
، دانشجويي  ره      ، دي/ ادبي ، فرهنگي  ، شما  سالم بر حسينبها /  1386ماه  دوره جديد 

. از حسين عليه السالم مى توان دريا دريا سخن گفت كه گفته هاى پيشين ، قطره اى از اين اقيانوس بى پايـان اسـت   
در كالم حسين عليه السالم مى توان آسمان آسمان باورهاى مقدس يافت كه باورهاى امروز ما تنها بخـشى انـدك از        

اگـر  .  ي عبرت هاست و بهاى بصيرت هاى تاريخ سـاز   حسين بن على عليه السالم كشته.  ي باشكوه است آن بيكرانه
بهـا    چه اشك، نمود عشق و ارادت به واالترين آرمان آفرينش است؛ اما آنچه در ايـن وادى، چونـان گوهـري گـران          

 نمايان است، بلنداى بينش و بصيرت و معرفت به فرهنگ حسينى است؛ 
 .فرهنگى كه احياگر بشر امروز و فرداهاست 

 فرهنگ حسين، ترجمان فرهنگ محمدى و علوى است
 .گرفته است  »فساد«هر آنچه به خود رنگ  »اصالحِ«و 



و مسلمانان  .  ي فرهنگ اسالم ناب محمدي است         امروز جهان تشنه  
در يك تشكيالت بزرگ اسالمي رونق و زرق و برق كاخهاي سفيد و             

ي خويش را    امروزخميني آغوش و سينه    .  سرخ را از بين خواهند برد      
براي تيرهاي بال و حوادث سخت و برابر همه توپها وموشكهاي                   
دشمنان باز كرده است و همچون همه عاشقان شهادت ، براي درك                 

جنگ ما جنگ عقيده است ، و جغرافيا و           .  شهادت روزشماري مي كند 
و ما بايددر جنگ اعتقادي مان بسيج بزرگ سربازان           . مرز نمي شناسد

ان شاءاهللا ملت بزرگ ايران با         .  اسالم را در جهان به راه اندازيم          
پشتيباني مادي و معنوي خود از انقالب، سختيهاي جنگ را به                   

و چه شيريني    .  شيريني شكست دشمنان خدا در دنيا جبران مي كند           
باالتر از اينكه ملت بزرگ ايران مثل يك صاعقه بر سر امريكا فرود                 

چه شيريني باالتر از اينكه ملت ايران سقوط اركان و                .  آمده است 
كنگره هاي نظام ستمشاهي را نظاره كرده است و شيشه حيات امريكا         

و چه شيريني باالتر از اينكه مردم          .  را در اين كشور شكسته است       
و .  گرايي و التقاط را خشكانيده اند        عزيزمان ريشه هاي نفاق و ملي       

. شيريني تمام ناشدني آن را در جهان آخرت خواهند چشيد         ... شاء اان
نه تنها كساني كه تا مقام شهادت و جانبازي و حضوردر جبهه پيش                  

بار و با دعاي     رفته اند، بلكه آنهايي كه در پشت جبهه با نگاه محبت              
خيرخود جبهه را تقويت نموده اند از مقام عظيم مجاهدان و اجر بزرگ      

خوشا به حال وارثان      !  خوشا به حال مجاهدان     .  آنان بهره برده اند     
 ! عليه السالم -حسين 

اذناب امريكا بايد بدانند كه شهادت در راه خدا مسئله اي نيست كه                  
مقام .  بشود با پيروزي ياشكست در صحنه هاي نبرد مقايسه شود                
نبايد .  شهادت ، خود اوج بندگي و سير و سلوك در عالم معنويت است          

تمامي اينهاخياالت  .  شهادت را تا اين اندازه به سقوط بكشانيم كه بگوييم درعوض شهادت فرزندان اسالم تنها خرمشهر و يا شهرهاي ديگر آزاد شد                        
مليگراها تصور نمودند ماهدفمان پياده كردن اهداف بين الملل اسالمي در جهان فقر و گرسنگي                   .  ما هدفمان باالتر از آن است       . باطل مليگراهاست 

ما تصميم  .  ما بر سر شهر و مملكت با كسي دعوا نداريم              .  و تا مبارزه هست ، ما هستيم          .  ما مي گوييم تا شرك و كفر هست ، مبارزه هست               . است 
ام ، و اي نيروهاي      پس اي فرزندان ارتشي و سپاهي و بسيجي         .  را بر قلل رفيع كرامت وبزرگواري به اهتزاز درآوريم               »ال اله اال اهللا  «داريم پرچم 

تمامي   كه  مردمي ، هرگز از دست دادن موضعي را با تاثر و گرفتن مكاني را با غرور وشادي بيان نكنيد كه اينها در برابر هدف شما به قدري ناچيزند                             
 . دنيا در مقايسه باآخرت 

آورده   دستپدران و مادران و همسران و خويشاوندان شهدا، اسرا، مفقودين ، و معلولين ما توجه داشته باشند كه هيچ چيزي از آنچه فرزندان آنان به                         
. امروز روز هدايت نسلهاي آينده است         .پيروزي و شكست براي آنها فرقي ندارد        .  فرزندان شما در كنار پيامبر اكرم و ائمه اطهارند          .اند كم نشده است   

و فردا ان   .  و ديروز خدا آنگونه خواسته بود      .  امروز روزي است كه خدا اينگونه خواسته است           .  كمربندهاتان را ببنديد كه هيچ چيز تغيير نكرده است   
و ما تابع امر خداييم ؛ و به همين دليل طالب               .  ولي خواست خدا هر چه هست ما در مقابل آن خاضعيم                .  شاءاهللا روز پيروزي جنود حق خواهد بود        

البته براي اداي تكليف همه ما موظفيم كه كارها و مسائل مربوط به                 .  و تنها به همين دليل است كه زير بار ذلت و بندگي غيرخدا نمي رويم  . شهادتيم 
ما براي حفظ موجوديت اسالم درجهان       .  همه مي دانند كه ما شروع كننده جنگ نبوده ايم              .  خودمان را به بهترين وجه و با درايت و دقت انجام دهيم   

و اين ملت مظلوم ايران است كه همواره مورد حمله جهانخواران بوده است ؛ و استكبار از همه كمينگاههاي سياسي و                            .  تنها از خود دفاع كرده ايم         
. انقالب اسالمي ما تاكنون كمينگاه شيطان و دام صيادان را به ملتها نشان داده است                      .  نظامي و فرهنگي واقتصادي خود به ما حمله كرده است               

و حال  .م  دهيجهانخواران و سرمايه داران و وابستگان آنان توقع دارند كه ما شكسته شدن نونهاالن و به چاه افتادن مظلومان را نظاره كنيم و هشدار ن              
بيدار شويد و به اطراف خود       !  اي غفلت زدگان     !  آنكه اين وظيفه اوليه ما و انقالب اسالمي ماست كه در سراسر جهان صدا زنيم كه اي خواب رفتگان     

و نيز فرياد كشيم سريعا قيام كنيد كه جهان ايمن از صياد             ! برخيزيد كه اينجا جاي خواب نيست . نگاه كنيد كه در كنارالنه هاي گرگ منزل گرفته ايد
راستي اگر بسيج جهاني مسلمين تشكيل شده بود،          .  امريكا و شوروي در كمين نشسته اند، و تانابودي كاملتان از شما دست بر نخواهند داشت      ! نيست 

 داشت ؟ -صلي اهللا عليه و آله و سلم -كسي جرات اينهمه جسارت و شرارت را با فرزندان معنوي رسول اهللا 
■ 

 598الحرام و پذيرش قطعنامه ... پيام به مناسبت اولين سالگرد كشتار خونين حجاج بيت ا
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اي كه گـذشـتـه اسـت       ي زمان را پيموده است و چون نفحات حيات بخش روح القدس بر هر زمين مردهقرن هاست كه فرياد هل من ناصر سيد الشهدا پهنه«
 ». . . ي تاريخ، تو گويي روزي بيش نيست و آن روز عاشوراست آن را به حيات عشق بارور ساخته و اين چنين همه

□ 
كـنـان و     كرد، فـغـان  عجبم از كار دنيا كه عده اي چگونه عهدي را كه با فرزند رسول خدا بسته بودند شكستند و آنگاه كه كاروان اسيران از ميانشان عبور مي

 !كنندحيا مردمان، دست بيعت با يزيد مي دهند و آنگاه بر خاندانِ كرام، اظهار ترحم ميام كه چگونه است كه بيبا خود بارها گفته!  گريان بودند
و ايـن جـملـه را تـو          ) ي زبانشان استي دنيا هستند و دين بازيچه و لغلغهمردم، بنده( »الناس عبيد الدنيا و الدين لعب علي السنتهم«چه زيبا فرمود موال كه 

و در اين قيـام اسـت كـه هـمـه            »كل يوم عاشورا و كل ارض كربال«مگر نه اينكه . شوداند؛ كه امروز شامل ما نيز ميمپندار كه در سرزنش آن مردمان گفته
 ).مرا اميري نيست غير حسين( »ما لي امير غير حسين«خواهد كه چون مسلم بن عقيل بگويد شويم و مرد ميآزموده مي

ان لـقـتـل      «است كـه        »ناكاندوه«ي رسول رحمت گساري و دردمندي و گريه بر اباعبداهللا، جهان را فراگرفته؛ همان گونه كه دل مومنان به فرمودهغم
، اما بايد دانسـت آنـچـه      ) همانا براي شهادت حسين حرارتي در قلوب مومنان است كه تا ابد سرد نخواهد شد( »الحسين حراره في قلوب المومنين ال تبرد ابدا

چه بسيار مردماني كه خدمت آن امام همام رسـيـدنـد      .  خواهندخواهند بلكه پيرو ميكن نميمقصود است، نه گريه بر اين مصيبت است، كه اهل بيت تنها گريه
اند كه خداونـد تـمـام امـور          غافل از اينكه پيش كسي آمده.  ي نصيحتشان را گشودند و دلسوزي نمودند و او را به پرهيز از سفر به كوفه دعوت كردندو سفره

 . بندگانش را به دست او سپرده
 !نه
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ي 
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 كيست مرا ياري كند؟: را كه در تمام عالم پيچيده است »هل من ناصر ينصرني«شنويم نداي موال پيرو مي خواهد و ماييم كه نمي
 ). به جز زيبايي نديدم( »و ما رايت اال جميال«ي موالتي زينب ماتم حسين فقط ماتم مصائبي نيست كه بر آنها آمد كه به گفته

 .است غربتماتم اهل بيت، ماتم 
□ 
.  يا از آنجايي كه يكي بود و يكي بود و يكي    " يكي بود و يكي نبود؛ غير از خدا هيچ كس نبود"ي اين غصه از كجا آغاز كنم؟ از ابتدا كه قصه   . و هـنـوز     . 

 !!  هم يكي
ي لبيـك گـفـتـن و          وفايي است؛ قصهي بيقصه.  ي خيام و شام و خرابه هم نيستداستان امروز ما داستان كشتن و بردن و بر نيزه كردن نيست، حتي قصه

الزمان را مي آزارد همچنانكه هنـوز مـي آزارد و        ي تاريخ، قلب صاحبي درد است؛ دردي كه تا هميشهي مردي و نامردي است؛ قصهقصه!  برائت جستن است
يـحـبـهـم و       « ؟ همين است كه تا نيايند مردماني كـه  !شكنانيم و اينكه غربت مهدي اگر بيشتر از غربت حسين نباشد، كمتر نيستمگر نيست كه ما نيز بيعت

 . نيايد مردي ديگر از نسل حسين و مانند او) او آنها را دوست دارد و آنها هم او را دوست دارند( »يحبونه
سـاالري اسـت كـه         داستان قـافلـه  .  داستان كربال داستان همين امروز است. دشمن در درون و بيرون ماست و بي شناخت او انتظار پيروزي بيهوده است! آري

هايش را در برابر و مخالفت با حسين برپـا كـرد و        از آن مرد مسيحي كه ايمان آورد و در ركابش شهيد شد تا آن كسي كه  خيمه.  گزيندكاروانيان را خود برمي
 گزينند؟ي اقبال شهادت را در بركشيد و سوال اين است كه آيا مرا و تو را نيز برمياول همو پرنده

اند و هستند كه به نـام خـدا و بـه            ي تاريخ بودهروياني چون ايشان در همهي ما ظالم نه فقط يزيد و عبيد اهللا بن زياد و عمر بن سعد است كه سيهاما در قصه
 . . .     كام شيطان حكومت كرده اند، بلكه ظالم  

آه خدايا از كـدام درد          .  نالم كه چگونه حجاب چشم است تا نبيند نور حقايق را، همانگونه كه نديدند و نشنيدندبر نفس مي. اي كه چه مي گويمحتما دريافته
 . . . »فرزندم را چرا تنها گذاشتي؟«بنالم و با چه رويي مادرش را در صحراي محشر مالقات كنم وقتي كه بپرسد 

.  ي شيداييان عشق است و شيدايي را به هر كسي نمي بخشند، شيدايي حق، پاداش از خودگذشتگي است؛ اما خودپرستان مفتون شيطانـنـد  حسين سرسلسله«
  ». . . ي شيدايي كربالست اند و كعبهي شيداييشهدا كليدداران كعبه

 !گردانيم و در جستجوي راهيمو چقدر عجيب كه روي از عترت طاهره برمي! افتدشان پيش پايشان ميبرند ، سايهآنانكه فانوسشان را بر پشت مي !آري
 □ 

ديدي كه چگونه هنگـام وداع در آغـوش        اي كاش بودي و مي! واي. انگار كه غربت را خدا با اين خاندان آفريد. بگذار در اين داستان كمي هم از مسلم بگويم
شـد در ايـن        اي كـاش مـي       !  ديدي كه انگار تمام عالم در آن منعكس بوداي كاش لغزش مرواريد اشك بر محاسن مباركش را مي. گريستندموال با هم مي

 ! رساندم، آن زمان كه نمي توانست بند نگاهش را از بارگاه شاه جهان بگسلد، آه از جدايي و امان از غريبيداستان، بوي جدايي را نيز به مشامت مي
 . اي كاش بودي و مي ديدي

 ! خدا را شكر كه نبودي و نديدي! اما نه
 ؟ !كننده؟ آيا حتي يك نفر هم بر حرف خود نماندهزار بيعتي عظمتش بر او تنگ آمد و نپرس كه كجايند آن هجدهنديدي كه كوفه با همه

 !! )مي گفتند، تا همچون من از خودت شرمنده باشي »!آقا بيا! آقا بيا«حتما يكي از نامه هاي كوفيان را بخوان كه چگونه ! اشتباه نكن(
 . . .داستان كربال از يك سو داستان جفا و نامردي است اما از سوي ديگر داستان عشق بازي است و اتصال به معبود 

 . . .داستان اوج آدميت است آنگاه كه از حضيض ماديت برخاست 
 . . . و داستان آن خواهر تنهاتر از تنهاست 

□ 
 . . .انسان همواره ميزان و معيار خويش را از آرمانش كسب مي كند و آرمان ما كربالست «

هـا خـواهـد گـذشـت،        اند و ما نيز خواهيم مرد و بر مرگ ما نيز قرني آنان تا به امروز مردهي خاكي مي گذرد و همههزاران سال از آغاز حيات بشر بر اين كره
 »ميرند كه مردانه زيسته باشند؟داني تنها كساني مردانه ميمي! اند و تو اي عزيزكه مردانه مردهخوشا آنان

■ 
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تحريفات وقايع تاريخي ،جز آنكه هدفي خاص داشته باشد ، چيز ديـگـري را     
در طول تاريخ  همه پيامبران الهي داراي يك هدف بودند و آن      . بر نمي تابد

تـمـام   .  تغيير آهنگ زندگي بشري و برگرداندن آن به مسير اصلي خود اسـت 
زندگي بشر يك آهنگ درست بيشتر نداشته و آن هم آهـنـگ تـوحـيـد و           

تمام سعي و تالش انبيا و اوليا و اوصياي خداونـد  .  پرستش خداي متعال است
در اين جهت بوده است كه همه زندگي بشر بر محور حقايق قـدسـي و بـر         

حال در اين دنيا ، دسـتـگـاه    .  محور عبادت و بندگي خداي متعال شكل بگيرد
اي با خط و جريان متعالي سـازي زنـدگـي بشـري يـك             باطل در هر جبهه

 . درگيري تاريخي و مستمر و همه جانبه داشته است و دارد
همانطور كه گفته شد تحريف وقايع تاريخي نيز در بسياري موارد با مـنـظـور      
خاصي صورت مي گيرد و اين منظور آنگاه معلوم و روشن مي گردد كه تـاثـيـر    
. گذاري اين وقايع در سير حركت تاريخ و آينده بشـريـت مشـخـص گـردد          

تحريفاتي كه نسبت به دين و اين حقيقت قدسي به شكل مدرن اتفـاق افـتـاده    
براي اينكه زندگـي     -به خصوص در سر آغاز رنسانس  -و در گذشته هم بوده

بشر را زميني و خاكي كنند ، اين است كه دين را امري شخصـي و فـردي و     
مربوط به حوزه  خصوصي زندگي انسان تفسير كردند و اين خـود نـوعـي         

اين تحريفات كم كم يك تفسيرجديد از ديـن در قـالـب            . تحريف دين بود
روانشناسي دين منتهي شد كه دين را به عنوان امري زاييده مـاده تـفـسـيـر        

يا تفسيرهاي مختلفي كه كم كم دين را زائيدة واژگـونـگـي اوضـاع       .  نمودند
اقتصاد معرفي كردند، دين شد پديده اي كه ناشي از جهالت بشر است، نـاشـي   
از آشفتگي هاي رواني و اضطراب ها و ترس هاي درونـي بشـر در مـقـابـل           

اين نوع تحريفات كه ديـن را اول بـه        . خطرات طبيعي و امثال اين ها است
يك امر قدسي شخصي و بعد به يك امر خاكي تبديل كند، تـحـريـف هـاي       

 .در تاريخ چنين تحريف هايي سابقه ندارد. مدرن است
به عنوان مثال فرهنگ انتظار كه يكي از اثر گذارترين فـرهـنـگ هـا در             

شـده اسـت      فرهنگ اسالمي و ديگر اديان نيز  بوده است ، هميشه تالش مي
دانيم كه اين فرهنگ انتظار است كـه يـك       همه مي. به نحوي تحريف گردد

لذا سعي كردند در طول تـاريـخ آن را        .  روح اميدواري در بشر ايجاد مي كند
عصـر     مفهوم انتظار را اينطور تفسير كردند كـه پـديـده     .  دائما تحريف كنند

ظهور پديده اي است كه در آن يك جهش تاريخي اتفاق مـي افـتـد و ايـن          
جهش بوسيله فرد فوق العاده اي كه از نظر مذهب تشيع وجود مقـدس امـام     

است و ساير اديان هم به نحوي او را معرفـي كـرده انـد،      )  ارواحنا فداه(عصر 
اتفاق مي افتد كه در اين جهش تاريخي كلمه توحيد فراگير و جهانگيـر مـي     

بعد آمده اند تحريف كرده اند وگفته اند هيچ رسالتي بر عـهـده ي مـا         . شود
اين يك جهشي است كه در تاريخ بشر بر محور يك ابرمرد الـهـي و     .  نيست

ملكوتي، اتفاق مي افتد، ما هيچ رسالتي نداريم و بايد منتظر باشيـم و سـكـوت    
و  .اين يك نوع تحريف سنتي و بديهي است!!!.  كنيم ببينيم چه اتفاق ميافتد 

جامعه ي بشري به سمت يك نقطـه ي روشـنـي      :  در تفسير ديگر مي گويند 
اين حركت اوالً يك حركت تدريجي است و هيچ جهشي در   .  حركت مي كند

حركتي است كه خود انسان ها آن را مي سازنـد، ايـن طـور       آن نيست و ثانياً 
نيست كه يك انسان الهي و يك ولي الهي محور شكل گيري حادثه بـاشـد،     

يعني دقيقاً مفهوم انتظار را به يـك مـفـهـوم       .  اين هم يك نوع تحريف است

 تحريف مدرن عاشورا

 انديشه
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بعد هم آن چيزي را كه بناست تحقق پـيـدا     .  كامالً زميني و خاكي تبديل ميكند
نمايد در نهايت به گونه اي تفسير مي كند كه مثالً در يك نظام ليبرالي تطـبـيـق    

اما بايد دانست كـه ايـن نـوع            .  اين هم نوعي تحريف از انتظار است .مي كند
اش بيشتر و خطرناكتر است چراكه در واقـع      تحريف در دنياي معاصر اثر گزاري

مفهوم انتظار را در سكوالر تفسير كردن و پيوند بين اين مفهوم مقدس ديـنـي و     
به گونه اي كه اين انتظار يك جهش معـنـوي بـه      .  حيات سكوالر برقراركردن

تلقي انسان در اين فرهنـگ جـديـد از         .  سمت اصل ظهور ديگر ايجاد نمي كند
انتظار اين است كه جريان انتظار، همين شيب اصالحاتي است كه بـه سـمـت         

در واقع جامعة موعود انـبـيـا    .  دموكراسي در حال جريان است  مدرنيسم و ليبرال
 .همان جامعه ي ليبرال دموكراسي است

و چرا اگر مي خواهنـد تـحـريـفـي      !  چرا اصال بايد تحريف در دين بوجود بياورند؟
انـد؟ در چـنـد           را هدف قرار داده)  انتظار و واقعه عاشورا(بوجود  آورند اين دو جا 

وقت پيش كنفرانسي در اسراييل شكل گرفت براي بررسي عملكرد در بـرابـر        
اديان و بسياري مسائل ديگر كه در آن تنها راه مبارزه با اسالم را در دو چـيـز           
دانستند يكي خط سرخ كربال و ديگري خط سبز مهدويت و انتظار كـه ايـن دو        

كتاب پروتكل دانشمندان صهيون . اند هستند كه اسالم واقعي را پابرجا نگه داشته
انتشارات مسجد جمكران را براي مطالعه بيشتر در اين موضوع را پـيـشـنـهـاد        

البته همانند اين كنفرانس بسيار زياد شكل گرفته است و عالمـت ايـن     . كنم مي
است كه دشمن دقيقاً به اثر گذاري اين حادثه و فرهنگ سازي اين حادثه تـوجـه     
پيدا كرده و ديده اين از يك حادثة شخصي و قدسي تبديل شده بـه يـك حـادثـه       
اثرگذار در فرآيندهاي سياسي جهاني و امواجش جامعة جهاني را تحت تاثير قـرار  

يعني تـبـديـل    .  داده و به اصطالح جهاني سازي را با خطر جدي مواجه كرده است
خب بايد با اين چه كرد ؟ اين بسـيـار مـهـم          .  شده به رقيب جهاني سازي مادي

صد افسوس كه كنفرانس بين مسلمانان جهان براي مقابله با آن ،  بسـيـار   .  است
كم شكل گرفته است و از طرفي كمتر از خودمان نيز كسي  براي زنـدگـي در        

يـادمـان   .  اي مدون تهيه كرده اسـت   جهت هدف متعالي اسالم استراتژي و برنامه
 .بگذريم....! »دارد دير مي شود«نرود كه زمان در حال گذر است و 

يعني تحريـفـهـا از      .  نسبت به واقعه ي عاشورا هم دقيقاً همين اتفاق افتاده است
از قديم هم بعضي تحريف ها خرد انـد و بـعـضـي          .  قديم هم وجود داشته است
از جمله تحريفاتي كه اتفاق افتاده عده اي كه احيانـاً  .  تحريف ها بسيار اساسي اند

اند اين حقيقت قدسي و مـاورائـي را      دوست هم بوده اند، آن جايي كه مي خواسته
مثالً در قالب يك حماسه تحليل كنند گاهي دچار مبالغه شده اند، مبالـغـه هـاي      

اند باطن عظيم اين حادثه را تبيين بكنند، نـاچـار بـه       صوري، چون نمي توانسته
فرض كنيد تعداد لشكر را افزايش داده اند، زمان .  مبالغات صوري كشيده شده اند

ايـن قـبـيـل       .  حادثه ي عاشورا را افزايش داده اند و امثال اين گونه تحريف ها
اين تحريفات در جايگاه خود اهميت دارنـد    . مبالغات غلط است و نبايد اتفاق بيفتد

اما اين تحريفها درمقابل تحريفهاي بزرگ، تحريفهاي مهمي نيستند، تحريفـهـاي   
مهم، تحريفاتي هستند كه در طول تاريخ، براي فروكاستن از اثر بـخـشـي ايـن       

تحريف مدرني كه اخيراً دارد از عـاشـورا مـي شـود          . حادثه صورت گرفته است
اينست كه مي خواهند به قول خودشان عاشورا را در دوره گذار از ديـنـداري بـه      

يعني به نظرشان مي آيد جامعه جهاني دارد بـه سـمـت            !  سكوالر تفسير كنند
سكوالريسم حركت مي كند، حاال در اين حركت عمومي عاشورا را چگونه تفسير 
كنند كه هماهنگ با جامعه جهاني شده و بر سر راه سكوالريسم و مدرنيسم مـانـع   
تراشي نكند و با گذار به سكوالريسم بسازد؟ در نتيجه تحريفات مدرن ديـگـري     

 . افتد كه در اينجا به بررسي آن مي پردازيم نيز اتفاق مي
به نظر شما چگونه فرهنگ سازي حول عاشورا كنيم كه مزاحم جهانـي سـازي     

كاش برخي بـه جـاي   .  مدرنيسم و ليبرال دموكراسي نشود؟ واقعا به فكر نياز دارد

تكيه زدن بر جاهليت خود و دامنه زدن بر آن با داد و فريـاد و هـوچـي گـري و          
هاي كوركورانه و عموما از روي احساس و بدون مطالعه و انديشه ،    تصميم گيري

قدري به فكر خود و دين و كشور خود بودند و با مطالعه و تفكر و تـحـقـيـق بـه        
يك نمونه از اين تحريفات اين است كـه    .  تفكرات ديني خود عمق مي بخشيدند

شما بياييد اين حقيقت قدسي را كه يك اقدام ملكوتي و در عين حـال زمـيـنـي       
-است، يعني اثر گذار بر فرآيند جامعه جهاني است و دنبال اصالح جامعه اسـت    

اينها را بر محور مـفـاهـيـم مـدرن        » - خرجت لطلب االصالح في امه جدي «
يعني اصالحاتي را كه حضرت دنبال مي كردند ، همان مـفـاهـيـم       .  تفسير كنيد

 . اصالحاتي تلقي كنيم كه ليبرال دموكراسي پيشنهاد مي كند
در ليبرال دموكراسي  اصالح ساختار سياسي بر محور امانيستم و انسان محـوري  

 : است و داراي ويژگيهايي از قبيل 
فراگير است، شما ديده ايد اصالحاتي كه امروز دنبال مي كننـد و در جـامـعـه       )  1

جهاني دنبال توسعه جهاني هستند، اصالحاتي كه در مقياس جهاني تولـيـد مـي      
كنند، فراگير است و مي خواهند همه جامعه جهاني را دستخوش تغيير و تـحـول   

 . كنند
مـي  .  همه جانبه است، ناظر به نظام سياسي و فرهنگي يا اقتصادي نـيـسـت     )  2

خواهد همه ابعاد جامعه را دستخوش تحول هماهنگ كند، بقول خودشان توسعـه  
 . جامع

مي گويند مـي خـواهـنـد     . اصالحات را مي خواهند از اعماق جامعه ايجاد كنند) 3
عميق ترين اليه هاي فرهنگي جامعه را دستخوش تحول كنند كه شالـوده هـاي   

اين اصالحات عميق است، فراگيـر اسـت، هـمـه       .  اين بنا آنجا گذاشته مي شود
جانبه است، تاريخي است، توسعه جامعه پايدار است و بر يك محور واحـد اسـت،     

  .محور ليبرال دموكراسي
دنبال مـي كـردنـد      )  ارواح العالمين له الفدا(حال بايد ديد اصالحات سيد الشهدا 

 : اين اصالحات چند ويژگي داشته است . چگونه است
در كوفـه   61حضرت هرگز دنبال دولت مستعجل سال . اصالحي است تاريخي) 1

 . نبودند، دنبال يك حكومت تاريخي در مقياس جامعه جهاني بودند
ايشان نمي خواستند پايه هاي حكومـتـشـان را      .  بسيار عميق مي انديشيدند)  2

روي دوش انسانهايي بگذارند كه دنيا پرستند، انسانهاي دنياپرست تـحـمـل بـار       
اين حكومت پايه هايش بر قلوب انسانهايي هسـت كـه        . حكومت حق را ندارند

حضرت خوب مي فهميدند كه نقطه قرار حـكـومـت      .  خانة قلبشان مسجد است
.ديني ارواح انسانهاست و بايد اعماق روح انسانها را دستخوش تحـول كـنـيـم        

 . بنابراين حضرت نگاهشان به اعماق تاريخ است
مي خواهند از عمـيـق      ايشان. توجه به اعماق وجود انسانها و جامعه انسانيست)3

ترين اليه ها، نفسانيات انسان را تغيير دهند و خدا خواهي را در باطن انسان بـه    
يعني به جاي انسان مداري، انسان را خدا مدار كننـد؛  .  جاي خود خواهي بنشانند

حضرت مي خواهند مدار وجود .  نه اينكه به انسان خودمدار بگويند خدا را بپرست
مشـكـل اصـلـي        .انسان را تغيير دهند و تا اين تغيير نكند توحيد اقامه نمي شود

انبياء اين بود كه مي خواستند اين تحول از عميق ترين اليه هاي فطرت انسـان  
بنابراين اصالحات حضرت يـك    .  و وجود انسان اتفاق بيفتد و بعدها شكوفا شود

اين طور نيست كـه    . اصالحات همه جانبه، فراگير، تاريخي، عميق و اثرگذار بود
حضرت بگويند من مي خواهم انسانها را در درون شخصي خودشان متحول كنـم  

