
 
 
 
 
 
 

مقدمه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السالم عليک یا اباعبداهلل و علي االرواح التي حلت بفنائک
محرم بهار ايمان و عاطفه، كتاب شهاد  و ايثتار و خاستتگاه شتور و شتعور است ؛      

هتاي واليت  و عتز  و     ظلم  و حق بر باطل و نمايشگاه استوه بخش غلبۀ نور بر  پيام
چراغ هداي  بشتري  و راهنمتاي    پايداري و ايستادگي اس . در اين ماه امام حسين

دليري و آزادگتي از قامت  بلنتدو روييتد و عشتق از نتامش        ،رشد و شرف و فريل 
 سوزي و كفرستيزي به نامش آراسته شد. حرم  ياف  و منشور ستم

هايي شدند كه براي آزادي از يوغ  همه انسان ۀو ياران بزرگوارو اسو سينامام ح
زورمداران در انتظتار الگتويي بودنتد تتا روح حماسته را در كالبتد زمتان بدمنتد و راه         

بتر   رستگاري را نشان دهند و چنين شد كه در ماه محرم و روز عاشورا امام حستين 
« قرآن»و رمز ماندگاري « دين»و شاخصۀ « حريّ »و نماد  ايستادقلۀ شجاع  و شهام  

با « حسين»بشري  گش  و نام « سفينۀ نجا »و « مصباح هداي »و « سن  نبوي»و 
 تاريخ مظلومي  و مردانگي همۀ اقوام و ملل گره خورد.

بته ويت ه پرچمتدار نهرت       بي  پيتامبر  پيوند ناگسستني مردم ايران زمين با اهل
ختواهي و تجلتي      در طتول تتاريخ نمتود حقيقت     عاشورا و ياران باوفتاي آن حرتر  

 ي مردمتان ايتن ديتار است . معمتار بتزرگ انقتالب استالمي         يجتو  طلبي و حتق  فريل 
بخش خود را آغاز كرد و شتكوفۀ   با الهام از نهر  حسيني انقالب رهايي امام خميني

 22شتكف  و در   57انقالب اسالمي با هم  ستودني مردم بزرگ ايران در محرم ستال  
آموز رشد معنتوي و   همن به بار نشس  و پس از آن نيز همين فرهنگ عاشورايي درسب

در « يا حسين»حماسي رزمندگان هش  سال دفاع مقدس گش . تاريخ، ذكر مقدس 
رمتز  « يا حسين»هاي عمليا  را فراموو نكرده و نخواهد كرد و همين فرهنگ  ش 

اين انقالب در گذر از پتي  و ختم   و راز ماندگاري انقالب اسالمي و  امن حراس  از 
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روزها و وقايع سخ  و دشوار و نسخۀ استمرار اين حرك  بالنتدۀ تتاريخي بته شتمار     
 آيد. مي

حفظ و ترويج فرهنگ ناب حسيني، اين  ،ايم اكنون كه در آستانۀ ماه محرم قرار گرفته
ر ديگتر  آوريم و با بشري  را بر خود تكليفي الهي و ملي به شمار مي بخش نسخۀ نجا 

شتوي  و سپاريم و چون گذشته با شس  مي« يا حسين»خود را به زالل هميشه جاري 
شتك تتالو دشتمنان در     كنيم. بتي  ها را به سرچشمۀ معرف  دعو  مي جان خود، جان

تتاكنون بيهتوده بتوده و براستاس      طول ساليان دراز براي خاموو كردن نور حستين 
در  زيرا شتور و شتعوري كته حستين     وعدۀ قطعي خداي بزرگ بيهوده خواهد ماند،

ها افكنده اس  هرگز خاموو نخواهد شد.اما اين وعدۀ نوراني خداي متعال متانع از   دل
 گردد. انديشان نمي هاي دشمنان و كج افكني اداي تكليف مبلغان در برابر شبهه

هاي متحجتر   شك دفاع هوشمندانه از فرهنگ اصيل عاشورا در برابر هجوم جريان بي
عل رسالتي الهي اس  و در مسير ترويج و تعظيم و تبيين پيرايش فرهنگ عزاداري و منف

