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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۲

 پيشگفتار

. بود) السالم عليه( حسين امام شخصيت درباره كتابى نوشتن ، طلبگى زمان از ام قلبى آرزوى

)) سره قدس( جعفرى عالمه(

 بزرگ وقايع از تعدادى درنگ بى ، كنيم ال سؤ را تاريخ بزرگ حوادث تعداد باشد، كه نژادى و مذهب هر از ، عامى فرد يك از اگر

 ، بپرسيم تاريخ محقق يك از را ال سؤ همين اگر. برد مى نام نباشد، بيشتر دست دو انگشتان مجموع از ها آن تعداد شايد كه را تاريخ

 با تا دهيم فرصت روز چند ، مورخ همين به اگر. دهد ارائه ما به را حوادث اين از اى صفحه چند فهرست ، لحظه چند عرض در شايد

. برسد مجلد چند به شايد او، سياهه بدهد، را ما پاسخ بيشتر كاوش

 برخورد مشترك مورد چند به ، برآييم حوادث اين هاى ريشه پى در اگر نيز.  است بزرگ و كوچك حوادث از مملو ، انسان تاريخ ، آرى

  -آن تجليات و ابعاد همه با  -پرستى قدرت دارد، آدمى خود در ريشه و است تر برجسته همه از كه آن موارد، اين ميان در.  كنيم مى

 گر ويران خصيصه اين تعديل به ، خويش تاريخى تجربه از آموزى عبرت با نتواند بشر ، گاه هيچ شايد و هنوز كه ، افسوس.  است

 از ، زمين. دارد وجود منفور و نكوهيده خصلت اين از پايى رد ، است شده ريخته زمين بر خونى عامدانه كه كجا هر ، تاريخ در. بپردازد

 از تاريخ سينه.  است شنيده كه را فريادهايى چه ، آن نعره از آسمان ، آسمان و داده جاى خود در كه را هايى نعش چه صفت اين طغيان

.  است آكنده دارد،)) خود غير نفى و خود اثبات(( در ريشه كه ، حوادث گونه اين

 ريخته فرو را...  و رنگ نژاد، ديوار ، حوادث اين. برخوردارند ابدى جاودانگى از ها آن از بعضى ، بزرگ و كوچك حوادث اين ميان در

 براى را شكست محتوم سرنوشت ، حوادث اين فروريزى و فراروى و خيزش محو براى تالشى هر ، ترتيب بدين. شوند مى جهانى و ،

 ها آن قدسيت عيار چه هر. دارد وجود حوادث اين مركز در كه است تقدس از رنگى ، همگانى فراگيرى اين علت. دارد پى در آن عامالن

 اين نتيجه از فارغ  -باطل حمايتگران و حق حمايتگران رويارويى ، تقدس اين وجود دليل. شود مى پوياتر و تر زنده حادثه رود، باال

 باطل را آن كه چه آن از گوناگونى مراتب از حادثه دهنده شكل طرفين  -ممكن بزرگى همه با  -ها حادثه اغلب در.  است  -رويارويى

 كند، مى ترغيب آن نتايج و علل ها، ريشه كشف به مشتاقانه را محقق و مورخ چه اگر ، حوادث اين. اند بوده برخوردار ، كنيم مى تعبير

 پويايى براى الزم ويژگى از ، دليل همين به ؛ است نبوده عواطف و احساسات كننده غليان برجستگى هيچ يادآور ، معمولى مردم براى اما

 اند، گرفته قرار باطل حمايتگران مقابل در حق حمايتگران ، تاريخ شهادت به كه حوادثى در ، عكس بر.  است تهى ها توده تحرك و

 اين و. شوراند خواهد را او درون  مقدس هيجانى باشد، موجود انسانيت وصف با ،))آدم(( كجا هر كه است نهفته گوناگونى هاى انرژى

 آن هميشگى و استوار نمونه ترديد، بدون كه ؛)السالم عليه( طالب ابى بن على فرزند حسين خونين داستان و كربال، حادثه است چنين

. شود مى محسوب

 برخوردار ناپيدايى و ژرف هاى اليه چنان از ، حادثه اين.  است بوده تشيع هاى قيام و ها خيزش منبع ترين جوشان نينوا، واقعه آرى

 كه است دليل همين به شايد. باشد انسانى هاى قابليت كاوشگر و مبارز ، محقق ، مورخ هر جذابيت مايه ، هميشه براى تواند مى كه است
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۳

 چون مردى تا ، بدهم را ام زندگى تمام بودم حاضر: ((گويد مى  -ذكره اهللا عظم  -جعفرى عالمه مرحوم ، فرزانه حكيم و فيلسوف

)). بنويسد مطلب) السالم عليه( حسين امام درباره ويكتورهوگو

 درباره كه باشد كتبى همه از بيش اند، نوشته آن در حاضر هاى شخصيت و واقعه اين درباره شيعيان تنها كه كتبى تعداد رسد، مى نظر به

 آثار، اين اغلب ، متاءسفانه. شود مى افزوده آثار، قبيل اين شمارگان بر سال هر ، حال اين با.  است شده نوشته ديگر، حوادث از يك هر

 اين نويسندگان كه است تعهدى ، آن دليل يك شايد.  است بزرگ واقعه اين عميق انسانى ابعاد درك براى الزم هاى نگرى ژرف فاقد

 آثار، اين اغلب كه روست اين از. كنند بيان حادثه اين از را خود روايت فقط ، ممكن شكل هر به تا كنند مى  احساس خود در ها كتاب

.  است ممكن جزئيات حداكثر ذكر با آخر، روز چند ويژه به و ، حادثه به منتهى ماه چند ماجراى گر روايت تنها

 تعمق براى كافى هاى توانايى از و بود، انسان فيلسوف ، آن نويسنده كه تفاوت اين با ، است وااليى تعهد چنين ماحصل نيز حاضر كتاب

 كه بود، قضيه پيداى وجه تنها ، اش دردناكى و عظمت تمام با كربال، حادثه او، براى. بود برخوردار حادثه اين زيرين هاى اليه در غور و

. داد مى خبر خود ناپيداى و عظيم وجه از

 عليه( حسين امام كتاب ، ناتمامش ارزشمند آثار برخى مثل و بپيوندد، آسمان به جعفرى عالمه كه شد مقدر چنين!  افسوس ، افسوس اما

 تمامى هرگز ، انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد اين شخصيت گوناگون وجوه اگرچه بماند، ناتمام نيز انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد) السالم

. ندارد

 سخنرانى مجموعه حاضر، كتاب تكميل براى ، جعفرى عالمه آثار نشر و تدوين سسه مؤ ، انسانى عظيم جان بان ديده اين درگذشت با

 پياده و استخراج بود، شده ايراد متوالى هاى سال در نينوا، خونين قيام موضوع با و محرم هاى دهه در كه را رفته دست از عزيز آن هاى

: دارد كلى  بخش دو حاضر كتاب رو، اين از.  گرفت انجام آن تنظيم و تدوين ، طوالنى مدتى صرف با و كرد،

 و دوستداران از كثيرى عده درخواست به كه است محرم ايام هاى سخنرانى شامل ، دوم بخش و استاد، هاى نوشته دست ، نخست بخش

 بى و صادقانه هاى تالش و زحمات با آن از پس. شد پياده و استخراج ، ستايش قابل دقتى با ، جعفرى عذرا خانم همت با و ارادتمندان

 عنايات بذل با چنين هم و ، آماده جعفرى عالمه آثار نشر و تدوين سسه مؤ در حاضر اثر مقدماتى مراحل ، دوستان و همكاران شائبه

 حسين ، انصارى زاده تقى شهرام ، نصرى عبداهللا سها، صدوقى منوچهر ، شاهين داريوش شادروان:  آقايان ، گرامى استادان و سروران

. شد مهيا كتاب شكل به و ، انجام آن بازبينى ، جوادى محمدرضا و صاعدى

 بر ، مطالعه هنگام به پژوهشگران كه است اى ويژه بسيار دقايق و ظرايف و نكات شامل  -جعفرى عالمه آثار تمام مانند به  -كتاب اين

. شوند مى واقف ها آن

 دست صفحه نه و نود فقط اما بود، شده گرفته نظر در صفحه چهارصد حدود فقيد، استاد برآورد طبق اثر، اين محتواى كه نماند ناگفته

. پرور جان و است گر سيراب بسى نيز جرعه همين كه.  يافت نگارش آن نويس
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴

 و طلبد، مى خاصى فرهنگ و متانت صبر، نظر، دقت و دارد ديگرى هاى زحمت نوشتار، قالب در سخنرانى بازآورى كه اند آگاه قلم اهل

 سخنرانى اين لذا،. درآورد نثر آداب به را سخنرانى آداب و ، گرفت نظر در  -آن سنگينى تمام با  -نيز را كار در سخنران حساسيت بايد

. شود مهيا روست  پيش كه آرايشى در تا شد ويراستارى و تعديل و جرح مرتبه چندين ، معين زمانى فواصل در ها

 امانت بار برد، مى كار به سخن در زمينه هر در استاد كه خاصى نگرش به توجه و ، اشارات و نكات رعايت و سخن امانت ، ويژه به

.  باشيم بوده موفق آن تكوين در اميدوارم كه كرد مى تر ثقيل را دارى

 صورت از تر غنى مراتب به حاضر، اثر كيفيت ، يافت مى را اثر اتمام مجال ، رفته دست از عزيز آن اگر كه دانيم مى انجام سر و... 

 موجود صورت همين اما ، يافت مى را انسانى جان مرواريد ، بزرگ حادثه اين دل از ، معرفت درياى غواص آن ، شك بى. بود موجود

 و نويسنده زيرا ، است واضح پر و بديهى حقيقت يك اين.  است لبريز عاشورا، سترگ واقعه شده گفته كمتر عظيم هاى شگفتى از نيز،

. بود آگاه انسان جان جغرافياى از ، آن حكيم گوينده

 كرمه و فضله و بمنه

 جعفرى عالمه آثار نشر و تدوين سسه مؤ

 1380 تابستان  -جعفرى على
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۵

 مقدمه:  اول كتاب

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 النجاه سفينه و الهدى مصباح الحسين ان

. ندارد دريا به احتياجى ، آدميان نجات كشتى حركت... 

 شوراند مى را جان و آيد مى بر دل اعماق از كه اشكى. گذرد مى شود، مى ريخته حسين براى كه مقدس اشكى قطره روى بر كشتى اين

 .شود مى خداوندى اقدس پيشگاه رهسپار ، گاه آن و

 

 جاودانه وفايى و بزرگ عهدى

 تو خونين داستان ، آدم اوالد پاكان حيات اميد اى و حقيقت حق شيفته هاى جان معشوق اى ، انسان ترين شريف فرزند اى ، حسين اى

 كاروانيان از گروهى و ما كه بود چنين و.  است پيوسته وقوع به ، كنيم باز دنيا اين به چشم كه آن از پيش ها قرن نينوا، سوزان دشت در

.  گشتيم محروم نظيرت بى ياران و تو ربانى زيباى جمال ديدار از ، زمان جويبار در زندگى منظم جريان حكم به معنا، پر حيات گذرگاه

 جانشان اعماق از كه پرى و بال با و برافروختند چهره ، دل در انسانى فضيلت و سعادت ترين درخشان شكوفايى با كه باوفايى ياران

 طبق آن در مان جان تقديم از ما كه افسوس. آمدند در پرواز به پاك عالم اوج به ، خاك عالم تنگناى از لحظه چند در بود، روييده

.  مانديم محروم  -كرد عرضه الهى پيشگاه به را كامل انسان تن دو و هفتاد جان خونبار، روز آن در كه  -اخالص

 و حق حكومت اقامه براى را تو و بستند عهدها و نشستند كه نبوديم نابخرد هاى گروه آن از كه را خدايى بيكران سپاس ، حال اين با

 شكسته را عهدها انسانيت ضد نابخردان آن ، نهادى آنان سرزمين بر گام كه هنگام آن در و نمودند دعوت عراق خود، سرزمين به ، عدالت

 تو ياران و تو بر خود، بران شمشيرهاى با گاه آن و برخاستند بودند، گذاشته آن گرو در را خود شخصيت كه اى نامه صدها انكار به و

 از را تو وجود افروز عالم خورشيد گردد، ناپديد نشينان زمين ديدگاه از الجوردين سپهر خورشيد كه آن از پيش روز، آن در و تاختند

 فرزندان پاكان دل در كند، غروب طبيعت عالم فضاى ديدگاه از تو نماى ابديت جمال اگر ، كه آن از غافل. پوشاندند دنيا مردم ديدگان

. }درخشندتر  بس طلوعى{.  داشت خواهد جاودانه طلوعى ، آدم

 تقديم مقدست پيشگاه به ، نموده امضا خود دل خون با و نوشته وجدان و عقل قلم با اى عهدنامه ، نازنينت وجود دلباختگان ما ، اينك

 هيچ از ، است انسانيت عظماى رسالت كه تو الهى آرمان از دفاع راه در و سپاريم تو عشق به دل ، داريم بدن در جان تا:  كه داريم مى

 در و آوريم بر خاك از سر ، حقيقت و حق گاه تجلى ات چهره اى تو، ديدار شوق به ، ابديت الصباح على كه باشد.  نورزيم دريغ تالشى

 . برداريم خود نهايى سرنوشت به گام تو، بزرگ روح جاذبيت شعاع
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۶

 خداوندى عاليه حكمت:  اول بخش

 ها انسان محدود عقول و مشاعر فوق است حكمتى ، سبحان خداوند براى

 به را آن و آورد مى در حركت به ، نطفه قطره چند از آخر، مراحل در و جان بى مواد مسير از را آدمى نفس كه عظماست حكمت اين

. سازد مى نايل كمال و جمال درجه ترين متعالى

 و كبر علت به شيطان. آيد مى وجود به ها حادثه پليدترين دنبال به ها جريان ترين سازنده كه است ربانى بالغه حكمت همين مقتضاى به

 در. كند مى مخالفت خداوند دستور با و كند نمى سجده) السالم عليه( ابوالبشر آدم حضرت به ، است بوده آتش كه خود، اصل به غرور

 در گرفتن قرار دليل به پليد موجود اين ، حال عين در. شود مى رانده خداوند پيشگاه از و كند مى سقوط ها پليدى ترين پست به نتيجه

 مى محتمل او اغواهاى با مخالفت نتيجه در كه رياضتى وسيله به آنان كه شود مى موجب) السالم عليه( آدم فرزندان دادن فريب موقعيت

. يابند توفيق كمال از عالى درجاتى به گردند،

 و ترين رحمانه بى نتيجه را، آن واالى هاى ارزش و انسانيت و اسالم احياى خداوند كه است الهى عاليه حكمت همين مقتضاى به

. دهد مى قرار حسينيان و حسين به يزيديان و يزيد جنايت ترين وقيحانه

: دارد وجود دليل سه اختيار، اين اثبات براى. نكرد سجده) السالم عليه( آدم به اختيار كمال با شيطان ، كه اين توضيح

 محال خداوند طرف از و قبيح اختيار، بدون تكليف كه دانيم مى ما و بود، نموده سجده به مكلف را شيطان سبحان خداوند  -يكم دليل

.  است

!)) ورزيد امتناع) السالم عليه( آدم به سجده از چرا: (( كه شيطان به متعال خداوند شديد سرزنش  -دوم دليل

.  است فرموده مقرر شيطان براى آخرت و دنيا در خداوند كه كيفرى  -سوم دليل

: اوال زيرا. شوند مى نافرمانى و معصيت مرتكب خود اختيار با نيز آنان خورند، مى را شيطانى اغواهاى فريب كه مردمى ، اساس اين بر

 روز در شيطان كه گونه همان: ثانيا. فرمود نمى تكليفى هيچ به مكلف را آنان خداوند بود، آنان اجبار موجب شيطان هاى فريبكارى اگر

:  گفت خواهد گنهكاران به قيامت

) 1...( انفسكم لوموا و تلومونى فال

 و دادم مى فريب و نمودم مى اغوا را شما تنها بلكه ، كردم نمى مجبور را شما من زيرا( كنيد؛ مالمت را خودتان نكنيد، مالمت مرا شما((

.)) بوديد برخوردار پيامبران راهنمايى از و وجدان و داشتيد عقل شما

 موجب جبرى عامل هيچ و بود، آنان اختيار به مستند شدند، مرتكب يزيديان و يزيد كه تاريخ جنايت ترين وقيح به اقدام ، چنين هم

 نفر چند يا يك سر بر جبر روى از كه را ديوارى دنيا، مردم كه است نشده ديده تاكنون زيرا ، است نگشته آور شرم جنايت اين صدور
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۷

 يزيد جنايت از كه شريف و آگاه انسان هر كه صورتى در بدهند؛ قرار نفرين و دشنام و لعن مورد باشد، كرده تلف را آنان و شده خراب

 ، قراردادى حتى و روانى يا طبيعى انگيزه و عامل كدامين ، وانگهى.  است داده قرار لعن و ناسزا و سب بدترين مورد را او كرد، پيدا اطالع

 و هوى عوامل ديگر و جويى سلطه و پرستى شهوت و خودخواهى اگر و ؟! است گشته انگيزى وحشت جنايت چنين به اقدام موجب

! كرد؟ پيدا گنهكار و مجرم يك توان مى تاريخ اول تمامى در آيا كند، توجيه را يزيد كارهاى ، جبرى عامل عنوان به هوس

 وضع آن با) السالم عليه( حسين امام فجيع كشتن يعنى ، است شده معصيت ترين زشت مرتكب اختيار كمال با معاويه يزيدبن ، بنابراين

 با استفاده سياست:  است رسيده اسالمى جوامع به حادثه اين از كه اهميتى با بسيار نتيجه. ندارد سراغ را آن نظير هرگز تاريخ كه دلخراش

 حركات سرمشق عنوان به دنيا، روز آخرين تا كه ، است بزرگوار آن شهادت به مستند ، انسانى هاى ارزش و اسالم احياى در عظمت

 به) السالم عليه( على بن حسين نام به كه قربانى آن نهايت بى عظمت جهت به تنهايى به جانسوز حادثه اين.  گشت خواهد تلقى انسانى

 و ظلم از كه را ها انسان تاريخ دادن نجات توانايى ، است كرده تقديم او انسانى كرامت و شرف و حيثيت از دفاع براى بشريت عالم

 گرايى واقع و جويى حق از ، روزگاران يزيديان وسيله به مردم مغز كه اين به مشروط دارد، باشند مى رنج در كشى حق و بيدادگرى

. نگردد تخدير و نشود شو و شست

 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد)السالم عليه( حسين امام

 را او و بيافريد دار معنى جهانى در دار معنى انسانى خود، ربانى حكمت و لطف و اعظم فيض با كه راست خداوندى بيكران سپاس و حمد

 شخصيت رساندن ثمر به براى و درآورد، تكاپو به.))  گرديم مى باز او سوى به و خداييم آن از ما(( ،)2( راجعون اليه انا و هللا انا مسير در

: فرمود برخوردار راهنما نوع دو از را او ، بزرگ حركت اين در آدمى

. شوند مى ناميده قلب و عقل و فطرت كه درونى راهنمايان -1

. هستند الهى پيشوايان كه برونى راهنمايان -2

 استعدادهاى و نيروها همه با كه باد آنان راستين پيروان و طاهرين و طيبين ائمه و مرسلين و انبيا همه پاك ارواح به پايان بى سالم و درود

 هاى جان تا گذشتند، بزرگ جهاد اين در خود جان از حتى آنان از فراوان اى عده و نمودند، قيام ها انسان ارشاد و هدايت براى خود،

. شوند رهنمون))  معقول حيات(( اعالى هدف به و دهند نجات ماديات و ماده هاى آلودگى از را آدميان

 پيرامون كه حوادثى و قضايا مجموع به نظر با كه بينيم مى را) السالم عليه( على بن حسين ساز، انسان جهادگران اين اول رديف در

 با و ايستاده قيافه ترين جدى با و راست قامتى با حقيقت و حق راه در فداكارى قله ترين مرتفع در ، است گرفته صورت او شهادت

: زند مى فرياد و داده قرار مخاطب را بشر افراد همه صدا، رساترين

 تر عالى حقيقتى نيز مرگ براى و.  است كمال جاذبيت شعاع در گرفتن قرار كه دارد وجود واالتر معنايى زندگى براى! ها انسان اى((

.)) باشد مى كمال جاذبيت حوزه در ورود كه دارد وجود
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۸

 ، جويى كمال و صفا و صدق و عدل و علم و شرف و عزت و آزادى كه است)  معقول حيات)) ( طيبه حيات(( همان ، معنى اين به زندگى

 جاذبيت حوزه در آن وسيله به آدمى شخصيت كه است))  طيبه حيات(( همان شكوفايى ، معنى آن به مرگ و.  است آن مختصات از

 .گردد مى واصل))  راجعون اليه انا(( به و شروع))  اناهللا(( از كه حقيقى زندگى است اين. رسد مى خود جاودانى ثمر به ، كمال

 

 كتاب اين تاءليف علت

 سوگ{ به روزهاى در مخصوصا ، هايى مناسبت به ها، سال طول در كه است بوده) 3( هايى سرزمين در جانب اين زندگى و تولد

 مردم هاى جان اعماق از حسينى بخش حيات فريادهاى و ها ناله و ها زمزمه ، الحرام محرم در) السالم عليه( حسين}  عزاى در نشستن

 تجديد  -بود آن قهرمان مدافع) السالم عليه( حسين كه  -انسانى هاى ارزش اصول عظمت به را همگان جدى توجه و انداخت مى طنين

 اسالم صدر تاريخ پيرامون  اخالص با و آگاه نظراتى صاحب وسيله به كه محتوايى پر هاى سخنرانى شنيدن ، ام جوانى آغاز در. نمود مى

 آشنايى ، سپس. افزود مى محيرالعقول واقعه اين درباره من حساسيت و كنجكاوى بر شد، مى ايراد نينوا دشت نظير بى حادثه مخصوصا ،

 قرار هم روياروى را متضاد سخت گروه دو كه{ را كربال نظير بى فاجعه كه عربى و فارسى ، آذرى تركى ادبيات از قسمت آن با تدريجى

. كرد جلب خود به بيشتر، اهتمام با را تفكرم و توجه نمود، مى مجسم} بود داده

 بررسى و مطالعه صرف را خود اوقات از بخشى همواره ، اشرف نجف در چه و ايران در چه ، تحصيالتم دوران طول در بگويم توانم مى

 انسان ، درونى تاءثيرات و تفكرات اين با همزمان.  نمودم مى آن نتايج و علل و بشرى تاريخ انگيز شگفت واقعه اين پيرامون تدريجى

 خونين حادثه يادآورى با كه ديدم مى را بزرگ هاى شخصيت و متفكران تا گرفته عامى مردم از و بزرگ و كوچك از شمار، بى هايى

 بسيار فراق در حتى كه هايى اشك نمودند؛ مى سرازير خود رخسار بر كشيد، مى سر جانشان اعماق از كه را ها اشك ترين مقدس كربال،

 آنان بين حق چشمان در و كشد مى سر پاك هاى دل از همواره كه  مقدس قطرات اين. كردند نمى نثار محبوبشان عزيزترين دردناك

 اشك اين جريان جوشان منبع. كند آبيارى ابد براى را انسانيت و انسان هاى عظمت و ها ارزش اصول تواند مى تنهايى به زند، مى موج

 و) السالم عليه( حسين بخش حيات و پاك خون همان} كند مى حكايت كنندگان گريه حيات طراوت از كه{ مقدس و پاك هاى

 فوران به پاك هاى انسان درون در الهى منبع آن تا كه است طبيعى.  است شده ريخته زمين بر نينوا سوزان دشت در كه است حسينيان

. داد خواهد ادامه خود جريان به نيز حسينى هاى اشك سار چشمه دهد، مى ادامه خود

 آروزى اين داد، مى اختصاص خود به من درون در را عميقى  احساس ، متمادى ساليان طول در كه مستمر روحى امواج و حاالت اين

 و تفسير  -اندك بضاعتى با اگرچه  -بتوانم كه جا آن تا كند، ياريم خداوندى عنايات روزى اگر كه آورد وجود به من براى را بزرگ

 زمين كره كه را، عظيم واقعه اين ارزيابى و نتايج و علل ، است مقدور كه جا آن تا و بدهم انجام كربال نظير بى حادثه درباره تحليلى

 . نمايم تقديم آن واالى هاى ارزش قربانيان و انسانى حيثيت و كرامت حمايتگران به و آورم دست به ، است نديده را آن مشابه تاكنون
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 قرار خود روى پيش تحليل و تفسير اين در ما كه ديدگاه اين از ، انسانى معارف و علوم نظران صاحب و متفكران اگر كه است طبيعى

 كه))  نوع(( اين حقيقى تعريف در كه است قطعى بنگرد، ، است داده ارائه خوبى به را انسانى رسالت جاودانگى كه داستان اين به ، ايم داده

 درك بدون كه گونه همان كه نمود خواهند مطرح را حقيقت اين ها آن شك بدون و آورند مى عمل به تجديدنظر شود، مى ناميده)) بشر((

 بسيار استعدادهاى با آشنايى بدون ، چنان هم ، است ناپذير امكان او شناخت ، انسان مغزى و روانى و طبيعى استعدادهاى شناخت و

 كه رفتارشناسى از ، انسان شناخت درباره را خود ديدگاه كه باشد. آمد نخواهد دست به او ارزشى حقايق او، معنوى گسترده و متنوع

 ، است متنوع نهادهاى و استعدادها از اى مجموعه كه انسان واقعى شناخت به و دهند تغيير ، است موجود اين از محدود معلولى نمود

 شخصيتى اعال كمال حد در كه بشناساند و بشناسد بايد را انسانى داند نمى كه فيلسوفى يا و انسانى علوم در متفكر آن زيرا. يابند توفيق

. نمايد نظر اظهار بشرى مختصات يا ماهيت درباره نبايد شود، مى يزيد نام به فردى ها پستى قعر در و دارد) السالم عليه( حسين نام به

 مشاهده و انسانى علوم در فكرى هاى فعاليت افزايش با بلكه شد، نمى ضعيف من درون در تنها نه زمان گذشت با بزرگ آرزوى اين

 وجود انسانى ارزشى حقايق شناختن رسميت به جز ها، آن فصل و حل و تفسير براى راهى هيچ كه{ ها آن الينحل مشكالت و مسائل

 به و رسيد مى آينده از انگيز، حيرت سرعتى با و توقف اى لحظه بدون عمر ساليان ديگر، طرف از.  گشت مى تر جدى و شديدتر} ندارد

 اين تا نمود، مى ايجاب من بر را ها آن انجام ضرورت ، تكليف احساس كه بودم كارهايى سرگرم چنان هم جانب اين و خزيد مى گذشته

 ها، آن جاى به و افتاده طنين از حيات بخش روح هاى نغمه كه)  ميالدى 20 قرن اواخر و قمرى هجرى 15 قرن اوايل( اواخر اين در كه

 نمايد، مى اعالن را))  بيگانگى خود از(( بيمارى و كشد مى سر مردم اتفاق به قريب اكثريت ناى از زندگى هدفى بى و پوچى شوم بانگ

 بشريت بيدارگران يارى به ناچيز، بضاعتى با چه اگر كه نيست اين از تر ضرورى تكليفى هيچ و كدتر مؤ اى وظيفه هيچ كردم احساس

 كه پست مرگ وقاحت و آن اعالى هدف و ، حيات الهى عظمت اعالن در كه باشد.  بشتابيم تاريخ از برهه اين در بيگانه خود از و مست

.  بدهيم انجام خدمتى ، است انسانيت هاى ارزش مرگ همان

 هجرى 1373 سال خردادماه يكم و بيست با مطابق ، قمرى هجرى 1415 سال الحرام محرم آغاز با همزمان ، كتاب اين تاءليف شروع

.  نهادم))  انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد) السالم عليه( حسين امام(( را آن نام. بود شمسى

 فرهنگ زيرا ، است))  انسانيت پيشرو(( قيد با مخصوصا ،)) فرهنگ(( اصطالح بودن پرمحتوا مناسبت به ، كتاب اين براى نام اين انتخاب

: از است عبارت)  انسانيت پيشرو( مزبور قيد با

 و حكما و عظام اولياى و الهى پيامبران همه كه ، تكاملى هاى ارزش و اصول آن مبناى بر اعال، كمال جاذبه در معقول حيات شيوه((

 خود جان راه اين در آنان از گروهى حتى ، ورزيده مجاهدت تكاپو ترين جدى با ها آن تحكيم و تبليغ و تفسير در بشر، نوع وارستگان

 يعنى ، شرافت و عزت با تواءم حيات كننده تفسير قهرمان آن ،)السالم عليه( طالب ابى بن على نازنين فرزند ترديد بدون كه اند، باخته را

 اين و حيات كننده تفسير اين درخشان خون.  است گرفته قرار بشريت بزرگ جهادگران آن اول صف در ،) السالم عليه( على بن حسين

.))  است انسانيت رسالت و انسانيت عالمت دومين دنيا، اين در آدميان وجود براى اعال هدف كننده اثبات

. گردد مى نمايان روز و شب هر پايان و آغاز در ، معرى ابوالعالء قول به كه
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 مستعد الحشر ء ليجى قميصه فى ثبتا شفقان اولياته فى و فجران الليل اءواخر فى فهما شاهدان نجله و على الشهيدين دماء من الدهر على و

 الرحمان الى يا

:  است شاهد دو) السالم عليه( حسين  فرزندش و) السالم عليه( على( شهيد دو هاى خون از روزگار، پيشانى بر و((

)). السالم عليه( على اميرالمؤمنين مبارك سر خون از( است بامداد آغاز كه است شب پايان در ) - اول شاهد(

 پيراهن در بزرگ شاهد دو اين)). السالم عليه( حسين  فرزندش خون از( است شب آغاز و روز پايان خونين شفق ) - دوم شاهد(

.)) شوند حاضر او پيشگاه در رحمان خداوند به شكايت براى قيامت روز در كه اند بسته ثابت نقش روزگار

:  شويم مى متذكر رسد، مى نظر به ضرورى ، اى حادثه چنين تفسير و تحليل براى كه را اى مقدمه ده ، كتاب مباحث به ورود از پيش

. ها انسان حيات الهى عظمت اعالن و اثبات و ، پوچى احساس از بشريت نجات براى اساسى راه سه  -يكم مقدمه

.  است مربوط مهم عامل سه به ها، ارزش انگيزگى مبناى بر تاريخ بزرگ حادثه هر درباره صحيح داورى و شناخت  -دوم مقدمه

.  تاريخى حوادث درباره نگرش نوع دو از هايى نمونه  -سوم مقدمه

 عالم پديده ترين پست نگردد، توجيه خود حيات اعالى هدف به انسان و نشود شناخته صحيح طور به انسانى حيات اگر  -چهارم مقدمه

. بود خواهد طبيعت

.  اسالم در بشر جهانى حقوق ديدگاه از ، آن ذاتى شرف و كرامت و انسانى حيات  -پنجم مقدمه

! است؟ گشته كربال خونبار حادثه بروز موجب و است اسالم اساسى اصول از آن حيثيت و شرف از دفاع كه چيست حيات  -ششم مقدمه

.  باطل و حق و قدرت به مربوط گانه پنج اصول در بحثى  -هفتم مقدمه

 اعلى حد در) السالم عليه( حسين شخصيت در دو هر كه ، انسانيت پيشرو فرهنگ سازنده هاى شخصيت اساسى ركن دو  -هشتم مقدمه

.  است داشته وجود

 منطقى و فطرى دين به) السالم عليه( حسين امام راستين ايمان و عشق كه انگيز، حيرت حادثه اين بروز عامل ترين اساسى  -نهم مقدمه

 ترين اهميت با از ، آن الهى حيثيت و شرف و انسانى حيات از دفاع كه اسالمى ؛ است حقيقى اسالم ، است انسانى مذهب ترين روشن و

.  است آن اصول

 به شديد اهتمام براى ، الهى مذاهب ساير متفكران از سپس و اسالمى مذاهب نظران صاحب از نخست درجه در كه انتظارى  -دهم مقدمه

. دارد وجود انسانى هاى ارزش راه در) السالم عليه( حسين امام فداكارى داستان
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 اين زيرا بپردازند؛ مزبور مقدمات بررسى به ، كتاب متن مطالب با آشنايى مقدارى از پس توانند مى بخواهند، اگر ارجمند كنندگان مطالعه

. كند مى بازگو را كتاب اين فلسفى و علمى تحقيق هاى جنبه جهت يك از ، مقدمات

 

) معقول حيات( حيات الهى عظمت اعالن و اثبات و ، پوچى از بشريت نجات براى اساسى راه سه : يكم مقدمه:  دوم بخش

 ناب وجدان و تاريخ كه دارد وجود مهم راه سه ،) آن اعالى هدف و حيات الهى عظمت اعالن و اثبات( حياتى خدمت چنين انجام براى

. نمايد مى گوشزد ، درونى صاف شهود و زندگى حقيقت مشاهده وسيله به را آنها ارائه لزوم ، بزرگ خداى دو، اين از باالتر بشرى

 و ماديات و ماده هاى تاريكى از وارستگان و راستين حكماى و كرام اوصياى و عظام انبياى ربانى تعليمات منطقى ارائه  -يكم راه

 ژرف و مخلص نظران صاحب و ربانى علماى. اند ساخته آگاه را بشريت ، گوناگون طريق از تاكنون كه واال عقل عالم به پيوستگان

. پويند مى جديت كمال با را خود مسير هنوز و اند داشته مبذول را تكاپو نهايت ، تعليمات آن ابالغ در ، انديش

 وارستگان همه و عظام انبياى مسير در يافته رشد هاى انسان و الهى اديان از پيروى سازنده و مثبت نتايج بررسى و آورى جمع  -دوم راه

 با آنان ساختن آشنا و ها انسان نفوس تزكيه و اخالق تصفيه در الهى اديان كه است بديهى.  خودكامگى و خودخواهى هاى آلودگى از

 اغلب چه اگر ، است حقيقت يك اين. اند داشته عهده به پيشرو فرهنگ پيشبرد در را نقش ترين مهم ، تاريخ طول در زندگى اعالى هدف

 مى پايان به))  ماشين(( جبرى و ناآگاه حركات در را انسان تكاملى حركت كه{ معاصر دوران در غربى شناسان جامعه و مورخان

 زده ماشين جوامع بردارى بهره براى را آن و كنند اعتراف آن به و داده قرار بررسى مورد را اديان حياتى نقش اين خواهند نمى ،}رسانند

. نمايند عرضه ما دوران

 پنهان را آن مورخان كه بود محال داشتند، اى سازنده نقش او تكامل و انسان ساختن براى الهى اديان اگر: ((شود گفته است ممكن

 تاريخ حوادث نمودهاى آورى جمع به منحصر را خود وظيفه ، مورخان اكثريت متاءسفانه زيرا ، است روشن اعتراض اين پاسخ.)) بدارند

 آثار و ها پديده شناخت به شناسان جامعه ، چنين هم. ها آن تفسير و تحليل نه دانند، مى اند زده خود چشمان به كه خاصى عينك با ،

! ندارند بشرى استعدادهاى و رفتارها آن علل وجوى جست به كارى و كنند مى قناعت مردم رفتارهاى انواع به مربوط

:  كنيم تقسيم عمده گروه دو به را بشرى مهم بسيار استعدادهاى و علل دارندگان مخفى بتوانيم است ممكن

 آن بررسى و تحقيق درصدد بينند، نمى خود در را استعداد اين چون و بينند نمى خود در را علل آن فهم استعداد كه كسانى  -يكم گروه

 .كنند مى انكار را ها آن گاهى و آيند نمى بر نيز علل

 كه نيست تصادفى اين: ((گويد مى او و دهد مى خبر آن وجود از پالنك ماكس مشهور، بسيار دانشمند كه است همان  -دوم گروه

) 4.))(اند نكرده خود ديندارى به تظاهرى چندان چه اگر اند، داشته ژرفى دينى نفوس چنان اعصار همه بزرگ متفكران

 ؟!اند داشته خود ديندارى كردن مخفى براى علتى چه بدانيم تا بگيرد، قرار تحقيق مورد تظاهر عدم اين علل يا علت بايد البته
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۱۲

 ها فضيلت از برخوردارى به خردمند و دل پاك هاى انسان فراوان عالقه و عشق: از است عبارت ، اهميت با بسيار كه راه اين  -سوم راه

 قرار از پس و ها فضيلت اين اعالى حد. باشد زجرآور و بار مشقت ها، آن آوردن دست به كه چند هر ، روحى واالى هاى كرامت و

.  است روحى و مادى فقر از ديگران و خود دادن نجات راه در ها شهادت و ها فداكارى انواع ،) خدايابى( ربوبى جاذبه شعاع در گرفتن

 و ها فداكارى و ها كرامت و فضايل همه آن تنها نه ، نداشت طبيعت دنياى هاى خواستنى و مزايا از باالتر هدفى آدميان حيات اگر

 شكنجه متحمل ها آن آوردن دست به راه در و بوده عالى هاى ارزش چنان داراى كه اشخاصى بلكه بود، عبث و لغو و بيهوده ها شهادت

 مى شمار به بدبخت اشخاص جهت يك از و ، ضعيف و بيچاره مردمانى بايد اند، داده دست از را خود طبيعى حيات حتى و شده ها

 از تر پست هاى خودخواهى اشباع براى ناتوانان بردن بين از و ها خودكامگى و لذايذ حداكثر از بردارى بهره جاى به زيرا) 5!(آمدند

 حتى و گشته سخت هاى مشقت و آزارها متحمل و پوشيده چشم زندگى لذايذ و مزايا همه از ، ديگران و خود نجات در ، درنده حيوانات

! اند داده دست از است شيرين جان كه را چيز همه از عزيزتر

 اگر.  ندهيم راه خود به ها) 7))( نيچه(( و ها) 6))(هابز  توماس(( انسانى ضد سخنان از بيمى و ، كنيم صحبت پرده بى بايد جا اين در

 فرود ها انسان همه بر را آور مرگ ضربه آخرين نتوانستند خونريزى و كشتار همه آن با اروپا هاى)) نرون(( و آسيا هاى))چنگيز((

 قلب بر را ضربه آخرين و انسان مغز بر را خالص تير آخرين ناآگاهانه يا آگاهانه دهند، مى سر كه نداهايى با ، بيماران اين بياورند،

 و تمدن و فرهنگ نابودى و زوال باعث ، سخنان گونه اين كه است اين كنند، مى نابود را انسان كه اين دليل اما. آورند مى وارد انسانيت

 در بشر بقاى امكان عدم يا امكان از بحث كانادا  -وانكوور كنفرانس در كه است شده موجب و گشته انسانى برين احساسات و عواطف

 سقوط و اخالق فساد:  كه است اين آورد، مى وارد انسانيت قلب بر را ضربه آخرين كه اين دليل اما) 8.(بكشند پيش را ويكم بيست قرن

 و نمايد احساس را واقعى حيات كه است نمانده مردم در قلبى ديگر و كشانده پوچى به را زندگى ، پرستى لذت شيوع و فرهنگ و تمدن

. بچشد را آن حقيقى طعم

 در مخصوصا معاصر، دوران در انسانى علوم متفكران اغلب متاءسفانه.  داشت خواهيم شهادت معناى به نگاهى ، سوم راه توضيح در ما

! اند نداده قرار توجه مورد را آن كند، مى اقتضا الهى پديده اين اهميت كه چنان آن ، زمين مغرب

 كه هستى عالم عالِى آهنگ اثبات براى ، نداشت وجود شهيد فرد يك جز بشرى تاريخ در اگر كه است اى درجه در شهادت پديده اهميت

 اعتال با كه بينيم مى شهيد هزار صدها بلكه و ها ده ، تاريخ طول در ما كه اين به رسد چه بود، كافى است حيات اعالى هدف كننده بيان

. اند گشته نايل حقيقى حيات به و پوشيده چشم طبيعى زندگى از ، آن هاى ارزش و انسانيت از دفاع در خود شخصيت تكميل و بخشيدن

 ابعاد از برخى درباره مختصر توصيفى  -حقيقت در  -توضيح اين.  پردازيم مى))  شهادت(( پديده درباره مختصر توضيح به جا اين در

. باشد مى عظما حقيقت اين اصيل
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۱۳

 ؟ چيست شهادت

 با آشنايى و آزادى و هشيارى كمال در}  است مطلق مطلوب ، طبيعت متن در كه{ حيات جريان به دادن پايان: از است عبارت شهادت

:  نماييم مى مطرح ذيال كه گيرى هدف اين با ، آن مختصات و ماهيت

 شهادت ابعاد از بعضى

.  جامعه افراد حقيقى حيات و ها ارزش از دفاع راه در طبيعى زندگى به دادن پايان  -يكم بعد

 حيات(( بزرگداشت براى ، كمال جاذبيت به وصول راه در ، الهى شهود مقام به روح درآوردن پرواز به و مادى كالبد شكافتن  -دوم بعد

.  ديگران و خود)) معقول

. دنيا اين در توجيه قابل زندگى براى ميزان و مالك كننده تعيين  -سوم بعد

 هاى خواسته اشباع و خوابيدن و خوردن جز حيات از و نيست مطرح برايش حيات واقعى ارزش و حقيقت كه كسى است بديهى البته

.  است ارزش ترين عالى داراى كه حقيقى حيات نه و است درك قابل او براى شهادت نه فهمد، نمى ديگرى چيز حيوانى

:  است اساسى شرط حقيقت دو فهميدن ، شهادت عظمت به توجه براى

.  زندگى مطلق اهميت -1

. يابد مى تحقق آن براى شهادت كه هدفى اهميت -2

. شود مى فهميده انبساط و آگاهى كمال با حيات اختيارىِ دادنِ دست از معناى كه است حقيقت دو اين درك با

 كسى به اگر:  كنيم مى اكتفا مطلب يك بيان به جا اين در ما.  است شده گفته فراوانى مطالب ، زندگى العاده فوق عظمت و اهميت درباره

 اختيار چيز دو ميان شما كه شود پيشنهاد كند، مى زندگى روحانى و جسمانى اعتدال كمال با و است برخوردار حيات عظماى نعمت از كه

: كنيد انتخاب را يكى كه داريد

 ؛ كمالى استعدادهاى ديگر و وجدان و عقل از برخوردارى با حيات ادامه -1

.  آن مزاياى و عظمت و حيات واالى جوهر از بردارى بهره در اختالل با جهان مالكيت -2

 را روحانى و جسمانى اعتدال كمال با حيات ادامه ، است برخوردار عقلى و روانى سالمت از كه هشيار و عاقل انسان كه است بديهى

. كرد خواهد انتخاب

 از او شهادت باشد، داشته را ها آن از استفاده توانايى بيشتر چه هر و باشد تر آگاه حيات هاى عظمت و مزايا از شهيد انسان اندازه هر

. گردد مى برخوردار باالترى عظمت
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:  آدمى حيات هاى عظمت از هاى نمونه

:  كه است زندگى حال در انسان -

. برد مى لذت ها زيبايى از -

. كند مى استفاده وجدان و عقل از -

. ورزد مى عشق و محبت -

. آيد مى نايل اكتشاف به -

. كند مى شهود را حقايق -

. كند مى دفاع حق و عدالت از -

. چشد مى را معقول اختيار و آزادى طعم -

. نمايد مى روشنايى كسب ، بينى جهان و معرفت و علم از -

. گردد مى برخوردار خود همنوعان به خدمت لذت از -

. كند آباد را جهانى تواند مى -

. يابد مى در را گرايى قانون و نظم لذت -

. آيد مى در پرواز به ها، انسان احياى شوق از -

. كند مى درك را سببى و نسبى ارتباطهاى عواطف طعم -

. برد مى پى خود درونى احساسات عظمت به ، سازنده هنرى ابداعات با -

. سازد مى آماده آنان تكاملى پيشرفت براى را زمينه و دهد مى نجات سقوط از را خود همنوعان ، سالم عقالنى هاى فعاليت با -

. يابد مى در خود درون را جهان ، هستى جهان بر))  من(( گسترش با -

 اين از يك هر دادن دست از با آگاه انسان.  است معمولى هاى شمارش حد از بيش زندگى هاى عظمت و امتيازها كه است مسلم

 توجيه و زندگى براى هدفى تواند مى تنهايى به ها آن از يك هر زيرا دهد، مى دست از را جهانى  -حقيقت در  -ها عظمت و امتيازات

 است شهادتى ترين عظمت با) السالم عليه( حسين امام شهادت چرا كه كنيم درك خوبى به را معنى اين توانيم مى ، حال. باشد آن كننده
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۱۵

 زندگى از دست ها، آن از برخوردارى بر توانايى و زندگى امتيازات و ابعاد همه شناخت با او زيرا ، است كرده بروز بشر تاريخ در كه

.  است شسته

 

 عامل سه به آمده وجود به ها ارزش انگيزگى به كه تاريخ بزرگ حادثه هر درباره صحيح داورى و شناخت : دوم مقدمه:  سوم بخش

:  است مربوط مهم

.  حادثه نتايج و علل ماهيت درباره مقدور حد در كافى و الزم اطالعات  -يكم عامل

.  حادثه در انسانى حيات متغير و جزئى قضاياى و ، ثابت و كلى اصول از بيشتر چه هر آگاهى  -دوم عامل

. دارد وجود حادثه آن مختلف ابعاد و سطوح در كه انسانى واالى هاى ارزش و اصول واقعِى طعمِ دريافت از برخوردارى  -سوم عامل

 حادثه نتايج و علل و ماهيت پيرامون مقدور، حد در كافى و الزم اطالعات  -يكم عامل

 و دور و نزديك علل شناخت بدون ، اجتماعى و فردى زندگِى عرصه در رويداد ناچيزترين حتى ، اى حادثه هيچ كه است بديهى

 تاريخىِ بزرگ وقايع از قسمت آن به رسد چه ، نيست فهم قابل باشند، داشته ارتباط حادثه با نوعى به است ممكن كه همزمان جريانات

 از) السالم عليه( حسين امام داستان كه حقيقت اين. باشد مى عميق تاءثير داراى ها انسان همه معنوى و مادى سرنوشت در كه) 9( جهانى

 شما.  نيست پوشيده كس هيچ بر ، است فرد به منحصر ، انسانى هاى ارزش ترين عالى راه در فداكارى ابعاد تمامى بر بودن جامع جهت

: بينيد مى آلمانى محقق يك تاءليف ايران و حسين امام كتاب در كامل صراحت با را عبارت اين

 آن ، طرف بى مورخ يك ، قرن چهارده از بعد و ، استثنايى اى فاجعه اما بود، فاجعه يك}  شدن كشته هر مانند{ حسين شدن كشته((

 ترين بزرگ. رسد نمى چشم به و است پنهان آن پشت در ديگر هاى جنگ فاجعه كه بيند مى مرتفع و طوالنى كوه يك شكل به را فاجعه

 حسين حتى و نبود آن در هم مادى منظور و نگرفت صورت جان حفظ براى كه بود اين كرد، بزرگ را فاجعه اين كه)  علت يا( محتمل

) 10.))(گذاشتند باقى و كردند حفظ را او نام ديگران و بگذارد، باقى را خود نام فداكارى اين با نداشت عالقه

 خود نتايج و علل نظر از مخصوصا ، داستان اين كه اى العاده فوق اهميت به توجه با:  كه شود مى مطرح جدى ال سؤ اين جا اين در

 و اهميت حِق ولى اند، داده قرار تحقيق مورد را آن اگرچه ، عمومى تاريخ گران تحليل و محققان اكثر كه است شده باعث علتى چه دارد،

: دارد وجود بزرگ حادثه اين به ندادن اهميت براى مهم علت چهار رسد، مى نظر به اند؟ نياورده جاى به را آن عظمت

 ، حقوق ، اخالق ، دين معرفت مانند ، متنوع بسيار سطوح و ابعاد شناخت به احتياج انگيز، شگفت واقعه اين به اهتمام  -يكم علت

 توانسته كسى كمتر لذا،. دارد  -ها فرهنگ پيشرو اصول و حيات هدف ترين عالى سوى به حركت در انسان مديريت معناى به  -سياست

. نمايد درك را حادثه اين واقعِى اهميت كه است
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 كه باشد همزمان رويدادهاى و نتايج و نزديك و دور عوامل و علل پيگيرى نيازمند ، تحليل مورد حادثه فهم است ممكن  -دوم علت

. آيد بر ها آن دقيق فهم و آورى جمع عهده از نتواند گر تحليل شخص و باشند داشته حادثه با اى رابطه

 كه است قطعى بردارد، دست خود معتقدات برخى از محقق شخص تا شود موجب حادثه جانبه همه شناخت كه صورتى در  -سوم علت

.  داشت نخواهد اى عالقه حادثه جانبه همه شناخت به محققى چنين

 حادثه اين موشكافانه و عينى تحقيق و تحليل و بررسى توفيق ، نگاران تاريخ و نويسندگان اغلب بينيم مى كه است علل اين به نظر با

. كنند نمى پيدا را سازنده و انگيز شگفت

 اين با ، محقق مرد اين.  داريم))  ايران و حسين امام(( كتاب محقق و فاضل نويسنده آلمانى فريشلر كورت آقاى با سخنى مورد اين در ما

 را عظمت با بسيار داستان اين ، است داشته) السالم عليه( حسين امام داستان از مفيدى و خوب بسيار استنباطهاى و تحقيقات ، تتبع كه

 61 سال ماقبل جريانات از اطالعاتى كسى اگر كه طورى به ؛ است داده قرار تتبع و تحقيق مورد قبلى عوامل و ها ريشه از گسيخته

 وجود آن از پيش اى حادثه هيچ كه است افتاده اتفاق تاريخ از مقطعى در نينوا انگيز شگفت داستان كند مى گمان باشد، نداشته هجرى

!  است نداشته

: گويد مى فرزدق به) السالم عليه( حسين امام زبان از كه بينيم مى كتاب از ديگر جايى در ، چنين هم

 ، سكوت مدتى از بعد ولى ، نمايم اعالم را حق و كنم مبارزه ظلم اساس با كه برنيامدم درصدد و گذاشتم دست روى دست من ها سال((

) 11.))( كنم قيام كه گرفتم تصميم

:  است اين ، بينيم مى تاريخ در چه آن كه صورتى در

 بيعت كه نوشتند) السالم عليه( حسين امام به آنان و كرد حركتى عراق در شيعه ، رفت دنيا از) السالم عليه( حسن امام كه هنگامى((

 مدتى تا معاويه و او ميان كه داد تذكر و فرمود امتناع حضرت آن. كرد خواهند بيعت)) السالم عليه( حسين( او با و اند شكسته را معاويه

.))  گرفت خواهد تصميم شود، هالك معاويه اگر و بگذرد مدت آن تا كند نقض را تعهد آن تواند نمى او و است شده بسته پيمانى و تعهد

 نظر با. نفرمود سكوت ، ظلم با مبارزه امكان با و نگذاشت دست روى دست ، ظلم برابر در) السالم عليه( حسين امام كه شود مى مالحظه

 شدن كشته( بود نشده گردان روى) 12))( الحسنيين احدى(( اصل از هرگز) السالم عليه( حسين امام دارد، وجود كه قوى بسيار داليل به

: رسد نمى نظر به صحيح زير، قول نقل لذا،) بود شده حل او براى خدا راه در

 جدت حرم و خدا حرم از چرا خدا، پيامبر پسر اى پرسيد حضرت آن از و ديد كوفه راه در را) السالم عليه( حسين امام ، ازدى ابوهره((

 نجات را خود بريزند، را خونم خواستند و ، نمودم صبر كردند، اهانتم.  كردم صبر گرفتند، را مالم اميه بنى ، اباهره يا: فرمود ؟ آمدى بيرون

 بر و سازد مى ور غوطه فراگير بران شمشير و پستى و ذلت در را آنان خداوند و كشند مى مرا ستمگر گروهى خدا به سوگند و.  دادم

) 13...))(سبا قوم از تر ذليل كند، ذليل را آنان كه سازد مى مسلط را كسى آنان



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۱۷

 روى دست نه ،)السالم عليه( مجتبى حسن امام صبر مانند بود، شخصى هاى مصيبت برابر در حضرت آن صبر اوال؛ ، صحت فرض بر

 و ها تعهدى برابر در تحمل بود، بسته معاويه با) السالم عليه( امام كه تعهدى با ثانيا؛.  اسالمى جوامع همه ظلم مقابل در گذاشتن دست

) السالم عليه( حسين امام كه نماند مخفى{. نبود معاويه مقابل در مسلحانه قيام مجوز) السالم عليه( حسين امام شخصى حقوق به تجاوزها

. } فرزدق نه است فرموده ابوهره به را فوق جمله ، لهوف از نقل بنابه

 همان  -حادثه اين با رويارويى در ، محقق و متفكر شخص كه است اين باشد، علت ترين اهميت با شايد كه علت اين  -چهارم علت

 و خدا به جزمى اعتقاد و ها انسان درباره بزرگ وليت مسؤ احساس ، عشق ، ايمان مانند حقايقى با  -نموديم اشاره گذشته در كه طور

 طرف كه صورتى در. داشتند اعلى حد در را ها آن) او ياران و) السالم عليه( حسين امام( حادثه طرفين از يكى كه ، است رو روبه ابديت

 در بخواهد كه هم اندازه هر ، محقق شخص. فهميدند نمى تجاوز و ظلم و خودكامگى و خودخواهى جز منطقى)  يزيديان و يزيد( ديگر

 همين. رسد مى نظر به ناپذير امكان كند، انتخاب را تاءثر بى تماشاگرى و طرفى بى)  محض باطل و محض حق( منطق دو اين مقابل

.  است شده تكاملى هاى هدف سوى به مردم اجتماعى و فردى جدى حركت موجب ، تاريخ طول در كه نينواست داستان شديد تاءثير

 در.  كنيم دريافت و درك انسانى هاى ارزش عرصه در را حسينى حركت ناملموس و ملموس تاءثير تا است الزم خوب دقت يك ، آرى

 با و آشكار چنان را سقوط و پستى نهايت بى و كمال و عظمت نهايت بى بعد دو ، محقق مرد ، انسانيت ضد با انسانيت تقابل حادثه اين

 متفكر و محقق يك است محال زيرا داد، خواهد دست از را طرف بى تماشاگرى و سكوت توانايى كه ديد خواهد نمايان اشكال و خطوط

 مى همه. نگيرد قرار) السالم عليه( حسين امام طبيعى فوق جاذبيت شعاع در دارد، نزديك آشنايى انسانيت و انسان با واقعا كه خردمند

 شهرت ، گرى سلطه ، پرستى مقام ها، منشى حيوان از اجتناب و ، همان بزرگ الهى شخصيت چنين جاذبيت در گرفتن قرار كه دانيم

 امور از ،)السالم عليه( حسين امام طبيعى فوق جاذبيت شعاع در گرفتن قرار براى كه افرادى اندكند چه.  همان ها خودخواهى و خواهى

. نمايند اجتناب مزبور

 دست با ديوارها و ها خاك زير در كه است موش آن مثل ، اينان مثل.  ارزش ضد هاى رذالت به انسان سقوط قانون است چنين ، آرى

 از پرست ظلمت حيوان آن بدهد، نشان را روشنى فضاى ها سوراخ آن از يكى اگر.  است كردن سوراخ و كندن مشغول  كوچكش هاى

! گيرد مى ها تاريكى در كاوش در را خود كار دنبال و كند مى فرار روشنايى

 حادثه در انسانى حيات متغيرِ و جزئى قضاياى و ثابت و كلى اصول از بيشتر هرچه آگاهى  -دوم عامل

:  باشيم داشته نظر در را تاريخ رويدادهاى اساسِى بعد دو بايستى ، عامل اين اهميت درك براى

 حوادث متغير و جزئى جريانات و نمودها  -يكم بعد

 نمودهاى از مركب بعد، اين از تاريخ. ها آن همزمان حوادث و فيزيكى معلوالت و علل با رويدادها آن طولى تسلسل: از است عبارت كه

 وسيله به و كنيم مى مشاهده بيش و كم مدتى تا حاضر زمان متغير و جزئى محسوسات مانند را ها آن ما كه است متغير جزئى و فيزيكى

 به علم اطالق از تاكنون كه هاست آن دائمى دگرگونِى و بودن جزئى همين جهت به.  نماييم مى بردارى بهره ها آن از ابزار، و تعقل

.  است شده خوددارى ، تاريخ فيزيكىِ حوادث نمودشناسى
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 از توان نمى ، وقايع توجيه و تفسير و تطبيق براى ها، آن به دقيق توجه بدون كه است تاريخ وقايعِ ثابت و كلى قوانين و اصول  -دوم بعد

. نمود بردارى بهره ها آن

: شوند مى تقسيم مهم دسته دو به قوانين و اصول اين

 لّله لّله لّله اول درجه قوانين و اصول  -اول دسته لّله لّله

 حقوق ثابت و كلى قواعد مانند ، انسانى علوم قواعد اصلِى بناهاى زير و تاريخ محرك عامل مانند ها، آن فراگيرى و دايره وسعت نظر از

.  اخالق و سياست اقتصاد، ،

 درباره انسان مديريت -2 ها، انسان براى واقعى سودمند حقيقت هر -1: از است مركب تاريخ محرك عامل(( كه اين ، مثال عنوان به

 ، چنين هم. بدهد توضيح را تاريخى هاى حركت و حوادث زيربناى به مربوط ابعاد تواند مى كه است ثابت كلى اصل يك)) خود زندگى

 و است نامحدود هاى خواسته و تمايالت داراى ، انسانى هر چون كه اين از است عبارت تاريخ در حقوق اصلى مبناى ؛ مثال عنوان به

 براى لذا بود، خواهد ناپذير امكان جمعى دسته زندگى برآيند، خود نامحدود تمايالت اشباع درصدد ها انسان همه اگر كه است بديهى

 گردد، مى منتهى كشتار و تزاحم به كه نامحدود تمايالت از مجبورند ، آن به بخشيدن تحقق براى و اجتماعى زندگى ساختن پذير امكان

. بپذيرند سازد، مى پذير امكان را مزبور زندگى كه را محدود تمايالت و بردارند دست

 لّله لّله ،لّله دوم درجه قوانين و اصول  -دوم دسته لّله لّله

 قواعد ، كشاورزى قواعد مانند ، كلى حقايق آن از يك هر تحليل از ناشى اصول و معنوى و مادى حقايق به سودمند حقايق تقسيم اصل

.  حقوقى و سياسى ، اخالقى

. دارد وجود حادثه آن مختلف ابعاد و سطوح در كه انسانى واالى هاى ارزش و اصول واقعِى طعم دريافت از برخوردارى  -سوم عامل

 به پيوسته اى سلسله و كرده بروز او از كه طبيعى آثار با پيچيده حيوان يك جز چيزى تاريخش و انسان از كه نگران سطح آن ديدگاه از

 براى نبايد اصال ، عامل اين كه پندارند مى بلكه ندارد، اهميتى تنها نه عامل اين كنند، نمى درك ، است آورده وجود به را))  تاريخ(( نام

: كند مى نقل چنين آلمانى محقق ، ماركوارت آقاى از))  ايران و حسين امام(( كتاب در فريشلر كورت آقاى. شود مطرح مورخ

.))  است مؤمن بلكه ، نيست مورخ ديگر شود، مند عالقه برند مى نام آنان از تاريخ در كه افرادى از يكى به كه وقتى مورخ((

 در ، حادثه در فرد يك به را خود ايمان ، مورخ شخص كه است اين ماركوارت آقاى مقصود اگر كه شود تحليل گونه اين بايد نظريه اين

 حادثه نمود زيرا ، است غلط ، است گفته مزبور محقق كه طور همان كار، اين بدهد، دخالت حادثه آن عوامل و صورت و شكل و هياءت

 عقايد و تمايالت نه ، است گرفته شكل تاريخ در معين عللى دنبال به كه است حادثه همان خود ، است شده نمودار هستى عرصه در كه

 نظر اين بگيرد، صورت داورى و ارزشيابى ، تاريخى وقايع بررسى در نبايد هرگز كه است اين ماركوارت آقاى منظور اگر.  مورخ شخص

 و كنند بيان هم سر پشت را حوادث نمود كه كنيم منحصر كار اين در بشر سرگذشت در را متفكران تكليف ما اگر زيرا ؛ نيست قبول مورد
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 و داورى هيچ و كنند تماشا را حوادث آن ، يعنى( بخوانند، را حوادث آن هم آيندگان و نمايند ارائه را ها آن آيندگان و معاصران براى

))  معقول حيات(( قوانين و اصول منبع ترين اساسى بايد صورت اين در ،)ندهند انجام ها شايستگى و ها بايستگى مبناى بر ارزشيابى

 در را تاريخ از استنتاج و تاريخ تحليل ، تاريخ فلسفه و كنيم حذف انسانى علوم ديدگاه از را آن هاى ارزش ضد و ها ارزش و ها انسان

 طرفىِ بى توصيه!  نماييم خالصه ، است گرفته صورت گذشته در تصادفى وقايع مشت يك مانند كه جان بى حادثه مقدارى تماشاى

 از مبانى و اصول حذف با مساوى بدهد، قرار تاءثير تحت را بشر تواند مى كه وقايع از نوع آن در مخصوصا ، تاريخ حوادث در محض

! باشد مى جانوران فيزيكىِ هاى شناخت صورت به ها آن آوردن در و انسانى علوم

 حتى و مورخ ساخته پيش اصول و ايمان و عالقه كه طور همان. باشد توصيه اين ماركوارت آقاى منظور كه رسد مى نظر به بعيد البته

 نبايد ، چنان هم باشد، داشته ها آن واقعى شكل و حوادث آورى جمع در نقشى ترين كوچك نبايد نيز تاريخ فيلسوف و كننده تحليل

 اگر ، وانگهى. باشد آدميان مغزى انرژى و وقت بيهوده صرف با رويدادها، رژه تماشاى به مردم نمودن وادار ، مورخان كوشش از هدف

 را حوادث آن خود ، مردم چشمگير اكثريت بدهند، ارائه ها انسان براى را حوادث فقط كه باشد اين به منحصر تاريخ در متفكران كار

 و ناروا و ظالمانه چه اگر  -است شده واقع كه چه آن از ، نتيجه در و كرده تلقى بشرى استعدادهاى و نهادها و مختصات همه كننده تفسير

: كرد خواهند گمان چنين يعنى! آورد خواهند دست به را))  است چنين انسان ماهيت و ذات(( و ،))بايد چنين انسان((  -باشد خطا بر

! گردد منظور نيز او ى))شايدها و بايدها(( ، شناخت اين مقتضاى به بايد پس))  است چنين انسان مختصات و ماهيت و ذات(( چون

 به ، است شده نمودار تاريخ در او نهادهاى و استعدادها انسان از كه چه آن شناخت براى تواند نمى مطلعى و آگاه فرد هيچ خوشبختانه

 السلطان ذوى من عاصرهم من و البربر و العجم و العرب ايام فى والخبر المبتدا، ديوان و العبر كتاب نام به خلدون ابن تاريخ مجلد شش

 رويداد همه آن چراهاى چون مطالعه و تحقيق از را خود و ورزد قناعت باشد، مى صفحه 6747 بر بالغ ها آن صفحات مجموع كه االكبر

 كه است صفحه 588 حدود در خلدون ابن مقدمه. ببيند نياز بى ، است شده مطرح))  خلدون ابن مقدمه(( نام به تاريخ آن مقدمه در كه

 و معنى نكند، تجاوز صفحه دويست از شايد كه كتاب اين بقيه.  رويدادهاست و حوادث نقل به مربوط هم ها آن از مهمى مقدار قطعا

 كه تاريخى حادثه يك پيرامون در اطالعات و تتبع نظر از ، محقق متفكرِ يك كه كنيم تصور ، حال.  است صفحه 6747 آن كننده تفسير

 فرض چنين بلكه.  است آورده دست به را تتبع و اطالعات حداكثر دارد، قرار آن نتايج و علل و ماهيت در انسانى هاى ارزش و اصول

 و نموده مشاهده خود چشمان با را آن نتايج و همزمان جريانات و مقدمات و علل و حادثه اجزاى همه نظر، صاحب متفكر يك كه كنيم

 و مطلع متفكر چنين اگر ، حال اين با.  است كرده مشاهده را آن مزبور متفكر كه اين مگر ، نمانده حادثه آن پيرامون در اى نكته هيچ

 مشاهده از تحقيقات و اطالعات آن همه در او كار باشد، نداشته انسانى واالى هاى ارزش و اصول به ايمان و عالقه ، آگاهى و محقق

 كه شناسانى جامعه آن همانند} !نكند تاءويل خود باورهاى سود به را ها آن اگر ، البته{ كرد نخواهد تجاوز حادثه فيزيكىِ نمودهاى

 در روابط و شرايط و عوامل از صادره معلوالت عنوان به است ممكن كه آمار آوردن دست به و محسوس هاى پديده ديدن جز كارى

. دهند نمى انجام باشند، كرده بروز جامعه صحنه
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 و مقام و جاه خودباخته اشقياى و خودكامه دنياپرستانِ آن از يك هيچ كه نبود چنان واقعيت:  كه باشيم داشته نظر در را نكته اين بايد

 عليه( حسين امام حق راه شهيد مقابل در كربال خونين كارزار تشكيل در زبانى يا و عملى يا فكرى اندركار دست كه دينار و عشاقِدرهم

 در زيادى گروه زيرا بودند، اطالع بى باطل با حق پيكار آن عوامل و شرايط و علل از و ديدند مى را حادثه نمود فقط اند، بوده) السالم

 ، حال اين با و داشتند اطالع بود، پيوسته نينوا حادثه به و شده شروع اسالم صدر از كه مهمى جريانات از كه داشتند وجود كوفه و شام

 مى را حقيقت اين. نمودند امضا را آن بلكه ، گرفته ناديده را)  السالم عليه( حسين امام قضيه خود، سكوت با يا و اشاره با يا صراحتا

 آن اسالمى جوامع مردم از فراوانى عده بين در حضرت آن شهادت از پس كه هايى نهضت و ها ندامت و ها تاءسف فراوان امواج از توان

!  نيست معلوم ما براى حادثه اين انگيزه و علل: بگويد تواند نمى محقق مورخِ لذا،. نمود استشهاد آمد، وجود به روز

 همه از آگاهى و اطالع مجرد ، تاريخ كارسازِ و بزرگ حوادث درباره قبول قابل و صحيح تفسير و تحليل و تحقق يك براى ، حال هر به

 ميان بدهد، تشخيص بد از را خوب ، آگاهى و اطالع بر عالوه ، مورخ بايد بلكه ، نيست كافى حوادث آن به مربوط مسائل و موضوعات

 كلى طور به و كند، تفكيك اهللا اخالق به تخلق و تهذب از را ها خودكامگى و شهوات در شدن ور غوطه بگذارد، تفاوت ظلم و عدالت

 تخلق و تهذب ، عدالت ، خوبى عاشق و معتقد يكديگر، با امور اين تضاد و تقابل شناخت با و نمايد جدا ها ارزش اضداد از را ها ارزش

 يا چشم وسيله به حادثه نمودهاى لمس از بيش ، مورخ تحليِل و محقق كار  -كرديم اشاره كه گونه همان  -اال و. باشد اهللا اخالق به

. بود نخواهد ديگرى چيز ، گوش

 

 تاريخى حوادث درباره نگرش نوع دو از هايى نمونه : سوم مقدمه:  چهارم بخش

.  دهيم مى قرار تذكر مورد را  نگرش دو هر ها، نمونه اين در.  بگيريم نظر در نمونه عنوان به را زير هاى مثال

 معاويه پسر يزيد با بايد كه اين و) السالم عليه( حسين امام به عتبه وليدبن طرف از خبر اين اعالن و معاويه مرگ خبر رسيدن از پس -1

 حسين امام به فرعونى تحكم يك با مروان داد، مى نشان خود از ، حضرت آن از گرفتن بيعت كار در وليد كه نرمشى برابر در كند، بيعت

! دهد مى دستور كسى چه به كسى چه كنيد دقت جا اين در!))  كنى بيعت يزيد با تو بايد كه دهم مى دستور من: ((گويد مى) السالم عليه(

: فرمود)  السالم عليه( حسين امام

) 14(يزيد مثل براع االمه بليت اذا السالم االسالءم على و راجعون انااليه و هللا انا

 زيرا} خداحافظ ابد براى ، انسانيت اى يعنى{ شد، دور آن از و گفت وداع بايد اسالم با.  گرديم مى باز او سوى به و خداييم آِن از ما((

.))  است شده مبتال يزيد مانند چوپانى به اسالمى امت

 همان ظاهر در را آن هاى ارزش و اسالم عاشق) السالم عليه( حسين امام پاسخ و ، اميه آل دلباخته مروان سخن بخواهد كسى اگر

 ، مروان با رويارويى در) السالم عليه( حسين امام كه شد خواهد نصيبش مقدار همين كند، خالصه شد مطرح نفر دو آن بين كه جمالتى

 اناهللا(( مباركه آيه معموال! فرمود ابراز بيعت براى را يزيد قابليت عدم و خواند را استرجاع آيه ، تعجب شدت از و نپذيرفت را او پيشنهاد
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 و انسان و اسالم از خبر بى يزيد كه آن از باالتر مصيبتى چه و شود روياروى مهم مصيبتى با انسان كه شود، مى خوانده موردى در)) 

:   ابيات خواننده

) 15( االسل وقع مع الخزرج جزع     شهدوا ببدر اءشياخى ليت

 عليه( على و اسالم پيامبر فرزند از را آنان انتقام چگونه من كه ديدند مى و بودند حاضر شدند، كشته بدر در كه من قوم بزرگان كاش اى((

...))  كشتم را او و گرفتم)  السالم

 رخت و همان معاويه يزيدبن آمدن كار سر بر! نمايد اشغال اسالمى جوامع مديريت براى را) السالم عليه( على و پيامبر مقام خواهد مى

 در دين قطعا) ((16( االءسالم اهللا عند الدين ان طعم مذكور، جمالت در محقق و ناظر انسان يك اگر.  همان مسلمين ميان از اسالم بربستن

 يك ارزش ها آن از يك هر و شدند ساخته اسالم وسيله به كه را هايى انسان عظمت كسى اگر باشد، نچشيده را))  است اسالم خدا نزد

 سعيدبن ، قرنى اويس ياسر، بن عمار ، التيهان ابن اشتر، مالك ، غفارى ابوذر ، فارسى سلمان:  جمله از برداشتند، در را تكاملى تاريخ

 فلسفه در اسالم جاودانى منطق كسى اگر و باشد، نشناخته را عدالت و حق راه در فداكار و علمى و معرفتى شخصيت هزار هزاران و قيس

 تواند نمى نپذيرد، را آن يا و نفهمد، را آن عام معناى به فرهنگ و سياست و اقتصاد و اخالق و حقوق و گوناگون علوم و بينى جهان و

. كند درك واقعا)  اسالم از را ها انسان محروميت( السالم االءسالم على و حقيقىِ معناى و يزيد كنِ بنيان ضرر

 فى اءحرارا فكونوا المعاد تخافون ال كنتم و دين لكم يكن لم ان جمله اين ، تاريخ گر تحليل حتى و نگار تاريخ يك است ممكن -2

 بفهمد، نتواند را آن حقيقت ولى كند، درك اجمال طور به هم را آن معناى و ببيند) السالم عليه( حسين خونين داستان در را) 17( دنياكم

 از و دين از پيروى اعالى هدف چه آن كه باشد كرده درك را معنى اين محقق شخص كه است ميسر موقعى ، جمله اين حقيقت فهم زيرا

:  است انسانى عالى اخالقيات

 ساختند، محروم دين از را خود واال، مقام اين از سقوط علت به هايى انسان اگر و خداست به آن هاى ارزش و حيات وابستن و تطبيق((

 پيكار از دور هاى انسان به احترام ، آن راءس در كه جمعى دسته حيات اصول از را او پيروى لزوم و انسان ذاتى شرف و كرامت ، حداقل

.)) نكنند فراموش ، است گرفته قرار جنگ و

.  است مبهم غافلند، آن ارزش و جمعى حيات وجدان از كه كسانى براى كالم اين ارزش لذا،

: فرمود يزيد گروه تبهكارانِ و اراذل به خطاب عاشورا روز در) السالم عليه( حسين امام  -مورخان نظر اتفاق به  -را جمالت اين -3

 و طابت حجور و المؤمنون و رسوله و لنا ذلك اهللا ياءبى الذله منا هيهات و الذله و السله اثنتين بين ركزنى قد الدعى بن الدعى اءن و اءال

) 18...( طهرت

 به تسليم ما براى)  است محال( ، هيهاءت ولى ، است داده قرار خوارى و پستى و شمشير ميان مرا زناكار پسر زناكار آن! باشيد آگاه((

.)) ورزند مى امتناع ما براى آن  پذيرش از ، پاكيزه و پاك هاى دامن و ايمان با هاى انسان و خدا رسول و خدا.  خوارى و ذلت
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:  است فرموده ديگر سخنانى در حضرت

 ال متكبر كل من ربكم و بربى اعوذ ترجمون ان ربكم و بربى عذت انى عباداهللا يا العبيد فرار افر ال و الذليل اعطاء بيدى اعطيكم ال واهللا ال

) 19( الحساب بيوم من يؤ

 اقرار شما سياست به( كنم نمى فرار} جهاد{ از)  بندگان( بردگان مانند هرگز و داد نخواهم شما به ذلت دست من! سوگند خدا به ، نه((

 ندارد، ايمان قيامت روز به كه متكبرى هر از و كنيد، سنگباران مرا كه اين از شما، و خودم پروردگارِ به من! خدا بندگان اى). نمود نخواهم

.))  برم مى پناه خدا به

 بانيان و سازان فرهنگ و داران مكتب اختيار در حيثيت و كرامت و شرافت نظر از را انسانى مقام ترين عالى فهم امكان ، جمالت اين

 و ذلت با زندگى كه بفهمند دارند، سروكار موجودى چه با رود، مى انسان از سخن كه وقتى بفهمند كه گذارد مى حقيقى هاى تمدن

 كيفيت اختيارِ ، بزرگ خداوند.  است فرموده عنايت ها انسان به خدا كه است ارزشى شرف و كرامت از دور مرگ با مساوى خوارى

: بگويد تواند نمى احدى هيچ كه چنان.  است نكرده واگذار ها انسان خود به ارزشى شرف و كرامت ديدگاه از را زندگى

 و حيات اصل!))  نمايم مى قطع را آن و كنم مى انتحار بخواهم اگر و دهم مى ادامه آن به بخواهم اگر ، دارم را خود زندگى اختيار من((

 مبادله و انتقال و نقل و اسقاط قابل كه نيست آن معمولى اصطالح به حق مقوله از و است الهى حكم يك ، كرامت و عزت با آن ادامه

 نكرده مراعات))  حيات اصل(( ديگر اصطالح به يا حيات حق درباره را آن بشر، جهانى حقوق كه است اساسى نكته همان اين. باشد

.  است

 حسين امام گرفتن براى را او سعد عمربن كه را رياحى يزيد حربن لشكريان مالقات داستان تواند مى اى نويسنده و مورخ هر ، آرى -4

 را انسانى ارزش مهمترين نتواند است ممكن ولى بنويسد، و كند مالحظه بود، فرستاده جنگجو نفر هزار با كوفه به او بردن و)  السالم عليه(

. كند درك داستان اين در

: بود چنين مالقات اين جريانِ خالصه

 بزرگوار آن.  گفت تكبير حضرت آن ياران از يكى ، گذشت شراف منزل از ، كوفه به رو مسير در) السالم عليه( حسين امام كه هنگامى((

 وجود خرما درخت مكان اين در: گفتند جمعى و.  بينم مى خرما درختان ، مقابل در:  گفت پاسخ ؟ گفتى تكبير چرا اكبر، اهللا: فرمود

.  بينم مى چنين هم من: فرمود) السالم عليه( حسين امام.  است نيزه و ها اسب بينيم مى كه چه آن ، نداشت

 آشكار ها اسب كه بود گذشته زمانى اندك. نشوند روياروى حر لشكريان با مستقيما كه كردند حركت حسم ذى طرف به مشورت از پس

 امام.  رسيديم حسم ذى منزل به ها آن از زودتر ما. برگشتند نيز آنان ، برگشتيم راه از ما ديدند ها آن كه همين ، برگشتيم راه از ما. شدند

 آن برابر در روز گرماى در و رسيدند بودند، نفر هزار حدود در كه حر لشكريان.  كرديم نصب را چادرها فرمود امر) السالم عليه( حسين

 به حضرت آن. بودند بسته كمر به را شمشيرها ، عمامه به ملبس يارانش و) السالم عليه( حسين امام ، حال اين در. گرفتند قرار حضرت

 آن ياران. بپاشند آب نيز آنان اسبان به و كنند سيرابشان و بدهند آب بودند، رسيده راه از كه را حر لشكريان داد دستور خود ياران
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 خوردند، مى جرعه پنج يا جرعه سه ها اسب كه همين و گرفتند مى ها اسب دهان نزديك و كردند مى پر را ها طشت و ها كاسه حضرت

.)) نمودند سيراب را ها آن همه ترتيب اين به و بردند، مى ديگر اسب دهان جلوى و داشتند برمى را ظرف

: گويد مى محاربى طعان بن على

 ارائه من به را آب مشك ديد، را اسبم و من تشنگى) السالم عليه( حسين امام كه وقتى.  رسيدم همه از آخر و بودم حر لشكريان با من((

!  كنم چه دانستم نمى و ريخت مى مشك دهان از آب ، بياشامم آب خواستم مى چه هر من.  كن كج را مشك سر برادر،: فرمود و نمود

 و بياشامم آب توانستم من و كرد خم را مشك سر آمد و برخاست بود، من حركات ناظر كه)  السالم عليه( حسين امام ، موقع اين در

) 20.))( كنم سيراب هم را اسبم

 ها دشمنى و ها دوستى فوق در را آن كرامت و بشرى حيات حِق كه است فهم قابل كسى براى تنها ، بزرگ فضيلت اين اهميت و ارزش

 قطعه قطعه را او آينده روز چند در نفر هزار همين كه دانست مى) السالم عليه( حسين امام قاعدتا. باشد داشته ايمان آن به و كند درك

 و اند گفته ها سخن ، غرب در چه و شرق در چه ، متفكران و نويسندگان ، حيات حق اساسِى ريشه شناخت براى. كرد خواهند

 اند، برنداشته عظما حقيقت اين ملكوتى راز از پرده آنان از يك هيچ ولى اند، سروده محرك هاى حماسه و اند داده نشان احساسات

 و سطحى معلومات با نه گردد، مى آشكار خدا با حيات مستقيم ارتباط درك با تنها بزرگ راز اين. اند گفته فراوان مفيد، مطالب اگرچه

!  ذهنى ساخته پيش اصولِ با همراه محدود مشاهدات

 شعله با.  گرديم برمى عقب به نينوا خونبار روزهاى از سال چند ،)السالم عليه( حسين امام ديدگاه از الهى حق اين با بيشتر آشنايى براى

 حق بزرگمرد برابر در را آن آتش روزگار، آن هاى) 21))( ماكياولى(( نظريات گذاران بنيان كه شويم مى روياروى صفين هاى جنگ هاى

 بار، نخستين براى كه بود كارزار آن در. بودند كرده روشن) السالم عليه( حسين همين پدر) السالم عليه( طالب ابى بن على ، حقيقت و

. ديد را)  پرستى جان نه( گرايى جان فلسفه ريزى پى و گشت))  حيات(( الهى حق انگيزِ شگفت مراعات شاهد تاريخ

 هزار ها ده بتوانند تا بست او لشكريان و) السالم عليه( على امام روى به را فرات پهناور شط سفيان ابى بن معاويه:  كه بود چنين جريان

 و رياست من چون(( منطِق اجراى براى كه نبود اين جز نابخردانه نابكارىِ اين معناى! درآورند پاى از تشنگى با زمانى اندك در را انسان

 بتواند تا سازد نابود ، هاست آن حيات حق كه را انسان هزار ها ده الهى حق دارترين ريشه))  حقم بر من  پس ، خواهم مى گرى سلطه

 و!))  بخواهم توانم مى شرط و قيد بدون را چيز همه من: ((بگويد و بزند تكيه))  وسيله ديگران و هدف من(( بالشِ بر ديگر سال چند

 بزرگوار آن به را جريان و افتادند مشقت به آب نبودن از) السالم عليه( على لشكريان كه است طبيعى!))  است حق بخواهم چه هر من((

 چند يا يك كه آب مشكل و شد اجرا سرعت به حضرت آن دستور. فرمودند صادر را فرات راه كردن باز دستور حضرت آن. دادند اطالع

. شد حل بودند، آورده وجود به مسلمانان براى!  اسالم مدعى

 معاويه لشكريان روى بر را فرات و درآيند انتقام درِ از و كنند مثل به مقابله خواستند) السالم عليه( اميرالمؤمنين لشكريان هنگام اين در

 كه)  آنان كردن نابود براى نه ، است انسانيت و انسان احياى براى جهاد( الهى منطق آن با ،)) حق حيات(( آشناى ترين بزرگ آن! ببندند

: فرمود و شد معاويه لشكريان روى به فرات شط بستن از مانع بود، انداخته  جانش اعماق در ريشه
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 آب بگذاريد. دارد الهى مشيت به بستگى ، آن سقوط و آمده وجود به خدا از حق اين.  نيست ما دست به آنان حيات حِق اختيار((

.)) بخورند

 عليه( حسين فرزندش و) السالم عليه( على از بشرى تاريخ كه{ ساز انسان حادثه دو فيزيكىِ نمودهاى آورى جمع به تنها كه مورخى آن

 و عقل ال سؤ اين براى پاسخى آيا نكند، اظهار ارزيابى و تحليل در كلمه يك حتى و كند قناعت}  است سپرده خود وجدان به)  السالم

 و برگ عدد چند سروته بى جنگل يك در گويى ؟ چينى مى هم كنار را حوادث اين چگونه مورخ تو: (( كه است نموده تهيه وجدانش

 پديده همه اين دلى و مغز چه با تو!  ام نوشته تاريخ بشر براى من كه دارى مى خوش اين به دل و اى چيده هم كنار را خشك چوب

)) ؟! گذرى مى ها آن كنار از اعتنايى بى كمال با و نموده آورى جمع را آور اضطراب يا برانگيز تحسين و دهنده تكان

 ثرترين مؤ مقابل در را خود مغز و دل كه اين يكى: دهند مى انجام كار دو نويسى تاريخ گونه اين با كه بدانند بايد ، مورخان از دسته اين

 و خيالى بى به را مردم:  كه اين ديگر. خشكانند مى كننده تباه خيالىِ بى و قساوت با ها، ستمديدگى و ها ستمگرى ترين دهنده تكان و

! دهند مى عادت شود، مى وارد بينوا مظلومانِ بر ها پيشه ستم از كه هايى شكنجه و ها مصيبت به اعتنايى بى

 انسانى وظيفه ، حوادث كلِى نتايجِ علمِى استنباط با كه بدهد انجام بشريت به خدمتى ، انسانى رسالت اداى با تواند مى موقعى ، مورخ

) 22.(بدهد انجام اجتماعى و فردى حيات در ها ارزش ضد و ها ارزش تعليم در را خود

 و ها ديدگى ستم و ها ستمگرى و هموارها و ها سنگالخ و ها نشيب و فراز همه آن با بشرى سرگذشت كردن بازگو و آورى جمع از اگر

 آن بر بايد نشود، بردارى بهره انسانى زندگى آينده و حاضر وضع بهبود و اصالح براى ، تمدنى و فرهنگى سقوطهاى و ها تكامل

 و خورد ها تاءسف عمر، ارزش پر اوقات صرف و مغزى بهاى گران هاى انرژى آن بر و تاريخ هاى كتاب نام به شده باطل كاغذهاى

. كرد ها گريه

 و حوادث به نگرش در آگاه مورخ هر كه است اين مطلب. رسد مى نظر به ضرورى اهميت با مطلبى تذكر ، بحث اين تكميل براى

: شود روياروى ها ارزش نوع دو با است ممكن ، تاريخى رويدادى

.  ارزش ضد و ارزش كلى اصول  -يكم نوع

 ، طرف يك از زيرا ندارد، نگار تاريخ منش با منافاتى هيچ ، نوع اين با تاريخى رويدادهاى و حوادث تفسير و تحقيق كه است بديهى

 قبول مورد كه كلى هاى ارزش ضد و ها ارزش مبناى بر واقعيات آن تحليل و تفسير وسيله به ديگر طرف از و شده گو باز كامال واقعيات

 رويدادهاى بيان در كه اين مانند.  است شده برداشته عينى واقعيات و حقايق به مستند تربيت و تعليم مسير در قدمى ، است بشريت عموم

 است بوده شايسته تربيت و تعليم و حقوقى دادگرىِ و سالم اقتصاد و فرهنگ كه را آن شرايط و علل ، تمدن يك اعتالى و بروز به مربوط

 ، است بشرى))  معقول حيات(( به خدمت ترين بزرگ تفسير، و تحليل با همراه نگارى تاريخ گونه اين بگويد كسى اگر.  شويم متذكر ،

 اين در كه ها داستان آن همه ديد خواهيد كنيد، دقت  -مسلمين آسمانى كتاب  -مجيد قرآن در اگر شما.  است نكرده اى مبالغه گونه هيچ

. باشد مى ها ارزش ضد و ها ارزش ارائه وسيله به بشر تربيت و تعليم براى ، است آمده الهى كتاب
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.  شخصى رويدادهاى و خاص فرهنگىِ ، اقليمى ، نژادى خصوصى هاى ارزش ضد و ها ارزش  -دوم نوع

 آن از استفاده احتمال صورت در اگرچه ندارد، الزامى وظيفه هايى ارزش ضد و ها ارزش چنين بيان براى مورخ كه نيست ترديدى البته

. شود نمى ديده ها آن پيرامون تفسير و تحقيق از مانعى نيز ها

 كار اندازه هر:  كه اند نموده نقل را انگيز شگفت جريان اين اند، نوشته را) السالم عليه( حسين امام شهادت داستان كه تواريخى اغلب -5

 خود كه شد مى تر برافروخته بقا دار مسافر آن مبارك چهره ، گشت مى شديدتر عاشورا روز حساس ساعات در حضرت آن براى

 چهره آن زيبايى مشاهده با ، انسانيت راه شهيد آن ياران خواِص از بعضى. نمود مى حضرت آن روحِى شكوفايىِ و انبساط از حكايت

: گفتند مى يكديگر به حضرت آن به اشاره حال در ، برافروخته

) 23!))(ترسد نمى مرگ از وجه هيچ به كه) السالم عليه( حسين به بنگريد((

: بگويد بشر به ديد، تاريخ صحيح منابع در را محيرالعقول پديده اين كه وقتى نبايد ، است بشرى سرگذشت طرح متصدى كه كسى آيا

 كمال براى مسابقه ميدان در تكاپو جهت به ، شكننده هاى شكنجه و زجر ترين سخت مورد در كه آدمى روح عظمت با نيروى است اين((

.)) باشد داشته شكوفايى و مسرت احساس مرد، پيروزمندترين همانند ،

 اند نموده مطرح را) السالم عليه( حسين امام خونين قصه وقايع كه هايى كتاب به اگر يا نويسيد، مى شما خود عزيز، مورخان آقايان -6

 از نفر چند از يكى الجوشن ذى شمربن تاسوعا، شب اوايل كه ديد خواهيد را انسانيت بزرگى به ولى نما كوچك رويداد اين كنيد، توجه

 و ابوالفضل حضرت براى اى نامه امان يزيد، باخته خود مزدورِ زياد بن عبيداهللا طرف از ، انسانى نوع افراد ترين شقى و ترين خبيث

 امان آن كه آمد) السالم عليه( حسين امام هاى خيمه نزديك و آورد داشتند، خويشاوندى جنايتكار پليد آن با مادر طرف از كه او برادران

 ها خيمه نزديكى در كه وقتى! بدهد نجات مرگ از را) السالم عليه( حسين امام عزيز ياوران آن خود، كثيف زعم به و نمايد ابالغ را نامه

: فرمود شهيدان سرور. نگفتند را او پاسخ ، پيوسته خدا اماِن به و گذشته جان از ياوراِن آن)) ما؟ خواهر فرزندان هستند كجا: ((زد نعره

)). } است خبيث و پليد اگرچه{ بدهيد پاسخ را سخنش((

 يك از داد، آنان اسبان به حتى و او لشكريان و حر به) السالم عليه( حسين امام كه آبى آن با ، انسانى هاى ارزش ديدگاه از ، پاسخ اين

. آيد برمى الهى ريشه
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 پديده ترين پست نگردد، توجيه خود اعالى هدف به و نشود شناخته صحيح طور به انسانى حيات اگر : چهارم مقدمه:  پنجم بخش

. بود خواهد طبيعت عالم

 جز را چيزى تا كنند رها را مردم و نورزند اهتمام اش عالى هدف به آن توجيه و حيات شناسايى مساءله به جامعه يك گردانندگان اگر

 حياتى چنين براى توان مى آيا نپذيرند، و نفهمند آورد، مى پيش آنان براى پرستى لذت و خودخواهى هاى انگيزه و محيط كه چه آن

! باشد؟ داشته ترجيح نابودى و مرگ بر كه گرفت نظر در را اصلى و توجيه و تفسير

 دست ، دنيوى اعتبارات و مادى معاِش طرق آوردن دست به براى خود سياسى پيشتازان تحريك با مردم اكثريت كه گونه همان كاش اى

 ما. زدند مى تحوالت ايجاد و قيام به دست نيز خود)) معقولِ حيات(( و روحى هاى ارزش از دفاع براى زدند، مى ها انقالب و ها قيام به

 از يكى كه است تاريخ سازنده آرزوى همين مالك به نظر با. رود مى باال حد چه تا ها انسان عظمت سطح كه فهميديم مى موقع آن در

: گويد مى بزرگ شناسان انسان

 فضايل و معرفت گرسنه ارواح درباره ، است شده ريخته برهنه هاى بدن و گرسنه هاى شكم براى كه هايى اشك آن از كمى مقدار اگر((

 شكمى نه و ماند مى زمين روى بر برهنه و گرسنه روحى نه شد، مى سرازير بشر رخسار بر ، كرامت و شرافت لباس از برهنه و انسانى

.))  برهنه بدنى و گرسنه

 هستى عالم يكتاى خالق را آن كه است همان ها، شايستگى به نه و دهد مى اهميت ها بايستگى به نه كه قانون و حق معيارِ بدون زندگى

:  است فرموده معرفى

) 24( الغافلون هم اولئك اضل هم بل كاالءنعام اءولئك بها يسمعون ال آذان لهم و بها يبصرون ال اءعين لهم و بها يفقهون ال قلوب لهم... 

 آنان براى و بينند، نمى ها آن وسيله به كه است هايى چشم آنان براى و فهمند، نمى ها آن وسيله به كه است هايى دل تبهكاران آن براى((

 غفلت در كه هستند آنان} زيرا{ هستند آنان از تر گمراه بلكه ، چهارپايان مانند آنان. شنوند نمى ها آن وسيله به كه است هايى گوش

.)) ورند غوطه

 به چگونه ،)) معقول حيات(( در پيشرفت و تكامل وسايل و زيبايى همه آن داشتن با آدمى كه ايد كرده فكر موضوع اين به تاكنون آيا

 نباشد، نيازمند زياد تفكر به معنى اين فهم شايد! گردد؟ مى تر گمراه و تر پست نيز جانور از حتى كه رسد مى سقوط و تنزل از اى درجه

: زيرا

:  مولوى قول به اوال؛

 را تو مر سو آن از آمد ال سؤ كاين     مرتضى اى جواب جو سو آن از هم
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 با آدمى شود مى چگونه كه كنيد مى ال سؤ شما زيرا يابيد، مى حتما را خود پاسخ بدهيد، قرار توجه مورد را ال سؤ همين متن اگر شما

 تر گمراه و بارتر نكبت هم جانوران از حتى ها، پستى به سقوط در ،)) معقول حيات(( در ترقى و تكامل وسايل و زيبايى همه آن داشتن

 شود؟ مى

 از حيوانات كه صورتى در كند، مى سقوط تكامل و اعتال وسايل همه آن داشتن با آدمى كه است اين مزبور، ال سؤ پاسخ كه است بديهى

. اند محروم وسايل آن

 انسان شقاوت و ظاللت با وجه هيچ به كه است ناچيز و محدود قدرى به باشد، درنده هم كه هرقدر حيوان يك گمراهِى و پستى ثانيا؛

 كرده زندگى زمين روى بر تاكنون كه را حيواناتى همه تجاوزهاى و ها تعدى شما اگر.  نيست مقايسه قابل پيشه خيانت و جنايتكار هاى

 بخواهيد اگر. كنيد مقايسه يكديگر با و بگذاريد چنگيز مانند شقى نماى انسان يك شقاوت برابر را ها آن توانيد نمى بگيريد، نظر در اند،

 گردن و سر يك مردم همه كاش اى: (( گفت مى كه نرون آرزوى و نيت اين برابر در را زمين كره حيوانات كشتارهاى و تجاوزها همه

 و نيت يك كه كنيد مى مالحظه نماييد، مقايسه يكديگر با و بگذاريد!))  كردم مى جدا بدنشان از شمشير ضربه يك با را آن من و داشتند،

.  است تر گمراهانه و پليدتر ها آن همه از ستمكار، نرون آرزوى

 آن از پس مارى كه است نيامده دست به علمى تحقيق هيچ از و نشده شنيده كس هيچ از و است نشده مشاهده مورد هيچ در تاكنون ثالثا؛

 سرور و جشن مجلس همنشينانش با يا خود براى خوشحالى و انبساط حالت با و برود خود النه به بكشد، را او و بگزد را انسان يك كه

             ؟ آوردم در پاى از چگونه را تو كه ديدى: بگويد خود شده كشته به خطاب مباهات كمال با و نثر يا نظم وسيله به و كند برپا

:  كه همانم من

 يمان الشفرتين ماض بابيض     زيدكم راءس النقا يوم زيدنا ال

!!)) برد باال تيزوگذران لبه داراى و براق شمشيريمانى با را شما زيد سرِ پيكار روز در كه بود ما زيد اين ، آرى((

 به بسا چه و كنند مى دفاع كند، مى ايجاب ها آن حياتى ضرورت كه اى اندازه به خود، اطفال و مسكن و غذايى مواد از حيوانات رابعا؛

 شود، مى ديده بشر نوع در كه اساسى بى اعتبارات و ها خيال مبناى بر حيوانات جنگ تاكنون ولى. پردازند مى كشتار به خاطر اين

:   آرى.  است نشده مشاهده

 ننگشان و نامشان خيالى بر     جنگشان و صلحشان خيالى بر

 اعتبار و سود آوردن دست به براى ، مردم حيات وسايل ديگر و دارو مانند زندگى ضرورِى مواد و معيشت مواد احتكار ، متاءسفانه

 نه شود مى ديده فراوانى به كنند، مى معرفى هستى عالم موجودات ترين يافته تكامل را خود وقاحت كمال با كه بشر نوع افراد در بيشتر،

.  حيوانات در

 امثال از اى گله با خواهد مى ، است حيوانات از تر گمراه و تر پست خداوند، فرموده به بنا كه نمايى انسان چنين بگيريد نظر در ، حال

 صلى( عبداهللا محمدبن را انسانى تمدن ترين عالى عوامل و زمينه كه بگيرد، دست به شمشير زور به را اسالمى جامعه آن مديريت خود،
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 ها،)) غفارى ابوذر(( ها،)) فارسى سلمان(( مانند) السالم عليه( آدم اوالد ترين متمدن نمونه و آورده وجود به جا آن در)  آله و عليه اهللا

 رشيد(( و ها)) خزاعى حمق عمربن(( ها،)) عدى حجربن(( ها،))ياسر عمار(( ها،)) قرنى اويس(( ها،))اشتر مالك(( ها،))تمار ميثم((

 اين كه است كرده اثبات نيز خود مكتب عقالنى و منطقى مبانى با و ، است فرموده تقديم بشريت تاريخ به را آنان امثال و ها)) هجرى

.  آنان طبيعى  خاص شخصيت نه اند، مكتب ماهيت شده ساخته ها، نمونه

 آن با زندگى به بود، او))  طيبه معقول حيات(( شكوفايىِ همان كه را شرافت با مرگ) السالم عليه( على بن حسين كه داشت امكان آيا

 تا داد مى تن دنيا روزه چند زندگى به) السالم عليه( حسين امام اگر راستى به ؟!ندهند ترجيح آن هاى ارزش و انسانيت و انسان دشمنان

 يزيد رنگين هاى سفره ليسان كاسه از اى عده محبت مورد يزيد، با مخالفت عدم دليل به و شود مند بهره معيشت مواد از صباحى چند

 حساس وجدان و خود پاك وجدان و الهى شخصيت مقابل در آيا گردد، برخوردار نيز منزلت و مقام تخيلىِ لذايذ از حتى و گيرد قرار

! شد؟ نمى سرافكنده خدا پيشگاه در ها، اين همه از باالتر آيا! شد؟ نمى شرمنده و ول مسؤ ، تاريخ

 و خور ، حقايق به اعتنايى بى يا لوحى ساده كمال با آنان. هستند ناتوان و غافل سعادت معناى درك از ، مردم ناآگاه اكثريت كه دريغا

. سازند مى محروم واقعى سعادت از را خود ، منحرف تخيل اين با و كنند مى تلقى سعادت را شهرت و مقام و شهوات و خشم و خواب

 و ستمكاران با زندگى برابر در را ابدى حيات اقيانوس به ورود و زندگى ساحل به رسيدن ،)السالم عليه( حسين امام ربانى منطق

 انصراف نما انسان هاى انسان ضد با همزيستى و ماه و خورشيد و ستارگان تماشاى ادامه از و نمايد مى تلقى مطلق سعادت ، جنايتكاران

. دهد مى پيدا

 

 اسالم در بشر جهانى حقوق ديدگاه از آن ذاتى شرافت و كرامت و انسانى حيات:  پنجم مقدمه:  ششم بخش

 حمايت به مكلف افراد و ها جمعيت و ها دولت همه.  است شده تضمين ها انسان همه بر آن حق و است خداوندى عطاى ، حيات.  الف

. هستند انسانى و طبيعى بالهاى و ها بيمارى مانند ، آن طبيعى بقاى بر اخالل شدِن وارد و تعدى هرگونه مقابل در حيات حق از دفاع و

.  نيست جايز شرعى مقتضى بدون ، بدن از روحى هيچ كردن جدا

.  است حرام ، جزئى و كلى از اعم بشرى حيات سارِ چشمه نابودىِ براى اى وسيله هر از استفاده.  ب

 تعدى مقابل در خود حيات بر فرد هر حفاظت خواه ، است واجب ، است داده اجازه خدا كه جا آن تا بشرى حيات ادامه حفظ.  ج

. باشد ديگران حيات درباره او محافظت يا) انتحار مانند( خويشتن بر تعدى يا ديگران

 ، شده واقع تهديد مورد قدرتمندان طرف از يا طبيعى عوامل ناحيه از او كرامت و حيات و گرفته قرار استضعاف مورد كه كسى هر بر. د

 كس هر و دارد؛ را آن توانايى كه مشروعى نحو هر به خويشتن كرامت و حيات از خطر دفع و استضعاف دفع به كند قيام كه است واجب

 كسانى از شخصى چنين.  است كرده كمك خود، كرامت و حيات تهديد و ساختن مستضعف در ظالم به نكند، قيام تكليف اين انجام به كه
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 از اند، نموده خويشتن بر ظلم و داده استضعاف و بينوايى به تن كه يابند مى وضعى در مرگ حال در را آنان فرشتگان كه هنگامى كه است

 پرسند؛ مى آنان

 فيها جروا فتها واسعه اهللا اءرض تكن الم قالوا االرض فى مستضعفين كنا قالوا كنتم فيم قالوا انفسهم ظالمى المالئكه توفيهم الذين ان

) 25(مصيرا ساءت و جهنم ماءواهم فاءولئك

 بوديد؟ حالى چه در دنيوى زندگى در شما: گويند مى گيرند، مى را جانشان فرشتگان وقتى اند، بوده ستمكار خويشتن بر كه كسانى((

.  بوديم)  بيچاره و بينوا( مستضعف زمين روى در ما: دهند مى پاسخ آنان

 و است دوزخ آنان نهايى منزلگه كه هستند كسانى آنان كنيد؟ هجرت آن در تا نبود پهناور خدا زمين آيا: گويند مى}  آنان به فرشتگان{

.))  است بدى سرنوشت دوزخ

 هر محافظت وجوب ، پنجم ماده و سوم ماده مانند ، مربوطه مواد در ، غرب ديدگاه از بشر جهانى حقوق در كه است صورتى در اين

.  است نكرده مقرر ها انسان براى را استضعاف دفع حق چنين هم و ، ننموده مطرح را خود حيات از انسان

 

 حادثه بروز موجب و بوده اسالم اساسى اصول از ، آن حيثيت و شرف از دفاع كه چيست حيات : ششم مقدمه:  هفتم بخش

 ؟ است گشته نينوا دشت محيرالعقول

 تاريخ ، آن كرامت و شرف از دفاع براى كه چيست حيات هدف و ماهيت: كرد مطرح چنين توان مى تر كلى صورت در را ال سؤ اين

 ؟ است آورده وجود به را كربال نظير بى حادثه ، همه از باالتر و بوده ها ريزى خون و پيكار و جنگ از پر بشرى

 الزم مذكور ال سؤ به پاسخ تهيه براى كه حدى تا را آن عظمت با مختصات و حيات ماهيت بايد نخست ، حيات هدف شناخت براى

.  بدهيم قرار بررسى مورد ، است

: از است عبارت ، حيات اعالى هدف

.))  آزادانه و آگاهانه تكاپوى وسيله به ربوبى كمال جاذبه در گرفتن قرار((

: از است عبارت كمال ؟ چيست كمال

.))  است خداوندى مشيت و حكمت گاه جلوه كه جهانى با ممكن تاءثر و تاءثير نهايت بر موجود يك توانايى((

 نشان كه كنند مى مطرح را مسائلى ، حيات باعظمت مختصات و ماهيت به توجه بدون ، زندگى هدف و فلسفه تبيين در غالبا ، متاءسفانه

 نام به ، است مرگ و تولد بين فاصله در نيروها و رفتارها و ها پديده از عده يك داراى كه را مبهمى موضوع آنان كه است اين دهنده

! كنند مى تعقيب را آن هدف و فلسفه و ماهيت شناخت و اند گرفته نظر در حيات
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 البته. گردد مى آن هدف و مختصات و ماهيت شناسايى دنبال به بشر كه است آن واقعيت از غير ، زندگى از تصورى چنين كه است بديهى

 مى بررسى ، آن هدف و حيات با آشنايى براى آمادگى منظور به فقط و مختصر طور به را امور اين به مربوط مسائل ، مقدمه اين در ما

.  بياوريم دست به را نينوا سازِ انسان حادثه ارزشيابى توفيق بتوانيم كه باشد.  كنيم

 كمك ، آن مختصات شناخت ولى ، است نشده كشف كامال ها فلسفه و ها دانش قلمرو براى حيات ماهيت تاكنون چه اگر:  حيات ماهيت

 فهم براى.  است نموده)) شايد و بايد كه چنان آن انسان(( و))  هست كه چنان آن انسان(( قلمرو دو در بشريت پيشرفت در فراوانى بسيار

.  شويم مى متذكر را حيات مختصات از هايى نمونه ، آن هدف و حيات عظمت

 موضوع يك به اختصارا ، مراعات براى مبحث اين در ما. كرد استفاده توان مى فراوانى واقعيات از ، حيات خود عظمت اثبات براى -1

 منشاء و طبيعت:  حيات كتاب در اپارين كه است ال سؤ ميليون هفت به پاسخ نيازمند ، حيات جوهر واقعى شناخت:  كنيم مى اشاره

:  است قرار اين از اپارين عبارات.  است كرده مطرح آن تكامل

 مى رخ چه براى و دهد مى رخ چه زنده موجودات بدن در كه بفهميم فقط نه يابيم مى امكان كه است تكاملى برداشت چنين راه از فقط((

 مى قرار ما برابر در حيات جوهر واقعى شناخت براى كه بدهيم پاسخ ال سؤ ميليون هفت به توانست خواهيم چنين هم بلكه دهد،

) 26.))(گيرند

: ديد خواهيم ، است شده نوشته 299 صفحه ، كتاب همان در كه اپارين بعدى عبارات در كه طور همان رسد، مى نظر به

 و كنيم مشخص سيستماتيك طور به را آن مسير بتوانيم كه است آن از ناچيزتر بسيار تكامل اين درباره ما معلومات هنوز متاءسفانه((

) 27.))( دهيم قرار توجه مورد ، داده رخ زنده دنياى تكامل از خاصى مراحل در كه را مواد فعاالنه انتقالِ سازمانِ كيفِى دگرگونِى

:  كه كردم اضافه را جمله اين ، خواندم 183 صفحه در را اپارين عبارات كه هنگامى ، كتاب اين مباحث در تحقيق موقع در جانب اين

 ما روى پيش كه االتى سؤ ، كنيم اضافه ال سؤ ميليون هفت به ، است افتاده جريان به تكامل اين چگونه و چرا كه را ال سؤ اين اگر((

 چرا كه كردم تعجب ، ديدم كتاب همان از 299 صفحه در را اپارين عبارت كه وقتى)).  ال سؤ يك و ميليون هفت شود مى ، گرفته قرار

!  است نساخته متوجه خود به را اپارين آقاى ذهن ،299 صفحه مطلب

.  بشرى روانى و مغزى هاى خالقيت و اكتشافات وسيله به ها دانش از رشته هزاران تراوش و تصور فوق علمى كماالت -2

 بدون ، بينى جهان هيچ زيرا كند، اثبات خدا با را آدمى جان وابستگى تواند مى مستقيم طور به كه اعلى هاى بينى جهان كماالت بروز -3

 پذير امكان ، آن اصول و قوانين و هستى جهان بر اشراف بدون كلى اظهارنظر هيچ و ندارد معنايى هستى عالم درباره كلى نظر اظهار

.  نيست

 اجزاستى خويش كِل از مردمى عقل گرنه     چنين گشتى پادشا كى آسيا بر ما عقل

))  قباديانى خسرو ناصر((
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 جهان مقابل در تنهايى به تواند مى كه كند مى احساس خود در مقاومتى و قدرت چنان دارد، كه تصورى فوق لطافت آن با آدمى جان -4

. باشد داشته مقاومت هستى

 تو براى از كشم مى عالمى مقال و قال     فرشتگان نفس از گشتمى ملول كه من

)) حافظ((

 ، اى مورچه دهان از جو پوست كشيدن درباره شديد بسيار حساسيت كه حال عين در كه بينيم مى را) السالم عليه( طالب ابى بن على

: فرمايد مى خود دوران تبهكارانِ به شود، مى بيمناك سخت و كند مى احساس خود در ستم

) 28( حشت استو ال و باليت ما كلها االءرض طالع وهم واحدا لقيتهم لو اهللا و انى

 راه خود به وحشتى نه و دارم باكى نه كنند، پر را زمين سطح همه كه حالى در كنم مالقات آنان همه با تنهايى به اگر من خدا، به سوگند((

.))  دهم مى

 وليت لما االءرض طالع جئتمونى لو

 خواهم مقابله شما با و گرداند نخواهم بر روى شما از ،)بايستيد من روياروى خصومت براى و( كنيد پر خود افراد از را زمين روى اگر((

.)) كرد

 و استعدادها به نظر با ها نبوغ اين انواع گفت توان مى.  است گذاشته نمايش به تاريخ در انگيزى حيرت آثار كه هنرى هاى نبوغ -5

.  است شمارش حد از بيش شود، مى مشاهده تاريخ عرصه در كه ها آن از نمودهاى

 تكنولوژى( ها آورى فن از شمار بى انواعى قلمرو در انگيز شگفت هاى كارى ظرافت و دقيق بسيار هاى فعاليت و صنعتى هاى نبوغ -6

.  است گشته ها آن اهميت دريافت از مانع بشرى تاريخ در ها آن تدريجى حصول كه) ها

 در ، كليات كشف در بشر العاده فوق قدرت از حاكى كه فراوان هاى فرهنگ و ها تمدن اداره در شايسته و معقول هاى مديريت انواع -7

 و ها نبوغ نيازمند كه است مصاديق و جزئيات بر كليات آن تطبيق قدرت و مصاديق و موارد كشف نيز و ، جهان و انسان قلمرو دو

. باشد مى عالى بسيار استعدادهاى

 در ، گشته نايل انسانى هاى ارزش به حدودى تا كه اى جامعه هر در ، تاريخ از برهه هر در كه دينى و عرفانى و اخالقى كماالت -8

 خير گيرندگانِ سبقت اين و))  معقول حيات(( ميداِن بزرگ تكاپوگران اين كه چند هر.  است كرده پيدا واقعيت راستين گران تكاپو وجود

 آبرو مايه كه هستند انسان بزرگ مادىِ بدِن كالبد در قلب يا مغز يا ، چشم همانند اينان اما اند، بوده اقليت در جوامع در همواره ، كمال و

 معقول حيات(( از را، حيوانى طبيعى حيات در ها انسان اكثريت شدِن ور غوطه توانند مى و باشند مى خود جوامع حيثيت و شرف و

. نمايند تفكيك خوبى به))  انسانى
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 درونى هاى تكامل توانند نمى يافتگان كمال لذا، ، است روحى) 8 بخش( بخش اين در حيات كماالت و عظمت وجود كه جهت اين از

 هر كه كنند مى زندگى كسانى آنان ميان در دانند نمى معمولى مردم لذا،. بدهند ارائه خود جامعه مردم به فيزيكى نمودهاى مانند را خود

 نمى انجام فيزيكى هاى مسافت در تكاملى حركت ؛ آرى اند، رسانده فعليت به خود درون در را شدن بزرگ جهان استعداد تنهايى به يك

.   است ديگرى معراج اين. باشد همگان براى مشاهده قابل تا گيرد

) 29(شكر تا كلكى معراج چون بلكه     قمر تا زمينى معراج چو نه

 آوازها از پر دل و خموش لب     رازها دل در و است قفل لبش بر

 اند پوشيده و دانسته رازها     اند نوشيده حق جام كه عارفان

) 30(دوختند دهانش و كردند مهر     آموختند حق اسرار را كه هر

 و ها خصلت كه گيرند قرار حوادثى با ارتباط در يافتگان كمال كه كند مى بروز زمان از مقاطعى در ، روحى هاى ارزش و ها عظمت اين

. سازد ظاهر را ها آن درونى كماالت

 انساِن و كند بروز جامعه در حوادثى كه اين مگر كنند، نمى بروز حيات عرصه در آدمى روح عظمت با نهادهاى اغلب ، كه اين توضيح

 اين در. كند مشخص جهات از بعضى از يا جهات همه از را خود موقعيت ، حادثه آن برابر در بايد كه كند تكليف احساس ، يافته كمال

 از پيش كه گيريم مى نظر در را غفارى ابوذر ؛ نمونه عنوان به. نمايد بروز اجتماع صحنه در او كماالت يا كمال ، است ممكن صورت

 خوب مسلمان يك عنوان به اكثريت براى شايد{ ايمان با و زاهد مرد يك ، اسالمى جوامع در فرهنگى و اقتصادى اختالالت بروز

: قانونِ رنگ كه گاه آن تا. بود مطرح}  معمولى

) 31( اتقاكم عنداهللا اكرمكم ان

.))  شماست ترين تقوى با وند، خدا نزد شما ترين كرامت با((

 بود هنگام آن در. }بود كربال حادثه بروز مقدمات از خود عامل اين كه{ گشت مبهم و مات ها خودكامگى و پرستى مقام و نژادگرايى با

 در كه فهميد مى كسى چه ، توفان و غرش آن از پيش. نمود معرفى جامعه مردم به حدودى تا را او و شد توفانى غفارى ابوذر درون كه

 مرد اين هدفدار عمر چراغ كه بود چنين نمود، بى كمال اين جريان گذرد؟ مى چه كارشان ارزش و آدميان هاى جان درباره ابوذر درون

 افق به نگرش حال در ابوذر چشمان بين ، ابديت فروغ و رفت مى خاموشى به رو} بود شده تبعيد جا آن به كه{ ربذه بيابان در بزرگ

 خط به كه ، جهان اين به ديگر بار را او ، عزيزش همسر جدى اضطراب ناگهان. شد مى نزديك خاموشى به كم كم ها، ارزش بيكران

 همسرش. كرد ال سؤ اضطرابش علت از.  ساخت متوجه بيابان پهنه در)  همسرش( غمخوار و مونس آن به و بود، شده نزديك آن نهايى

 به من شد، خواهى رهسپار ابديت به و اى گرفته اوج پرواز تيز سرنوشت هاى بال تحريك با اكنون هم كه تنها، اى: ((داد پاسخ چنين

!)) ؟ كنم چه انگيز هراس وادى اين در تو از پس تنهايى
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. رود مى مدينه به رو كه است كاروانى ، بينى مى كه سياهى آن.  كن نگاه جاده به سو آن از: فرمود ابوذر

 پيامبر صحابه از يكى يا مسلمانى يا{ مردى نزديكى اين در: بگو آنان به و برو جاده آن كنار ، بستم دنيا اين از چشم من كه هنگام آن در

 مى خاك به ابديت سراى به ورود و دنيا از خروج مراسم اداى از پس مرا و آيند مى آنان.  است رفته دنيا از} آله و عليه اهللا صلى(

. رسانند مى دودمانت به و برند مى مدينه به نيز را تو و سپارند

 و كند مى پيدا تجسم او كار در كه را آدمى جان ارزش از اى قطره و كشيد سر موجى غفارى ابوذر درون اقيانوس از كه بود جا اين در

 چنين و نگريست همسرش به چشمانش فروغ آخرين با ابوذر هنگام اين در. كرد ارائه ابوذر براى فهمند، مى را آن يافتگان كمال فقط

 اولين به ورود براى مرا و كنند اقدام خود انسانى  -دينى وظيفه به خواستند و رسيدند من جنازه سرِ آنان كه موقعى ، عزيزم همسر:  گفت

 يك آن نخست ، من دفن و كفن و غسل كارِ به اقدام از پيش كه است كرده وصيت طور اين ابوذر بگو نمايند، تجهيز ابديت منزلگه

 بدون ، من براى و بپردازيد خود تكليف انجام به سپس كنيد، استفاده آن گوشت از و ذبح ، دنياست از من روزىِ آخرين كه را گوسفند

. نكنيد كار)  جانى( دستمزد

:  شريفه آيه از كه بود آدمى جاِن ارزشِ شناخت همين كه دانيم مى را اين

) 32( اءشيائهم الناس تبخسوا ال و

.)) نيندازيد ارزش از را مردم كاالى و كار((

 و ها))ريكاردو(( و ها)) خلدون ابن(( مانند مغزها مقتدرترين اعصار، و قرون گذرگاه در سپس و يافت راه ابوذر كمالجوى درون در

 اين خداوندا،. كرد مى مطرح بشريت براى را كار واقعى ارزش و شد مى پيدا ديگر ابوذر يك كاش اى. نمود مشغول خود به را ديگران

 بر صحرا آن در سپردن جان و ربذه بيابان در تنهايى و آمدند در پرواز به چنين كه ديدند چگونه را آن هدف و حيات ، يافتگان كمال

:  آن هدف و حيات حقيقت ديدن براى ، بزرگ خداى اى ؟!رفتند و دادند ترجيح كرده گم روح مردمِ با زندگى

 اى بگزيده)33( كشى تيزى ديده     اى ديده از غير خواهيم نمى ما

) 34( خس و خاشاك را بحر نپوشد تا     بس و خواهيم مى ديده ما اين از بعد

))  مولوى((

)  ايم نموده تكريم را آدم فرزندان ما) (35( آدم بنى كرمنا لقد و طعمِ گويندگانش كه مكتبى هاى سازى اصطالح گونه هر از چشم بياييد،

 را انسانيت و انسان دامان ، الذله منا هيات: فرمود كه او جاودانِى منطق و) السالم عليه( حسين امام از طبيعت با و ، بپوشيم اند، نچشيده را

.  نماييم تطهير خوارى و پستى و ذلت هاى پليدى از
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 يك مردن با و داد نخواهد))  معقول حيات(( براى مجالى ما به ذلت بار ، نكنيم پيروى)  آدم بنى كرمنا لقد و( مذكور اصل از كه مادامى

 خواهيم پر آمار با فقط را كاغذها صفحات بقا، براى تنازع ميدان در انسان ها ميليون شدن كشته با و ، كرده تراژدى احساس فقط انسان

:  آن عظمت فهِم و حيات بحث ادامه حال. كرد

 و كرامت ، شايسته حيات مانند آن هاى ارزش و ها انسان ارواح و ها جان از دفاع در محيرالعقول هاى فداكارى و ها وارستگى -9

 را شهادت پديده كه است خصيصه اين. كند مى كفايت حيات شكوفايى عظمت دادن نشان براى تنهايى به ، معقول آزادى و ذاتى شرافت

. شناسد مى رسميت به انسانيت بزرگ هاى ارزش اعتالى براى

 ديده تمدن اقوام و دينى پيشرو فرهنگ اساسِى محور است شده موجب كه آدمى جان در جالل و جمال كننده خيره حقايق دريافت -10

. باشد دنيا

 ترين عالى ، آن هاى ارزش و مختصات و جان ماهيت درباره مورد 6300 شعر، ديوان يك در كه ايد انديشيده معنى اين در تاكنون آيا

) 36(؟ است آمده مطالب

: گويد مى عطار كه مطلب آن مانند

 ام ديده غايب خويش از را جمله     ام ديده عجايب بس كارگاهى

 نيست آگاه اى ذره از اى ذره     نيست راه را كس خويش كنه سوى

 جان جاِن اى نهان اندر نهان اى     نهان جان در تو جسم در نهان جان

 بادا پرنگار و تر عروسان نو دست دو چو     رويش عكس ز جهان كه جان در است عروسى چه

))  مولوى((

:  گويد مى جان درباره مولوى كه را نكته اين

 اند آورده جانبى رو كسى هر     اند كرده پنهان چو را جان قبله

 حقيقت اين. باشد مى ،) خداست سوى به شما روى كنيد، رو كه كجا هر به) (37( اهللا وجه فثم تولوا فاءينما طعم ساختن درك قابل براى

 ، صورت اين در ولى برد، خواهيم سودى چه اگر ، بفهميم فلسفه و علم راه از را حيات هدف شود بنا اگر كه بسپاريم خاطر به هم را

.  على نه دارد، معلولى جنبه ها آن اغلب كه بود خواهد محدودى قضاياى و مفاهيم با فقط ما سروكار

))  معقول حيات(( ميدان تكاپوگران نصيب كه عرفانى و دينى و اخالقى كماالت( هشتم شماره نمونه از كه كنيم پيدا راهى بايد ، بنابراين

)  آن هاى ارزش و انسانيت و انسان هاى جان از دفاع در محيرالعقول هاى فداكارى و ها وارستگى( نهم شماره نمونه و)  است گشته
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 تحول ، زيست مادى هاى پديده از و كرده حركت كه هستند اينان زيرا ، كنيم استفاده آن اعالى هدف و عظمت و حيات شناخت براى

.  بس و اند شده حقيقى حيات وارد و يافته

 رفته كه كس آن و داند مى خدا     تفته راه وين قدم مومين خرد

 

 وباطل حق و قدرت به مربوط گانه پنج اصول در بحثى:  هفتم مقدمه:  هشتم بخش

 معناى تفسير و تعريف بياموزد،) السالم عليه( على بن حسين سازنده حركت از تواند مى بشريت كه هايى درس ترين اهميت با از يكى

  -باشد كافى و الزم كه چنان آن  -جوامع دينىِ اخالقى و سياسى و فرهنگى هاى مديريت و پيشتازان متاءسفانه كه است قدرت حقيقىِ

 و اصيل هاى فرهنگ نه بودند، شده برخوردار واقعا درس اين از بشرى جوامع اگر كه است بديهى. اند نپرداخته مردم براى آن تعليم به

 دست از روزگاران هاى)) ماكياولى(( وسيله به را خود اصلى معناى و مغز ،)) معقول حيات(( به جوامع مردم كننده توجيه سياسىِ اصولِ

 به{ بدبختى اين. افتادند مى كارايى از قدر اين دارند، عهده به را ها انسان تكامل و ترقى كه اخالقى و دينى حقايق نه و دادند مى

 باشيم داشته طوالنى و مشروح استداللهاى و توصيف به نياز ، آن ساختن آشكار و اثبات براى كه نيست مخفى نظرها از چنان}  اصطالح

:  پردازيم مى باطل و حق و قدرت درباره مهم گانه پنج اصول بررسى و طرح به لذا،. 

 هاست گرديدن عامل ، آن اشكال همه در قدرت  -يكم اصل

.  است هستى واقعيات بقاى و آمدن وجود به و تغييرات و حركت عامل ، آن اشكال همه در قدرت

.  است موجودات دوام و گردش و تكوين عوامل ترين اهميت با و ترين اصيل از يكى ، معنى اين به قدرت

.  ذاتى ارزش داراى است حقيقى قدرت ، بنابراين

 ناآگاه است حقيقى ، معنى يك به قدرت  -دوم اصل

 بى كه گونه همان شود، مى انسان اراده به مربوط آن افتادن فعاليت به كه جهت اين از گيرد، مى قرار انسان يك اختيار در كه وقتى قدرت

. شود مى داده توضيح بعدى سطرهاى در مطلب اين. باشد مى هم ناآگاه خود، سرنوشت از گردد، مى اختيار

 انرژى اقسام چنين هم و دارند وجود طبيعت در كه نيروهايى انواع مانند ، است روشن كامال عينى فيزيكىِ واقعيات در قدرت بودن ناآگاه

 جهت چه در را خود كار هستند، جريان در طبيعت عالم در كه ها انرژى و نيروها اين. باشند مى نيروها مصاديق از جهت يك از كه ها

 بودن اختيار بى يا بودن آگاه نا اما. دهند نمى انجام خود ذات از آزادى و قبلى تدبير و آگاهى با ، تخريب جهت در چه و سازندگى

 بهره آن از و كند مى اداره را آن كه است انسانى مديريت تابع كه است جهت آن از ، انسانى هاى فعاليت و اراده و علم اشكال در قدرت

. باشد مى دارا را آن كه دارد بستگى قدرتمندى فعاليت و گيرى هدف به ، قدرت فعلى ارزش كه است علت همين به. جويد مى
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 است حق از اى جلوه ذاتا قدرت  -سوم اصل

: پرسند مى و دهند مى قرار حق برابر در همواره را قدرت كه كسانى كه است اصل دو اين به نظر با

 با هاى جلوه از يكى ، شديم متذكر كه معنى آن به قدرت. را حق مفهوم نه و فهمند مى را قدرت معناى نه ،))؟ حق يا است پيروز قدرت((

بهره ها ضربه ترين مخرب در آن از يا و باشد داشته قدرت از را سازنده استفاده بهترين تواند مى كه است انسان اين و است حق اهميت 

. كند نمى آرايى صف حق مقابل در هرگز قدرت ، بنابراين. كند بردارى

 باطل ، چنان هم بدهد، قرار حق برابر در را خود تواند نمى ، است حقيقت از مصداقى يا گاه جلوه كه آن جهت به قدرت كه گونه همان

 جمع دنيا باطل عوامل و ها قدرت همه كنيم فرض اگر زيرا ندارد، حق با را تن به تن جنگ ، اصطالح به و رويارويى توانايىِ هرگز نيز

 و نور! برآيند جامعه مديريت عهده از توانند مى احمق و جاهل مردم!  نيست الزم كار براى دستمزد!  است بد تفكر: بگويند كه شوند

 شكست را حق بر واقعيات اين توانند مى دنيا باطل عوامل و ها قدرت تمام آيا! يكديگرند با مساوى جهل و علم!  است يكى ظلمت

.  است محال بدهند؟

 باطل و حق و قدرت خود نه گيرند، مى قرار هم روياروى مبارزه براى كه هستند باطل حاميان و حق حاميان  -چهارم اصل

 از گروهى ، پست خودخواهانِ و خودكامه هواپرستانِ وخيز جست جهت به ، تاريخ طول در همواره كه است اين دارد، واقعيت كه چه آن

 وجود ديگر جمعى ، گروه اين مقابل در. دانند مى خود هاى كامگى خود و منافع و شهوات را چيز هر محور و كنند مى حمايت باطل

 ام آمده كجا از ؟ كيستم من( اصلى گانه شش االت سؤ پاسخ به ، علم و معرفت و فاضله اخالق و آگاه شخصيت داشتن جهت به كه دارند

 و ها مشقت تحمل با اگرچه كنند، مى حمايت حقيقت و حق از) ؟ روم مى كجا به ؟ كيستم با ؟ هستم كجا در ؟ ام آمده چه براى ؟

. باشد ها شكنجه

 هر. برند مى سر به مخفى يا آشكار مبارزه حال در جوامع همه در و تاريخ گذرگاه در همواره)  باطل حاميان و حق حاميان( گروه دو اين

 در ، هم مقابل در كه طرف دو آن يعنى. كشاند مى شكست به را ديگر گروه باشد، آورده دست به را طبيعى قدرت كه گروه دو اين از يك

 كه اين نه ، باطل از ديگرى و كند مى حمايت حق از دو آن از يكى كه هستند، ها انسان از گروه دو گيرند، مى قرار كشتار و تصادم حال

 از بعد است ممكن بخورند، شكست باطل حاميان اگر. برخيزند پيكار به مستقيم طور به يكديگر روياروى ، قدرت و باطل و حق خود

 فوق ، حق زيرا ، است ظاهرى شكست يك اين بشكنند، حق حاميان اگر و كند علم قد ديگر بار}  پيروزى بدون{ باطل ، آنان شكست

 ابى بن على( انسانيت راه شهيد ترين بزرگ بار هزاران ، تاريخ طول در كه كنيم فرض اگر ، بنابراين. دارد قرار روياروى هاى جنگ

 حق او آرمان چون شود، شهيد و بغلتد خون و خاك به و كند مجاهدت و بگذارد مبارزه ميدان به قدم)) السالم عليه( حسين امام يا طالب

.   است پيروز و ثابت ابد براى حق زيرا ابد، براى است پيروز او بلكه گردد، نمى مغلوب هرگز ، است
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:  خوانيم مى) السالم عليه( حسين امام ، حق راه شهيد بزرگ سخنان در

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

)  يبلغ( يدرك لم عنى تخلف من و استشهد منكم بى لحق فمن بعد اما ، هاشم بنى من قبله من و على محمدبن الى على بن الحسين من

) 38( الفتح

.  هاشم فرزندان ديگر و على بن محمد به است على بن حسين از نامه اين.  رحيم و رحمان خداوند نام به((

.)) رسيد نخواهد پيروزى به كند تخلف من از كس هر و شد خواهد شهيد شود، ملحق من به كس هر بعد، اما

. رسد نمى پيروزى به هرگز شهيد آن قاتالن يا قاتل باطِل خواسته كه چنان

 الغير من اءمن فى المكارم اال     جارحه كل منهم الطعن غير قد

 پيدا آنان روحى هاى كرامت و ها عظمت به راهى ولى كرد، متالشى و داد تغيير را نينوا خونين دشت شهداى اعضاى همه شمشير، ضربه((

.)) نكرد

. ندارند يكديگر با مستقيم رويارويىِ و تن به تن جنگ ذاتا ، قدرت و باطل و حق كه رسيم مى نتيجه اين به ، مبحث اين از

 

 خود اشباع براى ها قدرت از استفاده از تا ، است نفس بر مالكيت قدرت ها، قدرت ترين ارزش با و ترين عظمت با  -پنجم اصل

 آورد عمل به جلوگيرى ها خواهى

 ، بينديشيم آن حقيقت فهم براى عالقه و عشق كمال با و بسپاريم خاطر به جمله يك در ، كنيم مى مطرح كه را اى مساءله اهميت نخست

.  برآييم خود اجتماعىِ زندگى در آن دواهاى و دردها درك صدد در سپس

:  است اين جمله آن

 است نموده تلقى عادل را قدرتمند و عدات را قدرت كند، تلقى قدرتمند را عادل و قدرت را عدالت كه نداشت را اين توانايى چون بشر((

)((.39 (

 اين ناتوانى اين از ناگوارتر كه كرد اضافه باشد، مى بشرى انگيز اسف پديده يك از آن گوينده آگاهى دليل كه معنى پر جمله اين به بايد

 تواند مى دارد، كه جذابيتى كمال با جمله اين. برآيد آن رفع درصدد كه باشد! كند اعتراف ناتوانى اين به خواهد نمى بشر هنوز:  كه است

 نشان خود از قدرت مقابل در بشر كه را شديد تسليم اين.  است شده تسليم قدرت به ، عدالت از بيشتر بشر: شود بيان نيز ترتيب اين به

 كه گوناگونى اشكال با  -قدرت وسيله به بشر همواره زيرا نمود، مستند ذات صيانت يا ذات حب ضرورت احساس به توان مى دهد، مى

 كه اين نه.  است بربسته رخت زندگى از ، است بوده او بقاى عامل كه قدرت دادن دست از جهت به يا ، است درآمده پاى از  -دارد
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 ظلم و قدرت هاى ويرانگرى در تاريخ طول در بشر و دارد ارزشى بارِ عدالت معناى زيرا كند، تلقى عادل را قدرتمند و عدالت را قدرت

.  است شده ور غوطه قدرتمندان تعدى و

 سوء قبح ، بنابراين. اند كرده ندامت اظهار قدرت از استفاده سوء از اند، آمده خود به كه لحظاتى در قدرتمندان از بعضى گاهى حتى

.  است بوده بديهى او براى قدرت از استفاده

 مى و{ آمده دست به تاكنون كه مشاهداتى و تجربيات به نظر با و امروز شناسى روان و ديروز دقيق النفس علم ديدگاه از حقيقت اين

 برقرار ارتباط چيزى با ، نفس بر مالكيت بدون كه انسانى هر كه گيرد، قرار جدى توجه مورد بايد} شود مطرح انسانى علوم در تواند

 فرمان تواند مى ء شى آن ، اين از باالتر بلكه شود، شخص آن مالك تواند مى چيز آن تنها نه كرد، پيدا آن به محبت و عالقه و نمود

:  است اصل يك اين. بگيرد خود اختيار در را آن هدف و شخص آن هستِى مديريت

 اى ريشه و استخوان خود مابقى     اى انديشه همان تو برادر اى

) 40( گلخنى هيمه تو خارى بود ور     گلشنى ، گل ات انديشه بود گر

:  گويد مى ديگرى

 باشى بلبل قرار بى بلبِل ور     باشى گل گذرد گل تو دلِ در گر

 باشى كل كنى پيشه كل انديشه     چند روزى اگر است كل حق و جزئى تو

 جذبه اين اندازه هر كه است محبوب طرف به آدمى شدن جذب ،))گيرد مى قرار محبت مورد كه موضوعى با عينيت(( احساِس ريشه

 بر مالكيت با و باختند نمى را خود ، قدرت مقابل در ها انسان اگر. كند مى پيدا شدت عينيت تجسيم يا تخيل يا تصور باشد، تر عميق

 كه طبيعى تاريخ حركت نه بود، ها انسان واقعِى تكاملىِ حركت ، تاريخ حركت كه است بديهى گرفتند، مى اختيار در را آن خود، نفس

) 41!( است پوشانيده تمدن از ساختگى مفهومى با را آن روى آور، سلطه و بخش سود و جالب بسيار آورِى فن بروز متاءسفانه

 اين.  كنيم درك توجهى قابل حدود تا را آن با تجسيمى عينيت و قدرت مقابل در خودباختن شديد بسيار تخريب علت توانيم مى ، حال

 كه عمل براى ، جوشان و ناآگاه حقيقت يك دست در ، است انسان شخصيت كه آگاه حقيقت يك كامل اسارت: از است عبارت علت

 از گروه آن دست در مخصوصا ، است فعاليت و عمل براى جوشش و تبدل معرض در ، همواره ، قدرت. شود مى ناميده طبيعى قدرت

.  است انگيز وسوسه آنان براى ، ناتوان ضعف كلى طور به و استمداد و ناله حتى اند، باخته قدرت به را خود كه قدرتمندان

 بياوريد ياد به. شود مى بيشتر قدرت ويرانگرى و تخريب عمق ببازد، بيشتر ، قدرت داشتن جهت به را خود قدرت كه اندازه هر لذا،

 آن سوزاندن و منجنيق به آن بستن و)  الحرام اهللا بيت( مكه به شديد اهانت و عقبه بن مسلم وسيله به مدينه عام قتل: را يزيد جنايات

:  است خوانده او مجلس به) السالم عليه( حسين امام سر آوردن موقع كه را الزبعرى ابن ابيات و) 42(
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 االءسل وقع من الخزرج جزع     شهدوا ببدر اءشياخى ليت

)) } دوم مصرع مضمون{. ديدند مى مرا كشنده ضربه و بودند حاضر جا اين در شدند، كشته بدر در كه من قوم بزرگان كاش اى((

  

 تشل ال يزيد يا قالوا ثم     فرحا واستهلوا الءهلوا

!)) مباد شل دستت يزيد، اى: گفتند مى من به  باش خوش و آمدند مى در هيجان به شادى از ديدند، مى را منظره اين اگر((

  

 فاعتدل ببدر عدلناه و     ساداتهم من القوم قتلنا قد

.))  نموديم معادل و تطبيق بدر حادثه با را آن و كشتيم را آنان سروران ترين بزرگ ما((

  

 نزل وحى ال و جاء خبر     فال بالملك هاشم لعبت

.))  است شده نازل اى وحى نه و است آمده خدا از خبرى نه كردند، بازى مقام و ملك با هاشم آل((

  

 فعل ماكان اءحمد بنى من     اءنتقم لم اءن خندف من لست

.))  نگيرم انتقام است كرده چه آن درباره)  اله و عليه اهللا صلى( احمد فرزندان از اگر ، نيستم خندق قبيله از من((

 و بودن مملوك وقاحت اثبات براى ، خباثت و كفر و پليدى همه اين آيا) 43.( گرفت بندگى براى مدينه اهل از او كه بيعتى ، چنين هم

 ؟! نيست كافى قدرت به شدن تسليم
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 عليه( حسين امام شخصيت در دو هر كه انسانيت پيشرِو فرهنگ سازنده هاى شخصيت اساسِى ركن دو : هشتم مقدمه:  نهم بخش

.  داشت وجود اعال حد در) السالم

 ارثى عامل  -يكم ركن

 محيط و تربيت و تعليم عامل  -دوم ركن

 قانون يا ، اصل يك عنوان به قضيه اين.  است الزم اساسى ركن دو ، انسانيت پيشرو فرهنگ سازنده شخصيت يك فعاليت و انعقاد براى

 زندگى اوان همان در معمول طور به ، انسان هر شخصيت عناصر كه ، است انسانى علوم علماى قبول مورد ، شخصيت سازمان تشكل

 حركت با و سازد مى متشكل خود در و آورد مى دست به درون و برون قلمرو دو با ارتباط از را ثابت عناصر و اصول و گردد مى منعقد

 اصول ، بزرگ شخصيت اين ،)السالم عليه( حسين امام. پردازد مى مديريت و فعاليت به ، حيات نشيب و فراز پر و خم و پرپيچ جاده در

) 44.(بود دريافته اصالت و عظمت حيث از و  -برونى و درونى قلمرو دو از  -را خود ثابت عناصر و

. بود شده وجود عرصه به امام آن انتقال واسطه كه نسبى سلسله العاده فوق نزاهت و طهارت:  درونى قلمرو  -الف

:  خوانيم مى چنين ، حضرت آن هفتم زيارت در

 تلبسك ولم باءنجاسها الجاهليه تنجسك لم المطهره االءرحام و الشامخه االءصالب فى نورا كنت اءنك اءشهد ، عبداهللا اءبا يا ، موالى يا

) 45( ثيابهم مدلهمات من

 را تو هايش پليدى با جاهليت كه بودى پاك ارحام و عالى اصالب در نورى تو كه اين به دهم مى شهادت ، اباعبداهللا اى ، من سرور اى((

.))  است نپوشانده را تو كثيفش هاى پوشاك با و نساخته آلوده

 ، طبيعت نشئه به ورود از پيش كه بود نورانى جريان همان دامنه) السالم عليه( حسين امام حركت:  گفت توان مى كه است جهت همين به

. بود نموده سپرى را آن ، ملكوتى مقصد به رو

  

 تو كوى تا ام پيموده ها راه     تو بوى شنيدم آدم گل از

))  تبريزى نير((

  

 ايم آمده راه همه اين وجود اقليم به تا     عدم حد زسر عشقيم منزل رهرِو
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. بود شده ترتيب و گشوده دنيا به چشم آن در) السالم عليه( حسين امام كه است محيطى و دودمان:  برونى قلمرو  -ب

 عليه( زهرا فاطمه حضرت مادرىِ و) السالم عليه( طالب ابى بن على معاونت با)  اله و عليه اهللا صلى( االنبياء خاتم با دودمان آن مديريت

 و معقول حيات(( جديدش تمدن و اسالم پيشرو فرهنگ كه بود هنگام آن در. بود) السالم عليه( مجتبى حسن امام برادرىِ و)  السالم

 جوهر با ، است شخصيت انعقاد دوران كه روزگار از قسمت آن در) السالم عليه( حسين امام زندگى. بود داده قرار خود محور را)) هدفدار

) السالم عليه( مرتضى على و)  اله و عليه اهللا صلى( مصطفى محمد نازنين وجود در كه اخالقى اصول ترين عالى و فضيلت و عدالت اصلى

 قرار بزرگوار آن عشق و ايمان مورد چنان فضيلت و عدالت عظمت لذا،. بود ارتباط در ، داشت تجلى) السالم عليه( زهرا فاطمه مادرش و

 منطق از او.  گشت مى محسوب زندگى اعالى هدف اصل درباره خيالى بى و ترديد مانند ها آن درباره خيالى بى يا ترديد كه بود، گرفته

 ، جهاتى از بلكه ، است مرگ با مساوى دارد، كه اعاليى هدف آن بدون زندگى كه بود دريافته خود بزرگ مربى و معلم چهار صريح

 جست و جنبش يك از فضيلت با و آگاه انسان دهنده نجات بلكه ، است زندگى آن از برتر تنها نه باشد، شرافتمندانه كه موقعى مرگ

 حق عظمت درباره تربيت و تعليم عامل اهميت.  نيست اساس بى و خام احساس يك اين! باشد مى زندگى نام به وقيح و اصل بى وخيزِ

 كمال با) السالم عليه( حسين امام هاى گيرى هدف و كردار و گفتار در ، آن از اجتناب لزوم و باطل پستى و آن بر زندگى تطبيق لزوم و

:  كنيم دقت) السالم عليه( على نازنين فرزند بخش حيات كالم در. شود مى مشاهده وضوح

 مع الحياه ال و سعاده اال الموت اءرى ال فاءنى محقا، ربه لقاء فى المؤمن فليرغب عنه يتناهى ال الباطل ان و به يعمل ال الحق ان ترون اال

) 46(برما اال الظالمين

 ، است حق بر كه حالى در ايمان با شخص كه است هنگام اين در گردد؟ نمى اجتناب باطل از و شود نمى عمل حق به بينيد نمى مگر((

.))  بينم نمى مالمت و تنگدلى جز را ستمكاران با زندگى و ، سعادت جز را مرگ من. شود مى پروردگارش ديدار مشتاق

 ماند؟ مى چه ، آن واالى معانى و زندگى از نشود، گزيده دورى باطل از و شود حذف مردم زندگى از حق كه هنگام آن در ، راستى به

 آشنايى بر عالوه) السالم عليه( حسين امام كه است قرآن منطق همان ، كامل طور به حقيقت و حق به عمل و عقيده اين پذيرش لزوم

 نورانى جوهر تكاپو، شديدترين با و نمود مشاهده را آن خود، مربيان و معلمان هاى گيرى هدف و كردار و گفتار همه در ، آن با مستقيم

. رسانيد ثمر به و درآورد فعليت به آن وسيله به را خود ذاتى

 سليم عقل و نافذ بصيرت با و كرده آگاهانه زندگى ، اسالم دين سار چشمه جوشان منبع پيرامون در مباركش عمر اوايل از او ، خالصه

 لحظات در او.  است آورده بشريت براى بخشى حيات ارمغان چه)  آله و عليه اهللا صلى( عبداهللا محمدبن بزرگوارش جد كه بود دريافته

 درخشش از و بود)  آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر ربانى چهره ناظر ، اوست بنده با خدا ارتباط ترين نزديك شدن برقرار كه وحى نزول

. بود خوانده خود براى را هدفدار و معقول حيات هاى توشه پايدارترين ، نورانى و مبارك چهره آن

. بود شده تثبيت اسالمى جامعه مردمِ همه طرف از شخصيت بزرگترين عنوان به) السالم عليه( حسين امام پذيرش و انعكاس
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 كتاب به فرماييد مراجعه ، تواريخ و اسالمى معتبر منابع ديدگاه از) السالم عليه( حسين امام شخصيت عظمت بررسى و مطالعه براى

 اين نظر به. 109 صفحه تا 20 صفحه از صافى اهللا لطف آقاى جناب ، معظم دانشمند تاءليف ((- السالم عليه( حسين عظمت از پرتوى((

) السالم عليه( حسين امام شخصيت عظمت در تاكنون كه است هايى كتاب ترين محققانه و ترين جامع از يكى مذكور، كتاب ، جانب

.  است شده نوشته

 اند، نبوده) السالم عليه( على آل و على مكتب پيروان از تنها نه كه پردازيم مى اشخاص از گروه آن اعترافات بيان به ، مبحث اين در ما

. اند داشته آن با مخالف چهره ، گرفته قرار مكتب آن روياروى جهاتى از بلكه

 از محبوبيت اين كه است بديهى. بود مردم همه براى خود زمان در فرد ترين محبوب ، حضرت آن كه دارد وجود فراوانى تاريخىِ شواهد

 بن على فرزند و بود) السالم عليه( زهرا فاطمه  بزرگوارش دختر طرف از پيامبر نوه كه بود حضرت آن نسبى عظمت معلول ، طرف يك

 ها آن از اى شمه كه بود شده جمع او شخصيت در كه بود روحى كمال همه آن داشتن معلوِل ديگر طرف از و ،) السالم عليه( طالب ابى

:  است شواهد آن جمله از.  گشت آشكار آن محيرالعقول مديريت و نينوا خونين داستان در

 حضرت آن از و بدهد ايشان به را معاويه مرگ خبر تا بود كرده دعوت را) السالم عليه( حسين امام ، عتبه وليدبن كه هنگام آن در -1

: فرمود) السالم عليه( حسين امام بگيرد، بيعت يزيد براى

.  بلى:  گفت وليد. بدانند مردم تا باشد آشكارا من بيعت خواهى مى تو و كنى قناعت يزيد با من پنهانىِ بيعت به تو كنم نمى گمان من((

 تا خدا، نام به برگرد خواهى مى اگر:  گفت وليد.  بينى مى باره اين در مرا نظر شد، صبح كه وقتى پس: فرمود) السالم عليه( حسين امام

 تو از كند بيعت كه اين بدون ساعت اين در حسين اگر خدا، به سوگند:  گفت وليد به مروان موقع اين در.  شوى حاضر ما نزد مردم همراه

 برود، بيرون تو نزد از مگذار. بيفتد زمين بر او و تو ميان زيادى هاى كشته كه اين تا شوى چيره او بر توانست نخواهى هرگز شود، جدا

 مروان به خطاب و برجسست جا از سخن اين شنيدن با) السالم عليه( حسين امام ، بزنى را او گردن يا كند، بيعت يزيد با كه اين مگر

 با و آمد بيرون) السالم عليه( حسين امام.  گشتى گناه مرتكب و گفتى دروغ! او؟ يا كشى مى مرا تو ، چشم آبى زن فرزند اى: فرمود

.  بازگشت خود منزل به خود يارانش و خويشاوندان

 بر واى:  گفت وليد. شد نخواهد تو تسليم هرگز ، شخصيتى چنين با او خدا، به سوگند.  ندادى گوش من سخن به:  گفت وليد به مروان

 و اموال تمامى ندارم دوست خدا، به سوگند.  است آن در من دين نابودىِ كه اى كرده انتخاب را اى حادثه من براى تو. تو)  دشمن( غيرِ

 به سوگند.  كنم نمى بيعت من: گويد مى كه آن براى فقط بكشم را حسين من شگفتا،.  بكشم را حسين من و باشد من آِن از دنيا ملك

) 47.))(باشد مى سبك او)  اعمال ارزش( ميزان خدا، نزد در شود، محاسبه قيامت روز در حسين خون درباره كه كسى دانم مى من خدا،

 امام درباره و نموده يزيد به هايى توصيه برآيند، زمامدارى درصدد او مرگ از پس داد مى احتمال كه هايى شخصيت درباره معاويه -2

: بود گفته چنين)  السالم عليه( حسين
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 او بر اگر. بدهند قرار روياروى تو با را او تا كرد نخواهند رها را او عراق اهل.  پرهيجان و نيرومند روح داراى است مردى ، حسين اما((

 مى)  وآله عليه اهللا صلى( محمد با خويشاوندى و بزرگ حقى داراى و دارد ما با رحمى نسبت او زيرا ، كن نظر صرف او از ، شدى پيروز

.)) باشد

: گويد مى عقاد -3

 براى آنان از يك هيچ نداشتند، گفتن واقع خالف از امتناعى هيچ كه داشت دشمنانى كه اين با او. كرد زندگى سال هفت و پنجاه حسين((

 و رسيد معاويه به حسين آميز عتاب نامه كه وقتى حتى. شود منكر نتوانست را او فضايل و ها عظمت كس هيچ و نكرد پيدا عيبى او

 به} افترا و مغالطه{ او درباره كه يافتم چيزى على در من: داد پاسخ چنين بنويسد، حسين به آميز توهين نامه كه گفتند او به اطرافيانش

) 48.))( بينم نمى اى سفسطه قابل چيز هيچ حسين درباره ولى ، بيندازم راه

 عليه( على و بود قضيه آن سازان سبب از او خود كه بود عثمان شدن كشته درباره كارى مغلطه داستان ،) معاويه( گر حيله اين منظور

.  نداشت آن در دخالتى كمترين) السالم

: گويد مى خوارزمى -4

 على بن حسين:  نوشت چنين زياد بن عبيداهللا به ، است كرده حركت عراق سوى به) السالم عليه( حسين امام شنيد عتبه وليدبن كه وقتى((

 بترس زياد، پسر اى.  است)  وآله عليه اهللا صلى( خدا رسول دختر فاطمه و است بتول فاطمه فرزند او و است كرده حركت عراق طرف به

 خواص از كس هيچ و بگيرد نتواند را آن جلوى چيزى هيچ كه كنى كارى دنيا اين در خود براى نتيجه در و برسانى او به آزارى كه اين از

) 49.))(نكند  فراموش را آن دنيا آخر تا عوام و

:  گفت او به برود،) السالم عليه( حسين جنگ به خواهد مى عمر شنيد وقتى بود، سعد عمربن خواهر پسر كه شعبه بن مغيره بن حمزه -5

 همه از اگر خدا، به سوگند.  برم مى پناه خدا به ، كنى قطع را رحم و نمايى مخالفت خدا با و بگيرى حسين با جنگ به تصميم كه اين از((

 تو گردن به حسين خون كه حالى در كه اين از است بهتر ، بردارى دست باشد، تو آِن از كه زمين روى سلطنت و مال و خويش دنياى

) 50.))( كنى ديدار را خدا باشد

) 51.(شدند واقع جوامع مردم همه لعن و سب و انزجار و نفرت مورد كربال حادثه از پس) السالم عليه( حسين امام قاتالن -6

: نويسد مى چنين العاليلى عبداهللا -7

 حسين.  داشت خاص برگزيدگى ، مردم طبقات و ها گروه همه ميان در و بود محبوب مردم همه براى حسين كه اين در نيست خالفى((

) 52.))(نگريستند مى او به ديگران از باالتر و بودند معتقد او قداست به مردم همه كه بود برخوردار اى جاذبه از

 ترين محبوب امروز مرد اين:  گفت آمد، مى كه افتاد) السالم عليه( حسين به چشمش وقتى. بود نشسته كعبه سايه در عمر بن عبداهللا -8

) 53.( است)  ملكوتيان( آسمان اهل نزد در زمين مردم
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 جدش شريعت مقتضاى به حسين( جده بشرع الحسين قتل: بود گفته كه) 54( المالكى العربى ابوبكرابن رد در خلدون ابن عبدالرحمن -9

: گويد مى چنين ،) است شده كشته

 عادل امام بودنِ شرط از قاضى غفلت از ناشى غلط، اين.  است گفته چنين حسين درباره كه است كرده اشتباه العربى ابوبكرابن قاضى((

 در حسين از تر عادل كيست و}  است حرام او عليه خروج باشد، عادل امام زمامدار اگر{.  است مسلمين زمامدار عليه خروج تحريم در

) 55.))( گمراهان با پيكار در عدالتش و امامتش و زمانش

 و فطرى دين به) السالم عليه( حسين امام راستين ايمان و عشق انگيز، حيرت حادثه اين بروز عامل ترين اساسى:  نهم مقدمه:  دهم بخش

 از ، آن الهِى حيثيت و شرف و انسانى حيات از دفاع كه اسالمى ، است حقيقى اسالم كه است انسانى مذهب ترين روشن و ترين منطقى

. گردد مى محسوب آن اصول ترين اهميت با

 عليه( حسين امام جان اعماق در ، برونى و درونى قلمرِو دو از واال، انسانِى هاى ارزش و اسالم:  گفتيم گذشته مبحث در كه گونه همان

 چهارگانه ارتباطهاى در هوشيارى و عاقل انسان هر براى كه ، بزرگ االت سؤ همه نهايىِ هاى پاسخ يافتن با او. بود كرده نفوذ) السالم

 موجوديت ، است مطرح) خود نوع هم با انسان ارتباط ، هستى جهان با انسان ارتباط خدا، با انسان ارتباط ، خويشتن با انسان ارتباط(

 ام آمده كجا از ؟ كيستم من( اساسى ال سؤ شش پاسخ كردن پيدا با ، معروف اصطالح به يا و بود دريافته هستى اصلِى آهنگ در را خود

 ها هستى ابعاد همه در را آن هاى ارزش و انسانى حيات حقيقت) 56)(؟ روم مى كجا به ؟ ام آمده چه براى ؟ كيستم با ؟ هستم كجا در ؟

. كرد مى زندگى حقيقت همان با و بود كرده درك ها بايستى و

 و ترين اساسى پاسخ كه شخصيتى چنين به آن هاى ارزش و مختصات و}  زندگى از محدود پديده چند يا يك نه{ حيات حقيقت اگر

 آن گفتار در مدعا اين. داد نخواهد نشان  كس هيچ به را خود قطعا نباشد، آشكار ، است داده حيات درباره را االت سؤ فراگيرترين

 هاى شايستگى و ها بايستگى و هستى جهان با و خدا با ارتباط ترين عالى كننده بيان كه) او دعاهاى و ها نيايش در مخصوصا( حضرت

دشت در او زندگى لحظات آخرين تا)  وآله عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر زمان از بزرگوار آن كردار در چنين هم و ، است انسانى حيات 

.  است گشته متبلور نينوا، خونين

 جاودانه رسالت بزرگ قهرمان شهادت و فداكارانه هاى جانبازى اصلى هاى ريشه و عوامل بررسى و تفسير به پردازيم مى ، اينك

.  هاست آن آخرينِ و كتاب مقدمه دهمين كه) السالم عليه( على بن حسين ، انسانيت
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 از و سپس اسالمى مختلف مذاهب و فرق نظران صاحب از نخست وهله در انسانى علوم كه انتظارى : دهم مقدمه:  يازدهم بخش

 ارزش دادن نجات مسير در) السالم عليه( حسين امام نظيرِ بى فداكارى داستان به شديد اهتمام براى انسانى و الهى مذاهب ساير متفكران

 !...بورزند غفلت اى سازنده انتظار چنين از علوم اين اى حرفه متصديان اگرچه دارد، انسانى هاى

 نجات براى) السالم عليه( حسين امام نظيرِ بى فداكارىِ ارزيابىِ درباره كارى هيچ تاكنون كه نيست اين مذكور، مساءله طرح از ما منظور

 خود حياتى اهميت مساوى كه موضوع اين حياتى اهميت كه است اين ما مقصود بلكه ، است نگرفته صورت انسانى هاى  ارزش دادن

 گوناگون تحقيقات و بررسى مورد ، است شده انجام آن درباره تاكنون كه كارهايى اين از بيش موضوع اين كه دارد اقتضا ، هاست ارزش

 عنوان به دارد، وجود انسانيت و انسان تا چنان هم  -است شمار بى ابعاد داراى كه گونه همان  -نظير بى حادثه اين زيرا بگيرد، قرار

. ماند خواهد پايدار روز مساءله

 كه گفت توان مى زيرا اند، نياورده جاى به را خود نگارى تاريخ وظيفه ، كرده كوتاهى موضوع اين در اسالمى تواريخ گوييم نمى ما البته

 كه چه آن ولى. اند آورده محدود هايى تحليل با را واقعه اين نيز غربى مستشرقين از اى عده ، آنان از پيروى به اسالمى مورخان همه

 ؛ كه است اين كند، مى ايجاب حادثه اين اهميت

 مى ثبت خود اختصاصى عقايد از قبلى تاءثر بدون را ها آن و پرداختند مى آن جوانب همه وجوى جست به بايست مى مورخان هم

 ون شؤ با آشنا و گر تحليل متفكران هم و) 57(دادند، مى قرار جو حقيقت هاى انسان داورى معرض در امانتدارى كمال در و كردند

 جريان اين مشروح تحليل بايد مى} دانند مى موظف انسانى تكامل راه در برداشتن قدم براى را خود اگر{ انسانى معنوى و مادى حيات

 محققان آِن از برين تكليف احساس اين. نمايند تبيين جريان اين در را ها ارزش ضد پستى و ها ارزش كمال توضيح و انگيز شگفت

 يك قيافه با خواهد مى كه دستى به قلم هر نه دارند،)  انسان( بزرگ موجود اين درباره شناختى واقعا كه است انسانى هويت با و شريف

 و فضل اظهار ، خودنمايى براى زندگانى اين در روزى چند و نموده ترسيم بشر ساختگى چهره از كاريكاتورهايى ، شناس انسان متفكر

! كند معرفت

: دهند مى آن به جدى اهميت نينوا حادثه تحقيق و بررسى در ، علت دو به ، تشيع عالم نظرِ صاحب محققان و مورخان

 آن وجود در باشد، دارا بايد كامل انسان يك كه را امتيازاتى و داند مى خود سوم امام را) السالم عليه( على بن حسين ، شيعه  -يكم علت

 در و خطا هر از مبرا و پاك را حضرت آن سكنات و حركات همه ، عام طور به و كردارها و گفتارها همه و كند مى مشاهده بزرگوار

 به مستند هم و دارد ها ارزش قربانى ترين بزرگ اين زندگى تاريخ در عينى منشاء هم اعتقاد، اين و داند مى شايستگى از عالى درجه

. باشد مى) السالم عليه( معصومين ائمه ديگر و مجتبى حسن امام و زهرا، فاطمه و طالب ابى بن على و اكرم پيامبر اخبار
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 در ، است بوده) السالم عليه( طالب ابى بن على اميرالمؤمنين به) 58( شيعيان شديد عالقه و عشق باعث كه را عواملى همان  -دوم علت

: دهد مى شرح چنين جبران خليل جبران را عوامل اين نمونه. اند ديده مى) السالم عليه( حسين امام وجود

 و مجاور ، روح آن با و نموده برقرار ارتباط هستى كلِى روح با كه است عربى فرد نخستين طالب ابى بن على كه اين به معتقدم من((

 نشنيده را صدايى چنان او از پيش كه مردمى گوش در را هايى نغمه صداى او لبان كه است عربى شخص اولين و است گشته همداستان

 ها روش آن شيفته كه كسى. رفتند فرو تحير در سرگذشتشان هاى تاريكى و او بالغت هاى روش ميان آنان.  ساخت انداز طنين بودند،

. بود جاهليت فرزندان از ورزيد، خصومت او بالغت هاى روش و على با كه كسى و داشت فطرت بر تكيه او شيفتگىِ. شد

 از رخت او.  لبانش در نماز زمزمه با ، بربست چشم دنيا اين از على. بود خود عظمت شهيد كه حالى در رفت دنيا از طالب ابى بن على

 كه آنان ، فارس همسايگان از مردانى كه گاه آن تا نشناخت را مرد اين مقام حقيقت ، عرب.  پروردگارش به اشتياق با برچيد، دنيا اين

. آوردند جاى به}  حدودى تا{ را او شخصيت داند، مى  تشخيص جواهر از را ريزه سنگ

 از كه آن از پيش را او من ، حال اين با. برساند جهانيان به كامل و وافى طور به را خود رسالت كه آن از پيش ، شتافت ابديت ديار به او

.  كنم مى مجسم ، تبسم حال در بپوشد، چشم زمين روى

 كه شدند مى مبعوث شهرهايى در كه الهى پيامبران آن مانند گرفت پيش را جاودانى سراى راه و برخاست دنيا اين از طالب ابى بن على

 كه بود شد تعيين آنان رسالت ابالغ براى زمانى و نداشتند را آن لياقت مردمان آن كه شدند مى روياروى مردمانى با و نبود آنان شايسته

) 59.))( است داناتر آن به او خود كه است رازى تو پروردگار براى ولى نبود، آنان زمان

: كند مى نقل چنين جبران خليل جبران از را ذيل نظريات ، جرداق جورج سپس

 زمانى در و نبود او شايسته كه وطنى در و نداشت مناسبتى او با كه قومى ميان در است پيامبرى ، جبران نظر در على امام ، بدينسان و((

 بود فارس اين بلكه كرد، زندگى او پرتو در عرب. اعصار و قرون حكماى پيشرِو است حكيمى ، جبران نظر در على. نبود او برازنده كه

. نمود حركت او روشنايى در}  حدودى تا{ كه

 همه با طالب ابى بن على. يافتند هدايت او شخصيت عظمت و بالغت هاى روش به تدريجا تا گذشت عرب نژاد بر طوالنى هاى زمان

 سخنى ها انسان براى كه اين براى مگر گزيد، نمى خلوت خود ذات با او. كرد مى زندگى مطلق روح و مطلق فكر معبد در احوال اين

) 60.))(بود پيوسته صاف معرفت سارهاى چشمه به زيرا بياورد، ابدى

: بود گفته) السالم عليه( حسين امام با خصمانه رويارويىِ از معاويه يزيدبن داشتن برحذر براى كه است معروف معاويه از جمله اين

.)) دارد خود درون در را طالب ابى بن على پدرش روح كه است كسى حسين((

 اشاره كه گونه همان) 61.( است كرده نقل تاسوعا روز در الجوشن ذى شمربن به خطاب سعد عمربن از را مزبور جمله)  ره( قمى محدث

 داستان و) السالم عليه( حسين امام شخصيت درباره نيز اسالمى غير اسالمى مذاهب و ها سرزمين ديگر محققانِ و نظران صاحب ، كرديم
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 كثرت به توجه با ، حال اين با.  است برخوردار شايانى اهميت از ها آن آورى جمع كه دارند فراوانى تحقيقات و تاءليفات ، نظيرش بى

ارزشىِ ابعاد هنوز اند، نموده ثبت بشرى تاريخ در را پليدى سطور آورترين شرم كه او دشمنان ارزشى ضد ابعاد و بزرگوار اين نهضت 

 تكاملى پيشرفت براى قطعا ها، آن بررسى و كشف كه است مانده ناگفته او الهِى  -انسانى قيام و شخصيت اين درباره زيادى بسيار حقايق

. دارد ضرورت بشر

.  است نيازمند هستى آفرينش هدف به بخشيدن تحقق عظمت به اى انگيزه به ،)السالم عليه( على بن حسين عظمت به شخصيتى شهادت

 بايد نخست.  دهيم مى قرار بررسى مورد را آن نتايج و انگيزه و او شهادت و) السالم عليه( على بن حسين شخصيت ، كتاب اين در ما

 تلخ در هم آن ، شهادت به الهى بزرگ شخصيت اين اقدام كه بپذيريم نينوا نظير بى داستان قضاياى ترين بديهى عنوان به را قضيه اين

.  مقام و جاه يا شخصى انتقام براى نه و نامجويى و شهرت تحصيل براى نه و است بوده دنيا مال اندوختن انگيزگى به نه ، نوعش ترين

 شهادت اين منحصر علت و انگيزه لذا،. باشد داشته آن در ترديدى تواند نمى اخالص با و نظر صاحب مورخ هيچ كه است حقيقتى اين

 اين متن در تحقيق به ورود از پيش ما كه است علمى ضرورت يك اين ، بنابراين. باشد آن مجدد احياى و اسالم از دفاع جز تواند نمى

 تا را نظير بى شهادت اين انگيزه و هويت بتوانيم تا ، بيندازيم اسالم كارنامه و هويت به اجمال طور به نظرى ، آن نتايج و نظير بى حادثه

.  كنيم درك حدودى

 به تالش و تكاپو شديدترين و ترين صميمانه و اعجاز و وحى نيروى به ، الهى  -اسالمى انقالب ترين بزرگ ، پيش قرن 14 حدود در

. آمد وجود به بشرى تاريخ در ،) آله و عليه اهللا صلى( االنبيا خاتم عبداهللا محمدبن وسيله

 ها انسان همه برادرى و وحدت و ، انسانيت واالى هاى ارزش اصالت فرهنگ آورد، ارمغان به بشريت براى كه دينى وسيله به انقالب اين

. نمود اثبات را آن عملى اجراى و فهم قابل و اعالن يكديگر با را

:  است اساسى علت دو به مستند آورد، وجود به را انقالب اين كه دينى جاودانگى

 ؛ چهارگانه ارتباطهاى در انسانى اصيل نيازهاى و ثابت حقايق به اسالم دين احكام و قوانين و معتقدات پيوستگى  -يكم علت

 خويشتن با انسان ارتباط -

 خدا با انسان ارتباط -

 هستى جهان با انسان ارتباط -

 خود همنوع با انسان ارتباط -

 از -2 ؟ كيستم من -1: از عبارتند كه را خود االت سؤ ترين جدى و ترين اساسى پاسخ تواند مى بشر كه است پيوستگى اين راه از تنها

. نمايد تهيه ؟ روم مى كجا به -6 ؟ ام آمده چه براى -5 ؟ كيستم با -4 ؟ هستم كجا در -3 ؟ ام آمده كجا
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 و علمى هاى پيشرفت مانند ، است نموده مشاهده اسالم عملى جريان از را ها آن بشريت كه اى سازنده و عالى بسيار نتايج  -دوم علت

 به جهان در شگرف تكاملى اثر ، غرب و شرق انصاف با محققانِ اعتراف به كه ، مثبت عرفان و اخالق و متنوع هاى بينى جهان و صنعتى

.  است آورده وجود

. كرد عرضه جهان به را) السالم عليه( خليل ابراهيم حضرت دين اصلى متن ديگر بار جديد دين اين ، كه بود اين ديگر مهم بسيار امتياز

 از مختصر بسيار فهرستى مذكور، مدعاى ارائه در غربى و شرقى متفكران تحقيقات از هايى نمونه با محترم كنندگان مطالعه آشنايى براى

 تقديم مزبور تحقيقات درباره را تر كامل اى اندازه تا فهرستى خواستيم مى اگر كه است بديهى.  شويم مى متذكر مقدمه اين در را منابع

 تا شدند مى مآخذ و منابع آورى جمع كار به دست صميمى و مطلع متفكران و دانشمندان از گروهى بايست مى قطعا ، كنيم خوانندگان

) 62.(بياورند وجود به مجلد ها ده در را بزرگى المعارف دايره بتوانند

: محدود طور به اسالم افتادن جريان به نتايج درباره غربى و شرقى تحقيقات از اى نمونه ارائه براى ، منابع از مختصر فهرستى ، اينك

.  رهبانى مرتضى ترجمه ، هونكه زيگريد دكتر اروپا، در اسالم فرهنگ -1

. آژند يعقوب ترجمه ، وات مونتگمرى اروپا، در اسالم تاءثير -2

.  جعفرى محمدتقى ، معقول حيات در دين و علم -3

.  آرام احمد ترجمه ، سارتن جورج ، علم تاريخ -4

.  داعى فخر ترجمه ، گوستاولوبون ، عرب و اسالم تمدن -5

.  زيدان جورجى جلد، دو در ، اسالمى تمدن -6

 فاضل و فانى كامران ، خرمشاهى بهاءالدين ، بيرشك احمد ، آرام احمد:  آقايان ترجمه ، اسالمى دانشمندان علمى نامه زندگى -7

.  بيرشك احمد نظر زير ، الريجانى

.  قربانى ابوالقاسم ، اسالمى دوره دانان رياضى نامه زندگى -8

.  آبادى نجم محمود دكتر ، اسالم از پس ايران در طب تاريخ -9

.  آرام احمد ، اسالم در علم -10

.  موسى يوسف محمد دكتر و نجار عبدالحليم دكتر ، آلدوميلى ، جهان علمى تحول در آن نقش و اسالمى علوم -11