حضرت مي خواهنـد  .  اما در روابط اجتماعي شان بت بپرستند، نفس پرست باشند
هم مي خواهند اعماق وجود انسانها را تغيير دهند و هـم  .  ساختارها را به هم بزنند

همه ابعاد جامعه را با هم بر محور توحيد دگرگون كنند هم نـگـاهشـان نـگـاه           
عجله اي ندارند، يعني شالوده ها عصر ظهور را پايه گـذاري مـي        . تاريخي است

 . كنند

 انديشه
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همانگونه كه مالحظه كرديد اصالحات مد نظر حضرت از ريشه با اصـالحـات     
ليبرال دموكراسي متفاوت است و اصال پايه ديد حضرت خدا محوري است و نـه  
انسان محوري كه به نظر من اينها انسان محور هم نيستند كه هوس محـور و    

 .شهوت محورند
تحريف ديگري كه كردند اين بود كه مي گويند عاشورا را در گذار سكـوالريسـم   

مي گويند انـتـظـار    . تفسير كنيم،كما اين كه انتظار را عرض كردم مصادره كردند
يعني افق آينده روشن؛ طي يك اصالحات تدريجي خود بشر عقالنيتـش رشـد     
مي كند و به جامعه ليبرالي مي رسد، ليبراليسم جهاني شده و دموكراسي فراگير 
مي شود، اين تفسير از انتظار تحريف انتظار به نفع ليبرالـيـسـم و لـيـبـرال            

به جاي اين كه انسان را در فرآيند كلمه توحيد فعال كند ، در   .  دموكراسي است
عاشورا را هم مي خواهند دستخـوش هـمـيـن     .  فرآيند تمدن مادي فعال مي كند

گويند امام حسين قيام كرد چون حكومت يزيد مشروع نـبـود،     مي.  تحريف كنند
چرا؟ چون حكومتي مشروع است كه ناشي از رأي مردم باشد، چه امـام حسـيـن    

مردمي نبود مشروع نيست، اگر يزيـد مـردمـي    ) ع(اگر امام حسين ! باشد چه يزيد
مي !  بود مشروع است

گويد چون حكـومـت   
دموكراسـي نـبـود،       
سلطنت موروثي بـود،  
نه انتخابي كـه مـردم   
به پادشاه رأي دهـنـد؛   
امام با اين مبارزه مـي  

آيا واقعاً مـبـارزه   .  كرد
امام حسين با سلطنت 
بود؟ آيا مي خـواسـت   
ــه            سـلـطـنـت را ب
دموكراسـي تـبـديـل     
كند؟ اين بدترين نوع 

ايـن      .تحريف است
تحريف، تـحـريـف       

يـعـنـي    .  مدرن است
بـه     مفهوم عاشورا را

ــرال          مـفـهـوم لـيـب
دموكراسي مصـادره     

امـام حسـيـن    . كردن
براي اقامه كـلـمـه       

مي جنگيد  »توحيد«
؟ آيـا  »دموكراسي«يا 

ــدم           ــا ع يــك ج
مشروعيت يزيد را بـه  
اين بر مي گرداند كـه  
چون سلطنت موروثي 
ــون          ــا چ اســت ي
دمكراسي نيسـت؟ يـا   
مي گويند يزيد فاسق 
است، فاجـر اسـت،      
شارب الخمر اسـت،    
چنين اسـت، چـنـان    

حكومتش حكومت الهـي  .  مي گويند از محيط بندگي خدا خارج شده است. است
البته من نمي خواهم بگويم مردم نبايد حضور .  نيست، نه اينكه دمكراسي نيست

اتفاقا در حكومت الهي و سير به سمت سعادت مـهـم   .  داشته باشند اين غلط است
 .ترين نقش بر عهده مردم است

يك تحريف اين است كه روشـن اسـت        .  دو نمونه تحريف ديگر هم وجود دارد
دنياي كنوني دنيايي است كه همه فرهنگـهـا   .  كه ما االن در تعامل با دنيا هستيم

در .  ما چگونه بين فرهنگها و عاشورا تعامـل ايـجـاد كـنـيـم        . با هم تعامل دارند
دنياي گسترش ارتباطات كه دائماً هم در حال توسعه است ما هرگز نمي توانـيـم   

اما چگونه بين فرهنگ عاشورا و فرهنـگ  .  ارتباط فرهنگها و تعامل را قطع كنيم
سكوالر تعامل ايجاد كنيم؟ درست است كه فرهنگ سكوالر در دنيـاي مـعـاصـر     

چگونـه بـيـن ايـن دو             . يك واقعيت است، ولي عاشورا هم يك واقعيت است
به سه طريق مي توان بين اين دو واقعيـت تـعـامـل       .  واقعيت تعامل ايجاد كنيم

  :برقرار كرد
يك نوع تعامل اين است كه بگوييد در اين تعامل بياييد فرهنگ عاشـورا را بـا        
فرهنگ سكوالر آشـتـي   
دهيد يـعـنـي جـريـان         
سكوالريست جهانگـيـر   
شود و جريان عاشـورا در  

ايـن  .  آن منحل بشـود   
همان چيزي است كـه    
. غرب دنبال مي كـنـد     

غرب مي گويد فرهنـگ  
حاكم بر جـهـان بـايـد       
ــرال         ــب فـرهــنـگ لـي
دموكراسي و ارزشـهـاي   
غربي باشد كه سـردم دار  
اين نظـريـه در حـال         
حاضر در دنيا واشنگـتـن   

.اسـت  بـدتـريـن نـوع        
تحريف اين است كه مـا  
به اسم تـعـامـل بـيـن        
فرهنگ عـاشـورا بـه         
عنوان يك واقعـيـت و     
فرهنگ سـكـوالر بـه       
عنوان يـك واقـعـيـت       

مگر بـيـن   .  آشتي بدهيم
دنيا پـرسـتـي و خـدا          
پرستي آشتي برقرار مـي  

 شود؟
دوم اينكه دو جهـان را    
موازي تفسير كنـيـم و     
كاري به كار هـم ديـگـر    
نداشته باشيم، و بگوييـم  
يك فرهنگ عاشورا كـه  
طرفداران خـودش را       
دارد، يكي هم فرهـنـگ   
ليبرال دموكراسي، ايـن  

 انديشه



 1386ماه شماره ششم، دي

 9 ادبي فرهنگي دانشجويي 

چيزي نيست كه در دنياي ارتباطات تحمل بشود، شما هم بـگـويـيـد، دشـمـن         
داند در دنياي ارتباطات جهاني شدن جز بر محور يـك    تحمل نمي كند، چون مي

بقيه فرهنگ ها بايد خورده فرهنگ باشند، فرهنگ تـابـع   .  فرهنگ ممكن نيست
ايـن  .  دو تا فرهنگ، دو تا متغير از هم جدا كه با جهاني سازي نمي سـازد   . باشند

 .تخيل است
سومين تلقي اين است كه ما به دنبال جهاني سازي فرهنگ عـاشـورا، يـعـنـي        
فرهنگ عبادت، فرهنگ فداكاري براي گسترش كلمه توحيد باشيم، فـرهـنـگ    
فداكاري براي ارتقا وجدان اخالقي بشر و همه ساختارهاي زندگي بشر باشـيـم؛   

حتـي تـكـون      « .  به طوري كه همه زندگي بشر، آهنگ و بوي خدا داشته باشد
اين هم تحليـل سـوم      »اعمالي و اوالدي وردا واحدا و حالي في خدمتك سرمدا

اما چگونه در گذار به يك جامعه جهاني، بر محور فرهنـگ عـاشـورا بـا          . است
فرهنگ سكوالر تعامل كنيم كه فرهنگ سكوالر را در فرهنگ عاشورا مـنـحـل    

ديگر نمي شود بگوييد تحليل عاشورا در گذار به دنياي سكوالر؛ بلكه بايـد  .  كنيم
جهاني سـازي    .  بگوييم تحليل جريان سكوالريست در گذار به دنياي عاشورايي

البته در تعامل با فرهنگ هاي معاصر، تعامل بايـد بـه     .  بر محور فرهنگ عاشورا
گونه اي باشد كه شيب به سمت منحل شدن آن فرهنگ ها در فرهنگ اسـالم    

لذا دومين تحريف اين است كه وقتي مي خواهيم بيـن فـرهـنـگ        .داشته باشد
عاشورا و فرهنگ سكوالر تعامل برقرار كنيم روشهاي تغيير حسي، نظير قبـض  
و بسط و ساير گرايشهاي موجود در هرمنوتيك را در تفسير فرهـنـگ عـاشـورا       

يعنـي بـيـايـيـم      .  بياوريم و بر اساس روشهاي هرمنوتيكي عاشورا را تفسير كنيم
اما تفسير سـوم،     .عاشورا را در تعامل با فرهنگ دنيا پرستي و مادي تفسير كنيم

بله، عميق ترين اليه عاشـورا، اليـه   .  تفسير عرفاني نمودن از حادثه عاشورا است
عرفاني و اليه عبوديت و فداكاري حضرت سيد الشهدا به حضرت حـق اسـت؛     

اما اين حادثه عرفاني از يك زاويه ديگـر يـك اقـدام         . همه اينها صحيح هست

مي خواهد كل امت را در تاريخ اصـالح كـنـد    .  اصالحي و اثر گذار بر تاريخ است
لذا مي آيند و مي گويند اين درگيري بـيـن بـنـي          .  »لطلب اصالح في امت«

هاشم و بني اميه است ودوره اش گذشته، عاشورا را كنار بگذاريد اين چـه نـوع     
اثر گذاري يك حادثه اي كه محور كلمة توحيد در عالم اسـت و    .  تفسيري است

است، اين را تبديل كنيـم بـه    » يا لثارات الحسين  «شعار پرچمداران امام زمان 
ايـن تـحـريـف       . يك حادثه محدود كه مال دورة بني اميه است و تمام شده است

عاشوراست، محدود كردن دامنه اثر گذاري عاشورا از نظر تاريـخـي اسـت، در         
 . حاليكه اين حادثه، حادثه اي تاريخ ساز است

سعي در خاموش كردن چـراغ    ...  ها ، رضاخان ها و چه بسيار افراد امثال متوكل
روي سخـنـم بـا      .  عاشورا كردند اما افسوس كه ندانستند اين نور، خدايي است

كساني است كه اين تحريفات را وارد مي كنند ، شما مي خواهيـد ايـن كـانـون       
عبادت، يكي از اصلي ترين بندگي هاي خدا و عميق ترين عبادتهاي تاريخـي را    
تفسير مادي كنيد و بگوئيد سيدالشّهدا براي نفسانيات مي جنگيد، مي جنگـيـد   

خواست نفـس پـرسـتـي را         اقامه بشود، مي) به معناي غربي آن(كه دموكراسي 
؟و در آخر سخني با شما دوستانِ عزيز ، بياييد سعـي كـنـيـم تـا بـا            !مدرن كند

هاي ديني و علمي و عقلـي راه خـود را         مطالعه و تحقيق و عميق كردن انديشه
هاي متعدد و حركت بـه سـمـت جـامـعـه              در شناخت مفاهيم مختلف و توطئه

 . مهدوي همورا كنيم
 باش تا صبح دولتش بدمد

 كاين هنوز از نتايج سحر است
■ 

 انديشه
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رود خوني كه از شهيدان كربال بر صحراي طف جاري شد، فرات حقيقتي گشت كه جـرعـه   
ـيـراب     نوشان عزت و آزادگي را از هر مذهب و مسلك و هر دين و آيين، به قدر تشنگـي س

ـبـز بـر او         در اين مسير از نخستين مسيحي حق.  كرد جويي كه روياروي يزيد در كاخ س
و »  جرج جـرداق   « ، »جرجي زيدان«شوريد تا در عصر ما، كم نيستند مسيحياني چون 

ـاك      «دهها مسيحي حق جوي ديگر كه حقيقت ناب همه اديان راستين را در  ـيـت پ اهل ب
 .يافته اند و در اين باره آثاري پديد آورده اند» صحراي خونين كربال«و در » )ع(محراب شهادت علي«، در »)ص(پيامبر

ـايـق    )  ع(، آن مسيحي عاشقي است كه سال هاي بسيار از دوران جواني خود را صرف تحقيق و بررسي پيرامون زندگي و قيام امام حسين»آنتوان بارا« كرده است تا حـق
ـتـلـف      . بيان كند) ع(مربوط به اين شخصيت عظيم تاريخ را از زاويه نگاه خود و از زبان انجيل و پيامبر الهي، عيسي او پس از ساليان بسيار پژوهش و مطالعه در منابـع مـخ

ـام        -وي در اين پژوهش تطبيقي.  تاريخ اسالم، دست به نگارش كتابي زده است كه در نوع خود و از زبان يك مسيحي بي نظير است ـيـن در انـديشـه         « به ن حس
ـا             -» مسيحيت ـيـسـي از ديـدگ ه كه رويكردي تحقيقي، ادبي و عاطفي دارد، با استفاده از نظريات اسالم و مسيحيت و بامهارتي ستودني، زندگي و شهادت حضرت ع

در اين تحليل ها نكات جالب و بديعي به چشم مي خورد كه براي هر مسلمان منصفـي  .  از ديدگاه اسالم را مقايسه كرده است)  ع(مسيحيت و زندگي و شهادت امام حسين
 .شگفت انگيز و خواندني است

19اولين بار در سال » حسين در انديشه مسيحيت«كتاب  7 ـادي      8 ـات زي به رشته تحرير درآمد اما نويسنده از آن تاريخ به بعد و در اثر مطالعات بيشتر، اضافات و ملحق
ـاسـي ارشـد و         5زبان ترجمه شده و در  17به آن افزود و چاپ چهارم آن را در سال گذشته منتشر كرد، اين كتاب تاكنون به  دانشگاه نيز براي دوره هاي تكميلي كارشن

 .دكتري مورد تأييد قرار گرفته است و قرار است 
1آنتوان بارا كه سوري االصل و ساكن كويت است خود نويسنده اي توانا و اديبي باذوق است و عالوه بر كتاب فوق  جلد كتاب ديگر نيز به رشته تحـريـر درآورده كـه        5

ـال         .  وي همچنين روزنامه نگاري است حرفه .  بيشتر آنها در حوزه ادبيات و رمان و داستان مي باشد او در مجالت و روزنامه هاي معروف و مختلف فعاليت داشتـه و در ح
 .حاضر سردبير هفته نامه شبكه الحوادث كويت است

■ 

 اشاره

 گفتگو

 گفتگو با آنتوان بارا ●
 ي مسيحي نويسنده

 ي مسيحيت درانديشه السالم عليهحسين
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خـصـوص      )  ص(درباره نحوه آشنايي تان با اهل بيت پيامبر ◄ و ـب
ه   .  برايمان صحبت كنيد) ع(امام حسين اين آشنائي از كجا و چگـوـن

د         ـي فــت ـي شروع شد و اساساً چه اتفاقي افتاد تا شما به اين فكر ـب
 كتاب بنويسيد؟) ع(درباره امام حسين

اتفاقي بود :بارا آنچه درباره واقعه كربال خوانده و شنيده بوديـم بسـيـار      ...  كامالً 
زماني كه خيلي جوان بودم و در مطبوعات كويت مشـغـول     .  اندك و مختصر بود

بكار شدم روزي به اتفاق يكي از دوستان خدمت مرحوم آيت اهللا سـيـد مـحـمـد        
شيرازي رسيدم و او از من پرسيد آيا از كربال چيزي مي داني؟ گفتم هـمـيـن را      

آيا بـا ابـعـاد ايـن       :  گفت. رخ داده است) ع(مي دانم كه جنگي ميان يزيد و حسين
او چند كتاب از جمله كتاب مقتل الحسين مقرم را .  جنگ آشنا هستي؟ گفتم خير

من وقتي آن مقتل را شروع به مطالعـه كـردم نـكـاتـي در           . به من داد تا بخوانم
 .پس از يك ماه خدمت آقاي شيرازي رسيدم. حاشيه آن نوشتم

. او پرسيد كتاب را خواندي؟ گفتم بله و در حواشي آن نكاتي را يادداشت كرده ام  
من به خـدمـت   .  شش ماه بعد، ايشان خواستند كه آن حواشي و يادداشتها را ببيند

ايشان دادم و او گفت اين نكات و يادداشتها، ارزش آن را دارد كه به صورت يـك    
كتاب درآيد، چون در آنها نكاتي غير از آنچه مسلمانان شيعه و سني نوشـتـه انـد      

زيرا اين نكات توسط يك مستشرق ناآگاه از تقدس شخصيـت مـورد     .  وجود دارد
نظر كه تاريخ را فقط از ديدگاه مادي بررسي مي كند و از جنبه معنـوي آن غـافـل    

شما به عنوان يك مسيحي عرب كه در بطـن تـمـدن    .  مي شود نوشته نشده است
: اسالمي زندگي مي كنيد، آنچه را نوشته ايد متفاوت مي بينم من به ايشان گفتـم 

من سن و سالي ندارم كه بخواهم اين ايده هاي فكري را جمع آوري و نـگـارش     
) ع( او گفت تو كار را شروع كن خدا به بركت حسـيـن    .  كنم و كار دشواري است

و من عمالً كار را شروع كردم اما هر بار كه دست بـه قـلـم مـي       .  كمكت مي كند
بردم سختي كار را بيشتر حس مي كردم، چون كاري بود كه باعث مي شد عـده    

بخصوص آنكه كثرت منابع .  اي راضي شوند و گروهي ديگر ناخرسند گردند
و شروحات و جزئيات متناقض تاريخي، طـوري  
بود كه احساس مي كردم دارم در ميدان مـيـن   
قدم مي گذارم و در عرصه اي وارد مـي شـوم     
كه اختالفات عقيدتي و مذهبي، سـابـقـه اي      
ديرينه از روز سقيفه تا روز واقعه كربال دارد و      

در اين بين عده اي طرفـدار و عـده اي           
 .مخالف آن هستند

بطور مثال برخي همچون ابـن قـيـم      
جوزي مي گويد بزرگترين اشتبـاه، قـيـام      

حسين بود در حالي كه ديگر مورخان حـركـت   
از اين .  حسين را حركتي عقيدتي برمي شمارند

رو من به اهميت پرداختن به اين مـوضـوع از     
نگاه يك مسيحي عرب پـي بـردم زيـرا نـه          
مسلمان بودم تا تحت تاثير عاطفي واقعه قـرار    

گيرم و نه يك مستشرق كه به روحانيت و معنويت حادثه تـوجـه نـدارد و         
من براي نگارش كتاب به صدها منـبـع   . فقط جنبه مادي موضوع را مورد نظر دارد

و مصدر مراجعه كردم و مدتها به مطالعه و پژوهش پرداختم و هربار كه دسـت بـه     
قلم مي بردم دچار تاثر مي شدم و بارها نوشته هايم را تجديد مي كردم تا ايـنـكـه      

سال تحـقـيـق كـار       5وقتي پس از . متن مورد نظر را به رشته تحرير درمي آوردم
نگارش را شروع كردم با خود مي گفتم بايد آن را تكميل نمايـم و احسـاس مـي      

سـال از    32كردم نيرويي نامريي مرا به اين كار ترغيب مي كند و اكنون پـس از  

نگارش كتاب، علي رغم تجربه مطبوعاتي و تجربياتم در زمينه نگارش و تـالـيـف    
كتاب، حس مي كنم ديگر قادر نيستم كتابي همچون اين كتاب تاليـف كـنـم و      

كتاب ديگرم است و همواره مايه مباهات مـن تـا        15اين كتاب چيزي غير از آن 
زيرا تاثير و واكنش زيبا و مثبتي در پي داشت و اين اقـدام،    .  ابد بوده و خواهد بود

تاملي عقالني در مساله كربال بود و بنظرم مي رسد توانسته ام در زمـيـنـه ارائـه       
 .تحليل و ديدگاه جديد، حق مطلب را ادا كنم

 
ت   « صحبت از كتاب  ◄   حــي . كـرديـد  »  حسين در انديشه مسـي

 .مايليم درباره ويژگي هاي اين كتاب برايمان صحبت كنيد
ويژگي اين كتاب در اين خالصه مي شود كه شيوه و طرز نگاه آن مـتـفـاوت     : بارا

از آن چيزي است كه تاكنون توسط مسلمانان و مستشرقان نوشته و پـرداخـتـه      
 .بسياري اذعان داشتند كه اين كتاب بي طرفانه نوشته شده است. شده است

از ويژگي هاي مهم كتاب اين است كه من در آن به مقايسه شخصيت حسيـن و    
عيسي بن مريم عليهماالسالم و نظرات، مواضع، اقدامات، سخنان و كـيـفـيـت       
شهادت آن دو بزرگوار و نحوه استقبال بي محابا از مرگ در راه عقيده پرداخته ام   

بر طبق عقيده مسيحيان، حضرت عيسي مصلوب و شهيد شده است كه البتـه    -
من شباهت فراواني ميـان شـخـصـيـت       -اين نظر با ديدگاه قرآني ما انطباق ندارد

 . و شخصيت عيسي به عنوان يك شهيد و نه يك پيامبر، يافتم) ع(حسين
تحقـيـق زيـاد      ) ع(من در انجيل و كتابهاي ديگر مربوط به زندگي و مقتل حسين

كردم و دريافتم تشابه بسيار زياد و باورنكردني در رفتارها و اقدامات و سخـنـان و     
وجود دارد كـه       ) ع(نحوه ابراز عقيده و كيفيت حفظ عقيده ميان عيسي و حسين

چيز جديدي بشمار مي رفت من اين موضوع را به تفصيل تحليل كردم كـه آن       
دو عزيز چرا با ميل و خواست خود مرگ را پذيرا شدند و بخصوص حسين شهيـد 

در شرايطي كه زمينه رسيدن به مال و منال و پست و مقام دنـيـوي فـراهـم       )  ع(
بود و او اگر اندكي از خود انعطاف نشان مي داد و خواسته معاويه و يـزيـد را     
اجابت مي كرد، مي توانست جـان خـود را از        

: امـا او بـراسـاس آيـه      .  كشته شدن نجات دهد
انفروا خفافا و ثقاال وجاهدوا بـامـوالـكـم و          « 

همگي به سوي مـيـدان   ( انفسكم في سبيل اهللا 
حركت كنيد، سبكبار باشيد يا سنگين بـار  )  جهاد

و با اموال و جانهاي خود در راه خدا جـهـاد     
، به حركت شگفـتـي   ) 41/توبه(» كنيد

او به هيچ يك از امتيـازات  . دست يازيد
و تطميع ها توجه نـكـرد حـال آنـكـه              
دنياپرستي و حب مال و جاه و مقام هـمـه جـا         

او همه اينها را ترك كـرد و رو بـه   .  بيداد مي كرد
شهادت گذارد و خاندان و عتـرت را بـه سـوي      
شهادت برد در حالي كه مي دانست همه ايـنـهـا    

 .در راه عقيده است
 

 جريان محاكمه و ممنوعيت كتاب چه بود؟◄ 
من در كتاب، عبارتـي را در مـورد           .  مساله محاكمه، مساله اي عجيب بود :بارا

حاكميت عثمان بر واليات اسالمي و نحوه مديريت او و شورش مردم عليه او بـه    
(1986نقل از معتبرترين منابع موجود در كتابخانه هاي كويت آوردم اما در سال   

احضاريه اي از طرف دادگاه كويت برايم آمد مبني بر اينـكـه شـمـا       )  شمسي 65
مـن بـراي     .  درباره عثمان عبارتي را از خود ساخته و پرداخته و در كتاب آورده ايد

 گفتگو

من در انجيل و كتابهاي ديگر مربوط به زندگي و مقتل حسين 
تحقيق زياد كردم و دريافتم تشابه بسيار زياد و باورنكردني در 

ابراز عقيده   رفتارها و اقدامات و سخنان و نحوه 
و كيفيت حفظ عقيده ميان عيسي و حسين وجود دارد كه چيز 

 . جديدي بشمار مي رفت
ا  من اين موضوع را به تفصيل تحليل كردم كه آن دو عزيز چر
ا شدند و بخصوص حسين  با ميل و خواست خود مرگ را پذير

در شرايطي كه زمينه رسيدن به مال و منال و پست و ) ع(شهيد
انعطاف نشان  گر اندكي از خود  فراهم بود و او ا مقام دنيوي 

توانست داد و خواسته معاويه و يزيد را اجابت مي كرد، ميمي
نجات دهد  . جان خود را از كشته شدن 

■ 
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اثبات نادرستي ادعاي آنان، دهها منبع و كتاب را كه اين عبارت در آنها ذكـر شـده     
بود ارائه دادم و گفتم آنچه ذكر كرده ام مساله بسيار روشن و علنـي اسـت حـتـي       
جالب تر اينكه من تعابير تندتر از آنچه را در كتاب خود نقل كرده بودم در مـجلـه     
العربي متعلق به وزارت تبليغات كويت ديدم كه با همان مضمـون و بـا لـحـنـي           

ولي با اين همه اين استداللها چـون قصـدشـان    . شديدتر در مورد عثمان نوشته بود
دينـاري  50اين بود كه به هر قيمتي از انتشار كتاب جلوگيري كنند، لذا جريمه اي 

من تمام داليـل    . وضع كردند و حكم به ممنوعيت انتشار و نيز مصادره كتاب دادند
صفحه مي شد به دادگاه تجديد نظـر هـم     150تاريخي و اسناد موجود را كه بالغ بر 

كـه    -ارائه دادم ولي قاضي تجديد نظر حتي زحمت باز كردن آن اسناد و منابـع را   
به خود نداد و چشم بسته حكم دادگاه بدوي را تـايـيـد      -از كتابهاي اهل سنت بود

غرض ورزي او كامال براي من ثابت بودو مي دانستم كه او با سـلـفـي هـا          .  كرد
 . پيوندي دارد

من بعدها پي بردم كه هرچه مربوط به شيعه است مورد محاكمه قرار مي گيـرد تـا     
در ليسـت  )  ش 65(باالخره كتاب من در سال . بنحوي از انتشار آن جلوگيري شود

 . سياه قرار گرفت و ممنوع گرديد
من هم تصميم گرفتم كه از چاپ مجدد كتاب خودداري كنـم و از آن تـاريـخ بـه       

سال به بازنگري و ويرايش و افزودن اضافات ديـگـر    20مدت 
سال اخير فقط به امـور صـفـحـه      2به طوري كه در . پرداختم

آرايي و چاپ و حروفچيني آن مشغول شدم تا چاپ جديـد از    
ــد                             ــاش ــراد ب ــص و اي ــق ــي ن ــر ب ــظ ــر ن  . ه

ماه از انتشار كتاب، يكي از افراطيون سلفي، كتابي با نـام   3از 
وي از پـيـروان   . در رد كتاب من نوشت» يزيد اميرالمومنين«

فرقه ضاله اي بود كه با امكانات فراوان در جهت تشويـش و    
او بـراي  .  گمراهي افكار ناب اسالمي و شيعي تالش مي كند

چاپ كتابش به همان چاپخانه اي مراجعه كـرد كـه كـتـاب       
مسئول چاپخانه براي خـالص شـدن   . حسين در آن چاپ شد

از شر او گفت بايد كتابت اجازه نشر داشته باشد و از اين كـار    
پس از گذشت يك سال متوجـه شـديـم كـه آن          . سر باز زد

اين كتاب سراسر ناسـزا  .  كتاب در عربستان منتشر شده است
بود كه با تاثيرپذيري از افكار ابن جوزي )  ع(و افترا به حسين 
 . نگاشته شده بود

غير از آن كتاب هاي ديگري هم منتشر شد كـه در البـالي     
هـمـچـنـيـن در        . آنها از اين كتاب كم و بيش انتقاد شده بود

برخي مطبوعات چه در گذشته و چه در حال مطالبي جسته و   
گريخته در نقد اين كتاب به چشم مي خورد كـه هـمـه ايـن       

 . انتقادها از سوي برخي مسلمانان افراطي صورت مي گرفت
اما از جنبه ايجابي، بسياري از مسلمانان چه شيـعـه و چـه         
سني، وجود چنين كتابي را تحسين كردند و ابراز داشتنـد كـه   

از .  روح همبستگي و تقريب و بي طرفي در آن مشهود اسـت   
نظر آنان رعايت اعتدال و حد وسط و دوري از هرگونـه غـرض   
ورزي از ويژگي هاي كتاب بوده است آنان تاكيد داشتند كـه    
در كتاب هيچ تعصب و طرفداري و غرض ورزي مشـاهـده        
نمي شود زيرا غرض ورزي و پيروي هواي نفس تباهـي راي    

كساني كه بـه ديـده تـحـسـيـن               . و انديشه را بدنبال دارد
نگريستند مي گفتند روش كتاب روشي بي طرفانه و عقـالنـي   
است كه در آن بسياري از مبالغه ها و بزرگ نمايي هـا وجـود     

 . ندارد

منتقدين هم مي گفتند هر آنچه در كتاب آمده صحيح نيست و هيچ كـدام از ايـن     
واقعيت نـدارد و اگـر     ) ع(و حسين) ع(شباهت هاي ذكر شده در كتاب ميان عيسي 

 . شباهت هايي وجود دارد امري تصادفي بوده است
عموماً پس از انتشار اين كتاب، انتقادها و تحسين هاي بسياري را شاهد بودم امـا    

 . نسبت انتقادها به تحسين ها بسيار اندك بود
 

ه      ◄  حـي ـب واكنش علماي مسلمان و نيز كشيش ها و علماي مسـي
 اين كتاب چگونه بود؟

در ميان مسلمانان عموماً علماي شيعه و گروهي از عـلـمـاي اهـل سـنـت             : بارا
واكنشي مثبت و عقالني از خود نشان دادند و گفتند كتابي تحـلـيـلـي، زيـبـا و            

علماي شيعه جملگـي كـتـاب    . خواندني است كه در آن اصل بي طرفي رعايت شده
را حاوي ايده اي جديد و نظريه و تحليل نو و بديع مي دانستند اما برخي از سلـفـي   
هاي تندرو و افراطي مطالب اين كتاب را ناصحيح دانستند و اظـهـار داشـتـنـد           

