه قرآني ولي هست خودش جاي سر همه اينها
و تÇاريخ عÇلم در هÇم دليÇل هÇمين بÇه گÇرفت/ قÇرار ايÇنها هÇمه روي روپÇوشي
تمام رسوم و آداب اسالم كه ميگويند طب در هم و حقوق در هم و جامعهشناسي
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اصÇول بÇاشد/ مÇخالف مÇذهبياش اصول با كه آنچه مگر ميشمرد محترم را ملل
اين با كه رسومي و عادات است/ معاد و ت نبو و توحيد الهي اديان همة اعتقادي
محترم را رسوم و عادات ساير ولي نميكند قبول اسالم باشد داشته منافات اصول
ديگري و شب, يكي صبح, يكي بخورد: غذا وعده دو ميخواهد يكي ميشمارد/
كÇه تي دÇم در ايرانÇيان رسوم و عادات تمام كه است اين ميخورد/ غذا وعده سه
نداشته مخالفتي اسالم با تاريخ اين تا و است مانده جاي بر كردند, قبول را اسالم
از تاريخ طي در سني يا شيعه بزرگ علماي داشت مخالفتي ا گر اينكه براي است/
نÇدارد/ اسÇالم با منافاتي كه ميشود معلوم نشده منع وقتي ولي ميكردند منع آنها
هزار ما بيمعناست/ است, لغوي كار بگويند: است ممكن را هفتسين سفرة Âمث
آنها بهياد اجدادمان, پدرانمان, خاطر به يكيرا اين بگذاريد ميكنيم, بيمعني  كار

دهيم/ انجام
دور جاهاي از كه ايراني هاي عد به پيغمبر كه ÇÇ روا¸ ذ كر با ÇÇ ديدم خبر دو
انشا¾اهللا است خوب خيلي فرمودند: بودند, هم مسلمان داشتندو عيد بودندو آمده
جÇعفر حضرت از خنيس بن معلي از ديگري خبر باشيد/ داشته شادي كنيد سعي
كه را واالبصار القلوب مقلب يا دعاي و فرمودند تأييد را عيد هم ايشان كه است صادق

دادند/ دستور ميخوانيم, ما
حÇضرت و صÇادق حÇضرت ÇÇ رسÇيد صادق حضرت تأييد به چيزي وقتي
مÇاه يك وقÇتي حÇاال كÇه مÇا بÇا كنيد (مقايسه بودند عزادار عمر تمام كه ادي سج
سÇجاد(ع) حضرت و حسين امام سر بر چقدر دلمان در ميداريم, عزا را مي محر
بÇاشيد, شÇاد فÇرمود: پÇيامبر بگوييم? ميتوانيم چه ما آنگاه ÇÇ ميگذاريم) منت
است دروني عواطف آن از شادي كه چرا باشيد/ خداوند ياد به هم شادي در منتهي
جÇلوة يكي كه هستند چيز دو شادي و ك تحر يعني است, ك تحر با متناسب  كه
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نÇاراحت و عÇزاداري و ركود بالعكس, است/ آن دروني جلوة هم يكي و بروني
از ولي است فردي لحاظ از بودن ناراحت و ركود ه البت سنخاند/ يك از هم بودن
عÇزاداري مÇيشود/ ك حرÇت مÇوجب باشد داشته هدف دو هر ا گر اجتماعي نظر
مقصد به آن با كه وسيلهاي يعني ميشود/ ك تحر موجب دارد, هدف كه همگاني
به رو كه است ص مشخ مسير ل او از ميرود/ خوب باشد داشته هدف ا گر ميرويم,