.  صفارى حسن ترجمه روسو، ير پى ، علوم تاريخ -12

.  آذرنگ عبدالحسين ترجمه ، هال هنرى ويليام لوييس ، علم فلسفه و تاريخ -13
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. نصر حسين سيد مجلد، 3 ، اسالمى علوم تاريخ منابع -14

.  فانى كامران و پيرانفر اسدپور ، ثالثى محسن ، ماليرى حيدرى محمد:  آقايان ترجمه ، برنال جان ، تاريخ در علم -15

 صدرى غالمحسين ترجمه ، سارتن جورج ، بيكن راجر تا عزراء ابن از 2 ج و خيام تا هومر از ،1 ج ، علم تاريخ بر اى مقدمه -16

. افشار

.  آرام احمد ترجمه آلفونسونللينو، كولو ، اسالمى نجوم تاريخ -17

.  شايان فريدون ترجمه ، آماكوولسكى ، منطق تاريخ -18

.  بابايى حسين نگارش و ترجمه اليستر، هنرى ، شيمى تاريخ زمينه -19

. مجلد 4 ، آرام احمد ترجمه  -كارادوو بارون ، اسالم متفكران -20

.  آرام احمد ترجمه ، اوليرى دليسى ، اسالمى عالم به يونانى علوم انتقال -21

.  محقق مهدى دكتر نظر زير -،) رازى زكرياى محمدبن( رى فيلسوف -22

. رشاد محمد ،6  -5 و 4  -3 ج ، تاريخ آغاز از فلسفه -23

.  كرم غطاش انطون و يازجى كمال ، العربيه الفلسفه اعالم -24

.  الشمالى عبده ، االسالميه العربيه تاريخ فى دراسات -25

.  قفطى يوسف بن على الحكماء، تاريخ -26

. مجلد 4 ، كوربن هانرى ، آشتيانى الدين جالل سيد ، ايران الهى حكماى آثار از منتخباتى -27

. مجلد 2 ، شريف.  م. م ، اسالم در فلسفه تاريخ -28

.  تبريزى على مقصود ترجمه ، شهزورى محمود محمدبن الدين شمس ،)الحكماء تاريخ( االفراح روضه و االرواح نزهه -29

.  غنيمه عبدالرحيم استاد ، اسالمى بزرگ هاى دانشگاه تاريخ -30

.  اول بخش ، ايمان عصر ، دورانت ويل ، تمدن تاريخ -31

. 5 ج ، هامرتون جان ، العالم تاريخ -32

.  العاملى مرتضى جعفر ، واالسالم التاريخ فى بحوث و دراسات -33



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۵۰

. آژند يعقوب ترجمه ، بى توين آرنولد حاضر، عصر تا آغاز از جهان تاريخ از تحليلى ، تمدن تاريخ -34

.  بك عيسى احمد دكتر ، االسالم فى البيمارستانات تاريخ -35

.  اهللا خلف محمد المعاصر، والحياه االسالميه الثقافه -36

.  مطهرى مرتضى استاد شهيد ، ايران و اسالم متقابل خدمات -37

.  مدرسى محمدتقى عالمه ، االسالمى المجتمع -38

 محمد سيد توسط فارسى به ترجمه پاشا، زغلول فتحى احمد عربى به ترجمه ، دوكاسترى هنرى كنت ها، انديشه و افكار ، اسالم -39

.  قمى فاطمى

.  مدرسى محمدتقى سيد عالمه ، االسالمى الفكر -40

.  الزمانى صاحب دكتر ، جهان تمدن در اسالم سهم -41

. صدر محمدباقر سيد شهيد ، يقودالحياه االسالم -42

.  خلدون ابن مقدمه -43

.  حميداهللا محمد دكتر ، السياسيه الوثائق -44

. مجلد 2 ، نويهض عجاج ترجمه استودار، لوتروب ، االسالمى العالم حاضر -45

.  كوب زرين دكتر ، اسالم كارنامه -46

.  على كرد محمد ، العربيه والحضاره االسالم -47

 به ترجمه ، ابوريده عبدالهادى محمد ترجمه متز، آدام استاد ، االسالم فى النهضه عصر او الهجرى الرابع القرن فى االسالميه الحضاره -48

. قراگزلو ذكاوتى عليرضا فارسى

. مجلد 3 بنا، حسن ، اسالم سياسى تاريخ -49

.  دمشقى اخوه ابن ، الحسبه احكام فى القربه معالم -50

.  عثمان فتحى والتطور، االسالمى الفكر -51

.  عزتى ابوالفضل ، اسالم سياسى فلسفه -52

.  سياهپوش محمود سيد ، اسالمى مديريت در مناسبات مبانى -53
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.  انس بن مالك عبدالعزيز، عمربن سيره -54

.  خرمشاهى بهاءالدين ترجمه ، عنايت حميد معاصر، اسالم سياسى هاى انديشه -55

.  اهللا فضل محمدحسين سيد ، القوه منطق و االسالم -56

 و است آمده در تحرير رشته به ، وثوق مورد مورخانِ وسيله به ، آن استمرار و) السالم عليه( حسين امام اسالمى انقالب بروز داستان

 محقِق يك كه موضوعى ترين مهم. بياورند دست به كافى و الزم اطالعات توانند مى ، داستان آن فهم درباره بااخالص و كوشا جويندگان

: از است عبارت كه است آن سابقه بى ويژگى كند، مى جلب خود به آن هويت و دينى انقالب اين بروز چگونگى شناخت در را نگر ژرف

 ، موضوع اين اهميت. بود الزم انقالبى چنين براى كه مذهبى و اقتصادى و اخالقى ، حقوقى ، نظامى ، فرهنگى زمينه گونه هيچ نبودن

 ها زمينه ها، آن همه ديد، خواهيم كه است صورت اين در. شود دقت ها انقالب و ها نهضت قبلِى هاى زمينه در كه شود مى روشن موقعى

:  گرفت نظر در دقت با را ها آن بايد كه دارد عباراتى مورد اين در الهورى اقبال محمد. اند داشته آمدن وجود به براى كامل عواملى يا

 به زندگى تصور ولى} 1 آيه نساء، سوره{)  است آفريده تن يك از را شما همه كه پروردگارى: (گويد مى قرآن بشر، اصلى وحدت((

 حوادث اصل وارد ملتى كه است اين به وابسته آن نمو و گيرد مى صورت كندى به كه است كارى دار، سازمان و كلى وحدت يك صورت

 معلوم بايد{. بود آورده بشر نوع براى را برابرى پيام ، بزرگ امپراتورى يك صورت به خود، سريع  گسترش با اسالم دين. شود جهانى

 تصور قابل امپراتورى نيرومندترين و ترين بزرگ وسيله به حتى برابرى تبليغ نبود، برابرى پيام اسالمى ايدئولوژى خود در اگر كه شود

:  است گفته حق به فلينت. كند فهم سازواره يك عنوان به را بشريت بتواند كه نرسيد درجه آن به مسيحى روم ولى} .نبود پذير امكان

 مجرد و كلى اصول از بيش به كه كرد پيدا روم امپراتورى در توان نمى را ديگر نويسنده هيچ  -آن از پيش البته و  -مسيحى نويسنده هيچ

) 63.))(باشد رسيده بشرى وحدت از

: كند مى نقل چنين تمدن مورخان از يكى از الهورى اقبال سپس

 نوع و ، است تالشى و تجزيه شرف در بود، شده صرف وقت سال هزار چهار آن شدن ساخته براى كه بزرگى تمدن كه نمود مى چنان((

...  داشت قرار بربريت و جاهليت دوره به بازگشت خطر  معرض در بشر

 كه بياورد اى تازه وحدت و بگيرد را استبدادى قدرت جاى كه بود تازه فرهنگى محتاج جهان:  كه گويد مى مطلب اين بيان با نويسنده

 آن به نيازمندى نهايت كه زمان آن در فرهنگى چنين كه است تعجب مايه اين: گويد مى وى. شود خونى پيوند بر مبتنى وحدت جانشين

) 64.))( است برخاسته العرب جزيره از ، داشت وجود

 احساساتىِ و محض تخيلىِ نه( واقعى وحدت يك آمدن وجود به براى كه شود متوجه انسان كه گردد مى برطرف موقعى تعجب اين

 انداختن كار به براى الهى سنت و ، است الزم بشرى هاى دريافت و تفكرات فوق از طبيعى ماوراى عاملى)  جبرى اضطرارى و خالص

.  است نفرموده تعيين را مشخصى جاى كند، ريزى پى تواند مى را واقعى تمدن كه عاملى چنين

: زير آيات بر عالوه بشر، اصلِى وحدت اين داليل
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) 65( واحده نفس من خلقكم الذى ربكم اتقوا الناس ايها يا

.))  است آفريده نفس يك از را شما كه خدايى آن براى بورزيد تقوا مردم اى((

) 66( واحده نفس من اءنشاكم الذى هو و

.))  است آفريده نفس يك از را شما كه است خداوندى آن و((

  است آورده آن ون شؤ و طبيعى حيات هاى كيفيت و ها كميت همه فوق در را ها انسان همه وحدت))  مائده سوره ،32 آيه(( ، چنين هم

 تساوى مبحث ، است شده مطرح قاطعانه و صراحت كمال با اسالم دين اساسِى منبعِ اصلِى متن در بشر اصلى وحدت كه اين اثبات براى

.  كنيم مى ذكر را گانه سه اتحادهاى و گانه دوازده هاى

:  شويم مى متذكر را الزم نكته يك ،))اتحادها و ها تساوى(( بيان از پيش

 همه براى فراگيرى و جاودانگى و الهى اصالت براى دين اين اگر كه دارد اهميت قدر اين ، بشريت براى اسالم از اتحاد و تساوى نداى((

.)) كرد مى كفايت مزبور ادعاهاى براى) اتحاد و تساوى( آسمانى نداى اين ، نداشت اين جز دليلى ، بشرى جوامع

 

 اتحادها و ها تساوى:  دوازدهم بخش

 مساوات اصل

 ؟ چيست اتحاد و مساوات معناى كه بدانيم بايد نخست

 تساوى

 انسان كه نيست آن منظور نيز،. دارند كامل و تام تشابه و تماثل يكديگر با ها انسان همه كه نيست آن ، مساوات از مقصود كه است بديهى

 برخوردار كامل تشابه و تساوى از ، جمادات از ناچيز بسيار موجود دو حتى كه است محض تخيل يك اين زيرا يكديگرند؛ عين ها

 و ها پذيرش و نيروها و استعدادها داراى و پيچيده بسيار هستند موجوداتى كه ها انسان به رسد چه و ، جانداران عالم به رسد چه باشند،

 ديگر اسباب و علل انگيزگى در تواند مى آزاد، اراده اضافه به اختالفات اين همه و. نامحدود هاى فعليت قابل نيز و شمار بى امكانات

. آورد وجود به بسيارى تنوعات ، انسانى و هستى جهان هاى پديده و موجودات

 مى روشن كامال يكديگر با ها انسان اختالف باشد، يكى جهات همه از حال دو در تواند نمى انسان يك حتى كه اين به توجه با ، خالصه

 كلى قانون همان مبناى بر بلكه باشد، حكمفرما هستى طبيعى عرصه در كه نيست تصادفى جريان يك ها، تفاوت و ها مغايرت اين. گردد

 تشخيص ، مختلفى لوازم و عوارض و عوامل و ذات وسيله به كه مادامى چيزى هر(( يوجد، لم يتشخص لم ما ء اءلشى: گويد مى كه است

)). گذارد نمى وجود عالم به گام نكند، پيدا را خود
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 بگوييم بايد مساءله اين توضيح براى ؟ چيست ها انسان مساوات و برابرى و برادرى معناى ، بنابراين ، كه آيد مى پيش مساءله اين ، حال

 قسم سه از يكديگر با ارتباط در آنان ها، انسان گوناگون ابعاد به نظر با بلكه ، نيست ها انسان ابعاد همه در مساوات ، تساوى از منظور

: برخوردارند)  تساوى( همانند

.  هستى عاليه اصول و مبداء با ارتباط در تساوى  -يكم نوع

. هستند ها آن داراى ها انسان همه كه مختصاتى و ماهيت در تساوى  -دوم نوع

 ها انسان معقول حيات و طبيعى زندگى تنظيم براى كه قوانينى ديگر و وضعى و طبيعى حقوق برابر در قراردادى تساوى  -سوم نوع

. دارد ضرورت

 شود مى تقسيم عمده نوع سه به ، است ها تساوى فوق كه نيز ها انسان اتحاد. گردد مى تقسيم عمده نوع دوازده به ، تساوى قسم سه اين

. گيرد مى قرار بررسى مورد مبحث همين در كه

:  است نوع دو بر طبيعى بعد نظر از ها انسان تساوى اما

 تماثل اين چه اگر دارد، وجود نيز مصنوعى و طبيعى اجسام ابعاد ساير در كه است تشابه و تماثل همان اين.  مادى ابعاد در  -يكم نوع

: گويد مى اشعارش از يكى در مولوى كه چنان زيرا ، نيست پذير امكان اشياء ميان جهات همه از و صددرصد حتى نيز

  

 را تو مر وانمايم مثلى كه تا     سرا اين ندارد نقشى متحد

 خرم وا را خرد زحيرانى تا     آورم مى ناقصى مثال هم

 وجود، تجلى(( ، التجلى فى تكرار ال: گويد مى كه شود مى تاءييد نيز حكما قبول مورد و معروف بسيار حكمى قانون يك با قانون اين

)).  نيست تكرار قابل

 و اكتشاف و معانى تداعى و اراده و تجسيم و تعقل و انديشه مانند ، است نامحسوس حقايق در تساوى معناى به همانندى  -دوم نوع

 طبيعىِ حواس با را آن انسان كه ، صورى تشابه و تماثل از باالتر كه است حقيقتى همانند، و تساوى اين.  ذلك غير و آالم و لذايذ انواع

 نكند، دريافت خود درون در را نامحسوس هاى پديده و ها فعاليت ديگر و تعقل و انديشه اگر انسان زيرا شنود، مى و بيند مى ظاهرى

 مى ، خويشتن در حقايق آن دريافت با كه دارد وجود ها انسان در حقايقى ، بنابراين. كند درك ديگران در ها آن درباره چيزى تواند نمى

. كنند دريافت نيز ديگران در را ها آن توانند

 اتحاد
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 در اتحاد از است عبارت بلكه كند، تجلى تواند نمى ها كميت فوق واحد يك از بيش در كه نيست اى مطلقه وحدت آن اتحاد، از مقصود

 چنين در انسانى افراد كه كرد تصور چنين توان مى. كنند درك حقيقت آن از اجزايى مانند را خود توانند مى انسانى افراد كه حقيقتى

 منزله به كه آنان همه برسد، آن اجزاى از بعضى به يا كل آن به كه امرى هر كه بينند مى متشكل كل يك از اجزايى را خود ، موقعيتى

 تقسيم عمده قسم سه به ، است كل به شبيه جهت يك از كه مشترك حقيقت اين. گيرند مى قرار امر آن تاءثير تحت هستند، كل آن اجزاى

: گردد مى

 باشد، آن از جزئى ها انسان از يك هر كه نيست حقيقى كل ولى ، گرفته بر در را افراد همه كه ، كل يك مانند است حقيقتى.  يكم قسم

. گيرد مى بر در حقيقى اجزاى مانند را خود افراد همه كه جامعه مانند

 اين. هستند دريا يك امواج مانند ها انسان همه اتحاد، اين در.  است ساخته متحد يكديگر با را ها انسان كه است همانندى آن.  دوم قسم

: شود مى استفاده))  مائده سوره ،32 شريفه آيه(( از اتحاد، از قسم

 فكاءنما اءحياها من و جميعا الناس قتل فكاءنما االءرض فى فساد اءو نفس بغير نفسا قتل من انه اسرائيل بنى على كتبنا ذلك اءجل من

 جميعا  الناس اءحيا

 در فساد ايجاد يا قصاص عنوان بدون را انسان يك ، كسى اگر كه است اين حقيقت كه داشتيم مقرر اسرائيل بنى بر كه است جهت اين از((

 نموده احيا را ها انسان همه كه است اين مانند كند، احيا را كسى اگر و.  است كشته را ها انسان همه كه است اين مانند بكشد، زمين روى

.))  است

 

: شود مى استفاده نيز))  انعام سوره ،98 شريفه آيه(( از مزبور اتحاد

 واحده نفس من اءنشاكم الذى هو و

.))  است آفريده نفس يك از را شما كه است خداوندى آن و((

 تصفيه و الهى  -انسانى عالِى اخالقى اصول به عمل با را آن توانند مى ها انسان كه است ارزشى اكتسابى و اختيارى اتحاد.  سوم قسم

 به و كنند دريافت واقعا را يكديگر آالم و لذايذ توانند مى كه است هنگام اين در. بياورند دست به حيوانى هاى آلودگى و رذايل از درون

. آيند نايل ، است آفريده ها انسان وجود كارگاه در سبحان خداوند را آن نيروى كه ها جان اعالى وحدت مقام

: شوند مى تقسيم عمده قسم دو به  -ديديم كه چنان  -انسان هاى همانندى انواع همه ، بنابراين

. اتحادها -2 ها تساوى -1
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:  است مورد سه در فقط اتحادها

 افراد عده يك از كه انسانى جامعه مثل ، حقيقى اجزاى از متشكل كل مانند ولى ، اعتبارى كل يك اجزاى معناى به اتحاد.  يكم مورد

.  است يافته تشكل حقيقى اجزاى مانند

.  است آمده نهم شماره در اتحاد اين و نيست اختيارى و اكتسابى كه طبيعى هاى كثرت و ها وحدت فوق اتحادى.  دوم مورد

 آن در را آنان و برد مى باال الهى عظمت خورشيد اشعه مقام به را ايمان با هاى انسان كه اكتسابى كرامت جاذبه از ناشى اتحاد.  سوم مورد

. سازد مى نايل عالى وحدتى به ، شامخ مقام

 گانه دوازده هاى تساوى

 حقوق كه است اين اثبات براى تنها نه ، آوريم مى اسالمى  نصوص معتبرترين به استناد با مبحث اين در كه را اتحادهايى و ها تساوى

 طور به هم را انسان تكاملى حركت بشر، جهانى حقوق كه كند مى اثبات وضوح كمال با بلكه دارد، حقيقى ريشه اسالم در بشر جهانى

 اقوام و ملل ادبىِ آثار در مخصوصا ، بشرى مختلف هاى فرهنگ و انسانى علوم در كه است روشنى مطلِب اين.  است كرده منظور جدى

 عادالنه زندگى و همزيستى ، درك اين مبناى بر و كنند درك را خود وحدت بايد و برخوردارند وحدتى از ها انسان كه اين پيرامون دنيا،

 آن از يك هيچ در ولى ، است استناد قابل و دلنشين و زيبا بسيار ها آن از بعضى كه است شده گفته فراوان مطالبى نمايد، تنظيم را خود

 پرداخته آن به ، واقعيات مبناى بر و جانبه همه طور به اسالم مانند ، شده مطرح ها آن در حساس موضوع اين كه آثارى و ها مكتب

) 67:(دارد وجود ها انسان ميان در اتحاد نوع سه و تساوى نوع دوازده اسالم ديدگاه از.  است نشده

 خالق با ارتباط در تساوى . يكم نوع

: آمدند وجود به است كائنات همه خالق كه برين موجود يك از ها انسان همه

) 68( يحييكم ثم رزقكم ثم خلقكم الذى اهللا

.)) گرداند مى زنده را شما سپس و ميراند مى را شما سپس و دهد مى شما به روزى سپس و است آفريده را شما كه است خداوند((

 اين پذيرش و درك با.  است بشرى معارف بديهيات از او، به مخلوقات همه وجود استناد و شده اثبات داليل ترين روشن با خدا، وجود

 ارتكاب با كه اين مگر يابند، مى در هستند، الهى محبت و فيض مورد آنان همه كه اين در را خود اشتراك ، انسانى افراد كه است تساوى

. سازند محروم الهى محبت و فيض قابليت از را خود ، ديگران يا و خويشتن به خيانت و جنايت

 مى آنان همه كه داده قرار نهايى هدف يك مسير در را آنان و نموده اقتضا را ها انسان ايجاد كه الهى حكمت آن در تساوى . دوم نوع

. برسند هدف آن به صادقانه تكاپوى با توانند
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 جهت به هستى جهان بر))  انسانى منِ(( نورانِى اشراف و گسترش از است عبارت ، كرده اقتضا دنيا اين در را انسان ايجاد كه الهى حكمت

 است اين. گردد مى منتهى لقاءاهللا به كه معقول حيات مسير در صادقانه تكاپوهاى وسيله به مطلق كمال جاذبه در))  من(( گرفتن قرار

:  است فرموده معرفى انس و جن خلقت هدف را آن ، قرآن در خداوند كه عبادتى آن معناى

) 69( ليعبدون اال االنس و الجن خلقت ما و

.)) كنند عبادت مرا كه اين مگر ، نيافريديم را انس و جن ما و((

 آنان همه در الهى روح شدِن دميده شايستگىِ در ها انسان تساوى . سوم نوع

) 70( روحه من فيه نفخ و سواه ثم

.)) دميد او در خود روح از و كرد تكميل را آدم خلقت سپس((

 آنان همه درون در معرفت بذرهاى شدن كاشته در تساوى . چهارم نوع

) 71(كلها االسماء آدم علم و

.)) داد تعليم آدم به را حقايق همه و((

 حتمى زيرا ، آدم حضرت خود درباره نه ، است بوده او فرزندان و) السالم عليه( آدم حضرت خلقت درباره خداوند پاسخ كه است قطعى

 خلقت درباره ال سؤ بلكه ، است نبوده گشت نمى خونريزى مرتكب كه) السالم عليه( آدم خود خلقت حكمت از مالئكه ال سؤ كه است

. كنند مى آلوده يكديگر خون به را خود هاى دست كه بود او فرزندان

 است الهى اديان كلِى متن كه كمال عامل در تساوى . پنجم نوع

 الهى دين كلِى متن كه است آنان فطرت وحدت به نظر با و شده نازل ها انسان براى متعال خداوند طرف از حقه اديان همه كه است مسلم

:  است واحد  -است) السالم عليه( خليل ابراهيم حضرت دين همان كه -

 اطعنا و سمعنا قالوا و رسله من احد بين نفرق ال رسله و كتبه و مالئكته و باهللا آمن كل المؤمنون و ربه من اليه انزل بما الرسول آمن

) 72(المصير اليك و ربنا غفرانك

 و ها كتاب و او فرشتگان و خدا به ، ايمان با مردم همه و است آورده ايمان ، شده نازل او به پروردگارش از كه چه آن به پيامبر((

 اطاعت و شنيديم ما: }گويند مى ايمان با مردم آن و{ گذاريم نمى فرقى الهى رسوالن از يك هيچ ميان ما و اند آورده ايمان او رسوالن

.))  توست سوى به ما سرنوشت و خواهيم مى را تو مغفرت! ما پروردگار اى و كرديم

) 73...( فيه تتفرقوا ال و الدين اقيمو ان عيسى و موسى و ابراهيم به وصينا ما و اليك اوحينا والذى نوحا به وصى ما الدين من لكم شرع



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۵۷

 و موسى و ابراهيم به و كرديم وحى تو به كه است همان و بود ساخته مقرر نوح براى كه است كرده توصيه را دين همان شما براى((

...)) نشويد پراكنده دين آن در و داريد پا بر را دين كه نموديم توصيه عيسى

 بيان انحراف بدون ، هاست انسان اصلِى فطرت مطابق كه را ابراهيمى دين كلِى متن ، قرآن الهى كتاب كه است اثبات قابل حقيقت يك اين

. دارد مى

.  است داده قرار عنايت مورد آن با را ها انسان همه خداوند كه)  اولى كرامت( ذاتى كرامت در تساوى . ششم نوع

) 74(تفضيال خلقنا ممن كثير على فضلناهم و الطيبات من رزقناهم و البحر و البر فى حملناهم و آدم بنى كرمنا لقد و

 آنان به پاكيزه مواد از و داديم قرار}  كوشش و كار براى{ دريا و خشكى در را آنان و نموده اكرام را) السالم عليه( آدم فرزندان قطعا ما((

.))  داديم برترى ، نموديم خلق چه آن از فراوانى عده بر را آنان و داديم روزى

 آن از شدن برخوردار و اكتسابى ارزشىِ كرامت تحصيل استعداد در تساوى . هفتم نوع

) 75( اتقاكم عنداهللا اكرمكم ان

.))  است شما ترين تقوى با خدا، نزد در ها انسان شما ترين كرامت با((

 كلى هاى هدفگيرى در تساوى.  هشتم نوع

 محور و ، مطلوبشان حيات به مربوط يا و است آن طبيعى حيات به مربوط يا كنند، مى تعقيب خود زندگى در ها انسان كه هايى هدف

.  هاست انسان همه مطلوب ، گوناگون عوامل و اشكال با كه ذات صيانت از است عبارت ، حيات نوع دو هر اصلى

 ها انسان خلقت در مبداء تساوى . نهم نوع

.  است گشته شروع نفس يك از ها، انسان همه خلقت

) 76( واحده نفس من خلقكم الذى ربكم اتقوا الناس ايها يا

.))  است آفريده نفس يك از را شما كه آن بورزيد، تقوا پروردگارتان به!  مردم اى((

:  گويد مى كه است)  نهم و هشتم( نوع دو اين ها، انسان اتحاد در سعدى معروف ابيات ظاهر

 گوهرند يك ز آفرينش در كه     يكديگرند اعضاى آدم بنى

 قرار نماند را عضوها دگر     روزگار آورد درد به عضوى چو

 آدمى نهند نامت كه نشايد     غمى بى ديگران محنت كز تو
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 مى مطرح متعدد جهات از و تر عالى و تر عميق را ها انسان وحدت منشاء ، تبريزى شمس ديوان در مولوى محمد الدين جالل ولى

:  سازد

! همزادند و قافله هم و همره همه نه     ؟ چيست ناسازى و مستى و عربده همه اين

: گويد مى چنين نيز مثنوى در

 بادشان باشد آورده عدد در     اعدادشان ها موج مثالِ بر

 ها ابدان روزن دروِن در     ها جان آفتاب شد مفترق

 است شكى در ابدان محجوب شد كه آن     است يكى خود دارى قرص بر نظر چون

 بود انسانى روح در واحد نفس     بود حيوانى روح در تفرقه

 او نور نگردد هرگز مفترق     نوره عليهم رش حق كه چون

) 77( است جامده سفال حيوانى روح     است واحده كنفس انسانى روح

 خلقت اصلى ماده در تساوى . دهم نوع

: كند مى معرفى خاك را ها انسان همه خلقت اصلى ماده معتبر، احاديث و قرآنى آيات

) 78( مسنون حماء من صلصال من االنسان خلقنا لقد و

.))  آفريديم سخت و مانده و سياه خشكيده گل از را انسان ما تحقيقا((

:  است داده قرار يابند مى پرورش مادران ارحام در كه هايى نطفه صورت به هم را نسل جريان

) 79( نطفه من االنسان خلق

.)) آفريد اى نطفه را انسان خداوند((

. دارند ها انسان همه كه مختصاتى و ماهيت در تساوى.  يازدهم نوع

 متعددند؛ ها آن هاى فعاليت و ها پديده و روانى سازمان و مغزى و جسمانى نظر از انسانى افراد همه

 عين در ولى هستند، شريك يكديگر با) 80( است دميده آنان در خدا كه))  كلى روح(( از برخوردارى در ها انسان كه اين بر عالوه يعنى

 قدرت و پذيرى تربيت و تعليم آالم و لذايذ از فراوان انواعى و عواطف و احساسات و وجدان و تعقل از مختلف درجات با ، حال

 ، حقايق اين همه در تساوى. برخوردارند... و سازى تمدن و گرايى فرهنگ و تكامل به اشتياق و انديشه و تجسيم و تجريد و اكتشاف
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 و معرفت تكميل و ساختن آگاه براى مجيد قرآن در سبحان خداوند ، است همگانى تجربه و مشاهده مورد و محسوس كه اين از گذشته

 مذكور حقايق از حقيقت سه مورد در را قرآن تصريح.  است داده تذكر ، فرموده عنايت ها انسان به كه را امور اين همه ، بندگانش عمل

:  شويم مى متذكر ، است اهميت بيشترين داراى كه

 مورد ،))72 آيه ، ص سوره(( و)) 29 آيه حجر، سوره(( در اند، مشترك الهى روح با ارتباط از برخوردارى در ها انسان همه كه اين -1

.  است گرفته قرار تذكر

: مانند ، است آمده قرآن در مورد چهل از بيش ، عقل به مربوط آيات -2

) 81( تعقلون لعلكم اآليات لكم بينا قد

.)) كنيد تعقل كه باشد ، ساختيم آشكار شما براى را آيات ما تحقيقا((

:  وجدان به مربوط آيات از اى نمونه -3

) 82( معاذيره القى لو و.  بصيره نفسه على االنسان بل

.)) بياورد را خود عذرهاى اگرچه و است بينا خويشتن نفس به انسان قطعا((

) 83( اللوامه بالنفس اقسم ال و

.))  كننده سرزنش نفسِ به خورم نمى سوگند من و((

 دارد ضرورت ها انسان معقول حيات و طبيعى زندگى تنظيم براى كه قانونى هر و وضعى و طبيعى حقوق برابر در تساوى.  دوازدهم نوع

 گانه سه اتحادهاى

 طبيعى هاى كثرت و ها وحدت فوق اتحادى.  يكم نوع

 خداوند. ندارد وجود اتحادى ، چنين بشرى معتقدات و ها مكتب از يك هيچ در و است شده مطرح الهى حقه اديان در فقط اتحاد اين

: فرمايد مى مجيد قرآن در سبحان

 فكاءنما اءحياها من و جميعا الناس قتل فكاءنما االءرض فى فساد اءو نفس بغير نفسا قتل من انه اسرائيل بنى على كتبنا ذلك اءجل من

) 84(جميعا  الناس اءحيا

 در فساد ايجاد يا قصاص عنوان بدون را انسان يك ، كسى اگر كه است اين حقيقت كه داشتيم مقرر اسرائيل بنى كه است جهت اين از((

 نموده احيا را ها انسان همه كه است اين مانند كند، احيا را كسى اگر و.  است كشته را ها انسان همه كه است اين مانند بكشد، زمين روى

.))  است
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:  شويم مى متذكر مختصر طور به را ها آن كه دارد وجود شريفه آيه اين در مهم مطلب دو

 و درك مورد اعجازانگيز فرمول اين تا كه است اين حقيقت.  همه=  1 و 1=  همه:  است چنين رياضى فرمول يك با آيه اين معناى -1

. شد نخواهد پيدا بشرى دردهاى براى درمانى هيچ نگيرد، قرار بشر پذيرش

 ولى گردد، مطرح معمولى حقوقِى اصل يك عنوان به تواند نمى ، جهت همين به و ، طبيعى نه است طبيعى فوق حقيقت يك اتحاد، اين -2

. شود ها انسان ما جدىِ معارف وارد بشر، جهانى اخالق و جهانى حقوق تنظيم عامل بهترين عنوان به تواند مى

 يافته رشد هاى انسان ميان اكتسابى ارزشى كرامت جاذبه از ناشى اتحاد.  دوم نوع

) 85( اخوه المؤمنون انما

.)) بردارند يكديگر با ايمان با مردم كه نيست اين جز((

) 86(ودا الرحمن لهم سيجعل الصالحات عملوا و آمنوا الذين ان

.)) دهد مى قرار)  شديدى مهر( وداد آنان براى بخشاينده خداوند دهند، مى انجام صالح عمل و آورده ايمان كه كسانى تحقيقا((

: فرمود) السالم عليه( صادق امام: گويد مى ابوبصير كه است آمده معروف بسيار حديثى در

 المؤمن روح ان و واحده روح من اءرواحهما و جسده سائر فى ذالك اءلم وجد منه شيئا اشتكى ان الواحد كالجسد المومن اءخو المومن

) 87(بها الشمس شعاع اتصال من اهللا بروح اتصاال الشد

 و. يابد درمى جسدش اعضاى ساير در را عضو آن درد كند، ناله عضوى اگر واحد، جسد)  اعضاى( مانند است مؤمن برادر ، مؤمن((

.)) خورشيد به خورشيد شعاع اتصال از است تر متصل خداوند، روح به مؤمن روح و هستند روح يك از مؤمنان ارواح

 كه گونه همان.  است يكديگر به يافته رشد ارواحِ انجذاب از ناشى زيرا ، است اتحادها انواع همه ترين ارزش با و ترين عالى اتحاد، اين

 از كه است واقعيتى بلكه ، نيست اختيارى و اكتسابى كه ذاتى كرامت مانند نه ، است اختيارى و اكتسابى اتحاد، اين شد، اشاره باال در

.  است شده ناشى ، ملكوتى االمرى نفس قانون

 گروهى تشكل.  سوم نوع

 مى شمار به متشكل مجموعه يك از جزئى ، جامعه آن در آنان از يك هر كه است اى جامعه گروهى تشكل ها، انسان اتحاد نوع سومين

 علت و ابتدايى هاى چگونگى در جامعه كل مختصات كه است وحدت همان اين و. ورزد مى دخالت مجموعى كِل تحقق در كه رود

 عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از حديثى در ، است پيوسته هم به كامال آنان فساد و صالح يعنى گذارد، مى اثر خود اجزاى از يك هر پذيرىِ

:  است آمده)  اله و
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 فيه اءصنع مكانى هو قال ؟ تصنع ما له فقالوا بفاءس موضعه منهم رجل فنقر ، موضع منهم رجل لكل فصار فاقتسموها سفينه ركبوا قوما ان

) 88(هلكوا و هلك تركوه ان و نجوا و نجا يده على اءخذوا فان! اءشاء ما

 جاى}  داشت دست در كه اى وسيله هر با يا{ تبر با آنان از يكى.  گرفت را خود جاى آنان از يك هر و شدند كشتى سوار جمعى((

 جاى در توانم مى بخواهم كه كارى هر و است خودم جاى:  گفت پاسخ ؟ كنى مى چه: گفتند او به. كرد مى سوراخ را خود اختصاصى

 ساير هم و كند مى پيدا نجات او هم شوند، كشتى كردن سوراخ مانع ، گرفته را شخص آن دست نشينان كشتى آن اگر.  بدهم انجام خود

.))  نشينان كشتى ساير هم و رسد مى هالكت به او هم كند، عملى را خود خواسته تا كنند رها را او اگر و.  نشينان كشتى

 و محض احساساتى و تخيلى وحدت نه( ها انسان حقيقىِ وحدت كه است بوده اسالم ديدگاه از اتحادها و ها تساوى اين به نظر با

. كرد بروز عربستان جزيره شبه ريگزار از) شود مى ديده فراوان طور به ملل و جوامع ميان در تاريخ طول در كه جبرى و اضطرارى

 و دين اكمال در اخالص نهايت با تكاپو، و تالش ترين جدى از پس)  وآله عليه اهللا صلى( مصطفى محمد اسالم پيامبر:  سيزدهم بخش

.  شتافت جاودانى سراى به و گفت وداع را دارفانى ها، انسان براى الهى نعمت اتمام

 در باد، روانش و جان بر آفرين عالم و عالم درود كه خداوندى برگزيده آخرين آن ،) آله و عليه اهللا صلى( مصطفى محمد اسالم پيامبر

 جهان به گاه آن و يافت توفيق بود، انسانى تكامل عظماى رسالت آخرين ابالغ كه خود اعالى هدف به ، ربانى الطاف با محدود، مدتى

.  برشتافت اعلى رفيق بارگاه به رو ، برين

 منشاء. ديد خود به را بشرى تاريخ حوادث ترين پيچيده جهان ، قرن نيم حدود تا ، درخشان خورشيد اين غروب از پس طوالنى ساليان

 از برخى وسيله به ، مردم معمولِى حيات ابعاد مديريت معناى به سياست كه بود اين ، متناقض گاهى و پيچيده حوادث آن بروز اصلى

 ، نشده توجيه مفهوم يك با اجتهاد و انداخت ابهام در را) 89( اطيعواالرسول و اطيعوااهللا مبارك فرمان ،))االمر اولى(( مقام متصديان

! ايستاد وحى روياروى

 و زرپرست جمعى ، اسالم حنيف دين به وفادار عشاِق و ايمان با هاى انسان وجود با همزمان ، بشرى تاريخ از حساس برهه اين در

 براى ايمانش با ياران و دودمان و خود صميمانه تالش با)  آله و عليه اهللا لى( اكرم رسول كه را ميدانى و كشيدند سر گر، سلطه و شرانگيز

 تبديل ها خودكامگى و ها خودخواهى جوالنگاه به بودند، كرده آماده ها انسان براى جهانى تمدن يك مسير در كمال و خير در مسابقه

. نمودند

 خودمحور طلبانِ فرصت درون در كه جاهليت دوران مسموِم هاى هوس و هوى بود، انتظار مورد جامعه هشياران براى كه گونه همان

 در و آمده در حركت به حق مبداء از كه الهى خالفت.  گرفت وزيدن شدت به اسالمى نوبهار جامعه فضاى در و كشيد سر بود، شده حبس

. شد ناپديد جامعه افق از ، نفسانى هواهاى آن وسيله به بود، نشسته ثمر به و شكفته حق مسير
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 است نتوانسته تاكنون ، الهى و انسانى هاى انقالب و تحوالت از يك هيچ لذا ، نيست سازگار اجبار با الهى تكامل تحول كه جا آن از

 داشته وجود جوامع آن مردم از بعضى هاى دل در انقالب و تحول ماقبل هاى دوره از كه انحراف هاى ريشه كندن براى قاطع سالحى

. بسپارد خود راستين حاميان دست به ، است

 ابى بن على اميرالمؤمنين برابر در وى شديد مقاومت اسالمى جامعه در ، معاويه نام به اميه آل از شخصى وسيله به خطى ظهور ، بنابراين

 منتظره غير ، داشت اختيار در را الهى عظماى واليت و خالفت ، قانونى منابع ترين روشن و ترين اصيل مبناى بر كه) السالم عليه( طالب

. نبود

 دستاويز را حقوقى مساءله يك ، داشت صحت ادعايش اگر كه{ خيزد برمى عثمان خونخواهى بهانه به ، ناحق به ، معاويه ، دوران آن در

) السالم عليه( على حق بر زمامدار روياروى و} باشد داشته را اسالمى بزرگ جامعه زمامدارىِ و خالفت استحقاق كه اين نه داد، مى قرار

! ايستد مى

 توفان دچار را مسلمين و اسالم پيشرو حركت ، پروايى بى كمال با و پيچيد درهم را معاويه مغز ، پرستانه نژاد گرىِ سلطه طمِع توفان

 بلكه نبود، اسالم حقيقىِ بانِى منظور ، معمولى هاى گيرى جهان و كشورگشايى كه نيست ترديدى.  ساخت متوقف را آن و نمود كوبنده

. بود انسان تكاملى اهداف پيشبرد مقصود، دهد، مى نشان انسانى دين اين پيامبرِ روش كه چنان

 

 ؟ چيست او كارنامه و كيست معاويه:  چهاردهم بخش

: گويند مى زركلى جمله آن از و مورخان

 سفيان ابى يزيدبن برادرش مرگ از پس را او عمر سپس. شد اردن والى الخطاب عمربن زمامدارى در يزيد، پدر سفيان ابى پسر معاويه((

))) 91.(شد واگذار) 90(او به شام همه عفان بن عثمان زمان در و. كرد نصب دمشق حكومت به ،

 بخشيدن تحقق براى كه داد نشان خود از عثمان مرگ از پس معاويه كه شخصيتى آن كه شود داده پاسخ ال سؤ اين به بايد مورد اين در

 تا نكرد بروزى هيچ ، گذشته زمامدار دو دوران در علت چه به ، نداشت باكى قانونى و اصل هيچ نقض از خود، گرى سلطه هاى آرمان به

 ماكياولى از تاريخ گذرگاه در ما كه است همان باشد، كننده قانع حدودى تا تواند مى كه جوابى تنها! بشناسند؟ را او شخصيت هويت

 نمايش كند، مى اقتضا شخصيتشان چه آن خالف بر را عمرى خود، گرىِ سلطه هاى آرمان به رسيدن براى تواند مى كه ايم ديده صفتان

 مى متحد ها انسان وحدت مبناى بر را ها سرزمين و جوامع و نژادها همه كه را اسالم مكتب ، مورخان آراى اتفاق به معاويه. بدهند

 خويش نسل به آن انتقال و عرب حاكميت به اسالم حكومت تبديل منظور به او. داد قرار دستاويز خود شخصِى زمامدارىِ براى ، ساخت

 جنايتكاران پليدترين از كه پسرش زمامدارى تثبيت براى شمشير به بردن دست حتى نكرد، خوددارى اى وسيله گونه هر به تمسك از ،

:  كه اند كرده نقل خطاب عمربن از را جمله اين ، مورخان.  است بوده تاريخ

) 92.))( است عرب كسراى اين:  گفت مى ، نگريست مى معاويه به وقت هر((
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) 93.))(بود شده ترسيم بود بسته كمر به شمشيرى كه حالى در عرب يك عكس ها، آن روى كه شد زده هايى سكه كه بود او دوران در((

 دارد وجود جمله اين كند، مى معاويه از كه توصيفاتى ميان در رود، مى منبر باالى به معاويه مرگ اعالن براى قيس بن ضحاك كه موقعى

: نويسد مى صريحا خلدون ابن)) بود عرب پناهگاه معاويه(( كه

 ادعاى و زمامدارى اين و بكوشد ديگران بر خود داشتن مقدم و عظمت و زمامدارى امر در معاويه كه كرد اقتضا ملك طبيعت سپس((

 اين هم اميه بنى نژاد و كرد مى آن به وادار تعصبش كه بود طبيعى امر يك اين ولى نبود، معاويه شاءن در برديگران خود تقديم و عظمت

) 94.))(بودند دارا را عصبيت

. ندارد ماءخذ ذكر به احتياج كه است معروف قدرى به)  آله و عليه اهللا لى( اكرم پيامبر كالم در ستمكار گروه به پيروانش و معاويه اتصاف

:  است فرموده ياسر عماربن به حضرت آن

) 95( الباغيه الفئه تقتلك عمار يا

.))  كشت خواهد ستمكار گروه را تو! عمار اى((

. شد كشته معاويه سپاهيان دست به صفين هاى جنگ در كه بود) السالم عليه( على ياران از عمار

: اند نوشته مورخان

 يزيدبن شد، شديدتر عثمان محاصره كه وقتى. نفرستاد او براى كمكى اما ، خواست كمك معاويه از بود، محاصره در عثمان كه موقعى((

 عثمان حادثه در من كه بهانه اين به و كن توقف جا همان ، رسيدى)  مدينه حومه( خشب ذى به كه وقتى:  گفت و فرستاد را قشيرى اسد

.  مكن اقدامى تو كردم كمك من لذا،.  بودى غايب)  معاويه( تو و كنم عثمان سود به اقدام بايست مى كه ديدم مى چيزى ، بودم حاضر

) 96.))(شد كشته عثمان تا شد متوقف خشب ذى در اسد يزيدبن

 در دخالتى كمترين تنها نه كه ، برخاست) السالم عليه( اميرالمؤمنين از ، عثمان خونخواهىِ به) 97( ماكياولى تفكرات پيشتاز اين سپس

. آورد مى عمل به نيز جدى جلوگيرىِ اى حادثه چنين بروز از بلكه ، نداشت او قتل

 نقاب با و دنيا روزه چند ر مقام و جاه آوردن دست به براى و ايستاد) السالم عليه( على روياروى ، اساسى بى بهانه چنين با معاويه

.  ساخت محروم داد، مى انجام حضرت آن كه خدماتى از را بشريت ، اسالم از دفاع ساختگى
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 تكرار از ما ، است شده گفته زياد سخنان حق حاميان و حق با او مبارزه و معاويه هاى پردازى حيله و مكر درباره تاكنون كه جهت آن از

:  كنيم مى قناعت سيوطى الدين جالل از سخن يك به فقط و كنيم مى خوددارى ها آن

 مى دروغ:  گفت.  است آنان قبيله در خالفت كه كنند مى گمان اميه بنى:  گفتم سفينه به كه كند مى نقل جمهان سعيدبن از شيبه ابى ابن((

 احمد پدرم از كه كند مى نقل حنبل احمدبن بن عبداهللا از سلفى.  است معاويه اولشان و هستند ملوك ترين خشن از اميه بنى بلكه گويند،

.  پرسيدم معاويه و على درباره

 او در عيبى كمترين نتوانستند كنند، پيدا او براى عيبى بلكه كردند، جستجو هرچه دشمنانش.  داشت زيادى دشمنان على:  گفت پدرم

) 98.))(انداختند راه به كه بود اى حيله اين و كردند تعريف) را معاويه( جنگيد او با كه را مردى لذا،. ببينند

 كه پيامبرش منظور از و بشناسد اش الهى حقوِق و اخالق و فلسفه آن با را اسالم مكتب ، جانبه همه و دقيق طور به كسى رود نمى گمان

 نرسد نتيجه اين به و كند مراجعه كارهايش و معاويه حكومت و شخصيت به سپس شود، خبر با بود ملكوتى هاى انسان آوردن وجود به

. كرد پياده اسالمى جوامع در را ماكياولى نظريات خام مواد و كرد دگرگون را اسالم مكتب خود ، معاويه كه

 جهت به را او و نوشته مصر از كه بكر ابى محمدبن نامه پاسِخ در)  معاويه( وارونه انسان اين ،)السالم عليه( اميرالمؤمنين اصطالح به

: نويسد مى چنين بود، نموده تهديد و توبيخ) السالم عليه( اميرالمؤمنين حقه حكومت با مخالفت

 ابلج و دعوته اظهر و وعده ما له اتم و عنده ما لنبيه اهللا اختار فلما علينا مبرورا الزما حقه و ابيطالب ابن فضل نعرف فينا ابوك و كنا فقد

 فعل ما لوال و... اتسقا و اتفقا ذلك على امره على خالفه و حقه ابتزه من اول فاروقه و ابوك فكان عليه اهللا صلوات اليه اهللا قبضه و حجته

) 99...( اليه تسلمنا و ابيطالب خالفناابن ما قبل من ابوك

 كه هنگامى.  دانستيم مى خود برگردن را او حق لزوم و طالب ابى بن على برترى. بود ما با هم پدرت و بوديم پيامبر زمان در ما((

 را او دعوت و رسانيد اتمام به بود كرده وعده او به كه را چه آن و برگزيد بود كرده آماده او براى كه پاداشى به را اسالم پيامبر خداوند،

 ورزيدند مخالفت او با و كردند سلب او از را على حق كه بودند كسانى اولين ، فاروقش و تو پدر فرمود، روشن را حجتش ساخت آشكار

. داشتند اتفاق كار اين بر و

.))  نموديم مى تسليم او به را خالفت و كرديم نمى مخالفت طالب ابى بن على با ما. بود نكرده را اقدام اين ، من از پيش پدرت اگر

 كردن ساكت براى و كند مى همدست هم را گذشته زمامدار سه ، اش)) ماكياولى(( كار توجيه براى مناسبى موقعيت در گر حيله اين

  دست ، است داشته امكان او براى كه اى وسيله چنين به بود، گرفته پيش در حق با كه اى مبارزه دادن نشان موجه و بكر ابى محمدبن

! زند مى

 با) 100(، است نكرده ترديد او فجور و فسق در مورخى هيچ كه را خود فرزند يزيد بود، كرده مبدل خزان به را اسالم بهار كه معاويه اين

 بكر ابى بن عبدالرحمان. كند مى نصب اسالمى جوامع سرپرستى به) 101(، بران شمشير لبه تا گرفته تهديدها و ها حيله از ترفندها، انواع

) 102.))(قيصر و هرقل قانون و سنت است اين: ((گويد مى مختصر جمله يك در
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: گويد مى الحديد ابى ابن

 به سوگند:  گفت نماز خطبه در و خواند نماز ما با نخليه در جمعه روز در معاويه كه كند مى نقل سويد سعيدبن از مره عمروبن از اعمش((

 و آوريد مى جاى به را اعمال اين شما. بدهيد زكات و برويد حج به و بگيريد روزه و بگزاريد نماز كه نجنگيدم آن براى شما با من خدا،

 است كرده عطا من به را فرمانروايى و سلطه اين خداوند و. باشد مى شما بر حكمفرمايى و سلطه براى شما، با من جنگ كه نيست اين جز

) 103.))(خواهيد نمى شما و

:  است برداشته حقيقت روى از پرده و نموده اعتراف را مهم مطلب سه ، است گفته رسمى خطبه در كه جمالت اين در معاويه

 پيش و بودند، مقيد اسالم تكاليف و عقايد به و مسلمان عراق مردم زيرا ،)) است نجنگيده اسالم دين ادامه و ترويج و تثبيت براى او(( -1

.))  جنگيدم شما با فرمانروايى براى من: (( گفت چنين! ؟ جنگيدى ما با چرا پس: بپرسد او از و برخيزد موقع آن در نفر يك كه آن از

 آن و كردى پيكار او با چرا ، داشتيم را) السالم عليه( على زمامدارىِ كه ما: بگويد جمع آن در كسى كه شد آن از مانع معاويه شديد تهديد

 ؟! ريختى خون همه

 به تاريخ خونخوار هاى كش انسان ديگر و نرون و چنگيز از!))  است كرده عنايت من به را شما بر فرمانروايى و سلطه اين خداوند(( -2

 زياد بن عبيداهللا و يزيد مانند او امثال و معاويه اين و بدهند نسبت خدا به را خود هاى كشى حق و ها خونريزى و ستمگرى كه نداريم ياد

! اند داده نسبت خدا به را خود اعمال همه  -ديديم كه چنان -

:  است گفته گوناگون اشكال با ديگر موارد در بارها سخن اين گوينده!  ماكياولى هاى بازى سياست باد نابود)). خواهيد نمى شما و(( -3

!)) خواهند مى را ما ، مردم((

 در) السالم عليه( حسين امام كه را مدينه بزرگان ، رفت  -بود انصار و مهاجرين مجتمع كه  -مدينه به يزيد تحميل براى معاويه كه موقعى

 يك نه) 104(، است اجتماعى گران حيله كار كه كرد ايراد مشوش و اضطراب با سخنرانِى يك و كرد جمع جا يك در بود، آنان ميان

. بود كرده منظور اسالم پيامبر كه الهى حاكم

! ايد كرده تجويز را او امر و دانيد مى خوبى به را يزيد سابقه شما: گويد مى و كند مى تمجيد و تعظيم را يزيد ، جمع اين ميان در معاويه

 و مغالطه مقدارى از پس!... بيدار چشم با ، اوست وسيله به ها شكاف كردن پر يزيد، نمودن زمامدار از من مقصود كه داند مى خداوند

 امام خود و باش ساكت كه كند مى اشاره او به) السالم عليه( حسين امام بگويد، را معاويه پاسخ خواهد مى عباس ابن ، بندى چشم

    و فرستد مى)  آله و عليه اهللا لى( پيامبر روان به درود و آورد مى جاى به را خداوندى ثناى حمد و خيزد برمى) السالم عليه( حسين

: فرمايد مى

 سخنانت در.  است نموده ساقط را ناچيز هاى چراغ ، آفتاب روشنايى و كرده آشكار را زغال سياهىِ ، روشن بامداد ، معاويه اى((...

 گويى ؟ بفريبى يزيد فرزندت درباره را مردم خواهى مى آيا...  برداشت سخنانت از را خود نصيب شيطان...  نمودى حق از تعدى و افراط
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 تنها كه گويى مى را مطلبى يا ، بدهى است غايب ها ديده از كه چيزى درباره توضيحى يا ، كنى توصيف را اى پوشيده چيز خواهى مى تو

. داند نمى آن درباره چيزى كس هيچ و هستى دانا آن درباره تو

 پذيرفته خود بر او بگو را سخنانى يزيد درباره تو.  است ساخته  فاش كند، اثبات را اش عقيده و راءى كه را خويشتن حقيقت خود يزيد

 با را خود عمر او آورند، مى هجوم يكديگر به كه است هايى سگ در سياحت و سير درباره او زندگى: دهد مى نشان را آن  شخصيتش و

.  است كرده سپرى لعب و لهو و نوازنده و خواننده كنيزهاى

 كفايت تو براى كنى مالقات وبال و وِزر آن با را خدا تو كه اين و گرفتى گردن به كه سنگينى بال و تو براى است بس ، كن رها را كار اين

. كند مى

 پر را خود هاى مشك ديگر ، است بوده ستم با ، مردم كردن خفه و ظلم با باطل ساختن هماهنگ يا زدن تو كار هميشه خدا، به سوگند

) 105...))( است نمانده زدن هم به چشم جز چيزى مرگ و تو ميان ، است  بس ، اى كرده

 ؟ مردم يا و معاويه يا! نمود زمامدار مردم بر را يزيد خدا

. كند مى اثبات وضوح كمال با را معاويه بازى سفسطه ، نسبت اين.  است داده نسبت مردم به و خدا به را يزيد سلطنت مورد دو در معاويه

: ميگويد عايشه با گفتگو در  -يكم مورد

.)) ندارند اختيارى باره اين در مردم و ، است خداوندى قضاى به مربوط) او زمامدارى( يزيد امر((

: ميگويد بالفاصله

 يزيد زمامدارى درباره را خود ميثاق و عهد مردم كه است اين تو نظر آيا. اند كرده تاءكيد و گرفته گردن به را او بيعت مردم((

) 106))(بشكنند؟

 زمامدارىِ خداوندى قضاى اگر. ندارد توضيح به نيازى ، سخن اين سفسطه و تضاد) 107.( است عمر بن عبداهللا با گفتگو در  -دوم مورد

 معلوم كردند، بيعت يزيد با مردم كه جهت آن از: بگويد محال فرض بر اگر و دارد؟ مردم بيعت به نيازى چه ، است كرده ايجاب را يزيد

!  است يزيد زمامدارى ، خداوندى قضاى كه شود مى

.  نيست حجت مردم بيعت ، بنابراين.  است صريح يزيد امر در مردم از اختيار سلب معاويه سخن در اوال؛

! ؟ است سازگار مردم بيعت با چگونه يزيد، با اسالمى جوامع مردم مخالفت همه آن ثانيا؛

 معاويه آنان راءس در و اميه آل كه اين مگر دارد؟ وجود شمشير به توسل به نيازى چه كند، ايجاب را چيزى الهى قضاى كه جايى ثالثا؛

!  فهميم مى را الهى قدر و قضا كه ماييم فقط: بگويد
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) 108.(دهد مى نسبت خود به را يزيد كردن زمامدار  -سوم مورد

 خود جاى به را يزيد پسرش ، جامعه مردم تهديد و تطميع با ، كرديم بازگو را آن از اى شمه كه شخصيتش عناصر مقتضاى به معاويه

.  دنبالش به اعمالش و شد الهى عدل پيشگاه راهِى و آمد سر به عمرش روزگار و نشاند

 مردن از پيش ، پوچ مغز پرستانِ هوى و جو سفره هاى گربه و ها مگس مخصوصا ، زمان آن در شام لوح ساده اهالى كه است درست

 آن مقابل در هويت بى بردگان گاه آن و پرداختند او براى فريبنده اى مجسمه و ساختند او براى دروغين شخصيتى ، آن از پس و معاويه

 سازِ پيكر كه نپاييد ديرى اما واداشتند، دروغين سايه آن به بردگى پذيرش به هم را ديگران و آوردند فرود تعظيم سرِ ، پرداخته و ساخته

 و ساخته مجسمه آن به هجوم حال در دست به شمشير كه را معاويه حقيقى صورت و هويت و شد كار به دست ، تاريخ وجداِن واقعِى

 و ها)) ملجم ابن(( ها،)) ابوجهل(( ها،)) فرعون(( خود، نمايشگاه طرف يك در كه تاريخ حساس وجدان. آورد وجود به بود، پرداخته

 نقادان و مورخان وسيله به دهد، مى ارائه را) السالم عليه( على و محمد و عيسى و موسى ديگر طرف از و گذاشته نمايش به را ماكياولى

. داد قرار ها)) ماكياولى(( رديف در و نمود نمايشگاه وارد را معاويه ، وجدان با و خردمند

 سلطنت و ملك اريكه بر نشستن از يزيد كه كرد مى بروز مانعى يا كرد، نمى نصب رياست و سلطنت به را يزيد خود، پسر معاويه اگر

 تسليم سرِ دروغينش مجسمه همان مقابل در و نشناسند را معاويه شخصيت امروز، و روز آن لوحان ساده بود ممكن ، گشت مى ناتوان

 كمترين بدون نيز دفعه اين ، است نموده اثبات ما براى را تاريخ وجدان بودنِ بيدار هميشه كه ، تاريخى تجارب همان ولى. بياورند فرود

.  معاويه است اين: زد فرياد يزيد، فرزندش و معاويه نظير بى هاى جنايت ارائه با و شد كار به دست ، چاپلوسى و مجامله و تعارف

 است داشته خزانى و بهار همواره ، تاريخ بزرگ كشتگاه

 خداوندى مشيت و حكمت اما ، است چنين واقعيت. كند مى عبور هايى خزان و بهارها از همواره ، تاريخ باردار و معنى پر بسيار كشتگاه

 سر پشت ما كه تاريخى يعنى. شود بازگو كتاب اين در آن از اى شمه شايد كه است ديگر داستانى باشد؟ چنين تاريخ جريان كه چيست

 و جهل ظلمت در ها انسان رفتن فرو به نظر با مخصوصا ، هايى خزان و است ديده بهارهايى ، است ديده هايى نشيب و فراز ، ايم گذاشته

 ، است بوده چنين تاريخ جريان چرا كه اين. روشنگر هاى فرهنگ و ها تمدن و بخش نجات معتقدات و ها مكتب بروز و روزى تيره

.  است برين هاى احساس و ها انديشه نيازمند

:  است چنين ما روانى وضع و فردى زندگى كه دارد را حكمت همان}  يقين طور به نه البته{ شايد

 بهار و است خزان تو در دم به دم     آر خود با دم يك عقل برادر اى

 و گردد مى دماغى قواى تمركز موجب درد، كه گونه همان. بخشد نمى لذت ما به ها شادى نكند، تصفيه را ما درون ها اندوه اگر يعنى

 و آگاه مردم نيز، وارسته هاى شخصيت و ايدئولوژيك خالءهاى و ها فترت انديشد، مى زندگى در مفيد هاى ارزشيابى به بيدار انسان

. نمايد مى وادار ها ارزش و ها عظمت سوى به تاريخ تحريك براى  تالش و وجو جست به را هشيار
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 ، گفتيم كه شكل آن به توانيم مى پرده روى در ما ولى دارد، پرده پشت در عميق رازى اگرچه تاريخ نشيب و فراز پر جريان ، خالصه

 صدر تاريخ بينيم مى كه وقتى ، حال.  است آدمى دروِن قانونِى هاى نشيب بلكه ، نيست ويرانگر هاى اندوه ما منظور البته.  كنيم استفاده

 عرصه وارد را)  السالم عليه( على بن حسين خواهد مى كه است آن براى دهد، مى ارائه غمگين هايى خزان و ناگوار بس حوادثى اسالم

 پيشواى آن با ها انسان ديدار آماده را تاريخ پهنه ، آن قبل ما و) السالم عليه( خليل ابراهيم دوران هاى خزان كه گونه همان. كند انسانيت

 سعادت ، جاهليت ممتد روزگار و است) السالم عليه( عمران بن موسى نورانى دوراِن زاييدن آبستن فراعنه دوران نمايد، مى بزرگ

. آورد وجود به را ارزشى حيات زيربناى در ابدى بهارى ويرانگر، خزان آن يعنى. دارد دنبال به را اسالم جاودانگىِ

 

 ؟ چيست او كارنامه و كيست يزيد:  پانزدهم بخش

 و نهايت بى شرمى بى و وقاحت از اطالع براى ، آنان از توصيفى شنيدن يا ديدن بار يك كه اند كرده ظهور بشريت تاريخ در هايى چهره

. كند مى كفايت باشد، داشته تواند مى نما انسان يك كه حقيقت و حق با ها آن مبارزه شدت

 و پرستى لذت و خودمحورى نماى و نشو و خانوادگى رذالت و نسل خباثت مجمع تنهايى به كه هاست چهره آن از يكى يزيد ترديد بى

.  شنويم مى معروف تاريخ مقدمه مؤلف خلدون ابن عبدالرحمن از را جمله نخستين.  است كرده جمع خود وجود در را حيوانى كامجويىِ

: گويد مى او

 اهللا صلى( پيغمبر بيت اهل پيروان شد، آشكار دورانش مردم همه بر يزيد انحراف و فسق كه وقتى ؛ بگويم چه حسين امام درباره اما((

) 109.))(كنند اش يارى يزيد عليه قيام در آنان و برود كوفه به كه كردند درخواست على بن حسين از ، كوفه در)  آله و عليه

 نهايى حد به تا شخصيت يك انحراف و تبهكارى و فساد زيرا كند، آشكار معنى تمام به را يزيد شخصيت تواند مى مختصر جمله اين

 اغراض و تفسير و تاءويل و احتمال صدها زيرا ، است شده ثابت همه براى شخص آن مزبور قبيح اوصاف كه شود نمى گفته نرسد،

 خوب و نادان و دانا و بزرگ و كوچك از روز، آن اسالمِى بزرگ جامعه ده از بيش در مردم همه كه است آن از مانع ، عمومى و شخصى

. بپذيرند را فردشان ترين شاخص تبهكارىِ و فساد و كثافت ، همه و همه...  بد و

 ، اش نيمه و سال سه كردار به شايسته توجه ، بگذريم بعدى اعصار و قرون نظران صاحب و يزيد خود عصِر جوامِع نظر اتفاق اين از اگر

 و اسالم نابودى امضاى جز اى نتيجه او، با) السالم عليه( حسين امام موافقت صورت در كه گذارد نمى حقيقت اين در ترديدى جاى

.  نداشت بر در اميه بنى به مردم بردگى
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: يزيد نيم و سال سه كارنامه اما

 ، مسلمان غير چه و مسلمان چه ، مورخى هيچ تاكنون كه وضعى به ديگر رادمرد يك و هفتاد با) السالم عليه( على بن حسين كشتن -1

. بنويسد چيزى و كند اى مطالعه حادثه آن پيرامون است نتوانسته شديد، روحِى ناراحتِى و وحشت و لرز بدون

 با)) رفتند و سوزاندند و كردند تارومار و كشتند و آمدند(( مغول آشام خون جالدان درباره مورخان قول به كه ، مدينه اهالى عام قتل -2

 لبه از كه را كسانى كه بدهند دستور خود فرماندهان به آباقاخان و هالكو و چنگيز كه است نشده ديده تاريخى هيچ در كه تفاوت اين

 صادر بشر ضد يزيد را دستور اين. بگيريد بيعت من به شدن برده براى آنان يكايك از و كنيد جمع خود دور ماندند، سالم شما شمشير

.  است كرده

 و كند بيعت) يزيد( من با محض بردگىِ براى بايد بماند، زنده مدينه اهل از كسى اگر كه بود چنين عقبه بن مسلم جالدش به يزيد دستور

). 110(شود جدا بدنش از گردنش ورزيد، امتناع بردگى پذيرش از كسى اگر

. يزيد نيم و سال سه كارنامه بود اين.  مكه اهل كشتار و الحرام اهللا بيت سوزاندن -3

.  رفت خاك زير به بود، ساخته خود براى كه شخصيتى با پرده بى رويارويىِ براى و كرد نصب خود جاى بر را يزيد پسرش معاويه

 بود، توجيه قابل غير اسالمى انسانى اعالى هاى آرمان و اهداف نظر از كه را سرگذشتى از يافته تبلور شخصيتى ، بشرى تاريخ ديگر بار

 آن نتوانست بود، او وجود ادامه كه يزيد فرزندش ساختن جانشين جهت به ، تيره خاك كه گونه همان ولى. نمود تيره خاك زير راهِى

 از و بزدايد ها دل از را او واقعى صورت نتوانست نيز متملق چاپلوسانِ هاى گويى ياوه چنان هم نمايد، مخفى را شده شناخته چهره

. سازد محو تاريخ

 مردم از بعضى بر را يزيد گرى سلطه تحميل زمينه ، معاويه كه نيست اين از بيش شود، مى ديده روزگار آن از شده نقل آثار در كه چه آن

 تا گرفته معمولى طبقه از عموما  -مردم كه است نگفته مستندى تاريخ هيچ ولى بود، كرده آماده رنگين هاى سفره يا و شمشير وسيله به

 برگزيده زمامدارى براى نبود، ميانشان در او از تر پست فردى كه را او و نموده بيعت يزيد با رضايت كمال با  -برجسته هاى شخصيت

 انديشِى مصلحت و زبونى و ناتوانى و عاميان پذيرى تلقين با ، مردم اكثريت ناآگاهى با ، نامشروع قدرت كه هنگام آن در ، آرى. باشند

 مردى كشتن دستور كه زايد مى معاويه يزيدبن نام به فرزندى داد، هم دست به دست دارند، را جامعه مديريت اصالحِ استعداد كه اى عده

.  است الهى  -انسانى واالى هاى ارزش همه اعالى گاه جلوه كه كند مى صادر را) السالم عليه( على بن حسين نام به

 به استخدام در را اسالمى ظواهر از مقدارى كه معاويه دوران در حتى) السالم عليه( حسين امام كه دهد مى نشان تاريخى شواهد و قراين

 شرايطى مجموع به نظر با ولى بود، خودكامه جويانِ سلطه از جامعه دادن نجات و جويى چاره فكر در دائما كرد، مى مراعات  حكومتش

 با كران و حد بى خونريزىِ از جلوگيرى براى) السالم عليه( حسين امام كه تعهدى به توجه با مخصوصا ، داشت وجود دوران آن در كه

 تقاضاى به) السالم عليه( مجتبى حسن امام بزرگوارش برادر وفات از پس حتى. نكرد انقالب و نهضت براى حركتى ، داشت معاويه

: فرمود گوشزد آنان به و نداد مثبت پاسخ دارد، برپا را اسالمى عدل حكومت عراق در و برود خواستند مى او از كه عراق شيعيان
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 مرد، معاويه كه گاه آن و. گردد سپرى عهد آن مدت تا ، بشكنم را آن من كه نيست صحيح.  است شده برقرار تعهدى معاويه و ما ميان((

) 111.))( گرفت خواهم تصميمى و انديشم مى باره اين در

 با كرد، صلح معاويه با كه مجتبى حسن برادرت مانند هم تو كه است اين من نظر كه كرد عرض حضرت آن به عبداهللا جابربن كه هنگامى

: فرمود او پاسخ در) السالم عليه( حسين ، نمايى صلح يزيد

) 112.))( اوست رسول و خدا امر به يزيد، با هم من جنگ و بود، او رسول و خدا امر به معاويه با برادرم صلح((

. كرد وادار سكوت به معاويه مقابل در را) السالم عليه( حسين كه بود پيمان و عهد به وفا اصل عظمت

 امام بزرگوارش برادر زمان در كه بود جنگ متاركه به تعهد از ناشى ، معاويه تار و تيره روزگار در) السالم عليه( حسين امام سكوت

 بود، الهى  -انسانى عالِى هاى ارزش جاذبيت در شخصيتش كه) السالم عليه( حسين. بود شده بسته معاويه با) السالم عليه( مجتبى حسن

 كه را عهد آن مواد همه كه معاويه نه ، است فداكارى و گذشت هرگونه شايسته اصل اين و ، چيست عهد به وفا اصل عظمت كه فهميد مى

 امام اين و بود معاويه او. نمود عمل تعهدها آن همه ضد بر و پاگذاشت زير بود، بسته) السالم عليه( حسن امام با جنگ متاركه براى

 او براى ، بست مى كه تعهدهايى حتى و خواست مى خود دنيوى حكومت و سلطه براى را چيز همه)  معاويه( او). السالم عليه( حسين

 به عمل فداى را خود وجود همه بلكه ، حكومت و سلطه تنها نه)  حسين امام( اين ولى ، نداشت ها آن به وفا براى انگيزگى و ارزش هيچ

 بن على شخصيت دامنه ، بزرگ مرد اين شخصيت. شنيد مى  پاكش وجدان اعماق از را آن نغمه كه كرد مى تلقى برين تكليف آن انجام

 عظمت با پدر آن روحى مختصات از عهد، به وفا اصل به عمل و ايمان كه گونه همان. بود او گاه جلوه دومين و) السالم عليه( طالب ابى

.  داشت وجود بود، بزرگ روح آن گاه تجلى كه) السالم عليه( حسين در عمل و ايمان آن چنان هم بود،

:  است چنين مبارك فرمان در اشتر مالك به) السالم عليه( اميرالمؤمنين دستور

 و ، كن وفا خود معاهده به كامل طور به ، دادى او به پناهندگى خود طرف از يا نمودى منعقد اى معاهده دشمن و خود ميان اگر مالكا،((

 هيچ در مردم عموم زيرا ، كن سپر اى بسته كه عهدى برابر در را خود نفس و. نما مراعات را او پناهندگىِ پذيرشِ تعهد ، امانت كمال با

 اين. ندارند نظر اتفاق ها معاهده به وفاى بزرگداشت مانند دارند، خود هاى خواسته آراء در كه پراكندگى همه آن با الهى واجبات از يك

 عواقب نيز آنان زيرا. كردند مى عمل آن به ، مسلمين و اسالم از نظر قطع با خود، بين در هم مشركين حتى كه است محكم قانون يك

  نقض را خود تعهد و مينداز راه نيرنگ تو، به دشمن پناهندگى امر ساختن محكم براى هرگز. بودند كرده آزمايش را عهدشكنى ناشايست

 و تعهد قانون ، متعال خداوند. كند نمى جراءت خدا به ، شقى نادان جز كس هيچ زيرا مدار، روا گرى حيله دشمنت براى و ، مكن

 در و بيارامند آن ممنوعه منطقه در كه است داده قرار امان و امن عامل ، بندگانش ميان خود الهى رحمت با را دادن پناه و پناهندگى

 و داد، راه تعهد در نبايد را نيرنگ و كارى فريب و بازى دغل گونه هيچ پس. بدهند ادامه خود زندگى به ، امن احساس با ، آن همسايگى

 تاءكيد از پس هرگز. باشد داشته وجود آن در اختالالت كردن وارد امكان و بوده انگيز ابهام كه مكن منعقد اى گونه به را اى معامله هيچ

 كه نشود موجب هرگز امر اين ، گرفتى قرار تنگنا در الهى تعهد جهت به اگر و.  مكن كارى مغلطه بر تكيه ، معاهده متن استحكام و



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۷۱

 عذرخواهى آن از بهتر ، دارى را آن عاقبت نيكى و شدن گشوده اميد كه تنگنايى بر تو شكيبايىِ زيرا ، برآيى آن ناحق به فسخ درصدد

) 113.))( باشى هراسناك ، گرفت خواهد را تو دامن آخرت و دنيا در كه خداوندى خواست باز از و ، بيمناك ، آن بد نتيجه از كه است

 در كه دنيايى ارزش كه باشيد داشته يقين ، بپذيريم ، نماييم مى مطرح ها انسان))  معقول حيات(( براى زير در كه را قانونى نتوانيم ما اگر

 آن. بود نخواهد دهند، مى تشكيل گرايان پوچ را آن مشتريان كه اى خانه قهوه در سرگرمى ارزش اندازه به جز ، كنيم مى زندگى آن

:  است چنين قانون

 وجود ها آن ميان كه تفاوتى تنها. كنند مى غروب ، معين روزگارى شدن سپرى از پس باالخره ، باطل چه و حق چه ها، حكومت انواع

 مسير در بشريت كاروان فراراه عالى هاى  ارزش هاى مشعل كردن روشن و نصب ، حق هاى حكومت اصلى هدف كه است اين در دارد،

 راه در وسيله عنوان به حقايق همه كردن قربانى با است))  حيوانى خود(( به بخشيدن تورم ، باطل هاى حكومت هدف و است تكامل

 ساختن روشن و نصب راه در را خود هاى تالش و ها فعاليت همه تنها نه ، حق حكام كه است جهت همين به. خود هدف به وصول

 مى  مقدس هدف اين براى هم را حكومت خود تنها نه و بندند مى كار به تكامل مسير در انسانى كاروانيانِ فراراه حق هاى مشعل

. بينند مى خود هدف مسير در شهادت مرز در همواره را خود وجود بلكه خواهند،

 اين براى كه چه آن.  نيست مطرح حق حكومت براى ، آن قلمرو گسترش و زمامدارى زمان طول و مقدار كه است قانون اين مبناى بر

 و هدف ، باطل حكام كه است جهت اين از.  هاست انسان)) معقولِ حيات(( هاى ارزش اثبات و طرح دارد، اهميت حكومت نوع

 همه لذا،. ندارند خودكامگى و گرى سلطه همين براى آنان معنوى و مادى زندگى ساختن وسيله و ها انسان بر تسلط جز مقصودى

 سلطه حوزه بتوانند تا بندند مى كار به))  حيوانى طبيعى خود(( ساختن متورم بيشتر هرچه براى را خود وجودى استعدادهاى و ها سرمايه

. بيفزايند ها كامكارى ميدان در خود هاى جوالن بر اى لحظه بتوانند، اگر حتى و بدهند توسعه را خود هاى گرى

 بيعت على بن حسين از امان بى و تاءخير كمترين بدون: داد دستور نامه وسيله به بود، مدينه والى كه عتبه وليدبن به يزيد و مرد معاويه

. بگير

:  است آمده چنين نامه در

) 114.))(بگير بيعت من براى امان بى و فورا زبير بن عبداهللا و عمر بن عبداهللا و حسين از((

 اينان. ندارند سراغ گيرى تصميم و اراده و انديشه حق بشرى هيچ براى كه است همين گر سلطه طواغيت و خودمحور مستبدانِ خاصيت

 آنان زندگى بلكه دانند، مى خود خواسته و اجازه به مشروط را ها انسان ديگر اراده تنها نه كه دانند مى مطلقى اراده چنان صاحب را خود

! شناسند نمى رسميت به خود اذن بدون را

 خدا بندى چشم از حيرتم   !   عمى اين و باز گوش و باز چشم

 نامفهوم و پوچ آنان هاى خواسته برابر در ها ارزش همه كه صورتى در شوند، قائل ارزشى ها انسان حيات براى توانند مى چگونه اينان

!  است
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. گردد علنى و رسمى او، مبارزه و) السالم عليه( على بن حسين شديد مقاومت شد باعث كه هايى انگيزه و اهداف : شانزدهم بخش

 از) السالم عليه( حسين امام مبارزه و مقاومت كه كنند گمان چنين ، اسالم صدر تاريخ سطحِى مطالعه با ، ناآگاه افراد از برخى شايد

 عليه( حسين امام قيام و نهضت.  است واقع برخالف صددرصد گمان اين. شود مى آغاز او برجاى يزيد نشستن و معاويه مرگ هنگام

.  ساخت محدود يزيد گرى سلطه شروع به را آن بتوان كه است آن از دارتر ريشه) السالم

 اسالمى جامعه براى كه هايى نشيب و فراز در ، اسالم پيامبر رحلت از پس) السالم عليه( على فرزند ، حقيقت و حق راه شهيداِن سرور

 باز چشم دفعه يك حسين كه نبود طور اين. كرد مى نظاره را ها آن بودن حياتى ، احساس و هشيارى كمال با و داشت شركت آمد، پيش

 گونه هيچ ، جريان اين در و شوى)  معاويه( پدرش دست به شده ساخته طاغوت تسليم بايد تو كه خواندند او براى را يزيد نامه و كرد

!  نيست تو براى اختيارى

 مهر و خورد مى دل خون كه بود متمادى ساليان او. ديد را يزيديان و يزيد و كرد باز چشم ، اسالم گذار بنيان فرزند آن كه نبود چنان

 بخش روح برگلزار كه را خزانى و تند بادهاى و حسين خوردن دل خون عوامل از اى نمونه جا اين در چرا؟. بود  لبانش بر سكوت

:  شويم مى متذكر بود، گرفته وزيدن اسالم

 ديده بودند، آورده وجود به) السالم عليه( طالب ابى بن على  بزرگوارش پدر براى كه را سختى بسيار هاى گرفتارى خود، چشمان با او #

.  نداشت حسادت و هوسرانى و پرستى رياست جز علتى هيچ ها ناگوارى اين. بود

. بود شنيده كشيد، مى سر او اندوهگين و هيجان پر دل از كه را خود نازنين پدر سخنان او #

 در خاشاك كه حالى در ، كردم تحمل من) (115(شجا الحلق فى و ، قذى العين فى و فصبرت ؛ كه را جمله اين توانست نمى هرگز او #

. كند فراموش) بود گلويم در سخت اندوه و چشمم

 وفادار اعضاى كه يافته كمال هاى انسان بهترين از اى عده سر بر ، دست بر بران داس ، ماكياولى هاى سياست دروگر كه بود ديده او #

:  نمونه عنوان به. برد بين از و كرد درو را ها آن ، آورده تاختن بودند،) السالم عليه( على بزرگوارش پدر مكتب

 ترين انسانى از كه))  حقوق در تساوى(( مكتبِ از طرفدارى و مردم معيشت تنظيم و اصالح از حمايت علت به كه را غفارى ابوذر او -1

 امام و حسن امام( بزرگوار امام دو كه ابوذر همان. بود كرده بدرقه ، اندوهگين دلى و اشكبار چشمانى با. بود شده تبعيد است اسالم مبانى

 برادر شايستگىِ پرمحتوا، كلمه اين). ما عموى اى)) ( عماه يا: ((بودند فرموده خطاب)) عمو(( را او ، وداع موقع در))  السالم عليه( حسين

. كند مى اثبات وضوح كمال با ، دانست مى خود برادر را او اسالم پيامبر كه) السالم عليه( على با را ابوذر بودنِ
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 عظيم پيامبر ، تواريخ اتفاق به كه بود همان اسالم مرد بزرگ اين. گرفتند) السالم عليه( على از هم را ياسر عماربن كه رسيد فرا روزى -2

: بود فرموده او درباره الشاءن

 الباغيه اءلفئه تقتلك عمار يا

.))  كشت خواهند ستمكار گروهى را تو عمار، اى((

 سرنوشت درباره)  آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از كه را مذكور خبر كه هنگامى. افتاد خون و خاك به صفين هاى جنگ در عمار

 كه زد حرفى ماكياولى مكتب پيرِو آن بار اين شدند، يادآور پيروانش و معاويه به) السالم عليه( اميرالمؤمنين طرف از بود، شده ثابت عمار

:  گفت معاويه!  است واداشته شگفتى به را تاريخ ، حرف آن پوچى

!))  است آورده جنگ ميدان به را او على زيرا ، كشت على را عمار((

:   افتيم مى مولوى ياد به باز

! خدا بندى چشم از حيرتم   !   عمى اين و باز گوش و باز چشم

: فرمود) السالم عليه( اميرالمؤمنين

.)) بود آورده جنگ ميدان به را او پيامبر زيرا ، است كشته پيامبر را) السالم عليه( عبدالمطلب بن حمزه پس: بگوييد آنان به((

 ؟ كيست اشتر مالك! شنيد را اشتر مالك شدن مسموم خبر) السالم عليه( حسين امام كه رسيد فرا ديگر روزى -3

.  است بوده ملكوتى مردى و زاهد حال عين در و تاريخ سلحشوران و دالوران ترين باعظمت از اشتر مالك

 رسيده))  شناسى على(( واالى مقام به كه بود استثنايى افراد آن از مرد اين ، آوريم ياد به كه است كافى او نظير كم شخصيت در ، آرى

 وقتى. درآورد ناله به ، است تاريخ المثل ضرب او شكيبايى و تحمل كه را طالب ابى فرزند ، اش مظلومانه مرگ با كه بود مرد همين. بود

 ناله چنين قرارش بى دل اعماق از ، است پوشيده دنيا اين از چشم و شده مسموم مصر مسير در معاويه دست با بزرگ انسان آن كه شنيد

: برآورد

.  وسلم آله و عليه اهللا صلى اهللا لرسول كنت كما لى كان مالكا، اهللا رحم ؟ مالك مثل لنا اءنى و ، مالك ما و ، مالك

 رسول به من نسبت كه بود چنان ، من به او نسبت را، مالك كند رحمت خدا.  نيست ما براى مالكى مثل ديگر و!  مالكى چه ، مالك((

).))  آله و عليه اهللا صلى( خدا

 مى كه فرمانى. داد او به اميرالمؤمنين كه داشت را مصر سابقه با كشور در ، معروف فرمان اجراى شايستگى كه بود شخصيتى همان او

. بدهد ارائه برنامه كشورها، همه اصالح و مديريت براى توانست
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 كه بود داده امان ها آن به)  معاويه( كه اين با بودند، اسالمى جوامع شايستگان و وارستگان از كه او ياران و حجر شدن كشته از او -4

 خسارت اين سازانِ سبب كه اين و ، طرف يك از يافته كمال هاى انسان اين مرگ از ناشى عميق اندوه و ناگوارى ، كشت نخواهد را آنان

) السالم عليه( حسين مثل شخصيتى براى ديگر، طرف از! كردند مى تلقى زمامدارى هنر و نبوغ يك را ها آن ، جبران قابل غير هاى

. بود آور شكنجه بسيار

 او درباره حضرت آن حتى و بود)  آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر محبوب ، روحى عظمت نظر از كه مردى بزرگ ، قرنى اويس -5

: بود فرمود

) 116( اليمن قبل من الرحمن نفس الءشم انى

.))  كنم مى استشمام يمن طرف از رحمانى نفس من((

 يمنى در منى بى چو منى پيش گر     منى پيش منى با چو يمنى در گر

 منى تو يا تواءم من كه عجبم در خود     يمنى نگار اى چنانم تو با من

 بلكه و ها ده ، سان بدين. شد پيروانش و معاويه پرستى رياست و هوسرانى و هوى قربانى ، صفين هاى جنگ در يافته كمال انسان اين

 بن حسين. افتادند خون و خاك به بودند، تكاپو در) السالم عليه( على وجود شمع اطراف وار پروانه كه حقيقت و حق راه سالك صدها

. بود دريافته را ها آن شكنجه و زجر و چشيده را ها ناگوارى اين همه) السالم عليه( على

 طرف از) السالم عليه( مجتبى حسن امام برادرش به كه بود هايى تعدى و ها محنت ها، ظلم شاهد) السالم عليه( حسين امام -6

. بود فراوان و متنوع بسيار رسيد، مى بزرگوار اين به كه مصايبى هاى سختى. شد مى وارد متجاوز دنياپرستانِ

 لذا،. بودند ناتوان آنها درك از معمولى مردم كه ها كارى فريب و ها مهارت از انواعى با اسالمى هاى ارزش و قوانين شدن پايمال -7

 حيله و مكر و بسازد روشن را امر حقيقت دادند، مى تشكيل را اكثريت كه معمولى مردم آن براى توانست نمى) السالم عليه( حسين امام

 حسن امام شد موجب كه بود علت همان اين. كند اقدام معاويه عليه قيام به ، نتيجه در و نمايد تفهيم آنان به را بازان دغل هاى پردازى

. دهد ترجيح او با مبارزه بر را معاويه با جنگ متاركه) السالم عليه( مجتبى

 ، كردن تلقى خود اختيار بى بردگان را مردم و ها، خودكامگى راه در آنان شرف و حيثيت فداكردن و ها انسان كرامت و حرمت نقض -8

 هم من و! اختيارند بى حيواناتى عده يك ، مردم: (( نابخردانه محاسبه اين با.  آنان قانونى هاى خواسته و نظر و راءى به ندادن ارزش و

!))  دهم مى انجام ، بخواهم آنان درباره هركار

.  انسانيت از نه و ماند مى چيزى انسان از نه ، محاسبه اين با ، آرى

:  است فرموده و داده قرار اسالم اساسى اركان از را مشورت ، مطلق داناى خداوند ، قرآن كننده نازل كه صورتى در

) 117(االءمر فى شاورهم و
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.))  كن مشورت خود ياران با پيامبر، اى((

) 118( بينهم شورى اءمرهم و

.)) بگيرد انجام مشورت با خود، ميان در مسلمانان ون شؤ و((

. دارد قرار مردم پاك درون در آن هاى شاخه كه برومند است درختى ، حقيقت

 بهره آورد، مى بر سر پاك هاى انسان هاى دل و عقول در كه ها شاخه آن هاى ميوه از كه است وجدان و عقل جاودانى دستور يك اين

: دستور همين از است ديگرى عبارت)) كنيد مشورت(( جمله. برداريد

.)) شويد برخوردار مردم هاى دل و عقول هاى ميوه از((

 

 جامعه مديريت و توجيه در رهبر الهِى تقواى نقش : هفدهم بخش

 عليه( حسين امام قيام علت ببينيم سپس ، بشنويم) السالم عليه( اميرالمؤمنين زبان از زمامدار، صفات در را اسالم جاودانه منطق بياييد

: فرمايد مى چنين بزرگان بزرگ آن.  است بوده چه) السالم

 من بد ال فرائض و اءدائها، من اءفرغ لم حقوق فى}  البقيه{ التقيه من اليكم و سبحانه اهللا الى نفسى خراجى ال ثناء بجميل على تثنوا فال

 بى تظنوا ال و ، بالمصانعه تخالطونى ال و ، البادره اءهل عند به يتحفظ بما منى تتحفظوا ال و ، الجبابره به تكلم بما تكلمونى فال. امضائها

 اءثقل بهما العمل كان ، عليه  يعرض اءن العدل اءو له يقال اءن الحق استثقل من فانه.  لنفسى اعظام التماس ال و ، لى قيل حق فى استثقاال

 اهللا يكفى اءن اال ، فعلى من ذلك آمن ال و ء، اءخطى اءن بفوق نفسى فى لست فانى ، بعدل مشوره اءو ، بحق مقاله عن تكفوا فال.  عليه

 كنا مما واءخرجنا اءنفسنا، من نملك ال ما منا يملك ؛ غيره رب ال لرب مملوكون عبيد اءنتم و اءنا فانما.  منى به اءملك هو ما نفسى من

) 119( العمى بعد البصيره واءعطانا ، بالهدى الضالله بعد فاءبدلنا ، عليه صلحنا ما الى فيه

 به آن كردن رهسپار و تمايالت چنگال از شخصيت ساختن آزاد. ننماييد خوشايند سپاس ، دهم مى انجام كه اى وظيفه مقابل در مرا((

 تكليف مقتضاى به كه كنم نمى كارى اين جز من. ندارد سپاسگزارى} هستيد خداوندى مشيت گاه جلوه كه{ شما سوى به و خدا سوى

 ضرورى و واجب وظايف و كنم مى ادا ، ام نشده فارغ آوردنش جاى به از كه را شما اجتماعىِ و فردى حيات حقوق ، ام الهى  -انسانى

 و تسليم از من برابر در. نباشد روزگار جباران با وگو گفت همانند ، من با وگويتان گفت.  دهم مى انجام ، كنم اجرا بايستى كه را

 هنگامى مبريد گمان. نكنيد آميزش من با ظاهرسازى و ساختگى قيافه با. بپرهيزيد داريد، پرخاشگر اقوياى مقابل در كه دارى خويشتن

 سخن شنيدن كه كسى زيرا داد، خواهم قرار باالتر حق آن از را خودم يا كرد، خواهد سنگينى من بر شود، مى گفته من به حق سخن كه

 براى مشورت و حق گفتن از ، من برابر در. بود خواهد تر سنگين او براى عدالت و حق به عمل كند، سنگينى او بر عدالت ارائه يا ، حق

 خطا فوق شخصيتى داراى من نكند، كفايتم است من به من از تر مالك كه خداوندى عنايت اگر. نكنيد خوددارى عدالت به بخشيدن تحقق
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 كه ما نفوس مطلِق مالك اوست. ندارد وجود خداوندى او جز كه هستيم پروردگار آن مملوك بندگان شما و من كه است قطعى.  نيستم

 و هدايت به را ما گمراهِى داده حركت آن عالى مراتب به ، حيات پايين مراحل از را ما كه اوست.  ماست بر ما خود مالكيت از باالتر

.))  است فرموده مبدل بينايى به را ما نابينايىِ

 و غرور و كبر ، آن جاى به و بيند مى را منطق اين نابودى بود، فوق اسالمى منطق يافته تبلور كه) السالم عليه( حسين امام كه هنگامى آيا

 سال سه كارنامه كه  -كند مى مشاهده را يزيد دست به اسالمى جوامع زندگى سپردنِ و جاهالنه هاى تعصب و پرستى نژاد و استبداد

 ، داشت شديدى اهميت او كارگزاراِن براى كه بود اى حادثه معاويه مرگ ؟!نكند حركت اسالم دادن نجات براى  -ديديم را او گرى سلطه

 به) زبير بن عبداهللا و عمر بن عبداهللا و) السالم عليه( حسين نمودن تسليم( بيعت گرفتن بود، سنگين و مهم بسيار وليد براى كه چه آن ولى

 كه را اى نامه وليد آمد، وليد نزد مروان كه وقتى. كند مالقات او با كه فرستاد حكم بن مروان دنبال به را كسى عتبه وليدبن لذا،. بود يزيد

 درباره را مروان نظر سپس و خواند مروان براى بود، آن در مذكور شخصيت سه از بيعت گرفتن براى يزيد دستور و معاويه مرگ خبر

 بيعت يزيد براى آنان از و كنى احضار را شخصيت سه آن) فورا( ساعت همين كه است اين من نظر:  گفت مروان.  خواست يزيد دستور

 به يك هر شوند، مطلع معاويه مرگ از اگر زيرا!  بزن را آنان گردن بفهمند، را معاويه مرگ خبر كه آن از پيش كردند، امتناع اگر و بگيرى

. كرد خواهند قيام زمامدارى آوردن دست به براى و رفته طرفى

 در افراط سازد، مى منحرف))  معقول حيات(( مسير از را آدمى زندگِى ، محبت در افراط كه گونه همان كه است شده ثابت اصل يك اين

. كند مى حكايت او روانِى و مغزى اختالل از ، هم خصومت

 نموده ثبت را شديد خصومت اين ، تاريخى و حديثى منابع.  داشت جاهليت از هايى ريشه ، اسالم پيامبر پاك دودمان با مروان عداوت

.  است

 بى كمال با و سازد مى آشكار را خود انسانى ضد ماهيت كرد؟ بايد چه يزيد دستور به راجع اكنون بود پرسيده كه وليد پاسخ در مروان

 بى بلكه نمايد، مى مطرح اسالم با را خود ضديت تنها نه ، پاسخ اين با و! دهد مى) السالم عليه( على بن حسين كشتن به راءى ، پروايى

 كيست على بن حسين!  بكش را) السالم عليه( على بن حسين. رساند مى خود درجه ترين پست به را انسانى هاى ارزش همه به اعتنايى

 و عدالت و حق حكومت اقامه براى فرد ترين شايسته ، آگاه نظراِن صاحب همه اتفاق به او)).  السالم عليها( فاطمه( پيغمبر دختر پسر ؟

 خطرناك بلكه نبود، ها انسان از فرد يك بردن بين از ، سياسى عمل يك نام به او كشتن. بود سازى انسان براى سرمايه ترين عالى داراى

 ديدگاه از فرد يك احياى به حكم گاهى كه گونه همان زيرا بود، آدميان هاى جان حقوق كردن نابود و انسانيت تاريخ با بازى ترين

 ، چنان هم باشد، نداشته آن اهميت از اطالعى مزبور حكم كننده صادر اگرچه ، هاست انسان همه احياى به حكم ، بزرگ هاى ارزش

 كه صورتى در البته نداند، يا بداند را تساوى اين ، كننده حكم خواه ، هاست انسان همه كردن نابود به حكم فرد، يك كشتن به حكم گاهى

. گردد مى منتفى يا تر سبك وليت مسؤ بار نباشد، مقصر جهل آن در و نداند حكم كننده صادر

 نمى را الهى شخصيت اين ، است كرده صادر) السالم عليه( حسين كشتن براى كه حكمى آن با مروان مانند شخصى گفت توان مى آيا

 و) السالم عليه( حسين امام شخصيت از اطالع قابليت با و اسالمى جامعه در كه اين با مروان كه بود شده باعث عواملى چه ؟ شناخت
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 جان مزاحم شهرت داراى}  كه را يزيد{ دومى و عظمت در كننده خيره جلوه داراى اولى كه را فرد دو اين كرد، مى زندگى نابكار يزيد

 شود مى ناميده تاريخ كه مهم پديده اين اعتبار از ، تاريخ در مسائل گونه اين ماندن تاريك كه رود مى آن بيم نشناسد؟ بود، پاك هاى

. بكاهد

 براى آنان از تا فرستاد) زبير بن عبداهللا و عمر بن عبداهللا و) السالم عليه( حسين( شخصيت سه آن احضار براى را شخصى ، عيبه وليدبن

. بگيرد بيعت يزيد

 و گرفت مسجد در را زبير فرزند و) السالم عليه( حسين امام سراغ بود، جوانى مرد و عثمان عمروبن بن عبداهللا نامش كه وليد فرستاده

. نبود وليد نزد در مردم حضور معمولِى زمان ، هنگام آن. بودند نشسته كه ديد را آنان

.  رويم مى وليد نزد به خود ما برگرد، تو: گفتند شخصيت دو آن.  است كرده احضار را شما امير:  گفت و رساند را او پيام وليد فرستاده

 احضار ، نيست جلوس موقع كه ساعت اين در را ما اى انگيزه چه به وليد ؟ چيست شما نظر: پرسيد) السالم عليه( حسين امام از زبير ابن

 در خبر كه آن از پيش خواهد مى وليد و است مرده)  معاويه( كار طغيان مرد آن كنم مى گمان: فرمود) السالم عليه( حسين ؟ است كرده

) السالم عليه( حسين امام از گاه آن) 120.( كنم نمى گمان اين جز هم من:  گفت زبير بن عبداهللا. بگيرد بيعت ما از شود، منتشر مردم ميان

 و نشانم مى وليد جايگاه پيرامون را آنان و كنم مى جمع را دودمانم از جوانانى اكنون هم من: فرمود بزرگوار آن كنيد؟ مى چه شما: پرسيد

 و آمادگى بدون من: فرمود حضرت.  شوى وارد او بر اگر ، ترسم مى تو براى وليد توطئه از من:  گفت عبداهللا.  شوم مى وارد سپس

) 121.( شوم نمى وارد ، خودم از دفاع بر توانايى

 

 جان از جدى دفاع قانون : هجدهم بخش

 خوبى به حيات از دفاع براى آمادگى لزوم ، عتبه وليدبن مقابل در خود از دفاع توانايى و آمادگى براى) السالم عليه( حسين امام اقدام از

 ناآگاهان از برخى كه اين. بود كرده تلقى جدى قانون را مهلكه به ورود عدم و جان از دفاع) السالم عليه( على فرزند كه شود، مى روشن

 و كرد، مى مقاومت بود برخوردار اشكالش همه با قدرت از كه يزيد برابر در) السالم عليه( حسين امام بايست نمى: اند كرده گمان

: گويد مى و شده مرتكب هم خلدون ابن كه واضح است غلطى بود، اشتباه دوران طاغوت با او مبارزه و ايستادگى

 داراى كه كسى براى مخصوصا ، است واجب و متعين بودنش فاسق جهت به} او با مبارزه و{ يزيد بر خروج كه كرد احساس حسين((

 توانايى و}  زمامدارى براى{ شايستگى نظر از وى گمان و. ديد مى را قدرت و شايستگى اين خود، درباره او و باشد قيام براى توانايى

 نيروى با تواند مى كرد مى تصور كه نبود چنان خود، قدرت درباره وى گمان ولى كرد، مى گمان كه بود آن از بيش و بود صحيح خود

) 122.))(شود پيروز قيامش در خويش نظامى
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 به وليد نزد به) السالم عليه( حسين امام رفتن داستانِ در صريح كامال جمله همين از ، است كرده ابراز كه اى نظريه در خلدون ابن اشتباه

: بدهيم قرار دقت مورد را جمله قاطعيت ديگر بار. داد قرار بردارى بهره مورد ، حيات جدىِ قانون عنوان به امام كه شود مى روشن خوبى

.))  باشم توانا خود از دفاع بر كه اين مگر ، شوم نمى وارد وليد بر من((

 و جو كمال فطرت و سليم عقل ديدگاه از را قدرت معناى نتوانست تفكر، قدرت و اطالعات همه آن با خلدون ابن كه است تاءسف جاى

! بفهمد درست اسالمى منابع

))  معقول حيات(( عرصه در ها انسان نجات راه در شهادت به دادن تن كه اسالمى منابع و جو كمال فطرت و سليم عقل ديدگاه از قدرت

.  است بوده حد ترين عالى در) السالم عليه( على بن حسين در ، است آن مصاديق ترين عالى از

 خداوندى پيشگاه در ها، اين همه از باالتر و دفاع بى هاى جان برابر در و انسانيت تاريخ عرصه در را خود ، قدرتى چنين داشتن با او

. ديد مى ول مسؤ شديدا

 آمادگى اعالى حد با ها ارزش احياى براى)) السالم عليه( على بن حسين( شهادت پرچمدار كه ، عتبه وليدبن نزد به رفتن ميان تفاوت

.  است زياد بسيار ناچيز، طبيعىِ قدرت با ،) معاويه يزيدبن( زمان طاغوت با رويارويى براى جدى قيام و كرد، حركت حيات از دفاع براى

 زيرا باشد، داشته را آن بزرگوار آن بايست مى كه بود طبيعى وسايل جهات از آمادگى همان) وليد نزد به رفتن( نخستين حادثه در قدرت

 رها براى اى نتيجه و اثر كمترين بود، مختلف بسيار توجيهات و تفسيرها قابل كه خانه يك ديوار چهار ميان در مخفيانه شدن كشته

 مورد در مردم كردن آگاه با ، رسمى قيام و نهضت كه صورتى در.  نداشت دربر يزيد براى وار برده زندگى از روز آن جوامع مردم ساختن

 از كه گوناگون حوادث آن با ،)يزيد( خودخواه اى خودكامه وسيله به ، معنوى و مادى وخامت به ها آن حيات شدن دچار و شدن مبتال

 خداوند كه بود قدرتى و وسيله ترين بزرگ ، داشت ادامه مدينه به) السالم عليه( حسين بيت اهل مراجعت تا و شد شروع مدينه از حركت

 به سطحى بسيار ديد با كه كسانى براى معنى اين به قدرت كه است بديهى. بود فرموده عنايت) السالم عليه( حسين امام به زمان آن در

:  كه بود حيات از جدى دفاع اصل همين مبناى بر.  نيست فهم قابل نگرند، مى عجز و قدرت

 خواسته مرا ساعت اين در وليد: فرمود و كرد مجهز سالح با را ها آن و نمود جمع را يارانش و دودمان از جماعتى) السالم عليه( حسين((

 نزديك شما ، شدم وارد وليد بر من كه وقتى.  نيست اطمينان مورد او و نپذيرم را آن من كه كند تكليف چيزى به مرا است ممكن و است

) 123.))(كنيد دفاع من از و شويد وارد شد، بلند صدايم اگر و باشيد در

 و باشد مادى دنياى همه مالك آدمى اگر.  است فرموده عنايت ها انسان به خود، ربانى فيض با خداوند كه حيات اصلِى منطق است اين

. را مادى دنياى مفهوم نه و است شناخته را حيات معناى نه نكند، صرف را ها آن ، حيات مانده باقى لحظه يك از دفاع براى

. داد حضرت آن به را معاويه مرگ خبر وليد. بود وليد نزد مروان. شد وارد وليد بر) السالم عليه( حسين امام((

 ، داشت بر در را حسين از گرفتن بيعت دستور كه را يزيد نامه وليد گاه آن. خواند را راجعون انااليه و اناهللا اهللا الى رجوع آيه حضرت

 تصديق وليد.  كنى قناعت كنم بيعت پنهانى يزيد با من كه اين به تو كنم نمى گمان: فرمود) السالم عليه( حسين. خواند حضرت آن براى
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 ما نزد مردم جمعيت با تا برگرد خدا نام به:  گفت وليد.  نمايى مشخص را خود نظر و برسى گاه صبح به  پس: فرمود حضرت. كرد

 توانايى هرگز شود، جدا تو از و نكند بيعت ساعت اين در حسين اگر خدا، به سوگند:  گفت وليد به مروان موقع اين در.  يابى حضور

 تا كن حبس را حسين يا. بيفتند خون و خاك به فراوانى هاى كشته او و شما ميان كه آن مگر ، داشت نخواهى شخصيتى چنين بر تسلط

) 124!))( بزن را او گردن يا رود، بيرون تو سلطه از نتواند

 كه دارد دربر مهم بسيار معنايى ،)) نمايى مشخص را خود نظر و برسى گاه صبح به پس(( كه وليد به) السالم عليه( حسين امام سخن اين

 و ابديت آغاز در خداوند پيشگاه در ايستادن ، وجدان حاكميت ، تاريخ داورى ، وليت مسؤ پيرامون تفكر راه بودن باز به كند مى اشاره

 كار در توانى مى تو.  گذرانى مى و كنى مى مشاهده را خود عمر لحظات ترين حساس ، ساعت چند اين در وليد، اى يعنى.  ذلك غيز

 جالدان رديف در كه كنى انتخاب را نظرى توانى مى و شود تمام آنان سعادت به مسلمين جوامع سرنوشت در كه بگيرى تصميمى خود

 در.  بينديش نهايى تصميم تا شبت و روز باقيمانده در و برو.  شوى محسوب تاريخ در جور و ظلم هاى پايه كنندگان محكم و آشام خون

 راه سر در تو هم و من هم امروز. خدا و تويى ، همه از باالتر و كار به اقدام نتايج و آيندگان قضاوت و انسانى اصول و تويى ، انديشه اين

 محصول تو، ابدِى شقاوت و سعادت ، نيست شدنى تكرار ها ساعت اين.  بينديش و برو وليد، اى.  داريم قرار خود اصلى سرنوشت

 كرد خواهيم نظاره تاريخ بزرگ نمايشگاه در را خود چهره دو، هر كه است قطعى و رفتم من.  است محدود هاى ساعت اين در تو انديشه

. ديد خواهيم را يكديگر الهى عدل پيشگاه در كار پايان در سپس و

 نام به( را مقدس خطاب اين وليد اگر زيرا نمود، مى منظور هم را خود ، خطاب اين در وليد كاش اى)). برگرد خدا نام به: (( گفت وليد

 زيبا بسيار اثرى شايد ، باش خويشتن روياروى امشب خدا نام به وليد،:  گفت مى هم خويشتن به اگر يعنى ، داشت نيز خويشتن با) خدا

. آورد مى وجود به خود سرنوشت در را نتيجه ترين سازنده و

 بدون كه بود برخوردار وجدانى روشنگرِ بارقه يك از لحظات آن در ، داشت) السالم عليه( حسين ملكوتى چهره با كه ديدارى در وليد

 ديگر بار مروان ، رفت بيرون حضرت آن كه وقتى. ننمود مجبور را او و برداشت) السالم عليه( حسين از دست ، اهانت و تحقير كمترين

 ، امتناع صورت در و ، نگرفتى بيعت او از و كردى نافرمانى من پيشنهاد به نسبت تو:  گفت وليد به و ساخت  فاش را خود درونى خباثت

: گويد مى مروان پاسخ در وليد...  كنى پيدا او بر سلطه كه است محال ديگر ، نگرفتى او كشتن به تصميم

 من ، كنم نمى بيعت يزيد با من: گويد مى او كه اين براى ، بكشم را حسين كه بدهند من به را دنيا مال و ملك همه اگر خدا، به سوگند((

 سبك قطعا ، قيامت روز در باشد، آلوده حسين خون به دستش كه كسى اعمالى ميزان خدا، به سوگند و شوم نمى مرتكب را جنايتى چنين

) 125.))(بود خواهد

 مقدار اين وليد زيرا بود، دار ريشه تاحدودى بود، كرده روشن را وليد درون كه وجدانى روشنگرِ بارقه آن كه دهد مى نشان جمالت اين

) 126.(داد مروان به عالى پاسخى چنين كه بود قائل ارزش) السالم عليه( حسين عظمت درباره خود معرفت براى

.  گفتى حقيقت:  گفت مروان
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) 127.(بود نپسنديده را وليد نظر مروان زيرا بود، واقع خالف يك اين ولى ، گفت سخنى چنين نابكار آن

: رود مى مهم احتمال دو كرد، قلمداد حقيقت عنوان به را وليد سخن مروان كه ظاهرى تصديق اين در

:  است گفته ، نموده  منعكس معروفش اشعار در را آن كه يزيد عقيده مبناى بر مروان كه اين يكى

) 128( نزل وحى ال و جاء خبر     فال بالملك هاشم لعبت

 رها تو دست از حسين باالخره دار، خوش دل عقيده اين به تو كه است كرده مسخره را او ، مردم از بعضى اصطالح به و گفته طنز وليد به

. شد خواهد ريخته فراوان هاى خون او، بر مجدد سلطه براى و شده

 بسيار: ((بگويد خواسته و داده قرار سخريه مورد را وليد معمولى طور به و يزيد، عقيده به توجه بدون مروان كه است اين دوم احتمال

!)) ديد خواهيم بعدا ، خوب

:  است نموده نقل چنين آشوب شهر ابن از را مزبور جريان ، عليه اهللا رحمة قمى محدث

 يزيد با من: فرمود حضرت آن خواند، حضرت آن براى را يزيد نامه او و آمد، عتبه وليدبن نزد) السالم عليه( حسين امام كه هنگامى((

: فرمود) السالم عليه( حسين.  كن بيعت!  اميرالمؤمنين با:  گفت مروان.  كنم نمى بيعت

 حسين كه آن از پيش جالدت بده دستور:  گفت وليد به و كشيد شمشير مروان ؟ است كرده امير مؤمنان بر را يزيد كسى چه.  گفتى دروغ

 حسين دودمان از مرد نوزده ، موقع اين در. شد بلند وليد خانه در فرياد.  من گردن به او خون و بزند را گردنش شود، خارج ات خانه از

 را مروان و كرد بركنار كار از را وليد. رسيد يزيد به خبر و آمد بيرون خانه از ها آن با حسين و شدند وليد خانه وارد كشيده خنجرهاى با

) 129.))(گردانيد مدينه والى او جاى به

.  ساخت بركنار ، داشت عهده به كه آورى شرم كار از را او ،)السالم عليه( حسين با رويارويى در عتبه وليدبن نرمش ، حال هر به

 رخ به اميرالمؤمنين منصب با را او و گذرد مى حد از ، فاسق يزيد از او چاپلوسى و تملق و مروان خباثت انگيز، شگفت جريان اين در

 يزيد ناشايستگىِ ؟ هاست آن امير يزيد كه مؤمنين آن كدامند امير؟ كدام!  است اميرالمؤمنين يزيد! كشد مى)  السالم عليه( حسين امام

!  چشمى نور اين براى مردم از نتوانست نيز مرگبار تهديدهاى و شمشير با معاويه حتى كه بود روشن قدرى به مسلمين زمامدارى براى

. بگيرد بيعت

 ديگران و هدف من(( مسير در الهى و انسانى ارزشهاى و اصول همه كردن قربانى و توجيه معناى به سياست كه هنگام آن در ، آرى

! شود مى خوانده اميرالمؤمنين هم يزيد گيرد، مى قرار))  وسيله

 هاى انسان كه است شده باعث و كرده تيز را تاريخ آشاِم خون جالداِن شمشيرهاى كه است بار وقاحت هاى چاپلوسى و ها تملق اين

. بخوانند شرم احساس بدون ، است بشرى نامه خون همان كه را تاريخ از ورق چند نتوانند ، ناب وجدان داراى و دل پاك
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 منتشر اخبار و آمد مى بيرون منزل از نمود، امتناع يزيد با بيعت از عتبه وليدبن خانه در كه روز آن فرداى از) السالم عليه( حسين امام((

 آن.  برسى صحيح مقصد به تا كن اطاعت من از ، هستم تو خيرخواه من عبداهللا ابا اى گفت و ديد را حضرت آن مروان. شنيد مى را شده

 خير و صالح زيرا ، كنم مى پيشنهاد تو به را يزيد با بيعت من:  گفت مروان.  بشنوم را آن تا بگو ؟ نصيحت آن چيست: فرمود حضرت

!  است يزيد با بيعت در تو آخرت و دنيا

: فرمود) السالم عليه( حسين امام

:  يقول)  آله و عليه اهللا صلى( اهللا رسول جدى سمعت لقد و يزيد مثل براع االمه اذابليت السالم االسالم على و راجعون انااليه و اناهللا

) 130( سفيان ابى آل على محرمه الخالفه

 از من.  است گشته مبتال يزيد مانند چوپانى به امت زيرا باد، اسالم با وداع آخرين.  گرديم مى باز خدا سوى به و خداييم آِن از همه ما((

.))  است حرام سفيان ابى فرزندان براى خالفت: فرمود مى كه ام شنيده)  آله و عليه اهللا صلى( اهللا رسول جدم

 با بيعت در تو آخرت و دنيا خير و صالح: گويد مى) السالم عليه( حسين امام به كه شناخت نمى را يزيد ، مروان كه بدهيم احتمال اگر

 با خواست مى وقتى كه بود روشن قدرى به معاويه پدرش زمان از يزيد شخصيت چگونگى زيرا ، ايم رفته خطا به قطعا ، است يزيد

 براى را او شايستگىِ و كرد تمجيد و تحسين را يزيد كند، تثبيت او براى را سلطنت ، مسلمين بزرگان از مجمعى در شمشير، به تهديد

 كه كنى مى صحبت كسى درباره گويى ؟ چيست مقصودت ، معاويه اى: ((فرمود) السالم عليه( حسين امام. نمود گوشزد خودش جانشينىِ

 كه اين اضافه به...))  است كرده آفتابى ها آن با را خويشتن او كه بگو مطالبى فرزندت درباره تو ، نيست شده شناخته مردم ميان در

! باشد نشناخته را يزيد نداشت امكان ، حال اين با بود، يزيد به اشخاص ترين نزديك از ، خويشاوندى نظر از مروان

!  است يزيد با بيعت در تو آخرت و دنيا خير و صالح:  گفت مروان

 و كرامت و شرف بدون شهوت و خشم و خواب و خور و تنفس صباحى چند از است عبارت كه زندگى آن!  دنيوى زندگِى كدامين

 است مرگى بلكه ، نيست زندگى مستبد، و ستمگر ، خودخواه خودكامه نفر چند يا يك حيوانِى هاى خواسته به تسليم با ، انسانى حيثيت

 و آگاه شخصيت براى زندگى چنين. تر پوچ اى آينده و پوچ اى گذشته ميان در نكبت و ماللت از پر و هدف بى زندگى شكنجه با

. باشد داشته خيرى و صالح تا نيست زندگى ، الهى وجدان داراى و خردمند

 و خير دهد، نمى آن به زندگانى در اهميتى كمترين كه كسى به يا ، آن منكر به شدن تسليم كه چيست اخروى زندگى و است كدام آخرت

!  باشد؟ آن براى صالحى

! خدا بندى چشم از حيرتم     عمى اين و باز گوش و باز چشم

 كه ام شنيده)  آله و عليه اهللا صلى( خدا رسول جدم از من: فرمود كه) السالم عليه( حسين امام سخن مقابل در مروان كه اين در كنيد دقت

 سخن اين يا ، است نگفته چيزى چنين)  آله و عليه اهللا صلى( خدا رسول:  نگفت))  است حرام ابوسفيان فرزندان بر خالفت: ((فرمود مى

.  رفت و شد جدا)  السالم عليه( حسين از عصبانيت با مروان بلكه ؟ است شنيده هم ديگر كسى را
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 وليد فرستادگان به حضرت آن. فرستاد يزيد با بيعت جهت) السالم عليه( حسين امام احضار براى را مردانى وليد. رسيد روز آن غروب

. ننمودند اصرارى و كردند خوددارى عملى اقدام از شب آن ، آنان.  ببينيم هم ما ببينيد، هم شما ، برسانيم بامداد به را خود: فرمود

 و برادران و فرزندان با و شد خارج مدينه از بود، مانده رجب ماه از روز دو و يكشنبه شب كه شب همان در) السالم عليه( حسين امام

 تصميم از حنفيه محمدبن كه هنگامى. كرد حركت مكه سوى به ، حنفيه محمدبن جز به ، خاندانش افراد ترين عمده با و برادرزادگان

 ترين محبوب تو: كرد  عرض رود، مى كجا به برادرش كه دانست نمى كه حالى در شد، مطلع مدينه از خروج به) السالم عليه( حسين

 ، ام ننموده ذخيره نصيحت و خيرخواهى چنين ، مخلوقات از يك هيچ براى تو جز به من و.  هستى من براى مخلوقات عزيزترين و مردم

 را خود فرستادگان سپس ، باش دور شهرها از بتوانى تا و كن امتناع يزيد با بيعت از:  باشى مى نصيحت و خيرانديشى چنين شايسته تو و

 سپاسگزار را خدا كردند، بيعت تو با مردم اگر.  كن دعوت خود يارىِ به}  عدالت و حق اقامه براى{ را آنان و بفرست مردم سوى به

 فضيلت و فرزانگى و كاهد نمى تو عقل و دين از جهت اين از خداوند گرفتند، را او دور و خواستند را ديگر كسى مردم اگر و شد خواهى

 و باشند تو مخالف ديگر گروهى و موافق گروهى بيفتد، اختالف مردم ميان و شوى شهرى وارد اگر ترسم مى من. رود نمى بين از هم تو

 از آنان خوارترين و خون جهت از آنان ترين ضايع مادر، و پدر و شخصيت جهت از امت اين فرد بهترين ، نتيجه در و بيفتد راه كشتار

. باشد دودمان جهت

.  آى فرود مكه در نخست گفت محمد ؟ بروم كجا پس ، برادرم: فرمود حنفيه محمدبن به) السالم عليه( حسين امام

 تو براى يمن اگر.  كن حركت يمن سوى به نبود، سازگار تو براى اگر و است مطلوب تو براى اين بود، امن خانه تو براى شهر آن اگر

 كوهى هاى پناهگاه و ريگزار هاى بيابان به رو صورت اين در نبود، ايمنى جاى تو براى هم يمن اگر و است همين مقصود بود، امن خانه

 نظر و راءى با انتظارها، و حركات اين نتيجه در. انجامد مى كجا به مردم وضع ببينى تا باش حركت در ديگر شهرى به شهرى از و بگذار

. شد خواهى روياروى حادثه با صحيح

) 131.(باشد صحيح تو راءى اميدوارم و آوردى جاى به محبت و نمودى خيرخواهى ، برادرم: فرمود) السالم عليه( حسين امام

: فرمود حنفيه محمدبن سخن از پس) السالم عليه( حسين امام كه است كرده اضافه را جمله اين مجلسى مرحوم

) 132.))(كرد نخواهم بيعت يزيد با ، نكنم پيدا هم منزلگاهى و پناهگاهى هيچ اگر خدا، به سوگند ، برادرم((

:  دهيم مى قرار بررسى مورد را وگو گفت اين در مهم بسيار مطلب چند ، اينك

. نفرمود مجبور داشت پيش در كه حركتى براى را كس هيچ بلكه ، حنفيه محمدبن تنها نه) السالم عليه( حسين امام  -يكم مطلب

 به متصل هاى حلقه مانند كه انسان يك خاندان افراد ترين عمده و برادرزادگان و برادران و فرزندان كه حقيقت اين شايد ما، روزگارِ در

 كه است طبيعى پديده يك اين. نباشد تصور قابل مردم براى دهد، مى تشكيل را او طبيعىِ شخصيت عناصر و هستند، او وجود حلقه

 با آنان وجود معقولِ طبيعىِ ارتباط اولى اصل به آدميان بازگرداندن براى هم اى چاره هيچ و است آورده پيش حيات ضد ماشينىِ زندگى

 ديگر، بار و شوند بيدار گرى سلطه و پرستى ثروت سنگين خواب از امروز، آورِى فن گردانندگان كه اين مگر. شود نمى مشاهده يكديگر
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 علت بى. برگردانند  خودش به را او هويت و دهند قرار توجه مورد دارد، كه هايى ارزش و روح و شخصيت و روان و جان با را انسان

 از(( بيمارىِ كه)) يكديگر از ها انسان بيگانگى دوران(( ، كنيم مى زندگى آن در ما كه را دورانى ، شناسى جامعه نظران صاحب كه نيست

 هر دارد، وجود ها انسان از اى مجموعه ميان كه معقول و طبيعى ارتباط در. اند كرده نامگذارى ، است داده نتيجه را))  بيگانگى خود

 امام از تر عظمت با شخصيتى چه و شود مى شديدتر مزبور ارتباط جوشش باشد، تر عظمت با مجموعه آن از فردى شخصيت اندازه

 شهادت از پس را خود زندگى ، وى خاندان برجسته افراد ديگر و برادرزادگان و برادران مانند دودمانش افراد كه) السالم عليه( حسين

) السالم عليه( حسين امام نزديك خويشاوندان تنها نه كه دهد مى نشان وضوح به دوران آن تاريخ. كردند مى تلقى ابدى ننگ او، مظلومانه

 مانند شدند، مى ناميده توابين كه زمان آن برجسته هاى شخصيت از گروهى بلكه دانستند، مى ابدى ننگ را او شهادت از پس زندگى

 بن عبداهللا و} )السالم عليه( طالب ابى بن على اصحاب از{ فزارى نجبه بن مسيب و} بود پيامبر صحابه از كه{ خزاعى صرَد بن سليمان

 را آنان) السالم عليه( حسين امام نكردنِ يارى از كه عارى و ننگ شستن براى بجلى شداد بن رفاعه و تميمى وال بن عبداهللا و ازدى سعيد

. رفتند شدن كشته استقبال به و كردند جدى قيام جان پاى تا برد، فرو خود در

:  گفت توابين جمع به خطاب كه است آمده چنين صرد بن سليمان سخنان در

 نفس( خودتان و كنيد توبه خدا سوى به كرديد، ظلم خويشتن به پرستى گوساله شما:  گفت چنين پيامبرشان كه باشيد اسرائيل بنى مانند((

) 133( انفسكم اقتلوا و بارئكم الى فتوبوا. بكشيد را)  تان

:  گفت نفيل خالدبن

) 134.))( كشتم مى را خود دهد، مى نجات گناهم از مرا خودكشى دانستم مى اگر خدا، به سوگند((

 كامال آنان براى نينوا حادثه اگر ) -السالم عليه( حسين امام از دفاع و حمايت براى جدى خروش و جوش و شديد عالقه اين به توجه با

. شتافتند مى حضرت آن يارى به و كردند مى حركت اجبار احساس بدون آنان همه قطعا  -بود روشن

 گرفته صورت اختيار كمال با ، حقيقت و حق راه شهيد آن دودمان افراد مهمترين و برادرزادگان و برادران و فرزندان حركت ، بنابراين

 آن خود ولى بود، شده حركت آماده) السالم عليه( حسين برادران ديگر مانند هم حنفيه محمدبن كه رود مى احتمال اين البته.  است

 كه نامه اين از نكرد، مجبور را كسى هيچ) السالم عليه( حسين امام كه حقيقت اين.  بمان مدينه در تو كه باشد داده دستور شايد حضرت

. شود مى روشن ، است فرموده نقل حضرت آن از) السالم عليه( صادق امام

 همراهى عدم و مدينه از) السالم عليه( حسين امام خروج از صحبت) السالم عليه( صادق امام خدمت در: گويد مى حمران بن حمزه

 چنين آن در و خواست كاغذى ، گرفت خروج به تصميم) السالم عليه( حسين امام كه وقتى: فرمود حضرت آن. بود حنفيه محمدبن

: نوشت
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 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 السالم و الفتح)  يبلغ( يدرك لم عنى تخلف من و استشهد منكم بى لحق من فانه بعد اما.  هاشم بنى الى ابيطالب بن على بن الحسين من

)135 (

 نايل شهادت به شد، ملحق من به شما از كس هر درود، و حمد از بعد.  هاشم بنى به است طالب ابى بن على بن حسين از نامه اين((

.))  والسالم. رسيد نخواهد پيروزى مقام به نمود، تخلف من از كس هر و گشت خواهد

 خونينت قيام و نهضت آن با تو.  رسيدى آن به تو كه آن از تر عظمت با پيروزى چه.  حقيقت و حق راه شهيد اى تو بر خداوندى درود

 احيا را اسالم ، نداشت نمودى ظاهرى شكست جز ، پيروزى و شكست معمولى معناى به توجه با و ظاهرى وسايل و اسباب به نظر با كه

 از ، فطرت و وجدان ضد خواراِن جهان و خودمحور خودكامگانِ اگر.  كردى دفاع ها انسان ذاتى حيثيت و كرامت و شرف از و نمودى

 كه افسوس.  گرفت مى پيش در را تكاملى تحول ميسر بشرى تاريخ امروز كردند، نمى جلوگيرى تو قيام و نهضت اسرار كردن باز

 پست آن كه هايى خرابه آن به پروازان بلند اين اعتنايى بى درك از و ندارند بازان پرواز اوج و همت از اطالعى ، نشين ويرانه جغدهاى

. ناتوانند ورزند، مى عشق ها آن به فطرتان

. ناپذير امكان است كارى باز، ظلمت خفاشان به افروز جهان خورشيد كار تفهيم كه افسوس

 و دارند مى روا خود به خيانت) السالم عليه( حسين بخش حيات فداكارى ساختن مخفى با دانند نمى نابكار، نابخردانِ آن كه افسوس

.  ديگران ارواح به جنايت

 آفتاب چهره ، هايشان هوس و هوى از برخاسته غبارهايى و گرد با خواهند مى ها، رذالت و ها پستى با آميخته جهالت تمامى با آنان

 را) السالم عليه( حسين و بپوشانند بيمارشان مغزهاى تخيالت با را حقيقت و حق توانند مى كه برند مى گمان آنان! بپوشانند را عالمتاب

 و ها، پستى و جهالت آن از تر تلخ عذابى چه! كنند بيرون شود، مى روشن خداوندى نور با كه آدم اوالد پاكان هاى دل سراى خلوت از

! نمايد وادار خويشتن با مبارزه به را انسان كه مغزى بيمارى آن از تر سخت كيفرى چه

 امام امتناع ضرورت بود، بزرگ حادثه آن در مخلص و آگاه مسلمانان همه نظريه كننده بازگو كه حنفيه محمدبن سخنان از  -دوم مطلب

 اين از و بيابان آن به بيابان اين از شهر، آن به شهر اين از انتقال وسيله به ، آن ساختن آشكار و يزيد با بيعت از)  السالم عليه( حسين

. گردد مى آشكار خوبى به ، پناهگاه آن به كوهى پناهگاه

 براى جامعه مردم اكثريت ناآگاهى از استفاده سوء به اقدام و مسلمين جامعه مديريت براى او ناشايستگى و يزيد هويت به نظر با ، بنابراين

 ميان در او شايستگى و مطلق محبوبيت و) السالم عليه( على بن حسين شخصيت نظير بى عظمت و ، طرف يك از او زمامدارى تثبيت

 يزيد با بيعت از) السالم عليه( حسين امام امتناع ديگر، طرف از زمامدارى مقام به تصدى براى اسالم مقدس دين به ايمان با و آگاه مردم

.  گذاشت ميان در حضرت آن با را آن حنفيه محمدبن كه بود ضرورت ترين بديهى
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 سكونت شهر يك در يابد، استقرار يمن يا و مكه در نتوانست اگر كه) السالم عليه( حسين امام به حنفيه محمدبن پيشنهاد  -سوم مطلب

 بيدار را مردم كنجكاوى حس جريان اين... درنَوردد را ها بيابان يا نمايد، حركت شهر آن به شهر اين از و دهد محل تغيير دائما بلكه نكند

. كند مى اثبات يزيد با بيعت از را حضرت آن امتناع و نمايد مى

 مى مطلع گذرد، مى پرده پشت در كه چه آن از جامعه مردم و شود مى آشكار مردم براى يزيديان و يزيد هاى فريبكارى ، جريان اين با

 برادرانم با حركت آماده من: فرمود حنفيه بن محمد به) السالم عليه( حسين امام كه است آمده كرد، خواهيم نقل بعدا كه روايتى در. شوند

 شود مى معلوم جا اين از... مدار مخفى من از و بگير نظر زير را روز مسائل و كن اقامت مدينه در تو و ام شده شيعيانم و برادرزادگانم و

. شد مانع حضرت آن ولى بود، نموده را) السالم عليه( حسين با حركت پيشنهاد نيز محمد احتماال كه

: كند مى نقل مجلسى

 نكرده حركت مكه طرف به هنوز و بود مدينه در عتبه وليدبن با وگو گفت از پس) السالم عليه( حسين امام كه هايى شب از يكى در((

 حسين من خدا، رسول اى تو بر درود:  گفت چنين و رفت)  آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر قبر طرف به و آمد بيرون خود منزل از بود،

 آنان كه باش شاهد خدا، پيامبر اى.  گذاشتى خود امت ميان در كه هستم تو)  نوه( سبط همان و تو دختر بچه تو، بچه ، هستم فاطمه بن

 قيام براى سپس.  برسم ديدارت به كه گاه آن تا تو، به من شكايت است اين و ننمودند مراعات مرا حق و نمودند ضايع و كردند خوار مرا

 مدينه از حضرت آن آيا ببيند تا فرستاد،) السالم عليه( حسين امام منزل به را كسى وليد.  پرداخت متوالى سجود و ركوع به و برخاست

 عليه( حسين امام. نشد آلوده حسين خون به دستش كه كرد را خدا شكر وليد. بود رفته بيرون مدينه از حضرت ؟ نه يا است شده خارج

 نيايش به دست ، گشت فارغ كه هنگامى و خواند نمازها ، رفت)  آله و عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر قبر طرف به ديگر بار دوم شب) السالم

: كرد  عرض و برداشت

 من براى كه را چه آن دانى مى اكنون.  هستم تو پيامبر دختر فرزند من و)  آله و عليه اهللا صلى( محمد تو پيامبر قبر است اين خداوندا،

 ذوالجالل خداوند اى تو از من.  نمايم مى طرد را ها آن و متنفرم ها بدى از و دارم مى دوست را ها نيكى من خداوندا،.  است آمده پيش

 براى ، است آن در رسولت و تو رضاى كه را چه آن ، دارم مى مساءلت ، است آرميده جا اين در كه كسى آن و قبر اين حق به ، واالكرام

.  برگزين من

 و چپ و راست از كه فرشتگان از اى دسته با را پيامبر ، حال آن در. داد دست حضرت آن به يا رؤ حالت و شد نزديك صبحگاه تا

: فرمود و بوسيد را او پيشانى و چسبانيد سينه به را) السالم عليه( حسين پيامبر،. ديد بودند، گرفته ميان در را پيامبر رو پسش

 حال در من امت از جمعى وسيله به كربال زمين در كه بينم مى آغشته خود خون به را تو نزديكى همين به ، حسين اى ، من محبوب اى

 نخواهد آنان نصيب مرا شفاعت خداوند. دارند من از شفاعت اميد ، قيامت روز در جنايتى چنين ارتكاب با آنان و شوى مى كشته تشنگى

 است بهشت در درجاتى تو براى و. دارند را تو ديدار اشتياق و اند آمده من نزد برادرت و مادر و پدر ، حسين اى ، من محبوب اى. كرد

... شد نخواهى نايل ها آن به شهادت بدون كه
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 وداع نيز را دو آن و رفت برادرش قبر سر سپس و مادر قبر سر ، شب تاريكى در و شد مدينه از حركت آماده) السالم عليه( حسين امام

) 136.))(نمود

 نهايىِ كشف براى بود نهايى تالش بزرگوار، آن قبر زيارت اضافه به ، متوالى شب دو در پيامبر قبر سر بر) السالم عليه( حسين امام حضور

عليه( حسين امام:  است آمده چنين مجلسى روايت در. شود آماده آن انجام براى بايست مى كه برين تكليف آن و حادثه آن حقيقت 

 حنفيه محمدبن برادرش بود، شده مدينه از حركت آماده كه) السالم عليه( حسن امام و فاطمه حضرت و پيامبر قبر زيارت از پس) السالم

: فرمود) السالم عليه( حسين امام وگو، گفت اين پايان در. افتاد اتفاق كرديم نقل كه وگويى گفت دو، آن ميان و كرد مالقات را

 اى تو اما.  هاست آن راءى من راءى و ها آن تصميم من تصميم.  بروم مكه به شيعيانم و برادرزادگان و برادران با گرفتم تصميم من((

 من از را آنان از چيزى و باش) يزيد كارگزاران( آنان كارهاى ناظر من طرف از و بمان مدينه در تو ، نيستى حركت به ملزم ، برادرم

) 137.))(مدار مخفى

:  نوشت حنفيه محمدبن برادرش به را وصيت اين سپس

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

: نمايد مى حنفيه محمدبن به معروف محمد برادرش به طالب ابى بن على بن حسين كه وصيتى است اين

 كه دهد مى شهادت و ، شريك بى و يكتا خداوند اوست و ندارد وجود يگانه خداوند جز معبودى هيچ كه اين به دهد مى شهادت حسين

 روز آمدن و.  است حق دوزخ و بهشت كه اين به و است آمده حق بر حق طرف از.  اوست فرستاده و بنده)  آله و عليه اهللا صلى( محمد

 و شر كردن برپا براى نه)  على بن حسين( من و كرد خواهد زنده را مردگان همه خداوند و نيست آن در ترديدى و است قطعى قيامت

 و عليه اهللا صلى( محمد( جدم امت اصالح براى ام كرده قيام كه نيست اين جز.  ظلم و افساد براى نه و ام برخاسته گرى اخالق و فساد

).  آله

 مردم ميان در طالب ابى بن على پدرم و جد روش با و نمايم ها پليدى از نهى و)  مردم سعادت و صالح و خير( معروف به امر خواهم مى

 تحمل من نپذيرد، مرا قيام و حركت اين  كس هر و است حق سزاوار كه خداست بپذيرد، حق مبناى بر مرا كس هر  پس.  كنم رفتار

 توفيقى من براى و تو، به من وصيت است اين برادر، اى.  است حاكمان بهترين او و كند حكم قوم اين و من ميان خداوند تا كرد خواهم

.))  نيست خدا طرف از جز

) 138.))(شد خارج مدينه از شب هنگام در و داد محمد برادرش به و فرموده امضا را نامه سپس

 راه در فداكارى براى و نموده گيرى هدف را آن) السالم عليه( حسين كه بود حقيقتى پوشاندن و ناروا اتهام هرگونه بروز مانع ، وصيت اين

 نفاق و ها بازى نيرنگ كه جهت آن از. بود گرفته پيش را ها بيابان و ها دشت راه و كرده نظر صرف خود زندگى حتى و دنيا همه از ، آن

 است گران سلطه گونه اين كار ابزار و وسيله كه است ماكياولى هاى بازى سياست مختصات از ، انسانى حقوق ترين واضح كردن پايمال و

 هرگونه اشاعه با يزيديان و يزيد كرد، مى برپا مسلمين جوامع در حسين شهادت كه توفانى كردن خاموش براى كه بود طبيعى ، بنابراين ،
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 و حركت زمامدارى آوردن دست به براى حسين كه بگيرند را نتيجه اين و بپوشانند را) السالم عليه( حسين امام الهى هدف ، واقع خالف

 مكررا را خويش قيام و حركت از هدف خود، ملكوتى و دلپذير سخنان با ، توانست مى كه جا آن تا بزرگوار آن لذا،! شد كشته و كرد قيام

 قيامت و دوزخ و بهشت بودن حق به اقرار و شهادتين بيان با فرمود، مطرح كتبا برادرش به وصيت شكل به كه مورد اين در. كرد مى ابراز

 آن. نماند او الهى قيام درباره بهتان و افترا كمترين براى جايى فردا كه فرمود بيان صريحا را اسالمى عقايد اصول همه به اعتقاد ، ابديت و

: فرمود گوشزد وضوح كمال با ، داشت پيش در كه عظيمى نهضت از را خويشتن اعالى هدف گاه

 ايجاد براى ، قيام اين با ،)السالم عليه( طالب ابى بن على پدرم مكتب در شده تربيت و پيغمبر دامان در شده بزرگ على بن حسين من((

 انسانى هاى ارزش اصول ديگر و حق و عدالت گاه تجلى كه ام كرده نما و نشو خاندانى در من.  ام برنخاسته اخاللگرى و فساد و شر

 برگزيده همان دين اقامه براى من.  ام كرده حركت ها كشى حق و ها ستمگرى و ها پليدى محو و ها ارزش تحكيم براى من.  است بوده

 ديگرم دست در را ماه و بگذاريد دستم يك در را آفتاب اگر: فرمود كه ام كرده حركت)  وآله عليه اهللا صلى( عبداهللا محمدبن ، خداوندى

 من رفتار است اين و من هدف است اين.  داشت برنخواهم دست بردارم دين اين اشاعه و تبليغ از دست كه) بدهيد من به را دنيا همه اگر(

 حق ، است كرده حركت اين به وادار مرا كه چه آن. ورزيد نخواهم دريغ فداكارى و كوشش و سعى هيچ از ، هدف اين به وصول براى. 

 آن از حمايت عدم و حق از افتادن دور در حقيقى نابودى.  گريخت نخواهم مصيبتى و ناگوارى هيچ از ، حق به وصول راه در.  است

 خود به هراسى راه بودن سنگالخ از تنها نه بردارد، راهى چنين در قدم كه كسى.  آن از حمايت و آن دريافتن و حق به پيوستن نه ، است

.))  است آدم اوالد پاكان  مقدس منزلگه مسير كه بيند مى راه اين در شدن قطعه قطعه در را پيروزى بلكه دهد، نمى راه

. كند مى حركت مكه سوى به) السالم عليه( حسين امام

 فدايت:  گفت و كرد مالقات را او مطيع بن عبداهللا كرد، حركت مكه طرف به و شد خارج مدينه از) السالم عليه( حسين كه هنگامى((

 ؟ روى مى كجا به گردم

. كرد خواهم خير طلب ، بعدى تكليف تعيين براى خداوند از سپس و است مكه من مقصد فعال: فرمود حضرت آن

 ، شوى نزديك كوفه به كه اين از بپرهيز ، رسيدى مكه به اگر. گرداند تو فداى را ما و بياورد پيش خير تو براى خداوند:  گفت عبداهللا

 كردند وارد او به غافلگيرانه ضربتى و ماند ياور و كس بى شهر، آن در برادرت و شد كشته جا آن در پدرت.  است شوم شهرى كوفه زيرا

 احدى هيچ فرمان زير تو، وجود با حجاز مردم.  هستى عرب سرور تو فرما، اقامت خدا حرم در. برساند شهادت به را او بود نزديك كه

 خارج)  مكه( الهى حرم از باد، تو فداى خاندانم. كرد خواهند حركت تو از اطاعت براى و تو طرف به سو هر از مردم همه و روند نمى

) 139.))(شد خواهيم برده تو از بعد ما همه ، برسى شهادت به اگر خدا، به سوگند. مشو

 تو: ((گويد مى. گرداند) السالم عليه( حسين امام فداى را او تا خواهد مى خدا از بار دو ، دوران آن هاى شخصيت از مطيع بن عبداهللا

 كه است بوده جهت آن از عرب تعبير.  است مسلمانان همه بر حضرت آن سرورى و سيادت منظور، كه است بديهى)).  هستى عرب سرور

 گسترش ديگر جوامع به سپس و نموده بروز عربستان در عرب وسيله به ، است بوده)  وآله عليه اهللا صلى( االنبيا خاتم آن بانى كه اسالم

 جوامع هاى شخصيت همه و) السالم عليه( اميرالمؤمنين و)  وآله عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر تعبيرات كه طور همان زيرا ، است يافته
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 براى فرد ترين شايسته) السالم عليه( حسين) 140(دهد، مى نشان) السالم عليه( حسين درباره  -عرب غير و عرب از اعم  -اسالمى

: كرد استفاده نيز باال در مطيع بن عبداهللا جمله چند از توان مى را جمله اين. بود مسلمين جوامع مديريت

.)) كرد خواهند حركت تو طرف به سو هر از مردم همه و روند نمى احدى هيچ فرمان زير تو، وجود با حجاز مردم((

:  است كرده نقل) السالم عليه( صادق امام از قمى محدث مرحوم نقل به بنا)  عليه اهللا رحمة( مفيد شيخ

 آن به يارى پيشنهاد ، اجنه از گروهى و فرشتگان از گروهى ، گرفت مكه به حركت به تصميم) السالم عليه( حسين امام كه آن از پس((

) 141.))( نپذيرفت را آنان پيشنهاد حضرت آن و دادند حضرت

) 142:( جمله آن از ، كنيم مشاهده مجيد قرآن در توانيم مى را غيبى موجودات از يارى وقوع امكان

 يمددكم هذا فورهم من ياءتوكم و تتقوا و تصبروا ان بلى.  منزلين المالئكه من آالف بثالثه ربكم يمدكم اءن يكفيكم اءلن للمؤمنين تقول اذ

) 143( مسومين المالئكه من آالف بخمسه ربكم

 صبر اگر ، بلى. كند يارى را شما ، مالئكه هزار سه با شما پروردگار كه كند نمى كفايت شما براى آيا گفتى مى مؤمنان به كه هنگامى((

.)) كرد خواهد يارى دار نشان مالئكه هزار پنج با را شما خداوند زودى به بورزيد، تقوا و كنيد

:  است آمده چنين)) 40 آيه ، توبه سوره(( در ، چنين هم

... تروها لم بجنود ايده و عليه سكينته اهللا فانزل

...)) فرمود تاءييد ايد، نديده را ها آن كه لشكريانى وسيله به را او و آورد فرود پيامبر بر را خود آرامش خداوند پس((...

 راه در حضرت آن كه هنگامى كه است اين كند، مى اثبات را) السالم عليه( حسين شخصيت بودن نظير بى كه معروفى قضاياى جمله از

 دهند مى پاسخ چنين نفر دو آن. بپرسند آنان از را كوفه وضع كه فرستد مى را كسانى آيند، مى كوفه طرف از كه بيند مى را نفر دو ، كوفه

. بود شده آماده او قتل براى شمشيرهايشان و بود حسين با هايشان دل كه گذاشتيم سر پشت حالى در را مردم ما كه

 به نمايند، مشوش را جامعه مردم مغزهاى توانند مى سادگى به كه است همين منش روباه صفتان گرگ سياست كه دانيم مى ما همه ، آرى

 هاى دل محبوب كه نمايند كسى با كارزار رهسپار دارند، كه قلبى جدى تمايالت خالف بر را آنان و دهند آنان دست به شمشير كه طورى

!  است آنان

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
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 شود؟ مى شهيد بزرگ قيام اين در دانست مى) السالم عليه( حسين امام آيا : نوزدهم بخش

 نظر به كه چه آن بيان براى ما.  است گرفته قرار مشروحى هاى بررسى و بحث مورد كه است شده مطرح ال سؤ اين پاسخ در نظريه چند

:  دهيم مى قرار بررسى مورد را ها آن از عمده نظريه دو رسد، مى

 دانست نمى او ولى بود، خداوندى تكليف انگيزگى به مستند و صحيح جهات همه از) السالم عليه( حسين امام قيام اگرچه  -يكم نظريه

 بعضى عقيده چنين هم ، مقدمه از 217 و 216 صفحات در ، خلدون ابن بن عبدالرحمن سخن الزمه. رسيد خواهد شهادت به قيام اين در

 سخن با را خلدون ابن سخن تضاد. شود مى شهيد عراق به سفر در دانست نمى) السالم عليه( حسين امام كه است اين ، متفكران از

 در ، شهادت به حضرت آن علم عدم به معتقدان ديگر پاسخ اما. كرديد مالحظه ، ايم آورده گذشته بحث پاورقى در كه او از ديگرى

. شد خواهد مطرح دوم نظريه تحقيق و بررسى

 داستان براى كه هايى تحليل در ، گوناگون توضيحات با ، نظريه اين. بود آگاه خود شهادت از) السالم عليه( حسين امام  -دوم نظريه

:  كنيم مى بيان را مطالبى ، مهم مساءله اين درباره ما.  است شده بررسى ، گرفته صورت كربال

. كند مى پذير امكان آنان براى الهى اذن به را آينده از آگاهى و غيب علم كه است طبيعى فوق پيشوايان اين امامت واالى مقام. 1

: فرمايد مى مجيد قرآن در سبحان خداوند. 2

) 144...( رسول من ارتضى من اال احدا غيبه على يظهر فال الغيب عالم

...)) بدهد رضايت كه خود فرستادگان از كسى مگر سازد، نمى مطلع خود غيب به را كسى و است غيب داناى خداوند((

 مى خدا مخصوص را غيب علم كه ديگر، آيات به نظر با ، آيه اين. دهد مى خبر خدا غير براى غيب علم امكان در صراحت به آيه اين

 اكرم پيامبر گويد مى كه آياتى. شوند غيب به عالم توانند مى خداوندى عنايت با نيز ديگر كسانى كه كند مى اثبات را معنى اين داند،

 فراوان بسيار اند، كرده اخذ پيامبر از) السالم عليه( ائمه و گرفته پروردگار از وحى وسيله به را غيب علم)  وآله عليه اهللا صلى(

) 145.(است

 ،)السالم عليه( صادق جعفر امام به مستند غيب علم از مواردى بيان از پس ، مقدمه از سوم و پنجاه فصل در ، خلدون ابن عبدالرحمن. 3

: گويد مى

 درونى صفاى و تهذيب به موفق و كشيده رياضت كه كسانى از( مردم ساير براى غيبى امور از اطالع و شهود و كشف كرامت كه حال((

 از كه ، آنان شريف اصل به خداوندى عنايت و پيامبرى آثار ديگر و دين و علم نظر از پيامبر خاندان پس ، است پذير امكان) اند گشته

.)) باشند مى سزاوارتر غيبى حقايق از اطالع و شهود و كشف به دهد، مى گواهى اصل آن پاك هاى شاخه

 شهادت از حضرت آن دادن اطالع اند، داده خبر ها آن از)  وآله عليه اهللا صلى( اكرم رسول حضرت كه فراوانى غيبى امور جمله از. 4

) 146.( خصوصياتش با است) السالم عليه( اميرالمؤمنين
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) السالم عليه( اميرالمؤمنين غيبى اخبار

) 147:(گويد مى چنين الحديد ابى ابن

...  تحققت ثم االمام بها اءخبر غيبيه اءمور ذكر فى فصل

. اند يافته تحقق ها آن سپس و داده خبر ها آن به امام كه غيبى امورى ذكر در است فصلى((

 از)  مردم( آنان كه اين به ، اوست دست در جانش كه است كرده ياد خدايى به سوگند ، فصل اين در) السالم عليه( اميرالمؤمنين كه بدان

 درباره آنان به) السالم عليه( اميرالمؤمنين كه اين مگر پرسيد، نخواهند قيامت روز تا زمان آن در خودشان موقعيت بين در اى حادثه هيچ

 درباره و افتاد خواهند ظاللت به نفر صد و شد خواهند هدايت نفر صد ، آن وسيله به كه اى طايفه درباره و داد خواهد خبر حادثه آن

 و شد خواهد كشته كه آنان از كسى درباره چنين هم و آنان هاى مركب آمدن فرود جايگاههاى و رانندگان و فرماندهان و كنندگان دعوت

.)) مرد خواهد خود طبيعى مرگ با كه كسى

)  وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول حضرت از: فرمود مى حضرت آن بلكه ، نيست نبوت ادعاى و خدايى ادعاى ، حضرت آن از ادعا اين

 از و ديديم واقع موافقِ را ها آن و كرديم)  تتبع( امتحان را) السالم عليه( اميرالمؤمنين غيبى اخبار.  است نموده دريافت را اخبار آن علم

:  جمله آن از.  نموديم استدالل حضرت آن از مذكور ادعاى صدق به راه اين

. كرد خواهد خضاب را مباركش ريش ، سرش خون و كرد خواهد اصابت مباركش سر بر كه ضربتى درباره خبر -1

). السالم عليه( حسين امام قتل درباره خبر -2

.  صفين طرف به جا آن از عبور موقع در داد، خواهد روى آن در كه اى حادثه و كربال درباره اخبارى -3

.  آوريم مى مبحث اين آخر در را) السالم عليه( حسين امام شهادت از اخبارى منابع

. خود وفات از بعد معاويه)  سلطنت( ملك درباره خبر -4

). السالم عليه( اميرالمؤمنين سب به او دستور و معاويه توصيف در خبرى -5

.  يوسف بن حجاج درباره خبر -6

. عمر بن يوسف درباره خبر -7

.  نهروان در خوارج امر  -مارقين درباره خبر -8

. شد خواهند كشيده دار به كه آنان و خوارج هاى شده كشته درباره اخبار -9

. انداختند راه به را جمل جنگ كه پيروانشان و) زبير و طلحه( ناكثين درباره اخبار -10
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. دو آن دارودسته و)  عاص عمروبن و معاويه( قاسطين درباره اخبار -11

 با جنگ براى بصره به حركت آماده حضرت آن كه هنگام آن در شدند، وارد حضرت آن بر كوفه از كه سپاهى شماره درباره خبر -12

. بود گشته جمل اصحاب

 در{. گستراند مى دنيا شكار براى را دين)  دام( طناب او. رسيد نخواهد آن به كه خواهد مى را چيزى: ((زبير بن عبداهللا درباره خبر -13

) توز كينه و گر حيله)) ( قريش مصلوب بعد هو و يدركه اءمراوال يروم ضب خب: (( است آمده زبير بن عبداهللا توصيف در جمالت اين

} . است قريش شده كشيده دار به او كه اين اضافه به.  يافت نخواهد در را آن و خواهد مى را امرى

.  آب در بصره شدن غرق و هالكت درباره خبر -14

.  است ناميده زيد بن عيسى احمدبن محمدبن بن على را خود كه زنج صاحب وسيله به ديگر بار بصره هالكت درباره خبر -15

 و بودند معروف رزيق بنى به كه آن اهالى از قومى به ايشان فرمودن تصريح و خراسان طرف از سياه هاى پرچم ظهور درباره اخبار -16

 دعوت از گذشتگانشاش و آنان كه باشند مى ابراهيم بن اسحاق و فرزندش و الحسين طاهربن آنان جمله از كه بودند مصعب آل آنان

. بودند عباسى دولت به كنندگان

 سخنانشان از بعضى در كه ها آن از غير و) 148( الداعى و الناصر مانند طبرستان در فرزندانش از پيشوايانى ظهور درباره اخبار -17

: اند فرموده

 اهللا دين الى فيدعو اهللا باذن يقوم حتى حق دعائه اذاشاء اهللا سيظهره لكنزا بالطالقان سلم و آله و عليه اهللا صلى محمد آلل ان و

. سازد مى ظاهر بخواهد اگر را آن خداوند كه است اى خزانه طالقان در)  وآله عليه اهللا صلى( محمد آل براى قطعا و((

.)) نمايد مى دعوت خداوندى دين به و ميكند قيام خداوندى اذن با كه اين تا است حق) او دعوت( او دعاى

. شود مى كشته زيت هاى سنگ نزد در كه اين و مدينه در) 149( زكيه نفس شدن كشته درباره خبر -18

: شود مى كشته حمزه باب در كه)  ابراهيم( زكيه نفس برادر درباره خبر -19

 يقهر اءن بعد يقهر و يظهر اءن بعد يقتل

.)) كند مى غلبه كه آن از پس شود مى مغلوب و كند، ظهور كه آن از پس شود مى كشته((

:  است فرموده كه ابراهيم قتل سبب در خبر -20

 غرب سهم ياءتيه

.)) شود نمى معلوم تيراندازاش كه كند مى اصابت او به تيرى((



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۹۲

 عضده وهن و يده شلت للرامى سا فيابؤ منيته فيه يكون

.)) باد سست بازويش و شل دستش تيرانداز، حال به بدا اى. بود خواهد تير آن در ابراهيم مرگ((

)  است داده روى جا آن در)  وآله عليه اهللا صلى( پيامبر جهاد آخرين كه است شده گفته طائف به وج( وج شدگان كشته درباره خبر -21

. بودند زمين روى مردم بهترين فرمودند كه است فخ بلكه ، است غلط قطعا كلمه اين و

. كردند يارى را معلم الداعى عبداهللا ابو كه بودند كسانى آنان و كتامه نام به تصريح و غرب در علوى مملكت درباره او اخبار -22

 از كه كسى يا{ رنگ خوش و پوش چشم قيروان صاحب  سپس. بود آنان از شخص اولين كه المهدى عبداهللا ابو درباره خبر -23

 سفيد المهدى عبيداهللا و. شد خوابانيده عبا در و شد واقع بداء او درباره كه كسى نسل از برگزيده ناِب نسِب داراى} بيايد آب چشمش

 اوست و است) السالم عليه( محمد جعفربن بن اسماعيل ذوالبداء، از مقصود. بود نرم عضالت داراى و فربه و سرخى به مايل رنگى

 پيچيد عبا در را او) السالم عليه( صادق جعفر امام ابوعبداهللا پدرش ، رفت دنيا از اسماعيل كه وقتى زيرا رداء؛ در شده خوابانيده

. شود منتفى او وضع از شبهه و است رفته دنيا از او كه بدانند و ببينند را او تا كرد، وارد او بر را شيعه بزرگان و} خوابانيد{

 آنان بزرگ پدر.  است بويه بنى به اشاره كه كنند مى ظهور ديلمان بنوالصياد از و:  است فرموده آنان درباره و بويه بنى درباره خبر -24

 سه او)  اصلى( صلبِى فرزندان از خداوند و نمود مى آماده را اش عائله و خود توشه و زاد ، آن قيمت با و كرد مى شكار ماهى دستش با

 آنان درباره امام سخن ، چنين هم. شد المثل ضرب آنان سلطنت و ملك كه جايى تا ، ساخت منتشر را آنان نسل و آورد وجود به پادشاه

. كنند مى بركنار مقامشان از را خلفا و شوند مى مالك را) بغداد( زوراء كه جا آن تا يابد، مى گسترش آنان امر: فرمود كه

.)) صد از بيش يا كم مقدارى يا صد: ((فرمود امام ؟ است مقدار چه آنان سلطه زمان ، اميرالمؤمنين يا پرسيد اى گوينده

. شد خواهد كشته عمويش پسر دست به دجله كنار در كه بويه بنى از اجذم بن مترف درباره خبر -25

 خلع را خلفا است فرموده كه اين اما... بود بريده دست...  جهت به معزالدوله.  است ابوالحسين معزالدوله بختياربن عزالدوله به اشاره اين

 را الطائع عضدالدوله ابونصربن بهاءالدوله و كرد نصب را هللا المطيع جايش به و نمود كنار بر را باهللا المستكفى ، معزالدوله زيرا كرد، خواهند

. بود داده خبر) السالم عليه( امام كه بود مقدار همان آنان ملك مدت و نشاند او جاى به را القادر و كرد خلع

. بود داده  فرزندانش به زمامدارى امر انتقال درباره عباس بن عبداهللا به كه خبرى -26

 فرزند دهان در را دهانش آب از مقدارى حضرت آن. برد) السالم عليه( على پيش را او پدرش شد، متولد عبداهللا بن على كه هنگامى((

.)) را اين بگير ، ملوك پدر اى: فرمود و برگرداند عبداهللا به و بست را او چانه زير بود، جويده را آن كه خرمايى با و كرد وارد عبداهللا
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 فرزندان عدد كه روايتى آن و ، است آورده الكامل كتاب در مبرد ابوالعباس را روايت اين.  كرديم نقل كه بود ترتيب اين به صحيح روايت

 عليه( اميرالمؤمنين از گفتيم كه قضايايى مانند غيبى خبرهاى است فراوان چه.  نيست صحيح ، شده متذكر هم را  عباس بن عبداهللا

)  احوال شرح( سير كتب و بدهيم اختصاص كار اين براى بايد را فراوانى صفحات ، كنيم يادآورى را ها آن همه بخواهيم اگر كه ،)السالم

) 150.(دارد بر در را ها آن مشروح طور به

. بود) السالم عليه( اميرالمؤمنين انتظار در كه حوادثى و موقعيت به مربوط اخبار -27

. كرد خواهد بروز كوفه در تندى بسيار حوادث كه اين و كوفه آينده به مربوط اخبار -28

. ديد خواهد آنان از خونينى روز ، اسالمى امت كه ، فرزندانش و حكم بن مروان به مربوط اخبار -29

        دست از بودند آورده دست به كه را چه آن همه سپس و شوند مى مند بهره دنيا از كوتاه مدتى كه ، اميه بنى به مربوط اخبار -30

. دهند مى

. كرد خواهد نصب كوفه هاى حومه در را هايش پرچم و كشيد خواهد عربده كه شام در گمراه مردى خبر -31

.  انداخت خواهند راه به ها خونريزى و تاز و تاخت كه اين و مغول خبر -32

 كثرت.  است تواتر فوق مجموعا ، سنى و شيعه كتب در)  وآله عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از) السالم عليه( حسين امام شهادت اخبار -33

 عنوان به. كند حاصل يقين تواند نمى متواترى خبر هيچ از شخص آن نباشد، آور يقين كسى براى اگر كه است حدى در اخبار اين ناقالن

:  است زير شرح به خبر اين منابع ، نمونه

 القربى موده ، الموده ينابيع بحاراالنوار، ،) الخميس تاريخ از نقل به طوسى شيخ( امالى ، الحق احقاق ملحقات ، الحق احقاق ، الزياراه كامل

 مقتل ، خوارزمى مقتل ،2 ج ،1 ج مالكى صباغ ابن ، المهمه الفصول ، التهذيب تهذيب در عسقالنى حجر ابن ، طبرانى الكبير المعجم ،

 البدايه مفيد، ارشاد ، هندى على مولى كنزالعمال ، هيثمى الزوائد مجمع ، شافعى گنجى ، الطالب كفايه ، سيوطى كبرى خصائص ، عوالم

 ،2 ج الغمه كشف ، طاووس سيدبن لهوف ،1 ج ، الرجال قاموس ، كوفى اعثم تاريخ ،1 ج ، حنبل احمدبن مسند كثير، ابن والنهايه

 نوراالبصار ، اسدالغابه ، الخواص تذكره ، ذخائرالعقبى ، عسقالنى حجر ابن صواعق سعد، ابن طبقات ، دارالمصطفى باخبار وفاءالوفاء

. 2 ج الحديد، ابى ابن البالغه نهج شرح ،3 ج هشام ابن النبويه السيره ،1 ج الحيوان حياه ، دينورى االخبارالطوال ، شبلنجى

: دارد وجود ال سؤ دو)) السالم عليه( حسين امام شهادت( نظريه اين در

 ؟ است مشروع حادثه آن به ورود براى اقدام و تصميم ، حادثه يك در شدن كشته به علم به آيا  -يكم ال سؤ

 و ها جان از دفاع راه در شهادت و معمولى شدن كشته و مرگ آنان براى و گذارند، نمى حوادث ميان و اشخاص ميان فرقى كه كسانى

 هيچ و ، است هستى عرصه در مطلق مطلوب ، زندگى كه جهت اين به: گويند مى ، است يكسان معنوى حيات ضرورى هاى ارزش
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 شرع و عقل ديدگاه از ، حادثه آن در ورود به اقدام ، حادثه يك در شدن كشته به علم وجود با لذا رسد، نمى زندگى درجه به مطلوبى

.  است ممنوع

 به يقين با رسد چه ، است نامشروع نيز مرگ خطر احتمال با عمل يك به اقدام: شود مى گفته حيات العاده فوق اهميت به توجه با حتى

 مى روشن))  است هستى عرصه در مطلق مطلوب ، زندگى(( كه قضيه اين در زندگى معناى صحيح شناخت با ، ال سؤ اين پاسخ.  مرگ

: شود

 طبيعىِ غرايزِ اشباع و آشاميدن و خوردن ،)) زندگى(( از منظور اگر ؟ چيست ، است هستى عرصه در مطلق مطلوب كه ، زندگى معناى

 بهترين كه ، روحانى كماالت و معنوى امتيازات و ها عظمت به توجه با را زندگى حقيقت كه كسانى براى نيست ترديدى باشد،  محض

 و ها ناگوارى همه آن با بلكه ، نيست مطلق حيوانى طبيعى زندگى آن تنها نه گيرند، مى نظر در باشند، مى حيات جاودانگى براى دليل

 كه است اضطرارى نوع يك به مستند آن ادامه و تلخ ، است ساخته ور غوطه خود در را زندگى اين كه هايى محدوديت و ها محروميت

 جدى آرزوى و ها خودكشى همه آن.  است مطلوب ، مطلق طور به و ذاتا پديده اين كه اين نه.  است زندگى بنياد استحكام از ناشى

 ترين روشن از يكى شود، مى ديده فراوانى به ملل و اقوام همه در تاريخ طول در كه تحمل قابل غير ناماليمات هجوم هنگام در مرگ

.  است حيوانى طبيعى زندگى مطلق مطلوبيت عدم داليل

 آن از كه حياتى( ،) بينه يعنى برهان و دليل به مستند حيات( ،) طيبه حيات)) ( معقول حيات(( همان مزبور، قضيه در زندگى از منظور اگر

 حيات(( مزاحم بلكه ، نيست مطلق مطلوب ، حيوانى طبيعى زندگى آن تنها نه باشد،) 151)(گيرد مى قرار جريان در خدا براى و خدا

 ندارد، اطالعى خدا به مستند حيات و))  معقول حيات(( از كه كسى البته. دارد ربوبى شعاع جاذبيت به وصول شايستگى كه است))  معقول

 است ساخته محروم را خود انسانى اعالى زندگى آن از ، حيوانى هاى خواسته از پيروى و عنصرى سست علت به ، اطالع داشتن با يا و

. بندد مى كار به زندگى آن ادامه در را خود هاى توانايى همه و كند مى تلقى آرمان باالترين را حيوانى طبيعى زندگى همان ،

 پيشگاه تا و گرفته سرچشمه خداوندى ازلى عنايت و حكمت از كه داند مى))  معقول حيات(( معناى به را زندگى كه كسى براى ، خالصه

 به راه در آگاه شخص كه است))  معقول حيات(( آن به وصول براى مناسب وسيله يك محض طبيعى زندگى شود، مى كشيده خداوندى

 ياران در عاشورا، شب در را عظمت با احساس اين. بردارد محض طبيعى زندگى آن از دست بار صدها است حاضر ، آن آوردن دست

 و جهاد راه در شدن كشته و فداكارى عظمت كه دهد اجازه خود به كسى اگر. اند كرده نقل همگان) السالم عليه( حسين امام آگاه و فداكار

 براى سخنى هيچ ما دهد، قرار ترديد مورد را انسانى واالى هاى ارزش از دفاع و معقول آزادى و شرافت و حيثيت و ها جان از دفاع

 اشباع و خوابيدن و خوردن فوق ، بشرى حيات براى كه است كسانى با ما سخن روى.  نداريم خودكامه بازان سفسطه گونه اين به گفتن

 مرز در حركت يعنى جهاد، و دفاع كه است بديهى. معتقدند واال معناى به ،)) وسيله ديگران و هدف من(( مبناى بر حركت فوق و شهوات

 كه ديد خواهيد بدهيد، قرار تحقيق و مطالعه مورد را بشرى نوع يافتگان رشد و انسانيت قافله پيشتازان سخنان اگر شما.  مرگ و زندگى

 بر را حيات كه دهند مى ترجيح چنان ، حيوانى  جوش و جنب در ور غوطه و محدود و بار ذلت زندگى بر را مرگ ، يافتگان كمال اين

 چنين كوفه به رو حسم ذى در)  السالم عليه( حسين امام سخنان جمله از.  است مرگ از بدتر ، آنان نظر از پست زندگى زيرا ؛ مرگ

:  است
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) 152(برما اال الظالمين مع الحياه ال و سعاده اال الموت ارى ال فانى

.))  بينم نمى ماللت و اضطراب و دلتنگى جز را ستمكاران با زندگى و ، سعادت جز را مرگ من((

:  كه اند كرده گوشزد را حقيقت اين ، فراوان طور به دنيا، ملل و اقوام ادبى فرهنگ

.  است ننگين زندگى از به سرخ مرگ

: كند مى توجيه و تفسير و تحمل قابل را زندگى اين ، زندگى در اعال حقيقت يك مشاهده كه است اين حقيقت

 شكست توان مى قفس ناله نيم به ورنه     است صيادالفتى ميزبانى به را ما

:  كه دانيم مى همه

 فرداستى را دهر دراز روز اين گرنه     بازيستى سر سربه انجم و چرخ و روزگار

 دريافت اين با) 153.(كند مى منتفى را انجم و چرخ و روزگار بودن بازى كه است وجود عاليه حكمت و ابديت به اعتقاد تنها ، بنابراين

 كجا به ؟ ام آمده كجا از ؟ كيستم من( گانه شش االت سؤ براى پاسخ ، آگاه و فضيلت با و شريف هاى انسان كه است منطقى و صحيح

. شوند مى برخوردار))  معقول حيات(( از و كنند مى آماده را) ؟ روم مى كجا به ؟ ام آمده چه براى ؟ كيستم با ؟ ام آمده

 آن در هدف به رسيدن و زندگى به مربوط هاى انديشه و فعاليت با تواند مى چگونه ، حادثه يك در شدن كشته به علم  -دوم ال سؤ

 از هدف به وصول انديشه و گيرى هدف با تواند مى چگونه شد، خواهد كشته حادثه يك در داند مى كه كسى يعنى باشد؟ سازگار حادثه

 شهيد كربال واقعه در كه دانست مى) السالم عليه( حسين امام حضرت كه است اين فرض ، حال! بينديشد و نمايد فعاليت ، حادثه آن

 كه خود سكونت جايگاه از بود، اسالمى جامعه در عادله حكومت اقامه كه هدف به وصول قصد به چگونه ، فرض اين با. شد خواهد

 حضرت فرستادن و بود، رسيده او براى كوفه از كه دعوتى هاى نامه به توجه و وسايل انتخاب به ، دقت كمال و كرد حركت بود، مدينه

 ؟ پرداخت ، ذلك غير و عاشورا روز در نفرى 72 سپاه با ، نظامى امور دقيق تنظيم و زمينه كردن آماده براى خود از پيش عقيل بن مسلم

 ، مبحث اين در ما.  باشيم داشته مرگ و زندگى با ارتباط در ها انسان درك درباره اجمالى بررسى يك بايد ، مساءله اين حل براى

. باشد مفيد خود، شهادت به امام علم مساءله حل در است ممكن كه كنيم مى مطرح را مطالبى
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. متفاوتند بسيار دو آن حقيقت و ، مرگ و زندگى درك در ها انسان : بيستم بخش

 او كه است طبيعى.  چه يعنى زندگى بداند كه اين بدون كند، مى حركت محض زندگى در ، مدتى تا ، كودكى دوران از بشر كه است قطعى

 او حال بيفتد، بيرون دريا از اگر داند نمى و كند مى زندگى دريا در كه ماهى مانند باشد، نداشته دريافتى نيز مرگ درباره ، دوران اين در

! بود خواهد چگونه

 بشر براى ابهام نوعى با مرگ پديده ميرد، مى يكى آن و مرد كس فالن كه اين شنيدن يا ديدن با و عمر ساليان پيشرفت با ، تدريج به

. شود مى مطرح

:  جمله آن از. كند مى پيدا مرگ و زندگى درباره گوناگونى ذهنى اوضاع رسد، مى فرا زندگى دنبال به كه مرگ درك از پس مردم

 و دهند مى ادامه كودكى دوران ذهنى وضع همان به ، محض طبيعى زندگى مختصات در شدن ور غوطه شدت علت به مردم از برخى -1

 رفتن فرو شدت گاهى. دهند نمى راه خود به ، مرگ وسيله به آن يافتن پايان با زندگى تفسير و مرگ درباره خاصى انديشه گونه هيچ

 و زندگى انقراض به توجهى دارد، پايانى ديگران مانند نيز او زندگى كه اين به علم با حتى كه رسد مى اى درجه به ، زندگى امواج در فرد

 مى غافل آن از  پس عالم درباره انديشه و مرگ آوردن ياد به از را خود ، تلقينات از انواعى با اينان كه است بديهى. كند نمى آن ساحل

 زندگى(( كه كند گمان ، چنين هم. كند ابراز ديگران به را آن پذيرش نتواند فرد كه باشد احمقانه قدرى به تلقين نوع است ممكن! سازند

))!  است ديگران براى مرگ: (( معمولى اصطالح به و))! شود نمى نابود من

 جهت به ، مرگ پديده ولى رسد، نمى محض طبيعى زندگى در شدن ور غوطه شدت از درجه آن به مرگ به اعتنايى بى گاهى -2

! ندارد مرگ به يقين گويى شود، مى ناپديد انسان ديدگاه از ، آن لذايذ و زندگى شيرينى

 زيرا ؛)) است شك مانند ، مردم از بعضى براى ، مرگ به يقين: (( كه است آمده مضمون اين) السالم عليه( اميرالمؤمنين سخنان از يكى در

.  است دور به آنان ذهن افق از غالبا

 طورى را زندگى توانند نمى دارند، مرگ از پس عالم درباره كه ابهامى و ترديد سبب به ولى دارند، مرگ به يقين مردم از اى دسته -3

. بيندازد آنان زندگى بر بخش نتيجه روشنايى يك ، مرگ از پس و مرگ كه نمايند توجيه و تنظيم