اما كشيشـان و عـلـمـاي       .  محتواي كتاب بيانگر عقيده شيعه و نظرات آنان است
مسيحي همگي واكنشي ايجابي و مثبت از خود نشان دادند و اين كار را تحـسـيـن    
كردند و حتي عده اي از آنان از انتشار چنين كاري بسيار خوشحال شـدنـد زيـرا      
اعتقاد داشتند كه اين اقدام تالشي در جهت تقريـب و وفـاق   
. ميان اديان است و تقريب عمل اولياء و انبياء مـي بـاشـد        

بطور كلي كساني كه انتقاداتي داشتند، انتقاد خود را بـدون    
دليل و سند و مدرك بيان مي كردند و من شاهد بـودم كـه     

 . اين انتقادات برخاسته از تعصب و غرض ورزي است 
تعصب و هواي نفس آنان آنقدر پررنگ بـود كـه نـمـي             

چرا دست به چنين )  ص(خواستند بينديشند كه نواده پيامبر 
حماسه اي زد و چرا با وجود همه آن امتيازات و تطميـع هـا،   
خود و خانواده اش را به خطر انداخت آيا به دنبـال اهـداف     

اگر هدفش شخصي بود بايد دنبال فرمانروايي .  شخصي بود
ولـي  .  در دنيا و رفاه مي رفت و خود را به خطر نمي انداخـت 

ما مشاهده مي كنيم پس از گذشت قرن ها و آمـدن نسـل     
ها پس از نسل ها، آرمان و راه او مورد تقديس واقـع مـي        
شود و ميليون ها انسان با تكريم و احتـرام از او يـاد مـي         

 كنند آيا اين همه، جز يك كار سحرانگيز الهي است؟
به من انتقاد مي كردند مگر تو مسلماني كه درباره حسـيـن    

كتاب نوشته اي؟ به آنان مي گفتم چگونه مي توان در   )  ع(
و عـلـي  )  ص(برابر شخصيتي چون حسين آن سالله پيامبر

دچار شيفتگي و شگفـتـي نشـد كـه در             ) س(و زهرا ) ع(
كارنامه او هيچ نشانه اي از سستي و ذلت نمي يابي و ايـن    

گاندي را ببينيد كه . تنها من نيستم كه شيفته حسين هستم
به عنوان يك هندو اظهار مي دارد اگر مي خواهي پـيـروز     
شوي بايد در خط حسين حركت كني و نيز مي گويد من از   

آيا اين هـنـدو   .  حسين آموختم كه مظلوم باشم تا پيروز شوم
، مسلمان بود كه چنين اظهاراتي بر زبان آورده ، يا جـبـران   
خليل جبران آن شخصيت مسيحي بزرگ در مورد حسـيـن  

حسين چراغ فروزان تمامي اديان است و مـن  :  مي گويد) ع(
او را چنين توصيف كرده ام كه حسين گوهر جـاودانـه و        

 . هميشگي اديان است و او گوهر دين واحد مي باشد

 گفتگو

 
اسالم، سرآغازش محمدي و 

استمرارش حسيني بود و قيام كربال 
 . آغازش حسيني و تداومش زينبي بود

ه بره اي از زمان، عده خداوند در هر 
انگيزد تا دلها را مجدداً  اي را برمي 

جزو آن ) ع(حسين . احيا كنند
حركت خود  احياگراني است كه با 
 . بسياري از مردگان را احيا كرد

من با تمام احترام و تقديسي كه 
دارم خصوصاً ) ع(نسبت به ساير ائمه 

كه ما  -) ع(در مورد امام علي 
مسيحيان بسيار او را دوست داريم و 

عرض ميكنم  -تقديسش مي كنيم
بوجود آورد ) ع(جنبشي را كه حسين

جنبشي آشكار در تاريخ بود و تأثير 
 . هاي مردم گذاشتخود را در دل

■ 
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از ميان الگوهاي ديني مسلمانان بويژه شيعيان چطور شـد كـه       ◄ 

را براي نوشتن كتاب انتخـاب  )  س(و حضرت زينب ) ع(امام حسين
عـات و          )  ع( كرديد و آيا در مورد ساير ائمه بويژه علي هـم مـطـاـل

 تاليفاتي داشته ايد؟
من در كتاب عبارتي را بيان كرده ام با اين مضمون كـه    .  سوال خوبي كرديد :بارا

اسالم سرآغازش محمدي و استمرارش حسيني بود و قيام كربال آغازش حسينـي  
خداوند در هر برهه اي از زمان عده اي را برمي انگـيـزد تـا      . و تداومش زينبي بود

احيا كنند جزو آن احياگراني است كه با حركـت خـود     )  ع(حسين . دلها را مجدداً 
من با تمام احترام و تقديسي كه نسبت بـه سـايـر      . بسياري از مردگان را احيا كرد

كه ما مسيحيان عرب بسيار او را        -)  ع(دارم خصوصاً در مورد امام علي ) ع(ائمه 
» ع« عرض مي كنم جنبشي را كه حسـيـن     -دوست داريم و تقديسش مي كنيم

 . بوجود آورد جنبشي آشكار در تاريخ بود و تأثير خود را در دلهـاي مـردم گـذاشـت      
جرقه اي كه در كربال شعله ور شد تبديل به چراغي فروزان در طول تاريـخ گشـت   
اما چلچراغهاي موقت و مقطعي را كه معاويه و يزيد برافروختند همگي خـامـوش     

االن شما در مورد قبر يزيد چه مي دانيد؟ چه كسي قبـر او را مـقـدس مـي       . شدند
شمارد كه در يكي از محله هاي دمشق تبديل به مزبله و جوالنگاه گربـه هـا شـده      

در »  ع« است اما چند متر آن طرف تر مقام راس الحسين كه سر مـبـارك امـام     
ايـن در    .  آنجا قرار گرفته بود محل تكريم و احترام و تقدس مسلمانان شده اسـت 

 .شد» ع«انگيزه پرداختن من به حسين» ع«عين احترام من به ساير ائمه
بايد بگويم همزمان با مـطـالـعـاتـم در بـاره امـام                » ع«البته در مورد امام علي

بار ايـن كـتـاب          25نهج البالغه را هم مطالعه مي كردم و تاكنون » ع«حسين
شريف را خوانده ام و در هر بار خواندن، نكاتي را كشف كرده ام و من در مـقـاالت   

» ع« از سخنان امـام عـلـي   »  حسين در انديشه مسيحيت«خود و حتي در كتاب 

استفاده كرده ام و تاكنون مقاالتي هم درباره شخصيت ايشان به نـگـارش درآورده     
 .ام

 
هـضـت    ◄   شما پس از مطالعه گسترده و عميق در تاريخ اسالم و ـن

ن        » ع« حسيني به چه تعريف و ذهنيت مشخصي از امـام حســي
چيسـت؟ و    »  ع«به عبارت ديگر تعريف شما از حسين. رسيده ايد

 او را چگونه يافته ايد؟
تعريف من از حسين همان عبارات كوتاه و مشخصـي اسـت كـه دربـاره              : بارا

من او را به عنوان گوهر جاودانه و هـمـيـشـگـي        . در كتاب آورده ام» ع«حسين
او را به عنوان شهيدي معرفي نموده ام كه داراي جـاه و       . اديان توصيف كرده ام

جبروت فرعون و كسري نبود اما متواضع بود و براي حفظ دين و حركت در مسيـر  
او ابتدا از گفت وگو با معاويه و يزيد شروع كرد امـا    . جدش حركت خود را آغاز كرد

او با اينـكـه مـي دانسـت          .  روش گفت وگو براي هدايت دشمنان مؤثر واقع نشد
نـفـري    70كشته مي شود اما خويشتن را در راه عقيده به خطر انداخت و با سپاهي 

به سمت كـوفـه      -به تصريح منابع تاريخي -هزار نفري عبيداهللا 70در برابر سپاه 
 .خارج شد تـا حـركـت و جـنـبـشـي در بـدنـه جـامـعـه ايـجـاد كـنـد                                  

تنها مختص سني و شيعه و مسلمان نيست بلكه متعلـق بـه     » ع«حماسه حسين
ان لقتل الحسين حـراره فـي قـلـوب          « هر مومني است چنانكه در حديث آمده 

بلكه هر انسان آزاده   . در اين حديث نگفته في قلب المسلم» المومنين التبرد ابدا
اي كه به راه و رسم حسين ايمان دارد را شامل مي شـود و لـذا جـهـانـيـان و               

همانطور كـه  . انديشمندان وقتي از سيره حسين آگاه مي شوند شيفته آن مي گردند
 .شده اند» ع«شيفته راه و مسلك علي ابن ابيطالب

 
ح    ◄  از »  ع« شما در كتاب خود اشاره كرده ايد كه حضرت مســي

 گفتگو

شد تبديل به چراغي فروزان در  جرقه اي كه در كربال شعله ور 
هاي موقت و مقطعي را كه طول تاريخ گشت اما چلچراغ

 . . .معاويه و يزيد برافروختند همگي خاموش شد 
■ 
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ي      » ع«آمدن حسين شـگـوـئ به كربال خبر داده و درباره ايشان پــي
 كرده است آيا در مورد اين ادعا استنادات و داليل محكم داريد؟

برطبـق آنـچـه در         .  بله استنادات و داليل من همه برگرفته از انجيل است: بارا
تاريخ آمده مسيح از كربال ديدار كرد و به بني اسرائيل فـرمـود هـركـس كـه              

را دريابد به ياري اش برخيزد عده اي در ايـن روايـت تـاريـخـي              »  ع«حسين
داراي »  ع« تشكيك دارند اما ما هيچ شكي در آن نمي بينيم زيرا حضرت عيسي

معجزاتي بود و مرده را زنده مي كرد و بيماران صعب العالج را شفا مي داد و لـذا       
آيا برايش دشوار بود كه درباره آينده پيشگوئي كند و بگويد شهيد پس از خـودش    

 كيست؟
 

ع     »  ع«شما كه در زندگي و سخنان امام حسين◄  تحقيق وســي
ر مـورد تـوجـه        كرده ايد، كدام جنبه از ابعاد شخصيت ايشان بيشـت

 شما بوده است؟
بيشتر بـه بـعـد    » ع«من در مورد زندگي و حركت حسين. سؤال زيبايي است :بارا

آن حضرت در مرامنامه قيام خود اعـالم    . انقالبي شخصيت ايشان شيفته شده ام
انما خرجـت لـطـلـب       « مي كند  اني لم اخرج اشراً وال بطراً و المفسداً و ال ظالماً 

من از روي هوسراني و خوشگذراني و بـراي افسـاد و        »  االصالح في امه جدي
ستمگري قيام نكرده ام بلكه قيام من براي اصالح در امت جدم و بـراي امـر بـه      

اين روح انـقـالبـي    . معروف و نهي از منكر و حركت براساس سيره جد و پدرم است
مي تواند كار معجزه آسا بكند اگر هر انساني در هر زمان و مكـان از آن بـرخـوردار    
باشد و ما در سالهاي پيروزي انقالب و عزت و افتخارات اخير در ايـران شـاهـد         
بوديم مردم و رهبران اين كشور براساس اين فلسفه حركت خود را آغاز و بـا ظـلـم    

 .و استكبار مخالفت كردند و با تمام قدرت در برابر آن قيام نمودند
كه مرا شيفته خود كرده، تواضع ايشـان در    »  ع«بعد ديگر شخصيت امام حسين

. كنار روح انقالبي است اين دو خصيصه نمي تواند در يك شخص جـمـع شـود        
تواضع از صفات و ويژگي هاي برگزيدگان خداست او در عين احسـاس عـزت و        

اين بعد عظـيـمـي    . آزادگي و سرافرازي در برابر دشمنان، تواضع خاص خود را دارد
 .است كه از ويژگي امام بشمار مي رود

 
ه   »  حسين در انديشه مسيحيت« شما در بخشي از كتاب ◄  گفــت
ن          ) ع(اگر حسين: ايد از ما مسيحيان بود در هر نقطـه اي از زمــي

پرچمي براي او برمي افراشتيم و در هر سرزميني، منبري قرار مـي    
ت   داديم و مردم را به نام حسين، به سوي مسيحـي

ح  .  دعوت ميكرديم در مورد اين مساله بيشتر توضـي
 .دهيد
شما وقتي شيفته يك شخصيت تاريخي و ديـنـي مـي          :بارا

شويد، اين شيفتگي باعث مي شود زبانتان ناخودآگاه درباره او   
هر انسان مسيحـي را  )  ع(ويژگي هاي حسين. به حركت درآيد

مي اندازد كمـا ايـنـكـه     ) ع(به ياد ويژگي هاي پيامبرش عيسي
اين فقط نـظـر مـا         . چنين مي كند) ع(ويژگي هاي امام علي

فرمود تو شبـيـه   )  ع(به علي) ص(مسيحيان نيست بلكه پيامبر
ترين انسانها به عيسي در افكار و روحانيـت و مـعـنـويـات           

عبارتي را كه شما ذكر كرديد بدين معني اسـت كـه        . هستي
بخاطر شدت شيفتگي، ما آرزو مي كنيم كه اي كاش حسـيـن   
از ما بود چنانكه عيسي از ما بود تا در هر شهري بيرقـي را بـه   

نام او برافرازيم و به نام او به مسيحيت دعوت كنيم زيرا مسيحيت ديانتي روحـي    
من قبال در پاسخ سؤالي مـبـنـي    . و معنوي و توام با گذشت و پرهيز از خشونت بود

به كارزار رفت گفتم حركت حسين، حركتي خشونت آميـز  ) ع(بر اينكه چرا حسين
او اگر در خانه خود مـي نشـسـت،      .  نبود بلكه فداكردن جان و ايثار خون خود بود

در عين حال برخي فرقه هاي گـمـراه هـمـچـون        .  هيچ اتفاقي برايش نمي افتاد
مرجئه و منافقان و چاپلوسان حكومت، چنين تبليغات مي كردند كه اختالفي ميان 

 .يزيد و حسين بر سر حكومت و قدرت بوجود آمده است
ما مسيحيان جاي پاي حمار حضرت مسيح را مورد تعظيم و ستايش قـرار مـي        

را داريد ولي نـديـده     ) ع(داديم اما شما بارگاه حسين و آثار و بركات و ميراث حسين
ايم كه از آنها بهره برداري شايسته بكنيد حسين تنها يك مرحله تاريخي نـيـسـت    

او يك اصل و اساسي دائمي و جاودانـه اسـت و        .  بلكه حركت آزادي انسان است
و تاثير آن بـر دلـهـا و         )  ع(بسياري از مسلمانان هنوز رمز و راز تداوم قيام حسين

 .جانها را كشف نكرده اند
 

مـادي عشـق         ◄  هرچند شيعيان و مسلمانان در طي قرنهاي مــت
ه   ) ع(فراوان به امام حسين نشان داده اند اما شما در يكي از مصاحــب

ن    مـي     )  ع( هايتان با يك مجله عربي گفته ايد شما قـدر حســي را ـن
به نظر جناب عالي، به عنوان يك محقق مسيحي آيا ايـن    .  شناسيد

د و اصـوال         مقدار از عشق و ارادت، توانسته حق آن امام را ادا كــن
ايسـت       چگونه مي توان قدر حسين را دانست و چه كارهايي مـي ـب

  انجام مي شده كه نشده است؟
و راه و قيام او نبايد فقط در تكرار وقايـع ايـن حـمـاسـه           )  ع(معرفت حسين :بارا

منظور من از اين جمله كـه شـمـا         .  محدود شود و از درك عظمت آن غفلت گردد
قدر حسين را نمي دانيد اين است كه شما ميزان و حجم تعاليم و آمـوزه هـاي           

و سازوكار تعامل با دنيا و ديـن را كـه او آمـوخـتـه           )  ع(بجامانده از حركت حسين
او به ما ياد داده كه نبايد بر سر منافع مادي به جنگ و نـزاع و    .  است، نمي شناسيد

 .چالش بپردازيم يا دنيادوستي را به حساب عقيده معنوي بگذاريم
را كه عبارت است از دوري از         ) ع(منظور اين است كه بايد به آموزه هاي حسين

دنياپرستي، پرهيز از حرص و آز نسبت به زرق و برق دنيا و نيز مردم دوسـتـي و        
هـم از لـحـاظ         ( عمل به سيره و سنت پيامبر، توجه كنيم يعني اينكه قلبا و قالبا 

حسيني باشيم و نبايد فقط بـه ظـواهـر و      )  روحي و هم از لحاظ رفتارهاي ظاهري
وقايع ظاهري كربال اكتفا نماييم بلكه بايد حماسه حسين را در فكـر و انـديشـه و      
عمل پياده كنيم و به نمايش بگذاريم و به اهميت آن شناخت پيدا كـنـيـم و بـه          

را )  ع( غربيها اگر شخصيت حسـيـن  . ديگران منتقل نماييم
بشناسند قطعا شيفته او خواهند شد، زيرا غرب داراي اصول 
و مباني اي است كه حقوق بشر را براساس آن پايه ريـزي    
كرده و بر طبق آن سمبل هاي معنوي را تقديس مـي كـنـد    
و لذا عدم معرفت به ماهيت و جوهره نهضت حسيني، ما را   
در اعمال و كارهاي ظاهري و صوري و يا افـراط در ظـواهـر    

نبايد اينطور باشدكه هرسال در   .  شكلي متوقف خواهد كرد
زماني معين كارهايي را بطور كليشه اي انجـام دهـيـم و         
سپس جمع كنيم تا سال آينده و موضوع را فراموش نماييـم  
بلكه بايد بطور مداوم در طول سال بياد بياوريم كـه حسـيـن   

چه كرد و كار او براي چه بود؟ زيرا آنچه را كه او انجـام  )  ع(
 .داد مافوق هرگونه توصيف و تمجيد است

 گفتگو

تعريف من از حسين همان عبارات 
كوتاه و مشخصي است كه درباره 

من . در كتاب آورده ام» ع«حسين
و  او را به عنوان گوهر جاودانه 
م  . هميشگي اديان توصيف كرده ا

■ 
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پس من عرض مي كنم علي رغـم  
اينكه حسيـن عـلـيـه السـالم           
شخصيتي مقدس بـراي شـمـا         
شيعيان و مسلمانان است اما شـمـا   
آنطور كه بايد، قدر او را نشناخـتـه   
ايد و به آموزه ها و نهضـت او در       

چرا كـه  . عمل بي توجهي كرده ايد
وظيفه شما اين است كـه بـدانـيـد     
چگونه اين امام عظيم الشـأن را    
امروز از طريق بيان سخنان حق و 
ياري مظلوم و اصالح جـامـعـه و      
تحقق عدالت و آزادي ياري كنـيـد   
و بر شما فرض است كه با امـانـت   

در )  ع( داري كامل خروش حسيـن 
روز عاشورا را به تمـام جـهـانـيـان      
برسانيد و اين امانت داري الزمـه    
اش تعمق در اركـان و مـعـنـويـت      
حركت انقالبي او و بسنده نكـردن  
به يك سري اعمـال ظـاهـري و      
ظواهر مربوط به واقعه عاشورا مـي  

 . باشد
 

شما در كتاب خود، امـام  ◄ 
ده   )  ع( حسين ـن را تكميل كـن

رسالت پيغمبران دانسته ايـد  
و مقام او را از مقام تـمـام     

ل    ) ص(انبياء برتر و تا حد مقام نبوت حضرت محمد ـي باال برده ايـد دـل
 اين نگرش چيست؟

نازل شد، او در راه         )  ص(هنگامي كه دين اسالم بر حضرت محمد مصطفي :بارا
ترويج آن، رنجها و اذيت هاي فراواني متحمل شد و كفار و ثروتمنـدان قـريـش در      
برابر دعوت او مانع تراشي كردند، چنان كه حضرت فرمود هيچ پيامبري بـه انـدازه   

نيز مسئولـيـت   )  ع(پس از ايشان هم جانشين او يعني امام علي. من آزار و اذيت نشد
تفسير و تأويل و تداوم ابالغ پيام قرآن را برعهده گرفت و در اين راه سختي هـاي    
. فراوان ديد و راحتي و آسايش خود را بخاطر اسالم فدا كرد و با دشمنان جـنـگـيـد    

رسـيـد   )  ع(به نواده ايشان يعني حسين) ص(زماني كه مسئوليت تداوم رسالت پيامبر
او به خطرات تهديدكننده دين كه موجب تحريف و مسخ آن مي شـد، پـي بـرد و         
دريافت كه تحريف دين تمام فداكاريها و زحمات جد و پدرش را بر بـاد خـواهـد داد      
و در صورت تداوم اين وضع، آئين راستين اسالم از مسير اصلي خود خارج و دچـار    

او بايد دست به حركتي مي زد تا احياگري مجـدد در ديـن مـي      . انحراف خواهد شد
شد، احياگري اي كه اهميت آن نه در حد نزول قرآن بلكه در حد اقدامات پـدرش    

 .بود) ص(پس از پيغمبر
البته اهميت اين احياگري كمتر از نبوت نيست بلكه تكميل كننده آن است و او به 
عنوان شهيد، داراي رسالت انبياء بود و همان كاري را كرد كه انبياء انجام دادنـد و    
با اينكه به او ويژگي هاي انبياء داده نشده بود اما تمام دردها و رنجها و سـخـتـي         
هاي آنان به او هم واگذار شده بود و او مي بايست دست به حركت و جنـبـش مـي      

زد تا دين را احيا كند و به نظر من اگـر    
جنبش و حماسه كربال اتفاق نمي افتاد، 
تداوم اسالم و ارزشهاي مـتـعـالـي آن       

 .تضمين نمي شد
 

ا    ◄   شما جمله معروفي داريد ـب
اين عنوان كه اسالم سرآغـازش  
ي    ـن محمدي و استمرارش حسـي
ح   است در اين مورد بيشتر توضـي

 .دهيد
البته اين سخن، خود به تـنـهـايـي      :بارا

يك تحليل است و ايـن هـمـان ادامـه       
پاسخ سؤال پيشين است كه دين اسالم 
بقا و تداوم پيدا نمي كرد اگـر حـركـت      
حسيني نبود و لذا تداوم رسالت محـمـد  

بـود و او    )  ع(منوط به قيام حسين) ص(
بود كه با زلزله اي روحي اركان وجودي 
امت را به لرزه درآورد و زمينه گمـراهـي   
آنان را از ميان برداشـت و تـوانسـت         
ارزشهاي دين را مجددا احيا كند و در      
اثر اين تكان روحـي، آئـيـن اسـالم          
توانست درخشان و فروزان بـه راه خـود   

اما يك حقيقت ديگـر نـيـز      .  ادامه دهد
وجود دارد و آن اينكه قـيـام كـربـال          
سرآغازش حسيني و تداومش زينبي بود 

 .نقشي بزرگ را ايفا كرد كه مكمل نقش برادرش بود) س(و حضرت زينب
 

در واقعه كربال و پس از   )  س( ارزيابي شما از نقش حضرت زينب◄ 
 آن چيست؟

الهامي از جانب خدا و مطابق با خواست و اراده خدا بود و بـه    )  س(نقش زينب :بارا
از همراه بردن اهل بيـت و زنـان     ) ع(هدف حسين. هيچ وجه تصادفي و اتفاقي نبود

بني هاشم، جنبه تاثيرگذاري و ابالغ اهداف اين حركت به مردم بـود و زيـنـب آن      
زن فصيح و بليغ و آن دختر صاحب نهج البالغه، توانست در راه اسـارت، مـردم        
شهرهاي مختلف را بيدار كند و آنان را نسبت به آنچه اتفاق افتـاده آگـاه سـازد و         
تبليغات مسمومي را كه معاويه و يزيد بر ضد حسين به راه انداخته بودند، خـنـثـي      

مسلماني منحرف اسـت كـه از        ) ع(آنان چنين وانمود كرده بودند كه حسين. سازد
 .دين خارج شده و بر ضد ولي امر زمان شوريده و به دنبال قدرت و حكـومـت اسـت     

خروشيد و بـا فصـاحـت و           -كه انساني نادان بود-حتي در مقابل يزيد )  س(زينب
دراثر روشنگري هاي فـراوان    .  كالم شيواي روشنگرانه خود، او را شديدا خرد كرد

زينب چه در شام و چه در راه بازگشت به مدينه، مسلمانان با عـمـق فـاجـعـه و              
عظمت فداكاري برادرش آشنا شدند از اينرو مي توان ادعا كرد كه نقش زينـب، كـم   

 .اهميت تر از نقش برادرش نبوده است
■ 

 كيهان: منبع

 گفتگو
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الصالةوالسالم ذكر شده است       يك جمله در زيارت اربعينِ امام حسين عليه         
كه مانند بسيارى از جمالت اين زيارتها و دعاها، بسيار پرمغز و در خور تأمل              

اين زيارت  )  1.(»و بذل مهجته فيك     «:  آن جمله اين است     .  و تدبر است   
هاى اول آن، دعاست كه گوينده اين جمالت خطاب          اربعين است؛ منتها فقره

على،   بن  ؛ يعنى حسين »و بذل مهجته فيك«: كند به خداوند متعال عرض مى
تا )  2(؛»ليستنقذ عبادك من الجهالة    «جان و خون خود را در راه تو داد؛               
و آنها را از      )  3(؛»و حيرة الضّاللة   «بندگان تو را از جهل نجات دهد؛             

اين يك طرف قضيه، يعنى       .  سرگردانىِ ناشى از ضاللت و گمراهى برهاند        
طرف ديگر قضيه، در فقره  . السالم است على عليه بن طرف قيام كننده؛ حسين

و قد توازر عليه من غرّته الدنيا و باع حظّه باالرذل              «:  شود  بعدى معرفى مى  
نقطه مقابل، كسانى بودند كه فريب زندگى، آنها را به خود                  )  4(؛»األدنى

مشغول و دنياى مادى، زخارف دنيايى، شهوات و هواهاى نفس، از خود                    
؛ سهمى را كه خداى       »و باع حظّه باالرذل األدنى      «بيخودشان كرده بود؛     

اين سهم    -متعال براى هر انسانى در آفرينش عظيم خود قرار داده است                
به بهاى پست و ناچيز و         -عبارت است از سعادت و خوشبختى دنيا و آخرت     

 .اين، خالصه نهضت حسينى است. غير قابل اعتنايى فروخته بودند
كند كه نهضت حسينى در واقع با دو        با مداقّه در اين بيان، انسان احساس مى

نگاه قابل مالحظه است، كه هر دو هم درست است؛ اما مجموع دو نگاه،                     
يك نگاه، حركت ظاهرى       .  ى ابعاد عظيم اين نهضت است            نشاندهنده

على است؛ كه حركت عليه يك حكومت فاسد و منحرف و ظالم و               بن حسين
است؛ اما باطن اين قضيه، حركت            -يعنى حكومت يزيد       - سركوبگر

رساند؛ و آن حركت عليه         بزرگترى است كه نگاه دوم، انسان را به آن مى             
در حقيقت، امام حسين اگرچه با يزيد مبارزه            .  جهل و زبونى انسان است      

ارزش نيست؛    عمرِ بى   كند، اما مبارزه گسترده تاريخى وى با يزيد كوته              مى
امام حسين با   .  بلكه با جهل و پستى و گمراهى و زبونى و ذلّت انسان است             

  .كند اينها مبارزه مى
اگر بخواهيم ماجراى امام     .  يك حكومت آرمانى به وسيله اسالم به وجود آمد  

بشريت، دچار ظلم و     :  شود  طور مى   حسين را در سطورى خالصه كنيم، اين        
حكومتهاى بزرگ دنيا، كه حكومت قيصر و كسراى آن         . جهل و تبعيض بود

حكومت   -چه در ايران آن روز، چه در امپراتورى روم آن روز                -زمان است 
منطق و حكومت      اشرافيگيرى و حكومت غيرمردمى و حكومت شمشير بى         

مثل آنچه كه در جزيرةالعرب        -حكومتهاى كوچكتر هم  . جهالت و فساد بود
در اين  .  از آنها بدتر بودند و مجموعاً جاهليتى دنيا را فرا گرفته بود                  -بود  

ميان، نور اسالم به وسيله پيامبر خدا و با مدد الهى و مبارزات عظيم و                        

 فرهنگ
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توانفرساى مردمى توانست اول يك منطقه از جزيرةالعرب را روشن كند و بعد                  
رفت،   وقتى پيامبر از دنيا مى     . بتدريج گسترش يابد و شعاع آن همه جا را فرا گيرد

توانست الگوى همه بشريت در طول         اين حكومت، حكومت مستقرى بود كه مى
كرد، بدون ترديد      تاريخ باشد؛ و اگر آن حكومت با همان جهت ادامه پيدا مى                 

در زمان ظهور     -شد؛ يعنى آنچه كه بنا بود در قرنها بعد از آن                 تاريخ عوض مى  
دنياى .  پديد آيد، در همان زمان پديده آمده بود             -امام زمان در وضعيت فعلى        

سرشار از عدالت و پاكى و راستى و معرفت و محبت، دنياى دوران امام زمان                      
زندگى حقيقى انسان در اين عالم،       .  جا به بعد است است كه زندگى بشر هم از آن

جا به چه     داند بشر در آن      مربوط به دوران بعد از ظهور امام زمان است كه خدا مى
شد و در     بنابراين، اگر ادامه حكومت پيامبر ميسر مى      . عظمتهايى نايل خواهد شد

شد، فرجام كار      آمد و تاريخ بشريت عوض مى          هاى اول پديد مى       همان دوره 
  .افتاد؛ اما اين كار به داليلى نشد بشرى مدتها جلو مى

خصوصيت حكومت پيامبر اين بود كه به جاى ابتناء بر ظلم، ابتناء بر عدل                     
به جاى شرك و تفرقه فكرى انسان، متّكى بر توحيد و تمركز بر عبوديت      . داشت

به جاى  .  به جاى جهل، متّكى بر علم و معرفت بود           .  ذات مقدس پروردگار بود    
ورزى انسانها با هم، متّكى بر محبت و ارتباط و اتّصال و رفق و مدارا بود؛                   كينه

