
 
 
 
 
 
 
 

نوآوریوعاشورا

 سهروردی یحيی جهانگيری

 زاده حسن باقی

آوردى و زبان زمان را به سترودن  درسالم بر تو، اى حسين!... تو تاريخ را به حرك  
تتاريخ را عاشتورا    ۀحظته لحظت  هاى زيباى ايثار و جهتاد و شتهاد  گشتودى. ل    حماسه

تاريخى. كربالى تو، مصاف  ۀها را كربال... تو كالس فشرد ساختى و جاى جاى سرزمين
 يييان سخن، پايان من اس . تو انتهتا طواف اس . پا ،بزرگ هستى اس  ۀمنظوم ، نيس 
 1ندارى...

ف  همته مستا   م  نگزيد؟ چرا ايتن اچرا سيد الشهدا در مدينه نماند؟ چرا در مكه اق
، به ديگر تعبيتر  زمين اسالميراز جنوب تا شمال س حرك  امام حسينپيمود؟ چرا؟ 

براي اين بود كه قيتام   2از نخستين پايتخ  اسالم، مدينه تا دومين پايتخ  اسالمي، كوفه
 ۀزيرا قرار است  ايتن قستم  برجستت     ،تاريخي او، محصور به جغرافياي خاصي نباشد

 ۀعمتل و هتم در حيطت    ۀيك راهنما باشد هم در عرصت تاريخ براي همه و براي هميشه 
 ة ن  لبستين مصتباح  لهتد. ل نتفين    »: فرمودنتد  ين جه  بود كه پيامبر اعظتم ا نظر. از
كشتي نجتا    [در عرصه عمل] چراغ هداي  و [نظر ۀدر عرص]يعني سيد الشهدا ؛  لنجاه
 3اس .

ي بلكه با كتارواني  آن حرر  اين مسير طوالني را پيمود آن هم نه به صور  انفراد
از زنان، دختران، جوانان، كودكان و... خواس  براي تاريخ بماند كه براي ساخ  تمتدن  

                                                      
 .شيرايخط خون. موسوى گرمارودى. با و. 1
حكوم  سراستر   تخ يكوفه پا شده اس .  مناً انيشهر كوفه ب يحرر  مهد تخ يپا ا ،يدر روا. 2

 آمد. يجهان اسالم تا آن زمان به حساب م تخ يپا نيبود كه دوم زين طال  يبن اب يعدل عل

 .ينيعقل در نهر  حس ييشكوفا ي،آمل ياهلل جوادةیعالمه آ ،برگرفته از مقدمه كتاب. 3
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رافيتاي  جغ ۀبايد حرك  كرد نه يك منطقه اسالمي بلكته همته. امتام هتر عصتر از همت      
ند خيزپا ه زو دارد نه فقط از مدينه يا كوفه. بعد همه بايد بياسالمي مطالبه حرك  و خ

بايد همته برخيزنتد دختتران     مدینةالنبیم تمدن ويران و نه فقط مردان. براي تدانه فقط پ
يتا در مكته نمانتد. او     مدينته و در آن حرتر   لذا جوانان هم، همه به سهم خود.  ،هم
 هاي ناب محمدي بدهد.   جا، بوي ارزو خواس  همه مي

امتام   ساخ  تمدن اسالمي در نهر  خميني نيز بسان نهر  حسيني، سرلوحه بود.
در همان اوايل نهر ، گستره انقالب استالمي را، نته در جغرافيتاي ايتران و      خميني
ف ايشان، اين انقالب يبلكه در نگاه شر ساخ . حدود نميجهان اسالم م ۀدر حيطحتي 

 فرمود: چنان كه مسترعفان جهان به پا خاسته اس . هم ۀبراي رهايي هم
گير اسالم زنده بشتود و پيتاده    احكام جهانمقصد اين اس  كه اسالم، احكام اسالم، »

   1«بشود و همه در رفاه باشند و همه آزاد باشند، همه مستقل باشند.
 ۀيندي اس  كته تتا تشتكيل تمتدن استالمي، رفتاه و آزادي همت       آانقالب اسالمي فر

، «حتدو  » ۀ:مسترعفان بايد در گسترو آن كوشتيد. ايشتان انقتالب را در سته مرحلت     
مرحله سومي كه انقالب پيش روي دارد، ايجاد  2.ودندب  كرده ترسيم «صدور»، و «ثبو »

توانتد   در راستتاي ايتن مرحلته متي     «صدور انقتالب »تمدن اسالمي اس  و طرح نظريه 
 تفسير گردد. ايجاد تمدن اسالمي، هدف غايي انقالب اسالمي اس .  