 آينده با نه و دارند كارى گذشته با نه كنند، مى زندگى حاضر حال در غالبا اينان. مشتركند يكديگر با انگيز ابهام زندگى در ، گروه سه اين

 ديگرى از پس يكى كه است هم از گسيخته هاى حلقه مانند آنان عمر رشته يعنى. باشد مربوط آنان حاضر حال به كه حدود آن در مگر ،

 براى ، است آن در زندگى مكمل جزء مانند مرگ كه هستى عالم مجموع در توجيح و تفسير قابل زندگى نام به حقيقتى لذا،. گذرند مى

 و انگيز غم ، مختلف عوامل دليل به باشند، داشته آن به توجهى اگر ، گروه سه هر براى مرگ ، حال اين با.  نيست مطرح گروه سه اين

 از اندوه دفع در اى رساله( الموت من الغم دفع فى رساله{ خاص اى رساله در سينا ابن را نگرانى و اندوه اين عوامل.  است كننده نگران

). شود مراجعه. ( است كرده بررسى} ) مرگ
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 ها آن مشروح بيان به نيازى مبحث اين در كه دارند وجود نيز ديگر هايى گروه ،)) مرگ و زندگى(( درباره آنان درك اختالف به نظر با

 عن هم و الدنيا الحياه من ظاهرا يعلمون مشمول آنان همه دارند، زندگى درباره كه معرفتى نقص در آنان همه اشتراك به توجه با.  نيست

) 154( غافلون هم اآلخره

 هم را مسائلى ، متاءسفانه. هستند)) اند غافل)  اخروى زندگى( آخرت از آنان و دانند مى را دنيوى زندگى از)  نمودى( اى پديده آنان((

! نامند مى انسانى علوم را ها آن و كنند مى مطرح ناقص آگاهى همين مبناى بر

 ، آدمى شخصيت رشد افزايش با ، قانونى زندگى براى تالش يا شهادت به علم بودن سازگار درك براى اى مقدمه:  يكم و بيست بخش

. شود مى كشف انسان براى مرگ و زندگى درباره مهم حقيقت دو

:  يكم حقيقت

.  است هستى عالم منظم مجموعه در يكديگر مكمل جزء دو ، مرگ و زندگى

.  نيست باشد، گرفته قرار  محض خالء يك در كه چيز همه از گسيخته پديده يك زندگى كه است بديهى

 آن كلى اصول از آگاهى و آشنايى بدون ، آن با كافى و الزم آشنايى كه ، است هستى عالم در واقعيات از اى مجموعه از جزئى بلكه

 بدون ديگر، هاى مجموعه اجزاء با مرتبط جزء يك حقيقى شناخت كه گونه همان.  است ناپذير امكان ، اجمال طور به ولو ، مجموعه

.  نيست پذير امكان ، جمعى تشكل حال در و منفردا اجزاء، آن كل شناخت

 بسيار جزئى عنوان به زندگى پديده كه ، بزرگ كيهان اين كلى اصول از اطالعى كه است الزم ، زندگى حقيقت فهم و درك براى ، بنابراين

 اين در كه حكمتى و طبيعى فوق ارتباط و شكوه و تحول و مندى قانون و حدوث مانند.  باشيم داشته شود، مى محسوب آن از اهميت با

 آمدن وجود به در كه جرياناتى و قوانين آن و زندگى پديده خود اصول و قواعد از مقدارى با كه است ضرورى ، سپس. دارد وجود كيهان

 اين اعالى هدف در عالى معرفت يك ها، اين همه از باالتر.  بياورم دست به را الزم آشنايى ، است بوده ثر مؤ كيهانى مجموعه اين در آن

.  شويم مى آن به وصول آماده ، مرگ پل از عبور با كه دارد، ضرورت زندگى

. شوند مى تلقى بزرگ جهان اين مجموعه متن در يكديگر مكمل جزء دو))  مرگ و زندگى(( ، معرفت و ها آشنايى اين آوردن دست به با

 آنان براى زوال و نابودى و نيستى و فنا عنوان به وجه هيچ به ، مرگ پديده كه دارد وجود باالتر وافقى ديدگاه ، رشديافتگان براى لذا،

 از ، خداوندى بالغه حكمت و مشيت به بنا كه است حقيقتى ،) حيات( زندگى كه است اين دارد، واقعيت كه چه آن زيرا ، نيست مطرح

 ، نفس{ شخصيت ساختن آماده در را خود هاى فعاليت ، آدمى وجود در مدتى و كند مى عبور كيهانى عالم قوانين و مواد)  كانال( مجراى

   .گذرد مى مرگ پل از ، است ابديت سراى كه خود نهايى منزلگه به ورود براى و دهد مى انجام او}  ياجان ، يامن
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:  دوم حقيقت

 مانند ولى دارد، را مستمر واحد يك نمود كه اين با ، زندگى كه است اين شود، مى كشف آدمى شخصيت رشد افزايش و پيشرفت با كه

.  است انفصالى جريان در نور ذرات

:  كنيم دقت زير ابيات در

 بقا اندر شدن نو از خبر بى     ما و دنيا شود مى نو نفس هر

) 155(جسد در نمايد مى مستمرى     رسد مى نو نو جوى چون هم عمر

:  كه چنان

 دراز بس نمايد آتش درنظر     بساز بجنبانى را آتش شاخ

 صنع انگيزى سرعت نمايد مى     صنع تيزى از مدت درازى اين

) 156( ساعتيست دنيا فرمود مصطفى     رجعتيست و مرگ لحظه هر را تو پس

 براى ، چنين هم. شود مى روشن كامال زندگى پديده مخصوصا ، موجودات بقاى براى خداوندى فيض دوام اصل به توجه با حقيقت اين

:  است مفيد بسيار مشهور حديث اين به توجه حقيقت اين شدن روشن بيشتر

) 157(غدا تموت كانك آلخرتك اعمل و ابدا تعيش كانك لدنياك اعمل و

 خواهى فردا گويى كه كن عمل چنان خود آخرت براى و ماند خواهى زنده هميشه براى گويى كه كن عمل چنان خود دنياى براى((

.)) مرد

 كه زندگى نوع اين. كند مى حركت)  حيات فوق و حيات( طبيعت فوق و طبيعت مرز در همواره رشيد آدم شخصيت ، حقيقت اين درك با

 كه را آن شدن قطع نتايج و لوازم دارد، مى منظور جدى را زندگى لوازم و عوامل كه حال عين در ، است معمولى طبيعى زندگى فوق

 و است وسيله هم  -كه چنان  -مقصد هم و است مسير هم ، زندگى چنين لحظات از اى لحظه هر. كند مى شهود شود، مى ناميده مرگ

:  به است مستند كه است)  سعادتمندانه مرگ و سعادتمندانه زندگى( الحسنيين احدى مبناى بر زندگى اين.  هدف هم

) 158( العالمين رب هللا مماتى و محياى و نسكى و صلوتى ان

.))  است عالميان پروردگار خداوند، آِن از ، من مرگ و زندگى و عبادات و نماز قطعا((

.  است حسنى دومين كه است شهادت بر مقدم ، است حسنى اولين كه هدف به وصول احتمال با ، قانونى زندگى كه است بديهى
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 و تكليف احساس برمبناى زندگى مسير از ، است حقيقى سعادت دو از يكى كه شهادت به علم با) السالم عليه( حسين امام ، بنابراين

 حيات يك رسيد، خواهد پايان به زودى به كه زندگى اين لحظات از يك هر گويى. بود كرده حركت زندگى چنين براى ، الزم فعاليت

 نكته يك بايد جا اين در. بدهد انجام سعادت تحصيل راه در آن از بردارى بهره براى را تالش حداكثر بايد يافته رشد انسان كه است ابدى

:  كه است اين آن و بگيريم نظر در را مهم بسيار

 كه نيست مطلق علم آن ، معين زمان يك در شهادت يا مرگ به او علم يا ، معين زمان يك در زندگى بقاى به يافته رشد انسان يك علم

.  است خداوندى  مختص

 به تخلق و اهللا آداب به تاءدب از كه باطنى تهذب و صفا به توجه با ، اولياءاهللا مخلصين از بعضى حتى بلكه ،)السالم عليه( ائمه و انبياء

 كنند، درك  -كرديم اثبات)  نوزدهم بخش( گذشته مبحث در كه چنان  -را غيبى حقايق از بعضى توانند مى گردد، مى ناشى اهللا اخالق

 اصطالح به و مطلق علم مساوى كه نيست مطلق علم يك اين ، حال اين با.  است جمله آن از هم)  شهادت يا مرگ( زندگى پايان كه

 و امامت علم مبناى بر معين زمان يك در را خود شهادت) السالم عليه( ائمه است ممكن لذا،. باشد خداوندى مخزون علم ، اسالمى منابع

 ام عنده و يثبت و يشاء ما اهللا يمحوا:  است)) بداء(( منشاء كه خداوندى مخزون علم به هرگز ، علم اين درجه ولى بدانند، داللت

) 159(الكتاب

 احتمال همين. نرسد ،)) اوست نزد در اصل كتاب و نمايد مى اثبات بخواهد كه را چه آن و كند مى محو بخواهد كه را چه آن خداوند((

. نمايد مى ضرورى را زندگى تكاليف به مربوط اقدامات و ها تصميم همه كه است امامت علم فوق

:  است شده مطرح زير مباحث مورد كه مشروح بررسى و توضيح بود اين

 شود؟ مى شهيد بزرگ قيام اين در دانست مى) السالم عليه( حسين امام آيا. 1

).  وآله عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر غيبى اخيار. 2

: خود شهادت به) السالم عليه( حسين امام علم نظريه مورد در ال سؤ دو. 3

 ؟ است مشروع حادثه آن به ورود براى اقدام و تصميم ، حادثه يك در شدن كشته به علم با آيا  -يكم ال سؤ

 و باشد؟ سازگار آن اهداف و زندگى به مربوط هاى انديشه و فعاليت با تواند مى چگونه ، حادثه يك در شدن كشته به علم  -دوم ال سؤ

.  ال سؤ دو اين پاسخ

 مهم حقيقت دو ، آدمى شخصيت رشد افزايش با.  قانونى زندگى براى تالش با ، شهادت به علم بودن سازگار درك براى اى مقدمه. 4

:  گرفت نظر در بايد را مرگ و زندگى درباره

.  است هستى عالم منظم مجموعه در يكديگر مكمل جزء دو ، مرگ و زندگى  -يكم حقيقت

.  است انفصالى جريان در نور، ذرات مانند دارد، را مستمر واحد يك نمود كه اين با زندگى  -دوم حقيقت
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 كه نيست مطلق علم آن ، زمان يك در شهادت يا مرگ به او علم يا ، معين زمان يك در زندگى بقاى به يافته رشد انسان يك علم. 5

 علم مانند كربال، حادثه در شهادت به را) السالم عليه( حسين امام علم امكان تواند مى خوبى به ، مطلب اين.  است خداوندى مختص

. كند اثبات ، است بوده رمضان ماه نوزدهم شب كه مباركش سر بر جانگداز ضربت ورود زمان و خود قاتل به) السالم عليه( اميرالمؤمنين

 امام علم كه شواهدى و داليل همه آن ، مباحث اين با.  اوست ذات مخصوص كه خداوندى مخزون و مطلق علم آن مانند نه امر، نهايت

 ، هميشه براى حضرت آن قيام كه چنان. شود نمى گرفته ناديده كند، مى اثبات را كربال حادثه در خود شهادت به) السالم عليه( حسين

 امام عزيمت بحث به گرديم مى باز. دارند جامعه سعادت و اصالح درباره تكليف احساس كه بود خواهد هايى انسان براى الگو بهترين

:  مكه به) السالم عليه(

) 160( الظالمين القوم من نجنى رب قال يترقب خائفا منها فخرج

 ستمكاران گروه از مرا پروردگارا،:  گفت بود، ناگوار حوادث انتظار در و بيمناك كه حالى در شد خارج شهر از)) السالم عليه( موسى(((

.))  بده نجات

 و داشت را ناماليم حوادث انتظار و بود بيمناك شد، خارج مصر از كه هنگام آن در ، است) السالم عليه( موسى حضرت درباره آيه اين

.  بده نجات ستمكاران گروه از مرا پروردگارا،:  گفت مى

 بيشتر امنيتش كه{ ديگرى راه از كه كردند پيشنهاد او به حضرت آن بيت اهل.  گرفت پيش را بزرگ جاده)) السالم عليه( حسين امام( او

 خداوندى قضاى تا ، رويم مى راه همين از خدا، به سوگند ، نه: فرمود چنين آنان پاسخ در و نمود امتناع حضرت آن. كنند حركت}  است

. باشد چه

 علت همين به. بود زندگى قانون مبانى بر ، طبيعى زندگى متن در) السالم عليه( حسين امام حركت ، گفتيم پيشين مبحث در كه طور همان

 نمايند، دفاع ، حضرت آن براى جانى خطر احتمال صورت در توانستند مى كه را دودمانش از يارانى ، رفت عتبه وليدبن نزد كه هنگامى ،

 را فوق آيه بايست نمى شد، خواهد شهيد كربال در كه دانست مى) السالم عليه( حسين امام اگر: شود گفته است ممكن. برد خود همراه به

 تا مدينه از حركت حوادث مجموعه اجزاى همه ، شريفه آيه از حضرت آن منظور كه است اين ال سؤ اين پاسخ. كند قرائت مكه راه در

 اولين كه را خود قانونى حيات ، داشت وجود حوادث يافتن پايان براى كه زمانى طول و حوادث آن همه در يعنى. بود قيام داستان آخر

 بداء منشاء كه الهى مخزون علم( امامت علم فوق به مربوط احتمال به بود، عدالت و حق حكومت اقامه صورت در)  الهى سعادت( حسنى

 عليه( حسين مطلوب هم)  شهادت( قانونى حيات دادن دست از اگرچه. ديد مى بشر ضد خدانشناسان وسيله به نابودى خطر در)  است

 قرار ، گرفت مى صورت قانونى حيات با كه قيام رساندن ثمر به از بعد درجه در ، شهادت مطلوبيت كه است بديهى ولى بود،) السالم

.  داشت

 روشن كرد، مى بردارى بهره خود دودمان و ياران و خود جان حفظ براى دفاع وسيله هرگونه از) السالم عليه( حسين كه اين به توجه با

 علم از كه است عللى به مربوط بيايد، پيش خطرى اگر و ندارد وجود خطرى ، معمولى جاده از حركت صورت در دانست مى كه شود مى

.  است خداوندى مخزون علم به مستند و باالتر او امامت



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۱۰۱

: خواند مى را آيه اين كه حالى در شد، مكه وارد  -گذشته شعبان ماه از روز سه  -جمعه شب در) السالم عليه( حسين امام

) 161( السبيل سواء يهدينى ان ربى عسى قال مدين تلقاء توجه لما و

.)) فرمايد هدايت راست راه به مرا ، من پروردگار شايد گفت كرد، حركت مدين طرف به} )السالم عليه( موسى حضرت{ كه وقتى((

 ترين روشن از ، يوميه نمازهاى در) 162( المستقيم الصراط اهدنا ، نستعين اياك و نعبد اياك:  آيات تكرار مانند مذكور، آيه خواندن

 فيض استمرار مبناى بر نيز) السالم عليه( معصومين ائمه و)  وآله عليه اهللا صلى( عبداهللا محمدبن االنبيا، خاتم حتى كه است آن داليل

. باشند مى ربوبى شامخ مقام نيازمند لحظه هر در ، خداوندى پيشگاه به تقرب توفيق فيض هم و وجود فيض هم ، خداوندى

 مكه در زبير بن عبداهللا. شتافتند مى حضرت آن ديدار به ديگر، نقاط و كشورها مردم و بودند آمده عمره براى كه آنان همه و مكه مردم((

 در) السالم عليه( حسين. آمد مى ميان در روز يك گاهى و متوالى روز دو گاهى) السالم عليه( حسين امام ديدن براى مردم ميان در و بود

 زيرا كرد، نخواهند بيعت او با حجاز اهل ، حضرت آن وجود با دانست مى زيرا بود، زبير فرزند براى مخلوقات ترين سنگين موقع اين

) 163.))( است تر باعظمت و تر مطاع ، مردم ميان در) السالم عليه( حسين

 با) السالم عليه( حسين امام كه كردند پيدا اطالع و شدند مضطرب سخت يزيد سلطنت درباره ، شده خبر با معاويه هالكت از كوفه اهل

 در شيعه. شدند آگاه مكه به وى حركت و يزيد با او بيعت عدم و زبير ابن جريان از ، چنين هم.  است رفته مكه به و نكرده بيعت يزيد

 به سليمان. آوردند جاى به را خداوندى ثناى و حمد و شدند متذكر را معاويه مرگ ، شده جمع خزاعى صرد بن سليمان منزل در و كوفه

 را او كه دانيد مى اگر. هستيد او پدر شيعه و او شيعه شما و است رفته مكه به) السالم عليه( حسين و مرده معاويه:  گفت چنين جمع آن

 و كنيد سستى كه اين از ترسيد مى اگر و بدهيد، خبر او به را خود يارى و بنويسيد او به جنگيد، خواهيد او دشمن با و نمود خواهيد يارى

 خواهيم مجاهدت او، از دفاع در و كرد خواهيم يارى را او ما: گفتند آنان همه. ندهيد فريب را مرد اين بشكنيد، و شويد متفرق او برابر در

:  گفت سليمان.  گذشت خواهيم خود هاى جان از و ورزيد

: نوشتند) السالم عليه( حسين امام به ها نامه ، كوفه اهل. بنويسيد}  است چنين كه حاال{

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 و مؤمنان از) السالم عليه( حسين شيعيان ساير و مظاهر بن حبيب و شداد بن رفاعه و نجبه بن مسيب و صرد بن سليمان از نامه اين((

 نابود و شكست را تو عنود و جبار دشمن كه راست خداى ستايش:  است) السالم عليه( على بن حسين براى كوفه اهل از مسلمانان

 او بر رضايتش بدون و نمود غصب را المالش بيت و كرد سلب را آن زندگى اركان و شد مسلط ملت اين بر كه دشمنى.  ساخت

 و جباران ميان را خداوندى مال و كرد باز امت اشرار بر را ميدان و كشت را امت اين هاى انسان نيكوترين سپس و كرد فرمانروايى

. شد طرد الهى رحمت از ثمود قوم كه گونه همان باد، خدا رحمت از دور.  انداخت جريان به خودكامه اغنياى
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 در بشير بن نعمان. فرمايد حق پيرو تو، پناه در را ما خداوند كه باشد فرما، حركت ما سوى به.  نيست پيشوايى ما براى ، اينك

 ما سوى به تو كه بدانيم ما اگر و.  كنيم مى حركت او با عيد براى نه و كنيم مى اقدام او با جمعه نماز براى نه ما و است قصراالماره

.))  گردانيم برمى}  اربابش نزد{ شام به را او ،، خداوندى خواست با و كنيم مى اخراج حكومت مقر از را او ، كردى حركت

 دستور نفر دو آن به ضمنا و فرستادند) السالم عليه( حسين براى تميمى وال بن عبداهللا و همدانى مسمع بن عبيداهللا وسيله به را نامه سپس

 كوفه اهل سپس. نمودند تسليم را نامه و رسيدند حضرت آن به مكه در رمضان ماه دهم روز نفر دو اين. كنند حركت سرعت با كه دادند

 بن هانى وسيله به اى نامه ديگر، روز دو از بعد باز. فرستادند حضرت آن براى متعدد امضاهاى با نامه صفحه پنجاه و صد روز، دو از بعد

: بودند نوشته نامه اين در. فرستادند حنفى عبداهللا سعيدبن و سبيعى هانى

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 و خداوندى حمد از پس). السالم عليه( على بن حسين به است مسلمين و مؤمنين از) السالم عليه( على بن حسين شيعه از نامه اين((

 فرماييد، سرعت. انديشند نمى تو از غير كس هيچ درباره و كشند مى را تو انتظار مردم زيرا فرما، حركت سرعت با پيامبر، بر درود

 و احمسى قيس بن عروه و شيبانى رويم بن حارث يزيدبن و عجلى ابجر حجاربن و ربعى بن شبث و. تو بر درود و بشتابيد بشتابيد،

.  است برآورده سر ها ميوه و گشته خرم و سبز ما محل درود، و حمد از بعد: نوشتند چنين تميمى عمرو محمدبن و زبيدى حجاج عمروبن

) 164.))( والسالم شد، خواهى وارد تو يارى آماده سپاه بر تو فرما، حركت ما سوى به خواستى اگر

. شد جويا مردم وضع از و خواند را ها نامه او و شدند جمع حضرت آن نزد در كوفه از ها فرستاده همه

) 165.(نمود مساءلت امر اين در را موفقيت و خير خدا از و خواند نماز ركعت دو ، مقام و ركن ميان سپس

 خاطر به معاويه از مردم كه بود فراوانى هاى تعدى و ظلم ، معاويه مردن از پس يزيد سلطنت خبر شنيدن با ، كوفه اهل اضطراب علت

 خاندان با او ارتباط احتمال كه كسى هر با و) السالم عليه( طالب ابى بن على شيعيان با معاويه مخصوصا اميه آل خصومت. داشتند

 براى ، حقيقت و حق با ضديت در تواند مى انسان چگونه دهد مى نشان كه است تاريخ وقايع آورترين شرم از ، داشت وجود عصمت

 صلحا با نه معاويه فرزند كه دانستند مى كوفه اهل. كند اقدام ستمى و تجاوز هر به ، روزه چند زندگانى اين در محدود ثروت و مقام لذايذ

 وضع.  است بوده برخوردار خانوادگى صحيح تربيت يك از نه و است داشته برخاست و نشست باتقوا مسلمانان و آزادگان و رادمردان و

 بزرگان از شمشير زور به خواست مى معاويه كه هنگامى كه بود كرده پيدا شيوع مسلمين جامعه در حدى به يزيد نابكارانه و نابخردانه

 جمع آن ميان در كه)  السالم عليه( حسين امام كرد، ها خوبى به توصيف و تمجيد را يزيد وقتى بگيرد، بيعت يزيد براى اسالمى جامعه

: فرمود بود،

 آن خورشيد كه بدارى مخفى را چيزى خواهى مى تو ، است آن داراى را او خود شخصيت كه بگو يزيد درباره را چيزى تو ، معاويه اى((

 زندگى براى تا ، كن رها خود حال به را مردم( است نزديك عمرت پايان ، است بس.  است روشن خورشيد مانند يا ساخته روشن را

.((- بينديشند خود
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:  گفت چنين مردم آن به سليمان كردند، اجتماع صرد بن سليمان منزل در شيعه از مردانى كه هنگامى

 را مرد اين اال و كنيد، دعوت را او و بنويسيد او به كرد خواهيد يارى را او واقعا دانيد مى اگر. هستيد او پدر شيعه و حسين شيعه شما

. ندهيد فريب

 عليه( اميرالمؤمنين درباره كه بود انگيزى اسف تلون و تنوع و اختالف در كوفه مردم طوالنى سابقه ، جدى پيشنهاد اين از سليمان انگيزه

. بودند شده مرتكب) السالم عليه( مجتبى حسن امام فرزندش و)  السالم

 در بلكه. نماندند وفادار بودند، بسته كه عهدهايى و ها نامه به ، اى عده جز به كوفه مردم و پيوست وقوع به سليمان احتمالى بينى پيش

 با و گشتند روياروى الهى شخصيت آن با ، است تصور قابل نما انسان جانوران براى كه چهره ترين وقيح با و ايستادند پيامبر پسر مقابل

. رساندند شهادت به را او وضع ترين تلخ

 و 48 خطبه در و نموده مالمت سخت كردند، مى سستى تلخ حوادث برابر در كه را كوفه مردم ،25 خطبه در) السالم عليه( اميرالمؤمنين

 تحسين را خود تالشگر و صالح ياران كه ديگر سخنان در.  است فرموده توصيف ها توفان و ها لرزش و حوادث جايگاه را كوفه ،101

 يارى به ، كوفه اهل از برجسته بسيار افرادى كربال، خونين حادثه در كه چنان. داشتند وجود آنان بين در نيز كوفه مردم از ، است فرموده

. پرداختند) السالم عليه( حسين امام

 دوران آن در كوفه اهل درباره مختصر تحقيق يك

 زيرا كرد، توصيف و شناسايى ثابت مختصات عده يك با توان نمى ها دوره همه در و عموم طور به را جامعه يك مردم كه است مسلم

 بر كه اندازه هر ، البته. نمايد مى جلوگيرى آنان درباره مطلق قضاياى با معرفى از ، مردم تحول ايجاد در عوامل تاءثير و انعطاف استعداد

 در و يابد، مى كاهش كننده دگرگون عوامل تاءثيرات و انعطاف استعداد ترديد بدون شود، افزوده جامعه يك مردم زندگى ماشينى ابعاد

 مبناى اندازه هر ، بالعكس. شود مى تر آسان ، آنان گرداننده اصول به مربوط حدود تا ، جامعه آن مردم توصيف و شناسايى ، نتيجه

 مى افزايش كننده دگرگون عوامل با ارتباط در او تحول و انعطاف باشد، شده استوار او متنوع اختيارات و شخصى هويت بر آدمى زندگى

 احساس. كند توجيح را آنان و نفوذ، آنان درون كند، مى اداره را جامعه يك مردم كه هايى ارزش و قوانين و اصول كه اين مگر يابد،

.  است جامعه يك هاى انسان تكامل و رشد علل از يكى ها، ارزش و قوانين و اصول از پيروى لزوم و اهميت

:  است مستند زير عامل دو از يكى به ، زندگى در معقول انضباط و نظم ، نتيجه در

.  است تحول ايجاد عوامل از تاءثر و انعطاف استعداد انداختن كار از به منجر كه ، جامعه يك مردم زندگى ماشينى ابعاد افتادن كار به -1

 اين امتياز.  است مختلف عوامل به مستند كه شود، مى ديده زمين مشرق در مواردى در و زمين مغرب در اغلب ، زندگى گونه اين امروز

 از قسم اين در كه نقصى.  است ثمربخش و ضرورى بسيار ، جامعه افراد زندگى در انضباط و نظم به بخشيدن تحقق در زندگى گونه

.  است آن هاى شكوفايى از يكى اختيار، كه ، است افراد شخصى هويت و ذات افتادن كار از دارد، وجود زندگى

. شوند مى ور غوطه جبرى شبه يا و جبرى حيات در ، شخصى ذات و اصلى هويت شدن خنثى به مستند انضباط و نظم در ، مردم يعنى
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 لزوم و عظمت كه كه برود باال قدرى به ها ارزش آورنده وجود به هاى تربيت و تعليم وسيله به مردم كمال و مردم رشد سطح كه اين -2

. بپذيرند وجدان و عقل وسيله به ، ذات درون از را انضباط و نظم با زندگى

 يك مردم توان نمى ، نموديم اشاره مبحث اول در كه چنان.  دوران آن در كوفه مردم اجتماعى حيات وضع بررسى به گرديم مى بر ، حال

 ، ثابت مختصات از عده يك با ،}شويم كار به دست فراگير آمارهاى داشتن با اگرچه{ ها دوره همه در و عموم طور به را جامعه

 باعث كه انضباط و نظم آن از ، مسلمين جوامع از ديگر اى عده مانند ، دوران آن در كوفه مردم رسد، مى نظر به. كرد توصيف و شناسايى

 كه بود كسى) السالم عليه( اميرالمؤمنين نه. بودند بركنار كرد، توصيف و شناخت مناسبى حد تا را جامعه يك آينده مختصات شود مى

 همه نه و كند، اداره اختيار بى ماشين هاى دندانه مانند را آنان ، مستبدانه گرى سلطه وسيله به و بيندازد كار از را مردم آن شخصى هويت

 ارزش و قوانين و اصول ،)السالم عليه( اميرالمؤمنين گونه پيامبر هاى تربيت و وجدان و عقل هدايت با كه بودند يافته رشد چنان مردم آن

 تقواى عدم علت به ، اميه بنى طرف از منصوب حاكمان ،)السالم عليه( اميرالمؤمنين زمامدارى دوران از پس. ببندند كار به را زندگى هاى

 منظم و))  معقول حيات(( يك به بخشيدن تحقق براى را مسلمين جوامع ديگر و كوفه اهل وجدان و عقل توانستند مى نه ، دينى و سياسى

 مردم آن همه درون در را زندگى هاى ارزش و قوانين و اصول اصلى هاى ريشه توانستند مى نه و كنند، وادار فعاليت به انضباط با و

 آن در كوفه جامعه براى طبيعى پديده يك ، آن هاى ارزش و زندگى عالى مبانى به ايمان و شخصيت استحكام عدم ، نتيجه در. بخشكانند

. بود دوران

 :گفت بودند، شده جمع اش خانه در كه كوفه مردم به او.  بريم مى پى صرد بن سليمان سخنان ارزش به ما كه است بررسى اين به توجه با

 اين به او تا بنويسيد كرد، خواهيد دفاع او عالى هدف از و يارى را) السالم عليه( حسين امام واقعا كه داريد يقين اگر. بينديشيد مقدارى((

.)) نكنيد دعوت به اقدام برآييد، ايد، گرفته گردن به حضرت آن درباره كه تكليفى عهده از نتوانيد دهيد مى احتمال اگر و بيايد سرزمين

. كرد خير طلب خداوند از عراق به سفر براى) السالم عليه( حسين امام

 از و خواند نماز ركعت دو ، مقام و ركن ميان و برخاست) السالم عليه( حسين امام شد، تكميل كوفه به دعوت هاى نامه كه هنگامى

) 166.(نمود خير طلب ، داشت پيش در كه پراهميتى سفر در ، سبحان خداوند

 زيرا ، است نكرده معمولى معناى به استخاره ، دانست مى واجب را آن كه قيامى و نهضت براى) السالم عليه( حسين امام ، است بديهى

 و فراوان داليل به توجه با.  است آمده وجود به تكليف به يقين كه موردى در نه ، است مناسب ترديد و شك موقع در استخاره گونه اين

 درجه ترين عالى در ، است داشته يزيد عليه قيام به حضرت آن كه اعتقادى و ايمان كه است شده روشن حقيقت اين زياد، بسيار شواهد

.  است بوده

 عراق به حركت در را آن ، محكم داليل با حضرت آن كه بود صالح و خير مستقيم شهود ، متعال خداوند از خير طلب معناى ، بنابراين

 شدن زنده خدا، از عينى يت رؤ وسيله به) السالم عليه( خليل ابراهيم حضرت كه صددرصد قلبى آرامش و شهود آن نظير.  دانست مى

: كرد عرض) السالم عليه( ابراهيم حضرت ، داستان اين به مربوطه آيه در.  خواست مى قيامت روز در را ها مرده
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) 167( قلبى ليطمئن لكن و بلى قال من تؤ اولم قال.  الموتى تحيى كيف ارنى رب

 ؟ اى نياورده ايمان مگر: فرمود خداوند ؟ كنى مى زنده را ها مرده چگونه كه بده نشان من به! پروردگارا((

.)) برسد آرامش به قلبم خواهم مى ولكن ، بلى: كرد عرض

 كوفه مردم فرستادگان آخرين كه عبداهللا سعيدبن و هانى بن هانى وسيله به و فرمود مرقوم را زير نامه) السالم عليه( حسين امام سپس

: كرد ارسال آنان براى بودند،

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آخرين كه سعيد و هانى ، اكرم پيامبر به درود و خداوندى حمد از پس.  مؤمنين و مسلمين جمع بر است على بن حسين از نامه اين((

 اين شما همه سخن و فهميدم بوديد، شده متذكر و نموده بيان ها نامه آن در كه را چيز هر و آمدند بودند، شما طرف از ها نامه آورندگان

.  نيست)  پيشوايى( امام ما براى كه بود

 مورد شخص و عمويم پسر و برادرم ، من و فرمايد، موفق حق و هدايت به تو وسيله به را ما خداوند كه باشد ، كن حركت ما سوى به

 اگر. بنويسد من براى را راءيتان و وضعيت كه دادم دستور او به و فرستم مى ، است من دودمان از عضوى كه را عقيل بن مسلم اطمينانم

 ام خوانده را ها آن من و رسيده من به كه است هايى نامه با مطابق شما، از فضل و عقل صاحبان و مردم عمده نظر كه نوشت من براى او

 عدالت به قيام و كند حكم الهى كتاب با كه كسى مگر الهى پيشواى نيست ، جانم به سوگند. آمد خواهم شما طرف به زودى همين به ،

) 168.))(گيرد خود سوگند گواه را خود نفس و باشد حق دين به متدين و نمايد

 كه كند مى اثبات ، خطاب گونه اين بودند، ايمان با مردم و مسلمانان همه و كوفه اهل ،)السالم عليه( حسين امام نامه در خطاب طرف

 آن عام محبوبيت. اند داشته را تقاضا اين مسلمين عموم بلكه ، است نبوده شيعيان ناحيه از تنها كوفه به حضرت آن حركت تقاضاى

 خطاب الزمه ، چنين هم.  است تقاضايى چنين زمينه وجود شاهد شد، اثبات گذشته مباحث در كه اسالمى جوامع همه ميان در حضرت

 انگيزه و عوامل از نظر قطع با كه است بوده حدى در ها، نامه و امضاها صاحبان اهميت و امضاها و ها نامه شماره كه است اين مذكور

.  است بوده منطقى كامال ، مردم آن وسيله به قيام و كوفه به حركت براى ها آن به استناد ديگر، هاى

.  است خوردن سوگند شايسته ، خداست وابسته كه مقدس جان آن تنها ، آرى

 مى استفاده وسيله اين از ها، واقعيت اثبات براى. باشند مقدس كه شود مى متعلق حقايقى به ، ملل و اقوام همه در سوگند كه است مسلم

 اين ، كنيم دقت درست اگر ولى ، شنويم مى فراوان ((- فرزندم(( يا))  مادرم يا پدرم جان به(( ،)) خودم جان به((( را سوگند اين ما. كنند

 كه دانيم مى.  آن قداست علت به نه خورد، مى سوگند كه است كسى نظر از ، آن بودن عزيز و جان اهميت علت به غالبا سوگندها،

 ياد خود جان به) السالم عليه( حسين امام كه سوگندى در.  است آن قداست و عظمت و شرف از غير ، حقيقت يك ضرورت و اهميت

 هللا مماتى و محياى و نسكى و صلوتى ان آيه در كه ، رسيده))  العالمين رب هللا(( مقدس مقام به كه است جان آن او منظور ، است كرده

 است قطعى بسازد، خدا آِن از را خود مرگ و زندگى است توانسته كه كامل انسان آن شخصيت به توجه با.  است شده وارد العالمين رب
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 مى ايمان آن به و كنند مى پيدا اطالع قداست اين از مردم و رود مى باالتر جان يك قداست كه موارد آن در.  خداست آِن از  جانش كه

 كه هايى قسم مانند. كنند مى ياد سوگند آن به دهند، مى قرار خود شده شناخته هاى ارزش گروه در را آن كه گونه همان آورند،

. كنند مى ياد) السالم عليه( معصومين ائمه ديگر و فاطمه و اميرالمؤمنين و اكرم پيامبر به مسلمانان

 حسين امام حيات تاريخ شناسايى با ، بشرى نوع بزرگ هاى شخصيت درباره متفكران و تاريخ تحليل نظران صاحب و مورخان همه

 زيرا؛ پذيرند، مى كردن ياد سوگند براى را آن شايستگى ، سبحان خداوند با حيات اين ارتباط چگونگى و) السالم عليه(

 . است خوردن سوگند سزاوار جان اين ، است سجود حال در جانش باشد، حال هر در او جسم كه شخصيتى هر

 

 خداوندى خلق براى الهى پيشوايى شرايط:  دوم و بيست بخش

 و ها انسان معمولى حيات سياسى فلسفه ديدگاه از اگر...)) كند حكم الهى كتاب با كه كسى مگر الهى پيشواى نيست ، جانم به سوگند((

 خلق))  معقول حيات(( مديريت فلسفه ديدگاه از بتوان كه است آن از غير ، سخن اين كه است بديهى ، بگوييم سخن تاريخ طبيعى جريان

. نمود مطرح خداوندى

:  بپذيريم و بشناسيم را حيات پيشرو فرهنگ و پيرو فرهنگ ميان فرق است الزم ، ديدگاه دو اين بين تفاوت درك براى

 گردد، مى مردم نصيب تاريخ گذرگاه در كه محدودى معلومات و محض طبيعى هاى خواسته بر كه پيرو فرهنگ مبناى بر زندگى -1

 سراغ ، است شده كاشته ها انسان ذات در آن بذرهاى كه كمال درجات به اعتال براى ى))شايد و بايد(( هيچ خود براى شود، مى استوار

. ندارد

 ها انسان و هستى بر كمال بخشنده و بزرگ خداوند به وابستگى و هستى جهان به شخصيت گسترش و ذاتى حيثيت و شرف ، زندگى اين

 نمى رسميت به را ها ارزش از ذلك غير و دوستى نوع و نورانى وجدان و فطرت از پيروى و ها پيمان به وفاى و تكليف برين  احساس و

 غوطه)) بيشتر هرچه مادى لذت(( براى فعاليت در آن مادى بعد كه ، محض طبيعى زندگى اداره براى مناسب وسايل حد در مگر شناسد،

. شود مى خالصه))  وسيله ديگران و هدف من(( فرمول در آن روانى بعد و است ور

 چه آن جز شرطى هيچ شود، مى سپرى پيرو فرهنگ چنين در آن مردم زندگى كه اى جامعه در زمامدارى و حكومت كه نيست ترديدى

 كه افتد مى جريان به هنگامى ، مديريت گونه اين كه كرد فراموش نبايد البته. ندارد كند، تاءمين مردم براى را مزبور زندگى بتواند كه

 تيمور و چنگيز و نرون و هابز توماس امثال تفكرات طرز وسيله به و نپروراند خود مغز در را مطلق گرى سلطه هواى ، حاكم زمامدار

 بتوان اگر شد، خواهد سپرى) 169( لوِياتان پيرو فرهنگ مبناى بر مردم زندگى ، صورت اين در زيرا باشد، نشده تربيت گاليگوال و لنگ

 ؟ است احتياج نمود، خود بردگى به ملزم را مردم كه يزيد حكومت از تر واضح شاهدى به آيا!  گذاشت زندگى را آن نام
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 الهى بعد بدون ، است ربوبى كمال شعاع به وابسته كه زندگى چنين از مند بهره اى جامعه در پيشوايى. پيشرو فرهنگ مبناى بر زندگى -2

 و حكام نوع اين عظمت و ضرورت. نباشد) السالم عليه( معصوم كرام ائمه و عظام انبياى مانند پيشوا اين اگرچه.  نيست پذير امكان

 كرده مطرح زمامدارى شرايط عنوان به را انسانى صفات ترين عالى و فهميده خوبى به افالطون امثال ، گذشته هاى زمان از را حكومت

 آن طرف از مصر حكومت براى كه اشتر مالك به) السالم عليه( طالب ابى بن على مبارك فرمان در اعال، حد در شرايط اين. بودند

 براى ، كوفه مردم به خود نامه در) السالم عليه( حسين امام كه شرايطى) 170.(شود مى ديده وضوح كمال با بود، شده انتخاب حضرت

:  است اساسى شرط چهار ، است فرموده بيان اسالمى جامعه زمامدار

. خداوند به نفس وابستن. د ؛ حق دين به مؤمن.  ج ؛ عدالت به قيام.  ب ؛ الهى كتاب مبناى بر حكم.  الف

:  الهى كتاب مبناى بر حكم. 1

 در را انسان كه است كتاب اين.  است شده نازل مخلوقاتش بر اسالم پيامبر وسيله به خداوند طرف از كه است كتاب آخرين اين

 چه ،)خود همنوع با انسان ارتباط و هستى جهان با انسان ارتباط خدا، با انسان ارتباط ، خويشتن با انسان ارتباط( گانه چهار ارتباطهاى

 اين با فقط كه است بديهى. شناساند مى وضوح كمال با ،))بايد كه چنان آن(( قلمرو در چه و))  هست كه چنان آن(( تبيين قلمرو در

 ؟ ام آمده چه براى -3 ؟ ام آمده كجا از -2 ؟ كيستم من -1: خود اصلى گانه شش االت سؤ به تواند مى بشر كه است اهميت با شناخت

. بدهد پاسخ ؟ روم مى كجا به -6 ؟ كيستم با -5 ؟ ام آمده كجا به -4

 آن و االت سؤ اين درك نيازمند را خود كه اين بدون حتى ، االت سؤ اين پاسخ تهيه بدون بشر، افراد چشمگير اكثريت: نگوييد هرگز

 نمى آن گوينده كه است آن دليل سخن اين زيرا كنند، نمى ناراحتى احساس گونه هيچ و كنند مى زندگى بدانند، گانه چهار ارتباطهاى

 و است واضح البته! بگذارد فرقى وليت مسؤ احساس و آزادى و معرفت داراى انسان و طرف يك از ناآگاه ماشين هاى دندانه بين خواهد

 صحيح عبارت به و{ كرد زندگى خود ماشينى بعد با تنها او و شد، سلب انسان از شخصيت و ذاتى هويت وقتى كه ندارد گفتن به نيازى

 مطرح گانه شش االت سؤ پاسخ و چهارگانه ارتباطهاى فهم موجودى چنين براى تنها نه ،}نمودند وادار ماشينى بعد با زندگى به را او تر،

 و اند آورده وجود به را او كه قوانينى و دارد وجود او ، حال اين با!  نيست مفهوم او براى هم ندارد يا دارد وجود او كه اين حتى ، نيست

 درود آن كسى هر(( قانون مشمول ، هستى معناى پر دستگاه در نخواهد، چه و بخواهد چه او كه اين و دارند حقيقت كنند، مى اداره را او

! كجا؟ الهى كتاب و كجا يزيد. بود خواهد پذيرد، نمى استثنايى هيچ كه))  كشت كه كار عاقبت

:  عدالت به قيام. 2

 نيست خبر جهان اندر ايزد از داد ز بهتر     نيست دادگر كه كس آن مردم نيست است گرگ

) 171( لكلماته مبدل ال عدال و صدقا ربك كلمه تمت و

.))  نيست خداوندى كلمات كننده تبديل چيزى هيچ و شده استوار عدل و صدق مبناى بر تو، پروردگار فعل و حكمت و مشيت((



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۱۰۸

 حيات در بشرى سازنده استعدادهاى همه رسيدن فعليت به و شكوفايى عامل ، عدالت.  است هدفدار هستى اساسى هاى پايه ، عدالت

.  است جهان بر حاكم نظم اصلى جوهر ، عدالت.  است جمعى و فردى

 در. نيستند نيازمند عدالت مانند چيزى هيچ به ، است خداوندى اعظم فيض كه وجود بزرگ نعمت به يافتن توفيق از پس آدم فرزندان

 را خود عظماى رسالت كه ديد خواهيد را عدالت دست جا آن در كرديد، مشاهده پيشرفتى و شكوفايى كه كجا هر ، تاريخ طول تمامى

 تحمل بدون ، است شده بشرى دامنگير سقوط و عقب به برگشت ، بدبختى ، پژمردگى ، نكبت كه هرجا در ، بالعكس.  است داده انجام

 ، بنابراين.  است كشيده خون و خاك به را آنان و گرفته را عدالت حاميان گلوى كه ديد خواهيد را ظلم خونين هاى چنگال زياد، زحمت

 و اعتال علل ديدگاه از بشرى جوامع تاريخى ادوار درباره تاكنون كه هايى بندى تقسيم بر را ديگر بندى تقسيم يك ، اين از بعد بياييد

 يك در آن شكوفايى عدم و دارد، كه انواعى يا نوع با ، عدالت شكوفايى دوران: از است عبارت آن و ، بيفزاييم ، است شده گفته سقوط

.  كنيم پيدا تاريخ گانه يك و بيست هاى تمدن سقوط و اعتال و بروز نهايى حل براى راهى ، بندى تقسيم اين با شايد.  جامعه

 مى معرفى ظلم معلول درخشيدند، زمين روى در زياد يا كم مدتى كه را جوامع هالكت و ها تمدن سقوط متعدد، مواردى در مجيد، قرآن

: نمايد

) 172(ظلموا لما قبلكم من القرون اهلكنا لقد و

.))  رسانديم هالكت به كردند، مى كه ظلمى جهت به شما از پيش را مللى و اقوام ما و((

 به و شكوفايى عامل ، عدالت كه كرد مى خطور يزيد ذهن به آيا! ؟ است عدالت هدفدار، هستى اساسى هاى پايه كه فهميد مى يزيد آيا

 نظم اصلى جوهر ، عدالت كه كرد مى درك يزيد آيا ؟! است جمعى و فردى حيات در بشرى سازنده استعدادهاى همه رسيدن فعليت

 به رسد چه كند، درك را جهانى خود، حيوانى لذايذ و))  طبيعى خود(( جز كه بود شده تربيت چنان يزيد آيا اصال ؟ است جهان بر حاكم

 ؟!بفهمد است عدالت كه را آن مبناى كه اين

 تبرئه را يزيد خواهند مى}  خلدون ابن نقل به بنا القواصم من العواصم كتاب صاحب{) 173( العربى ابوبكرابن قاضى مانند كه كسانى آيا

 شريكند، وى جنايت در كه دانند مى هيچ نمايند، مى معرفى كنند، پيروى او از اسالمى جوامع همه بايد كه زمامدارى عنوان به را او و كنند

 قاضى امثال كه آن حال بود، او ياوران از تن يك و هفتاد و) السالم عليه( حسين امام جسم كننده متالشى و قاتل يزيد كه تفاوت اين با

! سازند مى نابود را انسان ها ميليون پاك ارواح ، جنايتى چنين ارتكاب با كه هستند انسانيت هاى ارزش كننده نابود و قاتل ، العربى ابن

 شده آن مرتكب غزالى متاءسفانه كه يزيد بر لعن جواز عدم به فتوا براى معرفت و علم استخدام كه اين در ايد كرده فكر حال به تا هيچ

 مى باشد؟ مى تاريخ جنايت آورترين شرم و ترين وقيح تاءييد براى چشمگير شخصيت و معرفت و علم از سوءاستفاده بدترين ، است

 ، است انداخته ضاللت به را مردم ها ميليون كه جنايتى از توان مى آيا: پرسيد بايد غزالى امثال از! باشد كرده توبه است ممكن: گويند

 نمود؟ توبه مخفيانه
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 مى نظر به. باشد مى نيز لعن مجوز ، دوزخ در ابدى عذاب كه است مسلم ؟ نيست دوزخ در مخلد عذاب ، تعمدى نفس قتل جزاى مگر

 است خواسته مى او شايد.  است كرده منظور را لعن جواز عدم اين از ديگرى قصد ، است داشته كه معارفى و اطالع آن با غزالى رسد،

. نكنند اهانت ، معاويه مانند يزيد، زمامدارى آورنده وجود به عوامل به مردم

:  حق دين به مؤمن. 3

 عليهم سالم و اهللا صلوات عبداهللا محمدبن و عيسى و موسى و ابراهيم و نوح و ابوالبشر آدم بر كه است الهى كلى دين همان ، حق دين

 بزرگ كه فريبنده شعارهاى و ظواهر آن نه ، حق دين.  است كرده آماده را ها انسان اخروى و دنيوى سعادت زمينه و شده نازل اجمعين

 محروم)  كمال جاذبه در گرفتن قرار( دارند كه اى سرمايه ترين ارزش با انداختن كار به از را بشرى افراد و بوده بشر بدبختى عامل ترين

 ها بندى چشم آن نه و. شود مى استخدام ها انسان معنوى و مادى حيات حقوق كردن سلب براى كه پوشالى قضاياى آن نه.  است ساخته

.  است نشانده سياه روز به را معرفت ارباب و دانشمندان دارد، معرفت و علم با كه ناپذيرى آشتى تضاد با روزگارى كه ها جادوگرى و

:  خداوند به نفس وابستگى. 4

:  است آمده چنين قرآنى شريفه آيه در كه است حقيقت همان ، الهى ارتباط اين

) 174( العالمين رب هللا مماتى و محياى و نسكى و صلوتى ان

.))  است عالميان پروردگار خداوند، آِن از من مرگ و زندگى و عبادات و نماز قطعا((

 از را))  گرديم مى باز او سوى به و خداييم آِن از ما قطعا(( راجعون اليه انا و هللا انا جريان اين بايد نخست شرط، اين اهميت فهميدن براى

 متذكر كه اين جز به  -هستى جهان اين در بشر مرگ و زندگى براى توجيهى و تفسير هيچ كه بدانيم و بفهميم قبلى دريافت و تحقيق روى

 فرمولى چنين ، بشرى جوامع از يك هيچ در ، متفكرى و مكتب هيچ ، تعصبى گرايش كمترين بدون و مبالغه بدون. ندارد وجود  -شديم

 ها انسان ما:  است اين جريان اين معناى.  است نكرده مطرح ها انسان مرگ و زندگى نهايى هدف تعيين و توجيه و تفسير براى را

 بر و ايم آمده بر خاك از(( ما كه نيست چنان و ، است خداوندى اعظم فيض و حكمت به مستند ما موت و حيات كه هستيم موجوداتى

 من و جان ، شخصيت نفس{ ذات كه باشد كسانى دست به بايد الهى عظمت با جريان چنين مديريت) 175.( هيچ ديگر و))  رويم مى باد

 اسباب و ميمون و سگ به وابسته نه بود، مقام آن شايسته) السالم عليه( حسين ترديد، كمترين بدون. باشد خداوند به وابسته آنان} 

. اند كرده مطرح يزيد معرفى در معتبر تواريخ كه ، حيوانى غرايز تهييج و طرب و موسيقى

: گويد مى طاووس سيدبن ، حال هر به. بود موقع همين در ، نوشت بصره اهل به) السالم عليه( حسين امام كه اى نامه ارسال احتماال،

 اين در حضرت. فرستاد بود، ابورزين اش كنيه كه سليمان وسيله به را آن ، نوشته اى نامه بصره بزرگان از جمعى به) السالم عليه( حسين

. بودند عبدى جارود منذربن و نهشلى مسعود يزيدبن ها، شخصيت آن جمله از. بود خوانده خود از اطاعت و يارى به را آنان ، نامه

. پرسيد خود شخصيت وضع درباره آنان از و كرد تميم بنى به رو نخست. كرد احضار را سعد بنى و حنظله بنى و تميم بنى مسعود، يزيدبن



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۱۱۰

 آن درباره خواهم مى و ام كرده جمع مهم امرى براى را شما من:  گفت مسعود يزيدبن. دادند قرار تاءييد مورد را او شرف و عظمت آنان

.  بخواهم يارى شما از و كنم مشورت شما با امر

.  بشنويم تا بگو. كرد خواهيم را كوشش نهايت نظر، اظهار براى و توايم خيرخواه و خيرانديش ما خدا، به سوگند: دادند پاسخ آنان

 گناه و تجاوز در ، معاويه مردن با كه بدانيد.  پست است اى گمشده و مرده خدا، به سوگند و است مرده معاويه:  گفت مسعود يزيدبن

 محكم} خود خيال به{ را آن كنم مى گمان و ، آورده وجود به}  فرزندش يزيد براى{ بيعتى او.  گشت متزلزل ظلم اركان و شكست

 نموده باره اين در كه مشورتى و است مواجه شكست با او تالش. درآيد اجرا به ، است خواسته كه بيعتى چنين كه هيهات.  است كرده

 و مسلمين بر خالفت ادعاى و برخاسته ، فاسقان دسته سر و شرابخوار يزيد ، معاويه پسر.  است رسوايى و خوارى اش نتيجه ، است

.  معرفت و علم از دور و ظرفيت بى است}  موجودى{ فوق صفات داشتن با يزيد!  آنان رضايت بدون نمايد، مى را آنان بر فرمانروايى

 از است بهتر او برانداختن براى جهاد كه خورم مى صحيح سوگند خدا به من. دهد نمى تشخيص را حق موقعيتى هيچ در كه است كسى او

 دار ريشه نظر، صاحب و اصيل شرف داراى خدا، رسول دختر فرزند) السالم عليه( على بن حسين اما و.  مشركين بردن بين از براى جهاد

 و}  اسالم اعتالى راه در{ او هاى كوشش و او سابقه زيرا ، است همه از تر شايسته زمامدارى به بزرگ مرد اين. رستگار عالم اوست و

 امامت و خود رعيت چوپانى شايسته او.  است مهربان بزرگان با و عطوف ها كوچك با او.  است همه از باالتر خدا رسول به او نزديكى

 منحرف حق نور از ، بنابراين. دهد مى پند او وسيله به و نمايد مى بهشت مستحق را آنان او، وسيله به خداوند كه است جامعه آن بر

. نيندازيد مشقت به را خود ، باطل هاى پستى در و نشويد

 از را عار آن ،) وآله عليه اهللا صلى( خدا رسول فرزند يارى به حركت با بياييد كرد، رسوا را شما ، جمل حادثه در قيس صخربن كه حال

 و فرزندان كاهش وسيله به را او خداوند كه اين مگر نكند، كوتاهى) السالم عليه( حسين يارى از كس هيچ خدا، به سوگند. بشوييد خود

.  حسينم يارى براى حركت آماده و پوشم مى زره و كنم مى تن به جنگ لباس من اكنون هم. سازد ور غوطه ذلت در اش عشيره

 جواب. كناد رحمت را شما خدا. گردد نمى رها مرگ چنگال از كند، فرار كس هر و ميرد مى باالخره نشود، كشته كه كس هر} بدانيد{

. بدهيد من به نيكو

 پس مسعود، يزيدبن. شدند وى پيشنهاد مطيع و تسليم آنان همه. بود عالى بسيار مسعود يزيدبن به تميم بنى و سعد بنى و حنظله بنى پاسخ

:  نوشت) السالم عليه( حسين امام به مضمون اين با اى نامه ، جريان از

 تو يارى از و دريابم تو اطاعت از را نصيبم كه نمودى دعوت آن به مرا كه را چه آن فهميدم و رسيد من به تو نامه درود، و حمد از بعد((

 راه راهنماى و كمال و خير مسير در واقعى تكاپوگران از را زمين روى هرگز متعال خداوند كه است قطعى.  يابم توفيق خود بهره به

 سر ها شاخه مانند احمدى زيتونه درخت از شما.  زمين در او امامت و خداوندى حجت شماييد و گذارد نمى خالى بشريت به نجات

 من. بگذار ما سرزمين بر قدم ، سعادت فرشته بال روى بر اكنون. هستيد آن شاخه شما و است اصلى ريشه محمدى درخت. برآورديد

 به ورود براى تشنه شتران اشتياق از شديدتر تو، از اطاعت به آنان اشتياق ، ام آورده فرود تو از اطاعت براى را تميم بنى قبيله هاى گردن

.)) شستم ابر باراِن آب با ، بارقه اولين با را آنان هاى سينه هاى آلودگى و ام نموده تو اوامر تسليم را سعد بنى قبيله ، چنان هم.  است آب
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 تو خدا!  است داده دست تو به}  روحانى نشاط و{ حال چه: فرمود خواند، را مسعود يزيدبن نامه) السالم عليه( حسين امام كه هنگامى

. نمايد سيراب را تو ، بزرگ تشنگى روز در و بدارد عزيز را تو و بگيرد خود پناه در قيامت روز در را

 مى را حضرت آن شهادت خبر مقصد، به وصول از پيش ولى شود، مى) السالم عليه( حسين امام يارى براى حركت آماده مسعود يزيدبن

) 176.(كند مى فرياد و ناله شود، مى بريده او يارى از كه اين از و شنود

 واضح و ترين عالى و ترين مهم از يكى ، است نوشته) السالم عليه( حسين امام به نهشلى مسعود يزيدبن كه پرمعنى و مخلصانه نامه اين

 كمال با كه چنان رود، مى شمار به اسالمى جوامع در الهى خالفت براى) السالم عليه( حسين امام شايستگى و عظمت داليل ترين

 كه كنيم دقت جمله اين در. رساند مى اثبات به مسلمين زمامدارى براى را معاويه يزيدبن لياقت عدم متعدد، جهات از روشنى و استحكام

: گويد مى

 نمى خالى بشريت نجات راه راهنماى و كمال و خير مسير در واقعى تكاپوگران از را زمين روى هرگز متعال خداوند كه است قطعى((

 ريشه محمدى درخت. برآوريد سر ها شاخه مانند احمدى زيتونه درخت از شما.  زمين در او امانت و خداوندى حجت شماييد و گذارد

.)) بگذار ما سرزمين بر قدم ، سعادت فرشته بال روى بر اكنون. هستيد آن شاخه شما و است اصلى

 به حركت براى ديگر، بعضى و صيداوى مسهر بن قيس همراهى به را او و خواست را عقيل بن مسلم ،)السالم عليه( حسين امام سپس

 در و آمد مدينه به عقيل بن مسلم. فرمود توصيه مردم به لطف و هدف داشتن مخفى و الهى تقواى بر را او نيز،. داد دستور كوفه سوى

 تشنگى و كردند گم را راه نفر دو اين. كرد استخدام قيس قبيله از راهنما نفر دو و نمود وداع خود خانواده با و گزارد نماز پيامبر مسجد

 ادامه خود حركت به ها جاده آن از مسلم و دادند نشان مسلم حضرت به را ها جاده و ماندند باز حركت از و شد غالب ها آن بر! شديد

 حسين امام به مسهر بن قيس وسيله به اى نامه بود، معروف))  مضيق(( به كه محل آن از مسلم. شدند فوت تشنگى از راهنما دو آن و داد

: بود نوشته نامه آن در. فرستاد) السالم عليه(

 آن كه نكشيد طولى و شد شديد ما تشنگى و كردند گم را راه راهنما دو اين.  كردم حركت راهنما دو با مدينه از من درود، و حمد از بعد((

 اين و.  جان از ناچيز رمقى با مگر ، دهيم نجات را خود نتوانستيم و رسيديم آب به تا داديم ادامه خود حركت به ما. شدند فوت نفر دو

 مرا فرماييد، موافقت اگر و زدم بد فال پيشامد اين از من و است شده واقع خبت وادى در كه شود مى ناميده مضيق كه است مكانى در آب

.))  والسالم. بفرستيد من جاى به را ديگرى و داريد معاف

:  نوشت را پاسخ اين و رسيد حضرت آن به نامه

 ، ام نموده تعيين تو براى كه ماءموريتى از را خود استعفاى نامه كه است كرده وادار را تو چه آن كه دارم آن بيم درود، و حمد از بعد((

.))  والسالم.  بده ادامه را خود راه در حركت.  است نبوده ترس جز ، بنويسى من براى
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 من ، است شده من زدن بد فال موجب كه باشد ترس مساءله اگر:  گفت چنين خواند، را) السالم عليه( حسين امام نامه مسلم كه وقتى

 بود راه اين در. كرد حركت جا آن از سپس. آمد فرود جا آن در و رسيد طى قبيله از آب جايگاه به و. داد ادامه خود راه به و.  ترسم نمى

.  انداخت حيوانى شكار براى تيرى كه ديد را مردى كه

. شد كوفه وارد سپس.  كشت خواهيم را خود دشمن شاءاهللا ان:  گفت مسلم حضرت. شد زمين بر نقش تير آن با كه بود آهو يك حيوان

 سكونت عبيده ابى مختاربن منزل در و} .بود رمضان ماه نيمه در ، مدينه از مسلم حركت و{) 177(بود گذشته شوال از روز پنج موقع اين

 آنان براى را) السالم عليه( حسين امام نامه شدند، جمع مسلم نزد آنان از جمعى كه هنگامى. داشتند رفت و آمد او نزد شيعيان. نمود

) 178.(كردند مى گريه آنان و خواند

 نامه در ايشان.  است كافى) السالم عليه( حسين امام معرفى ، ماءموريتى چنين به او شايستگى و عقيل بن مسلم حضرت شخصيت درباره

 سوى به را عقيل بن مسلم ، است من اطمينان مورد دودمانم در كه را كسى و عمويم پسر و برادرم ، من: ((بود نوشته كوفه اهل به خود

)).  فرستم مى شما

 همه بودن حجت ها، آن همه جامع كه است نهفته مهمى بسيار معانى ،)) است من اطمينان مورد كه كسى(( و))  برادرم(( تعبير اين مورد در

 و آن انجام و تكليف احساس ديگر، طرف از. بود شده سپرده او به كه بود ماءموريتى در مسلم حضرت حركات همه و كردار و گفتار

 از نيابت براى اش شايستگى و او شخصيت عظمت بر دليل بهترين شد، متحمل ماءموريت انجام مسير در كه ها ناگوارى ترين سخت

. شود مى محسوب الهى پيشواى آن طرف

 شايستگى ، حق به كه) السالم عليه( حسين امام الشاءن عظيم فرستاده اين كه است اين ، بگيريم نظر در بايد كه ديگرى اهميت با مطلب

 رسيد شهادت به وضع ترين دلخراش و ترين فجيع با ، كوفه حادثه توفانىِ امواج در ، داشت را انسانيت شهداى قافله پيشتاز از نمايندگى

 به كوفه طرف به را خود حركت نه و نمود كوفه خونين پيشامد از ناراحتى و ندامت اظهار نه. نشد بشرى تاريخ جنايتكاران آن تسليم و

 فال مساءله چنين هم و تشنگى از راهنما دو شدن تلف موقع در زدن بد فال مساءله كه شود مى معلوم جا اين از.  ساخت مستند اجبار

 مواقع در معصوم غير افراد براى گاهى كه بود ذهنى زودگذر پديده دو ، شكارچى تير با آهو شدن شكار مشاهده هنگام در زدن نيك

 روز آن الهى پيشواى طرف از او نمايندگى موجب كه امتيازاتى همه آن داشتن با ، بزرگ شخصيت اين. دهد مى رخ حساس بسيار

 كه مزبور احساس. نبود دارا ، داشت وجود) السالم عليه( حسين امام در كه را برين احساس آن بود، شده))  السالم عليه( على بن حسين(

 توهمى و تخيل و تصور هيچ لذا،. بود نموده)  الحسنيين احدى( سعادت دو ، حضرت آن براى را مرگ و زندگى بود، امامت علم از موجى

 فرستادند عقيل بن مسلم براى حضرت آن كه پاسخى به توجه با. كرد نمى خطور حضرت آن ذهن به ، داشت  احساس آن با منافاتى كه

 شود مى روشن هم حقيقت اين ، پاسخ آن دريافت با مسلم آرامش و پذيرش و))  بده ادامه خود حركت به و مده راه خود به ترسى: (( كه

 فجيع طى  -كرديم اشاره كه چنان  -و نمود حركت به اقدام او، دستور و) السالم عليه( حسين امام به كامل ايمان با عقيل بن مسلم كه

. شد شهيد ، جنايت ترين وحشتناك و ترين
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 آنان براى را) السالم عليه( حسين امام نامه مسلم شد، مى وارد كه اى تازه جمع هر و شد، زياد مسلم نزد در شيعه اجتماع و آمد و رفت

 رحمت كه شاكرى شبيب ابى بن عباس. دادند مى را حضرت آن دشمنان با جنگ و يارى وعده و كردند مى گريه آنان و خواند مى

:  گفت و آورد جاى به را خداوندى ثناى و حمد و برخاست مردم ميان در باد، او بر خداوندى

.  دهم نمى فريب را تو آنان وسيله به من و گذرد مى چه آنان درون دانم نمى و دهم نمى خبرى تو به مردم از من درود، و حمد از پس((

 داد خواهم شما به مثبت پاسخ خدا، به سوگند.  ام كرده آماده آن براى را خود جان كه دهم مى خبر تو به چيزى از من خدا، به سوگند

 متعال خداوند ديدار به تا زد خواهم شمشير شما راه در و جنگيد خواهم دشمناتان با شما يارى براى و شما همراه من و كنيد، دعوتم اگر

) 179.))( خواهم نمى خدا به تقرب جز پاداشى هيچ من و گردم نايل

 را هايى كتاب آرامش چند لحظاتى شود مى چه ، تكامل پيشرِو فرهنگ پيشبرد عاشقان واى ، شناسى انسان واقعى معارف شيفتگان اى

 و افزا كار ولى ، جالب اصطالحات و الفاظ در رفتن فرو از مقدارى شود مى چه ؟ بزنيم هم بر اند، غنوده ها كتابخانه هاى قفسه در كه

 را خود ها، كارى مغالطه و ها بازى سفسطه از بياييد ؟ برويم انسان خود واقعيات تماشاى به و برداريم دست ها، ابهام كننده تر تاريك

 و هويت استقالل چنان از را آدمى تواند مى كه دريابيم را انسانى ارزش آن عظمت بياييد.  برويم حقيقت و حق به رو و بدهيم نجات

. نكند احساس همراه فرد يك به نيازى حتى))  شدن انسان(( مسير در حركت براى كه سازد برخوردار شخصيتى

 و حق راه سالك يك عيار تمام الگوى ارائه براى غرب و شرق سازِ انسان ادبيات كه است جهان جاِن همان ، تنهايى به شخصى چنين

 وجود اهميت از ، آگاه شخص يك عنوان به شما كه است يقين.  است شاكرى شبيب ابى بن عباس مرد اين. گردد مى او دنبال به حقيقت

 حال عين در و شده شناخته موجود اين انگيز شگفت استعدادهاى و امكانات پيرامون فراوانى هاى سخن ، هستى جهان اين در انسانى

. ايد شنيده ناشناخته

 و كنم مى تلقى الهى حكمت گاه تجلى اين به مربوط اصيل حقايقِ راستينِ جوينده يك عنوان به را شما ، نويسم مى را كلمات اين كه من

: بينديشيد لختى بزرگ مرد اين سخن معناى در خواهم مى شما از

 از من خدا، به سوگند.  دهم نمى فريب را تو آنان وسيله به من و گذرد مى چه آنان درون دانم نمى و دهم نمى تو به خبرى مردم از من((

.))  خواهم نمى خدا به تقرب جز پاداشى هيچ من و...  ام كرده آماده آن براى را خود جان كه دهم مى خبر تو به حقيقتى

 حياتى.  ندارم مردم همكارى و يارى و تصديق به احتياجى هيچ ، خواهم مى آن براى را زندگى كه حقيقتى آن به وصول براى من يعنى

 آن تا خود، طبيعى همنوعِ به آدمى وابستگى.  است شده نصيبم خداوندى عنايت از ، مردم هميارى و مشورت و اجازه بدون ، دارم من كه

. شود الهى جاذبيت شعاع وارد كه جاست

 بنيادين اصل همان اين. دارند را مزبور شعاع به ورود شايستگى كه ، است مجرد فرشتگان و سعيد ارواح پرواز هم و همنشين ، آن از پس

. شود مى نياز بى ها قدرت همه از و آورد مى دست به خويش درون از را قدرت ترين بزرگ ، آدمى ، آن مقتضاى به كه است
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 به رو سپس.))  كردى بيان مختصر سخنى با بود، درونت در كه را چه آن. كند رحمت را تو خداوند: (( گفت عباس به مظاهر بن حبيب

 اين شبيه نيز ديگران و كرد ابراز)  عباس( مرد اين كه اعتقادم همين بر هم من ، نيست او جز معبودى كه خدايى به سوگند: (( گفت مردم

 حسين امام براى را عده آن بيعت خبر مسلم. كردند بيعت عقيل بن مسلم حضرت با نفر هزار هجده كوفه مردم از... نمودند ابراز را سخن

 ، مسلم حضرت شهادت تا مزبور نامه ارسال و مردم بيعت بين. نمود پيشنهاد حضرت آن به را كوفه به حركت و نوشت) السالم عليه(

  مشخص او اقامت محل و يافت افزايش وى جايگاه به مردم تردد ، مسلم با جمعيت آن بيعت اشاعه با... بود فاصله روز هفت و بيست

) 180.))(شد

 شام حكومت از كوفه بودند، كرده احساس اميه بنى مزدوران كه گونه همان كرد، مى پيدا ادامه منوال همان به جريان اگر كه است بديهى

 نقص و طرف يك از) السالم عليه( حسين امام العاده فوق محبوبيت. ايستاد مى شام روياروى ، كلى طور به عراق و گشت مى رها

:  موضوع دو اين اضافه به ديگر، طرف از يزيد فرهنگى و اجتماعى و معنوى شخصيت

 بود؛ اسالمى جوامع حقيقى رهبر بزرگوار، آن كه اين و) السالم عليه( طالب ابى بن على شخصيت عظمت -1

 مى مطرح خود حكومت بقاى براى محدود، طور به را اسالم سازنده فرهنگ و اخالق و دين ، معاويه آنان اول رديف در و اميه آل -2

 داشته وجود فعال طور به جامعه عميق سطوح در آنان سران و اميه بنى با تضاد و خالف نوعى بود شده باعث ، پيمان روى از نه نمودند

. شود جلوگيرى شدت به ديگر، جاى هر در يا و كوفه در انقالبى حركات آغاز و پيدايش از كه بود طبيعى لذا،. باشد

 را خداوندى ثناى و حمد و رفت منبر به بود، كرده تثبيت خود مقام در را او هم يزيد و بود كوفه والى معاويه طرف از كه بشير بن نعمان

 پراكندگى و آشوب در زيرا نشتابيد، پراكندگى و آشوب ايجاد براى و بورزيد تقوا خدا به خدا، بندگان اى:  گفت سپس و آورد جاى به

 و جنگيد نخواهم نكند، جنگ من با كه كسى با من. گردد مى غصب اموال و شود مى ريخته ها خون و شوند مى كشته مردان كه است

 مورد را شما و كرد نخواهم بيدار را شما رفتگان خواب من و. داد نخواهم قرار تعرض مورد برنيايد، من مزاحمت صدد در كه را كسى

 با و شكستيد را بيعتتان و ايستاديد من روى در رو اگر ولى كرد، نخواهم اخذه مؤ بدگمانى و تهمت با را كسى و داد نخواهم قرار هجوم

 از اگرچه زد خواهم را شما باشد، دستم در شمشير قبضه كه مادامى ، نيست خدايى او جز كه خدايى به سوگند كرديد، مخالفت پيشوايتان

 خواهد هالكت به را آنان ، باطل كه باشد مردمى از بيش شناسند، مى را حق كه شما از كسانى عده اميدوارم من.  باشم نداشته ياورى شما

.  انداخت

: نمايد مى مجبور يزيد از اطاعت به ، العاده فوق ارزشى كلمه دو استخدام با را خدا بندگان بشير بن نعمان شگفتا،

 تقواى و حيثيت و شرف و حق گاه تجلى از گرداندن روى و اسالم ضد و منحرف و فاسق مردى از اطاعت آيا ؟!تقوا كدامين)). تقوا(( -1

 توان مى كه است عباراتى ها اين! بدهد انجام را خود كار ، حاكمه سياست بگذاريد! نكنيد اعتراض ؟!شود مى ناميده تقوا ، عدالت و الهى

 و حركت!  است حق عين خواهند، مى خودمحور ستمكاران كه هرچه: برد كار به ، هاست آن داليل كه را ها عبارت اين ها، آن جاى به

!  است مرگ با مساوى ستمگر، طواغيت مقابل در اندام عرض!  است گر سلطه حاكم خواست به مشروط ، مردم حيات



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۱۱۵

 دست به ها فداكارى و مخلصانه مجاهدت و تالش بدون و آرامش با تاريخ طواغيت و ستمكاران از را خود حقوق مردم بود بنا اگر

 ترين كوچك داشت امكان آيا كند؟ زندگى تاريخ عرصه در آنان مزدور پيروان و قدرتمندان از غير كسى داشت امكان تاكنون آيا بياورند،

 ؟! برداشت آنان حيات هاى آرمان پيشبرد و ها انسان زندگى راه در گام

.  است))  حق(( مقدس بسيار كلمه ، است شده استفاده غداران و مكاران روش با آن از بشير بن نعمان سخنان در كه ديگرى كلمه -2

 پليدترين از يكى گفت توان مى. دارد طوالنى بسيار سابقه ، متداول هاى سياست قلمرو در مخصوصا ، مقدس كلمه اين از سوءاستفاده

 كلمه از ، مردم واقعى حقوق و حق كردن پايمال براى كه است همين اند، داده نشان خود از بشرى نابكار و كثيف افراد كه هايى چهره

. شود مى و شده سوءاستفاده))  حق(( مقدس

 و راءى اين. دارد قاطعانه تصميم به نياز ، بدهى انجام بايد تو كه كارى:  گفت و برخاست اميه بنى پيمان هم ، ربيعه بن مسلم بن عبداهللا

 كه اين از است بهتر ، باشم ناتوانان گروه از ، خداوندى اطاعت در: داد پاسخ نعمان.  است ناتوانان روش و راءى ، دشمن برابر در روش

 وارد عقيل بن مسلم:  نوشت معاويه يزيدبن به مسلم بن عبداهللا. آمد پايين منبر از نعمان.  شوم محسوب خدا معصيت در توانايان جمله از

 دستور تا بفرست كوفه به قدرتمند مردى ، دارى كوفه به نيازى اگر. اند كرده بيعت او با) السالم عليه( على بن حسين شيعيان و شده كوفه

 مانند اى نامه نيز سعد عمربن و عقبه بن عماره.  است زده ناتوانى به را خود يا ، ناتوان است مردى يا بشير بن نعمان زيرا كند، اجرا را تو

 بن مسلم ، حسين:  گفت و خواست را معاويه وابسته ، سرجون رسيد، يزيد به ها نامه كه وقتى. فرستادند يزيد براى مسلم بن عبداهللا نامه

 زند، مى ناتوانى به را خود يا ، است ضعيف مردى نعمان كه است رسيده اطالع من به و ؟ چيست تو نظر ، است فرستاده كوفه به را عقيل

 يزيد ؟ كنى مى عمل آن به ، بدهم ارائه تو به معاويه از پيمانى اگر:  گفت سرجون) 181.( است آورده زبان به ناشايست سخنى چنين هم

.  آرى:  گفت

 و كوفه( شهر دو فرماندارى و مرد معاويه:  گفت و بود كرده مقرر زياد ابن براى را كوفه فرماندارى معاويه كه داد نشان را اى نامه سرجون

. نمود ضميمه فرمان به را اى نامه يزيد سپس.  بفرست زياد ابن براى را فرمان.  كنم مى را كار اين گفت يزيد. سپرد زياد ابن به را)  بصره

 خود دور را مردم ، مسلمانان ميان انداختن تفرقه براى عقيل پسر: اند نوشته من به كوفه اهل از من پيروان: ((بود نوشته چنين نامه اين در

)).  كن  تبعيدش يا بكش يا ببند را او و بگير را على فرزند و كن حركت كوفه به نامه اين ديدن با كند، مى جمع

 از پس روز، آن فرداى و شد حركت آماده فورا عبيداهللا. رساند عبيداهللا به را نامه و فرمان و كرد حركت بصره سوى به عمرو بن مسلم

) 183.(شد رهسپار كوفه طرف به) 182(بيندازند، راه خالفى او از پس مبادا كه بصره اهالى شديد تهديد

 راه در توانايان جمله از كه است اين از بهتر ، باشم ناتوانان گروه از ، خداوندى اطاعت راه در: ((گويد مى كه را بشير بن نعمان جمله اين

 اقدام از ، الهى تكليف درباره وليت مسؤ به توجه با كه كسى كه نمود بيان چنين تر دقيق تفسير يك با توان مى ،)) شوم محسوب معصيت

 و ها خودخواهى و شهوات مسير در كه كسى آن و.  است برخوردار ارزشى با نيرومندىِ يك از قطعا ايستد، مى باز حركت و تصميم و

 ، است ناتوان شخصى افتد، مى حركت به و كند مى اقدام و گيرد مى تصميم حيوانى غرايز و))  طبيعى خود(( تاءثير تحت ها، خودكامگى

:  گفت بايد كه جاست همين از باشد، برخوردار اشكالش همه در مادى قدرت از اگرچه
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 اگر ، بالعكس و. نباشد چيزى هيچ مالك دنيا اين در اگرچه باشد، داشته را خود بر مالكيت قدرت كه است كسى افراد، قدرتمندترين

 متاءسفانه. شود محسوب اشخاص ترين ناتوان بايد شخصى چنين باشد، محروم خويشتن بر مالكيت از ولى باشد دنيا همه مالك كسى

 كميت نظر از اگرچه را، برونى اشياى بر مالكيت غالبا آورى شرم طور به تاريخ طول در بشر كه است اين از حاكى بشر، زندگى كارنامه

 مبناى بر ها كشى آدم و ها كشى حق همه كه دانيد مى هيچ.  است داده ترجيح خويشتن بر مالكيت بر ، بوده پست كيفيت نظر از و ناچيز

 ، گرفت مى قرار جدى و عمومى هاى تربيت و تعليم مجراى در خويشتن بر مالكيت اگر ؟ است بوده برونى هاى مالكيت سر بر تزاحم

 مى توجيه واقعى تكامل سوى به را تاريخ مسير بلكه ديد، مى عادل انسانى در را قدرتمند و عدالت در را قدرت تنها نه بشر ترديد، بدون

. كرد

 مردى ، كرديم نقل او از پاورقى در و متن در كه عباراتى به نظر با مورد اين در حداقل بشير، بن نعمان:  گفت بايد اصل اين مبناى بر

. نمود ناتوانى به تظاهر كه بود نيرومند

 كه قضيه اين بر دارد قاطعانه داللت باشد، بوده صحيح ، است داده نشان معاويه پدرش طرف از معاويه يزيدبن به سرجون كه اى نامه اگر

 كند قيام يزيد فرزندش عليه) السالم عليه( حسين امام زمامدارى پذيرش با كوفه كه رسد فرا روزى است ممكن كه بود زده حدس معاويه

 امت صالحان با خصومت و شقاوت به كه را خونخوار زياد بن عبيداهللا لذا،. برساند ثمر به را قيام اميه آل انداختن بر براى آمادگى با و

. بود گرفته نظر در بخشى نجات قيام چنان بردن بين از براى بود، معروف اميه آل از طرفدارى و اسالمى

 عليه( على شيعيان از االعور بن شريك و نوفل بن الحارث بن عبداهللا آنان جمله از كه بصره مردم از نفر پانصد همراه به زياد بن عبيداهللا

. كردند حركت زياد ابن با هم او بيت اهل و اطرافيان و الباهلى عمرو بن مسلم. كرد حركت كوفه طرف به بودند،) السالم

: گويد مى اثير ابن

 بن شريك كرد، توقف اى بهانه به و نداد ادامه زياد ابن با را حركت كه شخصى نخستين و كردند مى امتناع حركت از نفر پانصد اين((

. برسد كوفه به زياد ابن از پيش) السالم عليه( حسين امام تا كنند، متوقف را زياد ابن كه بود اين نفر پانصد اين خوددارى انگيزه. بود اعور

) 184.))(شد كوفه وارد ، داشت صورت به برقعى كه حالى در مشكى عمامه با و داد ادامه خود حركت به او ولى

 ديدند، را عبيداهللا كه هنگامى. بردند مى سر به او انتظار در بودند، شده آگاه آنان طرف به) السالم عليه( حسين امام آمدن از كه كوفه مردم

 خوش: گفتند مى و كردند مى سالم او به گذشت مى كه مردم از جمعى هر از لذا،.  است) السالم عليه( على بن حسين او كه بردند گمان

 حركت به و شد ناراحت حضرت آن به مردم شديد عالقه از عبيداهللا! باد مبارك قدومت ،) وآله عليه اهللا صلى( خدا رسول فرزند اى آمدى

 در بشير بن نعمان. رسيد)  داراالماره( قصر به ، است) السالم عليه( حسين او كه نداشتند شكى كه جمعى با شباهنگام تا داد ادامه خود

.  بست اطرافيانش و عبيداهللا به را قصر

.  است) السالم عليه( حسين ،)زياد ابن( او: كرد مى گمان نعمان.  كن باز را قصر در: گفتند نعمان به بودند، زياد ابن با كه كسانى از بعضى

 دست در كه را)  كوفه فرماندارى( امانتى من خدا، به سوگند زيرا شو، دور جا اين از دهم مى سوگند خدا به را تو:  گفت او به خطاب لذا،

 ، كن باز را در:  گفت و شد نزديك نعمان به عبيداهللا سپس.  بجنگم تو با خواهم نمى ديگر طرف از و كرد نخواهم تسليم تو به ، دارم



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۱۱۷

 نعمان.  است) زياد بن عبيداهللا( مرجانه فرزند اين:  گفت و كرد مردم به رو و شنيد را عبيداهللا سخن اين ، جمع آن از يكى! باد بسته كارت

. شوند جمع نماز براى مردم كه داد دستور صبحگاه. شدند پراكنده مردم و بستند مردم روى بر را در و شد قصر وارد او و كرد باز را در

:  گفت درود و حمد از پس و گرفت قرار سخنرانى جايگاه در شدند، جمع مردم كه وقتى

 كنم انصاف شما ستمديدگان به كه است داده دستور من به و نموده شما ماليات و) مرزها( سرحدات و شهر والى مرا) يزيد! ( اميرالمؤمنين

 نافرمانى يا باشند ترديد در كه كسانى به و كنم احسان كنند، اطاعت و بشنوند را ما دستورهاى كه كسانى به و نمايم عطا محرومان به و

 از كسانى و نيكوكاران به من. نمود خواهم اجرا را او پيمان و كرد خواهم پيروى شما ميان در او دستور از من.  نمايم سختگيرى كنند،

 من پيمان با و كند ترك مرا فرمان كه است كسى عليه شمشيرم و تازيانه و ورزيد خواهم محبت مهربان پدرى مانند كنند، اطاعت كه شما

) 185.(كند حفظ را خود و باشد بيمناك خود نفس بر بايد كس هر. نمايد مخالفت

: كند مى نقل مالكى الصباغ ابن ، المهمه الفصول كتاب از قمى محدث

.))  كشت را ها آن همه فورا كردند، امتناع زياد ابن به مثبت پاسخ از كه كوفه مردم از جمعى((

  

) 186(صور نفخ تا رود مى خاليق در     شور آب و شيرين آب اين است رگ رگ

 را ديگران و هدف را خود و واقعيات با تضاد ها، جويى سلطه ها، خودخواهى ها، كشى حق ها، دروغ ؟ چيست آگين زهر شور آب

.  كردن تلقى وسيله

 و خويشتن و واقعيات با صحيح ارتباط ها، هميارى و تعاون ها، خودخواهى تعديل ها، گرايى حق صفاها، و صدق ؟ چيست شيرين آب

.  ديدن يكسان اى وسيله و هدفى ابعاد در را ديگران

 امام قتل آماده و شود مى كوفه وارد ، حسينى باشكل ، تن بر حجاز اهل لباس و سر بر مشكى اى عمامه با زياد ابن:  سوم و بيست بخش

! گردد مى) السالم عليه( حسين

 بشرى حيات زهرآگين و شور آب

 ساخته متوقف حجرى عصر هاى دوره همان در هايش رايانه با را بشر تاريخ ، سياست نام به كه اى نابكارانه خيانت آن معناى است اين

 با آدمى ما، دوره در. داد مى حركت نشاطى با زندگى با را بشر ، تكامل و ترقى به اشتياق و اميد ها، دوره آن در كه تفاوت اين با.  است

. ندارد مطلوب حيات يا زندگى اميد هم فردا براى حتى ، صنايع و علوم انگيز حيرت گسترش

 عليه( حسين قتل آماده ، حسينى شكل با ، تن بر حجاز اهل لباس و سر بر مشكى اى عمامه با زياد ابن:  است اين ما بحث عنوان

! شود مى) السالم
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 قرن دو در غرب و شرق نظران صاحب از اى عده.  است كشانده پوچى احساس به را امروزى بشر كه است منحوس رفتار همين ادامه

 ،))خود همنوع با و هستى جهان با خدا، با ، خويشتن با(( ها انسان متنوع ارتباطهاى گسترش و ها دانش پيشرفت با: گفتند مى ، گذشته

 از ها بازى دغل و فريبكارى و دروغ ، نتيجه در و گذاشت خواهد افزايش به رو ، حقايق و واقعيات خود با ها انسان رويارويى قدرت

.  رفت خواهد بين

 ها فريبكارى و ها پردازى دروغ افزايش شد، افزود صنعت و دانش پيشرفت بر چه هر بلكه ، رفت فنا باد بر اميدها گونه اين تنها نه ولى

 بهره ، گرفت قرار باالترى موقعيت و وضع در جامعه مديريت در كه گروهى و فرد هر كه جا آن تا.  گرفت اوج وحشتناكى طور به

 كه است اين ها، تبهكارى اين از آورتر شرم! شد تلقى تر قانونى ، آنان براى) ها فريبكارى و ها پردازى دروغ( ها نابكارى آن از بردارى

! دارد چهره بر))  سياست(( مقدس كلمه از نقابى ، انسانيت و انسان بنياد كننده ويران و ها ارزش كننده نابود جريانِ اين

.  است داده نشان خود از تاريخ طول در بشر كه بود ناتوانى نهايت اين

 بشرى بخش حيات و شيرين آب

. ديد خواهيم زير مبحث در كه چنان ، نكشت را زياد بن عبيداهللا ، توانست مى كه اين با ، انسانى فضايل مبناى بر عقيل بن مسلم

 هم مسلم حضرت روزها همان{ برود عروه بن هانى خانه به االعور بن شريك عيادت براى گذارد مى قرار زياد بن عبيداهللا كه هنگامى

.))  بكش را زياد ابن و بيا بيرون) بدهيد آب من به( ماء اسقونى گفتم من كه وقتى: ((گويد مى مسلم به شريك ،}بود هانى خانه در

 سه تا)). بدهيد آب من به: (( گفت شريك. بود ايستاده زياد ابن سر باالى)  مهران( غالمش و نشسته شريك رختخواب نزديك زياد ابن

 و آمد بيرون مسلم حضرت ، رفت هانى خانه از زياد ابن كه آن از پس. نكرد اقدام زياد ابن كشتن به مسلم و كرد تكرار را سخن اين بار

 ابن نداشت دوست هانى كه اين يكى.  نكشم را او من كه شد باعث خصلت دو: (( گفت مسلم)) ؟ نكشتى را او چرا: (( گفت او به شريك

 مؤمن مرد كه است مانع ايمان: (( است فرموده كه)  وآله عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر از است روايتى كه اين دوم. شود كشته او خانه در زياد

.  كشت نبايد غفلتا را مؤمنى هيچ كه است اين روايت معناى كه بود كرده گمان اعور بن شريك)). بكشد غفلتا را كسى

 مى او كه است شده نقل نما ابن از.  بودى كشته را گر حيله و كافر و فاجر و فاسق يك ، كشتى مى را زياد ابن تو اگر: داد پاسخ لذا،

: گويد

 گريه حال در زنى ، بيايم بيرون خواستم كه وقتى: فرمود حضرت آن ؟ نكشتى را زياد ابن چرا گفت مسلم حضرت به شريك كه وقتى((

) 187.))( مكش من خانه در را زياد ابن كه دهم مى سوگند خدا به را تو:  گفت و چسبيد من به

 دو هر حال هر به. باشد مى) غفلتا شخص يك كشتن)) ( فتك حرمت(( به زياد ابن نكشتن در مسلم حضرت استناد ، است مشهور چه آن

 سازگار آن معمولى معناى به سياسى هاى بازى دغل و خيانت و پردازى مكر با كه است)  شيرين آب( انسانى عالى فضايل از احتمال

: دارد وجود احتمال دو جا اين در. باشد نمى
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. نداشتند خود منزل در را زياد ابن كشتن به رضايت او، زن و بود منزل صاحب كه هانى  -يكم احتمال

.  مقتول آگاهى بدون و غفلتا كشتن  -دوم احتمال

 احتماال اگرچه داد، مى ادامه و كرد مى تاءمين گرايى واقع و صدق شرف با را خود اجتماعى و فردى حيات ، بشريت اگر گفت توان مى

 و پيشرفت به سرعت اين با كه بود اين از بهتر ولى ، داشت زمانى تاءخير مدتى ، امروزى صنعتى و علمى توسعه و پيشرفت به وصول در

. شود ماشينى زندگى جبرى اسير خود، همنوع و خود از بيگانه حال اين با و يابد دست ناآگاهانه توسعه

 بن هانى خانه به و آمد بيرون ثقفى عبيده ابى مختاربن خانه از شد، مطلع او شديد تهديدهاى و زياد ابن آمدن از مسلم حضرت كه وقتى

 من به يا{ باشم تو مهمان و همسايگى در ام آمده:  گفت او به ديد، را هانى كه وقتى.  خواست را هانى. رسيد او منزل در به و رفت عروه

 من به و بودى نشده داخل من خانه به اگر و ، انداختى سختى به مرا كناد، رحمتت خدا:  گفت هانى ،} باشم تو مهمان و بدهى پناه

. شو وارد. شد ايجاد من براى تعهدى ، من خانه به تو ورود از ولى ، برگردى من خانه از كه داشتم دوست ، كردى نمى اطمينان

 داشتن مخفى به را يكديگر و كردند مى رفت و آمد هانى خانه به مسلم با ديدار براى مخفيانه طور به شيعيان. داد مسلم به جايگاهى هانى

. كردند مى توصيه امر

 عروه بن هانى و) السالم عليه( عقيل بن مسلم اسالمى و انسانى رفتار به ، سياست و زيركى نام به ها فريبكارى آن برابر در ، اينك

. نمود استناد پناهگاه عنوان به وى منزل به حضرت آن ورود به ، مسلم حضرت به دادن پناه لزوم براى هانى. كنيد توجه عليه اهللا رضوان

 كه گرفت درخشيدن اعصار و قرون پيشانى در) شد ايجاد من براى تعهدى ، من خانه به تو ورود از( انسانى حقيقت اين ، هانى عبارت از

 ، پناهندگى اعطاى گونه اين. بياورد جاى به را حق آن خطر، معرض در گرفتن قرار با انسان كه دارد را آن ارزش حتى ، پناهندگى حق

:  آيه مطابق اسالم در

) 188...( فاجره استجارك المشركين من اءحد ان و

...)) بپذير را او پناهندگى ، خواست پناهندگى تو از مشركين از كسى اگر و((

 و آخرين از يكى عنوان به ، متمادى قرون از پس را آن زمين مغرب كه ، است پناهندگى حقوقى اعطاى فوق كه ، است ضروريات از

 دست افراد اگر و افراد، نه هستند ها حكومت مزبور، قانون به مكلفين اوال زيرا.  است كرده مطرح بشر جهانى حقوق مواد ترين پيشرفته

 به) ديگر نفر چند يا يك به فرد دادن پناه( كارى چنين و نباشد اجتماعى مصالح مخالف ، اقدام اين است الزم بزنند، پناهندگى اعطاى به

.  ضرورى نه ، شايسته اخالقى نظر از كه است كارى مزبور، شرط

 ، شدن كشته به كارش شد نمى راضى واال{ بود معتقد يزيد حكومت انحراف به هانى كه جهت آن از ، مسلم حضرت و هانى جريان در

 با ايثار نوع يك ، مسلم حضرت به هانى دادن پناه ديگر، طرف از و ،}شود منجر ، رواداشت او درباره زياد ابن كه شكنجه آن با هم آن

 عبيداهللا مانند آشام خون جالدى وسيله به خطر معرض در او گرفتن قرار موجب  -كرد تصريح هانى خود كه گونه همان  -كه بود عظمت
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 مفاهيم اين با كه است آن از تر روشن ، عقيل بن مسلم اسالمى  -انسانى رفتار اما. انجاميد بزرگ مرد آن شهادت به و شد زياد بن

.  داشت را آن فهم توقع امروز، دنياى زده ماشين مردم از و نمود بيان را آن معمولى

 و جنايت از پيش قصاص ممنوعيت قانون انگيز شگفت عظمت تواند نمى ما روزگار ساختگىِ اخالقى و سياسى ، اجتماعى منطق هيچ

) السالم عليه( حسين فرزندش و على زندگى در ، مردانگى عظمت و حيثيت و شرف اين ريشه. بفهمد را گيرانه غافل نفس قتل ممنوعيت

. شود مى مشاهده واضح طور به

: فرمود مى را بيت اين ديد، مى بود حضرت آن قتل كه را مرادى ملجم ابن وقت هر ،)السالم عليه( اميرالمؤمنين: گويند مى مورخان

) 189(مراد من خليلك من عذيرك     قتلى يريد و حياته اريد

 بازگو من براى ضد به مقابله اين در را ات مرادى دوست اين عذر. مرا كشتن او ، خواهم مى را) پليد ملجم ابن( مرد اين زندگى من((

.)) كن

 شروع يكديگر با باطل و حق گروه دو رويارويى هنوز كه عاشورا روز بامداد:  طبيعى فوق قضيه با رابطه در) السالم عليه( حسين امام اما

 ها خيمه پيرامون ديد كه وقتى. آمد او ياران و حسين چادرهاى طرف به سرعت با بود، مسلح كامال جنگى ابزار به كه مردى بود، نشده

)  السالم عليه( حسين امام!  كردى عجله دنيا آتش به ، آخرت از پيش ، حسين يا: زد فرياد بلند صداى با ، است شده برافروخته آتش

 بود بزها چراننده كه زنى پسر اى: فرمود حضرت.  اوست خود ، آرى: گفتند باشد؟ الجوشن ذى شمربن شايد ، كيست مرد اين: فرمود

 با را شمر خواست عوسجه بن مسلم ، هنگام اين در.  ترى شايسته آتش به افتادن براى تو ،} است شمر نسب پستى و رذالت به اشاره{

 مرد اين يير با من بده اجازه: كرد عرض حسين امام به مسلم. شد عوسجه بن مسلم اندازى تير از مانع حضرت آن آورد، در پاى از تيرى

 حسين امام.  است داده قرار من تيررس در را او خدا اكنون هم و است خودكامه گردنكشان چشمگيرترين از او زيرا ، برسانم هالكت به را

 كشته موقع همان در شمر اگر كه است بديهى ، تاريخ ديدگاه از) 190.( كنم شروع را جنگ خواهم نمى من زيرا مينداز، تير او سوى به: 

 خواست نمى سعد عمربن ، است شده ثابت كه طور همان زيرا شد، مى دگرگون كربال خونين غائله ، قوى بسيار احتمال به شد، مى

 كشتن از را زياد بن عبيداهللا كه برآمد درصدد او ، است آمده تواريخ در كه چنان حتى. شود آلوده)  السالم عليه( حسين خون به دستش

. كند منصرف حضرت آن

 چون كه است اين محض حقوق مقتضاى ، طرف يك از.  است اجتماعى زندگى مصالح و اخالق و حقوق رويارويى جايگاه جا، اين

 يارى به مورد اين در نيز مجرد اخالق ، چنين هم.  نيست جايز مجازات و انتقام عنوان به اقدامى هيچ ، است نپيوسته وقوع به جرمى

 است اين مانند ، جرم وقوع به يقين يا اطمينان ديگر، طرف از. نمايد مى محكوم را جرم وقوع از پيش انتقام و كيفر و خيزد مى بر حقوق

 فعليت به  نفس قتل تا. باشد ها جرم ديگر يا نفس قتل تماشاچى و گر نظاره اى گوشه در آدميان جان مدافع قانون هرگونه و حقوق كه

! شود ميدان وارد گاه آن و برسد

 آينده در مخصوصا ، جرم تحقق كه مواردى در كه معنى اين به.  است ضرورى ممكن طريق هر به جرم پيشگيرى رسد، مى نظر به

 ممكن كه اى وسيله هر به او ساختن ناتوان و مجرم بازداشت مانند كرد، جلوگيرى آن از بايد شكل هر به) 191(باشد، قطعى نزديك،
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 مراعات ، مهم و اهم ميان ، تزاحم قاعده در.  است ضرورى تزاحم قاعده به عمل نباشد، پذير امكان جرم پيشگيرى كه صورتى در. باشد

.  است مذاهب و ها حقوق همه پذيرش مورد كه است عقاليى و عقلى قاعده يك اين.  است مقدم اهم

 خود شهادت به ، واليت و امامت علم با بزرگوار دو آن اگرچه:  گفت توان مى) السالم عليه( حسين امام و اميرالمؤمنين داستان درباره اما

 ما يمحوااهللا)) بداء(( منشاء كه خداوندى}  مكفوف و مكنون علم يا{ مخزون علم از آنان ولى بودند، آگاه معين تبهكارِ قاتالن وسيله به

 احتمال با منافاتى ، واليت و امامت مبناى بر الهى پيشواى دو آن يقين لذا،. نداشتند اطالعى ، است) 192( الكتاب ام عنده و يثبت و يشاء

.  نداشت الهى مخزون علم به توجه با قتل حادثه وقوع عدم

 يقين حتى بلكه ندارد، وجود الهى}  مكنون و مكفوف علم{ مخزون علم از اطالع تنها نه) السالم عليه( عقيل بن مسلم حضرت قضيه در

 تنها را او پيكار و جنگ هنگام در بودند، كرده بيعت او با كه مردمى كه داد مى احتمال حضرت آن زيرا ، نداشت وجود هم معمولى

 به يقين با ،) جنايت از پيش  قصاص جواز عدم عنوان تحت قتل جواز عدم( مساءله اين رسد مى نظر به ، حال اين با.  گذاشت نخواهند

 فرقى هيچ ، جنايت وقوع به يقين صورت در كه جهت آن از مخصوصا بگيرد، قرار تحقيق و بحث مورد جدى طور به بايد جنايت وقوع

 وجود جنگ ميدان در قاتل با فعلى رويارويى موقع در شدن كشته با ، جنايت از پيش قصاص ممنوعيت به استناد با شدن كشته بين

.  است شده تجويز يكديگر، كشتار براى رويارويى گونه هر يا جنگ در متخاصم طرف كشتن با ولو ، دفاع كه حالى در. ندارد

 قضيه داشتن پنهان به را يكديگر آنان.  گرفت مى صورت احتياط با و مخفيانه تردد، اين. كردند مى رفت و آمد هانى منزل به شيعيان

.  گرفت زياد ابن با جنگ به اقدام به تصميم لذا،. بودند كرده بيعت مسلم حضرت با نفر هزار پنج و بيست هنگام اين در. كردند مى توصيه

) 193.( مكن شتاب:  گفت هانى ولى

 تصميم ، كوفه به زياد ابن ورود ابتداى در) السالم عليه( مسلم حضرت يارى براى جنگجويان از مذكور عدد مالحظه با رسد، مى نظر به

 رود مى احتمال ؟ است پذيرفته را هانى پيشنهاد حضرت آن كه است بوده چه علت ديد بايد مورد اين در.  است بوده بجا حضرت آن

. ببرند پيش از كارى توانند نمى ، جنگجويان از عدد اين كه است داشته كافى اطالع و بوده آشنا يزيد جبارانه سلطه و كوفه وضع به هانى

 ابن با مقابله براى آنان قدرت ، ترتيب بدين و رفت خواهد افزايش به رو مسلم حضرت ياران تعداد تدريجا كه داشت اطمينان او ضمنا

. رسيد خواهد كفايت حد به زياد

 برو:  گفت و داد او به درهم هزار سه و خواست را معقل نام به خود غالمان از يكى}  ماكياولى مكتب باوفاى شاگرد{ زياد بن عبيداهللا

 جمع آنان درباره را اطالعات و هستى آنان گروه از تو كه كن اعالم و بده او به را مال اين و كن پيدا را او ياران و عقيل بن مسلم جايگاه

 بن مسلم براى مردم از)  عوسجه بن مسلم( مرد اين: گويند مى مردم كه شنيد و آمد عوسجه بن مسلم نزد مسجد به معقل.  كن آورى

 اى:  گفت او به) زياد ابن جاسوس( معقل شد، فارغ نماز از كه وقتى. خواند مى نماز موقع اين در عوسجه بن مسلم. گيرد مى بيعت عقيل

 با خواهم مى.  دارم درهم هزار سه.  است فرموده لطف من به را پيامبر بيت اهل محبت خداوند و هستم شام اهل از مردى من خدا، بنده

 مى اى عده ام شنيده.  نمايم ديدار گيرد، مى بيعت)) السالم عليه( حسين( پيغمبر فرزند براى مردم از و آمده كوفه به كه بيت اهل از مردى

 اگر.  كنم بيعت او با من تا برسانى خود سرور به و بگيرى من از را مال تا آمدم تو نزد من و دارى اطالع بيت اهل اين امر از تو گويند
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 ديدار اين زيرا كرد، خوشحالم تو ديدار:  گفت عوسجه بن مسلم. بگير بيعت او براى من از ، برسم او مالقات به كه آن از پيش ، بخواهى

 كه است سخت من براى. كرد خواهد يارى را پيامبرش بيت اهل تو، وسيله به خداوند و كرد خواهد تو نصيب خواهى مى كه را چه آن

 ابن{ طغيانگر اين زيرا بدانند، جريان اين اركان از مرا شود، آماده) السالم عليه( حسين امام فرستاده پيروزى اسباب كه آن از پيش مردم

 معقل. كند كتمان را مساءله و باشد او خيرخواه كه گرفت شديد هاى پيمان معقل از عوسجه بن مسلم.  است وحشتناك موجودى} زياد

 ها چندرويى و ها بازى جاسوس گونه اين) 194.(ببرد عقيل بن مسلم نزد را او تا كرد مى رفت و آمد عوسجه بن مسلم نزد روزى چند

 آيا كه است اين داد، قرار اهميت و توجه مورد بايد كه چه آن.  است بوده تاريخ در شايع پديده يك ، مردم اسرار آوردن دست به براى

 قانونى شده تثبيت حقوق آوردن دست به و پرستى سلطه و سودجويى از اعم ، انگيزه هر براى بايستى قانون و اصل خالف پديده اين

 هاى وجدان و عقول كه است بديهى باشد؟ مجاز قانونى شده تثبيت حقوق آوردن دست به و ضرر كردن طرف بر براى تنها با شود، تجويز

 سلطه و سودجويى انگيزه نه كنند، مى تجويز را آن و دانند مى صحيح را دوم انگيزه ، الهى حقه مذاهب و مكاتب همه و بشرى ناب

. را محورى خود و پرستى

 يا دارد وجود قانون و اصل خالف پديده اين براى شرطى آيا ، است جايز مردم اسرار آوردن دست به و تفتيش كه هم مورد آن در حتى

 قيد بدون را آن توان مى ، است شده تجويز ضرورت مقدار به قانون و اصل خالف پديده اين كه حال اين با آيا كه است اين منظور ندارد؟

 كننده صادر كه است اين رسد، مى نظر به مساءله اين در كه شرطى ترين مهم ، است منفى پاسخ كه است قطعى كرد؟ تصويب شرط و

 و اصول مخالف پديده چنين در تجاوز و تعدى زيرا باشد، برخوردار باال حد در انسانى تقواى از ، آن اجراى براى كننده قيام و دستور

.  است آسان و معمولى جريان يك ، قوانين

 و حقوق ضد و جاه و مقام شراب مست و طغيان و ظلم از تجسمى  وجودش كه است زياد بن عبيداهللا دستور، كننده صادر ما، مبحث در

 طبيعى.  است زياد ابن پيمان هم و همدم كه است كسى)  معقل( دستور مجرى.  است معاويه يزيدبن نام به زنده بت يك قربانى و قوانين

 بن مسلم با ، پست خودفروخته آن ، معقل ، اين از باالتر. نكند منظور را شرطى هيچ نابخرد، و نابكار آن دستور اجراى براى كه بود

 ضد دستور اجراى براى تواند مى انسان يك ، آرى. نمايد كتمان كامال را مساءله و باشد او خواه خير كه بست شديد هاى پيمان عوسجه

. كند تباه آخرت و دنيا در را خود موجوديت و برخيزد مبارزه به خويشتن با ، انسانى ضد اسالمى

 مسلم نزد را او كه اين تا. كرد مى رفت و آمد عوسجه بن مسلم نزد اعور، بن شريك فوت از پس) زياد ابن جاسوس و غالم( معقل سپس

 از را پول تا داد دستور بود، سالح تهيه و المال بيت اخذ ماءمور كه صيداوى ثمامه به و گرفت بيعت مسلم براى وى از و برد عقيل بن

 مى ادامه مسلم نزد خود رفت و آمد به معقل. بود شيعه مهم هاى شخصيت و عرب دالوران از و بصيرت با فردى صيداوى.  گرفت معقل

 و اشعث محمدبن زياد، ابن. بود شده منقطع زياد بن عبيداهللا از بيمارى عذر به موقع اين در هانى. رساند مى زياد ابن به را اطالعات و داد

 از و خواست را} بود يحيى ام رويعه نامش و عروه بن هانى زن پدر كه{ زبيدى حجاج عمروبن و} :اند گفته ها بعضى{ خارجه اسماءبن

:  گفت و پرسيد) زياد ابن از( خويشتن از او بريدن و هانى درباره ها آن

 فراموش را خود وظيفه موقعيت اين در بگوييد او به.  است يافته بهبود او بيمارى كه حالى در نشيند، مى اش خانه در جلوى ام شنيده

 او به خبر اين و رفتم مى او عيادت به دارد كسالتى كه دانستم مى اگر:  گفت و شد جويا تو از امير: گفتند و آمدند هانى نزد آنان. نكند
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 ناروا حركت و تاءخير كه دانى مى و پرسيد ما از} او{ ديدار از را تو تاءخير علت او.  نشينى مى ات خانه در جلوى تو كه است رسيده

 و شد مركب سوار و پوشيد لباس هانى.  برويم زياد ابن ديدار به هم با و شوى سوار كه دهيم مى سوگند را تو. پذيرد نمى سلطانى هيچ را

:  گفت خارجه اسماءبن بن حسان به و نمود شر احساس هانى ، شديم نزديك قصر به كه هنگامى. افتاد راه به ما با

.  مده قرار خود بر امير تسلط براى اى بهانه ، ترسم نمى تو براى چيزى از من:  گفت حسان.  هراسم در مرد اين از من ، برادرم پسر

 خائن: (( گفت كرد او به اشاره ديد، را هانى زياد، ابن كه هنگامى. شدند وارد زياد ابن و هانى همراه به عده آن. نبود آگاه قضيه به حسان

:  گفت زياد ابن. بود او نزد قاضى شريح رسيد، زياد ابن نزديكى به هانى كه وقتى))  است آورده جا اين به او پاهاى را

  

) 195(مراد من خليلك من عذيرك     قتلى يريد و حياته اريد

.))  كن بازگو من براى ضد به مقابله اين در را ات مرادى دوست اين عذر. مرا كشتن او ، خواهم مى را مرد اين زندگى من((

} .خواند مى ديد، مى را مرادى ملجم ابن كه وقتى) السالم عليه( اميرالمؤمنين را شعر اين{

 است افتاده اتفاقى چه( ؟ چيست قضيه:  گفت شنيد، زياد ابن از را فوق شعر هانى كه وقتى. كرد مى احترام هانى به ، آن از پيش زياد ابن

 جمع او عليه رزمنده و سالح و!  كنى مى آماده يزيد براى ات خانه در كه اى فتنه اين چيست هانى اى} شگفتا{: داد پاسخ زياد ابن) ؟

 را معقل زياد، ابن. كشيد درازا به دو آن ميان وگو گفت! ماند مى مخفى من از دهى مى انجام كه كارى كنى مى گمان و كنى مى آورى

 ماند مبهوت مدتى بود، زياد ابن جاسوس كه شناخت و ديد را او هانى كه وقتى. بود كرده جاسوسى مسلم جايگاه كشف براى كه خواست

 نه و ام نكرده دعوت را او من خدا، به سوگند.  گفت نخواهم دروغ تو به خدا، به سوگند و كن تصديق مرا و بشنو من از:  گفت سپس و

 او كه اين از من. شود وارد من منزل به خواست من از و نشسته ام خانه در جنب عقيل بن مسلم كه ديدم من.  داشتم اطالعى او مساءله از

 هم ، بخواهى اگر.  نمودم مهمانش و آوردم ام خانه به را او و كردم احساس او درباره تعهدى جريان اين از.  كشيدم خجالت ، برگردانم را

 تو نزد به سپس و كنم بيرون ام خانه از را مسلم و بروم كه بگذارم گرو تو پيش چيزى و كنى پيدا اطمينان كه بدهم تو به ضمانتى اكنون

 هرگز:  گفت هانى.  بدهى تحويل من به را مسلم كه اين مگر شوى جدا من از توانى نمى خدا به سوگند ، نه:  گفت عبيداهللا.  برگردم

 را او خدا، به سوگند:  گفت هانى.  بياورى را او بايد خدا، به سوگند:  گفت زياد ابن.  بكشى را او تا بدهم تو دست به آورم نمى را مهمانم

) 196.( آورم نمى

:  است آمده چنين نما ابن روايت در

 كنار را هانى ، عمروالباهلى بن مسلم.  شوى مسلط او بر تو تا كنم نمى بلند را پايم باشد، پايم زير عقيل بن مسلم اگر خدا، به سوگند((

 طالب ابى آل عموى پسر) زياد ابن( مرد اين.  مده كشتن به را خود كه دهم مى سوگند خدا به را تو:  گفت او به نصيحت روى از و كشيد

 پيش رسوايى و نقص تو براى كار اين از و بده تحويل زياد ابن به را مسلم. زد نخواهد او به ضررى و كشت نخواهد را مسلم و است
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 من ، بزرگ است عارى و ننگ ، فطرت مخالف كار اين در واهللا ، آرى:  گفت هانى.  كنى مى تسليم فرماندار به را او تو زيرا آمد، نخواهد

.  برخوردارم توانا بازوان و سالم بدن از كه حالى در گذارم نمى او اختيار در را مهمانم

 دارا را مهمانم از دفاع توانايى اكنون من كه اين به رسد چه ، گذاشتم نمى زياد ابن اختيار در را او بودم ياور بى و تنها اگر خدا، به سوگند

.))  باشم مى

 گران تحليل اى ، روانى علوم نظران صاحب اى ، هنرمندان اى ادبا، اى ، سياستمداران اى ، اقتصاددانان اى ، دانان حقوق اى ، فالسفه اى

 ، شده معروف آزادى و علم هاى شاهراه نام به كه اخير قرن دو هاى بيراهه خم و پيچ در! پيشرو فرهنگ پيشتازان اى و انسانى تاريخ

 معجزه حركت اين در.  كنيم پيدا را او تا بيفتيم راه برخيزيد.  نيست سزاوار تاءخير ، اين از بيش.  است شده گم انسان نام به موجودى

 اوايل در كه اكنون هم ، عزيزان.  نكنيم فراموش هستند، اخالقيون و الهى بخش حيات دين پيشتازان كه را كاروان اصيل پرچمداران آسا،

 ام خانه از را مهمانم من: (( جمله اين فاصله ، هستيم))  مسيحيت يكم و بيست قرن(( به ورود آستانه در و))  اسالم هجرى پانزدهم قرن((

 نابودى به اگرچه بگيرد، قرار نابودى خطر در اش زندگى تا كرد نخواهم بيرون ، است كرده انتخاب پناهگاه عنوان به خود براى او كه

 خواهيد مى اگر.  است انسان ضد و انسان بين فاصله))!  وسيله ديگران و هدف من: ((گويد مى كه جمله آن تا.)) شود تمام خودم زندگى

 با را آن سپس و بگيريد نظر در را ها دوره آن هاى انسان حيات استحكام و قدرت و اصالت به توجه كنيد، درك را ادعا اين صدق

 .نماييد مقايسه ما دوران پوچ زندگى

 

 ها سخنرانى:  دوم كتاب

 مرگ و زندگى

 مى نگاه خاص شكلى به مرگ و زندگى به شعرا. دارد مختلفى جوانب موضوع اين.  است اهميت با بسيار و حساس بحثى مرگ و زندگى

 مى بيان شعر به را مطالبى ، آن درباره و گيرند مى نظر در است جالب كه را موضوع دو اين ظواهر و ها پديده از عده يك آنان. كنند

 نتوان بشرى تاريخ در شايد ؟ است كدام مرگ و چيست زندگى. كنند مى مطرح ديگرى طور را عجيب بسيار پديده دو اين ، فالسفه. كنند

 هاى دوران در موضوع دو اين مسلما. باشد نكرده فكرى  -سطحى طور به ولو  -موضوع دو اين درباره كه گرفت سراغ را عاقلى فرد

 تصور مقابل در زانويشان سال چهل ، سى و! ترسند مى زياد مرگ از ها بعضى. شود مى مطرح مختلفى هاى قيافه با ، انسان عمر متفاوت

 براى.  هاست شوخى آن از يكى هم مرگ مساءله ، است شوخى برايشان چيز همه چون ، نه ها بعضى ولى. لرزد مى عجيب هيوالى اين

 درباره كه مطلبى هر يعنى.  است شده گفته زياد مطلب و فراوان هاى بحث باره اين در! تر شوخى مرگ و است شوخى زندگى آنان

. اند گرفته ميدان خود بر شعرا و نويسندگان كه جاست اين از.  است مرگ و زندگى  مدارش ، شده گفته انسانى مسائل

) 197( لوقاستى بن قسطاى او كه آيد گمان تا     خويش راءى تيره ز گويد همى چيزى كسى هر

 غوغاستى و شورش و نزاع و بحث ، ميان در     اى گفته از دليل خود قول به آرد كسى هر
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 طورى اغلب ، بنابراين. شد مات زندگى فلسفه رنگ و گم نيز زندگى هدف خود كه شد مخلوط مسائل چنان آن ما قرن در ، بحمداهللا

.  است مات اش فلسفه كه دهند مى نشان طورى را زندگى يا كنند مى زندگى

.  گفت خواهد چه مرگ و زندگى درباره جوى چنين و فضا چنين ميان در  -ادبى يا باشد فلسفى خواه  -فرهنگ كه است معلوم

  

 را خام فكر شعله زآن مگر گرداند پخته تا     را فام آتش آن ريز و جام بياور ساقى

 را وام گيرم باز تا رز خون بريزم چندان     ريخه ها خون چه ما از بسا اى طبيعت دست

 را استفهام رمز اين افق باالى ماه هر     نو ماه برآرد رو زين زندگى مبهم است رمزى

 را خيام خنده آن و بوالعال هاى گريه آن     دگر بينم نمى علت جگر خون و حسرت جز

.  است شده گفته امروز تا بيستم قرن اوايل از كه زندگى درباره است مطالبى محصول هم شعر اين

 اين آن از بحث كه نيست زندگى اين. شود مى ديگر هاى كتاب از بعضى و)) ولگرد سگ(( قبيل از هم نثرش آيد، مى در گونه اين شعرش

 انداختن چرتكه و تسويه از بعد را زندگى ما: بگويد و كند تسويه را حسابش بتواند شعر يك كه ، اهميت بى قدر اين و باشد مبتذل قدر

 چند:  ام كرده عرض دانشجويان به بارها را مثال اين من.  است كم تفكرشان قدرت واقعا ، اينان از بعضى.  ديديم ورشكست ،) محاسبه(

. بگذاريد زمين روى بر را ساختمان اين بگوييد، ها آن به و بدهيد كنند، مى بازى كوچه در جمعه روز صبح كه ها بچه اين دست به كلنگ

 مى خراب را ساختمان همين كلنگ با كنند، مى وخيز جست و جهند مى و خندند مى و گويند مى كه حالى در. كنند نمى معطل را شما

. بيايد باال ساختمان اين تا شود خريدارى مصالحى بايد. دارد الزم... و سرمايه معمار، ، مهندس نيرو، مغز، كردنش آباد براى اما. كنند

 مشكل خيلى جوانان براى فهماندنش كه اند، گرفته خود به تاريخ در متفكرانه و جانب به حق قيافه قدرى به ، مخرب گويان منفى اين

 براى زند، مى حرف زيبا خيلى ، موضوع يك ساختن منفى قصد به بيان در كه هنرمندى به نكنيد نگاه ، جالب عبارات به كنيد نگاه.  است

 كرده بيان طورى باشد، نداشته تفكر قدرت انسان اگر واقعا كه ام ديده جمالتى و عبارات من.  است غلط آزادى مثال كه كند اثبات كه اين

! شود گرفته مردم از آزادى كه شد خواهد موعود بهشت روزى زمين واقعا و است عجيب: گويد مى انسان كه اند

. بكند مساءله اين درباره كوچكى تجديدنظر ،))هنر براى هنر(( گويد مى كه متفكرى آن كند خدا!  است آن مثل هم حيات و زندگى ، آرى

 برده كه باشد كاردى درباره ولو بگوييد، قشنگ و زيبا. باشد كه خواهد مى موضوعى هر در ، هستيم عبارت زيبايى عاشق ما: ((گويند مى

 قشنگ بيان ما. بگوييد قشنگ اما.  نشست مى دب مؤ هم خيلى. ببرد را سرش كه آقايش دست به داد مى و كرد مى تيز وسطى قرون در

.  خواهيم مى

 نه.  است گذاشته موجودات اشرف هم را خود نام! كنيد تماشا را موجودات اشرف منطق.))  هستيم ها زيبايى و ها قشنگى عاشق اصال ما

.  است آمده اش سماوى كتب در نه و دارد خبر لقبى چنين از او پيغمبر نه و خدا
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.  بگذاريم پا زير بايد را حقيقت كه هستيم زيبايى عاشق قدر اين ما.  فهميم نمى گويند، مى ؟ ايم آورده كجا از را موجودات اشرف اين

 با شما. شود نمى 7 با مساوى 2*2 ، نه يابد؟ مى حقيقت ،2*2=7 گويم مى ، جالب ابروى و چشم با و زيبا پر، دهان با كه وقتى آيا

 كه حالى در ؟ بگويم هنرمندانه طور چه را، سه و هفتاد با مساوى دو ضربدر دو ، من. 2*2=4 بگوييد اما بزنيد، داد خشن نكره صداى

! ندارد حقيقت و واقعيت اصال

 كه دارد امكان آيا. كند نگاه باالتر زندگى به سرانگشت يك ولو كه) دارد اهميت شخصى براى( است كسى به مربوط ، زندگى درباره بحث

 بفهمد تواند مى ، است ور غوطه زندگى ديناميكى تحركات و ها هوس و هوى ها، خواسته در كه كسى آيا بشناسد؟ را آب دريا، در ماهى

 در ورق ميليون پانصد با را كتاب يك ، ماهى اگر گويد؟ مى را حقيقت كند، بيان زيبا خيلى را 2*2=7 كسى اگر آيا ؟ چه يعنى زندگى

 و هوا.  است ور غوطه آب در ماهى زيرا ، نيست درست هم اش كلمه يك ، آب درباره كه مطالبى نوشتن به كند شروع و بگيرد اختيار

.  است نديده مايع اين از غير ديگرى چيز ، نديده را خشكى

 است آب: گفتند او به عاقبت تا ، گشت مى آب پى آب در قدر آن بيچاره ماهى: گويد مى چنين را مساءله اين ، زبردست شعراى از يكى

 پيدا را آب ما كه گفت عاقبت و رفت طرف آن و طرف اين.  كنم پيدايش بروم من تا كجا؟ و آب كدام گفت.  است آن از شما زندگى كه

 و زد زمين به را دمش  -ندارد كه پا و دست البته  -زدن پا و دست به كرد شروع انداختند، بيرون آب از و گرفتند را او كه وقتى!  نكرديم

!  چيست آب فهميدم حاال ، گفت

 

 ، بشويم وارد مرگ آستانه به ما كه اين از پيش. كنيد بردارى بهره آن از و بفهميد را زندگى برسيد، مرگ آستانه به كه آن از پيش بياييد

 ندارد امكان ، است انداخته محاصره به و كرده ور غوطه خود در را ما ، كرده احاطه را ما زندگى كه مادامى.  چيست زندگى بفهميم بايد

.  نيست زندگى معناى اين.  بفهميم را زندگى ما كه

 مى مرگ موضوع به وقتى  -خودمان هاى شرقى از هم و ها غربى از هم ، كردم وجو جست زياد كه گونه همان  -شعرا اين گاهى گاه

 مثال؛. رسد مى نصاب حد به قضيه لطافت و كنند مى بيداد واقعا آنان از بعضى كنند، تعريف را مرگ خواهند مى و رسند

 برگ يك مانند حال آن در ما جان ، بگيرى را آن كه كنى مى دراز ما جان و روح بر را انگشت دو ، رسى مى فرا كه وقتى!  مرگ اى((

.)) دارد فرار حال يك ظرافتش جهت به هم و دهد مى نشان تسليم خود از تو نيروى مقابل در هم كه است ظريف گل

 پردازند، مى مرگ موضوع به نويسندگان و شعرا اين وقتى كه ، كردم پيدا عبارت 300  -200 حدود در من. كنيد احساس را قضيه لطف

:  كه اين و گويند مى مرگ از. كنند مى هنگامه و نموده پيدا العاده فوق هيجان

 نياز و راز به ستارگان اين با چند لحظاتى و رو آسمان زير به آورد، در ات لرزه به تاريك و تيره گور و كفن مفاهيم كه آن از پيش((

 از ولى داد، خواهند ادامه خود حركت به باز ديگر صباحى چند و اند نياورده ابرو به خم و كنند مى حركت است سال ميلياردها كه بپرداز

)).  نداشت سراغ را تو مانند فرزندى خاكى كره گويى بود، نخواهد خاكى كره از نشانى تو
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. شود مى شاعرانه هم مرگ دهند، مى تحويل شاعرانه را مرگ چون دهند؟ مى چه ما به ، حال اين با اما

 مى وقت آن. كند مى متالشى را ديگر قسمت يك ديگر، نويسنده كند، مى مات را زندگى از قسمت يك اى نويسنده ، كه است وقت آن

 ؟ چه يعنى مرگ ؟ چيست زندگى فلسفه ؟ چيست موت و حيات فلسفه گويد؛

 بلرزد؟ وحشتناك پديده اين مقابل در ها انسان زانوهاى چرا شود؟ خاموش چرا حيات درخشان شعله اين

.  است آب در كه است ماهى جريان همان به مربوط چراها، و چون اين همه

  

) 198(جماد من مستحدث حيوان     فيه البريه حارت الذى

.)) گردد مى ايجاد جماد از كه ، است زندگى اند، رفته فرو حيرت در آن درباره مردم كه چيزى((

))  معرى ابوالعالء((

 باز چگونه و آيد مى بيرون جامد خاك از چگونه حيات و)  زندگى( احساس اين كه است اين ، گذاشته متحير را افكار تمام كه چه آن

 دارد؟ معنايى چه اسالم مكتب در و كرده مطرح چگونه را موت و حيات اسالم ، حال ؟ كنيم مى چه ميان اين در ما گردد؟ مى

 كند مى كوشش ، زندگى در شما وجدان و عقل ساهتن هماهنگ جهت در اسالم.  هاست اين از غير مرگ و زندگى درباره اسالم منطق

 معلوم خودش خواهد، نمى فهماندن مرگ. فهميد خواهيد خودتان را مرگ كه است آن از پس. بفهماند شما به را زندگى معناى ابتدا كه

 ، گويم مى گاه آن ، ساختم درك قابل شما براى را روشنايى معناى يا ، كنم ثابت را روشنايى معناى شما به توانستم من وقتى. شود مى

: واال ، است زندگى همين سر بر بحث عمده.  است آسان ديگر اين!  تاريكى شود مى ، روشنايى نبود و نفى

 دوست دوست بر و دشمن ، دشمن پيش     اوست همرنگ پسر اى يك هر مرگ

 است زنگى هم آينه زنگى پيش     است رنگى خوش را آيينه ترك پيش

 دار  هوش جان اى نه ترسا خود ز آن     فرار اندر مرگ ز ترسى مى كه آن

 برگ مرگ و درخت چون هم تو جان     مرگ رخسار نى توست زشت روى

) 199( اى رشته خود درى قز و حرير ور     اى كشته خود اى خسته خارى به گر

) ؟ است بوده چه زندگيتان بگوييد فقط ، نداريم زشت مرگ ما( مرگ رخسار نى توست زشت روى

 همچون تو جان. ديد خواهيد درخت فعاليت و حركت مطابق را برگ شما.  است اش نتيجه برگ كه است درخت همانند آدمى جان

.  برگ مرگ و درخت
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 پل طرف آن و پل طرف اين سر بر بحث. ندارد وحشت كه}  زندگى{ پل از عبور ؟ مرگ از هراس ؟ مرگ از وحشت!  مرگ از ترس

. كرد عبور بايد پس داريد، كه هم نيرو داريد، كه قدم داريد، كه گام.  است طبيعى معناى يك پل از عبور واال.  است

) 200( صادقين كنتم ان ، الموت فتمنوا الناس دون من هللا اولياء انكم زعمتم ان هادوا الذين ايها يا قل

.)) هستيد راستگويان از اگر كنيد مرگ آرزوى پس ، نيست ديگر كسى و هستيم ما خدا اولياء گوييد مى كه شما اگر يهود، اى بگو((

 و نيست ديگرى چيز خدا ديدار و لقاءاهللا به عبور از غير كه مرگ آرزوى. بكنيد مرگ آرزوى كنم مى خواهش گوييد، مى راست اگر

 جزء ترين كوچك به زخمى اگر داريد؟ وحشت خيلى كه شود مى چه را شما ترسيد؟ مى مرگ از قدر اين چرا. ندارد وحشت و ترس

 آرزو را مرگ(( ، الموت فتمنوا ؛ پس هستيد؟ اولياءاهللا از شما آيا. ترسيد مى مرگ از خيلى و شويد مى مضطرب كند، اصابت شما كالبد

:  كه است اين از غير مرگ)). كنيد

) 201( مرضيه راضيه ربك الى ارجعى المطمئنه النفس ايتها با

.))  است راضى تو از او و خشنود تو كه بازآى پروردگارت حضور به امروز ،)خدا ياد به( آرام دل و مطمئن قدسى نفس اى((

 تعدى. دارد لرزيدن زانو ، گفتن دروغ. ندارد لرزيدن زانو و ناراحتى ، زارى و گريه خواهد؛ نمى گفتن شعر و ندارد دعوا كه}  مرگ{ اين

.  مرگ طرفش آن و است زندگى دايره طرف اين. شود مى دايره يك سپس و دهد مى تشكيل را زندگى هاى نقطه كه دارد لرزيدن زانو ،

 ؟ نيست طور اين آيا. دارد ترس اين

) 202( اءمه بثدى الطفل من بالموت آنس طالب اءبى البن واهللا

.))  مادرش پستان به است خوار شير كودك انس از بيش ، مرگ با طالب ابى فرزند انس خدا، به سوگند((

 اناكارهه ما الموت من فجعلنى ما واهللا

.))  باشم داشته كراهت آن از كه دهد نمى من به چيزى مرگ ، قسم خدا به((

)).  است نيامده من بر اى تازه چيز هيچ خدا، به سوگند: (( گفت زدند، مباركش فرق به را ضربه آن وقتى

. نبود اى تازه چيز و هستم آشنا مرگ با ، رفتم مى راه زندگى و مرگ حاشيه دو در دائما من چون ؛ شناسان روان از بعضى قول به يعنى

 نشسته كه اين مثل كه اين جهت به دهد؟ نمى طعم ما به زندگى چرا ندارد؟ لذت ما زندگى چرا ، عزيزان اى.  است مطلبى خود براى اين

 ، مرگ و ، است ريزش حال در زندگى كه كرديم مى احساس لحظه هر در اگر ما. ريزد مى ما دهان در زندگى آب از اى رودخانه و ايم

. شد مى عوض بشر تاريخ قيافه اصال بود، مطرح ما براى ، حيات ، موت ، زندگى

 بقا اندر شدن نو از خبر بى     ما و دنيا شود مى نو نفس هر

:   لحظه هر كه كنيم احساس اگر ما.  است تازه و نو ، دوم لحظه اين. شد كهنه قبلى لحظه كه است اين نو معناى
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 راجعون اليه كانا شد باز     برون آمد صورتى بى از صورت

) 203( ساعتيست دنيا فرمود مصطفى     رجعتيست و مرگ لحظه هر را تو پس

 و ايد رسيده وضع اين به اگر باشد، حاللتان كنيد، نظر اظهار مرگ و زندگى درباره توانيد مى حاال.  رويم مى باال كه است موقعى همان

:  كه كنيد مى احساس را حال اين

 بقا اندر شدن نو از خبر بى     ما و دنيا شود مى نو نفس هر

) 204(جسد در نمايد مى مستمرى     رسد مى نونو جوى چون هم عمر

 را حواس درشتى.  رفتيم مى مدرسه يك به هم با ، سالگى چهارده سن در كه است همان ايشان.  بله داريد؟ سال هفتاد آيا ، انسان اى

 قول به. دهد مى نشان))  يك(( هنوز را اين كه است شخصيت واحد آن ولى ، شده عوض مرتبه هزار صد}  ساله هفتاد مرد{. ببينيد

 مى طول مقدارى كه است مغز هاى سلول تغيير فقط ، است شده عوض بدن هاى سلول و اجزا تمام بار، يك روز چهار هر ، پزشكان

 توانى مى حاال ، ماهى اى. ايد گذاشته فراتر گامى ، حقيقت در ، است ريزش حال در دائما}  زندگى{ اين كه بفرماييد توجه اگر. كشد

.  كنى مى نگاه باالتر گامى از چون چرا؟.  باشى داشته آب درباره روشنايى يك توانى مى حاال.  كنى تعريف را آب

 اما ، است چراغ آن ، است عكس آن مثال،: كنيد اظهارنظر توانيد مى هست اتاق در كه چه آن درباره هستيد، اتاق اين در شما كه مادامى

. هستيد اتاق داخل چون كنيد، قضاوت توانيد نمى بسنجيد، را... و مصالحش ، وزنش ، محيطش ، بيرون از را اتاق اين بگويند شما به اگر

 داريم آب زير سر ، خانه رود خود در ما اغلب متاءسفانه. برود بام پشت به بايد كند، مطرح تواند نمى را اتاق ، است اتاق داخل كه كسى

 ، گوييم مى هم شعر! ببينيد را پررويى!  نويسيم مى هم كتاب و نموده اظهارنظر حيات مورد در و ايم نشسته اما ، كنيم مى شنا حيات در و

! گويد مى و آيد مى خوشش ، است بشر

 

 نتوان ، شناخت خود به پرده زين     نتوان ، ساخت ترانه پرده زين

 يك به اش گوشه يك از ، مورچه يك كه كنيد تصور را موسيقى دستگاه يك:  مثال عنوان به. كنيد تعريف توانيد نمى نياييد، بيرون تا

 رود، مى كه مورچه اين. زند مى هم را آهنگش و كند مى صدا بزرگ دستگاه ، است رفتن حال در كه طور همين. رود مى ديگر گوشه

 راه دستگاه روى او.  است دستگاه داخل زيرا فهميد، نخواهد را آهنگ مجموع ولى خورد، خواهد گوشش به متنوع صداهاى قطعه قطعه

 يا ، فهميم مى زندگى از لذتى يك ، آوريم مى دست به پول كه موقعى ما.  چيست آهنگش فهمد نمى اما شنود، مى قطعه قطعه و رود مى

 اين در. دهد مى دست انسان به زندگى از لذتى ، برسيم معشوق به ايم دلباخته وقتى يا ، بشويم قبول امتحانات در و هستيم دانشجو وقتى

 چه براى خدا را مرگ اصال! بردارند ها انسان ميان از را مرگ كه كند خدا!  است بار لذت زندگى عجب واقعا: ((گويد مى انسان ، حال

}  زندگى{ يا شود، شروع دردى مختصر اگر اما.  است خورده غوطه لذت در چون چرا؟. پرسد مى مرگ فلسفه از حال آن در)) ؟!آفريد

 در آقا،)) ؟ چيست هستى فلسفه اصال آفريد؟ چه براى خدا را ها كهكشان اين نفهميديم هم ما: ((گويد مى بدهد، نشان را نيشش كمى
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 خنده واقعا!  حيات تفسير يك هم آن و حيات تفسير يك هم اين.  است خورده او به نيش يك چون شود، مى فيلسوف دقيقه يك همان

 با و درد يك با} بشر{. كنيد گريه خواهيد مى بخنديد، خواهيد مى. كنيد نگاه خودتان روانى وضع به اصال. دارد گريه هم گاهى و دارد

 طور چه مباركت مغز در را متضاد تفكر دو اين ؟ اى آورده كجا از را متناقض فلسفه دو اين} پرسيد بايد{. شود مى فيلسوف لذت يك

 طرف اين به را خود رسد، مى آلود گل آب به و كند مى حركت كه طور همين ماهى كه ايد ديده.  هستى ماهى مثل درست ؟ اى داده جا

 زالل آب حركتش در.  است تر زالل آب كه رود مى جايى به.  نيست مطرح او براى آب عنوان به موضوعى اصال و زند مى طرف آن و

. برد مى لذت و شود مى ور غوطه زالل آب در. بيند مى را

!  كنيم نمى زندگى ها انسان ما كه كنيد مى باور آيا ، منطق اين با

 كنيم مى احساس و نموده حركت قطعه قطعه هم ما كند، نمى درك را موسيقى آهنگ مورچه آن كه چنان.  نيست زندگى ، منطق اين روى

:  گوييم مى و كنيم مى جمع را ها آن بعد.  بينيم مى الم و لذت قطعه قطعه يا. 

 ، است نبوده زنده ديد، خواهيد كنيد، تحليل و تجزيه اگر!  هستم زنده من كه است هشت ساعت هم االن و روز دو و ماه سه و سال 45

)).  خواهم نمى(( ،)) خواهم مى(( ؛ كه اين يا ، احساسى و بوده حركتى فقط

 سردمان فردا بود، گرممان امروز.  داشتيم هيجانى و كرديم تماشا اى منظره يك هم امروز ، بلى} :گويد مى{. دارد درد و ، است بار لذت

 كند، مطالعه عينك اين با را زندگى كه كسى. نامد مى زنده را خود و كند مى قاطى هم با را ها اين انسان... طور آن و طور اين.  است

 موضوع دو اين! ؟ نه يا است طور اين. بزند ديوار به و بگيرد دستش از را زندگى فلسفه تواند مى هم شعر از كمتر ، است سهل كه شعر

.  است مهم بسيار ، مرگ و زندگى يا ، موت و حيات

 خودش براى را موضوع دو اين انسان كه خواهد مى شايستگى خيلى! نكنند نظر اظهار اند، نكرده پيدا شايستگى كه كسانى اميدوارم

. كند مطرح

 

 را گدا كند قارون هستى كيمياى كاين     مستى و كوش عيش در تنگدستى هنگام

 اما. ايد آمده در خاك از ها انسان شما ، است آمده در خاك از حيات! پيروزيد ابديت در شما ، است حيات اگر ، حيات از لحظه يك

. كشد نمى درد خاك. كند نمى لذت درك خاك. ندارد احساس خاك.  است نهايت بى خاك و شما بين فاصله آمديد، در خاك از وقتى

 بيرون تا ، بپران بيرون بودن خاكى از را روح و جسم اين گويد مى خاك كند؟ مى وصل خاك به را شما پلى چه اما. ندارد اراده خاك

!  خاك فرزند همين و خاكزاده همين لذا،. كند مى پيدا شخصيت و خود. بيند مى هم لذت و آمد خواهد بيرون حتما. بيايد

 را خاك حدودى تا ، بيرون آمديد وقتى. بياييد باال ديگر قدم يك ، خوب. كند نمى احساس سنگينى اما گذارد، مى جيبش در را جهانى

 گونه اين اگر آفتاب تابش. شود مى طور اين محيط تغيير با.  زنده و مرده عناصر عده يك گفت خواهيد ؟ چيست خاك. شناسيد مى

 داريد، كه حياتى از لحظه هر اگر. نيستيد خاك در و ايد آمده بيرون خاك از چون چرا؟. شناسيد مى را آن. شد خواهد طور اين باشد،
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 اگر مثال زند، مى درجا اول منزلگه همان در و است درآمده حيات از كه كسى.  شناخت خواهيد را قبلى حيات بياييد، باالتر قدم يك

 از و خاك از آيا. كند مى خرج بيهوده را حيات و كرده سقوط به محكوم را بشريت ، است نرسيده او دست به مقام و بوده مقامى متوقع

 ؟ كنى مى اظهارنظر چرا ؟ كنى مى اظهارنظر كه بودى آمده بيرون اول منزلگه و دستى دم حيات

.  ام كرده فكر خيلى باره اين در من!  است عجيبى بازى اسباب} بشر{! شود نمى پيدا بشر از بهتر بازى اسباب

 متاءسفانه. كند گير گلو در تا دارد استخوان نه و. خواهد مى گمرك نه.  است عجيبى ميدان!  است اسلحه هرگونه آزمايش جايگاه جا اين

 حالت ، حيات دوران اين در بدن گويى.  است آدمى روح شدن شكوفان موقع مرگ ، اسالم منطق در: گويد مى بشر درباره طور همين

.  است اش شكوفانى حالت ، مرگ حاال و ، است كرده مى سپرى را بودن غنچه

 خام نيم هاى ميوه چون او بر ما     كرام اى است درخت چون هم جهان اين

 را گاخ نشايد خامى در كه زان     را شاخ مر ها خام گيرد سخت

) 205( آن از بعد را ها شاخه گيرد سست     گزان لب شيرين گشت و بپخت چون

 ظاهرا يعلمون:  كه فهمد مى انسان تازه. دهد مى نشان را خود طعم تازه.  است ناقصى تشبيه اين. شود نمى سست}  زندگى و حيات{

)).  شناخت مى زندگى از را نمودى و پديده يك(( ،)206(الدنيا الحيوه من

: گويد مى كه دارد تعبيرى لرمانتوف

 ما چشمان از نقاب ، مرگ دست كه گاه آن تا ، ريزيم مى فرو آن زرين كناره بر سوزان اشك و نهاده زندگى جانم بر لب ، مستانه((

!))  است بوده خالى اول از ايم داشته كه زندگى كاسه فهميد، خواهيم گاه آن. بردارد

 چون.  هست هم كه طور همين كه ، نيست و نبوده چيزى كه كند احساس انسان دفعه يك! زيبا خيلى و نما خوش خيلى ، زرين كناره

 خواهد پيدا اصالت شما زندگى و حيات كه است هنگام آن در. برويد جلو و باشيد مواظب رويد، مى جلو كه قدم هر با. دارد پهلو دو اين

:  گفت خواهيد سال 60 ، سال 50 ، سال 40 از بعد كه شماييد برنداشتيد، قدم اگر. كرد

 نماند بيگانه و خويش هيچ به اميد     نماند دانه را عمر مرغ كه افسوس

 نماند افسانه جز بگفتيم هرچه از     عمر مدت درين كه دريغا و دردا

: خواند خواهيد هم ديگر بيتى

 )207( پايانى به رسيده اى افسانه     سامانى شده تبه كيستم من
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 عوامل كه حياتى.  بگيريم اختيار در را حيات و برويم باالتر قدمى نخواستيم ما حيات حال در چون چرا؟.  گفت خواهيم را ها اين

 ، آب ، گوشت را زندگى شود بنا اگر!  جاست اين درد. باشد زنده بايد انسان خود. ندارد اساس بدهند، انسان به ها انسان و طبيعت

 آيا ؟ طبيعت عوامل اين يعنى من زندگى آيا ، است طبيعت عوامل به مربوط كه ها اين ، بدانيم... و آفتاب شعاع و هوا ، جات شيرينى

 ؟ است من رقصيدن و آواز و زدن ، من زندگى

:   پس ، است اين اگر

 پايانى به رسيده اى افسانه     سامانى شده تبه كيستم من

 كه هستيد كسى شما)).  است خودم عهده به اين ، بشوم بايد چه اما ، كن تاءمين مرا هستى و بيا تو: ((گفتيد طبيعت عوامل مقابل در اگر

 آن.  آخرش هم اين و اولش آن.  است مطلب اصل اين.  است طبيعى زندگى شما، كالبد ظاهر، در اگرچه. وريد غوطه ابديت در لحظه هر

.  است اين ، كنم مى گمان و احساس من چه

: فرمايد مى مجيد قرآن كه اين

) 208( الحيوان لهى اآلخره الدار ان و

.))  است آخرت سراى ، واقعى زندگى و((

 را زندگى خودتان كه وقتى داند، مى خدا عزيز، جوانان اى! شويد؟ مى گيج و خواهيد مى را اش فلسفه كه نيست حقيقى حيات اين آيا

 ابديت طعم وقتى. چشيد مى زندگى همين در را ابديت طعم شما آورديد، دست به))  باشم زنده بايست(( با را آن مفهوم و كرديد احساس

. رود مى بين از چرا و چون بحث چشيديد، را

 بيايى تو چون برود دل از غم كه بگويم چه     بگويم تو با دل غم بيايى چو بودم گفته

))  سعدى((

:  است)  طيبه حياه( طيبه حيات ، واقعى حيات اين

) 209( يحييكم لما دعاكم اذا للرسول و هللا استجيبوا آمنوا الذين ايها يا

.))  كنيم زنده را شما خواهيم مى بياييد گويند مى شما به وقتى كنيد اجابت را پيغمبر و خدا ايد، آورده ايمان كه كسانى اى((

: گويد مى انسان. شود مى آور خنده)  طيبه حيات( مساءله اين ، است آشاميدن و خوردن ، كشيدن نفس فقط زندگى از ما مقصود اگر

 خواهد؟ مى چه ما از پيغمبر پس ، پرسيم مى! ديگر هستيم زنده ، خوب بسيار

 ؟ چيست حيات دارند؟ اى مطالبه چه ما از ، اولياءاهللا و رادمردان خواهند؟ مى چه ما از بشرى هاى آرمان
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 ، عشرت و عيش است طرب شهوت و خشم و خواب و خور:  كه اشخاصى حتى لذا،.  نيست زندگى اين اما. ديگر هستيم زنده گويد؛ مى

 او به سيخ گاهى. نيفتند ترديد و وحشت به خواهند مى فقط زيرا!  است كوچك واقعا مغزشان كه شود مى معلوم كند، مى راضى را آنان

. باشد... و شاداب و قرمز ها گونه ، حال اين با و نزنند

 حقيقى حيات ، ابديت سراى) ((210( الحيوان لهى اآلخره الدار ان و.  است عسلى زنبور)  سيستم( نظام و مكتب جزء ، زندگى نوع اين

.  است يحييكم لما ؛ اكنون هم نخير، آيد؟ مى بعدا و نشينم مى: گويد مى بشر))  شماست

 براى طور اين مرگ ، صورت اين در آيا. كنيد شروع ، ميدان اين و گوى اين.  واقعى حيات و پاكيزه حيات ، طيبه حياه ؛ است اكنون هم

. ابدا كرد؟ خواهد جلوه هولناك ما

: فرمود شود، خارج}  مكه از{ خواست مى كه موقعى) السالم عليه( على بن حسين

) 211( الفتاه جيد على القالده مخط آدم ولد على الموت خط ، رسوله على اهللا صلى و باهللا اال قوه ال و ماشاءاهللا و الحمدهللا

. باد پيامبرش بر او درود و نيست گاهى تكيه او جز و شود مى بخواهد را چه آن كه خداست براى سپاس((

.))  است پيچيده جوان زن گردن درون به كه است بندى گردن مانند ، آدم اوالد بر مرگ

 چه و رويم مى كجا به ما حال ، خوب بسيار.  است زندگى دنبال به نيز مرگ هستيد، زنده اگر.  است آدم فرزندان تمامى گريبانگير مرگ

 ؟ چيست من مقصود ؟ بكنيم خواهيم مى

) 212( يوسف الى يعقوب اشتياق اسالفى الى اولهنى ما و

.))  يوسف ديدار به يعقوب اشتياق مثل ، دارم پدرانم ديدار به عجيبى شيفتگى و ولع و عشق چه((

.  دارم آرزو اند، رسيده واقعى زندگى به ابديت سراى در كه را المكرمون عباداهللا ديدار من

: فرمايد مى جمله اواخر آن در تا دارد، ادامه چنان هم روايت اين

) 213( انشاءاهللا مصبحا راحل فانى غدا معنا حل فلير نفسه اهللا لقاء على موطنا و مهجته باذال فينا كان فمن اال

 ان كرد، خواهيم حركت بامدادان ما. كند حركت ما با كند، خدا ديدار آماده را جانش و نفس خواهد مى كه كسى! باشيد آگاه ، اينك((

.))  شاءاهللا

 به و شويم خارج هستى از كه ، رويم مى جا آن فرمايد نمى.  برويم مرگ ديدار به خواهيم مى فرمايد نمى} )السالم عليه( حسين امام{

.)) بيايد من با. كرد خواهم حركت صبح من دارد، را خدا ديدار اشتياق ما مثل كسى اگر: ((فرمايد مى بلكه ، برسيم نيستى كرانه



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۱۳۴

 مى آيا: (( گفت حضرت خود ديد، را}  جعفى عمر بن عبداهللا{ كه وقتى. بود عجيب فرمود، صحبت جعفى عمر بن عبداهللا با كه جا آن در

 كه)) (؟ برسى پيروزى و فتح به تا برويم ما با آيى مى آيا ، است بوده آلوده تو زندگى و هستى گنهكارى مرد تو ؟ بيايى ما با توانى

 يك) السالم عليه( على بن حسين كه اين مساءله اصال هيچ كه بينيد مى). كرد خواهيم مستقلى بحث يك شاءاهللا ان پيروزى و فتح درباره

.  نيست مطرح رسد، مى منفى يك به و دهد مى دست از را مثبت

. ندارد امكان واقعا ؛ است چگونه كه كنيم درك اولياءاهللا نظر از را مرگ و زندگى توانيم نمى ، هست ما چشمان در عينك اين كه مادامى

 بفهمانيد، ساله سه ، ساله دو كودك يا ، شيرخواره بچه يك به است مطرح شما براى جوانى در كه را لذايذى بخواهيد شما االن چه چنان

 بى آدم يك براى لذتش كند، مى حل است جدى كه را مشكلى و شود مى پيروز علمى مساءله يك بر كه وقتى دانشمند يك. ندارد امكان

 حسينقلى ، على رضا، ، كاظم ، است زنده حسين.  است زنده حسن:  داريم تشابه زندگانى در ما كه اين نه ؛ نيست درك قابل اصال سواد

 باز. هستند زنده هم ملجم ابن و چنگيز ، نرون سقراط، ،)السالم عليه( طالب ابى بن على اند، زنده ها اين همه ، بلى... و آقا اكبر و خان

 ما گذارد نمى ، زنده ظاهرى آثار اين در تشابه ، گريه و خنده در تشابه ، حركت در تشابه ، چشم دو اين در تشابه اين! بشماريد هم

. گذرد مى چه زندگى به راجع ها آن مغز در دانيم نمى!  چه يعنى زندگى بفهميم

 تو توانم مى من استاد: (( گفت}  افالطون{ باشخصيتش شاگرد ، آن از قبل روز. كنند اعدام را} سقراط{ خواستند مى كه بود آخر دقايق

 پدر سولون چون. بود باالتر خيلى سقراط از افالطون اجتماعى شخصيت. بود باشخصيت خيلى افالطون.))  بدهم نجات زندان از را

 حتى.  كنم آزاد را شما توانم مى من و ببينيم را شما مرگ گونه اين توانيم نمى ما استاد: (( گفت بود، يونان گذار قانون ، اش مادرى

 خنديد سقراط.)) اند شده هم پشيمان. داد توضيح درست برايشان و كرد پشيمان شود مى اند، داده حكم شما اعدام به كه را قضات اكثريت

 ام كرده ، بكنم بايست مى كه چنان آن و بشوم بايست مى كه چنان آن را زندگى ، پله به پله كه منى.  كنم مى تعجب تو از من: (( گفت و

 و ام شده ، باشم زنده بود بنا كه چه آن ، زنده من  -گويد نمى را بودن زنده:  كردم عرض قبال كه مطلبى همان .) - بودم زنده كه اين نه( ،

 دارم اين به اشتياقى چه االن من كه بدهم توضيح شما به چگونه.  بينم مى را ابديت صفحه من.  ام كرده باز را ها كالف دانه دانه هم االن

 اين از زود را او: (( گفت كريتون به.  كردن گريه به كرد شروع همسرش آوردند، آخر روز كه را فرزندانش و همسر حتى)) ؟ بروم كه

:  كه است نقل)).  ببينم را زن اين قيافه خواهم نمى من. ببر بيرون زندان

 زن يا.  نيست خارج حال دو از چون بگير، زن بود گفته ؟ بگيرم زن چرا بود گفته. بگير زن بود گفته) 214( سفاليس به سقراط روزى((

 حداقل شد، بدى زن هم اگر.  داشت خواهى خوبى زندگى صورت اين در كه ، خوب ، متين ، معقول ، دب مؤ شود مى تو نصيب خوبى

!))  شوى مى فيلسوف من مثل

 اين با خواهد مى هم ساعت دو اين حاال ، است بوده بس من براى عمر يك ببريد، را او: (( گفت و كرد بيرون را خود همسر ، خالصه

)).  هستم حالى چه در من فهمد نمى اصال او. كند گريه اش قيافه
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 چون  -لرزد مى موسى مقابل در سقراط پاهاى آيد، مى) السالم عليه( موسى نام وقتى كجا؟) السالم عليه( پيامبران و كجا سقراط ، تازه

 ، اولياءاهللا و) السالم عليه( اطهار ائمه ، چنين هم  -بودند) السالم عليه( عيسى و) السالم عليه( موسى عصر بين در)  يونان فالسفه( ها اين

. بود مطرح درست ها آن براى زندگى چون چرا؟. ديدند نمى مرگ در خشونتى هيچ اينان واقعا

 تاريك ماده كالف و برگردانى دوباره مرا خواهى مى تو آيا.  شوم مى نزديك ابديت به من زيرا ، كن رها مرا ، افالطون اى:  گفت سقراط

 دهم روز. نيامد) سقوط شاگرد( افالطون روز آن فرداى ؟ كنى مى من درباره تو كه است خيرخواهى نوع چه اين ؟ بپيچى من گردن به را

. ببيند را سقراط مرگ قيافه كه نيامد نيز

 چون بود، ميانسال تقريبا) السالم عليه( على بن حسين ولى. بود گذشته هفتاد از) سقراط( مرد آن سن كجا؟ على بن حسين كجا؟ سقراط

 حسين با زندگى هنوز خنديد، مى) السالم عليه( حسين قيافه بر هنوز حيات يعنى.  داشت شيرخوار بچه هنوز.  داشت سال هفت و پنجاه

 از زندگى چون بگويد است ممكن شخصى چنين.  است گذرانده را خود دوران كه بود پيرى وضع از غير ايشان وضع.  داشت كار على بن

 ايشان زندگانى دوران!  نيست اين على بن حسين مساءله. برود دنيا از شرافت و عزت با خواهد مى ، گردانده پشت و كرده خداحافظى او

 او كه فهميدند مى اسالمى كشور 16  -15 در بود، خدا به مربوط كه اين اضافه به ، اجتماعى شخصيت آن با زمان آن در. بود عالى بسيار

.  عمومى نظر از حتى ؛ است دوران آن شخصيت اولين على بن حسين كه بود شده اثبات دوران آن در.  است شخصيت اولين

 كه بود آن از باالتر و كرد مى گمان درست ، است زمامدارى شايسته كرد مى احساس على بن حسين كه اين: ((گويد مى خلدون ابن

) 215.))(كرد مى گمان خودش

 كار سرو)  اميه بنى( ها اموى مكتب با دائما و بود اسپانيايى مردى چون.  است نديده را بيت اهل مكتب اصال كه است كسى خلدون ابن

 و بود درست ديد، مى را لياقت اين خودش در كه اين: ((گويد مى ، است كرده حسين تاريخ به كه مختصر نگاه يك ، حال اين با.  داشت

.)) بكند قيام به اقدام بايست نمى كند، اندام عرض يزيد مقابل در تواند نمى او قدرت و است كم اش عده ديد مى چون و! بود هم باالتر

 گفته ، حساب آن روى. دارد هم معاويه حتى كه است حياتى ، خلدون ابن عينك از حيات كه جهت بدين.  است خلدون ابن سخن اين

 از بعضى در لذا،.  نيست ها اين با مقايسه قابل كه است ديگرى مساءله ، حسين پدر و حسين نظر در حيات ولى.  است درست ايشان

 گويند؛ مى نيز. بود شده تر گلگون و برافروخته خيلى عاشورا،  حساس ساعات آن در) السالم عليه( على بن حسين كه است آمده تواريخ

 مناجات و ذكر خيلى هم عاشورا شب. بود نشده داده نشان روز آن تا داد، نشان روز آن در ايشان كه عجيب شجاعتى و دالورى و قدرت

: فرمود كه جا آن تا...  داشت نياز و راز و

 الجليل الى االمر انما و     سبيلى سالك حى كل و

.)) شود مى ختم جليل خداوند به امور تمام و) مرد خواهد( پيمود خواهد مرا راه اى زنده هر و((

) 216( مرضيه راضيه ربك الى ارجعى المطمئنه النفس ايتها يا

.))  است راضى تو از او و خشنود تو كه آى باز پروردگارت حضور به امروز ،)خدا ياد به( آرام دل و مطمئن قدسى نفس اى((
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 خواهيم زمينه اين در بيشترى توضيح بعدى جلسات در شاءاهللا ان. بود او)  شهادت( مرگ هم آن و است اين حسين سرنوشت و مسير

. داد

.  بچشان ما بر را زندگى حقيقت  -چشيدند را زندگى حقيقت كه  -اولياءت به دهيم مى قسم را تو! پروردگارا

 تاءمين زندگانى همين از را ما ابديت ، ات ابدى اولياء به دهيم مى قسم را تو ، جاويدت هاى زنده به دهيم مى قسم را تو! پروردگارا

 مقدر كه ناماليماتى در.  نشويم مبتال كند مى متالشى را ما روح كه ناماليماتى به ، زندگانى در هرگز كه بدار موفق را ما! پروردگارا. فرما

. فرما عنايت ما به تحمل و صبر ، اى فرموده

 ما جوانان. فرما روشن ما بر حسين ديدگاه از را حيات.  بفهمان ما بر حسين عينك از را دنيا ، دهيم مى قسم حسينت به را تو! پروردگارا

. باشند آخرتشان و دنيا براى مفيد هايى انسان ، آينده در كه بدار موفق را

))  آمين((

 الهى انسان پيروزى و شكست

 كند مى شكايت قهرت از گريه     كند مى حكايت لطفت از خنده

 كند مى روايت دلبر يكى از     جهان در مخالف پيغام دو اين

 اين مگر بود، نخواهد تفسير قابل مرگ و زندگى باالتر، قدم يك و ، پيروزى ، شكست ، اندوه ، شادى ، گريه ، خنده: متضاد مفاهيم اين با

 كننده متالشى و پوچ دارد وجود هايى خنده. شود مى ناشى چيز چه از و گيرد، مى سرچشمه كجا از مفاهيم اين كه كنيم درك و بدانيم كه

. هستند هم هايى گريه. هستند آدمى روح

 ها انسان ما از كه هايى پديده اين.  زندگى عين و ابديت عين داريم مرگى و ، مرگ عين دارد وجود اى زندگى. ها انسان روح كننده احيا

 تر عميق را مساءله بايد ، كنيم ارزيابى  ارزش منطقه در را ها آن بخواهيم اگر كه است هايى كف و ها صورت و قشرها زند، مى سر

.  كنيم بررسى

 ، آن دنبال به و گيرد مى را آدمى روح فضاى ، ابرى كه اين مثل.  نيست ديگر چيزى ، روح گرفتگى از غير كه داريم دنيا در اندوهى

 ؟ كجاست از ابر آن خود اما. خورد مى غصه و شده اندوهناك انسان

 فضاى ، موفقيت عدم جهت به يا. كند بردارى بهره آن از نتواند و ببندد دل چيزى به}  آدمى{ كه شود ناشى اين از است ممكن ابر آن

 ور غوطه غصه در را انسان و ساخته تاريك را روح فضاى كه چه آن است ممكن. سازد اندوهگين را او و فراگيرد تاريكى ابر را روحش

 ما روح اندوه اين دارد؟ ارزشى چه اندوه اين.  عقالنى غير و منطقى غير هاى خواسته يا باشد، شهوى يا ، مالى مساءله يك ، است كرده

 .كند نمى صيقلى را
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. ندارد وجود اى كننده صيقلى ، آن از بهتر روح براى كه داريم اندوهى

 دوست روى غم و ما است خرمى جهان دو گر     دوست كوى سر خاك است من حيات آب

 كه است اندوهى بلكه.  است افتاده آدميان دنبال در ، سايه مثل كه است مادى مزاياى فقدان از غير} اساسا{ و ديگر اندوهى ، غم اين

 خنده از بيشتر را عميق هاى اندوه و ها گريه ، تاريخ امتداد در ما. اند كرده نقش شان قيافه در را آن از غبارى ، تاريخ رادمردان تمام

 ، ناماليمات بروز مجرد به كه كنيم نمى را طبيعى اندوه بحث.  نيست دستى دم گريه ، كردم عرض كه گريه از مقصود.  ايم ديده عميق هاى

. بگيرد را روح فضاى ابرى

 گام كه ها انسان)).  نرسم آن به من دارد، وجود انسانى روح براى كه عظمتى و انبساط مبادا كه اين از روح گرفتگى: (( است اين ما بحث

 به را خود امكانات تمام آيا رسند؟ مى حقوقشان به آيا روند، مى بين از و كنند مى زندگى صباحى چند و گذارند مى خاك روى به

 اين. خندد مى كه است كسى آن روح نابودى از كاشف اش خنده اما ، است دار خنده مساءله اين به اعتنايى بى رسانند؟ مى فعليت

 او به وقتى تا بگيرد اوج بايد خيلى روح زيرا ، است بشرى لذايذ تمام مافوق اندوه اين. نشاند مى انسان دل بر اندوه از غبارى ، موضوع

 از روح اين.  است رفته باال خيلى روح اين. بشود اندوهگين واقعا كردند، مى رفتار گونه اين ها برده با وسطى قرون در مثال كه بگويند

 دارد، كه را كالن سرمايه اين ، بشرى هاى انديشه و بشرى افكار آيا كه كند مى توجه وقتى ، بنابراين.  نيست دستى دم هاى روح نوع

: گويد مى آورد؟ نمى يا آورد مى جا به واقعا

 باشى آرميده چه به دل او به اگر ندهى     باشى گزيده غمى چه او غم ار نگزينى

 باشى ديده چه جهان به نبينى جهان از گرش     ببينى عيان مگرش بيفكن نهان نظرى

 را انسانى روح موقعى و آيد، مى پيش موقعى غم اين چون چرا؟.  هاست انسان روح هاى آرمان ترين عالى از يكى ، كه است غم اين

 مى باالتر پيكرند يك اعضاى آدم بنى شعر از. بيند مى خود اجزاء را بقيه و گيرد مى اوج باال طرف به انسانى روح كه كند مى تصرف

 مقدس چه و دارد اندوهى ، دريافت اين! شعر قالب در هم آن ، است مساءله دانستن از غير مساءله دريافت. هستند شعر فقط ها آن. رود

      ها انسان حال به كه اشكى قطره دو آن است مقدس چه و گريد، مى ها انسان براى كه چشمى آن است مقدس چه!  اندوه اين است

. ريزد مى

 كمبود گويد مى.  است گرفته عظمت قدر چه فرابگيرد، زندگانى در اى لحظه را او وجود تمام ، شخصى لذات گذارد نمى كه روحى آن

 و برده را على بن حسين نام و ايد شده جمع مكان اين در كه اين.  است تاريخ محرك و موتور بلكه ، نيست غصه اين.  كنم مى  احساس

 هر در: ((فرمايند مى ها بعضى كه است اشتباه اين دهنده نشان.  هاست انسان تاريخ محرك بلكه ، نيست اندوه و گريه اين كشيد، مى آهى

 مى جا اين در االن من كه روحانى هاى قيافه)). نكند گير جا هيچ در هم مباركتان ريش و نپذيريد، را اصلى هيچ و بگيريد قرار وضعى

! اند نشسته مكان اين در اصل اين با مقابله براى فقط كه دارد را مقدس اندوه يك حال ، بينم
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 دوست روى غم و ما است خرمى جهان دو گر     دوست كوى سر خاك است من حيات آب

 بر امر قدر چه راستى به.  كنيم مى فكر كوچك قدر چه و ، داريم اشتباه قدر چه آالم و لذايذ ها، اندوه و ها شادى معناى بيان و درك در

 گذاريم مى خنده ، ساختن افسرده را روح بعد و دادن نشان را جلويى هاى دندان و كردن جدا هم از را ها لب نام كه است شده مشتبه ما

 هم غصه ، دانيم نمى خنده اصال ، طرف يك هم حاالت آن و طرف يك لذايذ تمام كه را روحانى هاى حالت و الهى هيجانات آن ولى. 

.  است طور همين

 گوييم مى مثال!  كنيم چه اند، كرده معنا گونه اين را تاريخ.  است كرده تحميل ، آدميان ما بر را پيروزى و شكست ، تاريخ سان بدين

 از تعدادى ميان در را خود طبيعى وجودى موقعيت او اگر مثال يا.  نيست درست سخن اين. خورد شكست و شد ورشكست}  شخصى{

:   است بلند الفاظ اين دست از ما فرياد باز. شد پيروز گوييم مى كرد، حفظ خود مثل جانوران

 ها نام ميان معنا قحطى     ها دام زيرش و است هموار راه

) 217( ماست عمر آب ريگ شيرين لفظ     هاست دام چون ها نام و لفظها

 دفعه يك.  داريم بشر حياتى كلمات در اشتباهاتى چه واقعا!  آب نه است ريگ اين: بدهد تشخيص كه كند نمى كار درست هم مان دندان

 وقتى بريزد، فرو آن روى آب بعد و بگذاريم خشت را آجر اسم اگر.  نيست مهم اين ، گوييم مى خشت را آجر مثال كه است اين اشتباه

 ولى ، است اهميت بى مساءله دفعه يك.  نفهميديم و گفتيم غلط نبود، آجر بود، خشت اين كرديم اشتباه گوييم مى شد، متالشى خشت اين

 انصاف بى اى شود؟ مسامحه بايد هم مورد اين در آيا.  هاست انسان وجود به مربوط و بوده ممات و حيات به مربوط مساءله وقت يك

 كه گمان اين با ، بريم مى كار به را پيروزى كلمه ما ؟ بازى هم شير دم با ، بازى شود؟ شوخى بايد هم ها انسان حيات درباره آيا ها،

 وجود الشعاع تحت را اى عده و ببرد كار به را زيادترى طبيعى نيروى خود، وجودى موقعيت در است توانسته كه است شخصى آن پيروز

 به ، مقابلش در نيز را شكست. اند كرده معنا طور اين ما براى حال تا ، بشرى هاى قاموس اغلب را، پيروزى. بدهد قرار خود طبيعى

 ؟ بدهيم بايد تلفات قدر چه لفظى تفسيرهاى اين خاطر به ها انسان ما. اند كرده تزريق ما به مفهوم اين ضد مفهوم يك عنوان

 مطلق پيروزى به كه داريد سراغ را كسى چه جهان در ، است مطلق پيروزى مقصودتان اگر.  نيست پيروزى و شكست ، قضيه حقيقت

 قوى يك ، قوى هر برابر در ، باالخره نكند؟ فرو او سينه در را چنگالش ، ترى درنده گرگ كه ايد ديده را اى درنده گرگ كدام برسد؟

 در تنازع بحث كه اين دليل به ؟ كرديم مطرح را بقا در تنازع بحث علت چه به.  است بوده شكل اين به قضيه ، تاريخ در.  هست ديگرى

.  كنيم معنا درست را مساءله جا اين تا بود، شما و من به مربوط بقا

. بودند انداخته زندان در سال بيست ، وسطى قرون فالسفه دوران در را او كه بود متفكر آن پيروز، و فاتح

! شد مطرح جهانى سطح در بعدها كه نوشت عالى بسيار فلسفى)  سيستم( نظام يك ، زندان در شخص اين

. باشد نشسته ديوارى چهار يك در كه اين ولو ، است پيروز اين. ناميد پيروز توان مى را شخصى چنين
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 از وداع با شكست طور همين و.  نيست مرادف گرسنگى با شكست و سيرى با پيروزى گاه هيچ.  است متفاوت چيز دو سيرى و پيروزى

 يا.  است خورده شكست نمود، وداع را خاك روى كسى اگر كه نكنيد خيال ،)) شكست(( گفتند وقت هر.  نيست مساوى خاك روى

 را هيماليا كوه.  است شده پيروز نگوييم ، است كرده اشغال را خاكى كره و زمين روى ، قرنى بلكه ، ساليانى ، اش طبيعى وجود كه كسى

 كه است سال ميلياردها ها كهكشان از بعضى.  است قدر چه دانيم نمى را زمين عمر. دارد وجود جا همان كه است سال ها ميليون ببينيد؛

 ، نيست پيروز كهكشان اما ، است پيروز برد مى خود آشيانه به را گندم يك كه موقعى ، مورچه يك حيات. اند شده جدا ها سحابى از

.  گندم دانه يك در ؟ است شده پياده چيزى چه در مورچه اين پيروزى. كند مى درك را حيات و است آگاه مورچه زيرا

 ، حال اين با. ندارند آگاهى خود ولى! كنند مى نورافكنى خورشيد برابر ميليون ده كوزارها، از بعضى ، فرانسه اخير مجالت نوشته به بنا

 منظره ترين عالى در پالستيكى گل تن ميليارد صد اگر كه چنان.  است باالتر) كوزارها( ها آن از وجود، در پيروزى نظر از مورچه

 اين روى.  است پيروز طبيعى گل مسلما باشد؛ داشته خود براى حياتى و باشد، متصل هستى سلسله به كه عادى گل برگ يك بسازيد،

.  چه يعنى پيروزى ببينيم تا ، رويم مى باال ها حساب

 باشد پيروزى ما لحظه يك فقط يعنى. باشد شكست ، لحظه يك منهاى ما سال هفتاد همه و ، باشيم داشته عمر سال هفتاد ما است ممكن

 اين. نيستيد هم بيهوده و هستيد شما كنيد، احساس و آمده خود به كه است موقعى آن و كنند، تنظيم لحظه همان در نيز را ابديتمان اتفاقا و

 شما كه است ابديت مخ آن ، كم مدت اين ولى انجامد، مى طول به دقيقه دو يا و دقيقه يك يا ، لحظه يك ،)نيستيد بيهوده و هستيد( تصور

 شده ساخته فقط شما حيات و كنيد عمر سال هفتصد بلكه ، سال هفتاد تنها نه اگر اما. پيروزيد شما و چشيد مى لحظه اين در را اش نمونه

 نخواهيد پيروزى به هرگز باشيد، وابسته كامال موجود يك يعنى باشد، اجتماعى عوامل و انسانى عوامل مقدار يك ، آلى عناصر ، آب هوا،

 كه ، آلى عناصر گاز، هوا، مقدارى ؛ يعنى ؟ چه يعنى شما. هستيد حوادث حداكثر جايگاه در} فقط و{ نيستيد خودتان شما چون. رسيد

! ايد گذاشته انسان را او نام

 و) السالم عليه( طالب ابى بن على مثل ، گونه اين است موجودى انسان كه بزنند مثال قاموس يك در بخواهند اگر كه است اين عجيب

 ، انگشت يك با كه جامد و راكد موسيقى دستگاه يك مثل يا. برند مى نام ، است حوادث يافته تراكم فقط كه را كسى مثل و ملجم ابن

 شود؛ ديگرى مالك تا نيست خودش مالك كه او بگذارد؟ پا زير را هستى تمام تواند مى)  انسان( اين حاال. دربياورد را آن آهنگ صداى

 انسان اول كه شود مى شروع موقع آن از پيروزى ؟ است بوده كى پيروزى پس. ندار خود ندارد، او ندارد، اين زيرا ، نيست مالك اصال

 كه اين ولو هستيد، چه شما كه كنيد پيدا را خودتان هاى انديشه و حركات مركز اول كنيد، كشف را خودتان قاره اول. دريابد را خودش

. شود مى شروع جا اين از شما پيروزى كنيد، شروع اما. كنيد كشف كم خيلى

 شدم متوجه من.  شدم آگاه من: (( گوييم مى طور اين.  گذاريم مى دوربينى را آن نام و كنيم مى فكرى كوته خيلى ما ، اوقات از بعضى

 درست كه ازدواج از بعد!  كردم گذشت هزاران و شدم باسواد خيلى شاءاهللا ان كه وقتى شود؟ مى مشخص موقع چه آگاهى اين نتيجه)). 