انسانى كه در چنين حكومتى پرورش       . يعنى يك حكومت از ظاهر و باطن آراسته
كند، انسانى باتقوا، پاكدامن، عالم، بابصيرت، فعال، پرنشاط، متحرّك و رو      پيدا مى

اسم، اسم اسالم ماند؛     .  با گذشت پنجاه سال، قضايا عوض شد        .  به كمال است  
به جاى حكومت عدل، باز       .  نام، نام اسالمى بود؛ اما باطن ديگر اسالمى نبود            

به جاى برابرى و برادرى، تبعيض و دودستگى و            .  حكومت ظلم بر سر كار آمد      
در اين دوره پنجاه     .  به جاى معرفت، جهل حاكم شد      . شكاف طبقاتى به وجود آمد

آييم، اگر انسان بخواهد از اين سرفصلها بيشتر            ساله، هرچه به طرف پايين مى    
پيدا كند، صدها شاهد و نمونه وجود دارد كه اهل تحقيق بايد اينها را براى                       

  .ذهنهاى جوان و جوينده روشن كنند
ماهيت امامت، با ماهيت سلطنت، مغاير و متفاوت           !  امامت به سلطنت تبديل شد      

امامت، يعنى پيشوايىِ روحى و معنوى و پيوند          .  اين دو ضد همند . و مناقض است
اما سلطنت، يعنى حكومت با زور و قدرت و فريب؛              .  عاطفى و اعتقادى با مردم     

اين دو، درست نقطه مقابل هم        .گونه علقه معنوى و عاطفى و ايمانى         بدون هيچ
سلطنت، .  امامت، حركتى در ميان امت، براى امت و در جهت خير است               .  است

يعنى يك سلطه مقتدرانه عليه مصالح مردم و براى طبقات خاص؛ براى                      
آنچه كه ما در زمان قيام امام حسين       . اندوزى و براى شهوترانى گروه حاكم ثروت
يعنى يزيدى كه بر سر كار آمده بود، نه با              .  بينيم، دومى است، نه آن اولى         مى

مردم ارتباط داشت، نه علم داشت، نه پرهيزگارى و پاكدامنى و پارسايى داشت،                  
اى به معنويات اسالم اعتقاد داشت، نه           نه سابقه جهاد در راه خدا داشت، نه ذره          

هيچ چيزش به    .  رفتار او رفتار يك مؤمن و نه گفتار او گفتار يك حكيم بود                  
كه   -على    بن  در چنين شرايطى، براى كسى مثل حسين        . پيامبر شباهت نداشت

فرصتى پيش آمد و      -خود او همان امامى است كه بايد به جاى پيامبر قرار گيرد     
  .قيام كرد

         اگر به تحليل ظاهرى قضيه نگاه كنيم، اين قيام، قيام عليه حكومت فاسد و ضد
مردمى يزيد است؛ اما در باطن، يك قيام براى ارزشهاى اسالمى و براى معرفت             

براى اين است كه مردم از فساد و زبونى و              .  و براى ايمان و براى عزت است        
لذا ابتدا كه از مدينه خارج شد، در پيام به               .  پستى و جهالت نجات پيدا كنند       

انّى لم  «:  چنين گفت  - و در واقع در پيام به تاريخ          -حنفيه    برادرش محمدبن 
من با تكبر، با غرور، از روى          )  5(؛»اخرج اشرا و البطرا و المفسدا و الظالما           

انّما خرجت  «فخرفروشى، از روى ميل به قدرت و تشنه قدرت بودن قيام نكردم؛   

بينم كه اوضاع در ميان امت پيامبر           من مى )  6(؛»لطلب االصالح فى امة جدى     
دگرگون شده است؛ حركت، حركت غلطى است؛ حركت، حركت به سمت                   

قيام .  خواست و پيامبر آورده بود       انحطاط است؛ در ضد جهتى است كه اسالم مى    
 .كه با اينها مبارزه كنم كردم براى اين

مبارزه امام حسين دو وجه دارد و ممكن است دو نتيجه به بار بياورد؛ اما هر دو                       
السالم بتواند بر      يك نتيجه اين بود كه امام حسين عليه          .  نتيجه خوب است   

حكومت يزيد پيروز شود و قدرت را از چنگ كسانى كه با زور بر سر مردم                         
كردند، خارج كند و كار را در مسير              كوبيدند و سرنوشت مردم را تباه مى            مى

گرفت، البته باز مسير تاريخ عوض         اگر اين كار صورت مى     . صحيح خود بيندازد
يك وجه ديگر اين بود كه امام حسين نتواند به هر دليلى اين پيروزى                  .  شد  مى

جا ديگر نه با       سياسى و نظامى را به دست بياورد؛ آن وقت امام حسين در اين                 
زبان، بلكه با خون، با مظلوميت، با زبانى كه تاريخ تا ابد آن را فراموش نخواهد               
كرد، حرف خود را مثل يك جريان مداوم و غيرقابل انقطاع در تاريخ به جريان                   

  .و اين كار را امام حسين كرد. اندازد مى
زدند، اگر رفتارى غير از آن داشتند كه به امام               البته كسانى كه دم از ايمان مى     

اول پيش مى توانست دنيا و آخرت       آمد و امام حسين مى   حسين نشان دادند، شقّ 
كه چرا و چطور       البته بحث اين  !  را در همان زمان اصالح كند؛ اما كوتاهى كردند  

كوتاهى كردند، از آن بحثهاى بسيار طوالنى و مرارتبارى است كه بنده در چند              
 -آن را مقدارى مطرح كردم         »خواص و عوام  «سال قبل از اين تحت عنوان         

يعنى چه كسانى كوتاهى كردند، گناه و تقصير به گردن چه كسانى بود؛ چطور                  
خواهم آن حرفها را مجدداً         كه من نمى     -كوتاهى كردند، كجا كوتاهى كردند        

بنابراين، كوتاهى شد و به خاطر كوتاهى ديگران، مقصود اول حاصل                 .  بگويم
اين ديگر چيزى است كه هيچ قدرتى            .  نشد؛ اما مقصود دوم حاصل گرديد         

قدرت رفتن به ميدان شهادت؛ دادن جان و         . تواند آن را از امام حسين بگيرد نمى
دادن عزيزان؛ آن گذشت بزرگى كه از بس عظيم است، هر عظمتى كه دشمن                  

شود و اين خورشيد درخشان،          داشته باشد در مقابلش، كوچك و محو مى             
پردازد و بشريت را احاطه         روز در دنياى اسالم به نورافشانىِ بيشترى مى            روزبه
  .كند مى

علىِ اسالم و شما، در دنيا          بن  امروز بيش از پنج قرن و ده قرن پيش، حسين             
اى است كه متفكّران و روشنفكران و            امروز وضع به گونه    .  شناخته شده است  

خورند و ماجراى امام حسين را        غرضند، وقتى به تاريخ اسالم بر مى آنهايى كه بى
آورند، اما    آنهايى كه از اسالم سر در نمى         .  كنند  بينند، احساس خضوع مى      مى

فهمند، با    مفاهيم آزادى، عدالت، عزّت، اعتالء و ارزشهاى واالى انسانى را مى              
طلبى، در    كنند و امام حسين، امام آنها در آزاديخواهى، در عدالت          اين ديد نگاه مى

  .مبارزه با بديها و زشتيها و در مبارزه با جهل و زبونى انسان است
چه ضربه سياسى، چه       -امروز هم هرجايى كه بشر در دنيا ضربه خورده است               

اش را كاوش كنيد، يا در جهل           اگر ريشه   -ضربه نظامى و چه ضربه اقتصادى         
دانند و معرفت الزم را به آنچه كه بايد معرفت                يعنى يا نمى  .  است، يا در زبونى    

اند؛ زبونى را     كه معرفت دارند، اما خود را ارزان فروخته   داشته باشند، ندارند؛ يا اين
بنابر   -امام سجاد و اميرالمؤمنين       !اند  اند و حاضر به پستى و دنائت شده      خريده

ليس النفسكم ثمن الّا الجنّة        » :اند  فرموده  -آنچه كه از آنها نقل شده            
اگر بناست هستى و هويت و موجوديت تو           !  اى انسان )  7(؛»فالتبيعوها بغيرها 

به هرچه كمتر از     .  فروخته شود، فقط يك بها دارد و بس و آن بهشت الهى است      
اگر همه دنيا را هم به قيمت قبول پستى      . بهشت بفروشى، سرت كاله رفته است

همه كسانى كه در اطراف دنيا        .و ذلّت و زبونى روح به شما بدهند، جايز نيست         
چه   -اند    اند و اين زبونى را قبول كرده          تسليم زر و زور صاحبان زر و زور شده           
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به خاطر اين     -عالم، چه سياستمدار، چه فعال سياسى و اجتماعى و چه روشنفكر      
بسيارى از سياستمداران دنيا     .  است كه ارزش خود را نشناختند و خود را فروختند  

عزّت فقط اين نيست كه انسان روى تخت سلطنت يا              .  اند  خودشان را فروخته   
گاهى يك نفر بر تخت سلطنت نشسته است، به هزاران نفر هم با       . رياست بنشيند

حال زبون و اسير يك قدرت و           گويد؛ اما درعين كند و زور مى تكبر فخرفروشى مى
يك مركز ديگر است؛ اسير تمايالت نفسانىِ خود است كه البته اسراى سياسىِ                 

 !رسند، چون اسير قدرتها و اسير مراكزند امروز دنيا به اين آخرى نمى
بينيد كه چهره جوانان اين         اگر امروز شما به اين كشور بزرگ نگاه كنيد، مى             

هيچ كس   .  كشور، از احساس استقالل و عزّت، برافروخته و شادمان است                
تواند ادعا كند كه دستگاههاى سياسى اين كشور، از قدرتى در دنيا كمترين                   نمى

همه دنيا هم اين را قبول دارند كه در همين كشورِ باعزّت و                   .  برند  فرمانى مى 
باعظمت، قبل از انقالب حكومتى بر سرِ كار بود كه افرادش تفرعن و تكبر                      
داشتند و براى خود جاه و جالل و جبروت قائل بودند و مردم بايستى در مقابلشان         

در همين  !  شدند؛ اما همانها اسير و زبون ديگران بودند           كردند و خم مى   تعظيم مى
توانست با شاه مالقات كند و هر            خواست، مى   تهران، هر وقت سفير امريكا مى       

! اى را بر او ديكته كند و از او بخواهد و اگر او انجام نداد، به او تغير كند                     مسأله
امام حسين  .  ظاهرشان براى مردم و ضعفا، جالل و جبروت داشت؛ اما زبون بودند     

  .خواست اين زبونى را از انسانها بگيرد
نشست؛ نه مثل     خورد و مثل بندگان مى       پيامبر در مقابل مردم مثل بندگان غذا مى

) 8(؛»يأكل اكل العبد و يجلس جلوس العبد        )  ص(اللَّه  كان رسول«: ها زاده اشراف
اى   زاده بود؛ اما رفتار او با مردم خود، رفتار متواضعانه           پيامبر جزو فاميلهاى اشراف

فروخت؛ اما اشاره و نگاه         كرد؛ به آنها فخر و تعنّد نمى           به آنها احترام مى    .  بود
لرزه   -در سالهاى آخر عمرش          -مباركش بر تن امپراتوران آن روز عالم             

  .اين عزّت است. انداخت مى
علم و  .  آورد  امامت، يعنى دستگاهى كه عزّت خدايى را براى مردم به وجود مى                

ابهت اسالم و    .  كند  رفق و مدارا را ميان آنها ترويج مى         .  دهد  معرفت به مردم مى    
اما سلطنت و حكومتهاى جائرانه، نقطه       .  كند  مسلمين را در مقابل دشمن حفظ مى  

امروز در بسيارى از كشورهاى دنيا اسم زمامداران پادشاه نيست،             .  مقابل آن است
جاها   اسمشان سلطان نيست و ظواهر دمكراسى هم در آن           .  اما در واقع پادشاهند    

جارى است، اما در باطن، همان سلطنت است؛ يعنى رفتار تعندآميز با مردم و                      
بينيد كه در يك       حتى شما مى   !  آميز با هر قدرتى كه باالسر آنها باشد           رفتار ذلّت 

كشور بزرگ و مقتدر، رؤساى سياسى آنها باز به نوبه خود مقهور و اسير دست                      
اى پنهان جهانى، مراكز مافيايى و مراكز                صاحبان كمپانيها، مراكز شبكه      

مجبورند طبق ميل دل آنها حرف بزنند و موضعگيرى كنند؛     . صهيونيستى هستند
وقتى كه در رأس، ذلّت و زبونى           .اين سلطنت است   .  كه آنها نرنجند     براى اين 

امام حسين  .  وجود داشت، در قاعده و بدنه هم ذلّت و زبونى وجود خواهد داشت                
  .عليه اين قيام كرد

در رفتار امام حسين، از اولى كه از مدينه حركت كرد، تا روزي كه در كربال به                       
حال عبوديت و تسليم       شهادت رسيد، همان معنويت و عزّت و سرافرازى و درعين        

آن روز كه   .  طور است   در همه مراحل هم اين    . مطلق در مقابل خدا محسوس است
صدها نامه و شايد هزارها نامه با اين مضمون براى او آوردند كه ما شيعيان و                        

جا كه    آن.  مخلصان توايم و در كوفه و در عراق منتظرت هستيم، دچار غرور نشد         
(،»خط الموت على ولد آدم مخط القالده فى جيد الفتاة        «: سخنرانى كرد و فرمود

دشمنانش را تهديد و     .  كنيم  نگفت چنان و چنين مى      .  صحبت از مرگ كرد    )  9
حركت مسلمانانه همراه با       .دوستانش را تطميع به تقسيم مناصب كوفه نكرد           

است كه همه دستها را به          معرفت، همراه با عبوديت و همراه با تواضع، آن وقتى            

آن روز هم كه در كربال       .  كنند  اند و نسبت به او اظهار ارادت مى  طرفش دراز كرده
همراه يك جمعِ كمتر از صد نفر، توسط سى هزار جميعت از اراذل و اوباش                       
محاصره شد و جانش را تهديد كردند، عزيزانش را تهديد كردند، زنها و حرمش را           

اى اضطراب در اين مرد خدا و اين بنده خدا و اين                   تهديد به اسارت كردند، ذره     
  .عزيز اسالم مشاهده نشد

اى كه حوادث روز عاشورا را نقل كرده و در كتابها دهن به دهن منتقل                    آن راوى
مكثور، يعنى كسى كه امواج      )  10.(»فواللَّه ما رأيت مكثورا    «:  گويد شده است، مى

اش بميرد، دوستانش نابود شوند، ثروتش از بين            غم و اندوه بر سرش بريزد؛ بچه    
گويد من هيچ كس را در چهار           راوى مى .  برود و همه امواج بال به طرفش بيايد         

در )  11.(»اربط جاشا «تر و استوارتر نديدم؛    دل على محكم بن موجه بال مثل حسين
ميدانهاى گوناگون جنگها، در ميدانهاى اجتماعى، در ميدان سياست، انسان به               

راوى .  كند؛ كسانى كه دچار غمهاى گوناگونند          آدمهاى گوناگونى برخورد مى     
اى با اين همه مصيبت، مثل            گويد هرگز نديدم كسى در چنين هنگامه             مى

اى شاد، مصمم، حاكى از عزم و اراده و متوكل به خدا داشته           على، چهره بن حسين
اين جريان را امام حسين در تاريخ گذاشت و            .  اين همان عزّت الهى است     .  باشد

اى كه در     اى مبارزه كند؛ جامعه      بشر فهميد كه بايد براى چنان حكومت و جامعه      
همه بايد براى چنان      .  آن پستى و جهالت و اسارت انسان و تبعيض نباشد                

  .آيد و ممكن است اجتماعى جهاد كنند كه به وجود بيايد و مى
يك روز بود كه بشر مأيوس بود؛ اما انقالب اسالمى و نظام اسالمى نشان داد كه          

نظام اسالمى به آن حد نرسيده است، اما بزرگترين موانع             . همه چيز ممكن است
وجود حكومت طاغوتى،     .را در راه رسيدن به آن مرحله از سر راه برداشت                 

حكومت ديكتاتورى، حكومت انسانهايى كه بر مردم شير بودند، ولى در مقابل                  
نمودند؛ در مقابل مردمِ خودشان با تفرعن و تكبر بودند، اما در                    قدرتها روباه مى   

مقابل بيگانگان تسليم و خاضع بودند، بزرگترين مانع براى يك ملت است؛ آن                  
ملت ايران نشان    .  كردند  هم حكومتى كه همه قدرتهاى جهانى از او حمايت مى            

داد كه اين كار، عملى و ممكن است؛ اين مانع را برداشت و در اين راه حركت                        
  .كرد

اما برادران و   .  به لطف و فضل الهى، در اين راه گامهاى زيادى برداشته شده است      
داريم، اگر نام امام       اگر پيام امام حسين را زنده نگه مى     . ما در نيمه راهيم! عزيزان

شماريم، اگر اين نهضت را حادثه عظيم انسانى در طول تاريخ          حسين را بزرگ مى
نهيم، براى اين است كه يادآورى اين حادثه به ما كمك                دانيم و بر آن ارج مى مى

خواهد كرد كه حركت كنيم و جلو برويم و انگشت اشاره امام حسين را تعقيب                    
نام .  شاءاللَّه خواهد رسيد    كنيم و به لطف خدا به آن هدفها برسيم و ملت ايران ان    

السالم را خدا بزرگ كرده است و حادثه كربال را در تاريخ نگه                   امام حسين عليه
داريم، معنايش اين نيست كه ما اين           گويم ما بزرگ نگه      كه مى   اين.  داشته است 
اين حادثه عظيمتر از آن است كه حوادث گوناگون دنيا بتواند         . كنيم؛ نه كار را مى

 .آن را كمرنگ كند و از بين ببرد
السالم با    على عليه   بن  حسين.  روز عاشورا، اوج همين حادثه عظيم و بزرگ است          

خواهد به ميدان جنگ برود،        كسى كه مى  .  ساز و برگ جنگ به كربال نيامده بود  
السالم زنان و فرزندان خود را هم با            على عليه   بن سرباز الزم دارد؛ اما امام حسين

اى اتفاق بيفتد كه       جا بايد حادثه    اين به معناى آن است كه اين        .  خود آورده است  
عواطف انسانها را در طول تاريخ همواره به خود متوجه كند؛ تا عظمت كار امام                    

بيند   مى.  داند كه دشمن پست و رذل است           امام حسين مى   .  حسين معلوم شود   
اند كه در مقابل       اى جزو اراذل و اوباش كوفه        اند، عده   كسانى كه به جنگ او آمده

 .اند به چنين جنايت بزرگى دست بزنند          يك پاداش كوچك و حقير، حاضر شده    
امام حسين از اينها غافل       .  داند كه بر سر زن و فرزند او چه خواهند آورد                 مى
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حال تسليم     نيست؛ اما درعين     
گردد؛   شود؛ از راه خود برنمى       نمى

بر حركت در اين راه پافشارى           
پيداست كه اين راه چقدر      . كند مى

مهم است؛ اين كار چقدر بزرگ          
 .است
طور كه از مجموع قراين به           آن

 -آور    آيد، از مردان رزم      دست مى 
غير از كودك شش ماهه، يا بچه         

اباالفضل العباس     -يازده ساله     
آخرين كسى است كه قبل از امام     
حسين به شهادت رسيده است؛ و        
اين شهادت هم باز در راه يك            

يعنى آوردن آب       -عمل بزرگ     
هاى   تشنگان خيمه    براى لب  

در .  است -اباعبداللَّه الحسين     
زيارات و كلماتى كه از ائمه              

السالم راجع به اباالفضل        عليهم
العباس رسيده است، روى دو           

يكى :  جمله تأكيد شده است        
بصيرت .  بصيرت، يكى وفا       

اباالفضل العباس كجاست؟ همه       
ياران حسينى، صاحبان بصيرت      
بودند؛ اما او بصيرت را بيشتر           

در روز تاسوعا، مثل       .  نشان داد  
امروز عصرى، وقتى كه فرصتى پيدا شد كه او خود را از اين بال نجات دهد؛                      

نامه كردند و گفتند ما تو را امان               يعنى آمدند به او پيشنهاد تسليم و امان            
من :  گفت.  اى كرد كه دشمن را پشيمان نمود   دهيم؛ چنان بر خورد جوانمردانه مى

نمونه ديگرِ  )  12!(نامه شما   اف بر شما و امان     !  واى بر شما  !  از حسين جدا شوم؟    
بصيرت او اين بود كه به سه نفر از برادرانش هم كه با او بودند، دستور داد كه                   

دانيد   مى.  كه به شهادت رسيدند      قبل از او به ميدان بروند و مجاهدت كنند؛ تا اين  
جعفر،   -برادر بزرگتر     -اباالفضل العباس   :  كه آنها چهار برادر از يك مادر بودند     

على   بن  انسان برادرانش را در مقابل چشم خود براى حسين           .  عبداللَّه و عثمان  
قربانى كند؛ به فكر مادر داغدارش هم نباشد كه بگويد يكى از برادران برود تا                    

كه مادرم دلخوش باشد؛ به فكر سرپرستى فرزندان صغير خودش هم نباشد               اين
وفادارى حضرت اباالفضل العباس     .  كه در مدينه هستند؛ اين همان بصيرت است 

هم از همه جا بيشتر در همين قضيه وارد شدن در شريعه فرات و ننوشيدن آب               
السالم حضرت    البته نقل معروفى در همه دهانها است كه امام حسين عليه .است

مثل   –اما آنچه كه من در نقلهاى معتبر           .  اباالفضل را براى آوردن آب فرستاد       
. ديدم، اندكى با اين نقل تفاوت دارد          -طاووس    ابن  »لهوف«مفيد و     »ارشاد«

طور نقل    در اين كتابهاى معتبر اين     .  كند  كه شايد اهميت حادثه را هم بيشتر مى    
ها و كودكان، بر       قدر بر اين بچه      شده است كه در آن لحظات و ساعت آخر، آن            

اين دختران صغير و بر اهل حرم تشنگى فشار آورد كه خود امام حسين و                       
اباالفضل تنها نرفت؛ خود امام حسين هم با          .  اباالفضل با هم به طلب آب رفتند     

اى از نهر فرات كه        شعبه  -اباالفضل حركت كرد و به طرف همان شريعه فرات     
پنجه،   اين دو برادر شجاع و قوى      .  رفتند، بلكه بتوانند آبى بياورند -در منطقه بود 

پشت به پشت هم در ميدان جنگ               
يكى امام حسين در سن نزديك   . جنگيدند

به شصت سالگى است، اما از لحاظ قدرت     
 .نظير است   آوران بى   و شجاعت جزو نام    

اش   وچند ساله  ديگرى هم برادر جوان سى
اباالفضل العباس است، با آن خصوصياتى     

اين دو برادر،    .  اند  كه همه او را شناخته      
دوش به دوش هم، گاهى پشت به پشت           
هم، در وسط درياى دشمن، صف لشكر را       

كه خودشان را به        براى اين .  شكافند  مى
آب فرات برسانند، بلكه بتوانند آبى             

در اثناى اين جنگ سخت است         .  بياورند
كند   كه ناگهان امام حسين احساس مى        

دشمن بين او و برادرش عباس فاصله            
در همين حيص و بيص        .  انداخته است 

است كه اباالفضل به آب نزديكتر شده و           
طور كه    آن.  رساند  خودش را به لب آب مى

كند   كنند، او مشك آب را پر مى          نقل مى 
جا هر     در اين  .  ها ببرد    كه براى خيمه   

دهد كه يك مشت       انسانى به خود حق مى
آب هم به لبهاى تشنه خودش برساند؛ اما     

 .جا وفادارى خويش را نشان داد  او در اين
اباالفضل العباس وقتى كه آب را برداشت،   

فذكر عطش   «تا چشمش به آب افتاد،         
؛ به ياد لبهاى تشنه امام              »الحسين

حسين، شايد به ياد فريادهاى العطش دختران و كودكان، شايد به ياد گريه                     
آب را روى آب ريخت و       .  اصغر افتاد و دلش نيامد كه آب را بنوشد   عطشناك على

دهد و امام حسين       در اين بيرون آمدن است كه آن حوادث رخ مى            .  بيرون آمد 
يا اخا  «:  شنود كه از وسط لشكر فرياد زد          السالم ناگهان صداى برادر را مى  عليه

 .»ادرك اخاك
■ 
 :هانوشتپي

 788: مصباح المتهجد .1
 همان. 2
 همان. 3
 همان. 4
 329، 44بحاراالنوار، ج  .5
 همان .6
 448البالغه، حكمت  نهج .7
 244، 2محاسن، ج . 8
 366، 44بحاراالنوار، ج . 9

  50، 45بحاراالنوار، ج  .10
 همان .11
ج . 12  ،   89، ص 2ارشاد
■ 
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، و علي االرواح التي حلّت بفنائك، عليك منا سالم  ...السالم عليك يا ابا عبدا
آخر العهـد منـا لزيارتـك،         ...  و الجعله ا.  أبداً ما بقيت و بقي الليل و النهار... ا

 . السالم علي الحسين و علي علّي بن الحسين و علي اصحاب الحسين
■ 

در زيارتي كه به مناسبت امروز وارد شده است، و در پايـان جلـسه نـيز بـراي          
 : تجديد بيعت آن را خواهيم خواند، آمده است

 ؛ ...السالم عليك يا وارث آدم صفوه ا
 ؛...السالم عليك يا وارث نوح نبي ا

 ؛... السالم عليكم يا وارث ابراهيم خليل ا
 ؛... السالم عليك يا وارث موسي كليم ا
 ؛... السالم عليك يا وارث عيسي روح ا

 ؛... السالم عليك يا وارث محمد حبيب ا
هدف اين زيارت، بخشيدن حركت و پويايي به عاشورا و خـارج كـردن ايـن            

زيـرا كـه    .  واقعه از انزوا و مخالفت با جدا ساختن آن از گذشته و آينده اسـت    
همه ي خطر در اين است كه عاشورا فقط بدل به يادبودهـايي شـود و واقعـه          

نويسي، و يا ذكـر آن بـراي اجـر و ثـواب              ها و سيره  كربال تنها براي كتاب
 بيم آن مي رود كه اين حادثه از ظرف زماني خود فراتر نـرود، و      . اخروي باشد

بـود،  )  ع(حـسيني .  ق مدفون شـود .ه 61مقتل حسين و يارانش در همان سال 
 . كشته شد و همه چيز پايان يافت

اين خواست و كينه و كنار نهادن واقعـه محقـق نـشود و كـار                 كه براي اين
اي فقرات در اين زيارت آمده است تا ميـان شـهادت       هدر نرود، پاره) ع(حسين 
ستيزي كه از    . برقرار سازد "پيوند"و ستيز هميشگي حق و باطل ) ع(حسين

نخستين حركت انسان براي اصالح و جهاد تا رسـيدن بـه زنـدگي آزاد، بـا           
 . پيشگان ادامه دارد كرامت و رهايي از ستم و ستم

 :گويد يكي از دوستان انديشمند ما مي
 :اند سه گروه) ع(دشمنان حسين« 

ها ستمكار بودنـد    آن.  و يارانش راكشتند) ع(كساني كه حسين: دشمن نخست
اما اثر ستمشان ناچيز است زيرا كه جسم را كشتند و اجـساد را پـاره پـاره              

آن ها چيزهـاي   .  كردند و چادرها را به آتش كشيدند و اموال را به غارت بردند
ق بـه شـهادت      .ه  61در سـال     )  ع(اگـر حـسين   .  محدودي را از ميان بردند 

پس خطر اصلي چيـست؟ آنـان بـا       .  رفت رسيد در سال ديگري از دنيا مي نمي
چه چيزي را محقق ساختند؟ بايد گفـت كـه آنـان مـرگ           ) ع(كشتن حسين

بنابراين خطر دشمن اول، ظالم اول    . را جاودانه و هميشگي كردند) ع(حسين 
 . و طغيانگر اول محدود است

كساني كه كوشيدند تا آثار حسين را پاك سازند، بنـابراين قـبرش    : دشمن دوم
را از ميان بردند و زميني را كه در آن به خاك سـپرده شـده بـود، بـه آتـش              

اينـان  .  را بـه آب بـستند       )  ع(كشيدند و يا مانند بني عباس حرم امام حسين 
. گونه بـود   كه در عصر عثماني اين شدند، چنان) ع(مانع عزاداري براي حسين 
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هنگامي كه مجلـسي بـر پـا       . دوران تاريكي بود. ايد شما و پدرانتان اين دوره را ديده
گماردند، تا رسيدن عمال عثماني را خبر دهند و عـزاداران    داشتند، مراقبيني مي مي

را منع كردند و براي كـساني كـه مـي         ) ع(هم اينان زيارت حسين . پراكنده شوند
هـا   اين.  آفريدند هاي بسياري مي را زيارت كنند سختي) ع(خواستند قبر امام حسين

و )  ع(خواستند اسم حـسين     هستند، كساني كه مي) ع(گروه دوم از دشمنان حسين
را از  )  ع(و عزاداري بـر حـسين      )  ع(فراموش شود، و آرامگاه حسين) ع(ياد حسين
هايـشان    خطر اين گروه بيش از گروه اول است، اما در اجـراي برنامـه       .  ميان رود

ما امـروز شـاهد گـسترش         .  كه اين مسأله در تاريخ روشن شد ناتوان ماندند، چنان
امروز دست كم بيش از صـد       . هستيم) ع(هاي امام حسين زماني و مكاني عزاداري
شركت مي كنند؛ نـه تنهـا در جهـان         )  ع(هاي امام حسين ميليون نفر در عزاداريي

هـا بـه      جمعه گذشته در ايام عاشورا، همـه خطبـه   . اسالم، بلكه همچنين در آفريقا
برگزار شد؛ در همه جا، در اروپا، در آمريكا و در هـر كـشوري         ) ع(اسم امام حسين 