هتا در چهتارچوب اصتول و      تمن استتقبال از نتوآوري    حرر  اباعبداهلل الحسين
اي  هاي حسنۀ سلف بايد با هتر خرافته و بتدع  مقابلته     پاسداش  سيرۀ سازنده و سن 

 عالمانه داش .
ص  الهي ماه محرم بهره گرفتته و طتالب، فرتال و    هاي علميه، از فر امروز كه حوزه

هتاي تبليغتي، آموزشتي و تربيتتي ختويش را در شتهرها و        عالمان بزرگ ديتن فعاليت   
كننتد و  تمن زنتده     روستاها و مراكز تجمع مسلمين در داخل و خار  كشور آغاز متي 

بتان  داشتن ياد و خاطرۀ عاشورا با طرح مباحث اعتقتادي، اخالقتي و تتاريخي مخاط    نگه
سازند بايتد بتيش از    خود را با احكام الهي و وظايف سترگ سياسي و اجتماعي آشنا مي

گذشته به روشنگري مردم به وي ه قشر جوان اهتمام ورزيده و با استفاده از رهنمودهاي 
رهبر معظم انقتالب استالمي در موقعيت  حستاس كنتوني، نقتش ختود را در تقويت          

 تر از گذشته نمايند. آفريني پررنگ و آگاهيزدايي، اميدبخشي  ي، شبههردا دين
هتا، تقويت  و تحكتيم     بر كسي پوشيده نيس  كه هدف اصتلي در همتۀ ايتن تتالو    

صحي  زندگي فردي و اجتماعي  ۀهاي فكري و ترويج بينش توحيدي و تبيين شيو بنيان
زند و اين مهم جتز بتا    اس  كه در سراسر زندگي نوراني سيد و ساالر شهيدان مو  مي

هاي قرآنتي و حتديثي و بيتان     معاصر از زالل آموزه ۀزدۀ جامع يراب كردن جان عطشس
 گردد. محقق نمي معصومين ۀعملي ائم ۀسير
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معاون  فرهنگي و تبليغي دفتر تبليغا  اسالمي در دسترس گذاشتن محتواي مناس  
 شمارد و اميتدوار است  تتدوين ايتن كتتاب گتامي       خويش مي ۀها را وظيف در اين زمينه

 هرچند كوچك و ناقص در اين راستا باشد.
اسالم والمستلمين ر تا     دلسوزانۀ حررا  حجج هاي جا الزم اس  از تالو در اين

اسكندري معاون فرهنگي و تبليغي سابق دفتر تبليغا  اسالمي و علي ر ايي بيرجنتدي  
مجموعۀ  مدير محترم اين پروژه كه اين اثر را تدوين و به سامان رساندند، و همچنين از

اندركاران تهيه و تدوين و چاپ و نشر اين اثر ارزشمند بته   محققان، نويسندگان و دس 
اكبر حصتاري، ستيدجعفر برقعتي، حميتد ملكتي، حستين        اسالم آقايان: علي وي ه حجج

زاده كه كار نظار  بر مقاال  را بر عهده داشتند و نيز ويراستتار   حقيق  و حسن ابراهيم
الو امور اجرايي و پ وهشي آقايان: سيدحسين موسوي مجتاب،  محترم و همكاران پرت

 علي قنبري و ناصر احمدپور تشكر و قدرداني نمايم.
با تكميتل  )ها و پيشنهادهاي خويش  در پايان اميدوارم مبلّغان گرانقدر با انتقال ديدگاه

اي ما را مورد محب  قرار داده و زمينه را بتر  (نظرخواهي چاپ شده در آخر كتاب ۀبرگ
تر آن يتاري   توشه و نيز محتواي مناس  ره ۀارائه مجموع ۀتغيير و تحولي اساسي در شيو

رسانند. پيشاپيش از هرگونه نقص و كاستي عذرخواهي كترده و از ختداي منّتان بتراي     
كنم. و آخر دعوانا ان الحمدهلل  مبلغان گرامي توفيق و سالم  و سعاد  را آرزو مي ۀهم

 .رب العالمين
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