دانتش،   كيد بر ساخ  تمدن اسالمي براي اين بود كه در ستاح  تمتدن،  أاين همه ت
 آيد. گردد و نوآوري و شكوفايي پديد مي توليد مي

 سوی تمدن اسالمیه ب

شتد در تمتدن استالم، بتوعلي ستينا و       ها، علتم توليتد متي    اگر ديروز، در سايه تمدن
ها در دامن تمتدن يونتان،    كردند و ارسطو و افالطون ها رشد مي خوارزمي و عالمه حلي

شده اس . ديگر اين تمدن نيس  كته علتم    سعكوافراشتند، اينك اين معادله م سربر مي
آفريند. اگتر علتم تجربتي جديتد، نبتود       ها را مي سازد بلكه اين دانش اس  كه تمدن مي

                                                      
، تبيتان، دفتتر ششتم،      «صدور انقالب از ديدگاه امام خمينتى »،  مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى. 1

 .31، ص1374اول، تابستان 
 يبه بخش صدور انقالب، در كتاب مسجد مجتاز  يبه طور مستوف هينظر نيا شتريب ليو تفص ليتحل يبرا. 2
 .ديمراجعه فرمائ ابدي ينشر م يزوده امور مساجد، ب يها   دفتر مطالعا  و پ وهشكه به همّ سندهيز نوا
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علتم است  كته    كه  اينشد. به تعبير تافلر،  هرگز تمدن معاصر صنعتي غرب، آفريده نمي
 .فزايد زايد و مي ميقدر  

جهتاني گتردد و تنهتا     ۀتتاز عرصت   ه يكهرود ك تمدن غرب با پشتوانه علم سكوالر مي
دور نگته   ددر صتد  ،دانتد. از ايتن روي   تن را فرزندان اسالم متي ارقي  خود در اين مار

. فرزانگتان جهتان استالم، از ايتن هجتوم      ندا داشتن فرزندان اسالم از توليد علم اسالمي
 سخ  نگرانند.

اس . جهتان استالم    كه گفته شد، امروزه، معادله ساخ  تمدن، معلول دانش چنان هم
هاي ختود را بته فعتل برستاند. رهبتر       هاي خود بايد، ظرفي  مندي براي نشان دادن توان

افزاري و توليد علم اصترار   انقالب با در  اين بايسته، چند سالي اس  كه بر نهر  نرم
 1«ناپذير بودن تحوال  در جوامع بشتري  اجتناب»و بر  رور  نوآوري به خاطر  شتهدا
توان به جتايي رستيد...    نميي با توقف در گذشته و نفي نوآور»ند. و فرمودند: كيد دارأت

  ينوآوري، آزاد فكري و آزادانديشتي و متدير  ه بنابراين تنها راه صحي ، باز گذاشتن را
ي، بتر  يگذاري امستال بته ستال نتوآوري و شتكوفا      و با نام 2«.آفرين اس  اين راه تحول

 ايران معاصر صحه گذاشتند.  له در اين برهه از ئ رور  اين مس
هاي علتوم، جوانتان را بته     حوزه ۀهاي نوآوري در هم به جاس  مبلغين با بيان بايسته

گيتري از مكتت     پيمودن فرامين رهبري ترغي  دارند. اين مقالته بتر آن است  بتا بهتره     
 عاشورا، عوامل و موانع نوآوري و شكوفايي، را بازگو كند.  

نيازهتاي بشتر را    ۀگويي بته همت   كافي براي پاسخ و توانظرفي  اگر اجتهاد اسالمي، 
كه حتي  اسالمي علوم انسانياز قدر اين ظرفي  گسترده اس  كه برخي نه تنها  دارد. آن
 ۀشك پيتام استالم، بتراي همت     گويند. بي و... سخن مي اسالمي فيزيك اسالمي، از شيمي
چه كه تتا امتروز در    اس . آن ها مفيد و مطلوب ها تازه و مطبوع و براي همه انسان زمان
هتاي انديشتمندان بتوده كته در      سال اسالمي به ما به ميرا  رستيده، تتالو   1400طول 
چنان  اند  تا هم سمان تمدن اسالمي، درخشاندهآاي را بر  هاي مختلف علمي، ستاره حوزه

ن من و توس  براي پوياسازي اين تمدن! آيا وقت  آ  ۀاين ميرا  پويا بماند. اينك وظيف
علتوم، رويكترد وحيتاني را     ۀرا كشف كرده و در هم 3«بخش نانوشته وحي»نرسيده كه 