امروز صد ميليـون نفـر و يـا بيـشتر               . كنند زندگي مي) ع(كه دوستداران حسين 
سفر من به گابن با اربعين حسيني مصادف بـود و   . كنند مجالس حسيني را برپا مي

در سنگال هم كه بـودم مجـالس مفـصلي برپـا           .  در آنجا سخنراني مفصلي كردم
در )  ع(هاي عزاداري امـام حـسين       به همين ترتيب در همه كشورها مراسم. كرديم

اين مراسم اين جـا در لبنـان، در           . حال گسترش است
هاي گونـاگون فزونـي مـي يابـد، و               بيروت و در مكان

بنابراين گروه دوم دشمنان حسين پـر   .  شود تر مي  عميق
اند، امـا در كارشـان         خطرتر و ستمكارتر از گروه نخست

 . ها از گروه سوم كمتر است ناكام ماندند، ولي خطر اين
را )  ع(اين گروه بر آن بودند تا چهره حـسين :  دشمن سوم

مخـدوش كننـد، و واقعـه كـربال را در سـالگردها و                    
ها نگه دارند، و آن را در گريـه و انـدوه و نالـه             عزاداري

گرييم، اما هرگز   بسيار مي) ع(ما بر حسين. منحصر كنند
  مويه ما براي نو كردن انـدوه .  در گريه متوقف نمي شويم

ها و ميل به انتقام و خـشم بـر باطـل اسـت،            ها و كينه
 . ها انگيزه ما براي گريه است اين

چرا به خاك افكنده شدن امام حسين را ياد مي كنيـم و   
مـاجرا را صـحنه بـه         !  هـاي دلخـراش    ها و شيون خوانيم؟ ناله آن را در مقاتل مي

پيـشگان و     خوانيم تـا واقعيـت را پيـش رو آوريـم، و خطـر سـتم                    صحنه مي 
پـس مـا    .  شان را دريابيم، و همچنين ابعاد فداكاري و قدرت آن را بفهميم سنگدلي

و برآنيـم   .  دانيم ها نمي كنيم و حسين را تنها شهيد اشك تنها به شيون بسنده نمي
اگر در تـاريخ نـبرد ميـان         . رسد هاي ما به انجام نمي كه تكليف ما فقط با عزاداري

حق و باطل ، واقعه كربال را از جمود خارج سازيم و آن را به گذشته پيونـد دهيـم،      
حـسين  "گـوييم     كه مـي   چنان.  به طور طبيعي حادثه به آينده هم پيوند مي خورد

و )  ع(اسـت و امـام صـادق          ")عليهم سالم اهللا   (وارث آدم و نوح و موسي و عيسي
سـتيزد    دار او هستند، و هر كسي كه با باطل مـي   ميراث) ع(و امام رضا ) ع(امام باقر

 .دار اوست كند ميراث و همه توان و حيات خود را در راه دفاع از حق تقديم مي
. اين مسأله سنت خداوند در خلقش اسـت  .  حق و باطل از ازل با هم در ستيز بودند

فألهمـا فجورهـا و      «  :كه در قرآن آمده اسـت     شناسد، چنان آدمي خير و شر را مي
خداونـد  .)  سپس بدي ها و پرهيزگاري را به او الهـام كـرد     ] (28/ شمس[» تقواها

مـن  .  و مـرا آفريـد     ,  سبحان است كه به من آموخت و الهام كرد و روح در من دميد
و هـديناه   «:  يابم، و هم توانا بر خير و هم توانا بـر شـر هـستم         خير و شر را درمي

راه را به او نشان داديم، يـا سپاسـگزار      ] (  3/انسان[»السبيل اما شاكراً و اما كفورا
اين سنت خداوند است كه در هستي هم امكان انجام دادن خيـر       .)باشد يا ناسپاس
. پيمـاييم   بسته و بدون آگـاهي از شـر، نمـي          ما راه خير را، چشم. هست و هم شر

گيرد، خودش را در برابر دو گزينـه مختـار مـي             آدمي در هر موقعيتي كه قرار مي
بيند؛ چيزي هست كه او را به خير مي خواند و چيزي ديگري كـه او را بـه شـر          

او در هر موقعيتي خود را در نبردي آزاد مي بيند، كه مي تواند خيـر   .  كند دعوت مي
شود، زيرا ايـن    اگر خير را برگزيند، كامل مي.  را برگزيند و يا در چاه شر سقوط كند

 .گزينش پس از ستيزي ويرانگر و دروني بوده است
آدمي مثل گوسـفند،     . تواند عسل بسازد زنبور تنها مي. انسان همچون زنبور نيست

امـا آدمـي    .  ها فقط توانايي كار خير دارنـد   اين.  حيوانات سودمند يا خورشيد نيست
بنابراين سنّت آفرينش خداونـد وجـود        . هم توانايي انجام دادن خير دارد و هم شر

پـس  .  احساس خير و شر در نفس انسان، و وجود خير و شر در عالم خـارج اسـت     
 .آدمي در هر موضعي در برابر دو گزينه قرار دارد
جدمان، حضرت آدم، برگزيـده       . سازند وجود خير و شر دو جبهه ابدي و ازلي را مي

. نبرد ميـان قابيـل و هابيـل صـورت پـذيرفت             .  خدا، جبهه اصلي را رهبري كرد
كنـد،    توان گفت اين ستيز نبردي نمادين يا حقيقتي تاريخي است، فرقـي نمـي    مي

قرآن نيز نبرد هابيـل و قابيـل را           . آن چه مهم است بازتاب اين نبرد براي ماست
در اين نبرد، جبهه كوچك خير، در برابر جبهه كوچك شر قرار مـي   . بيان مي كند

ميان دو برادر كه از يـك پـدر و يـك مـادر               .  گستره اين نبرد محدود است. گيرد
. كـشد   قابيل، هابيل را مي. هستند، نبرد روي مي دهد

پـس از آن نـبرد        .  هابيل در زير خاك دفن مي شـود 
ايـن  .  آغاز و از همان لحظه اول به خون آغشته شـد    

نبرد پردامنه آغاز شد، تا از همان زمان و تا امروز و تـا     
 .ابد در برابر آدمي تجربه اي قرار دهد

. از آن زمـان بـه بعـد ايـن نبردهـا ادامـه يافتنـد                    
پژوهـشگران، منتقــدان، فالســفه، اقتــصادانان و          

هاي اقتصادي قديم و جديـد، ايـن       گذاران مكتب پايه
نبرد را تفسير كرده اند، دربـاره آن نظـر داده انـد و            

آنان در اظهار نظر خود بـر   . اند اثرهاي آن را برشمرده
حق هستند زيرا هر كدام به نوعي اين نبرد را تعريف  

كردند كـه ويژگـي     آنان در زماني زندگي مي.  كرده اند
من شك ندارم كه اگـر  . بارز نبرد اختالف طبقاتي بود

چـرا كـه    .  ها در دوره ما زندگي مي كردند به اين نبرد ويژگي ديگري مي دادنـد     آن
اين نبردها گاهي ميان طبقـات   .  اند اين نبردها امروز از چارچوب طبقاتي خارج شده

. اسـت ...  است و گاهي درون طبقات مختلف اجتماعي و گاهي ميان ملت ها و يـا       
ها آخرين نبردها را تعريـف كردنـد و بـه               آن. نمي خواهم در اين مورد بحث كنم

ها عموميت بخشيدند و گفتند همه تاريخ، از ابتدا تا انتها، نتيجه ايـن مبـارزه و         آن
 . نبرد است

ديده اسـت، زيـرا كـه           پيشه و ستم اما واقعيت اين است كه نبرد حقيقي ميان ستم
كـسي ديگـري را      .  گاهي ظلم حالت شخصي دارد.  هاي گوناگوني دارد ستم شكل

مي زند، شوهري همسرش را مي زند، برادري برادرش را مي زند و يا شخـصي بـه      
 .اين نبردها شخصي است. همسايه اش آزار مي رساند

گـران    استعمار ستمي سياسي است و اسـتعمار    . گاهي ستم ويژگي ديگري مي يابد
اين چيزهـا   .  كنند به مردم ستم مي كنند؛ آزادي و سرزمين و وطنشان را غصب مي

اين نوع ستم، نبرد ميـان     . را گاهي به كمك سياست مي گيرند، و گاهي با شمشير
 .را "استعمارگر و استعمار شده"را تصوير مي كند، و  "ظالم و مظلوم"

گروهـي  .  "استثمار كننده و استثمار شـونده "گاهي نبرد ويژگي اقتصادي مي يابد؛ 
ربا در قديم رواج داشت؛ چـه پيـش      .  با فريب و زور و ربا اموال ديگران را مي دزدند

گروهي با سـوء اسـتفاده از      . از اسالم، چه پس از اسالم، حتي امروز هم وجود دارد
ايـن نـوع    .  كننـد   مال و امكاناتي كه دارند، اموال و تالش ديگران را تصاحب مـي 
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نـبرد ميـان    "ديگري از ستم است، 
 ."استثمار كننده واستثمار شونده

گاهي نبرد بـا ويژگـي فرهنگـي و         
يكـي از   .  نمايانـد   فكري خود را مي

» اسـتحمار «متفكران اين ستم را  
كـه    يعني ايـن   "استحمار". نامد مي
. خواهند مردم را نادان نگه دارنـد  مي

. مردم چيزي نفهمند و نادان بماننـد  
جا نيز ستمكار عقل و انديـشه   در اين

و آگـاهي و احـساس سـتمديده را          
در اين جا نـيز نـبرد    .ناديده مي گيرد

 . پا برجاست
قرآن كـريم همـه انـواع سـتم را           

كند، و همه سـتمديدگان      معرفي مي
و نريد أن نمـن  «:  خواند را با هم مي

علي الذين استضعفوا في االرض و    
ــة و نجعلهـــم            ــم أئمـ نجعلهـ

و ما بر آن  ] ( 5/ قصص[» الوارثين
هستيم كـه بـر مستـضعفان روي         
ــان را             زميــن نعمــت دهيــم و آن

.) پيشوايان سازيم و وارثان گـردانيم  
استضعاف يعني گروهـي، گروهـي        

دارايي و  "ديگر را ضعيف بشمارد، و 
نگـاه  .  ها را غصب كنـد  آن "انديشه

گويـد در     تاريخي قرآن كـريم مـي     
يـا     زمين ، مردم دو گروه اند؛ يا ظالم

اين دو گروه در برابر هم  . مستضعف
يابـد،   قرار مي گيرند، ستم فزوني مي

شـود    كند، چيره مي ظالم طغيان مي
 .راند و سرانجام حكم مي

جوينـد،    كنند، توسل مي شوند، التماس مي كنند، متفق مي مستضعفين جستجو مي
رهـبر يـا وحـي و يـا           "دهند، و سرانجام خداوند بـراي آنـان         ناله و فرياد سر مي

آنان نيز از مصالح خـود  .  فرستد، تا آنان را گرد هم آورد و رهبري كند مي "پيامبري
د و     . كنند در برابر ستمكار دفاع مي همه پيامبران؛ كساني كه فريادشان خداي واحـ

آن ها در كنار مستـضعفين     . اَحد بود، هميشه در ميان تعداد زيادي مستضعف بودند
اي در كـار نيـست،     ايستادند، نه به دليل كينه توزي از قدرتمندان، چرا كه عقده مي

آنان مي خواهند زورمـداران و سـتم بارگـان را از            .  بلكه به دليل بيزاري از ظلم 
او از ايـن  .  اي عليه هيچ انساني ندارد پيامبر هيچ كينه و عقده. عرششان فرو كشند

 .ها مبراست توزي كينه
آيند و نـبرد    مستضعفين به پا مي خيزند، گرد نبي خود مي.  كشد شعله نبرد زبانه مي

گيرند تا ستمكار از عرشش سـقوط      كنند و نبرد را پي مي فداكاري مي. آغازند را مي
مستضعفين در برابر استعمار و استثمار و اسـتحمار   .  كند و از طغيانش دست بشويد

 .ايستند ستمكار مي
امـا  .  اند و اكنون نـيز هـستند      اين رهبران بوده. انواع سه گانه ستم، رهبراني دارد
سـپس  .  شـود   پيشه نيز خـرد مـي     شكند و ستم سرانجام ستم در برابر اكثريت مي

به دعوت جديـدي فـرا    .  كند؛ جامه انبيا، و لباس دين بر تن مي "جامه نو"ستمكار 
كند كـه در كنـار          اعالم مي. دهد خواند و شعار دفاع از مصلحت مردم را سر مي مي

ــت    ــضعفين اس مستــضعفين  .  مست
بينند ستم از درون خودشـان پـا         مي

گرفته اسـت؛ غـصب و اسـتبداد و            
استعمار و استثمار و استحمار از دورن  

در اين هنگام نـبردي   . خودشان است
بدين گونـه ايـن      .  شود ديگر آغاز مي 

 .نبرد از ازل تا ابد پاينده است
اين نبرد براي چيـست؟ ايـن سـنت       

ايـن نـبرد هميـشگي       .  خداوند است
براي اين است كه آدمـي بتوانـد بـا         
اراده كامل خود از ميان خـير و شـر        
يكي را انتخاب كند و اين گونه اسـت  
كه سلسله پاينده ستيز ميان سـتمكار   

از خـالل   .  و ستمديده كامل مي گردد
) ع(از آدم :  اين سلسله نبرد آغـاز شـد   

پيامبر خـدا و     )  ع(برگزيده خدا و نوح
ــي      )  ع(عيــسي ) ع(روح خــدا و موس

ــد          ــا محم ) ص(همــسخن خــدا و ت
 .ولي خدا) ع(محبوب خدا و علي

از اين رو، واقعه كربال يك نبرد جـدا   
اي يگانـه در تاريـخ          افتاده و پديـده   

اي ويـژه     انسان نيست، البته حلقـه    
است و بـه طـور طبيعـي بـا ديگـر            

. هاي تـاريخ نـبرد، تفـاوت دارد         حلقه
چنان كه اين حلقه با گذشـته پيونـد      

 .دارد با آينده نيز در پيوند است
ما با اين يادها و عزاداري ها و برپايـي   
مجالس سوگ مي كوشيم تا بـا ايـن    

. مانند اتفاقي جديد زندگي كنيم  واقعه
پدران و نياكان و رهبران و علماي مـا  

اال «:به سخنان امام حسين گـوش فـرا مـي دهيـم         .  نيز در اين راه تالش كردند
آيا نمي بينيد بـه حـق عمـل       (»ترون أن الحق اليعمل به و الباطل اليتناهي عنه

ايـن سـخن در گـوش         ]  79ص , اللهوف.) [نمي شود و از باطل بازداشته نمي شود
عزاداران طنين مي افكند، و انسان را وا مي دارد تا هوشيار باشد كه در ايـن نـبرد        
هميشگي، امروز چه بايد بكند؟ دو جبهه روشن است و تا هنگـامي كـه دو جبهـه          
رهبران و پيروان خودش را دارد، ما بايد ببنيم آيا در جاي خـود ايـستاده ايـم؟ در          

 كدام جبهه هستيم؟
يابد كه نبرد امـام حـسين       وقتي كه انسان معاصر درمي. اند سخنان و شعارها روشن

كند، و در برابر دو جبهه مي ايستد تـا صـف       با گذشته و آينده پيوند دارد، درنگ مي
اگر بخواهيم هر دو جبهه را بشناسيم، بايد بدانيم هـر كـدام      .  خود را انتخاب كند

. ها روشـن اسـت      ويژگي. خواهد  دقت خيلي زيادي نمي. هاي خودش را دارد ويژگي
آيا كسي هست كه شك كند اسرائيل ظالم است؟ اسرائيل فلـسطين را اشـغال و        

به بهانة حمايـت از خـود اشـغال را          .  گناهان را نابود كرده است مردم را آواره و بي
ادامه مي دهد و فكر جهاني را با استعمار و استثمار و اسـتحمار بـه بيراهـه بـرده           

 .است
اسرائيل در جبهه يزيد است؛ جبهه باطـل، جبهـه      . بنابراين ما مستضعفين هستيم

مـا چـه بايـد       ).  ع(پيشگان، و ما در جبهه مستضعفين هستيم؛ جبهه حـسين     ستم

او همه چيز را . فداكاري امام حسين، فداكاري بزرگي بود 
إن كانَ دينُ محمد لَم يستَقم إال     « : براي خدا تقديم كرد

اگـر ديـن محمـد، پابرجـا         (  »  بِقَتلي فَيا سيوف خُذيني   
ماند مگر با مـرگ مـن، پـس اي شمـشيرها مـرا                  نمي

 ) .دريابيد 
ي تاريخي و سرمدي نبرد ميان  اگر اين واقعه را به سلسله

 .ايم حق و باطل پيوند دهيم، خود را در اين جبهه قرار داده
■ 

 

 فرهنگ



 1386ماه شماره ششم، دي

 23 ادبي فرهنگي دانشجويي 

با خاندان و ياران و  )  ع(بينيم كه حسين خوانيم و مي را مي) ع(بكنيم؟ سيره حسين
كساني هم كـه بـا      . رود فرزندان و با همه هستي و مردان و زنان خود به آوردگاه مي

مواجهه نشدند، چرا  ) ع(از مدينه خارج نشدند، با اجباري از جانب حسين) ع(حسين
أال وأن من خرج معي يقتـل و مـن لـم          «:ها چنين نوشت براي آن)  ع(كه حسين

كشته خواهد شـد  , بدانيد آن كه با من از مدينه خارج شود(» .يخرج لن يبلغ النصر
 .) و آن كس كه بماند به پيروزي نخواهد رسيد

او مي خواهد همه دوستداران و عزيزان خود را همراه كند، اما به كجا؟ به محـراب   
او مي داند كه همگي به سوي شهادت گام بر مـي دارنـد و هميـن طـور           .  شهادت
ها بازگـشت    و علي اكبر را وقتي علي اكبر به خيمه) ع(سخنان امام حسين. هم بود

مضمون سخن امام حسين اين بود كـه آب در اختيـار        .  خواندم و آب خواست، مي
در »  .اميدوارم كه از دست جدت سـيراب شـوي   «: ندارد اما به علي اكبر مي گويد

اين دنيا سيراب مي شود؟ جدش كجا به او آب مي دهد؟ حسين شـهادت و مـرگ        
ايـن معنـاي    .  بفرما، بجنگ و بمـير    : مي گويد. را براي تنها فرزندش آرزو مي كند
هـا    خواهند و او بـه آن         ديگران از او اجازه مي. سيراب شدن از دست جدت است

در .  هـا را تقـديم كـرد          دهد، و همين گونه يكي پس از ديگري، همه آن    اجازه مي
مـردم  .  جزئيات اين كارزار بسيار به حقيقت نزديك اسـت  . ايد مقتل ماجرا را شنيده
ها اندكي پول دادند يا ايـن كـه يـك مـشت خرمـاي               به آن.  گمراهانه آز ورزيدند

احاديث و سيره ها متفـاوت اسـت، امـا          . خشك گرفتند و براي قتل حسين آمدند
همراهـان  .  اند كه سي هزار نفر يا بيشتر حسين را محاصره كرده بودند  برخي گفته

امام حسين دانستند كه ميان آنان و پيروزي به اندازه ضربات شمشير امام حـسين   
و عبـاس و ديگـر قهرمانـان          )  ع(

فاصله هست، يعني لحظاتي بيـش  
آنـان  .تا نجات آنان نمانـده اسـت     

دانند كه پس از شـهادت امـام       مي
هـا   خصم به درون خيمه) ع(حسين

ها و زيـور آالت و         رود و لباس مي
ها را بي رحمانه به غـارت   گوشواره
آري روشن شـد كـه چـه       . مي برد
ايد كـه بـا       در مقتل خوانده. كردند

شمشيرها و نيزه ها و هـر وسـيله      
اي كه در دسترسشان بـود حملـه    

ما اين رخدادها را در ايـام       .  كردند
هدف چيست؟ .  عاشورا مي خوانيم

مي خواهيم عاشورا را در جايگـاه     
درست تاريخي خود قـرار دهيـم،        
زيرا كـه ايـن واقعـه در سلـسله            

هاي متصل بـه هـم جايـي          حلقه
نبرد حق و باطل بـا حـسين   .  دارد

رسد، امـا ايـن       به اوج خود مي)  ع(
پيـش از   .  نبرد همچنان ادامه دارد

هـم      بود و پس از آن     ) ع(حسين
) ع(چرا حلقـه حـسين   . خواهد بود

ــرا           ــژه اســت؟ زي متفــاوت و وي
، فداكاري  )ع(فداكاري امام حسين

او همه چيز را بـراي       . بزرگي بود
ان كـان ديـن      «:خدا تقديم كـرد  

محمد لم يـستقم اال بقتلـي فيـا         

اگر دين محمد پا بر جا نمي ماند مگر با مـرگ مـن، پـس اي            (» .سيوف خذيني
اگر اين واقعه را بـه سلـسله        .  او همه چيزش را تقديم كرد.) شمشيرها مرا در يابيد

تاريخي و سرمدي نبرد ميان حق و باطل پيوند دهيم، خود را در ايـن جبهـه قـرار       
 .ايم داده

اين مسأله نخـست تكليـف      .  برپاست امروز اين نبرد ميان فلسطيني ها و اسرائيل 
ها اين كار را انجام ندهند بر ما واجب عيني است كه بپـا      هاست و اگر آن فلسطيني

درست است، اسرائيل نيرومند است، اما يزيـد     . خيزيم و اين كار را به انجام رسانيم
آنچـه را انجـام      .  بـرد   سوزاند و سـر مـي      اسرائيل مي كشد، مي. نيز قدرت داشت

آوريم كه مسلم بن عقبـل نيـز         به ياد مي. بينم هاي تلويزيون مي دهد، بر صفحه مي
. در كاخ به قتل رسيد، سرش را از تن جدا كردند، و جسدش را از بلنـدي افكندنـد     

. همه ابعاد واقعه كربال هم اكنون نيز وجـود دارد    . پس اسرائيل در صف يزيد است
حسين بازنگشت و نگفت كه آن ها ظالم اند و به مرد و زن و مـرده رحـم نمـي               

پـس بـر    .  نگفت كه آن ها پس از كشتنم، سينه ام را پاره پـاره مـي كننـد        . كنند
چه سودي دارد كه خوار بمانيم؟ در حالي كـه او     .  ماست كه در راه حق گام برداريم

 . پيشواست و بايد اين همه را تحمل كند
آن هـا دربـاره حـسين         .  بنابراين، نبرد ما با اسرائيل، ادامه نبرد امام حسين اسـت 

او از حد و حدود خود تجاوز كـرد و     (»  خرج عن حده فقتل بسيف جده«: ميگفتند
اين حكمي بود كه در محكمـه بـراي امـام حـسين          .)  با شمشير جدش كشته شد

كني؟ چـرا نمـي گـذاري مـردم شـادمان               گفتند چرا عصيان مي مي. صادر كردند
باشند؟ چرا نمي گذاري مردم نماز بگزارند و روزه بگيرند؟ حج بـر جـاي آورنـد و          
زكات بپردازند؟ اي حسين چـرا  

كني ؟ از اين همـه   اين كار را مي
اي   نبرد و درگيري چـه نتيجـه   

 گيري؟ مي
من آمده ام تا بـه شـما هـشدار         
دهم كه اسـرائيل هـم همـان           

بياييد بـا هـم      :  حرف را مي زند
زندگي كنيم، بيايد با هم زندگـي  

آيـا  !  مسالمت آميز داشته باشـيم 
اين حرف ها از دولـتي كـه بـر       
اساس اشغال گري و تعـدي و        
طمـع و زيـاده خواهـي اسـت،           

اسـرائيل مـي    .  پذيرفتني اسـت 
گويد من باالتر از ديگـر انـسان    

همـه آدميـان بايـد       .  ها هـستم   
پس ايـن  .  تحت سلطه من باشند

. نبرد امام حسين در عصر ماست
ما چيزي را از سلسله نبرد حق و 

كنيم؛ چنان كـه      باطل جدا نمي
به حسين در نبردش با يزيد مـي  

السالم عليك يا وارث  «: گوييم
 »....آدم صفوة ا

■ 
تحقيقاتي : منبع موسسه فرهنگي 

 امام صدر
ان: مترجم  مهدي فرخي   

 فرهنگ
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 )اي از روايت محرمبريده( غربال دهر

ري
صي

د ن
وحي

 كيا

 درآمد
تا آن را تكه تكه كنم و           زيباتر از آن بود كه به خود اجازه دهم       )1(فتح خون

من .  ايجاب كرد كه اينگونه شود     "  فقر فضا     "آنها را كنار هم بگذارم؛ لكن 
) بر خالف سيد بن طاووس     (فتح خون را لهوفي ناتمام يافتم با اين تفاوت كه   

نه آن سان كه شيخ         -است)  ع(آويني، خود در خيل اصحاب امام حسين         
 -پس از او بمانند    )  ع(كه سزا نيست اصحاب امام حسين         -شوشتري است 

اللهم اجعل  (  و اين استجابت دعاي اوست در عاشورا        -علي الدنيا بعدك العفا
.  محياي محيا محمد وآل محمد و مماتي ممات محمد و آل محمد                او رفت  ) 

فتح خون براي    !  آري.  تا صدق گفته خويش را بر امام خويش ثابت كند             
 .عاشورائيان با شهادت پايان پذيرد

تحمل اوراق و كلمات را آنچنان نيافتم كه روايت محرم را بر آنها بار كنم                    
گر چه كلمات صورت نزول كرده حقايقند ولي           .  آنچنانكه آويني هم نيافت    

گاه حقايق آنچنان عظيمند كه كلمات حتي گنجايش صورت خفيه آنها را                 
 .ندارد

از دور و     -امام ، حجت را بر همگان تمام كرد ، اينگونه كه آرايش سپاه او                 
سخنان امام و    .  گواه اين مدعاست     -نزديك، از شيخ كبير تا طفل صغير           

وزد، شايد    يارانش پيش از جنگ نسيمي است بهاري كه بر ديار مردگان مي              
در آن ميان هنوز هم باشند خفتگان نيمه جاني كه به خواب زمستاني                      

كند، آنها را با خويش همراه         الحيلي سعي مي    اند و امام با هر لطايف     فرورفته
 .سازد

 .پردازيم در اين گزيده به روايت سه تن مي
و   -كه به صف عاشورائيان پيوستند   -زهير بن قين بجلي، حر بن يزيد رياحي

خواستم از عمر سعد نيز سخن بگويم ولي آنچنان              مي.  ضحاك بن عبداهللا  
 ي  آينه.  توهم شيطاني او برايم باور نكردني آمد كه از حكايت او گذر كردم                

عقل محجوب در حجاب ظلمت گناهان كه         . زنگارگرفته كه ديگر آينه نيست
سازد ابله كه چون سر در           از تو كبكي مي    .  نيست، وهم است     ديگر عقل 

: بيند  فرو بردي، فكر كني كه كسي نيز تو را نمي              هاي غفلت خويش    برف
هاي   شيطان جاذبه   !»واليت بالد گرگان و ري  « .انفسهم فانساهم... نسوا ا

. زاده را بفريبد ، اما اين فريب در نفس توست              آدمي  دهد تا دنيايي را زينت مي
سلطنت او تنها بر     .  بخشد  در نفس توست زينت مي       شيطان تنها آنچه را كه     

اغواشدگان شيطان، فراموشيان ديار وهم اند كه           اغواشدگان خويش است و 
هاي   كند؛ سرابي با كاخ      آنان جلوه مي     هايي خيالي بر     اعمالشان با صورت   
خوابي كه  ...  ها و پرياني غماز      آبگينه ربا، جناتي معلق بر خضرا، دژهايي هوش

و اين همه را در عمر سعد          .  شود  نمي  جز با دميدن در ناقور مرگ شكسته        
 .توان يافت مي

حال به روايت اين سه مرد بنشينيم تا بنگريم امام در مرداب وجود آنها در                    
 پي كدامين نشانه از درياست؟ 

□□□   
  راوي
: اند  عشق در سفر تاريخ است و اين تفسيري است بر آنچه فرموده                ي  قافله

 فرهنگ
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اين سخني است كه پشت شيطان را           ....  و كل ارض كربال       كل يوم عاشورا   
 .سازد به فيضان دائم رحمت او اميدوار مي لرزاند و ياران حق را مي
 و تو، اي آن كه در سال شصت و يكم هجري هنوز در ذخاير تقدير نهفته                      ...  
 ي بشريت، پاي به      اي و اكنون، در اين دورانِ جاهليت ثاني و عصر توبه                 بوده
كه   اي، نوميد مشو، كه تو را نيز عاشورايي است و كرباليي             ي زمين نهاده سياره
بگشايي   ات  كشد تا تو زنجير خاك از پاي اراده         ي خون توست و انتظار مي تشنه

هايش هجرت كني و به كهف حصين الزمان و المكانِ                و از خود و دلبستگي     
ي سال شصت و       واليت ملحق شوي و فراتر از زمان و مكان، خود را به قافله                

  ...به شهادت رسي "امامِ عشق"هجري برساني و در ركاب  يكم
آري، گناهكاران را در اين قافله راهي           پذيرند؟  گويند كه گناهكاران را نمي       مي

آدم نيز در اين قافله مالزم ركاب حسين            .  پذيرند  اما پشيمانان را مي    ...  نيست
اي كه خداوند     است، و اگر نبود باب توبه  ي خيل پشيمانان است، كه او سرسلسله

حسين ميان زمين و آسمان زده و رهاشده و       گشوده است، آدم نيز دهشت      با خونِ 
 .ماند مي سرگردان، در اين برهوت گمگشتگي وا

□ 
و   »فزاره  بني«ي    مرداني از قبيله   !  شناسيد  را كه مي     »زهير بن قين بجلي    «
 گاه كه ما همراه با زهير بن قين بجلي از مكه بيرون                   آن«:  گويند  »بجيله«

 گويند  آنها مي    .»در راه ناگزير با كاروان حسين بن علي همسفر شديم         ... آمديم
چرا ...  نبود  منزل شويم، هيچ چيز      ما را ناگوارتر از آن كه با او در جايي هم «: كه