 اين به من و است دور خيلى رسيد، نخواهم(( گويد مى سپس كند، مى جمع مقتضيات و شرايط هزار طور همين و!...  كردم حركت

 بين ، تكامل و ما بين ، ماست شكست وسيله اولين}  مفاهيم قبيل{ اين)). رسيد نخواهم پيروزى به زندگانى در من.  رسم نمى موفقيت

 اصال كه است)) خود به توجه(( بلكه ندارد، وجود جغرافيايى و هندسى مقدار يك عنوان به اى فاصله ، آزادى و ما بين ، مالكيت و ما
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 رسيد، خواهيم شاءاهللا ان كه گوييم مى و دهيم مى قرار خود از دورتر را ها آرمان هميشه كه ماست هاى بدبختى از يكى اين. ندارد فاصله

 در و روح مساءله در كه داند نمى او.  است داده قرار))  آينده(( را او و خود بين چون چرا؟. رسد نمى و كند مى زندگى كه هم قرنى اما

. كند طى را مسافتى بايد برود، B نقطه به A نقطه از كه اين براى كه است خارجى جسم اين.  نيست مطرح آينده و گذشته ، روح عمق

 اليك اصل كيف: كرد عرض روز يك) السالم عليه( موسى حضرت.  است مسائل اين از باالتر بلكه ، نيست ها حرف اين مشمول ، روح

 من به رسيدن و ، همان من به وصول كردن قصد)  موسى اى((( ، الى وصلك لى قصدك: فرمود خداوند)) ؟ برسم تو به چگونه خدايا،((

.))  همان

 و كى ، بيابم راه تو پيشگاه به و برسم تو تقرب به}  بخواهم اگر{ يعنى!  همان رسيدن و ، همان كردن قصد ؟ برسى كه كردى قصد آيا

.  نيست مطرح ها حرف اين اصال ؟ بروم راه بايد فرسخ ميليون چند ؟ برسم چگونه

 الحسين بن على هاى نيايش جمالت از بعضى در.))  همان رسيدن و همان قصد(( ، است قصد اگر مرا، تو قصد.  الى وصلك لى قصدك

:  كه هست) السالم عليه( سجاد حضرت

 المسافه قريب اليك المسافر ان اشهد

.))  است نزديك خيلى مسافتش تو، كوى مسافر كه دهم مى شهادت((

 جا اين!  مظلوم يك آه قدر به گفت ؟ است قدر چه آسمان و زمين بين فاصله:  گفت ديگرى به نفر يك:  كه گوييم مى هم ظلم درباره

 قرار محور اين روى ها انسان سكنات و حركات كه شود مى شروع موقع آن از پيروزى ، بنابراين.  است توجه يك}  اندازه به{ فاصله

 و)  خيالى هاى شعربافى( شعر براى بقيه.  است شوخى مابقى.  پيروزيم باز ، شويم زنده و شويم كشته هم دفعه هزار پانصد فرضا. بگيرد

.  است خوب بقا در تنازع مباحث براى

 مى دنيا از( بود دادن جان حال در بيابان آن در غفارى ابوذر: فرماييد توجه.  كردم عرض}  پيروزى درباره{ مبارك ماه جلسه يك در

 و دنيا مال از ، آمده سر به عمر ، كرده سپرى را درازى ساليان پيرمرد، ، پريده رنگ: كنيد احساس را}  ظاهرى{ شكست نخست).  رفت

. كشيد دراز ، آفتاب غروب به نزديك.  است همراه او با كه)  دخترش ، تواريخ از بعضى گفته به و( همسرش مگر ندارد، را هاكسى انسان

 و رويد مى دنيا از بيابان اين وسط در شما: (( گفت)  دخترش( همسرش ؟ ناراحتى چرا:  گفت ابوذر. بود ناراحت خيلى زنش يا دختر

 كه هستند بازرگانان آنان.  است كاروانى آيد، مى دور از كه سياهى آن: (( گفت ابوذر...)) و مضطربم رو اين از.  ندارم را كسى جا اين من

 يك جا اين تا)). كنيد دفن و كفن را او ، است شده فوت جا اين در پيغمبر اصحابه از يكى كه بگو ها آن به برو. كنند مى عبور جاده از

 و بكشند را گوسفند اين اول بشوند، من تكفين و تجهيز كار به دست خواستند ها آن كه همين ، دخترم اما. (( است عادى خيلى چيز

:  بگوييم بايد جا اين در))! نكنند كار مجانى من براى و بخورند

 خورد؟ مى شكست نكنند، كار مجانى من براى گويد مى كه اين آيا!  پيروزمندان پيروز اى

:  گفت ابوذر.  نيست افسانه و شوخى و گويى تاريخ منظور،. كنيد دقت مقدار يك مساءله اين مورد در
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 كار اين بايد نكند، يا كند سفارش نگويد، يا بگويد، خواه ؛ است كفايى واجب ، ميت تكفين و تجهيز كه اين با. نكنند كار مجانى من براى

.  كهنسال مرد اين!  غفارى ابوذر مثل مقامى واال شخصيت هم آن. شود انجام

 ؟ كجاست در او روح بگويد؟ را سخن اين آخر، دقايق آن در تا خواهد مى ريشه قدر چه پيروزى اين

 عده آن براى شايد بود، منحصر ها آن به بيابان آن در چون مخصوصا ، است كفايى واجب كفن و دفن فقهى نظر از كه اين با كردم عرض

 پيروزى را اين اسم ما چرا)). كنند استفاده) گوسفند( اين از و نكنند كار مجانى من براى: (( گفت ولى. بود كرده پيدا نيز عينى وجوب

 بدهد، ها انسان ال سؤ اين به جوابى خاكى كره اين در تواند نمى ، انسانى ايدئولوژى هيچ و انسانى مكتب هيچ كه اين براى ؟ گذاشتيم

 دنيا اين در ديگر قرن ميليون صد اگر ؟ نه يا است پيروز ارزش اين آيا. دارد ارزش كار: باشد داشته نظر مد را اصل اين كه اين مگر

 چشيده را ارزش اين طعم ابوذر)). نكنيد ارزش بى را مردم كاالى و كار(( ،)218( اشيائهم الناس تبخسوا ال و:  است اين مطلب بگذرد،

 تقريبا ديگر. رود مى انسان ياد از چيز همه كه است موقعى ، مرگ هنگام)). نكنند كار مجانى او براى: (( گفت مى لحظات آن در كه بود

 از را قدرتش كم كم مغز كه حالى در تا باشد، بزرگ بايد قدر چه روح يك.  است خورده هم به مغز سنج قانون و سنج اصل ، سنج زمان

.  شماست آن از ابدى پيروزى.  شماست آن از جهان! ابوذر اى. باشد نداشته نابودى ديگر و رسيده پيروزى به روح ولى دهد، مى دست

.  است اين پيروزى عظمت. كند غلبه ما بر ياءس هرگز گذاشت نخواهيد شما امثال و شما ها، انسان اميد موجب شماييد

)  مرادى مسيك بن فروه ابيات( ابيات اين به ، باعظمت العاده فوق حجت اتمام يك در) السالم عليه( على بن حسين امام عاشورا، روز در

: فرمود استشهاد

 مغلبينا فغير نغلب ان و     قدما فهزامون نهزم فان

 آخرينا دوله و منايانا     لكن و جبن طبنا ان ما و

 بآخرينا اناخ كالكله     اناس عن رفع الموت ما اذا

 االولينا القرون افنى كما     قومى سروات ذلكم فافنى

 بقينا اذا الكرام بقى ولو     خلدنا اذن الملوك خلد فلو

) 219(لقينا كما الشامتون سيلقى     افيقوا بنا للشامتين فقل

 هرگز ما ،) است شكست گوييد مى شما( بخوريم شكست اگر و ايم بوده) پيروز( غالب ديرباز از ما ، كنيم غلبه جنگ اين در اگر((

. ديد نخواهيم و ايم نديده را شكست

).  گرفت خواهند را ما انتقام( دهد مى نويد را ما از بعد دولتى غلتيدن خون به دانيم مى كه آن حال و ، نيست ترس اساس بر ما سرشت

. كرد خواهد اصابت است ايستاده  كنارش در كه شخصى سينه به نكند، اصابت فردى سينه به اجل تير اگر
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.  ساخت آگاه خويش نابودى از را زيادى عده قبال كه گونه همان رساند، مى قوم بزرگان به را نيستى خبر كه است پيك همين و

.  داشتيم مد سر زندگانى و پايان بى عمرى هم ما داشتند، بقا روزگار گرانمايگان اگر و ماندند مى جاودان پادشاهان اگر

.)) بود خواهند ما پى در نيز آنان كه بدانند و بردارند سر غفلت خواب از كه بگو، مالمتگران به

 اين كه است شده متوجه سپس ، دريافته را)) خود(( اول كه انسانى آيا هستيد؟ كجا شما. شد نخواهيم مغلوب و شويم نمى مغلوب ما اصال

 خداوندى عظمت به را خود روح لذا و كرد خواهد نابودش كند، رها كند مى احساس خودآگاهى مقابل در كه را استقالل آن اگر ،))خود((

 چشم دو با فقط بشر، با بشر ارتباط در بشر تاريخ كه كنيم چه شود؟ مى مغلوب ، است دريافته خود در را ها انسان بعد ، كرده وصل

. دارد سروكار

 و خورد، شكست چشم دو آن گوييم مى كند، مى خالى جا ظاهر در چشم دو آن و ديگر چشم دو به شود مى خيره چشم دو وقتى يعنى

.   رفت بين از هم فالنى و زد فالنى كه ايم كرده درست تاريخى خود براى

 اوست شمشير دم از قلوب حيات كآب     دوست شمشير كشته ؟ كيست جاويد زنده

 دوست ، دوست زمزمه كشتگان آن از آيد     عشق شهيدان خاك هنوز بشكافى گر

:  گويد مى رباعى يك در صدرالمتاءلهين

 همه آرميدند حقيقت كوى در     همه گزيدند عشق ره كه آنان

 همه شهيدند او سپاه چند هر     است عشق از فتح كون دو معركه در

 ، خنده و گريه  -كردم عرض كه چنان  -برد مى باالتر دستى دم هاى پيروزى و شكست مفاهيم اين از را انسان ، الهى واالى عشق

 براى گريه يك يا كند، مى شكوفان را جهانى خنده يك.  هاست اين از باالتر گاهى و شود مى مطرح خودش طبيعى معناى به گاهى

 در را اشكش ترين مقدس بشر،.  است شده ريخته على بن حسين براى تاريخ طول در كه هايى اشك مثل. شود مى تاريخ موتور جهانى

 و بود، فراگرفته را ها آن عمر تمام ، تبهكارى و پليدى كه انسان ها ميليون شايد ، هايى انسان چه.  است ريخته) السالم عليه( حسين راه

 كار سر بر على بن حسين نام با كه ها دولت چه! اند دريافته را عمرشان و كرده توجه على بن حسين به ، روحى انقالب يك با بار يك

. شد باز ميدان اند، بوده عدالت و داد عشاق و كردند مى دادگرى از بحث كه آنان براى قدر چه و آمدند،

: گويد مى و زند مى مثال بعد.  داريم اشتباهاتى الفاظ در ما گاهى: گويد مى او دارد، لطيفى خيلى بحث

. شود شروع او شعاع تابش شد، منتقل خاك زير به خاك روى از وجودش اگر كه است كسى پيروز مرد((
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!)) بكشد او وجود به را شمشير ترين بران}  خودش سايه{ كه بگذارد خود از اى سايه} فقط و{ برود كه اين نه

 بن عيسى و) السالم عليه( عمران بن موسى ،)السالم عليه( ابراهيم.  است) السالم عليه( پيامبران با واقعى پيروزى ، گوييم مى جهت بدين

 در گرگى  -شد عرض كه طور همان  -واال.  است پيروز كه است)  وآله عليه اهللا صلى( عبداهللا محمدبن اين. پيروزند) السالم عليه( مريم

 مى من كنار، برو تو كه اين نه باشد، ابدى كه كرد وصل بايد جايى به را پيروزى. دارد وجود او از تر درنده گرگى كه اين مگر ، نيست دنيا

 اين از بعد شما هاى تنفس  پس!  دادم شما به را ام هستى من بياوريد، تشريف ، خوب بسيار).  جايى جابه( بيايم شما جاى به خواهم

 كه وقتى ؟ هست هم ديگرى چيز اين از غير آيا. ديد خواهد زيادترى لذايذ باشد، تر عميق او دردهاى و آالم كه كسى شد؟ خواهد چه

 و تاريخ اين.  گذاشتى پيروزى را عنوانش و گرفتى دستم از زور به مرا جاى.  كردى غصب مرا جاى تو ، داشتم جا هستى اين در من

 همان يا عبيداهللا ؟! است داشته نتايجى چه طبيعى هاى پيروزى و رسمى هاى پيروزى نوع اين كه بزنيد ورق دقيقا و برداريد شما، هم اين

: گويد مى جعفى عمر بن عبداهللا

 مرد اين شخصيت ، طرف يك از. آيد مى من چادر طرف به على بن حسين كه ديدم.  نبينم را حسين كه بودم آمده بيرون كوفه از من((

 نه و باشم او له نه كه بيرون آمدم كوفه از.  بشوم طرف توانستم نمى زياد ابن با من ديگر، طرفى از و بود، بزرگ خيلى)  على بن حسين(

 عبور ها نزديكى آن از على بن حسين كاروان تصادفا.  كردم مخفى كوفه هاى بيابان از اى گوشه در را خودم).  باشم طرف بى. (او عليه

.)) كرد مى

 جعفى عمر بن عبيداهللا. ( است جعفى عمر بن عبيداهللا چادر: گويند مى ؟ كيست آن از چادر اين كه ببيند پرسد، مى سيدالشهداء حضرت

 ، باالخره چون بود؟ آمده بيرون كوفه از چرا كه اين بر باشد دليلى تواند مى خودش اين. بود متنفذ و ثروتمند خيلى و كوفه سران از يكى

). شد مى حادثه جزء و وارد حادثه به بايست مى

 آمد حسين كه هست تواريخ از بعضى در  -آيد مى على بن حسين كه ديدم ، بودم نشسته كه طور همين: گويد مى جعفى عمر بن عبيداهللا

 روبه)) السالم عليه( حسين( مرد اين با خواستم نمى كه من.  شدم گرفتار عجب كه واخوردم خيلى: گويد مى  -زد چادر به انگشتش با و

 آيا.  اى شده مرتكب گناهان خيلى ، اى كرده زيادى هاى معصيت عمرت در تو ، عبيداهللا: فرمود حسين.  شدم رو روبه باالخره ، شدم رو

 از من آقا:  گفتم.  است برده كار به را))  فتح(( تعبير ،}خود جمالت در حضرت{ ؟ برسيم پيروزى به هم با و بيايى من با كه دارى ميل

 شمشير شما روى به خواستم مى نه من.  شدم مى گرفتار صورت اين غير در چون ، نبينم را شما كه اين براى مگر ، نيامدم بيرون كوفه

 نظير بى شايد كوفه در و است عجيبى اسب كه دارم اسبى من آمديد، شما كه حاال ولى ، كنم موافقت شما با توانستم مى نه و ، بكشم

 ، نمايم مى تقديم شما حضور به نيز را آن ، است دينار هزار آن ارزش كه دارم هم شمشيرى.  كنم مى تقديم شما خدمت به را آن. باشد

 احتياجى شما اسب و شمشير به را ما ، آيى نمى كه حال. تو خود با ، داشتم كار تو خود با من: فرمود حضرت. بداريد معذور مرا ولى

. ندارد سفيدى محاسنتان كه است خوب ، اباعبداهللا يا گفتم.  است سياه كه ديدم را حضرت محاسن من: گويد مى}  عبداهللا{.  نيست

 ايشان ديدم ، كردم كه نگاه و شدم بلند دنبالشان نيز من. افتادند راه به حضرت: ((گويد مى عبيداهللا.  ام زده حنا نخير،: فرمود حضرت

 آرام حضرت ديدم. اند آمده ايشان دنبال هم ، ساله 7 ، ساله 6 ، ساله 5 ، ساله 4 ، كوچك هاى بچه اند، آمده خودشان چادر از وقتى
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 خوردند، مى زمين ها بچه از بعضى وقتى كه ديدم. برسند ايشان به ها بچه همه تا روند نمى تند يعنى روند، مى راه آنان هواى به آرام

. كرد مى حركت آرامش با خيلى بعد و. كرد مى بغل و كرد مى بلند را آنان گشت برمى حضرت

 شنيد، را نينوا داستان ختم كه اين از بعد كه بود ديده چيزى) السالم عليه( على بن حسين قيافه در جعفى عمر بن عبيداهللا ماجرا، اين در

. ناميد پيروزى توان مى را اين! نمود كشى خود و كرد غرق كوفه شط در را خودش ، تواريخ از بعضى نوشته به. كرد پيدا روانى اختالل

 ؟ نرفتم مرد اين با چرا من كه كند هضم را اين نتوانسته بعد كه است ديده عظمتى چنان)  حسين( مرد اين قيافه در او كه است پيروزى اين

 آهى شما وقتى.  است آدم اوالد پاكان تمام حرف ، حرف اين.  خواست كمك من از و آمد مرد اين كه! دنيا منال و مال سر بر خاك اى

 ، اوج ترين عالى در آدميان ارواح كه اين بر كند مى داللت حال اين ، بوديم شما با هم ما كاش ، حسين اى:  كه كشيد مى دل اعماق از

 اما. دارند اختيار در را ما آزاد وجدان آنان هستند، مالك را ما اجسام ديگران اگر.  است مالك را ها روح او. هستند مرد آن روح تسليم

 آزاد وجدان كه است كسى آن از آيا ؟ كيست آن از پيروزى ، حال. دارند اختيار در را ها انسان آگاه ناخود كالبد شمشيرها ، تواريخ در

 را؟ ها آن مجبور كالبد يا دارد، اختيار در را ها انسان

 مى را شكست اگر ؟ كيست آن از پيروزى و كيست آن از شكست كه شود بررسى بايد دقيقا ها اين و كنيم دقت بايد خيلى مسائل اين در

 يكى اصطالح به  -اجتماع در بروزش اوايل آن از چون چرا؟ ، است خورده) السالم عليه( طالب ابى بن على را شكست ترين مهم گوييد،

 در است على متزلزل طبيعى موجوديت اين. كردند مى زنده هم بار سه دو و كشتند مى بار سه دو را مرد اين روز هر  -شناسان جامعه از

 خوب.  كن شل} را كيسه سر{: گويد مى زبير. شود نمى چرب: گويد مى على. بشود چرب بايد من سبيل گويد مى طلحه چرا؟!  اجتماع

. بود متزلزل كارش لذا، ، كنم شل را چيزى چه من دانستند، امين مرا ها انسان كه وقتى. شود نمى كه هم آن ،

 خورد مى شكست مرد اين روز هر كه بود اين ظاهرش. نداشتند را تحملش...  خارج ، داخل ، خوارج جنگ ، صفين جنگ ، جمل جنگ

 مى دفن روزها همان بايست مى على بگوييد، بايد شما وقت آن. كنيد اضافه هم به كنيد، جمع را ها شكست اين لطفا. كرد مى علم قد و

 على حاكم را عمروعاص كه نيست شوخى.  است زده ضربه او به مستعد غير جامعه آن در انسانى عامل هر چون!  است اين قاعدتا شد،

 اى معامله چه اين خدايا نگويد و نكند بلند سر على باز! سپردند عمروعاص دست به را على سرنوشت خوانيد؟ مى تاريخ آيا. دادند قرار

 اين مزه دانم نمى.  است نداده دست از را خود آرامش و نكرده بلند را خود سر مرد اين حتى تو؟ به ام كرده چه من ؟ كنى مى من با است

 عاص عمروبن طرف از بايستى تو، وجود توجيه ، امكان عالم در تو هستى!  على اى ؟ نه يا چشند مى  -جوانان مخصوصا  -را مطلب

.  ام فروخته معاويه سفره و معاويه به را دينم و حيثيت و شخصيت همه من:  گفت صريحا كه ى)) عاص عمروبن! ((شود معين

 هم ما: (( كه كند مى بلند سر و رسد مى شخصى به اى صدمه يا و زخم يك. نكرد متزلزل را)  على( مرد اين چيزى. ببينيد را پيروزى

 او بر را عاص عمروبن كه بود اين از بهتر كردند، مى زنده و كشتند مى را على بار هزار اگر!))  چه يعنى خداوندى عدالت كه نفهميديم

 شد، داده ترجيح آن بر و شد تطبيق بشر حقوق جهانى اعالميه با كه اشتر مالك فرمان نويسنده بر} را عمروعاص{. بدهند قرار حاكم

 را بشر حقوق جهانى اعالميه تمار، ميثم دكان در خرمايى ليف كمر با) السالم عليه( على حضرت كه است عجيب} .دادند قرار حاكم{

 عمروبن دست به را عظمت همه اين با وجودى درباره حكم سپس. كند عمل اعالميه اين به كه باشد شخصى اولين خودش و بنويسد

. نبازد را خود و نشود متزلزل)  على( مرد اين و ؟ كيست با حق كه بفرماييد آقا كه بدهند، عاص
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 نيست معلوم آهنگشان} ها انسان{ بقيه. درآورد صدا به را  اش هستى اصلى آهنگ است توانسته شخص اين.  است پيروزى معناى اين

 سواد قدر اين كه من ، بوديم تو پيغمبر داماد كه ما خدايا، بگويد و كند بلند را خود سر}  على{ كه نشد بار يك!  چيست زندگانى اين در

 تاريخ يك.  است نگفته اما بود؟ چه عاص عمروبن قضيه اين پس ، كنم مى خوب كارهاى قدر چه ، رسم مى ها يتيم به قدر چه ، دارم

 دادگرى واال ، هستيم خودمان جهالت قربانى ها انسان ما. بزند حرفى خدا دادگرى خالف العياذباهللا و كند بلند سر على كه دهد نمى سراغ

 زندگى و كنم كار و كنم تكاپو بايد كه اين جاى به كه ماست شكست و ما جهالت اين.  حكمفرماست هستى در كافى و الزم حد به خدا

 نزد در باعظمت هستى آن و داند نمى خدا جز را عظمتش كه هستى آن به و بخورد سرم به سنگى مثال ، دهم نجات ماده سنگالخ در را ام

 دارد، عظمتى چه خدا مقابل در كه هستى جهان به چنين هم ، است اهميت بى شما پيش در و است ناچيز شما سر موى قدر به كه خدا

 على. هستند مواجه شكست با غالبا ها انسان.  شكستيم ما ؟! است راندنى كشتى جور چه اين ، بان كشتى اى بگويم خدا به و بگيرم ايراد

!   پيروزى معناى است اين.  است زنده خودش چون بدارد، نگه زنده را انسان تواند مى

 اوست شمشير دم از قلوب حيات كآب     دوست شمشير كشته كيست جاويد زنده

! بساز درك قابل ما براى را پيروزى و شكست معناى خدايا!  بفهمان ما به را موت و حيات! پروردگارا

 بوده هايى مقام چه تاريخ طول در كه اين با دراز ساليان كه است اين! باشد درست ما بينى جهان كه كن تصفيه خودت را ما عينك خدايا

 بود، كرده ايستادگى خيلى عباسى متوكل. } است پيروز و داشته بسيارى اثرات حسين داستان ولى{ ، شده اعمال هايى قدرت چه و ،

 نمى طور چه... شود مى طور چه بگذارد، خود فرزند روى بر حسين نام يا برود حسين زيارت به كس هر كه بود بريده ها دست حتى

 مغرب در كه را مذهبى هاى شباهت از شبهى آن و مذهبى هاله توانستيم مى اگر ، كنم مى فكر و است اين ام عقيده من كه اين با... شود

 آموزنده توانست مى مرد اين داستان ، بدهيم نشان درست ، است گرفته را حسين داستان پيرامون و شود مى تلقى حرفه عنوان به زمين

 ؟ گفت توان مى چه متاءسفانه ولى. باشد بشر تاريخ براى داستان ترين

 والژان ژان(( اين با هوگو ويكتور بينوايان كتاب است سال ها ده ؟ است كرده كار چه بينوايان در ببينيد را ساختگى والژان ژان يك شما

 روزه چند داستان اين در ، على بن حسين داستان در ما كه صورتى در. كند مى تربيت انسان ، است رمانتيك و ندارد هم اصل كه اش))

 در ما را حسين حقيقتا ، متاءسفانه ولى ، است تر حساس شود مى گفته بينوايان در كه چه آن از و دارد واقعيت كه داريم مطالبى ، اش

 على بن حسين ماجراى در رياحى يزيد حربن از حتى اگر كه كنم مى گمان من.  ايم پوشانده و نموده مخفى شخصى اغراض از اى هاله

 بزرگ تا ترين كوچك آن از ، حادثه اين تاپاى سر.  است آدميان براى عجيب آموزنده درس يك خود بشود، بحث درست طالب ابى بن

. آورد روى مرد اين به شديد گرفتارى اين در كه بود حسين پيروزى نشانه ، اش حادثه ترين

 سواك معبود ال المرك تسليما و بقضائك رضى الهى

.))  نيست تو جز معبودى ، توام امر تسليم و دارم قضايت به رضا!  من خداى((

 اصال ها حرف اين...  شيرخواره و بچه و هست مرگى و هست شدن كشته كه اين احساس. ابدا شود؟ متزلزل}  حسين{ شخصيت آيا

 بن حسين روحى قيافه نبود، كالبد اگر ، ماست دامنگير كالبد اين كه كرد بايد چه.  است گرفته قرار ها اين همه مافوق واقعا.  نيست مطرح
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 خالى جا از غير پيروزى معناى.  است بوده حالى چه در على بن حسين روح كه فهميديم مى و كرديم مى تماشا را) السالم عليه( على

 بسيار نويسندگان از يكى قول به كه شود مى شروع موقع آن از پيروزى. لولند مى جا آن در جانورانى كه است خاك روى از كردن

: بزرگ

 به كه است حركت مستعد و گويا ، ارگ يك ما درون در گاهى ولى ، بدى از نه و شويم متاءثر نيكى از نه كه هست اين امكان ما براى((

 توانى نمى: گويد مى و دارد مى بر طغيان به سر نيستى و بيهودگى ضد بر كه است روحى هولناك تناقض يك جا اين... آيد مى در هيجان

) 220))( هستم بيهوده من كه بگويى توانى نمى و نيستم من بگويى

: واال.  است پيروزى اول اين

 غبار  خاكش و گشتن خواهد خاك     نازنين شخص و شكل اين زود و دير

 كالبد اين.  پيروزى نه و گويند مى شكست نه را اين. كند خالى را عاريتى نيروهاى و قوا كم كم يا باشد، وبا مرض با يا و شمشير با چه

.  است شكستنى

 زندش مى جبين بر مهر ز بوسه صد     زندش مى آفرين عقل كه است جامى

  زندش مى زمين بر باز و سازد مى     لطيف جام چنين دهر گر كوزه اين

 باال از كه آن اما.  نيست شك جاى ، است خوردنى زمين به ، است برآمده زمين از كه چه آن.  است خوردنى زمين ها كاسه اين همه

 باال از كه شماست روح آن. شود مى ختم هم خاك در ، است شده شروع خاك از كه هم آن اما. شود نمى ختم خاك در ، شده شروع

.  ماست پيروزى علل از يكى ، نيستم فناپذير خاك اين در من كه اين به توجه.  پذيرفت نخواهد پايان جا اين در و شده شروع

 كه آرمانى.  است پيروز تو آرمان زيرا بود، خواهد و بوده تو آن از هميشه پيروزى ، ابديت مسافر اى.  توست آن از ابديت ، حسين اى

 هستى محور.  اوست هستى محور كه است آن به وابسته ، انسان مرگ و زندگى. ندارد شكست و است پيروز كردى مطرح ها انسان براى

. پيروز و هستى ابدى تو پس ، است ابدى كه او بود؟ چه)  انسان( تو

 با زندگانى در را ما كرد، مى احساس خود در مطلق پيروزى كه على بن حسين روحى حاالت آن به دهيم مى سوگند را تو! پروردگارا

. نساز مواجه شكست

.  باشيم پيروز زندگانى در تا فرما عنايت ما بر نيرو و قدرت و قوت! پروردگارا

.  بچشان ما بر دنيا اين در را زندگى هدف طعم! پروردگارا

. باشند مفيد آينده در ما جامعه براى و خود براى كه بدار موفق را ما جوانان! پروردگار

. باشد ما روح كننده تقويت و روح دهنده صيقل كه فرما عطا ما بر دانشى! پروردگارا

))  آمين((
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 الهى انسان حركت انگيزه

 بااهميتى بسيار موضوع ، موضوع البته.  است الهى انسان حركت انگيزه مساءله ، است شده گرفته نظر در جلسه اين براى كه موضوعى

 را مسائلى دهد، مى اجازه وقت كه مقدارى آن تا ولى نباشد، كافى باره اين در كامل توضيح براى جلسه سه يا و دو، ، يك شايد و ، است

.  كنيم مطرح توانيم مى

 مى اصطالح در كه آسان و سهل بس است كارى حال عين در.  است دشوار بس كارى ، زندگانى عامل آوردن دست به و انگيزه تشخيص

 از.  است بغرنج و پيچيده و دشوار بسيار عينك يك با و ، آسان خيلى عينك يك با انگيزه اين تشخيص يعنى)).  الممتنع سهل(( گوييم

 مى چه براى را كار اين شما: گويد مى كه فهمد مى را آن هم معمولى افكار حتى ابتدايى مراحل در و است آسان آن تشخيص نظر آن

 سالگى هفتاد در انسان است ممكن كه است اى جمله اين.  خداست براى من انگيزه.  خداست من انگيزه. خدا براى دهد مى جواب كنيد؟

 اين چرا:  گوييم مى غالبا كه است اين هم قضيه شكل يك.  خداست من انگيزه: كند ادا زندگى و جهان درباره عالى بسيار درك از بعد و

 مى انجام را كار اين خدا براى من. نخير: دهد مى جواب ؟ پاداش يا طمع كيفر؟ از ترس كيفر؟ براى ؟ ثوابش براى دهيد؟ مى انجام را كار

 براى مغزش از اى گوشه در را اى نقطه كه است تاريك خيلى جاى به سنگ انداختن ، اشخاص گونه اين ذهن در)) خدا براى. (( دهم

 ؟ است بوده چه ؟ آورده دست به كجا از را مفهوم اين او.  كجاست اصلش نيست معلوم كه خدايى ، است كرده بايگانى خدا

 در را كسى اگر.  نيست منطقى مسلما اين.  دهم مى انجام را كار اين خدا براى من ؟ است كرده ايجاد او مغز در را خدا اين شرايطى چه

 احترام آيد درمى شخص اين دهان از كه خدا كلمه به فقط ما كه اين مگر كند، مى فكر كوچك خيلى او كند، اشباع منطق اين زندگانى

 ، اين از تر بزرگ. آورد مى  زبانش به را بزرگى خيلى كلمه كه اين جهت به فقط.  بدانيم احترامش شايسته و كنيم تجليل را او ، بگذاريم

:  نداريم موضوعى

 جهان و ديده جهان است مردى كه است اين دفعه يك. شود تر روشن كمى كه كرد خواهم عرض مثالى.  كنم مى را كار اين من خدا براى

: گويد مى مرد اين.  خداياب و خداشناس ، ياب جهان و شناس جهان ، يافته

 نهايت بى واقعا ادعا دو اين بين فاصله ، بگوييم بتوانيم شايد ، است بسيار معامله فرق مورد، اين در.  خداست هايم انگيزه و من زندگى

).  خيالى شعر( شعر نه و ادبيات نه ، شوخى نه.  است

 كلمه سه  -دو كه ما: گويد مى انسان. شود مى روشن خيلى مساءله اين دارند، سروكار آن با همه حدودى تا كه دانش و علم در:  مثال

 مى.  هستم دانشمند و عالم من.  كنيم رفتار خدا خواسته مطابق و دريابيم هميشه را خدا ما كه كند مى اقتضا خودش  دانش ، فهميديم

 كه باالست مراحل آن در هم ديگر يكى.  است طور اين علم ابتدايى مراحل در ادعا يك.  دارم بينش و دارم بينايى و بينم مى و دانم

 راه درونش و مخيله در تواند نمى كسى خدا از غير بيند مى نگرد، مى كه طرف هر به و شود مى ور غوطه مقدسى تحير يك در انسان

 كرده گرم را خود سر چيزهايى با يا محدود، دانش يك با كه است كسى گفته از غير اش گفته ، خداست من انگيزه بگوييد اگر او. كند پيدا

. بالد مى و دهد مى تسليت خودش به و
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: گويد مى ، است پرورانده آلمان كه است مغزى ترين بزرگ كه اند گفته اش درباره كه زمين مغرب بزرگان از يكى

) 221.))( است درست ، خداست علم پايان كه اين اما ، است چشمى شوخ دادن نسبت خدا به را علم ابتداى((

 بازى و آمدند نفر بيست  -ده ظاهر در واال ، اى پرده زير نظر از البته دارد، اختيار در را اروپا مغز كه است قرن چند سخن اين گوينده

. كنند مطرح بشريت براى)  سيستم( نظام ، شخص اين عميق مطالب مقابل در اند نتوانسته هنوز و كردند

:  كه دانيم مى ولى گويد، مى)) خدا خدا(( اش دستى دم ابتدايى زندگانى در انسان.  كردم عرض كه است اين به شبيه مطلب اين

 دارد فرق انسان به تا حيوان كه     دارد فرق خدادان تا خداخوان

 آن از غير او خداى بيابد، خدايى ، است شده ور غوطه واقعا جهان در و خود در ، هستى در ، عالى مراتب آن در اگر كه هم ديگرى

 و كند مى دعا.  است بيمارى حال در يا برد، مى سر به نيايش حال در مثال. دارد لذتى هم گاهى گاه كه گو،.  است دستى دم خداى

 كه كس هر كه است خدايى لطف اين.  است موقت او گفتن خداخدا. شود مى شارژ لذت از جا آن و شود مى خوب. گويد مى خداخدا

 خداجو و نيست خداياب او.  است زودگذر روانى لذت يك و ندارد نتيجه  گفتنش خدا اين. فرمايد مى عنايت كند، طلب او از واقعا

 كس آن سر و خودش سر كاله خواهد مى او. كند شوخى خواهد مى ، خداست من حركت انگيزه و من تحريك انگيزه بگويد اگر.  نيست

. بگذارد گويد، مى او به را جمله اين كه

 هم آخرش ، خداست علم ابتداى.  است كرده اشتباه ،)) نه آن اول ولى ، خداست علم پايان: ((گويد مى كه)  كانت( ايشان مطلب اين

 جمله ، كودك براى اول كالس در ؟ چيست علم از مقصودتان:  دليل اين به ؟ خداست از هم علم پايان و آغاز دليل چه به.  خداست

 اين ، است علم)) داد آب بابا(( اگر.  نيست علم هستند، موج ها الكترون بگوييم ، برويم باال اگر سنخ همين به.  است علم ،))داد آب بابا((

.  است گسيخته و بريده زيرا ، نشده شروع علم هنوز و نيست علم است دانشمند مغز در خارج از ناخودآگاه جامد انعكاس يك كه هم

 اين گويد مى و بيند مى را آن خواص. دارد وجود مقابلش در ترى عالى آزمايشگاه و است تر ظريف)  فيزيك دانشمند( اين مغز منتها،

 نخير: گويد مى ديگر يكى.  است جرم كند مى فكر انسان و شده حداكثر فشار وسط، در است موجى.  نيست جرم ، است موجى خواص

 فقط و كرده منعكس آيينه مثل را پديده اين جهان از مرد اين اگر اما. رسد مى موج حداقل به ، آن پيرامون در جرميت اين.  است جرم

 به پرويز يا داد آب بابا اين.  است طورى اين ها اتم مغناطيسى حوزه يا و است جرم الكترون يا ، است موج الكترون كه دهد مى نشان

:  بخوان بچه اى: بگوييد بچه به شما كه كند مى فرقى چه. كند نمى فرقى ، نيست يابى جهان زمينه در كه اين نظر از ، هم داد سيب من

 فيروز من بخت چو روزى چه به     روز آمد و رفت تاريك شب

 هنوز نكرده برون سر افق از     امروز ستارگان پادشاه

 يك ذهن به و كنيد منعكس بچه ذهن در را اين.  دوم يا اول كالس ، خوانديم مى را اشعار اين كالس كدام در كه ندارم خاطر به دقيقا

: كنيد منعكس را اين هم فيلسوف
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) 222( غرض را دل بود كى دل سايه     عرض عالم و جوهر دل بود پس

 بردارى عكس. شود نمى شروع بردارى عكس مجرد از ، علم آغاز ، نيست علم كند؟ مى فرقى چه نيابد، در را}  مطلب{ اين اگر اما

 مقابل در بايد ما بود، چنين اگر.  دانيم نمى علم را اين ما. باشد داشته اطالع ها ميليون ، انسان يك حافظه و مغز شايد و هست هايى

 ، الكترونيكى مغز مقابل در ما اما.  ساييديم مى خاك به پيشانى دهند، مى انجام آورى سرسام هاى عمليات كه الكترونيكى مغزهاى

 در! ندارد حيات و جان زيرا ايد؟ بوسيده را ها آن از يكى آيا ، است مردم دسترس در كتاب ميلياردها شايد!  ساييم نمى خاك به پيشانى

.  است شده ما تمدن و كشورها تزيين وسيله و خورند مى گرد ها طاقچه

 دارو اين: (( است عبارات اين محتوى كه دارند وجود نسخه نسخه جا آن در كتاب ميلياردها و ميرند مى بيمارى از نفر نيم و ميليارد سه

.  نيست چنين اين علم اما)).  است اين شما بيمارى عالج. بخشد مى بهبود را شما

 هم اين. كنيد درك جهان اين در را خودتان موقعيت:  كه است موقعى از علم آغاز.  نيست نمودن حفظ و عكسبردارى مجرد ، علم آغاز

 شود، مى نواخته اعلى هدف يك روى كه هستم هستى آهنگ از جزئى من كه موقعيت درك از بعد بلكه خواهد، نمى معلومات ميلياردها

 آب. دارد وجود آب.  ديدم آب:  است همين فقط هم شما معلوم. دارد وجود آب يا داد، آب بابا ؛ كه اين نه. كند مى پيدا معنا علم آغاز

 عكس ، زالل درياهاى كنار به برويد واال.  است علم شروع موقع ، مطالب اين طرح.  است اكسيژن و هيدروژن از مركب آب. دارد ميعان

 تلسكوپ هنوز كه دهند مى نشان درياها شايد را هايى ستاره االن.  است افتاده آن در همه ها، سحابى و كوزارها و كهكشان عكس و ماه

 و ام نشده دانشمند ، كنم منعكس جا اين را ماه اگر من گذرد؟ مى چه بزرگ كيهان اين در دانيم مى چه ما. اند نداده نشان اصال ما هاى

.  است افتاده) دريا آب روى( جا آن در كه است ماه صورت فقط بلكه ، ام ندانسته را ماه

.  نيست دانش اين ، است اين دادن نسبت خدا به را دانش آغاز كه است كرده خيال)  كانت( ايشان اگر پس

 ، فرابگيريم هرچه...  هستم هستى آهنگ از جزئى چه من كه اين احراز از پيش و زمينه احراز از پيش زيرا بگوييد، شما داريد حق

 اى نتيجه دستى دم تحيرهاى و ترديد و شك از غير ، نيست دانش چون و.  نيست دانش ، است گسيخته گسيخته چون.  است گسيخته

:  كنم عرض عزيز دانشجويان براى را جمله اين مجبورم باز.  داشت نخواهد ديگر

 نتيجه و نرساند ولى رساند، خواهد جايى به را او ، گسيخته هاى دانش اين كه نمود مى خيال كرد، مى فرسوده را مغز كه وقتى} بشر{

 از بعضى هاى بافى منفى به و آورد مى در پاى از را او ناتوانى و عجز. گيرد مى خود به منفى حالت زود كند؟ مى كار چه وقت آن. نداد

 كنند، مى فكر}  كه نويسندگانى{. آورد مى روى دهند، مى ترجيح واقعيت به را هنر كه باف منفى هنرمند نويسندگان جمالت به و شعرا

 كنار را خود موقعيت اين در اگر. بيفتند ترديد و شك در} ها انسان كه{ ندارد اشكالى بشود، خواهد مى هرچه واقعيت اما باشد، زيبا قلم

: گويد مى و گيرد مى خود به فيلسوفانه قيافه ولى ندارد، عيبى ، افتادم حال اين به تنها من بگويد و بكشد

. شود مى سير چيز همه و دانش و علم از بيند، مى را او قيافه وقتى انسان كه!  است ترديد و شك جهان و تحير جهان ، هم جهان ، بلى

.   است خواندنش درس موقع)  انسان( بچه اين كه حالى در
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 خبرى بى نرسد را خبرى بى هر     نيست تو كار خبرى بى ، خبرى بى تو

 گويد مى و كرده خالى جا او كنيد؟ مى تبعيت اند كرده خالى جا هستى در كه هايى آن از شما چرا ايد؟ كرده پيدا خودتان براى مطلب آيا

 قدرت آن ول مسؤ ، جوانان شما ، بله. هستيد شما ، قدرت اين ول مسؤ و است داده قدرت شما به خداوند.  ناتوانم من ، توانم نمى من

.  است فرموده عطا خدا كه هستيد

 خواهند شما به رستاخيز روز.  ام داده ها انسان به كه است) خدا( من قدرت نمونه ها، قدرت اين.  باهللا اال قوه ال و حول ال و ماشاءاهللا

 شما ، بودم داده مغزتان در الكتريكى رابطه ميليارد 15 شما به من ؟ كوبيدى كجا در را عقل اين ؟ اى پالوده كجا در را حس پنج:  گفت

 كرديد؟  كارش چه

 را ها كتاب آن شد، خواهد جواب اين شما براى اگر.  نيست معرفت و درك جاى هم دنيا كه خواندم كتاب فالن در من ، بله: گويد مى

. كنند معرفى بشريت جهان بر را مضرى هرگونه حاضرند ، خودشان طلبى شهرت براى هم ها بعضى. بخوانيد

 مى تازه ، خداست به مستند كه دانشى آن البته شويد، مى  دانش وارد كه موقعى شما.  خداست از پايانش هم و آغازش هم ، دانش پس

. نبود زندگى اين از قبل. شود مى شروع زندگى بعد به جا اين از.  است شده شروع شما زندگى كه گفت توان

 يك ، اكسيژن كم يك هوا، كم يك باد، كم يك ، حوادث تراكم جاى حداكثر: باشد خاطرتان كردم عرض پيش جلسه در كه جمله آن اگر

 انسان را آن اسم و داده قرار خاك كره روى بر را موجودى و شده جمع شما در آن از مقدارى عنصر، اى خرده و صد اين و ، آهن كم

. اند گذاشته

 طرح لذا،.  است زندگى آن نه و است دانش اين نه. داد آب بابا:  است دانش هم آن باشد، زنده اگر زنده اين!  نيست زنده}  انسان{ اين

 زندگى من. ندارد منطق ال سؤ اين پرسيد؟ مى شما كه است الى سؤ چه اين.  است غلط ، چيست زندگانى در شما انگيزه كه ال سؤ اين

 ؟ دارى اى انگيزه و هدف آيا ، كنى الى سؤ من از كه اين تا بينم نمى

 را خود نام و زند مى پرسه ها خيابان در و داده تشكيل قشنگ ابروى دو و چشم دو ، شده جمع شيميايى مواد و آلى عناصر از عده يك

 از يكى هم من كرديد، صحبت ها انسان درباره وقت هر. كنيد فكر هم من درباره ها انسان قاموس در: ((گويد مى و ، است گذاشته انسان

.  كنيم صحبت اش انگيزه درباره ما كه نيست زندگى اين)).  هستم ها آن

 مطرح را ال سؤ اين قدرى به ؟ چيست زندگى فلسفه: پرسند مى من از زياد را ال سؤ اين متاءسفانه:  كردم عرض دانشجويان به جايى در

 و كرديم دقت كند؟ مى ال سؤ زندگى فلسفه از  شخص اين كه است شده طور چه كه كرديم تحقيق ها آن از بعضى مورد در كه كنند مى

 معشوقه نه  -بالزاك قول به  -كرايه هاى درشكه ابروى يك در را خود زندگى و نهايت بى روح ، كننده ال سؤ اين كه شديم متوجه

 حاال است نداده نشان اين به درست را ابرو هم او و ، است كرده خالصه) سوزد نمى دلش انسان باشد، حقيقى معشوقه اگر چون( حقيقى

... و عظمت ، ترتيب ، نظم ، انرژى ، ماده ها، كهكشان ها، سحابى اين همه ديگر.  است شده تمام هستى ديگر ، رفت هستى: گويد مى

 ؟ چيست هستى جهان هدف نفهميديم اصال: گويد مى. شد تمام
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 اين براى بخواهيد اگر نباشيد، معطل ايد، كرده معنا خودتان براى شما كه زندگى و هستى اين گوييد؟ مى را زندگى كدام و هستى كدام

 هم تكه يك ، زندگى از تكه يك لحظه هر.  گسيخته فلسفه سپس ، گسيخته زندگى يك لحظه هر.  است حماقت از ببافيد، فلسفه زندگى

.  نيست منطقى ال سؤ اين.  اش انگيزه

 موى دو يا يك ،)شود مى يكى معبود و عابد آن در كه محرابى( آيينه عبادتشان محراب جلوى در پسر آقا يك و خانم دختر يك اگر يا

 رفته دستش از معبود چون چرا؟ كند، احساس  صورتش روى بر برآمدگى مختصر يك يا ، اوست موهاى در كه كند احساس را سفيد

.  نيست جهان ديگر نباشد كه هم زندگى ، نيست زندگى ، رفت  دستش از كه معبود.  است

 ريشه ؟ چيست اش ريشه اما. گويد مى حق.  نيست تفسير قابل من براى جهان كه گويد مى درست او. گويد مى هم راست جا اين در

 و باشد مشكى موها باشد، شكوفان و تازه و تر ، زندگى سال هشتاد و پانصد كه اين بر بود شده تفسير شما براى زندگى كه است اين اش

 اين با شام و صبح. بود كرده خواهش را همين هم آيينه از.  ساله دو و بيست فروغى چون هم باشد، داشته فروغى هاى چشم. بزند برق

. بدهد نشان سرش از سفيد موى تار دو روزى مبادا كه بود اين نيازش و راز ، آيينه

 ساخته و كند عبادت خودش به بايد انسان قدر اين آيا).  بزنيم سرمان به( كنيم زدن سر به شروع بعد كه كنيم مى معنا طورى را حيات ما

.  داشت نخواهد اطالع خدا از شخصى چنين مسلما بپرستد؟ را خود فكر

 زيبايى هستم مرد اگر و بدهد، را كلئوپاترا زيبايى بايد من به هستم زن اگر كه خدايى آن ، كنيم مى جعل خود براى ما كه خدايى اين اگر

 را مقدونى اسكندر جهانگيرى بدهد، را قارون ثروت بدهد، من به را) السالم عليه( على عدالت بايد بيايد خوشم عدالت از اگر را، يوسف

 بر دليلتان ندارد، وجود خدا: گويد مى.  است مشكوك خدايى كند، لطف من به كمتر ها موقعيت اين از اپسيلون يك اگر خدا اين... بدهد

 ؟ چيست خدا وجود

 خدا: گويد مى كه ببينيد را ساده فيلسوف آن بعد. كند شك او به بعد كه سازد، مى طورى را خدا:  جاست اين از قضيه اين ريشه و منشاء

. كرد ثابت دليل روى از توان نمى واقعا را

. كنيد راحت را بشر. ندارد وجود خدايى چنين يقينا ، نكن آن در شك ، ساختى تو و ساختم من كه خدايى آن فرماييد؟ مى را خدا كدام

 مريض ، است ساخته خوب هاى نمره براى آموز دانش و دانشجو ، اش سفته و چك براى ساخته بازرگان ؛ ايم ساخته ما كه خدايى آن

 در را خودتان قدر اين چرا فرماييد؟ مى را خداها اين آيا سازند، مى مردم كردن بدبخت براى عالم اقوياى سازد، مى شدنش خوب براى

 يك. شود نمى ها انسان براى حركت انگيزه كه))  نيست خدا(( يك. ندارد وجود قسم حقيقت حق به خدا، اين كنيد؟ مى خسته ها كتاب

.  خواست نمى استدالل و شعر قدر آن كه))  نيست خدا((

: گذرد مى چنين مردم از بعضى ذهن در. شود روشن قضيه بلكه بفرماييد، دقت خوب.  خداست الهى انسان حركت انگيزه ، حال هر به

 كلمه كه هم مقدار يك ، است گفته التنبيهات و االشارات كتاب در سينا ابن را آن مقدار يك ، گفته سعدى را مقدارش يك كه خدايى مثال

 آن ، خداست الهى انسان زندگى انگيزه گوييم مى وقتى و كرده ايجاد ما ذهن در مفهومى كلمات اين. دارد وجود قرآن در)  ،اهللا اهللا( اش
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 به را ها اين طور چه ببين كه خندد مى و كند مى تماشا را ها انسان و است نشسته عرش از اى گوشه در خدايى يك يعنى.  خداست

.  ام آورده در را پدرشان و انداخته هم جان

 غلط ادعا اين.  كنيم مى زندگى خدا آن براى گوييم مى و ايستاده ما ذهن در هستى از دور گير گوشه خداى يك يا!  خدايى چنين يك

 به واقعا و خدا به رسيديم ما: گويند مى طور اين ها بعضى لذا،.  است پوچ و منطقى غير غلط، سخن اين پاى تا سر. ندارد دليل و است

 آقايان ، بگويم شما به كه اين مثل:  است اين چه سپس معناى ؟ چه سپس. خدا به رسيديم ، شديم آدم.  كرديم عمل دينمان دستورهاى

 فرمايش ديوار، به رسيديم ما گفت خواهيد. ديوار و بست بن به خورديد شد، تمام اتاق و رفتيد هم شما. ببريد تشريف اتاق طرف آن به

 چون هم براى.  نيست گانه بچه ها ال سؤ اين ؟ بمانيم جا همان يا ، شويم رد و بشكافيم را ديوار آيا ؟ كنيم كار چه داشتيد؟ ديگرى

 نبود، سوگوارى و حساس هاى شب اگر.  داشت خواهد وجود هم ها ال سؤ اين ، است شخصى موجود يك كه خدايى براى و ، خدايى

!  است آور خنده قدر چه و كرده مطرح خود براى خداهايى نوع چه بشر اين كه گفتم مى نكته چند

. ندارد جا اين و جا آن ندارد، نرسيدن و رسيدن ، نهايت بى به ورود و خدا عظمت به ورود كه صورتى در

 است ور غوطه الهى عظمت درياى در و الهى عظمت در انسان ، لحظات تمام در. شويد مى ور غوطه ابديت در خود، لحظات تمام در شما

 ؟ است گرفته قرار هندسى بعد يك در خدا، مگر ؟ رسيديم و رفتيم كيلومتر پانصد ؛ بگوييم كه است هندسى نقطه مگر ؟ چيست رسيدن. 

 اگر و ، خداست ما انگيزه بگوييم هم اگر.  كنيم مى شوخى ، خداست براى ما زندگى بگوييم هم اگر.  نيستيم خداياب و خداشناس ما

:  برس خدا به و كن حركت گويد مى كه جاست اين.  نداريم قبول هم خودمان كه گوييم مى را مسائلى ، كنيم تحليل و تجزيه واقعا

) 223( مرضيه راضيه ربك الى ارجعى المطمئنه النفس ايتها يا

)).  است راضى تو از او و خشنود تو كه بازآى پروردگارت حضور به امروز ،)خدا ياد به( آرام دل و مطمئن قدسى نفس اى((

: يا

) 224( راجعون انااليه و هللا انا

.))  گرديم مى باز او سوى به و خداييم آن از((

) 225( الرجعى ربك الى ان

.))  توست پروردگار سوى به بازگشت ، حقيقت در((

) 226( منتهى ربك الى ان و

.))  توست پروردگار سوى به) امور همه( آن نهايت((
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 شكوفان قدر چه شما زندگى كه ديد خواهيد وقت آن بشويد، واقعى توحيد وارد كه وقتى اما نماييد، مى مطرح را) خدا( مساءله اين شما

 نه. اند نداده جواب هنوز را اين. بود نخواهد و نيست و است نبوده تفسير قابل زندگى)  الهى انگيزه به استناد بدون( آن بدون و شود، مى

 اين از بعد كه ندارند جواب اين براى. ندارند جواب ولى كردند، كار و كوشيدند هم خيلى نكوشيدند، متفكران و نكردند كار فالسفه كه اين

 ، داديم انجام جنسى عمل بار 2400 و ، كرديم پاره را پارچه متر 800  -700 ، خورديم را آبگوشت كاسه پانصد}  زندگى طول{ در كه

 مى شما آيا.  است نهايت بى نمونه روح زيرا كرد، نخواهد قبول روح) را موارد اين. (اند نداده جواب را))  چه سپس(( اين ؟ چه سپس

 تريد را آن و بريزيد آبگوشت در ، آورده بيرون خود از را روح داريد قصد آيا بخيسانيد؟ آبگوشت در را نهايت بى نمونه اين خواهيد

 مى ناپلئون كه طور همان كنيد، سير دنيا آقايى با را روح اين خواهيد مى شما آيا كنيد؟ سير گوشت غذاى با را روح خواهيد مى آيا كنيد؟

 آيا:  زدم مثالى رمضان مبارك ماه جلسات از يكى در. شد نخواهد سير او كنيد؟ سير را)  روح( اين خواهيد مى آيا بشود؟ سير خواست

 وارد اگر. زند مى بال و پر مدام.  زدن پرپر به كند مى شروع مرغ گيريد، مى را مرغ پاى دو وقتى ايد؟ گرفته را مرغ پاى دو حال به تا

 خود پاى كه وقتى.  است گير تو پاهاى زيرا ، پرى نمى و كنى مى جان تو گوييم مى.  پرم مى نهايت بى گفت خواهد شويد، مرغ اين مغز

 اين را روح. نيندازيد گير را روح. كنيد مى جان نكنيد، جان كه ندارد امكان انداختيد، گير ابرو و چشم دو به يا انداختيد، گير پول به را

 دو بخواهيد، او از چه هر بعد. نگيريد را روح پاهاى.  است بلد عالى را خود راه و رود، مى راه خوب روح اين نكنيد، دستكارى قدر

 من ، نسب كاغذ، تكه يك ، اصطالحى كلمه چهار ، سه. نگيرد را شما روح پاى ، اى حرفه دانش.  گذاشت خواهد شما اختيار در دستى

.  آوريد بيرون) الفاظ( اين از را روح پاى دو اين شود، مى منتهى جا فالن به ما نژاد يا ، فالنم پسر

 آدميت طيران ببينى تا آى بِدر     شهوت بند پاى ز تو ديدى مرغ طيران

. كنيد توجه بينيد؟ مى را ادعا آيا.  يابم مى در را خدا و شوم مى ور غوطه هم خرما در من گويى مى!  آيى نمى بيرون كه تو آخر،

 تاريخ در بعدا. بود قدر اين بلوكش قيمت وقتى يك تمبر، اين گويد مى و كند مى نگاه مترى ده از. شود مى تمبر بند پاى شخصى ؛ مثال

 در... و است طور اين رنگش اين اما ، است كمياب خيلى آن بنفش رنگ. بود عدد هفت اش سرى اين. كردند چاپ ديگر بار يك بعدى

.  چيست قضيه و چيست اين كه نفهمد باز كند، فكر هم سال 6 يا 5 شايد بدهيد، معمولى آدم يك دست به را تمبرها همين اگر كه صورتى

 ما، ديگر كه است مدتى ؟ من: گويد مى ؟ چيست شما))  من: ((بگوييد او به اگر. تمبر يك به ؟ است شده بند چيزى چه به شخص اين

 مى ؟ چه يعنى انديشه كه كنيد، صحبت من براى خودتان انديشه درباره: بگوييد اگر.  داريم سروكار كيلوگرم با ما ، بريم نمى كار به من

 مى انديشه.  است باصفايى جاى خيلى كه ديديم را انديمشك راه در ، رفتيم مى اهواز به قطار با وقتى ما گويد؟ مى را انديمشك: گويد

. شناسد نمى را انديشه ولى شناسد، مى را آن ، است آمده دنيا طرف آن از كه تمبرى.  است) مغز( اين در كه اى انديشه ، انديمشك شود

.  است پابند}  روح{ كه اين براى.  نيست تفسير قابل ها زندگى اين كه كردم عرض جهت بدين را مثال اين

. شويد مى خسته چون نرويد، فلسفه پى ديگر ايستاد، حركت از اگر روح.  است جوهرش روح حركت شما، زندگى در

 سفره و غذا ، شهرى بيچاره. افكند مى اقامت رحل شهرى خانه در ماه دو يا ماه يك و آمد مى شهرى يك خانه به سال هر روستايى يك

. كرد پذيرايى روستايى اين از شهرى منوال اين به سال ده ، هشت ، هفت. داد مى انجام را او كار همه باالخره و آورد مى رختخواب و
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 خواجه اى كه كرد شروع روستايى آقاى اين روزى كه اين تا كرد، ها نوازى ميهمان او. بود شخصيتى با و شرافت با ، باانصاف آدم خيلى

 ، باالخره.  آيم مى شما روستاى به روزى شاءاهللا ان ، دارم كار من گفت شهرى.  باشيم خدمتتان در تا بياييد ده به هم روز يك ، شهرى

. برود روستا به كه كرد قبول شهرى ، سال چهار  -سه از بعد كه كرد اصرار روستايى قدر آن

.  جاست فالن از ده راه كه بود نگفته او به روستايى اما. افتادند راه بنديل و بار و ها اسب كردن آماده از بعد

. كردند گم را راه روز، ده از بعد و شد روستا عازم شهرى! شود مى راه او براى)) حتما(( اين گويى. بياوريد تشريف حتما بود گفته فقط

. رسيدند باالخره تا بودند سرگردان بچه و زن با ها بيابان در روز سى روز، بيست

 به زارى و خسته حال چه با ها اين كه حالى در. دادند نشان را خانه ها آن به.  كجاست)  روستايى همان( شخص فالن منزل كه پرسيدند

 روستايى.  ايم رسيده خدمتتان ما.  هستم بنده:  گفت و خنديد شهرى ؟ كيست:  گفت و آمد روستايى. زدند در رفتند، مى خانه آن طرف

 ما و آورديد مى تشريف شهر به شما.  هستم شهر در شما ميزبان همان من شناسيد؟ نمى مرا:  گفت شهرى باشيد؟ كه عالى جناب:  گفت

:  گفت شهرى باشند؟ كه آقا.  آورم نمى جا به را شما درست:  گفت و كرد نگاه تر دقيق كمى روستايى... و بوديم شما خدمت در هميشه

 ده به خواستيد مى وقتى غالبا كه هست يادتان حتى ؟ كردم مى شما به ها احترام چه و نشستيد مى من سفره سر بر كه هست يادتان

 كار چه شهرى مرد اين حاال.  آورم نمى خاطر به من ولى گوييد، مى شما:  گفت روستايى ؟ خريدم مى ها هديه شما براى من برگرديد،

 شب. نشستند جا آن هايش بچه با و كرد انتخاب را در كنار اى گوشه. ماند جا آن شب پنج چهار،.  است كوفته و خسته و سرگردان كند؟

 شما گردن به حقى هيچ من عزيز، روستايى آقاى:  گفت و زد را در دوباره شهرى. شد بلند گردباد و توفان و آمد حسابى باران يك پنجم

 در و باران زير من هاى بچه زيرا ، بده جا جا اين را ما امشب فقط ، آخرتت توشه براى كنم مى خواهش.  شناسى نمى مرا هم تو و ندارم

 آن اما ، نداريم جا:  گفت روستايى بدهد، را شما پاداش قيامت در شاءاهللا ان خداوند ، هست قيامتى. اند مانده توفان و گردباد و گل

 گرگ كه كند مى را گرگ پاسبانى فقط و نشيند مى جا آن در دستش در كمان و تير با هنگام شب ما باغبان كه هست اتاقكى باغ گوشه

 تلف فرزندانم بلكه ، كنم پاسبانى شما براى باغبان جاى به من تا بدهيد من به را كمان و تير آن ندارد، عيبى:  گفت شهرى خواجه. نيايد

. داد شهرى آقاى دست به را كمان و تير. برو گفت روستايى. نميرند و نشوند

 به و كرد راست را كمان. آمد باال تپه باالى از حيوانى ديد و كرد نگاه بود، شده پاسبان شب آن كه زن تير بيچاره شهرى آقاى ، شب نيمه

 بيرون خانه از روستايى. شد صادر او از صدا با باد يك ، غلتيدن موقع و درغلتيد حيوان. زد حيوان به تيرى ، است گرگ كه اين خيال

 شده كشته من خر كره ؟ بكش مرا خر كره يا بكش گرگ گفتم تو به من!  اى كشته مرا خر كره تو:  گفت و گرفت را شهرى گردن و آمد

.  آورم مى در را پدرت.  است

 من نخير،:  گفت روستايى.  كشتم را گرگ من. بود آشكار او در گرگى اشكال تمام كنيد، دقت شما.  زدم گرگ من آقا نه:  گفت شهرى

 زدم من كه اين ببينيد و ببريد تشريف تر نزديك. بيند نمى درست چشم و تاريك و است شب:  گفت شهرى.  شناسم مى را خودم خر كره

 را خودم خر كره باد من باشد، باد نوع بيست اگر:  گفت روستايى كه اين تا ، داشت ادامه گفتگو اين.  نيست خر كره و است گرگ ،

.  دهم مى تشخيص
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 اى:  گفت و گرفت را روستايى گردن شهرى خواجه ناگهان.  اى كشته مرا خر كره تو ، بشناس را خود طرف و كن باز را هايت چشم

 هزاران ميان در آورد، مى در صدا به را اجسام همه باد كه حالى در ، توفان و باد و باران در هم آن ، شب نيمه تاريكى در تو!  ناكس

  ؟ شناسى نمى مرا اما ، شناسى مى را خرت كره باد صدا،

 سر خيره اى مرا مر ندانى چون     خر باد شناسى تاريكى سه در

) 227(لقا روز را يار نداند چون     را كره خر شب نيم داند كه آن

 كه موضوعى همان در.  شناسيم مى دقيق خيلى را خرمان كره باد باد، هزاران ميان از ها انسان ما كه كنم عرض چه فرموديد؟ توجه آيا

 مى چه تا ايم رفته: كنيد دقت.  بافيم مى ها فلسفه و گوييم مى ها فلسفه ، است كرده وادار كندن جان به را ما روح و گرفته را ما پاهاى

 گرگ اما ، جست مى گرگ كه است شهرى خواجه آن نظير مساءله اين ؟ است كرده پوچ طور اين مرا زندگى عاملى چه: گويد مى ؟ كنيم

. بود روستايى همان او

.  بزن را ها گرگ كه بود داده دستش به هم كمانى و تير واقعى گرگ آن و كند مى جان واقعى گرگ دست زير او

 بزرگى ادعاى چه ؟ بدهيم نسبت خداوند به را مان زندگى و شويم خداشناس ما ، وضع اين با كنيد مى خيال شما!  است بشر ما وضع اين

!  كوچكى هاى دهان چه و

!  بده نجات ناچيز عاليق اين از را ما روح خودت خدايا، ودود خدايا، مهربان بارالها،! پروردگارا! خدايا

 را الهى انگيزه و كند توجه حركت به نشود؛ جامد و راكد ، ابديت گذرگاه اين در كه فرما عطا ما روح بر را الهى نيروى آن! پروردگارا

: فرمود) السالم عليه( حسين امام. ببيند

) 228( انشاءاهللا مصبحا راحل فانى غدا معنا حل فلير نفسه اهللا لقاء على موطنا و مهجته فينا باذال كان فمن اال

 ان كرد، خواهيم حركت بامدادان ما. كند حركت ما با كند، خدا ديدار آماده را جانش و نفس خواهد مى كه كسى! باشيد آگاه ، اينك((

.))  شاءاهللا

 مى كربال به على بن حسين كنيد مى فكر شما.  الهى بارگاه به الهى بارگاه از كجا؟ به كجا از! نينوا دشت به كرد؟ خواهد حركت كجا به

 كه نينوا دشت در خواه باشد، مدينه كه خودش وطن در خواه. خورد مى غوطه الهى عظمت درياى در او كند؟ پيدا را خدا تا رفت

:  گذاشت چه را آن نام ببينيد. بودند شده  كردنش ها متالشى آماده شمشيرها

 انشاءاهللا مصبحا راحل فانى غدا معنا حل فلير نفسه اهللا لقاء على موطنا و مهجته فينا باذال كان فمن اال

. كرد طى نگرانى ترين كوچك بدون و دغدغه ترين كوچك بدون ، شكوفان حال يك با را راه تمام او كه است داده نشان معتبر تواريخ

! مفرما نگرانى گرفتار را ما زندگى در! خدايا
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 ها بچه با. بود ساكت و آرام او كند، مى معين را تاريخ سرنوشت كه مهمى اين به كار در نباشد؟ نگران انسان ، عظمت اين به كارى در آيا

 وقتى!  نفرى يك و هفتاد چه نفر، يك و هفتاد يا نفر، دو و هفتاد اين ، آرام خيلى ، گرفت مى را ها بچه دست و خنديد مى و گفت مى

 عرض فضال از بعضى به بار يك را اين من. }شود مى يك بلكه{ شود، نمى كه سه و دو شود، مى اضافه هم به روح سه ، روح دو كه

. شود مى تا سه كنيد، اضافه ديگر يكى. شود مى قوطى دو بگذاريد، آن روى ديگر قوطى يك اگر. بگيريد نظر در را قوطى يك.  كردم

 شود، مى اضافه چه هر كه انسانى روح از غير. شود مى زيادتر و اضافه شود، اضافه يكى به يكى اگر داريد، سراغ جهان در كه موجود هر

 تاريخ روح ؟ كيست نفر يك آن! نفر يك بگوييد بلكه نگوييد، نفر دو و هفتاد. شود مى تر قوى و بيشتر وحدتش شود، اضافه اگر واقعا

 خيلى شعاع رهبر، آن شعاع چون چرا؟. شدند مى نفر يك كرد، مى شركت مسافرت در على بن حسين با اردو هزار سيصد اگر!  بشرى

 ، نيست شعر اين. شدند متحد شعاع آن با كم كم ، شعاع يك زير در افراد اين همه.  خداست او، حركت انگيزه و ، است بزرگى و پهناور

 يك نفر، صدهزار كه دهد مى نشان ما به تاريخ ، اجتماعى تحوالت و سياسى و تاريخى جمعى دسته هاى حركت در. دارد واقعيت بلكه

 را ها اين شناسى جامعه نظر از)!  است فرد يك در( است نفر يك در نفر هزار صد نيروى كه كرد مى فكر فرد يك. افتادند مى راه دفعه

.  است كار در خدا مساءله كه جا آن به رسد چه وقت آن ، است طور اين جمعى دسته هاى حركت در. بفرماييد دقت

:  گفت عبدر عبدالرحمن طرف آن. خنديد و كرد شوخى نفر يك و هفتاد از يكى با همدانى خضير بريربن و بود صبح

) 229( باطل بساعه هذه ما

.))  نيست)  شوخى( باطل لحظات ، لحظات اين((

:  گفت برير

) 230(شابا ال و كهال الباطل اءحببت ما انى قومى علم واهللا

.))  ام نداشته دوست را باطل)  كهولت( سالخوردگى در نه و جوانى در نه كه دانند مى ،) من طايفه( ، من قوم خدا به((

.  ندارم سراغ اين از بارتر لذت و تر خوش ساعتى من.  ماست روح مطلق پيروزى ساعت.  است ساعتى چه ، ساعت اين دانيد نمى اما

 آغاز و شروع آن و ، خواستم نمى كه چه آن در امروز من.  ام رسيده ام زندگى هدف به امروز من ؟ نباشم خوشحال چرا ؟ نخندم چرا

 ؟ نبرم لذت و نخندم چرا.  گذارم مى گام است نهايت بى به گذاشتن گام

: گويد مى اول دست تواريخ بود، عرب بزرگان و شيوخ از يكى كه شاكرى شبيب ابى بن عابس درباره

 كه اند نوشته. كند مى نگاه ديوار به انسان كه اين مثل كرد، مى نگاه براق شده كشيده شمشير هزار چهل ، سى به طور همين شخص اين

 تكرار زياد اى حرفه هاى روضه عنوان به ها اتاق در ما پدران از كه است مسائلى ها اين. آمد ميدان به عريان و آورد در را خود لباس

 يك كه بگيرد عظمت قدر آن روح!  دانيم نمى واقعا.  فهميم نمى و دانيم نمى ما را شاكرى شبيب ابى بن عابس كار مزه اما ، است شده

 انگيزه ولى ، است خود حال در روان معنا، تمام به باشد، روانى اختالل دچار كه اين بدون واقعا و باشد، نداشته ترديد و شك خود در ذره
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 الهى مرد حركت انگيزه خدا، براى انگيزه.  بينيم مى باره اين در زيادى شواهد.  بينيم مى خوبى به نينوا داستان در را اين ما.  خداست او

.  خداست براى

 قانع شد مى را زياد ابن واال  -رساند وضع آن به و اوست سر زير داستان اين كه ، تاريخ مرد ترين شقى الجوشن ذى پسر و بود شب

 بن مسلم. كرد مى عبور ابديت لشكريان اين چادرهاى هاى نزديكى از  -افتاد هم شك به كه گونه همان  -افتاد مى هم شك به كرد،

 دست در كه تيرى همين با من بدهيد اجازه. شود مى رد نزديكى اين از كه است شمر اين ، اباعبداهللا يا:  گفت بود، ايستاده جا آن عوسجه

 مى ما منطق: گويد مى چه ما منطق. بود خونين حادثه اين زيربناى شمر زيرا ؟ خواست را اجازه اين او چرا.  بكشم را او جا همين ، دارم

.  خداست براى او حركت كه است كسى منطق اين. شود نمى جنايت از قبل قصاص: گويد مى الهى حركت منطق اما ، نكن معطل گويد

} :گويد مى عوسجه بن مسلم به پاسخ در كه است اين{.  است فهميده زندگى از ديگرى مزه} ) السالم عليه( حسين امام{ شخص اين

.  بكنيم پيشدستى توانيم نمى ما و است نشده شروع جنگ

.  رفت و شد رد شمر و. اند نگرفته خود بر رسمى نظر از جنگى صددرصد قيافه هنوز طرفين.  است نداده روى جنايتى هنوز

 كرد مى نگاه ملجم ابن به وقتى) السالم عليه( طالب ابى بن على.  رفت و كرد رد را ملجم ابن ،)السالم عليه( طالب ابى بن على كه چنان

:  گفت مى كرد، مى عبور كه

) 231(مراد من خليلك من عذيرك     قتلى يريد و حياته اريد

 بازگو من براى ضد به مقابله اين در را ات مرادى دوست اين عذر. مرا كشتن او ، خواهم مى را) پليد ملجم ابن( مرد اين زندگى من((

.)) كن

 چه او به من ؟ كنم چه من: فرمود}  على{ حضرت. شناسند مى را راه زيرا بدهند، نشان را راه بشر به و بسازند قانون توانند مى ها اين

 قضيه همين عين عاشورا، شب.  است يكى مكتب. ببينيد را مكتب عين!  جنايت از قبل قصاص ؟ بكشم را)  ملجم ابن( او كه بگويم

!  است عجيبى داستان واقعا.  است عوسجه بن مسلم درباره

 كند، مى فكر محدود نه ديگر ، زندگانى در باشد، خدايى انگيزه واقعا انسان انگيزه كه اين معناى است اين!  الهى حركت معناى است اين

. كند مى متالشى را او روح ، ناماليمات نه و بيند مى محدود را  اش زندگى نه

) 232( يحزنون هم ال و عليهم خوف ال ، اولياءاهللا ان اال

 .))شوند مى اندوهناك نه و ايشان بر باشد ترسى نه خدا، دوستان كه باشيد آگاه((
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  هدف و وسيله

) 233(سماط بر نداند واصل را خويش     رباط هر در او كه آن غالم من

 گيجى احساس ، آرمان آن به وصول از بعد انسان شود، مطرح انسان براى آلى ايده و آرمان شكل هر كه است اصل يك اين ما، دنياى در

. بشود داده  تشخيص خوب ، هدف و وسيله بايد دنيا اين در. شد خواهد شروع تحيرش و كرد خواهد

 كه اند دريافته انديشه پيشتازان سخنان از اند، كرده درك بيش و كم و اند داشته مطالعه حدودى تا كه آنان مخصوصا را، مساءله اين شايد

 را آن زمام و شد مسلط درست وضع آن بر كه وقتى و برسد، كه وضع هر به كه است اين آن و دارد عجيب گره يك بشر، است شده گمان

 خواهد مى بيابانى در انسان كه اند كرده تشبيه اين به ها بعضى.  است حساسى بسيار مساءله!  اوست گيجى اول تازه ، گرفت دست در

 مى رود، مى باال كه هنگامى. رود مى باال تپه اين از زحمت با و وقت صرف و انرژى صرف با او. گيرد مى را آن جلوى بلندى تپه و برود

 آخرين قدم. ندارد وجود من براى اين از بهتر پيروزى ، زندگى در ديگر اصال.  ام رسيده آرمانم به ، رسيدم تپه اين قله به وقتى من گويد

 برود تا شود مى سرازير آيد، مى پايين تپه از.  اوست روى پيش در باالتر اى قله كه بيند مى و كند مى نگاه ، گذاشت تپه روى به كه را

 هاى قله بيند مى و كند مى مشاهده رسيد، دوم قله به وقتى. دارد دوم قله به رسيدن در را تفكرات همين عين و. كند طى را ديگر قله آن

 قرون مردم به بيستم قرن در را ما زندگى اگر.  است انسان تحير موقع ، وقت آن و. دارد وجود طرف آن و طرف اين ديگرى تر مرتفع

 بهشت كه كردند مى فكر كند، مى روشن لحظه يك در را شهر يك كليد، يك با روزى بشر كه ديدند مى آنان و دادند مى نشان وسطى

 ، علمى نظر از آن به وصول كه است مرتفعى خيلى قله ، الكتريسيته و برق چراغ ، موشى چراغ و شمع دوره در زيرا ، است همين موعود

 فرسنگ هزاران ساعت دو در بشر كه رسد مى فرا روزى: گفتند مى باستان عهد مردم يا ها وسطايى قرون آن به اگر.  است بزرگى آرمان

 به اگر يا.  است همين مقصودشان اند، داده اطالع بهشت از ما به كه سماوى كتب ، آرى: گفتند مى كردند، مى باور اگر. كند مى طى را

 زنند مى را قيچى رسد، مى مرگ و زندگى مرز به انسان كه رسد مى هايى قرن:  كه گفتند مى آسا معجزه جراحى هاى عمل درباره آنان

 گردد؛ برمى حيات قلمرو به دوباره او و كنند مى راحت را او و

 جهل و ناراحتى و ناماليمات دنيا در پس هستند؟ نفس مسيحا ها آن همه هستند؟) السالم عليه( عيسى ها آن همه پس!  عجب: گفتند مى

! شود مى بهشت اين. ندارد وجود اشتباهى و

 كسانى درصد هشتاد ، برويم خيابان طرف آن تا خيابان طرف اين از بخواهيم اگر: فرمود خواهيد هستيد؟ كجا:  كنيم ال سؤ شما از اگر اما

.  است حساب روى آنان شادى نه و اندوه نه ها، گريه نه ها، خنده نه آورند؛ نمى مباركشان روى به اما دارند، روانى بيمارى ، بينيم مى كه

 اين با... و نوردد مى درهم را فضاها كنان غرش جت هواپيماى ، اوست دست برق كه رسيده جا اين به نيز آورى فن و تمدن حيث از

.  است بيشتر همه از تحيرش و ال سؤ حال

. كند نمى فرقى هيچ ، است همين بشر وضع ، كنيم نگاه جلوتر به و برگرديم عقب به اگر شكل همين به

 شود، مى سرازير پايين طرف به فشار با كوه باالى از كه وقتى ايد؟ فرموده مالحظه را آب. كند نمى فرق كه كنم مى عرض قانون روى

 آن و صخره اين به را خودش ، كنان  غرش. آيد مى پايين سيل صورت به كوه باالى از متراكمى ابر باريدن جهت به كه است سيلى
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 اى:  بپرسيم اگر.  است تالطم و غرش در عجيب و است اى هنگامه. كند مى پخش طرف آن و طرف اين به را خودش. زند مى درخت

 ، است متحير كه اين مثل رسيد، هموار زمين به كه وقتى.  ام شده خسته.  خواهم مى هموارى جاى: دهد مى پاسخ ؟ روى مى كجا آب

.  اوست حيرانِى اول تازه اهللا بسم ؟ كنيم كار چه اين از بعد گويد مى

 هاى نوشته در توانيد مى ، مضمون همين در نيز را جمالتى.  است بوده طور همين ، برداشته تاريخ در كه قدمى هر غالبا بشر

) 234.(كنيد مالحظه داستايوسكى

 اين. دارد دربر را) تحير( درد اين ، كردن حساب نهايى هدف عنوان به آن روى و ، كردن تصور مطلق آرمان را بعدى قدم ، قبلى قدم در

.  دوايش هم آن ، دردش اين.  ايم گرفته هدف جاى به را وسيله ما زيرا ، است منطق كمبود تحير، اين.  نيست منطقى تحير تحير،

 او براى امر اين كند، مى كوچك اشتباه يك وقتى كه هستيم شخصى مثل جهت يك از ، جمعى دسته و فردى زندگانى در آدم فرزندان ما

. كند مى خيز و جست سال هفتاد حدود ، آن پى در و شود مى روانى عقده

 اين را او خار، آن و است رفته فرو او در خار يك فقط.  نيست آن جاى ؟ است خيز و جست جاى اصال.  هيچ ؟ است شده چه مگر

 است خودش جاى به هم البرز كوه. دارد قرار خودش جاى در هم درخت و خودش جاى به منطق. ندارد ديگرى درد واال. كند مى طور

 است خراب)  انسان( او وضع.  است منظم قانونش نظم آن با طبيعت جهان. دهند مى انجام را خود كار ، همه و همه و آتش و ها ستاره و

.  است افتاده دلش در گره. 

 نهد زانو سر بر را خود پاى     خَلد پايش در خار را كسى چون

 َترش لب با كند مى نيابد ور     سرش جويد همى سوزن سر با

 جواب واده بود چون دل در خار     ياب دشوار چنين شد پا در خار

 كسى بر بودى راه را غمان كى     خسى هر بديدى گر را دل خارِ

 جهد برمى آن دفع نداند خر     نهد خارى خر، دِم زير به كس

 كرد زخم جا صد انداخت مى جفته     درد سوز از خار دفع بهرِ ز خر

 تند مركز بر كه بايد حاذقى     كند؟ او خار دفع كى لگد آن

) 235(بركند خارى كه بايد عاقلى     كند تر محكم خار آن برجهد

.  كرديم تر محكم را خار ، جستيم چه هر.  است حيوان آن جستن ، تاريخ امتداد در ها انسان ما جستن

.  است خار يك خود اين. نكنيد مخلوط هدف با را وسيله ، زندگى در: بگويد و تند مركز بر كه بايد عاقلى
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.  كنيد خارج را خار اين

 نشيند دل بر كه خارى به سازم چه     درآرم آسان خارى پا به گر خلد

 در را آن هم ما و دهد، مى تحويل بعدى نسل به را آن و آورد نمى در را آن گذشته نسل.  است خليده تاريخ وجدان به عجيبى خارهاى

. داد خواهيم تحويل آينده نسل به نياورده

 مى جايى به سرانجام و ايم گرفته مطلق آل ايده و آرمان را وسيله ، حال اين در.  كنيم مى اشتباه يكديگر با را هدف و وسيله ما غالبا

 مى روح لذا، ؟ باشم وسيله اين اسير نهايت بى)  روح( من آيا ؛ كن ريشخند را خودت.  كن مسخره را خودت: گويد مى روح كه رسيم

.   ماست تحير همان بيچارگى اين و نمود، خواهم ات بيچاره: گويد

) 236( بالعمى نحشر و ضنكا عيشه     ذكرنا عن هنا اعرض من نعط

 سيلى اين درد به انسان كه اين با. زند مى سيلى نفر يك به شخصى مثال ، كه است اين روانى منطق قانون از انسان انحرافات از اى نمونه

 مى ذهن به فكر اين اول. زند مى او صورت به ضربه عجيبى حركت يك با دست ، حال اين با اما كند، مى درد احساس و دارد آگاهى

 خوابيده و رفته هم االن. شود مى طرف بر و آيد مى دردشان ها خيلى! ندارد اشكالى ، بله آمد؟  دردش آيا.  بله ؟ ام زده من آيا: آيد

 خواهيم جمجمه دو زير توفان در را بحث اين كه. ( ام نشده مرتكب كارى كه من ، است زده سيلى ديگر نفر يك به هم نفر يك.  است

 به كم كم و زند مى موج مساءله اين ، انديشه حال در.  ام زده سيلى يك فقط من ، است كشته آدم قدر آن يوسف بن حجاج) 237.)(كرد

 و ها كاله چون.  كجاست از داند نمى كه شود، مى ايجاد فرد در روحى گرفتگى يك نداند، يا بداند خواه. آيد مى در روانى  قبض صورت

.  است نكرده رد را آن روح ولى ، شده رد چشم از البته ؛ شده رد انديشه از ، گذاشته را شرعى كاله

 نشان پررويى اگر. رود مى بين از و شود مى پوسيده خار آن و گردد مى منقلب گرفتگى حال همان در كرد، جبران و برگشت اگر كم كم

 اگر ، هيچ كه آورد در را آن اگر ، است خار اين كه كند مى احساس باز حال اين در. آيد مى در روانى عقده و انعقاد صورت به قبض داد،

 پزشك روان به محتاج را او ، انسان روانى طبيعى سطح در كم كم! شود مى گير پاى فردا ، است گير دل امروز كه اين نياورد، در را آن

 در باشد، نداشته قبول اگر. كند مى روانه ، روانى بيمارستان به را او كم كم اما بود، انديشه در نوسانى يا بود، انديشه در اول. كند مى

 مى ورش شعله و دمد مى آتش اين در باد او، اصرار. كند نمى اعتنا باز!  متحرك روانى بيمار يك شكل به منتها چرخد، مى ها خيابان

. شود مى كالفه پا تا سر زندگانى در سپس سازد،

 بالعمى نحشر و ضنكا عيشه     ذكرنا عن هنا اعرض من نعط

 شادى ، اش شادى.  چيست}  جريان{ فهمد نمى. شود مى چه را او فهمد نمى اما ، است مرتب او براى زندگى امكانات همه و چيز همه

. كنند مى پيدا تزاحم و جنگند مى هم با هايش اراده. شود مى بريده تفكرش.  نيست دار دامنه
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 كسى بر بودى راه را غمان كى     خسى هر بديدى گر را دل خار

.  ايم كرده مخلوط هم با دنيا اين در را هدف و وسيله ما كه است اين ، مهم موضوع و قضيه اصل.  كردم عرض كه بود معترضه جمله اين

 مى شك چرا آيد؟ مى پيش تحير چرا وقت آن.  هدف عنوان به موضوعى چه با و كنيم رفتار وسيله عنوان به موضوعى چه با دانيم نمى

.  جاست اين مهم نكته ؟ افتيم مى اضطراب به چرا ؟ كنيم

 زحمت ، كرده طى را مراحلى ، آل ايده اين به رسيدن براى.  است داده قرار آل ايده و هدف خودش براى را مقام يك فردى كنيد فرض

 اگر.  است رسيده آن به باالخره تا ، كرده مخلوط را باطل و صحيح و ناحق و حق ، است كوبيده طرف آن و طرف اين به را خود ، كشيده

 دهد، مى تشخيص توفان و باد ميان در را خرش كره باد.  كردم عرض پيش جلسه در كه طور همان. ( هيچ كه داد، دست از را آگاهى

 كه نقطه آن به كه اين جهت به چرا؟. نياورد روى او به تحير كه است محال بماند، او آگاهى اگر ولى ،)دهد نمى تشخيص را خود من ولى

 نيز،.  است عميق خيلى كه حالى در ، است سطحى))  كنيم كار چه(( اين كه كرد مى خيال او ؟ كنيم چه االن:  گفت خواهد روح رسيد،

 نقاش يك. باشد كلى خيلى اصل اين كنم مى گمان من لذا،)). شود پياده تواند نمى جا اين در نهايت بى عظمت: (( گفت خواهد روح

 تابلوى كه است اين هدفش و داده قرار وسيله را چيز همه نقاش.  است كرده جلب را نقاش كه را موضوعى و بگيريد نظر در را زبردست

. كرد نخواهد اشباع را او باشد، تابلو بهترين كه اگر حتى زيبا تابلوى آن بدانيد، يقين. بياورد وجود به را زيبايى

 در هم ديگر مورد چند در.  كردم احساس خوب جا آن در را اصل اين.  ببينم را بزرگ نقاشان از يكى ، بودم مايل اصفهان در من زمانى

 خيلى كه بودند كرده تعريف خيلى برايم اصفهانى نقاش اين از.  كردم تجربه واقعا را موضوع اين ، طبقات از خيلى و نقاشان صنف

 محيط يك در توانست مى كه وضعى ترين عالى به خود، كار آن در و نقاشى آن در ديدم.  ديدم طور اين را مرد اين.  است زبردست

).  كردم مى روانى دقيق مطالعه او ساده گفتار از من. (كرد پياده نقاشى در شود نمى را چيز همه ، بله:  گفت مى ولى ، است رسيده برسد،

  گنجايش كاغذ، صفحه!  نيست متعهد كاغذ صفحه. داند مى خود روح نهايت بى فعاليت ريزش جايگاه را محدودش تابلوى آن او ديدم

 مى من.  است نباخته را خودش شخصيت هنوز و است مانده باقى او آگاهى چون.  جاست آن فكر ولى ندارد، را او نهايت بى ريزش

. شد مى شكوفان كه گفت مى جمالتى اما بود، كوچك تابلوى يك كار، شده پياده كه ديدم

 ديدم مى چه ، كشيدم مى نقاشى در را سنگ يك وقتى گفت مى. شود مى شكوفان او كه ديدم مى ، گويم مى را داستان عين داند مى خدا

 ؟ بگويم طور چه آخر:  گفت مى)  نقاش( ،

 جويى نهايت بى و رفته راه او.  است رفته راه او كه فهميدم من. محدود چيز يك در ؟ است شده پياده كجا در او}  روح{ كنيد مالحظه

.  است نداده دست از را خود روح

 و نتوانستيد اگر. نداريد تحير بكشيد، بيرون نهايت بى او از توانستيد اگر بدهيد، قرار عشق مورد ، هستى جهان در را محدود چيز هر

 وسيع را قلمرو. تر كوچك ها اين و است تر بزرگ روح زيرا شد، خواهيد گيج كند، محاصره را شما و باشد محدود شما براى موضوع

. كند مى ساقط را ما} امر{ اين.  بگيريم هدف ، است وسيله كه را ها آن كه نيست اين زندگانى. بگيريد
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 شناس انسان و فهم چيز شخص يك مقصودمان ، گوييم مى كه شاعر البته( گويد مى شعر يك شاعر، يك كه وقتى كنيد مى خيال شما آيا

:  گويد مى ؟ است گفته جا آن در كه است همان مطلب ،) است

) 238( من ديدار جز منديش گويدم     من دلدار و انديشم قافيه

 و گيجى اغلب.  است مهم اصل يك اين. ندارد را آن  گنجايش قافيه گذرد، مى جا اين در كه چه آن.  بگنجم قافيه در توانم نمى من

 نمى را سايه.  است تمام من كار ديگر ، بگيرم را تو اگر سايه اى:  كه ، دويم مى خودمان سايه دنبال كه مبناست اين روى ما، اضطرابات

 ؟ كيست از سايه اين بگويى بايد تازه.  توست كار شروع ، بگيرى هم اگر و بگيرى توانى

. رود نمى ديگر جاى كه عقل.  هستم او آِن از من گفت خواهد و داد، خواهد نشان خودش سايه چون

.  است خوابيده جا اين اصل اين كه ديد خواهيد تازه... اگر گرفتى را سايه اگر. دارد قرار خود جاى در عقل

 هدف مورد در كنم عرض توضيحى. ( است كرده ايجاد را سايه كه برو آن دنبال ؟ دوى مى چرا من دنبال.  هستم او آن از من: گويد مى

 اين.  ماست سر باالى در روشنايى.  ايم نشسته نفر چند ما جا اين):  جوانان براى مخصوصا است مفيد مطلب اين ؛ زندگى در گيرى

 مى اتاق كف بر را ما هاى سايه ، مختلف هاى فاصله با و تابد مى چپ طرف از ها بعضى براى و راست طرف از ها بعضى براى روشنايى

 چه براى و كرديد مى چه اتاق آن در كه بپرسند شما از اگر رويد، مى بيرون جا اين از وقتى.  نيست شك جاى هيچ مورد اين در. اندازد

 ميليارد در يك حتى ، كس هيچ ذهن به بيفتد؟ زمين به مان سايه كه بوديم رفته ما بگويد كه شود مى پيدا شما از نفر يك آيا بوديد، رفته

. شود نمى وجود هدف وجود، سايه. بود سايه ايجاد ، اتاق آن به رفتن از ما هدف كه كند نمى خطور هم

 ساختمان زيرا ، است شيرين ما همه براى عسل كنند؟ زندگى آن در كه اين براى يا ، سايه افتادن براى اند ساخته را خانه و اتاق آيا

 قرار آيا واال.  شماست و من وجود سايه ، عسل بودن بار لذت و بودن شيرين.  است شيرين ما براى عسل كه است طورى ما وجودى

 من مزاج براى شير يا.  شماست و من براى عسل. آورد نمى در بياورد؟ در شاخ ناگهان البرز كوه و بريزيد البرز كوه سر را عسل اين بود

.  كشت خواهد را او بلكه ، نيست خوب برايش تنها نه بدهيد، شير او به و بكشيد بيرون آب از را ماهى اگر.  است مفيد شما و

.  ايم كرده زيبايش را اين كه هستيم شما و من.  شماست و من وجود سايه ، جهان مادى مزاياى تمام

 ترين عالى كه اين يا. خورد مى را آن و است خوردنى كند مى فكر باشد، گرسنه اگر كند؟ مى چه بگذاريد، شتر جلوى را رامبراند تابلوى

. بگذاريد عسل زنبورهاى براى عسل زنبور كندوى كنار در را نقاشى

 كند مى اقتضا ما مغز محتويات و ما مغز زيرا ، زيباست شما و من براى ژوكوند لبخند اين كرد؟ خواهد چه ژوكوند لبخند با عسل زنبور

 پس ، شماست و من ساخته ها اين و است طور اين كه حاال.  است گونه اين هم... و پيروزى ، مقام ، علم.  ببريم لذت نقاشى اين از كه

. باشد زندگى هدف تواند نمى شما و من سايه.  شماست و من سايه
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) 239(؟ غرض را دل بود كى دل سايه     عرض عالم و جوهر دل بود پس

 و دارد سنخيتى باشد، اكسيژن ، اكسيژن عنصر هدف اگر. ندارد اشكالى باشد، خاك ، خاك هدف اگر جوييد؟ مى ماده در را هدف شما آيا

. ندارد اشكالى

 هواى چرا نشود؟ بيمار چرا ، كرديم زندانى را روح اين خودمان وقتى پس ؟ است خاك هاى جلوه و خاك شما، باعظمت روح هدف آيا

 جنگند؟ مى چه براى) ها انسان( اينان كه بافيم مى فلسفه خود براى نزند؟ سرش به جنگ

 بر ها بحث تمام. كوبيد خواهد هم سر بر ، است خاك در كه مادامى بشر. باشيد نداشته تزاحم بگوييد و دهيد نشان خاك از باالتر هدفى

 بايد است تر قوى كس هر. (جنگيد خواهى من با باشد، تو محبوب ، گيرم مى من كه جايى اگر ، خاكى تو ، خاكى من:  است اين سر

!) شود پيروز

 بگيرد؟ هدف خاك از گوييد مى آيا ؟ چيست است ساخته) السالم عليه( على كه روحى آن هدف اما.  بلى ، است خاك ، خاكى هدف

  ؟ چيست ، است كوچك او براى جهان واقعا و دارد مغزى كه شخصى آن هدف

 اى گوشه در بنشسته است جهانى     اى توشه برد زدانش كاو آن هر

 ها آن از يك هر به. دهند مى قرار او براى انسان روح  ارزش از تر پايين هايى هدف روزگار، جريانات و زيبا و شيك و خوب بيانات

 زمين مغرب نويسندگان از بعضى كه كنم مى گمان من. شد خواهد شروع جا همان از اش بدبختى و اوست تحير و گيجى اول رسد، مى كه

. شد گفته كه است همان مساءله جواب. كنند نمى دقت درست كه است اين علتش كنند، پيدا مساءله اين براى جوابى اند نتوانسته كه

: گويد مى طور اين داستايوسكى

 نوع يك خويش وجود در و شود مى مشتبه او بر رسد مى مقصد به كه بار هر برود؟ بايد كجا به المجموع حيث من بشريت اما((

 اگر است مضحك خيلى ، كنم نفى كامال خواهم نمى را رسيدن نفس خود ولى دارد، دوست را مقصد به تالش. كند مى  حس سرگردانى

 و مضحك هايش خصيصه نظر از و طبيعتا بشر:  بگويم خالصه كه كرد توان مى چه ولى خواهد، نمى را وصول نفس كه يعنى باشد، چنين

) 240.))( است سرگردان ، كنيم توجهش و بگيريم نظرش در كه جهات تمام از و است دار خنده

.  كنند درست را آن بايد بشرى مخلص مربيان.  است روشن آن دليل

 آدمى نو وز ساخت ببايد ديگر عالمى     دست به آيد نمى خاكى عالم در آدمى

.  است كرده طى خوبى به را جريان و داده انجام را خودش وظيفه ، آورده جاى به را خود تكليف خاك

 بعد كه است اين عجيب ؟ خواهيم مى چه ها انسان ما خواهيد؟ مى چه شما.  است داده انجام را خود كار ترين مقدس هم طبيعت جريان

 چون كرد، خواهد جنگ زاده خاك كه داريم قبول همه واال.  گرديم مى باز خورى خاك به و خاك به دوباره ، خاك از گرفتن فاصله از
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 به مبتال امروز كه كنم عرض اى مساءله ؟ چيست شما خروج و ورود دروازه كه داد نخواهد نشان شما به خودش خاك. ندارد كنترل

.  است جوامع

 كرده پيدا منطقى خود براى ، متمدن كشورهاى از بعضى در مخصوصا ، بيستم قرن در فعال ها انسان ما محدود و معمولى هاى انديشه

 نباشد، مزاحمت كه مادامى. باشيد نداشته ديگر كسى كار به كارى: (( است كرده ايجاب را منطق اين ، خاك منطق به نظر با و ، است

.)) ندارد اشكالى هيچ نشود، كار در عنف نشود، كار در مزاحمت فقط باشد؛ آزاد شكل هر به جنسى روابط

. كنند نمى هم كنترل و خواهند نمى) مجوز( كارت ،}دنيا به{ بشر ورود دروازه براى:  كه است اين اش الزمه ؟ چيست منطق اين الزمه

.  شويم مى محاكمه دادگاه در ، بكنيم را او ناخن حتى اگر شد، تحميل ما بر و آمد دنيا به اگر اما

 خروج دروازه چرا ندارد، حساب ورود دروازه وقتى زيرا چرا؟! ندارد حساب ،}دنيا از{ خروج دروازه! ها جنگ دست از داد اى اما

 و صندلى و ميز( بريزيد بيرون و بسازيد بگوييم ها آن به و باشيم داشته نجار نفر ششصد  -پانصد كه است اين مثل باشد؟ داشته حساب

 برم قربان(( اين با.  كنيم مى قطعه قطعه را او ما كند، وارد ضربه يك ميز اين پايه به كس هر اگر ساختند، را ها اين كه وقتى...) و پايه سه

 ؟ كنيم كار چه)) را هوا 572 را، خدا

.  ايم كرده گم را هدف و وسيله ما كه مواردى از يكى هم اين! ديگر است منطق

 چون چرا؟!  ايم انداخته روزى چه به ، است هم با انسان دو رابطه ترين مقدس كه را جنسى غريزه اشباع عنوان ما كه كنيد مى مالحظه

.  ايم داده تغيير هستى موقعيت از را اش منطقى جاى

 عجيبى زار لجن ، شهوت.  نيست شما و من هستى مطلق هدف ، وسيله اين اما ؛ است وسيله ترين عالى و بارترين لذت جنسى غريزه

:   است

) 241( برنخاست شد فرو شهوت در كه هر     سخاست ها لذت و ها شهوت ترك

:  است عجيبى جمله كه دارد ها انسان جنسى غريزه درباره اى جمله ، آلمان معروف شاعر گوته

.)) گردد مى دست به دست ابديت گذرگاه در ، حيات فروزان مشعل و شود مى كاشته زندگى نهال كه جا آن ، عشق هاى شب در((

: كنيد تماشا را تعبير واقعا انداختيد؟ روز اين به جنسى غريزه اشباع عنوان به را آن چرا پس ، است زناشويى روابط معناى سخنان اين اگر

)). گردد مى دست به دست ، ابديت گذرگاه در حيات فروزان مشعل و((

 هاى موجوديت و ها فعاليت تمام وقت آن ؟ نشانديم وضعى چه به ، است وسيله كه را رابطه ترين باعظمت اين و مقدس رابطه اين ما

:  مولوى قول به.  كنيم ريزى پايه)  جنسى غريزه( اين روى خواهيم مى را روح

) 242(او فكر را او برد اسفل سوى     او ذكر نى او، دين نى ذكر، جز
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 اما گويند، مى ها آن ؟ محرك اعضاى تماشاى براى فقط هم آن كند، روشن المپ يك فقط بايد مغز در الكتريكى روابط ميلياردها آيا

. كند روشن المپ يك فقط چشمتان كه گفتم من كرديد؟ باور چرا شما

 كنيد؟ مى باور شما چرا ؟ است محرك اعضاى تماشاى براى فقط ، الكتريكى رابطه ميليارد پانزده اين آيا

.  است گرفته دانش بين ذره زير را بشر سال هزار سه و كرده روشن را خود فكر از گوشه يك ارسطو

 را آن رومى مالى كه اش گوشه يك.  است نموده ايجاد فيزيك عالم در تحولى كه ، كرده روشن را اش گوشه يك فقط پالنك ماكس

 كنم نگاه كه اين براى فقط باشد المپ يك بايد ها اين همه آيا. دهد مى تشكيل را بشرى فرهنگ زيربناى سال هفتصد ، است كرده روشن

!  حيات كاريكاتور بلكه ، حيات نه البته باشد؟ من شهوت اشباع وسيله تواند مى چگونه ، حيات كاريكاتور اين كه ببينم و

 ، هدف جاى به است وسيله كه را چه آن بياييد.  نكنيم گم را هدف بياييد.  است حساس العاده فوق ، هدف و وسيله مساءله ، حال هر به

 كه را المپى اين و شويد بلند كه كند مى خطور ذهنتان به شما از نفر يك االن آيا.  نگيريم وسيله جاى به ، است هدف كه را چه آن و

 و روشنايى براى اى وسيله اين: گوييد مى. كنيد نمى را كار اين بدهيد؟ جاى خود روح در هدف عنوان به ، است روشن شما سر باالى

.  است... و مطالعه

 هستم وسيله من ، دهم نمى گوش شما فرياد و ناله به شما، گفتن واى به من: گويد مى علم كنيد، تلقى وسيله عنوان به را علم بخواهيد اگر

 علم به يعنى( نيست مربوط من به و چيست شما بايدهاى. شود مى چنان و چنين شرايط، اين تحت پديده اين كه شما به دهم مى نشان ،

).  نيست مربوط

 پرستش براى هم مجسمه يك و معبد يك خود براى بشر ، نوزدهم قرن در! گرفتند هدف خود براى را علم ، افراطى طور آن زمانى

 قرن كه اين تا زد، زانو علم براى بايد فقط كه پنداشت مى بشر زمان آن در. بود علم اش مجسمه و بود دانشگاه معبد اين كرد؛ درست

: گويد مى روسو ير پى. رسيد بيستم

 المثل ضرب جديت و درستى لحاظ از كه زيست مى حاكمى آلمان شهرهاى از يكى در وقتى كه اند آورده. شد اعالم علم ورشكستگى((

 صاعقه رازى به شهر اهالى روزى اما. كردند مى احترام صميمانه را او شرافتند مردان و داشتند وحشت و ترس او از راهزنان و دزدان بود،

 خانه از صدا و سر بى و آهسته و گذاشت مى جيب در اى تپانچه و پوشيد مى مبدل لباس شب هر حاكم كه قرار اين از بردند، پى آسا

...  گرفت مى چيزى زور به ايشان از يا و كرد مى لخت را مردم و شد مى خارج

 اواخر در رياضى علوم داستان ، حال عين در ولى باشد، چنين شايد ؟ نيست حاكم هالرز حكايت همان داستان اين آيا كه پرسيد مى البد

 ترين كوچك در خواست مى كس هر. كردند مى  غش و ضعف ، آن مقابل در مردم ، تاكنون قرن بيست از. باشد مى نيز نوزدهم قرن

 گريه ضعف ، اقليدس اصل ناگهان اما. كردند مى تلقى مقدسات به توهين مانند را او عمل كند، دخالتى يا آورد عمل به اصالحى مورد،

 بهمنى وسيله به ، معمولى اعداد آشناى قلمرو و شد نابود و ريخت فرو بسيار صداى و سر با اتصال قديم مفهوم و داد نشان خود از آورى

 فقط اما.  برداشت بزرگ هايى شكاف و ها ترك بود، پرستش و احترام مورد قدر اين كه بنايى و شد خرد نگرفتنى اندازه و اصم اعداد از
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 در رياضيات كه وقتى... (بود دچار حال اين به علوم بزرگ قصر تمام بلكه شد، مى ويرانى و خرابى گرفتار كه نبود رياضيات معظم بناى

 ويليام آمريكايى فيلسوف ، اوقات همين در). گردد مى روشن نيز علمى قضاياى ديگر تكليف شود، دچار نوسانى چنين به قرون گذرگاه

) 243.))( ساده قراردادهاى از اى مجموعه: كرد تعريف چنين را علم) 1910  -1842( جميز

 دائما علم باشد؟ شده ورشكست چرا علم. فهميد نمى را تان وسيله و هدف شما ، است نشده ورشكست علم ولى!)) شد ورشكست علم((

.  نمكى بى اين به نه شور، شورى آن به نه ،} اصطالح به{.  است گذاشته شما و ما اختيار در را خودش كالن سرمايه

 واال.  است شده عوض ما هاى رقاصى بلكه ، نشده اعالم علم ورشكستگى نخير،!)) شد اعالم علم ورشكستگى: ((گويد مى روسو ير پى

 نشان دانش كه بدانيم ولى ، بكنيم دانش راه در را فداكارى ترين عالى بايد ما و باشد ما ستايش و تقدس مورد بايد و است همان علم

.  برويم و بگيريم پيش را واقعيات تدريجا و ، واقعيات دهنده

.  است گرفته قرار وسيله مورد تاريخ رادمردان وسيله به كه هايى زندگانى و ها حيات چه ، محاسبه بنابراين

 فشرد سينه در حوصله كم دل     ولى بود، بگريختنش راه

 بشمرد مقدس و ديد محترم     را قانون جا همه بايد گفت

 درد بى شرابى كه خمارى چون     بگرفت قاتل كف از شوكران

 گرد با نخستين دام كشتى     نيست كه دويدند پيش ها نوچه

 بسپرد جان دگر بعد يكى كه     ديد را عزيزان جام دادشان

 آورد كسر ما مى وجه گفت     ساقى شد بدو چو ساغر دور

 خورد خواهى مى تو كه سمى وجه     برسد حكومت ز تا كن صبر

 آزرد جهانى و گفت سخن اين     حكيم آزاده خود خواه هوا با

 مرد نتوان جهان به مفتى كه زان     بدهد سم تا كه سيم بدهش

 عالى ، حيات ، انسانى وجود ارگانيزم در اول. شود مى وسيله كه رسد مى جايى به حيات. دادند قرار وسيله را حياتشان ، تاريخ رادمردان

 و سوم هاى پله به آن از بعد و رسيد، مى دوم پله به رويد، مى باال كه حيات پله يك از.  نيست پله يك كه حيات اما.  است هدف ترين

 خودش ، وسيله اين اما. شود مى بعدى پله براى اى وسيله ، قبلى پله هر. نبيند خدا جز به كه جايى به آدمى رسد تا ، پنجم و چهارم

 مى و دارد زبان پايين مرتبه هر در روحى رشد اما.  است وسيله بگويد كه ندارد زبان ماده كه كنيم چه.  است وسيله كه دهد مى نشان

: گويد مى يافته رشد روح ، يافت رشد روح و كرد تاءثير انسان روح در واقعا علم كه وقتى. باشد جمع حواست ، ام وسيله من گويد

. كنيد حركت بعدى هاى پله سوى به و برويد باالتر
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 سماط بر نداند واصل را خويش     رباط هر در او كه آن غالم من

 كند؟ مى تابنده در چو هم را تيره سنگ چرا ، حسين يا ذكر. بداند كمال به را خود احتياج و كند اعتراف لحظه هر در را خود نقص تا

 چرا؟

 كند مى آفريننده كار ، بندگى بنده اركنده آرى     كند مى تابنده دو چو هم را تيره سنگ ، حسين يا ذكر

) 244( شدى سلطان ام بنده گفتى كه چون     شدى برهان همه رستى زخود چون

 پسر آقا زلف در ، براق مشكى موى كه وقتى ، گفتم پيش جلسه.  نيست هدف ، وسيله كه فهميد مى آورديد، جاى به را وسيله واقعا وقتى

 نبازيد، را خود. كرد خواهد نابود چشمانش مقابل در را هستى سفيد، موى اولين مشاهده محض به ، است هستى هدف ، خانم دختر يا و

 ؟ ببازيم را خود بايد چرا

 از مرا علمى واقعى ارزش تر، عالى شخصيت يك از بعدى علمى جمله ، باختم آن به را خود اگر ، گرفتم فرا علمى جمله يك من وقتى

.  است طور اين ، بله شود؟ مى طور اين هم تناقضات!  عجب كه شود مى معلوم اش پوچى چون برد، مى بين

 انسانيا، ربا يكون ان كاد:  است انسان گفت نتوان ديگر رسد، مى رشد نصاب حد به انسان كه وقتى: گويد مى كه دارد عبارتى سينا ابن

)).  انسانى باشد ربى كه است نزديك((

 ولى ندارد، احساسات ندارد، درك سنگ.  است سنگ و انسان بين فرق از زيادتر خيلى ، انسان و انسان بين فرق كه كردم مى فكر زمانى

.  كنم درك خواهم نمى اما ، دارم درك: گويد مى انسان

 موجوديتش ضد كه دهد مى نشان قيافه. شود مى موجوديتش ضد انسان كرديد، پيدا را خود ضد حال اين ، طبيعت جهان تمام در اگر

 افعى كدام. پذيرد نمى را اين زند، مى را او كه كسى ولى آيد، مى دردش البته. كند نمى درد احساس ، ام زده را او: گويد مى.  است شده

 با چشيد، خواهد را درد مقابل طرف كه داند مى}  زننده شخص{. اند زده ها انسان اما ؟ است زده ما به را حرف اين ، زدن نيش موقع

.  است هدف ضد ها هدف و ندارد، ارزش و است پشيز ها هدف كه اين براى ؟ چه براى. كند مى پايمال را حقش حال اين

 از باالترى درجه قربانى ، حيات از پايينى درجه. شود نمى وسيله حيات ،}:كنيد دقت{. اند كرده وسيله را ها حيات ، تاريخ رادمردان

 مراتب كه فرموديد مالحظه شما خود. اند كوشيده علم مراتب و روح تكميل در كه هستند جا اين در اشخاصى االن. شود مى حيات

 وسايل اين در. برويد توانيد مى. بدهيد ادامه را راهتان و نكنيد توقف سان بدين. رسيديد باال مراتب به تا كرديد قربانى را پايينى

. نشويد ميخكوب

: كند جلوه هدف ما بر كه چيز هر كه بدانيم و نكنيم گم را هدف

 ربود تو دور چشم ز فلكش خواهد     نمود روى را تو كه دلكش صورت هر
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: نكنيد شك آن در هيچ

 بود خواهد و تو با هميشه است بوده     وجود اطوار در كه نه كسى به دل رو

 در شما كه گرفت مى اهميتى بى اين به ، گرفت مى را شوكران ، يونانى مرد آن ، زندان آن در كه روزى ، بلى شود، مى وسيله ، حيات

. خورد و گرفت بود، بحث مشغول كه حالى در را كشنده سم سقراط، اند نوشته! گيريد مى آب ليوان يك صحبت موقع

 كه چراها و چون اين در و هستند رند هم ها بعضى.  كنيم مى چرا و چون به شروع بعد ، گيريم مى هدف را حيات هاى سايه ما وقت آن

 نشان راه ما به كه اين جاى به. خورند مى نان دنيا اين در خودشان براى و آورند مى در هنر صورت به را اين غلتد، مى گيجى با بشر

 چند آن ، است ارزشى يك اين ؛ است هدفى ارزش ، آن ارزش.  است اى وسيله ارزش ، اين  ارزش: بگويند كه اين جاى به بدهند،

 من به: ((بگويد كه اين براى چرا؟. آورد مى تور هستند، گيج ها ماهى و شده آلود گل آب بيند مى كه وقتى ، اين جاى به.  است ارزشى

))!  فهمم مى من را دردها.  دارم نفوذ مردم روح اعماق در من قدر چه كه بمانيد، حيران

) 245( زديم الوهيت اندر طمع دست     شديم خلقان حيرانى)  واله( طالب

)).  دارم عالى خيلى قلم من چون شود، من حيران فقط انديشه و فكر: (( بگويد كه اين براى

1 -

 الحسود غيظ و العدى وسهام     القوافى ورب الندى رب انا

2 -

 اليهود بين المسيح كمقام     اال نخله بارض مقامى ما

3 -

) 246(ثمود فى كصالح غريبا     اهللا تداركها امه فى انا

.  حسودانم تنگدلى و ناراحتى وسيله و دشمن چشمان به تير و ها، قيافه خداى و سخاوت شايسته مرد من(( -1

.  داشت يهود ميان در) السالم عليه( مسيح حضرت كه است همانى)  كوفه( ها نخل سرزمين در من موقعيت -2

.)) بود ثمود قوم ميان در) السالم عليه( صالح كه ام بيگانه و غريب چنان ، است كرده گرفتار را ها آن خداوند كه مردمى ميان در من -3

 از اى رفته ؟ بمانيم حيران عالى جناب وجود در چرا آقا؟ شويم حيران تو در چرا. شود اضافه بشرى درد به هم ديگر درد يك تا

 ميخكوب ، اى ايستاده چرا.  كنيم بو ، گل آن از هم ما تا ببر و بگير هم را ما دست ، اى آورده دست به مزيتى اگر ، اى كرده بو گلستانى

.  است روشن و معلوم درد واال ؟ كنى ميخكوب را ما خواهى مى و اى شده
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 19 قرن در را ضعيف و قوى تنازع بحث و بقا در تنازع بحث كه كردم عرض دانشجو آقايان جمعه هاى شب هاى درس در قبل چندى

 روشن و واضح خودش خواهد، نمى زدن تلمبه و زدن باد ، بحث اين كه دانستند نمى اما. دادند علمى و فلسفى جنبه آن به و كردند بزرگ

.  است

 گويند مى. كنيد عالجش بلكه ندهيد، فلسفى جنبه اين به. برد مى بين از را ضعيف ، قوى كه است شده ديده حال تا بشر تاريخ اول از

 در را قدرتشان تمام رادمردانى كه ديديم ما. دهد مى نشان را آن تاريخ دارد، عالج گويد مى تاريخ. گويند مى دروغ اما شود، نمى عالج

. بردند كار به مردم استفاده راه

 و برند مى كار به را قدرت كانون كه فرمايد، زياد را امثالشان خدا كه ، پاك مردان هستند زياد.  ايم ديده زياد هم اخير دوران همين در

 و حساس مطلب و ابتكار آيا برد، مى بين از را ضعيف ، قوى كه اين واال كنيد، تقويت را اين گوييد، مى حقيقت اگر. كنند مى استفاده

 دهيد؟ مى ارائه ما با جديدى

 است خواب رود مى چشم در كه آن     است آب رود مى جوى در كه آن

 آن به) scientific( علمى جنبه يا و بسازيم فلسفه آن براى حاال كه ؛ نيست حرف اين منكر كسى و ، است معلوم مساءله ، خوب بسيار

 شده خوب هم خيلى و شده عالج زيرا گوييد، مى دروغ شود، نمى عالج بگوييد اگر و كنيد، عالج را آن درد} تا كنيد سعى{.  بدهيم

 ؟ چه يعنى اجتماع و فرد اصالحِ راه در ها فداكارى همه اين پس.  است

 است نكرده ها انسان اصالح راه در كه ها فداكارى چه.  است نكرده ها تمدن راه در كه ها فداكارى چه ، اش الهى نازنين قيافه آن با بشر

 .

 به را مادى زندگى ترين عالى توانست مى شايد برسد، اش مادى زندگانى به خواست مى واقعا اگر روز آن) السالم عليه( على بن حسين

 ، مساءله ، نه:  گفت اما. برندارد هم زخمى و جراحت هيچ و بدهد انجام كارى و بشود مسلط امور همه بر توانست مى. آورد دست

 ؟ نه يا است برده كار به مردم استفاده راه در را خود قدرت) السالم عليه( على بن حسين آيا ، مطلب اين به توجه با.  است انسان مساءله

 طبقات در البته دارند، رادمردانى خودشان براى نيز) ها زمينى مغرب( ها آن.  خودمان ايدئولوژى از و شرقى جامعه از على بن حسين اين

.  مختلف هاى رديف و

 كنند، مى انتخاب مملكت در او براى را شغل ترين بزرگ كه بعد دهد، مى انجام وطنش براى را خدمت ترين عالى كه ها آن از يكى حتى

 من به(( بگويد كه اين بدون رود مى و). 247( بپردازم كشاورزى و زراعت به خواهم مى حاال. بود جا اين تا من كار ، نه: گويد مى

 . نداشت را منطق اين او)). بمانيد حيران
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 كنيد؟ استفاده خواهيد نمى بشر نيروى اين از چرا شما پس. نيستند تا دو ، يكى. هستند زياد افراد اين از

 من نزده:  گفت معروف قول به.  نيست شما گفتن به احتياجى ، است آسان كه چيزى مورد در بافيد؟ مى فلسفه بقا در تنازع براى چرا

.   نرقص را اش تكه اين بگو و بگير را دستش آورد، مى در را بشر پدر كه رقص اين.  رقصم مى خودم

 زديم الوهيت اندر طمع دست     شديم خلقان حيرانى)  واله( طالب

 شما به من چرا بمانيد؟ حيران)  انسان( من به شما چرا.  خداست خود هم آن و است يكى فقط ، بمانيم حيران او در بايد نفر يك كه آن

 ؟ بمانم حيران

 شان زندگى و حيات برداشتند، قدم بيشتر چه هر ، هدف و وسيله تنظيم در كه اشخاصى كه شود مى و شده ديده بشر تاريخ در ، خالصه

 عنايت ما بر را هدف و وسيله تفكيك درك كه بخواهيم خدا از ، مقدس هاى شب چنين در ، بنابراين.  است بوده تر عالى و پرمعناتر

. فرمايد

.  چشم! بورزيد محبت!  محبت! بورزيد محبت كه اند كرده پر را بشرى قاموس.  بورزيم عشق چه به ما كه است مهمى خيلى مساءله واقعا

 ؟ ارزشى چه با و ؟ چيست اش اندازه و ؟ بورزيم محبت چيزى چه به

 محبت و ، هدف مقدار به هدف به محبت.  هدف هم آن و وسيله اين بگو سپس ، كن جدا هم از مرا هدف و وسيله اول ؟ وضعى چه با و

.  است اين ، آن منطق و قانون.  وسيله مقدار به وسيله به

 و وسيله ما كه دهد مى نشان ، حادثه اين درشت و ريز هاى نقطه تمام.  نينواست داستان ، مساءله اين حساس بسيار نمودهاى از يكى

 فرمود خواهيد احساس كنيد، شروع مساءله اين تاريخى هاى ريشه آن از اگر.  كنيم مخلوط هم با نبايد را مقوله دو اين و ، داريم هدف

 ، وسيله بلكه شود، وسيله قربانى نبايد ، است هدف چه آن كه بود اين منظورش) السالم عليه( على بن حسين ، تاريخ گذرگاه اين در كه

 ما. شود مى مختل ، خداست مشيت گاه جلوه كه تاريخ وجدان ، كنم زندگى بيشتر صباح چند ، قيمتى هر به من اگر.  است هدف قربانى

 تاريخ وجدان همان از جزئى ما كه اين نه مگر ، نكوشيم تاريخ وجدان حفظ براى چرا ؟ كوشيم مى چقدر فردى هاى وجدان حفظ براى

.  كنيم ادا را خودمان سهم و بكوشيم هم آن درباره بايد. دارد تاريخ وجدان در سهمى ما از يك هر ؟ هستيم

: فرمود) السالم عليه( حسين امام

 خذينى سيوف فيا بقتلى اال يستقم لم محمد دين كان ان

.)) گيريد بر در مرا شمشيرها اى پس ، من شدن كشته با اال ماند، نمى پايدار)  وآله عليه اهللا صلى( محمد دين اگر((

 شمشيرها اى پس(( ، خذينى فياسيوف: باشد من شدن كشته با قوامش ، است آدمى روح جوهر كه))  االاهللا الاله(( كلمه اين شود بنا اگر

 اگر بود عجيب واقعا.  هستم آماده و حاضر من.  است وسيله ، ايده اين بقاى براى من زندگانى.  هستم وسيله من)). گيريد دربر مرا

 هستيد، آزاد شما كه فرمود بودند او اطراف كه هايى آن به چندبار،) السالم عليه( على بن حسين. شد مى مختلط هدف و وسيله حساسيت
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 كه فرمودند مختصرى صحبت از بعد و نشستند خواندند، كه را نماز. فرمود تاءكيد را پيشنهاد اين باز) عاشورا شب( شب فردا حتى. برويد

 از. برود خواهد مى كسى هر ، تاريك شب اين در. نكنيد اجبار احساس من مقابل در ، برداشتم شما از را تعهد من.  است تاريك شب: 

.  نيست مانعى من طرف

 كه كرد مى تشويق را ها آن ، انداختن راه}  احساسات تحريك{ براى بود، نداده تشخيص درست را هدف و وسيله جا اين اگر بود ممكن

.  داريم كار و سر انسان با ، نوازيم نمى موسيقى نخير،. كرد خواهيم غلبه ها آن بر زنيم مى فردا ما باشيد، داشته تشريف هم شما آقايان

 به و شما اختيار بدون و كنم جلب را شما كه بكنم طورى را ام قيافه آيا ؟ كنم جلب را شما كه كنم طورى را ام روحى وضع بايد من آيا

 اختيار ها، زدن مارش اين با اگر. نشد بردارى بهره ها زدن مارش اين از هرگز اسالمى هاى جنگ در لذا، ؟ بگيرم را شما حيات اجبار،

.  است آلتى و است شده خريدارى او.  است نكرده شركت جنگ در اختيار با او برود، جلو او و شود گرفته كسى

 تحريك موجب... و تهييج و بكوب و ناى و كر وسيله به)  وآله عليه اهللا صلى( پيامبر دشمنان سوى از هميشه ، اسالم صدر دوره در

. شد مى سربازانشان

: گفتند مى و بودند انداخته راه هيجان خيلى مخصوصا ها جنگ از يكى در مشركين

 لكم عزى ال و العزى لنا نحن

.)) نداريد عزى شما ، داريم عزى بت ما((

 رسول يا:  كه گفتند و آمدند)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر نزد مسلمانان از اى عده. داشتند هيجان خيلى و كوبيدند مى و زدند مى مشركان

: فرمود)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر.  است بكوب و بزن و دهند مى شعار و دارند زيادى هيجان ها اين ، اهللا

: بگوييد جمعى دسته و برويد هم شما: فرمود حضرت.  لكم عزى ال و العزى لنا نحن:  است اين حرفشان: گفتند گويند؟ مى چه ها آن

 لكم مولى ال و مولينا اهللا

.)) نداريد آقا شما ، ماست آقاى خدا((

 بگذاريد يعنى. نخير: فرمودند حضرت ؟ بزنيم طبل آيا: گفتند ايشان به.  لكم مولى ال و موالنا اهللا. بشود تواند نمى آقا كه جامد بت يك

. كند پيدا را حيات هدف ، خودش اختيار با انسان

 را اين. شد خواهيم كشته صبح فردا كه است حتمى و هستم جا اين من.  است من هدف هم اين ، هستم حسين من: فرمود على بن حسين

. برود خواهد مى كس هر و هستيد، آزاد.  دانم مى

 حاضر خدا مالقات براى كس هر ، رويم مى ما: (( كه بود فرموده را پيشنهاد اين حضرت باز برسند، كربال به كه اين از پيش ، راه در حتى

 و الهى پيروزى به خواهد مى كسى اگر: ((فرمود. بيايد آيد، مى مقام به رسيدن براى يا ، جهانگشايى براى كس هر: نفرمود)). بيايد ، است

. را مادى حيات ولو بكشد، كنار بودن هدف از را حيات كه ندارد را اين تاب كسى هر كه است مسلم)). بيايد ما با برسد، الهى فتح به
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 احساس وقتى بود؛ خودشان سايه هدفشان و بودند آمده اى سايه براى كه هايى آن. رفتند ها خيلى كه است شده نوشته تواريخ در لذا،

.  نيستيم ما خداحافظ،: گفتند برود، خاك زير به خاك روى از ها آن سايه بايد كه كردند

. دارد بزرگى بس معنايى دارد؟ معنا چه نفر هفتادويك! نفر هفتادويك ماندند؟ نفر چند}  جمع آن از{

 ها))اپيكور(( يا ها،))هابز توماس(( فلسفه مقابل در اگر.  است مطرح آنان هاى نمونه ، انسانى هاى آرمان زيربناى در كه دارد را معنا آن

 كس. ببريد اسم) السالم عليه( طالب ابى بن على از مجبوريد. ببريد اسم نفر هفتادويك اين از مجبوريد ؟ نه يا داريم آدم آيا گفتند شما به

 .هستند افراد همين برد، خواهيد اسم آنان از كه كسانى.  نيست ديگرى

 

 حسينى روح

 هر.  نيست آن علت شناخت از بهتر راهى هيچ ، است گرفته قرار تاريخ جويبار در يعنى ، است معلول كه حادثه يك شناختن براى

 مى. باشد ناقص معرفتى شايد حادثه اين مستقيم شناخت باشد، داشته اثر و باشد، جذاب و درخشنده اگر مخصوصا ، تاريخ در كه حادثه

 بشناسد، را هايش علت و بدهد قرار توجه مورد را آن پيرامون كه اين بدون كند، حركت حقيقى شناخت روى مستقيم انسان وقتى كه دانيد

 مى داده نسبت ما به اى حادثه چنين تشيع عالم در كه ما بياييد پس. بود خواهد ناچيز و مختصر خيلى بشود، دستگيرش چيزى هم اگر

)  اجمعين عليهم تعالى اهللا رحمة( ما مادران و پدران را، حادثه اين از گيرى نتيجه اين و هستيم حادثه اين قهرمانان حمايتگر ما يعنى شود،

 نه ، بنابراين. } بشماريم مغتنم{.  شويم مى ناميده عاشورايى كه ماييم ، شويم مى ناميده حسينى كه هستيم ما يعنى اند؛ كرده ما نصيب

 پيدا معنا ما جلسات اين و باشد، عقالنى كار يك ما كار كه حدودى آن تا را حادثه اين واقعا ما كه دارد ضرورت بلكه ، است خوب فقط

 بينديشيم مساءله اين علت در ، الزم قدر به حداقل يا كافى قدر به كه است اين بهتر و.  كنيم بررسى ، بگيريم نتيجه جلسات اين از و كند

 كه چيست خداوندى بالغه حكمت و مشيت حاال.  است شده رد هايى خزان از و بهارها از هميشه ، تاريخ باردار و پرمعنا بسيار كشتگاه. 

 ياد به.  كنيم مى قناعت جريان اين مشاهده به ما فعال. دارد نياز طوالنى بسيار هاى بحث به و است داستانى خود براى آن باشد، چنين

 هايى خزان و بهارها.  است ديده هايى نشيب و فرازها و نبوده يكنواخت ، ايم گذاشته سر پشت ها انسان ما كه تاريخى اين كه آوريم مى

 چنين چرا.  عمومى طور به ها فرهنگ و ها تمدن به نظر با مخصوصا ها، مكتب به نظر با و ها ايدئولوژى به نظر با مخصوصا ، است ديده

 است داستانى اين ؟ خزانى و است داشته بهارى}  هميشه{ ؟ است نبوده خرم و سبز و طراوت با ، كشتگاه اين هميشه چرا ؟ است بوده

 اگر  -دارد ما فردى زندگى كه باشد داشته را فلسفه و حكمت همان شايد  -كنم نمى عرض يقين طور به البته. برد مى فكر خيلى كه

 اندوهگين امروز چرا كه اين از ناراحتيد خيلى كه اين با دهد؛ نمى لذت شما به خيلى ها شادى نكند، تصفيه را شما درون و نيايد اندوه

 درون و آيند مى ها غم. خواهد مى را چيزى چنين اگر كند مى اشتباه خيلى}  البته{. نخورد غصه اصال كه خواهد مى دلش آدم. هستيد

 و پااليش اجبار به درون ، ترتيب اين به و دهند مى قرار غم و درد موضع بر فقط را دماغى قواى تمركز. كنند مى اليروبى را شما

. كشد مى شما دل به نوازش دست. كند مى روشن را شما درون و آيد مى شادى وقت آن شد، كه تميز و تر. شود مى جاروكشى
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 بهار تا كنند مى ها خزان و پاييزها كه است اى تصفيه همين به شبيه آيا ؟ است قبيل اين از شود، مى ديده تاريخ در كه هم جريانى آيا

 دارد؟) السالم عليه( خليل ابراهيم ، انسان دارد؟) السالم عليه( حسين ، انسان كه شود شناخته تا بيايد؟

 شوند، مى ور غوطه جهل و شهوات و تمايالت در و طبيعت در ها انسان كه وقتى چون دارد؟) السالم عليه( عمران بن موسى ، انسان

 موضوع اين به. كشد مى تاريخ به را حسين دفعه يك ، ضربه يك مانند شايد متعال خداوند كه است اين و. شوند مى ور غوطه بدجورى

 هم بشر تاريخ كه است قبيل اين از آيا.  كنيم مى خيال ما كه نيست ها آسانى اين به مساءله. دارد فكر جاى خيلى زيرا كنيد، فكر خيلى

 ؟ بهارى و دارد خزانى ها انسان ما درون كه گونه همان ، بهارى و داشته خزانى

) 248(بهار و است خزان تو در دم به دم     آر خود با دم يك عقل برادر اى

) 249( نوح طوفان بد كه چندان صد هست     روح درياهاى تيز هاى موج

 بعيد دهند؟ مى معنايى چه آيند مى كه بعد شوند؟ مى خاموش چطور كشند؟ مى بر سر چگونه كنند؟ مى چه ها انسان ما درون در ها اين

 مسؤ خودش اگرچه بيايد، پيش خزان بشر خود دست با اگر كه بخواهد را اين اش عاليه مشيت و بالغه حكمت ، متعال خداوند كه نيست

. شود مى بزرگى نتيجه ، نتيجه ولى ، است ول

:  مثال عنوان به

 شيطان! ندهد ناقص علم كسى به خدا. كرد بافى فلسفه به شروع ولى ، كن سجده گفتند او به. شد طرد اختيار با الهى بارگاه از شيطان

. كرد بافى فلسفه و ؟ كنم سجده او به طور چه ، گل از او و آتشم از من:  گفت

 است كود به شبيه درست اين ها، انسان تكامل در اما. شد تباه و ساقط ، شيطان نام به موجود اين طرد، اين با.  بيرون برو گفت او به خدا

. شد استفاده هم همان از تاريخ طول در ولى شد، پليد و نجس ماده يك. شد فضله و كود. بدهند گل پاى به كه

 اختيار با و كرد امتناع ما پدر ، آدم حضرت به سجده از اختيار با شيطان. بشناسيد بيشتر را خدا!  الخالق جل.  است اين الهى حكمت نظم

 بزرگى قدم و وسيله شما، مخالفت هر كنيد، مى مخالفت شيطان با شما وقتى. شد واقع مفيد و تاريخ نظم در افتاد هم اش تباهى. شد تباه

 كه است طور همين هم اين. دهد مى نتيجه و شود مى تر قوى شما تعقل ، آن وسيله به كه ، نفس با مخالفت يك مثل.  است تكامل براى

. شود مى مقدمه بهار براى پاييز اين خود اما ، است ول مسؤ لذا و آورد مى خود دست با را پاييز ، آدم اوالد

 ؛ است فترت دوران ، است  محض سقوط گاهى تاريخ گوييم مى ما كه وقتى:  كنم عرض ديگر بار يك

}  بلكه{ ، نكرده را كار اين كه او ، است نياز بى ما هستى از كه خداوند.  است تاريكى فقط حكما، نه اوصيا، نه هستند، پيغمبران نه يعنى

 آن ول مسؤ آنان كه ويرانى همين. كردند ويرانگرى تاريخ در كه اين براى ولند، مسؤ خودشان حال عين در ولى. اند كرده خودشان مردم

 ؟ چه يعنى بهار بفهماند آنان به كه است اين براى و گيرد مى قرار استفاده مورد خداوندى حكمت بنابر هستند،

:  گفت و نكرد سجده اختيار كمال با شيطان ، ديديم شيطان مورد در كه چنان. كنند دقت حتما جلسه اين درس به عزيز جوانان
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) 250( طين من خلقته و نار من خلقتنى

.))  آفريدى گل از را او و آفريدى آتش از مرا((

 ؟ بورزم عشق و كنم سجده پاره گل يك به من آيا.  هستم) خدا( تو عاشق فقط ،)اند كرده تشبيه درست را اين البته( من گفت شيطان

. شود مى گونه اين شد، ناقص كه معرفت.  است اين ناقص علم! بفرماييد مالحظه

 ، كنى نمى سجده خاك به تو ، حقيقت در!  كن سجده خاك اين به گويم مى تو به ؟ نيستم تو معشوق من مگر: فرمايد مى شيطان به خدا

!  هستى من عاشق كه گويى مى دروغ پس.  دهم مى دستور تو به من.  كنى مى سجده من به

 ايم بوده وى درگه عاشقان ز     ايم بوده مى اين مستان از هم ما

.  كن سجده) دارد سمبليك جنبه حقيقت در كه( گل اين به ، دستمال اين به گويم مى تو به ، است حقيقى تو عشق كه گويى مى راست اگر

 خاك از او و آتشم از من ، بله.  است خوب  ظاهرش حرف اين. كند مى بيچاره را انسان ، ناقص علم زيرا بخواهيد، كامل علم خدا از

 ؟ فهمى نمى يا فهمى مى.  است) السالم عليه( على بن حسين ، خاك اين نسل در ؟ كيست خاك اين نسل در دانى نمى تو مگر اما.  است

 ما خدايا،). 251))( بيرون برو(( ، فاءخرج ؟ كنى مى استدالل من براى و بينى مى گل.  بينى مى را خاك همين فقط تو.  دانى نمى كه تو

! نگو اخرج ما به خدايا!  مده قرار مخاطب ، خطاب اين با را

 و بوده اين تاريخ طول در. دارد بهار و خزان دارد، نشيب و فراز دانيم مى كه طور همان تاريخ باشد، هرچه جريان اين علت ، حال هر به

 شده چنين چرا و بوده چه براى و است چيزى چه.  است آن تفسير در بحث. ندارند ترديد مساءله اين در گران تحليل و مورخان هم واقعا

 خزان چه هم آن. شود مى شروع اسالم تاريخ در عجيبى خزان ، گذريم مى كه كمى اسالم صدر از ما. دارند قبول را آن همه واال ؟ است

 پيش صفين جنگ كه شود مى باعث ها پرستى مقام. شود مى شروع ها پرستى ثروت ها، پرستى مقام! ها بازى خويش و قوم!  عجيبى

 ها اين همه. بشوند كار به دست خوارج كه شود مى باعث ها پرستى مقام. بيايد  پيش جمل جنگ كه شود مى باعث ها پرستى مقام. بيايد

.  است ديده را ها اين همه كنيد، دقت.  است ديده خود چشمان با تدريج به)  السالم عليه( على بن حسين را

 الهى انسان يك) السالم عليه( حسين امام:  كه است اين آن و بگويم بايد شما به هم مطلبى شود، تكميل ما بحث كه آن از پيش شاءاهللا ان

 و پدرانش و مرد اين دامان به را ما دست كه خداييم شكرگزار هم خيلى ما و است شيعه عالم ما سوم امام.  نيست ترديد جاى و است

 كرد؟ مى كار چه طبيعت متن در) السالم عليه( حسين امام كه است اين بحث.  نداريم اين از باالتر نعمتى و شكر.  است رسانده فرزندانش

!)) باد اف دنيا بر تو، از بعد(( االفا، بعدك الدنيا على:  گفت آمد، اكبر على سر باالى وقتى ، طبيعت متن در چون

 عليه( حسين امام كه است آمده تواريخ در) السالم عليه( ابوالفضل شهادت در مثال يا.  است شده ناراحت و است دردمند كه است معلوم

 هاى انسان اين منتها ، هست آالم و لذايذ ، طبيعت متن در ، آرى. آيد مى دردم يعنى.))  شكست كمرم(( ظهرى كسر ان: فرمود) السالم

 مى دردها. سازد مى مختل را ما شخصيت بيايد، نامشروع و تند هاى لذت وقتى مثال.  نيستيم مسلط ما اما مسلطاند، آالم و لذايذ بر الهى

 و آمدند مى لذايذ و ها غصه كه حالى در و بودند مشرف) السالم عليه( ائمه ولى. ندارد بهارى اصال ديگر كه پاييزى كند؛ مى پاييزمان آيد



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۱۷۵

 آجرى مثال و رويد مى راه شما كه اين نظير درست. كردند مى درد احساس ولى نداشتند، آنان روح منطقه در دخول قدرت رفتند، مى رژه

 انجام عظمتى با بسيار كار تا رويد مى يا كنيد، مى تدريس دانشگاه در مثال. رويد مى راه و شده زخم شما پاى. افتد مى شما پاى روى

 از اما كند، مى روانه پزشك و جراح نزد مثال را شما پا، درد آن اگرچه. اندازد نمى پا از را شما پا، آن درد اگرچه كند، مى درد پا. بدهيد

 و خون با مرا قلب شما كه نگفت مردم به) السالم عليه( طالب ابى بن على مگر.  است درد همين در ما با ها آن فرق. گذارد نمى باز كار

!  هايى ناله چه هم آن.  است ناله از پر البالغه نهج.  نيست كه شوخى ، است درد ؟!بگير ها اين دست از مرا خدايا كرديد، پر چرك

.  كنيم دقت موضوع به بنابراين

 نچشند، درد خواست مى اگر خداوند اند، طبيعت ماوراى به متصل كه ما، پيشوايان و بزرگان اين طبيعت مافوق}  شخصيت{ به نظر با

 قبر سر و بروم جدم زيارت به گفت شود، خارج مدينه از خواست مى وقتى) السالم عليه( حسين امام كه طور همان. چشيدند نمى يقينا

 چيست آينده سرنوشت كه پرسيدند حضرت...  اهللا رسول يا گفت. ديد را پيغمبر يا رؤ عالم در جا آن.  رفت)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر

 هست تو براى مقامى: فرمود)  آله و عليه اهللا صلى( پيغمبر ؟ بكشى خودت طرف به مرا توانى مى آيا جدا، يا فرمود سيدالشهدا حضرت ؟

.  شهادت با مگر رسيد، نخواهى مقام آن به كه

 روح اعماق ما، اصطالح به يعنى.  است بوده ماءمور كار اين براى باال از كه ندارد منافات اين ؟ چيست جريان كه كنيد مى توجه آيا

 عراق هاى نزديكى به وقتى مثال. بود قانونى حركات ، حركات ، طبيعت متن در ولى.  چيست اوضاع دانست مى)  السالم عليه( حسين

 ما كه اعتقادى اساس بر) السالم عليه( حسين امام. شد تمام حاال بگويد توانست مى سيدالشهدا حضرت. كرد گم را راه كاروان رسيدند،

 حضرت. كردند گم را راه لذا،. نبود اين بر بنا ولى ؟ نه يا است درست. شد مى نابود يزيد كه واهللا باد، نابود يزيد فرمود مى اگر ، داريم

:  خواند را اشعارى و جلو آمد عدى بن طرماح! جلو بيايد بشناسد، را راه اين كه هست كسى ها عراقى از اگر فرمود

 الفجر طلوع قبل بنا امضى و     زجر من تذغرى ال ناقتى يا

 الفخر آل اهللا رسول آل     سغر خير و فتيان بخير

 السمر ماح بالر الطاعنين     الزهر الوجوه البيض الساده

 النحر بكريم تجلى حتى     البتر بالسيوف الضاربين

 امر بخير اهللا اصابه     الصدر الرحيب الجد الماجد

 الضر و معا النفع مالك يا     الدهر بقاء اهللا عمره

 الكفر بقايا من الطغاه على     بالنصر سيدى حسينا ايد

 الخمر حليف زال ال يزيد     صخر سليلى العينين على

 العهر ابن العهر زياد ابن و
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 بهترين و جوانان بهترين طاليه در تو كه.  برسان مقصد به را ما فجر طليعه از قبل و مشو، ناراحت تازيانه ضربت از ، من ناقه اى((

.  دارى قرار)  وآله عليه اهللا صلى( خدا رسول عظمت با خاندان از همسفران

 اى زاده اصيل و زنند دشمن قلب بر تا اند كرده آماده را خود آخته شمشيرهاى و افراشته هاى نيزه كه منظر نور و سپيدرو بزرگوارانى

 دارد، فراخ اى سينه و الشاءن عظيم جدى كه را حسين اين! ضرر و نفع مالك اى! خدايا. بخشند پيروزى را) السالم عليه( حسين بسان

 دو آن و كفار از مانده باقى طاغيان آن مقابل در را سرورم اين و دار، پايدار را عمرش ابدالدهر تا و ساز او حال شامل را خود عنايات

.)) فرما يارى)  مرجانه زاده زناكار زياد ابن و شرابخوار يزيد( ملعون

 ، لحظات و حاالت تمام در باال از اگرچه بود، قانونى حركت ، طبيعت متن در باالخره. كرد مى حركت) السالم عليه( حسين امام كاروان

.  نيست ترديد جاى اين. بود محفوظ اتصال ،)السالم عليه( طالب ابى بن على( نازنينش پدر مانند درست

 و ، رفت اشتر مالك كه ديد خود چشم با را اين) السالم عليه( حسين امام!  خزانى چه هم آن شد، شروع خزان.  بحث اصل به برگرديم

 اش نتيجه بود؟ چه اش نتيجه. } معاويه{ صفت ماكياولى هاى پردازى نقشه با شد؟ حذف چگونه ، اسالمى جوامع از كجا؟ از. شد حذف

. لرزاند را مرد اين. بود)  السالم عليه طالب ابى بن على( لرزاندن

 خود چشم به او. نداشتند تاريخ طول در انسانى سابقه هيچ كه اميه آل پرستى مقام علت به ؟ علت چه به. بيند مى را ها اين} حسين{

 گريه ، رفت دنيا از مالك شنيد اميرالمؤمنين كه وقتى حتى.  رفت) السالم عليه( طالب ابى بن على دست از اشتر مالك چگونه كه ديد

. بود كوه چون او، تحمل او، متانت او، وقار كه مردى اين. كرد

: فرمود و كرد گريه! لرزيد}  على{. ها كهكشان تمام سنگينى به ، كيهان تمام يعنى ؟ چه يعنى كوه

.  سلم و آله و عليه اهللا صلى اهللا لرسول كنت كما لى كان مالكا، اهللا رحم ؟ مالك مثل لنا اءنى و ، مالك ما و ، مالك

 رسول به من نسبت كه بود چنان ، من به او نسبت را، مالك كند رحمت خدا.  نيست ما براى مالكى مثل ديگر و!  مالكى چه ، مالك((

.))  وآله عليه اهللا صلى( خدا

. را مالك كند رحمت خدا!  مالكى چه مالك.  كودكش به مهربان مادر يك مثل!  است يافته تبلور جا اين در عاطفه قدر چه ببينيد شما

 وقتى ، تكليف انجام در كه شخصى همان. گرفتند  پدرش دست از را شخص اين كه ديد حسين. پيامبر به بود من نسبت ، من به او نسبت

 دستور پى در ، داشت برمى زمين روى از اصال را معاويه داشت هم) اشتر مالك( مرد اين و كردند شورش) السالم عليه( على لشكريان كه

 دور پيروزى ، صفين هاى جنگ در وقتى كه بودند اند نوشته همه. ببينيد را روز آن تاريخ.  برداشت دست جنگ از) السالم عليه( على

 ها قرآن آنان چون كه گفتند) السالم عليه( على لشكريان بود، پيچيده درهم را دشمنان همه مالك و زد مى نسيم) السالم عليه( على پرچم

 حفظ خودت را جوامع اين ها، نادان هاى ضربه از! خدايا.  جنگيم نمى ما بياورند، وسيله و شفيع را قرآن خواهند مى پس برداشتند، را

! كند نمى كه ها چه نادانى واقعا.  كن
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 مى چه او كه دانم مى من و شود مى تمام كشتار و كشت.  است داستان كردن تمام حال در مالك:  گفت) السالم عليه( طالب ابى بن على

 ابى بن على نهايتا و نمودند اصرار را اشتر مالك مراجعت ، سوم بار و دوم بار براى. كند تمام را قضيه اين مالك تا كنيد تاءمل لختى. كند

 ؟! قرآن وسيله به مغزى وشوى شست ؟ است ايستاده قرآن مقابل در طور چه طالب ابى بن على اين!  عجب گفتند. كردند مجبور را طالب

 فرزند همان اين شود؟ مى مغزى وشوى شست طور اين گاه آن و... گويد مى بشر اين ، مخلوقاتم اشرف من گويد مى بشر اين! خدايا

:  گفت او درباره پيغمبر كه است طالب ابى بن على

 دار ما حيث يدور على مع الحق و الحق مع على

.)) باشد على كه است جايى همان حق و ، است حق با على و است على با حق((

 گفت و كرد عرض سالم. كرد كار چه مالك كنيد دقت. آمد هم مالك. برگردد كه دادند پيغام مالك به. شوند كشته نفر ميليارد يك اگرچه

 كنيد تاءمل و فكر دقيقه چند جا همين.  است اين او حرف مضمون.  آمدم من فرمودى امر ولى شد، مى تمام داشت كار منين اميرالمؤ يا: 

 تكليف نفهمد اگر ديد، نخواهيم چيزى بشر در ديگر كه زيرا نباشد، محروم عظما نعمت اين از بشر كه خداكند و ؟ چه يعنى تكليف ببينيد و

 ورق و بود تاريخ دادن تغيير حال در مالك اصال.  آمدم ، كردى امر و تكليف من به:  گفت مالك!  بستان بده فقط كه اين نه.  چيست

. شد مى  عوض كار معاويه رفتن با و زد، مى هم به را تاريخ

) 252(صور نفخ تا رود مى خاليق در     شور آب و شيرين آب اين است رگ رگ

 باقى رقابتش به هم مذاهب ساير كه ماند نمى تشيعى. نبود معنويت اين و روحانيت اين ديگر ،} مالك تكليف انجام عدم صورت در{

. ماند نمى اسالم بقاى و رقابت براى چيزى ديگر و رفت مى بين از تشيع ؟ كردم عرض چه شد معلوم آيا. بمانند

 دارد چيزى اياز زيرا دانيد، نمى شما گفت دارد؟ زيادتر چيز چه ما از اياز ؟ كنى مى محبت خيلى اياز به تو چرا گفتند محمود سلطان به

 اثبات امروز گفت آنان از يكى به. بودند نشسته محمود سلطان اطراف وزرا، و امرا روزى. شد زياد خيلى حرف ، خالصه. نداريد شما كه

 بسيار سنگ يك گفت. آوردند بها گران خيلى الماس يك ، خزانه از تا داد دستور محمود سلطان.  دارم عالقه اياز به چرا كه كنم مى

. بياوريد هم سخت

 به را اين بدهيد اجازه ، است زياد قيمتش خيلى كه اين... آخر گفت امير.  بشكن را)  الماس( اين گفت و داد اول امير دست به را آن

 جناب خزانه در اگر شايد ، است ارزش با خيلى اين ، قربان گفت و كرد نگاه هم دومى.  دومى دست به بدهيد گفت. برگردانند خزانه

 هشت  -هفت  -شش  -پنج  -چهار  -سه  -سومى دست به بدهيد گفت.  نيست نظيرش دنيا جاى هيچ در چون باشد، بهتر بماند عالى

 كنم؟ چه قربان گفت اياز. بدهيد اياز دست به را آن گفت. بشكنند را بها گران جسم اين نخواستند آنان از يك هيچ.  ام سى نفر به رسيد -

 را او باز يا شناختيد، را اياز آيا گفت محمود سلطان. كرد خرد را آن دقيقه همان و گرفت را سنگ هم اياز.  بشكن گفت محمود سلطان

 تكليف اجراى در مرا شخصيت ولى ، شكست را جامدى شى اياز اما{ شكستيد مرا امر چون شكستيد مرا شخصيت شما شناسيد؟ نمى

 ؟ كنم كار چه من را شخصيت شكست اما كرد، پيدا را نظيرش توان مى كه است جامدى چيز اين. }نشكست
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 دنيا يعنى.  آمدم ، فرمودى تكليف و كردى امر گفت مالك.  هست ما فطرت در حقايق اين برود؟ بيراهه خواهد مى قدر چه بشر خدايا،

 اين كه بود ديده) السالم عليه( حسين. شد تمام ، منى پيشواى تو گفتم تو به بار يك من ولى بود، من با پيروزى و غلبه. بود ما دست در

 پيغمبر صحابه ترين محبوب از بود؟ كسى چه ياسر عماربن.  رفت ياسر عماربن دنبالش.  معمولى آدم يك نه ، مالك هم آن.  رفت مالك

 تقتلك: فرمود ياسر عماربن به)  وآله عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر: اند نوشته سنى چه و شيعه چه آقايان همه. بود)  وآله عليه اهللا صلى(

) السالم عليه( طالب ابى بن على شد، شهيد و افتاد پايين به اسب از عمار وقتى.))  كشت خواهند را تو ستمكارى گروه(( ؛ الباغيه الفئه

 گروه كه بود فرموده)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر كه بينى پيش هم اين. كشتيد را عمار كه كنيد احتجاج ها آن به و برويد: فرمود

.  است طور اين شهوت برداريد؟ دست ستمكارى اين از خواهيد نمى و فهميد نمى باز آيا.  كشت خواهند را او ستمكارى

)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر كه اند نوشته سنى و شيعه آقايان همه.  الباغيه الفئه تقتلك ؟ احتجاج اين از باالترين آيا. كردند اعتنايى بى

: گفتند)  صفين جنگ( در آنجا!) دهند مى انجام كار خيلى باسوادها ماشاءاهللا( حتى.  رفت هم عمار. بود گفته را مطلب اين عمار درباره

 ؟)253))(بود آورده صفين به جنگ براى را او چرا!  است كشته را عمار ، طالب ابى بن على((

). 254))(آورد بدر جنگ به پيغمبر هم را حمزه كه اين جهت به ، كشت پيغمبر را حمزه بگوييد ها آن به: ((فرمود نيز اميرالمؤمنين

 خواهيد مى آيا. كرديد شهيد را او شما كه كند دفاع حق از خواهد مى و آمده اختيارش با مرد ؟ است دليل اين آيا! نابخرد نابكارانِ اى

 حرف و نكن توجيه اقال! دارد اى قيافه چه كند، توجيه ها زشتى در خواهد مى را خود كه وقتى آدمى راستى به كنيد؟ توجيه را خودتان

 هم االن و است شده نقل)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر از! الباغيه الفئه تقتلك!  بكن را ات قصابى و جالدى ، پايين بينداز را سرت!  نزن

 كالبد ترين كهنسال كالبد، پيرترين در روح ترين جوان. زد مى شمشير و ، داشت بيشتر سال هشتاد شايد. كشتيد را) عمار( پيرمرد اين شما

.  جوان روح با

 تاريخ يك تنهايى به كه را غفارى ابوذر كه بود ديده را روزى. بيند مى را ها اين همه چون.  رفت هم عمار كه ديد) السالم عليه( حسين

 چه و گذرد مى چه او دل در ببينيد داد؟ تن مصيبت تندترين اين به چرا و كجاست ساخت حسين ببينيد و كنيد دقت. كردند تبعيد بود،

. برند مى را ابوذر ، على يا: دادند خبر) السالم عليه( طالب ابى بن على به. شود تبعيد ربذه به ابوذر كه شد داده دستور ؟ است شده

:  است آمده چنين تاريخ در.  برخاست حضرت

 در مروان شد، نزديك كه حضرت. آمدند ابوذر ديدار براى) السالم عليه( حسين امام و) السالم عليه( حسن امام عمار، ،)السالم عليه( على

 او با كس هيچ بود گفته خليفه چون. نكنيد صحبت ابوذر با:  كنم مى عرض شما به را خليفه دستور من گفت مروان. بود او بردن حال

 فقط! بودند يافته تكامل ها آن همه ولى. بود رفتن بيرون حال در كه بود صحبت قابل غير ابوذر نام به نفر يك روز آن چون. نكند صحبت

 دو بين را آن و كرد بلند را شالق حضرت.  رساندم شما به را خليفه دستور من گفت مروان. كرد صحبت شد نمى او با كه بود نفر يك

 .)) رفت خواهى الهى آتش به ، شكل همين به كه شو دور: (( گفت و گرفت اسبش گوش
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:  گفت و كرد صحبت) السالم عليه( طالب ابى بن على اول. كرد صحبت آنان با تنها ابوذر.  رفت كنار مروان

 عليه خافوك ما اءيديهم فى فاترك ، دينك على خفتهم و ، دنياهم على خافوك القوم ان.  له غضبت من فارج ، هللا غضبت انك اءباذر، يا

) 255.( عليه خفتهم بما منهم اهرب و

.  كردى غضب او براى كه باش اميدوار خداوند آن به پس ، شدى خشمگين خدا براى تو قطعا اباذر، اى((

 را چه آن آنان براى كن رها اباذر، اى پس.  افتادى ترس به آنان از خود دين براى تو و گشتند، بيمناك تو از خود دنياى براى مردم اين

.))  افتادى وحشت و ترس به آن درباره آنان از كه دين آن جهت به آنان از بگريز و. شدند بيمناك تو از آن داشتن براى كه

 تو كه هايى انسان ولى نشناختند، را تو روز آن جوامع كه است درست.  اميرالمؤمنين يا عليك اهللا صلوات.  نكن وحشت تنهايى از و برو

. بود ابوذر همين ها آن از يكى كه بودند، جوامع آن همه از باالتر شناختند، را

 و عمار.  نيست برادرم مطلب از باالتر مطلبى ديگر برادر، اى:  گفت و جلو آمد عقيل بعد. داد تسلى او به حضرت و كردند صحبت هم با

 را او هم آنان.  على پدرم برادر اى يعنى.))  من عموى اى(( عماه يا: بود اين) السالم عليه( حسين امام تعبير و آمدند جلو حسنين بعد

.  است مانده ناگفته تاريخ در ها اين هنوز. نشود شكنى قانون كه اين براى.  رفت ربذه به ابوذر و كردند باز را راه و دادند تسلى

 ان.  است مانده تاريخ تاريك هاى گوشه در ها اين.  والسالم كنيد كار بايد. شود نمى تمام مطلب ، مجله عدد سه دو با ، جوانان اى

!  نه گويد مى ولى بيند، مى را شكنجه همه اين) السالم عليه( طالب ابى بن على كه ببينيد شما فقط. نفروشيد را مغزتان ، مقاله دو با شاءاهللا

. رود مى كجا به او كه دانست مى حسين و بردند را ابوذر. كشيد كنار ، است زمامدار كه آقا اين دستور طبق فعال.  شكنم نمى را قانون من

 از هم را ابوذر كه است ديده هم را داستان اين حسين.  گذشت خواهد سخت قدر چه ابوذر، نام به الهى بزرگ مرد اين به كه دانست مى

 حوادث اين شدند، مى دور ها انسان و انسانيت ديدگاه از و رفتند مى على گروه از كه ها انسان اين از يك هر طور همين. گرفتند دستش

 در ولى ، هست كار در صددرصد الهى حكمت ، كردم عرض كه گونه همان ؟ گذاشت مى جاى بر چيزى چه) السالم عليه( حسين دل در

 بعدك الدنيا على:  گفت آمد، اكبر على جنازه سر باالى وقتى عاشورا روز در) السالم عليه( حسين امام.  است حساب يك طبيعت متن

!)) باد اف دنيا بر تو، از بعد(( االفا

 در. كنند حركت طبيعت ضد بر خواستند نمى) السالم عليه( ائمه( اينان كه است حساب يك طبيعت متن در ، كردم عرض كه طور همان

 ساقط كلى به يا و اموال غارت و قتل يا ، كشتن يا ، اميه بنى واكنش شنيدند، مى را على اسم وقتى كه رسيد جايى به كار ، معاويه زمان

 مى بين از ها اين زيرا شود، كار به دست توانست نمى ، است نوشته تاريخ كه مسائلى آن طبق نيز) السالم عليه( حسن امام. بود كردن

. بود ها دل در)) ها نيزه سر بر ها قرآن كردن بلند(( يعنى ، مصاحف رفع قضيه هنوز و رفتند

. كرد حفظ را اسالم عالم ،} صلح نه{ ، مخاصمه ترك با حضرت. كردند نشينى عقب ها آن و كرد اقدام بار دو) السالم عليه( حسن امام

 داد دست به دست روم امپراتور با كه بود كسى او.  سنى نه شد، مى سرش شيعه نه ديگر)  معاويه( او رفتند، مى بين از ها آن وقتى چون

 كه اين براى داشتند، ارتباطهايى روم امپراتور با كه است آمده تواريخ در). السالم عليه( على بردن بين از براى ؟ چه براى. بگيرد كمك كه
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 چشم در. نگريستند مى ديگرى نگاه با بشريت به...) و معاويه( ها اين اما بود، بزرگ خيلى شخصيتى على. كنند محروم على از را بشريت

 وجود  فرزندش در كه مهارتى با معاويه ولى.  هدف فقط هم ها آن ، وسيله همه بشريت: بود اين آنان نظريه. بود وسيله بشريت ، آنان

 ماكياولى تفكرات طرز ، نيست كه فلسفه البته.  ماكياولى فلسفه گوييم مى ، سياسى فلسفه قول به. كرد مى حفظ را ظاهر مدام ، نداشت

!  نيست چيزى:  يعنى كه آرامش دادن نشان آن.  است تاريخ صفتانِ روبه كار كه كذايى هاى نرمش آن با. بپوشاند را حقايق تا ، است

 بن على صحابه ترين بزرگ از نفر 7  -6 ميان از معاويه. بخندد بنشيند هم فردايش كند، دفن زنده زنده را هجرى رشيد ، عدى حجربن

 ديده هم را ها اين) السالم عليه( حسين. كرد خاك زير زنده زنده را نفر سه دو ،)السالم عليه( مجتبى حسن امام و) السالم عليه( طالب ابى

. بود

 اين از ها علت آيا تر؟ عميق و تر قوى اين از علتى آيا.  معلولش هم آن و ، علت اين بكند؟ بايد كار چه شخص اين ببينيم بفرماييد

.  علت صدها داراى است علت چند هم اگر.  است زيادى اجزاى داراى كه است علت يك اگر ؟ چه يعنى علت ، علت نه البته تر؟ عميق

 گفت مى حسين اگر كه كنيم اثبات توانيم مى و دانيم مى قطع طور به هم ما بودند، انداخته راه به) السالم عليه( على درباره كه ناشايستى و

 طور همان.  نيست عاطفى من پدر بحث البته. }بدهد انجام توانست مى كارها خيلى{ ، است) السالم عليه( طالب ابى بن على من پدر اين

 على پسر من كه نيست اين بحث.  هستم او پسر كه است اين از بيش ، دارم را على واليت كه اين به من افتخار: فرمود صادق امام كه

.  پسرش به هم پدر و باشد داشته عالقه پدرش به بايد آدم ، مردم اى مثال يعنى.  هستم

.  پايين خيلى مرتبه در ولى دارد، وجود عالقه اين ، بلى

 يا گفتند مى و شد مى بيدار دنيا متفكران كنجكاوى حس يا ، ديديم مى را تاريخ شما و من فردا و نشست مى) السالم عليه( حسين اگر

 اى ، فاطمه پسر اى ، اباعبداهللا يا.  نداشت جوابى هيچ ؟ چيست جوابش ؟ ديدى نمى مگر ، كردى مى كار چه بودى جا آن اگر ، حسين

 ، كردم عرض كه طور همان كردند؟ مى بازى انسانيت با بلكه ، اسالم با فقط نه علنا ها اين كه ديدى نمى تو آيا ،)السالم عليه( على پسر

 يا بشود، اهللا حرمات هتك اگر مخصوصا فجور، و فسق. كند مى هم احمق را آدم فجور، و فسق راستى به.  داشت مهارت خوب معاويه

 مى فكر تر طبيعى همه از باره اين در كه كسى آن كه رسيد جايى به مطلب اين روشنى. برد مى بين از هم را عقل علنا باشد، شكنى غرور

: گويد مى كند،

.)) گيرد مى عقل از را حقيقت اصالت ، جنسى غريزه از تبعيت((

)) فرويد زيگموند((

 ، است شيرين يا است شور آش كه فهمند نمى اصال ها خان ، اوقات بعضى چون. فهميد هم خان كه بود شور قدر اين آش}  اصطالح به{

 طورى اين را غرايز مساءله بايد ، دارم من كه حساسيت اين با فقط كه كرده كفش يك در را خود پاى دو كه ى))فرويد. (( است ترش يا

 غرايز، از تبعيت كه گويد مى او.  تنزل و آمدن پايين به كند شروع دفعه يك حركت سال هزار ده كه ، برسانم جا اين به را بشر كه كنم

 ولى ، است من توضيح اين البته.  است قانون خالف كه كند احساس اگر مخصوصا. آورد مى پايين را تعقل ، جنسى غريزه از مخصوصا

. كنيد فكر كمى و دقت كمى. باشد جمع حواستان ها جوان. برد مى بين از را تعقل غرايز، از تبعيت كه است اين ، است ايشان حرف كه آن
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 از عقل اگر دارد؟ چه انسان ديگر برود، دست از اگر تعقل! باشيد مواظب. كند كمك راه اين در را شما كه بخواهيد خدا از مقدار يك

 ؟ چه يعنى انسان و اسالم كه فهميد نمى و نبود متوجه اصال) يزيد( اين. بينيد مى كه طور همين شود مى برود، دستش

 روز، آن در حسين كه شد معلوم و كردند تصديق را) السالم عليه( حسين ، اسالمى جوامع تمام مدتى از بعد كه است اين ديگر، مساءله

 لذا،. گذرد مى چه شام و عراق در دانستند نمى اگرچه. گذرد مى چه كه نبودند خبر با اگرچه ، است بوده اسالمى جوامع تمام گوياى زبان

 قاعده افتاد، مى تاءخير به قضيه اين روز ده ، هشت ، هفت اگر. افتادند راه نفر هزار بيست دفعه يك شدند، متوجه وقتى بصره اهالى

 ، كردم عرض قبال كه طور همان شد، مى برچيده يزيد داستان و بيفتد اتفاق اى قضيه چنين بود محال اصال كه دهد مى نشان تاريخى

 آن زياد بن عبيداهللا به كند، مى حركت عراق طرف به) السالم عليه( حسين شنيد وقتى مدينه استاندار عتبه وليدبن ، آن از قبل چندى

او.  است مردم نزد در مردم ترين محبوب او. باشد جمع حواست آيد، مى طرف آن به حسين كه شنيدم ، نوشت مقام يعقِل ال مست 

 مرد اين خون به دستت مبادا. نورزد محبت حسين به كه كنيد پيدا توانيد نمى را كس هيچ شما يعنى.  است مردم براى مردم ترين محبوب

. بخشيد نخواهد شما بر بشر ، قيامت تا را اين كه شود، آلوده

 كار چه تاريخ در حسين داند مى خدا. كشد مى خود دنبال به سال صد چهار و هزار را شما ، گونه اين كه باالست خيلى جريان ، آرى

.  است كرده

 فقط.  گويم نمى چيزى ها آن درباره من بود، طرف اين به صفويه زمان از حسين داستان حساسيت و تشيع رواج گويند مى كه اشخاصى

 و شد)  شام( انطاكيه وارد شاعرى كه گويد مى مولوى پيش سال هفتصد حداقل. داشتند اطالع كمى و سواد كمى كاش اى كنم مى آرزو

 ؟ است عاشورا روز امروز، كه دانى نمى مگر گفتند ؟ است خبر چه گفت.  است محشرى و زنند مى خودشان صورت و سر به مردم ديد

.  ماست مقابل در اكنون نيز او كتاب و است پيش سال هفتصد به مربوط كه مولوى داستان اين ؟ رفت كجا وجدان پس

. داشتند اطالع عاشورا واقعه از... و بويه آل و ديالمه ، مولوى از قبل چنين هم

 واقعه بدانيد كه بود اين براى تذكرات اين. شد آغاز جاها ديگر و كوفه توابين زدن صورت و سر كه بود نگذشته عاشورا از روز چند هنوز

 نخوابد اسالم بلكه برخيزد، كه اين مگر ، نداشت ديگرى راه هيچ) السالم عليه( على بن حسين و داشت مهمى و تند خيلى علت عاشورا،

. نشود نابود و

) 256(تتفكروا ثم فرداى و مثنى هللا تقوموا ان بواحده اعظكم انما قل

.)) بينديشيد سپس بپاخيزيد، خدا براى تنهايى و دو به دو كه دهم مى اندرز يك شما به فقط من: بگو((

 اين در ، تاريخ طول در داند مى خدا و.  شناختيم ، ماست ظرفيت كه جايى آن تا ، داريم قدرت كه جايى آن تا را تو ما!  عبداهللا ابا يا

 ؛ كه است نبوده نويسى اسم. اند شده منقلب هايى انسان چه اند، شنيده حرف هايى انسان چه. اند كرده توبه هايى انسان چه ها جلسه

 به سر رقم اين شد، مى آمارگيرى اگر ؟ است داده دست او به روحى انقالب چنين كجا در كسى چه ببينيم بفرماييد تاريخ طول در آقايان

 شد نمى سرشان چيزى كه هايى انسان ، ديديم مى ها اين از خيلى ، آمديم مى و بوديم جلسات اين در كه كودكى از ما. زد مى ها ميليون
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)  پدرم( ايشان. پروا بى خيلى بود شخصى تبريز در كه گفت مى پدرم. بيامرزد را شما گذشتگان خدا. بودند پروا بى چيز همه به نسبت و

 ها آن و بود عبور حال در}  حسينى عزاداران از{ اى دسته و بود ايستاده خيابان در روزى:  گفت مى.  بودم ديده را او من گفت مى

 بعد و كرد نگاه جور همين مرد اين و خواندند مى تركى به را نوحه گفت مى. كرد مى گريه هم مرد آن و خواندند مى اصغر على نوحه

 مثل تقريبا درست. شد) السالم عليه( حسين دراماتيك شعراى بهترين از يكى ، امروزى اصطالح به و گرفت اوج ، رفت ، رفت ، رفت

.  زنى سينه و خوانى نوحه دسته آن به نگاه يك با فقط.  آذرى تركى در هم اين ، فارسى در)  محتشم( او.  عليه اهللا رحمة كاشانى محتشم

 بود؟ چه آن بعد و قبل. شدند ساخته جلسات اين در كسانى چه. شدند انسان ، جلسات اين در كسانى چه كه اند ننوشته متاءسفانه

 وجود به تاريخ در بهارها پاييز، از بعد هميشه كه حكمتى آن بزرگ راز به ، خلقت بزرگ راز به دهيم مى سوگند را تو! پروردگارا! خدايا

. بفرما يد مؤ و موفق) السالم عليه( حسين شناخت در را ما ، است آمده

. مفرما محروم روحى انقالب از را ما! پروردگارا! خدايا

. كنند سپرى دار هدف و معنا با را خود زندگى كه اى آينده براى بده توفيق را ما چشمان نور و عزيز جوانان! خداوندا

. بفرما يد مؤ و موفق ، آينده در زندگى چنين به را جوانان اين ،)السالم عليه( حسين جوانان به دهيم مى سوگند را تو! خدايا

 العهد آخر اهللا جعله وال النهار و الليل بقى و بقيت ما ابدا اهللا سالم منى عليك بفنائك حلت التى االرواح على و اباعبداهللا يا عليك السالم

.  الحسين اصحاب على و الحسين اوالد على و الحسين بن على على و الحسين على السالم لزيارتكم منى

 )) آمين((

 

 حسينى قانون

 نبود طور اين و بود بسيار حوادث و قضايا شاهد خود، زندگانى در) السالم عليه( حسين امام شهيدان سرور كه شد عرض گذشته بحث در

 مالك كه ديد خود چشمان با او. خورد مى دل خون مرد اين كه بود ساليانى. ديد را يزيديان و يزيد و كرد باز چشم دفعه يك فقط كه

. انداختند خون و خاك به صفين در را پيغمبر اصحاب از بزرگ عارف آن ، قرنى اويس كه ديد چشمانش با. گرفتند پدرش از را اشتر

: فرمود و كرد نگاه يمن طرف به)  وآله عليه اهللا صلى( اكرم پيغمبر روزى

) 257( اليمن من الرحمن نفس الءشم انى

.))  كنم مى استشمام يمن طرف از رحمانى نفس من((

 از كه كهنسالى دوران آن در ياسر عماربن. شد شهيد) السالم عليه( اميرالمؤمنين ركاب در قرنى اويس. بود قرنى اويس بزرگوار، آن منظور

 امام. افتاد خون و خاك به هم او و آمد صفين هاى جنگ ميدان به ذاتى نشاط كمال با ، است معاف}  جنگ از{ ها مكتب همه نظر
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 ، كردم عرض را فهرستش اكنون كه مطالب اين. شد تبعيد ابوذر هدفى چه به و چگونه كه بود ديده ها اين از قبل) السالم عليه( حسين

. گذرد مى چه ، است ساز تاريخ هاى شخصيت كمال داراى كه انسان يك دل بر كه ايم فهميده كه شاءاهللا ان.  ايم خوانده ما همه قبال

 در:  ناجوانمردى چه با هم آن كنند، مى حذف روزگار صفحه از را ساز تاريخ هاى شخصيت اين يك به يك بيند مى وقتى كه انسانى

: بود فرموده پيغمبر بيفتد، طور آن عمار. برود دنيا از و بخورد سم جا آن بفرستند، زهر مصر به اشتر مالك مسير

 لبن من ضياح الدنيا من شربك آخر و الباقيه الفئه تقتلك عمار يا

.)) بود خواهد شير پياله يك دنيا، اين از ،)تو روزى( تو ، غذاى آخرين و كشت خواهند را تو ، ستمكارى گروه! عمار اى((

 مى نگاه سرش پشت به و گشت برمى وقتى. بود گريانده را) السالم عليه( طالب ابى بن على رفتنشان كه كسانى.  رفت ابوذر.  رفت عمار

.  رفت تيهان ابن.  رفت ذوالشهادتين ديد مى كرد،

 اهللا لقوا  -اهللا و  -قد!  الرنق يشربون و الغصص يسيغون اءحياء؟ اليوم يكونوا اءال  -بصفين هم و  -هم دماؤ سفكت الذين اخواننا ماضر

 ؟ الحق على مضوا و ، الطريق ركبوا الذين اخوانى اءين.  خوفهم بعد االءمن دار اءحلهم و ، اءجورهم فوفاهم

 الى وسهم برؤ واءبرد ، المنيه على تعاقدوا الذين اخوانهم من هم نظراؤ اءين و ؟ الشهادتين ذو اءين و ؟ التيهان ابن اءين و عمار؟ اءين

) 258!( الفجره

 را اندوه جانگزاى شرنگ و بخورند ها غصه تا نيستند زنده امروز كه نكردند ضرر شد، ريخته صفين در خونشان كه ما برادران آن((

 از پس را آنان و فرمود عنايت را آنان پاداش خداوند و شتافتند، خدا ديدار به خود، خون در آغشته عزيزان آن خدا، به سوگند. بياشامند

 و گرفتند پيش را كمال مستقيم راه كه من برادران آن رفتند كجا. داد جاى جاودانى امن سراى در ، وحشت و ترس دوران كردن سپرى

. گشتند حق كوى رهسپار

 بودند بسته مرگ تا وفادارى پيمان كه برادرانشان از آنان امثال رفتند كجا و ؟ است رفته كجا ذوالشهادتين ؟ تيهان ابن كو عمار؟ كجاست

)) شد؟ برده فاجر طاغوتيان و طاغوت نزد ارمغان به آنان سرهاى و

: فرمود و نمود طوالنى گريه و زد كريمش و شريف محاسن به را دستش سپس: گويد مى بكالى نوف

) 259( فاءقاموه  الفرض تدبروا و ، فاءحكموه القرآن تلوا الذين اخوانى على اءوه

. دادند انجام را ها آن و انديشيدند تكاليف در و ورزيدند استقامت آن به عمل در و كردند تالوت را قرآن كه برادرانم آن بر افسوس ، آه((

 او از و كردند پيدا اطمينان فرماندهشان به و كردند اجابت را آن شدند، جهاد به دعوت. ساختند نابود را بدعت و كردند احيا را سنت

 .))نمودند پيروى

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۱۸۴

: فرمود بربندد، چشم دون دنياى اين از كه اين از پيش روز سه ، يعنى. خورد ضربت جمعه و خواند را خطبه اين حضرت ، شنبه سه

 من الى االءوصياء اءدت ما اليكم اءديت ، اءممهم بها االءنبياء وعظ التى المواعظ لكم بثثت قد انى ، الناس اءيها:  السالم عليه قال ثم

) 260(تستوسقوا فلم بالزواجر وحدوتكم تستقيموا، فلم بسوطى اءدبتكم و ، بعدهم

 چه آن و كردم ابالغ شما براى بودند، نموده خود هاى امت به پيامبران كه را ها موعظه آن همه من ، مردم اى: فرمود حضرت آن سپس((

 ، نمودم تاءديب را شما ام تازيانه اين با و.  كردم ادا شما براى بودند، رسانده مردم به دنيا اين از انبيا رحلت از پس آنان جانشينان كه را

 انتظام و نظم شما ، بازداشتم انحرافات و معاصى از را شما ، دارنده باز عوامل و نصايح با من نورزيديد، دين راه در استقامت شما ولى

.)) نپذيرفتيد

 عزيز شما براى كه را چه آن شما ولى ، كردم مى تاءديب را شما تازيانه همين با.  گشتم بازارهايتان و ها كوچه در دست به عشق تازيانه

 سفره تا باشيد منتظر! بياورند جا را شما حال و بيايند و بياورند تا باشيد، داشته انتظار داريد؟ توقع من از غير پيشوايى آيا. نگرفتيد است

 كه فهميد نمى شما امروز. بيفتد راه ها خودكامگى و ها خودخواهى و شود عوض جريان تا باشيد منتظر. بيايند من از بعد معاويه نشينان

.  داشت نخواهد شما حال به سودى ديگر ، كه فهميد مى زمانى.  است كسى چه شما ميان در

 مى مباركش)  محاسن( ريش به را دستش كه حالى در: گويد مى بكالى نوف كه طور همان بعد. فرمود را مطالب اين و خواند را ها اين

.)) رفتند كه برادرانم آن بر ، آه... (( الذين اخوانى على اءوه:  گفت كرد، مى نگاه آسمان به رو و برد

. كنند كمك من به حقيقت و حق راه در كه بودند كرده تعهد جان پاى تا اينان ، آرى. داشتند مرگ تعهد ، من مقابل در ها اين

 را انسانيت و انسان بزرگان آن اسامى يك به يك.  ذوالشهادتين رفت كجا ؟ تيهان ابن كو عمار؟ كو ؟...عمار اءين:  صوته باعلى فنادى

 جامعه خود، براى آنان از يك هر كه حالى در اند، گرفته على دست از يك به يك را ها اين كه بود ديده خود چشمان با حسين. خواند

 عليه( حسين كه ببينيد بعد كنيد، نگاه تاريخ در مقدار يك ، غفارى ابوذر شنويم مى فقط ما ، قرنى اويس شنويد مى فقط شما. بود اى

. كرد مى را كار اين برسند، شهادت به خدا راه در آنان تمام بود بنا و داشت كمك ميليارد صد اگر. افتاد هيجان به قدر اين چرا ،)السالم

 راه و بود شهوات در غرق كه احمقى. كرد آشكارش) يزيد( اين البته. بود ها بحث اين از دارتر ريشه مساءله يزيد؟ كدام نبود اين قضيه

 و استبداد در ور غوطه احمق يك دست با بود، گرفته وزيدن اسالم بر كه را ويرانگرى پاييز آن خدا ، دانست نمى هم را آن كردن مخفى

. كرد آشكار شهوت

 را) السالم عليه( حسين امام قيام دوم ركن يا دوم عنصر ، حسين امام خود كمك با و الهى لطف با اكنون.  كرديم صحبت مورد اين در قبال

:  كنيم مى بررسى

.  حقيقت و حق و قوانين شدن پايمال -1

 ايجاد حسين دل در را التيامى قابل غير زخم ها، آن از يك هر رفتن كه بودند، حقيقت و حق حمايتگران كه بودند هايى شخصيت آنان

. بود كرده
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 و ، است نداده نشان را آن مثل قطعا تاريخ كه قيام اين دوم انگيزه يا دوم عنصر ، دوم ركن كه كنيم مطرح را بحث اين خواهيم مى حاال

 ؟ چيست بود، ايستاده حسين باز بود هم اين برابر صد اش تلخى و شكنجه اگر كنم مى گمان من

 ، جامعه مردم با معامله و ها انسان احترام نقض -2

 من و هستند اختيارى بى حيوانات ، مردم كه محاسبه اين و.  آنان هاى خواسته و نظر و راءى به ندادن ارزش و بردگان با معامله مانند

 ، حقيقت)). االمر فى شاورهم و(( ما، پيامبر اى:  كه شد مى تاءكيد كه صورتى در...  كنم مى و توانم مى ، بكنم بخواهد دلم كارى هر هم

 اميرالمؤمنين. كنيد مشورت آنان با كنيد، استفاده ها انسان از. اند داده قرار مردم هاى دل در را آن هاى شاخه كه است برومندى درخت

: فرمايد مى البالغه نهج در) السالم عليه(

 نفسى من اهللا يكفى اءن اال فعلى من ذلك آمن وال ء، اءخطى اءن بفوق نفسى فى لست فانى ، بعدل مشوره اءو ، بحق مقاله عن تكفوا فال

) 261( منى به اءملك هو ما

 كارى در و كنم خطا كه نيستم آن از باالتر من. نكنيد دارى خويشتن حق اجراى براى من با مشورت يا ، من به حق گفتار ارائه از هرگز((

.)) كند كفايتم ، است من به من از تر مالك كه خداوندى كه آن مگر ، باشم نمى امان در خطا ارتكاب از دهم مى انجام كه

)).  كن مشورت آنان با} ها{ كار در) ((262(االمر فى شاورهم و: بود اسالم منطق اين

)).  است مشورت به مربوط ، مسلمانان بين امر) ((263( بينهم شورى امرهم و دانند، همگان را چيز همه

 كه كند، شاد را او روح واقعا خدا( ، نجف در ما اساتيد مسلم استاد ، عليه اهللا رحمة نائينى محمدحسين ميرزا آقا مرحوم العظمى اهللا آيت

 مشورت خودش تابعين با و ها انسان با پيغمبر كه كند مى ذكر را بسيارى موارد ، المله تنزيه و االمه تنبيه در) بود روشن قدر چه موقع آن

 اصال را ها انسان ارزش و اعتبار.))  گويم مى من كه هرچه فقط!  دانم مى من فقط: ((بگويد)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر كه اين نه. كرد

. } نيست درست{ ، هدف هم من ، وسيله ها اين: بگويد و كند نگاه ديگر نحوى به ها انسان به انسان كه اين و قانون اولين ، گرفتن ناديده

 عين چرا؟ باشند، من وسيله كه ، كنيم مى نگاه ديگران به ما ، ديدگاه همين با گاهى). فرما حفظ درد اين ضرر از را ما مغز خودت! خدايا(

 كنى نمى حساب آيا ؟ باشى من معركه بيار آتش تو و تو معركه بيار آتش فقط من آيا. دارد هم او ، دارى خدا پيش تو كه ارزشى همان

:  كه

.  است آفريده نيز مرا آفريد، را تو كه خدايى همان -

. زند مى پر هم من سر روى زند، مى پر تو سر باالى بر كه زندگى اعالى هدف همان -

.  ايم شده آفريده خاك آن از نيز ما همه اند، شده آفريده عليهما اهللا سالم ما بزرگ مادر و پدر ، آن با كه خاكى ماده همان -

! تقوا با مگر ؟ دارى برترى چه من بر تو.  شريكيم انسانى سرمايه و استعداد در ما همه -

) 264( اتقيكم عنداهللا اكرمكم ان
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.))  شماست پرهيزكارترين خدا، نزد شما ارجمندترين((

 العرب كرمنا لقد و!  عرب كرمنا لقد و يا؛!  هاشم بنى كرمنا لقد و مجيد قرآن در!  دارى تو كه گونه همان ، دارم هم بنده را ذاتى كرامت -

: فرمايد مى قرآن.  نيست نژاد فالن كرمنا لقد و يا؛! 