                                                      
 .سخنان رهبر معظم انقالب اسالمي در دومين روز از سفر به استان سمنان در جمع دانشگاهيان. 1
 همان.. 2
 اهلل العظمي جوادي آملي.ةیتعبيري از عالمه فرزانه حرر  آ. 3
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 «روايت  »كترد تتا    «درايت  »كته بايتد    مبني بر اين جاري سازيم. شايد بيان امام علي
مل كنيد أكه در بخش مروي و نوشته دين ت يعني بيش از آن ؛اي به اين بخش باشد اشاره

 هل  تكونو رل  هكونو  در »فرمايد:  مي يد. حرر  اميرآن انديشه ورز ۀدر بخش نانوشت
حتدي  تدريته خيتر متن  لت       »فرمايد:  نيز مي امام صادق 1«در ته قلي   لعلم كثير ل هفان رل 
علتيكم بالتدر ياال     » 2«حديثي را بداني بهتر اس  از هزار حديث كه رواي  كنتي. ؛ ترليه

 3. نه رواي ،بر شما باد به دراي ؛ بالرل ياال

 اعتماد به نفس

بتاور بته    ي، عتدم اعتمتاد بته نفتس است . تبعتاً      ييكي از موانتع نتوآوري و شتكوفا   
  سوم  ايران و يا جهان  ۀجامع  كه  مشكلي  هاي خويش، راز نوآوري اس . اولين مندي توان

  د بته اعتما  نيز قلمداد كرد، فقدان  مانع  ترين را بزرگ  آن  توانه و شايد ب  س ا  آن  مبتال به
 يزا آور و ابهت   انگيتز و اعجتاب   و حير   شتاب اس . رشد پر  نوآوري   ئو جر  نفس
  سوم  اس . جهان  ساخته  را مرعوب  ديگر جهان  جهان، سوي  سوي  در يك  و دانش  علم

ندارنتد    نتوآوري    ئندارند، جر  نفس  اعتماد به ايران، عمالً  و از جمله  و جنوب  و شرق
دوئل هتراس  اين كه خود را از انداختن در  امباد 4اس .  بسيار بزرگي  نظر آف   به  و اين

مد علم و دانش بوديم. مگر يادمتان رفتته است  كته     آكه روزي ما سر دهيم. غافل از اين
 5باشند. چنان از كت  مرجع در غرب مي ها هم ي و رازيزمهاي ابن سينا و خوار كتاب

 ، بايتد اتكتا بته ختدا   بتا  ده غمگين بود بلكه و عُ دهبايد به قل  عِندر مكت  عاشورا 
 هر روز كربال و هتر متاه محترم    ،هر روز عاشوراس  كه ا نه آن  بلند داش . مگر همّ
در تاريخ خالصه شتود بلكته روحتي بتود كته در كالبتد       كه . عاشورا موزه نيس  اس 

ن نفخته  قتدر ايت   نآ. ارمغان بخشدتا بدان پويش و جوشش را  هتاريخي شيعه دميده شد
چنتدين نهرت  انقتالب شتيعي را      61از محترم   ،مدتي كوتتاه از بعد حتي پا  بود كه 

نيتز   يعني انقتالب خمينتي   ؛ترين انقالب تاريخ ، بزرگنيز ده اخيرسو در خاستند.  پا هب

                                                      
 .5ح ،184، ص2  ،نوارألبحارا. 1
 .همان. 2
 . همان.3

، 26، فصلنامه كتاب نقتد، و رشاد كارهاي توليد انديشه، در مصاحبه با علي اكبر موانع نقد و نوآوري، راه. 4
 .259ص 

 ي.ريجهانگيحيي . 5
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 ههمت  آن جبستي  نيز، ع مقدسادر هش  سال دفه روحاني بود. خچنان ناشي از آن نف هم
صتدر   مگر بني ممكن بود. عاشورايي ۀتنها با دمش نفخ ،الصهم با آن همه اخ آن ،نيرو

چرا پيروزي حاصتل نشتد؟    باستان وام گرف ،ها را از اسامي ايران  اسم عمليا نبود كه 
است  و بتس. ذكتر     دهتد يتاد حستين    متي  حترار  چه به ايراني، حالو  و  زيرا آن

در كتربالي امتروزين،    دمتد. ايتن بتار    كالبد انسان مي ره دزچنان هواي تا هم سيدالشهدا
رفتن از آن، باز جوان ايرانتي را بته ستاخ  تمتدن جهتاني فراخوانتد.       گتوان با مدد  مي

جه  نبود كه نتامزد پيتروز    نامند. شايد بي ها مي امروز را دنياي بحران اراده يبرخي دنيا
: ين بتود انتخابا  آمريكا از اين اهرم در انتخابا  بهره برد. عنوان نماهنگ انتخاباتي او ا

عاشورا يتك دهته كارگتاه آمتوزو تقويت  اراده است . اراده بتر         1.«متواني ميآري ما »
 پيروزي، اراده بر نه گفتن بر دشمن!