 ».ي سوم بود كه زهير از هواداران عثمان بن عفان خليفه
كه   ي غذا نشسته بوديم      بر سفره .  ما در اين سو و حسين در آن سو اردو زديم        «

: آمد و سالم كرد و با زهير گفت                 )  ع(اي از جانب حسين             فرستاده
آنچه را    و ما هر  .  الحسين مرا فرستاده است تا تو را به نزد او دعوت كنم اباعبداهللا

اي بر سر  پرنده كه در دست داشتيم، انداختيم و خموش نشستيم، آنچنان كه گويا
 .»ما النه ساخته است

روايت   دختر عمرو كه همسر زهير بود، اينچنين  »دلهم«از : گويد »مخنف ابي«
كند   مي  تو را دعوت  "  )ص(فرزند رسول خدا"آيا : من به زهير گفتم«: شده است

بروي،   بهتر نيست كه به خدمتش     !  اهللا  ورزي؟ سبحان   و تو از رفتن امتناع مي       
 سخنش را بشنوي و سپس باز گردي؟ زهير با ناخشنودي پذيرفت و رفت، اما                  

نند و      اي درخشان بازگشت و فرمود تا خيمه         ديري نگذشت كه با چهره  اش را بكَ
 گاه مرا گفت كه تو را طالق          آن.  برند)  ع(اش را نزديك امام حسين          راحله
گويم؛ از اين پس آزادي و مرا حقي بر              مي

نيز   خواهم تو   گردن تو نيست، چرا كه نمي
ام   من عزم كرده  .  به سبب من گرفتار شوي 

دشمنانش   بپيوندم و با   )  ع(كه به حسين   
سپس .  نبرد كنم و جان در راهش ببازم          

مهر مرا پرداخت و به يكي از                      
 هايش وا گذاشت تا مرا به              عموزاده
 »  ... ام برساند خانواده

و از آن پس، زهير بن قين بجلي           
 .نيز به خيل عاشوراييان پيوست

□ 
عبداهللا پسر سليم ، و مذري پسر مشمعل           

اند،    اسد بوده    ي بني    كه هر دو از طايفه       
اند كه ما چون از مناسك حج فارغ              گفته
شتاب كرديم و چون در منزل            .  شديم

) ع(را به كاروان امام حسين        خود  »زرود«

) ع(حسين بن علي     رسانديم، مردي از اهالي كوفه را ديديم كه با ديدن كاروان              
تا او را ببيند، دل از او           امام كه ايستاده بود    .  به بيراهه زد تا با او رو در رو نشود         

از .  رسانديم تا از اخبار كوفه جويا شويم         و لكن ما خود را به او. بريد و به راه افتاد
من كوفه را ترك     «:  داد  و او پاسخ    »در كوفه چه خبر بود؟     «:  او سؤال كرديم  

بن عروه را كه در بازار         هاي مسلم بن عقيل و هاني      نكردم مگر آنكه ديدم كشته
 »... كشند بر زمين مي

بعد از آنها    «:  رو به ما كرده و فرمود       )  ع(و آنگاه خبر را به امام رسانديم؛ امام            
و ما دانستيم كه امام هرگز از قصد خويش باز نخواهد       .»خيري در حيات نيست

 .گشت
ي امام    سحرگاهان به فرموده  .  شب را در آن منزل بيتوته كردند "كاروان عشق"
خبر   ، كه در آنجا امام را    »زباله«بسيار برداشتند و كوچ كردند تا منزلگاه  " آب"

او را از طمار قصر به زير         .  رسيد كه قيس بن مسهر نيز به شهادت رسيده است        
 .، قاضي كوفه، از تن جدا كرده است»عبدالملك عمير«را  اند و سرش افكنده

□ 
  راوي

 ي امام، صف اصحاب عاشورايي از             اكنون هنگام آن است كه در قافله            
 دانند كوفه   الوقت و بادگرايان جدا شود، چرا كه ديگر همه مي             طلبان ابن فرصت

وزد، نسيمي كه بوي خون         از كوفه نسيم مرگ مي      .  زياد است   در تسخير ابن   
هاي بازگشت مسدود نيست و بيابان، وادي حيرتي             اما هنوز راه   ...  است  گرفته

 .از اختيار انسان تا جبروت حق گسترده است است كه
از آنان    كاروان را گرد آورد و عهد خويش را          )  ع(در منزلگاه زباله، امام حسين        

آمده است كه    .برداشت و آنان را به اختيار خويش وا گذاشت كه بروند يا بمانند         
همان اصحاب    در اينجا مردم با شتاب از كنار او پراكنده شدند و رفتند و جز                   

ـ كه مي ـ ديگر كسي با او نماند عاشورايي   .شناسي 
كه تو را از       "اختيار"روي؟ داد از آن        ماني يا مي     كني؟ مي   تو چه مي  !  اي دل  

 ي  ي دنيا را بر گردنشان ببيني و سررشته           نيك بنگر تا قالده    ! كند حسين جدا
 انگارند كه اين راه را به اختيار           آنان مي .  قالده را، كه در دست شيطان است         

روند، غافل كه شيطان اصحاب دنيا را با همان غرايزي كه در نفس                   خويش مي 
 .فريبد دارند مي خويش
 . نيز گذشت »شراف«ي عشق از منزلگاه  قافله
□ 

امام با ديدن سپاه حر كاروان خويش را           
كشاند تا از راه       »ذوحسم«به جانب كوه  

ي كوه    گيرد و چون به دامنه       آنان كناره 
ها را بر افراشتند،    ذوحسم رسيدند و خيمه

يزيد نيز با هزار سوار از راه رسيد،      حر بن
 سراپا پوشيده در سالح، تا آنجا كه جز           

: امام پرسيد  .  شد  چشمانشان ديده نمي   
: و حر پاسخ گفت        »كيستي؟«
امام ديگرباره     .»يزيد  حر بن  «
و حر پاسخ     »با مايي يا بر ما؟    «: پرسيد

 .»بل عليكم«: گفت
گاه امام چون آثار تشنگي را در آنان             آن

 "سيرابشان"هاشم را فرمود كه      ديد، بني
 . كنند؛ خود و اسبانشان را

 راوي
ي تشنگان،    اين حسين است، سرسلسله    

 فرهنگ

چـه     ي قافله عشق در سفر تاريخ است و اين تفسيري است بر آـن
 .... و كل ارض كربال كل يوم عاشورا: اند فرموده

ه    لرزاند و ياران حق را   اين سخني است كه پشت شيطان را مي ـب
 .سازد فيضان دائم رحمت او اميدوار مي

و تو، اي آن كه در سال شصت و يكم هجري هنوز در ذخـايـر       ... 
جاهليت ثاني و عصـر     بوده  تقدير نهفته اي و اكنون، در اين دورانِ 

اي، نوميد مشـو، كـه      ي زمين نهاده سياره ي بشريت، پاي به توبه
ي خون تـوسـت و        كه تشنه تو را نيز عاشورايي است و كرباليي

بگـشـايـي و از          ات كشد تا تو زنجير خاك از پاي اراده انتظار مي
ن الزمـان و        خود و دلبستگي هايش هجرت كني و به كهف حصـي

ه        المكانِ واليت ملحق شوي و فراتر از زمان و مكان، خـود را ـب
امـامِ  " هجري برساني و در ركـاب         ي سال شصت و يكم قافله
  ...به شهادت رسي "عشق
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كه دشمن را سيراب        
اما هنوز، گاه   ...كند مي

آن نرسيده است كه        
كامي       غزل تشنه     

 ...كربالييان را بسراييم
حر بن يزيد نشان داده       
است كه دروغگو          

او در جواب امام  . نيست
آكنده از     كه خورجين 

هاي مردم كوفه را       نامه
در برابر او ريخته بود،       

ي   زمره ما از«: گويد مي
آنان نيستيم كه اين        

 »!اند ها را نوشته نامه
ي روايات    حر را در همه 
ي كربال  مربوط به واقعه

 با صفاتي چون صداقت، 
ادب و حفظ حرمت         

بيت و مخصوصاً        اهل
) ع(ي زهرا           فاطمه
اصالً   و...  اند   ستوده

وقايع كربال خود          
شاهدي است بر آنكه       

 "آزادگي"چراغ فطرت 
در  هنوز "جويي حق"و 

باطن حر، محجوب       
تيرگي گناه نگشته        
است و به خاموشي         

جاي  اما هنوز. نگراييده
اين پرسش باقي است      
كه انساني اينچنين را با 
دستگاه حكومتي ارباب    

چه كار؟ چگونه       جور
توان به منصبي كه       مي

ي     حر در داراالماره     
و   كوفه داشت راه يافت    

 كه با پذيرش واليت ظالمان در         »آزادگي«باز آنچنان ماند كه حر مانده بود؟           
 !شود يك جا جمع نمي

 راوي
سر دشواري كار، در      .  را كه تحليل وقايع تاريخ سخت دشوار است               استير

نباشد اينكه آفريدگار، ما را در كشاكش            اگر.  روح آدمي است     هاي  پيچيدگي
سازد و شياطين پنهان در زواياي           متبدل مي   آزمايد، عاداتمان را     ابتالئات مي 

دارد، چه بسا كه در اين غفلت پنهان             مي  تاريك درون را در پيشگاه عقل رسوا        
  .آمديم اي به خود نمي لحظه كرديم و حتي ي عمر را سر مي همه

شايد .  غفلتي پنهان ...  اميه نگه داشته، غفلت است        آنچه حر را در دستگاه بني       
غفلت آن    بهتر باشد، چرا كه تنها راه خروج از اين چاه             "غفلت در غفلت"تعبير 

است كه انسان نسبت به        
غفلت خويش تذكر پيدا        

  .كند
من از آنان كه     «:  حر گفت 

اند    براي شما نامه نوشته      
از   ما مأموريم كه   .  نيستم

شما جدا نشويم مگر آنكه       
شما را به كوفه نزد عبيداهللا  

امام   .»باشيم  بن زياد برده  
مرگ از اين آرزو      «:  فرمود

و   .»تر است   به تو نزديك   
گفت تا برخيزند و       ياران را 

ها نهند و زنان       زين بر اسب
 ها   و كودكان را در محمل      

بنشانند و راه مراجعت پيش 
 .گيرند

اين سخن در بسياري از         
تواريخ آمده است، اما           

راستي آيا امام قصد            به
  )2(اند؟ مراجعت داشته

هر چه هست، در اينكه          
اند و بر     لشكريان حر تاخته

اند،    سر راه او صف بسته       
  .ترديدي نيست

: فرمايد   امام به حر مي        
ما تريد   !  ثكلتك امك  «

مني؟ ـ مادرت در عزاي تو        
بگريد، از من چه               

 » خواهي؟ مي
آنچه حر بن يزيد در جواب     
امام گفته، سخني است        

استحقاقِ   جاودانه كه او را    
. بخشيده است       "توبه"

اي از نور است كه به       روزنه
شود   مي ي حر گشوده سينه

ي ضيافتي است كه    و سفره
اگر جز تو   !  هان واهللا «:  حر گفت .  كند  ي دل او ميهمان مي   عشق را به نهانخانه

هر حال، دهان به پاسخي سزاوار         آورد، در   عرب ديگري اين سخن را بر زبان مي 
اما واهللا مرا حقي نيست كه نام مادر           ...هر چه بادا باد    :  كائناً ما كان . گشودم مي

 .»بياورم تو را جز به نيكوترين وجه بر زبان
حق نيز    اند و   ارباب مقاتل و مورخين ، حر بن يزيد را بر اين سخن ستوده           جمله

ياس   ي دل است و حر را ببين كه از دهانش           ي گلبوته سخن، ثمره. همين است
ادب   ي  اين سخن ريحاني از رياحين بهشت است كه از گلبوته      . ريزد و ياسمن مي
 .حر بر آمده

 فشارد و نزديك    گاه حر چون ديد كه امام بر قصد خويش سخت پاي مي              آن.... 
مدينه   است كه كار به مجادله بينجامد، از امام خواست كه راهي را ميان كوفه و          
منتهي   در پيش گيرد تا او از ابن زياد كسب تكليف كند، راهي كه نه به كوفه                    

 فرهنگ
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 .شود و نه به مدينه بازگردد
رسيد كه منزلگاهي است       »بيضه«آمد، تا هنگام نماز صبح به           ي عشق   قافله

عجبا آنان  ....  ؛ حر بن يزيد نيز با سپاهش    »واقصه«و  »الهِجانات عذيب«ميان 
 اند، پس   اگر او را در نماز به مقتدايي پذيرفته      ! گزارند امام به جماعت مي نماز را با

  ماند؟ اي بر جاي مي ديگر چه داعيه
 راوي

در   تفكري است خاص اين عصر،   "جدايي دين از سياست"اگر كسي بينگارد كه 
همان انگار    بيايد و ببيند كه اينجا نيز، نيم قرني پس از حجةالوداع،. اشتباه است

جز آنكه    اي نيست   ي طول تاريخ چاره      حكام جور را در همه     .  باطل حاكم است
به حكومت    دار اين انديشه باشند، اگرنه، مردم فطرتاً پيشوايان دين را                داعيه
. هست  ي ظريف ديگري نيز      اما در اينجا نكته    .  پذيرند و حق هم همين است مي

شود   ظاهر دين، منفك از حقيقت آن، هرگز ابا ندارد كه با كفر و شرك نيز جمع         
خواهد   و اصالً وقتي كه دين از باطن خويش جدا شود، الجرم به راهي اينچنين      

 .رفت
□ 

 و اين ...  شود  ي عشق به سرمنزل جاودان خويش نزديك مي            و سرانجام قافله    
رفت، به سوي ديگرش       موكب امام به هر سوي كه مي        .  عاقبت كار عشق است    

دادند تا روز پنجشنبه دوم محرم سال شصت و يكم هجري به كربال                   مي  سوق
 .رسيد
گرفت تا به     گاه كه حر بن يزيد رياحي از لشكريان عمر سعد كناره مي     آن اند گفته
كني؟ مگر     چه مي «:  به او گفت     »مهاجر بن اوس   «حق الحاق يابد،        سپاه
و حر پاسخي نگفت، اما لرزشي سخت سراپايش را              ...»كني؟ خواهي حمله مي

واهللا در هيچ جنگي تو را اينچنين نديده بودم         «: پرسيد زده مهاجر حيرت. گرفت
اما .  بردم  ترين اهل كوفه كيست، تو را نام مي          پرسيدند كه شجاع مي و اگر از من
 »بينم از چيست؟ اي كه در تو مي رعشه اكنون اين
باطن چه    كند، اما ميان اين ظاهر و آن          اي است كه جان را ظاهر مي         تن چهره

دانند   مي  گيرند در خدمت اهواي تن، چه     نسبتي است؟ آنان كه روح را مركبي مي
آن   ي جان است، اما از       نالند؟ تن چهره    مي  "قفس تن "كه چرا اهل باطن از       

 كرانه نَمي بيش ندارد، و اگر داشت كه آن دلباختگانِ صنمِ ظاهر،                 اقيانوس بي 
  .شناختند حسين را مي

 افتد؟ اي بر جانشان مي اي كه هنگام مرگ چه رعشه محتضران را ديده
كه از درون ذرات تن، جان را به آسمان اليتناهاي خلد                    ي عظيم را     جذبه
. اي نصيب نيست    اما تن را از آن همه، جز رعشه         ...  ديد  توان  كشاند كه نمي مي

ي پر    است؛ مرگي پيش از آنكه اجل سر رسد و سايه             ي مرگ اين رعشه، رعشه
اينجا .  موتوا قبل ان تموتوا  ... بستر ذلت حر بيفتد الموت بر هاي ملك دهشت بال

پيش چشم  .  الموت  ستاند، نه ملك     خويش را مي     ديگر اين حر است كه جان       
ها و زمين، نور علي نور         به پهناي آسمان    سرادقات مصفاي عشق است، گسترده

سان كه    تر از پوست تن، آن       قفا، گور تنگي تنگ      الغايات معراج نبي؛ و در تا غايت
 .تر از خود بفشارند گوري تنگ گويي يكايك ذرات تن را در

 واهللا كه من نفس خويش را ميان بهشت و دوزخ             «:  حر بن يزيد، لرزان گفت     
ام   پاره  پاره شوم و هر      بينم و زنهار اگر دست از بهشت بدارم، هرچند پاره  مخير مي

سراي   خيمه  و مركب خويش را هي كرد و به سوي           »! . . . را به آتش بسوزانند
 )3(.دحسين بن علي بال كشي

لرزد؛ حر صادق بود و از آغاز نيز جز در طريق                 قدم صدق هرگز بر صراط نمي      
ي كوفه    احرار را چه بسا كه مكر ليل و نهار به داراالماره               ...  بود  صدق نرفته 

كند و اهل صدق را، طوعا يا           اما غربال ابتالئات هيچ كس را رها نمي           بكشاند،
مكاري چون ضحاك بن عبداهللا نيز          ...  دهد   اهل كذب تمييز مي       كرها، از 

و فاش بايد گفت، اين محضر عظيم         ... ابتالي دهر پنهان شود تواند از چشم نمي
 .پنهان شدن ندارد حق جايي براي

را نيز    شود و حر    القدري هست كه در آن ناگزير از انتخاب مي       هر انساني را ليله
پيش   من و تو را هم     ...  را نيز   »عمر بن سعد  «...  شب قدري اينچنين پيش آمد

 هنوز گشوده است، چرا آن باب         »يا ليتني كنت معكم    «اگر باب    .  خواهد آمد 
 ؟»لعن اهللا اُمه سمعت بذلك فرضيت به«: ديگر باز نباشد كه

□ 
 چون ديدم كه اصحاب حسين همه كشته        «:  ضحاك بن عبداهللا خود گفته است

اهللا،   يابن رسول :  اند و جز دو تن ديگر كسي نمانده است، به او گفتم                    افتاده
من شرط كرده بودم كه در ركاب تو          .  را كه بين من و توست      داني آن عهدي مي

اكنون كه ديگر كسي نمانده است، آيا         .  جنگجويي با تو هست  گاه بمانم كه تا آن
اسبي ...  اذن داد كه بروم  ) ع(كه از تو انصراف كنم؟ و حسين  داري مرا حالل مي

ها پنهان داشته بودم سوار شدم و به دامنِ دشت               يكي از خيمه    را كه از پيش در
 »...بود زدم و گريختم كه پر از دشمن

 راوي 
اصحاب   ي عاشورا، از صبح تا غروب، به همراه             تن ضحاك بن عبداهللا همه      

را بار    عاشورايي امام عشق بود، اما جانش، حتي نفسي به ملكوتي كه آن احرار          
 »مشروط  عبادت«.  دادند راه نيافت، چرا كه بين خود و حسين شرطي نهاده بود  

 اش هرگز   هاي رستاخيزي   شود و بال     كرم ابريشمي است كه در پيله خفه مي          
 و اگرچه ديگري را جز خداي از  .... اين شرطي بود بين او و حسين. نخواهد رست

 !رود آن آگاهي نبود، اما زنهار كه لوح تقدير ما بر قلم اختيار مي
   تو بندگي چو گدايان به شرط مزد مكن

 پروري دان كه خواجه خود روش بنده
شود و تو را از پيوستن به جمع            تعلقي است كه حجاب راه مي        اگرنه، آن شرط  

اي است كه شيطان بر گردن تو انداخته است و    آن شرط، قالده. دارد مي احرار باز
  .ربايد مي) ع(تو را از صحراي كربال و از ركاب حسين  با آن

از او    ي روز را    ، همه   ي روز را جنگيده بود، اما شهادت          ضحاك بن عبداهللا همه    
از آن معركه     ي لوازم را جمع آورده بود تا او بتواند            دهر نيز همه  ...  گريخته بود 

بر خاتم    اي  اي كه دشمن آنچنان بر آن احاطه داشت كه حلقه              بگريزد، معركه 
بالاستثنا،   صدفه را در كار خلقت راهي نيست و سرانجامِ كار ما،             !  نه...  انگشتر

 )4(.ي دهر ي باطن ماست در آيينه انعكاس چهره

■ 
 :ها نوشت پي

 .نشر ساقي/ روايت محرم/آويني، سيد مرتضي.1
 !اين سخن نياز به شرح دارد.2
بسيار تماشايي است، حيف كه بايد واقعه را در نيمه           ) ع(شرح ديدار حر با امام حسين. 3

 . راه رها كنيم
. سيد شهيدان اهل قلم      -اي بود از كتاب فتح خون به قلم سيد مرتضي آويني             بريده.4

 .بخوانيد آن را كه بسيار خواندني است
■ 

 فرهنگ
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 . . .كل يوم عاشورا  □
 خيزد عشق، هرروز به تكرار تو برمي

و برمي  خيزد اشك، هر صبح به ديدار ت
 به گالبِ نگهم خواهم شست،! اي مسافر

ز رخسار تو برمي  خيزد گرد و خاكي كه 
 گناهي داري،! نوش مگر اي دشت عطش

 !كĤسمان نيز به انكار تو برمي خيزد؟
 تو به پاخيز و بخواه از دل من برخيزد
 حتم دارم كه به اصرار تو برمي خيزد

، شعر مي غم و آهن و آه  خوانم و يك دشت 
 خيزد از گلوي تر نيزار تو برمي

 مگر آن دست چه بخشيد به آغوش فرات،
 كه از آن بوي علمدار تو برمي خيزد؟

ر پاس مي روز، بها  دارمت اي باغ كه هر 
 خيزد به تماشاي سپيدار تو برمي

 اي كه يك قافله خورشيد به خون آغشته،
و برمي خيزد  بامداد از لب ديوار ت

 كيستم من كه به تكرار غمت بنشينم؟
 خيزد عشق، هر روز به ديدار تو برمي

■ 
 سعيد بيابانكي

 . . .چند لحظه ! ببخشيد
□ 

آنچه كه واقعا موجـب تفـاوت بيـن شـعرها مـي شـود نـيز هميـن                      .  باشد   »آرمان شاعر«يا  »موضوع شعر«شايد مهمتر از شعر و الفاظ و صنايع و قالب هاي شعري، 
 .  و نگاه شاعر به آن مي باشد »موضوع شعر«

انـد از زميـن و آسـمان، ماديـت و                 اند و يا حداكثر تركيبي هاي ادبي جهان، يا كامالً زميني ها در عموم سبك ها و آرمان آل ها، ايده ها، ستوده ها، مطلوب ها، محبوب معشوق
ي ادب ايرانـي مثـل ويـس و              از آثار اشيل و سوفكل در ادبيات باستاني يونان تا هومر و شكسپير و گوته، تا آثار برجـسته .  معنويت، جسم و روح، طبيعت و ماوراء طبيعت

ابعاد مادي و خاكي دارند و به داليل زيبايي عموم اين ستوده. رامين، وامق و عذرا، فرهاد و شيرين و ليلي و مجنون شـوند يـا بـه نوعـي            هاي زميني ستايش مي  ها يا كامالً 
 .كنند  در مناسبات زميني و اين جهاني، تعاريف خود را پيدا مي

از آن نـام       »ادب آييـني  «آنچه كه در قاموس متأخرين با عنـوان       . حقيقتي ثابت، مجرد و يگانه. است »ستايش نور«، موضوع،  اي از شعر وجود دارد كه در آن اما گونه
 . هانوردي او با  بال عاشقي است، عاشقي به درگاه آسماني ترين  بازي شاعر با الفاظ و صنايع، كه فرصت افالك در ادب آييني، شعر، نه مجال خاك. برده شده است

به ياري خدا در آينده به بررسي دقيق و جامع جريان ادب آييني از آغـاز تـا         . باشد و بررسي نظرات مختلف در مورد آن نمي »ادب آييني«اين كوتاه، مجال بحث پيرامون 
 . خواهيم پرداخت –و شايد متفاوت از آنچه تاكنون بوده  –به امروز و البته از نگاهي نو 

ي شعر ايـن شـماره را بـه           ي عرفاني عاشورا، صفحه ي موسم عاشقي به درگاه شعور سرخ و حماسه به بهانه.  خوانيد آنچه در باال آمد، توضيحي بود براي آنچه در ادامه مي
 .اي از اشعار عاشورايي اختصاص داديم گزيده
■ 

 سينيِ سيب □
 سيني به دست بود و سركوچه ديدمش
 با پرچمي كه روي نگاهم كشيدمش

 »!خدا خيرتان دهد! كمك كنيد! آقا«
 شنيدمش و من مي. . . او دم گرفته بود 

 اي جلوي باورم گذاشت سيبِ رسيده
 من هم بدون هيچ تعلّل خريدمش

ا  شب آمدم به خانه و آن سيبِ سرخ ر
 تقسيم كردم و بغل سفره چيدمش

□ 
آمده است بار   حاال درخت سيب شده، 

 اي كه قبل محرّم خريدمش آن ميوه
ر مرا شكر مي  كند روزي هزار با

 اين كودكم كه با غمتان آفريدمش
،  رفتم سراغ كودكم امروز مدرسه

 سيني به دست بود و سركوچه ديدمش
■ 

 علي اكبر لطيفيان

 ادب ادب
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 ادب

 . . .رهاست گيسويش  □
 اش اي از آفتاب بر روي نشسته سايه
شانه  اش گيسوي ي طوفان رهاست به روي 

 آيند ز دوردست سواران دوباره مي
خويش از  اش روي كه بگذرند به اسبان ِ 

 ام ؟ چاك كجاست يوسف ِ مجروح ِ پيرهن
 اش بوي آورد كه باد از دل ِ صحرا مي

ابراهيم كسي بزرگ  تر از امتحان ِ 
 چاقوي اش آن كه به مذبح بريد كسي چون

 گريد نشسته است كنارش كسي كه مي
روي   اش پهلوي كسي كه دست گرفته به 

 ام ز خود او كيست هزار مرتبه پرسيده
 اش به زانوي است سر كه اين غريب نهاده

ن طرف ِ دشت  ها نه معلوم است كسي در آ
 اش بازوي كجاي حادثه افتاده است

خشك و ترك   اش ترك شده كسي كه با لب ِ 
 اش ابروي نشسته تير به زير ِ كمان ِ

اين دردها كه چون كوه است  كسي است وارث ِ 
 اش سپيد شد موي عجب كه كوه ز ماتم

 عجب كه كوه شده چون نسيم سرگردان
 اش طرف به هر سوي كشد از هر كه عشق مي

 طلوع مي كند اكنون به روي نيزه سري
شانه .اش  رهاست گيسوي ي طوفان به روي   . . 

■ 
 فاضل نظري

 مثل محرم  □
 مرا با غصه محرم آفريدند
 دلم را از گل غم آفريدند

 هميشه در درونم روضه خواني است
 مرا مثل محرّم آفريدند 

ا خورشيد رفتم  بدون بال ت
 مرا از نسل شبنم آفريدند

 براي اشك ريزي در محرّم
 خطايي بهر آدم آفريدند
 اشاره بر قد زينب نمودند

 كه طاق آسمان خم آفريدند
روي نيزه  ز گيسوي رهايي 
 به يك الهام ، پرچم آفريدند

■ 
 رضا جعفري

□  
ه عشق علي

السالم
 

م ر هر مقا د
خون تو  ا مي كند  شور به پ

 

م خود هر صبح و شا ر  صدا د شكفم بي 
 مي 

جنون جوانِ  ت ؟ طفلِ 
ت تو كيس

 باده به دس

ق عليه السالم
الم تو كيست ؟ عش

 پيرغ

جوش شهد شهادت به  طشانتان ، 
 در رگ ع

م ون در نيا
خ ي  خنده  كند تيغ را 

 مي ش

ست شد مي م ك ز 
خا  ، اقي بي دست شد 

 س

م و سوخت جا مي 
، سوخت  ميكده آتش گرفت   

را از عراق
ماه م ي برند 

بر سر ني م
 

فه مرامانِ شام 
، كو امتان 

كوفه شود ش

!

 

و خون ت ون زدم در طلب 
خود بير  از 

م  يا اما ده 
توام ، اذن ب

بنده ي حرّ 

!