) 265( آدم بنى كرمنا لقد و

.))  داشتيم گرامى را آدم فرزندان ما ، راستى به((

. مساويند جهت اين از همه لذا،.  است االرض فى اهللا خليفه عنوان به ، زمين روى در بزرگ موجود اين ، خلقت آغاز از

 همزادند؟ و قافله هم و همره همه نه     چيست ناسازى و مستى و عربده همه اين

 همزادند؟ و قافله هم و همره همه نه ؛ كه دانيد نمى آيا ، روزگاران يزيديانِ اى

 اين مثل كرديد، احيا را كسى اگر و ايد، كشته را ها انسان همه كه است اين مثل بكشيد، دليل بدون را انسان يك اگر كه نيست چنين آيا

 دارى برترى اگر اما كنند؟ مى حركت مشيت يك زير ها انسان همه كه شود نمى اين بر دليل اين ايد؟ كرده احيا را ها انسان همه كه است

.  تقواست برترى مبناى بر ،

. افراد و طبقات ميان ، تكاليف و حقوق در عدل و تساوى قانون نقض -3

 قانون ، قانون اگر.  بگذاريم احترام قانون به:  است اين آن و بگيريم ياد اى نكته ، خوانيم مى كه درسى اين از نفر، چند همين ما بياييد

 ، خوردم قسم. بودند گذاشته پا زير را قانون كه است قضيه همين ، حسين شدن كشته هاى انگيزه از يكى ، واهللا.  بگذاريم احترام ، است

 اما. شود بحث قانون مورد در بايد كه ، است بحثى يكى آن}  البته{.  است قانون خود در بحث اگر. بدهيد اهميت قانون مساءله به بياييد

 ، حسين خون به را شما. بگذاريد احترام}  قانون آن به{ ، حسين جان به را شما كرد، تلقى قانون عنوان به را حقيقتى يك ، جامعه وقتى

. نكنيد شوخى قدر آن ، قانون مقابل در و بگذاريد احترام بياييد

 بستر حكمت رخ از غبار كه     سقراط نخستين آموز حكمت

 فسرد و بفرسود و درخشيد خوش     تاريكى در كه بود مشعلى

 برد زندانش به خرافات كه     روزى حكيمان آزاد سرو

 پژمرد تواند دير مگر گل     ولى مرگ سفر بودش زود

 آشاميد؟ و گرفت اختيار به را شوكران سم بود چه حرفش} سقراط{ پس

 بشمرد مقدس و ديد محترم     را قانون جا همه بايد گفت
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 پدر. بود قوى خيلى افالطون شخصيت چون. بدهد نجات زندان از را) سقراط( پيرمرد اين توانست مى افالطون كه اند، نوشته تواريخ همه

 مى كه شخصيتى عنوان به بود، شده شناخته آتن در استاد يك عنوان به افالطون اما. بود ماما يك هم مادرش و ساز مجسمه يك سقراط

 يك مادر، طرف از يعنى.  الهى افالطون گفتند مى او به و بود، يونان گذار قانون ، سولون مادريش پدرِ چون. بزند هم بر را آتن توانست

 يك ؛ كه داد پاسخ) سقراط( او اما.  بدهم نجات توانم مى را تو من استاد، گفت بار چند افالطون.  داشت اى افتاده جا بسيار شخصيت

. خورد خواهم را زهر ، قانون اين احترام به من باشد، خطا چه اگر ، است داشته نگه زنده مرا قانون همين عمر

 مورد ما براى االن ، ايشان استدالل البته.  توانم نمى من گفت) سقراط. ( كنم مى صحبت ترها جوان با من مخصوصا شويد؟ مى متوجه آيا

 خواهد مى آكادميكى و كالسيكى بحث يك ، نه يا بود درست ايشان كار اين آيا حاال.  بگويم را قانون احترام خواهم مى اما.  است بحث

 به} سقراط{.  است مهم ، گذاشت قانون به احترام كه اين اما.  است ديگرى مساءله كه خواهد مى تاريخى تحليل نيز. باشد طلبتان كه

:  گفت افالطون

 بپيچانى من گردن به را ماديات و ماده اين كالف دوباره و برگردانى مرا خواهى مى آيا ، كنم مى حركت ابديت سوى به من كه بينى مى تو

.  ساخت انسان سقراط ولى ، آموخت ها نكته خيلى ما به ارسطو اند، نوشته ها غربى لذا، ، بروم و بكنم را حركتم بگذار ؟

 به احترام{ اين) السالم عليه( حسين دانشگاهى و آكادميك هاى كالس در امسال از ما كه دهند مى قول ما بزرگان و جوانان شاءاهللا ان

 ؟ چيست آن عظمت و چه يعنى قانون كه كنيم فكر بيشتر و بگيريم ياد را}  قانون

 قانون عظمت و خورده هم به قانون كه بود اين ، حسين شدن كشته هاى انگيزه از يكى كه بخوريد سوگند خدا عظمت به توانيد مى شما

. بود رفته بين از

 يا ، است داراى او چشم آيا كرد بررسى بايد. كند مى نقض را قانون اين شخصى و است قرمز چراغ مثال ، قانون به احترام با رابطه در

 اين است بهتر و است خراب مغز پس ، است سالم چشم اگر. دارد ايراد چشم پس ، است سالم مغز اگر ؟ است شده اختالل دچار مغزش

. كند مراجعه پزشك به زودتر شخص

: بخشيد مى كه شاءاهللا ان و كردم عرض كه بود مثالى ، قانون به احترام از منظورم

 را تو شويم فرو ها تلخى ز تا     را تو گويم مى تلخ حديث زان

 آن در ؟ بگيريم فرا توانيم مى هايى درس چه حسين از ببينيم خواهيم مى ما. كرد شوخى توان نمى درس با و است درس حسين حركت

 نژادپرستى هاى خواهم مى پاى زير افتاد مى و شكست مى ديگرى از پس يكى ، هم سر پشت قوانين. بود افتاده راه شكنى قانون ، زمان

 قرآن كه صورتى در.  برداشت را مرزها آمد اسالم.  برداشت را عجم و عرب آمد اسالم.  است مفيد عرب براى قدر چه مطلب اين ببينيد! 

:  گفت مى

) 266( الهوى تتبع ال و بالحق الناس بين فاحكم
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.)) را نفس)  خواهش( هواى مكن پيروى و ، حق به كن حكم پس((

. خورد نمى شكست حق زيرا ، است خويش دادن شكست ، حق دادن شكست} ظاهر به{ اين

 مى كمك ما به علمى مسائل در محال فرض يك( صبح فردا اگر كنيم فرض.  چيست شما همه جواب دانم مى و دارم شما از الى سؤ من

 پانصد مميز هفت رقم ،2*2 حاصل: گفتند و شدند بلند زمين روى نفوس نيم و ميليارد پنج كه رسيد خبر ،)نباشد پذير امكان اگرچه كند،

 خواهيد تصديق آيا.  است 2*2=4. گفتند حق خالف زيرا فرمودند؛ اشتباه نفر نيم و ميليارد پنج:  گفت خواهيم ما. شود مى سه و صفر

 ؟ نه يا نمود

 حاميان  -كردم عرض قبال شايد كه گونه همان  -افتند مى زحمت به حقيقت حاميان. خورد نمى شكست كه حقيقت. بگويند بگذاريد

 خودش مركز به و شود مى رها آن از روح شكند، مى را قفس آن شمشير. كنند مى تقديم را بدنشان قفس كالبد و افتاده زحمت به حقيقت

 قدرت. كند مى غلبه حق بر ، قدرت: گويند مى!  بياوريم بيرون بشر مغز از را سوءتفاهم اين تا نشد ممكن. رود نمى بين از حق. رود مى

! ؟ است پيروز حق بر ،

 رمانتيك كتاب يك در اگر.  بينيم مى هم شناسى جامعه هاى فلسفه در و سياسى هاى فلسفه در ، سياسى هاى كتاب در را نظرات اين

 مى شناسى جامعه هاى فلسفه در و سياسى هاى فلسفه در را اين چرا شما اما. شود نمى متاءثر آدم ، ببينيم ادبى كتاب يك در يا ببينيم

. گردد مى قدرت  براساس هستى ، اينك هم.  است بزرگ حقيقتى و حق يك قدرت خود زيرا نكنيد، ايستادگى ، حق مقابل در نويسيد؟

 حق ترين بزرگ از يكى يعنى.  اوست دست قدرت و است قادر خداوند.  است قادر كه است اين خدا، ذاتى صفات ترين بزرگ از يكى

 بسته منتها،.  است حق خودش ، قدرت.  است داده قرار حق مقابل در را قدرت كه كيست دست آن.  است قدرت كه اوست اختيار در ها،

 باشد؟ كسى چه اختيار در كه است اين به

 و است جريان در قدرت ، كنيم مى تاريخى بحث يا ، دينى بحث ، علمى بحث و نشينيم مى آن روشنايى در اكنون ما كه الكتريسيته همين

 غلط باطل. ستيزد نمى باطل با حق عزيز، جوانان. ندارد تن به تن جنگ باطل با حق ، وقت هيچ كه بدانيد را اين. شود مى مصرف انرژى

.  است پوچ باطل زيرا ندارد، امكان اصال. بايستد حق مقابل در كه كند مى

) 267( الباطل زهق و الحق جاء

.)) شد ناچيز باطل و آمد حق((

.  است آن درون در ، باطل تناقض و بطالن.  است حقيقت و حق ، قدرت معناى.  است باطل هميشه باطل

 هاست اين با فيزيكى قدرت گاهى. بندند مى صف باطل حمايتگران مقابل در تاريخ طول در حق حمايتگران:  است اين هست كه چه آن

 بگويند مردم كه آوردند شبهه نحوى به اما.  است 2*2=4 ولى كنند، مى خالى جا ظاهر در حق حمايتگران آن و هستند باطل با كه

 قدرت كه كس هر و ايستاد باطل مقابل در حق كه نيست اين. ايستد نمى) 2*2=7( آن مقابل در هرگز 2*2=4 ولى شود، مى 2*2=7

. شد پيروز ، داشت
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 دانش گويند مى كند، مطرح را مطلب اين آموزى دانش اگر. شوند مى چنين حمايتگران نشود، سوءتفاهم كه باشيد داشته نظر در را اين

 ؛ محترم آقاى اى گفت بايد كه كردند مطرح را مسائل اين اشخاصى.  است آموز

 ناشى كه دارند، نظر در را مساءله اين ، ايشان امثال و نيچه بايستد؟ حق مقابل در تواند مى قدرت چگونه ، متفكرم من گوييد مى كه شما

 ارتباط در حقيقت با انسان و شوند مى تسليم انسان مقابل در هم حقايق باشد، نور درون در اگر.  نيست درونى نور.  است فهم عدم از

. گيرد مى قرار

 پا زير هم قانون اين يعنى بود؛ شده نقض افراد، و طبقات ميان ، تكاليف و حقوق در عدل و تساوى قانون: }شد گفته كه طور همان پس{

 امتيازات و بودند زمان آن جباران و زمان آن طاغوت سود به فقط و فقط كه كسانى. بودند آمده كار سر ها خويش و قوم. بود رفته

 كه ديد مباركش چشم با) السالم عليه( على بن حسين. بود نمانده چيزى ديگر اسالم از. دادند مى) ها خويش و قوم( ها آن به را زندگى

. شود مى پايمال اصول خود كه ديد مى هم حاال و رفتند)  على ياران( آنان

) 268( بالعدل تحكموا ان الناس بين حكمتم اذا و

.)) كنيد حكم عدالت به كنيد، مى حكم مردم بين اگر((

 يعنى عرش. شود مى متزلزل هستى زيربناى يعنى. لرزد مى خدا عرش نكند، حكم عدالت به ، حاكم وقتى كه دارد روايات از بعضى در

:  است بزرگان از يك كدام گفته دانم نمى عبارت اين.  نيست كه شوخى ، است عدالت).  ببريم كار به امروزى اصطالح به اگر( زيربنا

 گوييم مى دارد، خود زير را عظمت كرسِى حقيقتى چه او، صفات از بعد ، خداوندى عالى صفات در بگوييم كه شود بنا اگر ، عدالت اى((

.))  دادگرى و داد اى تويى

. شد مى پايمال داشت هم عدالت ، عدل و اند زده هم به نيز را عدالت و دادگرى كه ديد) السالم عليه( حسين امام

. كنيد بحث و بفرماييد مطرح خواهيد مى. بگذارد هوس و هوا اگر ، است بشريت به متعلق ها درس اين

.  هاست شده تخدير از بهتر باشيد، داشته سروكار بيدارها با شما اگر. بشود بيدار بشر بگذاريد و بدهيد قرار درس را اين

 تسليم شما به هوشيار انسان يك وجدان تا باشيد، داشته كار سرو بيدار هاى انسان با و شوند بيدار ها انسان بگذاريد! دنيا گردانندگان اى

 عظمتى چه شما خود ببينيد سپس كنيد، آقايى اند رسيده كمال حد به كه هايى انسان بر شما. كنيد حكومت ها انسان بر شما و شود

.  داشت خواهيد

.  اسالمى جامعه امور مديريت در استقامت و شايستگى نقض. 4

 خدايا،. برسند ارزش به كارها و باشند حقيقى هاى ارزش. نشود مصنوعى ها ارزش و دريابد را خود ارزش ، جامعه در انسان هر كه اين

 كننده حمايت. باشند داشته رضايت فقط كه اين نه كنند، پيدا را خودشان كار حقيقى ارزش و بيايند ها انسان كه وقتى است عظمتى چه
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 باخبر كارش قيمت از كارگر شايد. باشد داشته رضايت كارگر مثال كه است رسيده جا اين به ،}كار  ارزش و قانون{ از مكاتب ترين

:  چيست كار ارزش اسالم در كنيد مالحظه حاال.  چه يعنى كارش فهمد نمى و دارد اضطرار شايد اصال.  نيست

) 269( اشيائهم الناس تبخسوا ال و

.)) نيندازيد ارزش از ،}كاال و كار از اعم{ را مردم اشياء((

 ذكر سوره سه در) مذكور آيه( نكته اين. نيندازيد ارزش از را ها اين كنيد، زندگى اسالم مكتب در و اسالم ايده به خواهيد مى شما اگر

.  است عجيب واقعا كه ، است شده

 را اسالمى جامعه امور مديريت شايستگى و{ بودند دانشمند واقعا كه هايى انسان دانش)  اميه آل حكومت( زمان آن در ، چنين هم

 ها ارزش وقتى كه است معلوم. آمدند مى كار سر ها جاهل ،) اميه آل زمان ، معاويه پسر زمان( زمان آن در. بود شده ارزش بى ،}داشتند

. بيند نمى صالح روى ديگر جامعه خورد، هم به

 عالى خيلى مضمونش كه معتبر هم خيلى و معروف خيلى هست روايتى. دارد ارزش يكى آن و ندارد ارزش كار اين براى آقا اين مثال

 مستندم الهى رسول به من كه گويد مى روايت خود.  شدم صادر معصوم از من گويد مى خودش كه گوييم مى روايتى فقه در گاهى.  است

: فرمايد مى. 

 رها را كارش بايد بدهد، انجام را كار آن تواند مى او از بهتر كسى داند مى كه حالى در ، گرفت عهده به را كارى اى جامعه در كه كسى((

.)) بسپارد داند مى بهتر كه آن به و كند

 مى بهتر و بدهد انجام تواند مى بهتر را كار اين شخص آن شنيدم من و نيست من كار كار، اين بگويد كه كسى دارد عظمت قدر چه واقعا

 از ديگرى و علمى نظر از يكى.  است فرموده تقسيم را امتيازات ، آدم نسل بقاى براى متعال خداوند دانند؟ همگان را چيز همه آيا. فهمد

.  نيست درست ادعا اين!  باشم جمع اين مدير خواهم مى كه گويم مى و نيستم بلد مديريت من:  مثال عنوان به.  است قوى مديريت نظر

 رنگرزى خم در كالغ.  شده عليين طاووس منم ؛ كه شود نمى هم تقليد با.  نيست من كار هنر و نيستم هنرمند من كه بفرماييد فرض يا

 طاووس!  رنگرزى با هم آن ، ملكوت عالم طاووس بلكه دنيا، طاووس نه هم آن.  شده عليين طاووس منم:  گفت و آمد، بيرون و رفت

:   متنبى قول به. زيادند خيلى ها

 يستطيع من الى جاوزه و     فدعه امرا تستطع لم اذا

.)) دارد را آن توانايى كه بگذار كسى عهده به و كن رها را آن ، ندارى را كار توانايى كه وقتى((

. بدهيد فيزيك درس شما: بگويند من به كه است اين مثل. خورد مى صدمه جامعه به زيرا نباشيد، آن دار عهده نيستيد، بلد را كارى وقتى

 جلوى همان از و شديد، 747 جت هواپيماى سوار و كنيد مسافرت خواستيد وقتى اگر كه گفت مى  -شوخى به البته  -دوستان از يكى

 كنيد؟ مى چه لحظه آن در ، است نشسته خلبان جاى به عليه اهللا رحمة انصارى شيخ كه ديديد و باشد باز در اگر شديد، مى رد كه كابين
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 خيلى و است معصوم از بعد رده در انصارى مرتضى شيخ واقعا.  نيست 747 هواپيماى خلبان انصارى شيخ ، است محال فرض البته

 اما ، بوسيم مى هم را او پاهاى و ها دست ما ، بله. كردند تغذى او سفره از ايشان از بعد مجتهدين تمام بگوييم انصافا بايد. دارد عظمت

 چون. پريد پايين 747 هواپيماى از معطلى بدون بايد اما ، كنيم مى چشممان توتياى را ايشان پاى كفش خاك اصال.  پايين پريم مى زود

. افتد مى كار از موتور ناخواسته خداى دفعه يك

.  آن اقتصادى توزيع در عدالت نقض -5

 خود كار همه اين ، آيات همه اين كه اين با بودند، فعال ها چين قاب دور بادمجان و بود شده شروع ها بازى خويش و قوم بود مدتى

. شود مى توزيع چگونه كه داد مى نشان ، المال بيت در پيغمبر

 تا كرد وادار را حسين كه رسيد كجا به و بود چه اسالم جريان كه كنيد مى احساس را اش نمونه شما جا اين از ، كنم مى عرض روايتى

. بياورد وجود به تاريخ در را نظيرى بى حادثه چنين

 يا:  گفت و بود جا آن نفر يك. فرستاد بود، مستحق كه كسى براى خرما) 270( وسق يك) السالم عليه( اميرالمؤمنين روز يك

 شخص آن اوال.) ببينيد را منطق و كنيد دقت. (بود نخواسته شما از او اوال فرستاديد، شخص آن براى شما كه را خرما اين!  اميرالمؤمنين

 چه به و ايستاده كسى چه مقابل در انسان اين كنيد تصور اوال. دارد هم ثانيا! دهد مى درس طالب ابى بن على به. بود نخواسته شما از

 مقدار{ اين ثانيا؛:  گفت بعد! بفرما رها هايمان نادانى از را ما خدايا،!  كنى نمى كه كارها چه!  نادانى اى ، جهل اى. دهد مى ياد شخصيتى

. كرد مى كفايت او براى هم اين از كمتر و است زياد خيلى} خرما

: فرمود) السالم عليه( اميرالمؤمنين

) 271( تبخل انت و اءنا اءعطى.  ضربك المؤمنين فى كثراهللا ال

)) ؟ ورزى مى بخل تو ، دهم مى من. نكند زياد ها مسلمان ميان در را تو امثال خدا((

 و او خود حق بلكه ، دهم نمى من. نكند زياد را تو امثال خدا اهللا شاء ان... و دبانه مؤ چنين)).  شاءاهللا ان بميرى(( ؛ كه است اين معنايش

.  است المال بيت از

 فرهنگ در ، مطلق طور به اسالم شناسى جامعه در ، اسالمى اقتصاد و اسالمى فلسفه در كه ها آن آيا كنيد وقت. دارد نكته يك جا اين

.  جاست اين ها مالك آن از يكى ؟ است ويترين يك و دكور يك هم اين يا ؟ نه يا فهمند مى كنند، مى اظهارنظر عام معناى به اسالم

 معناى ؟)) ورزى مى بخل تو دهم مى من. نكند زياد اسالمى جامعه در را تو امثال خدا. (( ضربك منين المؤ فى كثراهللا ال: فرمود حضرت

 از پيش حاكم. برآيد)  خواست در( ال سؤ مقام در كسى نگذارد حاكم كه است اين ، حقيقى اسالمى توزيع معناى ، جامعه زندگى اداره

 ال سؤ درصدد انسان يك تا كند صبر حاكم اگر و: ((كنيد دقت را بعدى جمله حاال. كند اداره را او بايد برآيد، ال سؤ مقام در كسى كه اين

 وظيفه صورت اين در كند، تضمين را او معاش مثال كرد، ال سؤ او كه اين از بعد حاكم و  -كند ال سؤ و كند باز دست اصطالح به  -برآيد

 صورت اين در گويد مى).  اميرالمؤمنين يا عليك اهللا صلوات ، اباالحسن يا عليك اهللا صلوات)). ( است اى معامله بلكه ، است نشده انجام
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 روى مانند كه است انسانى آبروى ديگر، طرفى و ، معاش مقدارى طرفش يك كه است اى معامله بدهد، خواهد مى چيزى حاكم كه وقتى

 بدهد پول من به كه بشود؟ تسليم من به چرا. نهد خاك بر خدا مقابل در فقط را خود روى كه است ماءمور ، مردمم اين حاكم كه من خود

 خبر چه كه كنيد مالحظه شما جا اين از.  است گونه اين توزيع در اقتصاد مساءله.  ببرم را كرمنا لقد و آبروى من و برسد مقام آن به تا

 شكست زمان آن در كه هم اين.  چيست اسالم در جامعه اقتصادى مديريت ببينيد.  مجمل اين از بخوان مفصل حديث خود تو بعد،.  است

. بود شده ويران و شده شكسته ديگرى از پس يكى ، مكتب باعظمت كاخ هاى ستون ، حقيقت در نكند؟ قيام حسين باز آيا. بود خورده

 فرض.  است مستقيم و محسوس گاهى ، جوامع در ها فرهنگ انتقال اين.  كنم مى عرض جدى را اين.  كاخ كنم عرض خواهم مى

 هم)  هايشان انصاف با( ها آن خود كه شد، منتقل غرب به فرهنگى ، مسلمانان از يا. شود مى منتقل رم به فرهنگى ، يونان از كه بفرماييد

 طور اين يعنى. شود مى منتقل ناملموس و نامحسوس هم گاهى.  هجرى پنج و چهار و سه قرن در ، علمى فرهنگ مخصوصا. معترفند

 يك. خزد مى ناملموس طور به فرهنگ نخير،.  است باريدن حال در فرهنگى كه ببينند وقت يك و بنشينند كشور يك مردم كه نيست

. كند نمى پيدا مانعى ديگر و شود مى آشكار و علنى سپس شد، اشباع خزيدن طرف آن از او كه وقتى.  داريم خزيدن اصطالح

 كجا از كه نبود محسوس ، نسيم اين.  است كرده حركت كشورها تمام در ناملموس ، عدالت فرهنگ و حسين ورزى عدالت داستان اين

 جلوى در ؟ چه يعنى عدالت كه بود تفسيرى بهترين ، عدالت براى حسين شهادت بگويند كه ندارند تحقيق قدر اين هم مردم. وزد مى

 بيان.  بقضائك رضا! خدايا:  گفت هم او. كرد شهيد را بچه و آمد تيرى ناگهان كه بوسيد، مى و بود گرفته آغوش در را خود فرزند ، خيمه

 چه يعنى كه كنيد تحليل را مورد همين شما.  است شده عادى امرى ما مغز در لذا،.  ايم شنيده بارها ما را حادثه و شده تكرار ، حادثه اين

 با جاها بعضى منتها ، است گذاشته اثر ها فرهنگ تمام در ناملموس خزيدن اين دارد؟ عاشق حسين مثل طور اين كه چيست عدالت اين ؟

.  واسطه

. انتقاد حق و خيرخواهى نقض. 6

 ها رقابت. باشد مطرح))  من(( فقط كه اين نه و ، كشنده تضاد نه باشند، سازنده هميشه ها رقابت كه است مهمى بسيار حق يك اين

.  غرض بدون و مرض بدون ولى ، است بهتر برويم))  ب(( راه از باشد))  ب(( اگر ، است چنين جريان اين كه اين بيان. باشد بايد هميشه

: گويد مى شريفه آيه وقتى كه بگويد يزيديان و يزيد اين به توانست نمى هم كسى. بود خورده شكست هم) انتقاد حق و خواهى خير( اين

 عام قتل را مدينه و كنى حمله مدينه به خواهى مى فردا كه تو: بگويد و كند بحث نفر يك كه دهى نمى حق چرا تو االمر، فى وشاورهم

 بايست مى را اين البته.  است آورده وجود به يزيد را حادثه سه. كرد حمله يزيد و ؟ است دين كجاى اين ، نيست درستى كار اين ، كنى

 و هوى مشغول او واال كرد، را كار اين)  معاويه( پدرش.  نكنيم مبالغه اوالدمان درباره تا باشيم مواظب بايد شاءاهللا ان. پرسيد پدرش از

 در يا بود؟ مسجد در آيا بود؟ كجا در يزيد هنگام آن در. مرد پدرت كه گفتند يزيد به شد، هالك و مرد}  معاويه{ وقتى. بود هوسش

) السالم عليه( حسين امام كه صورتى در.  است كرده تهيه را زمامدارى اين تو براى پدرت مخصوصا گفتند كرد؟ مى تدريس دانشگاه

 ؟ نيست  بس آيا: فرمود}  معاويه به{ مجلس در روز همان

 ابن وقتى حتى. بودند انصار و مهاجرين از بسيارى و عباس ابن بگيرد، بيعت پسرش براى تا كرد جمع مدينه در را آنان معاويه وقتى

 عباس ابن به.  است بوده كسى چه حسين بفهميد جا اين در. بگويد بگذار و باش ساكت فرمود حسين امام كند، صحبت خواست عباس
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 حرف و بنشين گفت. كرد ساكت را عباس ابن كه بود چه حسين شخصيت و محبوبيت كه كنيد احساس جا اين از.  باش ساكت:  گفت

 يزيد آيا ؟ بسازى روشن ما بر خواستى مى را تاريك مطلب يك آيا: (( گفت و برخاست حسين وقت آن. بزند را حرفش بگذار ، نزن

 اين مثل ، كنى صحبت خواهى مى چيزى درباره تو. نشناسد را يزيد تو پسر كه كيست ؟ است نكرده روشن را خودش شخصيت خودش

 ديگر ، شده پر تو مشك.  است بس.  است كرده معرفى جامعه در را خودش ،)يزيد( او ؟ چيست كه فهمى مى و دانى مى تو فقط كه

 ادعا خودش كه كس آن)).  است پيش در تو وليت مسؤ روز ، روى مى وليت مسؤ سراغ به و ابديت به رو و توست زندگى آخر روزهاى

. بود كارش هم اين ، هستم وحى كاتب من و ، هستم مؤمنين از ادعايى بر من كه كرد مى

 كافى ها اين از يك هر  -كنيد مى مالحظه كه طور همان و  -بود) السالم عليه( حسين امام قيام علل دوم جزء يا ركن ، مساءله شش اين

 خيلى.  است كليات ها اين.  داشت وجود ، كردم عرض كه مورد شش هر ، كه اين به رسد چه. باشد داشته حسين مثل قربانى يك كه بود

. ها آن مجموع به رسد چه كند، قيام حسين كه بود كافى ها آن تك تك و ها آن مجموع كه بود مطرح ديگر مسائل

 با وقتى ما از يك هر. شود مى انجام و كنيم اراده فقط شاءاهللا ان دانيد، مى شما خود ، الحمدهللا ؟ كنم عرض چه شما به قانون درباره من

 زير از دارد، قدرت اگر انسان كه نيست درست اين.  كنيم عمل قانون به بايد ما:  بگوييم ، نشستيم هم دور مان خانواده يا ، اطرافيانمان

 سر بر كه اين نه ، برويم راه كه اند داده ما دست به را عصا. كند استفاده خويش سقوط براى قدرت اين از} نهايتا{ و شود رد قانون

 تواند مى شكل هزاران به  -ديگر هاى قدرت چه و علمى قدرت چه  -كند استفاده خواهد مى كه قدرت آن از انسان.  بزنيم خودمان

 تو نوبت!  بايستى بايد نگويند او به مثال و ببرد در ميدان از را خودش كه اين براى كند استفاده خودش موقعيت از كسى اگر. كند استفاده

 با تضاد. دارد انسان خود با تضاد ، است قانون ضد و وقيح}  قانون از فرار{ اين كند؟ فرار قانون از بايد آيا...  كنى چنين بايد ، نيست

.  است زشت اصال.  است انسان خود با تضاد و قانون

. بفرما برخوردار ، است داده ما به حسين كه اى سازنده هاى درس از را ما! پروردگارا! خدايا

. فرابگيرند را هايى درس حسين از كه بفرما عنايت را نورانيت آن ما، جوانان به! پروردگارا! خدايا

. نشوند كثافات به آلوده كه بدار موفق را آنان و ، بخش تداوم را ما جوانان فطرت پاكيزگى و صفا! خدايا

. بفرما يد مؤ و موفق الهى مسير اين در اند، گرفته عهده به را ما نوباوگان تربيت ما، جامعه در كه آنان! پروردگارا

. مفرما محسوب شكن قانون اشخاص از را ما! پروردگارا! خداوندا

. بفرما پذيرش قابل ما بر را قانون احترام! خدايا. دهد مى قطعا و خواهيم مى تحفه حسينت از ما! خداوندا! پروردگارا

. بفرمايد عنايت ما بر را گرايى قانون و قانون عظمت درك ، بخواه خدا از!  اباعبداهللا يا

 هايى شب چنين در پيش ها قرن از و كردند آماده ما براى را ها شب اين كه را ما گذشتگان و مادران ، پدران! خداوندا! پروردگارا

. بفرما رحمت غريق فراگرفتند، چيزهايى و نشستند

 )) آمين((
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 حسينى هاى جاذبه

 مساءله اين برسد، جايى به جلسه همين در بحث اين شايد و كنيم مطرح توانيم مى جلسه اين در خداوندى عنايات با شاءاهللا ان كه بحثى

 بسيار شعراى از يكى.  بكشيم باال را خودمان مقدار يك توانيم مى فكرى رشد با ها، گريه و ها خنده ها، اندوه و ها شادى در ما كه است

.  ماست بحث مورد آن بيت يك فقط كه دارد،) السالم عليه( حسين امام درباره بيتى چند ، كوفى اعثم نام به عرب فضل با و ذوق خوش

:  كه)  السالم عليه( حسين امام به خطابش

 باكيه الجلك عينى لكنما مثوبه الجل ال عينى تبكيك الزاكيه البتول يابن المرتضى الولى يابن المصطفى النبى يابن

.)  گريم مى تو براى ، كنم مى ناله تو براى( كند مى گريه چشمم ، مرتضى على پسر اى پيامبر، پسر اى((

).  توست خود متوجه روحم.  دارم كار خودت با. ( آورم دست به ثوابى كه اين براى نه و پاداش براى نه اما

.))  توست خود براى فقط گريه

 از ترس نه ، پاداش نه ، الم و لذت نه بدهد، قرار خود جاذبيت در را او ، حقيقت خود كه دهد مى نشان را انسان يك روحى رشد اين

 خداشناسى معناى كه فهميم مى ، برويم باال كمى اگر كه ، است انسانى رشد باعظمت بسيار هاى قله از يا ، اعلى قله همان اين.  مجازات

 بهشت طمع به نه ، كنم مى عبادت را تو من: (( گفت مى طالب ابى بن على كه طور همان!  خودت براى فقط گويم مى اكبر اهللا.  چه يعنى

 بكشد، ربوبى جاذبه به را ها انسان تواند نمى حسين آيا)).  پرستم مى و بينم مى عبادت شايسته را تو بلكه ، جهنم از ترس براى نه ،

 ، سخنوران كه اين. ايد ديده عاشوراها ، عمرتان ساليان در شما ؟ نه يا است درست ؟ است كرده جلب خودش به را ها انسان چون

 اما. دارد ثواب خيلى حسين بر گريه كه داريم بسيار روايت و.  است درست دارد، ثواب قدر اين حسين بر اشك بگويند مربيان ، معلمان

 به يا بهشت به بوديد؟ شده متوجه كجا به بوديد، شده متوجه و منقلب كه وقتى عاشورا چند در عمر، ساليان اين در:  پرسم مى شما از من

 اين جهت به. بود رسيده خودش اوج اعالى درجه به حسين با ارتباط حال در واقعا شما روح ، حسين خود به گفتيد اگر ؟ حسين خود

 شما به مثال كه باشيد داشته انتظارى و توقع شما كه اين بدون بود، خدا اعظم ولى} حسين{. بود يافته تكامل انسان يك با شما ارتباط كه

 صحيح هم اخروى كارهاى براى دعا ، است درست و خوب هم دنيوى كارهاى براى دعا. كرديد مى دعا بعدا البته. بدهند چنان دنيايى

 داشتن براى اى گريه چنين.  احساس ترين عميق به مستند ، روح اعماق از هم آن ، گريه. كرد گريه خانه براى شود نمى اما ، است

 گريه!  بده قاليچه من به را آن پاداش خدايا ،)السالم عليه( حسين براى كردم گريه من: بگويد كسى كه شود نمى اين. آيد نمى بر قاليچه

 مى دعا خوب دعا موقع در چه اگر.  است بوده ها اين همه از تر مقدس ، است آمده بر حسين براى آدميان دل اعماق از كه سوزانى هاى

.  كنيم مى دعا دنيوى كارهاى گشايش براى و كنيم مى دعا را ها مريض كه است هم درست.  كرديم مى دعا را هايمان مريض يا ، كرديم

 كارهاى براى شد، تمام كه نماز ، بركاته و اهللا رحمة و عليكم السالم گفتيد وقتى كه اين مثل درست كنيد، دقت اما ، است صحيح ها اين

 شما بانكى ثروت به صفر يك كه نيست بانكى صفر ،)272( المستقيم الصراط اهدنا اما كنيد مى دعا مشكالت شدن برطرف براى و دنيايى

 ؛ كه اين با ، است اين از غير آن متن. شود اضافه
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) 273( نستعين اياك و نعبد اياك

.))  جوييم مى يارى تو از تنها و پرستيم مى را تو تنها} بارالها{((

 بگويند او به اگر)).  كنيم مى عبادت را تو فقط: ((كند نمى رها را آن ؛ است نهفته مفهومى چه ، اياك)) كاف(( اين در بداند آدم اوالد اگر

 كار درست مغزش اگر ؛)) هستيم روبرو تو با ما: (( بگويى) خدا( او به توانى مى كه فهميدى تو كه دهيم مى پاداش تو به اين براى فقط

. نعبد اياك گويم مى چندبار روزى تند تند. بردارد دست نعبد اياك از و بدهند او به را ها كهكشان تمام كه كند نمى قبول كند،

 نشست جايش بر و خورد گاوش شير     ببست آخور در گاو روستايى

 كنجكاو آن شب جست مى را گاو     گاو سوى آخور به شد روستايى

 زير گاه و پشت گاه پهلو گاه     شير اعضاى بر ماليد مى دست

) 274( شدى دلخون و بدريدى اش زهره     بدى افزون روشنى ار گفت شير

 با داند نمى چون! زند مى من سر و يال به دست! زند مى من پهلوى به دست و كند مى بازى من با گستاخانه طور چه}  گفت مى شير{

 ؛ است طرف كسى چه

) 275(اطوارا خلقكم قد و وقارا هللا ترجون ال لكم ما

 كرده خلق مرحله به مرحله را شما ، كه آن حال ،)آوريد نمى جاى به( داريد خدابيم شكوه از كه است شده چه را شما)  آدم اوالد اى(((

.))  است

 به رسا صداى يك با را شما ها زيبايى كه اين با هستيد، رو روبه دنيا اين در نظم شكوه با كه اين با هستيد، رو روبه هستى با كه اين با

 كنيد؟ مى كار چه اما خوانند، مى زيبايان زيباترين طرف

 مى آدم را آن طعم يعنى برويد، نعبد اياك قله باالترين به توانيد مى واقعا حسين درس اين از  -كردم عرض كه طور همان  -حال هر به

.  مثوبه الجل ال عينى تبكيك.  كنم مى گريه تو براى فقط!  حسين. بچشد تواند

.  گريم مى ، على پسر ، فاطمه پسر اى. (( باكيه الجلك عينى لكنما ، مثوبه الجل ال عينى تبكيك! اند نگفته كه را حقايقى چه ما شعراى

.  بينم مى طور اين را تو من بگيرند، دستم از مرا حيات تمام اگر)).  خودت براى فقط اما ، ريزم مى اشك. كند مى گريه تو براى چشمم

 رسد مى هم جا اين به بشر.  كنم جارى رخسارم به را ها اشك ترين مقدس تو، عظمت و جمال دريافت با فقط كه بينم مى شايسته من

)).  پرستم مى را تو فقط و دارم را تو فقط(( نعبد اياك گويد مى برود، باال و بگيرد را اين اگر.  كنم مى گريه دارم تو براى فقط بگويد كه

.  كنم مى گريه تو براى من بگوييد توانيد مى و كرديد، مالحظه را حسين خداپرست روح و حسين خدا، از تر پايين مرحله در چون
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 فقط ، است رفته و آمده عاشوراها ، متمادى ساليان آن در كه عمرتان طول در شما كه دارم يقين و ، كردم استشهاد خودتان وجدان به من

. ايد كرده گريه حسين خود براى

 خواهند عوض و پاداش البته دهند؟ مى جزايى چه قيامت روز حاال. كرديد گريه ، است شده مطرح شما براى حسين كه زمانى هر اصال

 دور خدا سوى به راه قدر اين خدا، بندگان.  حقيقى توحيد شود مى بياييد، باال كمى اگر. نداشتيد نظر در را پاداش اين شما ولى داد،

 بنشينيم سال هاى سال بايد ما گفتيد مى. بود شما با حق صورت آن در نداشتيد، را استعدادش گونه هيچ اگر.  است نزديك خيلى ، نيست

 فقط ، پرستيم مى را تو فقط خدايا(( يعنى نعبد، اياك كه بفهميم سپس.  بشويم آشنا توحيد فرهنگ با تا بخوانيم ادبيات و عرفان و فلسفه ،

)).  هستيم رو روبه تو با

 گوييم مى كه اين مثل. نعبد اياك ؛ گفت توان مى ، بلى. داد تعليم ما به را اين) السالم عليه( حسين.  است) السالم عليه( حسين درس اين

.  كنم مى گريه تو خود براى فقط ، حسين اى.  ابكى اياك

 خود جاذبه در تواند مى هنوز بشر. شود مى نشاط و اميد باعث كه بينيم مى ها انسان از زيبايى بسيار قيافه جا اين در:  كنم عرض بايد

 و است نياورده در خود ناآگاه هاى دندانه شكل به را او ماشين هنوز.  است نكرده اش بيچاره قدر اين هنوز ماشين. بگيرد قرار حقيقت

 مى دل ته از را حسين ، بينيم مى كه طور آن ما.  است واقعيت اين. گويد مى دل ته از را حسين بشر،. كند مى درك را عظمت واقعا

: بپرسيد اگر جا همان. گويد

 يعنى گوييد؟ مى چه كه اين يعنى كند، مى نگاه تعجب با شما به قطعا كنيد؟ مى گريه او براى چرا ، حسين گويى مى كه اين خواهر، يا آقا

 يعنى گريه اين كه داد خواهم توضيح البته. كرد گريه حسين بر بايد كه هست من دل اعماق در موضوع اين ، باشم ناخودآگاه هم ولو ، من

.  چه

 برد؟ كجا به و كشيد را ما كه گرفت فرا حسين از شود مى اين از باالتر درسى آيا كه بفرماييد دقت

.  اعبداهللا ابا يا الفداء لك العالمين ارواح و ارواحنا.  اباعبداهللا يا عليك اهللا سالم

. هستند اهللا باب ، ابواب ها اين. برود باال)  حسين داستان( اين از انسان كه است تصور قابل خيلى چون

 مى تحويل باال به و كشد مى خودشان طرف به را ما ها، اين ذات در حقيقت جاذبه بلكه ، نيست فيزيكى در منظور. هستند خدا بارگاه در

 اوج اين در واقعا كه بخواهد خدا از ، خواهيم مى حسينى هاى شب اين در) السالم عليه( حسين امام پاك روح از و اميدواريم. دهد

.  است جدى و مطرح خيلى}  مساءله اين{. بفرمايد يارى را ما خودش ، گرفتن

 تبكيك ، الزاكيه البتول يابن المرتضى الولى يابن المصطفى النبى يابن.  كنم مى معنا را اشك بحث سپس ، كنم عرض را بيت آن دوباره

 تو جاذبيت در دانم نمى.  باكيه الجلك عينى لكنما.  پاداش و ثواب براى نه ولى كند، مى گريه تو براى چشمم.  مثوبه الجل ال عينى

 حقوق شدن پايمال براى است اشكى آيا ؟ است اندوه اشك و شوق اشك آيا. داند نمى هم را معنايش.  گريم مى تو براى كه چيست

 ؟ هاست انسان
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.  ريخت اشك او براى بايد و است حسين اين داند مى ، هست هرچه ولى. داند نمى

 ؟ الجاريه موء باالد منى تبطل     وال بدم كربال منكم تبطل

 كماهيه العراق اذا النفاق تركوا     ظنهم و العراق الى الحسين ورد

 نفاق ها اين كرد مى گمان و شد عراق وارد حسين نشود؟ سرازير سرزمين آن به من اشك ولى شود، رنگين شما خون با كربال ريگزار((

.)) بود كه بود همان عراق} اما{ اند، كرده رها را

. باشد دقت مورد شاءاهللا ان ، دوم بحث اين حاال. دارد طوالنى و مفصل بحث ، شاعرانه مطلب اين البته

 درصد، نود ، گفت بتوان شايد غالبا شود؟ مى شروع كجا از تحريك ؟ چيست ما انگيزه ؟ كنيم مى گريه چه براى ما ؟ چيست گريه اين

 ؟ چه يعنى شود، مى)  ناراحت و كدر( گرفته درونش واقعا انسان وقتى.  است اندوه به مستند و اندوه

 شهوت در شام در نفر يك كه اين براى فقط. باشند داشته دليلى ترين كوچك كه اين بدون شوند، جمع}  حسين مقابل در{ نفر هزار چهل

. نداد قرار توجه مورد هم را)  معاويه( پدرش توصيه حتى.  است ور غوطه

 حرف بشنو! نشو كر ، ران شهوت اى. شد خواهى كور و نشو كور! باز هوس اى.  باش نداشته كارى حسين با} :بود گفته يزيد به معاويه{

.  شنود نمى و بيند نمى) يزيد( ، حال اين با.  است جريان در)  حسين( مرد اين هاى رگ در طالب ابى بن على خون. مرا

) 276( برنخاست شد فرو شهوت در هركه     سخاست ها لذت و ها شهوت ترك

 هاى آرمان و دنيا لذات به عالقه و عشق)). كند مى كر را گوش و كور را چشم ، چيزى داشتن دوست(( ، يصم و يمعى ء الشى حب

 در مردم ترين محبوب)  حسين( مرد اين: ((بود گفته هم)  معاويه( صفتش ماكياولى پدر واال. كند مى كر را گوش و كور را چشم ، دنيوى

. بشنود آدم كه گذارد مى شهوت مگر. ببيند آدم گذارد مى شهوت مگر)).  است مردم نزد

 بايد كنيد، رها را غرايز اگر: گويند مى هم كاوان روان حتى و ما همه:  گويم مى جدى ديگر بار و كردم اشاره قبال من! عزيز جوانان اى

 را مختلف نظرات صريحا من. كند كار محدود تا بزنيد، زنجير غرايز به و كنيد كار كنيد، رها را شخصيت يا. بزنيد زنجير شخصيتتان به

 هنگام در ، صورت اين غير در. شود اعمال اش قانونى صورت به يا و مهار كه اين مگر كوبد، مى را حقيقت اصالت ، شهوت كه ام ديده

. زند مى موج انسان درون در عجيبى پشيمانى ها، پديده اين ارتكاب

 به كه است حركت مستعد و گويا ، ارگ يك ما درون در گاهى ولى.  بدى از نه و شويم متاءثر نيكى از نه كه هست آن امكان ما براى((

) 277.))(دارد برمى طغيان به سر نيستى و بيهودگى ضد بر كه است روحى هولناك تناقض جا اين. دارد اى نغمه و آيد مى در هيجان

 توفان و كند حركت موج اگر كه شوند مى تخدير ها بعضى منتها. دارند قبول همه را ها مصيت مقابل در زدن موج كه است چيزى اين

 اصال يعنى. ديد نه و شنيد نه) يزيد( اين. باشيد هشيار كه است حركت مستعد و گويا ، ارگ يك مثل.  نيست آن جلودار كسى شود،
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. باشد داشته ميدان خودش كار براى بتواند بيچاره شخصيت تا كرد رها قانونى طور به بايد را غريزه.  است اين غريزه رهايى خاصيت

 ؟ چيست) السالم عليه( حسين امام براى گريه از ما انگيزه ، حال

 البته كه است بزرگ آن مظلوميت احساس خاطر به كنند، مى گريه) السالم عليه( حسين امام براى كه آنان درصد نود شايد  -اول انگيزه

 مى و مظلوميم مدافع ، ريزيم مى كه هايى اشك اين با ، حقيقت در.  است مهم خيلى ابعاد از يكى گفت توان مى و ، هست هم طور همين

 طرفدارى مظلوم از بايد بداند كه ملتى ندارند، نابودى و مرگ ديگر ملتى چنين ، حالتان به خوشا.  كنيم حمايت و دفاع مظلوم از خواهيم

 عليه( حسن امام به زد، را او اهللا لعنه))  ملجم ابن(( كه آن از پس) السالم عليه( طالب ابى بن على ،)السالم عليه( حسين امام پدر. كند

: فرمود وصيت چنين) السالم عليه( حسين امام و) السالم

) 278(عونا وللمظلوم خصما، للظالم كونا و... 

.)) باشيد مظلومان يار و كمك و ظالم دشمن هميشه((

 عالى بسيار و مقدس خيلى شود، مى ريخته مظلوم براى هم اشك اين و كنيم مى يارى را مظلوم ما گوييد مى شما كه مقدار همين به حاال

. كند قبول شما همه از را مظلوم از يارى اين خداوند.  است

 به كه است اين ، است گان رشديافته درون در كمى هم آن كه ، گفت توان مى ها گريه اين براى و احساسات اين براى  -دوم انگيزه

 دليلى ترين كوچك كه اين بدون كردند، تباه) را حق حمايتگران يعنى( را حق و عدالت)  يزيديان( آنان كه رسد، مى عجيب نظرشان

 بشر بدبختى از نمادى ، حقيقت در ها اين! ديدند پست قدر چه را آزادى! ديدند كوچك ها اين طور چه را عدالت و حق خدايا،. بياورند

 فكر كمى بنشينيد تا دهم مى مهلت گفت حتى. كرد صحبت چندبار فاجعه وقوع از قبل هم)  حسين امام( مرد اين ؟ چه يعنى آخر،.  است

 نمى.  كنم فرار خواهم نمى شما چنگال از االن كه من.  هستم من: فرمود عاشورا روز حتى.  كنم نمى فرار شما دست از هم من. كنيد

 نشود، شهيد هم جا اين على بن حسين اگر هستيد؟ طرف كسى چه با شما كه كنيد فكر ولى ، بكنم ستون آن به ستون اين از خواهم

 اين در اگر امروز.  هستم انسان نفر يك هم من و هستيد طرف ها ارزش با شما ولى. برود} دنيا اين از{ بايد ديگر روز چند ، باالخره

.  آن روى هم ديگر سال هشت و دارم سال 57. شود چنين كه رسد مى فرا روزى باالخره نكرد، وداع كالبدم و جان كربال، سوزان ميدان

 را تاريخ دادند، مى امان اشتر مالك به مردم و طالب ابى بن على اگر:  گفت دانشجو آقايان از يكى كه بود حسينى هاى شب اين از شبى

 برچيند؟ را معاويه داستان كه نكرد رهايش اميرالمؤمنين چرا. كرد مى عوض

 آدم اوالد و بوديد شما باز اما شد، مى برقرار الهى خالفت ، پيروزى از بعد و دادند مى امان مالك به مردم و طالب ابى بن على كنيد فرض

 ابوذر كه نيست مجبور كسى باالخره. فرمود مى برقرار را عادالنه حكومت هم ديگر صباح چند سيدالشهداء حضرت يا.  اختيارش و بود

 پيروز) السالم عليه( حسين امام يا شد، مى پيروز اشتر مالك مثال اگر كه كنيم مى خيال ما. سازد نمى جبر با غفارى ابوذر. باشد غفارى

 كمال چون. او اختيار و انسان باز اما. شد مى بيشتر حجت اتمام هم ديگر روز چند. شد مى حجت اتمام بشر بر!  نه شد؟ مى چه شد، مى

 در اهتزاز به بيشتر روز چند را عدالت پرچم) السالم عليه( طالب ابى بن على و شد مى پيروز هم اشتر مالك يا. شود نمى اختيار بدون

. باشد خودش فكر به بايد او.  اش سودجويى حالت و است انسان باز.  غرايزتان و هستيد شما باز اما آورد، مى
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 چند ابراهيم حضرت زمان از.  است رفته را راه اين) السالم عليه( ابراهيم حضرت كه بينيم مى و كنيم مى باز را قرآن ما ، خوب بسيار

)). بود راستگو بسيار پيامبرى او) ((279(نبيا صديقا كان ؛ حال اين با گذرد؟ مى سال هزار

 از چنين ابراهيم تو پدر! آييد در آزمايش از و باشيد آماده. شويد مى آزمايش ، آدم اوالد اى.  است برآمده آزمايش عهده از ابراهيم

 بود؟ دنيا اين در سال چند ابراهيم مگر. دارد اشكال چه باشد، هم پيش سال هزار سه. آمد در آزمايش

 مى نگاه بهت و شگفتى حال يك با كه است اين آن و.  است رشديافتگان آن از و ، مقدس بسيار واقعا كه هستند هايى اشك ، هرحال به

)) زند مى تو(( مردم اصطالح به ، انسان يعنى. آورد مى گريه ، شگفتى و بهت آن. كند

 پشيمانى را يزيديان كه هم بعد كردند؟ مى فكر چگونه بود، حقيقت و حق تاپا سر كه مردى مقابل در اند؟ داشته اى قيافه چه ها اين كه

 واقعا. كردند سياه رو را بشر تاريخ روز، دو براى كه بود شده مات چنان ها آن براى عدالت رنگ روز، آن در شود مى معلوم.  گرفت فرا

 مربوط ها اين كه تفاوت اين با. كند مى شركت ها انسان اشك در و شود مى ثر مؤ ها بعضى در گفت توان مى كه است مسائلى از هم اين

. دارند سروكار انسانى واالى هاى ارزش و انسانى هاى عظمت و اصول با مقدارى كه است كسانى به

 را تو سپاس خدايا، كه نهايى شوق اشك ، است نشاط اشك ، حقيقت در.  است شوق اشك  -است استثنايى خيلى كه  -ديگر بعضى در

 ميدان به پروا ترين كوچك بدون. شدند آماده هايى قربانى چنين ، اسالم از دفاع براى و ، انسانى هاى ارزش از دفاع براى كه گزاريم مى

 باال از كه افرادى دست با باالخره ، تاريخ نابخرد نابكاران و تبهكاران كه اين.  ريزم مى راه اين در را خونم من ، است گفته و آمده

 خودت خدايا،.  سلطانك عظم الخالق جل. آيد مى بيرون اشك صورت به كه دارد درونى هيجان يك خورند، مى زمين به اند شده ساخته

 فرد يك عنوان به) السالم عليه( حسين  -كه دارند عقيده هم تاريخ گران تحليل از بعضى و  -گفت توان مى لذا،.  كنى كار چه دانى مى

 همه حقيقت در ، است كرده قيام عظمت اين به فردى نابكار، طاغوت آن مقابل در كه اين شنيدن از اسالمى جوامع. نكرد قيام روز آن

 وضع به دل ته از ها، انسان ولى. بود زده گول را ها آن اميه آل رنگارنگ هاى سفره كه كسانى مگر بودند، پذيرفته روز آن هاى انسان

. دانستند انسانيت كل نماينده را حسين كه اين مثل. دادند رضايت حسين

 نشاط. دارند را على بن حسين ، اول رديف در كه باشند خوشحال  -باشد نابكاران با دنيا اكثريت هم اگر  -ها انسان كه دارد نشاط اين

 هستيم گروهى آن در ما هستيد؟ كسى چه گروه در ، داريم گمشده گوييد مى دنيا اين در كه كسانى اى. هستيد گروه اين در شما اگر دارد

 حجت اتمام براى بعد به اين از  -فرمود مى استشهاد مواردى در البته  -هستم فاطمه پسر من نگفت حتى كه بود حسين ، اولش رديف كه

. نكرد اعتراض  كس هيچ اما كند، اعتراض دارد، اعتراض كسى اگر و حقم مبناى بر من:  كه بود اين مطلب ولى ، گفت

:  كه فرمود و ايستاد حسين بكند؟ اعتراضى چه. كند اعتراض كه باشد داشته لجاجت قدر اين بشر خدايا،

 هم من.)) بكنيد خواهيد مى من درباره حكمى هر سپس كنيد، فكر جمعى دسته مقدار يك و بينديشيد(( ،... فى اقضوا ثم امركم فاجمعوا

. بينديشيد آخر اما ، ام ايستاده جا اين
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 اى ريشه و استخوان خود مابقى     اى انديشه همان تو برادر اى

 گلخنى) 280( هيمه تو ، خارى بود ور     گلشنى ، گل ات انديشه بود گر

 باشى بلبل قرار، بى بلبل ور     باشى گل گذرد گل تو دل در گر

) 281( باشى كل كنى پيشه كل انديشه     چند روزى اگر است كل حق و جزئى تو

. كند مى فكر بعدا آدم.  است انديشه خدا نعمت ترين بزرگ. كنيد دقت خيلى كنيد؟ مى عجله قدر اين چرا. دارد را عظمت اين انديشه

 به يا.  كنم نمى علت اين به: بگو چرا، از پيش شد؟ طور اين چرا كه افتيم مى فكر در بعدا ، دهيم مى انجام را كار كه ببينيد را ما خامِى

.  است فرموده اصرار بسيار تعقل و تفكر درباره نيز شريفه آيات.  كنم مى اقدام خير كار اين به ، علت اين

 خواهند مى ها آن. كنند مى شوخى شاءاهللا ان ،)) است تعبد فقط و ندارند ارتباط خيلى انديشه و تفكر با ، اديان: ((گويند مى كه هايى آن

 در من هم بعدا بينديشيد،: ((گويد مى ها آن به كلمه يك حسين جا اين.  است انديشه و تفكر پا تا سر آيات! باشند خوشحال ها بچه كمى

 قرار لعنت رگبار زير را شما دنيا، تمام دفعه يك بعدها كه بينديشيد، فقط ولى ، كنم فرار شما دست از خواهم نمى من.  هستم شما اختيار

:  گفت كه نبود گاندى مهاتما مگر)). ندهد

) 282( .((- حسين يعنى( گرفت  پيش شيعيان سوم امام كه ايم گرفته پيش را راهى فقط.  كنيم نمى كارى ما((

 ما البته. بود رسمى تعطيل هند، كشور در عاشورا روز زمانى تا و ، است برده هم را حسين اسم. داد حركت را نفر ميليون پانصد گاندى

 تعطيل ، گاندى كالم همين به فقط كه عاشورا ايام با بود مصادف ، كرديم شركت نو دهلى در سينا ابن هزاره المللى بين سمينار در كه وقتى

. بود عمومى

 كارى هر آدم اوالد كه نيست طور اين.  نيست انديشه امكان لحظه هر انسان براى.)) بينديشيد كمى كنيد، فكر كمى(( امركم فاجمعوا ، آرى

 بگذاريم كه نباشد گونه اين يعنى ، كنيم فكر آماده را مغز كارهايمان در اما. باشد داشته منطقى انديشه و بنشيند لحظه هر در كند، مى كه

 اين بايست نمى واال.  برويم پيش فكر با و انديشه با ، داريم قدرت كه جا آن تا ، كنيم آماده را خودمان كه وقتى. بسازد را ما حوادث

 روز سه ها اين به كه باشد، درست تاريخى نظر از مساءله اين اگر مخصوصا. ببندد نقش بشرى تاريخ در آورى خجلت و سياه نقطه چنين

!  انسانى علوم نظران صاحب اى ؟ چيست عمل اين معناى واقعا.  هشتم روز از گويند مى هم ها بعضى. ندادند آب) بعد به هفتم روز از(

 خواهد مى اى قيافه چه جا آن در و بدهد؟ نشان خواهد مى را اى قيافه چه جا اين در بشر كنيد؟ بحث چيز چه درباره خواهيد مى شما

 تاريك هوا:  گفت عاشورا شب در) السالم عليه( حسين امام ؟ برويم كنيم رها را تو ما گويى مى آيا ، اباعبداهللا يا گويد مى كه بدهد نشان

. برويد ، است شده

. برود و بگيرد را خودش بيت اهل و مرا بيت اهل از يكى دست كسى هر

:  گفت ها اين از يكى. كنيد دقت} زير عبارات در{ كنم مى خواهش من
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.  كنيم رها را تو توانيم نمى كه ايم ديده شكوهى ها چشم اين پشت ما نبود، مرگ اصال و داشت ابديت زندگانى اگر حتى ، اباعبداهللا يا((

.))  بينيم مى را حقيقت و حق داريم ما ؟ برويم كجا

 ميليارد و سال هزار او براى ، است ارتباط در حقيقت با كه كسى. گذاشتند قدم زمان فراسوى به و شدند سوار دنيا و زمان بر آنان واقعا

. بودند رسيده حال اين به ديدار يك با)  حسين ياران( ها اين كه ، است الم و لذت و شب و روز مافوق ، حقيقت.  نيست مطرح عمر سال

 كه احساساتى و ها گريه ، هرحال به. دارد را ها سرمايه و استعدادها اين بشر كه ، بگوييم بايد ما ؟ كنيم بحث ها اين درباره ما نبايد آيا

 استاد پطروشفسكى مثل شود، مى مشاهده ها خارجى قلم در حتى.  است جريان در آيد، مى وجود به بزرگ بسيار حادثه اين در

 با اصال شايد كه اين با ها اين امثال). كشاورز كريم آقاى ترجمه( دارد كتابى اسالم تاريخ و ايران و حسين امام درباره كه لنينگراد دانشگاه

 كه اين با گيرند، مى قرار عجيبى عظمت مقابل در يعنى. لرزد مى دستشان كه است معلوم رسند، مى حسين به وقتى ندارند، سروكار دين

 چه حسين درون در كه دانند مى صريح را اين ولى هستند، ها حرف اين از دور خيلى اصال. ندارند قبول را}  حسين{ مذهب اصال شايد

 كار اگرچه ، است گريه حال در اكنون ، قلم اين كه كند مى احساس آدمى ، حقيقت در. گريد مى آنان قلم نيز هنگام آن در ، هست چيزى

. دهد مى انجام را خودش قلمى

 به دهيم مى سوگند را تو! خداوندا! پروردگارا. مفرما محروم پاك احساسات اين از عمر، لحظات آخرين تا را ما! پروردگارا! خداوندا

. بفرما برخوردار هم و برسان نتيجه به هم ، عالى بسيار احساسات اين از را ما ، عظمتت

 هيچ كه بفرما موفق را ما! خدايا.  بده قرار مظلومان مدافعين از را ما هميشه! خداوندا.  بده قرار حسين مسير در را ما جوانان! خداوندا

 ربوبى بارگاه راهى مسير، اين از و راه اين از و كنيم گريه حسين برخود بفرما عنايت! پروردگارا! خداوندا.  نكنيم كمك ظالم به اى لحظه

 را يار ولى ، شويم آب و كنيم نگاهى و كشيم سرى يار رخ زيارت براى وار حباب و بگوييم نستعين اياك و نعبد اياك گاه آن ، شويم تو

.  ببينيم

 آخرالعهد اهللا جعله وال والنهار الليل بقى و بقيت ما ابدا اهللا سالم منى عليك بفنائك حلت التى االرواح على و اباعبداهللا يا عليك السالم

.  الحسين اصحاب على و اوالدالحسين على و الحسين بن على على و الحسين على السالم.  لزيارتكم منى

 )) آمين((
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 حسينى سعادت

 باعظمت در و عمرشان لحظات ترين حساس در) السالم عليه( حسين امام حضرت بقا، دار شهيد اين كه است سعادت درباره ما بحث

:  است سعادت كلمه از پر همه ما، مذهبى اخالقى مسائل نيز و ما ادبى فرهنگ مخصوصا ما، فرهنگ. اند شده متذكر تاريخ حادثه ترين

 امام فرمايش توضيح براى خواهيم مى)). بود محروم سعادت از شخص آن)). ((بود سعادتمند شخص اين)). (( است اين سعادت راه((

.  فرابگيريم حسين عالى مدرسه از خواهيم مى اهللا شاء ان كه ماست چهارم درس اين.  چه يعنى سعادت كه بفهميم ،)السالم عليه( حسين

 و گذراندن خوش يعنى سعادت كنند مى خيال و گيرند، مى نظر در را مبتذل و پايين مفهوم يك سعادت كلمه از ، مردم اتفاق به قريب اكثر

 يك كه وقتى يعنى.  است اكثريت ذهن در متاءسفانه ، مفهوم اين كه است عجيب!  خنديدن دنيا به و خوردن غوطه آسايش و رفاه در

 را خوشبخت كلمه و.  است سعادتمند  شخص اين ، بلى: گويد مى بكند، خوب توصيف خواهد مى ديگر انسان يك درباره معمولى انسان

 خوشبختى يعنى سعادت: گويند مى مردم بيشتر.  بريم مى كار به است عربى كلمه يك كه سعادت معناى توضيح در ، است فارسى كه هم

.  بودن انسان مراد به دنيا يعنى مختصر، خيلى طور به خوشبختى! 

 نياورده كه ها ناگوارى و ها آسيب چه ها انسان ما سر به ، كلمات در آموزى بد ، ايم گذاشته سر پشت ما كه تاريخى در دانيد مى شما

 مراد اسب بتوانيم و بچرخد دلمان مراد به دنيا كه بودن خوشبخت آن يعنى سعادت آيا! ؟ بودن خوش و خنديدن يعنى سعادت آيا!  است

 بماند محروم ها خوشى از و نرسد  لذايذش به كه كسى اگر ، مقابل در ؟ درآوريم جوالن به زندگى آشوب پر ميدان اين در سال ساليان را

 آن آيا پس. گيرد مى قرار سعادت مقابل در شقاوت ،} حال اين در{ ؟ است ور غوطه شقاوت در شخص اين گيرد، كناره ها خوشى از يا

 ؟ است بيچاره و بينوا)  شقى( شخص

.  است زده ما به خسارت خيلى ، داده قرار بدبخت و خوشبخت دسته دو در را بشر كه بندى تقسيم اين

 خواسته مبناى بر كه بشرى يا. خواهد مى خود زندگى مراد به كه چه آن هر به رسيدن يعنى انسان خوشبختى كه شود مى اين اش خالصه

 ، بدبخت رسد، نمى هايش خواسته به زندگانى در كه كسى اما ، است سعادتمند رسد، مى او به هم ها خواسته آن و كند مى زندگى هايش

 از اگرچه باشد؟ تو با حقيقت يا بدهيم تو به را صورى زيبايى كه كنيم مى مخير را تو مثال. خواهد نمى كه اين يا ، بينواست و بيچاره

 روزگاران نظران صاحب از بعضى حتى متاءسفانه كه ، است زيبايى در سعادت گفت خواهند غالبا قطعا.  بمانى محروم ، محسوس زيبايى

 بندى تقسيم اين. گذاشتند سعادت را آن نام و كردند زيبايى فداى را حقيقت آنان. اند آورده وجود به ما براى را گرفتارى اين نيز كهن

.  نيست صحيح

 اصول آموزگاران آموزگار اين ، معلمان معلم اين ،)السالم عليه( حسين كه ببينيم خواهيم مى فقط ، آموزنده درس اين در ما شاءاهللا ان

 ؟ اجتماعى محبوبيت داشتن يعنى سعادت آيا زياد؟ ثروت داشتن يعنى سعادت آيا.  است كرده معنا چگونه را سعادت ها، ارزش و بشريت

 زانو به زمين برابر در بشر كه است اى نقطه آخرين كه ؟ رسيدن شهرت به و طلبى شهرت يا ، جامعه در شدن مطرح يعنى سعادت آيا

 است اين سعادت آيا ؟ است سعادت بفرماييد خواهيد مى را اين آيا. كند پيدا شهرتى جامعه در كه باشد اين هدفش كه بشرى آيد، درمى

 ؟ است  محسوس زيبايى ، سعادت آيا كنيد؟ نهى و امر بتوانيد بيشتر كه
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 ها اين از  -كرد خواهيم تعريف چه چنان  -داد روى حقيقى سعادت وقتى اگرچه ، نيست سعادت تعريف مزبور، موارد از كدام هيچ

 وسيله يك ثروت و زيبايى وقت آن آورد، روى سعادت آن ربانى توفيق با و اهللا اذن به كه وقتى. نمود استفاده توان مى} مذكور موارد{

 آن.  است شده او بدبختى وسيله بشر، آموزش عدم جهت به كه ثروتى همان. شود مى عبادت سجاده ، ثروت اصال. شود مى عالى بسيار

. شود مى سجود و ركوع او براى آورد، مى روى او به كه مقام

 بنهد، بالش به سر گرسنه شكم با شب يا بياورد، دست به را دنيا تمام ثروت اگر صاحبش كه سعادتى آن چيست ؟ چيست سعادت اما

 وجود به انسان درون در وقتى كه چيست}  مطلق{ آن كلى طور به ؟ مطلق اين چيست ؟ چيست سعادت اين خود. نكند فرقى برايش

: فهمد مى آدم صورت آن در و گيرد مى قرار باطنى سيرت خدمت در ظاهرى زيبايى بيايد،

 بيار زيبا سيرت برادر اى     نيست هيچ ظاهر زيباى صورت

 در كه روز آن نهد، گردن زيبايى به و نشود ايجاد درونش در سعادت اگر و ، نيست بيش اى وسيله ثروت و زيبايى آن كه فهمد مى انسان

. شد خواهد تار و تيره او براى زندگى ، شده نمايان  ريشش در يا است شده پيدا سرش روى كه بيند مى را سفيد موى اولين آيينه جلوى

 وجود به مطلق آن درونش در چون شود، سفيد سرش موهاى تمام روز يك در اگر آورد، دست به را سعادت آن وقتى كه صورتى در

. بود خواهد جوان هميشه و كرد نخواهد تفاوتى هيچ مشكى موى با سرى يا سفيد موى با سرى او براى ، است آمده

 گويد مى بدن ، ايم ديده را هايش نمونه ما كه. باشد ساله بيست آدم يك مثل روح اما.  بيايم توانم نمى ديگر من: بگويد بدن است ممكن

 ولى ، شوم مى ميخكوب كم كم من. كند مى سنگينى)  بدن( من وجود بر ساليان گذشت!  كجاييم ما كجايى تو ، بيايم توانم نمى من ديگر

 دنيا به. بود ها ساله بيست خنده مثل اش خنده اما ، داشت سال هشتاد كه را كسى ام ديده من.  است)  روح( تو نشاط و طراوت اول

 هم شايد كه مورد يك ؛ مثال عنوان به.  ام ديده را ها اين از نمونه چند من.  است آمده دنيا به تازه كه كسى مانند كرد، مى نگاه صاف

 جلساتى بار يك هفته دو يا بار، يك اى هفته ما ، رفت دنيا از انقالب از بعد سال سه دو كه) 283(عرفا بزرگان از يكى باشيد، شنيده

 بود ايشان عمر آخر روزهاى. شد بيمارستان راهى و گرفت شديدى بيمارى ايشان. آوردند مى تشريف جلسات آن به هم ايشان و داشتيم

 تلفن.  نداشتم تلفنى تماس ايشان با ديگر كه بود، زياد قدر چه كار دانم نمى. بود شده دير ديگر ولى ، ببينم را ايشان نشدم موفق من و

 اگر آقا گفتم.  برداشت را تلفن گوشى پسرش. بگذارد سر پشت را دنيا اين خواست مى ديگر.  شوم جويا را ايشان احوال كه كردم

 دقيقا و كردم پرسى احوال ايشان با من. داد ايشان به را تلفن گوشى.  بله:  گفت.  بپرسم را حالشان خواهم مى من ، است مساعد حالشان

 سؤ اما ، رفت مى داشت روز آن فرداى)) را؟ مزاج يا فرماييد مى را حال: (( گفت ؟ است طور چه شما حال آقا:  گفتم كه دارم خاطر به

 هم آن بشود، دنيا وارد خواهد مى تازه كه بود اين مثل درست ؟ است شده پير شخصى چنين آيا. بود ساله هجده افراد ال سؤ مثل الش

 فرماييد مى را حال: (( گفت سرعت به است شاهد خدا نخير،. بيايد زور به بعدى نفس و بكشد نفس يك كه اين نه.  سرعت به هم خيلى

 يا ام ساله پانزده دانم نمى را حال اما ، هستم اش سرازيرى آخر در و است شده تمام مزاج:  گفت. بفرماييد را دو هر گفتم ؟))را مزاج يا

.  است نرفته بين از خنده اين حال تا كه بسته نقش من درون در اى خنده! ؟ ساله شانزده

.  است شده تمام مزاج ولى ، روم مى بانشاط خيلى
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 ديگر و شده تمام مزاج كه حالى در ، است نشده قطع لبانم از خنده: گويد مى شخص اين درون كه چيست اين گفت بشر به توان نمى آيا

.  كردم عرض نمونه عنوان به فقط را مورد اين ؟ هستم رفتن حال در

 به كند، مى زندگى كامياب يا كامكار كه كس آن و ، ناكام يا كند زندگى كامور كامكار، ، كامياب دنيا در كه نيست اين بشر حقيقى تقسيم

 بخوريم شام شب ما دارى تومان پنج آيا گويد مى  رفيقش به حتى و گذراند مى را زندگى ها سختى با كه كسى آن و سعادتمند بگوييم او

 كپلر گويند مى. بود تهى دنيا مال از) 284(كپلر دست: بود شخصى چنين جديد، هياءت كاشف ترين بزرگ و.  بدبخت بگوييم او به ،

 دوران در را علم هاى گام ترين بزرگ از يكى مرد اين) 285(؟ بخوريم شام شب ما داريد اندكى پول آيا:  گفت مى رفقايش به گاهى

 تو شكر.  گويم مى سپاس را تو خداوندا،: (( گفت و كرد بلند را خود هاى دست كرد، كشف را هياءت اين وقتى او.  است برداشته گذشته

.  خواندم بزرگ جهان اين در را تو آيات از بعضى و دادى توفيقم كه گذارم مى را

). 286))( ببرم كار به تو بندگان خدمت در ، خواندم كه را چه آن تا بفرما عنايت ديگرى توفيق

 رسانده جا اين به را علم روزگار از نكاتى كه كسى سخن.  است اين حرفش است كار متن در كه كسى ، دانشگاهيان اى ، جوانان اى

 علم پدر كه كسى ، اوست دست در علم كه كسى ؟ مناسبت چه به.  كن واژگونش گويى مى و اى ايستاده كنار تو.  است اين ، است

 فرماييد؟ مى را مطلب اين كجا از! دارد مبارزه دين با علم گويد مى ، است ايستاده كنار كه شخصى اما! خداوندا: گويد مى ، است امروزى

 ؟ كسى چه مقابل در

 با لحظه هر آنان زندگى بلكه هستند، مبارزه حال در هم با دين و علم فقط نه اند، نكرده پيدا رشد كه مغزهايى و كوچك مغزهاى در

 صد و ده دو، ، يك اش نمونه.  هاست نمونه اين شاهد تاريخ طول ، آرى. ندارند را آنان هضم قدرت آنان زيرا دارد، تضاد ديگر لحظه

 حقيقت حاال ولى! بگوييد تازه مطلب يك بياييد ؟ كنيم كار چه پس پرسند مى شوند، مطرح خواهند مى كه هايى آن ولى.  نيست مورد

 ؟ چيست

 شاءاهللا ان  -دهد مى مزه هم قدر چه و  -كرد بلند نيايش حال با را هايش دست جديد، هياءت كشف از بعد كپلر:  كنم مى عرض دوباره

 پشت حقايق فهميدن با و دارد لذايذى چه ببينيد. كند عنايت كشف نعمت اين از عزيز، دانشجويان اى ، دانش كاروانيان اى شما به خداوند

 و رود مى كنار هم))  من(( بلكه ، معلومات بند از فقط نه حتى آزاد شويد، مى آزاد و صاف كه وقتى. ديد خواهيد را خدا قدر چه ، پرده

.  نيست صحيح ، بدبخت يا خوشبخت دسته دو به آدم اوالد تقسيم. شود مى حل مجهول و آيد مى پيش نورانيتى يك كه بينيد مى ناگهان

 سعادت مقدمه است اين.  تاريكان گروه از شدن خارج و روشنان گروه در گرفتن قرار.  تاريكان و روشنان:  است اين حقيقى تقسيم

 و شرايط يا باشد، نشده هم تخدير و باشد هشيار كه كنيد پيدا نفر يك بگيريد، نظر در كه موقعى هر در تاريخ تمام در شما واال ، حقيقى

 بيست بگويد بلكه ، هفته يك بگويد كه اين نه.  بودم شاد ساعت 24 من بگويد و باشد معتدل نيز او پسيكولوژيك و فيزيولوژيك عوامل

 گذرد، مى چه دنيا در دانستم مى كه اين با يعنى ، بودم خوشبخت آن من.  داشتم گوييد مى شما كه را خوشبختى آن من ، ساعت چهار و

 زنند، مى پا و دست ، جهل فشان خون چنگال در اى عده ديدم كه اين با.  خنديدم باز اما سوزند، مى فقر در اى عده دانستم مى كه اين با

 اين در بياييد پس.  است محال بگويد؟ چنين كه كنيد پيدا را نفر يك توانيد مى آيا.  ديدم خود مراد به را دنيا و بودم خوشحال من
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 نظر در مطلب سه  -دو ، است سعادت كه شود مى مطرح ما زندگى هدف عنوان به كه چه آن مورد در ، حساس بسيار بسيار لحظات

 سعادتمنديد؟ واقعا آيا ببينيد و كنيد دقت! سعادتمنديد شما. باشد داشته كار ما با زندگانى آخر تا ، كلمه اين شايد.  باشيم داشته

 در و ها دبيرستان در ، آينده در شاءاهللا ان. كنيد تربيت و دهيد تعليم را اى عده مثال خواهيد مى يا. پرسند مى انسان از كه است بديهى

 و مربى اى: گفتند و افتاد حقيقت اين به شما نوباوگان گذار. باشيد استاد و آموزگار ، معلم ، مربى كه كرد شما نصيب خدا ها، دانشگاه

 كه وقتى تا كنم مى عرض مثال يك من ؟ گفت خواهيد چه كنيد؟ تفسير خواهيد مى چگونه. كنيد تفسير ما براى را سعادت عزيز، استاد

 مصاحبه جزء.  ام كرده يادداشت و ام ديده را اين من. نكنند انگارى سهل شود، مى مطرح نظران صاحب يا اساتيد براى حساس حقايق

. آمد ما منزل به بود، پزشكى روان استاد كه كالوز دكتر نام به آلمان از نفر يك ، قبل ها سال) 287.( هاست

:  گفت و كرد هايى صحبت او

 براى قدر اين ال سؤ اين چرا.  كنم پيدا را ال سؤ اين پاسخ تا ام رفته هم خاورميانه كشور چند به.  است من ذهن در اى عمده ال سؤ((

 در يعنى.  كنم تدريس خواهم مى فردا من كه ، است اين اش عمده دليل ؟ رفتم كشور چند به پاسخش يافتن براى كه دارد اهميت من

 دانشجويم به كه فردا خواهم مى.  كنم تدريس پزشكى روان هاى كالس در توانم مى قانونا و داد خواهند من به تدريس شغل آلمان

.))  بگويم دليل روى از را سخن اين ندارد، يا دارد ضرورت آدمى زندگى براى دين مساءله گفت خواهم

.  است حساس مساءله اين دانم مى و كرد خواهم تدريس به شروع و گردم برمى من فردا پس فردا:  گفت

 در دين مساءله آيا:  بنويسم خواهم مى وقتى يا ، گويم مى وطنم نوباوگان به وقتى خواهم مى. افتاد خواهد مساءله اين به من گذر قطعا

.  شوم رو روبه جوانان با بعد و باشد روشن تكليفم ندارد؟ يا دارد ضرورت انسان زندگى

 و برداشته شكاف اش زندگى ديوار و گذشته عمرش روزگار و دنيا بگوييم كه نبود هم پير. بود ساله 26  -25 جوان يك داند، مى خدا

. كند روشن را خودش تكليف تا است آمده ترسد، مى و بيند مى را ابديت حاال

 نمى ؟ چيست سعادت پرسيدند ما از اگر لذا،. بود عبارتش عين مذكور جمالت. كند مى مهبوت واقعا را آدم ها، وجدان از بعضى گاهى

 اين.  چيست قضيه اين ببينم تا كنم مطالعه بروم بدهيد اجازه ، دانم نمى:  بگوييم و بدهيم نشان خود از عظمتى و بزرگى چه بايد دانيم

. دهيد ارائه كند، مى تعيين را سرنوشت اصال كه اى كلمه همين درباره نابجا تصوير يك ، ناخواسته خداى بسا چه.  است حساس قضيه

. بيايد خوشتان اپيكور از ناخواسته خداى است ممكن.  لذت حداكثر يعنى سعادت: بگوييد شما است ممكن

 او عبارت از و ديديد را آن رفتيد هم شما.))  است لذت از عبارت ، زندگى همه از هدف: (( گفت مى كه بود يونان فالسفه از يكى اپيكور

 تاريخ جالدان آورد، مى سعادت لذت اگر. دارد ديگرى معناى ، سعادت كه كرديد فراموش پرسيدند، شما از كه هنگامى و. آمد خوشتان

. بردند مى ها لذت ها انسان خون ريختن از
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 زياد بن عبيداهللا.  است برده لذت سعد عمربن.  است برده لذت ثقفى يوسف بن حجاج.  است برده لذت لنگ تيمور پس باشد، چنين اگر

 حداكثر در را لذت ها اين.  عقب را پا يك ، گذاشت مى جلو را پا يك سعد عمربن.  وحشت كمى با گاهى اگرچه.  است آمده  خوشش

 ؛ دهيم تعليم آدم اوالد به چگونه ما! كردند دريافت آن

 ها غربى از ديگران و كنند، مى معنا ديگر طورى را سعادت ما، اسالمى منابع كه گفت توان مى.  است اشتباه ، سعادت يعنى لذت كه اين

 در رضايت احساس: (( كه كنند مى ختم جا اين در را مساءله تقريبا ولى دارد، نوسان سخنانشان كنند، مى معنا را سعادت وقتى ، هم

 اگر.  هاست آن از يكى كانت و اند، گفته را مطلب اين آنان از بسيارى)).  نيست حقيقى سعادت و ، فريباست فضيلت بدون زندگى

. گذارند نمى كه افسوس بگذارند، اگر. رسد مى هم تفاهم به برسد، مشتركات به بشر بگذارند

 روياروى واقعا مكتب در كه اين با و بود، كرده گل خيلى ما بحث.  بوديم نشسته ما كتابخانه در)  خارجى اساتيد( ها اين از يكى با روزى

:  گفت ها آن از يكى كه بودند شده تحريك بحث در طورى اما ، بوديم هم

 يك و كتابخانه جا اين كه بگوييد پروفسور جناب به گفتم مترجم به.  كنيم حل مساعى اشتراك با توانيم مى ما را مسائل اين واقعا ، بله

 شما و ما بين اكنون كه را جريانى بتوانيم واقعا اگر و باشيم خودمان حال به اگر ، شنويم مى گل و گوييم مى گل ما.  است طلبگى اتاق

) 288.(شود مى عالى خيلى ، كنيم مطرح جدى گذرد، مى

 دنيا كه است خوشبخت يا ، نيست مرادش به دنيا چون است بدبخت يا:  است قسم دو بر بشر كه است طور اين بشر تقسيم ، حال هر به

. خندد مى او به هم دنيا و خندد مى دنيا به و است  مرادش به

: فرمود) السالم عليه( اميرالمؤمنين

 من الحتوف اليه نظرت و ، قواه االيام نقضت و حسكه به الدهر ء وطى اذ ، غفول عيش ظل فى اليه تضحك و الدنيا الى يضحك هو فبينا

) 289( يجده ماكان هم نجى و ، يعرفه ال بث فخالطه ، كثب

 ناگهان) نمود مى ارائه تمسخر خنده( زد مى لبخند او به هم دنيا و خنديد مى دنيا به انگيز غفلت شاداب عيش سايه در كه هنگام آن در((

 اين در. كردند نظاره او به نزديك از مرگ عوامل.  شكست درهم را قوايش روزگار، و برد فرو او در} را خود زاى شرنگ{ خار ، زمانه

.)) بود نيافته در را آن لحظات آن تا كه پنهانى اندوهى ، شناخت نمى را آن كه گرفت فرا را او درون اندوهى هنگام

 بگويد؟ كسى چه پس نگويد،) السالم عليه( على اگر.  است قرآن فرزند)  على. ( است اعجازگونه جمالت اين واقعا

 چه ، اميرالمؤمنين يا. بيايد دنيا به تو از انسانى چنين كه بود شايسته. بيايد دنيا اين به حسين بايد تو از ، اميرالمؤمنين يا عليك اهللا صلوات

 پس ، است راضى و خوشحال خودش زندگى از دنيا اين در انسان اگر كه نيست اين ، حال هر به ؟ شناختى مى را دنيا اين و انسان طور

.  نيست سعادتمند پس ، نيست راضى اگر و است سعادتمند
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 است ممكن.  پذيرفت خواهيم و دانشيم كاروان در شاءاهللا ان بخواهد، خدا اگر و ايم طلبه ما همه.  كنيم مى مطرح پاكيزه علمى مثال يك

.  اوست سعادت همان ، است داده رضايت آن به بشر كه چه آن: بگويد كسى

.  است حقيقت ضد ، مطلب اين كه ديد خواهيد اكنون

 ، متاءسفانه.  است داشته رضايت خود دوران در هم بردگى آن به.  نيست بحثى اين در ؟ نه يا ، است گذرانده را بردگى دوره بشر آيا

 را او تا مالكش دست بدهد كه كند مى تيز را كارد كه حالى در ، است نرون افسران از يكى برده گويا كه اند انداخته هم را اى برده عكس

 به برده و ، بوده محض بردگى الشعاع تحت ، مذهبى ، اخالقى ، سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى مسائل تمام! كنيد نگاه را اش قيافه. بكشد

 خود زندگى به كه كسى: بگويند كسانى كه اين در شود نمى دليل اين اما.  است بوده خوشحال هم خيلى.  است داشته رضايت بردگى اين

 شما. ندارد كارى كه مصنوعى هاى عرضه و تلقين با غالبا بشر، كردن راضى شود؟ راضى چه به آخر.  است سعادتمند ، شده راضى

 بيان كه تعاريفى آن ، سعادت معناى پس ؟ چيست سعادت معناى ببينيم حال. آيد مى خوشش. شود مى راضى او و كنيد عرضه مصنوعى

 پسر حسين ، فاطمه بن حسين خودمان بزرگ مربى از كلمه چند در} را سعادت معناى{.  كنيم تفسير بايد را سعادت معناى.  نيست شد

 شما همه. اند خوانده كالس اين به را ما.  گيريم مى فرا ، است داده راه خودش كالس به را ما كه طالب ابى بن على پسر حسين ، فاطمه

.  كنم مى عرض قطع روى از را اين من. بياييد توانيد نمى خودتان پاى با. ايد آمده كالس به و اند خواسته را شما. ايد شده فراخوانده االن

.  است چنين من نظر به سعادت تعريف.  بخوانيم درسى شاءاهللا ان تا شويم مى جمع هم دور و آييم مى جا اين به كه ايم شده خواسته ما

 نظام زيرا شود، مى تمام مساءله صد در صد و است قطعى گوييم مى ما كه چه آن گفت توان نمى. كرد بحث اش درباره شود مى البته

 در كسى اگر يا نمايد، بحث و كند فكر سعادت درباره بخواهد كسى اگر كه جهت بدين.  است بوده باز هميشه اسالم در فكرى)  سيستم(

 كار درست نمايت قطب آيا.  جاست اين در بگويد ؟ كجاست در وجودت كشتِى: بگويد او به و رسد فرا در از اجل پيك و باشد حال آن

 چگونه وسايلت ؟ دارى همراه به مسافر نفر چند.  ساحل به رو ؟ كجايى به رو. كند مى كار نما قطب ، بلى بدهد پاسخ ؟ نه يا كند مى

 از آيا: بگويد كننده ال سؤ سپس. بدهيد جواب وجودتان كشتى درباره را او هاى پرسش تمام شما و ؟ كنى مى حمل چيزى چه ؟ است

 ؟ است ابديت دانى مى آيا.  ام آماده االن همين ، بلى ؟ بروى و نموده پرواز كه اى آماده جا اين

 ؟ روى مى كجا و ؟ شدى سوار چه براى ؟ شدى سوار كجا از را كشتى كه هست وليت مسؤ دانى مى آيا.  بلى

.  دانيم مى سعادتمند را}  شخص{ اين ما.  ام آماده من رسد، فرا اجل پيك كه دقيقه همين.  دانم مى ، آرى

 فقط خواه باشد، داشته ثروت ميليارد ميليارد خواه. كند احساس طبيعت ماوراى و طبيعت مرز در را خود ، انسان هميشه يعنى سعادت

 كار در خواهد مى يا  -است شده نقل)  وآله عليه اهللا صلى( اكرم پيغمبر از روايت كه گونه همان  -باشد داشته كفاف قدر به زندگى يك

 روبه دنيا امور تمام در يا علمى مسائل در را خود مسائل ، مثال با ما چون.  كنم مى عرض مثال براى. باشد  وس مرؤ يا ول مسؤ خود

 رساند خواهد ساحلى به را تو وجود ، جهات همه از كه دانى مى آيا ، اى شده سوار تو كه اى سفينه اين بگوييد او به اگر.  كنيم مى راه

 ؟ هستى آن دنبال كه

 ؟ چيست ساحل
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 درياستى همه عالم و ساحل تعالى حق     بادبان دانش و گرداب آرزو ، كشتى عقل

))  ميرفندرسكى((

 است شده شروع كجا از سفينه حركت دانى مى آيا.  راجعون واليه ساحل سوى به رو ، دانم مى ، بلى ؟ روى مى كجا به رو فهمى مى آيا

 آيا.  راجعون واليه ؟ كجاست مقصد باشد، گوارايت سعادت كه اى سعادتمند؟ اى كجاست هدف.  است اناهللا كه ما حركت مبداء از ، بلى ؟

 نظامى يك مدير، مجتهد، كارگر، كارمند، خواهد مى حال.  است تميز و تر ، نه نزد؟ زنگ وجدان اين و كرد كار درست نمايت قطب

. باشد مقنى نفر يك يا و رهبر ، زبردست

 سمت كه ما كرده تحصيل دوستان از يكى ؛ سعادت معناى درباره ، مثال عنوان به.  كردم عرض كه بود سعادت از تعريفى ، حال هر به

:  گفت ، است هم مشرب عرفان كمى و دارد هم استادى

 مى نگاه را خيابان طرف آن و طرف اين.  بودم تشنه هم من و بود گرم هوا.  بودم رفته كرمانشاه به كارى انجام براى ، پيش سال چندين((

 در سابقا چون. شود مى چه ببينم طرف اين بروم گفتم. بود مقابلم اى كوچه ، راست دست رفتم.  بنوشم و كنم پيدا خوردنى آب كه كردم

 است پاالن دوختن مشغول و نشسته دوز پاالن پيرمرد يك ديدم و آمدم.  كرديم مى بازى ها كوچه آن در و بوديم جا آن ما ، كودكى ايام

 و رسيدم. داد مى جواب را ما سالم هم او.  دادم مى سالم و شدم مى رد او مقابل از ، تحصيل و نوجوانى زمان در كه آمد ذهنم به بعد. 

 اين چشمان جذابيت. بدوزد پاالن ها آن با خواهد مى كه هايى پارچه و طنابى و است جوالدوز دستش در.  است كارش مشغول ديدم

 اين در)  نگاهش( او چشم ديدم.  كردم احساس طور اين.  دارم كار تو با بيا: گويند مى ها چشم كه اين مثل ديدم. كرد مجذوب مرا مرد،

 شما خدمت خوردن آب آيا:  گفتم ، نشستن از بعد و كردم سالم. رود مى باال و كند مى نفوذ كند، مى كه نگاه. كند نمى گير طبيعت پرده

 ؟ هست

.  خوردم گوارا خيلى را آب من و آورد، و ريخت سفالين پياله در آب مقدارى اش كوزه از رفت و گذاشت زمين را جوالدوزش پيرمرد،

 ؟ است خوب شما كار و كسب شاءاهللا ان ؟ است خوب شما حال شاءاهللا ان گفتم

 كند؟ مى كار هم نمايت قطب و رود مى راه تو وجود سفينه آيا يعنى( هستيد؟ راضى خودتان كار از آيا. بدهد بركت شما كار به خداوند

:  گفت پاسخ در) ؟ روى مى كجا به و اى آمده كجا از دانى مى ؟ دارى رضايت آيا

 يك و حيوان يك جان سپس ، جان بى و شعور بى و زبان بى هاى كهنه و ها پارچه اين چنين هم ، بينى مى كه را جوالدوز اين ، آقاجان

)) ؟ نباشم راضى كارم از چرا خدا، نام به باال از نظارتى

 تند قدرى به تازيانه.  بخوانيم توانستيم نمى طور اين ، بخوانيم  درس سال شصت خواستيم مى اگر ما: (( گفت ادامه در عزيز دوست اين

.))  روم مى دارم هم هنوز ، باشم تند سرازيرى يك در و ببرم ترمز كه اين مثل كه بود
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 شما ، حساب اين با آيا.  است رسيده ثمر به او جان چون است سعادتمند ولى دوزد، مى پاالن او.  است مند بهره سعادت از پيرمرد، آن

 چه اين ببرد؟ لذت زندگى از و باشد راضى صباحى چند تا بدهد، دست خودكامه طاغوت آن با آمد مى على بن حسين كنيد مى خيال

: فرمود لذا، ؟ پست تفكر يا مجنونانه تفكر بگويم خدايا، ؟ است تفكرى

) 290(برما اال الظالمين مع الحيوه ال و سعاده اال الموت ارى ال انى و عنه يتناهى ال الباطل ان و به يعمل ال الحق ان ترون اال

 ريشه و حق از دفاع راه در مرگ من ورزد؟ نمى اجتناب باطل از و شود نمى واقع عمل مورد حق كه بينيد نمى مگر ،}ها انسان اى{((

.))  بينم نمى دلتنگى و مالمت جز را ستمكاران با زندگى و ، سعادت جز چيزى را باطل كردن كن

.   است مرگ اين ، من زندگى درخت بار چون ، است سعادت كند مى شكوفا من براى را او حياتم كه مرگى

 خام نيم هاى ميوه چون او بر ما     كرام اى است درخت چون هم جهان اين

 را گاخ نشايد خامى در كه زان     را شاخ مر ها خام گيرد سخت

 آن از بعد را ها شاخه گيرد سست     گزان لب شيرين و گشت و بپخت چون

) 291( جهان ملك آدمى بر شد سست     دهان شد شيرين اقبال آن از چون

 اوست همرنگ يقين صافى آينه     اوست همرنگ پسر اى يك هر مرگ

 است زنگى هم آينه زنگى پيش     است رنگى خوش را آيينه ترك پيش

 دار  هوش جان اى ترسانه خود ز آن     فرار اندر مرگ ز ترسى مى كه آن

 برگ مرگ و درخت چون هم تو جان     مرگ رخسار نى توست زشت روى

) 292( اى رشته خود درى قز و حرير ور     اى كشته خود اى خسته خارى به گر

 معنا خود به خود مرگ تا چيست ما زندگى بفرماييد ؟ چيست ما مرگ پرسند مى گاهى.  نيست مشكل قدر اين موت و حيات مساءله

 كه كسى براى ، است سعادت شدن شكوفا ، مرگ. شود مى سپرى طراوت با حيات باشد، برومند درخت يك ما زندگى وقتى. شود

. شود مى شكوفا مرگ در ، سعادت با زندگى.  است بوده سعادت با اش زندگى

 دريدن پيراهنى نيكنامى به جا آن و     تنگ دلى با غنچه چون بستان به شدن خواهم

 شنيدن بلبالن از بازى عشق سر گه     گفتن نهفته راز گل با نسيم چون گه

. بفرما نصيب هم ما براى ، است سعادت حسين ديدگاه از كه سعادتى! خداوندا! پروردگارا

.  بفرمايى محسوب حسينى واقعا را ما كه خواهيم مى فقط ، حسينى درس بارگاه از ايام اين در ما! خداوندا! پروردگارا
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. بگير ما دست از را سعادتى چنين باشد، ما سعادت ضد ، حقيقت در ولى ، سعادت بگوييم ما اصطالح به كه سعادتى! پروردگارا! خداوندا

. بفرما موفق را ما ، حقيقى ساحل به آن رساندن و هستى اقيانوس اين در وجود كشتى راندن در! پروردگارا

. بفرما نجات كشتى اين قدردان را ما! پروردگارا ، هستيم كشتى اين نشينان كشتى ما.  النجاه سفينه و الهدى مصباح الحسين ان

 )) آمين((

 

 حسينى صبر

. صبر -2 نماز -1:  است مساءله دو و حقيقت دو ، جلسه اين در ما صحبت و بحث موضوع

 ترين بزرگ از يكى ، حوادث توفان مقابل در آرامش حفظ و تحمل ، بردبارى صبر، كه است داده نشان خوبى به ها انسان عينى تجارب

 هم.  است محيرالعقول ، است آورده وجود به بشر تاريخى سرگذشت در صبر كه اى نتيجه و خاصيت.  است آدمى جان هاى سرمايه

 را خود زود!  است نكرده وارد بشر بر كه هايى صدمه چه ، شدن زودگذر احساسات اسير و شدن دستپاچه ، اضطراب ، عكس بر چنين

 فراوان بسيار ، تاريخى تجارب نظر از امر اين.  است داشته صبر به احتياج فقط ، مشكل هاى وضعيت از گريز و ، دادن نجات موقعيت از

 فقط.  است داشته نتايجى چه ، دهم مى توضيح شاءاهللا ان كه ها، لذت مقابل در صبر مخصوصا كه نداريم اين در ترديدى هيچ ما و است

 عظمت و خيرات چه ايد، شده دستپاچه وقتى كه بفرماييد مالحظه خودتان عمر در هم مقدار يك. خواهد مى زدن ورق تاريخ مقدار يك

 ، حوادث و ايد شده حوادث سوار طور چه ايد، داشته آرامش و صبر ، بردبارى ، تحمل كه هنگامى و ، است شده ساقط شما دست از ها

 حادثه بر شما كند، مضطرب را شما ، جريان و واقعه آن و شود سوار شما بر حادثه كه اين جاى به.  است كرده كمك شما به  خودش

. ايد رسانده جايش به را آن و ايد كرده مديريت

 كه هست اى مساءله صبر در كند مى احساس آدم.  است زياد خيلى ، كيفيت نظر از هم و كميت نظر از هم صبر، درباره مجيد قرآن آيات

 كرده معنا شكيبايان بر خداوندى درود و سالم فقط ، قرآن در را آن كه دارد هم ديگرى چيز داد، خواهد خودش كه قطعى نتيجه آن از غير

: كنند مى عرض مالئكه برسند، خود صالحه اعمال نتيجه به خواهند مى كه هنگامى شوند، مى ابديت وارد ها انسان وقتى.  است

) 293(الدار عقبى فنعم صبرتم بما عليكم سالم

.)) شديد خير به عاقبت ،}آورديد عمل به كه{ شكيبايى و صبر مقابل در كه باد، شما بر خداوندى درود((

 اين در كه ما بياييد. اند داده زيادى تلفات ، حوادث مقابل در اضطرابات و ها دلهره در ها انسان و.  است صبر اين در نهانى بسيار راز

 يك با تا ، باشيم بردبار. باشد صبر قضيه همين هايمان درس از يكى ، آموزيم مى مطالبى حسينى عالى و سازنده بسيار مدرسه در اوقات

 هاشم بنى اعبد درباره كه توصيفى يا لقب ترين باعظمت و ترين بزرگ كه شنيديد امروز شما. نكند سرديمان غوره با و گرميمان كشمش

:  است اين ، شده گفته) السالم عليه( ابوالفصل حضرت يعنى))  هاشم بنى عابرترين((
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) 294( امرك من بصيره على مضيت انك اشهد

.((-  رساندى نهايت به بينايى با را كار اين. ( كردى حركت خود كار در شكيبايى و بينايى با تو كه دهم مى شهادت((

 اى بگزيده) 295( كشى تيزى ديده     اى ديده از غير خواهيم نمى ما

 نداريم كارى هم پاداش با ولى ، ايم گريسته حسين براى ما.  بدهى  پاداش ما به كه گريستيم حسينت براى بگوييم خواهيم نمى ما خدايا،

.  بگيريم تو از پاداش و ثواب كه برد خواهيم لذت خيلى}  اگرچه{ بود، مان بندگى وظيفه ما ، فرمودى عنايت اگر تو. 

 عينى تبكيك ؛ كردم عرض قبال كه طور همان.  است اين از باالتر گويد، مى ما وجدان و اسالمى منابع كه طور همان ، حسين مساءله اما

 براى فقط اما. (( باكيه الجلك عينى لكنما)).  پاداش براى نه و ثواب براى نه كند، مى گريه تو بر چشمم!  حسين اى. (( مثوبه الجل ال

 ات ربوبى الطاف كه بخواهيم تو از اگر! پروردگارا خدايا،. دارد توقع خدايش از بنده و ايم بنده ما ، حال اين با اما)).  گريم مى خودت

 مى صبر ، بينش كه چرا.  خواهيم مى بينش و صبر تو از ، دارى ما درباره كه عنايتى و لطف با  -هست كه چنان  -باشد ما حال شامل

. آورد

 ديگر رويد، مى كجا به دانيد مى شما وقتى. آورد مى صبر كه است بصيرت.  است آسان برايش صبر رود، مى كجا داند مى كه كسى

.))  كردى حركت بينايى با(( امرك من بصيره على مضيت انك اشهد ، ابوالفضل يا الحسين اخ يا: نداريد اضطراب و دلهره و نيستيد شتابزده

 حركت بينايى بدون آيا كرد؟ مى كار چه}  انسان{ حال تا  پس.  است گفته را شعر اين كه بوده ساله شصت  -پنجاه)  مولوى( او احتماال

.  آورد مى اضطراب و است تاريك خيلى حوادث!  كن بيناترمان! نخير} گويد مى مولوى{ ؟ است كرده

 اى بگزيده كشى تيزى ديده     اى ديده از غير خواهيم نمى ما

) 296( خس و خاشاك را بحر نپوشد تا     بس تو از خواهيم ديده ما اين از بعد

 حسين خود بر تا بفرما لطف بلكه ، ايم كرده گريه حسين براى كه اين جهت به نه ، اينك.  خواهيم مى تو از را بينايى اين ما پروردگارا،

.  كنيم تمنا و بخواهيم تو از كه داريم بندگى حق ما ، حال عين در اما.  كنيم گريه

:  اى فرموده خودت

) 297( دعان اذا الداع دعوه اجيب قريب فانى عنى عبادى سئلك اذا و

.)) را كننده دعا دعاى كنم مى اجابت بخوانند مرا چون ، نزديكم من پس پرسند، مرا تو از بندگانم چون و((

 ، است خواندن با فقط كه داريد رازدارى بسيار بعد يك شما.)) مرا بخوانيد) ((298(، ادعونى: فرمايد مى مجيد قرآن از ديگر جايى در يا

 مى}  كسى{ وقتى.  داشت خواهد هم را صبرش كند، حركت بصيرت با كسى اگر پس.  است گفتن خدايا خدايا با ، است گفتن بارالها با

 لحظه ، دم. هستند ها لحظه فرزند دارند، دلهره زندگى در كه كسانى اغلب. كند مى تحمل} را مشكالت و ها سختى{ رود، مى كجا به داند
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 نمى و شوند مى آرام خيلى بود، عالى بسيار نتايج وقتى كه گيرند، نمى نظر در را آينده بعد، سال يك بعد، دقيقه ده. بينند مى را اينك و

 لنبلونكم و معناى كنيد؛ صبر. زند مى آتش را شما انرژى ذخاير تمام ، صبرى بى هم گاهى. بگذرد اندازه از مغزى انرژى تلفات گذارند

. دارد تغيير توان نمى را ابدى و ازلى قانون.  است اين دنيا ساخت.  است اين

 و اناهللا قالوا مصيبه اءصابتهم اذا الذين الصابرين بشر و الثمرات و االنفس و االءموال من نقص و الجوع و الخوف من ء بشى لنبلونكم و

) 299.( المهتدون هم اولئك رحمه و ربهم من صلوات عليهم اولئك راجعون انااليه

 كه بده بردباران به بشارت و.  كنيم مى آزمايش محصوالت و نفوس و اموال نقص و گرسنگى و ترس از مقدارى با را شما ما قطعا و((

 رحمت و درود كه هستند آنان.  گرديم مى بر او سوى به و هستيم خداوند آن از ما: گويند مى آورد، روى آنان به مصيبتى وقتى

.)) هستند يافتگان هدايت آنان و شود مى نازل آنان براى پروردگارشان

 مى بر را بدنشان بخوابند، بخواهند اگر حتى. داد خواهيم تكانشان كرد، خواهيم آزمايش را خودمان بندگان اين ما: فرمايد مى خداوند

 را كار اين ما. نخوابند زياد قدر اين و بخورد گوششان به صدايى روند، مى كه هايى كاروان از تا خوابانيم مى جاده كنار آوريم مى ، داريم

 اقتصادى فقر و گرسنگى گاهى. گيرد مى فرا را شما ، هراس گاهى. ء بشى لنبلونكم و. گذرد مى آزمايش با ما لحظات تمام. كرد خواهيم

. كار نتايج نقص گاهى ها، بيمارى و جانى نقص گاهى ، اموال نقص گاهى ،

 گويند مى آورد، روى آنان به مصيبتى وقتى كه بده بردباران به بشارت و(( ، مصيبه اصابتهم اذا الذين بشرالصابرين و ما، عزيز پيامبر اى

 كه هايى نقص آن مورد در انسان واال.  اوست خود به مربوط كه جا آن بلكه جبر، روى از توست از كه اين نه)).  توست از ها اين خدايا،

 ها خيابان در خواندن درس جاى به يا نرود، كار و كسب پى و بنشيند غروب تا صبح كسى اگر.  است ول مسؤ  خودش ، است اختيارى

 اين بدهد؟ نسبت بايد كسى چه به را اين ؟ فهمم نمى من چرا! خدايا بگويد بعد بپردازد، شهواتش به تفكر، و دقت جاى به يا بزند، پرسه

 نخواهد مطلق هرگز كه لذتى فروشد؛ مى زودگذر لحظه يك براى را خود طيار بسيار  هوش و نبوغ كه كسى يا.  است خودش به متعلق

 جايگاه جا اين كه بداند بايد ، آن زمان هم حتى بلكه ، آن بعد و قبل!  است اين لذت. كرد نخواهد پيدا نجات الم حاشيه از هرگز و شد

 پيش كه را سختى حادثه وقتى اگر يعنى.  است مربوط او خود به كه جا آن}  البته{.  كنم مى خودم من.  لنبلونكم و.  نيست مطلق لذت

.  بالئك على صبرا:  گفت خواهيد خورد، مى باال به عوامل ديديد و فرموديد تحليل ، است آمده

. كنيد عوض را آن بايد ، است سوخته المپ ديديد اگر واال ، است ژنراتور و مولد به مربوط ، است روشن مكان اين در كه المپ اين مثال

 ، است برق مولد اصل به مربوط خاموشى اين ديديد كه هنگام آن در يا. كنيد طرف بر را اتصالى بايد ، است كرده پيدا اتصالى سيم اگر يا

. كنيد تعمير را آن بايد

: فرمود بار چند هم روز در كه اين مثل و شب هنگام به) السالم عليه( سيدالشهداء حضرت

 سجن من ينتقل اءن يكره فايكم ، الدائمه النعيم و الواسعه الجنان الى والضراء س البؤ عن بكم تعبر قنطره اال الموت فما!  الكرام بنى صبرا

) 300...( قصر؟ الى
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 مى جاويدان نعمت و وسيع بهشت به ضررها و ها سختى از را شما كه نيست پلى جز ، مرگ!  زادگان بزرگ اى بنديد شكيبايى بر دل((

)) شود؟ منتقل قصر به زندان از كه اين از دارد كراهت شما از يك كدام آيا. رساند

! گيرند مى و گيريد مى را آن ثمرات االن كه طور همان.  گرفت خواهيد ميوه ها قرن ، آن از بعد.  است لحظه چند و دقيقه چند! كنيد صبر

 عالم در هيجانات اين داند مى خدا. آيد مى بار به ثمراتى چه ، شده شروع است روز دو كه هيجانات همه اين از امشب داند مى خدا

 بنى صبرا ؛ اى دقيقه چند صبر لحظه چند خاطر به داند مى خدا.  است داده باعظمتى نتايج چه ديگر، صورت به ديگر جاهاى در و تشيع

 منقلب شعر يك و زدند مى سينه عاشورا شب ها عرب. كند قسمت همه به را كربال زيارت شاءاهللا ان خدا. اند رسيده نتايجى چه به الكرام

 حسين امام كه است اين مصرعش از عبارت يك. بود نافذ بسيار هم آهنگش و خواند مى حال با خيلى هم خواننده. خواندند مى كننده

 به حادثه اين عاشورا، شب در.  نكن مضطرب را خودت طور اين ، من خواهر اى: ((گويد مى اشعار آن ادامه در و. بالصبر: فرمايد مى

.))  باش آرام و نده دست از را خود صبر. بود خواهد تحمل قابل من براى صبر با ، بزرگى اين

 نتيجه آخرين تا را حادثه و شد شروع آرامش.  دوم حسين شد زينب بعدا و كشيد زينب مبارك سينه به را خود دست حسين امام سپس

 به را جريان كه بود اين اش وظيفه حاال ديگر. بود رسالت افتاد، اش عهده به رسالت وقتى ديگر. نبود خبرى گريه از ديگر. رساند ثمر به

 كمى ها، ناگوارى مقابل در صبر. ديگر شخصيت يك عاشورا از پيش زينب و ، است شخصيت يك عاشورا از بعد زينب. برساند نتيجه

 بيندازد؟ پايين بام پشت از را خود آيا كند؟ كار چه نكند، صبر اگر. شود مى بيمار انسان} مثال{. آيد مى نظر به طبيعى

 از كارى چون ، است جبرى چيز يك ها آن مقابل در تحمل كه آيد، مى پيش ناگوارى جبرى عوامل مثال. كرد خواهد صبر قطعا ، خوب

 بر و شده بيمار مثال  -جبرى طور به انسان كه حال همان در كه است اين آن.  هست اى مساءله جا اين در البته. آيد نمى بر انسان

 آن از و ببرد اجرى ، است آمده پيش كه موقعيت اين از و ، نيكوست رسد دوست از چه هر! خدايا بگويد  -كند مى صبر اش بيمارى

 شود؟ مى چه نكند صبر اگر واال. داد انجام توان مى را كار اين. بگيرد اى نتيجه ملكوتى و روحانى توجهات

 واالى فضاى در پرواز براى پر و بال كه صبرى ، است پرواز سكوى كه صبرى:  است نكته يك همين صبر، درباره ما درس ترين اساسى

 شديد هيجان و آماده لذت عامل كه زمانى در هم آن ، هاست لذت مقابل در صبر شود، مى انسان بر خدا تجلى موجب و است انسانى

.  است

) 301(دويد بايد مى وار يوسف خيره     پديد عالم در نيست رخنه گرچه

) السالم عليه( موسى حضرت يا ، جاست آن صبر} مورد{. شد باز قفل و زد قفل به دست تا دويد و دويد) السالم عليه( يوسف حضرت

 تا بود؟ كرده رم چه از حيوانك اين حاال. كرد فرار و دوانيد خودش دنبال به را انسان اين ظهر تا صبح از. كرد اذيت بزغاله يك كه را

 تو دنبال ؟ رفتى كجا حيوان:  گفت. كرد بغل و برداشت را بز رسيد،) السالم عليه( موسى حضرت كه وقتى و دويد دنبالش موسى ظهر

 جا، آن از.  ساعته  شش  -پنج صبر همان از. شد تاءسيس پيغمبرى ريشه جا آن همان از.  بدهم نجات ها درنده دست از را تو كه بودم

 وسيله يك هم اين. شود نمى كه علت بى طور همين. خواهد مى وسيله و بهانه كارى هر. درخشيد) السالم عليه( موسى براى نبوت بارقه

 مالحظه{. باشد داشته خدا با را مستقيم صحبت شايستگى حتى كه شود عظمت آن به پيغمبرى ، عمران بن موسى كه اين براى فقط شد
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 در صبر. آورد تلمود و الواح ، تورات ؛ آن از بعد كه اى حادثه. آيد مى بار به اى نتيجه چه و حادثه چه بز، يك درباره صبر از} كه كنيد

 است قانون خالف پول اين كسب كرديد  احساس كه هنگامى ولى دارد، لذت كه است چيزهايى آن از پول.  است مهم بسيار لذايذ مقابل

 در اما.  است كار در اختيار پاى جا اين زيرا ، است سازنده و ارزنده صبر، اين. نياالييد پول آن به دست و كنيد صبر ، نيست مشروع و

 است جبرى...) و ها بيمارى و ها سختى( موارد آن در صبر كنيد؟ كار چه پس نكنيد، صبر اگر ها ناگوارى و ها سختى ها، بيمارى مثل

 مى گوييد مى كه شود مى شكوفا شما شخصيت جا، اين در واقعا يعنى.  است اختيارى صبر)  حرام پول كسب عدم( مورد اين در ولى

 صبر بايد و نداريد ديگر اى چاره بيفتيد رختخواب به كه اين از غير جا آن.  نيست دادن انجام جز راهى جا آن.  كنم نمى ولى ، توانم

 سر خودش از كمى يك انسان شايد)  اختيارى صبر در( جا آن و.  است لذت مقابل در صبر همين روى ، آدمى هاى عظمت عمده. كنيد

 ؟ شناختم نمى را تو كه من درون در مخفى موجود اى بودى همين تو آيا كه بخندد،  خودش با بتواند.  چيست كه بياورد در

 حادثه فقط نه چون.  پرمعناست خيلى صبر اين كه باشيد متوجه! ما عزيز جوانان.  است چنين صبر داستان كه است شاهد حسين خداى

 و دهند مى هم به دست صبر قواى تمام آرام آرام صبر با فقط نه بريد، مى در به سالم جان حادثه از فقط نه كند، مى تصحيح شما براى را

 مى آبيارى صبر با شخصيت اين از غير اما.  است هم مهمى نتيجه و است اش نتيجه يك تنها اين بلكه دهند؛ مى نجات چاه از را شما

 عالى اصول فرزندان اى ، بزرگ هاى انسان فرزندان اى ،)اوالد يعنى بنى( ها زاده انسان اى.  الكرام بنى صبرا: فرمود حسين امام. شود

.  نيست بيشتر ساعت چند صبر؛ صبر، صبر، ، زندگى اعالى هدف فرزندان اى ، انسانى

! خدايا بگوييد و نشويد دستپاچه پس.  است كم عمرش ها، ناگوارى شدت. كنيد تلقى جدى خيلى را آن و ، بدهم تذكر هم را مطلب اين

. كشد نمى طول زياد باشد، تحمل قابل غير كه حوادثى شدت.  بده صبر

 كرد خواهيد احساس صبر، و تحمل مقدارى با. انجامد نمى طول به خيلى ها، لذت توسط ما شخصيت شدن دريده زيرا نشويد، دستپاچه

:  است صبر درباره مجيد قرآن در آيات همه اين چرا كه

) 302( حساب بغير اجرهم الصابرون يوفى انما

.)) برد خواهند كتاب و حساب بدون را خود هاى پاداش ، بردباران كه نيست اين جز((

 به. (( است رسيده نتيجه به نهايت بى روح چون.  است نهايت بى بلكه ، نيست مطرح ميليارد يك  -هزار ده مساءله ديگر ، هنگام آن در

.  اش نتيجه هم اين ؟ نباختى را خودت و كردى صبر لذت اين مقابل در روز چند.)) شد خواهد داده حساب بدون هاى پاداش ، باران برد

. بود زمان فوق كه بود اى لحظه آن ولى كرديد، صبر لحظه يك بلكه ، نيست مطرح روز چند مساءله پس

!  است ارزنده قدر چه صبر، لحظه يك و بردبارى لحظه يك ؟ اى داده قرار چه ها انسان نهاد در! خدايا

 شاءاهللا ان.  نيست ها سال و ها ماه و ساعات و دقايق با صبر حساب جا، آن ديگر.  نيست آينده و حال و گذشته از بحث جا آن ديگر

 خواهيد كننده تباه لذايذ مقابل در كه مشروع منفى جواب يك ، نه گوييد مى مثال جا يك كه بفرماييد دقت ، حسينى  درس اين از بعد

 لذايذ آن اگر البته باد، شما جان  نوش ، مشروع لذايذ آن. شد خواهد شما نصيب صبر آن از احساسى چه كه نمود خواهيد مالحظه ، گفت
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 آن در كنيد، مى كنترل و مهار را خودتان هم مشروع هاى لذت در وقتى حتى اصال. دارد ديگرى پروازهاى هم آن شود، كنترل هم مشروع

 مى كه))  نه(( يك ، است مانع بدون موقعيتى هم موقعيت چنين هم ، است زده موج و شده شديد هيجان كنيد مى احساس كه هنگام

 نه(( جا اين ، آرى)). را قضا ده تغيير پسندى نمى تو گر. (( است خداوندى))  باش(( عظمت به ، هستى كارگاه براى))  نه(( اين گوييد،

 عامل اين و كنم استفاده شخصيتم از من كنيد  فرض كه بگذارى را تاءثير اين من در توانى نمى تو و هستم انسان من يعنى تو،))  گفتن

 ، است خورده هستى به كه))  باش(( يا))  كن(( كلمه آن كه دانيم مى چه ما.  است بلى آن قدر به ، نه يك عظمت جا، اين.  بگيرم را لذت

 عموى پسر يزيد: گفتند ايشان به. شود نمى گفت) السالم عليه( حسين كه طور همان. شود نمى بگوييد گاهى كه است اين براى فقط

.  هستيم دانشجو و طلبه ما همگى. داريد نسبت همديگر با... و اميه ، هاشم ، شمس خانواده در و شماست

. برويد كنار مختصرى)  حسين( شما فقط گفتند.  است محال تناقض سازد؟ مى نيستى با هستى مگر

 درست طور چه را الفاظ كه دانيم مى و ايم برده بهره ادبيات از خيلى ها ادبياتى بى ما.  داريم دست خيلى ادبيات در كه هم ما ماشاءاهللا(

 مى طور چه كند؟ كار چه خواهد مى يزيد! بكند؟ را خودش كار يزيد بگذار و كنار برو حسين).  كنيم تصحيح طور چه را موقعيت و كنيم

  كند؟ بازى الفاظ با خواهد

 ها نام ميان معنا قحطى     ها دام زيرش و است هموار راه

) 303( ماست عمر آب ريگ شيرين لفظ     هاست دام چون ها نام و لفظها

! كنند مى خود واقعى غير مفاهيم دستخوش را ما هستى و آيند مى كه شيرين الفاظ اين از امان

 نمى ولى كرد، خواهد ، بخواهى شما هرچه كه.) گفتند هم زياد خيلى و گفتند او به. ( شماست عموى پسر هم آن!  اباعبداهللا يا ، بلى

 ؟ خواهى مى را چيز چه.  خواهم مى را حسين من گفت} يزيد{.  است يزيد هاى خواسته به مقيد ، حسين خواستن هرچه كه دانستند

 بايد)  حسين( او.  است ديگر جاى به مربوط االن) يزيد( تو خواستن ، معمولى بشر يك نظر از ؟ هستى آزادى ، خواستن اين در تو مگر

 جاذبيت به رو و معقول حيات مسير به رو ها انسان اين. بگيرد عهده به را جامعه مديريت فاجر، انسان يك كه خواهد نمى او و بخواهد

 درآمد تعجب به بردبار اين از نيز صبر خود(( ، اننى الصبر يعلم حتى ساصبر: ادبا از بعضى اصطالح به. كرد صبر}  حسين امام{. اند كمال

 ؟)) چيست و كيست اين كه

) 304( منفعت پر دهد شيرين ميوه     عاقبت وليكن آمد تلخ صبر

 هايى انسان چه كه گرفت مى آمار و كرد مى را كار اين هشيارانه ، تشيع عالم كاش اى ، كردم عرض كه طور همان!  اى ميوه چه هم آن

 و كم ساعتى سه ، ساعتى دو سال هر در كه شما}  امثال{ از ، شده ساخته هرچه واهللا. اند شده ساخته)  حسينى مدرسه( مدرسه اين در

 حتى ؟ چيست داستان كه)) زنيد مى تو(( شناسى روان نظر از ، مردم قول به.  است شده ساخته ،))زنيد مى تو(( خالصه و نشينيد مى بيش

 احساسات آن از اى لحظه چند يك كه كنيد مى مالحظه. باشيد كرده شركت روز سه  -دو اين در ساعت ده مدت به ، كنيم مى فرض مثال

.  چيست قضيه اين و است داده روى چه تاريخ در كه شويد، مى برين احساسات وارد و شويد مى رد زودگذر
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. دهند مى گوش و نشينند مى جدى هاى چهره چه با و سوزان آفتاب اين زير كه كرد خواهيد مالحظه هم فردا و فرموديد مالحظه امروز

. بود جدى خيلى حركت چون ، است جدى ها چهره.  نيست بردار شوخى هيچ

 حسين دل ته از مردم اين كه گاهى ، قسم خدا به. اندازد نمى راه جدى طور به خود دنبال به را كاروانى چنين نباشد، جدى اگر حركت

 و محبت خداوند. نكند سلب شما از را  لطفش خداوند. بدهد اجرتان خدا. بينند مى را حسين كه اين مثل. لرزد مى آدم گويند، مى

. نبود بيشتر هم ساعت چند و بود صبر اين. ندارد دريغ شما از ، تالطم پر روزگار اين در را عنايتش

 شما كه نمانده چيزى ، نيست چيزى ديگر ، است ساعتى چند: فرمايد مى حضرت لذا،.  است كم عمرش ، زندگى تلخِِ ساعات شديدترين

 از نفر دو) عاشورا شب( شب آن حتى. داشتند آرامشى چه هم ها آن كه فرموديد مالحظه و. نباشيد مضطرب ديگر. برسيد ابدى سعادت به

 عبدالرحمن{. بود مسلمين عرفاى و پارسايان و زهاد از برير، نام به آنان از يكى. كردند مى شوخى هم با)  السالم عليه( حسين امام ياران

} : گفت برير به

 ال سؤ ، شناخت نمى را برير چون خودش حساب روى هم او البته.  نيست باطل ساعت ، ساعت اين كنيد، مى شوخى االن كه شما

 شود، مى ديده مرز اين فقط بار يك كه موت و حيات مرزهاى در: (( گفت ؟ كجاييم االن ما ساعت اين:  گفت} برير{. كرد مطرح خوبى

)).  است نديده باطل در مرا ، من قوم هرگز: (( گفت. داد جوابى چه كه ببينيد را} برير{ اين شما)).  حساسى جريان چنين در هم آن

. ايد نشده اشخاصى چنين پيرو جهت بى شما. ببينيد را ادعا واقعا

 و بود، تلخ تو غربت اگرچه.  بودى غريب دنيا تمام در كه حالى در شناختند، را تو آنان بودند؟ اشخاصى چه تو اطراف در!  حسين اى

 در مرا ، من قوم: (( گفت. بودند كم كه اين ولو باشد، آشنايان اين فداى ما، مادران و پدران و ما خود ارواح.  داشتى آشنا نفر چند فقط

 مى را ابديت فروغ و شود مى بيشتر شكافش كم كم ما زندگى ديوار كه بينم نمى اين از آورتر نشاط اى لحظه ولى.  است نديده باطل

 ؟)) باشم ناراحت چرا.  بينيم

 كه فهميديد مى وقت آن كردند، حركت و افتادند راه به روحى انقالب با هايى انسان چه جلسات اين از كه گرفت مى آمار تشيع جهان اگر

 منقلب واقعا كه دارم سراغ را اى عده خودم من.  ديديم ما را اى عده البته.  است نشده آمارگيرى متاءسفانه.  چه يعنى شما حسين اين

 اين كه داشت توجه بايد لذا،) 305.(رفتند روحى انقالب يك با و افتادند راه و گذاشتند كنار را... و كثافات و فساد كلى به و شدند

.  است روحى انقالب هاى جلسه ، جلسات

.  كنيم صحبت نماز به راجع هم كلمه چند.  است نماز هم ديگر موضوع و بود صبر ما درس موضوع يك پس

 عده كه رسيد، جا آن به درون نابينايى ، خواست مهلت اشقيا از) السالم عليه( حسين امام وقتى عاشورا، از قبل روز كه دانيد مى شما همه

. دادند نمى مهلت فاطمه پسر به هم شب يك حتى كه داشتند عجله قدرى به آنان از اى

: فرمود ابوالفضل حضرت به سيدالشهداء حضرت

.))  دارم دوست خيلى را عبادت و نماز من. بدهند مهلت ما به امشب بگو ها آن به برو برادر،((
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 شب آخرين امشب ولى بود، خدا با هميشه حسين. نبود دور خدا از حسين. بود خدا بارگاه در روز و شب هر حسين كه صورتى در

 در كار اين خاطر به و پذيرفتند، زور و فشار با را مهلت شب يك اشقيا.  داشت خواهد ديگرى معناى حضور، اين مسلما.  است زندگى

. ندهيد مهلت: گفتند مى اى عده. افتاد اختالف آنان ميان

 مى را اشعار اين و بود نشسته كه ديدند شب آن ؟ كنيم چه كه. بگيريد مهلت را امشب: فرمود) السالم عليه( حسين امام ، حال هر به

: خواند

 واالصيل باالشراق لك كم     خليل من لك اف دهر ياد -1

 بالبديل يقنع ال والدهر     قتيل صاحب و طالب من -2

 سبيلى سالك حى كل و     الجليل الى االمر انما و -3

) 306( الرحيل من الوعد اءقرب ما -4

.))  دارى)  شب( انجام و)  صبح( آغاز قدر چه.  هستى يارى چنين كه تو بر اف! روزگار اى(( -1

.)) شود نمى قانع جانشينى به هرگز روزگار و.  كشتى را)  حق( صاحب و طالب قدر چه(( -2

.)) شود مى ختم جليل خداوند به امور تمام و) مرد خواهد( پيمود خواهد مرا راه اى زنده هر و(( -3

.((-  حق سوى به( هجرت وعده است نزديك چه و(( -4

 من(( با ارتباط در ، نهايت بى ذات يك كه است اين از حاكى اند، نوشته شب يك در نيايش حال در ها اين از تواريخ كه چه آن بعد،

 تابيده هايى انسان چه به شما ، الجوردين سپهر فروغ پر ستارگان اى!  اى ديده چيزها چه ، زمين روى اى ، آرى. بود نفر 72 اين هاى))

 معنايى چه سخنشان اين و گفتند اكبر اهللا و االاهللا الاله كه هايى آن بود، شبى چه شب آن كه داريد، ياد به قطعا داريد؟ ياد به هنوز آيا! ايد؟

 زمين به جايى در اش پيشانى بايد باالخره ، است وابسته موجودى كه اين عنوان به بشر ، كنم عرض خواهم مى كلى طور به.  است داشته

 اين كه بهتر چه ، است نديده ها شوخى اين از بيدارى حال در بشر! ؟ آزادم مطلقا من. كند مسخره تواند نمى را خودش چون بخورد،

.  گرفت خواهند سجده شما از باالخره. بكند) خدا( او براى را سجده

 زد توان گران رطلى او بر كه بخوان شعرى     زد توان آن ساز بر آهى كه بزن راهى

 زد توان آسمان بر بلندى سر گلبانگ     نهادن توان سر گر جانان آستان بر

)) حافظ((



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۲۱۸

 خدا به سجده اگر اما ؟ نه يا است درست آيا. خورد خواهد سر اين روى هم لگدى يك بخورد، زمين به خدا غير براى پيشانى اين اگر

. بخوانيد را نماز داد؟ ياد ما به حسين كه اين از باالتر درسى چه. بدهيد اهميت نماز به عزيز، جوانان اى. شود مى بلند سر انسان باشد،

:  است زيبايى تعبير چه. نكنيد ترك را نماز

 شهرت باشد، بچه و زن باشد، شهرت باشد، مقام باشد، ظاهرى هاى زيبايى باشد، پول باشد، بت خواه. آمد خواهد فرود سر اين باالخره

 بر را پيشانى كه هنگامى درست و كرد، خواهيد سجده خودتان بت مقابل در حداقل شما باالخره باشد، ها خودخواهى باشد، ها پرستى

 پس. كرد سجده من به كه پيشانى اين باد محو: گويد مى و زند مى سرتان به محكم لگد يك شما))  حيوانى خود(( آن گذاشتيد، زمين

 و تنبلى خواندن نماز در شاءاهللا ان.  ندارم سخنى اين از غير نماز درباره من.  است اين نماز.  بگذاريم زمين بر خدا براى را پيشانى بياييد

 هنگام به{ اگر! كنند مى غوغا قدر چه! كنند مى چه ما شعراى و عرفا گاهى واقعا!...  نهادن توان سر گر جانان آستان بر.  نكنيم مسامحه

 سجده جايى بد كه بگويد و بزند شما سر پشت بر لگدى كه اين جاى به.  است رفته ملكوت طرف به سر ، بگذارى سجده بر سر} نماز

 سجده جاى مقام و پول ، درون بت ، خودپرستى آيا ؟ است سجده جاى جا، اين آيا ، ذات بى اى ، من بى اى ، انصاف بى اى ، كردى

 ؟ است

 نماز به دادن اهميت آن و داد، خواهد ما به را تحفه اين خدا.  ببريم و بگيريم خدا از حسينى گسترده خوان اين از ديگرى تحفه بياييد لذا،

. دهد مى هويت انسان به نماز.  است

 اين ، شب آن. برود هدر به آدمى زندگى گذارد نمى ،))فرما هدايت راست راه به را ما) ((307( المستقيم الصراط اهدنا ؛ گفتن بار چند

 مى برق طرف آن هم شمشير هزار چهل}  كه حالى در{.  المستقيم الصراط اهدنا كردند؛ تكرار دفعه چند ، حسينى گراى ملكوت ياران

 هستند؟ كسانى چه عليهم انعمت ،)) دادى نعمت آنان به كه كسانى راه) ((308( عليهم انعمت الذين صراط ، المستقيم الصراط اهدنا. زد

} بارالها{) ((309( نستعين اياك و نعبد اياك گفتند؛ چگونه آنان امشب پروردگارا، خداوندا،. هستند صلحا و صديقين شهدا، اوليا، انبيا،

 ديدند؟ چگونه را تو! رسيدند؟ تو حضور به طور چه و.))  جوييم مى يارى تو از تنها و پرستيم مى را تو تنها

 اين در را ما ، است حسين نامش كه خودت محبوب اين عظمت به و حسين عظمت به دهيم مى سوگند را تو! خداوندا! پروردگارا

 موفق را ما شناسى حسين در! خدايا. مفرما رو روبه شكست با عظما حقيقت دو اين درباره را ما! خدايا. بفرما پيروز نماز و صبر موضوع

 متحمل واقعا و ورزند، مى  اخالص حسين تو محبوب به اخالص اين با كه بينيد مى و بينيم مى و ديديم ما كه را مردم اين! خداوندا. بفرما

 مملكت اين از را حسين صداى اين! پروردگارا! خدايا. بفرما برخوردارشان حسين بصيرت و بينش از شوند، مى مالى و جانى زحمات

 چه جريان اين در كه كسانى بر! خداوندا. مفرما محروم شفاعتش از ، آخرت در و بزرگوار آن زيارت از دنيا اين در را ما. مفرما خاموش

. بفرما عنايت جزيل اجر دارند، برمى قدم پاك احساسات تحريك و بيان و نطق ، جانى ، مالى لحاظ از

 )) آمين((
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 اموى جبر

 و فترت هر و برهه هر نظران صاحب وسيله به ، تاريخ طول در ، عميق و متنوع بسيار جهات و ابعاد داراى و العاده فوق حوادث اگر

 در و انسانى علوم در ها انسان ما شكست عوامل از. بود عالى بسيار انسانيت و انسان پيشبرد در اثرش شد، مى تفسير درست دورانى

 و گراييم آسان ها انسان ما.  گذريم مى ساده خيلى مهم العاده فوق حوادث جلوى از ما كه است اين ، تاريخ محرك عامل شناخت

 و تحقيقات به مبرم نياز و احتياج حوادث اين كه صورتى در اند، كرده تفسير را حوادث معينى عينك يك با ما گذشته نظران صاحب

.  است داشته عميق تاءمالت

 همه كه مفهوم اين به جبر. بود كرده پيدا رواج خيلى گرايى جبر ، عباس بنى و اميه آل دوران در كه داريم مورد اين در مختصرى بحث

 شيوع قدر اين دوران آن در جبرگرايى چرا كه اند نكرده توجه نكته اين به ، فيلسوفان و متكلمان از بعضى.  اوست از هست هرچه و چيز

 آنان دفاع و كردند مى دفاع اختيار از معتزله و اماميه فقط ، جبرگرايى شيوع مقابل در و دوران آن در.  بفهميم را آن علت بايد. كرد پيدا

 روى ما كه نيست حياتى العاده فوق مساءله يك اين آيا. كردند مى دفاع زياد جبر از كه بود اشاعره با اكثريت ولى بود، جدى بسيار هم

 صحابه نفر سه آن زمان در نيز نبود، خبرى جبرگرايى اين از)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر زمان در ؟ چيست جريان ببينيم تا كنيم كار آن

 كرد، مى خطور ذهنشان به االتى سؤ هايى انسان گريخته جسته فقط. نبود مطرح هم) السالم عليه( طالب ابى بن على حكومت دوران و

 گفت و شد بلند پيرمردى جا آن در شدند، پيروز جمل جنگ در يا برگشتند، صفين جنگ از) السالم عليه( اميرالمؤمنين وقتى كه اين مانند

: فرمود حضرت بود؟ كار در ما اختيار يا بود، خداوندى قدر و قضا با آيا ، شديم پيروز جهاد اين در و رفتيم ما كه اين ، اميرالمؤمنين يا

. بود كار در ما اختيار

. شود نمى جبر باعث خداوندى قدر و قضا

 و كنيم بررسى علمى هاى حوزه در و اسالمى جوامع تمام در را آن كه نيست مكتب اما شود، مى ديده گسيخته طور به االت سؤ طور اين

 اين به مستند فقط و.  نيست بزرگ مغزهاى آن از ها استدالل اين كه بينيم مى را هايى استدالل گاهى.  كجاست از مساءله اين غالبا ببينيم

 يك بود اگر واال ، نيست بحث مورد سخنان اين امروز البته  -كند مى جبر به حكم عليت قانون و ، داريم عليت قانون مثال ما كه نيست

 بى هاى استدالل اين از. زيبا كار يا زشت كار بگيرد، صورت كارى چنين كه است خواسته خداوندى اراده: يا  -كرديم مى صحبت مقدار

 حسين امام كه بود خداوندى اراده بگوييم كه است درست آيا. شود حاكم روز آن جوامع بر كه مكتبى! آيد نمى وجود به مكتب ، اساس

)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر از بعد بشريت براى كه اين با زديد؟ زمين به را) السالم عليه( طالب ابى بن على يا كشتيد، را) السالم عليه(

 ؟ است استداللى چه اين ؟ اراده كدام! بود چنين خداوندى اراده چون ، بلى برديد؟ بين از را او واقعا آيا. نبود دلسوزى انسان چنين نظير

 ابن.  است الحسين بن على او گفتند). السالم عليه( سجاد حضرت به كرد اشاره ؟ كيست اين:  گفت كرد، استناد جبر به زياد ابن بار سه

 را او مردم ،)اكبر على( الحسين بن على نامش داشتم برادرى: فرمود سجاد حضرت ؟ نكشت خدا را الحسين بن على مگر:  گفت زياد

 مرد اين كلمات در بار سه ؟ است گذشته چه ، بشريت فرهنگ در و اسالم فرهنگ در ببينيد ؟ چه يعنى اهللا قتله).  الناس قتله( كشتند

 آن در آدمى پروردگارا،. كند توجيه خواهد مى و است شده باسواد و فيلسوف آقا. شود مى ديده استدالل اين ،) مرجانه فرزند( خبيث

 ، كردم غلط كلمه يك. كرد توجيه نبايد ، است شده كه كارى. دارد زشتى قيافه چه كند، توجيه را خود وقيح موقعيت خواهد مى كه موقع
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 مى توجيه را حسين قضيه و گيرند مى جانب به حق قيافه قدر اين آدم اوالد چرا ؟ ايستادگى قدر آن چرا پس كند، مى حل را مساءله كه

 كنند؟

 اين براى هم ديگر يكى.  است جريانى و دارد تحليل و خواهد مى تعليم خودش كه ، طرف يك قضيه اصل البته ؟ اندازه اين به سقوط آيا

 ، قاتل و جنايتكارى تو.  نيست شدنى درست اى قضيه چنين اما كند، درست را قضيه كه است آن پى در كند، توجيه را خودش وضع كه

 به صدمه بلكه نزد، انسانى هاى ارزش به صدمه ،} كنم مى تصحيح را عبارت اين{.  زدى صدمه انسانى هاى ارزش تمام به تو

 مى تو آيا.  است عدالت ، عدالت. برسد انسانى هاى ارزش به دستش كه است آن از تر كوچك بشر. زد انسانى هاى ارزش حمايتگرن

 ؟ بشكنى را عدالت توانى

 امم و قرن آن شد مستبدل ليك     هم فضل آن فضل و است عدل آن عدل

 بردوام و برقرار معانى اين     همام اى رفت ها قرن بر ها قرن

) 310(برقرار اختر عكس و ماه عكس     بار چند جو اين آب مبدل شد

 به خود، هاى هوس و هوى و تخيالت مقابل در و رسيده نهايى سقوط به جا آن در كند، ساقط را ارزش تواند مى كه كند فكر وقتى بشر

 آزادى نخير،.))  بدانم صالح من كه است اين به مشروط بشر، براى آزادى: ((بگويد كه است آن از تر كوچك انسان.  است آمده در زانو

.  كردم عرض هدفدار و تعمدا را والنه مسؤ كلمه اين.  نپسندى يا بپسندى ، است حيات جوهر در}  بارى و بند بى نه{ والنه مسؤ

. ندارد}  ارزش{ معقول آزادى احساس بدون آدمى حيات و ، هاست انسان جان در والنه مسؤ آزادى

 آزادى فلسفى جنبه ولى ، است حقوقى باردار ، كردم  عرض كه را والنه مسؤ آزادى البته.  بگويم هم را معقوالنه آزادى دهيد اجازه

.  است والنه مسؤ آزادى كرد، مطرح توان مى جامعه در كه چه آن و است بيشتر ، معقوالنه

 است كرده خدا را چيزى چه.  است كرده خدا كه اين به بشكنم توانم مى من را زيبايى بگوييد خواهيد مى كنيد؟ كار چه خواهيد مى شما

 عاشورا روز در را حسين فرزند خدا مگر(( ، الحسين بن على اهللا قتله:  گفت} زياد ابن{ كنيد؟ مى تعيين وظيفه خدا براى شما آيا ؟

 قتله بل. (كشتند مردم را او.  الحسين بن على نام به داشتم برادرى ، بلى:  گفت جراءت كمال با) السالم عليه( سجاد حضرت)) ؟ نكشت

).  الناس

 منطق. ( كردم ترقى گويد مى و رسيده جا اين به اينك و گذاشته تراژدى سرش پشت كه بشرى.  بخوانيم كه است خوب را عبارت چند

 مسخره قصد واقعا آيا.  است كرده تكرار را سخن اين} زياد ابن{ مجددا ، دوم مورد در ؟ است كرده كار چه منطق اين با). كنيد توجه را

 خود از داشتند؟ اطمينان خودشان گفته به خودشان واقعا آيا ؟ است داشته را خود گفته باوراندن قصد آيا ؟ است داشته را خود كردن

 را او بود، اكبر على  نامش كه داشتم برادرى من: فرمود سجاد حضرت ؟ نكشت را الحسين بن على خدا مگر: پرسيد سجاد حضرت

. كشتند
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 داشته اساس واقعا ما اسالم اين كنم نمى گمان ، شويم رفوزه حسين كالس در ما اگر كه است اين ام عقيده من. خواند درس موقع به بايد

.  كنيم فكر عميق كمى يك. باشد

 حسين امام هاى دندان و ها لب به) زياد ابن( خبيث اين ديد كه وقتى)  وآله عليه اهللا صلى( پيامبر كهنسال صحابه از يكى( ارقم زيدبن

 لب اين پيامبر، كه ام ديده فراوان من!  نزن چوب:  گفت و شد ناراحت  -است معتبر خيلى آن تاريخ البته  -زند مى چوب) السالم عليه(

 ؟ كنى مى گريه است داده ما به خدا كه پيروزى آن براى آيا بگرياند، را هايت چشم خدا:  گفت زياد ابن.  است بوسيده را ها دندان و ها

 چه ، ببينيم كن صبر: بگويند كه ندارند را ذهنى قدرت آن كه هم مردم همه.  عباس آل دوران فلسفه و اميه آل دوران فلسفه است اين

 ؟ است منطقى چه اين ؟ چه يعنى كشت خدا ، كشت خدا را چيزى

:  گفت و كرد پيامبر بيت اهل اسيران به رو زياد ابن

 احدوثتكم اكذب و قتلكم و فضحكم الذى الحمدهللا

.)) كرد تكذيب بوديد، آورده پيش كه را حادثه اين و كشت را شما و كرد پست را شما كه راست خداى حمد((

: فرمود بالفاصله و شجاعت كمال با)  السالم عليها( زينب حضرت

.)) فرمود تطهير ها پليدى از را ما و فرمود تكريم)  وآله عليه اهللا صلى( محمد پيامبرش وسيله به را ما كه است خدايى خاص حمد،((

:  شريفه آيه به اشاره

) 311(تطهيرا كم يطهر و البيت اهل الرجس عنكم ليذهب اهللا يريد انما

.))  گردانيدنى پاك را شما گرداند پاك و را، بدى)  بيت اهل( شما از ببرد كه خواهد مى خدا كه نيست اين جز((

 اشخاص آن ما و است فاجر اشخاص كار دروغگويى.  نيستيم مردم آن ما و است فاسق مردم آن از رسوايى و پستى كه نيست اين جز

.  نيستيم

 هم قانع زدند، مى كه هايى حرف اين به ها اين آيا واقعا خدايا! خدا كار)) ديديد؟ چگونه خاندانتان درباره را خدا كار: (( گفت زياد ابن

 اين ما.  است تاريك گويد مى و بيند نمى را آفتاب}  كه طورى{. كند مى كور را آدم ، پرستى مقام و خودكامگى ، شهوت شدند؟ مى

 و ؟ است كرده كسى چه را كار بگويد كه بدهد دست از را خود بينايى و انديشه و عقل ، انسان قدر اين يعنى.  بينيم مى را روشنايى

 سعد عمربن به را پيمان آن بعد، چرا ؟ است رفته كجا به حواست و شهود ؟ است رفته كجا عقلت و وجدان پس!  است كرده خدا بگويد

 با رفتم شما امر به من كه بدهيد را پيمان آن من به شما:  گفت} زياد ابن به{ ، برگشت سعد عمربن وقتى كه است معروف چون ؟ ندادى

 عمربن و من وسيله به كه بده و بنويس را مطلب اين ؟ بدهم را پيمان آن من آيا:  گفت} زياد ابن{.  كشتم را او و شدم گالويز حسين

 و كشتم من را حسين بگويى مردم نزد در تا بدهم نامه تو به آيا:  گفت. نداد}  اى نوشته هم سعد عمربن كه{.  كشت خدا را حسين سعد،
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 من. بود خدا از هم من تعهد البته و كردم تعهد من: بگو و بنويس ، دارى شعور قدر اين و گرايى جبر طور اين تو اگر ؟ بودم من آن سبب

 ؟ نويسى نمى چرا ، بنويس خوب ، كرده را كار اين خدا.  اهللا يعنى هم ها)) من(( معناى.  كردم من.  دادم را وعده آن او به

: فرمود)  السالم عليها( زينب حضرت ديديد؟ چگونه خاندانتان درباره را خدا كار:  گفت ديگر بار} زياد ابن{

 نهايى داورى براى آنان با را تو ، زودى به خداوند و شتافتند خود ابدى هاى خوابگاه به آنان: فرمود مقرر را شهادت آنان براى خداوند

.  است كشته را ها آن كسى چه كه فهميد خواهيد موقع آن. كرد خواهد جمع مكان يك در

 اول كه كرد مطرح را ال سؤ آن زياد ابن.  هستم حسين بن على من: فرمود حضرت ؟ كيستى تو گفت و كرد رو سجاد امام به زياد ابن

 و بود اكبر على او نام كه داشتم بردارى من: فرمود سجاد حضرت ؟ نكشت را الحسين بن على خدا مگر:  گفت  سپس و.  كردم عرض

.  كشت را او خدا نخير، گفت زياد ابن. كشتند را او مردم

 خواهد مى كه است روح آن ناظر خدا شود، گرفته جسم از روح كه موقعى اما.  است اختيار ظاهر باشد، هرچه مقدرات: ((فرمود حضرت

.)) برود او طرف به

) 312(موتها حين االنفس يتوفى اهللا

.)) ستاند مى تمامى به مرگشان هنگام به را مردم روح خدا((

 ، هنگام آن در شود، شكافته بدن قالب و قفس اگر ، بلى ؟ كيست است شكافته را كالبد قفس كه آن اما.  خداست روح گيرنده ، آرى

 اين مقدارى اسالمى فرهنگ در كه فرموديد توجه آيا ؟ است كرده را كار اين كسى چه اما.  عزرائيل وسيله به خداست فقط روح گيرنده

 ؟ است بوده كجا از جبرگرايى و جبر مساءله

 اگر. شود مى جغرافيا و ژن محيط، ، عليت قانون به مربوط نكند، بودن الهى ادعاى حداقل يا باشد نداشته الهى جنبه اگر كه گونه همان

 دست عوامل و علل اين اگر يعنى. ندارد حرفى تو با هم خدا و نداريم حرفى هيچ هم ما ، باشى چنان تو كه است تامه علت باعث ها اين

 مى را))  الف(( من ،)) ب(( و))  الف: (( بين از بگويد كه باشد نداشته را اين توانايى تو شخصيت كه بسازد چنان جبرا را تو و بدهد هم به

 اين آيا ؟ است چنين آيا اما.  نيست بحث جاى ، ايم شده محاصره طور اين ما اگر ، است من كمال و خير به))  الف(( چون ، گيرم

 اين علمى پرونده و نموده تاءخير خيلى مساءله اين در زيادى اشخاص كند؟ توجيه را آدمى عمر سرمايه تباهى تواند مى ها استدالل

 اشكال كنيد، تاءسيس اختيار و جبر بحث براى دانشگاه صد ، قيامت تا حاال از.  است باز هنوز آن علمى پرونده. كنند نمى تمام را قضيه

 چه ، است خودش كار مقدار چه. دارد اضطرار مقدار چه دارد، جبر مقدار چه و اختيار مقدار چه ، آدم اوالد كه كنيد فكر اصال. ندارد

 زمانى تا بلكه ، سال دو سال يك نه. كنيد تحقيق و كار ، آن عوامل و تحليل براى.  است محيط به مربوط مقدار چه و خداست از مقدار

: كرد تكميل را آن بايد طور اين كنم مى گمان من ، پرونده اين درباره. بدهد فريب را خود نبايد آدمى.  عمل در اما درخشد، مى آفتاب كه

 ، خودخواهى هاى انگيزش تاءثير تحت انسان كه است اين از بهتر ، ارزشى اصول انگيزگى در گرفتن قرار كه ندانيد آدم اوالد شما اگر

 اما. برويد خواهيد مى كه كجا هر بفرماييد ، نداريم شما با سخنى هيچ ما صورت اين در بگيرد، قرار هوس و هوى و شهوت ، خودكامگى
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 از بعد ، حال ، هاست خودخواهى تاءثير تحت در گرفتن قرار از بهتر ، ارزشى هاى انگيزش تحت گرفتن قرار كه شديد متوجه را اين اگر

 آن قدرت ، آمده  پيش شما براى كه} گوييد مى شما كه جبرى{ موقعيت اين كه كرديد احساس وجدانا اگر ، علمى و معرفت چنين كسب

 مگر. بگذاريد جبر نيز را آن نام و كنيد كار شما ندارد، اشكالى هيچ كنيد، كار ارزشى هاى انگيزش زير و برويد ديگر قدم يك كه داريد را

 ؟ باشيم مى اختيار كلمه عاشق ما

 انگيزه تمام كه است داده دست معرفت اين شما براى آيا كه است بحث اين بلكه ، نيست كلمه بحث آيد؟ مى بدمان جبر كلمه از ما مگر

 تحت انسان كه است شده اثبات امر اين اگر باشد؟ پرستى محبوبيت و پرستى شهرت ، پرستى مقام ، ثروت ، پول ، خودخواهى نبايد ها

 از كه را قدمى كه داريم خودمان در را توانايى اين ما آيا ببينيم تا كنيم رجوع خودمان به بدهد، انجام را كار تواند مى واالترى هاى انگيزه

 ؟ بگذاريم باشد ها ارزش و ها عظمت انگيزش تحت كه موقعيتى به و برداريم ، آورده پيش جبر گوييد مى شما كه موقعيتى اين

 توانايى اگر. بگذاريد جبر را آن نام و برداريد را قدم اما ، داشتم نمى بر قدم من نبود انگيزه آن اگر و ، است جبر نامش بگوييد شما

 در ولى. بدهيد انجام شود، مى تحميل شما بر كه حركتى هر ،}ندارد اشكالى{ كنيد، نمى احساس توانايى هم اگر يا كنيد، مى احساس

 ؟ است كرده خدا را كار اين بگويند، عظمت اين به اى حادثه مورد در آيا.  نيست صادق امر اين} او امثال و زياد ابن درباره{ حقيقت

 يزيد، خود كه هست تواريخ از بعضى در حتى شد؟ چه ها ندامت همه آن و ها العمل  عكس همه آن ؟ چه يعنى ها پشيمانى همه آن پس

 با كاش اى گفت آمد، نسيم كه وقتى. بود نسيم آن معرض در لحظاتى ، نشست فرو اش خودخواهى طغيانگر هاى موج كه آن از بعد

)).  كردم مى قناعت هم كمتر اين از من كند، سياه را زياد ابن روى خدا(( زياد، بن عبيداهللا وجه سوداهللا.  كردم نمى رفتار طور اين حسين

 يزيدبن جناب ؟ علت چه به و چرا ، مرجانه ابن وجه سوداهللا چرا زياد، بن عبيداهللا وجه سوداهللا چرا شد؟ زده مغزش به نسيمكى يك چرا

 متمسك جبر به كند، اشباع را خود خودخواهى بخواهد اگر هم موقعش در لذا، مانديد؟ عقب جبر مكتب از شما كه شد طور چه!  معاويه

. شود مى

 همه بگوييم خواهيم نمى ما البته. دارند جبرى تمايالت ، است مات ها آن براى ابديت رنگ و شناسند نمى را شخصيت كه اشخاصى غالبا

: شود مى تقسيم نوع شش بر كار ،}دانيد مى كه طور همان{.  است اختيارى كارها

)). 313( رفلكس( انفعالى و بازتابى

. دهند مى انجام و نموده عادت كارى به مستمرا كه كارگرانى مثل ، عادى

.  اكراهى

.  اضطرارى

.  اجبارى

.  اختيارى
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 دارد، وجود قدرت ، است آماده وسايل كه است موقعى هم آن. كرد شوخى آن با نبايد و است آدمى وجود جوهر ، اختيارى كارهاى

 مى تحريك شما مثال. برنداريد يا برداريد توانيد مى را بعدى قدم كه كنيد مى احساس شما و ، نيست جلو در طبيعى موانع و ، شده درك

 اين از بعضى كه نبود جهت بى لذا،.  است ها شخصيت و ها وليت مسؤ خير به زيرا را،))  الف(( طرف كنيد مى اختيار و تاءكيد و شويد

 مى بين از آن دنبال به نيز تقوا و فضيلت مساءله ، كنيم حذف بشرى قاموس از را پشيمانى اين اگر: ((گفتند زمين مغرب سوزهاى انسان

. شود مى پشيمان بعد كرد، جنايتى يا و شد، مرتكب خالفى و داد انجام را معصيتى وقتى كه است اين ، انسان اختيار دليل باالترين)). رود

) 314( صنم اى است اختيار دليل اين     كنم آن يا كنم اين فردا كه اين

 اختيار از را جبر بدانى تا     بيار فرقى پى دل اى مثال يك

  جاش ز جنبانى تو را دستى كه وان     ارتعاش از بود لرزان كان دست

) 315( قياس آن با اين كرد نتوان ليك     شناس حق آفريده جنبش دو هر

 قيمتى پر كاالى يك و زد شيشه به مشت با عمدا اگر اما شود، نمى پشيمان بشكند، را آن و بخورد قيمتى كاالى يك به مرتعش دست اگر

 ، است مست خودش بشر. نگيريد بشر قاموس از را}  پشيمانى اين{!  كردم غلطى چه:  گفت خواهد شد، بريده دستش يا ، شكست را

.  ندهيم  دستش به دليل هايش كارى جنايت و ها بدبختى براى.  نكنيم مست را او اين از بيش

 فيلسوف همه آقايان ، عباس آل و اميه آل زمان در چرا كه ،)السالم عليه( حسين امام داستان در مختصر تحليل يك فرموديد؟ توجه آيا

 از را) السالم عليه( طالب ابى بن على چرا كه آمد مى  پيش االت سؤ اين قطعا كه بود اين جهت به  -جبرى فيلسوف هم آن  -بودند شده

 خواست خدا ، بلى: گويند مى شد؟ چه طالب ابى بن على فرزند كه كنيم ال سؤ خواهيم مى شد؟ چه طالب ابى بن على زديد؟ كنار كارش

...!  دانست مى خدا...!  خواست خدا كه چون...! 