و قاستم   اكبر حستين  علي ،فرزندان مسلمهر يك از گويي باز عاشورا اس  و 
هراستي   هي  يتك، . ولي اند صف كشيده در مصاف دشمني پر زرق و برق بن حسن
خوانتد از بترق    و ختود متي   نگتاه كترده   در چشمان حسينش . لختيدنده راه نمي به دل

حرتور استالم در   راه ه بت  چشم ،دوخته اس راه ه كه او چشم ب ساالر شهيدانچشمان 
ايتن مطالبته را انجتام    درنتگ   بتي و  راه تمدن اسالميه چشم ب ،تمام عرصه هستي اس 

 نشانند. مي حسين ۀو لبخند ر اي  و خرسندي را به رخسار دنده مي
. آن روز در جبهه آيد مي «ه  من ناصر»فرياد  ،آن گلوي بريدههنوز هم از يادمان باشد 

 نظامي امروز در جهاد فرهنگي و علمي. 
كه عمل به وظيفه و نتيجته  لكم بودن مهم نيس  ب ،فهمد ميجوان  س  كهدر عاشورا

پيتروزي دنيتا و    ،نتيجهدر و  عمل به وظيفه كردند ليمهم اس . عاشوراييان كم بودند و
ينتد حادثته كتربال را چيتزي جتز      آبر د. از اين روي حرر  زين رسيها  آن هعقبا ب

هنگامي كه  2مدي زيبا نبود.آ چه ديديم، جز پيش آن «   جميال ُيشما ر»شمارد.  زيبايي نمي
آيتا متا را    :فرمايد مي، شود كوفه مورد تهديد عبيداهلل واقع مي ۀدر داراالمار امام سجاد
 3ترساني و حال آن كه شهاد  كرام  ماس . از كشتن مي

                                                      
1 .Yes we Can. 

،  ثتار امتام خمينتي   تنظتيم و نشتر آ   ةموسس،  قيام عاشورا در كالم و پيام امام خميني،  امام خميني. 2
 .97ص، دفتر سوم ،دوم، 1373

فرهنگتي   ۀموسست ، فرهنتگ ستخنان امتام حستين    ، محمد دشتي« ابا القتل تهددنا فان كرامتنا الشهاده. »3
 .165ص  ،دوم، 1379، قم، تحقيقاتي اميرالمومنين
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 ها هستند  سپرها سينه
 شرابي نيس ، خوابي نيس 

 جنگيم و آبي نيس  كنار آب مي
 گيريم به پاس پاكي ايمان ز ناپاكان كافر، داد مي

 بار تمام دش  را يك
 گيريم به زير هيب  فرياد مي
 و پيروزي از آن ماس 

 ...، چه با ماندنچه با رفتن
استقام  علمي در مقابل دشمن، راز ماندگاري دنياي اسالم اس . بياييد دوبتاره ايتن   

اى بته   گونه كته دستتور يافتته    پس همان 1؛فَانْتَقِمْ كَمَا شممِراْلَ لَمَن تَابَ مَعَكَ» آيه را بخوانيم.
 همراه هر كه با تو توبه كرده ايستادگى كن!

 احساس نیاز

گتاه بته تكتاپو     وآوري و شكوفايي، عدم احساس نيتاز است . انستان آن   دومين مانع ن
استالم است . متا     ياز مشكال  دنيتا   ،كاذب  غناي  افتد كه احساس نياز كند احساس مي
كنتيم.   نيتاز نمتي    شتويم، احستاس   متي   اشباع  وارداتي  هاي از افكار، علوم و انديشه  چون
  دارد متا فنتاوري     ترورتي   گوينتد چته   مي خيز  نف   كشورهاي  بعري  در فناوري  گاهي
  هتا تلتف   كشتند و عمتر آن   متي   ها زحمت   و جديد وارد و يا ايجاد كنيم، غربي  پيشرفته
و   كنتيم  متي   جا و استفاده اين  آوريم ها را ما مي آن  و زحم   رنج  حاصل شود و نهايتاً مي
و   انستاني   علوم  هاي در حوزه  هك  كاذبي  اس . امني   شده  ذهن  تنبلي  حال ، موج   اين
  ما يتك   رقي ، به  خاطر از نداشتن  آسودگي  حال   و اين  اس   ظاهر شدن  در حال  ديني