برود/ نميخواهد جا هيچ از باشد نداشته هدف وقتي ولي ميرود/ آن سوي
موافق اسالم با نرفته, بين از و مانده يادگار به كه مراسمي همه طريق اين به
و الت تحو همة با هم نوروز عيد است/ نداشته آن به كاري اسالم يعني است بوده
كÇار به تقويم در كه اصالحاتي و داده رخ تاريخ طي در كه اصالحاتي و تغييرات
ل او و كÇردند اصÇالح را تÇقويم ا گÇر است/ باقي خودش جاي به معذلك بردند,
آوردند/ طرف اين هم را نوروز عيد آوردند, طرفتر اين روز چند را فروردين
مÇنظور ايÇران, مÇيگوييم و ميگوييم كه مردم اين بود/ چسبيده مردم اين به اينها
اين در و سنت اين در كه است كساني بلكه است, جغرافيايي محدوده اين نهفقط
افغانستان در ميگيرند, نوروز عيد تاجيكستان در االÐن چنانكه ميكنند/ فكر خطه
مÇثل ديگÇر جÇاهاي بسÇياري در مÇيگيرند/ نÇوروز عيد سني هم و شيعه هم نيز,
يك جاللي تقويم اين اينكه براي است/ چنين هم, عراق و هندوستان پا كستان,
بعضي در كه شده موجب تاريخي اوضاع اينكه بود/ ملتها اين همة تقويم وقتي
بÇوده مÇلتها اين همة تاريخ اين واال است ديگري چيز شود, عوض Âفع جاها
م حرÇم سالش ل او قمري تاريخ دارد/ وجود سالي ل او يك تقويمي هر در است/
را م محر ل او روز ديدهام, را سوريه خودم من كه عربي كشورهاي از بعضي است/
تاريخ طي در هستيم/ قاÄل نوروز براي ما كه عظمتي اين به نه ه البت ميگيرند جشن
كÇنند, بÇيشتر را اخÇتالفات ميخواستند ÇÇ بيغرض يا غرض با يا ÇÇ كه قيني محق
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غالب نيست/ اينطور ولي ميگيرند/ جشن آنها هستيد عزادار شما چون ميگفتند:
بزرگواري صحابة و بزرگان اسالم تاريخ طي در ميگويند: آنها فقهاي و قين محق
مثل كردند فوت هم كساني حمزه, حضرت ياسر, ه, سمي مثل شدند, كشته كه بودند
كردند هم تجليل و شدند هم متأثر مسلمين و خديجه حضرت و ابوطالب حضرت

ميگيرند/ جشن را سال ل او نيز كشورها اين و نميدارند/ نگه عزا برايشان ولي
دو سال ت مد تمام در ولي نميگيريم عيد را قمري سال ل او ما هم, اسالم در
است/ اسالمي اعياد بزرگترين كه قربان عيد ديگري و فطر عيد يكي داريم: عيد
مهمترين كه چرا ميگيريم/ جشن خودمان براي هم را واليت عيد شيعيان ما ه البت
بÇراي بÇنابرايÇن مÇيباشد/ غÇدير عيد واقعة مانده باقي شيعيان براي كه خاطرهاي
عÇيد مÇثل و است مهم خيلي غدير عيد هستند, واليت مسأله به معتقد كه  كساني
پيغمبر نداريم/ اسالم در هم عزا ه البت نداريم/ اسالم در ديگري عيد ميباشد/ نوروز
خدا ياد به اندوه, در چه و شادي در چه باشيد; خدا ياد به ولي باشيد شاد فرمودند:
هÇم ايÇرانÇيها مÇيگيرند/ جشن سالشان ل او عنوان به را ژانويه مسيحيها باشيد/
مÇيگيرند/ جشن را سالشان ل او كه است سال هزار چند لذا و دارند را ي حق چنين
تÇقويم در اصÇالحاتي خواستند كه بار لين او چون بود/ متفاوت ابتدا در سال ل او
براي ماه دوازده و شد قاÄل ماه هر براي روز سي و آمد بابكان اردشير دهند, انجام