 

پايان نداشت
خون تو  ان رسيد ، 

 عشق به پاي

م زلي ناتما
ر غ ن من د

يا  آنك پا
■ 

 عليرضا قزوه

□  
 شوق حرم

مي گيرد م 
 چند وقت است دل

حرم مي گيرد  دلم از شوق 

تاريك است  مثل يك قرن شب 

مي گيرد م 
هستي ام بوي عد

 

ي در دل من
 دسته ي سينه زن

مي گيرد م 
خواند و د  نوحه مي 

ر  باران بها
ريه ام يعني

 گ

ي گيرد و مي گيرد
 هم نم

ن بسيار است
هدلتنگي م

 بس ك

دلم از وسعت كم مي گيرد
 

م را به خدا
لشكر عشق حر

 

مي گيرد  ، 
عشق قسم

 خود  به 
■ 

ن قيصر امي
 پور
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 آيم از رهي كه خطرها در او گم است  مي
 از هفت منزلي كه سفرها در او گم است 

 ام  الي آتش و خون جمع كرده از البه
 اوراق مقتلي كه خبرها در او گم است 

 ام كه دلم داغدار اوست  دردي كشيده
 ام كه جگرها در او گم است  داغي چشيده

 العسل  من ي احلي با تشنگان چشمه
 نوشم ز شربتي كه شكرها در او گم است 
 اين سرخي غروب كه همرنگ آتش است 
 توفان كربالست كه سرها در او گم است 

ر صيرفيان را رها كنيد  ياقوت و د 
 اشك است جوهري كه گهرها در او گم است 

 هفتاد و دو ستاره غريبانه سوختند 
 اين است آن شبي كه سحرها در او گم است 

شهسوارها   و سر   باران نيزه بود 
 جز تشنگي نكرد عالج خمارها 

□ 
، تر   جوشيد خونم از دل و شد ديده باز
 نشنيد كس مصيبت از اين جانگدازتر

 تر  صبحي دميد از شب عاصي سياه
ز روز قيامت درازتر   وز پي، شبي 

 ست  ها تالوت خورشيد، ديدني بر نيزه
 قرآن كسي شنيده از اين دلنوازتر؟

 قرآن منم چه غم كه شود نيزه، رحل من 
 امشب مرا در اوج ببين سر فرازتر 

 جا، نه كوفيان  عشق توام كشاند بدين
، تو بي من بي  !نيازتر نيازم از همه

 قنداق اصغر است مرا تير آخرين 
ر  در عاشقي نبوده ز من پاكبازت

 با كاروان نيزه شبي را سحر كنيد 
 باران شويد و با همه تن گريه سر كنيد

□ 
 صدا، فرات  فرصت دهيد گريه كند بي

 با تشنگان بگويد از آن ماجرا، فرات 
 گيرم فرات بگذرد از خاك كربال 

 باور مكن كه بگذرد از كربال، فرات 
 با چشم اهل راز نگاهي اگر كنيد 

 كنان مشك را فرات  در بر گرفته مويه
 چشم فرات در ره او اشك بود و اشك 

ا فرات  زان گونه اشك  ها كه مرا هست ب
 كني  ي خود گريه مي حالي به داغ تازه

ا فرات تا مي  ! رسي به مرقد عباس، ي
 از بس كه تير بود و سنان بود و نيزه بود 

ا فرات   هفتاد حجله بسته شد از خيمه ت
 كشم  از طفل آب، خجلت بسيار مي
 كشم  آن يوسفم كه ناز خريدار مي

□ 
زدند  بعد از شما به سايه  ي ما تير مي 

 زدند  زخم زبان به بغض گلوگير مي
 شان داغ سجده داشت  پيشاني تمامي
 زدند  گاه مرا تير مي آنان كه خيمه

پدر   اين مردمان غريبه نبودند، اي 
و شمشير مي  زدند  ديروز در ركاب ت
ا تيغ آبدار  غوغاي فتنه بود كه ب

 زدند شير مي آتش به جان كودك بي
 ماندند در بطالت اعمال حجشان 
 زدند  محرم نگشته تيغ به تقصير مي

ا شد نمازشان   در پنج نوبتي كه هب
 زدند  بر عشق، چار مرتبه تكبير مي

 زن  هم روز و شب به گرد تو بودند سينه
 زدند  هم ماه و سال، بعد تو زنجير مي

اذان رسيد  از حلق  هاي تشنه، صداي 
 در آن غروب، تا كه سرت بر سنان رسيد 
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□ 
 اش با دهان كنند؟  كو خيزران كه قافيه

 آن شاعران كه وصف گل ارغوان كنند
 از من به كاتبان كتاب خدا بگو 

 تا مشق گريه را به ني خيزران كنند 
پاي يار  بگذار بي  شمار بميرم به 

ر قدم دوباره مرا نيمه جان كنند   در ه
ن روز انتقام   پيداست منظري كه در آ

 سرهاي شمر و حرمله را بر سنان كنند 
 ست  سپاه نيزه، همه دستشان تهي! يارب
 اند و همرهي كاروان كنند  توشه بي

مانند روز مرگ   با مهر من، غريب ن
 آنان كه خاك مهر مرا حرز جان كنند 

راه آمدم   با پاي سر، تمامي شب، 
ا ماه آمدم  تنهايي  ام نبود، كه ب

□ 
 البرات  اي زلف خون فشان توام ليلة
، حي علي ز شب شده  الصالت  وقت نما
 اند  از منظر بلند، ببين صف كشيده

 پشت سرت تمامي ذرات كائنات 
ز عشق   خود، جاري وضوست، ولي در نما

 كند، فرات  هاي تشنه وضو مي از مشك
 طوفان خون وزيده، سر كيست در تنور؟ 

 !دهد نجات خاك تو نوح حادثه را مي
، خضر شهادت به جستجوست   بين دو نهر

 ! ي حيات تا آب نوشد از لبت، اي چشمه
 يزلي، جز رخ تو نيست  ما را حيات لم

 ما بي تو چشم بسته و ماتيم و در ممات 
 عشقت نشاند، باز به درياي خون مرا 

 وقت است تيغت آورد از خود برون مرا 
□ 

، دين بياوريد  ! از دست رفته دين شما
 ! خيزيد، مرهم از پي تسكين بياوريد

 دست خداست، اين كه شكستيد بيعتش
 ! تر از اين بياوريد گونه دستي خداي

 وقت غروب آمده، سرهاي تشنه را 
ايين بياوريد از نيزه  ! هاي برشده پ

ساله  ام  امشب براي خاطر طفل سه 
 !ي پروين بياوريد ريز، خوشه يك سينه

ند، سنان  شمار  هاي بي گودال، تيغ كُ
 ! ي چرمين بياوريد زار، سفره يك ريگ

 !ست سرها ورق ورق، همه قرآن سرمدي
 ! ي ياسين بياوريد فالي زنيد و سوره

 ! نگين برند خاتم سوي مدينه بگو بي
 ! البنين برند دست بريده، جانب ام

□ 
شما  خون مي  رود هنوز ز چشم تر 
شما  خرمن زده  ست ماه، به گرد سر 
 هاي شعله فشان، هفت اخترند  آن زخم

 يا زخم هاي نعش علي اكبر شما؟
 ور راه شيري است  آن كهكشان شعله

روشنان خون علي اصغر شما؟  يا 
تاراج آمدند   ديوان كوفه از پي 
 گم شد نگين آبي انگشتر شما 

 از مكه و مدينه، نشان داشت كربال 
 در حنجر شما  «واقعه»و  «نور»گل داد 

 زديد  با زخم خويش، بوسه به محراب مي
 زان پيشتر كه نيزه شود منبر شما 

اصحاب مي  كني  گاهي به غمزه، ياد ز 
 كني  بر نيزه، شرح سوره ي احزاب مي

□ 
 ي آبي هنوز هست  در مشك تشنه، جرعه

 ها برسد با كدام دست؟ اما به خيمه
 برخاست با تالوت خون،  بانگ يا اخا 

كمر شكست«وقتي   »كنار درك تو، كوه از 
 تيري زدند و ساقي مستان ز دست رفت 

 !ي لب تشنگان شكست سنگي زدند و كوزه
 هاي العطش تشنگان، بلند  شد شعله

 ها نشست  باران تير آمد و بر چشم
 دوست  »الست«تا گوش دل شنيد، صداي 

 لبان مي الست  ي تشنه»بلي«سر شد 
ساقي اول بلند شد   ناگاه بانگ 

 ! پيمانه پر كنيد، هال عاشقان مست
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و سبو ها كه پر شدند   باران مي گرفت 

ر شدند  در موج تشنگي، چه صدف ها كه د 
□ 

 باران مي گرفته، به ساغر چه حاجت است؟
 ديگر به آب زمزم و كوثر چه حاجت است؟ 

 ي شفاعت ما، رستخيز شد  آوازه
 ست، به محشر چه حاجت است؟ در ما قيامتي

 كي اعتنا به نيزه و شمشير مي كنيم؟ 
 ي توايم، به خنجر چه حاجت است؟  ما كشته

 گذريم از پل صراط بي سر دوباره مي
 تا ما بر آن سريم، به اين سر چه حاجت است؟ 

 بسيار آمدند و فراوان، نيامدند 
 من لشكرم خداست، به لشكر چه حاجت است؟ 

 !بخوان! بنشين به پاي منبر من، نوحه خوان
 به منبر چه حاجت است؟  ها به پاست، تا نيزه

 در خلوت نماز، چو تحت الحنَك كنم 
 راز غدير گويم و شرح فدك كنم 

□ 
 ست  از شرق نيزه، مهر درخشان بر آمده

آمده وز حلق تشنه، سوره  ست ي قرآن بر 
 موج تنور پيرزني نيست اين خروش 

 ست  طوفاني از سماع شهيدان بر آمده
،  است  ز هرجا گذشته  اين كاروان تشنه

 ست  صد جويبار، چشمه ي حيوان بر آمده
 كني اگر از خيزران بپرس  باور نمي

، از لب و دندان بر آمده  ست  كĤيات نور
 انگشت ما گواه شهادت كه روز مرگ 

آمده  ست انگشتري ز دست شهيدان در 
 گذرد از دل عراق  راه حجاز مي

 ست  از دشت نيزه، خار مغيالن بر آمده
 چون شب رسيد، سر به بيابان گذاشتيم 

 جان را كنار شام غريبان گذاشتيم 
□ 

 گودال قتلگاه، پر از بوي سيب بود 
 تنهاتر از مسيح، كسي بر صليب بود 

پي هم، مثل سيب سرخ   سرها رسيد از 
 ! اول سري كه رفت به كوفه، حبيب بود

 بيا اي حبيب ما : موال نوشته بود
 تنها همين، چقدر پيامش غريب بود 

 شود  بيا، دير مي: موال نوشته بود
 آخر حبيب را ز شهادت نصيب بود 

 رسيد فراوان، ولي دريغ  مكتوب مي
 خطش تمام، كوفي و مهرش فريب بود 

امه اش   اما حبيب، رنگ خدا داشت ن
 بود » امن يجيب«اما حبيب، جوهرش 

 بود  يك دشت، سيب سرخ، به چيدن رسيده
  بود باغ شهادتش، به رسيدن رسيده

□ 
 تو پيش روي، و پشت سرت آفتاب و ماه 

 آمدي زچاه   يوسفي كه تشنه برون  آن
رهسپار شام   جسم تو در عراق و سرت 

 نگري سوي قتلگاه  اي و مي برگشته
شب ها سياه  تر  امشب، شبي ست از همه 

 سپاه  ام اي شاه بي تنهاتر از هميشه
 رويم  ها به اسيري نمي با طعن نيزه

 ! تنها اسير چشم شماييم، يك نگاه
 ام  ات از هوش رفته خواني امشب به نوحه

ود آه آه   از تار واي وايم و از پ
شادي به تن كند  بگذار شام، جامه  ي 

و كرده به تن، جامه ا غم ت  ! ي سياه شب ب
ز عطشت نوشد آفتاب   بگذار آبي ا
 پيراهن غريب تو را پوشد آفتاب 

□ 
 يي كه دمندش سحر، مدام  قربان آن ني
 الدوام  يي كه دهندش علي قربان آن مي

 قربان آن پري كه رساند تو را به عرش 
 قربان آن سري كه سجودش شود قيام 

 -عليه السالم-ي برون شدن از خويش، چون حسين  هنگامه
ز مسجدالحرام   راهي برو كه بگذرد ا

 : اين خطي از حكايت مستان كربالست
، شكست جام اده نگون شد  ! ساقي فتاد، ب
 تسبيح گريه بود و مصيبت، دو چشم ما 
شام  ز كوفه و صد االمان ز   يك االمان 

 ام خموش  اشكم تمام گشت و نشد گريه
م تمام مجلس به سر رسيد و نشد روضه  ا
 روم  با كاروان نيزه به دنبال، مي

مي   روم در منزل نخست تو از حال 
■ 
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 آغاز هجرت عظيم

 تاريخ

 راوي
ديـگـر      ،)  ع( هنگام شهادت امام حسن مجتـبـي   در سنه چهل و نهم هجري ،

روياي صادقه پيامبر صدق به تمامي تعبير يافته بود و منبر رسول خدا ، يعـنـي   
اي بود كه بوزينگان بر آن بـاال و پـايـيـن        كرسي خالفت انسان كامل ، اريكه

روز بعثت به شام هزار ماهه سلطنت بني اميه پايان مي گـرفـت و        . رفتند  مي
غشوه تاريك شب ، پهنه اي بود تا نور اختران امامت را ظاهر كـنـد و ايـن         

آه از سرخي شفقـي كـه     . روز به شب مي رسد و شب به روز: است رسم جهان 
 !روز را به شب مي رساند 

بخوان قل اعوذ برب الفلق ، كه اين سرخي ازخون فرزند رسول خدا ، حسين 
نيز بـا زهـري بـه            )  ع(، رنگ گرفته است و امام حسن مجتبي) ع(بن علي

شهادت رسيد كه از انبان دغل بازي معاوية بن ابوسفيان بيرون آمـده بـود ،        
 . »اشعث بي قيس  «دختر  »جعده  «اگر چه به دست 

آه از سرخي شفقي كه روز را به شب مي رساند وآه از دهر آنگاه كه بـر مـراد        
 !سفلگان مي چرخد 

نيم قرني بيش از حجة الوداع نگذشته است و هستند هنوز ده هـا تـن از           
خدا" را در  "دست علي"اي كه در غدير خم  صحابه ديده اند و    " دست پيامبرِ 

 ...من كنت مواله فهذا علي مواله : سخن او را شنيده ، كه 
بـادهـاي مسـمـوم       . ها را غبار گرفته اسـت      ها كور شده اند و آينه اما چشمه

ها را فرو ريخته اند و آتش صاعقه را در هـمـه       ها را شكسته اند وشكوفه نهال
آفتاب ، محجوب ابرهاي سيـاه اسـت وآن دود        . زار گسترده اند  وسعت بيشه

هـاي    جوالنگاه گرگ و دشت ،...  سنگيني كه آسمان را از چشم زمين پوشانده 

عجب تمثيلي است ايـن كـه     . اي است كه رمه را بي چوپان يافته اند گرسنه
امـا  !  را در امـام پـيـداكـن              " باطن قبله" يعني ...  علي مولود كعبه است 

تمامـيـت ديـن بـه          . ظاهرگرايان از كعبه نيز تنها سنگهايش را مي پرستند 
امامت است ، اما امام تنها مانده و فرزندان اميه از كرسي خـالفـت انسـان         

الوداع و    نيم قرني بيش ، از حجة.كامل تختي براي پادشاهي خود ساخته اند 
شهادت آخرين رسول خدا نگذشته ، آتش جاهليت كه در زير خاكستر ظواهـر  
پنهان مانده بود بار ديگر زبانه كشيد و جنات بهشتي الاله اال اهللا را در خـود    

جسم بي روح جمعه و جماعت همه آن چيزي بود كه از حقيقـت ديـن   .  سوزاند
بـرادر مـادري       ، » وليـد  «برجاي مانده بود ، اگرچه امام جماعت اين مساجد 

خليفه سوم باشد كه از جانب وي حاكم كوفه بود ؛ بامدادان مست بـه مسـجـد    
اگـر مـي        « :  رود و نماز صبح را سه ركعت بخواند و سپس به مردم بگويد 

اما عدالت كه باطن شريعت اسـت  ...  »!خواهيد ركعتي چند نيز بر آن بيفزايم 
نه عجـب اگـر در        . و زمين و زمان بدان پابرجاست ، گوشه انزوا گرفته باشد

آنگاه كه دنـيـا   !  شهر كوران خورشيد را دشنام دهند وتاريكي را پرستش كنند 
پرستان كور واليِ حكومت اسالم شوند، كاربدين جـا مـي رسـد كـه در               

هايي كه ظاهر آن را بر مذاق ظاهر گرايان آراسته اند ، درتـعـقـيـب            مسجد
نام محـمـد را      :  فرايض ، علي را دشنام مي دهند؛ و اين رسم فريبكاران است

تـقـديـر    .  برند ، اما جان او را كه علي است ، دشنام مي دهنـد      ها مي  بر مأذنه
اينچنين رفته بود كه شب حاكميت ظلم و فساد با شفق عاشورا آغـاز شـود و     

جاهليت ، بلد ميتـي اسـت   . سرخي اين شفق ، خون فرزندان رسول خدا باشد 
اگرنبود كوير مرده دلـهـاي     .  كه درخاك آن جز شجره زقوم ريشه نمي گيرد 
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حاكميت خويـش را      جاهلي ، شجره خبيثه امويان كجا مي توانست سايه جهنميِ 
 بر جامعه اسالم بگستراند ؟

جاهليت ريشه در درون دارد واگر آن مشرك بت پرست كه در درون آدمـي اسـت     
چه سود كه بر زبان ال اله االاهللا براند ؟ آنگاه جانب عدل و بـاطـن       ايمان نياورد ،
كند و خانه كعبه را عوض از صنمي سنگي مي گيـرد كـه روزي          قبله را رها مي

. پنج بار در برابرش خم و راست شود و سالي چند روز گرداگردش طواف كنـد     . .
آيا فرزندان ابوسفيان كه به حقيقت ايمان نياورده بودند ، همواره فـرصـتـي مـي       

را از تيره بني هاشم باز ستانند ؟ اگر اينچنين باشد چـه   » بدر «جستند كه انتقام 
مسند خليفة اللهي انسان كامـل اسـت در      آيا خالفت ،! زود آن فرصت بدست آمد 

خدمت اقامه عدل و استقرار حق ، يا اريكه قدرت دنياپرستانِ دغل باز اسـت كـه     
)ص( چون ميراثي از پدران به فرزندان منتقل شود ؟ چه رفته بود بر امت محمد   

كه نيم قرن بعد از رحلت او ، زنازاده دغل باز ملحدي چون يزيـد بـن مـعـاويـه            
ان اهللا اليغير ما بقـوم حـيـت     : برآنان حاكم شود؟ مگر نه اينكه خدا فرموده است 

يغيروا ما بانفسهم؟ چه بود آن تغيير انفسي كه اين امت را سزاوار چنين فرجـامـي   
معاوية بن ابي سفيان كه اين رجعت انفسي را با عقـل شـيـطـانـي      ...  ساخته بود ؟ 

خويش به خوبي دريافته بود ، آنچه را كه در نهان داشت آشكار كرد و يزيـد رابـه     
جانشيني خويش برگزيد و از آن ديار مردگان ، جوالنگاه كفتارها و الشخـورهـاي   

اينجا ديگر سخن از خليفة اللـهـي و     .  مرده خوار ، سخني به اعتراض برنخاست 
حكومت عدل نيست ، سخن از شيخوخيت موروثيِ قبيله اي است كه بـعـد از        

تـا كـاخ     )  ص(    از كوخ كاهگلي پيامبر اكـرم   . رسد  مرگ پدر به فرزند ارشد مي
با اين همه ، اگر پنجاه سـال پـس     ... از دنيا تا آخرت فاصله بود  خضراي معاويه ، 

از آن بدعت نخستين در سقيفه بني ساعده ، اين بدعت تازه پديد نمي آمد ، كـار       
هرگز بدانجا نمي رسيد كه خورشيد تاريخ در شفق سرخ عاشورا غـروب كـنـد         

سـاحـل را     !  اما دل به تقدير بسپار كه رسم جهان اين است ....  وخون خدا بريزد
ديده اي كه چگونه در آيينه آب وارونه انعكاس يافته است ؟ سر آنكـه دهـر بـر         

 .مراد سفلگان مي چرخد اين است كه دنيا وارونه آخرت است 
لعنـك  :  كه پيامبر خدا درباره پدرش فرمود  »مروان بن حكم بن عاص  «! عجبا 

اكـنـون بـه        ـ  لعنت خدا بر تو و آن كه در صلب توست ـ ـ  اهللا ولعن ما في صلبك 
) ص( عجبا ، كار امت مـحـمـد   . امر معاويه از مردم مدينه براي يزيد بيعت مي گيرد 

معاويه در اين كار بـر     «  :مروان بن حكم به دروغ مي گويد ! به كجا كشيده است 
و تنها واكنشي كه اين سخن در مسجد مدينه بر مـي    .   »سنت ابوبكر رفته است 

دروغ مـي       « : فرياد مي كند  » عبدالرحمن بن ابي بكر  «انگيزد اين است كه 
ابوبكر فرزندان و خويشاوندان خود را كنار گذاشت و مردي از بني عدي را !  گويي

مروان بن حكم در برابرايـن  . وديگر هيچ....   ».به زمامداري مسلمانان برانگيخت 
 سخن چه بگويد ؟ 

 :مورخي كه اين سخن را از او نقل كرده ايم نوشته است 
نه عجب اگر مروان بن حكم بن عاص در آنچنان جمعي دروغي اينچنين بگـويـد   
، چرا كه در آن روز چهل سال بيش از مرگ ابوبكر مي گذشت و مـردمـي كـه         
مروان براي آنان سخن مي گفت در آن روز يا به دنيا نيامـده و يـا كـودكـانـي              

 ...نوخاسته بودند كه در اين باره چيزي به خاطر نداشتند 
 راوي 

آيا آنان نمي دانستند كه خالفت ، امتيازي موروثي نيست كه از پـدر بـه فـرزنـد       
      ارشد انتقال يابد ؟ غبار غفلت ، بر همه چيز فرو مي نشيند و آيينه هاي طـلـعـت
نور كور مي شوند و رفته رفته ياد خورشيد نيز از خاطره ها مي رود ، ونـه عـجـب      

اكثريت كامل مردم سنه شصـت  !  اگر در ديارِ كوران ، بوزينگان را انسان بينگارند 
و يكم هجري قمري ، كساني بودند كه در دوره عثمان به دنيا آمـده ، در پـايـان         

اكنون در دوره معاويه ، اينان حتـي ازتـاريـخـچـه        . رشد يافته بودند ) ع(عهد علي

ابن بـي سـفـيـان            معاوية. اي روشن نداشتند   زمامداري معاويه در دمشق خاطره
واليت شام را از خليفه اول گرفته بود واكنون نزديك به چهل سـال ازآن روزهـا     

 . مي گذشت 
 :در اين باره آمده است  »پس از پنجاه سال «دركتاب 

هاي اين نسل پيغمبر را نديده بودند و شصت ساله ها هـنـگـام مـرگ        پنجاه ساله
از آنان كه پيامبر را ديده و صحبت او را دريافته بودند ، چـنـد     .  وي ده ساله بودند 

.  تني باقي بود كه دركوفه ، مدينه، مكه و يا دمشق به سر مي بردند    . اكـثـريـت    .
مردم، به خصوص طبقه جوان كه چرخ فعاليت اجتماع را به حركـت درمـي آورد     
يعني آنان كه سال عمرشان بين بيست و پنج تا سي و پنج بود ، آنچه از نـظـام        

سعيد بـن    « ،  » مغيرة بن شعبه  «حكومتي بود كه  اسالمي پيش چشم داشتند ،
و ديگر اشراف زاده هاي قـريـش اداره      » عمروبن سعيد  «،  »وليد  «،  »عاص 

ستمكار ، مال اندوز، تجمل دوسـت و از هـمـه بـدتـر          مردماني فاسق ، مي كردند ،
اين نسل تا خود و محيط خود را شناخته بود، حاكمـان بـي رحـمـي       .  نژادپرست 

آشـنـايـي    ... برخود مي ديد كه هر مخالفي را مي كشتند و يا به زندان مي افكندند 
مردم اين سرزمين با طرز تفكر همسايگان و راه يافتن بحثهاي فلسفي در حـلـقـه    

.  هاي مسجد ها راه را براي گريز از مسئوليتهاي ديني فراخ تر مي كـرد     . و {  .
هر اندازه مسلمانان از عصر پيامبر دور مي شدند ، خويها و خصلتـهـاي   }  باالخره ،

كردند و سيرتهاي عصر جاهلي به تدريج بين آنـان    مسلماني را بيشتر فراموش مي
برتري فروشي نژادي ، گذشته خود را فراياد رقيبان خود آوردن ،       :  زنده مي شد 

روي در روي ايستادن تيره ها و قبيله ها به خاطر تعصب هاي نژادي و كـيـنـه         
 ....كشي از يكديگر 

در ايـام  )  ع( يك سال پيش از آنكه معاويه بميرد، حضرت حسين بي علي 
پسـر خـوانـدگـان و هـم               حج ، بني هاشم را از مردان و زنان و مواليان آنها ، 

انصار و اهل بيت خويش را گـرد آوردنـد و آنـگـاه               پيمانانشان و نيز آشنايان ،
يك نفر از اصحاب رسول خدا را كه مـعـروف بـه       « :رسوالني اعزام داشتند كه 

نـي     زهد و صالح و عبادت است فرو مگذاريد، مگر آنكه همه آنها را در سرزميـن مـ
در سرزمين مني ، در خيمه بزرگ وافراشته آن حضـرت ،        » .نزد من گرد آوريد 

دويست نفر از اصحاب رسول خدا كه هنوز حيات داشتند و پانصد نفر از تابـعـيـن    
پس حسين بن علي در ميان آنان به پا خاست و پس از حمـد و ثـنـاي    .  گرد آمدند 
اين طاغي با ما و شيعيان ما آن كرد كه شما ديده ايد ودانستـه ايـد      « :خدا فرمود 
اينك من با شما سخني دارم كه اگر بر صـدق آن بـاور داريـد مـرا          ... و شاهديد 

تصديق كنيد و اگر نه ، تكذيب ؛ واز شما به حقي كه خدا را و رسول خدا را بـر       
شماست و به قرابتي كه با رسول شما دارم ، مي خواهم كه اين مقام و مجلـس را    
و آنچه از من شنيده ايد ، به شهرهاي خويش باز بريد ودر ميان قبايل و عشايـر و    
امانتداران و موثقين خويش بازگو كنيد و آنان را به حقي كه براي ما اهل بـيـت     
مي شناسيد دعوت كنيد كه من مي ترسم اين امر فراموش شود وحـق از مـيـان      

اگر چـه خـداونـد           و اهللا متم... برود و باطل غلبه يابد ـ  نوره و لو كره الكافرون 
آنگاه هـمـه    » .به اتمام مي رساند  تحقق نور خويش را هر چند كافران نخواهند ، 

آياتي را كه در شأن اهل بيت نازل شده است فرا خواند و تفسيركرد و از گـفـتـار      
رسول خدا نيز آنچه را كه در شأن ايشان بود سخني فرو مگذاشت مگـر آنـكـه      
: روايت كرد و بر اين همه ، سخني نبود مگر آنكه صحابه رسول خدا مي گفتنـد    

 ». شهادت مي دهيـم      اللهم نعم ، آري خدايا ما اين همه را شنيده ايم و بر آن «
آفريدگارا ، ما نيز اين سخنان را از صحابه اي كه مـورد   « و تابعين نيز مي گفتند ، 

  ».وثوق و مؤتمن ما بوده اند شنيده ايم 
واز جمله آن مناشدات ايـن  «: مي گويد »سليم بن قيس هاللي كوفي «

خدا را ، مگر نه اينكه علي بن ابي طالب برادر رسول خـدا بـود و     : بود كه پرسيد 

 تاريخ
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آنگاه كه او بيـن اصـحـابـش     
او را    عقد اخوت مي بسـت ،  

برادر خويش قـرار داد و          
انت اخي و انـا اخـوك   : گفت 

ـ تـو بـرادر    في الدنيا و االخرة
من هستي و من نيز برادر تـو  

آنان حسيـن  . در دنيا و آخرت 
بن علي را تصديق كردنـد و    

 ...  ».اللهم نعم  :گفتند 
خدا را ، مگـر نـه     «

اينكه رسول خـدا او را در روز  
غدير خم نصب فرمود و بـر    
واليت امر نـدا درداد و گـفـت    
كه اين سخن مرا شـاهـديـن    
براي غايبين بازگـو كـنـنـد؟     

آفريدگـارا  .  اللهم نعم : گفتند 
  ».آري ،

و باز حسين بـن     « 
خدا را ، مگر نـه  :  علي پرسيد 

گفت هر   اينكه رسول خدا مي
كه مي پندارد كه مرا دوست مي دارد و علي را مبغوض ، بـدانـد كـه دروغ مـي             

چگونه ايـن تـالزم    : و از ميان جمع كسي پرسيد   گويد؟ ـ  يا رسول اهللا و كيف ذلك 
زيرا كه علي از من است و مـن از او            :  ـ و رسول خدا جواب گفت  وجود دارد ؟

به حقيقت من را دوست مي دارد و آن كـه        هستم ؛ هر آنكه حب او را در دل دارد ،
مرا دوست مي دارد ، به حقيقت حب خدا در دل اوست و آنكه با علـي بـغـض مـي       
ورزد ، به حقيقت مرا مبغوض داشته است و آنكه بامن بغض ورزد ، بـه حـقـيـقـت        

آري آفريدگارا، شنيده ايم و بـر آن        : بغض خدا راست كه در دل دارد و آنها گفتند 
پيماني كه با حسين بن علـي بسـتـه بـودنـد         شهادت مي دهيم و بر همين پيمان ،

پراكنده شدند تا اين همه را در ميان قبايل و عشاير و امانتداران و موثقين خـويـش   
يك سال بعد معاويه مرد و يزيد سلطنت خويش را از مـردم بـيـعـت        » .بازگوكنند 

 .گرفت 
 راوي

كجا رفتند آن تابعين و صحابه اي كه با حسين بن علي در مني بـر اداي    
پيمان تبليغ بستند ؟ آيا اين هفتصد تن حق اين مناشدات را آنگونه كه بـا      امانت ،

حسين عهد بسته بودند ، در شهرها و در ميان قبايل خويش ادا كرده انـد ؟ اگـر        
پس آن احرار حق پرست كجا رفته اند ؟ آيـا در مـيـان آن                   اينچنين بوده ،

فراموشيان عالم اموات جز آن هفتاد و چند تن ، زنده اي نمانده است كـه امـام را     
مردي كه مردانه بر حـق پـاي         آيا جز آن هفتاد وچند تن در آن ديار ،  پاسخ دهد ؟

 فشرد باقي نمانده است ؟
معاويه در شب نيمه رجب سال شصتم هجري مرد و خالفت مسـلـمـيـن       

وليـد  « او .  همچون ميراثي قبيله اي به فرزند ارشدش يزيد بن معاويه انتقال يافت 
را كه از جانب معاويه حاكم مدينه بود مأمور داشـت تـا         »بن عتبه بن ابي سفيان

بـيـعـت     » عبد اهللا بن زبير« و  » عبداهللا بن عمر«، ) ع(براي او از حسين بن علي
را نيز بر اين نـامـهـا      » عبدالرحمن بن ابي بكر «نام   »ابن شهرآشوب  «. بگيرد 

 . حال آنكه در منابع ديگر ، نامي از او به ميان نيامده. افزوده است 
عمربن خطاب و زبير دو تن از مشهورترين صحابه رسول خدا بودند ، امـا    