خطتر    احستاس   اي، كته جامعته    اس . تا زماني  بار بوده زيان  خيلي  كه  اس   داده  آرامشي
 2نخواهد كرد.  و حركتي  نخورده  نكند، تكان

، احساس نياز جامعه به آن قيام بتود. در زيتار  اربعتين     امام رو خيكي از علل 
. «ه لضتالل  هل حيتر  هل بذل مهجته فيك، ليستنقذ عبتاد  متن  لجهالت   »خوانيم:  مى امام حسين
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خون قل  خود را در راه تو بذل كترد تتا بنتدگان  را از جهالت  و حيتر        حسين
ف كت بتروي ختود را بته    آتتي  گمراهى برهاند. چنان احساس نياز كرد كته نته جتان، ح   

 احستاس كترده  ياران عاشورايي او نيز  ۀكه همبلبه تنهايي  سينحگذاش . اين را نه 
 صتباب  » :بروي خود را فداي اين در  خود كردنتد آها هم افزون بر جان،  كه آن ندبود

  .1«سينب لبسين  لذين بذلو مهجهم دلن  ل
شناستايي كنتد. درد بشتر امتروز     كسي كه در مكت  عاشوراس  بايد نياز جامعته را  

پيچي به نيازهاي او بتدون وحتي، پاستخي درست       زيرا هر نسخه ،دوري از وحي اس 
 نخواهد بود. بشر دنبال علم ديني اس .

 علم دینی

چند علتم ستكوالر، بته بشتر      كه گفتيم بايد علوم را از غربال وحي گذراند. هر چنان
اخالق و دين، آرامتش  ه لوم و تكنولوژي بهمراهي اين ع آسايش به ارمغان آورد ولي بي

پديتد  ديتن،  و اختالق   ،صتل  منتد   غدغهالمللي د هزاران نهاد بينوجود نان زدود. آرا از 
چندين دين جديد در غرب و... همه نشان از بازگشت  بشتر بته ديتن و اختالق      آمدن 

جديتد،  زيرا نه دين مسيحي  و نه اديتان   ؛اس . اما باز بشر راه را تشخيص نداده اس 
د. ولي پيتام  نباش نيازهاي فردي و اجتماعي بشر ۀي همگو خد كه پاسرنداناين توانايي را 
هنوز طروا  و تازگي دارد. چرا كه او پيامبري اس  براي همته و   محمد بن عبداهلل
 براي هميشه.

كنتد. ايتن    حرور جوان ايراني در مراسم عاشتورايي، فرتاي ذهنتي او را دينتي متي     
ابتداع كنتد كته هتم      يتوليد كنتد، تكنولتوژي  ديني ه اين جوان دانشي شود ك موج  مي

آسايش بياورد و هم آرامش. افزون بتر ايتن حرتور در مجتالس حستيني، و بتازخواني       
ديني چون شري ، نهايت  غبتار    آموزد كه دانشمندان بي تراژدي عاشورا، اين جوان را مي

 ۀتوليتد علتم دينتي در همت    ساخ  تمدن اسالمي  ۀبر روي حقيق  خواهند كشيد. الزم
 شوند. ، در قام  اسالمي ظاهر ميششهروندان ۀشهر و هم ۀهمكه هاس . تمدني  عرصه

 انتظار فرج

است . از   شئون برخاسته از آيتين محمتدي   ۀدولتي اس  كه هم ،دول  مهدوي
شك آن انقالب بزرگ يك حادثه  همه ديني اس . بي ،معماري گرفته تا رفتار شهروندي
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يس . بلكه در روايا  آمده اس  كته بايتد بتراي تحقتق آن دولت  منتظتران       انفجاري ن
برخي روايتا ،  چرا كه در شهر.  يعني تالو براي تحقق آن آرمان ؛انتظار بكوشند. اساساً

اگر انتظار يك  اگر انتظار يك وظيفه و افرل اعمال اس ، و 1.اند دانسته «عمل»انتظار را 
اهبرد رو بته جلتو و پوياست . و اگتر فتر  نيازمنتد       بلكه يك ر ،رويكرد انفعالي نيس 