/3ì آية توبه, سورة /1

;1 اهللا اب Çت× ك âفي GرÖه ش ر ش ع اثÖن×ا اهللا دÖن ع ور Ôه الش ¸ دَّ ع نَّ ا آمده: هم مجيد درقرآن سال/ يك
كه ميبينيم هم اسالم از قبل است/ ماه دوازده سال يك در خدا نزد در ماهها عدد
ميشده, زياد و كم و ميكرده تغيير سالشان است; داشته ماه 12 سالشان ملل تمام
از روز 11 سال هر در ماه مجموع در و است بوده روز 30 يا روز 29 قمري ماههاي
شمسي سال از روز 11 بنابراين ميكند; حركت زودتر ستارهها و خورشيد حركت
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3ìë سÇال كÇه ميدانيم ولي كرد تقسيم روز 3ì0 به را سال اردشير ميماند/ عقب
كنار بگذارند اسم اينكه بدون را روز پنج اين ميماند/ روزي پنج يك و است/ روز
را خÇلقت و آفريد روز پنج در را مخلوقاتش هم خداوند چون گفتند: و  گذاشتند
روز جÇهت هÇر به آفريد, را بشر اينكه يا و كرد استراحت ششم روز و داد انجام
ششم روز و ميكرد كار خداوند روز پنج اين ميگرفتند/ عيد كه بود سال ل او ششم
اينها, امثال و خلقت مثل دارد ارتباط خداوند به كه مساÄلي اين ميكرد/ استراحت
ما فهم درجة به منتهي دارد/ تي واقعي است شده صادر الهي پيغمبران زبان از آنچه
را واقÇعيت از مقداري بشنويم, را واقعيت همة نداشتيم طاقت ما چون شده/ بيان
و يهود مذاهب در Gبعد و ميگيريم روز شش ما اينجا در كه هم عيد شايد  گفتند/
بÇه و ميكردند حساب روز 3ìë را سال تاريخ اين در آمد, هم اسالم و مسيحيت
عيد را روز 3ì0 قديم ياد به آمد اردشير كه بعد سال ميگفتند/ نوروز سالشان ل او
شد هموصل به اينها نوروزو تا دو يعني گرفتند عيد يك هم ëروز از بعد  گرفتندو
آنÇها ميزنند/ پل اصطالح به را التعطيلين بين كارمندان و ادارات االÐن اينكه مثل
از بعد نوروز عيد و اردشير از قبل نوروز عيد يعني خودشان فروردين ل او بين هم
ششم روز و ميگرفتند جشن روز ë ايام اين در دليل همين به و زدند پل اردشير
را بÇعدي و ميگفتند كوچك نوروز عيد را لي او عيد و ميرسيد اعال حد به جشن
محقق خودم من ه البت) بعضيها قول به كه ايام آن در وقت آن بزرگ/ نوروز عيد
بشناسيد را او خيليها شايد كه ÇÇ پارسازاد مرحوم قول به و نيستم) قسمت اين در
هÇم الوهÇيت و مÇعنوي جنبة كياني و پيشدادي پادشاهان تمام كه بودند معتقد ÇÇ
زدم, مثال و گفتم Âقب كه همانطوري بودند/ خلق هدايت به مأذون يعني داشتند
آن/ مصلح هم و بودند سنت حافظ هم اينها كه بنياسراÄيل سالطين از بسياري مثل
كÇردند, اصÇالح را آن ديگران يا او شد, پيدا ايراداتي تقويم در وقتي هم اردشير
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تقويم بود/ آن باني ام خي كه بود جاللي تقويم اصالح, آخرين شد/ اصالح چندين
داريم/ حاال ما كه است تقويمي همان جاللي

ارج بگذاريم, احترام بيشتر هرچه و مينهيم ارج را خاطرات اين ما بنابراين
حسÇين امÇام س مقد مقام به ارادت اظهار بيشتر هرچه ما ميشود/ بيشتر خودمان
خÇودمان ارزش مÇيشود معلوم باشيم, داشته ايشان به قلبي ارادت Hواقع و بكنيم
بÇريزيم/ اشك و كنيم گريه فقط كه نيست اين هم گذاشتن ارج ه البت است/ بيشتر
جÇمع را اشكشÇان و مÇيآورند شÇيشهاي كÇه هستند قشري آنقدر بعضيها حتي
اينها ريختهايم/ اشك قدر اين ما كه بگذارند خدا حساب به قيامت روز تا ميكنند
نصرني? ي ناصر Öن م Öل ه ميفرمايد: حضرت وقتي كه آنست قلبي ارادت ندارد, ارزش
شÇمشير كÇه نÇيست ايÇن دعÇوت قÇبول و فÇريادزدن اين ه البت لبيك/ بزنيم: فرياد
و نÇاصر باالترين خود زمان در اد سج حضرت برويم/ او راه در بايد نه, برداريم/
كنيم فكر ا گر خودمان نبردند/ بهشمشير دست ايام درآن بودندو حسين امام پيرو

چيست? حسين امام راه كه ميفهميم
ÂامÇك تÇفسير و تÇعبير اين برويم/ او راه در كه است اين حسين امام نصرت
و كÇرده صÇحبت باره اين در هم Âقب كه هست هم قرآن با منطبق و است درست
ون ي ار و× ح Öال ال ق× اهللا لي ا âاري نÖص× ا Öن م ميفرمايد: حواريون به خطاب عيسي(ع) كه  گفتيم

/1ê آية , صف سورة /1

âاري نÖص× ا Öن م) دهد ياري خدا سوي به مرا كه كيست كه فرمود عيسي ;1 اهللا Ôار نÖص× ا Ôن Öحن

يعني /( اهللا Ôار نÖص× ا Ôن Öحن) خداييم ياران ما گفتند: گفتند? جواب در چه حواريون ( ياهللا ل ا

هم ما , اهللا Ôار نÖص× ا Ôن Öحن بگوييم: ما كه است اين خداوند سوي به حسين امام همراهي
نميكند/ فرقي هستيم/ خدا ياران

بازشدن و خير و پربركت سال جديد, سال انشا¾اهللا ميكنم تكرار جهت هر به
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را مÇا دلهÇاي و چشمها واالبصار; القلوب مفتح يا االسباب, مسبب يا باشد/ گرهها تمام
انشا¾اهللا/ كند, باز هم از جديد سال اين در خداوند