 ، رويم مى تباهى به رو كه كرديم احساس وقتى. بفرما آگاه را ما ، رويم مى تباهى به رو ما كه هايى موقعيت آن در! پروردگارا! خدايا

 ها ارزش تمام اند، آورده وجود به را حسين داستان. بفرما رو روبه صاف و ناب واقعيات با را ما.  نكنيم توجيه را خودمان تا بده توفيق

. كنند توجيه را آن و كذا و كذا كه بگويند خواهند مى و اند گذاشته پا زير را

 آمده اجازه بى و قاچاقى شخصى ، جلسات اين از يكى در.  داشتيم خالص علمى جلسه يك ما كه بود پيش سال بيست تقريبا ؛ مثال

 ايشان دستور با انسان ميليون يك اگر مثال كه است اى چهره ، چهره اين ، خالصه.  نيست ما از شخص اين ديديم و كرديم نگاه ما. بود

 نمى ديده شخص اين چشمان در ، چه يعنى شد كشته انسان اما.  است تراژدى شود، كشته نفر يك اگر و شود مى تلقى آمار بشود، كشته

.  اش تراژدى و است جان يك كه اين نه. گيرند مى آمار... هزار دويست. شد طور اين نفر هزار هفتاد و پانصد: بگيريد آمار چرا، اما. شد

 و كردم مى نگاه او به من.  بدهيم انجام را كارمان ما بگذار.  آقاجان بحث به چه را تو!  عباس حضرت يا. شد بحث وارد مزبور شخص

 يكديگر به مدام و داشتند تشريف هم  -عليه تعالى اهللا رحمة  -حسابى محمود دكتر مرحوم جمله از ، دوستان. كرد مى نگاه من به هم او

. دارند اختيار يا مجبورند ها انسان شما نظر به: پرسيد من از شخص آن ، حال هر به.  كرديم مى نگاه
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. دارد اختيار بشر ، بله:  گفتم.  داريم اختيار بگوييم كه كرديم غلط ما شما، امثال نظر از البته ، گفتم دلم در

 خوب حاال.  است احساسى يك:  گفت.  كنم مى عرض را جلسه جريان عين و ايشان عبارت عين من.  است احساسى:  گفت جواب در

 ميدان وارد علمى هجوم حال و طلبگى حال كمى با كه بود خدا لطف اين. اند نكرده معرفى ما به را او ولى ، ايم شده معرفى ما كه است

 ؟ خياالت يعنى احساس از شما منظور آيا:  گفتم.  بشويم

 ، موضوع يك درباره تخيل. شود مى روز دو  -روز يك خيال. كند پر طور اين تواند نمى را بشر تاريخ ، خياالت:  گفتم!  بله:  گفت

. كنند مى اختيار احساس ، تاريخ تمام هاى انسان اما.  است نفر ده نفر، يك تخيل

. او نظاير و اسپينوزا مثل اند، جبرى و غربى متفكران از كه كرد ذكر را نفر 6  -5 نام او ، گفتم من كه را اين

 اختيار به قايل كه را اشخاصى از نفر 30 -20 نام سپس.  كنيم شروع هم ما بدهيد اجازه كنيد، اثبات مانور با خواهيد مى اگر شما گفتم

 مطلق جبرگرايى كه كنم مى عرض شما به من:  گفتم. شود نمى علمى بحث كه اين. شود نمى تمام مساءله كه مانور با.  كردم ذكر هستند،

 ، نيست ترديد جاى كه داريم علمى هاى بحث و علمى انگيزه ما كه گفتم دقيقا. كردند مى گوش هم دوستان. شود مى ناشى كجا از

.  داريم توفانى هاى بحث جبر درباره.  عليت بحث مخصوصا

:  گفتم پاسخ ادامه در سپس

 زندگى ديوار و رسيد فرا پيرى دوران كه آرام آرام. شوند مى معصيت و خيانت ، جنايت مشغول عمر يك كه هستند ديگر اى عده((

 را خطا و معصيت همه آن و سرگذشت خواهد مى وقت آن ، هستم گفت}  زندگى{ ديوار اين روزنه از كم كم ابديت و برداشت شكاف

 برگردد كه اين جاى به كند، جبران را خطاهايش و برگردد كه اين جاى به.  است بهتر زيرا شود، فيلسوف بيايد كه بهتر چه پس كند؟ چه

.)) كند توبه ، است اهللا حق و الناس حق اگر

 ديگر چون.  گرفتم را سيگار من...  ماست ثانى جاهليت دوره االن.  كشيدم مى سيگار من كه بود)  اولى جاهليت( ما جاهليت ، زمان آن

 من و گرفت را كبريت. لرزيد مى دستش. كرد روشن و كشيد را كبريت او.  كنم روشن را سيگار خواستم مى بود، رسيده جا اين به بحث

 خيلى. كند مى سوراخ را فرش خود، چشمان با كردم خيال من كه است شاهد خدا. بود شده خيره زمين به ايشان.  كردم روشن را سيگار

. خورد ضربه

 و دادگسترى و داد و عدالت دست از سال نود و باشم شده مرتكب سالگى پانزده در را قتلى اگر كه كنم مى احساس درونم از من مثال؛

: گويند مى و گيرند مى مرا گريبان كه سال نود از بعد ، كردم فرار دادپرورى

.  داريم هم تحول و حركت بحث البته.  منم شخص اين قاتل گويم مى خودم به من خود كه چنان ، لرزم مى خود به!  قاتل اى

 تجريد هاى فلسفه براى جمله اين)).  ام نشده وارد رودخانه يك به دوبار من.  حكمفرماست هستى تمام در حركت: ((گويد مى هراكليت

 هم ما بحث.  كنيم مى ات محاكمه واال كنيد؟ دفاع آن از كه داريد عذرى آيا!  قاتلى تو گويند مى حقيقت براى نه ، است خوب)  آبستره(
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 شده عوض ها سلول اين از مقدار چه دانند مى ما متخصصين ، پزشكى نظر از كنيم فرض هم بار نود ، گذشته سال نود كه است همين

. بفرما عنايت حقيقى بينايى يك ما به! پروردگارا! خدايا.  كنيم جبران را آن ، بياوريم وجود به حقيقت يك ولى ، است

 گردن به او و او گردن به اين بيندازند، خود دوش از را بار اين خواستند بعد و آوردند وجود به ناگوار بسيار وضع آن با را كربال داستان

! كرد را كار اين خدا: بگويند كند، نمى قبول كسى ديدند اگر هم بعد.  اين

 كند؟ مى ظلم خداوند آيا

) 316...( ذره مثقال يظلم ال اهللا ان

.)) دارد نمى روا ستم هم اى ذره سنگينى به خداوند((

 چه جريان اين كه نشود فراموش) السالم عليه( على بن حسين تاريخ تحليل در و باشيد، داشته نظر در هم را مطلب اين ، حال هر به

 تاريخ كار نتوانست جبرگرايان داليل. بود قوى ها آن داليل زيرا بودند، مقدم اختياريون هميشه البته.  است گذاشته تاريخ در بعدا نتايجى

. بياورد سكوتى حداقل توانست مى ولى كند، تمام را

) 317.(يشاء من يهدى و يشاء من اهللا فيضل

.)) كند مى هدايت بخواهد را كه هر و كند مى گمراه بخواهد را كه هر خدا((

.  است خواسته را كار اين خداوند مشيت ، ام خواسته من كه كارى زمينه در اما ، خداست مشيت ، بلى. دارد تفسير آيه اين كه صورتى در

 خواهد است خشك قالى چون ، بيندازم قالى روى بر زا آتش اى ماده اگر من.  كنم مى بيان} ترها جوان براى مخصوصا{ مثال يك

 اين. بسوزد كرد، برخورد خشك جاى يك به آتش اگر كه است اين هستى در خداوند مشيت.  است اين هم طبيعت قانون ، سوخت

 مى كبريت ، دانستم مى كه حالى در ؟ بيندازم قالى روى را كبريت كه است گفته كسى چه اما ؟ نه يا است درست آيا ، است الهى قانون

. بسوزد قالى بخورد، قالى به كبريت اگر كه است اين خدا مشيت.  بيندازيم كبريت قالى روى كه نيست اين خدا مشيت. سوزاند

. كنند مى اشتباه طور چه ها بعضى} واقعا{

 عشقى ، است هايى انسان چه عشق اين كه هاست قرن.  است كرده كارها چه عشق} واقعا{. خدا اى عشق از داريم شكرها پروردگارا،

 كه است عشقى كرد، ثابت ما بر را آن عظمت على بن حسين ، فاطمه بن حسين كه عشقى.  اوست مجسمه)  السالم عليه( حسين امام كه

.  نيست شدنى فنا هرگز

 ما دوام عالم جريده در است ثبت     عشق به شد زنده دلش كه آن نميرد هرگز

 دقايق. كرد خواهيد رسوخ ها انسان هاى دل در شما اعصار، و قرون طى در سپس. باشيد متحمل كنيد، صبر ساعاتى: فرمود حسين امام

: فرمود حسين امام. گذرد مى لحظات و
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 الكرام بنى صبرا

.)) كنيد صبر مقدارى ، بزرگ هاى انسان فرزندان اى ها، زاده انسان اى((

 درخت اين بگذاريد)). گذرد مى لحظات اين كنيد، صبر مقدار يك ، بزرگ هاى انسان فرزندان اى(( ، الكرام ابناء ، الكرام بنى ، الكرام ايها

. بدهد ها ميوه و ثمرها ، كنيم آبيارى خون اين با را آن خواهيم مى امروز ما كه اسالم برومند

 مى شد، مى آمارگيرى ها آن از پيش حتى و فاطميين ، ديالمه دوران از اگر. شد مى آمارگيرى كاش اى كه ام كرده عرض بارها من

 انسان چه. كردند توبه و آمدند)  حسين جلسات( جا اين در كه هايى انسان چه.  است ساخته انسان قدر چه جلسات اين كه فهميديم

 روح ، حسين كه جهت بدين هم آن شدند، پشيمان واقعا جلسات اين در كه هايى انسان چه. رسيدند نورانيت به جلسات اين در كه هايى

 چه كه گيرد نمى آمار كسى اما ، كنيم مى شركت حسينى هاى شب و جلسات اين در ما واقعا. كرد روانه خداوندى بارگاه به را افراد اين

 اين از ، است گذشته عمرشان از زيادى ساليان حتى كه ها آن چه و ها جوان چه داند مى خدا ولى كند، نمى توجه ها اين به كسى شد؟

. اند شده برخوردار حسينى جلسات

 بگيريد نظر در را نتيجه ولى ، بدهيم توضيح بتوانيم ما كه است آن از تر تلخ حادثه ، باالخره. رسيد فرا شب تاريكى پروردگارا، خداوندا،

 استفاده آن از نيز ها فرقه ساير و آمده در حركت به حسين تشيع دست با ، اسالم نبض كه بگويد كسى اگر و! شد بزرگى نتيجه چه كه

. كرد اثبات و معنا را آن توان مى بلكه ، نيست مبالغه اين.  است نگفته گزاف اند، كرده

. مفرما كوتاه حسين دامان از و على آل و على دامان از را ما دست! خدايا

 داده دست ما به ملكوتى حالت يك و روحى انقالب يك روز، سه  -دو اين در اگر! پروردگارا.  مده قرار ستمكاران گروه در را ما! خدايا

 پرور.  برسان ثمر به خودت را عرفانى حاالت اين و روحانى حاالت اين! خدايا. بفرما پايدار را حالت اين خودت ، است

. مفرما محروم) السالم عليه( بيت آل محبت نعمت از را ما! گارا

 )) آمين((
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 حسينى شب

) 318:( داريم اساسى خيلى شرط دو ما ، است عميق و زياد بسيار ابعاد داراى كه حوادثى مخصوصا ، تاريخ بزرگ حوادث شناخت براى

 كه موقعى در ، حادثه آن زمان هم حوادث حتى ، نتايج و ها معلول ها، علت ها، انگيزه نظر از حادثه آن درباره كافى و الزم اطالع -1

 بود؟ واقعه آن پيرامون در جرياناتى چه}  يعنى{.  پيوست مى وقوع به حادثه

 به خاصى عينك ، تاريخ واقعيات بيان در متاءسفانه لذا،. نيستند واجد مورخان همه را شرط اين و ، است مهم العاده فوق اطالعات اين

 بود چه واقعه اين ببينند تا كنند مطرح درست را قضيه آيند نمى و دارد شيوع اما ، بزرگ است خطرى اين كه اين با و اند زده خود چشم

 چرا؟ و شد مى پيموده))  الف(( راه اين فقط بايست مى فقط آيا ؟ نداشت يا داشت ديگرى راه آيا ؟ گرفت سرچشمه كجا از و

 بدهند نشان آيندگان به كه اين براى يا. دهند مى اهميت آن به بيشتر كه گيرند مى نظر در را تاريخ عناصر از قسمت آن ، مورخان غالبا

 ها آن كه اين بيان براى فقط مثال؛ يا. باشد كم موارد اين تعداد اميدواريم.  گذاشتيم شما اختيار در و داشتيم اطالعى قضيه اين از هم ما كه

. نباشد كار در نيت اين كه شاءاهللا ان. بود گونه اين حسين داستان بگويند كه اند، بوده تاريخ وقايع و حوادث آورى جمع اندركار دست هم

 منتقل آينده هاى نسل به يا دهد، توضيح و كند تحليل را حادثه خواهد مى كه كسى مخصوصا ، انسان اگر كه است اين شرط اولين پس

 خود از بايد. باشد داشته اطالعات واقعا بايد شخصى چنين. كند بيان ، است برخوردارى قابل حادثه اين در كه را فرهنگى بايد بسازد،

 كه بگويد بتواند تا كند پيدا اطالع دقيقا ، است كرده كار اختيارى و اختيارى غير هاى دست چه حادثه آن در كه اين و حادثه ماهيت

 سرگذشت در بشر، اى: ((بگويد خواهد مى كه مورخى براى. هستند اقليت در خيلى نگارانى تاريخ چنين البته.  است بوده چگونه حادثه

 تفسير براى مگر نكند، تصرفى و دخل ، خودش طرف از كه فلك عظمت به وجدانى.  است الزم وجدان ،)) است بوده اى حادثه چنين تو

 تحت و دارد را تاريخ يك تحليل قدرت كسى اگر يعنى.  است ضرورى بلكه ، است جايز فقط نه باشد، اهلش اگر كه.  تاريخى تحليل و

 كرد، تفسير و نمود بيان را اى حادثه وقتى كه است الزم ، نگرفته قرار گيرى هدف هاى محدوديت تحت و كار ابزار هاى محدوديت

 احساس طور اين من: ((بگويد يا.  است دارى امانت اين)).  است چنين من ديدگاه از ، البته صد و البته: ((بگويد و كند بيان نيز را عللش

 حادثه از مقدار اين من كه گويد مى وجدان روى از حقيقتا ، دست به قلم انسان كه باشد اين بيانگر واقعا هم و نباشد دكان هم كه)).  كردم

 هم))  من نظر به(( معناى.  است بوده چنين ، است داده دست به كه نتايجى و بوده اين حادثه هاى ريشه))  من نظر(( به و داشتم اطالع

 ديدگاه با ، است گذشته آن از ها قرن كه اى حادثه در نظرى صاحب ادعاى و است نظر صاحب كه نكند هم ادعا اگرچه ، است اين گاهى

.  است شده مطرح حادثه مختلف هاى

 بگويد و برسد قلم صاحب آن داد به كه خدا، و است وجدان فقط جا اين.  است بزرگى ادعاى بسيار ، است چنين))  نظرم(( كه اين ادعاى

 داشته ها صحبت خودش درون با} بايد مورخ{ ؟ گفتى واقع خالف چرا ، نداشت سند كه اين ؟ كردى نقل چرا بود، ضعيف كه مورد اين

 فالن در مثال كه است بحثى قضيه ، دفعه يك.  باشم داشته توجه هم خودم وجدان به ، كنم بيان خواهم مى را قضيه اين من وقتى كه باشد،

.  اش االرضى معرفت هاى علت كنيد فرض و داليل و آثار هم اين ، خوب بسيار. كرد آتشفشانى ، آتشفشان كوه يك ، تاريخ
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 چه ، گذاشت خواهد تاءثير ها انسان زندگى بر نخواهى خواهى و ، هاست انسان به مربوط حادثه كه است اين مساءله ، وقت يك

 انسان(( كه اين قلمرو تمام بر جا اين از ، من جمله امواج كرد، را كار اين على بن حسين گويم مى من وقتى.  نخواهيم چه و بخواهيم

 به وجدانى ؟ نگفت يا گفت آيا.  گفت چنين شب آن حسين. كرد چنين حسين. شد پخش ،))باشد بايد چنين انسان(( و))  است چنين

 نمى البته.  است  غرض بى و مطلع گران تحليل عهده بر امر اين و شود، مطرح))  هست كه چنان آن(( تاريخ كه خواهد مى فلك پهناى

 علمى وجدان داراى و انديشمند نظر صاحب گران تحليل چنين. اند نبوده مورخانى چنين نينوا خونين حادثه اين بررسى در بگويم خواهم

.  است}  كافى و الزم{ اطالع ، اول شرط پس. اند بوده اقليت در متاءسفانه ، دانيم مى كه گونه همان ولى اند، بوده هم

 سعايت باشد، نمام ما اصطالح به و كند تقبيح را ديگر شخصى خواست مى ، عبدالملك بن سليمان حضور در شخصى كه است معروف

 ؟ حادثه كدام)). بود كرده شركت آن در جنگيد، مى حسين با كربال صحراى در طالب ابى بن عفان وقتى كه است كسى اين: (( گفت. كند

 يا ببرند، رشك تاريخ درباره تو علم اين به يا كنند؟ حسادت تاريخت اين به آيا آيندگان دانم نمى:  گفت سليمان ؟ على كدام ؟ عفان كدام

 ساختگى طور به را}  عبدالملك بن سليمان جريان{ اين اگر. نبود گونه اين كه كربال حادثه ؟ گويى مى چه ؟ وجدانت ضد وجدان اين به

. دارد وجود تاريخ در آن نظير باشند، گفته هم

 خوبى بحث ، است ثر مؤ قوانين وضع در هوا و آب كه كند اثبات خواهد مى وقتى ، القوانين روح كتاب در منتسكيو ؛ مثال عنوان به

 بلوغ( دخترها بلوغ ، است گرم خيلى كه هايى سرزمين: زند مى مثال. دارد شايان اثر ، قوانين وضع در هوا و آب: گويد مى و كرده مطرح

 اهللا صلى( محمد حال شرح در پريدو: ((گويد مى كند، ذكر تاريخى شاهد يك خواهد مى كه وقت آن ولى.  است زودتر)  مطلق طور به

 در آيا ؟ است شده بيان كتاب كدام در جمله اين)).  گرفت سالگى هشت سن در را عايشه) محمد( شخص اين گويد؛ مى)  وآله عليه

 كنيم كار چه را واقع خالف اين حاال. منتسكيو ؟ كيست اش نويسنده.  القوانين روح كتاب در نخير، ؟ است شده گفته گربه و موش كتاب

  دانش دانشجو، اين آيا!  است مطالب اين پيرامون هم او مطالعات فرضا و شده حقوق دانشكده وارد تازه هم جوان يك ، طرف آن از ؟

 اى قضيه چنين آيا ببينى و كنى مراجعه}  تاريخ به{ خودت بود بهتر! منتسكيو آقاى بگذارد؟ دروغين داستان يك پايه بر را اش حقوقى

 اين حقيقت كه بداند انسان و. باشد كننده قانع واقعا ، مدارك و دقيق اطالعات كه است اول شرط اين ، حال هر به ؟ نه يا است درست

 اسالمى جوامع در عميقى و گسترده بسيار اثر و دارد كار و سر پاك هاى انسان تمام با هاست قرن كه داستانى اين ، بزرگ داستان

.  چيست ، است گذاشته تشيع جامعه در مخصوصا

 كه است اين مساءله. رساند خواهد اقليت به حقيقتا را ما واقعى نگاران تاريخ جمعيت متاءسفانه كه است چيزى ها، ارزش درك -2

 بن حسين زندگانى ابتداى از كه كنيد  فرض را كسى بتوانيد شما است ممكن حتى. بچشد را حادثه هاى ارزش مزه ، خودش نگار، تاريخ

 جامعه با و خدا با و خودش با ارتباط در را حسين گفتارهاى و سكنات و حركات تمام و بود، حضرت آن خدمت در) السالم عليه على(

 اگر). بود  پيش وقت خيلى حقيقى آغاز واال( ، است ديده را نينوا داستان ظاهرى آغاز ، معاويه مرگ از پس مثال.  است ديده ، اش

 فرض. بگير بيعت زود نفر سه از مخصوصا كه آمد مدينه والى به نامه كه موقع آن از. كرد را استفاده اين توان مى ، ماست دست در تاريخ

. فرمود استراحت چند ساعت) السالم عليه( على بن حسين مثال هنگام شب كه است كرده مشاهده حتى ، است ديده هم را ها آن كنيم

 اگر(( ، دنياكم فى احرارا فكونوا المعاد تخافون ال كنتم و دين لكم يكن لم ان ؛ طعم اگر اما).  است ديده دقيقه آخرين تا را ها اين همه(
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. خورد نمى درد به و نيست صحيح شخص اين اطالعات از اى ذره نچشد، را)) باشيد مرد آزاد الاقل ترسيد، نمى معاد از و نداريد دين

 كنند مى عكسبردارى و گرفته اى آيينه ،)السالم عليه( حسين امام حوادث مقابل در كه اين نظير درست. گويد مى چه داند نمى چون چرا؟

) السالم عليه( حسين رسيدند، بيابان از سوزان گرماى آن در يزيد حربن لشكريان وقتى كه فهمد مى چه آيينه. دهند مى نشان شما به و

 بپاشيد، آب هم هايشان اسب به و بدهيد آب} كنند قطع را هايشان رگ خواستند مى ديگر روز چند كه كسانى همان{ ها اين به فرمود

 فهمد؟ مى چه فيلم فهمد؟ مى چه آيينه دارد؟ معنايى چه

 ؟ چه يعنى فيلم اين كه فهميد مى فيلم خود آيا شد، مى فيلمبردارى اگر

.  چيست داستان كه فهميد بايد ها كتاب روى از و مدارك روى از كه بگويم خواهم نمى من اصال.  است مهم العاده فوق ، دوم شرط اين

. دارد اطالع جريان از اصال كه ندارد فايده باز فهميد،} مورخ{ هم اگر نخير،

 خود ذاتى كرامت من و است كرده مخير ، ذلت و شمشير بين مرا) يزيد( پليد مرد اين} :فرمود حسين امام وقتى{ كه داند نمى را اين ولى

 ام كرده منتقل را آن حاال بگويم كه ام خريده را آن و است خودم اختيار در من ذاتى كرامت و شرف مگر!  چه يعنى كرد، نخواهم رها را

. كنيد ذليل را خودتان نداريد حق شما.  است حكم بلكه ، نيست حقوقى معناى به ، حق اين ؟ ام برداشته دست خودم شرف و حيثيت از و

 همان به ، تاريخ گذرگاه در كه كند ادعا كسى اگر. برداريد دست ، است كرده عنايت شما به خدا كه ذاتى كرامت آن از نداريد حق شما

 تاريخ اين. كنيد باور قطعا اند، داده قربانى شرفشان از دفاع در نيز مقدار همان به اند، داده قربانى خود جان از دفاع در ها انسان كه مقدار

 زندگى و حيات ، چه يعنى حيثيت ، چه يعنى شرف ، چه يعنى ذلت داند نمى كه كسى حاال. دارد بسيارى اهميت مساءله. شما هم اين و

 مهم العاده فوق دوم شرط ، بنابراين. چشيد نخواهد را طعمش دارد؟ اى فايده چه بداند، را حسين حوادث تمام اگر ، چه يعنى شايسته

.  است

 ارزش در او خود كه آن جهت به ، چه يعنى حسين فهمد مى و كند مى نگاه تاريخ به ، البالغه نهج جامع رضى سيد كه است اين دفعه يك

 عليه( حسين امام درباره روحى نظير بى حالت آن با و انگيز شگفت واقعا حالت آن با كه است اشعارى آن دليلش.  است ور غوطه ها

 را حادثه اين خواهد مى ، ظاهرى هاى عليت عينك پشت از ، تاريخى تحليل مورخ يك كه است اين هم دفعه يك.  است گفته) السالم

. بيند مى را آن ظاهر فقط يعنى. بفهمد

 سوزان دشت در را قضيه و كردند شركت داستان خود در كه كسانى نكنيد گمان شما. ببيند چشمانش با را حوادث خود و برود اصال يا

 شايد ؟ چيست عللش و چه يعنى حسين عمل اين دانستند نمى آيا كردند، مى كار پرده پشت در كه هايى آن يا كردند، مى مشاهده نينوا

 فهميدند مى ما همه از بهتر زيرا ، شديم مى حاضر آنان درس در هم ما بگويند، را تاريخ اين درس خواستند مى و بودند جا اين اگر االن

 ؛ ولى.  چيست اوضاع كه

) 319(خسارا اال الظالمين يزيد ال و

.)) افزايد نمى زيان جز را ستمكاران و((
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 و ايستادند اما بكنيد؟ خواهيد مى كار چه شناسيد؟ مى را حسين آيا:  كه نياوردند بر دم و شد شان پستى و سقوط باعث ، علم همان

 مى اى عده كه آيد مى بر) السالم عليه( حسين امام خود كلمات از و كرد اثبات شود مى و است بعيد ؟))دانستند نمى(( آيا. كردند تماشا

.  چه يعنى حادثه اين و كجاست از جريان كه دانستند

. بود بيماريشان آنان علم دانستند، نمى را انسانى واالى هاى ارزش و اصول طعم كه جهت آن از ولى

.  گريست مى او اما نشاندند، قضاوت براى را قاضى يك

) 320(؟ چيست ز گريه قاضيا نايب گفت     گريست مى و بنشاندند قاضئى

  ؟ كنى مى گريه چرا قاضى اى

 توست باد مبارك و شادى وقت     توست فرياد و گريه وقت نه اين

.  كنى محو را باطلى و كنى احقاق را حقى خواهى مى زيرا ، توست سرور و شادى موقع ؟ كنى مى گريه چرا

 جاهلى عالم دو اين ميان در     دلى بى راند حكم چون او گفت

 بند دو زان داند چه مسكين قاضى     واقفند خود ى واقعه از خصم دو اين

 به نفر، دو اين ؟ كنم كار چه جاهل قاضى من.  چيست قضيه كه دانند مى و هستند عالم ها اين خود اند، آمده مرافعه براى كه نفر دو اين

 گويد مى چه اين كه ، كنم مى نگاه اين به گاهى ، كنم مى نگاه آن به گاهى.  ام نشسته طور همين هم من.  چيست قضايا دانند مى خوبى

.  دانم نمى اما ، بدهم تشخيص را حق خواهم مى هم من. گويد مى چه ديگرى و

 ملتى شمع ليك تو جاهلى     علتى و عالمند خصمان گفت

. بيمارند علتى به ولى ،)عالمند تا دو آن بله گفت نايب(

 كرد گور اندر علت را علمشان     كرد كور شان غرض را عالم دو وان

 گاهى علم اين. آمدند تو بارگاه به شد موجب كه هاست آن نابودى باعث ، علم همين.  هاست آن سقوط و نابودى باعث ، علم همين

 دليل همه اين و اسالمى منابع همه اين لذا،. باشد مى ،))افزايد نمى زيان جز را ستمكاران و(( خسارا، اال الظالمين يزيد ال و ؛ مشمول

. داند نمى دفعه يك انسان. شود مى وبال خودش كه است جهت بدين كنيد، شروع را عمل دانستيد، كه همين و بدانيد، گويد مى عقلى

 بسيارى بعدها كه بود اى پشيمانى ، داليلش از يكى.  چيست نينوا حادثه جريان فهميدند مى كه بودند زمان آن در اى عده ، حال هر به

 قدر آن شد؟ چه قضيه ، نرفتيم چرا بود؟ چه قضيه و جريان آخر،} :گفتند مى{. گريستند مى مدام اى عده.  برگرفت در را جوامع از

. برد بين از ندامت را ها بعضى كه بود تلخ ندامت
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 واقعا هم اى عده شود مى معلوم پس! ندارد پشيمانى كه ندانستن و جهل ؟ داشت معنايى چه ها ندامت اين نداشتند، اطالع اگر واقعا

. دانستند نمى را قضايا ارزش و عظمت ولى ، چيست قضيه كه بودند فهميده

 براى. آورد مى دست به چيزى يك بيش و كم بشر، باالخره چون نيستند، علم قربانيان ما، قربانيان اكثر كه كنم مى عرض بارها من

 حقيقت طعم يا داند مى را چه آن كه است اين سر بحث. دهد مى انجام كار و كند مى پا و دست را احكام و قوانين تعدادى خود، زندگى

 مى خوب واقعا هم را طعمش يا. كرد خواهم عرض االن كه است سوم مرحله اين البته. كند حركت كه ندارد اراده يا چشد، نمى را آن

: دارد مى دوست را ها انسان دلش لوح در انسان. چشد

 پارسا مردان محبت ، دل لوح بر     ام نوشته اما نيم پارسا چند هر

 الصالحا يرزقنى اهللا لعل     منهم ولست الصالحين احب

 روزى را شايستگى و صالح هم من براى خداوند ، راه اين از شايد.  نيستم آنان از اگرچه ، دارم مى دوست را صالح هاى انسان من((

.)) فرمايد

. بخواهد را اين طور چه كند؟ حركت تا كجاست اراده اما چشند، مى} را علم{ مختصرى طعم با ولو ، پاك فطرت با ها، انسان اغلب

 درباره تفسيرشان و باشند صفت ماكياولى كه كسانى مگر كرد، قيام عدالت براى على بن حسين كه اند متفق همه را اين ، خوب بسيار

 چنين حسين گويند مى اما كنند، تفسير خواهند مى را خود و گذارند مى خود مقابل در اى آيينه عينك مثال. باشد دنيايى عينك ، حوادث

 بشر تنهايى به شما داريد؟ كار چه خودتان با داريد؟ كار چه آيينه با بگذاريد، كنار را آيينه اين.  است طور اين بشرى جامعه يا. بود

 همان بچشند، را طعمش كه است اين مساءله. كنند مى حكم و اند گذاشته خود مقابل در را آيينه فقط. نيستيد على بن حسين شما. نيستيد

 بشريت براى خواست مى كه اين از غير ، جريان اين در على بن حسين كه داند مى دقيقا انسان. هستند هنوز افرادى بيش و كم كه طور

 مى موافقت ذره يك او اگر كه دانيم مى همه.  نداشت ديگرى نيت بدهد، نشان راه خواست مى بشر براى كه اين از غير باشد، خيرخواه

 توانست نمى را ذلت اين ولى نبود، ديگر كسى زيرا رسيد، مى خالفت به پليد شخص آن از بعد هم شايد و شد، مى او آن از دنيا كرد،

 را ذلت اين كه است اين از باالتر خيلى انسانى شرف.  چه يعنى انسان شرف و چيست انسان عزت داند مى او كه جهت اين به. كند قبول

. بپذيرد خودش براى

 بفرمايد؟ تاريخ ما به است خواسته خداوند آيا.  بخوانيم را قرآن هاى داستان و داستان اين بايد ما كه اين يعنى.  است اراده مرحله -3

. شد طور اين شعيب. شد طور اين عيسى. شد طور اين موسى} مثال{

 يا كوتاه  -قرآن در قصه يك شما. شدند طور اين اخدود اصحاب. شدند طور اين رس اصحاب. شد طور اين هود. شد طور اين صالح

.  است)) نباشيد طور چه(( و)) باشيد طور چه(( بحث ، بحث. نباشيد چنان باشيد، چنين پس بگويد كه اين مگر كرد، نخواهيد پيدا  -بلند

 جامعه نظر از كه را ها قصه آن خداوند.  است افتاده اتفاق تاريخ در ، آمده قرآن در كه چه آن برابر هزار صد و هزار ، حوادث واال

.  است فرموده بيان و انتخاب برد، كار به ها انسان سود به بتوان كه انسانى علوم همه نظر از و شناسى روان نظر از و شناسى
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 داشتند مطالعاتى يا ، باالست سنشان كه اشخاصى آن مخصوصا را، آن مهم عناصر كه چنان ، دانستيم ما را كربال حادثه اين ، خوب بسيار

. دانند مى بودند، زياد آموزنده جلسات اين در خداوندى لطف با عمرشان در يا و

 انسانى كرامت و شرف مقابل در كه اين از.  نيست ترديد جاى هيچ آورند، مى فرود تسليم سر هم عدالت مقابل در} ها انسان{ كه اين

 مورد در فقط من البته ؟ چيست شود، مى مواجه شكست با انسان ، عمل در كه اين علت اما.  نيست حرفى هيچ اند، خاضع واقعا هم

 نداريم مشكلى علمى نظر از موارد از بسيارى در ما واقعا.  است طور اين جا همه} گفت بتوان شايد{ ولى ، كنم مى عرض كربال داستان

 كردم  تدريس را اسفار و ام خوانده را)  علمى مطالب( ها اين من ، فالنى: (( گفت مى من به شخصى كه دارم ياد به مثال.  دانيم مى زيرا ،

 گونه اين البته)). ندارد بنياد بينم مى ، گردم برمى هرچه ؟ چيست جريان.  است خالى چنان هم و شود نمى پر دستم چرا دانم نمى ولى ،

 كه را چه آن بايستى:  است اين پاسخش ؟ كنم مى خالء احساس درونم در چرا دانم نمى بگويد، علمى مقام يك كه است كم موارد

 ، شخصيت يعنى.  نكنيم رها و بدهيم قرار زيربنا سنگ ، شخصيت باعظمت كاخ براى ، فهميديم را آن عظمت و ارزش واقعا و دانستيم

 خواهيد عظمت احساس خودتان در دنيا اين در و پر شما دست ، صورت اين در. كند تكيه سنگ آن به و ببيند سنگ آن با را خود قوام

. نمود

 كنيد فرض و. دارد صنعت و دانش به احتياج جامعه باشد، داشته علم بايد جامعه باالخره كه شد اثبات شما بر حقيقت اين بفرماييد، فرض

 هم كار اين و آورديد دست به ، داشت وجود علم اين در كه هم هايى ارزش ، چنين هم. كرديد پيدا را دانش و صنعت آن ، تحقيق از پس

 اصيل شما چون.  همان زندگى پوچى در كردن گير و همان برنداشتن قدم ، توانايى اندازه به سپس بدانيد، ولى. رسيد)  مردم( ما دست به

 علم بدون جامعه كه بود شده اثبات من به كه بود اين اول.  رفت و زديد لگد يك با. كرديد رها شما را شخصيت كاخ زيربناى سنگ ترين

 چشم تمام كه سازنده فرهنگ يك بدون ، جامعه يا. شود مى محو كند، اداره را آن زندگى كه صنعتى بدون ، جامعه يا. شود مى محو ،

 اين در بايد كه شويم واقف امر اين به اگر. شود مى محو كند، اداره را}  مجريان و جامعه{ آن ، فرهنگ آن و باشد خواب مجريان هاى

 تر استادانه و بهتر هم هرچه و است راه اين شهيد) السالم عليه( حسين امام كه ، باشيم داشته اصيل و پيشرو فرهنگى گاه تكيه يك دنيا

 هم كشد، مى شديد محاكمه به را انسان ، انسان وجدان هم ، كه اين جهت به. بود خواهد بيشتر وبالش نكند، حركت اراده اما ، بدانيم

 رها را ها اين اگر. دارد حساسى وجدان ، تاريخ همين.  است نشسته ساكت تاريخ كه كند مى خيال انسان. گذرد نمى انسان از تاريخ

 را قدم آن و بردارم قدم يك توانم مى دانش طريق از جامعه در كه كردم احساس من وقتى ؟ گفت خواهيد چه خدا پيشگاه در كنيد،

 به را علم اين كه شما: بگويد شخصيت اگر ؟ بدهم جوابى چه خودم شخصيت به ؟ داشت خواهم جوابى چه} خدا پيشگاه در{ ، برنداشتم

 اين در{ ؟ نكردى حركت چرا خواهد، مى صفا و صدق جامعه خواهد، مى دلسوزى جامعه خواهد، مى علم جامعه كه بودى آورده دست

 كرده اثبات من به را اين ،} وجدان{ بدهد؟ انجام كار تواند مى انسان مگر ، وقت آن.  است وجدان خود ، امان بى دادستان اولين}  حال

 اين چرا.  دانستى مى دار ريشه و عميق هم خيلى و دانستى مى تو:  هستم تو با است گفته وجدان.  است كشيده ميزش جلوى مرا و

 از پر) السالم عليه( على بن حسين جمالت ؟ نكردى عمل پيشرو فرهنگ اين به خودت چرا ؟ نكردى ترويج خود جامعه در را فرهنگ

 معدود، عده يك با ولو كه است مقتضى نيز اكنون... و ،)) شنيدم را جمله اين پيغمبر از من(( ،)) است چنين دانم مى من(( است عبارت اين

 عمل نبود،} ها دل اين{ هم اگر كه ، است من وجود گرفتن آماده آدميان هاى دل ولى ، غريب بيابانى در بروم و انداخته راه به كاروانى

.  كردم مى
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 ؟ كجاست ما اراده پس ، ايم چشيده اگر.  ايم چشيده را ارزش هاى عظمت طعم و دانيم مى گوييم مى هم ما

: دارد اصرار اراده بر قرآنى آيات چنين هم.  است شده گفته زيادى مطالب ، اراده درباره

) 321(زينتها و الدنيا الحيوه يريد كان من

.)) بخواهد را آن زينت و دنيا زندگى كه كسى((

) 322( اآلخره يريد من

.)) بخواهد را آخرت كه كسى((

 قطعا و است اول رديف در ، است نظير بى دنيا در نگوييم اگر كه ما ادبى فرهنگ.  ماست افتخار باعث ، ادبيات و ها فلسفه ، حديثى منابع

 كه مادامى: ((گويند مى كه كسانى هستند تاريخ بزرگ متفكران از! بخواهيد را اراده.  است اراده مساءله از پر ، نيست ترديد جاى هيچ

 و را خواستن معناى و خواستن را، اراده بودن حياتى بشر، كه مادامى ؛ يعنى)).  است نفهميده هيچ نفهمد، را اراده عظمت و حقيقت بشر،

.  است نفهميده هيچ باشد، نفهميده بخواهد، كه را چه آن

 حجت جا همه در خدا: ((بود نوشته كه رسيد ما دست به دنيا بزرگ متفكران از يكى از اى مقاله اخيرا.  كنم مى عرض جمله يك جا اين

 من كه چه آن. ( است كافى بشرى پيشرو فرهنگ زدن برهم براى تنهايى به ، است حق خواهم مى من هرچه كه منطق اين)). دارد را خود

 چنگيز. شود نمى وارد چنگيزخان شمشيرهاى از شود، مى وارد بشرى سازنده فرهنگ بر جمله اين از كه آسيبى!)  است حق خواهم مى

. روند مى و فرستند مى بيرون نوبت از خارج را ارواح و شكافند مى را ها انسان كالبد هاى قفس ،}جنايتكار{ عده يك ؟ است كاره چه

. ندارد راه ارواح به شمشير. كند مى نابود را ارواح ،) است حق خواهم مى من كه چه آن( ؛ جمله اين اما

 آن( ؛ جمله اين  -شد عرض كه طور همان  -اما باشد، داشته راه ها انسان ارواح به كه است آن از تر ناتوان خيلى و كندتر خيلى شمشير

.  هاست انسان ارواح مخرب ،) خواهم مى چون ، است حق خواهم مى من كه چه

 و عشق نظير درست ؟ بخواهم را چيزى چه و چرا كه است آن سر بر بحث ولى.  هاست انسان ما حركت نيروى ترين باعظمت ، اراده

 عشق ، بلى ؟ چيست معشوق كه است اين سر بر بحث باشد؟ چه معشوق تا ، است باعظمت العاده فوق روانى پديده يك ، عشق.  عاشق

.   است سايه عاشق)  انسان( او اما ، است باعظمت خيلى

 را انديش خام مجنون سوختم     را خويش نمودم ليلى رخ در

 را چيزى چه.  خداست ، كل جمال و كل جميل و كل زيباى سايه كه نفهميد و ، اوست آن از زيبايى كه است كرده خيال هم بشر اين

 آن در وقتى ديگر، صباحى چند كه كنم چشم و ابرو كمان فداى را گرا نهايت بى شخصيت آيا ؟ بورزم عشق چيزى چه به ؟ بخواهم

 چه به اما ، است خوب خيلى عشق ؟ بشوم اين عاشق آيا كرد؟ خواهد پوچ او براى را زندگى فلسفه شود، مى نمودار هايى سفيدى

 كسى؟
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)).  خواهم مى من: ((گويد مى كه كنيد مالحظه را اراده يك نمونه. كند مى اداره را ما حيات گردونه ، اراده

)). ببيند كشته مرا كه است خواسته خدا(( قتيال، يرانى ان شاء اهللا ان ؛ كه اين جهت به.  خواهم مى: گويد مى على بن حسين

 و حنفيه محمدبن سخنان نه و كرد اثر او در عباس ابن هاى گفته نه.  رفت خواهم و خواهم مى} : گفت{.  اباعبداهللا يا عليك اهللا صلوات

 به پاسخ در كه چنان هم{.  خداست از كه داشت)) ها خواهم مى(( خالق بر تكيه و بود جدى او))  خواهم مى(( زيرا ديگر،  كس هيچ نه

.  روم مى و خواهم مى:  گفت} حر

 مسلما جاهد و حقا نوى ما اذا     الفتى على عار مابالموت و ساءمضى

 مجرما ودع و مثبورا فارق و     بنفسه الصالحين الرجال واسى و

) 323(ترغما و تعيش ذالان بك كفى     الم لم مت ان و اندم لم عشت فان

 مردان با و كند جهاد باشد، مسلمان كه حالى در و باشد داشته خير نيت} جوانمرد{ اگر.  نيست عار جوانمرد براى مرگ كه روم مى من((

 زنده تا كه كنم چنين من اگر. بجويد دورى باشد، گناهكار و داده تن هالكت به كه مردى از و نمايد)  يارى( مواسات خود جان با خوب

 اميال رغم به ، بمانى زنده كه است بس ذلت اين تو براى ولى. بود نخواهد مالمت من بر ، بميرم هم اگر و شوم نمى پشيمان ، هستم

.)) خود

 اراده پس ، خواهم مى را حق چون.  خواهم مى را حق من. خواهد مى را چيزى چه و چيست كه شود مشخص اش اراده} بايد انسان{

 اگر كه كند مى احساس آدم. نفرمود اجبار خود، حركت اين در را... و عمر بن عبداهللا ، حنفيه محمدبن ، عباس ابن حتى.  است جدى من

 افباالموت:  گفت مى شد، خواهى كشته قطعا اباعبداهللا يا: گفتند مى و كردند مى جلوگيرى على بن حسين حركت از دنيا تمام روز آن

. نبود ماديات زودگذر هاى انگيزه از منبعث او، اراده.  داشت ديگر جاى به تكيه او اراده)) ترسانيد؟ مى مرگ از مرا آيا(( ، تخوفنى

. خواهد مى) خدا( او چون ، خواهم مى:  گفت) السالم عليه( حسين

 عنايت ما به را نينوا حادثه از دانشى و علم اگر! خداوندا! پروردگارا. بفرما برخوردار حسينى اراده نمونه از را ما! پروردگارا! خدايا

 را ما كه هنگام آن در! خدايا. بفرما عنايت ما بر ، داستان اين هاى ارزش حقيقت چشيدن از است عبارت كه هم را دوم مرحله ، فرمودى

 واالى انسانى هاى ارزش و علل هم و چيست حادثه فهميديم هم ، فرمودى عنايت ما بر را مرحله دو اين يا ، كردى رد مرحله دو اين از

. بفرما عنايت ما به ها ارزش اين با زندگى تطبيق براى اى اراده ، كرديم درك را آن

 )) آمين((
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 حسينى حيات

 باشد، داشته عموميت ما عزيز جوانان ذهن در ال سؤ اين دهم مى قوى احتمال من كه شد، مطرح الى سؤ ، گذشته جلسه صحبت از بعد

 مى دلشان باز ، است گذشته آنان از سنى كه هم بزرگان بلكه ، جوانان فقط نه}  البته{. دارند خود درون در را ال سؤ اين ما جوانان يعنى

. باشد زندگى ما زندگى خواهيم مى كه است اين حقيقت ؟ خواهيم مى چگونه كه است اين ال سؤ آن. كنند دريافت را مساءله اين خواهد

 داريم دوست.  باشيم داشته حرفى آن درباره بتوانيم كه شود سپرى نحوى به ما زندگى كه ، داريم عالقه ، داريم دوست ، خواهيم مى

 شش همان.  بوديم آمده كجا از و بوديم آمده چه براى.  است مقصد كدام به هم ما رفتن و بود چه براى ما آمدن و آمديم چگونه بدانيم

 چه براى و رود مى كجا به و ؟ است آمده كجا از ؟ چيست كه بفهمد خواهد مى اعتدال حال در را اين بشر واقعا). 324( اصلى ال سؤ

 تدريجى اى مبارزه ديگرى و صدا، و سر با داريم مبارزه يك. كند مى مبارزه خويشتن با صدا و سر بدون بداند، نخواهد اگر بود؟ آمده

 كجا از ؟ چه سپس باالخره:  كه باشد نداشته ها ال سؤ الِ سؤ و اساسى ال سؤ اين به توجه هرگز كه اين يا.  كشنده و ظريف و است

 مى همگان كه كرد اثبات ما براى را مساءله اين ما، محدود و نسبى البته مطالعات كه است اين حقيقت... ؟ رويم مى كجا به و آمديم

 به جدى طور به را بشر آگاه ذهن ، ال سؤ اين كه گذارد نمى ثانوى مسائل.  است گرفته را ها خواستن اين روى غبارى منتها،. خواهند

 خواهد خودش با را آن هم عاقبت و پيچيده درهم را دنيا امروز كه آورى فن مسائل و شود، حاصل فراغتى اگر ولى. كند مشغول خود

 را ال سؤ اين قطعا باشد، خود با دقايقى بشر اگر. }كرد خواهد پيدا معنا نيز ما هاى خواستن{ بيايد، خودش به دقيقه دو بشر بگذار برد،

 رود؟ مى كجا به جا اين از و است كرده كار چه جا اين كه بداند واقعا خواهد مى هم دلش و كرد خواهد

 و دهد مى نشان چه زندگيشان اند، گفته چه باره اين در انسانيت و پيشرو فرهنگ پيشتازان كه داد توضيح اى اندازه تا ، قبلى جلسه بحث

 است بوده چه مساءله اين.  است همين زندگى باز بشويم كشته و بميريم بار هزار اگر گفتند مى كه داشتند، توصيفى چه زندگى براى آنان

 به و بخريم را زندگى چنين يك بود بنا اگر كه بود اين حرفشان مضمون گفتند؟ مى گونه اين كه ديدند مى زندگى كدام در را سعادت ؟

!  زندگى اين از. بدهيد بيشتر ما به زندگى اين از هم لحظه يك:  گفتيم مى و دادند، مى ما دست به را دنيا تنها ، بياوريم دست

 زندگى حاضرم كه است شده تفسير طورى من براى زندگى ولى ، است من دست در دنيا ، مالكم من را دنيا تمام ؟ است زندگى كدام اين

:  بگويم و كنم تقديم دستى دو را

 را گدا كند قارون هستى كيمياى كاين     مستى و كوش عيش در تنگدستى هنگام

: فرمايد مى) السالم عليه( على بن حسين ما، بزرگ بسيار مدرس و مربى و معلم كه است زندگى آن ؟ است زندگى كدام اين

) 325(برما اال الظالمين مع الحياه ال و سعاده اال الموت ارى ال انى و

.))  بينم نمى دلتنگى و ماللت جز را ستمكاران با زندگى و ، سعادت جز را مرگ من((

 بگذرد، ها تاريكى با عمر كه ها تاريكى با مرگ.  است زندگى شكوفايى ، روشنايى با مرگ.  دانم مى زندگى شكوفايى را مرگ من

 تاريكى در قدر آن و كند احساس روشنايى آن در را سعادت ، انسان كه است موقعى باشد، شكوفا بخواهد اگر حيات.  است نابودى
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 يا خوشبخت دسته دو به را بشر بياييد.  است هستى هاى دستگاه تمام عظمت با مساوى  اش لحظه هر ، روشنايى اين. نشود ور غوطه

.  نكنيم تقسيم بدبخت

 بزرگ كار است اين.  تاريك عده يك و اند روشن دنيا اين در عده يك. هستند تاريكان و روشنان كه اين به كنيم تقسيم را ها انسان

 زندگى اين ؟ چيست حيات اين ، حال.  روشنان شماره بر افزودن و تاريكان عدد از كاستن.  گل و خاك وارستگان و حكما ، پيغمبران

 شود؟ سپرى ها ارزش مبناى بر ما زندگى تا بخواهيم بايد كه چيست

 عليه( حسين امام از اى جمله ، آن طى در بخواهد خداوند اگر حقيقت در كه بگذرد، ال سؤ همين جواب در كه ندارد مانعى ما بحث

. شود مى تفسير) السالم

 خالص احساساتى و محض ادبى جنبه ، كنم مى عرض آن ذاتى شرف و كرامت و زندگى درباره كه مطلب اين ؛ باشيم داشته نظر در

 ذلت اگر. خداحافظ نباشد، كرامت و شرف ، حيات در اگر: گويد مى حسين كه حياتى يعنى ، آن ذاتى شرف و كرامت و حيات. ندارد

 و شرف ؟ است طور چه اسالم در مساءله اين حقوقى جنبه. كرد نخواهم تماشايت ، الجوردين سپهر ستارگان اى و ، اهللا امان فى باشد،

 ديدگاه از بشر جهانى حقوق در اينك كه موادى اين ؟ است چگونه اسالم در بشر جهانى حقوق ديدگاه از ها انسان حيات ذاتى كرامت

 تشكيل  پيش سال چهار  -سه تهران در كه اسالمى حقوق كنفرانس در مواد اين از اى زمينه يا ، آن عمده زمينه ، كنم مى عرض اسالم

 كه چه آن. شود وارد تغييراتى مواد، اين در بايد كه كردم مطرح  كنفرانس در مطالبى ، موقع همان.  است گرفته قرار بحث مورد ، يافت

.  كردم عرض من كه بود مطالبى هم مقدارى و است بوده بشر حقوق كنفرانس در اش زمينه كه است همان ، حقيقت در ، گويم مى اكنون

.  است خداوندى عطاى ، حيات.  الف

!  است شده چنين تصادف برحسب اوول و اسپرم چند كه است چنان نه.  است خداوندى عطاى شما، هاى كشيدن نفس اين

 جهان حبس از دزدد اندك اندك     چنان هم را ما هاى جان نفس وين

) 326( علم حيث الى منا صاعدا     الكلم اطياب يصعد اليه تا

.  اوست آن از همه ما، حيات و ها نفس لحظات

) 327( العالمين رب هللا مماتى و محياى و نسكى و صلوتى ان

.))  است جهانيان پروردگار خدا، براى مرگم و ام زندگى و عباداتم و من نماز همانا،((

:  است بشر جهانى حقوق مواد جزو زير، عبارات

 از دفاع و حمايت به ، تعدى هرگونه مقابل در افراد و ها جمعيت و ها دولت همه و است شده تضمين ها انسان همه براى حيات حق((

 بايد.  انسانى و طبيعى بالهاى و ها بيمارى مانند ، زندگى طبيعى بقاى بر اخالل هرگونه شدن وارد و اند، مكلف ها انسان حيات حق

.)) بشوند تضمين كند، مى بازى ها آن زندگى با كه چه آن مقابل در ها انسان
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.  نيست خام و زودگذر احساسات مساءله.  هستيم قانون مواد از يكى خواندن حال در ما اكنون هم

 نيست جايز شرعى مقتضى بدون ، بدنش از روحى هيچ كردن جدا.  ب

.  است حرام و ممنوع ، جزئى و كلى از اعم ، بشرى حيات سار چشمه نابودى براى وسيله هر از استفاده.  ج

 است واجب بخواهد، خدا كه جا آن تا بشرى حيات ادامه و حفظ. د

 نمى.  خواهم نمى را آن من ، است من آن از زندگى چون: بگوييد توانيد نمى شما.  است واجب خود، حيات از فردى هر محافظت

: شود مى سرازير باال از حيات فيض ، لحظه هر.  نيست شما مالكيت در زيرا توانيد،

) 328( االرض و السموات فى من يسئله

.)) كند مى درخواست او از ، است زمين و ها آسمان در كه هر((

 يعنى)) داريد سروكار بيمار با شما(( كه اين ، پزشكان آقايان:  گفتم ، كرديم مى صحبت و بوديم پزشكان آقايان از بعضى خدمت زمانى

 رد شما مقابل از و شود مى سرازير باال از آدميان جان حيات آب كه هستيد سارى چشمه كنار در دائما شما كه است اين  معنايش ؟ چه

 سر به خدا همسايگى در دائما شما.  هاست اين  ظاهرش اگرچه. ببينيد استخوان و گوشت و روده} را سارها چشمه اين{ مبادا. شود مى

 و ديدار به چرا ، شدم مريض من: فرمود خواهد بندگانش از بعضى به ، قيامت روز در خداوند كه داريم روايتى عزيز، پزشكان. بريد مى

 بنده: فرمود خواهد!  شوى بيمار كه نبودى جسمانى و جسم تو. بود اين از باالتر تو شاءن پروردگارا،:  گفت خواهند نيامديد؟ من عيادت

 كه بود اين شبيه او، به تو دلدارى و رسيدگى. كرد مى ناله ، ناله پشت ، تنهايى لحظات در كه نرفتيد، او عيادت به شما و شد بيمار من

 ، كردم عرض كه گونه همان.  دوريم تو از قدر چه ما و نزديكى ما به قدر چه تو پروردگارا، خداوندا،.  الخالق جل.  بيايى من سر باالى

 خواه باشد، ديگران تعدى مقابل در خود حيات بر فرد هر محافظت خواه ، است واجب بخواهد خدا كه جا آن تا بشرى حيات ادامه حفظ

: فرمود) السالم عليه( صادق امام كه هست معتبر روايات در و!  است ممنوع. كنيد خودكشى توانيد نمى شما.  خويشتن بر خويشتن تعدى

) 329(فيها خالدا جهنم فجزاءه متعمدا مؤمنا يقتل من و:  است آيه اين مشمول انتحار

 نفس قتل مشمول كند، انتحار به اقدام كسى اگر)). بود خواهد ماندگار آن در كه است دوزخ كيفرش بكشد، عمد به را مؤمنى كس هر و((

.  است عمدى

 قرار ماده يك از بندى را آن بايد حداقل يا ندارند، ها آن را ماده اين.  نديديم را مذكور ماده ، غرب ديدگاه از بشر حقوق در متاءسفانه

 و ، است شده داده او به كه حياتى به است محكوم انسان يعنى.  دانيم مى حكم را حيات ما.  است ديدگاه دو اختالف جهت به اين. بدهند

 كه دانند، مى اصطالحى حقوق همان به شبيه بلكه دانند، نمى حكم را اين) ها غربى( ها آن. نمايد حفظ را آن كه كند كوشش حداكثر بايد

 تفاوت يك اين.  بگيريم را او جلوى ماءموريم ما نخير،.  كنيم ممانعت نيستيم ماءمور ما بردارد، دست خود حيات از خواست كسى اگر

.  است غرب و اسالم در بشر جهانى حقوق نظر از ها انسان حيات اهميت درباره
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 قدرتمندان طرف از يا طبيعى عوامل ناحيه از او شرف و كرامت و حيات و گرفته قرار استضعاف مورد كه كسى هر بر است واجب.  ه

 كه مشروعى نحو هر به ، خويشتن كرامت و حيات از بايد انسان. نمايد خطر و استضعاف دفع تا كند قيام ، است شده واقع تهديد مورد

. كند دفاع دارد توانايى

 به. بود تاريخ پاك هاى انسان تمام شرف از دفاع بلكه نبود، خود شرف از دفاع براى فقط حسينى قيام كه حالى در برنخيزد؟ حسين آيا

 عبارت.  است رفتن بين از حال در من ارزش كه است مساءله اين از غير ، است جمع من حواس كنيد حركت. كنيد حركت ؛ كه معنى اين

:  است اين ايشان

) 330...( الذله منا هيهات و الذله و السله اثنتين بين كزنى ر قد الدعى بن الدعى وان اءال

 را خوارى و ذلت من)  است محال( ، هيهات ولى ، است داده قرار خوارى و پستى و شمشير ميان مرا زناكار پسر زناكار آن باشيد، آگاه((

.))  بپذيرم

 دفاع بشر شرف از و بشر از تو كه الهى جان به!  اباعبداهللا يا ، نه.  كنم مى دفاع خودم شرف از من كه است اين ظهورش.  مناالذله هيهات

. باد تو روح و جسم بر ابد براى ، خداوندى نهايت بى سالم و دورد.  كردى دفاع ها انسان حيثيت از تو.  كردى

 و ساختن مستضعف در را ظالم و خطر عامل نكند، قيام تكليف اين انجام به كه كس هر و كند، دفاع خود حيات كرامت از بايد كس هر

 آيا دهد؟ انجام را شرعى خالف چنين حسين آيا كند؟ كمك خويش ذلت بر حسين آيا.  است كرده كمك خود كرامت و حيات تهديد

. بود حسين او اما. بود خدا با مبارزه اين بشود، ذلت هر دستخوش حيات كه داشت برمى دست اگر چون كند؟ مبارزه خدا با حسين

 از شخصى چنين بخورد، لطمه شرفش و شود، مستضعف و بينوا كه اين به كند كمك كسى اگر. بود على بن حسين و ، فاطمه بن حسين

 خويشتن بر ظلم و داده استضعاف و بينوايى به تن كه يابند مى وضعى در مرگ حال در را آنان ، فرشتگان كه هنگامى كه است كسانى

 بيچاره و بينوا و مستضعف ، زمين روى در ما: دهند مى پاسخ آنان بوديد؟ حالى چه در دنيوى زندگى در: پرسند مى آنان از اند، نموده

 آنان نهايى منزلگه كه هستند كسانى آنان كنيد؟ هجرت آن در تا نبود پهناور خدا زمين آيا: گويند مى آنان به خطاب فرشتگان.  بوديم

 كنم، زندگى ذلت با خواستم مى من نبود؟ من آن از زندگى مگر خدايا: بگوييد شما قيامت روز.  است بدى سرنوشت دوزخ و است دوزخ

 سطر، چند اين و جمله اين.  است الهى حق ، كرامت حق و حيات حق يعنى)).  دوزخ(( دهد مى پاسخ.  بدهم دست از را خودم شرف و

: گويند مى حقوقى ديدگاه از. داد نبايد ذلت به تن كه است اين و است ماده يك بر استدالل.  است حقوق فلسفه بلكه ندارد، حقوقى جنبه

 چون ، كردم مطرح را آن فلسفى جنبه مورد، اين در بنده اما. شوند مى رد و نموده ثبت 23 ماده عنوان به مثال و داد نبايد ذلت به تن

 و داريم ما را ماده اين ، اسالمى حقوق در كه دادم تذكر من. نبود)  اسالمى كنفرانس در شده مطرح حقوق( حقوق آن در مذكور موارد

.  است اين استداللمان

 فيها جروا فتها واسعه اهللا اءرض تكن الم قالوا االرض فى مستضعفين كنا قالوا كنتم فيم قالوا انفسهم ظالمى المالئكه توفيهم الذين ان

) 331(مصيرا ساءت و جنهم ماءواهم فاءولئك
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 بوديد؟ حالى چه در دنيوى زندگى در شما: گويند مى گيرند، مى را جانشان فرشتگان وقتى اند، بوده ستمكار خويشتن بر كه كسانى((

.  بوديم)  بيچاره و بينوا( مستضعف ، زمين روى در ما: دهند مى پاسخ آنان

 دوزخ و است دوزخ آنان نهايى منزلگه كه هستند كسانى آنان كنيد؟ هجرت آن در تا نبود پهناور خدا زمين آيا: گويند آنان به فرشتگان

)).  است بدى سرنوشت

 ممكن حقوقى نظر از بگوييم كه نيست طورى و هستند هماهنگ هم با حقوق و فقه ، كردم عرض كه فقهى و حقوقى نظر از جا، اين در

.  است گونه اين هم ما فقه نخير،. بشود مطرح فقهى ديدگاه از غير ، مساءله است

 اين درباره فقهى نظر از خود، هاى فرقه با دو هر ، تشيع عالم چه و سنى برادران چه ، است اين صددرصد ، اسالمى فقه بلكه ، تشيع فقه

 به مورد، اين در.  است چنان تو نظر ، است چنين من نظر جا، اين گفت توان نمى.  است نص و صريح آيه زيرا دارند، نظر اتفاق مساءله

. ندارد وجود اختالف براى جايى ، قرآن صراحت علت

 بر زندگى يك و ها ارزش مبناى بر زندگى يك يا ، شرافتمندانه زندگى يك بخواهيم چگونه كه ، اصلى مساءله آن به گرديم برمى حاال

 ال سؤ اين جواب طالب بسيار كه شخصى به را مثال اين.  كنم مى عرض مثالى ؟ كنيم زندگى و باشيم داشته دنيا اين در ها عظمت مبناى

 چند به قبال البته. بود آمده ايران به خود كشور از ال سؤ براى شخصى دارد؟ بشرى حيات براى ضرورتى چه دين:  كه كردم عرض بود

 باشد داشته دين بايد زندگى در بشر كه اين دليل كه بود اين او ال سؤ. بود رفته جاهايى به نيز هند قاره شبه در. بود رفته هم ديگر كشور

:  گفت ؟ وجدان اى كنى مى چه گاهى واقعا.  دارم ياد به را اش خاطره هنوز من.  بشوم پزشك روان خواهم مى من:  گفت مى ؟ چيست

 نمى ؟ چيست بشر زندگى براى دين ارزش كه بود من راه سر قطعا مساءله اين و ، كنم شروع را پزشكى روان تدريس خواهم مى من((

 مى.  است كشور سومين هم ايران ، ام رفته نيز ديگر كشور دو به و ام افتاده راه.  بگويم دانم نمى كه را چيزى ، دانشجويان براى توانستم

 اول جلسه آن در آمد، كه اى جلسه دو در ايشان البته)) ؟ چيست باشد برخوردار دين از بايد بشرى حيات كه اين بر دليل ببينم خواهم

 كتابى. باشد روشنگر و كننده روشن ما، دانشجوى جوانان مخصوصا ، عزيزان شما براى شاءاهللا ان مثال اين شايد.  كردم بيان را مثال اين

 كلمه اين بگوييد) 332(كالوز آقاى به گفتم مترجم به و گذاشتم اى كلمه روى را انگشتم. بود انگليسى كتاب.  كردم باز و برداشتم را

)).  است(( يعنى)) is: (( گفت ؟ چيست

:  است اين ما ال سؤ)).  كه وقتى(( ،)) وقتى(( نوشته جا اين.  گردم مى بر خودمان فارسى به ديگر جا اين حاال

 در داند؟ مى را خودش معناى اصال آيا ؟ چيست بعدى كلمه ؟ چيست قبلى كلمه ؟ چيست قبلى جمله كه داند مى))  وقتى(( كلمه اين آيا

 در وقتى اين ؟ چيست معنايش فهمد مى اصال... شود مى چيده)  اى رايانه يا( سربى حروف با)  ى ت ق. و( وقتى كلمه كه هنگام آن

 ؟ كيست مؤلف ؟ است اش كلمه يك)  وقتى( اين كه است شده نوشته هدفى چه روى كتاب اين شد؟ مطرح باب كدام در و مساءله كدام

 طور اين بشر زندگى دفعه يك بگوييد، ايشان به گفتم ؟ است بوده چه او منظور ؟ است نوشته تاريخى چه در و كسى چه را كتاب اين

 حتى.  منم ، من كه ندارد، هم انديشه به نيازى حتى ، مذهب به نيازى اصال زندگى اين ؟ چيست و كيست ندارد اطالع انسان كه است

.  خوابم مى و خورم مى فقط ، كيستم من و چيست من معناى بفهمم كه اين بدون
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 و ؟ چيست عظمت با كيهان اين ؟ چيست شمسى منظومه...  و اند آمده وجود به كجا از ها آن قبال بود، كه مادر و پدر بدانم كه اين بدون

 را لذت حداكثر و خوابم مى و خورم مى ، كرده جان نوش اعتنايى بى كمال با را ها آن تمام ، گرفت خواهد مرا اطراف كه ال سؤ هزاران

 كند انتخاب را زندگى طورى بشر اگر اما.  نيست الزم مذهب فرماييد، مى را زندگى اين اگر.  است فرموده اپيكور كه طور همان ، برم مى

 قماش متر هشتصد و آبگوشت كاسه پانصد و هزار دو كردن مصرف فقط زندگى و بكند، بايد چه و كجاست از و كيست بداند بخواهد كه

 محال كند، آماده پاسخ ،... بودم آمده چه براى و ، كيستم ؟ روم مى كجا به ؟ ام آمده كجا از:  االت سؤ اين براى كه اين بدون ، نيست

. كند درك را بشرى حيات ارزش است

 مى انتخاب را كدام را، نوع اين يا كنيد پيشنهاد را زندگى نوع آن بشر به كه باشيد مخير شما اگر كه بفرماييد ايشان به گفتم مترجم به

 چند تا كنيد صبر بگويد كه نكرد هم فكر.  كنم مى انتخاب را)  زندگى درباره بشر حقيقى فهم و درك( اين قطعا:  گفت كالوز آقاى كنيد؟

.  بدهم جواب ديگر روز

 اما.  است بشرى مطلوب ها، ارزش مبناى بر زندگى ، عدالت مبناى بر زندگى ، شرف با زندگى كه نيست ترديد جاى هيچ ، بنابراين

.  است واقع خالف داند مى و بوده متنفر دروغ از واقعا انسان.  است مهم همين آيد؟ مى در حركت به اش اراده طور چه بخواهد؟ چگونه

 به تعدى از انسان بياورد؟ دست به معرفت بتواند تا كند چه.  است گريزان جهل از انسان نگويد؟ دروغ وقت هيچ بخواهد كه كند كار چه

 زندگى خواهد مى او.  است عاشق و مند عالقه واقعا خود انسانى برادران با معقول ارتباط به انسان ، است ناراحت واقعا ديگران حقوق

 اين ؟ كنم اداره را زندگى چنين چگونه. خواهند مى همه را اين. بدهند او به مثبت جواب ها قيافه تا بنگرد ها قيافه به خواهد مى او. كند

.  است مساءله اين توضيح و كنيم مى صحبت بعدا كه دارد اجمالى جواب

 به توجه بدون ما. نكند حركت او اراده كه است محال كند، درك را آن و بداند اگر ؟ چه يعنى زندگى و حيات كه بداند بايد بشر ابتدا

 ما به زندگى كنيد، مى خيال شما وقت آن.  كنيم مى زندگى و كرده زندگى وسايل قربانى را زندگى ما، اغلب يا.  كنيم مى زندگى ، زندگى

 فرهنگ اين در ، ادبيات اين در.  است وسيله قربانى}  زندگى{ كه حالى در ، بخواهم جدى و بخواهم را آن من كه دهد؟ مى نشان قيافه

 مطرح ما براى هايى قيافه چه با و عجيب قدر چه و عظمت با قدر چه مطلب اين داند مى خدا ، مسلمان ايرانيان ما ادبى عنصر و ادبى

 مقابل در ظرفيت با بايد زندگى كه خواست خواهد دانايى همين با ، چيست زندگى كه بداند اگر. بداند را حيات بايد انسان.  است شده

 متاءسفانه. بشود شكوفا بايد خدا با عبادى ارتباط حفظ با بشود، شكوفا بايد ديگران حقوق آوردن جاى به با. بشود شكوفا حوادث

 محافل اين در ، زندگى درباره االن شما لذا،.  است كرده مخفى را حيات خود كه ، كرده جلوه چنان ما چشمان مقابل در حيات وسايل

 الى سؤ چه من خدايا،. بود خالى شما جاى ، كردم پيدا ارزان سيب كيلو دو امروز: گويد مى ؟ چيست حيات بپرسيد و كنيد صحبت معتدل

 ؟ است اى قاليچه چه دانيد نمى ، خريدم قاليچه جفت يك: گويد مى يا دهد؟ مى جوابى چه او و كنم مى

!  خوبى زندگى چه و ام زنده!  خريدى تر ارزان تومان 25000 گفت ، پرسيدم آن درباره بازار در دوستم از و

 باشى بلبل قرار بى بلبل ور     باشى گل گذرد گل تو دل در گر

 باشى كل كنى پيشه كل انديشه     چند روزى اگر است كل حق و جزئى تو
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 صفرهاى درباره يا. بگوييد شعر قالى درباره بياييد و قالى بگو فقط ، نكن صحبت حيات درباره ديگر ، توست مغز در قالى انديشه اگر

 خودش واقعا! شود مى بانكى صفر عاشق انسان شخصيت گاهى.  است شده اضافه بانكى حساب به ديگر صفر چند كه اين ؛ بانكى

 باشيد، آزاد مطلق طور به قاضى يك شما است ممكن. باشيد انسان يك ولى كنيد، اداره را دنيا شما است ممكن البته.  است اى مساءله

 يا. هستيد انسان كه اين به توجه با ولى ، اعلى حد در باشيد هنر مالك ، اعلى حد در باشيد هنرمند. نكنيد فراموش را بودن انسان ولى

.  شماست دست شده ساخته و شما دست معلول ، نقاشى اين ايد؟ نقشه شما آيا اما باشيد، كرده نقاشى خودتان فرضا،

 باشى كل كنى پيشه كل انديشه     چند روزى اگر است كل حق و جزئى تو

 اما). 333(مير زيباى خط يا.  است 2*2=4 مثل تعقل دفعه يك. شويد مى همان كنيد،))  تجسيم(( ، تعقل از غير را چيزى هر انديشه

 كه اين بدون شوند، مى ساختمان ها بعضى. شويد مى پول يا. مير خط شويد مى كه كنيد مى تجسم را اين قدر آن كه است اين دفعه يك

. شوند متوجه حتى

 معه اهللا لحشره حجرا احب رجال ان ولو

 محشورش آن با خداوند) بنگرد آن به حيات عشق به و بچسبد حيات وسيله اين به( باشد داشته عالقه زياد ، سنگى به مردى اگر((

.)) كرد خواهد

 ، طبيعت ماوراى هاى نسيم عبور براى ، حيات وسايل و آدم اوالد بين بگذاريد.  است اى سازنده روايت چه و است معتبر هم روايت اين

 ، باخته را خود ، قدرت توسط مرد يك. بازد مى را خودش آدم و شويد، مى مملوك زيرا نچسبيد، آن به قدر آن. باشد ظريف فاصله يك

. كنيد تحليل را آن شما.  است كرده چه كه بينيم مى خود چشم با را اين.  است شده معاويه يزيدبن و

 از. بكشيد را مردم و رعايا همه كه ماءموريد شما:  گفت او به تبس خداى كه ديد خواب در شبى مصر، زمامداران از يكى ، ساباكون

 اراده خالف بر كه را حكمى چنين وگرنه نيستند، مايل من سلطنت به ديگر ، خدايان شود مى معلوم:  گفت و كرد حيرت شد، بيدار خواب

. شد معتكف جا آن در و رفت حبشه به و كرده رها را سلطنت ساباكون ، جهت همين به. كردند نمى صادر باشد، مى شان معمولى

 نشود؟ ور غوطه قدرت در ، است بشرى حيات وسيله بهترين كه چيزى ، پرستى قدرت حال در كه بينيد مى را نفر يك تاريخ در شما آيا

 كنيد، دقت درست.  كنم نقل شما براى يونان فلسفه بزرگ شيوخ از يكى از تعبيرى داريد؟ حيات وسيله ، قدرت از تر عظمت با شما آيا

 ، قدرت از كه منم اين باشد؟ بد شود مى طور چه.  اوست آن از قدرت. القادر هو اهللا يعنى.))  اهللا يعنى قدرت عظمت: ((گويد مى افالطون

.  كنم مى متالشى را آن ، حيات مغز به زدن با و گردانم برمى را حيات وسيله اين كه منم.  كنم مى بردارى بهره بد طور به

 را آنان همه خداوند كه  -شما مادران و پدران شما، كه اين بشنود؟ كسى چه را حيات اين فرياد بشنود؟ كسى چه را حيات بيچاره صداى

 در كه بسيارى موانع رغم على ، نيست كم كار اين ارزش اند، كرده ايستادگى راه اين در هاست قرن  -كند محشور حسين با و كند رحمت

 را او پاى و دست ، رفت مى اهللا اباعبد زيارت به كه ديدند مى را كس هر ، متوكل مثل عباس بنى دوران در مخصوصا.  است بوده ها راه

. بريدند مى
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) 334( االرض فى فيمكث الناس ينفع ما اما و

.)) ماند مى باقى ، است سودمند مردم براى كه چه آن اما و((

 اثر ، ايم نشسته مكان اين در ما كه اكنون. بود))  الناس ينفع ما(( ؛ مشمول بلكه برود، بين از كه نبود ناپايدار كف نينوا، خونين جريان

 منتظر شان خانواده مثال ها بعضى است ممكن. شود مى سپرى شب لحظات و خوانيم مى درس ايم نشسته كه است حسين خون قطرات

. بيايند خانه به آنان تا اند نخورده شام هستند، آنان

 فكر شما آيا شود، مى تشكيل حسين براى محرم ايام در اجتماعات همين يا. ايد آمده جا اين به و گذاشته را او و داريد بيمار شايد حتى

 مقدار يك بيايند كه هستند، خوش ضمن در و اند نشسته رفاه كمال با مثال و هستند آزاد خيلى ، جلسات آن در كنندگان شركت كنيد مى

 فى فيمكث الناس ينفع ما اما و.  العظيم العلى اهللا صدق.  است كرده پيدا ادامه ها قرن كه است بزرگى درس اين بكنند؟ ناله و بكشند آهى

 تو ياد به كه اين از باالتر سودى چه!  اباعبداهللا يا)). ماند مى باقى زمين روى در ، است سودمند مردم حال به كه چه آن(( ، االرض

 يارى را ما ، زندگى معناى دريافت درباره كه بخواهيم خدا از هم ما ، بخواه خدا از هم تو ؟ انديشيم مى زندگى درباره و ايم نشسته

. بگيرد را ما دست بخواه خدا از ، بكنيم اشتباه زندگى درباره ما اگر.  است مستجاب تو دعاى قطعا!  اباعبداهللا يا. فرمايد

 فهم{ زندگى اين معناى كه شد اثبات شما به وقتى. بود خواهد آن دنبال به نيز اراده شود، معنا درستى به زندگى و حيات اگر ، بنابراين

 و دارد سروكار شما با كلى آهنگ يك كه اين انديشه با ولى كنيد، مى زندگى فنا روبه دنياى اين در ، لحظه هر در شما ، است} حيات

:   است يله و رها كه كرد خواهد  احساس انسان شود، شروع بيدارى اين اگر.  ايم نظاره مورد ما ، اينك. سيرند مورد خود كنندگان سير

 كشيدن رقم نتوان زين به     آفريدن عالَم عالَمِ در

  شود؟ مى درازى اين به بازى آيا ببينيد، و كنيد ال سؤ غرب و شرق در دنيا دانشمندان تمام از برويد.  است اين تو و من كار

 بازى نيست كه كنم كوتاه     درازى بدين تو و من كار

 و رفته هدر به}  حسين كار{ اين كنيد مى تصور ؟ است بازى اين آيا.  على بن حسين افتادن خاك به ، آن مقابل در و تو و من كار

 چه با هم آن نفر، يك و هفتاد و تو و من كار شود؟ مى تمام جا همين در حادثه اين آيا ندارد؟ دنباله حسين حركت اين آيا باشد؟ بيهوده

.  بازى نيست كه كنم كوتاه.  كشيم مى آه و ايم نشسته آن براى االن كه اى حادثه اين با تو، و من كار!  جريانى چه و وضع چه با و نيت

.  كنم مى زمزمه را آن ، اوقات از خيلى من و ، است مفهوم با و پرمعنا خيلى ، گنجوى نظامى شعر اين

 بازى نيست كه كنم كوتاه     درازى بدين تو و من كار

 نوشتند دگر ورقى را ما     سرشتند ها طبع مايه تا

 انسان يك ذهن به نبايد ،)) چه سپس(( آيا. شد پوشيده بود برهنه هم بدن اگر. شد سير بود، گرسنه شكم اگر كه ، نيست اين زندگى تمام

 ؟ كجاست انسان اين راستى به كند؟ خطور
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 نوشتند دگر ورقى را ما     سرشتند ها طبع مايه تا

 ؟ چيست دگر ورق

 جوييم باز كار رشته سر     جوييم راز و درنگريم تا

 را آسمان و زمين جوييم     را آن و اين يكايك بينيم

 ؟ چيست او كار) 335( كياى ؟ كيست او     ؟ چيست پى از كيايى و كار كاين

 عمر سال ميليارد چند با كهكشان يك و ،) بنيادى ذرات) (336( هايپرون يك يا مزون يك كار كنند؟ مى چه خورشيد و مه و باد و ابر

 عرض كه را قضيه فهرست از مقدارى ، حقيقت در ولى. شد ال سؤ اراده مورد در كه بود اين خاطر به ، حيات بحث اين ؟ چيست براى

 تصور شما:  كنم مى عرض ابتدايى و ساده مثال يك.  است آن سر پشت هم اراده بشود، معلوم حيات اگر كه است اين اش عمده ، كردم

 نشينيد، مى نه انديشيد، مى نه ديگر ، حال اين در. باشد ريختن فرو حال در ديوار ايد، نشسته جا اين كه االن ، ناخواسته خداى كه كنيد

 عامل از و رفته بيرون جا اين از ،) رفلكس اصطالح به( بازتاب طور به بلكه كنيد، مى تخيل نه و تصديق نه تصور، نه و كنيد مى فكر نه

. رويد مى كنار مرگ

 علوم علم عنوان به را آن سايه كه موقعى سپس. جوشد مى  خودش از آن اقتضاى كه است حيات ذات)  مرگ عامل از رفتن كنار( اين

 اين اگر گويد مى آدمى كه گويند مى حيات درباره را مفاهيمى وقت آن. بازد مى را خود قيافه ، بيچاره حيات همين ، گيريم مى انسانى

 متاءسفانه! شود مى طور چه ببينيم و بكنيم را مان سودجويى و بخوريم الحساب على فعال و است حيات از بهتر حيات وسيله پس ، است

 وقتى حتى كه صورتى در. بازد مى را حيات خود ، موقع آن در كند، بازى حيات مفاهيم با انسان كه وقتى ، حكمت و فلسفه نام به

.  نيست مطرح اراده قضيه ، صورت اين در اصال بگيرد، را سراغش حيات اخالل عامل يك سپس. باشد انسان در احساس ترين كوچك

 فكر بايد باره اين در. كند مى فرار مرگ عامل از و جهد مى و جوشد مى حيات خود بلكه ، نيست مطرح اصال اراده بگويم خواهم نمى

 اراده و))  معقول حيات(( اراده كه فرمود خواهيد مالحظه  -نسبى و محدود ولو  -شود معنا دقيق اگر شاءاهللا ان ؟ چيست حيات كه كنيم

. آيد مى در حركت به ،)) ارزش با حيات((

 نمى سعادت جز را مرگ(( ، سعاده اال الموت ارى ال: بگويد و بچشد على بن حسين همانند را زندگى طعم بايد انسانى هر گوييم نمى ما

 زندگى بپرسيد آنان از اگر كه نباشند حيات از دور قدر آن اما ، دهم مى حق مردم به من و است مشكل ما براى طعم اين چشيدن.))  بينم

 زندگى پرسيد مى او از گويد؟ مى چه او و گوييد مى چه شما)).  خريدم خوبى گوشت امروز ، بله: ((بگويند شما به پاسخ در ؟ چه يعنى

: گويد مى ؟ چه يعنى

 ؟ چه يعنى زندگى و حيات گوييد مى شما)). فهميد نخواهند اصال كه گذاشتم آنان سر بر كالهى ، معامله در و بودم رفيق نفر دو با ، بلى((

 خواهيد مى هم بعد كه است حيات اين آيا.  ام گرفته را دستمزد بيشترين و نتيجه بيشترين كار، حداقل از: گويد مى او. ببينيد را منطق
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 ؟ است پايمال ما زيرپاى اصول و ها ارزش طور اين اگر ، گفت خواهد را زندگى فلسفه شما به كسى چه ؟ چيست كه بفهميد را آن فلسفه

.  دهيم مى ادامه بحث به و نموده صحبت حيات ارزش درباره ،)السالم عليه( حسين امام جمالت طبق ، بعدى درس در شاءاهللا ان

 اظهار ، حسين تو محبوب به تو پيشگاه در ساعاتى ، هايى شب ، فرمودى عنايت گذشته هاى سال كه طور همين! پروردگارا! خدايا

 حيات يك و معقول زندگى يك براى هم را ما ، عالقه اظهار اين از.  است جدى كه دانى مى خودت هم را ما عالقه اظهار و كرديم عالقه

. بفرما راهنمايى تفسير، قابل

 )) آمين((

 

 حسينى مديريت

 حيات هدف: كنند مى ال سؤ آنان.  است ال سؤ مورد زيادى عده براى ، جهت يك از ، كنيم مطرح خواهيم مى جلسه اين در كه بحثى

 ؟ چيست زندگى هدف ؟ است شده كربال دشت خونبار حادثه بروز موجب ، آن كرامت و شرف از دفاع كه چيست

 است طبيعى خيلى. بگيرد قرار غرب و شرق متفكران مسامحه مورد توانست نمى ، مهمى مساءله چنين  -دانيد مى كه طور همان  -البته

 حيات طبيعى هاى پديده همين به كه كرد قانع توان مى را بشر آيا ؟ چيست زندگانى اين هدف كه بچرخند مساءله اين حول ها آن كه

 و فراز همه اين هدف و ها گريه ها، خنده ها، شكست ها، پيروزى اين هدف ، من عمر ساليان اين هدف:  كه نكند ال سؤ و نموده قناعت

 ؟ چيست زندگى هاى نشيب

 امر، نهايت و ، گرفته قرار بحث مورد ، پيش هاى زمان از ،)) برويم خواهيم مى كجا به و بوديم آمده چه براى ما: (( كه اين ، بنابراين

 مثل.  است نبوده كننده قانع ها جواب اما گيرد، مى سرچشمه طبيعى حيات خود از ها، پاسخ اين تمام.  است شده داده هم هايى پاسخ

 علم گويند مى.  پرسم مى شما از را خوردن فلسفه من ، خوب بسيار. بخوريد زياد بگويند ، زندگى هدف چگونگى از پاسخ در كه اين

 از و است علم فراگيرى كه انسانى حيات ون شؤ از يكى:  كه پرسم مى شما از معنا همين فلسفه در من ، خوب بسيار. بگيريد فرا زياد

 پرسم مى كنيد، تكاپو خويشتن براى بتوانيد كه اين براى بگوييد اگر شود؟ مى چه نهايتا دارد، واقعيات با ارتباط ، بينى جهان و علم طريق

 هر كه باشد شريفتان نظر در قاعده اين ، حال هر به.  كنم مى را ال سؤ همين من.  است طبيعى حيات متن اين ؟ چيست اش فلسفه  پس

 مى طبيعى زندگى در كه چه آن زيرا شود، نمى بياورد، در چيزى ، طبيعى زندگى همين خود از ، زندگى هدف براى است خواسته كس

:  است كرده چه بيت دو اين در واقعا}  مولوى{.  ماست هاى سايه ، بينيم

) 337( است حاصل دل از خوش آن را خوشى هر     است دل عكس انگبين و شير لطف

  غرض را دل بود كى دل سايه     عرض عالم و جوهر دل بود پس
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 و زندگى سايه ، شماست خواسته مورد طبيعى زندگانى اين در شما براى كه چه آن تمام ؟ كنم توصيف چگونه را شعر اين عظمت واقعا

 برايتان هنر كه ايد شده ساخته چنين. دارد لذت برايتان عسل كه ايد شده ساخته چنين شما. دارد لذت شير، خوردن.  شماست وجود سايه

 ها اين همه ؟ چيست شما هدف پس ، بنابراين. هستيد چنين شما كه است اين جهت به خواهيد، مى كه را چه آن تمام  پس.  است مطرح

 ؟ چيست ها اين مجموع هدف و ها اين هدف ، حال. شود مى تاءمين پايين طبيعت عالم در

  غرض را دل بود كى دل سايه     عرض عالم و جوهر دل بود پس

 را حسينى داستان عظمت بخواهيم اگر كه اين به شد اشاره قبال ، حال هر به. بشود تعيين باال از بايد هدف. بشود شروع باال از بايد هدف

 چيست زندگى و حيات بفهميم كه است اين قدم اولين ، چيست حيات هدف بفهميم كه اين براى.  چيست حيات هدف بفهميم بايد ، بفهميم

 كه است همين زندگى آيا.  كنيم مطرح جدى صورت به خودمان براى بايد را حيات و زندگى درباره فهميدن}  كه است اين و{ ؟

 ؟ چيست حيات يا ؟ است زندگى ها آن زندگى آيا راستى به دانند؟ مى زندگى را آن دنيا مردم اتفاق به قريب متاءسفانه

 برسيم حيات عظمت از هايى نمونه به توانيم مى ما ، بلى ؟ باشيم داشته بيشترى آشنايى و روشنايى ، حيات درباره ما كه دارد امكان آيا

 هفتاد از بعد تازه و ، رويم مى هدف دنبال به ، فهميديم را ها آن اگر كه اين نه جوشد؛ مى آن از))  هدف(( شود، فهميده درست اگر كه

 بايد واقعا منتها،. كرد خواهيم درك را هدف در بودن ور غوطه اكبر، اهللا اولين همان از ، فهميديم را ها آن اگر نخير،.  رسيم مى سال

.  چيست حيات كه بفهميم

 از مقدار آن به اما.  بزرگ بس است ادعايى ، بفهميم توانيم مى را حيات استعدادهاى و حيات ابعاد همه كه كنيم ادعا بخواهيم اگر البته

 الموت ارى ال انى:  بگوييم وقت آن و كنيم درك و شهود را هدفش كه برسيم توانيم مى حيات از ابعادى و نيروها و استعدادها و ها نمونه

 و شرف از دفاع راه در شهادت يعنى ، حيات شكوفايى ها، نمونه آن به دسترسى از پس.))  بينم نمى سعادت جز را مرگ من(( ، سعاده اال

.  فهميم مى را ديگر هاى انسان و خود حيثيت

 مطرح خودش فقط او براى. كرد دفاع انسانيت شرف از كه بفرست)  حسين( مرد اين جسم و روان و جان بر را سالمت و درود! خدايا

 چنين ، خويشتن ذات كرامت و شرف صيانت براى ، ذات صيانت براى على بن حسين: بگويد كسى كه است نظرى كوته بسيار. نبود

 كه ندارد عيبى ، است آدميان هاى خويشتن تمام بر گسترده)  حسين( او خويشتن:  كه كند تفسير و بگويد كسى هم اگر اما. فرمود اقدامى

: بگوييد وقت آن

 و داد نشان) السالم عليه( على پدرش كه خويشتنى معناى ؟ چيست او خويشتن معناى ولى.  است كرده دفاع خويشتن از}  حسين{

 هم مسلمان كه زنان و دختران آن هاى دست و پاها از جا آن و اند كرده حمله انبار به اى عده ، معاويه لشكريان از كه ام شنيده: ((فرمود

 مى و است نداشته))  استرجاع(( جز پناهى هيچ او ؟ چيست ،))اند آورده در زيورآالت و خلخال داشتند، زندگى معاهده ما با ولى نبودند،

: فرمايد
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 تمتنع ما رعثها، و قالئدها و قلبها و حجلها فينتزع ، المعاهده واالءخرى ، المسلمه المراءه على يدخل كان منهم الرجل اءن بلغنى لقد و...

 من مات مسلما امراء اءن فلو ، دم لهم اءريق ال و ، كلم منهم رجال نال ما وافرين انصرفوا ثم.  االسترحام و باالسترجاع اال منه}  تمنع{

) 338.(جديرا عندى به كان بل ملوما، به كان ما اءسفا هذا بعد

 را او اسالمى جوامع در زندگى معاهده كه مسلمان غير زن نيز و مسلمان زن بر ، سپاهيان آن از مردانى كه است رسيده خبر من به((...

. اند برده يغما به را آنان هاى گوشواره و بندها گردن اند، آورده در آنان دست از دستبند و پا از خلخال ، برده هجوم ، است نموده تاءمين

 اى چاره دلسوزى و رحم طلب يا رحم به آنان دادن سوگند و راجعون انااليه و اناهللا:  گفتن جز ، غارتگران آن برابر در ، بينوايان اين

. اند نداشته

 پس اگر.  است ريخته آنان از خونى نه و شده وارد آنان از يكى بر زخمى نه اند، برگشته كامياب و پر دست با خونخوار، سپاهيان گاه آن

 جهت به مسلمان انسان براى مرگ بلكه بود، نخواهد مالمت مورد بميرد، تاءسف شدت از مسلمان مردى ،} دلخراش{ حادثه چنين از

.)) مورد با و شايسته است امرى من نظر در ، حادثه اين از تاءثر

 در روح اين.  است من ناله)  انسان( او ناله: گويد مى}  على{.  است كرده رخنه ها مسلمان غير جان به حتى ، گسترده))  من(( اين

 انسان از دفاع و آدميان هاى)) من(( تمام به گسترده خويشتن چنين از دفاع ،})السالم عليه( حسين دفاع{.  است مجسم نيز حسين

.  بودم كرده  عرض نيز قبال را موضوع اين.  هاست

 ما و است انداخته راه به تاريخ گذرگاه در و تاريخ طول در تموجات همه اين و توفان همه اين كه چيست حيات اين ببينيم ، خوب بسيار

 حتى ؟ اى قربانى نوع چه. دارد اى قربانى چنين يك كه دارد هدفى چه حيات بفهميم خواهيم مى.  هستيم آن هدف فهم صدد در

:  كه بود گفته.  است بقيه از غير  حسابش)) السالم عليه( حسين امام( شخص اين كه بود گفته يزيد به معاويه:  كه اند نوشته دشمنانش

 جامعه روز، آن جامعه. انگيز تناقض جامعه يك در كجا؟ در مردم نزد مردم ترين محبوب)).  است مردم نزد مردم ترين محبوب ، حسين((

 وليد عبارت ، مردم ترين محبوب:  كنم مى عرض دوباره.  است بوده ترين محبوب جا آن در حسين.  است نبوده دست يك و سالم اى

 بن عبداهللا و حسين به را معاويه مرگ خبر تا بود شده ماءمور كه است مدينه استاندار عبارت اين. بود گفته ديگرى چيز معاويه.  است

 مردم نزد مردم ترين محبوب او و آيد مى عراق به رو حسين شنيدم: ((بود نوشته چنين زياد بن عبيداهللا به وليد. بدهد ديگر نفر چند و زبير

)).  است

 اما شود، مى محبوب روستا يك در يا شهر يك در يا شود، مى محبوب كسى ، خانواده يك در دفعه يك ، كردم عرض قبال كه گونه همان

 است مرد ترين محبوب  -متنوع حقوقى و سياسى آراى ها، مكتب عقايد، ، نظريات صدها با هم آن  -اسالمى كشور دوازده در مرد يك

 اين فهم به افتد مى ما گذر  پس.  هاست انسان حيات شرف قربانى او ، است راه اين قربانى حسين. كنيد معنا را}  محبوبيت{ اين. 

 و ، كنيم مى مطرح را حيات هاى عظمت و ابعاد از مقدارى  -درس اين در  -آيد برمى دستمان از چه آن ما ؟ چيست حيات كه مساءله

.  است عظمت با قدر چه حيات اين هدف كه ببينيم تا كند كمك را ما آن درك در خدا شاءاهللا ان
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 با خدا.  گرفت خواهد انتقام بكشند، حياتشان با آشنايى براى نفسى و شوند آشنا حياتشان هدف با مردم اين نگذارند كه كسانى از خدا

 يكى قول به كرد؟ خواهد چه ، بوده چه حيات اين كه نفهمند تا كنند آماده را ها انسان ناآگاهى وسايل و تخدير وسايل كه هايى انسان آن

 منكر و است مبارزه حال در خويشتن با او ، چيست حياتش هدف بفهمد خواهد نمى كه كسى(( دهر؛ شناسان انسان ترين بزرگ از

 از كه گويم مى را آن اصلى عبارت فقط ،} وقت ضيق جهت به{ اما ، هستم حفظ از را مزبور عبارت اصل چند هر)).  است خويشتن

 مى عرض ، هاست ترجمه بهترين از كه را سيد لطفى احمد عربى ترجمه من كه ، است شده ترجمه عربى به فرانسه از و فرانسه به يونانى

:  كنم

) 339( اليه الوصول فى نفسه يروض ان يجب الذى المقدس الكامل المثال هو ما ال و اتى اين من انه يعرف ال دام ما نفسه لينكر انه

 رياضت به بدان وصول راه در را خود نفس است واجب كه مقدسى كامل ايده آن و است آمده كجا از شناسد نمى كه مادامى انسان((

.)) كند مى انكار را خود نفس بيندازد،

 گونه اين درباره ما البته. گويند مى افالطون درباره هم ديگر عبارت يك.  تاريخ تمام يعنى افالطون كه اند عقيده اين بر ها اروپايى

:  گويم مى را ها آن عقيده فقط و ، كنم نمى ارزيابى من حاال اما ، داريم نظر اظهارات

.)) بشوييد آب با را سياسى هاى كتاب تمام دارد، وجود افالطون)  جمهوريت) (340( ريپابليك كتاب تا((

. نشويد معطل.  است پاورقى يا و است افالطون جمهوريه كتاب بر حاشيه يا ، است شده نوشته افالطون از بعد كه سياسى هاى كتاب تمام

 است آمده كجا از بداند خواهد نمى كه است خويشتن منكر شخص آن: (( است ايشان از سخن اين.  است باعظمت خيلى مذكور عبارت

 بى چه.  است حق پس ، خواهم مى چون نگويد)). بكشد رياضت و كند تمرين آن به رسيدن راه در بايد كه چيست  مقدس هدف آن و

 جناب كه را هرچه اگر نخير،!  است حق پس ، خواهم مى چون.  خواهم مى: بدهد قرار اين بر را خود زندگى مبناى كه كسى آن نواست

.  نيست حق بخواهيد، عالى

) 341( اهوائهم الحق اتبع ولو

.)) شود مى متالشى زمين و آسمان كند، تبعيت بخواهد آنان هاى خواسته از ، حق اگر((

 شخصيت اين ،)كنند دقت جوانان مخصوصا بفرماييد، دقت درست( است نكرده مطرح تاريخ در كامال را خود نهادهاى هنوز بشر كه اين با

 بگويد كه كسى كند مى اشتباه. اند داده نشان ما به كمى مقدار داشتند، درون در كه}  بسيارى نهادهاى{ آن از ، تاريخ سازنده بزرگ هاى

 در كه است شخصيتى غفارى ابوذر يا داد، نشان ما به كه است همان سينا ابن يا داد، نشان ما به سال 60  -50 در كه بود همين فارابى

.  است داده نشان ما به ، ربذه به تبعيد در و اسالم صدر روز چند همان

 اگر ابوذر ببينيد تا بگويم را اين خواهم مى.  ربذه بيابان در كجا؟ در. كشد مى را خود هاى نفس آخرين ابوذر و است رسيده فرا غروب

. شود مى تر نزديك ابديت دروازه به كم كم. شد مى چه ، داشت ميدان
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).  است شده نقل تاريخ دو ابوذر، دختر يا همسر درباره. ( گذاشت را كردن گريه بناى)  دخترش( همسرش

 نگاه طرف آن به فرمود ابوذر ؟ كنم چه ، هستم تنها من و روى مى دنيا از تو كه اكنون هم عزيز، همسر:  گفت ؟ كنى مى گريه چرا:  گفت

. رود مى مدينه طرف به و آيد مى كه است كاروانى ، بينى مى دور از كه سياهى آن.  كن

 صحابه از يكى يا مسلمان( مردى ،) است مختلف تواريخ نقل جا اين( بگو آنان به رسيدند، ها آن كه وقتى ، بايست جاده كنار برو تو

 كنند، مى دفن مرا و شوند مى مشغول من دفن و كفن به و آيند مى ها آن سپس ، است رفته دنيا از جا اين در)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر

.  نباش ناراحت. رسانند مى خودت دودمان به و مدينه به را تو آنان سپس

:  گفت داد؟ مى نشان چه حيات هاى عظمت از بشريت به و كرد مى چه بود، ميدان مرد اين براى اگر واقعا

 ابوذر بگو رسيدند، راه از ها آن كه هنگامى.  دنياست اين از من متاع آخرين و من روزى آخرين گوسفند اين ،) من دختر( من همسر

)). نكنيد كار مجانى من براى و بخوريد و كنيد ذبح را گوسفند اين شويد، مشغول او تدفين كار به كه اين از بيش: (( است كرده وصيت

 تا است داده ما به را امكان اين محيط، آيا ؟ بشناسيم را ابوذر كه است داده اجازه تاريخ آيا ؟ است داده نشان را خود} نهاد{ ابوذر آيا

 اين. ها))ريكاردو(( او، از بعد نيز.  است شده كار ارزش وارد تازه خلدون ابن او، از بعد سال هفتصد كه ؟ كيست غفارى ابوذر بفهميم

 حقيقى ارزش)). نيندازيد ارزش از را مردم كاالى و كار(( ، اشيائهم الناس تبخسوا ال و ؛ قرآن آيه يك از بود؟ گرفته كجا از ابوذر را معنى

 ؟ نيست خودش در جان اين هدف كند، تراوش تاريخ به اى قطره چنين ، جان اين امواج از كه جانى آيا: كنيد دقت. بدهيد را كاال و كار

 درود و سالم بگويد؟ را سخن اين تواند مى ، حيات اعالى هدف به رسيدن بدون ، ته و سر بى و خشك بيابان آن در شخص اين آيا

 خواهيد مى كجا به. دهند مى دست به ها اين را ما جان نشانى. كنند مى آشنا خودمان جان با را ما كه ها، انسان اين روان بر خداوندى

.  داريم را بينوايان چون هم مهمى خيلى مطالب زيرا ، كنيم نمى محكوم را رمانتيك روش مطلقا البته ها؟ رمان كدام از برويد؟

 مى كسى چه از را حقايق آن ، انسان درباره انسانى علوم در كنيد؟ تقليد خواهيد مى كسى چه از انسانى علوم در رويد؟ مى كجا به

 بگيريد؟ خواهيد

) 342))(؟ چيست حيات: (( كه اين درباره هايى نمونه

.  است كرده تكاپو اما دهد، بروز را خود نهادهاى تمام است نتوانسته كه اين با خود، سرگذشت در بشر

 هاى رشته در دارد، نام انسان كه موجود همين.  است داده نشان خود از را مهمى حقايق و تصور فوق علمى كماالت.  يك نمونه

 از آيا ؟ چيست از ها اين شما، نظر به.  است شده نايل ها فهميدن و اختراع ، اكتشاف به مدام و است رسيده علمى كماالت به گوناگون،

 هاى كتاب فعال كه اند زده حدس ها بعضى! ؟ شماست هاى جان به متعلق ها، دانش اين همه يا اند؟ آمده آسمان از يا ، روييده زمين

 انسانى علوم درباره و انسان خود درباره موجود، نسخ از ميليون هشتصد الى هفتصد.  است نسخه ميليارد پنجاه از بيش دنيا، در موجود

 جمعى يا ، فردى طور به را حيات اين هدف خواهيم مى ، حال.  شماست حيات كارهاى از يكى و شما جان كارهاى از يكى اين.  است
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 بيش ، فردى طور به كه داريم انسانى.  است شده نقل ايشان از تاءليف هشتصد ، فردى طور به كه داريم انسانى}  تاريخ در{.  كنيم پيدا

 سروكار حيات اين با ما. شناسند مى را آنان هم ها بچه حتى شناسيد، مى را آنان شما همه) 343.( است شده نقل او از اكتشاف نهصد از

 با خدايا،.  است عجيب واقعا.  العظيم العلى اهللا صدق.  نيست حيات ها اين... و قماش متر 400 و آبگوشت كاسه 2200 با نه ، داريم

. خواهند مى اعجاز ما پيغمبر از باز تو، آور شگفت هاى آيه وجود

) 344( غافلون هم اآلخره عن هم و الدنيا الحيوه من ظاهرا يعلمون

.)) غافلند آخرت از كه آن حال و شناسند مى را ظاهرى دنيا، زندگى از((

 يك يعنى ، است قضيه پستى بر دليل ، تمكن نه باشد تنكير تنوين ،))ظاهرا(( كلمه تنوين اگر. فهمند مى را ظاهرى پديده يك فقط

 ظاهر از ناقص علم اين با آيا  -وجدانتان از بلكه شما، عقل از نه البته  -كنم مى ال سؤ شما از من. فهمند مى دنيا حيات از))  ظاهرى((

 آيا ببينيد وقت آن ، حيات دنبال به برويد ؟ است نشده داده جواب شما به و ايد رفته حقيقى حيات هدف حقيقت دنبال به ، زندگى محدود

. برويد حيات حقيقت دنبال شما ؟!دهد نمى يا دهد مى جواب شما به

 كنيم جمع جا يك در هم را ها اين است الزم.  است گذاشته  نمايش به تاريخ صفحات در را خود آثار هنرى متنوع هاى نبوغ. دو نمونه

.  است مغز نوع يك هم همه مغز اند؟ كرده چه ها رشته ساير در و نقاشى رشته در ، ادبيات رشته در نوابغ اين ، هنرمندان اين كه ببينيم و

) كاغذ و قلم( مادى ميدان يك هم آن ، وقت آن.  است تعداد همان نيز مغزها همه در ، است ميليارد هشتاد مغز، در ها سلول تعداد اگر

.  است نقاش اين براى

 معلوم ، بررسى از پس تا باشد الحساب على)).  آن(( گوييم مى فقط را او فعال و دهد مى انجام را كارها اين كه است چيزى آن ، اصل

.  چيست}  آن{ كه شود

.  خداست با آدمى جان وابستگى اثبات موارد از يكى كه اعال، هاى بينى جهان كماالت بروز.  سه نمونه

 اجزاستى خويش كل از مردمى عقل گرنه     چنين گشتى پادشا كى آسيا بر ما عقل

 اين ما ال سؤ ، اكنون. باشد مشرف هستى به بايد كه اين مگر بكند، نظر اظهار و ادعا جهان درباره و دنيا اين در ندارد حق فيلسوف يك

 قناعت هم كيهان به البته كند؟ مى پيدا اشراف هستى به طور چه محدود، كره يك در محدود مغز اين با محدود، جمجمه اين كه است

 ؛ كنم مى حكم هستى به من: گويد مى و ننموده

!  كنم مى حكم آن بر من.  كهكشان ميلياردها ؟ چيست كيهان.  است آن از جزئى كيهان كه هستى درباره

 ، كبريت قوطى از و است شده خالصه كبريت قوطى يك در  وجودش كه حياتى آن نه ، هستيم حيات نوع اين هدف شناخت درصدد ما

 خواهيد؟ مى را افراد نوع اين حيات آيا. كند مى جمع كلكسيون ، سرچپق و چپق تمبر،
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:  كه بودم نوشته را مطلب اين راسل برتراند به.  داشتيم علمى مراسالت و ها بحث ها، بعضى با زمانى

 مثل ها بعضى ذهن از آيا ؟ نيست يا هست} خدا{ بگوييم و بگيريم خواهيم مى كسى چه دهان و ذهن از:  است اين اهللا مساءله

 آن در البته  -موسولينى.  نوشتم ، داشتم مطالبشان از انتقاد در كه هايى نوشته در ولى ، ننوشتم ايشان به طور اين را اين البته! ؟ موسولينى

 شعله بوريايى هاى خانه اين از آتش كه وقتى خدا اى ، كرديم مى بمباران ما را اتيوپى كه موقعى آن: ((گويد مى  -بود خلبان كه زمانى

) 345!))(بود زيبا قدر چه شد، مى ور

 ؟ خليل ابراهيم مغز از يا ، على بن حسين مغز از يا كنيد؟ شك آن در هم بعد و بياوريد در خدا خواهيد مى شخص اين كله از شما آيا

) 346(؟ اليك مفتقر وجوده فى هو بما عليك يستدل كيف

)) ؟ بيابم راهى تو سوى به باشند، مى تو نيازمند خود، وجود در كه موجودات اين با چگونه! خداوندا((

) 347(؟ لك المظهر هو يكون حتى لك ليس ما الظهور من لغيرك ايكون

)) بسازد؟ آشكار من بر را تو بتواند كه دارد را روشنايى آن تو، از غير حقيقتى آيا((

 بيابان در جويد شمع نور به     تابان خورشيد او كه نادان زهى

: ببينيد را حسين خداى ، اينك ديد؟ بايد شمع نور با را خورشيد آيا

 پنهان است پيدايى ز وى در حق كه     دان حق نور فروغ عالم همه

 بودى منوال يك به او فروغ     بودى حال يك بر خورشيد اگر

.   ماست جان فرهنگ ، فرهنگ اين. ندهيد دست از را آن و نموده نگهدارى فرهنگ اين از

 بودى منوال يك به او فروغ     بودى حال يك بر خورشيد اگر

 پوست تا مغز از فرق هيچ نكردى     اوست پرتو كاين كسى ندانستى

 قائم پيوسته خويشتن ذات به     دائم هست خود جهان پندارى تو

 روى هم بعد و كردند، مى نفرى سيصدهزار كشتار كه جوييد مى كسانى ذهن از را خدا آيا جوييد؟ مى ها)) موسولينى(( ذهن از را خدا آيا

 نواختند؟ مى موسيقى و نشستند مى زمين مغرب هاى تپه

 كه است معروف االن كه مكانى همان. بود ريخته خون و خاك به را تن هزار سيصد كه بود خوشحال هم خيلى و زد مى موسيقى نرون

 مى كسى چه از را خدا ؟)السالم عليه( خليل ابراهيم از يا بجوييد خواهيد مى او از را خدا آيا.  است شده بنا آن روى واتيكان گويند مى

 از يا كند؟ مى حركت بول ريزش جايگاه در كه مگسى آن حيات از ؟ كسى چه از اما بدانيد، را حيات فلسفه خواهيد مى بجوييد؟ خواهيد
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 مى را حيات نوع اين آيا ؟! هستم آن بان كشتى من و كشتى هم اين و است اين دريا بگويد و بنشيند آن سطح بر كاهى روى كه مگسى

! ؟ است نمونه صدها از يكى ، مبالغه بدون واقعا كه ، كردم عرض را آن از هايى نمونه كه حياتى آن يا ، كنيم پيدا را اش فلسفه خواهيم

)).  خداست با آدمى جان وابستگى اثبات موارد از يكى ، اعلى هاى بينى جهان كماالت بروز((

 اجزاستى خويش كل از مردمى عقل نه گر     چنين كردى اعتال كى آسيا بر ما عقل

 خواهم مى هستى تمام براى ، وقت آن.  است خردل يك اندازه به ، پايان بى درياى يك مقابل در كه ام نشسته خاكى كره يك در من

 كه حياتى درباره هم آن دارد؟ ديگرى راه بزند، را حرف اين و بكشد سر شما مغز به الهى بارقه يك كه اين از غير آيا.  كنم صادر حكم

.  است نموده دفاع حيات اين شرف از و كرده دفاع آن از) السالم عليه( حسين ،}خدا با را آدمى جان وابستگى{

 تو براى از كشم مى آدمى مقال و قال     فرشتگان نفس از گشتمى ملول كه من

 و شود مى ظريف قدرى به}  حيات اين{. كند ناراحت را آن است ممكن مجرد، فرشته يك مجرد دم كه است حدى در حيات ظرافت

}  حيات{ نوع اين درباره شما.  ايستم مى آن مقابل در هم من ، طرف يك در جهان گويد؛ مى دل ته از كه كند مى پيدا مقاومت قدرت

. بفرماييد مراجعه هايشان كتاب به شما دارد؟ كار چه حيات اين با كامو آلبر دارد؟ مسائل اين به كارى چه كافكا. كنيد صحبت خواهيد مى

 دستى دم و سطحى بسيار و ظاهرى نمودهاى يك صورت به را حيات بلكه ؟ چيست حيات مفهوم كه اند نكرده مطرح طور آن را حيات

 از جلوتر ما زيرا نكنيد، اثبات كنم مى خواهش)) ندارد؟ فلسفه حيات كه ديديد آيا: ((بگويند ما به خواهند مى سپس و كنند مى مطرح

)  انسان( من به اول ايد؟ كرده ها اين صرف را قيمت گران و كالن مغزى هاى ارزش همه اين چرا ايد؟ كشيده زحمت چرا.  بينيم مى شما

 بوده جا اين هدف:  گفت خواهيد شما شود، مطرح واقعا حيات اگر و! ندارد يا دارد هدف آيا كه بگوييد سپس ، چيست حيات بگوييد

.   است

 كرد مى تمنا بيگانه ز داشت خود چه آن     كرد مى ما از جم جام طلب دل ها سال

 كرد مى دريا لب شدگان گم از طلب     بود بيرون مكان و كون صدف كز گوهرى

 تاريخ در ها آن تدريجى حصول كه ، آورى فن قلمرو هاى كارى ظرافت و دقيق بسيار هاى فعاليت و صنعتى هاى نبوغ. چهار نمونه

.  است كرده چه) مغز( ذره يك اين بفهميم تا.  بفهميم را آن اهميت گذارد نمى ، بشرى

 وجود به براى آيا.  بينيم مى نيز را)) x(( اشعه ، بينيم مى را همين فقط ما.  رسيم مى جده به ساعته دو و شويم مى 747 هواپيماى سوار

 بعد دارد؟}  قدرتى{ چه مغز اين كه بگيريم را جان اين سراغ نبايد ، آورى فن نام به محيرالعقول و انگيز شگفت حقايق همه اين آمدن

 ؟...گوييد مى كسى چه به.  كنيم مى نظر اظهار طور همين

 در و تاريخ پيش در ، وجدان پيش در وقت آن ، كن قضاوت ما هدف درباره بعد بگو، ما به چيزى حيات از ابتدا بگويند شما به اگر

 ندارد؟ هدف گفتى كه بودى شناخته را حيات آيا ؟ گفت خواهى چه خدا پيشگاه
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 ، كنيم مى استفاده آن از و ايم نشسته برق نور زير در االن كه همين. آيد مى نظر به آسان ما براى االن ، آورى فن مسائل همه اين ، آرى

. دارد وجود انفعاالتى و فعل چه كند، مى روشن را دنيا طور اين و دارد مى نگه را روشنايى اين كه المپ اين به مرور و عبور در مقدماتى

 است شوخى مگر دارد؟ وجود منطقى فوق و منطقى هاى انديشه چه و ها معانى تداعى چه ها، جهش چه ، انتقاالت چه}  حيات در اما{

 اين در}  نبوغ{ اگر چون.  چيست حيات اين هدف كه ببينيد سپس و كنيد جمع را ها اين. بسازيد)  زندگى( حيات هم شما بفرماييد ؟

 و حيات دارند، ها انسان همه داريد،}  نبوغ{ هم شما و برداشته قدم كار اين در او.  ندارم من كه نيست اين معناى به كند، جلوه شخص

. دارد را}  نبوغ{ اين نيز آدمى مغز

 اداره براى پايدار و اصيل هاى ثابت شناخت بروز موجب كه ، گذشته هاى تمدن اداره در شايسته و معقول هاى مديريت انواع.  پنج نمونه

.  است شده بشرى معقول حيات

 تمدن كه است كرده بيان را تمدن يك و بيست ، بى توين.  است آمده وجود به دنيا در هايى مديريت چه تاكنون كه رسد نمى نظر به

 اين بود، جلو تاريخ در يكى آن مثال بود؟ چه... و النهرين بين تمدن ، حيثيين تمدن ، بيزانس تمدن ، اسالم تمدن}  جمله از{ و ؟ چيست

 ؟ است داده روى چه ها تمدن در واقعا ولى! شد تمام و بود دليل آن و علت اين به روم بزرگ امپراتورى اعتالى و بروز. بود بعدا يكى

 در مديريتى چه:  كه باشيم داشته را مطلب اين ، خودمان درس در و خودمان داستان در هم ما ؟ است گرفته انجام ها مديريت چگونه

 اما بود، شده رو روبه اى ضربه و دار تنش ، سخت مسائل با)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر رحلت موقع از كه اين با كه بود حسين درون

 را؟ كسانى چه. گرفتند را}  اشخاصى{ چه پدرش دست از بود ديده او بود؟ كرده تحمل را آنها آرامى به

. بود شده رو روبه ها سختى اين همه با آرام و ديده خود چشم با را مسائل اين همه... ياسر،و عمار ابوذر، اشتر، مالك

 آوازها از پر دل و خموش لب     رازها دل در و است قفل لبش بر

) 348(اند پوشيده و دانسته رازها     اند نوشيده حق جام كه عارفان

.  چيست حيات هدف كه بدهد نشان است كافى را، خود))  من(( ، شخصيت اين مديريت بود؟ شوخى} ها سختى اين با رويارويى{ آيا

 يك اما ديد، فشارها چه و ها سختى چه ،)السالم عليه( مجتبى حسن امام برادرش دوران و) السالم عليه( طالب ابى بن على دوران از بعد

 مى نفس بر مالكيت قدر چه كه بفرماييد دقت. نشد گفته ايشان از كرد، پيدا ادامه نيز نينوا داستان تا كه مديريتى بر باشد مخل كه جمله

 برنياييم ديگران بر مديريت درصدد ، باشيم نداشته خويشتن بر مديريت تا: (( كه آموخت ما به قاعده عنوان و نام به را اين ايشان. خواهد

 مشهد، ، تهران ، قم ، نجف هاى حوزه در خودمان محدود هاى دوره در ما حتى ايد، ديده نيز شما و ديديم ما)).  است خطرناك زيرا ،

 مديريت توانايى ولى داشتند، خوبى اطالعات و فهميدند مى را مسائل بودند، خوبى استعدادهاى داراى كه ديديم را اشخاصى تبريز،

))  من(( بياييد پس. كردند سپرى كنيد، نگاه))  من(( به كه اين در را خود عمر سوم دو و نبودند، بلد و نداشتند را خود اطالعات و استعداد

.  كنيم مديريت را خود

 كنى جيحون زى روى گريزى هامون از تو گر     تشنگان كاروان پس زان آب خواهند تو از
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 ، جامعه افراد مسلما. كردند محروم خود هاى عظمت از را جامعه ، نفس به مالكيت عدم و مديريت عدم جهت به} ها بعضى متاءسفانه{

 هاى گرديدن و راستين حقايق از{ را ما ، خويشتن بر مديريت عدم علت به چرا:  گفت خواهند و نموده شكايت ها اين از قيامت روز در

. كرديد محروم}  تكاملى

 بايد را گوشمالى اين كه ام عقيده اين بر من.  است داده گوشمالى يك  -ما اصطالح به  -وسطى قرون فيلسوفان درباره ، بزرگان از يكى

. داد قرار بحث مورد تربيت و تعليم هاى كالس در و كرده تابلو

: گويد مى! كنيد مالحظه را تعبير

 مقتدرشان مغزهاى باعظمت محصوالت از را ما داشتند، يونان فالسفه به كه اى افراطى عالقه و عشق جهت به ، وسطى قرون فالسفه((

.)) كردند محروم

: گويد مى} وايتهد{.  است آموزنده بسيار جمالت اين كه است شاهد خدا. سيرند مورد خود ، كنندگان سير و هستند، هوشياران اينان

 را ديگران سپس و خويشتن نخست.  داريم احتياج شما به ما زيرا كنيد، مديريت! ها انسان اى)). كردند محروم را ما ، فالسفه آن((

. كنيد مديريت

 و پنجاه او ؟ است كرده مديريت را خويشتن چگونه) السالم عليه( حسين امام كه است اين شود، بحث دارد جا واقعا كه مطالبى از يكى

 يا عليك اهللا سالم ، اباعبداهللا يا عليك السالم: گويند مى گاهى كه اين.  داشت سال هفت و پنجاه ها، روايت از بعضى طبق و سال هشت

 تو بر سالمم(( ، سالمى عليك ؟ هستيم روياروى كسى چه با دانيم مى آيا.  ماست تصور از پرمعناتر و دار ريشه خيلى مساءله ، اباعبداهللا

 به شخصا حسين آيا.  است بشريت هاى ارزش ترين باعظمت از حمايت به خطاب بلكه ، نيست حسين به شما خطاب)).  حسين اى باد

 دارد؟ احتياج شما و من سالم

 است شده ديده بودند، كمال مسير در كه كسانى از مخصوصا ، هايى مديريت تاكنون. } است اى ويژه اهميت داراى{ خويشتن بر مديريت

 عليه( طالب ابى بن على مديريت. بگيريد نظر در را)  وآله عليه اهللا صلى( مصطفى محمد االنبيا خاتم خود مديريت: } نمونه عنوان به{. 

 از پر و نقيض و ضد از پر جامعه يك كه بگيريد، نظر در نيم و سال پنج آن از پيش و}  زمامدارى{ نيم و سال پنج آن در را) السالم

 عبادت{ محراب در هم ، طالب ابى بن على كه بود او درون در مطلقى چه ؟ است كرده مديريت را خودش چگونه على.  است بوده غوغا

 اين. بود طالب ابى بن على همان ، الهى هاى بينى جهان ترين بزرگ طرح راءس در هم و ، يتيمان كوى سر هم ، جنگ ميدان در هم و} 

 از باز آيا فهميديد، را حيات مختصات و خواص كه اين از بعد.  بفهميم را حيات اين هدف خواهيم مى ما ؟ است بوده مديريتى نوع چه

 كه}  كردم عرض كه هايى نمونه{ اين شكوفايى يعنى ، حيات هدف كنيد؟ بحث حيات هدف در ، فالنى كه ، خواست خواهيد من

 خواهد پيدا راهيابى))  ربك(( به.)) گردد مى منتهى پروردگارت به امور همه). ((349( المنتهى ربك الى ان و. دارد الهى نمونه مجموعا

. شود مى آشكار هدف جا آن در و كرد

 نايل انسانى هاى ارزش به حدودى تا كه اى جامعه هر در و ، تاريخ از برهه هر در كه عرفانى و دينى و اخالقى كماالت.  شش نمونه

 دهندگان مسابقه اين و ، معقول حيات ميدان بزرگ تكاپوگران اين كه چند هر. اند كرده پيدا واقعيت راستين تكاپوگران وجود در ، گشته
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 هشتاد يا هفتاد بزرگ بدن اين در كه مغز اقليت چونان.  بدن اين در چشم اقليت چونان اند، بوده جوامع در هايى اقليت ، كمال و خير

 خاطره اين.  هاست اين از كمتر خيلى ، بگيريم نظر در بخواهيم را حاقش حق آن اگر و ندارد، وزن بيشتر كيلوگرم دو يا يك كه ، كيلويى

:  كنم مى عرض را

 پزشكان از يكى.  ببينيم را تشريح اتاق و برويم اى دقيقه چند گفتم.  داشتم سخنرانى پزشكى علوم هاى دانشگاه از يكى در پيش چندى

 ببينيد؟ هستيد مايل را بدن طرف كدام و اعضا از يك كدام:  گفت من به

 ، ببينم دفعه اين گفتم و بودم ديده هم قبال البته  -ببينم را مغز اين خواهم مى زيرا بدهيد، نشان را مغز ولى ندارد، فرق ، من براى گفتم

 گردانندگى وسيله ؟ چيست) مغز( وسيله همين اما ، است... و پى مقدار همان ديدم ، رفتم تشريح اتاق به  -باشد ديگر بارقه يك شايد

 شما بدن اين مقابل در كه چشم همانند ولى اند، اقليت در يافته كمال اشخاص}  اگرچه{ كه بدانيم خواهيم مى را اين ، حال! دنيا تمام

 مند بهره انسانى واالى هاى ارزش را جوامع{ ، نيست چيزى شما بدن اين مقابل در كه هم) 350(مغز همانند و ، است كوچك خيلى

. }اند ساخته

.   رسيدم هدفم به من بگويد هستى كل كه بود كافى نبود،) السالم عليه( على بن حسين جز به شهيدى هيچ دنيا در اگر

 برخيزد خزان رسم جهان گلزار ز تا     بهار رشك اى سحر يك جهان باغ از بگذر

:  باشد همدانى غمام به متعلق زير شعر نظرم به

 چند اى پروانه خاطر بهر ز     را خويشتن دنيا شمع بسوزد

 مى چنان نفر 6  -5 براى باعظمت دستگاه اين سوزد؟ مى دنيا در نفر ميلياردها براى فقط}  هستى دستگاه شمع{ كنيد مى فكر شما آيا

 مى كار ابراهيم براى كيهان يعنى)). بود امت يك ، تنهايى به ابراهيم(( ،)351( امه ابراهيم كان نفر؛ يك ولو كنند، حركت باال به رو كه شود

 را شكوفايى اين حيات.  بفهميم را ابراهيم هدف خواهيم مى.  داشت را}  حيات هدف{ همين ابراهيم ؟ داشت چه ابراهيم وقت آن. كرد

)).  الهى امر ترين دقيق در آزادى از بردارى بهره: ((دارد

 ؟ بينى مى چه تو ، كنم مى ذبح را تو كه بينم مى يا رؤ در ، پسرم:  گفت}  اسماعيل به ابراهيم{

) 352( الصابرين من شاءاهللا ان ستجدنى مر تؤ ما افعل ابت يا قال ترى ماذا فانظر

 از مرا شاءاهللا ان.  بده انجام ماءمورى را چه آن ، من پدر اى:  گفت)  اسماعيل( آيد؟ مى نظرت به چه ببين پس)  گفت ابراهيم(((

.))  يافت خواهى شكيبايان

 ، گرفتن انسان دست از جوانى در را حيات كه اين مقابل در ؟ چيزى چه مقابل در.  است صبر ، حيات اين ظريف هاى غنچه از يكى

.  چيست ها اين هدف ببينيم و كنيم صحبت ها اين درباره خواهيم مى ،)السالم عليه( الرحمن خليل ابراهيم بزرگوارش پدر ياى رؤ براى
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 به حيات االن ؟ خواستيم مى را چيزى چه هدف ما بود؟ كجا مساءله اصال. كند مى عوض چهره اصال ، ال سؤ طرح كه كنيد مى مالحظه

. كند خطور ما ذهن به االت سؤ اين از اوقات گاهى شاءاهللا ان دهد؟ مى نشان چيزى چه ما

 سؤ ها دانشگاه در)). برسد پاسخ به تا بوده هايش ال سؤ طرح به مربوط ، انسانى هاى ارزش ترين باعظمت: ((گويد مى بزرگان از يكى

 جا اين االن كننده ال سؤ من گويد؛ مى ال سؤ. كنند ال سؤ تا نمايند تشويق و تحريك را ها جوانان ما، بزرگوار اساتيد. كنيد مطرح ال

 در نهايت بى حركت به را}  كننده ال سؤ شخص{ ، جواب يك است ممكن.  است توقف همين ال سؤ معناى.  دانم نمى و ام كرده توقف

 اى تو بارگاه در او.  است نيروگيرى و گيرى سوخت براى ،} توقف آن{ ولى كند، مى توقف هم بنزين پمپ مقابل در شما ماشين. آورد

.  حركتم حال در من چون ، بده نيرو من به گويد مى عزيز، معلم

 در ، گشته نايل انسانى هاى ارزش به حدودى تا كه اى جامعه هر در ، تاريخ از برهه هر در ، عرفانى و دينى و اخالقى كماالت اين

 همين كه است اين در آن اهميت. اند بوده اقليت در بزرگ تكاپوگران اين كه چند هر ، است كرده پيدا واقعيت راستين تكاپوگران وجود

 را ما حال چگونگى اند، نشسته شما و ما ميان در كه } -اند گشته نايل انسانى هاى ارزش به كه راستين تكاپوگران يعنى{  -اشخاص

 تربيت و تعليم جنبه از كه اين مگر بگويند؛ توانند نمى اما هستند، مردم ميان در:  هست هم روايات از بعضى در كه همين. كنند نمى بازگو

 اين از وحشت ثانيا؛. كرد نخواهند باور و ندارند همه را كمال دريافت ظرفيت اوال؛ زيرا ، هستم كجا در االن من بگويند توانند نمى. باشد

:  مولوى قول به.  است آدم اوالد ما كار مشكالت از يكى هم اين.  همان سقوط و همان ما حال وضعيت گفتن كه

 جداست جويى را آب اين خود ورنه     راست تعليم زبان سوى ناطقه

) 353(گلزارها تا تحتهااالنهار     تكرارها بى و بانگ بى رود مى

 يك در طور چه را هستى كه اين يا ؟ است داشته نياز و راز ، گل برگ يك با يا ، هستى با ديروز كه بگويد آيا بگويد؟ چه شما به او

 توانى مى تو آيا: بگويند من به و باشد من اختيار در دنيا اگر بگويد؟ چگونه ؟ است بوده نشسته نياز و راز به آن با و ديده مى گل برگ

 اشعارى از يكى ؟ نه يا كنيد تحمل را اين توانيد مى آيا.  گويم مى ، بله كه بخورم قسم و بگيرند؟ تو از را دنيا و بگويى اهللا يك يا اكبر اهللا

:   است اين خوانم مى زياد من كه

 است امكان حيز ز برون معشوق     است جانان طلب در جهان به عاشق

 است درمان بى عشق درد كه است اين     مكان ز اين نرود آن مكان به نايد

 انى:  گفت كرد، نگاه يمن كشور طرف به وقتى)  وآله عليه اهللا صلى( االنبيا خاتم كه است كرده چه كه بگويد خواهد مى قرنى اويس

 چه من به و بگويد، چگونه ساربان يك.))  كنم مى استشمام يمن طرف از رحمانى نفس من(( ،)354( اليمن من الرحمن نفس الءشم

 كه كند صحبت چگونه من با قرنى  اويس.  است خواستن محبوبيت و طلبى شهرت ، مقام ، پول ؛ كارم و وجود سرتاپاى كه منى بگويد؟

:  كه ؟ چيست او لغت و زبان دانيم نمى حتى
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 يمنى در منى بى چو منى پيش گر     منى پيش منى با چو يمنى در گر

 منى تو يا تواءم من كه عجبم در خود     يمنى نگار اى چنانم تو با من

 من برد، خواهد كار به او كه را لغاتى.  بزنم حرف تو با خواهم مى من و بنشين بيا!  فالنى: بگويد من به خواهد مى قرنى اويس} مثال{

.  كنم پيدا را خودم جان و ببينم و بروم تا ؟ بفهمم چطور

 ؟ كيست آن شاعر دانم نمى اما ، است ورزيده و پخته خيلى زير شعر

 رفته كه كس آن و داند مى خدا     تفته راه وين قدم) 355( مومين خرد

. اند اقليت در و نيستند استثنايى اگرچه رفتند، آدم اوالد پاكان ساير و ها))اشتر مالك(( و ها)) قرنى اويس(( كه هايى راه

 كه نيست شيمى.  است فيزيكى مباحث هم اين بگويند و ببرند آزمايشگاه به را ما كه نيست فيزيك بحث:  است اين هم كار اشكال يك

. نمود خارج را شكرش كارد، با و كرد قيچى توان مى آسان را نيشكر.  نيست هم نيشكر آخر،. ببينيد بگويند و ببرند درون اعماق به را ما

 تمام و برده تشريح اتاق ترين دقيق در را آدم اوالد يافتگان كمال ديگر و ها)) قرنى اويس(( ، چون هم اى يافته كمال هاى انسان اگر اما

.  است نهفته چيزى چه آنان درون در كه داد نخواهد دست به قطعا ، كنيم تكه تكه و بزنيم چاقو را ها آن هاى سلول

 ديدگاهى ما به ديد، زود توان مى كه دارد وجود شفافى و ظريف خيلى پرده چنين ، حيات كمال و ما بين كه حال پروردگارا،! خدايا

!  زندگى سال شصت از بعد هم آن ، بس تو از خواهيم مى ديده ما اين از بعد.  ببينيم را كمال ، شفاف پرده اين پشت از تا فرما عنايت

 را راهم ، سال شصت از بعد آيا.  ام فهميده را اين اكنون من: بگويد كسى است ممكن ، سخن اين مقابل در.  است مولوى شعر گوينده

.  كن انتخاب ديگر راهى و كن عوض را خود راه ، فهميدى اشتباه سال هفتاد  -شصت از بعد اگر ، بله گويد مى مولوى ؟ كنم عوض

.))  است تازه بگيريد آب از وقت هر را ماهى: ((اند گفته ما پدران كه مثلى همان

 خس و خاشاك را بحر نپوشد تا     بس تو از خواهيم مى ديده ما اين از بعد

) 356( اى بگزيده كشى تيزى ديده     اى ديده از غير خواهيم نمى ما

. بفرما عنايت ما بر بينا ديده يك ، حسين حق به! خدايا

 آشنا خودمان جان با را ما ، بزرگش كار اين با كه مردى اين حق به ، عزيزانت عزيز اين حق به ، عزيزت اين حق به! پروردگارا! خدايا

. بفرما آشنا پيش از بيش جانمان با را ما ، است كرده

 ، مخرب هاى تالطم مقابل در ، كجاست فطرتشان اصل كه دهند مى نشان تو به را خودشان كه عزيزمان جوانان اين! خداوندا! پروردگارا

.  سپاريم مى خودت به كه قسم حسين به
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 اين خودت پاكند، ها آن كه قسم جاللت به. هستند پاك ها جوان دانيم مى اما نداريم ادعايى ، قسم حسين حق به! پروردگارا! خدايا

. بفرما حفظ را ما هاى جوان

 )) آمين((

 

 حسينى شناسى نعمت

 حيات هاى ارزش و عظمت دريافت براى.  كرديم پيدا آشنايى زندگى و حيات هاى ارزش با حدودى تا ، گذشته جلسات بحث دامنه در

 حقيقت كند، مى مشغول را متفكران بيشتر كه چه آن ، متاءسفانه ولى. بگيرد انجام بسيارى هاى بررسى و شود خوانده ها درس بايد ،

:  ديديم قرآنى آيه در و شد گفته كه طور همان.  نيست حيات خود

 آخرت از كه آن حال و شناسند مى را ظاهرى دنيا، زندگى از) ((357( غافلون هم اآلخره عن هم و الدنيا الحيوه من ظاهرا يعلمون

.)) غافلند

 انسان اين ها، بعضى قول به. آورند مى دست به كنند، اداره را خودشان بتوانند كه جا آن تا دنيا، زندگى از اى پديده يك} ها انسان{

 كرده تشبيه النه سوراخ يك به و كوچك النه يك به را دنيا كه است اين كند، مى كه كارى ، خودپرست و خودگرا انسان اين گرا، طبيعت

.  است

 گرفت بنايى سوراخ خور در     گرفت دانايى سوراخ اين در هم

 ، اى پديده(( الدنيا، الحيوه من ظاهرا يعلمون} :فرمايد مى شريفه آيه{ ؟ چيست دنيا حيات ، حال.  است بوده طور اين اغلب متاءسفانه

.  است ادبى نث مؤ و ، است پست معناى به دنيا دانيد، مى كه طور همان)). را حيات نه شناسند، مى را دنيا حيات از نمودى ، ظاهرى

) 358(لهو و لعب الدنيا الحيوه انما

.))  است بازى و سرگرمى فقط دنيا، زندگى((

.  العظيم العلى اهللا صدق. بينيد مى ظاهرى فقط ، لعب و لهو اين از ، تازه

 خدا فرمايد راست و كودكيد     شما و است لعب و لهو دنيا گفت

.  العظيم العلى اهللا صدق خدا، فرمايد راست.  است گفته را اهللا صدق هم و ، نموده بيان را آيه هم ، بيت اين در

. گذارد مى آن روى بر هم))  علم(( نام و شود مى خرسند خود پسند مورد فكر طرز از خود ميل به}  انسان{

. باشد عزيزمان دانشجويان مخصوصا ، همه نظر در حتما كه كنم مى اضافه اى جمله
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 ؛ هست هم انسان و جانداران در كه اين بينيد، مى اكنون كه همان يعنى ، زيست طبيعى پديده مورد در

 زيست از يكى كند، مى تاءمين را خود حيات و كند مى درست زيست محيط خود براى كند، مى تناسل و توالد كند، مى احساس مثال

: گويد مى امروز دنياى يك شماره هاى شناس

 اين كه بود احتياج كيهانى چنين بگوييم بايد ، چيست است آمده وجود به پديده اين ، زمين روى در كه اين شناخت براى ما دانش((

))) 359.(بياورد وجود به را زندگى

 كه معترفند اند، كرده احتياط و برداشته قدم عاقالنه كه آنان. الدنيا الحيوه من ظاهرا يعلمون ؛ كه است آن محض طبيعى نمود و پديده اين

 از چون. برويد جلو توانيد نمى كه است گفته ، پيش قرن چهارده در عربستان ريگزار آن در ،} كه آن حال{.  دانيم نمى را حقيقتش ما

 و الزم هم خيلى ، پيشرفت براى ها آزمايشگاه. داد خواهد نشان شما به را آزمايشگاه بعد يك فقط. نداريد روشنايى يك محل اين

. داد خواهند نشان شما به را زندگى از بعدى چه كه بدانيد اما هستند، ضرورى

 ، متفكران اين همه}  البته{. اند نرسيده حقيقتش به كه كنند مى اعتراف ، غرب در چه و شرق در چه بشرى تحقيقات تاكنون ، متاءسفانه

 نپرسيد، ما از را آن حقيقت گويند مى}  متفكران همان{.  هاست آن مرهون ، بشريت واقعا كه داريم عميقى اشخاص ما. نيستند بين كوته

.  كنيم مى بررسى و دهيم مى توضيح را مختصات و ها پديده از بعضى} فقط{ ما.  دانيم نمى ما زيرا

:  كنيم مى اشاره قرآن در آن از ديگرى هايى نمونه به كه دارد وجود آيه شش دنيا، حيات درباره ؟ چه يعنى دنيا حيات ، حال

) 360( لعب و لهو اال الدنيا الحيوه هذه ما و

.))  نيست چيزى لهب و لهو جز دنيا، اين زندگانى((

) 361(الدنيا الحيوه تغرنكم فال

.)) نكند مغرور را شما دنيا، زندگانى((

) 362(الغرور متاع اال الدنيا الحيوه ما و

.))  نيست چيزى غرور متاع جز چيزى دنيا، زندگى و((

 عليه( حسين پدر ،)السالم عليه( اميرالمؤمنين كه طور همان)).  ساخت خيلى شود مى آن از كه است چيزكى يا ، است چيزى(( متاع

 عنوان به اگر اما. شد خواهد خالى شما دست بنگريد، نهايى هدف و مستقل مطلوب عنوان به دنيا، خود به بخواهيد اگر: ((فرمود) السالم

 دنيا اين در كه اين نه ، نگريست دنيا اين با كه انسانى حال به خوشا)). شود مى مبدل چيز همه به ناچيز اين بنگريد، آن به وسيله

 ، دنياست حيات ، نيست پرواز مقصد جا اين پرواز، مقصد نه داد، قرار پرواز سكوى را دنيا اين}  كه انسانى حال به خوشا{.  نگريست

.  آوريم مى دست به ما كه معارفى اين با و علم اين با هم آن
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 به ولى ، كنم جمع اند داده تحفه شما به حقايق شناخت از ناتوانى در ، بشريت بزرگان كه را مطالبى و جمالت تا افتادم فكر به زمانى

 را ها آن و نموده همت ،} كنم مى توصيه{. كرد جمع را ها آن ، كتاب جلد سه  -دو در كه هست اين امكان ، نشدم موفق زياد كار علت

 تاكنون هجده قرن از كه. كنند پيدا است واجب كه گونه همان را ها آن كنيد، خواهش انسانى علوم به مند عالقه دوستان از حتى كنيد، پيدا

 مى اين از باالتر موضوعى دكترا، و ليسانس فوق هاى نامه پايان براى آيا. آمد در باطل بعد و شد مطرح علم عنوان به نظريات قدر چه ،

) 363.( گرديم مى بر بحثمان موضوع به سپس ، كنم مى عرض را جمله چند فقط ، نمونه عنوان به خواهيد؟

 چاره زيرا كند، اعتراف بايد كه است طبيعى ولى كند، اعترافى چنين نبايد او، مكتب القاعده على.  است مادى ، عبارات اين نويسنده عقايد

:  نيست اى

 مركزش پاسكال قول به كه طبيعت اليتناهى ميدان در را خود كه اين يكى: كند مى احساس را چيز دو خود، بينى پيش نتيجه در روح((

.)) شود مى انداختن سر به مجبور دارد، كه غرورى كمال با ، كرده درك ، نيست جا هيچ محيطش و جاست همه

. كنيد مى ادعا مدام هم شما ولى ،)) چيست نفهميدم دقيقا را اش ذره يك قدر به(( گويد مى سينا ابن. نكنيد ادعا قدر اين پايين بياييد

: گويد مى ادامه در نويسنده

:  كند مى اعتراف يونانى سقراط

 نادانم كه همى كه بدانم تا     من دانش رسيد جا بدان تا

).  است بلخى ابوشكور از بلكه ، نيست سقراط از عبارت اين زيرا ، است كرده اشتباه نويسنده البته(

:  گفت كه اين ، است شده نقل پندنامه در سقراط از چه آن

 مطلق ، كرده دعوى بار يك به را جهان دانش سقراط، گويند نمى و گيرند نمى عيب من به خرد اهل ، من از بعد دانستم مى من اگر((

.)) باشد بزرگ من از دعوى اين.  بگويم توانم مى چگونه ولى.  ندانم چيزى بگفتمى

: گويد مى ادامه در سپس

.  نادانم كه همى بدانم كه من دانش رسيد جا بدان تا: گويد مى كه ستايد مى دانش به را خود ، بلخى ابوشكور((

. مانند مى عاجز و سوخته بال و پر افكار، ميدان در ياءس كمال با بشر، نوع فكرهاى ترين درخشان: گويد مى سقراط

: زند مى فرياد سينا على ابو

 شكافت موى ولى ندانست موى يك     شتافت بسيار باديه اين در گرچه دل

 نيافت راه اى ذره كمال به آخر     بتافت خورشيد هزار من دل اندر
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: گويد نيز

 علم ما انه علمه سوى     حاصل له ليس و يموت

: گويد مى و شده بيچاره نيشابورى خيام

 پيداست نهايت نه بدايت نه را آن     ماست رفتن و آمدن او در كه دورى

 و ام ايستاده جا اين وار ديوانه االن.  كردم تحصيل حقوق و طب ، فلسفه در باالخره: ((گويد مى فاوست خود شاهكار در آلمانى گوته

 چيز هيچ توانيم نمى ما كه بينم مى ، باالخره...  ام كرده پيدا ماژيسترى و دكترى لقب حتى.  است ننموده تجاوز اولى حال از دانشم پايه

. سوزاند مى و زده آتش مرا قلب ، حقيقت همين درك ولى!  كنيم ادراك را

 از را بدبختى اين بشر. باشد مى ال سؤ عالمت همه اين از پر جوانبش و اطراف ، زندگانى دوره در كه است حسرت در فرانس آناتول

 اين و دهد قرار خود پشتيبان را آن بتواند كه كند مى طلب خود بر پناهگاهى يعنى. آيد برمى آن رفع درصدد و نموده حس اول روز

) 364.))( است مذهبى عقايد ، پناهگاه

 حيرت آن در خدايا،: گويند مى كه انبياست كار كه باال، خيلى سطح در ديگر نوعى و داريم پايين سطح در علمى بى و خبرى بى نوع يك

.  نيست ها آن به متعلق شما و من}  حيرت و خبرى بى{ آن. بفرما ور غوطه را ما باعظمتت

 خبرى بى نرسد را خبرى بى هر     نيست تو كار خبرى بى ، خبرى بى تو

:  گفت توان مى فقط ؟ بگوييم چه ادبيات اين مقابل در. كند مى متعجب را آدم كه شود مى پيدا مطالبى ، فارسى ادبيات در}  گاهى{

.  نموديم قصور و كوتاهى خيلى خدايا

 مى ضخامت با كتاب جلد چهار يا سه حتما ، كنيم جمع را مطالبى}  حقايق شناخت از بشريت بزرگان ناتوانى پيرامون{ خواستيم مى اگر

 در شود، مى ها پايين اين در كه ادعاهايى از بدانيد، يقين. بينيد مى را عظمت احساس و تحير ، است رفته باال كمى كه كسى هر در. شد

.  نيست خبرى باالها

 حقيقت در اگر)). دانند مى را دنيوى زندگى از اى پديده آنان)(( 365...(الدنيا الحياه من ظاهرا يعلمون ، است اين مقصود ، حال هر به

. آمدند مى كار روى به ها ارزش و شد مى عوض بشر تاريخ قطعا كردند، مى بحث حيات

 شما و من به بلكه گويند، نمى سنگ و ديوار به را صفات اين! ؟ باش مرد آزاد و عادل بگويد ديوار و سنگ به كسى ايد ديده تاكنون آيا

 اى: بگوييد ليوان اين به بگويند شما و من به اگر.  هست شما و من ذات در ، ارزش اين زمينه و شايد و بايد اين زمينه زيرا گويند، مى

. خندد مى گوينده عقل به قطعا باشد، داشته شعور سخن اين شنونده اگر))!  بگذارى من جلوى و كنى تهيه را آب بهترين بايد تو! (( ليوان

 ، مطلبى از آگاهى و اطالع عدم صورت در!  فالنى: گوييد مى من به هم شما ولى ، هست ها ارزش فهم ، من ذات در.  دارم اختيار من

 گوييد؟ نمى يا گوييد مى آيا. نگو چيزى
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) 366( علم بغير اءقوال

)) زنيد؟ مى حرف)  جهل مبناى بر( علم بدون آيا((

 بسيار چهره.  هاست انسان در شايد و بايد اين زمينه و ارزش اين زمينه زيرا ، گفت ها انسان به توان مى را اين.  اميرالمؤمنين يا قربانت

 مطرح بشريت براى را)  حيات هدف( قسمت آن و كرديد فكرى كوته چرا!  متفكران اى.  است خوابيده ها ارزش آن در ، حيات مهم

 ها آن فالسفه از بعضى حتى ؟ چه يعنى)  پديدارشناسى( منولوژى فنو! بدهد اجر ، غربى چه و شرقى چه شما به شاءاهللا ان خدا نكرديد؟

 بدنام هم را او و ،)) نيست معلوم ذاتا ماهيت: ((گويد مى)  كانت( او خود گفتند. نداشتند را نظر اين ها آن همه زيرا كردند، بدنام هم را

 را زندگى و حيات. دارد بحث جاى ، آن طبيعى خود درباره واال دارد، طبيعى ماوراى جنبه} زندگى و حيات{ ذات: بود گفته او. كردند

 و برويد جلو. كردند مطرح دانشگاهى و آكادميك قلمروهاى در كند، مى مطرح را خودشان دنيا اين در كه صباحى چند ديدگاه از فقط

 پيدا فراغت زودگذر زندگى عوارض از كه هنگامى گاهى كه انسان در است عظمتى چه اين. كنيد معنى انسان اين در را تكليف  احساس

 بن حسين مدافعش كه دهد مى نشان خود از ربانى چهره يك حيات ، موقع اين در ؟ ام بيهوده دنيا اين در كه بگويد تواند مى آيا كرد،

 نشان مرا گويد، مى  خاص شعفى و شور با جا اين در حيات. كرد مى حيات قربانى ، داشت جان هزار اگر على بن حسين.  است على

 باور هم من ، گويى مى تو چون آيا ؟ هستم بيهوده جا اين در من آيا ؟ ام بيهوده بزرگ حقايق اين با و ابعاد اين با)  حيات( من آيا. دهيد

 كار زياد)  حيات( چهره اين در چرا ؟ است... و شهوت و خشم و خواب و خور  -كردم عرض كه طور همان  -فقط زندگى آيا ؟ كنم

 را)  انسان( او. آمد نمى بيرون غار دوران از شد، مى منها انسان اين از كمال احساس اگر كه نكنيم كار زياد چهره اين در چرا ؟ نكنيم

 كه او كنيد؟ مى متوقف جا اين در را او چرا كنيد؟ نمى بحث}  كمال احساس پيرامون{ چرا.  است كشانده جا اين به كمال احساس

 انسان موجوديت تمام مالك را)  تكنولوژى( آورى فن قدر اين چرا. دهد ادامه خود حركت به دهيد اجازه ، است حركت حال در خوب

 خداوند كه است هايى نعمت ترين بزرگ از يكى آورى فن. نپرستيد را آن اما كنيد، بردارى بهره و استفاده آورى فن از ؟ بدهيم قرار ها

 به مرا كليد كه اين نه ، انسانم من. باشد انسان من دست در آن كليد كه شرط اين به ولى ، است فرموده عنايت بشريت به قرن اين در

 انسانى زمينه با ، انسان اين درباره اگر. آورد بار به خواهد مى يكم و بيست قرن در كه بياورد را آن ما سر بر تا بدهيد آورى فن دست

 اين. بشود سقراط كه دارد))  زمينه(( انسان اين  -ها آن خود اصطالح به  -شود قرنى  اويس بايد زمينه اين با شخص اين كه گفتند، مى

 دارد ذاتا را)  ارزشى زمينه( زمينه آن}  انسان{.  چسبانيم نمى))  چسب(( با را آن ، گاه هيچ ما و هست او ماهيت و ذات درون در زمينه

.  است بوده همين مرهون ، بشريت پيشرفت تمام و

 به مولكول يك مثال كه گويند مى اى عده.  چيست بيولوژى و فيزيولوژى نظر از حيات مباحث محصول كه بفرماييد مالحظه ، حال هر به

 هنوز ، برخى. دارند گرايى هدف زيرا بگيرند،  تماس هم با بايد جا آن و آمد خواهد ديگر طرفى از مولكول آن چون آيد مى طرف اين

 انسان بخورد، هم به ، خوب بسيار! خورد مى هم به مكانيزمى هاى ديدگاه و ها روش كه اين جهت به كنند، قبول را اين خواهند نمى هم

. باشد حقيقت تابع بايد

. نمايند ادعا صدها و بگويند هم مطلب هزار اگرچه باشد، داشته واقعيت بايد انسان
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 داشتيم اى جلسه پزشك روان نفر چند و متخصصين ها، بيوشيميست آقايان از نفر چند با ما، خانه در پيش سال} موضوع همين درباره{

 منظورشان ظهر از پيش اى عده كه بود اتفاق مورد مطلب اين بعدازظهر، جلسه در باالخره. بعدازظهر ديگرى و ظهر از پيش جلسه يك. 

 نظر اين نيز اى عده. شود مى هدايت مولكول كه دهد مى نشان ذاتا و شود مى ديده مستقيم خدا دست ها، مولكول حركات در كه بود اين

 از ولى ، است كار در مستقيما ، متافيزيك انگشت بگوييم توانيم نمى: گفتند و شد تر عميق ما بحث عصر، جلسه هنگام. نداشتند قبول را

 علمى موضوع يك اين ؟ بدهيم قرار بحث مورد ها آكادمى در را موضوع اين كه دارد اشكال چه ، خوب بسيار. شود مى هدايت باال

: گويد مى كه پذيريم نمى ما را عطار سخن اين. دارد} نظر اتفاق{ و رفاقت شما، با جا اين در كه است

 ام ديده غايب خويش از را جمله     ام ديده عجايب بس كارگاهى

 نيست آگاه اى ذره از اى ذره     نيست راه را كس خويش كنه سوى

: است گفته چنين را اش ظاهرى مطلب اين عذر عطار، اخير بيت منتها. ها مولكول اغلب در البته كنند، مى چه كه آگاهند}  ذرات{ نخير،

 جان جان اى نهان اندر نهان اى     نهان جان در تو و جسم در نهان جان

 بهره هم ها آن حتما كه ديگران همراه به البته  -دارند حضور دانشجويان از بيشترى تعداد ، كنم مى احساس جلسه اين در كه جهت بدين

 فعلى هاى ارزش نه  -آن ارزشى زمينه با را حيات خواستند مى}  متفكران{ اگر كه كردم عرض دارتر دامنه را بحث اين  -اند برده هايى

. توانستند مى كنند، بيان -

 وجود به عادل انسان يك ، آشام خون جالد يك از ساعت چهار و بيست در كه دارد وجود زمينه اين بشر در: ((گويد مى بزرگان از يكى

 چهار و بيست در آشام خون انسان يك روى كه دارد وجود انسان در زمينه آن اگر كنيد؟ نمى بحث باره اين در چرا  پس)).  بياوريم

 بحث موارد اين در چرا  پس بيارويد، در آن از عادل انسان يك و باشد قلبى پذيرش او، پذيرش اگر كه كنيد كار چنان مهارت با ساعت

 ها آن آيا ؟ است رفتارش همان بشر آيا.  است ضرورى  -هم آن خود البته  -كه ؟ كنيم كار))  رفتارشناسى(( پيرامون بايد فقط آيا

 كجاست هايش علت اما ، است الزم خيلى ها شناسى معلول اين و ها رشته اين ؟ كجاست علت پس ، است معلول رفتار نيستند؟ معلول

 عليه( حسين قضيه ، امروزى شناسى جامعه ديدگاه از كه شد اشاره قبال كه همان ؛ است آمده پيش هم شناسى جامعه در مساءله اين ؟

.  ببينيم را آن نتيجه و كنيم تحليل را) السالم

 جا آن از سپس!) بود كيلومتر به قدر اين مدينه و مكه بين فاصله} مثال{! (رفتند مكه به و آمدند بيرون مدينه از ايشان ، مورخان قول به

! شدند شهيد هم) كربال( جا آن در و كردند عبور ها منزل اين از مسيرشان در و رفتند عراق به

 ها آن. بودند نفر دو و هفتاد يا يك و هفتاد:  كه دهد مى نشان آمار شما به و شناسد مى را نمود خواهيد، مى را امروز شناسى جامعه اگر

 اگرچه! بودند نفر هفت و پنجاه و دويست و هزار سى كه دهد مى نشان دقيق آمار! بودند نفر هزار چهل يا نفر، هزار سى) يزيد لشكر(

 ؟ چيست مطلب حقيقت اما ، است اى مساءله خود براى هم ارقام و آمار
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 ممكن كه كنم تاءكيد خواستم را مطلب اين جهت بدين.  گرفت را شناسى حقيقت جاى ، رفتارشناسى و ها معلول از بحث}  متاءسفانه{

 اين: گوييد مى بينيد، مى جا اين را قند اين كه شما باشد، جا اين قندى اگر ؛ مثال عنوان به ؟ چيست شناسى حقيقت بگويند بعضى است

 نظر از و بينيم مى كه همان يعنى گويند، مى))  اول كيفيت(( اين به.  است شيرين هم آن طعم.  رنگ اين با و ضلع اين با است موجودى

 معلوم تا بخورد،) قند( آن به دست ، آن درك براى بايد كه است خاصيتى ديگر، يكى.  بگوييم  اش درباره مطالبى توانيم مى ، فيزيكى

 كوزال(( ها، غربى قول به يا ، دوم كيفيت را اين. بيفتد آب در بايد فهميد؟ مى كجا از را آن محلولى خاصيت. شود مى محلول كه شود

 نام به طاغوتى ، تاريخ در.  است داده نشان خودش از بسيارى هاى عظمت ، دوم هاى كيفيت اين در انسان نامند، مى))  كاراكتريستيك

 ، است شده ثبت حسين از تاريخ در كه عظمت همه اين ، حال.  است آمده ميدان به) السالم عليه( حسين ، آن مقابل در و كرده جلوه يزيد

 اين درباره{.  است آمده وجود به ها عظمت همه اين و قضيه اين ، است خورده هم به كه دومى كيفيت آن در وضعيت يعنى ؟ چه يعنى

. كنيد بحث} ها

 پديده.  بكنيم ،)) هستيم شناس پديده ما: ((گويند مى و كنند مى تقليد كه كسانى و متفكران از بايد ما كه است اى گله اين ، حال هر به

 بزرگى ادعاى كه  -حقيقت دنبال به گوييم نمى. بزنيد كانال اشيا اعماق به و اشيا حقايق به شناسى پديده از حتى خود، جاى به شناسى

.  برويم تر عميق مختصات به و كنيم رفاقت مورد اين در شما به توانيم مى ما ولى ، برويم  -است

 خواهيم تنها ، بگيريم قرار كمال در حيات هدف به رسيدن براى بخواهيم ما اگر گفتند. شد مطرح االتى سؤ} ما منزل در{ بحث آن از بعد

. شو جماعت همرنگ رسوا نشوى خواهى: شعر اين به توجه با ؟ كنيم كار چه ، نپذيرفت جامعه اگر و شد،

 كسانى حركات مبناى بر تاريخ تحول اما! شو جماعت همرنگ رسوا نشوى خواهى. شود مى زحمت سبب هم ما اشعار ، اوقات بعضى

  يا؛! گوييد مى چه شما اند، كرده حركت جامعه هاى ايده و نظريات خالف بر كه است

 رفت االغ آمد خر كره كه دلى خرم     شد عقل گرفتار كه كس آن بيچاره

 اين! نكند بدآموزى شما به اشعار اين مانند! ها جوان اى ؟ است شناسى انسان اين آيا ؟ است ادبيات} شعر اين نمونه{ آيا خدا، به را شما

:  است آمده پايين شاعر كه بوده مواقعى ها

 نبينم خود پاى پشت تا گهى     نشينم اعلى طارم بر گهى

:  است مطرح بحث دو مورد، اين در. كرد زندگى توان نمى تنهايى به. دهد مى آزار را انسان تنهايى ؟ كنيم چه را تنهايى ، خوب بسيار

 شده مطرح صحيح ، شده مطرح او براى كه هدفى و ها آرمان ، حيات ، آدمى شخصيت قدرت اگر.  انسان شخصيت قدرت مقدار -1

. دارد فرق هم با لذا،.  است جهان جان تنهايى به كه داند مى زيرا دارد، عظمت بلكه ، نيست آور رنج فقط نه اش تنهايى هرگز باشد،

 خيلى سطح در اجتماعى زندگى داراى گاهى و نيست اجتماعى زندگى امتيازات واجد گاهى كند، مى حركت تنهايى به كه انسانى حاالت

 اين نه كند، مى دلسوزى ساقطاند، خيلى و كنند مى حركت پايين خيلى سطح در كه كسانى به نسبت بود، باال خيلى سطح در اگر.  باالست

:  بگويند كه اين جاى به.  دلسوزى و نداشتن  خوش روى بين است فرق. بيايد بدش ها آن از كه
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 همدمى خدايا آمد لب به تنهايى ز جان     مرهمى دريغا اى است درد ماالمال سينه

 آدمى نو وز ساخت ببايد ديگر عالمى     دست به آيد نمى خاكى عالم در آدمى

)) حافظ((

:  كنيم كار چه پس.  كنيم فراهم توانيم نمى ما كه را وضعيت اين: گويند مى

 همى آيد موليان جوى بوى نسيمش كز     دهيم سمرقندى ترك بدان خاطر تا خيز

 در را ها انسان اند، رفته باال كمال روى از كه هايى انسان.  است مشرف باال سطح در تنهايى.  است پايينى سطح در تنهايى مورد، اين

. كنند مى دلسوزى آنان براى و بينند مى خودشان شخصيت

 فرحان هو و يهش ال كيف و النبيه من ينبسط ما مثل الخامل من ينبسط و الكبير يبجل كما تواضعه من الصغير يبجل بسام بش هش العارف

) 367...( الحق فيه يرى فانه ء شيى بكل و بالحق

 بزرگان كه سازد مى شادمان چنان هم را، محقر هاى انسان  تواضعش با. دارد لبان به لبخندى و باز چهره و نشاط داراى ، عارف انسان((

 كه اين با نباشد، نشاط با چرا و چگونه.  آگاه و باهوش مردم به كه دهد مى نشان انبساط گونه همان دارند، راكد فكر كه اشخاصى به. را

.)) بيند مى را حق چيز همه در او زيرا ، است شادى و فرح در ور غوطه اشيا، همه با و حق با رابطه ساختن برقرار جهت به

 ها، انسان درباره كه داند مى چون شود، مى رو روبه ها انسان با ظريفى و لطيف حال با دائما.  روست گشاده و رو خنده ، عارف انسان

 هميشه.)) }بدهند دشنام و كنند قهر كه اين نه{ كنند، مى نگاه مردم به شادمانى يك با آنان(( بالحق فرحان هو و.  است كار در باال دست

. كنند مى نگاه باال از

 شهوت نوكر تا است نموده وادارش ناتوانى و جهل}  كه داند مى انسان{. بگويد دروغ تا است كرده وادار را او ناتوانى كه داند مى انسان

 خود شرف و موجوديت تمام از ، موقعيت يك احراز براى كه است شده باعث ها نادانى و ناتوانى و جهل}  كه داند مى انسان{. شود

. بگذرد

:  سعدى قول به كه است موقعى آن. اند كرده نقل)  اهللا رحمة( حافظ از را...)  است درد ماالمال سينه( بيت اين

 نبيند خود پاى پشت تا گهى     نشيند اعلى طارم بر گهى

 ، آرى.  مرهمى دريغا اى است درد ماالمال سينه.  هست هم طور همين كه كنند مى تعبير طور اين گاهى. كنند مى غوغا شعرا اين گاهى

}  خاكى عالم در آدمى{ نخير،.  دست به آيد نمى خاكى عالم در آدمى: گويد مى كه اين اما كند، مى اذيت را ها انسان ، غربت و تنهايى

 آدميت اين اگر كه است اين حقيقت:  بگوييم طور اين بايد ، كنيم تطبيق را مضمون ، علم با بخواهيم اگر.  است كم ولى آيد، مى دست به

 ديگر عالمى.  است اقليت در منتها، ، دست به آيد مى خاكى عالم در آدمى. ارزيد نمى  هايش تلخى به زندگى نبود، تاريخ در اصلى هاى

 معادل بايد.  بكوشيم ها تربيت و تعليم در بايد.  است حق و گويد مى درست حافظ.  ساخت بايد را آدم ، بلى.  آدمى نو وز ساخت ببايد
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 ؟ دهيم سمرقندى ترك بدان خاطر تا خيز: آيا نشد، پذير امكان اگر اما.  دهيم افزايش را ها انسان انسانيت ، علمى هاى تربيت و تعليم

.  بكوشيم و بكوشيم باز بايد نشد، عملى اگر نخير،

) 368(جهارا دعوتهم انى ثم

.))  كردم دعوت بلند صداى با را ها آن سپس:)  گفت خدا به نوح(((

.  نشدم هم خسته ، گفتم روز و شب ، مردم به مدام خدايا،: كرد مى عرض خدا به) السالم عليه( نوح حضرت

 ، بعدى اصل.  نكنيم فراموش را)  كوشش و كار در استمرار( اصل اين و است مهم العاده فوق كه بگيريم نظر در را ها اين امثال بايد ما

.  ماست بحث دوم بخش

:  است قسم دو تنهايى -2

. آورد مى ناتوانى انسان براى كه اى تنهايى آن.  الف

. دارد اشراف كه تنهايى آن.  ب

: گويد مى سينا ابن

) 369( وجه من مرحوم الحق توسيط المستحل

.))  است رحمت مورد جهتى از)  هم( دهد، قرار}  حق غير به وصول{ واسطه را حق كه داند مى جايز كه كسى((

 دلسوزى جاى دهد، قرار خود ذات)  تزيين( آرايش واسطه را حق است خواسته ولى ، رسيده هم معرفت به حتى كه انسانى}  يعنى{

 انسانى آن بيچاره و بينوا.  اوست براى دلسوزى جاى گويد مى}  بلكه{ بنوازيد او گوش به سيلى سه  -دو كه گويد نمى.  اوست براى

.  است داده قرار خود آرايش وسيله را علم كلمه دو كه

 ، است پيموده}  انسان اين{ كه راهى قدم دو يا كلمه دو اين! خدايا:  كه است دلسوزى جاى.  نباشيم ناراحت و تند گاهى كنيم سعى

.  است كرده نابود و تمام را بيچاره!  است كرده كار چه هستى كيهان و طبيعت بزرگان بزرگ اين براى

 مى كه است شعرى عبارت يك. شوند مى دلسوز بيشتر ها انسان براى رفتند، باالتر قدم يك كه كسانى كه رسيم مى كلى نتيجه اين به پس

 با قهر، بجاى. بينند مى خود شخصيت اجزاى مثل را جامعه افراد ، بزرگ هاى انسان هميشه. كشند مى را ضعفا جور عقال، هميشه: گويد

. دارند هميشگى آشتى ها آن

 سؤ از هم اين دهد؟ نمى مزه حيات هدف چرا ولى ، فهميم مى علمى نظر از را حيات هدف ما كه اين با:  است اين بحث دوم قسمت

 نظر از و شويم مى مشغول عبادت به ها شب كه اين ولو ؟ نيستيم خوشحال چرا ؟ نداريم نشاط چرا يا. پرسند مى زياد كه است االتى
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 مى احساس. كند مى سنگينى احساس چيزى ما درون در كه اين مثل اما ، كنيم مى حركت درست ، اجتماعى حقوق و اجتماع به خدمت

.  است آمده وجود به چيزى درونمان در كه كنيم

.  بدهيم هشدار جوانانمان به بايد ، بتوانيم اگر شاءاهللا ان. شود مى ديده اخالق علم متفكران هاى بدآموزى از برخى در ، ال سؤ اين جواب

 است خودسازى آنان سخن اين آيا. بدانيد هيچ را خودتان اصال كنيد، فروتنى باشيد، متواضع: گويند مى اخالق علم متفكران} از برخى{

 بسوزيد؟ كه اين يا بسازيد، را خودتان بگوييد جامعه افراد و جوانان به ، نوباوگان به بود بنا شما.  جاست اين ما درد ؟ خودسوزى يا ،

 نمره و كند مى تالش كه است عمرى بگويد؟ دروغ خودش شخصيت به چرا ؟ نيستيم هيچ ما كه چه يعنى! نيستيد هيچ شما} گويند مى{

. بدهند تكان را او اند نتوانسته نيز فاسد هاى فرهنگ و دارد اى پاكيزه بسيار اخالق و خوب بسيار نمرات ، جوان اين.  است گرفته خوب

 يك به شما وقتى كه گونه همان.  است خيانت سخن اين قطعا! نيستيد؟ چيزى كه بگيريد نظر در گونه اين هميشه شما ، بگوييم حال

 شما( اين ، است جنايت يك سخن آن گفتن ، شماست خود به مربوط شما بودن چيز همه اين و ايد شده چيز همه شما گوييد مى انسان

.  است خيانت يك هم) نيستيد چيزى

.  وريم غوطه حيات هدف درون در ما بحمداهللا و بوده  دسترس در وفور به حيات هدف كه بينيم مى ، كنيم فكر مطلب اين درباره اگر

.  بفهميم بايد را اين ؟ كجاست از ولى ، داريم بگوييم بلكه ، نداريم كه نگوييم

 فن اساس بر و باشيد راه در روز چهار  -سه. شويد مى دماوند قله عازم ديگر اى عده با تفريح براى عاشورا، دهه از بعد مثال يا فردا شما

 شما از ما ، حال آن در اگر باشيد، خوشحال و بخنديد و بگوييد و بريزيد چاى و بنشينيد جا آن. برسيد دماوند قله باالى به ، كوهنوردى

 و است دماوند قله نخير،! ؟ است آباد خانى دماوند قله آيا هستيد؟ آباد خانى محله در كه دهيد مى پاسخ آيا هستيد؟ كجا در بپرسيم

. شود بيشتر عضالنى قدرت اين كه شاءاهللا ان و ايد، كرده بزرگى كار ، عضالنى نظر از ، ورزش نظر از شما و است مرتفع هم خيلى

 تلقين خواهد مى خود به كه كسى ؟ است دماوند قله يا است چاه جا اين آيا ؟ هيچ گوييد مى چرا.  باهللا اال قوه وال حول ال: بگوييد منتها

 قابل كسى چه پس نيستيد، قابل شما اگر ؟!كجا قابليت و كجا بنده: بگويد ، است داده انجام كه مهمى كارهاى براى و است چاه در كه كند

 داديد؟ نشان را خود قابليت كه هستيد قابل انسان شما يا اند؟ قابل ها مورچه آيا ؟ است

 در را آن و نموده دقت خيلى باره اين در است الزم. دارد بدآموزى كه است مواردى از يكى مورد اين ، كردم اشاره قبال كه گونه همان

 نشاطانگيز قيافه با جوان يك كه وقتى.  است شده بدآموزى ها اين. كنيد بحث كنم مى خواهش ، مادران و پدران. كنيد بحث ها خانواده

 جان بچه: نگوييد ناگهان ، كوشيدم خيلى دوستم درس پيشبرد در يا ، نوشتم انشايى چنين مثال يا ، است شده خوب نمراتم من: گويد مى

. بگيريد  آغوش در را او و بزنيد او چشم دو بين اى بوسه يا كنيد، تشويق را او بلكه! نياور خود روى به و كن نفسى شكسته! 