 نهاده شده اس . 2ايرانيان ۀسازي اس ، اين مهم در لسان روايا  بر عهد و مقدمه تمهيد
 منتظران مصل ، بايد مسل  به سالح اصالح جهاني باشند. اساساً

هتاي   گذار جمهتوري استالمي، نشتانه    امروز چشم جهان به ايران اسالمي اس . بنيان
 ديد:  قق اين پديده را نمايان ميتح
هاي   مل ري اس  كه توجه همهامروز قدر  ايراني و قدر  اسالم در ايران به طو»

، از ايتن  صتادر شتد   يتا ر دندر سرتاساسالم   عيف را به خودو معطوف كرده اس  و
ور استالم  ، نت فريقا و تا شوروي و همته جتا  آمريكا هستند و تا آهاي عزيزي كه در  سياه
 3«ده اس  و توجه مردم به اسالم شده اس .تابي

 براي تحقق، كامل اين آروزي امام راحل، بايد كوشيد.  

 اهمیت زمان

دعتاي  ايتن فتراز   بتر   شانيس اس  باري كه چشمان جواني كه با حسين بن علي
لم تخرجني لرشفتك بي ل لطفك لي ل  حسانك إلي فتي  » فرمايد: افتد كه مي او ميعرفه عارفانه 

هتا يكتي    يعنتي همته زمتان    ؛ايتن  4«لكنك  خرجتني للذ. نبق لي من  لهد....  ئمه  لكفردلله 
يكتي عمتر و يكتي هتم      :شتود  متي  هنيس . در روايا  هم هس  كه از پنج چيز پرسيد

چرا  ،داگانه آورده شده اس جطور ه كه جواني بخشي از عمر اس  ولي ب جواني. با اين
بايتد در دهته محترم جتواني عاشتورا       دارد. از عمر وي گي خاص خود را بخشكه اين 

 بداند كه چه بايد انجام دهد؟ سهم او در نوآوري چيس ؟
 رهاگذرد با ستاعاتي كته بتر جتوان ديگتر كشتو       حتي ساعاتي كه بر جوان ايراني مي

هاني بته  جس . چشم مابر عهده  ،تكليف تمهيد ظهورچرا كه  ،سان نيس  يك دگذر مي
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ه حاصل عمر فقيهي يگانه و خون جوانان برومند اس  كاس . حكومتي شده ا دوخته م
 بايد براي الگو شدن كارآمدي خود را به اثبا  برساند و اين در گرو نوآوري اس .

هاي دوخته شده به ايران، اقدام بته ستاخ  تمتدن     گويي به چشم ، پاسخظهورتمهيد 
صتد البتته   ست  و  ايراني مسلمان ا ۀاسالمي، همه در گرو علم ديني اس  و اين بر عهد

بتاب جهتاد اصتغر بستته     » :اين خود عاشورا و كرباليي ديگر اس . به قول شهيد آويني
يا ليتنا كنا معكتم فتافوف فتوف     » :يعني فرياد واقعي ؛و اين «باب جهاد اكبر كه باز اس  ،شد

 .«عظيما
يعني اي مستلمان!   ؛الگوسازي اس ، فوايد يادآوري و تجليل از عاشوراي حسينياز 
تتواني بتا دست  ختالي بتر       تو هم متي  تاريخ را دگرگون سازي. ۀتواني صفح هم مي تو

توان تحمل كرد ولتي يتوغ ذلت  را     عطش را مي تحريم معنا ندارد. استكبار غال  شوي
. اگر تو تمدن بسازي، فتردا در  ماس از آن آينده هرگز. صبر بايد كرد و تالو. چرا كه 

كشند. آري تنها تتو   هاي كوفه به ذل  مي در كوچه رادشمن خيزند كه  آن، افرادي بر مي
 برخيز!

زينت  و آبتروي متا     ۀماي؛ علينا رينا  لنا فينا ل   تكونو  كونو»فرمايد:  مي امام صادق
وري به سوي دشمناني كه آ آيا سزاس  دس  نياز علمي و فن 1«.باشيد نه مايه بدنامي ما

يزيتد بيعت    مثتل  مثل من با  :دا نفرمود كهكنند، دراز كنيم؟ مگر خون خ ما را تحقير مي
 رود. مرام يزيديان نمي ۀزير سلط ،كس در مرام من باشدهر يعني  ؛كند نمي

 به امید تمدن اسالمی تمهیدگر ظهور
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