سرپيچي فرزندان آنان از 
بيعت با يزيد نـه از آن       
جهت بود كـه دو داعـيـه    
دار حق و عدالت باشنـد ؛  

مـي     اگر اينچنين بود  ،
بايست كه در وقايع بعـد ،  
آن دو را دركنار حسـيـن   

امـا  .  بيابيم   ) ع(بن علي
عبداهللا بن عمر و عبداهللا 
بن زبير هيچ يك نگران 
عدالت و انحراف خالفت 
از مسير حقه خـويـش      
نبودند ؛ آن دو داعيه دار   
نفس خويش بودنـد ، و    
امام نيز با آگاهـي از ايـن   
حقيقت ، حـتـي بـراي      
لحظه اي با آنان در يـك  
جبهه واحد قرار نگرفت ، 
حال آنكه عقل ظـاهـري   
اينچنين حكم مي كـنـد   
كه امام حسين براي مبارزه با يزيد ، مخالفين سياسي او را در خـيـمـه حـمـايـت         

و آنان كه عقل شيطاني معاويه و شيوه هاي سـيـاسـي او را            ...  آورد  خويش گرد
را نيز هماننـد پـدرش بـه بـاد          ) ع(ستودند ، پر روشن است كه حسين بن علي مي

اما چه باك، سرزنش و يا ستايش اصحاب زمانه ما را بـه    .  سرزنش خواهند گرفت
چه كار مي آيد ؟ اگر راه روشن سيدالشهدا به اينچنين شائبه هايي ازشرك آلـوده    
مي شد ، چگونه مي توانست باز هم طاليه دار همه مبارزات حق طلبـي در طـول     
تاريخ باقي بماند ؟ وليد بن عتبه كه از جانب فرزند خليفه دوم اضطرابي نداشـت ،    

تقاعد عبداهللا بن عمر نمي توانست خـطـرنـاك    .  كار را بر او چندان سخت نگرفت 
اما عـبـداهللا پسـر      ...  نيز بيعت نكرده بود) ع(باشد ، چرا كه او با علي بن ابي طالب

اگـر   زبير ، او از آن جربزه شيطاني كه براي فتنه انگيزي الزم است بهره مند بود ،
. چه او هم داعيه دار حق و عدالت نبود و براي كسب قدرت مبـارزه مـي كـرد            

اند كه او دوستدار عافيت و سالمت بـود و از            مورخين درباره وليد بن عتبه گفته
جنگ پرهيز داشت و بر مقام و منزلت امام حسين بيش از آن واقف بود كه بتوانـد  
با ايشان آنچنان رفتار كند كه يزيد بن معاويه مي خواست ، يزيد نيز واليت مديـنـه   

عبداهللا بن زبير شب شنبه ،   .  سپرد  »عمرو بن سعيد بن عاص  «را به جاي او به 
بيست و هفتم رجب ، از مدينه گريخت و هر چند وليد مردي از بني اميـه راهـمـراه    
با هشتاد سوار درتعقيب او گسيل داشت ، اما عبد اهللا توانست كه از راه هـاي غـيـر    

 . متعارف خود را به مكه برساند و از بيعت با يزيد سر باز زند 
 عبد اهللا بن زبير كه بود ؟ 

اسـت و   ) خواهر زاده عايشه(،  دختر ابوبكر »اسماء  «عبد اهللا فرزند زبير و 
 .داشت  و عشيره خويش عبداهللا را بيش ازهمه دوست مي عايشه در ميان اقوام

هم او بود كه در جنگ جمل عايشه را از مراجعت بازداشت و بـاز هـم           
را به وادي تاريك و نا امن دشمني بـا عـلـي بـن ابـي           ) پدرخويش(اوبود كه زبير 

، آنچنان كه مي دانيم ، براي حفـظ حـرمـت    ) ع(حسين بن علي... كشاند ) ع(طالب
حرم امن خدا ازمكه خارج شد ، اما عبداهللا بن زبير ، بالعكس ، از خانه كعبه مأمنـي  

يزيد بن معاويه هرچند براي كشتن عبداهللا بن زبير .  براي جان خويش ساخته بود 
خانه كعبه را ويران كرد و به آتش كشاند، اما نتوانست عبداهللا را از بين ببرد و يـا    

 تاريخ



 1386ماه شماره ششم، دي

 36 ادبي فرهنگي دانشجويي

عبداهللا تا سال هفتاد و دوم هجري ، يعني يـازده    .  او را به بيعت باخويش وادار كند 
كـه از جـانـب          »حجاج بن يوسف ثقفي«در آن سال . سال بعد نيز در مكه ماند 

مأمور بود ، پس از پنج ماه محاصره ، بـار ديـگـر      )  عبدالملك مروان ( خليفه وقت 
وسقف آن را ويران كـرد و بـه آتـش                كعبه را مورد تهاجم قرار داد و ديوارها

روز .  و در نيمه جمادي اآلخر ،ابن زبير را در داخل مسجد الحرام كشـت      كشاند
شنبه بيست و هفتم رجب ، فرداي آن شبي كه وليد امام حسين را به بيعت بايـزيـد   
. فراخوانده بود ،ايشان در كوچه هاي مدينه با مروان بن حكم روبـه رو شـدنـد           

مروان كيست ؟ و چرا بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه مروان كيست ؟ ارزش      
تاريخي اين ديدار درگرو شناخت مروان بن حكم و هويت سياسي اوسـت ، و گـرنـه    

 »وزغ بن وزغ       « ، چرا بايد ازاين واقعه سخني به ميان آيد ؟ مروان بن حكم به 
 »مستدرك    « مشهور است و اين شهرت به حديثي بازمي گردد كه درجلد چهارم 

چشم باطن نگرِ رسول خدا در همان دوران كـودكـي   . از رسول خدا نقل شده است 
او قورباغه فـرزنـد قـوربـاغـه         «: مروان ، صورت حشريه او را ديده بود كه فرمود 

حكم بن عاص ، پدر مروان ، كسي است كـه رسـول      »است و ملعون پسر ملعون 
به راستي آن مهـربـان   .  لعنك اهللا و لعن ما في صلبك : خدا درباره او فرموده است 

، مظهر كامل رحمت عام و خاص خداوند ، چه ديده بود از حـكـم بـن عـاص و             
چه كرده بود اين وزغ منـفـور   ...  مروان كه درباره آنان سخني اينچنين مي فرمود ؟ 

زشت كه نبي رحمت ، او را و فرزندش را از مدينه به طائف تبعـيـد نـمـوده بـود           
او را    » عثمان بن عفان  «درتبعيد بود ، اما   خليفه سوم  ؟مروان تا دوران حكومت

آتـش گـردانـان     او درجنگ جمل از...  بازگرداند و به مشاورت خاص خويش برگزيد
جنگ و جزو اسيران جنگي بود كه مورد عفو امير مؤمنان قرار گرفت ، اما پس از   
جنگ بصره ، در شام به معاويه پيوست و بعد از آنكه معاويه بر مسلميـن سـلـطـنـت      
يافت ، از جانب معاويه به حكومت مدينه و مكه و طائف دست يافت و در اواخـر          
عمر نيز آنچه علي درباره اش پيش بيني كرده بود به وقوع پيوست و براي دورانـي  

حـال ،    . بسيار كوتاه به خالفت رسيد ؛ آن همه كوتاه كه سگي بيني خود را بليسد
اين مروان بن حكم است كه در برابر امام حسين دركوچه هاي مديـنـه ايسـتـاده       
واورا به سازش با يزيد پند مي دهد ، و چگونه مي توان پند اينچـنـيـن كسـي را          

انا هللا و انا اليـه راجـعـون و عـلـي            «: پذيرفت ؟ امام حسين در جواب او فرمود 
واي بر اسالم آنگاه كه امت به حكمروايي چون يزيـد مـبـتـال     ...  االسالم السالم 

و به راستي ازجدم رسول اهللا شنيدم كه مي فرمود خالفـت بـر آل ابـي            ! شود 
پس آنگاه كه معاويه را ديديد كه بر منبر من تكيه زده اسـت،    ... سفيان حرام است 

شكمش را بدريد ، اما وا اسفا كه چون اهل مدينه معاويه رابر منبر جدم ديدنـد و او    
 ».را از خالفت بازنداشتند ، خداوند آنان را به يزيد فاسق مبتال كرد 

امام شب بيست و هفتم رجب چون عزم كرد كه ازمدينه به جانـب مـكـه      
 «ـ برادرش ــ و        » محمد بن حنيفه « خارج شود، همه اهل بيت خويش را جز 

ـ باخود برداشت و پـس از     » عبد اهللا بن جعفر بن ابي طالب  ـ شوي زينب كبري 
زيارت قبور ، در تاريكي شب روي به راه نهاد در حالي كه اين مباركـه را بـر لـب         

و اين آيه در   ...  فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين : داشت
 .شأن موسي است ، آنگاه كه از مصر به جانب مدين هجرت مي كرد 

 راوي 
قـافلـه عشـق        و اينچنين بود كه آن هجرت عظيم در راه حق آغاز شـد 

آري آن قافله ، قافله عشق است و اين راه ، راهي فـراخـور هـر      .  روي به راه نهاد 
هجرت مقدمه جهاد است و مردان حق را هـرگـز سـزاوار         .  مهاجر در همه تاريخ 

نيست كه راهي جز اين در پيش گيرند ؛ مردان حق را سزاوار نيست كـه سـرو        
سامان اختيار كنند و دل به حيات دنيا خوش دارند آنگاه كه حق درزمين مـغـفـول    

امـام در جـواب        .  است و جهال و فُساق و قداره بندها بر آن حكومت مي رانند   

كه از سر خيرخواهي راه يمن را به او مـي نـمـود ،              ) رحمه اهللا( محمد حنيفه 
اگر در سراسر اين جهان ملجأ و مأوايي نيابم ، باز بـا يـزيـد بـيـعـت             « :  فرمود 

قافله عشق روز جمعه سوم شعبان ، بعد از پنج روز به مـكـه وارد      » . نخواهم كرد 
 .شد

 راوي 
و لما توجه تلقاء مـديـن قـال         :  گوش كن كه قافله ساالر چه مي خواند 

آيا تو مي داني كه از چه امام آياتي كـه در       ... عسي ربي ان يهديني سواء السبيل 
شأن هجرت نخستين موسي است فرا مي خواند ؟ عقل محجوب من كـه راه بـه     

اي رازداران خزاين غيب ، سكوت حجاب را بشكنيد و مهر از لـب    ...  جايي ندارد 
آه از اين دلسنگي كه ما را صمّ بكـم  .  فروبسته اسرار برگيريد و با ما سخن بگوييد 

 ! آه از اين دلسنگي ... مي خواهد 
سرِّ آنكه جهاد في سبيل اهللا با هجرت آغاز مي شـود در كـجـاسـت ؟             
. طبيعت بشري درجست و جوي راحت و فراغت است و سامان و قرار مي طلـبـد     

سخن از اهل فسق و بندگان لذت نيست ، سخن از آنان است كـه اسـالم     !  ياران
. كنج فراغتي و رزقي مكفـي    . آورده اند اما در جستجوي حقيقت ايمان نيستند  . .

دلخوش به نمازي غراب وار و دعايي كه برزبان مي گذرد اما ريشـه اش در دل          
در جست و جوي مأمني كه او را ازمكر خدا پنـاه دهـد ؛ در        .  نيست ، در باد است 

جست و جوي غفلت كده اي كه او را از ابتالئات ايماني ايمن سـازد ، غـافـل كـه       
خانه غفلت پوشالي است و ابتالئات دهر ، طوفاني است كه صخره هاي بـلـنـد را      
. نيز خرد مي كند و در مسير دره ها آن همه مي غلتاند تا پيوسته بـه خـاك شـود        

سازد ، پس ياران ، دل از سامان بركنيـم و     اگر كشاكش ابتالئات است كه مرد مي
اگـر رسـم     .  بگذار عبداهللا بن عمر ما را از عاقبت كار بترسانـد  .  روي به راه نهيم 

: مردانگي سرباختن است ، ما نيز چون سيد الشهدا او را پاسخ خواهيم گفت كـه    
اي پدر عبدالرحمن ، آيا ندانسته اي كه از نشانه هاي حقارت دنيا در نـزد حـق      «

اين است كه سر مبارك يحيي بن زكريا رابراي زني روسپي از قوم بني اسـرائـيـل    
پيشكش برند ؟ آيا نمي داني كه بر بني اسرائيل زماني گذشت كه مابيـن طـلـوع      
فجر و طلوع شمس هفتاد پيامبر را كشتند و آنگاه در بازارهايشـان بـه خـريـد و          

و خدا نيز ايشـان  !  فروش مي نشستند ،آن سان كه گويي هيچ چيز رخ نداده است 
اما واي از آن مؤاخذه اي كه خداوند خود اينچـنـيـن     » .را تا روز مؤاخذه مهلت داد 

 . اخذ عزيز مقتدر : اش توصيف كرده است 
اگر در اين دنياي وارونه ، رسم مردانگي اين است كه سر بـريـده   !  آه ياران 

ايـن  .بگذار اينچنين باشد .. ..مردان را در تشت طال نهند و به روسپيان هديه كنند 
 !دنيا و اين سر ما 

■ 

 تاريخ



 1386ماه شماره ششم، دي

 37 ادبي فرهنگي دانشجويي 

 حرف آخر

وار
سزا

ن 
حس

 

. گذرد  ي عظيم عاشورا مي      بيش از هزار و سيصد و پنجاه سال است كه از واقعه    
آن را از بعد زمان خارج       )  عليه السالم (عاشورا روزي است كه حسين     ... عاشورا
او در اين روز كاري كرد كه شيعه، هر روز و هركجا، چيزي جز كربال                   .  ساخت

كربال نيز مكاني است كه اين بار حسين          ...  كربال. در مقابل چشمان خود نبيند
دانم كه به خاطر داري        مي.  خارج ساخت »  مكان«آن را از بعد      ) عليه السالم(

 ».كُلُّ يومٍ عاشورا و كُلُّ أرضٍ كَربال«: گويم چه مي
(پس اي فرزند حسين    .  حتماً تو نيز چون من، مسلمان هستي و شيعه            عليه ! 

گويم، هنوز هم هر روز كوفيان، پشت واليت            كوفيان را مي ! بيني؟ ، مي)السالم
كنند و هنوز هم هر روز حسينيان، در اين دنياي دني، پرچم جهاد را           را خالي مي

اي كه كوفيان   هيچ توجه كرده. اند با وجود نامردمانِ كوفي، برافراشته نگه داشته
 پنداشتند؟ نيز خود را مسلمان مي

هل من  «اين صداي حسينيِ اسالم است كه         !  شنوي؟  مي!  اي فرزند حسين  
بينيم و    اگر نمي .  خواند  گويان، تو را به سوي خود فرا مي          »  ناصرٍ ينصرُني 

 ايم كه ما را چه شده است؟ شنويم، هيچ از خود پرسيده نمي
اي برايمان شيرين و       حقيقتاً ما را چه شده است؟ نكند كه زندگيِ روزمرّه، ذره              

راحت شده باشد؟ چرا كه اين همان نوعِ زندگي است كه حسينيان حتي يك                  
: زندگيِ عاشوراييِ حسينيان را بهتر بشناس       .  گذرانند  طور نمي   روزشان را اين  

دهند، حسينيان هر روز طفل شير خوار و جوان و               حسينيان هر روز خون مي     
. بازند  حسينيان هر روز سر مي  ! آري. كنند دهند، مال و زندگي فدا مي نوجوان مي
 !ايم؟ ما چه داده! فرزند حسين

و مرامي چون قاسم بن      ) عليها سالم(حسينيان اخالق زينبي ! اي فرزند حسين
ما رأيت  «چرا كه حسينيان هر روز بعد از خون دادن و فدا كردن،   . الحسن دارند

لّا جميالً  ل   «ترين شرايط را       آنان سخت !  آري.  گويند  مي»  اسنَ العأحلي م «
 ...شيرين. تر از عسل اند، شيرين ديده

ترين   چگونه است كه شخصي زيباترين لحظات و شيرين            !  عجيب نيست؟ 
بسياري، :  هاست، اما شخصي ديگر، يا بهتر بگويم              اوقاتش، اوج سختي    

! يادت كه نرفته؟  .  اند  هايشان را در هر چه بيشتر غفلت داشتنِ خود ديده           زيبايي
 !گويم همان زندگيِ روزمرّه را مي

نكند غفلت را فقط در صبح تا شب، بدون هدف دنبالِ پول و درس و                    !  غفلت؟ 
اي ديگر از غافالنِ       فقط اين نيست، بگذار دسته      !  بيني؟ نه   زندگي دويدن مي  

گويم كه بر لب       هايي را مي     همان!  بيني؟  نمي...  امروزمان را نيز نشانت بدهم     
گويند و به طرف حسينيان سنگ و نيزه و تير سه شعله                  مي»  قُربه إلي اهللا  «
 )1(!امان از غفلت... زنند مي

. ها را از مقابلشان كنار بزن         پرده.  خوب چشمانت را باز كن     !  اي فرزند حسين  
وگرنه را به خودت واگذار       ...  خوب نظاره كن و حسينيان را بشناس وگرنه           

 !هايمان بايد باشيم كنم اما مراقب آماجِ سنگ مي
درد .  »درد دين «آن هم    .  حسينيان را هميشه دردي است      !  اي فرزند حسين   

كشاند و او را جرئت فدا شدن و فدا             دين، دردي است كه دردمند را به جهاد مي     
و اين را بدان، كه براي دردمند، درد             )2(.بخشد، فدا كردن همه چيز       كردن مي 

خوشا .  دين را هيچ مرهمي بهتر از خونش نيست، يعني غلتيدن در خون شهادت  
 ...شيرين! چه آرامش شيريني! به حالشان، عجب التيام زيبايي

العسل«حاال راز  را درك كردي؟ راز خارج شدن عاشورا از بعد زمان     » أحلي منَ 
ند ربهِم                 «!  را چطور؟  ع ل أحياءبيلِ اهللاِ امواتاً ب لوا في ست بنَّ الّذينَ قُ ال تَحس و
مند نبودن حسينيان در خطّ هميشه سرخ شهادت             راز زمان !  آري  )3(.»يرزقون
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 .است
اكنون نيز درد، يا كه نه، دردهاي بسياري پيكر حسنيان را آزار      ! اي فرزند حسين

چقدر دردمندي؟! به احوال پيكرت نظاره كن. دهد مي  !واقعاً 
او وليِّ مطلق    !  شناسي  كنم كه خوب او را مي          شخصي را برايت معرفي مي      

. هاست چشمانمان بر حضورش نابيناست        همو كه مدت  .  خداست بر روي زمين    
ترين مردمان است؟ بهتر بگويم، هيچ توجه           اي كه او حسيني      هيچ توجه كرده  

حال فهميدي كه نداي   ! گيري كن نتيجه )4(!است؟» حسين«اي كه او نيز  كرده
امروز بر لبان مبارك چه كسي جاريست؟ تنهاترين           »  هل من ناصرٍ ينصرُني    «

. فرد زمانت را شناختي؟ همو كه منتظر برافراشتنِ پرچم جهاد به دست اويي                  
 !)البته خدا كند كه منتظر باشيم(

ي نماز صبح،     هر روز بعد از اداي فريضه    ! بيني؟ مگر نمي. اما غافالن نيز بسيارند
روند و شب، بعد از اداي         هدفشان مي   به دنبال كسب و كار و گذراندن زندگيِ بي     

هرچند در  .  خوابند  ي نماز عشا براي تكرارِ يك روز تكراريِ ديگر، مي               فريضه
چرا كه چشم بينا و بيدار و گوشِ شنوا،    !اند و لكن ال يشعرون طول روز هم خفته

شنود و فرد را از روزمرگي خارج           و صداي اسالم را مي       )5(بيند  مشكالت را مي  
 .كند مي

اند تا جلوي شعار        تمام اسباب و امكانات خود را متّحد كرده           !  بيني؟  مگر نمي 
دهند و دشمنان، خود را بر مردم           كفايت جلوه مي    عدالت را بگيرند، خادمان را بي 

 .دهند دلسوز جلوه مي
حرف از دين و اصولش زدن را، عقب افتادگي، وقت تلف كردن             ! بيني؟ مگر نمي

. كنند  و تحجر تلقّي كرده و سعي در سست و پشيمان كردن مناديان دين مي                    
 !)زِهي خيال باطل(

هو «و انتهايش    »  هو األول «علمي كه قرار است ابتدايش        !  بيني؟  مگر نمي 
اش در كشته شدن       با اهداف پوچ و شوم شروع شده و نتيجه             )6(باشد،»  اآلخر

مسلمانان، هدف قرار دادن فرهنگ آنان، آواره كردن مظلومان و تخريب ممالك             
 .يابد اسالمي جلوه مي

هاي اسالمي و شيعي چون تشكيل حكومت             داشتن آرمان  !  بيني؟  مگر نمي 
 .شود اسالمي و انتشار آن، بلند پروازي و خامي شمرده مي

گويم، زمان،    وليِ فقيه مشروعِ زمانِ غيبت را مي     ! خوب دقت كن! بيني؟ مگر نمي
شاهد سپري شدن عمر اوست، اما كجايند سر سپردگان واليت؟ كجايند آنان كه          

اند؟ اكثريت، سر     را سر لوحه كرده    »  از تو به يك اشارت، از ما به سر دويدن            «
دهد، اما حقيقتاً چقدر       ها مي   ايم و او اشارت كه هيچ، فرمان          جاي خود نشسته  

در اين ميان، واي به حال        .  ها»  به سر دويدن   «تالش شده است؟ تا برسد به         
 ...كنند عاملند در صورتي كه آنان كه فكر مي

 .گفتم كه، كوفيان بسيارند... كافيست! ... بيني؟ مگر نمي
منتظر عمل كردن، پيش رفتن، جهاد       .  اما اكنون اسالم منتظر بيدار شدن ماست

درد «.  است  )7(قدم اول شناخت   .  بنابراين قدم اول را بردار      .  كردن و فدا شدن    
، از دين، از     )8(شناخت از خود  .  ي شيرينِ درخت شناخت حقيقي است  ، ميوه»دين
، از كوفيان و خوارج   )11(، از دشمنان)10(شناخت از زمان حال. ، از نبي و ولي)9(خدا
 .زمان

و   )12(است كه بايد به توفيق الهي، عمل كند، جهاد          »  من«از اين به به بعد اين 
اين چيزي است كه به كارها شتاب          .  گذشتگي كند »  خود«تالش كرده و از      

 !كجاست؟» خدا«در ميان است، جاي » خود«دهد، چرا كه تا وقتي كه پاي  مي
 ... و. تالش كن. از خود بگذر
 !حسيني باش

تَّقين لمل هب و العاق. 
■ 

 
 :ها نوشت پي

يا لَها حسرَه علي كُلِّ ذي غَفلَه أن يكونَ عمرُه             «):  عليه السالم (امام علي   -1 فَ
يه حجه، و أن تُوديه أيامه إلي الشِّقاوه     اي دريغا بر هر غافلي كه عمرش بر          :  »علَ

(ضد او حجت باشد و روزهايش او را به سوي بدبختي كشاند                  نهج البالغه،  . 
 )64ي  خطبه

يه فَاجعلوا أموالَكُم دونَ أنفُسكُم، و          «):  عليه السالم (امام علي   -2 لضَرَت بإذا ح
                  ،دينُه لَكن هم كاعلَموا أنَّ الهال كُم، وكُم دونَ دينلوا أنفُسفَاجع لَه لَت نازِ إذا نَزَ

دينُه رِبن حم ريبهايتان   هاي خود را سپر جان  چون باليي فرا رسد، مال: »والح
هايتان را فداي دينتان كنيد و بدانيد             اي پيش آيد، جان       كنيد و چون حادثه    

شده كسي است كه       گشته كسي است كه دينش هالك شده باشد، و غارت   هالك
 )216ي  صفحه 2الكافي جلد. (دينش به غارت رفته باشد

بلكه آنان  .  هرگز گمان مبر كساني كه در راه خدا كشته شدند، مردگانند              «  -3
ي آل عمران،     ي مباركه   سوره  ».شوند  اند، و نزد پروردگارشان روزي داده مي   زنده
 .169ي  آيه
عليه (كه منقول از حضرت امام علي النّقي            -ي كريمه      در زيارت جامعه     -4

: دهيم كه   شهادت مي )  عليهم السالم (ي اطهار     خطاب به ائمه  -باشد مي) السالم
تَكُم واحده« ، يعني ارواح شما و نور شما و طينت           »و أنَّ أرواحكُم و نوركُم و طينَ

 .شما يكي است
ادامه يافتن غفلت،    :  »دوام الغَفلَه يعمي البصيرَه    «):  عليه السالم (امام علي      -5

 )5146غررالحكم، حديث. (كند ي بصيرت را كور مي ديده
ي علم، شناخت      ثمره:  »ثَمرَه العلمِ معرِفَه اهللاِ    «):  عليه السالم (امام علي      -6

(خداست ثَمرَه العلمِ   «:  فرمايد  و در جاي ديگر مي       )  4586غررالحكم، حديث  . 
باده 4600غررالحكم، حديث. (ي علم، عبادت است ثمره» الع( 

با :  »أفضَلُكُم إيماناً أفضَلُكُم معرِفَه     «):  صلّي اهللا عليه و آله      (پيامبر اكرم      -7
 )4058منتخب ميزان الحكمه، حديث . (ترين شماست ترين شما، با شناخت ايمان

خود شناسي   :  »معرِفَه النَّفسِ أنفَع المعارِف     «):  عليه السالم (امام علي       -8
 )9865غررالحكم، حديث. (هاست سودمندترين شناخت

هر كه خدا را      :  »من عرَف اهللاَ كَملَت معرِفتُه      «):  عليه السالم (امام علي      -9
 )7999غررالحكم، حديث. (شناخت، معرفتش كامل شد

: ».إنََّ من عرَف األيام لَم يغفُل عنِ اإلستعداد          «):  عليه السالم (امام علي     -10
(غافل نگشت  ]  براي آخرت  [هركه ايام را شناخت از آماده شدن               التوحيد . 

 )74ي صفحه
ته المكايِد        «):  عليه السالم (امام علي      -11 هأنب ،هودن عع ن نامهركه از  :  »م

 )8672غررالحكم، حديث. (ها او را به خود آورد دشمن خود غافل شود، دسيسه
جهاد عملى، جهاد در دوران جنگ،            جهاد علمى، «:  مقام معظم رهبري     -12

بيرونى، جهاد با مال، جهاد با         جهاد در دوران صلح، جهاد با نفس، جهاد با دشمن      
ارتقاء عمومىِ ملت      خوانيد براى رسيدن به      درسى كه مى  ...  جان، جهاد با زبان      

همدلى و    كنيد براى ايجاد    اسالمى و امت اسالمى، جهاد است؛ تالشى كه مى           
 محبت بين آحاد امت اسالمى و يكپارچگى آنها، جهاد است؛ وقتى با تمايالت                  

كنيد، جهاد است؛ هنگامى كه        ى شيطانى در درون خودتان مبارزه مى          اغواگرانه
و دين و قرآن را در دل يا در زبان و يا در عمل خود دشمن                             دشمنان خدا 

 »اللَّه است؛ سبيل داريد، جهاد فى مى
■ 

 حرف آخر



 !پسرم
. كنم و اينكه پيوسته در فرمان خدا باشي و دلت را با ياد خدا زنده كني و به ريسمان او چنگ زنيتورا به تقوا سفارش مي

 . . .ي تو با خداست؟ اگر اين رابطه را حفظ كني تر از رابطهاي مطمئنچه وسيله
 دلت را با اندرز نيكو زنده كن؛ 

 اعتنايي به حرام بميران؛ جان را با يقين نيرومند كن؛ و با نور حكمت روشنايي بخش؛ هواي نفس را با بي
 به نابودي از او اعتراف بگير و با بررسي تحوالت ناگوار دنيا به او آگاهي بخش؛ و از دگـرگـونـي   .  و با ياد مرگ آرام كن

 هاي گردش شب و روز او را بترسان؛ روزگار و زشتي
 .تاريخ گذشتگان را بر او بنما و آنچه كه بر سر پيشينيان آمده است به يادش آور

 در ديار و آثار ويرانِ رفتگان گردش كن، و بينديش كه آنها چه كردند؟
 از كجا كوچ كرده و در كجا فرود آمدند؟

 !ايگذرد كه تو هم يكي از آنان شدهاز جمع دوستان جدا شده و به ديار غربت سفر كردند، گويا زماني نمي
 پس جايگاه آينده را آباد كن؛

 آخرت را به دنيا مفروش؛
 داني مگو و آنچه بر تو الزم نيست بر زبان مياور؛و آنچه نمي
زيرا  به هنگام سرگرداني و گمراهي، خودداري بهتر از سقوط در .  ترسي قدم مگذاراي كه از گمراهي در آن ميو در جاده

 .هاستتباهي
■ 

 31ي  البالغه؛ نامه نهج



لبيك يا حسين يعني اينكه تو در ميدان مبارزه حاضر باشي حتي اگر تنها باشي؛ حتي اگر مردم تو را تنها گذارند، يا 
 . . .تو را متهم كنند، يا تو را خوار نمايند 

 . . .لبيك يا حسين يعني اينكه خودت و مالت و خانواده و فرزندانت در اين معركه باشند 
لبيك يا حسين يعني اينكه مادري فرزندش را به ميدان جنگ بفرستد و او شهيد شود و سر او را براي مادرش 

! پسرم«: بفرستند و مادر سر را به خانه برده و خاك و خون از روي آن پاك نمايد و خوشحال و راضي  به او بگويد
مرا در پيشگاه حضرت زهرا در روز قيامت روسفيد نموديخدا تو را روسفيد نمايد همان  . . . »گونه كه تو 

 . . . لبيك يا حسين يعني اينكه زني لباس رزم بر تن برادرش يا فرزندش يا شوهرش بنمايد و او را راهي جهاد كند 