.  است شده شما به كه است لطفى اين ؟ كجاست از ها اين دانى مى عزيزم كه بگوييد تدريجا هم بعدها.  احسنت: بگوييد هم دفعه پنجاه

 و نمره او نباشد؟ متكبر چرا ،...و نباش مغرور و متكبر ، جان بچه نگوييد. بكشيد باال را او. فهمد نمى را آن مزه زيرا نگوييد، دفعه يك

 هم شب نماز گاهى حتى.  هستيم علمى درجه فالن در االن مثال: (( كه پرسند مى من از را مساءله اين اشخاص خيلى.  است آورده امتياز
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 كه فهميد نمى و آوريد مى ها)) نيست(( حساب به را ها)) هست(( تمام شما ؟ كجاست از اما آن دانيد مى آيا...))! اما ، خوانيم مى

 برد؟ كجا به بايد را))  هست((

: كرد شروع چنين خود خطبه در ، اصحابه على و بدنه و روحه على العالم الملك اهللا صلوات ، عليه سالمه اهللا صلوات على بن حسين

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

.))  اختيارى ديگرى و غيراختيارى يكى: فرمود عنايت ما به جهت دو از كه گويم مى را خدا ستايش و حمد((

 نبوت دودمان در را ما خدايا،(( ،)370( الدين فى فهمتنا و القرآن علمتنا و بالنبوه اكرمتنا: ... كه بود اين اختيارى غير مزاياى و عنايات

 نخواهم قرار شريك خدا براى هرگز)).  آموختى ما به را دين و دادى تعليم را قرآن ما به و)  شدم بزرگ نبوت دودمان در من( دادى قرار

 نه. داد تعليم ما به را قرآن و داد قرار قرآن اهل و نبوت دودمان در را ما خدا.  ام بوده نبوت دودمان در چون. كرد نخواهم پرستى بت. داد

. بپرستيد مرا بياييد ، مردم اى بگويد كه اين

 دادى دلى.  فرمودى عطا بينا چشمى و شنوا گوشى ما به تو(( ،)371( افئده و ابصارا و اسماعا لنا جعلت و: ...بود اين اختيارى امتياز اما

.  پذيرفتيم دل اين با ما را حق و داد او را دلش يعنى)).  حقيقت و حق پذيراى

 ساعات آن در منتها.  داريم را)  عنايات و امتيازات( اين ما: فرمود صريح ، انسان ضد هزار چهل مقابل در) السالم عليه( على بن حسين

)).  من هاى نعمت صاحب تويى خدايا،(( ، نعمتى ولى اءنت:  گفت هم را اين عاشورا، روز آخر

 مايه تو(( ، رجائى و ثقتى اءنت.  ام كرده گزينش ميان اين در من فقط.  توست آن از ، اى داشته ارزانى من به كه هايى نعمت همه يعنى

.  آيم مى تو سوى به رو ، هستم مطمئنه نفس كه هم من)).  هستى من جان آرامش

) 372( رهينه كسبت بما نفس كل

.))  است خويش دستاورد گرو در كسى هر((

. هستيد آن گرو در فرمايد مى كه ايم اندوخته چيزى و كرده كسب} ها انسان ما كه{ شود مى معلوم

) 373( فحدث ربك بنعمه اما و

.)) بگو سخن}  مردم با{ خويش پروردگار نعمت از و((

 مورد را خدا كه نباشد طورى و كنيد بازگو بلكه بدانيد، قدر فقط نه حتى داد، شما به خدا كه را نعمتى: فرمايد مى شريفه آيه!  جوانان اى

. ها قدرت تمام بخشاينده اوست. بدهيد قرار غفلت
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 اساتيد از يكى ، نجف در.  است مثال اين اختيار، نه و است جبر نه كه ديدم))  االمرين بين امر(( توضيح براى من كه مثالى بهترين

 فلج شخص يك ما كنيد فرض.  است مثال بهترين ، من نظر به هم حال تا. اند فرموده را مساءله اين ،) عليه تعالى اهللا رحمة( ما، بزرگوار

 با توانيم مى كه است كرده پيشرفت قدرى به ما پزشكى قدرت كه كنيد فرض. ندارد خود از حركتى كه است كرده سكته طورى يا ، داريم

 گلى دسته} ضمنا{. كنند كار توانند مى او برونى اعضاى و درونى قواى ، درونى اعضاى تمام و آورده در حركت به را او ، برق به وصل

 معلوم ، عمل اين با و دارد اجر و ارزش تو براى ، دادى است نشسته جا آن كه شخص آن به را گل دسته اين اگر گفتيم و داديم او به هم

 كار اين حتى ، است شدنى و است درست كار اين كه ايم كرده توصيف او براى ، چنين هم.  دارى شخصيت و فضيلت تو كه شود مى

 به را سنگ اين يا ، كردى حمله او به چاقو اين با اگر بگوييم و بدهيم هم چاقويى يا سنگ مزبور، شخص دست به سپس.  است شايسته

 وصل برق به را او هم بعد.  ايم داده او به ما هم را گزينش قدرت تمام.  هستى خيانتكارى و پليد ، كثيف انسانى تو ، انداختى او طرف

 دست در او حركات تمام و كرد حركت او و كردم باز را كليد.  است كليد روى هم من انگشت و هستم من او پزشك كنيم فرض.  كرديم

 است عبارت كه ، است من دست در او قوه و حول و حركات تمام زيرا افتد، مى راه به او بزنم را كليد خواستم وقت هر يعنى.  است من

 ، زنم مى را كليد كه طور همين و است من دست زير كليد آن ، حال. شود مى هادى ، عايق كليد، آن وسيله به كه الكتريكى باردار سيم از

. افتد مى راه به هم او

.  است من دست در كليد دهند، مى نان او به ، است گرسنه يا كنند، مى تقديم او به را گل كه موقعى آن در حتى

 كار اين طور چه.  بيندازم زمين روى را او توانم مى جا همان بگيرد، را نان يا گل ، نموده دراز را خود دست بخواهد كه اول لحظه همان

 اول لحظه همان شود، مرتكب جنايتى خواست اگر ، ناخواسته خداى يا.  كنم مى قطع را برق و پايين زنم مى را كليد ؟ دهم مى انجام را

 آن خود از همه)  جنايت و فضيلت( انتخاب اين اما شود، مى سرازير من طرف از برق ، هم جنايت موقع در.  كنم قطع را برق توانم مى

.  است شخص

. كرد روشن و داد توضيح را قضيه شاءاهللا ان مثال اين كنم مى گمان.  است اين باهللا اال قوه ال و حول ال معناى

 كه گونه همان).  اختيارى( تفويضى نه و بگويد سخنى تواند مى جبرى نه مورد، اين در.  باهللا اال قوه ال و الحول ؛ اوست آن از قدرت

: فرمودند) السالم عليه( عصمت خاندان

 االمرين بين امر بل تفويض ال و جبر ال

.)) امر دو اين بين است امرى بلكه) اختيار( تفويض نه ، است جبر نه((

 بهره و انتخاب اما ، اوست از همه ، من روانى ساختمان فيولوژى و بيولوژى جنبه و طبيعت وسايل تمام چنين هم ، استطاعت ، قدرت

) 374( رهينه كسبت بما نفس كل:  كه زيرا ، است من اختيار در ها، اين از بردارى

:  كه است چنين مساءله اين حل.))  است خويش دستاورد گرو در كسى هر((

) 375( يرى سوف سعيه ان و سعى ما اال لالنسان ليس ان و
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.)) شود مى ديده زودى به او)  نتيجه( كوشش و نيست او تالش حاصل جز ، انسان براى كه اين و((

 بايد و ايد، گرفته ديپلم.  نيست چيزى كه نكنيد تلقين گرفتيد، را خود ديپلم اگر مثال ، نيست خالى شما دست بدانيد كه اين براى وقت آن

. اند كرده را كار همين نيز))  من(( ها ميليون زيرا ، بودم من كه نگذاريد منت منتها بياوريد، حساب به را موفقيت اين. كنيد شكر را خدا

. هستند هم تو و من از باالتر خيلى ، نيست شما و من بحث

) 376( عليم علم ذى كل فوق

.))  است عليم}  خداى{ دانشى صاحب هر فوق((

 اين با بلكه ، بدهيم حركت را زبانمان فقط كه نيست آن براى بگوييد، را ذكر اين گويند مى ما به اگر.  باهللا اال قوه ال و حول ال.  اهللا بحول

 مگر ، نيست قدرتى هيچ و دگرگونى هيچ(( ، باهللا اال قوه ال و حول ال ذكر؛.  كنيم روشن خودمان با و هستى و خدا با را ارتباطمان ذكر،

 كاره چه زندگانى اين در شما كه دهد مى خودتان دست به را خودتان ارزش ،}ذكر اين{. آورد مى آرامش شما براى ،))خدا قدرت به

.  است كدام ، است مربوط) خدا( او به كه چيزى و است كدام است مربوط شما به چه آن ، زندگانى اين در كه اين و. ايد

) 377( فحدث ربك بنعمه اما و

.)) بگو سخن}  مردم با{ خويش پروردگار نعمت از و((

 هم خيلى نخير، ؟ نبودم قابل بنده گوييد مى چرا)). شكر را خدا(( الحمدهللا: بگوييد و باشيد شكرگزار كرديد، خرج خدا راه در پولى اگر

 به كه امانتى اين! خدايا:  گفت و آورد دست به سودى بعد و ريخت جبين عرق انسان كه بود قابليت اين ؟ چه يعنى حرف اين. بوديد قابل

 حول ال حساب به ؟ كسى چه حساب به اما بياوريد، حساب به را اين. تو بندگان راه در ؟ راهى چه در.  دهم مى خير راه در ، دادى من

 و آورند مى پيش شما براى كه را مشكالتى تمام! عزيز جوانان.  است حل قابل مسائل قدر چه كه بينيد مى ، حال.  باهللا اال قوه ال و

. دهد مى نشان را آن ما قدرت و ، ماست فكرى افق حدود در كه چه آن منتها،.  است حل قابل شود، نمى حل كه كنيد مى خيال هرچه

 فرمود خواهيد مالحظه هنگام آن در.  است حل قابل كه اين مگر شود، نمى مطرح بشر براى مشكلى هيچ.  هست دوايى ، دردى هر براى

 آماده ما را جلسات و مجلس اين مثال)).  رسانديم انجام به ما(( را كار اين ، كه اين به توجه با شود، مى حل شما مشكالت قدر چه كه

 چراغ اين يا. بود درست هم آنان كار و كردند مهيا مردم اين! كردند مهيا را جلسات اين و آمدند اى عده ها بيابان از كه اين نه ، ايم كرده

 رو روبه ضربه با دائما شخصيت تا برداشتيد، قدم خوانديد، درس زيرا بگيريد، نظر در را موارد اين ؟ است كرده روشن كسى چه را ها

 اداره مشغول چون چشد، نمى را لذت مستقيم طور به شخصيت االن البته ، است داده انجام كار كه است خوشحال انسان شخصيت. نشوند

. شود جدا بدن از بخواهد روح كه گاه آن تا ، است كار مشغول و بدن

) 378( يستغفرون هم بااالسحار و

.)) كردند مى استغفار سحرگاهان در و((
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: گويد مى و آيد مى خود به شخصيت و روح كم كم!  تعجب با و ، گفتيم تاريك دنياى آن در اكبرى اهللا و گذشت شبى: گويد مى شخصى

 و فرعون كه است اژدهايى ، پرده پشت از اما ، است چوبى عصاى قيافه ، قيافه دنيا، اين در ؛ مثال!))  است شده چه ، است خبر چه((

 با فقط ، نداشتم هم ماشين حتى.  رساندم بيمارستان به را بيمارى يا ، گفتم اهللا سبحان يك گوييد مى جا اين شما. برچيد را فرعونيان

. ايد داده انجام خيرى كار ، واقع در.  رفتم خود كار دنبال به سپس ، رساندم بيمارستان به را بيمار و گرفتم تاكسى ، پول مقدارى

: فرمايد مى كه دارد اى جمله البالغه نهج در) السالم عليه( اميرالمؤمنين

) 379( عباده دون خصمه اهللا كان اهللا عباد ظلم من و

.))  است ستمكار آن دشمن ، بندگانش طرف از كه خداست دارد، روا ستم خدا بندگان به كه كس هر و((

 دنيا اين در و دارد اى دقيقه دو درد ، سيلى اين چند هر ؟ چه يعنى ، است نواخته كسى به سيلى يك اگر كه فهمد نمى خودش انسان

: كند مى تكميل را پرونده و است سيلى يك فقط انتقامش

) 380( عليكم اعتدى ما بمثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى فمن

.)) درآوريد پاى از مقاومت به را او ، است رسيده شما به كه ستمى قدر به كند، دراز دست شما ستمكارى و جور به كه هر پس((

 مى اگر لذا،.  است زده ، است انسان نامش كه خداوندى باغ نهال به مختصر كبريت يك ، سيلى اين كه ، خبرهاست ها طرف آن ولى

 آن خود ، ايم نواخته كسى به سيلى يك اگر.  بفهميم و كرده درك را اين بايد ، چيست حيات هدف و ببينيم جانبه همه را حيات گوييم

 او ولى ، است آمده دردش كه چند هر. داند نمى را خدا به اهانت معناى زيرا ، است شده خبر چه فهمد نمى ، است خورده سيلى كه كس

:   ماست فرهنگ از ابيات اين. هستند خدا نهال همه خلق. بود خداوندى نهال

 بركن نه و نهال اين از بشكن نه هيچ     خدايند نهال يكسره همه خلق

 سوسن و گل بر چو هم خار و خسك بر     است دراز خلق باغ خداوند دست

 بركن كندن خداى نهال ز دل     اويست كندن نهال ، ناحق به خون

)) خسرو ناصر((

 خورشيد تا باش.  بركن كندن خدا نهال از دل.  اوست نهال كندن هم يكى ، بردى را جانش را ديگرى ، آوردى درد به را يكى: گويد مى

.  عيان آيد حشر

 كرده چه و بوده چه كه اين و ايد، برداشته پاك نيت با خيرات راه در كه را قدمى يك سپس بدمد، ها انسان اين به حشر آفتاب تا بگذاريد

 دهيد، تعليم جاهل نفر يك به شما كه اين يا.  است كرده ابدى لذت و تنعم شايسته را شما بجا، ذكر دو است ممكن. كنيد مشاهده ، است

 براى جايگاهى يا كنيد، كم خاك كره اين از را هايى ناله و بسازيد بيمارستان يا فراگيرند، علم جا آن در مردم و بسازيد مدرسه كه اين يا
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 را خير هاى قدم اين شما تا است شده باعث كه الهى لطف حساب به اما بياوريد، حساب به را ها اين همه ، آرى. بسازيد تربيت و تعليم

 اين ما دست از ، پس: گويند مى هم))  روح(( و))  من. ((آورد جاى به مرا انسان اين گويد، مى شخصيت كه است هنگام آن در. برداريد

 ، مشت يك مثل كنيد، تلقى)  بينى خودكوچك( تواضع عنوان به را آن كنيد، مى كه) خير حركت( حركتى هر شما اگر اما. آيد مى بر كار

.  است بدبختى و سوزى خود بلكه ، نيست تواضع ، تواضع گونه اين لذا، زنيد، مى} خير عمل{ آن به ضربه

 چرا ، فرمودى تكريم را ما ، نبوت خاندان در! خدايا: (( گفت ، كه است اين ، داريم حسين از كه ديگر مهم بسيار درس يك ، بنابراين

 را زمينه تو.  شديم حق پذيراى هم ما ، دادى دل.  ديديم را حقيقت ، دادى چشم.  شنيديم را حقيقت ، دادى گوش.  نباشم شكرگزارت

.))  است خويش دستاورد گرو در كسى هر(( رهينه كسبت بما نفس كل)).  انداختيم عمل به هم ما و كردى آماده

 درس تو، مكتب از كه هايى آن بر سالم. تو ياران بر و تو بر سالم ؟ كنيم عرض تو پيشگاه به توانيم مى چه سالم جز ما!  اباعبداهللا يا

. داديد ماءوا حيات براى و كرديد كسب آبرو بشريت براى كه الداهرين دهر و اآلبدين ابد تو؛ ياران و تو بر درود. فراگرفتند هايى

 پذيرى تربيت حال در و تعلم حال در حسين ياد به روزها اين در مخصوصا ، سال طول در كه آنان همه توفيقات بر! پروردگارا! خداوندا

 چند هاى كالس اين روز، ده روز، پنج روز، سه روز، دو ، سال در كه ساليانه كالس اين تقويت در كه آنان! پروردگارا! خداوندا. بيفزا اند،

 اجر ها، آن شايستگى حد در خودت! خداوندا. بفرما حفظ كنند، مى تقويت هايشان كوشش با مالشان با بيانشان با فكرشان با را روزه

! خداوندا. بفرما عنايت جزيل

! خدايا.  بده قرار هايت نعمت سپاسگزار را ما! خداوندا. مبر دنيا اين از را ما ، اى ننموده برخوردار را ما حقيقى حمايت از تا! پروردگارا

 نوشتن مشغول روز يك كه افتد مى اتفاق نمونه عنوان به.  بشناسيم و بفهميم را نعمت انواع قدر تا ، بده قرار ها شناس نعمت جزو را ما

 ترين عجيب از برتر كه هست جا اين چيزى يك.  نشينم مى و گذارم مى ميز روى را كاغذ و قلم. رود مى يادم چيزى كنيد فرض.  هستم

 كودكى ايام در كه است بوده شعر بيت يك كنيد فرض مثال.  آورم مى خاطر به مدتى از پس و كند پيدا را آن و رود مى دنيا هاى رايانه

 قدر چه خدايا كه افتم مى سجده به و شوم مى بلند ، بينم مى را آن وقتى است شاهد خدا. آيد مى يادم. بود رفته يادم و بودم كرده حفظ

 مى چه ، كنم حفظ را مساءله اين تا نبود فراهم وسيله اصال يا ، بودم كرده حفظ من را كثيفى مطلب يك ، اين جاى به اگر! را تو كنم شكر

 كار چه بگويم توانم نمى واهللا داند، مى خدا. شود مى فصل و حل طور اين دارد، حياتى اهميت كه مسائلى ، خوب مسائل هم گاهى شد؟

 محسوس ، بزرگ و كوچك از اعم اى داده ما به كه هايى نعمت با را ما حداقل.  نداريم را تو شكر توانايى و قدرت ما! خدايا.  كنم بايد

. بفرما آشنا ، نامحسوس و

 )) آمين((
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 حسينى عاشوراى

 دو كه شد يقينى و مشخص و رسيد جا بدين داستان ، حقيقت در و گرفت قرار زنجير هاى حلقه مانند هم سر پست حوادث ، باالخره

 باطل حمايتگران و حق حمايتگران ، باطل و حق رديف دو از منظور البته. اند گرفته قرار هم مقابل جدى طور به ، باطل و حق رديف

 قرار هم مقابل حق و باطل  پس. باشد داشته تن به تن جنگ آن با و بگيرد قرار حق مقابل در كه است آن از تر پست باطل چون.  است

 و است حق حمايتگران با قدرت گاهى. گيرند مى قرار باطل حمايتگران مقابل در حقيقت حمايتگران و حق حاميان بلكه گيرند، نمى

 مى ها آن نصيب ناپذير جبران شكستى ، واقع در ولى پيروزند ظاهر در كه ، است باطل حمايتگران با قدرت گاهى. شوند مى پيروز اينان

 ناشى كه است ضعيفى بسيار منطق اين. كنند متالشى و ببرند بين از را حق حمايتگران و باشد ها آن دست قدرت ظاهر، در اگرچه شود،

 و شود، مى روياروى باطل با حق هميشه: گفتند و شدند معروف تاريخ در نظر صاحب عنوان به بعضى كه است دقت عدم يا توجه عدم از

 مقابل چه آن.  نيست حق مقابل هم باطل و نيست حق مقابل ، قدرت خود.  است عاميانه مطلب اين.  است پيروز حق بر هميشه قدرت

 مغز در ويروسى فردا كنيد تصور شما مثال. گيرند مى قرار حق حمايتگران مقابل در باطل حمايتگران.  است باطل حمايتگران ، است حق

 بگويد كه نباشد هم نفر يك اگرچه خورد؟ مى شكست 2*2=4 ؛ صورت اين در آيا. 2*2=5/7: بگويند و بيفتد زمين روى نفوس تمام

 آغاز از بلكه فردا، فقط نه ، زمين روى مردم تمام فردا كه اين يا. خورد نمى شكست قطعا ،)) است چهار با مساوى دو در ضرب دو((

 است شر از بهتر خير كه قانون اين آيا ، است خير از بهتر شر كه بگويد و كند اشتباه اگر ، شده متولد زمين روى در كه انسانى هر ، تاريخ

 مردم تمام فردا مثال. هستند خير طالب ها انسان همه.  است بهتر شر از خير. خورند مى شكست كه هستند مردم اين خورد؟ مى شكست

 بدترين اصال بندوبارى بى آن.  بندوبارى بى نه ، است والنه مسؤ آزادى ، آزادى از منظورم البته  -است آزادى از بهتر جبر كه كنند اتفاق

.  است زنجير

 اتفاق ،) است آزادى از بهتر جبر( عقيده اين بر دنيا تمام اگر  -است انسانى كماالت افزايش باعث كه اى معقوالنه و والنه مسؤ آزادى

. اند رفته خطا باشد، چيزى چنين اگر. گويند مى دروغ سخنى باشند، داشته نظر

.  هاست انسان كمالجوى شخصيت جوهر در ، معقوالنه آزادى و والنه مسؤ آزادى

 و ندارند، اطالعى مرتب طور به حادثه خود از ما هاى جوانان از بعضى چون. دارند تواريخ كه رسيد جا همين به جريان ، حال هر به

 هم را حادثه آن انسان و شود تشكيل) السالم عليه( حسين امام براى آينده هاى سال در كالسى چنين باشد، داشته امكان اگر است خوب

 حدودى تا سنشان كه هايى آن و بوديم ماءنوس داستان اين با آغاز همان از ما زيرا كند، تفسير قطعه قطعه را آن  سپس كند، بيان ابتدا از

 شنيده چيزى يك مثال. هستند رو روبه تكه تكه}  صورت به{ حادثه اين با ما جوانان ولى.  چيست حادثه كال دانند مى ، است گذشته

 با}  البته{.  كنم مى بيان ، است شده انجام كه را چه آن شما، اجازه با. ايد نشنيده و شنيده مطالبى يا.  چيست اش قضيه دانند نمى اما اند،

 بر عالوه.  است تواريخ اتفاق مورد تقريبا و ، آورده المهموم  نفس در ،) عليه تعالى اهللا رحمه( قمى محدث مرحوم را آن كه توضيح يك

. اند كرده نقل ، هاست مسلمان دست در كه تواريخى اغلب ، طبرى تاريخ
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 موقع ، آدم اوالد لحظات ترين جدى. كرد جمع را خود اصحاب) السالم عليه( حسين امام. شد مى تاريك كم كم هوا و بود شب نزديك

 به.  نگذشت بودن جدى بدون عمرش از لحظه يك بود، على پسر كه اين جهت به حسين.  اوست است شرافت با شهادت نزديكى

 آدمى شخصيت از بعدى هيچ ديگر و كند، مى حركت حادثه اين در شخصيت تمام با انسان.  است پيش در كه بزرگ اى حادثه خصوص

: گويد مى سجاد حضرت.  است متمركز روانى و مغزى قواى تمام.  نيست بيكار

) 381( الصحابه يقول اءبى فسمعت مريض ذاك اذ انا و لهم يقول ما السمع منه فدنوت

)): فرمود مى طور اين يارانش به پدرم ديدم. گويد مى چه ببينم تا شدم نزديك ولى ، بودم بيمار من((

 و الدين فى فهمتنا و القرآن علمتنا و بالنبوه اكرمتنا ان على احمدك انى اللهم. الضراء و السراء على احمده و الثناء احسن اهللا على اثنى

) 382( الشاكرين من فاجعلنا افئده و وابصارا اسماعا لنا جعلت

 هرگونه براى( اندوهى و شادى هر براى گويم مى را او  ستايش). شكر و ثنا بهترين( آورم مى جاى به را خداوندى ثناى و شكر من((

 ما بر را قرآن).  دادى قرار پيغمبر دودمان در را ما( نبوت به فرمودى تكريم را ما كه گويم مى را تو حمد خداوندا،).  گرفتارى و گشايش

 در ، اينك.  دادى قرار)  جوان( نيك هاى دل و بينا هاى چشم و شنوا هاى گوش ما براى و نمودى تفهيم ما بر را دين.  فرمودى تعليم

.))  نمايى محسوب گزارت شكر بندگان از را ما كه خواهيم مى تو از خطر، و بال همه اين ميان

 گرفته تنگ من بر را آسمان و زمين تمام كه هم االن و ، كردم مى حمد را خدا گونه آن ، شادى موقع در كه هستم حسين همان من يعنى

 هيچ و است حمد همان ، خدايم به موقع اين در من حمد اما شود، نمى ديده رهايى روزنه هيچ.  گويم مى حمد گونه همان را خدا اند،

 فقط عبادتش و ثنا و حمد اگر)).  اندوهى و شادى هر براى گويم مى را او ستايش(( الضراء، و السراء على احمده.  است نكرده فرقى

. نبود حسين او ديگر ، وقت آن بود، ها شادى موقع

 آدمى ، است خداوندى عنايت نبوت دودمان در گرفتن قرار كه گونه همان يعنى. بفرماييد دقت و كنم مى تفسير مختصرى را جمله اين

 مى حضرت{. نشود سازنده مسائل اين وارد سر خود و بفهمد، را دين و قرآن كه كند كمك او به خدا تا باشد داشته خلوص و صفا بايد

 دل.  دادى ها بينايى.  دادى شنوا هايى گوش ما به تو خدايا،.  ساختى آگاه دين در را ما و فرمودى تفهيم را قرآن ما به تو: ((}فرمايد

 است اين مثل. كنيد دقت آرامش اين با دعاى اين به خودتان شما)).  بده قرار شكرگزاران از را ما. (( الشاكرين من فاجعلنا)). دادى هايى

 روز در:  هست هم تواريخ در و گويند مى كه است اين. كند مى نيايش خدا با حال ترين آرام در ، وطنش در و دودمانش كنار در كه

 مصيبت كه هرچه دارد؛ تواريخ از بعضى حتى و است جدى و طبيعى كامال.  نيست مختل اى ذره مرد، اين روانى حالت كه ديديم عاشورا

: كنيد مالحظه را آرامش. كرد مى پيدا بيشترى درخشندگى حالت و شد مى تر برافروخته شد، مى بيشتر ايشان

 اال. خيرا عنى اهللا فجزاكم ، بيتى اهل من افضل ال و اوصل ال و ابر بيت اهل ال و اصحابى من خيرا ال و اوفى اصحابا اعلم ال فانى بعد، اما

) 383(هوالء من لنا يوما الظن انى و
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 خداوند.  من بيت اهل از نيكوكارتر بيتى اهل و ، من ياران از بهتر يارانى و ، من ياران از وفاتر با يارانى} دانم نمى{ ، ندارم سراغ من((

.))  دارم اينان با را سختى روز كه است آن من گمان كه! باشيد آگاه. بدهد پاداش شما به خودش ، من طرف از

 با نه ، اشاره با نه ، پرده بى و صريح ، گويم مى شما به آشكارا من.  است آورده پيش من براى را فردا و ، داده هم به دست حوادث تمام

 شد؛ خواهد چه فردايش كه داد، مى خبر وحشت حال يك از حسين كه بگوييد و كنيد رحم من وحشت و ترس به كه وحشت و ترس

 اول لحظات سخنان اين قدرى به. دارند تواريخ تمام را جمله اين. دارند كار من با فقط فردا ها اين.  نگذاريم تنها را مرد اين بنشينيم پس

 را قضيه اين ، تسنن برادران چه و تشيع عالم چه ، تواريخ تمام در يعنى. كنيد مى مشاهده خودتان شما كه اين مثل كه است متواتر امشب

 فردا رسد، مى نظرم به يعنى ، دارم گمان من: فرمود.  گذاشت آزاد را آنان سپس فرمود، را خود سخنان ، پرده بى و صريح كه اند گفته

 من.  بمانيم زنده دنيا اين در ما روز، پايان تا نيست معلوم. برسد غروب به نيست معلوم ديگر كه است روزى يعنى.  است من روز آخرين

:  زنم مى حدس طور اين فردا، مورد در

 بيد منكم واحد كل لياءخذ و جمال فاتخذوه غشيكم قد الليل هذا و ذمام منى عليكم ليس حل فى جميعا فانطلقوا لكم اذنت قد انى و اال

) 384( غيرى)  يطلبون( يريدون ال فانهم القوم الء هؤ و ذرونى و الليل هذا سواد فى تفرقوا و بيتى اهل من رجل

 فرا شب. باشد شما بر من از بيعتى هيچ كه اين بدون برويد، و برخيزيد كه دادم اذن ، كنم مى اعالم ، دادم اجازه شما همه به! باشيد آگاه((

 سياهى در و بگيرد را خاندانم از مردى دست نيز شما از يك هر. دهيد ادامه راه به شب تمام در و بشماريد غنيمت را آن ، است رسيده

.)) واگذاريد خواهند، نمى مرا جز كه قوم اين با مرا و شويد، متفرق شب

.  است گرفته فرا را جا همه شب تاريكى.  ايم گرفته قرار شب در ما و است شب ، اينك.  است باز تعهد و عهد اين ، من طرف از

 شايد. بكشيد خجالت من از ، كنم نگاه من كنيد مى خيال اگر كه نبينيد را همديگر تا بدهيد قرار سپر خود براى را شب اين برخيزيد

 شهرها به رو ، شب اين سياهى در. شويد متفرق.  است تاريك هم هوا چون ، كنم نمى نگاه هم من كه باشد اين ، ايشان فرمايش مضمون

 مى مرا مردم اين. (( غيرى)  يطلبون( يريدون ال فانهم. كند برطرف و كند باز را قضيه اين شما، خداوند تا برويد خود هاى آبادى و

)).  برداشت خواهند دست ، من غير كردن طلب از ديگر بكشند، مرا اگر بزنند، من به ضربه اگر فقط و خواهند

. كردند موافقت اظهار هم بقيه و ، است كرده شروع)  ابوالفضل  برادرش( على بن عباس را سخن اين.  على بن العباس القول بهذا بداءهم

 كسانى اولين شوند، مى) السالم عليه( زينب حضرت فرزند دو كه جعفر، بن عبداهللا فرزند دو و برادرش پسران ، فرزندانش ، برادرانش

 ؟ بگذاريم تنها را شما ما كه است درست آيا ؟ بكنيم را كار اين ما آيا: گفتند كه بودند ها اين گفتند، سخن كه هستند

) 385(اءبدا ذلك اهللا ارانا ال ؟ بعدك لنبقى هذا؟ نفعل لم

.)) ندارد زنده را ما خداوند و ماند نخواهيم زنده تو از بعد ما. كرد نخواهيم چنين ما((

 زندگى و حيات ، آب بدون ماهى قطعا{.  بمان زنده بگوييد و بيندازيد بيرون دريا از را ماهى:  مثال.  باشيم زنده بخواهيم شما از بعد كه

 بگذاريم حال اين در را تو ما آيا ؟ چه يعنى ما زندگى.  توست به وابسته ما حيات االن: بود اين هم حسين ياران منظور. } داشت نخواهد
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 يك از ، زندگى گاهى. دارد را هستى نماى تمام چهره ، زندگى ، كردم عرض كه طور همان اصال ؟ ايم زنده ما ، آن از بعد آيا ؟ برويم و

 و مادر پستان از كودك كه گونه همان ببرد، خود فيض مبداء از و معشوق از انسان كه است موقعى آن. شود مى ناچيزتر هم آب قطره

)  لنبقى( لنحيا: كردند عرض حسين امام به ؟ دهيم انجام طور چه را كار اين ؟ بعدك لنبقى ؟) ذلك( هذا نفعل لم. ببرد دريا آب از ماهى

 قيافه اصال آيا.  نداريم تفسير زندگى آن براى ما ؟ چيست تو از بعد زندگى آن تفسير ، اباعبداهللا يا! ؟ بمانيم زنده تو از بعد آيا. ((؟ بعدك

 خواهد آيا ، ربانى حالت اين تو، هاى نگاه اين تو، لحظه اين ، كنيم زندگى دنيا اين در ها قرن اگر شد؟ خواهد دور ما چشمان از تو،

 ما به را اى زندگى چنين خدا. ((ابدا ذلك اهللا ارانا ال ؟ بعدك لنبقى رفتيد؟ و گذاشتيد} تنها را حسين{ بگويد و بكشيم نفس ما تا گذاشت

:  كه گفتند مضمون همان در سخنانى نيز اصحاب بقيه.)) ندهد نشان

) 386(علينا ما قضينا و فينا و كنا قتلنا نحن فاذا ايدينا و جباهنا و بنحورنا نقيك الفداء، لك انفسنا ولكن نفارقك ال واهللا

 سپر را دستانمان و ها روى و ها گردن و كنيم مى تو فداى را خود هاى جان ما.  شويم نمى جدا تو از ما سوگند، خدا به) حسين اى(((

 عمل خود انسانى و دينى وظيفه به و نموده وفا الهى پيمان به كه كنيم مى افتخار ، شويم كشته تو جهاد راه در كه گاه آن و نماييم مى تو

.))  ايم كرده

: فرمود و كرد عقيل فرزندان به رو) السالم عليه( حسين امام سپس

) 387( لكم اذنت فقد اذهبوا ، بمسلم القتل من حسبكم

). كنيد قناعت او شهادت همين به شما و است شده شهيد شما مسلم( است كافى شما براى شما يار قتل((

.))  دادم اجازه شما به محققا من كه برويد

 و زنده مردم به ؟)) گفت خواهيم چه مردم به ما. (( للناس نقول ما و ؟ گفت خواهند چه ما به تاريخ و مردم.  اهللا سبحان: گفتند ها آن

 انسان ها اين كه گفت خواهند ما به ، اباعبداهللا يا ؟ گفت خواهند چه ما به ها آن ، تاريخ نام به شد، خواهند زنده و آمد خواهند كه مردمى

 ، نفعل ال اهللا و. نكردند دفاع مرد آن از ، دفاع به احتياج شدت حال در و كردند رها را شان مطلق آقاى و سرور و بزرگ ؛ كه بودند هايى

 همان به تا كرد خواهيم فدا را دودمانمان و اموال.  كنيم مى فدا تو براى را خودمان هاى جان ما)).  كنيم نمى كارى چنين خدا به سوگند((

.  عقيل اوالد و مسلم هاى بچه پاسخ از هم اين.  برويم تو دنبال به هم ما ، روى مى تو كه مقصدى

:  گفت و برخاست عوسجه بن مسلم

 يدى فى قائمه ثبت ما بسيفى اضربهم و برمحى صدورهم فى اءطعن حتى واهللا ال ؟ حقك اداء فى اهللا الى نعتذر فبما ؟ عنك نخلى اءنحن

 انى علمت لو واهللا ، فيك اهللا رسول غيبه حفظنا قد اءنا اهللا يعلم حتى نخليك ال واهللا بالحجاره لقذفتهم ، به اقاتلهم سالحى معى يكن لم ولو

 هى انما و ذلك افعل ال فكيف ، دونك حمامى القى حتى فارقتك ما  -مره سبعين بى ذلك يفعل  -اذرى حياثم احرق ثم احيى ثم اقتل

) 388(اءبدا لها انقضاء ال التى الكرامه هى ثم ، واحده قتله
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 تو از دست( قسم خدا به ؟ ببريم خدا درگاه به تو، حق پرداختن درباره اى بهانه و عذر چه ما ، گاه آن ؟ برداريم دست تو از ما آيا((

 نداشته نيز جنگ سالح اگر و ، است من دست در اش قائمه تا بزنم را اينان خود، شمشير با و بكوبم دشمنانت سينه به نيزه تا)  برندارم

 خدا به.  نموديم رعايت تو درباره را پيغمبرش حرمت ما كه بداند خدا تا برندارم تو از دست خدا به. كرد خواهم جنگ سنگ با ، باشم

 با را كار اين هفتادبار و دهند، بادم به و كنند ام زنده دوباره و بسوزانند مرا گاه آن ، شوم زنده سپس شد، خواهم كشته كه بدانم اگر سوگند

 ، نيست بيش كشتن يك جز كه اين با ، نكنم را كار اين چگونه.  دريابم تو يارى در را خويش مرگ تا برندارم تو از دست بكنند، من

. ندارد پايان هرگز كه است كرامتى را آن  سپس

 رها را تو ، نياورده جاى به را حق اين چگونه.  دارى حيات حق ما بر تو.  دارى كمال طرق تعليم حق و امامت حق ، دارى حق ما بر تو

 خواهم مبارزه ، است مانده دستم در ها اين از اى دسته كه مادام ، دارم دست در كه شمشيرى و نيزه با من خدا، به سوگند ؟ برويم و كنيم

 با من.  بالحجاره لقذفتهم ، به اقاتلهم سالحى معى يكن لم ولو. كرد خواهم مبارزه ها اين با سنگ با ، باشم نداشته سالحى هم اگر كرد،

 و كرديم حفظ را پيغمبر حق ما كه بداند خدا تا كرد، نخواهيم رها را تو ما خدا، به سوگند. كرد خواهم جنگ سنگ با)  يزيديان( ها اين

 مى سوزانده بعد ، شوم مى كشته سپس ، شوم مى زنده سپس ، شوم مى كشته بدانم اگر سوگند، خدا به.  نيستيم شرمنده پيامبرش مقابل در

. كرد نخواهم رها را تو و شد نخواهم رها تو از هرگز رود، مى هوا به وجودم خاكستر و گرد و شوم

! خدايا ؟ چيست جذبه اين  پس بود، كرده آزاد تعهد قيد از را آنان كه هم امام ؟ چيست از جاذبيت اين

 دارد؟ چه حيات كه بود همين سر بر ما فرياد ، درسمان اين در قبال كه چنان!  كن بيدار را ما شناسان انسان

 در جاذبيتى چه پس.  نيست خام احساسات و عاميانه عواطف و محض عواطف دهند، مى بروز خود از حسين ياران كه هم العملى عكس

 اكنون تو. كرد نخواهيم رها را ابدى سعادت يعنى ؟ چه يعنى)) را تو(( دانيد مى آيا. كرد نخواهيم رها را تو: گويند مى كه اند ديده مرد آن

 از اثرى چه حسين مبارك چهره در!  كنيم رها را ايمان ما طور چه.  هستى انسانى كمال گوياى تاريخ و ما ابدى سعادت از تجسمى

 مى مشاهده نيز را خود زندگى هدف او، ديدن با و ديدند مى را او بودند، ور غوطه خودشان حيات هدف در وقتى كه ديدند مى حيات

 مى و ديدند مى را خودشان زندگى هدف و نموده احساس را خود زندگى طعم.  مرده يك نه ديدند، مى زنده يك را او دقيقا آنان كردند؟

.  وريم غوطه آن درون در اكنون كه است هدفى هم اين: گفتند

.  گرفت خواهد ما از را حيات و رسيد فراخواهد مرگ ، باالخره) ؟ نكنيم دفاع تو از( نكنيم را كار اين ما چگونه ؟ برويم كجا اباعبداهللا يا

.  است ابديت هم آن از بعد

 زندگى به سرى بياييد مجددا جا اين. كرد كار چه حسين و كرد كار چه مرد اين عاشورا، روز در كه دانيد مى را حر داستان شما همه

 در كه روات از يكى روز، آن فرداى.  نگيريم شوخى به را زندگى بياييد كه بود، زندگى همين پيرامون مدت اين در من بحث تمام.  بزنيم

 و عراق دالوران ترين بزرگ و شجاعان از او كه صورتى در.  است مضطرب و لرزد مى حر ديدم:  گفت مى بود، سعد عمربن دستگاه

. كند گرفتار مسير در را حسين كه اين براى فرستادند را او كه داشت اهميت قدر آن و بود، لشكر همان مهم بسيار فرمانده چنين هم ، كوفه

 اى ؟ هست هم فردايى و آينده گويى مى كه وقتى ، شوى مى شكوفا چگونه ، حيات اى. لرزد مى) حر( او كه ديدم راه در: گويد مى
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 چه براى حر لرزش. فرما آشنا ما با را خود منطق ، زندگى اى و حيات اى ؟ كنى مى صحبت منطقى چه با ما با موقعيت اين در ، حيات

 هم خود فرزندان و همسر به حتى. شد نمى طورى هيچ كرد، مى هم گيرى كناره اگر.  نيست روز آن به مربوط او اضطراب و لرزش بود؟

 بود؟ انسان يك ابدى شكست يا پيروزى اين آيا.  برگشتم پيروز و آوردم جاى به را ام فرماندهى من ، گفت مى

 مى دور سعد عمربن لشكر از حر كه گفت خواهم من كه داشت گمان يا كرد، احساس چون.  است مضطرب خيلى حر ديدم: گويد مى

 به رو سپس.  بله گفتم ؟ نه يا دادى آب را خود اسب امروز آيا:  گفت من به} حر{. كنند مى دستگير را او و دهم مى گزارش و شود،

 بى منهاى از ، انديشه دقيقه چند با و فكر دقيقه چند با تدريجا ناگهان.  بدهم آب اسبم به تا روم مى مثال كه كشيد عقب عقب فرات طرف

 ابدى سعادت به را نهايت بى شقاوت كند؟ مى كار چه ، انديشه دقيقه چند و فكر دقيقه چند. كرد حركت نهايت بى مثبت به رو نهايت

.  ماست چشمان مقابل در و دهد مى نشان چنان هم تاريخ و كرد چنان كه گونه همان. بود رياحى يزيد حربن هم او نام. كند مى مبدل

 فلسفه مسائل اين بعدا كه كنيد دعا شاءاهللا ان.  كنم بيان حيات حقيقت بحث در ام نتوانسته را حقايق اين ، وقت ضيق علت به متاءسفانه

. شود مطرح دقيقا ، حيات

) حر( اين كه است عمل اين. نيايد ما دست به عمال قضيه مغز طور اين اما ، بخوانيم كتاب جلد بيست ، حيات فلسفه درباره است ممكن

 اين} ظاهرا{ كه حالى در كشد؟ نمى خجالت آيا ؟ كردم توبه من بگويد حسين به برگردد آيا بگويد؟ چه و برگردد حاال.  است لرزيده

 بايد اما ، بشوم سرافكنده شرم از اگرچه ، بكشم خجالت ولو گويد مى كه است قدرى به حيات ارزش.  است آورده وجود به را حادثه

 كردم نمى خيال من ، مردم اى: (( گفت كرد، مراجعت وقتى حر.  بدهم نجات ، است افتاده توفان به اكنون كه را ام زندگى اين و بروم

 نداشت اطمينان اصال حر كه شود مى معلوم گويند، مى تواريخ)) بجنگيد؟)  حسين( مرد اين با خواهيد مى شما واقعا آيا. }باشد چنين{

 يا ، خوب بسيار گفت خواهند) سعد عمربن لشكر( ها اين رسيد، حساس جاى به مساءله وقتى كرد مى فكر. بكشد جنگ به كار كه

. برويد خواهيد مى جا هر كه آزاديد شما اباعبداهللا

 به ها مسلمان كار ببينم و بروم بيابان طرف به من تا بردار دست و كن رهايم:  گفت حر با رويارويى موقع در حسين امام كه طور همان

 اين كه دادم نمى احتمال اصال ، دانستم نمى من اباعبداهللا يا:  گفت و خورد قسم حر كه است آمده ها تاريخ از بعضى در. رسد مى كجا

. بشوند رو روبه تو با گونه اين مردم

 را نمازمان خودمان با هم ما و بخوان را نمازت برو: فرمود حضرت حتى. كرد رفتار دب مؤ بسيار حر گويند، مى تواريخ كه گونه همان

 از را كار اين ما بياييد. خواند خواهيم نماز شما سر پشت نيز ما كنيد، مى اقامه را نماز شما!  فاطمه پسر اى ، نه گفت حر.  خوانيم مى

 را حر ، شرم و حيا و ادب.  جوييم مى ادب توفيق خدا از.  ندهيم دست از را شخصيت ادب و نكنيم رها را ادب كه بياموزيم يزيد حربن

.  كشانيد جا اين به

 رب لطف از ماند محروم ادب بى     ادب توفيق جوييم خدا از

 پوستين با چارقى تاببيند     برين ى حجره در روز هر رود مى

 برد مى دل از شرم سر از عقل     آورد مستى سخت هستى كه زان



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۲۷۹

 مى نگاه حسين به شرم با اول از. داد نجات حيا و شرم را، رياحى يزيد حربن. كنيد حفظ را حيا و شرم. برود بين از شرم اين نگذاريد

 عزايت به مادرت(( امك ثكلتك كنار؛ برو فرمود حضرت ،} گرفت را حسين امام جلوى لشكريانش با حر كه جا آن در{ لذا،. كرد

 ذكر طور اين را مادرم و بود حال اين در ديگر كسى اگر.  است عرب معمولى زن يك من مادر ، عبداهللا ابا يا: كرد عرض حر)). بنشيند

 سبك ادب در} بياييد{.  داشت را ادب اين حر،.  هستى فاطمه پسر تو اما.  گرفتم مى او از را سخن اين انتقام و گذشتم نمى من كرد، مى

.  باشيم داشته تاءدب اخالق و نباشيم

)). كرد صحبت خودش اصحاب از جماعتى با پس(( ، اصحابه جماعه فتكلم: فرمايد مى عليه اهللا رحمة قمى محدث مرحوم كه طور اين

. بودند وصل نور كانون يك به كه اين مثل. بود هم به شبيه)  حسين ياران( آنان همه سخن

 مى را برق كليد وقتى كه گونه همان.  گويم مى را همان هم من ، گفت او چون كه نبود، تقليد روى كارشان و بود كانون يك مركزشان

 ، واقع در. بود شده روشن مركز از هم مساءله اين المپ شود، مى روشن ديگر المپى از المپ يك تقليد بدون ، المپ عدد صد زنيد،

 را هايمان جان ما و شد، نخواهيم جدا تو از خدا، به سوگند: ((گفتند هم به شبيه مطلب يك ها آن همه. كرد روشن را آنان المپ مركز،

!  اباعبداهللا يا. كرد خواهيم فدا تو براى

 تكه شمشيرها كه هايمان بدن اين با. بخورد ها آن به تيرها كه هايمان پيشانى با و ها دل با كرد؟ خواهيم دفاع چيزى چه با دانى مى آيا

)). كرد خواهيم دفاع تو از. كنند اش تكه

  االنفس ذهاب على يتهافتون     اقبلوا و الدروع على القلوب لبسوا

.)) داشتند قرار يكديگر روى در رو ، شدن كشته به سبقت در و بودند پوشيده ها زره روى از را ها دل آنان((

 از هايمان سينه با و پيشانى با ، قلب با: ((گفتند مى. بودند داده قرار زره روى را خود قلب بپوشند، زره كه اين جاى به ، حسين امام ياران

.)) بود آنان همه اتفاق مورد ، مطلب اين)). كرد خواهيم دفاع تو

 ؟ برم كجا دل آن ، افكنم كه بر مهر اين     مهر تو از بردارم و تو از دل بركنم گر

 ؟ بورزم محبت كسى چه به ، بورزم محبت نفر يك به تو از بعد خواهم مى!  اباعبداهللا اى ، حسين اى

 دنيا اين در و شوم گردان روى تو از جا، اين از خواهم مى.  كنم پيدا گرايشى تو از بعد خواهم مى.  بورزم عشقى تو از بعد خواهم مى

 است بوده چه ها اين جريان بودند؟ گرفته قرار اى جاذبه چه در و مغناطيس چه در اينان خدايا ؟ بگويم بله كسى چه به ، بگويم بلى يك

 واال،.  است نهفته هدفش ، زندگى اين ماهيت درون در زيرا كند، نمى زندگى هدف از بحث كس هيچ اصال شود، معنا زندگى اگر ؟

 كمى با را زندگى ، چنين هم. كردند پايمال را مردم حقوق و خوابيدند و خوردند مقدارى ، سال هشتاد يا هفتاد كه بينيد مى را اشخاصى

 آقاى. ندارد فلسفه و است پوچ زندگى نوع اين! نشويد معطل ؟ چيست زندگى اين فلسفه ، حال كردند؛ سپرى جدى هم كمى و شوخى

 كنيد؟ نمى حفظ را مغزتان انرژى و كنيد مى تلف را خود وقت چرا آلبركامو،



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۲۸۰

 از. ندارد هدف و فلسفه كه است معلوم زندگى اين كنيد؟ مى خراب را مغزتان چرا رو، دنباله هاى شرقى و ها غربى از بعضى ، چنين هم

: آورد مى آدمى ياد به را حافظ شعر همان كه گويد مى را حقايقى ، زندگى درباره كه كنيد بحث زندگى آن

 را گدا كند قارون هستى كيمياى كاين     مستى و كوش و عيش در تنگدستى هنگام

 تاريخ.  الذله منا هيهات.  است حيات موج و فلسفه موج ، حسين حركت داريد؟ سراغ على بن حسين عمل اين از باالتر اى فلسفه آيا

 به  -را جامعه اين تمام روى و گفتند مناالذله هيهات ، مردم و جوانان همين كه ديديم پيش سال چند ، خودمان چشم با زيرا ، نيست هم

. كند رحمتشان واقعا خدا شدند، شهيد كه هايى آن و كند سفيد را آنان روى خدا. كردند سفيد  -نسل چند تا اصطالح

 در.  ماست نظر مورد بحث اين. شد شكوفا حيات و كردند شكوفا را حيات منطق آنان.  بدهيم تن ذلت به ما است محال.  مناالذله هيهات

.  است شده اسير رى حدات سر در تو پسر گفتند بود، صحابه از كه حضرمى بشر محمدبن به ، حساس وضعيت آن

 ؟ بروم و كنم رها كجا را حسين.  كنم مى حساب خدا راه در را خود جان هم و را او هم خدا، به:  گفت

 ، كردم حالل را تو من كند، رحمت خدايت: فرمود و شنيد را او سخن حسين ؟ بمانم زنده حسين از بعد من آيا. شود اسير پسرم بگذاريد

.  بده نجات را پسرت برو

 او كه ، است آمده نوح سر پشت او كه ، ام آمده ابراهيم سر پشت كه پيغمبر، من بعثت فلسفه.  است اين االخالق مكارم التمم بعثت معناى

 از بعضى به امروز.  است اين اخالق كار.  كنم تكميل را اخالق كه اين براى.  است االخالق مكارم التمم.  است آمده آدم سر پشت

 حقيقت شكوفايى ؛ يعنى اخالق ؛ جمله يك در ؟ كنيم تعريف صفحه پانصد در را آن بايد آيا ؟ چيست اخالق كه كردم عرض دوستان

.  است كاشته خداوند خود را آن بذر و نشاء كه ، آدمى درون

 اكلتنى ؟ كنم رها حال اين در را تو چگونه ؟ بروم كجا:  گفت.  كن آزاد را)  پسرت( او و برو: فرمود مى حضر بشر محمدبن به حضرت

 موجوديت تمام ؟ است كدام پسر). ها درنده يعنى( سبع جمع سباع)).  دارم برنمى دست تو از كنند، تكه تكه مرا ها درنده اگر(( ،... السباع

 ديگر برادر آن يعنى خود، ديگر پسر به بده و بگير را لباس تكه چند اين پس: فرمود حضرت.  هستيم تو جاذبيت در االن دودمانم و من

 امام وضعى چه در و حالى چه در پدر آن.  داشت قيمت دينار هزار حدود در ها لباس آن. كند آزاد را او بتواند بلكه ، بفرست جا آن را

.  نشوم نفسم اسير من اقال و شود اسير پسرم بگذار يعنى.  گذشتم من: گويد مى و كند، نمى رها را خود

 خداوند كه نبود اين ، حضرت منظور. كرد آزاد واقعا را او حضرت ؟ شوم روحى اسير من آيا ، است شده فيزيكى اسير)  پسرم( او حاال

 برادرش به برو.  من هاى لباس اين بيا ، كنيم آزاد را او كه دارد راهى اگر فرمود.  هستم راضى شما از من كه اين يا كند، رحمت را تو

. شود مى ناميده))  اخالق(( انبيا، ديدگاه از كه ها انسان درون حقيقت گل شكوفايى است اين. كند آزاد را او بگو

 كه شد شنيده) السالم عليه( سجاد حضرت از روايت اين:  كه گويد مى ، مرسل روايتى در و المعاجز مدينه در عليه اهللا رحمة بحرانى سيد

 براى را تاريكى اين: (( گفت و كرد جمع را خود ياران تمام و بيت اهل ، آن از قبل شب شد، شهيد روز آن در پدرم كه روزى:  گفت مى



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۲۸۱

 ، عبارات تاءكيد براى و بودم كرده عرض نيز قبال را مزبور جمله البته)).  كردم آزاد را شما من برويد، من دوِر از و بگيريد سپر خودتان

. شد بيان مجددا

:  گفت الصلوه و السالم ابيه على و عليه ، الحسن بن قاسم شويد، مى شهيد فردا شما همه فرمود) السالم عليه( سيدالشهدا حضرت كه وقتى

 عين ؟ بشوى شهيد بايد هم تو بگويد آيا كند؟ كار چه عبداهللا ابا حاال. بود نرسيده بلوغ به هنوز او ؟ شوم مى شهيد هم من آيا ، جان عمو

. } گفت اسماعيل فرزندش به كه{ ابراهيم سخنان همان

 تو نظر ، كنم مى ذبح را تو كه بينم مى خواب در من: (( گفت پسرش به ابراهيم ) -389( ترى ماذا فاءنظر  -است اين ابراهيم دين

)) چيست؟

 عاشورا، واقعه دارند، وفق هم با ها اين همه طور چه كه كنيد مالحظه را منطق وحدت ؟ چيست تو نظر در مرگ ، قاسم: فرمود حضرت

.  است گذشته ها قرن ، كنم نمى عرض دقيق رقم البته.  سال هزار دو از بيش شايد نظرم به بود؟ ابراهيم حضرت دوران از بعد سال چند

 العسل من احلى ؛ عموجان: كرد عرض هم او ؟ است چگونه تو براى مرگ ، برادرم فرزند:  گفت حضرت.  است منطق يك ، منطق اما

)).  است تر شيرين عسل از((

 قاسم حضرت به عاشورا، روز. نشوند دچار سختى آن به بقيه شايد كه ناگوار بسيار سختى يك از بعد اما ، شوى مى شهيد هم تو فرمود

.  پذيرفت و كرد قبول او اما.  گذشت سخت خيلى

 مى آيا ببينم كه گردم برمى ها خيمه طرف به فردا من: فرمود و داد خبر حضرت هم را شيرخوار طفل آن شهادت كه است تاريخ همين در

. بود داده را آن خبر ، قبل شب كه است تاريخ در. كنند مى شهيد هم را او ، گيرم مى دستم به را شيرخوار طفل اين و كرد؟ پيدا آبى توان

 كنيم صحبت و بنشينيم تا برويد عقب گفتند دو هر. آمدند هم با ايشان از نفر سى. اند كرده صحبت سعد عمربن با قطعا چندبار، يا بار يك

 راه به هم اين و خود راه به او. بازگشتند خود راه به دو هر ، باطل حامى با حق حامى و كردند، صحبت هم با سعد عمربن و حسين امام. 

 اين ولى كردند، صحبتى چه دو اين كه است نشده معلوم كه است نقل تواريخ در البته. نكرد تاءثير سعد عمربن در حسين كلمات. خود

 مى كجا به كار ببينم تا ، ندارم كارى و طرفى يك به بروم من بگذار كه بود كرده روشن را خود منطق و دليل ، حسين كه هست مقدار

.  است گرفته صورت مالقاتى چنين كه شده ذكر تواريخ در هم اين مسلما. رسد

 عهده به ام عمه را ام پرستارى و بودم بيمار من ، پدرم شهادت از قبل شب: فرمود) السالم عليه( سجاد حضرت گويد، مى مفيد شيخ

.  نشست ها خيمه از اى گوشه در و كرد مى عبور كنارى از آرام ، پدرم ديدم من. بود گرفته

 مى را اشعار اين پدرم ديدم و رفتم. كرد مى اصالح را خود شمشير و بود حسين با هم) 390( غفارى ابوذر وابسته كه ديدم لحظه همان

: خواند

 االصيل و باالشراق لك كم     خليل من لك اف دهر يا -1
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 بالبديل اليقنع والدهر     قتيل صاحب و طالب من -2

) 391( سبيلى سالك حى كل و     الجليل الى االمر انما و -3

.))  دارى)  شب( انجام و)  صبح( آغاز قدر چه.  هستى يارى چنين كه تو بر اف! روزگار اى(( -1

.)) شود نمى قانع جانشينى به هرگز روزگار و.  كشتى را}  حق{ صاحب و طالب قدر چه(( -2

.)) شود مى ختم جليل خداوند به امور تمام و) مرد خواهد( پيمود خواهد مرا راه اى زنده هر و(( -3

 و بود رقيق خيلى او قلب بود، زن زينب ام عمه. شد جارى ام اشك و شدم منقلب ، كنم خوددارى نتوانستم من: گويد مى سجاد حضرت

:  گفت و كشيد او قلب به را خود دست و ديد را ام عمه عميق خيلى انقالب رسيد، پدرم حضور به وقتى. شد ناراحت شديد بسيار

 اين. رفتند نيز آنان اما بودند، بهتر من از همه ، مادرم ، جدم ، پدرم.  باش داشته را خودت.  نده دست از را خود به مالكيت!  خواهرم((

:  كنم مى  عرض را آن تفسير)).  است الهى راه ، راه

 دستپاچه قدر اين چرا.  تويى داستان كننده زنده كربال، داستان دوم قهرمان اى.  برسانى آخر به را ماءموريت اين بايد تو} ! زينب اى{

 زيرا داد، دست او به غش حال.  رفت حال از زينب ام عمه ولى ، كنم آرام را خودم توانستم من گفت مى} سجاد حضرت{ ؟ اى شده

:  است آمده عاشورا تاريخ در هم جمله اين. كرد گريه زياد

 ها آن خواهيد؟ مى چه و كرديد حمله چرا بگو ها آن به برو برادر: فرمود ابوالفضل به حضرت كنند، شروع را حمله خواستند ها آن وقتى

 به برادر،: فرمود حضرت.  ببريم زياد بن عبيداهللا  پيش را تو يا ، كنى بيعت تو خواهيم مى ما:  كه كردند تكرار را خود خبيث سخن همان

. بدهند مهلت ما به را امشب بگو ها آن

 غير اگر: گفتند بعضى. افتاد اختالف آنان ميان موضوع اين درباره. ندهند مهلت خواستند بودند، افراد ترين خبيث كه ها آن از بعضى

.  است پيغمبر پسر اين.  داديم مى مهلت ما خواستند، مى مهلت ما از ها مسلمان

 ؟ است كرده حالل را حرامتان كدام و كرده حرام را حاللتان كدام! پيغمبر پسر گويند مى كه كند مى تعجب آدم

 ؟ است ريخته ناحقى خون چه

. كردند استدالل اما دانستند، مى كه اين با. رساند مى مراحل اين به را انسان ، هوس و هوى!  جوانان اى

 به حسين امام هرچه عاشورا، روز در دانيد، مى كه طور همان و دهيد؟ نمى مهلت شما آيا خواهد، مى مهلت و است پيغمبر پسر اين گفتند

! شما بر باد شرم. بدهند جواب نتوانستند را كدام هيچ كرد، احتجاج ها آن
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 مى شما ؟ ام كرده چه من: (( گفت) السالم عليه( حسين امام. بدهند جواب نتوانستند مرد اين به!  تاريخ جنايتكاران اى باشيد سرافكنده

 چه من بپرسيد آنان از. هستند پيغمبر صحابه از ، ارقم زيدبن و انصارى سعد بن سهل ، خدرى ابوسعيد ، انصارى عبداهللا جابربن گوييد

 آوريد؟ نمى جاى به و شناسيد نمى مرا شما آيا ؟ هستم كسى

 اين به را)  حسين( فرد اين و ايد نوشته نامه شما گفت هم حر)) ايد؟ ننوشته نامه من به شما مگر ؟ چيست من گناه كه بپرسيد}  آنان از{

.  ام ننوشته نامه كه من ايد، آورده جا

 است؟ وقاحتى چه اين. بوديد نوشته شما ، بودم ننوشته نامه كه من گفت. جنگيد و بجنگد برگشت. شد قبول اش توبه ، برگشت وقتى حر(

) بجنگيد؟ خواهيد مى حسين با واقعا آيا:  گفت.  كنم مى عرض من را وقاحت كلمه البته

 ، آن روز ديگر كه شبى. كردند چه است معلوم)  حسينيان( ها اين صبح تا وقت آن. بدهيد مهلت گفتند كه بود كسانى با غلبه.  باالخره

 ها ميليون كه بود ستارگانى اين با وداع شب. بود هستى جهان با وداع شب و ديدند مى خود به كه بود شبى آخرين. بود آنان روز آخرين

. بودند اى حادثه چنين شاهد هم شب آن و افتاده اتفاق حوادثى چه ها آن زير. درخشيدند سال

 چنين استغفار معناى.  اليه اتوب و ربى استغفراهللا. كردند مى استغفار طلب خدا از يا و خواندند مى قيام نماز. نخوابيدند صبح تا ها آن همه

 طرف آن و حال چه در)  حسينيان( طرف اين ، هنگام آن در.  است روحانى حالتى چه و)).  توست سوى به ما بازگشت خدايا: (( است

  ؟!بودند حال چه در)  يزيديان(

) 392(صور نفخ تا رود مى خاليق در     شور آب و شيرين آب اين است رگ رگ

) 393(مستعد باشى تو را كدامين تا     ضد به آيد مى بانگ دو جهان از

 كرده انداز طنين تاريخ اين در را حق صداى كه آنان پيروان از را ما! پروردگارا! خداوندا. بفرما حق بانگ طرفداران از را ما! پروردگارا

.  بده قرار اند،

 رونقش هم سال به سال و دهند مى انجام حسين تو بنده درباره  -خواهران و آقايان  -روزها اين در كه خدماتى! پروردگارا! خداوندا

. بفرما قبول شود، مى بيشتر انبساطش روز به روز بلكه ميرد، نمى فقط نه)  عشق به شد زنده دلش كه آن نميرد هرگز( شود مى بيشتر

. بگير انتقام كردند، محروم سازنده كلمه اين عظمت از را مردم و داده تنزل پايين مسائل به را عشق كلمه كه كسانى از! خدايا

.  بنماييم را بردارى بهره حداكثر ، عشق اين از تا بدار موفق را ما! پروردگارا. مگير ما از را الهى و حسينى عشق اين! پروردگارا! خدايا

 به را حسين دامان تا بدار، موفق نيز را ما دادند، ما دست به را حسين دامان كردى موفق را ما پدران كه طور همان! پروردگارا! خداوندا

.  بسپاريم جوانانمان اين

 )) آمين((
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 حسينى هاى ارزش

 يك و كوچك اشتباه يك.  است مهمى و مشكل بسيار كار پيوندد، مى وقوع به تاريخ در كه مهم و بزرگ بسيار حوادث تفسير و تحليل

 بايد مهم بسيار شرط سه شد، گفته قبال كه گونه همان ، جهت همين به. بشود تمام مللى و اقوام ضرر به است ممكن ، ورزى غرض

: گردد درك دارد، سروكار بشر با و است ساز سرنوشت و بزرگ كه حوادثى تا شود مراعات

 درباره كه كند پيدا را حق اين شخص ، حادثه نتايج علل و ماهيت درباره كه مقدور، حد در البته.  كافى و الزم اطالعات:  اول شرط

 در مهمى بسيار حوادث اگرچه ، نيست عظمت اين به حوادث ساير البته. كند اظهارنظر بزرگ حوادث ساير و كربال حادثه مانند اى حادثه

 باالترين حادثه اين نيستند، هم مسلمان كه ها آن همه حتى اعتراف به ديد، خواهيم شاءاهللا ان كه طور همان ولى ، است افتاده اتفاق تاريخ

 و داورى كافى و الزم اطالع با كسى ، اى حادثه چنين در اگر كه است مشخص.  است ديده خود به تاكنون بشر كه بوده اى حادثه

. داد قرار ارزيابى مورد را آن نتايج و علل ها، انگيزه بايد حادثه هر در پس. زد خواهد ضرر ، رساندن نفع جاى به مسلما نكند، قضاوت

  -است ثابت اصل كه  -عدالت مقدار چه ، اى حادثه در.  حادثه آن در متغير قضاياى و ثابت اصول از بيشتر هرچه آگاهى:  دوم شرط

 مثال.  نيست مهم ذاتا خودش اند، داشته دست حادثه در كه افرادى زيادى و كمى.  است متغير موارد اين افراد؟ از تعداد چه و ؟ بينيم مى

 ، نيست مهم آن ، اى خرده و هزار پنج و چهل و دويست يا بوده نفر هزار پنجاه و دويست يا نفر هزار شصت و دويست كه كنيم فرض

 است دوم شرط اين ؟ است بوده چه و چيست آن كلى اصل شود؟ مى ديده چه جريان در ، ثابت اصول از ولى.  است متغيرات جزء زيرا

. كند تحليل و مراعات را مساءله اين بايد محققى هر كه

 اطالع اى مساءله درباره اگر كه. باشد مى دارند سروكار تاريخ با كه كسانى و مورخان همه اتفاق مورد ، كردم عرض كه شرط دو اين

 برد، مى كاغذ روى را قلم كه موقعى در زيرا بگويد، بگذاريد.  است گفته را سخنى فردى ، خوب بسيار گوييد؟ مى سخن چرا نداريد،

. كرد نمى وليت مسؤ احساس

 را خودشان برترى جا آن در و نموده شديدى خيلى هاى اهانت ، است نوشته كشورى درباره كه تاريخى در ، زمين مغرب بزرگان از يكى

.))  است چنان و است چنين ما نژاد ، هاست آن از تر قوى ما نژاد: (( است گفته و كرده اثبات ، نوشته را تاريخش كه كشور آن مردم بر

 و قضاوت شرط را امانت ، مورخ جناب اين: ((گويد مى ، است بوده مورخ شخص آن قضاوت مورد كه كشورى همان متفكران از يكى

 كه بدهد اجازه خود به تواند مى مرد اين كه شود، نمى شخص اين به اهانت اين از باالتر كه دانيد مى)). داند نمى تاريخ در داورى شرط

. باشد) السالم عليه( حسين داستان ، داستان كه اين به رسد چه كنند، مى استقبال آدم از ، جمالت گونه اين با آنان. كند خيانت تاريخ در

 مراعات شرط دو اين جا اين در اگر.  است كرده جلوه عجيب ، داستان اين در انسان. زند مى موج ها ارزش جا، آن در كه داستانى

 بشر چون شود، مى محسوب بشر براى بزرگى خيانت اند، كرده رو و زير را ها واقعيت كه اين از غير و ، است بزرگى خيانت قطعا نشود،

 خوب. كردند عبور جيحون رود از تاريخ آن در نفر پنجاه و دويست و هزار كه است اين تاريخ حادثه ، دفعه يك. دارد تكيه حادثه اين به

 مهم موارد اين! كردند پيدا ماست آن جاى به و نكردند پيدا شكار گوشت ناهار براى روز آن مثال كردند؟ عبور كه كنيم كار چه ما حاال ،

 پيش سال هزار دو روزانه و عادى حوادث كه نيست نيازى و دهد مى رخ حادثه ها ميليون روزانه. ندارد سروكار آن با بشر و نيست
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 بشر هاى ارزش و ها عظمت با كه اى حادثه در ولى.  است ور غوطه حوادث اين در كه است اين هم انسانى طبيعت معناى. شود بازگو

 گونه اين به مذكور شرط دو مراعات بدون كه اشخاصى ، جهت همين به.  است مهم العاده فوق شرايط، گونه اين مراعات دارد، سروكار

 آنان كار و كنند مى خيانت نگوييم اگر دارد، سروكار ها عظمت و ها ارزش با واقعا كه قضايايى نوع اين به هم آن شوند، مى وارد حوادث

. زند مى صدمه بشر به ها آن جهل حداقل ، است نبوده عمدى

.  است سوم شرط ، عمده ، است روشن و واضح زيرا رسد، نمى نظر به ضرورى مذكور شرط دو پيرامون بيشتر توضيح

. دارد وجود حادثه آن مختلف ابعاد و سطوح در كه انسانى واالى هاى ارزش و اصول واقعى طعم دريافت از برخوردارى:  سوم شرط

 كشت جا يك را مسيحى نفر هزار سيصد نرون مثال.  بياورم كاغذ روى به قلم با را حوادث فقط خواهم مى من: گويد مى مورخ يك مثال

. بود پاره من كفش لنگه يك. افتاد درخت از گردو يك. كرد ويران را آسيا چنگيز. كرد را كار اين گاليگوال.  كشت قدر اين كس فالن. 

 مى چه فهمد مى}  مورخ{ اصال كه اين بر تكيه ترين كوچك بدون شود، مى بيان خشك خشك اصال كه است حوادث گونه اين بار يك

 به را قاره يك يا ، كشتن را انسان هزار سيصد ؟ نه يا آورى مى در سر عدد از آيا ، گويى مى نفر هزار سيصد از وقتى!  مورخ اى گويد؟

 بود؟ پاره من كفش لنگه يك گويى مى بعد ؟ گويى مى چه فهمى مى اصال!  كشيدن خون و خاك

. نداد پاسخ نيز او و سالم گفت نفر يك به كه بود هم نفر يك روز آن در مثال يا.  است تواريخ از يكى هم اين

 سرو درخت يك او. كنيد باغ وارد را بچه يك كه اين مثل. بينند مى را تاريخ فيزيكى نمود فقط ، اشخاص گونه اين كه است اين حقيقت

 مى جا آن در هم گربه و سگ الشه يا ؟ چه يعنى سرو و گل و چمن فهمد نمى ولى بيند، مى چمن طرف يك بيند، مى گل نوع چند و

 سرو آن زيبايى با گربه الشه او براى كه بشنويد، حرف بچه اين از باغ آن ماهيت درك براى توانيد مى شما ، مشاهدات استناد به آيا. بيند

 مى را او كودكانه ارزيابى و برداشت آيا ؟ است فيزيكى نمود يك آنها همه مفيد، بسيار دار ميوه درخت آن با و گل آن با و عالى بسيار

 كرد؟ قبول توان

 تا دو ضمنا كشتند، را نفر هزار پانصد يا داد، تلفات نفر هزار پانصد اى حادثه بگويد، فقط مورخ كه است بشر به خيانت بزرگترين اين

 با را چيزى چه ؟ گويى مى چه مورخ اى.  انداخت درخت از را سيب سه  -دو و وزيد مى هم باد روز آن كردند، دعوا هم با هم سگ

 كند؟ تفسير چگونه را مغز اين ، انسان واقعا ؟ كنى مى مقايسه چيز چه

. كنند مى تفسير آن با را چيز همه خواهند مى شوند، مى چيزى عاشق وقتى غربى دانشمندان از بعضى

: كند مى نقل چنين آلمانى محقق ، ماركوارت آقاى از))  ايران و حسين امام(( كتاب در فريشلر كورت آقاى

). 394))( است مؤمن بلكه ، نيست مورخ او ، داشت ايمان نفر يك به حوادث آن در اگر و بنويسد را حوادث فقط كه است كسى مورخ((

 يك كارمند و ماءمور مثال ؟ چيست حادثه يك نقل از او مقصود كه بدهد توضيح حداقل بايد باشد، هم گر تحليل ولو مورخ: كنيد توجه

. گذارد مى آن كنار و نموده پاك را قديمى ارزش پر بسيار كتاب يك سپس گذارد، مى مخصوص محل در را شكسته كاسه يك ، موزه
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 مى چگونه شما... و حمورابى قانون هم بعد.  است كرده پيدا كجا از دانيم نمى و كرده پيدا كبريت قوطى يك و قليان نى يك آن از بعد

 ولى.  داريم كار چه را آن بد و خوب ، كنيم مى بازگو را تاريخ ما گويند مى ها بعضى كنيد؟ تفسير را ها اين چگونگى و مجموع خواهيد

.  است درست و حق اين نكند، زياد و كم را تاريخ خود، ايمان بر تكيه با مورخ كه است اين شما مقصود اگر. نيستند متوجه واقعا ها اين

 فيزيك ايشان كه كنم اضافه اگر ، حال.  دارم عالقه ايران سرزمين شريف بسيار مرد اين كبير، امير خان ميرزاتقى به من بفرماييد  فرض

 او درباره چيزى كردن اضافه اما ، است عالى بسيار شخص اين به عالقه.  است دروغ بود، فيلسوف و فقيه ، دان شيمى ، دان رياضى ، دان

. كنيد بيان است بوده دارا او شخصيت كه را چه آن ارزش بايد شما.  است غلط باشد، نداشته واقعيت و صحت اصال كه

 وقتى اما نكند، كم و اضافه باشد، مؤمن نبايد باشد، داشته بد و خوب با كارى نبايد مورخ كه است اين شما منظور!  ماركوارت آقاى شما

 عكسى دوربين با فقط كه عكاسم من مگر ؟ كنم نظر قطع او از من گوييد مى آيا دارد، وجود هايى ارزش شخصيت يك در بينيم مى

 انسان و ابوذر، ، فارسى سلمان ،)السالم عليه( طالب ابى بن على ؛ چون هم بزرگى هاى شخصيت ، تاريخ اين درون در ؟ بروم و بگيرم

 گويى مى ما به خطاب طور چه.  است مطلب هزار هزاران ، تاريخ درون در. دارند وجود ملجم ابن و الجوشن ذى شمربن مثل رذل هايى

 چه اين ؟ است چنين تاريخ آيا! بگذار خود كتاب در را مربوط عكس سپس بگير، عكس و كن تنظيم را عكاسى دوربين فقط تو كه

 ها ارزش از زودى اين به بشر واال ؟ است وابسته كجا به حاال. بريدند ها ارزش از را بشر ما، دوران در كه بينيد مى شما ؟ است تاريخى

 كه نشد پيدا هم كسى و آمدند ميدان به ناجور  اشخاص.  داشت برنمى دست ملكوت و معنويات ها، عظمت از ، چنين هم و كند نمى دل

 اى و جوانان اى ؟ نه يا ، زيباست جمله اين آيا ببينيد كه اين نه ؟ چيست شما مقصود كنيد، صبر: بگويد و نموده بلند را خود دست

!  دانشجويان

 اين به فقط نبازيد، را خودتان زود.  نيست كننده تعيين سرنوشت باشد، واقع مخالف زيبا جمالت معناى اگر كنيد، دقت كنم مى خواهش

 عالقه و ايمان نفر يك به نويسد، مى كه تاريخى حوادث آن در مورخ اگر: ((نكنيد قناعت ، است قشنگى و زيبا جمله عجب بگويند كه

 ندارد، خبر و است شده دانشگاه وارد و كرده تمام را دبيرستان ديروز كه دانشجويى آن بيچاره!))  نيست مورخ است مؤمن او باشد، داشته

 ، است شده واقع كه چه آن از كند كم و زياد كند، گذارى مايه نبايد مورخ كه اين از شما مقصود.  ببينم كن صبر آقا بگويد تواند نمى

.  است  ارزش اين داراى ديگر شخصيتى يا ، است ارزشى چنين داراى شخصيت فالن كه است اين هم حق مشخصات از يكى ؟ چيست

 كنيد؟ مى بشر به شما كه است اى توصيه چه اين نگويد؟ را ارزش ضد اين بشر آيا

 ؛ كه نكنيد شك و باشيد داشته يقين شود، مى چه عاقبت ببيند تا كند، مى تبديل ماشين به را ها انسان كه است عواملى از يكى هم اين

 است تركستان به روى مى تو كه ره كاين     اعرابى اى كعبه به نرسى ترسم

 شما بود؟ انقالبى چه اين.  كرديم ايجاد بشر فكر در انقالبى گفتيد و خشكانديد را او ، هاست عظمت عاشق و ها ارزش واله كه بشر اين

. ساختيد روانه گرايى پوچ و نيهيليستى ته و سر بى بيابان به را بشر

 فقط و داشته نظر مد را حوادث سپس كند، مطالعه را) السالم عليه( على بن حسين داستان كه آيد برمى انسان از طور چه ببينيد شما

. كند بيان را حادثه فيزيك فقط و شد طور آن قضيه آن شد، طور اين جا آن ، بلى: بگويد
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 ؟ نيستى متوجه چرا كنند؟ مى نگاه اى چهره چه با تو به حوادث ؟ ندارى مغز و دل و روح!  مورخ تواى مگر

 ساده عقول با قدر چه ببينيد تا كنم مى بيان را آن نمونه يك. نخوريد را جمالت و كلمات جذابيت فريب ، كنم مى عرض ديگر بار لذا،

. شود مى بازى لوحان

: گويد مى ، است جذاب او جمله قدر چه ببينيد و كنيد دقت ايد، شنيده را او نام قطعا و است معروف خيلى كه بزرگان از يكى

 مخالف اگرچه ، كنم فدا را خودم بگوييد، آزادانه را خود سخن شما كه اين براى حاضرم كه است باارزش قدر آن آزادى ، من براى((

!))  باشم بوده شما سخن

 من: ((گويد مى.  طرف يك هم ولتر عقل و طرف يك فرانسه اهل كه گويند مى ها بعضى. ندهد فريب را شما جمالتى چنين و ها نام

 مخالف شما سخن با خودم اگرچه ، باشم شما آزادى اين قربانى من.  كنم فدا را خودم جان من بزنيد، آزادانه را خود سخن شما حاضرم

)).  باشم

 من بگو، آزادانه را خود سخن(( گوييد مى كه شما.  است غلط صد در صد نخير، ؟ است درست گفته اين آيا!  است سخنى عجب!  به به

 ؟ شوى مى قربانى باز آيا بود، جبر اثبات براى مطلبى اگر طور؟ چه بود آزادى ضد سخنى اگر ،)) كنم مى قربانى را خودم

 افتاده خودكشى فكر به شود مى معلوم.  كن قربانى را خودت شما و بگويم آزادانه را سخنى خواهم مى من! ولتر جناب ، خوب بسيار

 و تفكر بر خودت! خدايا.  زيباست بنابراين ، است گفته را جمله اين ولتر چون گويند مى. شود نمى سرشان كتاب و حساب.  است بوده

. نشوند تلف گونه اين تا بيفزا، ما جوانان تعقل

 ؟ شوم زيبا جمله اين قربانى من آيا. كنيد فكر كمى ، مطلبى هر شنيدن از بعد. شويد ناراحت شما كه گويند نمى طورى را مطلب ها آن

 انسان شما!  جامعه جناب: (( كنم توهين چنين تا دهد مى اجازه من به هم جامعه و بگويم آزادانه را سخنى خواهم مى من ، خوب بسيار

 دهيد؟ مى رضايت شما آيا)). هستيد حيوان شما!  جامعه افراد اى. نيستيد

 ، نيست هم فداكارى به نيازى ؟ كنم توهين آزادانه دارد، و است داشته انسان ها ميليون كه اى جامعه به دهيد مى اجازه من به شما آيا

 كه اين يا.  است محض خياالت شنويد، مى كه تاريخى آزادى و روانى آزادى ، سياسى آزادى اين:  بگويم كه اين يا. بدهيد اجازه فقط

 اضافه من را مينيسمى دتر كلمه البته! ( كنيم مى حركت)  جبرى( مينيسمى دتر هاى حركت با ما هميشه و ندارد وجود آزادى:  بگويم

.)  كردم

 آن مختلف ابعاد و سطوح در كه ، انسانى واالى هاى ارزش و اصول واقعى طعم دريافت از برخوردارى: بود اين سوم شرط ، خالصه

. دارد وجود حادثه
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 طور چه نشود؟ تحريك است ممكن طور چه شود، مى روياروى حسين داستان با مورخ وقتى. نيستند انسان مورخان مگر:  گفت خواهيد

 هم را مطلب اين دهيد اجازه. بگيرد ناديده انگيز، شگفت قضاياى و واحدها اين با را تاريخى بزرگ حادثه چنين هاى ارزش است ممكن

. باشد جمع حواستان شد، تكرار بعدا اگر كه بگويم

: گويد مى فريشلر كورت آقاى آلمانى محقق

) 395.))( است بوده فاجعه يك ، شدن كشته هر مانند حسين شدن كشته((

.  است جنايت و فاجعه ، انسان يك شدن كشته كه بنويس هم را اين ، نويسى تاريخ كه حال ، خوب بسيار. كنيد دقت مذكور عبارت به

 را ديگر انسان كه انسانى! درآورد پاى از را او}  قوى{ و ، قوى يك و بود ضعيف يك بقا، در تنازع قانون جهت از كه نگو طور اين

 اين كه نگوييد لطفا}  غرب دانان حقوق{ شما.  است) ولدالزنا( نامشروع شود، مى متولد زنا از كه اى بچه يا.  است جنايت نامش ، كشت

 و نامشروع فرزند عبارت موارد، بعضى در نيز فرانسه حقوق فرموديد؟ توجه آيا. آورد مى پايين را قضيه اين زيرا ، است طبيعى فرزند

)  نامشروع فرزند( اين ، خوب بسيار دانيد؟ مى را طبيعى معناى آيا ؟ طبيعى گوييد مى چرا كه گرفتيم اشكال ما و كند مى ذكر را طبيعى

 كه ؟ فاجعه گوييد مى چرا گذاريد؟ مى جنايت را آن نام چرا ولى ، است طبيعى خيلى هم آن بكشد را ضعيف ، قوى اگر و است طبيعى

. گوييد مى هم درست البته

 ها نام ميان معنا قحطى     ها دام زيرش و است هموار راه

) 396( ماست عمر آب ريگ شيرين لفظ     هاست دام چون ها نام و لفظها

 نمى ، است ديده خسارت همه اين كه اين با هنوز. برآيد اصالح درصدد خواهد نمى بشر هم هنوز! اند كرده چه بشر به الفاظ اين واقعا

. كند دقت خواهد

: گويد مى فريشلر كورت

 آن ، طرف بى مورخ يك ، قرن چهارده از بعد و ، استثنايى اى فاجعه اما بود، فاجعه يك ، شدن كشته هر مانند حسين شدن كشته((

.)) رسد نمى چشم به و است پنهان آن پشت در ديگر هاى جنگ فاجعه كه بيند، مى مرتفع و طوالنى كوه يك شكل به را فاجعه

 معلوم و است آلمانى بلكه ، نيست هم مسلمان.  است سنى نه و شيعه نه ،}مذكور عبارات{ نويسنده.  است بسيار عظمتى داراى قضيه اين

 دنيا، كشتارهاى حوادث ساير كه است طوالنى بسيار سلسله و مرتفع بسيار كوه ، حسين داستان: ((گويد مى. باشد مذهبى اصال نيست هم

. شود نمى ديده اصال آن سر پشت در

)). نهاد آن سر بر نيز را خود جان بلكه ، نگرفت صورت جان حفظ براى فقط كه بود اين كرد، بزرگ را فاجعه اين كه علتى ترين بزرگ

 چه حسين بگويند او از بعد كه گذارد باقى تاريخ در را خود نام ، فداكارى اين با نداشت عالقه حسين حتى. نبود آن در هم مادى منظور

 به بگويد، اگر بشر. كرد نمى فرقى او براى نگويد، يا بگويد بشر. بود برگرفته) خدا( او از را امضا.  خواست نمى امضا بشر و شما از. كرد
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 دفاع من هاى ارزش از كه باد تو بر خداوندى سالم و درود!  حسين اى كه دارد نگه را حسين نام ، عنوان اين به اگر.  اوست خود خير

.  است خودش سود به و بشر خود فهم اين ، شدى شهيد راه اين در و كردى

 بنگر يغماگرى  معرض در مصطفى حريم     بنگر گسترى كين ، بين بيداد كربال در بيا

 بنگر مشترى كن نگه بايع ببين كاال بيا     يزدان مشترى كاال، اش هستى ، حسين فروشنده

))  الهوتى((

. ها آن امضاى محتاج نه ، دانست مى آدميان هاى جان به خدمت مديون را خود او ندانند، يا بدانند مردم

 را اى تشنه شخص ، سوزان بيابان يك در كسى اگر. كرد چه}  حسين{ كه بگويند او از بعد كه نداشت آنان امضاى به احتياجى هيچ او

 اين از باالتر شكرى چه. باشد داشته تشكر توقع و كند نگاه تواند نمى خود سر پشت به ديگر كند، سيراب است رسيده لب به جانش كه

 خبر همه به نيست الزم و باش مشغول خود كار به ، دادى نجات را جان يك اگر ؟! است داده انجام بود، خداوند اصلى منظور چه آن كه

 به كه شود مى اين صرف ما جوانان نبوغ از زيادى مقدار ها، حوزوى ما، دانشگاهيان ما، عزيز جوانان.  هستم انسانى چنين من كه بدهى

 فقط كه نبوغى آن حيف! دهيد انجام را خود كار و برويد. فهمند مى خودشان داريد، كار چه مردم با شما. دارند نبوغ:  كه كنند اثبات مردم

.  كيستم من بدانيد!  مردم اى كه شود صرف اين براى

 مى كنيد، دقت را آلمانى نويسنده تعبير. دهيد انجام را خود كار كنيد، خدمت جامعه به خواهيد مى شما واقعا اگر!  بدانيم خواهيم نمى

: گويد

.)) گذاشتند باقى و كردند حفظ را او نام ديگران. بگذارد باقى را خود نام ، فداكارى اين با كه نداشت هم عالقه حتى حسين((

 فكر اين در اصال ، سوزان بيابان آن در و سوزان روز آن در.  است مانده باقى هنوز}  حسين نام{ كنيد، مى مالحظه}  كه گونه همان{

 چه و!  حسين يا: اند گفته و نشسته انسان ميلياردها تاكنون ساعت آن از كنيد، حساب اگر ولى ببرند، را نامش چگونه او از بعد كه نبود

 بگويد كه باشد، ساخته))  حسين يا(( يك را وارسته انسان يك ساله شصت سرنوشت كه رسد نمى هم نظر به حتى. اند شده ساخته قدر

 و  نامحسوس طور به) السالم عليه( حسين امام ولى. كند نمى را كار اين عامى آدم.  شدم متاءثر))  حسين يا(( يك از من!  مردم اى

 ، ديالمه ، بويه آل ، فاطميين ؛ چون هم اسالمى هاى سلسله البته.  است داشته دست خود از بعد هاى انسان همه ساختن در ، ناملموس

 جمعيت موقع آن( خود موقع در را هند نفرى ميليون پانصد كشور ، گاندى خود، جاى به بردند، پيش را اسالم مساءله حسين نام به كه

: داد تكان جمله اين با ،)بود نفر ميليون پانصد هند

).)) 397( رويم مى را حسين راه همان و گوييم نمى گويد، مى شيعيان سوم امام كه اى مساءله همان جز چيزى ما((

 مثال كه اى جامعه در نه ؟ است شده بردارى بهره كجا در كربال حادثه از كه كنيد مى دقت آيا. اند نوشته هند تاريخ تمام در را جمله اين

 را گاندى ، على بن حسين آيا.  گوييم نمى ديگرى چيز و داريم را راه همين ما گويد مى. هندو جامعه يك در بلكه باشد، اسالمى رسما
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 ، فداكارى اين خريدار و جان اين خريدار دانست مى چون ، داشت نظر در را} خدا{ فقط او ؟ داشت نظر در را كسى چه ؟ داشت نظر در

 كه شغلى هر داراى و ماءمور و كارمند اگر. دارند سروكار انسان با كه هايى آن مخصوصا ، بيفزاييم خود اخالص بر!  عزيزان اى.  اوست

. كنند تشويق ديگر جمالت و گفتن آفرين آفرين با را شما فقط كه هاست اين از باالتر شما مزد داريد، سروكار انسان با كجا هر هستيد،

.  داشت خواهد نگه شكوفا و خندان و شاد را شما درون دائما اخالص.  است بزرگى سرمايه خيلى اخالص

 باقى و كردند حفظ را او نام ديگران. بگذارد باقى را خود نام ، فداكارى اين با كه نداشت هم عالقه حتى حسين: ((گويد مى} فريشلر{

. بيند مى خدا نبيند، هم اگر. بينند مى هم جامعه و}  مردم{ و بدهيد انجام را خود كار شما}  يعنى{.  است خوبى بسيار تعبير)). گذاشتند

. دهد مى ما به) السالم عليه( حسين كه است بزرگى بسيار درس اين

 و چنين على بن حسين قضيه: گويند مى كه هستند اى عده شوند؟ نمى نزديك}  حادثه{ به خيلى}  محققين و مورخان{ چرا ، حال

.  رفت بعد و ماند يزيد هم سال دو يا يك او، از بعد و شد چنين ، هجرى 61 سال در يا.  بگيريم را كار دنباله كه رفتيم و...  است چنان

 بروند يمن تمدن كشف براى مهندسينى كه نيست يمن معرب سد تاريخ ،} قضيه{ اين زيرا كنند؟ نمى تحقيق و كار موضوع اين روى چرا

 يمن ، يمن كه اين با. خواهد مى ترميم سد آن االن مثال و اند، بوده مهندسينى عجب واقعا و است شده ساخته بزرگى سد جا آن: بگويند و

:  است اين حسين حادثه پيام ، نيست اين قضيه.  است بوده عدنانى يا و قحطانى ، بوده جنوبى يمن يا و شمالى

! بگير باال را خود سر}  زندگانى در ، انسان اى{

 هيهات:  عبارت به كند، تحقيق خواست حقيقتا و شد وارد حسين داستان در كسى اگر اما ، شناختم را معرب سد تاريخ من ، خوب بسيار

.  كنم نمى قبول را ذلت.  بنامم حيات ، شرافت آن بدون را حيات نبايد كه هستم شرافتى داراى انسان آن من يعنى. رسيد خواهد مناالذله

 ، آب به او دسترسى از باشد، من قاتل چه اگر دارد، حيات حق چون ، است شدن تلف حال در تشنگى از كسى بينم مى كه وقتى من مثال

 مختصر با خواهند مى كه هستند هم عده يك. دارد)) بايد(( آن در چون روند، نمى پيش زياد داستان اين درون.  كنم نمى جلوگيرى

 وارد قضيه به اگر كه است اين عمده. بگذارند وقت خواهند نمى ، نيست عميق آنان اطالعات چون و كنند هم سر را داستانى ، اطالعاتى

 كند؟ دفاع حق از جدى قدر اين بايد انسان يك آيا.  گرفت خواهد فرا را آنان درون ها))بايد(( موج و تكليف موج شوند،

 هستى دارا تو كه نيست))  من(( اين.  كن تجديدنظر گويد مى و داده قرار روياروى خود با را انسان ،} حادثه اين{ ؟ ام كاره چه من پس

 من آيا گويد، مى خودش با آدم: گويد مى عرفا از يكى كند؟ تجديدنظر چيزى چه در زندگى سال شصت از پس ، حال.  كن تجديدنظر ،

 است تازه بگيرى آب از وقت هر را ماهى كه نشنيدى مگر} :گويد مى پاسخ در و{ ؟ كنم تجديدنظر خودم در زندگى سال شصت از بعد

 با شما، زندگى دوم و شصت سال. بكند جبران را گذشته سال شصت شما، عمر يكم و شصت سال بلكه بفرماييد، تجديدنظر شما ، بلى ؟

 خواهم ادامه درست را راه ، اين از بعد و كردم توبه من! خدا اى يعنى. شود مى اصالح))  اليه اتوب و ربى استغفراهللا(( ؛ دقيق استغفار يك

 عقايد داراى اى عده. كرد اقدام توان مى هم سالگى هشتاد و سالگى شصت سن در ، بلى ؟ سالگى شصت در آيا گويد مى شخصى. داد

 قبول قابل آنان براى كنند، بررسى دقيقا را حسين قضيه اين تمام اگر و ، است شده تلقين آنان به مادران و پدران از كه هستند مختلفى

: گويد مى ؟))رود؟ در به جان با شده اندرون شير با(( كنند؟ كار چه صورت اين در. بردارند دست خود ايدئولوژى از بايد و شد خواهد
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 خواهند او به ، است اين جريان بگويند بخواهند اگر...))  كه اين جهت به...  كه اين براى اگر البته. بود اى حادثه يك انصافا البته ، بله((

 عللى از يكى هم اين. شود چراها و چون آن تسليم خواهد نمى شخص اين و زد خواهد هم به را او وضع چراها و چون و چرا؟ گفت

. شوند نزديك) السالم عليه( حسين حادثه به زياد خواهند نمى ، آن خاطر به كه است

. فرمايد تقويت ما درون در را ها واقعيت به عشق كه بخواهيم توفيق خدا از

. بفرما آماده حسين حماسه و حسين از برخوردارى براى را ما ،)السالم عليه( حسين تو محبوب به دهيم مى قسم را تو! خدايا

 )) آمين((

 

 حسينى تعهد

 نوع دو اين بين فرق ، ساده مثال يك با بخواهيم اگر.  داريم تاريخ به نگرش نوع دو ما كه بود اين شد، مطرح قبال كه اى مساءله نتيجه

 مى جنگ هم با ها آن. بيند مى نزاع و جنگ حال در را نفر دو و كند مى عبور خيابان از نفر يك كه كنيد فرض:  كنيم بيان را نگرش

 يك. شود مى تمام هم ديگر دقيقه دو تا دعوا اين و اند كرده برخورد هم با نفر دو گويد مى مثال.  است جدى خيلى هم جنگشان و كنند

 مى و دارند اطالع درد از كه اين با انسان دو ، علت چه به كه برد مى حادثه اين هاى ريشه به پى و حادثه همين به كند مى نگاه ديگر نفر

 ، عقل و منطق و شده فراموش دردها اين كه چيست ها انگيزه جا، اين در زنند؟ مى سيلى و مشت همديگر به باز ، چه يعنى درد دانند

 آن. باشد داشته هم داورى و دادگرى حالت يك مثال كه باشد اين او كار اگر مخصوصا ؟ است داده چوب و مشت به را  خودش جاى

 كه است اى حادثه ، حادثه ولى.  چيست قضيه بفهمد تا باشد داشته پى در مطالعه سال يك ، دقيق انسان يك براى است ممكن حادثه

:  كنم مى بيان ديگرى مثال ، قضيه شدن روشن بيشتر براى} .باشد اهميت بى ديگر شخصى براى ، آن مطالعه و تحليل شايد{

 دارد، مى بر را آن.  است شستن حال در صابون و آب با و گذاشته طشت داخل را خود عزيز همسر پيراهن كه بگيريد نظر در را بانويى

 با كف هزار هزاران. آيد مى وجود به بانو اين فعاليت در زيادى هاى كف} ضمنا{. ريزد مى آب آن روى چالند، مى دهد، مى فشار

 حباب ها ميليون گفت بتوان شايد.  طرف آن از مقدارى و طرف اين از مقدار يك ريزد، مى بيرون طشت لبه از متنوع و گوناگون اشكال

 از يكى محيط و مساحت كه دارد امكان آيا: بگوييد مهندس يك به يا و دان رياضى يك به اگر.  است جريان در بزرگ و كوچك ، كف

 هاى زمان در حباب چند بر وارده فشارهاى لحاظ از يا كنيد؟ معين ما براى سكون حال در هم و حركت حال در هم را، ها حباب اين

 زيرا كنيد، صبر بگويد هم مهندس جناب است ممكن... و دهيد انجام ما براى را محاسباتى آنان حركت و وضعيت چگونگى و  مشخص

 گوييد مى يا.  كنم محاسبه را ها حباب اين مساحت و محيط تا پردازم مى مساءله اين به ، آتى روزهاى شاءاهللا ان ، دارم كار هفته اين

 گاهى. روند مى طرف آن و طرف اين گاهى ها گيرى موضع در كه ، كنيم حساب خواهيم مى هم با را ها آن از عدد دو!  مهندس جناب

 تعطيالت ماه سه ما. برسد تعطيالت تا كنيد صبر گويد مى هم مهندس... شود مى تر كوچك حباب اين كمى آورد، مى فشار حباب آن

 در ، مختلف اشكال و حاالت در را ها حباب اين از عدد هفت باشد بنا اگر ، حال.  گويم مى شما به و كنم مى حساب شاءاهللا ان ، داريم
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 آن. بفرماييد محاسبه ما براى را ها اين ، دقيقه دو در ، نيم و دقيقه يك در دارند، ها اين كه وضعى اين با: بگوييد و بگذاريد مهندس مقابل

 گويد مى نباشد، عاقل هم اگر.  مساءله اين حل تا كند مى اقدام خودكشى به زودتر باشد، عاقل مهندس اگر كه است نوشته نفر يك وقت

 اين به تعدادى چه كه ، نيست مطرح ها حباب شمار بى تعداد ديگر نظر، مورد بانوى براى طور؟ چه خانم اين براى اما.  كنم مى حل من

 اين ؟ نه يا دارد معنا}  محاسبات آن{ هم بانو اين براى آيا ريزند، مى بيرون طشت از زياد بسيار تعدادى يا روند، مى طرف آن و طرف

:   گوييم مى كه

 شود مى هم كنى بالش تواش گر     بود فن آن كتاب از مقصود گرچه

 را آن توانيد مى شما ولى باشد، شده نوشته كتاب آن در بشريت اصالح برنامه تمام است ممكن كه محتوايى آن ؟ چيست كتاب از مقصود

!  عزيزان اى ؟ بودم بالش براى مگر من كرديد،  بالش مرا چرا كه كند نمى شكايتى هم او. بگذاريد آن روى را خود سر و كنيد بالش

.  است چنين دنيا حوادث

 رد سادگى به ، عظمت اين به داستان كنار از ، اشخاص بعضى.  ببينيم را}  حسين{ حادثه اين خواهيم مى عينكى چه با ما ، حال اين با

 طور اين قضيه: گويد مى. ندارد هم زحمت انديشند، نمى كه جهت بدين!  اشخاص آن حال به خوشا:  گفت مى دوستان از يكى. شوند مى

 شما. كرد مى طرف آن و طرف اين را حباب هزاران ، دقيقه سه دو در لباس شوينده آن كه طور همان. شد تمام هم بعد و شد اين و بود

 آن از: مثال كه شود مى ادعاهايى ، مختلف هاى فرهنگ در و انسانى علوم ، فلسفه در كه بينيد مى بزرگى هاى كتاب در اوقات بعضى

 دارد كتاب جلد ده به احتياج ، مطلب اين خود ؟ چيست اختيار اصال... و كرد را اقدام اين اختيارش آن با ، داشت اختيار ايشان كه جهت

 مى انسان ، حال هر به ولى.  است نياز مورد المعارف دايره يك ، چيست)) اختيار(( كه اين فهم براى ؟ چه يعنى)) اختيار(( شود معلوم تا

. كند بالش را حوادث تواند

 ترين حساس در كنند، تر ناراحت خيلى را او كه اين براى على بن حسين دشمنان عاشورا، روز در: گويد مى مورخ يك و نگارنده يك

: فرمود اى جمله ، بشرى تاريخ شهيدان افتخار اين مرد، اين. كردند حمله او هاى خيمه به ، ساعات

 دنياكم فى اءحرارا فكونوا المعاد تخافون ال كنتم و دين لكم يكن لم ان

.)) باشيد دنيا در آزادمردانى} اقال{ ترسيد، نمى معاد از و نيست دينى شما براى اگر((

 پايين عظمت اين به جهان حكمت و هدف مقابل در را سرتان ايد، داده فريب را خودتان ايد، نپذيرفته را معاد نداريد، دين اگر شما

 نمى گوييد مى و ايد گذاشته گوشتان دو به انگشت ، بينيم نمى گوييد مى و ايد گذاشته چشم روى دست ، بينيم نمى ما ايد گفته و انداخته

 تاريخ يك كنيد؟ مى كار چه شما دارد، قانون دنيوى زندگى دارد، قانون خود براى دنيا. باشيد مرد آزاد خودتان دنياى براى الاقل ، شنويم

 حر جمع)) احرار. ((باشيد آزادمرد خودتان دنياى براى اقال نداريد، دين اگر كه گفت را جمله اين حسين: گويد مى چنين}  سطحى{ نگر

 صورتى در. كند مى بيان را قضيه آخر تا بعد و شود مى چنين اين كنيد، ترجمه فارسى به هم اگر. آزاد يعنى حر ، عربى زبان به و است

 و است خبر چه بفهمد و كند تحليل را تاريخ اين واقعا خواهد مى كه كسى براى اگر. دارد وجود عبارت اين در سخن ترين حساس كه

 يك با: گويند مى ها آن. شود مى طرف بر هستند، الئيك و كنند نمى فكر دينى كه اشخاصى ناحيه از كه بزرگ اشكال آن ، چيست
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 زندگى توانيم مى ، نكنيم پايمال را همديگر حقوق و نكنيم ظلم و تعدى يكديگر به اگر. كرد زندگى دنيا اين در توان مى انسانى مكتب

 ها بعضى براى و شده مطرح ادعا اين كه است زيادى مدت دانيد، مى كه طور همان! ؟ داريم دين و مذهب به احتياجى چه ديگر ، كنيم

.  است بوده كننده قانع ، دنيوى زندگى اين در هم

 جا اين در خواهيد نمى شما ، حال.  است شده گفته هجرى 61 سال در كه رسيم مى على بن حسين جمله اين به حال ، خوب بسيار

 ؟ كيستم من -1: بدهيد جواب هاست ال سؤ مادرِ كه االتى سؤ به خواهيد نمى شما ايد؟ زنده چرا پس باشيد، داشته تفسير قابل زندگى

 اين به پاسخى خواهيد نمى اگر ؟ بودم آمده چه براى -6 ؟ روم مى كجا به -5 ؟ كيستم با -4 ؟ هستم كجا در -3 ؟ ام آمده كجا از -2

. كنيد رعايت را قانون داريد، كردن زندگى قصد اگر. باشيد عادى زندگى در الاقل بدهيد، االت سؤ

 اين در تواند مى ببيند، بشرى جوامع وضع از هوشيار و آگاه خردمند، ، عاقل ، حكيم مورخ يك را...)  دين لكم يكن لم ان( جمله اين اگر

 قول به. كنند زندگى منظم خيلى توانند مى هم موريانه و عسل زنبور. كند زندگى منظم خيلى تواند مى آدم اوالد. باشد داشته تحقيقات جا

}  است گفته 19 قرن در{ كه  -شناس روان و حساس خيلى ولى ، فيلسوف بگويم خواهم نمى البته  -حساس خيلى نويسندگان از يكى

 را خود مشكالت تمام علم وسيله به بشر، كه رسيد خواهد فرا روزى گوييد مى و كنيد مى اضافه حرفتان به حتى شما ، بلى: ((گويد مى

. شد خواهد حمل ما مشكالت تمام ، بزنيم هم به چشم فقط كه است كافى. كرد خواهد حل

.  است تمام كار و است كرده حل را چيز همه علم. آيد مى در پرواز به آن از سعادت هماى و شود مى ساخته بلورين قصر يك روز آن

 فكرى گاهى من ولى.  كردم مى فكر گونه اين هم من!  احسنت ، احسنت: گويد مى ايشان بعد). 398))(ندارد ناراحتى و غصه بشر ديگر

. رسد مى ذهنم به

 آن در نفر يك روز آن در است ممكن). باشد ذهن به نزديك كه كردم عرض كلمات اين با من ولى ، اوست سخن مضمون اين البته(

 آورده پيش شما كه رياضى وضع اين بدهيد؟ جواب توانيد مى آيا ، دارم ال سؤ يك من آقايان: بگويد و برخيزد علم سيستماتيك بهشت

 ، آمدم دنيا اين به وقتى من.  آمدم دنيا اين به))  خواهم مى(( يك با من ؟ كجاست من))  خواهم مى(( پس ، شماست))  خواهم مى(( ايد،

 گونه اين مرا،))  خواهم مى(( دليل چه به شما. بود من))  خواهم مى(( آن روى ، من هويت و گاه تكيه كه داشتم شخصى خواسته يك

 خواهد آور تعجب خيلى روز آن در مرد اين ال سؤ ، كنم مى گمان من بوديد؟ من قيم شما آيا داشتيد؟ من بر واليتى چه كرديد؟ تعيين

 ترسم مى ولى ؟ كجاست من شخص))  خواهم مى(( پس: بگويد شود بلند كسى ، رياضى علمى بهشت آن مقابل در روز آن در يا. بود

 آن از هم ديگر نفر دو.  كردم مى را فكر همين من گويد، مى راست ايشان بگويد و شود بلند طرف آن از هم ديگر يكى و نباشد او تنها

 مرا حقى چه به شما ؟ كجاست من شخصى))  خواهم مى(( آن.  كرديم مى را فكر همين هم ما ، خداى رضاى محض گويند مى طرف

 و قانونى بسيار زندگى ، زندگى كه اين ولو هستند، هشياران.  گوييم مى ما كه را چه آن بخواه كه انداختيد؟ رياضى كانال اين داخل

 درون از))  دين لكم يكن لم ان: ((منتها. كند مى اعتقاد استقاللى خود، هويت براى و است انسان ، انسان و منم ، من باالخره. باشد رياضى

 و كند، مى توجيه درون از را))  خواهم مى(( آن. باشد گونه اين تو جان اعماق و خدا خواسته روى بايد تو،))  خواهم مى(( كه گويد مى

 ، كن پرداخت ، كرده كار كه را شخصى مزد.  نكن تعدى و نيا جلو گويد مى و كند مى قيچى بيرون از باشد، رياضى)  سيستم( نظام اگر

 بايد من گويد مى كه سازد مى طورى را انسان ، درون از ديگر نوعى و است))  خواهم مى(( اشباع نوع يك اين.  است كار در شالق واال
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 كه طور همان.  است اين))  خواهم مى(( اشباع نوع دو بين فرق ؟ چيست شالق.  بورزم عدالت بايد هستم من اگر من.  بورزم عدالت

. دارد متعدد هاى درس به نياز ، جمله اين توضيح كنيد، مى مالحظه

. بود ما بحث همين موضوع به مربوط هم االت سؤ از يكى ، داشتم سخنرانى كه ها كنفرانس از يكى در

.  است پزشكى دانشكده اساتيد از يكى ايشان كه گفتند من به بعدا. بود مطلعى خيلى شخصى ، كننده ال سؤ كه داد مى نشان ال سؤ

 تعدادى در گرايى قانون اما ، است قبول مورد ، خورده شكست خودخواهى تعديل درباره بشر كه اين: ((بود چنين ايشان ال سؤ مضمون

 كنتم و دين لكم يكن لم ان:  گفتم را جمله اين ، پاسخ در)) ؟ چيست شما نظر ، است كرده پذيرش قابل و منظم را زندگى كشورها، اين از

 آن براى بخواهد زندگى اين اگر امر، نهايت ؟ است شوخى مگر. خواهد مى قانون دنيا زندگى.  دنياكم فى اءحرارا فكونوا المعاد تخافون ال

 مطالبى ، نسبى طور به.  نيست جواب داراى ال سؤ شش آن ، دينى گرايش بدون. خواهد مى دينى گرايش كند، پيدا جواب ال سؤ شش

 چگونه ها انسان با من ارتباط. ها انسان با ؟ كيستم با ، هستى جهان در: گويند مى ؟ هستم كجا در: پرسد مى انسان. گويند مى انسان به

. بكنيد بايد محبت چرا؟. باشد انسانى باشد؟

 دفع را ضرر آن شما رسيد، كسى به ضررى اگر و نزنيد ضرر.  است سوداگرى اول اين ، تازه.  كنم محبت تا كنيد، محبت من به: گويد مى

 ، انسانيت راه هاى قربانى و شهدا حكما، انبيا، همه اين واقعا آيا.  كنم دفع را ديگران ضرر هم من تا كنيد دفع مرا ضرر: گويد مى. كنيد

! بورز محبت هم تو ، كنم مى محبت تو به ؟ كنيم تجارت كه آمدند اين براى

 ان: كنيد دقت جمله اين به.  بياوريم پايين قدر اين را انسان كه نداريم پيمانى هيچ ما.  كنيم كوچك قدر اين را انسان كه نداريم تعدى ما

.  دنياكم فى اءحرارا فكونوا المعاد تخافون ال كنتم و دين لكم يكن لم

 از نتوانستند خود ابديت براى و اند كرده زندگى نظم با فقط ها قرن ، گذشته در دنيا اين در ، جوامعى. دارد اصل و قانون و نظم ، زندگى

 هم زندگى آن اصال كه بگوييم است ممكن ، باشيم دقيق اگر منتها،. اند داده انجام را خود طبيعى زندگى ولى بردارند، اى ذخيره جا اين

.  نيست... و احتجاج و استدالل قابل و بوده روبنايى

 پذير امكان امرى چنين گويد مى على بن حسين. اند گرفته را كشى حق و جدال و جنگ جلوى و داده ادامه را خود زندگى ، حال هر به

 براى ؟ هستى وضعى چه در حاال ، است سال دو و هشتاد عالى جناب سن امروز. ندارد را خود االت سؤ جواب} انسان{ منتها،.  است

 ، است مواجه ناتوانى با ،))شد چه سال نود ، سال هشتاد(( كه ها، ال سؤ مادر اين مقابل در بشر واقعا. ندارد جواب ،)) هستى چه(( ال سؤ

 ولى ندارد، را ال سؤ اين پاسخ}  توانايى{ ، زندگى نوع اين!  نبودم فكر اين در اصال من ببخشيد، گويد مى ؟ خواهى مى چه حاال

.  است ننموده ناگوارى احساس و نخورده دل خون هزار روز هر اگرچه ، است كرده سپرى را اش زندگى

 حسين دشمنان{ كه است افراط نوعى اين. كرد افراط نبايد يكديگر به تجاوز در كه ايد داده اجتماعى تعهد يك ، زندگى اصول در شما

 با ترسانيد؟ مى را ها آن چرا داريد؟ كار چه من بچه و زن با شما ، جنگم مى شما با من اگر}  گفت حسين{. }شدند دچار روز آن در

 ، سياسى فلسفه يك زيربناى} ... يكن لم ان{ جمله اين.  اوست عمر آخر لحظات زيرا ، است آورده بر فرياد و شده بلند جان نيمه
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 را داستان اين عادى خيلى كسى مثال اگر كه فرماييد مى شما.  است انسانى عالى فلسفه يك زيربناى و اخالقى فلسفه يك زيربناى

 بفهمد؟ را مساءله اين عظمت تواند مى آيا برود، و بخواند

 دارد امكان آيا گوييد مى سپس و كنيد محروم دين عظماى نعمت اين از را خودتان خواهيد مى و ايد ساخته محروم دين از را خود شما

 روى كند، تعديل را اش خودخواهى اگر كه داند مى بشر. دارد امكان ، بلى كند؟ محروم را خودش و بداند را چيزى ضرورت قطعا آدم كه

 من بينى نمى آيا.  هستم هم من زيرا ، كن تعديل را ات خودخواهى شما ؟ است شده موفق قدر چه كار اين در اما. شود مى بهشت زمين

 احساس ضربه از هم من آيد، مى دردت اى ضربه از اگر.  است آور لذت هم من براى ، است آور لذت تو براى چيزى اگر ؟ هستم هم

 كنم نمى گمان من ندارد، قدرت كار اين انجام بر بگوييم اگر شد؟ مى چه كرد، مى تعديل را خود خودخواهى بشر اگر واقعا.  كنم مى درد

 تواند؟ نمى چرا} بشر راستى به{)). كند تعديل را اش خودخواهى تواند نمى آدم اوالد(( كه كند، تجويز عقل را افترايى چنين

 و داشت برنمى دست آن از ، است خردمندانه حيات يك ضرورت دين كه دانست مى بشر اگر كه نكند خطور ذهن به مطلب اين مقصود؛

 هم آن. كند نمى آن تعديل به اقدام و است خردمندانه حيات يك ضرورت ، خودخواهى تعديل داند مى كه گونه همان. شد مى دار دين

 شعله در بشر كه اين  -كردم عرض كه طور همان  -منتها.  كم خيلى موارد مگر ، است بوده تاريخ آغاز از بلكه ، نيست امروزها به متعلق

 فى احرارا(( يعنى.  است كرده را خود زندگى مراعات و اجتماع مراعات كه است اين براى ، است نسوخته فيزيكى نظر از خودخواهى

 توان نمى. داد دست از شود نمى زودى اين به را آن.  است حاد خيلى زندگى اين ديناميسم ، باالخره.  است كرده مراعات را))  دنياكم

 را لحظه يك آن كه است مايل انسان بماند، زندگى از لحظه يك اگر كه بينيد مى شما.  است مهم خيلى زندگى مساءله. زد انتحار به دست

.  هست هم درست و بدهد ادامه هم

 زندگى اين از و بدهد ادامه ها كهكشان اين زير در اش زندگى به هم ديگر لحظه يك بتواند انسان كه ، است همين نيز الهى قانون

. شود برخوردار

 را گدا كند قارون هستى كيمياى كاين     مستى و كوش عيش در تنگدستى هنگام

 زندگى اين به متعلق حر. شود مى رياحى يزيد حربن و كند مى پرواز صفر باالى نهايت بى به صفر زير نهايت بى از ، لحظه يك در آدم

 مى چه ، بست مى بر رخت دنيا از شود، او نصيب جاودانى سعادت اين كه اين از پيش و رسيد مى محرم دهم روز از پيش حر، اگر. بود

. كرد نمى ياد آزاد يك عنوان به طور اين او از تاريخ ديگر و بود گريبانگيرش ابدى شقاوت كرد؟

 را جمله اين شود، استخدام خير راه در بايد آزادى: بگوييد اگر داريد حق كنيد، جمع كلمه يك در را دنيا هاى ارزش تمام بخواهيد اگر

:  گفت آمد، او سر باالى وقتى ، گفت حر به حسين را اين نترسيد، و بگوييد

) 399( اآلخره و الدنيا فى حرا امك سمتك كما حر اءنت

.))  اى آزاده آخرت و دنيا در ، است ناميده حر را تو مادرت كه طور همان((
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!  دادى نشان عظمت قدر چه حر. باد گوارا تو بر بهشت! حر اى مثال: نفرمود هم ديگرى چيز.  است گذاشته تو بر خوبى نام چه مادرت

 و منال و ملك از تو.  امك سمتك كما حر انت:  گفت كه بود اين داد، حر به كه مدالى و منصب باالترين حسين كه است آزادى كدام آن

.  هستى آزاد زندگى از و جوانى از.  هستى آزاد دنيا مقام

. بشود} نابود{ گفت. شد خواهد نابود او بزرگ دودمان ، كوفه در كه دانست مى حر ، موقع آن در اند؛ نوشته

 كشته كه فرستاد خودش از جلوتر را پسرش لذا،. كرد خواهند چه كه دانست مى} حر{. ندارد هم شوخى و است مطرح ابديت مساءله

 در.  است)) وجود(( لحظه اين. بود حر بن على هم او نام} :اند نوشته كه طور همان{. ندهند قرار انتقام مورد را پسرش او، از بعد تا شود،

. ندهيد دست از را خود لحظات} كنيد سعى{ زندگانى اين

:  نگوييم ؟ چيست و دارد چه زندگى نگوييم و نگوييد

 نيست سوزى دهن آش زندگى     نيست روزى اين از بدتر من بهتر

 ناچيز ولو كارى هر در كسى اگر كه است اين زندگى ؟ نيست سوزى دهن آش كه چيست زندگى از مقصود گوييد؟ مى را زندگى كدام

 تالش كه حال هر در.  هستم) خدا( تو آن از من كه احساس اين با.  است رياحى يزيد حربن او كند، حركت احساس اين با و بگيرد قرار

 و بيست آن در. بپردازند مسائل اين به شناس روان اشخاص}  كه است خوب{.  راجعون انااليه و اناهللا:  آيم مى تو سوى به باالخره ، كنم

 حر و اى نتيجه چه سعد عمربن.  رياحى يزيد حربن جمجمه ديگرى و سعد عمربن جمجمه يكى. شد توفانى جمجمه دو ، ساعت چهار

. كرد مراعات را انسانى آداب ابتدا، همان از حر آيد، كار به موقعى چنين در تا باشيم داشته را اخالق و ادب بياييد ؟ گرفت اى نتيجه چه

 حر)).  كنم عبور من تا كنار برو: ((فرمود حضرت ، گرفت را حضرت جلوى وقتى كه كرد مراعات را))  دين لكم يكن لم ان(( ؛ همان

.  ماءمورم من زيرا ، توانم نمى من:  گفت

 مادر اما ، است معمولى زن يك و عرب يك من مادر ، اهللا رسول يابن: (( گفت حر)). كنار برو بنشيند، ماتمت به مادرت: ((فرمود حضرت

)).  كنيم ادب خالف او براى توانيم نمى وقت هيچ ما.  است زهرا فاطمه تو،

 رب لطف از ماند محروم ادب بى     ادب توفيق جوييم خدا از

 من گفت} حر{. شد شروع شكوفايى ، آن پى در كه بينيد مى وقت يك. دهيد نشان تحمل حوادث مقابل در و نرويد در به ميدان از زود

 نماز هم ما تا ، بخوان نماز لشكريانت با برو: فرمود حضرت رسيد، كه ظهر وقت.  است فاطمه تو مادر.  بگويم چيزى كنم مى غلط

. هستيد پيغمبر پسر شما. كرد خواهيم اقتدا شما به هم ما بخوانيد، شما ، نه گفت} حر{.  بخوانيم

 در آيا ، عدالت اى ، نظم اى ، قانون اى ، اصل اى. كشاند خود دنبال به را حر بود، انسان عالى فطرى اصول عنوان به كه اصولى ، باالخره

 حسين جلوى واقعا ها اين كه ديد هم عاشورا روز.  رفت پيش به اصول به تكيه با حر، ؟ داريم تو از غير اى جلوه خدا براى زمين روى

 روياروى گونه اين خواهند مى شما با ها اين دانستم نمى من اباعبداهللا يا:  گفت و آمد سريع چون.  دانست نمى را اين قبال! ايستادند

  -ظاهر در  -بود آورده وجود به) حر( ايشان كه اى حادثه ؟ است قبول من توبه آيا.  نفهميدم من.  كردم غلط من.  كردم توبه من. شوند
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 و بود مانده باقى او شخصيت كاخ از آجر دو يا يك هنوز اما بود، گرفته را حسين جلوى حر،.  است كرده ويران را شخصيتش كاخ تمام

 و همراهان با پيغمبر پسر حركت از. بود شده ويران او شخصيت واال. برد باال نهايت بى تا و ساخت را خود شخصيت آجر، دو آن با

 شخصيت اين كه بينيد مى شما وقت آن. آورد وجود به را حادثه و كرد جلوگيرى شمار، انگشت و كم هاى كمك آن با و  فرزندانش

 توبه: فرمود حضرت.  نفهميدم و كردم غلط من:  گفت نهايتا. كند كمك انسان سعادت در تواند مى قدر چه و آورد مى دوام قدر چه آدمى

.  است قبول تو

 حيات موقت رهگذر شما كه بگيريد نظر در را معنا اين حداقل يعنى كنيد، مراعات را قوانين و اصول فرمود حضرت كه اين ، حال هر به

 را خود خواهيد مى آيا.  شماست تنفس ، اجتماعى زندگى قانون به التزام اين. خواهد مى كشيدن نفس ، حيات موقت رهگذر. هستيد

 ما به حكمتى چه.  اباعبداهللا يا عليك اهللا صلى ، اباعبداهللا يا عليك اهللا صلوات. شويد مى خفه نكنيد، مراعات را اصول اين اگر كنيد؟ خفه

!  فرمودى عنايت

 تاريخ!  كنيم بردارى بهره و استفاده آن از نتوانيم كه هست سرمايه كدام تو در!  شدى فيضى چه واسطه متعال خداوند طرف از ما براى

. دارد فلسفى و اجتماعى بنيان قضيه اين نداند شايد نويس

 دنياكم فى اءحرارا فكونوا المعاد التخافون كنتم و دين لكم يكن لم ان

.)) باشيد دنيا در آزادمردانى} اقال{ ترسيد، نمى معاد از و نيست دينى شما براى اگر((

 ايد، زنده شما كنيد؟ مى خودكشى چرا پس. ايد زنده فعال نكنيد، تفسير ، خوب بسيار كنيد؟ تفسير را خودتان زندگى خواهيد نمى شما آيا

 موقع آن.  است وظيفه احساس ، آن قانون و زندگى ديدم ، شدم بيدار وقتى و بودم خواب هستيد؟ بند پاى اصول و قانون به چرا پس

 و باشيد داشته حسين حادثه درباره توانيد مى شما كه است نگرشى اين.  است خواب اش بقيه واال ، ام شده بيدار كه كردم احساس

:  ايم شده رد جمله اين از عادى طور به مورخان همه و ما همه بيندوزيد، را تفسير قابل زندگى يك سرمايه

 و طابت حجور و والمؤمنون رسوله و لنا ذلك اهللا ياءبى الذله منا هيهات و الذله و السله اثنتين بين ركزنى قد الدعى بن الدعى ان و اءال

) 400...( طهرت

 ذلت به تسليم ما براى)  است محال( ، هيهات ولى ، است داده قرار خوارى و پستى و شمشير ميان مرا زناكار پسر زناكار آن باشيد، آگاه((

.)) ورزند مى امتناع ما براى آن  پذيرش از ، پاكيزه و پاك هاى دامن و ايمان با هاى انسان و خدا رسول و خدا.  خوارى و

.  نيست انتقال قابل و است داده) خدا( او بلكه ، نيست من آن از كه كرامتى ؛ دهم مى دست از را ام انسانى كرامت ، بپذيرم را ذلت من اگر

 بدهيد تومان ها ميليون يا.  بشوم ذليل شما مقابل در تا بدهيد من به تومان ها ميليون مثال.  نيست انتقال و نقل قابل آدمى حيثيت و شرف

 ، كرامت حق:  كه شود مى مطرح بحث اين حقوق در لذا،. آوريد در پاى از مرا بتوانيد شما تا.  بدهم شما به را خود حيات حق من تا

 مى من بگوييد شما} مثال{.  است حكم و شرعى و فلسفى معناى به حق بلكه ، نيست حقوقى حق معناى به ها، اين امثال و حيات حق

 تومان هزار 115 مبلغ به را خود شرافت كه است نكرده تجويز كس هيچ شما براى.  بفروشم تومان هزار 115 به را كرامتم خواهم
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 نداريد، حق شما. بدهيد من به را دنيا و بگوييد ناسزا يك يا. بدهيد تومان ميليون يك و كنيد توهين من به شما}  كه اين يا{. بفروشيد

...  باالست از حيثيت ، نيست شما آن از فقط كرامت زيرا

) 401(تفضيال خلقنا ممن كثير على فضلناهم و الطيبات من رزقناهم و البحر و البر فى حملناهم و آدم بنى كرمنا ولقد

 آنان به پاكيزه مواد از و داديم قرار}  كوشش و كار براى{ دريا و خشكى در را آنان و نموده اكرام را) السالم عليه( آدم فرزندان قطعا ما((

.))  داديم برترى ، نموديم خلق چه آن از فراوانى عده بر را آنان و داديم روزى

: گذارد مى پا زير را تكريم اين او خود. كند مى كوچك را خود كه است انسان اين و كرديم تكريم را انسان ما

 مرا خريدستى ارزان بس كه چون     مرا ديدستى خوار جان گران اى

 مى دست از هم مجانى ، گرفت مجانى را چيزى كه آدم. اند داده ما به مجانى را آن زيرا ، چيست انسانى شرف دانيم نمى كه داريم حق

 مى حسين امام.  كنيم نمى معامله ارزان طور اين را آن ، چيست آدمى شخصيت ارزش و كرامت اين كه ببينيم و بينديشيم اگر. دهد

 نمى خدا.  خوارى و ذلت به تسليم ما براى است محال(( ، ذلك اهللا ياءبى مناالذله هيهات.  است كرده مخير ذلت و شمشير بين مرا: فرمايد

)).  خداست به متعلق زيرا گذارد،

.  المؤمنون و رسوله و لنا ذلك ياءبى ؟ است من دست در آن اختيار مگر ؟ بخواهم را چيزى چه من اصال

)). ورزند مى امتناع ما براى)  ذلت( آن پذيرش از هستند، او نماينده كه ايمان با مردم و خدا رسول((

 آيا.  است شده تمام گران او براى حسين}  آوردن دست به زيرا{ بدهد، دست از تواند نمى زودى اين به را خود حسين ، ايمان با جامعه

 و است مهم خيلى او العبر تاريخ جلد شش و است باسوادى مرد كه اين رغم على خلدون ابن ؟ كنم قبول دنيا صباح چند براى را ذلت من

 فلسفه در خلدون ابن.  است بزرگ خيلى بزرگان از اشتباه.  است كرده اشتباه ولى ، است باالتر او تاريخ كتاب از مرتبه صد اش مقدمه

 گفته راست يك و اشتباه يك حسين درباره ولى ، است كرده ها خدمت خيلى اسالم به ، اقتصادى فلسفه ، شناسى جامعه فلسفه ، سياسى

: گويد مى كه است اين در او اشتباه.  است

 داراى كه كسى براى مخصوصا ، است واجب و متعين ، بودنش فاسق جهت به} او با مبارزه و{ يزيد بر خروج كه كرد احساس حسين((

 توانايى و}  زمامدارى براى{ شايستگى نظر از وى گمان و ديد مى را قدرت و شايستگى اين خود درباره او و باشد، قيام براى توانايى

 نيروى با تواند مى كرد مى تصور كه نبود چنان خود، قدرت درباره وى گمان ولى كرد، مى گمان كه بود آن از بيش و بود صحيح خود

) 402.))(گردد پيروز قيامش در خويش نظامى

 ديد مى كه بود اين جهت به على بن حسين رفتن علت. كرديد اشتباه مورد اين در شما ، خلدون ابن جناب گوييم مى حاشيه در هم ما

 ارزشى هيچ كه نيست اين آن معناى كند؟ صبر كار اين بر دنيا اين در بايد آيا.  است داده قرار خود بازى وسيله را اسالم واقعا} يزيد{

)).  گوييم مى را خدا سپاس. (( ذلك على نحمداهللا ؛ كردم برقرار عادالنه حكومت اگر و ، روم مى: فرمود حضرت.  نيست مطرح او براى
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 هاى سياست در مقدارى چون و.  است نبوده متوجه خلدون ابن را}  مساءله{ اين.  هستم الحسنيين احدى شهيد؛ ، شدم كشته هم اگر

.  چيست حسين قضيه كه دانست نمى ، است بوده معمولى سياسى آدم يك هم عمال چنين هم و بود خود دوران

 قبول تو حسين:  بگويم و بشوم قايل اختيار خودم براى طور چه من)). گذارد نمى خدا. (( ذلك اهللا ياءبى: فرمايد مى حضرت ، بنابراين

 هستى زمان شخصيت اولين زيرا گذارند، مى تو اختيار در را دنيا تمام ، بگويى مثبت جواب تو اگر باالخره كه كن تلقين خودت به و كن

 ياءبى كه اين به رسد چه ، دادم نمى انجام بود من دست در اختيار اگر! نخير.  است تمام كار بگويد،))  بلى(( يك شخصيت اولين اگر و

 اين از كدام هر به.  است نهفته مسائلى چه حسين تاريخ تحليل در ببينيد شما. دهد نمى را كار اين اجازه و ،))ورزد مى امتناع خدا(( ، اهللا

 كه دهد مى انسانى علوم به خدا كه است آبرويى.  است اجتماعى علوم براى آبرويى بلكه ، است درس يك تنها نه كنيد، دقت كه جمالت

. بياورند حساب به هم را ها ارزش

 آن از بعضى. بود انبساط و شادى و سرور حال در حسين خون كه كنيم مى احساس حدودى تا و خوانيم مى را حادثه اين از اى لحظه ما

. بود حسين بر شان تكيه فقط شود، مى چه كار عاقبت دانستند نمى كه هايى

 شب فرمود حضرت وقتى كه ايد شنيده عاشورا شب درباره ، چنين هم.  پيشواست حسين گفتند مى ولى نبودند، معصوم ها اين ، باالخره

  -كرد خواهيم بحث شان آزادى اين مورد در احتماال شاءاهللا ان و  -است گفته را آزادى اين بار چند آزاديد، شما ديگر و شده تاريك

 كه گوييد مى شما!  عبداهللا ابا يا:  گفت ها آن از يكى. بودند كرده پرواز عجيب خيلى كه شود مى معلوم و گفتند، مطالبى ها آن از بعضى

 ؟ برويم كجا اما ، آزاديم ما

 چه با. گذرد مى و است فانى دنيا.  نيست بيش روزى چند دنيا كه اين به رسد چه اصال ، داشتيم برنمى دست تو از ما بود، ابدى اگر دنيا

 ؟ كنيم رها را تو خواستيم مى اگر ، نگريستيم مى خودمان وجدان به رويى

 آن همه فردا كه بودند كرده پيدا اى روحانى حال چه آنان از بعضى ، حسين جاذبيت شعاع در كه كنيد دقت مطالب اين مضمون در شما

. كردند كسب آبرو انسانيت براى واقعا كه بفرمايد، رحمت و صلوات و سالم غريق را ها آن خداوند. شدند ناب و خالص هاى انسان ها،

. مفرما شرمنده حسين پيشگاه در را ما! پروردگارا. مگير ما دست از را حسين! پروردگارا

. بفرما يارى را ما خودت ، حسين از هايى درس فراگرفتن در! خداوندا

 )) آمين((
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 حسينى مكتب

 عرض) السالم عليه( حسين امام به) السالم عليه( حسين عزيز فرزند كه است اى جمله آن ، دقت قابل و توجه قابل بسيار مطالب از يكى

 دقيقه چند از بعد و رفته سبكى خواب به خود، اسب پشت در سيدالشهداء حضرت بودند، گرفته پيش در را نينوا مسير كه موقعى. كرد

: فرمودند و آوردند، مباركشان زبان به را استرجاع كلمه و كردند بلند را سرشان

) 403( راجعون اليه انا و هللا انا

.))  گرديم مى بر او سوى به و خداييم آن از ما((

 قطعا ، پدرم: كرد عرض شنيد، را جمله اين كه وقتى. بود) السالم عليه( حسين امام سر پشت اكبر على حضرت:  كه اند نوشته ها مقتل

 در و موقع اين در كه بود چه علت اما ،)) گرديم مى بر خدا سوى به و خداييم آن از ما همه(( ، راجعون اليه انا و هللا انا:  كه است چنين

 حركت در ما كاروان كه طور همين كه ديدم خواب در و برد خوابم اى لحظه چند من: فرمود حضرت فرموديد؟ را آيه اين ، لحظه اين

 را آيه اين هم من و ،)) است دنبالشان به مرگ و روند مى كاروان اين: ((گويد مى بلند صداى با ما سر پشت از نفر يك رود، مى و است

: كرد عرض اكبر على حضرت. داد خبر ما به را مطلب همين ، كننده ندا اين ، راجعون اليه انا و هللا انا:  خواندم

) 404( الحق على اولسنا

)) ؟ نيستيم حق بر ما آيا((

: فرمود و خورد سوگند حضرت كه دارد تواريخ از بعضى

) 405(العباد مرجع اليه والذى بلى

)) }. حقيم بر ما{ ، اوست سوى به بندگان رجوع كه آن به} سوگند{ ، بله((

:  گفت عزيز فرزند اين سپس

) 406( محقين نموت نبالى ال فاذا

.))  نداريم باكى و پروايى مرگ از ما ، است چنين كه حال((

 را اى جمله چنين موقعيت اين در فرزند اين كه بود همين هم انتظارش و كرد تحسين را فرزندش چگونه بزرگوار، پدر اين كه بود معلوم

. بگويد

 تاءثير ها انسان درون در توانستند مى واقعا بودند، حق راه در كاروانيان اين رديف در كه كسانى و حسين كه بود طورى تاريخ جريان اگر

 مقاصدى چه بشر ،)) حق(( كلمه اين با كه دانيد مى شما.  چيست كه شد مى معلوم))  حق(( معناى و بود شده عوض ما تاريخ كنند، كلى

 و ديده زياد تاريخ در هم را اش صدمه و آسيب كه اين با.  است)  قدرت( قوه با حق كه است گفته صراحت كمال با و انداخته راه به را
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 كه است آن قدرت باالترين.  باشم من ، نباش تو بگويم من كه نيست آن قدرت باالترين ولى ، است قدرت با حق اگر كه شده متوجه

 كه ام فهمانده صورت اين در.  باشم هم من و باشى هم تو كه دارم را قدرت اين و ، سازگارم هم تو رسمى زندگى با و ام زنده من بگويم

.  چيست حق معناى

 تكامل و ترقى مايه جوهر كه حالى در ، ايم نينديشيده درست آن درباره كه آورد خواهيم عذرى چه ، حق مقابل در ما دانم نمى حقيقتا

 ختم!  حق ، حق ، حق... و است چنين حق ، بلى.  است حق بله!  حق:  است بوده مغزها) دكور( تزيين ، حق كلمه.  است حق ها انسان

 ولى!))  است چنان حقيقت!  است چنين حق. ((بياورد قلم بر و دهان بر زياد خيلى را كلمه اين انسان ، شام تا صبح شايد! اند گرفته حق

 در را تابلو چرا.  ماست ذهن در تابلو مثل ، حق اين كه هاست قرن متاءسفانه لذا،.  است نداشته را حق از ورى بهره آن و برخوردارى آن

 آن به گاهى كه است بوده اين براى تاكنون ، آدميان ما مغز در هم}  حق{ تابلو اين.  خانه زيور و زر براى ؟ كنيم مى آويزان خود خانه

!  چيست حقيقت و حق نفهميم ولى ، كنيم پيدا آرامشى و نموده نگاهى

 اما.  نيست اين جز و است همين.  رويم مى ،} هستيم حق بر اگر{ ؟)) نيستيم حق بر ما آيا(( ، الحق على اولسنا} : گفت اكبر على{

 هاى زيبايى فداى را حقيقت و حق و انديشيدند مى ها اين از بيشتر ها انسان ، حق معناى در كاش اى ؟ چيست قدرت و ضعف معناى

 به را))  حق(( كلمه اين) السالم عليه( اكبر على حضرت وقتى ، ماست جان جوهر ، حق.  است ابدى و ثابت ، حق. كردند نمى زودگذر

. بود حسين امام براى آرامشى برد، كار

 اين وقتى شايد. كند مديريت را تاريخ نظير بى حادثه اين توانست نمى ، نداشت آرامش} حسين{ اگر ، كردم عرض قبال كه طور همان

: فرمود حضرت)) ؟ نيستيم حق با ما مگر پدر(( ؛ كه شنيد فرزندش از را} جمله{

 بزرگان از يكى شد، بيشتر او آرامش ،)) مردن از داريم باك چه(( ، محقين نموت نبالى ال فاذا:  گفت جواب در اكبر على سپس ، بلى

:  است گفته

 تلقى عادل را قدرتمند و عدالت را قدرت بداند، قوى را عادل و قدرت را عدالت كه بدهد انجام كارى نتوانست بشر كه جهت آن از((

) 407.))(كرد

 اين چون.  كنم مى عرض} را شخصيت آن عبارت{ ديگر بار يك كنيد، دقت و توجه خوب.  است حق ، قدرت خود كه صورتى در

 ادعاى و توانايى ادعاى قدر اين كه بشرى: ((گويد مى شخصيت اين. خواهد مى فكر ها اين از بيش خيلى ، الحق على اولسنا ؛ جمله

 عكس را قضيه لذا،.  است قدرتمند است عادل كس هر و است عدالت در قدرت بگويد كه اين از بود عاجز حتى و نتوانست دارد، قدرت

:  است گفته و كرده

 قدرت ترين بزرگ ، نفس بر مالكيت قدرت كه دانى نمى مگر تو!  اين از آورتر شرم ناتوانى چه!))  است عادل ، است قدرتمند كس هر((

: شود نمى سير بخورد، را جهان و كنى رها را آن اگر كه نفسى همان ؟ است
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) 408( است افسرده آلتى بى غم از     است مرده كى او اژدرهاست نفست

 شود، نمى هم سير و كند مى پيدا تورم هستى جهان قدر به بشود، فراهم وسايل و بدهند او به ميدان گشايد، پر و بال اگر واقعا كه نفسى

.  قدرت يعنى نفس اين بر مالكيت. گويد مى هم)) مزيد من هل((

 على كه است اين كرد، يادداشت را آن بايد كه جمالت آن از يكى.  است شده گفته مطالب خيلى) السالم عليه( اميرالمؤمنين درباره تاكنون

 هم آن  -كند خالفت نتوانست بيشتر ماه چهار و سال پنج كه اين با.  است ديده خود به تاريخ كه است مردى قدرتمندترين طالب ابى بن

. دارد را خود بر مالكيت قدرت.  است مالك خويشتن بر زيرا ؟ است تاريخ مرد قدرتمندترين چرا ، حال اين با  -فتنه و آشوب در تماما

 قدرت وقت آن.  است مقتدر كه كس آن يعنى ، حق ذى و عادل.  قدرت يعنى ، حق.  عدالت است چنين گفتند و ننموده محسوب را اين

 اول يا گويند؟ مى را آن بعدا و كنند مى فكر مطلب درباره اول ها اين آيا كند مى فكر گاهى واقعا آدم. دادند قرار حق مقابل در هم را

. گويند مى و كنند نمى فكر هم شايد كنند؟ مى فكر بعدا و گويند مى را مطلب

 آذرى كه اشخاصى و بگويم خواهم مى را كلمه همان. شود مى استعمال معنا پر اى كلمه جا آن در كه دارد وجود روستايى تبريز، اطراف

. گويد مى طورى اين هم اين)! ديگر گويد مى( ،))دييردا(( گويند مى بزند، حرف ربط بى خيلى كسى وقتى. شوند مى متوجه هستند، زبان

 اين روى} بشر{. گويد مى قيافه آن بان و كذايى چهره آن با البته.  است تر زننده قضيه نفى بر دليل هزار از ،}قدرت يعنى حق{ اين

. كند مى اداره را ها كهكشان و كيهان ، قدرت اكنون هم.  هاست حق ترين بزرگ از خودش ، قدرت كه كند فكر است نخواسته مساءله

 ؟ است باطل سخن اين آيا. كند مى اداره را شما ، قدرت. كند مى اداره را زمين اين} ها انسان{ شما قدرت

 انجام خاكى كره در امروز همين كه انسانى ، طبيعى ، ماشينى حركات همه اين آيا.  برم مى كار به باطل در را قدرت كه هستم من باطل

 قدرت ، شخص يك دست در ؟ كسى چه دست در منتها، ، است حق عين ، قدرت بود؟ پذير امكان قوه و قدرت بدون ، است گرفته

 اگر.  ماست با قدرت يعنى ،)) نيستيم حق بر ما آيا(( ،) الحق على اولسنا( اين. شود مى مخرب قدرت ، ديگرى دست در و بشر، سازنده

.  ايم گفته حق ،)) آييم مى تو سوى به(( ،) راجعون اليه و( بگوييم

 به و بخواهند چه آن اگر كه كنند مى گمان اى عده ؟ چيست سعادت كه كنم كار بيشتر كمى سعادت تعريف درباره خواستم مى زمانى

 معناى به بدبختى و خوشبختى. آيند مى شمار به بدبخت نياوردند، دست به و خواستند كه چه آن اگر و هستند، سعادتمند بيايد، دستشان

 به دنيا، اين در كه كيست.  نيست درست بشر درباره بندى تقسيم اين.  نيست ،))نشد خواستم كه چه آن(( و)) شد خواستم كه چه آن((

 بلكه ، نه ساعت ده البته ؟ كيست شخص اين نپرد؟ مغزش داخل به ناگوارى يك ، بيرون يا درون از و كند زندگى آگاه ، ساعت ده مدت

 . است انسان يك شود بيدار اگر و باشد، بيدار كه اين شرط به. بيايد پايين دقيقه يك حتى يا ساعت پنج
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 كه است كافى ورند، غوطه جهل در اشخاصى و دارد وجود فقر خودش جامعه در و بشرى جامعه در مثال كه كند احساس مقدار همين يا

:  كنيم معنا گونه اين ما را سعادت دنيا، اين در. بخندد دقيقا نتواند  شخص اين

 و ستارگان اين از پوشيدن چشم.  اباعبداهللا يا عليك اهللا صلى.))  بينم نمى سعادت جز را مرگ من(( ،) سعاده اال الموت ارى ال فانى(

 ، همه از پوشيدن چشم و ،)409( ميانسالى سن از پوشيدن چشم ها، انسان شما از پوشيدن چشم ها، كهكشان اين از و ماه و خورشيد

 اين. داد را جواب آن اكبر على پسرش كه}  گونه همان{.  كنم حركت راجعون اليه ؛ طرف به خودم روحى تجرد با كه است سعادتى

 به بشر تقسيم)).  تنگدلى و مالمت مگر را ستمكاران با زندگى بينم نمى من و(( برما، اال الظالمين مع الالحياه و ؛ است سعادت جمله

 بگويد، و بشود دستكارى او مغز در كه اين مگر شد؟ خواستم هرچه بگويد دنيا اين در كه كيست.  نيست صحيح ، بدبخت و خوشبخت

 و كنند تخدير را او مگر ، است محال چيزى چنين. شد خواستم هرچه و است حق بخواهم هرچه كه بود اين بر بنايم دنيا اين در من

 و سعادت معناى.  كنيم تقسيم ديگر طورى را بشر بياييد. بزند را حرف اين تواند مى انسانى چنين البته. باشد مست ، ناخواسته خداى

.  بياييم تاريكان و روشنان نزد در را شقاوت

 زندگى اين كه نيست متوجه و است تاريك دنيا اين در كه كسى اما. بگذرد سخت او بر دنيا اگرچه ، است روشن كه است كسى سعادتمند

. گذرد مى شقاوت در او زندگى و بينواست و بيچاره ، چيست

 درست تقسيم اين آيا ؟ است حق با يا ، است قوه با حق ، باالخره:  گوييم مى خودمان توجيه براى ، كنيم مى معنا ما كه را قدرت پس

 مى پوشى چشم حقيقت اين از اغلب اما ، است هستى براى خدا طرف از بزرگى بسيار ماءمور ، قدرت و قوه!  قدرت بيچاره ؟ است

 من كه است اين بگويد، تواند نمى انسان. كرد كار آن پيرامون بايد رسد مى نظر به و ، كردم عرض كه سعادت درباره بود جمالتى. شود

 شما اطالعات.  نيست اين جز و است همين ، گويم مى من كه چه آن بگويد انسان كه بدهد نجات بيمارى اين از را ما خداوند.  گويم مى

 تر آرام ، قضاوت در برود، باالتر شما فكرى قدرت كه هرچه بدانيد، قطعا ها، جوان. شد خواهد بيشتر شما احتياط برود، باالتر هرچه

. كرد خواهيد داورى و قضاوت

 راهى خواهيم مى جا اين از را تو بگويند موقعيت آن در اگر كه انسان براى موقعيتى: كرد تعريف طور اين توان مى را سعادت ، خالصه

.  سعادت يعنى بلى اين.  بلى: بگويد ؟ موافقى آيا.  كنيم ابديت

 و است كار در ابديتى كه بداند و چيست خودش و انسان و دنيا اين در بداند اوال كه باشد حالى در زندگانى اين در انسان اگر:  توضيح

:  بداند

 فرداستى را دهر دراز روز اين نه گر     بازيستى سر به سر انجم و چرخ و روزگار

 مى را دنيا اگر!  عزيزان اى. نوشتند مى نسخه بود حل قابل اگر زيرا ، نيست حل قابل دنيوى زندگى معامله فردا، بدون كه بداند نيز را اين

 شده عوض... و ادبيات ها، فلسفه هنر، ؛ مثل راه صدها با و ممكن شكل هر به بشر زندگى سرنوشت قطعا كند، تفسير دنيا خود توانست

 من زندگى تفسير{ ؟ كنم كار چه من گويد مى بشر ولى بدهيد، ادامه را زندگيتان شما كه كنند اقناع را بشر خواهند مى راه هر از. بود
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 ولى ،))بايد(( فرماييد مى عالى جناب ، بله! بگذرد وابستگى بدون دنيا اين در)) بايد(( انسان زندگى ندارد، اشكالى گويند مى} ؟ چيست

.  كنم نمى پيدا استدالل ،))بايد(( اين در من

.  رفت دنيا از زود ولى شد، مى رومى مالى يك ها عرب براى ماند، مى زنده اگر كه است جبران خليل جبران از شعر اين

1 -

 اءعى كنت ما بالخلد     مطمعى لوال نفس يا

 الدهور تغنيه لحنا

2 -

 ظاهرى فيغدوا قسرا     حاضرى انهى كنت بل

) 410(القبور تواريه سرا

 روزگاران كه آهنگى به گوش هرگز ، نداشتم)  ابديت( جاودانگى براى)  اميدى( طمعى اگر ، نداشتم ابديت براى اميدى اگر ، من اى(( -1

.))  دادم نمى فرا نوازد مى

 هاى خاك رهسپار و كردم مى قطع را ام هستى جريان اكنون هم داد، مى مرگبار ياءس به را خود جاى ، بخش حيات اميد اين اگر(( -2

.))  گشتم مى مردگان گور تيره

 اكبر على حضرت.  است كرده صحبت خودش با و نموده خلوت خودش با اى دقيقه چند كه ،) جبران خليل جبران( او حال به خوشا

 اگر زياد، ثروت با واال.  سعادت گويند مى را اين! عزيز جوانان اى.  رويم مى ، هستيم حق بر اگر گفت.  الحق على اولسنا:  گفت چنين

 به نتوانستند گرسنگى از امشب هايى گرسنه چه كه حالى در ، است من اختيار در كالن ثروت اين:  گفت خواهيد لحظه هر باشيد، آگاه

 مى ما كه هايى جاهل بسيارند چه ، گفت خواهيد باشد، خودتان آرايش براى فقط و باشيد داشته زياد علم اگر ، چنين هم. بروند خواب

 طور همان  -كه اين مگر باشد، داشته دنيا اين در مطلق خنده ، آگاهى با كسى محال.  دهيم تعليم آنان به را ها اين از كلمه يك توانستيم

.  است بلند خيلى ها آن قهقهه البته كه شود تخدير يا باشد مست  -كردم عرض كه

 برمى آيا برخيز، فرزندانت با ، حسين اى بگويند االن اگر يعنى. بفهميد را))  الحق على اولسنا(( جمله عظمت توانيد مى شما اكنون

 نتوانستم سعادت براى را معنايى و مفهوم هيچ ، اين از غير من.  است سعادت معناى اين.  برويم گفت} اكبر على كه چنان{ ، بلى خيزيد؟

 شود، ميسر خواهد، مى بشر كه چه آن كه باشد اين سعادت اگر.  است گرفته صورت تعريف خيلى ، انسان سعادت براى البته.  بپذيرم

: بدانيد يقين را اين. شد نخواهد

 ناخداى درد تن بر جامه وگر     خداى خواهد كه جا آن كشتى برد
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 پروردگار كند، مى تدبير بنده(( يقدر، والرب يدبر العبد.  باش داشته هم مرا تقدير حساب كرد، خواهى تدبير} انسان{ تو گويد مى خدا

)). گرداند مى مقدر

 رضاست خالف بر احوال مجارى چرا     قضاست نه جهانيان حال محول اگر

 خطاست جمله تدبيرها كه دليل بدان     خلق كش عنان بد و نيك هر به قضاست بلى

 اين در كه بزنند حدس جديد، سال يك رسيدن فرا آستانه در توانند نمى امكانات و وسايل همه اين با دنيا، مغزهاى ترين بزرگ حتى

 خوبى ذهنى بارقه يك ، ادبيات در نفر چند يا رسيد؟ خواهند جديد نظريه به فيزيك در نفر چند ، شويم مى وارد آن به ما كه سال

 دقيقه چند كه داشت نخواهيم يقين ما و توانيد نمى شما. بفهمند است محال فهميد؟ خواهند را سعادت معناى نفر چند يا ؟ داشت خواهند

 بعد بفهمم من كه گذارد نمى ناخودآگاه اقيانوس امواج زيرا ، چيست بنده موقعيت و وضعيت ، ايم نشسته اينك كه مكانى همين در ديگر

 به شبيه هم ام برادرزاده مثال كه افتم مى فكر اين به ، كنم مى نگاه شخص يك به طور همين كه ديگر دقايقى. شود مى چه دقيقه يك از

 كه بينيد مى نگاه يك با نفر يك يا. }زند مى موج من ذهن در ديگر گوناگون مطالب و{ كنم مى صحبت داستانش با رابطه در و اوست

. شود مى شروع هايى موج ، انسان ناخودآگاه به نفوذ با

 كه ايد ديده را ها باسكول. كند مى حساب را اپسيلن ميلياردم يك حتى روح.  است انسان روح بلكه ، نيست تنى شصت باسكول} مثل{

. آورند نمى حساب به اصال و نداشته اشكالى.  است كيلوگرم يكصد ، تن پنجاه در مثال. روند مى آن روى بر بار وزن تعيين براى تريلرها

 هايپرون يك يا مزون يك عمر آدمى مغز به وقتى. كند مى فرق روح بحث اما. آيد نمى حساب به بار تن شصت در كيلوگرم يكصد يا

 بحث ، روح در. كند مى انشاء را ثانيه ميليونيوم يك مغز، ولى كنيد، تصور را آن بتوانيد حتى است محال شما كنند، مى عرضه را) 411(

.  است اپسيلن ميلياردم يك اندازه به)  روح( جا اين در نجومى ارقام.  نيست مطرح)  كميت( تن

 حاضر اكنون آيا بگويند انسان به لحظه هر اگر.  است}  جمله اين درك{ سعادت معناى.  الحق على اولسنا:  گفت اكبر على ، حال هر به

 شخص اين ،)) بله(( گفت اگر كنند؟ روانه خداوند پيشگاه به را شما كه اى كرده محاسبه طورى را خود وضعيت و خيزى مى بر و هستى

 دهد؟ مى دست انسان به نگرانى بدون و مطلق طور به دنيا امتياز كدام واال.  است سعادتمند

 هم و را خود هم باشد، نداشته شخصيت اگر زيبا شخص: (( است بزرگان از يكى از مثال اين.  است لبه دو كارد مثل ها، زيبايى اما

 ديگران آيا ، اوست اختيار در كه كالن ثروت اين اكنون اگر كه كند محاسبه آدم بگوييد، را ثروت مساءله اگر)). كند مى زخمى را ديگران

.  است مطرح مسائل اين ؟ كنم مى استفاده خوب قدرت اين از من واقعا آيا ، است} من اختيار در{ قدرت اگر هستند؟ مند بهره آن از هم

 كه شود باعث ها))آيا(( اين خود كه است اين كند، اذيت را او ها))آيا آيا(( كه گذارد نمى و دهد مى آرامش انسان به كه چه آن البته

 كند، متوجه خودش به كه را ال سؤ اين يعنى) ؟ است چنين راستى به آيا. ( است توفيق يك اين خود. باشد جمع زندگى در او حواس

 از}  انسان هر{ كه است سعادتى ها ال سؤ اين خود ، گفت بتوان شايد.  نيست سعادتى بى} خود به توجه{ اين. شود جمع حواسش

.  كنم مى عرض هم را آن كه داريم ديگر مطلب يك. بدهد جواب و بپرسد خود
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.  است نداده نشان ها آن به را خود چهره ، زندگى و حيات كه هستند اشخاصى.  برداشت دست زندگى از) السالم عليه( على بن حسين

 هايى))سقراط(( با ما.  داريم مى بر زندگى از دست و نيست مربوط شما به و برويم خواهيم مى ما بگويند، بهانه يك با است ممكن لذا،

 در مرا قانون چون اما ، است باطل}  قانونى{ اگرچه: (( گفت سقراط. كردند مردانگى قانون حفظ براى البته كه هستيم رو روبه تاريخ در

 كه اين با.  است مهمى مطلب زيرا ، كنيم دقت كمى سخن اين در.))  خورم مى را زهر و شنوم مى را باطل حكم ، است كرده بزرگ آتن

 را تو توانم مى من گفت افالطون چون( دهيم مى نجات اعدام از را شما گفتند اگر: (( گفتيم مى ما يعنى ، نداشتيم قبول} را آتن قانون{ ما

 آن طبق مرا خواهند مى و اند كرده تمسك آن به آقايان كه قانون اين عمر، يك: (( گفت سقراط)) ؟ نكردى قبول چرا و)  بدهم نجات

!  نه: (( گفتيم مى اسالم ديدگاه از ، بوديم}  موقعيت آن در{ ما اگر چه اگر ، است مهم خيلى مطلب.))  است كرده بزرگ مرا كنند، اعدام

)).  كن اعتراض: (( گفتيم مى او به ، بوديم ما اگر)). كنيد اعتراض آتن نابكار قضات اين به داريد، قدرت اگر و ندهيد فرا گوش باطل به

 كرد؟ كار چه او اما

)). بشمرد مقدس و ديد محترم را قانون جا همه بايد: (( گفت

 فشرد سينه در حوصله كم دل     ولى بود، بگريختنش راه

 بشمرد مقدس و ديد محترم     را قانون جا همه بايد گفت

 درد بى شرابى كه خمارى چون     بگرفت قاتل كف از شوكران

 گرد با نخستين دام كشتى     نيست كه دويدند پيش ها نوچه

 بسپرد جان دگر بعد يكى كه     ديد را عزيزان جام دادشان

 آورد كسر ما مى وجه گفت     ساقى شد بدو چو ساغر دور

 خورد خواهى مى تو كه سمى وجه     برسد حكومت ز تا كن صبر

 آزرد جهانى و گفت سخن اين     حكيم آزاده خود خواه هوا با

 مرد نتوان جهان به مفتى زانكه     بدهد سم تا كه سيم بدهش

 سقراط  -داشت اجتماعى نفوذ خيلى چون ، توانم مى گفت افالطون كه طور همان  -دهيم مى نجات را شما ما گفتند) سقراط( او به وقتى

 ؟ بپيچى من گردن به را زندگانى اين زنجير و بازگردانى دنيا اين به مرا دوباره خواهى مى تو آيا ، است گذشته عمرم هاى سال من:  گفت

 من ؟ كنى مى من به تو كه است پيشنهادى چه اين.  بينم مى را ابديت زيباى صفحات و شوم مى نزديك ابديت به من.  بروم بگذار

.  است گذشته سنم و بينم مى} را ابديت{

 چهار  -سه از غير آتن در را سقراط ، تازه.  نيست مطرح))  گذشته سنم(( مساءله يعنى.  نيست} صادق{ امر اين ، حسين درباره اما

 عنوان به دنيا، سوم يك گفت بتوان شايد و ، اسالم روز آن دنياى تمام را على بن حسين ولى ، شناخت نمى ديگر كسى باسواد، انسان

 دست خواهد مى خود جان از و است جهان جان شخصى يعنى ؟ چه يعنى زندگى از برداشتن دست. شناختند مى شخص ترين محبوب

:   كه جانى هم آن بردارد،
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 اند آورده جانبى رو كسى هر     اند كرده پنهان چو را جان قبله

 جان جان اى نهان اندر نهان اى     نهان جان در تو و جسم در نهان جان

 مى و كرده تمام را عمرش كه شخصى نه بدهد، دست از را جان اين خواست مى و بود كرده جلوه او جان در خدا قطعا كه حسين آن

 خواهيم مى را اين)).  بروم خواهم مى و است شده تمام ؟ بپيچى من گلوى به را دنيا سنگين كالف خواهى مى تو دوباره آيا: ((گويد

 بيشتر قضيه دينى جنبه و قضيه حكمى و علمى جنبه كمى كه كنم عرض خواهم مى را زندگى مختصات از چندى. كنيد دقت ، بگوييم

 جهان جان از يعنى گذشت جانش از.  گذشت خود جان از} فقط{ كه بود آدمى كه نيايد نظر به طور اين حسين شهادت كه شود، روشن

 نشده كشف كامال ها فلسفه و ها دانش قلمرو براى تاكنون اگرچه ، حيات ماهيت مورد در.  بگويم را كلمه چند اين دهيد اجازه.  گذشت

 اما؛ ؟ چيست)  حيات و جان( اين كه

 آوازها از پر دل و خموش لب     رازها دل در و است قفل لبش بر

) 412(اند پوشيده و دانسته رازها     اند نوشيده حق جام كه عارفان

 ها آن هاى دل در نيز جهان اسرار. گرفتند نمى بزرگ ما بر را خودشان اى ذره و بودند ما درون در بودند، جهان جان كه اين عين در

 كشيده فلك به سر هاى درخت و اورست كوه و ديوار و گربه و سگ براى ها اين.  است جان و انسان به متعلق ها اين. زد مى موج

 چه اين وقت آن. شد مى منفجر ، داشت نادان انسان يك را} اسرار{ آن از يكى اگر كه.  هاست انسان شما جان به متعلق فقط ، نيست

 فرياد به تربيت و تعليم وقتى خدايا. آورد نمى خود روى به هم اى ذره ولى دارد، راز ها ميليون آدمى جان كه حالى در كه است قدرتى

. رود مى هدر به و شده خارج دستمان از} جان ارزش و رمزها{ نرسد، ما

 دوختند دهانش و كردند مهر     آموختند حق اسرار را كه هر

 نخواهد تمام ها عظمت آن شمارش و گذرد مى ها سال شود، مى تمام عمر قطعا ، كنيم شمارش را آدمى جان هاى عظمت و بنشينيم اگر

 اين با يعنى ، گذشتم چيز همه از و كردم انتخاب خودم براى را شهادت اين من كه است اين سعادت گفت حسين گويند مى كه وقتى. شد

.  گذرم مى آن از ، چيست جان دانستم مى كه

. بفرما يارى حسين شناخت در را ما! خداوندا! پروردگارا

. بفرما مند بهره ، اى فرموده افاضه و لطف آدمى جان به كه امتيازاتى اين از را ما ، حسين نازنين خون به دهيم مى سوگند را تو! خدايا

.  برسان خوب نتايج به را ما ، گيريم مى فرا حسين وسيله به كه هايى درس از! پروردگارا! خداوندا

 پيرو و همراه حسين با نفس آخرين تا ما كه دارد جاى و باشيد، صدا هم و هماهنگ حسين با جانتان اعماق از اميدواريم شاءاهللا ان

.  باشيم حسين

 )) آمين((
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 حسينى پاداش

 يصنعوا لم كانهم يشترون و يبيعون االسواق فى يجلسون ثم نبيا سبعين الشمس طلوع الى الفجر طلوع بين ما يقتلون كانوا ، اسرائيل بنى ان

) 413( انتقام ذى عزيز اخذ ذلك بعد فاخذهم اهللا فامهلهم شيئا

 شدند، مى خود كار و كسب مشغول بازار در سپس كشتند، مى خورشيد غروب و طلوع بين در را پيامبرانى گاهى)  اسرائيل بنى( آنان((

.))  گرفت انتقام و داد)  فرصت( مهلت آنان به خداوند).  است نشده چيزى هيچ( اند نكرده كارى هيچ گويى

 از نابكارى براى زكريا فرزند يحيى سر كه خداست پيش در دنيا بودن موهوم از و دنيا ناچيزى از: ((فرمود) السالم عليه( على بن حسين

 سر. فرستادند اسرائيل بنى از نابكارى براى را سرش و). كشتند را اسرائيل بنى پيامبر( كردند، ذبح را او. شد فرستاده اسرائيل بنى نابكاران

) 414))(فرستاد خواهند اميه آل از نابكارى براى را من

 اين.  نكنيم غفلت آيد، مى پيش هايى مهلت وقتى كارمان نتايج از كه است اين ، فرابگيريم توانيم مى جمله اين از ما كه بزرگى درس

 فردا، امروز، ديروز،:  بينيم مى ديگرى از پس يكى هم طول در را حقايق و حوادث ما كه است مطرح ما براى زمان جويبار در ها مهلت

 فريب را ما نبايد و آيند مى هم سر پشت ، زمان جويبار در ها مهلت. بعد قرن يك ، پيش قرن يك بعد، سال يك حاال، ، پيش سال يك

 گرفته قرار زمان جويبار در كه آدم اوالد كه ما براى فقط ، است ديگرى از  پس يكى كه اين.  است ديگرى كنار در يكى باال در. دهند

 ؛ مثال.  است نموده جلوه ، ايم

 پنجمى ، سومى از بعد چهارمى ، دومى از بعد سومى ، اولى از بعد دومى كند، عبور شما مقابل از شتر قطار يك و بايستيد جايى در اگر

 اولى آن گوييد مى شما.  است اى دايره وسيع بسيار شعاع يك در هم ها اين حركت كه كنيم مى فرض. كنند مى حركت چهارمى از بعد

.  ديگرى از پس يكى چهارمى ، سومى ، دومى بعد

 مشرف ها آن همه به يعنى ، است ديگرى كنار در يكى حركت مثل ، آنان حركت كه بينيد مى كنيد، نگاه مرتفع جاى يك از اگر اما

 مهلت معناى كه كنيد مى گمان زديد، دست بزرگ جنايت اين به كه شما زياد، ابن لشكريان اى.  است مشرف حوادث همه به خدا. هستيد

)). داد مهلت آنان به خدا(( اهللا فامهلهم. كشيد مى انتقام روز همان خداوند گرنه و نبود، چيزى قضيه كه است آن

 كار بين كنند، مى گمان دنيا خونخواران و ستمكاران ، حقيقت در يعنى.  است ديگرى كنار در يكى ، حادثه انتقام و حادثه خداوند، براى

.  است هم طول در  -كند بروز طبيعت عرصه در نسل هفت از بعد است ممكن حتى كه  -انتقام و ها آن

 را كمان فغان دل از خيزد نشانه از پيش     نيابد امان ظالم ، مظلوم آه تير از

. كند مى اصابت نشانه به سپس كند، مى صدا)  دل( اين خود اول كنيد، رها را تير خواستيد شما كه وقتى

 عالم در منتها،.  است خورده شما خود به سيلى همان} ابتدا{ زديد، انسان يك به سيلى يك اگر. را كمان فغان دل از خيزد نشانه از پيش

.  است ديگرى از پس يكى بلكه ندارد، نمايش ما براى ديگرى كنار در يكى حوادث ، طبيعت
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 پايه را مجله يك بناى ابتدا.  بكنيم ايجاد دنيا تمام در فرهنگى انقالب يك ، آسان كار يك با بياييد كه بودم كرده را پيشنهاد اين زمانى

 براى ، است ديده را آن العمل عكس بعد و آمده  پيش او براى اى حادثه كس هر ، ايران روستاهاى و ها شهرستان از سپس.  كنيم ريزى

 ديده زيادتر حوادث اين از برود، باالتر سن كه چه هر قطعا.  است خورده هم سيلى يك ، است زده سيلى يك كسى اگر مثال. بنويسد ما

:  مثال. شود مى

 ها آن به و بودند آمده در تخم از هايشان بچه و گذاشته آشيانه ديوار باالى گنجشك دو ، آنان همسايگى در:  گفت مى آقايان از يكى

 را النه اين:  گفت خود همسر به پرخاش ضمن و آمد خانه به مرد. بود ريخته زمين روى بر ديوار، از كاه كمى روزى. دادند مى ياد پرواز

 مى خراب را النه ما بعد و آيند مى در پرواز به ها آن هاى جوجه ديگر روز چند كه گفت زن. كنند مى كثيف را خانه زيرا ببر، بين از

.  نزن دست النه به االن ، كنيم

 از يكى زد، مى را بيل اين كه موقعى! كرد خراب را النه بيل با و آورده نردبان يك سپس.  كنى مى مخالفت من با تو هميشه تو گفت مرد

 دلم كه اين گفتن به كرد شروع ، ساعت يك از بعد روز، همان و بود حامله مرد اين همسر! افتاد پايين و شده نصف ها گنجشك بچه اين

 اين. آوردند بيرون و كرده نصف را بچه}  زايمان حين در و{ بردند، بيمارستان به را او.  است زايمان درد شايد گفتند.  است گرفته درد

.  است كرده نقل من براى بود، ماجرا شاهد و ناظر كه شخصى را داستان

. كند اشاره يك كدام به داند نمى آدم اصال كه است زياد مطلب اين هاى نمونه قدرى به و.  است واكنش و كنش داستان اين

 به گفتم.  نه گفت ؟ كنى نمى لجاجت ، بدهم نشان تو به را خدا اگر گفتم او به.  ببينم را خدا خواهم مى:  گفت و آمد من نزد شخصى

 اين. بدانيد يقين را اين.  نواخت خواهند ، نواختى وقتى كه است خبرى پرده پشت در قطعا.  كن توجه ها واكنش و ها كنش} قانون{

 كه را اى حادثه كس هر ، دست دور نقاط و روستاها از و ها شهرستان از كه كنيد منتشر اى مجله كه بودم داده پيش ها مدت را پيشنهاد

 مجموعه چنين كه شد منعكس وقتى سپس بگذرد، منوال اين به مدتى. كند ارسال ما براى و بنويسد ، است)) واكنش كنش(( از اى نمونه

 شهرستان و روستاها اين به صوت ضبط با را دانشجويان و آموزان دانش شدند، تعطيل دانشگاهها و مدارس وقتى تابستان در ، هست اى

 ميليون يك. كرد آورى جمع ساله پنجاه  -چهل نسل يك در توان مى را ها حادثه قبيل اين از ميليون يك كه كرديم تصور. بفرستيد ها

 مالحظه ، تقريبى محاسبه از بعد. شود گرفته نظر در اى صفحه پانصد كتاب يك ، كل در و باشد صفحه يك حادثه هر كنيد تصور!  حادثه

.  نويسم مى را اش مقدمه هم من گفتم! خورد خواهى زيرا ، نزن كه اين بر مبنى شود، مى توليد المعارف دايره جلد هزار دو كه شد

 دوست را علم ما همه! كنيد مى تقصير بى ساده و صاف بيچاره كلمه اين قربانى را چيز همه و ايد گرفته را علم كلمه ختم كه كسانى اى

 ، است محال تصادف اگرچه ، است تصادف علمى نظر از گوييد مى ، خوب بسيار ؟ بكنيم خواهيم مى اى استفاده چه علم از ولى ، داريم

 حسين كه است اين. خوردند زدند،:  كه است افتاده اتفاق ساله چند اين در حادثه ميليون يك تصادفا:  نويسم مى و دهم مى قول من ولى

.  اهللا فامهلهم: فرمود

 نشود ضايع ميكده اين در خاك كف يك     كنند باده قدح يا مى خم يا سبو يا

) 415(صدا را نداها آيد ما سوى     ندا ما فعل و است كوه جهان اين
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) السالم عليه( حسين امام چرا.  العظيم العلى اهللا صدق.))  است  خويش دستاورد گرو در كسى هر) ((416.( رهينه كسبت بما نفس كل

 سر كه بيند مى و ، گذاشته زمان فراسوى به گام و است مشرف حسين.  هست انتقام دانست مى چون بود؟ نشده مضطرب ذره يك حتى

. ندارد اضطراب ديگر و است برخوردار آرامش كمال از ، علت همين به. افتاد حال چه به زياد ابن و بريدند، رختخواب در را سعد عمربن

. افتاد اتفاق و بود اى حادثه كنيم مى گمان كه ماست جهل اين

 عرصه( جا اين و است پرده پشت الهى عدالت كه بدانيد تا است هشدار براى فقط تاريخ در ، كردم عرض كه را واكنش و كنش قانون اين

 تير يك ، خوب بسيار ؟ جاست اين انتقام جاى آيا بگيرد، انتقام حسين قاتالن از خواهد مى خداوند.  نيست} خدا انتقام{ جاى) طبيعت

 آيا.  نيست عذاب كه اى دقيقه سه و اى دقيقه دو كندن جان. باشد ابدى عذاب بايد قاتل اين عذاب. شود مى راحت و زنند مى او به

.  بدهيم پاداش او به دنيا، اين در} )السالم عليه( حسين امام{ فداكارى خاطر به خواهيم مى ، عكس به يا ؟ نه يا كنيد مى دقت درست

 بر اهانت اصال بلكه ، عاميانه و كودكانه تنها نه ، تصورات اين. بدهيد على بن حسين به آپارتمان واحد هزار مثال ؟ بدهيم}  پاداشى{ چه

 طالب ابى بن على به} مثال{.  است كوچك دنيا اين.  عقاب كيفر نه و عدالت پاداش نه ، نيست ها حرف اين جاى جا اين.  است حسين

 به زياد خيلى و نشود سنگين خيلى بشر خواب كه اين براى اما.  است كم دنيا اش لحظه يك براى.  بدهيم جايزه دنيا اين در خواهيم مى

.  آوريم مى دليل او براى را واكنش و كنش مساءله گاهى نرود، فرو سنگين خواب

 در.  بوديم نشسته اى خانه قهوه در ، صبحانه صرف جهت خود مسير در.  بوديم قم شهر عازم قبل سال چند:  گفت من به شخص همان

 صبحانه هم با و بودند نشسته طرف يك هم طلبه نفر دو. شد وارد خود فرزند دو و همسر همراه} نظامى لباس با{ سرگردى هنگام اين

 پدرشان به سرگرد هاى بچه. بود ديگرى از درازتر كمى هايش بال يكى و بود آن در پرستو دو كه داشت قفسى ، چى قهوه. خوردند مى

 اين ديد، كه او ؟ فروشى مى را پرستوها اين آيا:  گفت چى قهوه به.  خوب بسيار:  گفت پدر. بخر ما براى را) پرستوها( ها اين: گفتند

 سرگرد به  -موقع آن پول به البته  -تومان چهل يا سى مبلغ به را پرستوها خانه قهوه صاحب.  بله گفت ، است نظامى مقامى شخص

 پرستوها اين هاى بال تا بريزيم و بگيريم نفت كمى: گفتند پدرشان به! بزنند آتش را ها اين كه افتاد فكرشان به ناگهان ها بچه.  فروخت

 پدرشان!  دليل بدون حيوان سوزاندن.  نيست خوب ، است بدى كار اين ، نه: گفتند ها طلبه ؟!!كنند مى كار چه ببينيم و بزنيم آتش را

 دو ، حيوان دو اين! زدند كبريت و ريختند ها پرنده روى به و آوردند را نفت ، آن دنبال به.  است نيامده شما به دخالت:  گفت و برگشت

 ياد به دقيقا را حادثه گفت مى كرد، تعريف را ماجرا اين كه شخصى. مردند  سپس و زدند بال و پر اضطراب با و زدند، جيغ دفعه سه -

 راه و شده سوار فرزندانش و همسر با سرگرد اين بعد، كمى.  داشت روشن آبى رنگ به فولكس خودروى يك سرگرد اين كه دارم

 و سرگرد كه آن از پس. شدند ناراحت بسيار هم ها طلبه آن.  بخوريم را مان صبحانه نتوانستيم اصال ما ، حادثه اين از بعد. افتادند

 ؟ است خبر چه پرسيديم.  است بسته راه كه ديديم مسير طول در ناگهان.  افتاديم راه به بعد دقيقه چهار الى سه هم ما رفتند، اش خانواده

.  ديديم و رفتيم هم خودمان ما:  گفت مى ؟ كجاست از آتش ببينند تا هستند تحقيق حال در ماءمورين و گرفته آتش فولكس يك گفتند

) 417.( است ،)آباد على( آباد حسن خانه قهوه در آتش اين علت:  گفتيم آنها به خطاب كه بود، نشده حل آتش اين مشكل هنوز

 مورد ميليون يك از واقعا ، جامعه اين در زندگى دهه چندين در ها آن تعداد بنويسيد، را ها نمونه اين اگر ، كردم عرض كه طور همان

.  است بزرگى خبر ، پرده پشت بداند كه است هشدار يك بشر براى} موارد اين{.  است بيشتر
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 درس هم اين)).  گرفت انتقام و داد مهلت آنان به خدا(( ، انتقام ذى عزيز اخذ ذلك بعد فاخذهم اهللا فامهلهم: فرمود حسين امام ، آرى

. شد ما نصيب) السالم عليه( حسين امام بركت از كه است بزرگى

 ممكن. باشد فكر براى مجالى خواستند نمى و داشتند عجله شب آغاز در) السالم عليه( حسين امام دشمنان ؛ كه است اين بعدى مساءله

 اصحاب. نبود ربط بى هم خيلى عجله اين  پس آورديد؟ جا اين به را ما چرا بگويند، سپاهيان و بيفتد تاءخير به روز سه الى دو كار بود

 برادرش) السالم عليه( حسين امام. آوردند هجوم آنان ديدند كه شدند، مى آماده عشا و مغرب نماز براى خيمه در عصر، هنگام ، امام

:  گفت او به و فرستاد را ابوالفضل

 زياد ابن به بيايد ايشان يا ، گفتيم كه همين: ((گفتند} جواب در آنان{)) اند؟ آمده چه براى و خواهند مى چه بپرس ها اين از برو برادر،((

 خداى با ما تا بدهيد، مهلت ما به امشب شما بگو، ها آن به برو: ((فرمود حضرت)).  كنيم مى شروع را جنگ و كشتار ما يا بشود، تسليم

: گفتند آنها از بعضى.))  بپردازيم نياز و راز به خود

. كنيد مى خيال شما كه هاست حرف اين از باالتر بشر رسوايى.)) ندهيد مهلت ، نه((

 اين ، داديم مى مهلت آنها به خواستند، مى ما از را مهلت اين كفار اگر گفتند ها بعضى.  كنيم شروع را حمله گفتند ها بعضى ، نه گفتند

 ما دست به را دنيا و است داده نجات بدبختى و ظلمت از و جهالت از را ما كه است كسى پسر او كه نگفتند.  است على پسر و فاطمه پسر

 كرده غارت را كسى مال نه و ريخته را كسى خون نه ؛ كه نگفتند هم را اين.  است نكرده گناه هم اى ذره و اوست پسر اين و ، است داده

. كنيد جلوگيرى هجوم از شما پس ، داديم مى مهلت ما بودند، هم كفار اگر گفتند.  نداريم او محاصره اين بر هم دليلى گونه هيچ و ، است

 در ، اطاعت و سجده عنوان به او پيشانى بايد باالخره شوند، بيدار اگر آدم اوالد.  بخوانم نماز خواهم مى من: فرمود حضرت موقع آن در

 و گرفت توان نمى انسان از را پرستش.  نيست انسان خود اختيار در ، است انسان فطرت در پرستش به تمايل زيرا بخورد، زمين به جايى

. دارد ارتباط اين به گرايش ، جهان اين در انسان

 كه دارد وجود دوم و اول دست معبودهاى خيلى. دنيا مال به يا ، مقام به يا اوالد، به يا خواهد، مى سجودى و ركوع حالت يك ، باالخره

 و ننموده ظلم خودمان به قدر اين تا ، بزنيم زمين به خدا براى توانيم مى را پيشانى اين. زد خواهند خاك به را ما پيشانى آخراالمر،

.  نكنيم كوچك را خودمان

 زد توان آسمان بر بلندى سر گلبانگ     نهادن توان سر گر جانان آستان بر

 زد توان جان نقد بر اول داو و است عشق     ببازند نظر يك در عالم دو نظر اهل

 نهايت بى ذات يك با را، كوچك نهايت بى))  من(( را، رابطه اين كه بهتر چه. كرد خواهند پيدا گرايشى و كرنش آدم اوالد ، باالخره

 نهايت بى شود مى خدا، با كوچك))  من(( يك ارتباط. شود مى ناميده نماز} ارتباط{ اين.  بگذاريم ارتباط در ، معرفت حال در بزرگ

 جوان كه حاال!  خوانيم مى نماز فردا از شاءاهللا ان گويد، مى خود به كه تخيالتى با دهد، مى دست از را چيزى چه بشر اكبر، اهللا:  بزرگ

!  نيست چيزى ، هستيم
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 من ناپيداى فرداى اين از واى     من فرداى) 418( برخى شد من عمر

 خورد؟ خواهد درد چه به ندارد، صاف مبناى اگر صاف قلب ، من عزيزان.  است كافى باشد، صاف انسان قلب اگر گويند مى كه اين يا

. شد عرض قبال كه دارد امتيازاتى خودش براى) صاف قلب( آن خود البته

 خودش باشد، صاف انسان قلب كه اين و اصول مراعات البته.  دنياكم فى احرارا فكنوا المعاد تخافون ال كنتم و دين لكم يكن لم ان

 نمى كس هيچ به.  است صاف قلبم و دارم صفا ، خوب بسيار اما.  كنيم صحبت كودكانه خواهيم نمى و است جمع ما حواس. دارد امتيازى

 به كه اين براى آيا ؟ دارى كار چه)  انسان بدن در( جا اين!  صاف قلب اى ، خوب بسيار ؟ است تمام كار آيا.  كنم ظلم و خيانت خواهم

 ؟ نكنى خيانت خانم به و آقا

 كنيم كار چه را))  كنيم مى زندگى چه براى. (( كنيم زندگى خواهيم مى كه است اين خيانت عدم معناى ، تازه ؟ نكنى خيانت جامعه به يا

 و نكرد خيانت كسى به كسى ديگر و شد اصالح جامعه وقتى ، خوب بسيار گويند؛ مى و كنند مى اشتباه مساءله اين در واقعا ها بعضى ؟

.  است كافى باشند، داشته هماهنگ زندگى همه

. نكند نگاه بد كس هيچ به كس هيچ و بنشينيم دب مؤ خيلى بياورند، تشريف جلسه اين به شب فردا ها، خانم و آقايان مثال ، خوب بسيار

 سؤ اين آيا. كند برابر ده هم را نور و روشنايى و بپاشد هم گالب كه كنيم مى خواهش خانه صاحب از ما و بياورند را شام هم شام موقع

 ، خوب خيلى ، قشنگ هم خيلى ، نشستيم آمديم ايد؟ نشسته مكان اين در علت چه به ، آدم اوالد اى كه كند نمى خطور شما مغز به ال

.  مهربانيم هم با همه

 ؟ چيست شما آهنگ بنوازيد؟ خواهيد مى چه يعنى ؟ چه سپس. كند نمى نگاه كج نفر يك به نفر يك ، خنديم مى و گوييم مى

 براى دين ضرورت كه بود اين او ال سؤ و) 419( داشت اى مصاحبه من با آلمان پزشكان روان از شخصى شد، عرض قبال كه طور همان

 گفتم او به و بود اى آزموده شخص هم مترجم. كرد يادداشت حتى كه دارم خاطر به.  كردم ذكر او براى نيز را مثال همين ؟ چيست بشر

 ما فرضا. دارند عجيبى گرايش ، محسوسات و مثال به غربى متفكران دانيد، مى كه طور همان چون.  كن مطرح را مناسب بسيار مثال اين

 در زحمت بدون كه بود آمده اين براى آيا بود؟ آمده اين براى فقط آيا كرد، اداره را خود اخالقى وضع بشر و بستيم كار به را اومانيسم

)  آلمانى پزشك روان( ايشان:  گفت من به مترجم. كنند مى زندگى زحمت بدون هم عسل زنبورهاى و ها موريانه كند؟ زندگى جا اين

 در ؟ است نرسيده برسد، بايد كه هدف آن به ، تاريخ امتداد در بشر آيا ؟ است ننواخته بنوازد، بايد چه آن بشر شما، نظر به آيا: گويد مى

 بوشهر يا و تبريز شيراز، ، اصفهان در يا ، خراسان در را نيهيليستى فلسفه آيا ؟ ام نوشته تهران در من را پوچى فلسفه پس:  گفتم جواب

 ؟ كنيم كار چه دانيم نمى كه نوشتيد نمى چنين بود، نواخته را خود آهنگ بشر اگر. اند نوشته شما زمين مغرب مركز در اند؟ نوشته

: گويد مى شاعر كه اين.  كنيم كار چه دانيم نمى يعنى پوچى فلسفه معناى

 است افتاده كتاب كهنه اين آخر و اول     خبريم بى جهان انجام ز و آغاز ز ما

.  خواناست هم خيلى آن خط.  خوانيم مى خوب هم خيلى و نيست افتاده}  كتاب كهنه اين آخر و اول{ نخير،
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 زندگى ديگر موجودات به تكيه بدون بايد بشر: ((گويد مى و كند مى توجيه را خود آدمى هم گاهى.  برين موجود با ارتباط ؛ يعنى نماز

 در{!)) آورد مى بار به وابسته و تنبل را آدم)  برين موجود به وابستگى خدا، به وابستگى( وابستگى اين و باشد داشته استقالل بايد. كند

 كه نيست ترديد جاى هيچ ؟ كيست با شما سخن روى.  كنيم قانع را خودمان اقال و كنيم صحبت مطالعه با كمى}  است بهتر مورد اين

 و ترين فعال ، پدرش و جدش از بعد ، ايم نشسته او ياد به و كنيم مى صحبت او درباره جلسه اين در ما كه على بن حسين همين

. بود او تكاپوى و او شب يك هم) عاشورا شب( امشب.  داشت ارتباط خدا با و بود تاريخ مرد تكاپوگرترين

 نشسته عرش باالى كه موجودى بر تكيه نه بود، خدا به هم او تكيه.  ننشست راكد دنيا اين در لحظه يك) السالم عليه( طالب ابى بن على

 است رومى مالى همين ، كوچك مثال يك. كند مى فعال را انسان ، فعال خداى بر تكيه. كند مى خلق را يكى و كشد مى را بنده يك و

 او با كه همين اما بود، متكلم و فيلسوف و اصولى و فقيه و مفسر مالى يك ،) تبريزى شمس( عارف آن با خود مالقات از قبل تا كه

.  نداشت قرار و آرام اى لحظه دنيا، اين در مرد اين.  است نديده را آن نظير بشر ، قرن هفت در كه شد فعالى مغز به مبدل كرد، مالقات

 هستم ول مسؤ) خدا( او پيش من گويد مى ؟ چيست براى حركت اين:  پرسيم مى او از. دهد مى را ما پاسخ كالمش هر با على بن حسين

 در راستى به ، اميرالمؤمنين يا ، على يا)).  دارم خدا بر تكيه چون: ((گويد مى ، است كرده شروع را فعاالنه حركت چرا كه اين پاسخ در. 

 ؟ كنى مى چه دنيا اين

 القضا حسن القضا سوء از پس اى     مرتضى على اى بگشاى راز

) 420( اى ديده چه آن از واگو اى شمه     اى ديده و عقل جمله كه على اى

 نيافت خفته على بيدار چشم     شكافت آفاق سينه تا فجر

 به من تكيه و هستم خدا با كه اين جهت به گويد مى ؟ چيست براى بيدارى قدر اين ، رفتگان خواب ميان بيدار اى ، مستان ميان بيدار اى

.  اوست

) 421( نوم ال و سنه تاءخذه ال

.))  گران خوابى نه و گيرد مى فرا را او سبك خوابى نه((

 خدا، با ارتباط بدون انسان يعنى{ گويم مى من كه چه آن آيا كنند؟ مى مطرح معكوس چگونه را مساءله اين ها بعضى كه بينيد مى آيا

 دقت مطلب به خودتان بايد. نخوريد اند، كرده پيدا شهرتى تاريخ طول در كه را كسانى فريب خدا به را شما!  جوانان اى} ؟ است صحيح

 . كردم بيان را آن مثال قبال كه طور همان. كنيد
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 بر من آيا)).  است كارى در روز هر او(( ،)422( شاءن فى هو يوم كل...  است فعال حقيقت يك بر تكيه نماز، وسيله به خدا بر تكيه پس

 ؟ است فعال خودش كه ، بياورم دليل و عذر خودم كارى بى براى و كنم تكيه خدا

 مدان فعلى بى و كار بى ورا مر     بخوان را شاءن فى هو يوم كل

 كند مى روانه را لشكر سه كاو     بود آن روز هر به كارش كمترين

 نبات رويد رحم در تا آن بهر     امهات سوى زاصالب لشكرى

 جهان گردد پر ماده و نر ز تا     خاكدان سوى زارحام لشكرى

 العمل عكس كسى هر ببيند تا     اجل سوى خاكدان از لشكرى

 رسد مى ها جان سوى حق از چه آن     رسد مى ها آن از بيش شك بى باز

 رسد مى ها گل به ها دل از چه آن     رسد مى ها دل به ها جان از چه آن

) 423(للبشر ذكرى: فرمود اين بهر     مر و حد بى حق لشكرهاى اينت

 به تكيه كه كرد مطرح را صحبت اين كسى وقتى موارد، گونه اين در.  است همان سر بحث. نيستند بيكار اى لحظه ، حق لشكرهاى اين

. شود مى حل لحظه يك در مساءله كه ديد خواهيد گوييد؟ مى شما را كسى چه خداى خدا؟ كدام بگوييد كند، مى بيكار را انسان خدا

: گويد مى كه خداى

) 424( ماسعى اال لالنسان ليس ان و

.))  نيست او تالش حاصل جز ، انسان براى كه اين و((

: كند مى معرفى مسابقه ميدان را دنيا اين كه خدايى

) 425( المقربون اولئك ، السابقون السابقون

.)) }خدا{ مقربان همان آنانند مقدمند، گيرندگان سبقت((

: فرمايد مى كه گوييد مى را خدا اين آيا

) 426( فمالقيه كدحا ربك الى كادح انك االنسان ايها يا

.)) رسيد خواهى من ديدار به جدى تالش و كوشش حال در فقط تو ، انسان اى ، من ساخته اى((

.))  پرستيم مى را تو تنها} بارالها{) ((427.(نعبد اياك: را خدا اين يا گوييد، مى را بشرى مغز شده ساخته خداهاى آيا
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 فلسفه پرسند مى اشخاص از بعضى گاهى.  است نماز خود در نماز فلسفه اصال. ندارد خودش در را اش فلسفه نماز، مثل حقيقتى هيچ

 باعظمت بسيار خداشناسى يك نماز،)). شود توصيف كه است آن از تر بزرگ خدا(( اكبر، اهللا فقط ،} گفت بتوان شايد{ ؟ چيست نماز

.  است

 بر دائما كه العالمين رب خداى بر حمد) ((428(، العالمين رب هللا الحمد)).  رحيم و رحمان خداوند نام به(( ، الرحيم الرحمن اهللا بسم

)).  مهربان بخشاينده) ((429(، الرحيم الرحمن)).  اوست مربى و رب كه دارد، اشراف هستى

 نمازگزاران خواندن نماز(( يعنى ، يمثل.  است كمپانى به معروف عليه اهللا رحمه اصفهانى حسين محمد شيخ آقا مرحوم زير، اشعار سراينده

 است عظيم كه من پروردگار پاكيزه(( ، بحمده و العظيم ربى سبحان: گوييد مى وقتى. باشيد عظيم گاه جلوه ، خويش ركوع با كه ،)) حقيقى

.  آيد مى در موج به شما درون در نهايت بى زيرا كنيد، ركوع درست ،))،

 خضوعه من هو ما على هو و     ركوعه فى العظيم يمثل

 تدلى اذا سجوده عند     االعلى العلى يمثل كما

. بگيريد قرار ارتباط در اعلى با و بچشيد را اعلى طعم.  بحمده و االعلى ربى سبحان

 تجرده فى الغايه مذبلغ     تشهده فى المشهود يمثل

 ختامه فى المسك كل المسك     سالمه فى السالم يمثل

 نيايش به امشب.  دارم دوست خيلى را نماز من كه داند مى خدا.  بخوانيم نماز خواهيم مى امشب ما:  گفت) السالم عليه( على بن حسين

 وداع خواهيم مى اند، ناميده دنيايش ، ناآگاهان كه بزرگ مسجد اين با و مبعد اين با امشب.  دنياست اين در ما آخر شب چون ، بپردازيم

: كنيد دقت.  بكنيم ديگر ركوع چند و سجده چند بگذاريد.  گرديم نمى باز مسجد اين به و رويم مى بيرون مسجد اين در از ديگر،.  كنيم

 خواهيم نعبد اياك زيرا ، نه ؟ هست ديگرى چيز اضطراب از غير آيا ، جريان انداختن تاءخير به شب يك با باالخره كه نفرمود حضرت

 را كار:  گفت مى بود، معمولى اگر بود، اين از غير واقعا اگر.  است اين حسين بشناسيد؟ خواهيد مى را حسين آيا ؟ اضطرابى چه ، گفت

} يا{. ندارد معنا اصال اين و مقابل طرف در نفر دو و هفتاد و ، طرف يك در نفر هزار چهل حداقل.  است معلوم قضيه زيرا ، كنيم تمام

.  خودكشى عنوان به زدند مى را خودشان ها اين اصال

. دهد مى ابديت طعم خدا، با ارتباط حال در دنيا اين در زندگى لحظه يك.  نداريم ها شوخى اين از نخير،

 حالى چه در} يزيد لشكريان{ و داشتند حسينيان حالى عجب اما.  بپردازيم نيايش به ما امشب تا بگير، مهلت ها آن از برو برادر: فرمود

. كردند مى پايكوبى و زدند مى بوق زدند، مى كرناى و طبل بودند؟

 مستعد باشى تو را كدامين تا     ضد به آيد مى بانگ دو جهان در

 صور نفخ تا رود مى خاليق در     شور آب و شيرين آب اين است رگ رگ
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 در ؟ گذشت چيز چه در اما ، گذشت هم فردا ، گذشت امشب ها آن همه براى بودند؟ حالى چه در ها آن بودند؟ حالى چه در ها اين

 قرار تاريخ نفرت و لعن مورد كه هم اشقيا. رسيدند ابدى سعادت به حسينيان هم و حسين هم ، طبيعت پرده پشت در ولى.  طبيعت ظاهر

.  كنم مى تمام را بحث ديگر جمالتى با.  بده قرار نمازگزاران جزء را ما! پروردگارا! خداوندا. گرفتند

.  است كم باز كنيم بحث آن از هم روز هر اگر ، مطلب عظمت جهت به ولى ايد، شنيده هم را قضيه اين

. آورد برادرانش و) السالم عليه( ابوالفضل براى اى نامه امان تاسوعا، شب در ،}شمر{ خبيث بسيار مرد آن

. داشتند نسبت} شمر{ با ، آن در كه بود اى قبيله از هم البنين ام

 حسين ياران).  بياموزيم هم ديگر درس يك جا اين در خواهيم مى( ندادند، جواب ها اين اما!  ابوالفضل يا عباس يا: داد ندا} شمر{

 آن كه شد متوجه) السالم عليه( حسين امام. بودند ايستاده حسين مقابل در كه بودند خبيث و شقى خيلى}  يزيديان{ زيرا ندادند، جواب

. ندادند جواب ولى كردند صدا را...) و ابوالفضل( ها

.)) خواهند مى چه ببينيد و بدهيد را آنان جواب: ((فرمود حضرت

 عظمت. پليدند اگرچه بدهيد، جواب را سالمشان: گويد مى حسين.  است خليل ابراهيم از تجسمى اين ؟ كجاست انسانى هاى ريشه ببينيد

 ، است مشكل خيلى دين درباره اظهارنظر. بگذاريد ما جوانان اختيار در و كنيد تحليل را موارد اين.  آموخت بايد ها نكته اين از را دين

 كند، مى نظر تاريخ به وقتى انسان.  است افتاده مسائل اين الى البه در چنان هم انگيز، عبرت جمالت نمونه و مذكور مطالب امثال زيرا

 جواب(( بود؟ چه و چيست نيت اين كه شود نمى متوجه اما ببيند، را حسين تاريخ خواهد مى انسان. كند مى عبور سرعت به موارد اين از

)).  است فرد ترين خبيث اگرچه بدهيد، را} شمر{

 ابدى لذت! خدايا. بفرما محسوب نمازگزاران از را ما ، دهيم مى سوگند اصحابش و ياران و حسين نمازهاى به را تو! پروردگارا! خداوندا

 حق به. باشد صحيح ارتبابط تو، با ما ارتباط كه بفرما موفق را ما نماز موقع در! خداوندا! پروردگارا. بفرما دريافت قابل ما بر را نماز

. مگير ما از شود، مى ناميده نماز كه را خودت با ارتباط كردن برقرار افتخار)  السالم عليه( حسين

 )) آمين((
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 حسينى علم

 و تخيالت از مشتى با كسى هر.  است درستى قاعده بيند، مى را ها انسان و دنيا ، است زده چشم به كه عينكى با كس هر كه قاعده اين

 همان هم ديگر هاى انسان ساير درباره و دارد هايى اندازه و الگوها ، است كرده فرض شده ثبت خود، براى كه هايى آرمان از انبوهى با

 سختى}  فكرى{ بلوغ بگوييم بايد باشد، اشتباه ما گفتن))  سخت(( كه صورتى در و ، است سخت}  فكرى{ بلوغ. كند مى فكر گونه

.   نماست

 هواى از رهيده جز بالغ كيست     خداى مرد جز اطفالند خلق

 از ببيند، خواهد مى آن با را مردم و دنيا و است زده چشم به كه را معنا بى و عاريتى عينك آن تواند نمى نشود، بالغ وقتى تا انسان

 كنيم تجاوز و نموده عبور قضايا سطوح از مقدارى.  بدهيم گسترش را خودمان هاى ديدگاه. باشيد داشته نظر در را اين. كند دور چشمش

 درباره و گذاشتن خود مقابل در آينه يك و خود، به ديگران كردن قياس.  دانيم مى ما همه كه است چيزى اين.  برويم قضايا عمق به و

 تفسير خودش آن با را ديگران و ببيند، را خودش تا گذارد مى خود مقابل در را آينه ، انسان.  نيست جديدى كار ، كردن صحبت بشر

 عينك، همين با تاريخ طول در هم اشخاصى متاءسفانه.  است فراوان موارد اين از ، تاريخ طول در. كند مى صحبت خودش درباره او. كند

:  بگويم شما به صريح.  آگاهان براى نه البته اند، يافته جهانى هايى شهرت

. گويد مى ايشان كه نيست اين بشريت و كند، مى صحبت خودش درباره شخص اين كه بدهند تشخيص كه است سخت ناآگاهان براى

 از و موارد از هم اين.)) دانند نمى غيب هم ائمه و پيغمبران پس ، دانيم نمى غيب كه ما: ((گفتند و كردند قياس خودشان با هم را بزرگان

 هايى انسان و بندگان خداوند كه نيست متوجه و بيند مى را پرده روى او خود ، است ور غوطه جهل در او خود كه.  هاست عينك همان

. دارند اشراف هستى همه به ، خاكى كره از گوشه همين در كه دارد

) 430(شير شير نوشتن در باشد گرچه     مگير خود از قياس را پاكان كار

 شد آگاه حق ابدال ز كسى كم     شد گمراه سبب زين عالم جمله

 پنداشتند خود چو هم را اوليا     برداشتند انبيا با همسرى

 درد مى آدم است شير يكى آن     خورد مى آدم است شير يكى آن

 باديه اندر است شير يكى آن     باديه اندر است شير يكى آن

 شدند، گمراه جهت اين از و... برداشتند انبيا با همسرى.  خوريم مى و ريزيم مى كاسه داخل كه شيرى ديگرى و داريم بيابانى شير يك

 دو و چشم دو من ؟ داشت چشم هفت او مگر داند؟ مى كجا از را پرده پشت ؟ داشت ابرو سه او مگر: ((كنند مى صورت به قياس زيرا

 حقيقت خالف بر و واقعيت خالف بر ، ذهنيات اين ؟))داند مى غيب كجا از پس ، داشت را ابرو دو و چشم دو همين كه هم او ، دارم ابرو
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 ولى ، كنم مى فكر چنين خودم درباره من بگويد كاش اى.  است زده خود چشم به}  شخص{ كه است عينكى همان اين.  است

.  است گونه اين بشر گويد مى و كند تفسير خواهد مى را خود  شخص يك كه بينيم مى زياد تاريخ طول در متاءسفانه

: گويد مى صريحا او.  است)  م 1776 متوفاى  -1711 متولد ، هيوم ديويد( شده مشهور كه كسانى از يكى

.)) بود محبت و كنيه و تصور و شادى و رنج تن ديدم كه چه آن.  نديدم خويشتن نام به حقيقتى و شدم درونم وارد من((

. بود گرفته خود به هم متفكرانه خيلى قيافه ،} سخن اين گفتن هنگام به{ شايد البته. كند معين تكليف)  انسان( من براى خواهد مى ايشان

.  است شهرت عاشق خود، هاى نوشته در شخص اين)).  بينيم مى ما كه گويند مى ها بعضى: ((گويد مى كه است طنزآميز او بعدى جمله

 گويى مى كه توست چيز چه:  ام نوشته او از انتقاد در هم من. بود شهرت عاشق شخص اين كه است شده ذكر)  مدرك( مورد سه در

 تصورات يا شود، مشهور خواست مى شما رنج همان آيا بشناسند؟ علم عنوان به مرا دنيا همه تا است بودن ادبى شهرت ، زندگى در هدفم

) 431(بود؟ كرده گيرى هدف را شهرت شما

 نتوان سريعا اقال تا بنويسيد، ديگر مطلبى ديگر، كتابى در يا كنيد، ديگر كارى. نشود پيدا زود جا آن از خروس دم كه بگوييد طورى الاقل

 رفته باغ آن به كه وقتى ، داشتم باغ فالن مورد در كه تصورى در ، است من درون در كه رنجى مثال! ؟ چيست خروس دم اين كه گفت

 تو؟))  من(( يا است طلب شهرت ، باغ آن آيا.  است من ذهن در باغ آن هنوز.  بردم لذت باغ آن از من و بود زيبا خيلى باغ آن ، بوديم

 آن بيچاره ولى.  است قرار چه از اوضاع كه فهمد مى كلمه دو با و كند مى نگاه آگاه انسان يك وگرنه ، است ناآگاه افراد در تلفات البته

 ، لنگان لنگان و دست به عصا ، كه كسانى آن بينوا. دارند مى بر قدم معرفت و علم خم و پرپيچ بسيار جاده اين در لنگان لنگان كه هايى

 جهان خود از باالتر وجدانى كند، معين تكليف علم نظر از بشريت براى خواهد مى كه كسى كنند؟ چه آنان. افتند مى يا دوند، مى يا

 چون شنوند، مى او از كه كند احساس شخص آن اگر مخصوصا. خواهد مى باالتر وجدانى ، گويم مى قطع و جزم با. خواهد مى هستى

.  است افتاده ها زبان سر بر و است بزرگ او نام

 حضرت من حاال آيا.  است شده واقع و گفته را غيب) السالم عليه( طالب ابى بن على كه كند مى نقل مورد دو و سى در الحديد ابى ابن

 غيب.  دانم نمى غيب من اما ، دارم پا دو و دست دو هم من.  دارم ابرو دو و چشم دو هم من ؟ كنم قياس خودم با را)  السالم عليه( على

! داند مى طالب ابى بن على.  دانم نمى هم را حاضر حال حتى ، است سهل كه

. كنيد صاف و پاك را خود درون شما. مگير خود از قياس را پاكان كار

 خاك و آب از برون بينى ها نقش     پاك و صافى شود چون دل آيينه

) 432(را فراش هم و را دولت فرش     را نقاش هم و نقش ببينى هم

 از شارحى الحديد، ابى ابن دانيد، مى كه طور همان.  بينيم نمى هم را شاهد و ظاهر حتى ، است سهل كه غيب ، تيره هاى دل اين با

 شده و شود مى چنان است گفته) السالم عليه( طالب ابى بن على مورد، دو و سى در: گويد مى البالغه نهج درباره او.  است سنى برادران
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 نظر در را شريفه آيه كه هايى آن  پس ؟ نه يا شود مى شهيد دانست مى) السالم عليه( حسين آيا كه است اين ما مساءله) 433.( است

: بدهد اذن خداوند خود اگر ولى ، است طور همين ، بلى گوييم مى داند؟ مى غيب حسين امام آيا كه دارند

) 434(رصدا خلفه من و يديه بين من يسلك فانه رسول من ارتضى من اال

.)) دهد مى قرار ها آن براى سر پشت و رو پيش از مراقبينى و برگزيده را آنان كه رسوالنى مگر((

 خاندان و انبيا به رسد چه دهند، مى خبر آينده از نفس تزكيه جهت به كه هستند اشخاصى: گويد مى هم خلدون ابن و ايد ديده شما حتى

 عليه( صادق امام: گويد مى و نموده نقل خلدون ابن را زيد شدن كشته خبر قضيه. هستند شايسته جهات همه از كه)  السالم عليه( عصمت

.  گردى مى شهيد قطعا و ، شوى مى كشته تو عمو:  گفت) السالم

)). هستند مساءله اين شايسته بيت اهل چون ، است حق باشد، درست روايات اين سندهاى اگر: ((گويد مى او

 كه اين با كه شود مى مطرح ال سؤ اين گاهى. شود مى شهيد دانست مى) السالم عليه( على بن حسين كه است اين جلسه اين در ما بحث

 ماند، مى زنده كه بود اين مثل ايشان حركات طور چه و فرمود؟ اقدام} قيام اين به{ طور چه پس شود، مى شهيد دانست مى} حسين{

 اى ها، حسينى اى. ماند خواهند زنده ايشان ديگر سال 60  -50 مثال كه اين مثل. كار ريز نكات مراعات كار، در ايشان شديد نظم ؛ مثل

 دستشان ، شده روايت كه جمله آن در حتى.  است نشده ديده نااميدى و ياءس اى ذره داد، مى انجام حضرت كه كارهايى در ، مسلمانان

 بن يحيى سر كه خدا پيش دنياست پستى از)... ((435( اهللا على الدنيا هوان من ان: فرمودند دوبار و گذاشته خود مبارك محاسن به را

)). فرستند مى اميه آل نابكاران از نابكارى نزد به نيز مرا سر. فرستادند اسرائيل بنى زناكارهاى از زناكارى نزد و بريدند را زكريا

! شدند مى خود فروش و خريد مشغول بازار در سپس كشتند، مى را پيغمبران اسرائيل بنى ،}كردم عرض پيش جلسه در كه گونه همان{

)  فرصت( مهلت آنان به خدا و است نشده كارى هيچ گويى(( ، انتقام ذى عزيز اخذ ذلك بعض فاءخذهم اهللا فامهلهم شيئا يصنعوا لم كانهم

 براى بود بيانى هم اين و است فرموده دوبار را} ... اهللا على الدنيا هوان من ان{ عبارت} )السالم عليه( حسين امام{)).  گرفت انتقام و داد

 مطلب اين ياءس و نااميدى ترين كوچك بدون. شد خواهد انجام كار اين كه بود دليلى ، عبارات اين خود. كرد خواهد پيشامد كه چه آن

 به ، شوم مى رد جا اين از هم من.  نيست شما منزلگه آخرين دنيا زيرا نكنيد، تكيه دنيا به كه كرد مى بيان و داد مى خبر و فرمود مى را

:  است شده بيان چنين اهللا رحمه نير شعر در. شد رد يحيى كه ترتيبى

 پديد نيلى خيمه پشت ز شد     سفيد صبح چهره سحرگه چون

 تابناك آفتابى فراق در     چاك كرده گريبان گفتى آسمان

 خون طشت ميان يحيى سر چون     برون شد برهنه سر مشرق ز خور

)  حسين امام سر( سرى چنين كه داد مى نشان آفتاب عاشورا، صبح كه معنى بدين.  است كرده عاشورا براى كه است زيبايى بسيار تشبيه

.  است مطرح تاريخ براى امروز
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 بيش ما حتى.  است كافى مورد اين در ما اسالمى منابع و داليل. شود مى شهيد كه دانست مى) السالم عليه( على بن حسين ، حال هر به

 ام داستان. بودند فهميده زيادى عده را) السالم عليه( على بن حسين قتل خبر: گويند مى كه كرديم شمارش را تاريخى مدرك سى از

 بيان هم)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر و) السالم عليه( اميرالمؤمنين را سلمه ام قضيه خبر. اند كرده نقل هم سنى آقايان از بعضى را سلمه

 كه آيد مى پيش جهت اين از باز ال سؤ اين كرد؟ حركت چرا ، دانست مى حسين كه اين با كه آيد مى پيش ال سؤ اين ، حال. بودند كرده

 آن زندگى يعنى.  است مرگ شد، قطع نفس كه هم وقتى و است زندگى اين گوييم مى.  كنيم مى تفسير ديگرى طور را مرگ و زندگى ما،

 ، دانست مى كه اين با بگويد}  انسان{ كه كند مى اقتضا چنين انگيز، اسف منطق اين و عاميانه منطق اين. شد شروع مرگ و شد تمام جا

 ماند؟ خواهد زنده كه اين مثل كند، حركت جدى توانست مى طور چه او و! كرد؟ حركت چرا

 هاى شاخه و ها شكوفه نتيجه و مكمل ، ميوه كه گونه همان.  است زندگى مكمل مرگ.  كنيم مى خيال ما كه نيست آن مرگ و زندگى

.  ماست زندگى ميوه هم مرگ ، است درخت

 دوست ، دوست بر و دشمن ، دشمن پيش     اوست همرنگ پسر اى يك هر مرگ

 دار هوش وى از نه ترسا زخود آن     فرار اندر مرگ ز ترسى مى كه اى

 برگ مرگ و درخت چون هم تو جان     مرگ رخسار نى توست زشت روى

 اى رشته خود درى) 436(قز و حرير ور     اى كشته خود اى خسته خارى به گر

 را اى عده ، طبيعت متن كه چه آن فراسوى در باالخره نكشد، يا بكشد نفس خواه كند، مى حركت و است مشرف}  زندگى به{ كه كسى

 زندگى اصلى معناى عنوان به و زندگى از ديگرى نوع عنوان به مرگ. دارد مى بر قدم ، است كرده جلب زندگى عنوان اين به خود براى

.  است آمده

) 437(غدا تموت كانك آلخرتك اعمل و ابدا تعيش كانك لدنياك واعمل

.)) مرد خواهى فردا گويى كه كن عمل چنان خود، آخرت براى و ماند خواهى زنده هميشه براى گويى كه كن عمل چنان خود، دنيا براى((

 )السالم عليه( مجتبى حسن امام((

 ، خوانديم مى حسين از درس عنوان به را جمله اين فقط ما شود، مى تشكيل كه حسين هاى كالس اين در اگر كه كنم مى گمان من

 هستى ابدى گويى كه كن زندگى چنان دنيا اين در يا؛ ماند، خواهى ابد تا گويى كه كن عمل چنان دنيا براى: (( كرديم مى پيشرفت خيلى

.  روى مى دنيا از ديگر دقيقه يك كه دارى يقين اگرچه ،))

 و ديدار ضمن و آمدند مى من پيش بودند، جبهه عازم كه جوانان از تعدادى ،)1367  -1359( عراق و ايران جنگ در كه دارم خاطر به

 كه چه آن! بشويد شهيد شما كه چه يعنى.  كنم نمى دعايى چنين ابدا گفتم مى.  بشويم شهيد ما كه كنيد دعا شما گفتند مى ، احوالپرسى
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 كه شماست تكليف اين. دهيد انجام وجه بهترين به ، جبهه در را تكليفتان تا بدارد موفق را شما خدا كه است اين ، شماست حقيقى دعاى

.  الحسنيين احدى شديد، شهيد هم اگر. كنيد دفاع زندگى از معنا تمام به بايد ، است مانده شما زندگى از لحظه يك اگر

 از تر باعظمت خيلى زندگى معناى. آمد خوش آمد، پيش شهادت اگر بشويد؟ شهيد شما كه كنم دعا طور چه من.  است اسالم منطق اين

 كنم مى عرض كه است چنين ، كن من نصيب را شهادت و بروم شهيد دنيا از من خدايا، كه داريم دعاها در ما كه هم اين معناى.  است اين

 و شصت ، من عمر چرا كه تو به ندارم  اعتراض ولى ، هستم آماده من شود، تكميل شهادت با من زندگى بناست اگر! پروردگارا يعنى: 

! پروردگارا بگوييم توانيم مى ولى ، باشيم حاكم خدا به توانيم نمى ما.  كنم مى حكايت حاكم نيم من. شد خواهد دقيقه سه و سال يك

 تا كه بسازيد طورى سازيد، مى را چيزى اگر. ابدا تعيش كاءنك لدنياك اعمل و.  كنم مى زندگى و ام گذاشته دلم در را الحسنيين احدى

 كارى هر} شما{. خود جاى به آخرت البته. كرد خواهيد پيشرفت قطعا زندگى در شما ، صورت اين در. بچسبد شما شخصيت به ابد

 به كار نتيجه كه كنيد احساس طور آن... و كار و كسب در چه ، فكرى كارهاى در چه ، صنعت در چه ، آورى فن در چه دهيد، مى انجام

 قلمى نوك}  علمى كارهاى در يا{.  داشت خواهد كار و سر شما با ابد تا} كار نتيجه{ كه كنيد خيال طور اين. چسبد مى شما شخصيت

 نقش شما شخصيت درون در دانه دانه ، كلمات اين كه كنيد احساس ، است خطرناك زيرا نكنيد، رها خود حال به نويسيد، مى آن با كه را

 ندارند، را ها فرمول اين دنيا جوامع از بعضى كه كند مى تعجب انسان. شويد وارد ابديت به بايد نقشه آن با ، قيامت روز و بندد مى ابدى

 را خدا.  است آنان معشوقه ، آن نتيجه و كار و بوسند مى معشوق همانند را آن كنند، مى بازار روانه را خود شده توليد كاالى وقتى اما

 كشورهاى( ممالك بعضى در كه دوستانى از را اين. داريد شما اما ندارند، ها آن را...  لدنياك واعمل ؛ عبارت اين كه گيرم مى گواه

 عاشق: ((گويند مى جواب در كردند؟ پيشرفت طور اين كه چيست كار مساءله اين بنويسيد؛ ما به كه پرسيديم مى بودند،)  پيشرفته

 عليه اهللا صلى( اكرم پيغمبر. ابدا تعيش كانك لدنياك واعمل:  شماست به متعلق فرمول اين ؟ كنيم مى فكر چه ما واقعا)). هستند كارشان

 كه اين از بعد. بود بزرگ خيلى صحابه از او. بردند تشريف قبر داخل به خودشان فرمودند، مى دفن را خود اصحاب از يكى وقتى)  وآله

. بگذارند قبر داخل را آن كه دادند)  وآله عليه اهللا صلى( پيامبر دست به بود، نرم خيلى كه كلوخى مثال تكه يك گذاشتند، را جنازه

 اين معناى شما. بدهيد من به ، است تر محكم كه يكى آن فرمودند دهند، انجام را اوليه كارهاى آن خواستند مى خودشان كه جهت بدين

 پيغمبر از. پوسد مى هم كفن حتى ريزد، مى و شود مى پوسيده باشد، اين يا باشد آن ديگر روز سه كه صورتى در. فرماييد توجه را جمله

 مى درس من به آيا ؛ يعنى.  دانم مى بله: فرمود! پوسيد مى باالخره كه اين ، اهللا رسول يا كه كردند ال سؤ)  آله و عليه اهللا صلى( اكرم

: فرمودند سپس پوسيد؟ خواهد}  بدن{ اين دانم نمى من آيا دهيد؟

 اتقنه و عمال عمل امرء اهللا رحم

.)) كند كارى محكم دهد، مى انجام كه كارى در كه را مردى كند رحمت خدا((

 حسين كار يك كنيد، دقت. نيايد رفته خاك در تازه اين سراغ به زودتر و نگيرد شتاب من دست با پوسيدگى اين كه كنم كارى موظفم من

 متعلق حسين حركات اين! خدايا ، است كشيده مسير اين در حسين را نفس ترين جدى. نبود)) شود مى طور چه ببينيم حاال(( و ياءس با

 كنم مى عرض ها جوان تشويق و كردن بيدار براى فقط نباشد، طور اين كند خدا و نيست طور اين شاءاهللا ان البته  -آدم گاهى.  ماست به
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 كنم مى عرض است ابتدايى و ساده خيلى كه را آن مثال. كند مى اشتباه گرديدن و خارجى عمل با را خود باعظمت خيلى هاى دريافت -

.   بودم كرده مطرح نيز شناسى ايران كنگره در را مطلب اين. 

 زد توان آسمان بر بلندى سر گلبانگ     نهادن توان سر گر جانان آستان بر

 را روحى زيباى بسيار معرفت اين ، ادبى معرفت اين كه اين  احساس با!  به به! دارد بزرگى معناى عجب!  است شعرى عجب گوييم مى

 ما ذهن در خوب مطالب قدر آن. زند مى موج تو ذهن در فقط!  نيستى همان تو اما.  هستم همان من كنم مى خيال ، دارم مغز در من

. بيفزا ما عمل بر و كن كم ها آن از ، كنيم ناشكرى خواهيم نمى ما! خدايا:  گوييم مى گاهى كه دارد وجود و زند مى موج

. كنند مى عمل شان شخصى))  خواهم مى(( با و كنند مى صحبت شان عقيده با: بود گفته و نموده قضاوت اى جامعه درباره شخصى

 من كه است اين مبناى بر عملشان ولى ، باالست آنان هاى آرمان و عقايد و عالى بسيار آنان صحبت كنند، مى صحبت وقتى} ؛ يعنى{

.  است حق پس ،)) خواهم مى: (( خواهم مى طور اين

 ما براى درس اين اگر.  است حيف واقعا.  بگيريم ياد هايى درس حسين از بياييد خدا به را شما))  خواهم مى من: ((كنيد توجه را منطق

 روزگار؛ جبر وقت آن نباشد،  درس شما و

 الحدثان ادبه االبوان دبه يؤ لم من

.)) كند مى تاءديب}  خشونت با{ را او روزگار كند، تاءديب نتواند} دانا و مهربان{ مادر و پدر كه را كسى((

 ، نيست درست شد طور اين كه را مساءله اين يا.  بنشين من كنار در و بيا پسرم:  است طور اين گويد، مى معلم و مادر و پدر كه چه آن

 اگر.  است مشت روزگار كار. برو راه گويد نمى روزگار.  نيست گونه اين روزگار اما... و باش مواظب و باشد جمع حواست بايد تو

 بن على عمال. داد نشان طور اين هم) السالم عليه( حسين عمال. ابدا تعيش كانك لدنياك واعمل. بفرماييد داريد سراغ منطق اين از باالتر

 ماه هجدهم روز در) السالم عليه( طالب ابى بن على كه كنيد پيدا تاريخ در مورد يك شما. داد نشان طور اين هم) السالم عليه( طالب ابى

 ، قسم خدا به. بكشد آه و بنشيند اى گوشه در يا شود، سست  -شد وارد خدا حبيب مغز به جانكاه ضربت كه روز آن شب  -رمضان

.  است مسلط مرگ و زندگى به چون چرا؟!  است داشته ادامه جدى كارهاى همان.  نيست روايت در چيزى چنين

 او ؟ چه يعنى داند، مى}  غيب او{ آيا. كند مى حركت مرگ و زندگى از باالتر شخص اين ، حقيقت در. كند مى حركت اشراف با او

 جاى و ديدم الدنيا ابى ابوبكربن مقتل در من را مطلب اين  -كذايى ضربت از بعد حتى. كند مى حركت معمولى حركت و زندگى مافوق

) السالم عليه( على شخصيت خور در ولى ، نيست حقيقت چيزى چنين بگويم خواهم نمى البته. خواهد مى آگاهى قدر چه كه است تاءمل

 بر را خود سر شد، مى جارى طرف اين به كه خون افتاد، رو به سجده طرف به كه طور همين زدند، را ضربت وقتى: گويد مى  -باشد مى

 يك حتى. بگذارد خاك روى سجده به سر ، خون بدون لحظه يك حداقل خواست مى. نباشد خونى كه گذاشت مى طرفى به و داشت مى

!  لحظه
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 مرا خريدستى ارزان بس كه زان     مرا ديدستى خوار جان گران اى

 نداند رسيد، دستش به مجانى عمر ، آدم وقتى كه است معلوم.  نويسيم مى فلسفه آن براى ايم نشسته و اند داده ما به}  مجانى{ را عمر

 كنيم نگاه زندگى به) السالم عليه( طالب ابى بن على عينك از بياييم ؟ بپرسيم آن فلسفه از كه هستيم زنده اصال آيا.  چيست دنيا فلسفه كه

 كه طرفى آن گذاشت مى و داشت مى بر طرف آن از را سرش.  است هستى جهان ميليارد ميليارد با مساوى  اش لحظه يك كه ببينيم و

.  خون روى بر نه بگذارد، خاك روى به سر كه است ماءمور چون بگذارد، خاك روى را خود سر ، لحظه يك حداقل تا. نباشد خونى

 و دانند مى خوب خيلى كه داريم بزرگى هاى انسان ما.  باشيم الگو دنيا براى ، هايمان درستكارى با و كارمان در امانت رعايت با بايد ما

 و باشد زنده آيا ؟ چيست من زندگى هدف: بپرسد مسلمان فرد يك كه است مساءله اين آيا واقعا. هستند فعاليت و جوشش در هميشه

: بپرسد ندارد امكان باشد، زنده كه كسى بپرسد؟

. جوشد مى آن درون در هدف و فلسفه كه است قدرى به زندگى عظمت چون ؟ چيست من زندگى فلسفه

 داد؟ ادامه خود راه به حال اين با و شد خواهد شهيد كه دانست مى طور چه) السالم عليه( حسين امام ، خوب بسيار

 بزند حدس توانست نمى) السالم عليه( على بن حسين: بودند نوشته ها بعضى  -دانيد مى كه طور همان  -زيرا ، جاست اين مساءله عمده

 لذا،. ماند مى زنده كه داشت يقين اصال كرد، مى حركت ايشان كه گونه اين:  كه اين به اند كرده استناد هم غالبا و شد خواهد شهيد كه

...  كانك لدنياك واعمل:  است چنين زندگى فرمول ؛ كردم  عرض نيز قبال كه طور همان

 ذكر حال در يا ، كردن ناله و آه جاى به ، لحظات آخرين تا زدند،) السالم عليه( اميرالمؤمنين مبارك سر بر كه جانكاهى ضربت از بعد

. بود مردم تربيت و تعليم حال در يا خدا،

 عليه اهللا صلى  -جدكما سمعت فانى ، بينكم ذات وصالح ، اءمركم نظم و ، اهللا بتقوى ، كتابى بلغه من و واءهلى لدى و جميع و اءوصيكما،

) 438.( الصيام و الصاله عامه من اءفضل البين ذات صالح:  يقول  -وسلم آله و

 ميان در اصالح و خويش امور نظم و الهى تقواى به كنم مى توصيه برسد، او به من نامه كه را كسى هر و دودمانم و فرزندان همه و شما((

.))  است برتر روزه و نماز عموم از ، مردم ميان اصالح:  گفت مى كه شنيدم)  وآله عليه اهللا صلى( خدا رسول شما جد از من.  مسلمانان

 تشكل يا كنيد، رسيدگى خود خويشان و قوم به مثال كه كرد مى خطور چنين) السالم عليه( اميرالمؤمنين ذهن به فقط جا آن اگر حاال

 مقابل در دنيا يعنى...  اهللا اهللا: فرمود اما. بود معمولى نمودند، مى روزه و نماز با رابطه در هايى توصيه اگر يا نزنيد، هم به را تان خانواده

 پيرو و گفت خواهند بعدها كه هايى آن به كن توصيه ، هايت بچه به كن توصيه كه داد، مى نشان خوب را خودش طالب ابى بن على چشم

 ؟ دانست مى طور چه على بن حسين حاال.  امركم نظم و اهللا بتقوى:... هستند تو
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 از وارستگى ها، خودخواهى از وارستگى ، خاك و آب از وارستگى آن جهت به) السالم عليه( حسين امام امامت علم ؛ توضيح

 در وجودش آغاز كه تربيتى نظر از هم و ژنى ارث نظر از هم المطهره االرحام و الشامخه واالصالب اعال؛ حد در تقوا ها، خودكامگى

 پشت هم آن و او تربيتى محيط اين  -طرف يك هم فاطمه ، طرف يك على  -بود گرفته وزيدن رسالت نسيم كه شد شروع اى خانواده

.  است آمده خليل ابراهيم نسل از ، پشت به

 روى او شخصيت بلكه ، نيست مبنا اين بر شخصيتش و سرمايه بود، جبرى كه عواملى اين خود ولى اند، داده هم به دست ها اين همه

 خليل ابراهيم ايد؟ ننشسته او براى و نداده ترتيب  مجالس خليل ابراهيم براى عمرتان در شما چرا.  كنيم مى بحث اينك كه است همين

 شك و كرده كار اختيار روى كه نشينيد مى) السالم عليه( حسين براى ولى.  است) ابواالنبيا( انبيا پدر او. دارد بزرگى خيلى سرمايه هم

 ابى بن على به افتخار.  ام كاره چه)  حسين( من كند، آگاه كه بود اين براى كرد، مى معرفى را خودش اگر.  است على پسر كه نكرده هم

 پيغمبرى پسر ، زمين روى در اكنون كه دانيد مى آيا ؟ هستم كسى چه پسر من كه دانيد مى آيا:  گفت مى. كرد نمى)  السالم عليه( طالب

 آيا: فرمود اشاره اختيارى كارهاى به بعد ؟ ام كرده حرام را حاللتان آيا:  گفت كرد، معرفى را خود كه اين از بعد ؟ نيست من از غير

.  كنم نمى فرار هم شما دست از و است حالل شما براى من خون بعد بگوييد، من به جمله يك ؟ كردم كار چه ؟ كردم حالل را حرامتان

 اختيار كس هيچ! باد تو بر خدا سالم و درود ، حسين اى ، برداشت قدم اختيار، ترين عالى حد در مرد اين كه است اين بر االن شما تكيه

 حتى ؟ آيى نمى آيا حنفيه محمدبن.  آزادى كمال با آزاد! اختيار اين داشت اى جلوه چه. نكرد ثابت) السالم عليه( على بن حسين مثل را

 مى احساس نيز، مسير طى در حتى. كرد نمى اجبار را ديگر كس هيچ و جعفر، بن عبداهللا)  زينب حضرت همسر(  اش همشيره شوهر

. نفرمود اجبار را كسى هيچ كه شود

 قيامت روز در برويد، بشويد بلند اگر مثال كه نگفت حتى. بود كرده آزاد را همه. برويد تاريك شب اين در:  گفت صريح هم عاشورا شب

 يا كه ، خواست را زمين آن اسد بنى بزرگان از عاشورا، از قبل شب چند گويند مى فقط.  نداريم مطلبى چنين تواريخ در. هستيد ول مسؤ

 جا اين است ممكن من: فرمود سپس. كنند سكونت مكان آن در خود ياران با تا ، خواست اجازه ها آن از كه اين يا فروختند، حضرت به

 من كه است سرزمين اين انتظار در اى حادثه. نشنويد مرا صداى تا) شويد دور چادرها اين از( برويد و شويد بلند جا اين از ، شوم شهيد

 اين. آزاديد شما كه گفت هم آن از بعد و گفت اول شب همان در حضرت ولى. شويد مى ول مسؤ بشنويد، اگر. بشنويد شما خواهم نمى

.  است بس ما ابديت درس براى فرمود، مراعات جريان اين در)  السالم عليه( على بن حسين قدر اين كه آزادى

 به موفق} )السالم عليه( بيت اهل و)  السالم عليها( فاطمه پسر آن{ كه نفسى تزكيه و امامت طبق بود؟ چگونه حضرت علم ، حال هر به

 شهيد كه دانست مى نيز على بن حسين ، مطلب اين به توجه با. دانستند مى و بود داده را غيب علم آنان به خداوند بودند، شده آن دريافت

 دانست مى هم اگر كرد؟ مى چنان و چنين چرا پس كرد؟ مى حركت جدى طور آن چرا پس شود، مى مطرح ال سؤ اين اما. شود مى

 كه است قرآن در اى آيه.  هست اى مساءله جا اين در. نبود باال قدر اين اجرش ديگر و دانست مى خوب بگوييم شايد شود، مى شهيد

: فرمايد مى

) 439( الكتاب ام عنده و يثبت و يشاء ما اهللا يمحوا
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.))  اوست نزد كتاب اصل و كند مى اثبات يا محو بخواهد، كه را چه آن خدا((

 حسين ، هستى قوانين طبق.  نيست بسته هستى قوانين مقابل در خدا دست. كند مى اثبات و محو لحظه هر در بخواهد، كه را هرچه خدا

 محمد حتى ،)السالم عليه( حسين فقط نه را خدايى مطلق علم.  خدايى علم مطابق نه اما شود، مى شهيد كه دانست مى) السالم عليه(

) 440.( نيست كسى دسترس در گويند، مى ربوبى علم و مكتوم علم آن به كه مخزون علم آن. نبود آگاه)  وآله عليه اهللا صلى( مصطفى

 مى چه اما.  مباركش ديدگاه حيطه در غيبى شهودى ولى. بود غيبى شهودى و منطقى او، يقين و داشت يقين خود شهادت به حسين

 ؟ چيست خداوندى مشيت كه دانست

 طبيعت غير از و طبيعت از موانعى ، لحظه همان كه داشت وجود آن احتمال. كند متالشى را يزيد دستگاه ، لحظه همان كه داشت احتمال

 لحظه هر و بندد نمى را هايش دست فرمايد، مى مقرر كه قانونى با خداوند كه است اصولى از يكى ، شيعه نظر در)) بداء. ((بياورد  پيش

.  است آزاد

 ؟ است بوده مطلق علم او، علم آيا اما. بود عظما واليت و امامت بر مبنى او علم ، دانست مى) السالم عليه( حسين امام اگر ، بنابراين

 عمده مطلب باشيد، داشته نظر در كرديد، بحث دوستانتان با اگر كه است مساءله اين توضيح هم اين.  خداست آن از فقط مطلق علم نخير،

 هوس و هوى در و جهل در كه است طور اين غالبا. مگير خود از قياس را پاكان كار  -كردم عرض بحث اول در كه طور همان  -مهم و

 خود چشم با ما. شد واقع طور همان دقيقا كه دادند، خبر آينده از اى گونه به نفر، چند به كه ام ديده چشمم با خودم من.  وريم غوطه

). السالم عليه( عصمت خاندان به رسد چه دهند، مى را خبرها نوع اين ، نفس تزكيه با كه هستند اشخاصى ، خلدون ابن قول به يا.  ديديم

 اعلى حد در داد، قرار آن براى خداوند كه عظمتى و اجر تمام و است بوده علم اين با) السالم عليه( سيدالشهداء حضرت شهادت ، بنابراين

) ها عظمت تمام با شهيدان سرور( سيدالشهداء ، بالحق و شهداست همه از باالتر خيلى) السالم عليه( حسين براى عظمت آن و فرمود مقرر

.  است شده ناميده

 ابد براى گويى كه كنيم زندگى چنان خود، دنياى براى. ابدا  تعيش كانك لدنياك واعمل.  گفتم نمى ، كردم نمى وظيفه احساس اگر من

 وقتى.  بگيريم نظر در جدى بايد را كارهايمان. گردد مى باز خودمان به ها مسامحه آن زيرا ، كنيم مسامحه نبايد كارها در. ماند خواهيم

 دست ما از و شد خواهد ما شخصيت)  آويزه( وصله اين بكنيم خيال كه جا آن تا ، بدهيم انجام اعال حد در را آن شد، رجوع ما به كارى

. داد ما به) السالم عليه( حسين امام كه بود بزرگى  درس اين...  كانك لدنياك واعمل. كشيد نخواهد

 هست روايات بعضى در چون.  است خاك روى ها جنازه هنوز ، روايات بعضى بنابر و محرم دوازدهم شب امشب! خداوندا! پروردگارا

 سينه در دقيقا هم تاريخ. كردند نگاه هم ستارگان.  است كرده تماشا را ها بدن اين ماه و آفتاب. كردند دفن را ها اين و آمدند سوم روز كه

 در شد، تمام ها يزيدى ديد از ، آرى. شود مى ثبت طبيعت ماوراى در شد، محو چيزى طبيعت روى از اگر كه بدانيد يقين. دارد اش

 مگر: (( كه دارند نيز تاريخ در و روايت در. كنند مى تمام را حسين كار كه نوشتند نامه زود البد، و. شد شروع جا آن از تاريخ كه صورتى

 اين! شود؟ مى بيچاره گاهى چگونه بشر كند؟ مى سقوط قدر چه بشر واقعا خدايا،)). شد تمام و كشتيم را ها آن همه اى لحظه چند كه اين
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 با آن ادامه و شده شروع)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر با اسالم تاريخ باشد، داشته يقين كه صورتى در.  است بشر بيچارگى از}  اعمال{

.  است بوده كربال از) السالم عليه( على بن حسين

. بدار موفق اين از بيش) السالم عليه( حسين شناخت در را ما! پروردگارا! خدايا

 مى را ها درس اين دانشمندان و خطبا ، بزرگان سال هر و شود مى تشكيل سال هر كه ها درس اين فراگيرى در و عمل در! پروردگارا

. بفرما موفق را ما همه دهند،

))  آمين((

 

 حسينى برين احساسات

 و دارد، وجود انسان كه زمانى تا.  است باقى دهر بقاى به داستان اين.  است) السالم عليه( حسين داستان شود، نمى تمام كه چه آن البته

 بين از و داد خواهد ادامه خود بقاى به) السالم عليه( حسين داستان درخشد، مى آفتاب كه زمانى تا نرود، بين از انسان كه زمانى تا

 از. دادند انجام) السالم عليه( حسين درباره را كارهايى حدودى تا تواريخ.  است كرده كار چه مورد اين در هنر ببينيم.  رفت نخواهد

 داستان.  است نشده تحليل كافى مقدار به ولى ، شده انجام كارهايى  -كردم عرض كه طور همان  -گرى تحليل نظر از هم هنرى لحاظ

. برد مى كار ها اين از بيش) السالم عليه( حسين

 عظمت به نسبت ولى ، است نشده كارى هيچ بگوييم خواهيم نمى البته. بدهد آموزنده هاى درس بشر به توانست مى ها اين از بيش

 ريشه. دارد احساساتى ريشه هم و عقالنى ريشه هم ، داستان خود ؟ است كرده كار چه هنر ، خوب بسيار.  است بوده كم ، حادثه

 بيان بايد ، بيان يعنى. كند بيان احساسات بايد فقط را خونين داستان اين حقايق از بعضى شايد و است عميق خيلى آن احساساتى

 مى صريحا را منطق) السالم عليه( حسين امام حركات در انسان  -گفتم قبال كه طور همان  -دهد مى انجام كار نيز تعقل. باشد احساسات

 تعقل محض يعنى ، مناسب وسايل با ها گيرى هدف ، نتايج مطابق مقدمات.  است كرده جلوه عجيب خيلى تعقل ، داستان اين در. بيند

 دو به را احساسات شود، روشن ما براى درست معنا اين كه اين براى.  است برين احساسات زيربناى ، حال عين در و شود مى ديده

:  كنيم مى تقسيم دسته

. زودگذر خام عواطف و خام احساسات -1

.  است بوده همين ، كرده اداره را بشر كه چه آن.  عميق احساسات -2

 تواند نمى اين از بيش كه كند، عذرخواهى خواهد مى تعقل كه وقتى ، منطقى و فلسفى ، حقوقى هاى استدالل در كه بينيد مى شما

: گويند مى.  است عدالت بر مبتنى دنيا حقوق و قوانين تمام ؛ مثال عنوان به. آيد مى ميدان به برين احساسات هنگام آن در كند، پيشروى

!  كنم عرض چه را عدالت حاال.  است خوبى بسيار ادعاى اين.  كنيم اجرا و برگزار ، حقوق و قوانين وسيله به را عدالت خواهيم مى ما
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 آدم كه وقتى ولى كردند، كار آن درباره  -نباشيم بدبين زياد . -كردند تاءمين حدودى تا را همزيستى حقوق و قوانين اين ، خوب ولى

 بگوييم او به حقى چه با ما ، نگذاريم خود حال به را بشر چرا: ((}گويند مى{ كه كشد مى جا آن به بحث كند، مى بررسى زيربنايى كمى

 قدرت با است قوى كس هر و بكند، را خودش كار ، قدرت بگذاريم.  بكن را كار اين و ، بكن را كار آن برو، طور اين ، بنشين طور اين

 را قوى دست. مرد سپس و گشت ضعيف اول قوى هر بقا؛ در تنازع: خوانيد نمى هايتان دانشگاه در شما مگر! بدهد انجام كار خودش

)). شود اصالح ها نسل تا كنند زندگى دنيا اين در اقويا بگذاريد بنديد؟ مى چرا

 دانيد مى مورد اين در.  است مطرح مسائل اين هنوز. شود مى  تدريس دنيا هاى دانشگاه در هنوز فكر طرز اين! كنيد توجه را منطق

 و رويم مى كنار آرامى به ما: گويد مى باشد، برخوردار سالم))  من(( يك از ، عقل آن دارنده و علم آن دارنده اگر ، كمال با علم و تعقل

.  دهيم مى ها انسان عميق احساسات دست به را داورى و حكومت

 مى مالحظه كه طور همان.  نه گفت خواهند همه هستيد؟ موافق قوه اصالت با آيا هستيد، عميق احساسات داراى كه شما! ها انسان اى

. زودگذر خام احساسات نه آمد، ميدان به عالى احساس جا اين در كنيد،

 هدف چه تلذذ، ، است تلذذ به مربوط ها اين. ها)) برم مى(( لذت من. كند مى اضافه آن به هم)) ها(( يك. آيد مى خوشم من كه اين نه

. دارند نشده تصعيد عواطف ، جانوران.  است جانوران كار تلذذ!  است ناچيزى

 كردن برقرار براى فقط ، حيوانى محض عاطفه خود. دارد عاطفه ها آن به عجيب و دارد دوست بسيار را خود هاى بچه افعى گويند مى

 تصعيد هاى عاطفه را، عواطف اين نام. بورزد عاطفه ديگران محبت جلب براى جاندار يا يابد، ادامه جاندار نسل كه است طبيعت قانون

 احساسات ، كن حركت درست بگويد عقل به و كند حكومت كه احساساتى اما.  ناميم مى)  نارس و كال( خام هاى عاطفه يا ، نشده

 ؛ مثال.  است برين و عميق

 عقل ؟ است درست گويى مى)  عقل( تو كه را هرچه است گفته كسى چه كه ، كنيم محاكمه را شما امروز خواهيم مى ، بگوييم عقل به اگر

 در ها مكتب كه هايى جنگ اين آيا. تر آرام كمى ، كن كم را گازش كمى گوييم مى ، هستم مطلق حاكم من بشر، زندگى براى: گويد مى

 كسى هر ؟ است)  عقل( تو به ها آن استناد يا شدند، نما خواب كه بود اين به ها آن استناد كشتند، را نفر ها ميليون و انداخته راه به تاريخ

 صالحيت و حق آيا ، جزئى نظرى عقل اى حال.  زنم مى را شما و است من با حق پس ، است اين دليلم و كنم مى تعقل من گويد مى

 كردند، پايمال را ها انسان حقوق كه كسانى اين از يك هيچ و خواران جهان اين از يك هيچ چون ؟ نه يا كنيم محاكمه را شما داريم

 را خود داليل بلكه.)) بشود شود، فدا خواهد مى هم كس هر و كنم رفتار مكتبم اين طبق بايد من كه بودم ديده خواب در من: ((نگفتند

 جا آيا ، اى گرفته قرار گاه تكيه متناقض و متضاد هاى مكتب براى شما چون ، بنابراين. كند مى تكيه))  عقل جناب(( تو به و نموده بيان

 آيا:  پرسم مى عزيز آموزان دانش و دانشجوها از}  الخصوص على{ جوانترها از را ال سؤ اين البته ؟ نه يا كنيم محاكمه را شما كه دارد

 مستان ميان در هشيارانى و كنند مى فكر بيدار كه اشخاصى آن را اى محاكمه چنين كه بوديد؟ شنيده عقل درباره را الى سؤ چنين تاكنون

 تفسير علمى كلمه با خواهند مى را چيز همه كه پرستان علم آن يا دارند؟ نظر در عقل درباره. هستند رفتگان خواب به ميان در بيدارانى و

 براى محاكمه اين. نباشد خدشه گونه هيچ جاى تا  -؟ چيست آن تعريف كه است نشده تفسير دقيقا خودش علم بيچاره هنوز كه  -كنند
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 اين از غير ، هستم وسيله يك باالخره كه كن اثبات و برس من داد به ، برين احساس اى:  گفت خواهد عقل كه اين آيا.  است عقل

 كسى اگر كه اى داده تعليم بشر ما به شما خود!  آرام آرام:  گوييم مى.  عقلم من گويم مى خودم من بگويد، اگر چون ؟ هست هم چيزى

. گويد مى غلط كند، تكرار را همان ، خويش ادعاى اثبات براى و كند ادعا

 گويم مى ؟ چيست شما دليل: گويند مى و شوند مى جمع دنيا محاكم.  است من به متعلق بشقاب اين:  گويم مى و نموده ادعا من ؛ مثال

 اين. ببريد 63 اتاق ، بيمارستان فالن به را ايشان گويند، مى و كنند مى صدا را آمبوالنس ، خوب ، است من آِن از كه است اين دليلم

 گوييم مى.  هستم حجت من كه گويم مى خودم من: بگويد عقل جناب كه اين يا. شود نمى اثبات دليل كه ادعا تكرار با.  مدعاست همان

 كجا از پرسم مى شما از. خواهد مى استدالل مدعا. شود نمى اثبات تكرار با مدعا كه داديد ياد ما به عالى جناب خود!  عقل جناب: 

 ؟ ايم ديده تو از كه خطاهايى اين با هم آن ، باشيم تو رو دنباله بايد ما كه شود اثبات ما براى

)). ندارد وجود هيوال ، عقلى دليل با: ((گويد مى افالطون

)).  عقلى دليل با اما دارد، وجود هيوال: ((گويد مى ارسطو

: گويد مى ديگرى.  است قسمت قابل غير كه اجزايى به شود مى تجزيه جسمى هر: گويد مى فيلسوف آن

.  دارد ادامه... و جدل و بحث آن دنبال به و. شود تقسيم قسمت قابل غير اجزاى به تواند نمى ، جسمى هر

 لوقاستى بن قسطاى او كه آيد گمان تا     خويش راى تيره ز گويد همى چيزى كسى هر

 غوغاستى و شورش و نزاع و بحث ميان در     اى گفته از دليل خود قول به آرد كسى هر

 و كنيد دقت!  هنرمندان اى. شود مى ميدان وارد برين  احساس ، هنگام اين در.  است گفته عقل گويد مى ، گوييم مى كه را كدام هر

.  كنيم كار بياييد و كنيد كار. دارد قرار شما اختيار در اى وسيله چه ببينيد

 فرا گوش عقل اين به كجا از ما كه است اين عقل حجيت. دارد اختيار در نيز را عقل دارد، برين احساِس هنرىِ سرمايه يك كه هركس

 كه كجا هر. بپرهيزد گفتن مطلق از منتها، ؛ است خوبى بسيار وسيله)  عقل( اين كه يابيم مى در ما: ((گويد مى برين احساسات.  بدهيم

 و نموده شروع را خود حركت  پس)).  است چنين حكم ، عوامل اين با و موانع اين با ، مقتضيات و شرايط اين با: بگويد كند، مى حكمى

.  آدميان هاى جان درباره هم آن نكنيد، هم مطلق ادعاى. دهيد ادامه طور اين

.  است برين احساس و عالى احساسات بلكه ، نيست خام احساسات و زودگذر عواطف ، هست چه آن كه رسيم مى نتيجه اين به پس

 اگر و شود شنيده حسين صداى ، تاكنون  پيش سال 1400 از كه است شده باعث احساسات آن از رگى يك كه احساساتى همان

 مثال ؟ ماست كاره چه  پس نخير، ؟ ماست مادر و پدر آيا.  است برين احساس اين. شود مى تر عالى او صداى هم روز هر بگذارند،

 ببيند چشم با كه نيست نزديك قدر آن واقعا هم آن.  است ديگر اى مساءله آن البته.  ماست جد و پدر بگويند، محترم سادات است ممكن

.  است برين احساس تحريك ، تحريك اما.  است رفته و شده رد پشت چهل الى سى زيرا كند، گريه و
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 هنر رشته به را آموزنده بسيار جريان اين و شوند ميدان وارد برين احساس اين با كه بردارند قدم بشر براى توانند مى موقعى هنرمندان

 يك مثال.  نيست تمجيد شايسته ، مردم تعجب جلب براى فقط محتوا، بدون هنرى آثار نام به آثار عده يك خلق و ايجاد واال. درآورند

 گرفتيد؟ الهام چيزى چه هنرى اثر اين از شد؟ چه و بود چه محتوا ، خوب بسيار. بود تعجب جاى واقعا و كرديد مشاهده را هنرى اثر

 نگفتيم ما ؟ گرفت ما دست از چگونه را بدى آن ، داشتيم كه را بدى آن يا نداشتيد؟ كه را چه آن داد، را چيزى چه شما به بود؟ چه انگيزه

 يك يا آيد، نمى وجود به هنر كه خالء در. ها انسان معقول حيات مسير در ولى! هنر براى هنر ،} بلى{)).  نيست صحيح هنر براى هنر((

 داشته توجه بايد و كند جارى انسانى جامعه به را آن خواهد مى او. بيندازد خالء داخل را آن كه آورد نمى وجود به را هنرى اثر هنرمند،

 خودش كه بريزم انسان اين گلوى در شراب ديگر خم يك هم من آيا ؟ داشت خواهند برداشتى چه برخورد اين از ها انسان كه باشد

 ؟ است مست

 پايين را او سر بايد هم من آيا ؟ كنم اضافه او مستى به هم من آيا كرد، نخواهد عمر بيشتر بار يك او بشود؟ بيدار تا كنم كارى كه اين يا

 ؟ ببرم باال را او سر يا ، بياورم

 واقعا ديگر گفت ؟ است شده طور چه گفت شمس.  است شده خوبى آدم خيلى رفيقمان آن:  گفت تبريزى شمس به كسى است معروف

 و طبيب نزد زود بگو، و برسان سالم او به من قول از:  گفت جواب در شمس. ندارد كارى كس هيچ با و است انداخته پايين را خود سر

 در بايد بشر آيا. كند مى نگاه را باال هم دفعه يك باشد، سالم اگر.  است درآورده كورك او گردن پشت شود مى معلوم زيرا برود، پزشك

 تا ؟ چيست و است خبر چه ببيند و كند نگاه را باال بايد هم دفعه يك بيندازد؟ پايين را خود سر ، خويش عمر سال هشتاد  -هفتاد طول

. رود مى كجا به و است آمده كجا از بفهمد

 حدودى تا گفت توان مى ، چنين هم.  هنرهاست براى بزرگى ميدان ، است برين احساسات به مربوط چون داستان اين ، حال هر به

 كه هايى زبان آن ، خالصه. اند آمده ميدان به... و اردويى چه و تركى چه ، فارسى چه ، عربى چه ، شعرى جنبه مخصوصا ، ادبى عنصر

 است بوده مطرح ها آن براى حسين كه اند كرده زندگى جوامعى در و اند بوده معتقد كه آنان مخصوصا  -اند داشته جريان اين از اطالعى

! كند رحمت  خدايش.  بينيم مى را كاشانى محتشم اشعار ما.  نيست تمام هنوز مساءله ولى آمدند، ميدان به خوب حدودى تا جدا -

 شما به مطلبى}  محتشم اشعار ارزش براى{.  است دهنده تكان واقعا ادبى نظر از و ، خوب بسيار ، عالى خيلى او شعرهاى و مراثى

:  كنم مى عرض

 هايى مضيف عشاير، اين مسير، طى در ، كرديم مى طى پياده را كربال تا نجف مسير ها طلبه ما كه عاشورا ايام غير در يا عاشورا، ايام در

. كردند مى مراعات شديدا را انسانى اوليه فطرى اصول آن و نموده احترام ما به عجيب ، رسيديم مى ما وقتى و داشتند)  مهمانسراهايى(

 و است فارسى محتشم اشعار. اند كرده نصب خود حسينيه و مضيف در را محتشم اشعار ها آن ديديم مى بود، عاشورا ايام در ما سفر اگر

. اند عرب ها آن

 اشعار اين در حالى يك و نورانيت اما ، چيست اين دانيم نمى ما گفتند مى ايد؟ كرده نصب جا اين را اشعار اين چرا كه پرسيديم مى

 كه دانيم نمى دقيقا ولى ، پرسيم مى را اشعار معناى كنند، مى عبور مسير اين از كه ها طلبه شما امثال از هم گاهى.  كنيم مى  احساس
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 شعر يك اين كه دانيم مى مقدار اين اما.  بريم نمى ما بريد، مى اشعار اين از فارسى به شما كه لذتى و لطافت آن ؟ چيست كلمات معناى

.  نيست عادى

 اين. (( المصطفى النبى يابن:  است آمده اى سازنده و عالى بسيار مضامين هم عربى در.  است آمده ميدان به حدودى تا شعر ، حال هر به

 زاكيه بتول( پاك بتول پسر اى ، مرتضى على پسر اى. (( الزاكيه البتول يابن المرتضى الولى يابن))  وآله عليه اهللا صلى( مصطفى پيغمبر پسر

 لكن. (( باكيه الجلك عينى لكنما)).  پاداش و ثواب براى نه ولى كند، مى گريه تو براى چشمم. (( مثوبه الجل ال عينى تبكيك.  ((-

)). كند مى گريه تو براى فقط چشمم

 شامل خدا لطف كه بس مقدار همين پاداش.  نيست گرفتن پاداش بحث و ثواب بحث يعنى.  باالست خيلى مذكور، ابيات شعرى مضمون

 ديگرى شعر ؟ پاداش اين از باالتر آيا. آيد در حركت به تو براى احساساتم و كنم گريه تو براى و بشناسم را تو تا است بوده من حال

: گويد مى كه االزرى كاظم شيخ از است

 الغير من اءمن فى المكارم اال     جارحه كل منهم الطعن غير قد

 پيدا آنان روحى هاى كرامت و ها عظمت به راهى ولى. كرد متالشى و داد تغيير را نينوا خونين دشت شهداى اعضاى همه شمشير، ضربه((

.)) نكرد

 و كرامت و حيثيت و شرف آن مگر كرد، متالشى و قطعه قطعه) را نفر دو و هفتاد( را ها آن بدن تمام شمشيرها، و ها نيزه ضربه و طعن

. داد ابديت را آنان عزت و شرافت و كرم). كرد ماندگار هميشه براى( كرد تازه ابد براى كه را ها آن انسانى ارزش

 نكشيد؛ خجالت حسين اى تو روى از طور چه شمشير اين كه دانم نمى من:  كه دارد وجود عالى العاده فوق مطالب اشعار، از بعضى در

 غابتها ليث يا كزبا انصفت ما

)) كردند؟ اصابت شما به كه نكردند انصاف شمشيرها و ها نيزه اين طور چه ، دارى خويشتن و شجاعت بيشه شير اى((

: گويد مى ، چنين هم

 آفتاب آمدند، ماه. (رفتند خاك زير به سرخ آفتاب صورت به اما). بدور هم و( بدر ماه بودند، هايى ماه شدند، وارد كربال به اينان وقتى((

.((- رفتند

.  است زياد بسيار ابيات اين از هم فارسى در ، چنين هم.  است آموزنده خيلى ها آن از بعضى و شود مى ديده فراوان اشعار، نوع اين از

 مورد را مساءله اين ها بعضى است ممكن.  است داشته خاصى ترقى ، گرفته قرار حسين شعاع در كه موقعى از ما ادبيات ، جهت اين از

 و باشد شعر او، شعر كه بخواهد واقعا كسى اگر.  نيست وابسته... و يقين و قطع و ترديد و شك به واقعيت اما ندهند، قرار تحليل و بحث

 داريد سروكار او ديوان تمام با شما آيا دانم نمى! كند رحمت را شهريار حسين محمد خدا. كند پيدا سوق حسين جاذبيت به بماند، ماندگار

: گويد مى كربال براى كه بيتى چند آن يا ، است مانده شما هاى دل در))  رحمت هماى اى على(( شعر همان بيشتر، اما ؟ نه يا



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۳۳۱

 حسين دارد تا دو مشكل سركند؟ كدامين با     پرجفا دشمنانش و وفا بى دوستانش

 اشعار از يك كدام.  است متوسط حد در ديگر بعضى و خوب بسيار ، ادبى نظر از او اشعار از بعضى واال ، است مانده جا آن از شهريار

 است اين به وابسته ، هنرى اثر يك ابديت و بقا. هستند حفظ را اشعار اين ما هاى بچه شايد كه صورتى در هستيد؟ حفظ شما را محتشم

 كرده تكيه بشر ثابت اصل كدام به كه است اين به بسته ، هنرى اثر يك جاودانگى و بقا ؟ چيست ، است هنر آن موضوع كه چه آن كه

  ؟ است

 ربود تو چشم دور ز فلكش خواهد     نمود روى را تو كه دلكش صورت هر

 بود خواهد و تو با هميشه است بوده     وجود اطوار در كه نه كسى به دل رو

 ،)) گفتن احسنت(( چندبار يا ، شگفتى دقيقه سه و تعجب دقيقه دو واال. باشد مفيد بشر براى كه آورد وجود به را چيزى بايد هنرى اثر

 اين بياييد. دهيد تجسم هنرى آثار در را آزادى معناى. كنيد معنا و بيان را}  مضامين و مفاهيم{ بياييد. باشد هنرمند يك پاداش نبايد

 در را نظم قضيه بياييد ؟ چه يعنى آزادى كه دهيد تجسيم را  -باال بسيار هاى)) آبستره(( ها غربى قول به  -باال بسيار تجريدى حقيقت

 مشاهده را برنادت آهنگ فيلم آيا باشد؟ آسان بايد فقط هنرى موضوعات آيا. دهيد نشان... و ها نمايش ، نقاشى ؛ مثل خود هنرى آثار

 بعد چون متاءسفانه.  است آسان بسيار كارى ، كردن متوجه پايين به را بشر واال كرد، متوجه باال به بايد را بشر كرد؟ كار چه كه كرديد

 بگوييد، را چيزى يك شما اگر ،) حيوانى جنبه به ميل و طبيعت به ميل بلكه ، پرستى طبيعت معناى به نه( است قوى بشر گرايى طبيعت

 است كارى ، كردن متوجه پايين به را بشر.  ببريم باال به را ها انسان سر كه است آن مهم ، نيست مهم اين. كند مى پيدا تمايل آن به بشر

 كه اين با) السالم عليه( على بن حسين: بگويد كه است آن در هنرمند، يك مغز قدرت و آدم يك مغز قدرت.  است ساخته كس همه از كه

 بياييد. باشد شده ديده بشر حقوق جهانى اعالميه خواب در كه آن از پيش داد، خود دشمن به را آن بود، برداشته خودش مقدار به را آب

 اين زيرا بزنيد، كنار به دشمنى و دوستى مجراى از.  است بشرى حق ، حيات اصل كه ، بياوريم وجود به هنرى نظر از را) ها ارزش( اين

 مسائل. بدهيد نشان را ها آن هنرى آثار در بياييد. باشد خواهد مى كه كسى هر.  است انسان جاى بلكه ، نيست دشمن و دوست جاى جا

. دارد جا ما هاى دل در ، است محدود و معين ، سازنده. ديد توان مى جا همه و هميشه و است زياد مبتذل

. رسيد جواب اين داد به طور چه و كرد كار چه شعر ببينيد و كنيد دقت. كردند مى مطرح خوبى االت سؤ و كردم مى سخنرانى جايى در

 جامد خود معتقدات به نسبت هميشه عوام مردم: ((بود اين كردند، مطرح سخنرانى از بعد كه الى سؤ.  كردم مى تعجب نيز بعدها واقعا

 ، است عقيده چون نيز دين و ، است اندك بسيار كنند مى تعقل كه كسانى تعداد و ماند مى خشك مرگ هنگام تا آنان عقيده و هستند،

:  گفتم چنين پاسخ در)). شود نمى چرا و چون آن در وقت هيچ

 مى نفر چند نفر، ميليارد يك بين در. دارد اساسى قانون ، جامعه اين مسلما. دارد جمعيت نفر ميليارد يك كه كنيد فرض را اى جامعه -1

 ميليارد يك اين در. بگيريد نظر در را نفرى ميليون پنجاه و صد و ميليارد يك جمعيت با كشورى يا ؟ چيست قانون اين فلسفه كه فهمند

 يك بين در بگوييد شما اگر! نفر؟ 100 نفر، 20 نفر، 10 نفر، 5 ؟ چيست اساسى قانون اين كه دانند مى نفر چند نفر، ميليون پنجاه و صد و

 آن شود مى معلوم بدهند، جواب هم را شما االت سؤ و بگويند را قانون اين فلسفه توانند مى نفر صد نفر، ميليون پنجاه و صد و ميليارد
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 مى عمل چه و گويند مى چه كه بفهمند توانند مى نفر صد كه ، است يافته تكامل خيلى نفرى ميليون پنجاه و صد و ميليارد يك جامعه

 اش فلسفه و چه يعنى 24 تبصره و 27 ماده آن مثال كه كند نمى خطور آنان مغز به هرگز. كنند مى حركت پيشتازان اطمينان به بقيه. كنند

 هم را مسائل همه دارد، توانايى هم مغزشان نيستند، خائن كنند مى حركت جلو در كه هايى آن كه باشند داشته اطمينان اگر. شوند جويا را

 اهللا(( در فقط. دهند مى ادامه خود راه به و كنند مى حركت}  پيشتازان دنبال به{ كنند، خيانت نبايد كه دانند مى هم ها آن و دانند مى

 ؟ چه يعنى)) اكبر اهللا(( دانند نمى عوام جناب كه بشود تعقل بايد)) اكبر

 ، راننده يك يا و بقال يك يا ماهيگير، يك يا خياط، يك يا ، فارابى مثل اسالمى فيلسوف ترين بزرگ چه ، عوام عادى آدم يك چه -2

 بايد كند، عمل استدالل با و نموده مطرح خودش براى بار يك است كرده پيدا عقيده آن به كه را چه آن تواند مى مغزش كند احساس اگر

 كه اين مگر ، نيست قبول قابل استدالل بدون. باشد استدالل بايد عقايد اصول تمام گوييم مى لذا،.  است اسالم اين. دهد انجام بايد و

 استدالل مورد خواهند مى را شده ثابت قاعده يك وقتى ، اسالم علماى و حكما و بزرگان حتى كنيد، دقت شما اگر. باشد ناتوان و عاجز

 كند، تكيه معلول و علت قاعده به خواهد مى}  عالمى{ اگر مثال. اند كرده اثبات را قاعده همين اكنون هم كه است اين مثل دهند، قرار

.  است كرده تجديدنظر ، معلول و علت قانون روى اكنون همين كه اين مثل كند مى بيان را آن طورى

:  است اين كرد، ختم را قضيه كه شعرى

!  دگرستى خداى تازه مرا لحظه هر     دارى تو كه خدايى كهنه آن از بيزارم

 نسل شعراى از هنرى اثر يك شعر، اين بزنيد؟ ها متدين به خواهيد مى كه است اتهامى چه اين.  بينم مى جديدتر را خدا لحظه هر يعنى

 ، دين در كه گوييد مى وقت آن ،)) دارى تو كه خدايى كهنه كه آن از بيزارم. (( كيست از دانم نمى البته. باشد مى شما پدران نسل و شما

 درباره بتواند كسى اگر ، امروزه. كنيد عمل خود عقيده آن به گويند مى كنند، ترى تازه فكر توانند نمى كه كسانى ؟ است جامد عقيده

. دهند نمى بها ، آن كهنگى به. دهد ارائه و نموده فكر بايد كند، مطرح جديدترى فكر توحيد

 عالمى در دمى هر عشقت راه رهروان     دمى هر در عالمى را درت مقيمان اى

))  كرمانى خواجه((

 يقين اين آيا.  نيست هم تغييرپذير و داريم يقين امر اين به. خواهد مى دستمزد كار، كه دانيم مى ما ؟ است جامد عقيده گوييد مى طور چه

 ادبيات در ، اى جامعه هر فرهنگ درصد نود تقريبا. كنيد نگاه ، است دسترس در كه چه آن به فارسى ادبيات در جمود؟ يعنى اعتقاد و

 فقط نه البته.  است كم هم باز بنويسيد، است كرده مطرح رومى مالى كه نوگرايى درباره دكترا رساله دو اگر. شود مى  منعكس شعرى

:  كنيد تازه را ايمان كه است اين به دستورش بلكه ، نوگرايى

) 441(پار سه از است فزون امسالت هر كه     سپار مى را كهن و گير مى تازه

 بقا اندر شدن نو از خبر بى     ما و دنيا شود مى نو نفس هر
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) 442(جسد در نمايد مى مستمرى     رسد مى نونو جوى چون هم عمر

 هنرى آثار چنين از پر ما، ادبى فرهنگ ، باش تازه هميشه دارد، تازه جهان.  هستى تازه ، انسان اى رسد، مى نونو جوى چون هم عمر

 يا.  ايم نشسته او سفره سر بر و هستيم او مهمان ما.  بگيريم ارمغان به چيزى) السالم عليه( حسين امام از ما كه كنيد دعا شاءاهللا ان.  است

.  نزنيم حرف دليل بى بخواه خدا از ، حسين

 ، نكن دنبال ندارى علم آن به كه را چيزى و) ((443(مسئوال عنه كان اولئك كل اد الفؤ و البصر و السمع ان علم به لك لبس ما تقف ال و

.)) شد خواهند واقع پرسش مورد همه ، قلب و چشم و گوش زيرا

 آگاهى و بيدار انسان هر: } گوييم مى ما اما{!))  است جامد عقيده: ((گويند مى. نكنيد پيروى و تبعيت نداريد، عادت آن به كه چه آن از

 ، ارديبهشت و ماه دى و تير بسى ؛ گذشت اين به توجه با ، تحوالت و تغييرات اين به توجه با ها، آسمان ملكوت به توجه با لحظه هر ،

 در.  داريم خليل ابراهيم و داريم))  راه به را شبانى يك موسى ديد(( منتها،. بيند مى تر تازه را خدا و شود مى تازه اش عقيده غالبا

 هيجان طور اين ، كهنه تفكر يك با توان مى آيا. گويد مى تازه سخن هيجانى چه با و قدر چه شبان آن ، مثنوى در شبان و موسى داستان

 كرد؟ پيدا

) 444( شام و صبح هر آرمت روغن و شير     مدام من را ات خانه بدانم گر

 مى چه ، فارسى در هم آن ادبى هنر با مخصوصا ، ادبيات با ببينيد شما كه است اين مقصودم ، حال هر به دارد؟ را هيجان اين كهنگى آيا

 هنر براى فارسى زبان و ادبيات گويند مى غالبا ، ايم شنيده تاكنون ما كه چه آن يعنى.  است معروف دنيا تمام در فارسى ادبيات. كرد توان

! نكرد اقدام هم نفر يك ماشاءاهللا و بود زياد خيلى هم نفس تازه الحمدهللا و كردم پيشنهاد چندبار من ، حال تا.  است مناسب خيلى شعرى

.  باشيم داشته ديوان هزار سه الى دو مثال ما، فارسى ادبيات در شايد.  بيفزاييم مبلغ بر و كنيم كم تعارف از بياييد كه كردم پيشنهاد چندبار

 تعدادى دارند، ادبى هنر كه ما شعراى كردم پيشنهاد داشتند، حضور نيز ثالث اخوان آقاى كه) 50 دهه هاى سال( جلسات اين از يكى در

. كرد پيدا ها آن در را انسانى علوم هاى ريشه تمام توان مى كه گيرم مى گواه را خدا. بگيرند دست به را فارسى شعر هاى ديوان اين از

 تازه را گنجينه اين و كنيد پوشى چشم شود، پرداخت زود دستمزدها كه اين از صباحى چند. خواهد مى كوشش و تالش و كار منتها،

:  است زياد هم عرب ادبيات در حتى.  است آور بهت واقعا كه شود مى ديده چيزهايى و ام ديده چيزهايى من. كنيد

 االضداد لتجاذب فذا يثبت     ان والكون ضد ذا فكان

 ؛ فارسى از هم اين

 برخاستى جهان اين ايجاب و سلب ميان از     اوست زير اندر جمله و دواند اين ايجاب و سلب

 ها آن.  شماست و من به متعلق ، فرهنگ اين كنند؟ معنا را مثنوى ما براى ايشان امثال و نيكلسون آيا كنند؟ تفسير ما براى تا بنشينيم آيا

 فرهنگ با نبايد ما.  گذاريم مى سر روى را آنان حرف هم ما بدهد، اجرشان خدا داشتند، انسانى قصد و نيت و قصد واقعا اگر هم
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 نگاه زندگى به طورى شعرا ، اوقات بعضى.  شويم دور اصيل فرهنگ آن از ما كه مدار روا! خدايا.  شويم روياروى دشمن مثل خودمان

: اند كرده مى زندگى امروز ها آن آيا گويد، مى آدمى گاهى كه كنند مى

 شكست توان مى قفس ناله نيم به ورنه     است الفتى صياد ميزبانى به را ما

 با واال.  دارم الفتى آن با ، است داده قرار جا اين در مرا كه چه آن ؟ كنم كار چه ، است زندان جهان اين كه اين با گويد مى كنيد، توجه

 به شبيه تقريبا هم بيت اين ، كردم نقل جبران خليل جبران از قبال كه مضامينى همان. خداحافظ آسمان اى و زمين اين:  گفتم مى ناله نيم

)  445.( است آن

 شكست توان مى قفس ناله نيم به ورنه     است الفتى صياد ميزبانى به را ما

 قفس در هستم كه معلومم نيست مستم كه بس     قفس در مستم صياد ديدن با شب و روز

 خواهيم نمى دهند؟ مى ما به اين جاى به ديگرى چيز ببينيم و بگذاريم كنار را آن آيا كنيد؟ مى رها كجا را آن.  شماست ادبيات اين

. دارند)  نظم چه نثر، چه( مطالبى و ادبيات هم ديگران زيرا ، كنيم نفى را ديگران

 داده شما به حسين سرمايه نام به بزرگى سرمايه ، متعال خداوند. بياييد ميدان به غنى ادبيات اين با. داريد غنى خيلى ادبياتى شما ولى

 به اى سرمايه احياى{ بميرد، حادثه آن ، نداديم انجام اگر كه شود نمى زنده ما كار با و است حى هميشه او البته. كنيد احيا را آن ، است

:  است حافظ شعر اين كنند، چنين هنرمندان شاءاهللا ان ، حال هر به ، ماست خود توفيقات براى فقط}  حسين نام

 زد توان گران رطلى او بر كه بخوان شعرى     زد توان آن ساز بر آهى كه بزن راهى 

 وجو جست كن وجو جست كن وجو جست     وگو گفت كن وگو گفت كن وگو گفت

 مو موبه كن مو موبه كن مو موبه     يار زلف شكنج آن سر شرح

:  دهيم مى تشكيل را يار كوى بزم روزى چند ، سال هر در ما.  است يار كوى بزم جا اين

 هو و هاى كن وهو هاى كن وهو هاى     يار كوى بزم وهوى هاى به رو

 نخير؛ ، است همان فقط آيا

 شستشو كن شستشو كن شستشو     آلودگى و منى خود از وانگهى

: بوزد نسيمى ما شخصيت افسرده گلستان اين به جا آن از بلكه ، بگذاريم كنار را منيت

 رو و رفت كن ورو رفت كن ورو رفت     هوس از را جان نهر اين خدا اى

 جو جوبه كن جو جوبه كن جو جوبه     جان سوى علمت درياى از وانگه
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 خودت آن از و خودت در خواهى مى اگر. نكند ات بيچاره)  بيگانگى خود از( اليناسيون يا ، كنى فراموش را خودت خواهى نمى اگر

:  باشى

 او ياد كن او ياد كن او ياد     شود فراموشت خود نخواهى گر

) 446( انفسهم فانساهم اهللا نسوا كالذين تكونوا ال و

.)) كنند فراموش هم را خودشان كه شد باعث و كردند فراموش را خدا كه نباشيد آنان از((

 مى را ما خدا)).  بيگانگى خود از قرن(( يا))  انسان از انسان بيگانگى قرن(( ؟ است قرنى چه ما قرن ؟ چيست} خدا فراموشى{ نتيجه

. شويد مى بيگانه خود از و عارى خودتان از ،}كنيد فراموش مرا اگر{ من دودمان اى: گويد مى خدا.  نكنيم گم را خودمان بياييد. شناسد

.  است گفته دودمان) ها انسان( ما به خدا

: فرمايد مى)  وآله عليه اهللا صلى( پيامبر

 اهللا عيال كلهم الخلق

.((- هستند خدا دودمان( هستند، خدا خانواده همه مردم((

 پياده ما دوران هاى هشيارى با ما، دوران وسايل با ما، دوران براى حداقل را داستان اين ، هنرى نظر از توانند مى هنرمندان ، بنابراين

. ماند خواهد باقى}  هنرمندان كار{ اين قطعا و. كنند رو روبه انسانى اصيل فرهنگ يك با را مردم و كنند

 مى مقدار اين ولى.  است اين از باالتر خيلى حسين حق.  آورديم جاى به را حسين حق كه كنيم ادعا توانيم نمى ما! پروردگارا! خداوندا

 حسين خون به دهيم مى سوگند را تو.  است بوده مخلصانه احساسات ، شده صرف راه اين در كه احساساتى! خدايا كه كنيم عرض توانيم

! خداوندا.  بده قرار آموزگار و معلم ما براى را درس اين ، آينده سال تا! پروردگارا. بفرما قبول و بپذير را صميمانه احساسات اين ،

. مفرما كوتاه حسين دامان از را ما دست! پروردگارا

.  كرديم وهوى هاى يار، كوى بزم در ما و نمود وفا ما به عمر و فرمودى عنايت و لطف ما به هم امسال! خدايا

 از را ها آن تاريخ طول در كردند، خرج ملت اين كه احساساتى از! پروردگارا! خداوندا. فرما قبول ما از را ها وهوى هاى اين! پروردگارا

. فرما مند بهره و برخوردار احساسات اين

))  آمين((
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 مناالذله هيهات

 داراى حقيقت اين كه دريافت توان مى مؤلفه دو از: ديگر عبارت به.  شناخت چيز دو از توان مى را حقيقت يك اهميت كه است مسلم

 ؟ است اى مرتبه و ارزش و درجه چه در ، اهميت

 نور، وسيله به ما.  است ارزش با بسيار چيز يك نور: گويد مى بينديشد، نور ذات به واقعا آدم كه وقتى.  است حقيقت آن خود ذات -1

 داراى نور اين كه كند مى اثبات شما براى نور، ذات به و نور خود به شما توجه يعنى.  بينيم مى را همديگر و ها رنگ ها، پديده ، اجسام

.  است اهميت

 آن(( زندگى حقيقت چون.  هاست آن از زندگى و حيات كه كند، مى بروز شى آن از كه هايى پديده ساير و لوازم ، مختصات به نظر -2

.  داريم دانستنى خيلى ما.  نداريم زندگى درباره ها دانستنى و دانش كه اين نه معنا، اين به مجهول.  است مجهول ما بر ،)) هست كه چنان

 راه به ها داورى ، انسان درباره محدود معلومات با كه كسانى كنند مى فكر كوچك چه.  ماست هاى دانستنى اين از باالتر زندگى ولى

 را حيات حقيقت توانيم نمى ما محدود، معلومات اين با. گويند مى سخنى بشر براى كنند مى گمان و هستند راضى هم خود از و انداخته

: دارد مطلب به اشاره معنا يك به زير شعر.  چيست حيات بفهميم و كنيم درك

 جماد من مستحدث حيوان     فيه البريه حارت الذى

.)) گردد مى ايجاد جماد از كه است زندگى اند، رفته فرو حيرت در آن درباره مردم كه چيزى((

))  معرى ابوالعالء((

 جلوه طور اين و آيد مى بر جماد اين از كه كند؟ مى عبور پل كدام از زندگى كه است اين ، هاست انسان تمام حيرت باعث كه چه آن

  -محدود مطالب مقدار يك با مخصوصا. دارد وجود جا همه ها باورى خوش البته.  است گذاشته حيران را همه ، مطلب اين. كند مى پيدا

. رسد مى پايان به سرعت به ، حقيقت آن درباره آدمى جويندگى و درك  -باشد داشته هم جذابيت مقدار يك يا خوشايند، هم مقدارى كه

.  است نداده نشان خود از اى چهره هيچ ، حقيقت آن كه صورتى در

 كره اين در وجودش آغاز نظر از ، حيات اين طبيعت خود نظر از ، فيزيولوژى نظر از ، بيولوژى نظر از زندگى حقيقت و معنا درباره البته

.  است شده گفته ها سخن خيلى ، داده بروز خود از كه لوازمى نظر از و خاكى

 به را زندگى ما:  است مطرح جا اين در كوچك ى))اما(( يك ،...اما.  بگيريم ناديده ، است داده انجام بشر كه را تالشى توانيم نمى ما

 و باشد داشته تواند مى چه دارد، چه حقيقت اين كه نداريم اين با كارى و كنيم مى مطرح خودمان براى حقيقت يك و پديده يك عنوان

 گويد مى ؟ بودى چه: بگويند انسان به تا كند مى حركت آن از بعد يك فقط ، تاريخ در غالبا متاءسفانه. دارد زندگى اين را امكانى چه

! دارند رضايت محدود معلومات اين از اى عده چگونه معنا، اين مشاهده با و است تاءسف جاى!)) خداحافظ و بودم اين((
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 خم مكتب و ، كم ها حوصله ، كم ها فرصت و ها وقت ، كوتاه عمرها البته.  نيست كافى حقيقت اين درك براى مطالب اين ، حال هر به

 و ليسانس فوق يا. كند تلقى شده تمام را كار و بنويسد}  موضوع اين درباره{ اى رساله شخصى يا.  است رايج بسيار كه هم رنگرزى

 تازه كشفيات عنوان به و بياورد دست به مطلب چند كند، تحقيق حيات درباره اگر يا. برود خود كار پى و نموده اخذ را خود دكتراى

 آن با جهان اين در چه آن همه از دفعه يك كه چيست}  زندگى حقيقت{ كه اين درباره ؟ چيست زندگى و حيات حقيقت اما. كند مطرح

: نباشد مشكل ما بحث كه كنم مى  عرض مثالى. كرد بحث توان مى ، شده جدا و تفكيك ، است مربوط

 و ها آزمايش ، تحقيقات ، شاخه از بريده برگ اين درباره توانيم مى ، حال.  بريم مى آزمايشگاه به و نموده قيچى را درخت از برگ يك

.  است علم يك اين.  بياوريم دست به معلوماتى و باشيم داشته تجاربى

 متصل كه ، اى ساقه به است متصل كه ، اى شاخه به است متصل كه برگى آن.  بشناسيم ديگر طورى را برگ كه است اين ديگر، علم

 به متصل كه ، ماست كهكشان به متصل كه ، شمسى منظومه به است متصل كه ، زمينى غذايى مواد به است متصل كه ، اى ريشه به است

 در بايد دوم معرفت اين فقط بگوييم خواهيم نمى البته.  است شناخت دو و مساءله دو}  برگ درباره علم دو{ اين.  است بزرگ كيهان

 با بزرگ كيهان اين تمام به كه موقعى مگر ، نشناس را برگ و نگهدار دست: (( كه نداريم پيشنهادى چنين بشريت براى هرگز. باشد ما نظر

))!  كن اظهارنظر سپس ، است وابسته و پيوسته كجاها به برگ اين بفهمى تا شوى مشرف كهكشان ميلياردها اين

 مطلق علم ادعاى ، است مربوط هستى تمام به معنا تمام به ، هستى اين در جزء يك دانى مى كه بشر، تو اما.  گوييم نمى سخنى چنين ما

 يا ، شن دانه يك شناختن يا ، برگ يك شناختن بگوييم خواهيم مى كه اين نه.  است اين ما مساءله.  بده انجام را خود كار و نكن

.  چه يعنى برگ اين و چيست آب كه فهميديم ما بگوييم بعد بگيرد، انجام بزرگ كيهان شناخت از ما التحصيلى فارغ با بايد ، آب شناختن

 همه به پيوسته و وابسته كه اى گرفته قرار حقيقتى مقابل در كه) بشر( تو:  بگوييم قاطعيت تمام با داريم حق اما.  گوييم نمى را اين نخير،

. كنيد اضافه خود ادعاى به))  كه اين به نظر با(( كلمه يك يا ، نسبى كلمه يك.  است چنين بگويى مطلق طور به ندارى حق ، است هستى

. شود مطرح هستى كل بايد ، حقيقت شناخت براى كه اين به توجه با مخصوصا

 خود ولى.  بشناسيم را هستى همه محدود، و معين چيز يك حقيقت شناخت براى توانيم نمى هم شايد و ، نيستيم ملزم و مجبور ما منتها،

 مستقيما ها ارزش نظر از حيات درباره ما اگر ، حال.  بكنيم مطلق ادعاى توانيم نمى ، حقايق و اشيا شناخت در ما كه دهد مى نشان اين

 تواند مى ، است داده نشان تاريخ سرتاسر در خود از حيات كه آثارى اين آيا بپرسيم داريم حق اما ، كنيم نفوذ حيات حقيقت به نتوانستيم

 قطعا ؟ است بااهميتى بسيار چيز ، حيات كه فهميد مى آيا ها، دانش همه اين گسترش مالحظه با يعنى ؟ نه يا بسازد شما براى را زندگى

.  بدانيم كه نيستيم هم مجبور و چيست حيات حقيقت دانيم نمى اگرچه.  است مثبت پاسخ

 مى حركت كه طور همين.  چيست آن حقيقت فهميم نمى و كنيم مى پيدا چيزى يا موجود،.  رويم مى مكانى يا ، بيابان در ؛ مثال عنوان به

 اى آيينه و اى شيشه حالت يك يا.  است صاف و صيقلى جسم اين. داد نشان را ما عكس كه بينيم مى و كنيم مى نگاه وقت يك ، كنيم

. دهد مى نشان را صورت و است خاصيت اين داراى كه ، ايم كرده پيدا را چيزى كه كنيم مى يادداشت. دهد مى نشان را ما صورت و دارد

 كه چيست اين گوييم مى. داد نشان مقاومت كه بينيم مى و كوبيم مى آن بر سنگى سپس.  نداريم آن با كارى ؟ چيست آن حقيقت حاال
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 كه چيزى درباره خوب دانش دو و معلوم امر دو ، خوب بسيار ؟ است مقاوم خيلى سنگ ضربه مقابل در اما ، فهميم نمى را آن حقيقت

 چيزى اين درباره ما علم سومين گوييم مى. شود نمى محلول ، اندازيم مى آب در را آن.  است آمده ما دست به ، دانيم نمى را آن حقيقت

 الطاف از.  رويم مى پيش طور همين... و شود نمى محلول و دارد مقاومت هم آب مقابل در كه است اين از عبارت ، است مجهول كه

 به تواند نمى كه است طور همين بشر هاى شناخت اكثريت هم شايد. دارد رسميت شكل اين به شناخت كه است اين بشر بر خداوندى

 حيات حقيقت به نفوذ قدرت ما:  كنيم مطرح را مساءله اين حيات درباره بياييد. كند مى بحث ها آن خواص از لذا،. كند نفوذ اشيا حقيقت

 حقيقت كه كنيم استدالل توانيم مى ما جهاتى از يا.  است بيشتر بلكه ، نيست مورد سه دو، ، يك تعداد به كه جهاتى از هم آن ، نداريم را

 مى اصطالح به دارد؟ اشكالى چه بشود، ادعا بگذاريد البته.  است زياد هم ادعا. شد نخواهد روشن ، هست كه چنان آن ما براى حيات

 حقيقت( باره اين در ما معلومات كه است اين مطلب حقيقت)). خواهد مى گمرك نه و كند گير گلو در تا دارد استخوانى نه: ((گويند

:  است علمى عينكش صد در صد كه كنيد مطالعه را شخصى آن كتاب شما حتى.  است ناقص)  حيات

 در زندگى درباره كه ال سؤ ميليون هفت به بلكه ، فهميم مى را حيات جوهر فقط نه ما كه است زندگى تكامل مسير شناخت با فقط((

) 447.))( بدهيم جواب توانيم مى ، است گرفته قرار ما مقابل

. كشيد مى شما كه نفس اين درباره ال سؤ ميليون هفت. كند مى قهر بگذاريد كودك مقابل در اگر و!  است كم خيلى!  ال سؤ ميليون هفت

 نيز بنده. كنيد مى حركت خود خواسته طرف به و خواهيد مى كه اين درباره. كنيد مى شما كه احساس اين درباره}  ال سؤ ميليون هفت{

 تعداد ، است كرده انتخاب را مسير اين زندگى و رسيده زندگى به و آمده تكامل به رو ماده چرا كه اين به توجه با:  نوشتم مورد اين در

 اگر.  نيست جوابگو دقيقا هم تكامل قضيه اين كه است نوشته بعدى صفحات در  سپس.  يك و ميليون هفت شود مى ما االت سؤ

: گويد مى صريحا ،299 صفحه در. كنيد مراجعه ، آن تكامل منشاء و طبيعت ، حيات كتاب به هستيد، دانشجو

.  نيست كننده تفسير هم}  تكامل{ آن

.  كنيم مى احساس ما را آن هاى عظمت و آثار منتها،. دارد وجود ال سؤ ميليون هفت ، آن پيرامون كه هستيم رو روبه حقيقتى با ما پس

 صفا، و صدق مسير از انسان كه يافت توان مى را اين ، زندگى در پس.  است تاريخ با مساوى صفا، و صدق نظر از ، غفارى ابوذر يك

 آزادى و عدالت راه در ها فداكارى همه اين.  است زندگى اين نتيجه ، يافته گسترش كه ها دانش همه اين. گيرد مى اوج بسيار بسيار

 من و دارد ال سؤ ميليون هفت ، هست هرچه حيات اين كه كند مى اثبات ، انسانى شرف از دفاع راه در ها جانبازى همه اين ، والنه مسؤ

 ، حيات شرف از دفاع در تواند مى انسان كه است حقيقت اين يكى دارد، ال سؤ ميليون هفت اين كه هرچه.  نيست مانعى.  فهمم نمى

. كند فداكارى ها ميليون

 از دفاع در كه را قربانى مقدار همان ، هستيم رو روبه آن با ما كه آفتابى اين:  نوشتم خارجى متفكران از يكى نامه به پاسخ در زمانى

.  است ديده را كرامت و شرف از دفاع قربانيان نباشد، بيشتر اگر نيز مقدار همان به ، است كرده تماشا اند، افتاده خون و خاك به جان
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 تواند مى كه است قدرى به آن شخصيت و ارزش از دفاع ، هست كه چه هر حيات فهميديم كه ما، معلومات از يكى هم اين ، خوب بسيار

 عليه( حسين امام جمله شد معلوم آيا.  مناالذله هيهات ايد؟ نشسته مكان اين در كه چيست شما شعار امشب. بگيرد قربانى همه اين

 دارد؟ ها انسان باعظمت استعداد كدامين به اشاره و كند مى اثبات را چيزى چه مناالذله هيهات} شد معلوم آيا{ ؟ چه يعنى) السالم

) 448( مناالذله هيهات و الذله و السله اثنتين بين كزنى ر قد... 

.))  خوارى و ذلت به تسليم ما براى)  است محال( ، هيهات ولى ، است داده قرار خوارى و پستى و شمشير ميان مرا} يزيد{((... 

 به. گيرد مى اوج ، روحى جهش يك با انسان كه دارد، را خاصيت اين حيات.  شويم مى آشنا آن آثار و خواص راه از ، زندگى با ما

 به تا نهايت بى منهاى از ، اى لحظه  جهش يك با و روحى جهش يك با ، آنان امثال و سنايى حكيم يا عياض بن فضيل ، فهرست عنوان

 داستان ، حيات درباره ما و است چنين حيات} بنويسيد{.  است انسان اين كه بنويسيد هم را مطالب اين. گيرند مى اوج نهايت بى اضافه

  ارزش و عظمت درباره.  كنيم ارائه على بن حسين نام به قربانى يك توانيم مى ، حيات عظمت و حقيقت شناخت براى.  داريم را حسين

 اى حادثه:  كه اند كرده ذكر ، خارجى مورخان چه و داخلى مورخان چه مسلما، چون. دارد وجود كتاب مجلد هزاران از بيش ها، انسان

.  است نشده ديده تاريخ در افتخار، با و عزت با و شرف با و كرامت با بسيار مقاومت اين با و ، عظمت اين به ، سختى اين به

 داريم دست در كه حياتى ارزش با آرام آرام.  نكنيم گمان پوچ را آن و برسيم زندگى شناخت به على بن حسين راه از توانيم مى ما پس

 زندگى آن نه البته.  است داشته على بن حسين مثل قربانى يك ، زندگى اين كه شويم آشنا ، داشت خواهيم و ايم داشته را آن سال هر و

 كيست.  است نزديك مرگ زيرا ببريد، لذت و بخوابيد و بخوريد فقط:  كه كنند مى دفاع آن از و نموده بينى  پيش دنيا جوامع از بعضى كه

 حيات اين بگوييد خواهيد مى شما ، است داده نشان خود از حيات كه عظمت همه اين با آيا بپذيرد؟ را سخنى چنين كه آگاه خردمند آن

 كه زندگانى آن.  است ديده خود به اينان امثال و) السالم عليه( عمران بن موسى ،) السالم عليه( خليل ابراهيم ، زندگانى اين ندارد؟ ارزش

 محمد آخرالزمان پيغمبر كه زندگانى و حيات آن.  است كرده زنده را مرده ،)السالم عليه( مريم بن عيسى دم با و خدايى كلمه يك با

 مقدار يك با ، سياست بى ، نظام بى اقتصاد، بى ، فرهنگ بى ، حقوق بى انسان معدود عده يك ميان در)  وآله عليه اهللا صلى( مصطفى

.  است كرده سپرى ، بينيم نمى آن در مهمى معناى ما كه) 449( ادبياتى

: فرمود بيان بشر براى را جاودانى اصل اين و شد بلند مردمى چنين ميان در او

) 450( بانفسهم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ال اهللا ان

.)) دهند تغيير را خود وضع كه آن تا دهد، نمى تغيير را قومى)  وضع( حال خداوند،((

 صحبت و بنشيند ترتيب آن به بشر اگر واال. دارد عظمتى چه  اش كننده دفاع كه فهميم مى وقت آن.  كنيم بررسى را موارد اين بياييم پس

 احيا هاى شخصيت با هرگز كند، تماشا ، است كرده تصور خودش الگوهاى به هم آن كه دورنمايى و شبح ، زندگى از و حيات از و كند

 جدى او هدف اگر كه ، است كرده ايستادگى جديت اين به و طور اين كه كيست حسين كه فهميد نخواهد. شد نخواهد آشنا بشريت كننده
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 تاريخ در جدى چهره چنين بتواند بشر تا{ باشد باعظمت و جدى خيلى بايد هدف. ديد نمى تاريخ در را جدى چهره چنين بشر نبود،

. }ببيند

 كه بدانيم خواهيم مى باشد؟ داشته جدى چهره تواند مى زمانى چه حيات كه است اين ، بدهيم قرار بحث مورد بايد كه بعدى مطلب

 و كند مقاومت همه اين بايد چرا ،)451( زندگى شايسته حيات از دفاع براى و ها انسان شرف از دفاع براى) السالم عليه( على بن حسين

 گذرد؟ مى سال چند زمان آن از بدهد؟ انجام كار شدت اين به

 هم روز هر و گيرد مى انجام ترى عالى حركات روز هر شود، مى نوشته جديدترى هاى كتاب دنيا در روز هر. كمتر كمى ، سال 1400

 رو روبه مساءله اين با كه كسى هر.  بفهميم را مطلب اين}  علت{ خواهيم مى. شد خواهد هم تر تازه و شود مى تر تازه حماسه اين

 داشت نخواهد جوابى)) فردا(( به توجه بدون ال سؤ اين. دارد پيش در فردايى ،))امروز(( بداند كه اين مگر كرد، نخواهد پيدا جوابى ، است

 معاد كه بگيريد، اى روزه و بخوانيد نمازى توانستيد اگر و ، هست قيامتى كه اين واال. باشد ثر مؤ بايد ما امروزى زندگى در فردا آن و ،

 من آيا ؟ كنم شركت دردهايى برداشتن در توانم مى من آيا هستند، حالى چه در ها انسان و گذرد مى چه ها انسان به اما ، شماست آن از

 در من زانوهاى آيا ؟ نيستم خودخواهى زبون قربانى من و درنياورده من دودمان از دود ، خودخواهى آيا ؟ نيستم ور غوطه جهالت در

 اين مساءله فقط كه كنيم فكر باره اين در. باشد جمع بايد ما حواس تمام ، بنابراين ؟ است نيفتاده زمين به و نشده ساقط خودخواهى مقابل

 ؟ ام كاره چه)  انسان( من پس. بگوييد اهللا سبحان اهللا سبحان} ذكر فقط{ و بگيريد دستتان به تسبيح يك كه نيست

 نهايت بى با خواهيد مى آيا كنيد؟ پيدا را نهايت بى خواهيد مى شما واقعا آيا شود؟ مى طور چه ديگر هاى انسان و من حقوق و حق

 ؟ اوست نام))  اهللا(( و شود مى ناميده خدا كه كنيد برقرار ارتباط

 پس نداريد، كار)  انسان( او با اگر. هستند الهى مشيت گاه جلوه)  مردم( ها اين. ايد نشسته شما كه جاست همين نهايت بى سر يك

 خواهند مى كه هايى آن ، بنابراين ؟ اى كاره چه شما ؟ ام كاره چه جا اين در من پس كنيد؟ گيرى هدف كجا به خواهيد مى مستقيم

 اسالمى جوامع به مربوط و بود اروپا دامنگير 15 و 14 قرون در كه اى مساءله همان يعنى  -ندانند دين به محتاج زندگى در را بشريت

: آورند ميان به را تعبير اين و بكشيد كنار دنيوى زندگى از را دين: بگويند كه شد باعث و افتاد اتفاق زمان آن در واقعه سه  -نبود

 به ما كه است همين زندگى بگوييم ما اگر واال ؟ است بوده جامعه كدام مساءله اين كه كرد فكر بايد. قيصر آن از دنيا ، من آن از ملكوت

 ، كنيم مى ازدواج ، گيريم مى ياد هنر و صنعت و فن ، خوانيم مى درس مقدار يك ، آييم مى دنيا اين به مادران و پدران از طبيعى طور

 مى پيروز و خوريم مى شكست ، خنديم مى ، گوييم مى ، كنيم مى برقرار ارتباط اجتماعى زندگى در ها انسان با ، كنيم مى پيدا اوالد

 ،)) بس و است اين(( كه زندگى اين به) السالم عليه( حسين امام!!  بس و است اين زندگى تمام و رويم مى دنيا اين از نهايتا و ، شويم

 بن حسين مگر. كرد صحبت بايد پرده بى خيلى. كند قيام كه نداشت وجود احتياجى هيچ حسين براى زندگى اين در.  نداشت احتياج

 بدون زندگى كه است اين مساءله بگويد؟ چه اميه آل به تا بود رفته على بن حسين ؟ بخوان شب نماز بگويد زياد ابن به كه بود رفته على

.  نيست تفسير قابل ، الهى هاى گرايش بدون ، دين بدون ، مذهب
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 يا دانشجويان از كسى اگر كه ، ام كرده عرض ها دانشگاه در هم بارها و ، كردم مى تعقيب را مساءله اين ، عالقه و عشق با من زمانى

. بدهيد خبر من به زود ، قسم خدا به را شما كند، پيدا فلسفه زندگى اين براى مذهب از نظر قطع تواند مى آيا ببيند و كند جستجو اساتيد

 هم او ، نداريم سخنى او با ما ، بروم و بكنم طبيعى زندگى يك دنيا اين در صباحى چند كه است كافى همين من براى كه بگويد كسى اگر

 و قوى بحث وقتى. دارد مذهبى جنبه  -انسانى شرف از دفاع شكل به ولو  -كردم عرض كه ها فداكارى همه اين. ندارد سخنى ما با

 اين در ها انسان كه نشود اثبات معنا اين ما براى اگر ؟ است مربوط چه من به انسانى شرف گفت توان مى آيا ، است مطرح ضعيف

 پيدا را جواب ؟ بدهيم جواب چه ،)) ضعيف تو ، هستم قوى من: ((گويد مى كه مكتب اين مقابل در ما دارند، حيثيتى و شرف ، زندگى

.  گرفت شوخى به توان نمى را ها اين. ندارد جواب} قطعا{. كنيد

.  است اين از تر جدى زندگانى. كرد مطرح دانشگاهى مطالب عنوان به توان نمى را ها اين

 ها آن روش و هستند دانشگاهى كارهاى در كه كسانى و ترها جوان براى مخصوصا  -مساءله اين به استدالل شايد و بحث تكميل در

 را راه اين عظام انبياى و اديان ارباب فقط كه نكنيد تصور و گمان:  كنيم مطرح مجبوريم مورد اين در هم را مطلبى  -است آكادميك

 آن خواص به ابتدا باشد، جدى زندگيتان بخواهيد اگر: ((گفتند بشريت براى كه بودند ها آن اول  -اند رفته ها آن اول البته كه  -اند رفته

 هيچ نشود، آبيارى مذهبى نظر از و طبيعت ماوراى نظر از زندگى اگر كه بدانيد  سپس ببينيد، را زندگانى اين كاربرد و لوازم و ببريد پى

 بزرگ متفكران و حكما آن خود اگرچه  -مطالب از تعدادى در  -بنده عقيده به بلكه ، آنان دوشادوش فقط نه)).  نيست اثبات قابل اصلى

 مى حركت راه اين در فطرى طور به. هستند انبيا و ابراهيم روى دنباله ، آگاه شناسان انسان و حكما ، طبيعى طور به اما نبرند، نام تاريخ

  -شديم فارغ انبيا نور پر جاده در بحثمان كه اين به توجه با ، حال.  انبياست حرف پيرو و تابع)  متفكران و حكما( آنان سخن و كنند

 اين نه.  داريم كار سخنان اين با ما زيرا گويند، مى چه باره اين در بشرى بزرگ مغزهاى ببينيم خواهيم مى  -كرديم عرض اجمالى يعنى

 هم اشتباهاتى}  شخصيت آن{ است ممكن.  داريم قبول صد در صد را شخصيت آن كه است اين معنايش ، كرديم بيان را اين اگر كه

 تاءييد معناى به ، كنيم مى نقل مطلبى ، بزرگ شخصيت يك از معنايى توضيح در اگر كه باشيد داشته نظر در را اين هميشه. باشد داشته

 فيلسوفان تمام كه اين براى ؟ كنيم مى نقل افالطون از چرا ، حال.  است قرار بدين افالطون از جمالتى.  نيست شخص آن صد در صد

 اين در افالطون هاى نوشته هنوز: اند گفته اند، كرده اظهارنظر ها انسان اجتماعى زندگى در كه فيلسوفانى و سياسى فيلسوفان و اجتماعى

 مورد غالبا سخن اين)). بشوييد آب به را سياسى ها كتاب همه دارد، وجود افالطون جمهوريه كتاب تا: (( كه اين و.  است زنده مساءله

 سياسى علوم و تربيت و تعليم در افالطون فلسفه ماحصل ، عبارات اين. كنيد دقت خيلى ايشان عبارات به.  است غرب و شرق اتفاق

:  است

) 452.))(بسازد آلوده را آنان پاكى كه چه آن از ، كودكان نفوس كردن جدا كند نمى كفايت ، حال اين با((

 گوشزد اين{ فقط ، نيست تو آن از خودكار اين پسرم.  نزن زشت حرف ، پسرم مثال.  نيست كافى بگويد، دروغ كودك نگذاريد اگر

.  نيست كافى} نمودن
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 نصيحت و پند وسيله به و).  نيست كافى ولى ، است الزم چه اگر. ( بسازيم روشن علم نور با را كودكان عقول كه كند نمى كفايت نيز و((

 دل در طبيعت كه را دين اصول كه است الزم ها، اين از باالتر بلكه ، بسازيم پذيرش قابل آنان براى را ها فضيلت ها، مثال نمودن بيان و

 خدا با را انسان كه كند، مى بروز ها آن از نيرومندى عقايد كه دين اصول آن: شود رويانده آنان درون در ، است نهاده وديعت به آنان

 همه در است آفريده كه مردمى براى دادگرى مقياس خداست.  كائنات همه آخر خداست وسط، خداست ، اول خداست. سازد مى مربوط

) 453.))( است قوانين همه اساس او، وجود به ايمان و اشيا،

     ادامه در كنيد، دقت. دانند مى همه را اين.  است افالطون ها آن از يكى كه اند، گفته را نهايى جمالت نفر چند تاكنون ، انسان درباره

: گويد مى

 قرار فرزندان فرهنگى تربيت مالك بايستى كه ضرورى و باعظمت عقايد است اين.  است قوانين همه اساس او، وجود به ايمان((

) 454.))(بگيرد

. كرد نمى بيان را سخنى چنين)  افالطون( مرد اين نبود، الزم ما دنيوى زندگى براى الهى هاى گرايش اگر

}  كه صورتى در{ بفهمد، را غرب بخواهد كسى اگر.  غرب تاريخ يعنى افالطون: اند گفته كه ام ديده ها غربى از اى عده نظرات در من

 مى هم ما ، انبياست مطالب با موافق چون او مطالب اين ، كردم عرض كه طور همان البته.  است شناخته را غرب بشناسد، را افالطون

. دارد قانون نام به هم كتابى و بود يونان گذار قانون ،) افالطون بزرگ پدر( سولون مادرش پدر كه دانيد مى.  پذيريم

 جايگير شهروندان نفوس در جدى و ماليم وسايل همه با بايد باشد، حكيم انسانى گذار، قانون اگر كه باعظمت عقايد آن است اين((

 ، اهللا: *گردد مى بر اساسى معتقد سه به و اساسى موضوع سه به عقايد اين.  است مفيد ، است ساده كه اندازه همان به عقايد اين. بسازد

) 455.))(ندارد راه او به تمايلى هيچ كه او، مطلق دادگرى* ، هستى بر او نظاره*

 كلمه البته شود؟ مى چه نكرديم آبيارى آنان هاى دل در و نكرديم تبليغ فرزندانمان به را عقايد اين ما اگر!  افالطون جناب ، خوب بسيار

: گويد مى.  هست تاريخشان در آبيارى

 امواج ميان در شود، مى خود هاى نادانى و شهوات هاى تاريكى و تمايالت تسليم كه هنگامى دنيا، اين در انسان عقايد، اين بدون((

) 456.))(شد خواهد گم ها تصادف

:  كه است اين نيز امروزى مطالب همين تقريبا ، است شده گفته جمالت اين ، پيش قرن چندين كه آن با

 تمام و خورد مى بر جدى مشكالت به ها انسان تربيت ، طبيعى زندگى فوق جنبه از مخصوصا نشود، مطرح زندگى براى اصولى اگر((

)). كند بيان تواند نمى علتى هيچ انسان و نموده برخورد تصادف به زندگى در قضايا

:  كنيم مى ال سؤ مجددا...  فالن ، كه جهت بدين ، كه چون.  بله ديگر، خوب: گويد مى ؟ كنى مى كار چه: كنيد مى ال سؤ شخصى از مثال

 اين از بعد ، پرسيم مى او از. چسباند مى آن به هم ديگر يك... ديگر آمديم ، خوب: دهد مى پاسخ ؟ آمديم دنيا اين به چه براى ما
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 مى زندگى همه و! ديگر دانم نمى گويد مى داريد؟ ها انسان درباره تكليفى آيا گوييم مى! ديگر رويم مى: گويد مى شود؟ مى چه زندگى

.  تصادف شود

:  است اصيل قدر چه سخن اين ببينيد و نماييد دقت افالطون جمالت در و كنيد فكر جدى كمى كه كنم مى خواهش شما از من

 خويشتن منكر انسان آن. شد خواهد گم ها تصادف در زندگى نيايد، در فعال عنصر صورت به و نرويد ها انسان درون در عقايد اين اگر((

 رياضت آن بر تكيه و آن از پيروى براى را خود نفس بايد كه مقدس آل ايده آن چيست و است آمده كجا از داند نمى كه مادامى ، است

) 457.))(بدهد

.)) ندارد وجود ثابتى قاعده هيچ نشود، متمركز قاعده اين بر كه مادامى دولت براى و: (( جاست اين افالطون سياسى فلسفه ريشه

 پيشتاز عنوان به و دولت عنوان به ، حاكم عنوان به سياستمدار، عنوان به را جامعه كه كسانى(( ؛ يعنى.  ديديم را اين هم تاريخ طول در

 معتقد عقايد اين به جوامع كنندگان اداره اگر{. بدهند جامعه به توانند نمى چيزى نباشند، معتقد عقايد اين به خودشان اگر كنند، مى اداره

 به بسته)  زمامداران( ها اين وجودى حكمت كه را) او مطلق دادگرى ، هستى بر او نظاره ، اهللا( اساسى بذر سه اين توانند، نمى ،}نباشند

. گويد مى سخن اوج در قدر چه}  افالطون واقعا{)). بسازند برخوردار حقيقى زندگى از را شهروندان و برويانند ها دل در ، هاست آن

 حرف اين كه تاكنون موقع آن از ؟!رسيد مى كجا به كرد، مى فكر انسانى علوم تفكرات درباره مستقيما ، موقع همان از بشر اگر معتقدم من

. گذرد مى قرن چندين ، است شده زده ها

 انسانى علوم تا است شده باعث چيزى چه ؟ كجاست تو تكامل پس ، اى زده را ها حرف اين ، تاكنون پيش قرن چندين از! بشر جناب

 صحنه پشت انسانى علوم بگويد انسان كه است آور خجالت واقعا اكنون باشد؟ پيش قرن چند سخن اين كه بزند درجا قدر آن

) 458.(است

: فرماييد دقت افالطون جمالت در. بزند قدم آرمانى زندگى در واقعا بايست مى االن بشر بود، تكاملى حركت ، حركت واقعا اگر

 دادگرى و هستى بر او نظاره ، اهللا ، شهروندان براى بزرگ اصل سه بر تكيه يعنى نكند، تكيه قاعده اين به كه مادامى ، دولت براى و((

.)) ندارد وجود ثابتى قاعده هيچ ندارد، راه او به تمايلى هيچ كه او مطلق

:  است چنين)  افالطون( او استدالل ندارد؟ وجود ثابتى قاعده هيچ ، بزرگ اصل سه آن به تكيه بدون چرا ، حال

 متحد او ابدى جوهر با عدالت كه خداوندى طرف از مگر افتد، نمى جريان به ، است آن نظام و دولت حيات پادارنده بر كه عدالت زيرا((

) 459.))( است

  آورد؟ مى بار به ثمرى چه آيند خوش كلمه چند واال. بگوييد سخن مهم مطالب درباره

 وگو گفت كن وگو گفت كن وگو گفت     وجو جست كن وجو جست كن وجو جست

 مو موبه كن مو موبه كن مو موبه     يار زلف شكنج آن سر شرح
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 هو و هاى كن وهو هاى كن وهو هاى     يار كوى بزِم وهوى هاى به رو

 شستشو كن شستشو كن شستشو     آلودگى و منى خود از وانگهى

 رو و رفت كن ورو رفت كن ورو رفت     هوس از را جان نهر اين خدا اى

 جو جوبه كن جو جوبه كن جو جوبه     جان سوى علمت درياى از وانگه

:   شوى بيگانه خود از واقعا بيگانگى خود از قرن در خواهى نمى اگر

 او ياد كن او ياد كن او ياد     شود فراموشت خود نخواهى گر

) 460( انفسهم فانساهم اهللا نسوا كالذين تكونوا ال و

.)) شد خويشتن فراموشى خدا، فراموشى اين نتيجه. كردند فراموش را خدا كه نباشيد آنان از((

) 461(ضنكا معيشه له فان ذكرى عن اءعرض من و

.))  داشت خواهد سختى و تنگ زندگى ، حقيقت در بگرداند، روى من ياد از كس هر و((

 ابديت نشانه مشاهده عظماى نعمت تا فرمود عنايت ما به عمر از ديگر سال يك كه اين خاطر به ، بخواهيم شكر توفيق متعال خداوند از

.  كنيم مشاهده ، است حسين مبارك چهره آن و دارد، جدى بسيار هدفى ، حيات اين و هستى اين كه اين و را

 پار بود ما با كه آن رفت كجا يا     حيات داند مى چه را ديگر سال

 غبار  خاكش و گشتن خواهد خاك     نازنين شخص و شكل اين زود و دير

 هم دور ، فاطمه فرزند) السالم عليه( على بن حسين خودمان حقيقى معشوق ياد به ديگر بار را ما و فرمود عنايت ديگر سال يك خداوند

.  هستيم بزرگ خداى شكرگزار. كرد جمع

 همواره را خودمان شكر از ناتوانى به اعتراف و شكر نقصمان به اعتراف! پروردگارا.  گوييم مى ثنايت! خدايا.  هستيم شكرگزارت! خدايا

.  داريم مى تقديم تو پيشگاه به
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 حسينى شناخت

. بشود معنا زندگى بايد قطعا ، حسين داستان عظمت فهميدن براى و كربال خونين حادثه عظمت شناخت براى كه رسيد، جا اين به ما بحث

 با روز، آن زندگى بهترين به قدرت داشتن با ،) سالگى 58  -57( ميانسالى سن در انسان يك يعنى. بود زندگى كار ،} حسين{ كار چون

 گفته و برده كار به))  نه(( كلمه يك ، زندگى امتيازات تمام داشتن با و دنيا در يك درجه نسب داشتن با روز، آن دنيادارى استعداد داشتن

 او بر زندگى ، شده سير زندگى از كه بگيريد نظر در را انسانى:  كنم عرض را نكته اين بدهيد اجازه)).  خواهم نمى را زندگى اين: (( است

 نيست آشنا اين با و شناسد نمى را زندگى اصال كه دارد وجود ديگر كسانى} اما{ نيست مهم زندگى از او پوشى چشم و كند مى سنگينى

:  كه

 را گدا كند قارون هستى كيمياى كاين     مستى و كوش عيش در تنگدستى هنگام

 اين در)). بشود كشته كه نبود زنده او:  گفت ديگرى. زد كشى خود به دست او:  گفت كسى(( ؛ كه ديدم بزرگان از يكى هاى نوشته در

. شناسد مى را زندگى عظمت كه انسانى با شناسد، نمى را زندگى كه انسانى آن بين است فرق.  است مطرح جداگانه بحث دو مورد،

 اسالمى كشور دوازده در حداقل روز آن جوامع همه در ، اجتماع در موقعيت ، شخصيت ، مقام از بردارى بهره براى زندگى امكانات

 مطلب اين روى بايد.  خواهم نمى را}  ستمكاران با{ زندگى من: گويد مى همه اين با بود، اعال حد در} )السالم عليه( حسين امام براى{

 تا بدهد انجام كارى چنين تواند مى او. دارد پايه و اصل كه است زندگى آن بود، شده مطرح حسين براى كه زندگى آن. شود دقت خيلى

 مى زندگى با آشنايى و شناخت خيلى امر، اين ؟ چه يعنى زندگى دانيد مى آيا كه بدهد نشان اصال كه باشد، آبرو ها زنده همه براى

 احساس چيزى چه زندگى حقيقت در ،})السالم عليه( طالب ابى بن على يعنى{ انسان ترين شريف اين پدر ديگر؛ تشبيه يك. خواهد

 او براى را عمروعاص ؟ چيست امر اين!  تكليف ، تكليف گفت مى باز كردند، مى زنده و كشتند مى صدبار روز هر را او اگر كه بود كرده

 اى ؟ چيست از}  على تكليف احساس{ اين!  دارم كار.  هستم زنده من ندارد، عيبى گفت. دادند قرار حكم) السالم عليه( على حضرت(

 به ، شميل شبلى قول به كه ، كنيم يابى ريشه نرفتيم يعنى.  ام نديده حال به تا من ايد؟ فرموده تحليل باره اين در حال به تا آيا ، مورخان

 نشده ديده نظيرش امروز نه و ديروز نه كه ، غرب و شرق نسخه يگانه آن ، بزرگان بزرگ آن((}  على براى{ ، جرداق جورج از نقل

 انجام بايد و دارم تكيلف من: (( گفت ولى آوردند، او سر بر را حوادث آورترين توهين كه است داشته معنايى چه زندگى ،)462))( است

 على زندگى{ اين بگوييد كنند، بحث خواهند مى زندگى فلسفه در كه كسانى به بياييد شما. كرد ايستادگى ديديد، كه طور همان و)).  بدهم

 مقدار يك ، شهوات اشباع ، شهوات مقدار يك فقط را آن سراسر كه ببينيد هم را شخصى زندگى ، چنين هم. ببينيد هم را} )السالم عليه(

 كدام!  است چيزى خوب هم شرم واقعا. ندارد فلسفه زندگى گويد مى و نموده اظهارنظر را آن درباره و بيند مى مقام مقدار يك ، پول

 ؟ شماست مدنظر كسى چه زندگى و زندگى

) 463(لهو و لعب الدنيا الحيوه انما

.))  است بازى و سرگرمى فقط دنيا، زندگى((
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 به خود ، هستى كارگاه مدير خود ، زندگى آفريننده خود. ندارد فلسفه)  پست زندگى( زندگى اين كه گويد مى خودش ، زندگى آفريننده

.   است لعب و لهو زندگى: فرمايد مى ، هستى كارگاه آورنده وجود

 خدا فرمايد راست و كودكيد     شما و است لعب و لهو دنيا گفت

 كرده خودكشى فالنى:  گفت نفر يك به شخصى: ((بسپاريد خاطر به ، كردم عرض قبال كه را عبارتى كار؟ چه حيات فلسفه با را كودك

 از را خود كه است آمده چه او زندگى سر بر. كند نمى خودكشى كه زنده شخص)) كند؟ خودكشى كه بود زنده مگر او:  گفت ديگرى. بود

. كند مى خودكشى سپس و ميرد مى اول ، لطيف ادبى اصطالح به.  است كرده خودكشى سپس ، مرده اول او ؟ است كرده محروم زندگى

 بگويد كسى اگر.  است موضوع آن در تحقيق شرط اولين ، موضوع به اشراف ؟ كنيم بحث خواهيم مى زندگى كدام درباره ما ، حال هر به

 سخن به جواب و تشكر...!  است چيزى يك: بگويد ؟ چيست موضوع آن:  بپرسيم او از و كنيم تحقيق موضوعى درباره خواهيم مى ما

 بگذاريد ؟ است چيزى يك كه چه يعنى.  است) شفا( همين فقط او چاره)). دهد شفا را شما شاءاهللا ان خدا: (( است جمله اين او، پوچ

 آقاى جناب كافكا، آقاى جناب آلبركامو، آقاى جناب. كنيد بحث آن پيرامون وقت آن دهد، نشان شما به را خود قيافه ، حيات مقدارى

 را خود حيات اگر شما ندارد؟ فلسفه ديديد و كرديد فكر آن درباره شما كه داد، نشان شما به را خود چهره حيات آيا... و معرى ابوالعالء

. كنيد تكليف تعيين ديگران براى نداريد حق داريد، وجدان اگر ندارد، فلسفه بينيد مى و ايد كرده معنا روزه چند هوس و هوى تنگناى در

 احساس من. داد من به سنندج دانشگاه در دانشجويان از يكى را ال سؤ اين و كردم بيان دانشگاهى در سخنرانى ضمن را عبارتى اخيرا

 گرفته لعب و لهو معناى همان به را زندگى كه است گرفته هايى بيچاره و بينوايان آن از را جمله.  نيست دانشجو اين از ، جمله كه كردم

 ، جمله اين)).  تلخ اگرچه ، است حقيقتى زندگى پوچى: ((بود چنين مزبور دانشجوى جمله. هستند  اش فلسفه دنبال ، حال اين با و اند

)).  تلخ اگرچه است حقيقتى ، است پوچ زندگى گوييم مى كه اين و است پوچ زندگى: (( است قشنگ و زيبا ، جوانان براى مخصوصا

 تا بدهد توفيقشان خدا كه ، است شده هستى الفباى وارد تازه كه معرفت شيرخوار اين  -ناآگاه و عزيز جوان اين ؟ چيست جواب ، حال

 بى آثار و طبيعى حيوانى و معمولى حيوانى آثار شود، مى قلمداد پوچ چه آن كه داند نمى  -نچرخند خود دور و بدهند ادامه را راه اين

 مى خداوند. ندارد حقيقت اى زندگى چنين.  تلخ است حقيقتى كه اين نه. باشد تلخ كه نيست هم حقيقت اصال.  است زندگى اساس

.  لعب و لهو: فرمايد

 مى هستى كارگاه سازنده خود!  است سوزانده بشرى جامعه در آتشى چه اطالعى بى كه ، داشت اطالعاتى چنين شخص اين كاش اى

 زندگى اين بخوريد، شكست و شويد پيروز بشكنيد، بزنيد، بخواييد، بخوريد، صباحى چند كه است اين زندگى از مقصودتان اگر: گويد

:  طيبه حيات اما.  است فلسفه ضد بلكه ندارد، فلسفه

) 464( العالمين رب هللا مماتى و محياى... 

.))  است جهانيان پروردگار خدا، براى من مرگ و زندگى((
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 آن در اش فلسفه كنيد، توجه آن به شما كه اين مجرد به حيات اين باشد، داشته را زندگى آن بشريت تا اند خواسته انبيا كه حياتى اما

 ، باشم زنده اگر من(( :بگويد باز و باشد داشته عميق فلسفه بايد قدر چه كنند، حكم او بر را عمروعاص كه كسى  پيش زندگى.  است

 ، است حقيقتى است پوچ زندگى(( كه اين كنيد؟ مى فكر طور چه و گوييد مى چه مورد اين در مورخان اى)).  دهم مى انجام را كارم

 شيرين خيلى بلكه ، نيست تلخ زندگى ؟ است پوچ گوييد مى را زندگى كدام شما.  است قانون ضد بلكه ، نيست حقيقت))  تلخ اگرچه

 شيرين خيلى حقيقى زندگى}  كه است بديهى{.  است پوچ ، تاريخ جالدان ديگر و ها))چنگيز(( ها،)) نرون(( حيوانى زندگى ، بلى.  است

. سازد نمى تلخى با حقيقت و است حقيقت واقعا چون.  عسل از تر شيرين حتى ، است

.   است شيرين خيلى حقيقت دارد، آشنايى آن با و دارد اطالعى حقيقت از كه كسى براى ، چيست حقيقت بداند كه كسى براى

 ازوست هم درمان كه درد بكشم ارادت به     است ساقى شاهد كه زهر بخورم حالوت به

 اوست از غم كين آن شادى بده باده ساقيا     دارد تفاوت چه عارف بر شادى و غم

.  نيست بردار شوخى)  زندگى( مساءله زيرا كنيد، دقت خيلى عزيز، هاى جوان ، بنابراين ؟ است پوچ كسى چه برابر در زندگى حقيقت

!  است گفته عجيبى جمالت چه خان ايرج آقاى ببينيد گويند، مى مثال. باشد بسته كلمه چند به شما سرنوشت است ممكن

 عبارت اين كجاى!))  است حقيقت ولى ، است تلخ اگرچه است پوچ زندگى: ((گويد مى چه ببينيد و كنيد دقت زير عبارت در مجددا

. دارد معنايى كه است آن از غير ، جمله يا كلمه بودن انگيز شگفت ؟ است حقيقت

 مدار بر و خودخواهى مدار بر فقط و فقط كه زندگى آن ؟ زندگى كدام: كنيد ال سؤ زود جا همان.  است اين حرف معناترين بى يعنى

 اين با عزيز؟ هاى جوان اى كنيد مى فكر چه شما اما.  است پوچ بگوييم كه است اين حقيقت ترين شيرين چرخد، مى خودكامگى

 ديديد: گويند مى. شوند آن مالك و بگيرند خود تصرف در را شما ذهن ، ناخواسته خداى و كنند تخليه را شما مغز است ممكن جمالت

 ؟! است گفته عجيبى كلمه چه

 بن حجاج و زياد ابن امثال زندگى آيا گوييد؟ مى را زندگى كدام: بگويد و بگيرد را مقابل طرف مچ جا همان بايد نيز اطالع بى شخص

 وقتى عاشورا شب در كه گوييد مى را شخص آن زندگى يا گوييد؟ مى را) السالم عليه( على بن حسين زندگى يا گوييد؟ مى را يوسف

) 465.(كردند امتناع خود رفتن از برويد، گفت حسين

 اگر: ((كنيد فكر عبارات اين در خدا به را شما)) ؟ كنى رهسپار كجا به خواهى مى را ما ؟ برويم كجا ما ، حسين يا: (( گفت ياران از يكى

 را ابديت و حقيقت اكنون ما.  است موقت دنيا كه اين به برسد چه ، رفتيم نمى ابديت سراغ به و شديم نمى جدا تو از ، داشت ابديت دنيا

 ؟)) برويم كجا ، حقيقت و حق گاه تجلى اى ، بينيم مى تو چهره در

 چنين واهللا فهمد؟ نمى ديگر چيزى خودخواهى از غير كه را كسى زندگى يا فرماييد، مى را}  حسين ياران ديدگان در{ زندگى اين آيا

.  است پوچ اندر پوچ ، اى زندگى
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 و زندگى مرز در ، فضيلت الگوهاى اين و ها انسان اين.  نيست بردار شوخى ، دقايق آن در انسان حال.  است مهم خيلى مساءله اين

 ابديت سراغ به و شديم نمى جدا تو از بود، ابدى زندگى اگر ؟ برويم كجا حسين يا: پرسند مى مرگ و زندگى مرز آن در. بودند مرگ

 نتيجه عنوان به و زندگى ميوه ، هستيم حقيقت و حق روياروى كه را لحظات اين ما اگر ؟ كنيم زندگى برويم زندگى براى.  رفتيم نمى

.  پذيرفتيم نمى ما بود، ابدى زندگى اگر حتى ؟ بكشيم آغوش به ديگر بار را زندگى كدام ، نكنيم تلقى زندگى پايان و زندگى

 روزنه  -حقيقت در  -ولى كنند، مى نگاه كوچك دريچه دو با ها آن! باد كمال جاذبيت در گرفته قرار هاى جان اين بر خدا درود واقعا

. اند ديده را ابديت

 ، گفتم كه طور همان.  كردم عرض شما به من كه جمله همين به كنيد دقت و نگذريد آسانى به جمالت اين از عزيز، جوانان ، حال هر به

 با را ال سؤ ، نويسنده. بود اين االت سؤ از يكى كه شد مطرح ال سؤ چند دانشجويان طرف از ، سنندج دانشگاه در سخنرانى هنگام به

 يك خود، براى را جمله اين كه بگيرد قرار حالى چه در بايد جوان يك! خدايا.  شدم متاءثر او براى واقعا كه بود نوشته احساسى يك

.  دادم را او پاسخ اما ، بودم خسته خيلى كه اين با كند؟ حساب نهايى جمله

 اى ، خوب بسيار. كند ويران سخن يك را عالمى است ممكن زيرا باشيد، مسلط خود زبان بر كه است شده وارد بسيار ما روايات در

 صدا را شما قيامت روز كه دانيد مى هيچ آيا كرد، مى خودكشى ، عبارت اين ديدن با جوان اين اگر ، عبارت اين گوينده اى و نويسنده

 ؟ چيست ها آن دليل بپرسيد. ها انسان همه قاتل اى بيا: گفتند مى گفتند؟ مى چه و كردند مى

 فكاءنما اءحياها من و جميعا الناس قتل فكاءنما االرض فى فساد اءو نفس بغير نفسا قتل من انه اسرائيل بنى على كتبنا ذلك اءجل من

) 466(جميعا  الناس اءحيا

 در فساد ايجاد يا قصاص عنوان بدون را انسان يك ، كسى اگر كه است اين حقيقت كه داشتيم مقرر اسرائيل بنى بر كه است جهت اين از((

 نموده احيا را ها انسان همه كه است اين مانند كند، احيا را كسى اگر و.  است كشته را ها انسان همه كه است اين مانند بكشد، زمين روى

  .)) است

 است آتش چون دهان از بجهد چه آن     است وش آهن) 467( فم و سنگ چون زبان اين

 الف روى از گه و نقل روى ز گه     گزاف هم بر مزن را آهن و سنگ

) 468(شرار باشد چون پنبه ميان در     زار پنبه سو هر و است تاريك كه زان

.  جست خواهد آتش و شد خواهد پيدا شراره بزنيد، هم به را زبان اگر.  است وش آهن فم و سنگ چون زبان اين

 يا!!  گفت چنين فيلسوف فالن كه هستم مطلع من كه اين دادن نشان براى و گويد، مى سخنى خود دادن نشان براى صرفا شخصى گاهى

 زان ؟ باشيم مسلط خود زبان بر بايد چرا ، الف روى ز گه و نقل روى ز گه!!  هستيم فلسفه فالن روى روبه ما وسطى قرون در ؛ كه اين

 انبار جا همه است تاريك:  گفت مى ، زيست مى ما زمان در مولوى اگر. نزنيد پنبه انبار به آتش شراره. زار پنبه هر و است تاريك كه
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 كه است تلخ حقيقت اين: (( است كبريت جمله اين امثال ، نيست مطرح انسان تو، براى اگر. نيندازيد كبريت ، بنزين انبار اين در و ، بنزين

 سخن چنين سپس بدهيد، مردم به چيزى چه خواهيد مى كه ببينيد و كنيد كوشش شما ؟ است حقيقت جمله اين آيا)) ، است پوچ زندگى

 توسط{ ، پيش قرن چندين در كه ، آن درباره را سخنانى كه گونه همان ،...))و دارد گوناگون مفاهيم و معنا زندگى ، مردم اى: ((بگوييد

 اين به ؟ بودى داده)  افالطون( مرد اين به بزرگى نعمت چه خدايا، گوييم مى و.  خوانديم پيش جلسه در ما ، است شده گفته}  افالطون

).   دارم نظر در هميشه را احتياط ، نكته اين در البته. ( است بوده انبيا نظريات هاى كننده باور از يكى حداقل ، حقيقت در كه مردى

 سوختند را عالمى ها سخن وز     دوختند چشمان كه قومى آن ظالم

) 469(كند شيران را مرده روبهان     كند ويران سخن يك را عالمى

:  است اى جمله چه ببينيد!  است وارد خيلى ادبى هنر نظر از آقا!  است گفته جالبى حرف و قشنگ جمله آقا ؟ عنوان چه به اما ، ظالم

 شده ميدان وارد تازه! ندارد اطالع زيرا دهد، مى تكان را جوان ، عبارت اين.))  است تلخ اگرچه ، است حقيقتى ، است پوچ زندگى((

: كنيد دقت ، خوانم مى جلسات در اوقات بعضى كه را بيت دو اين. نوشد مى را معرفت شير هنوز و است

 ها نام ميان معنا قحطى     ها دام زيرش و است همواره راه

) 470( ماست عمر آب ريگ شيرين لفظ     هاست دام چون ها نام و لفظها

 فرزندش به) السالم عليه( حسين امام قاتالن: كنيد دقت مطلب اين به ؟ است گذشته چه بشر سرنوشت بر ، شيرين الفاظ با دانيد مى آيا

 كلمه عجب قضا؟! قدر؟ و قضا)) كرد؟ چه حسين پدرت با قدر و قضا كه ديدى ، حسين بن على يا: ((گويند مى) السالم عليه( سجاد امام

 ؟ است كرده قدر و قضا!  زيبايى

) 471(خدا بندى چشم از حيرتم     عمى اين و باز گوش و باز چشم

 شخصيت ترين بزرگ و اى كشته روشن روز در را مرد ترين محبوب!  نكن فيلسوفى آقا،: ((نگفتند بودند، نشسته جا آن كه هم كسانى

 ؟ كنى مى تبرئه را خود چرا ؟ گويى مى چه حال ، اى كرده مظلوم را تاريخ

 ابن مجلس در عفيف عبداهللا نام به شخصى فقط)) (؟ گيرى مى خود به جانب به حق صورت و كنى تبرئه خواهى مى را خود موقعيت چرا

). بودند سكوت در مابقى واال داد، مى را او پاسخ و بود زياد

 زندگى اگر. جميال اال)  راءيت( راءينا ما:  گفت) السالم عليه( زينب حضرت كرد؟ چه برادرت با خدا ديدى:  گفت زينب حضرت به يزيد

 و بود خوب: فرمود مى زينب حضرت اگر. داد نشان ما به)  جمال و جميل( زيبا خيلى را آن خدا ، ببينى خواهى مى ما عينك از را

 زندگى براى اى ميوه چنين و نتيجه چنين.  زيباست خيلى زندگى و حيات چون. بود زيبا: فرمود كه اين با كرد مى فرق ، نداشت اشكالى

.  زيباست خيلى

. اند شده جبرى سعد عمربن و يزيد زياد، ابن امثال مورد، چند در ، ام نموده آورى جمع كه مطالبى طبق
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 اى چهره چه ؟ است اى چهره چه ، چهره اين! كند تبرئه را خود خواهد مى كه هنگامى. دهد مى نشان خود از اى چهره چه انسان خدايا،

 آيا: ((گويد مى} زياد ابن{ ؟ كنى مى نابود و شكنى مى را خودت كلمه دو با آيا ؟ است گردان روى خودش از انسان كه موقع آن است

 كه منم اين.  است فرموده تثبيت زندگى نقشه خود در را ما اختيار ، الهى قدر و قضا ؟ الهى قدر و قضا كدام)) ؟ ديدى را الهى قدر و قضا

 با من سرنوشت نقشه در ، دهم نجات فقر از و جهل از را نفر يك يا ، كنم برآورده را نفر يك نياز يا ، بكنم بشر به احترامى اگر امروز

 و عمل داراى نيز خودم من اما ، است العظيم العلى باهللا اال قوه ال و حول ال ؛ اگرچه ، خداست از نيرو اگرچه. شود مى ثبت من دست

.   هستم اختيار

 ها نام ميان معنا قحطى     ها دام زيرش و است هموار راه

 اهللا ختم به تا وجدان اين هرطور ، باالخره. كند تبرئه را خود خواهد مى و! ها جبرى گروه از هم آن ، شده جدى فيلسوف آقا! قدر و قضا

. دارد راه خيلى برسد

) 472( قلوبهم على اهللا ختم

.))  است نهاده مهر آنان هاى دل بر خداوند((

 گفته را جمله اين چرا ، حال.))  كردم نمى را كار اين من  كاش اى: (( گفت مى و كرد پشيمانى اظهار} سعد عمربن{ گويند مى ها بعضى

.  دانيم نمى ، است

 ، رياضى ، شيمى ، فيزيك ، مثل اى پايه علوم كه ام كرده  عرض بارها.  نخوريم انسانى علوم در مخصوصا را، الفاظ فريب ، حال هر به

 كه است انسانى علوم اين اما.  است معلوم نيز ها آن مطالعه طرق و ها روش و ، است انسان چشم مقابل در... و پزشكى ، شناسى گياه

.  است علوم ترين مشكل و علوم ترين آسان

 مى و بيند مى را چيزى مثال.  است آسان او براى ببيند، خود در}  طرف بى{ را انسانى علوم آزمايشگاه واقعا كسى اگر كه اين جهت به

 اما.  است آسان خيلى باشد، داشته كار و سر خودش آزمايشگاه با}  كسى{ اگر. خواهد نمى را كار آن يا خواهد، نمى را آن يا خواهد،

 ها آن سلوك طرز و رفتارها علل كارها، علل بفهمد كه اين بدون گويند، مى چه ديگر هاى انسان ببيند و بيايد بيرون خود از بخواهد اگر

.  است مشكلى كار خيلى ، چيست

 اين من بگوييد داريد، تر بافضل اساتيدى و دوستان اگر. نفرماييد داورى سرعت به ، انسانى علوم درباره كه باشد نظرتان در شاءاهللا ان

 قبيح گدايى چيز همه در ؟ نه يا است درست جمله اين شما نظر به آيا بود، انگيز شگفت و جالب خيلى من براى و ديدم امروز را جمله

 ام كرده توقف من زيرا بگوييد، من به كه كند باز التماس دست كند، ال سؤ و گدايى كه است اين انسان شرف ، علم در.  علم در اال ، است

 و شرف خيلى}  خواست در{ اين.  دارم احتياج و است افتاده شما علم به گذارم ، اكنون و روزه چند حيات اين در هستم رهگذرى من. 

.  است افتخار
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: گويد مى. كرد مى ايجاد من در ديگرى آثار ، ديدم مى اين از پيشتر اگر شايد كه ديدم اى جمله اخيرا

.)) باشد كرده استفاده قدر آن درگذر، و متغير هاى جواب از كه نيست معلوم ، است كرده پيشرفت موقع به هاى ال سؤ از كه قدر آن بشر((

) 473(را تو مر سو آن از آمد ال سؤ كاين     مرتضى اى جواب جو، سو آن از هم

.  است بوده بشر تاريخ محرك عوامل از و بشر پيشرفت باعث ال سؤ ؟ كجاست از و چيست ال سؤ كه كنيد دقت مخصوصا

 همه اين كه چيست حيات ببينيم خواستيم مى.  است ديده حسين مثل قربانى يك ها انسان حيات:  كه است جمله اين ما تكيه و تاءكيد

 الهى عشق مساءله كه اين براى ؟ است كم گويند مى و نويسند مى هرچه چرا.  است انداخته راه بجا واقعا و انداخته راه به تاريخ در غوغا

 و هستى بر او نظاره و اهللا ؛ يعنى قاعده سه اين بر كه مادامى ، دولت براى: ((شد عرض}  افالطون از{ پيش جلسه در.  است كار در

 حال تا ، بلى كند؟ مى و كرده كار چه بشر حال تا پس:  گفت خواهيد)). ندارد وجود ثابتى قاعده هيچ نشود، متمركز او مطلق دادگرى

 به البته.  است بوده اين بشر كار تاكنون.))  تلخ است حقيقتى ، است پوچ زندگى: ((رسد مى نتيجه اين به كه كند مى و كرده را كار همان

. بود خواهد و بوده دوره هر در الحمدهللا كه انسانى هاى شخصيت الماس هاى رگه آن استثناى

 چند اى پروانه خاطر بهر ز     را خويشتن دنيا شمع بسوزد

.  است روشن ها آن براى دنيا شمع كه هستند چند اى پروانه آنان

 برخيزد خزان رسم جهان گلزار ز تا     بهار رشك سحراى يك جهان باغ از بگذر

 ، بلى ؟ است پذير امكان نفر يك با آيا گوييد مى. شود بهار به مبدل و شود طرف بر زندگانى از خزان تا ، كن حركت زيبا، اى نفر، يك

. نفر يك حتى

) 474( امه ابراهيم كان

.)) بود امت يك تنهايى به ابراهيم((

 اين. برد مى منفعت خيلى خداوند شوند، زياد وارسته هاى انسان هرچه ، الجوردين سپر اين زير در اگر كه كنند مى خيال ها بعضى

.  هاست انسان تمام رسيدن كمال به با مساوى برسد، كمال به كه باشد انسان يك اگرچه ، خلقت از خداوندى هدف ، است عاميانه فكرها،

: } گفت توان مى ،)) تلخ اگرچه ، است حقيقتى زندگى پوچى(( جمله با رابطه در ، بنابراين{

 االنسانيه ربقه عن فليخرج دليل بغير سمع او قال من

.)) شود مى خارج انسانيت جرگه از بشنود، يا بگويد چيزى دليل بدون كسى اگر((

)) سينا ابن((
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 خدا كه را) او مطلق دادگرى ، هستى بر او نظاره ، اهللا( بذر سه اين ، آن شهروندان اگر باشد، داشته حقيقى ثبات تواند نمى دولتى هيچ چرا

: گويد مى}  افالطون{ نرسانند؟ دهى بهره به را ها آن و نرويانند ، است گذاشته ها آن دل در طبيعت وسيله به

 متحد او ابدى جوهر با عدالت كه خداوندى طرف از مگر افتد، نمى جريان به ، است آن نظام و دولت حيات پادارنده بر كه عدالت زيرا((

) 475.))( است

 الهى عدالت همان كنيد، مى اجرا كه عدالتى كنند احساس ها انسان و كنيد حركت مسير اين در اگر: گويد مى كه اوست مطلق دادگرى از

. شد خواهند شما تسليم وجدان كمال با ، است متحد او ذات جوهر با كه است

 هايمان دل و كنيم مى تجديدنظر خودمان اعمال در حسين حركت به فرادادن گوش با كه عظمايى نعمت اين از را ما! پروردگارا! خداوندا

. مفرما محروم ، كنيم مى تصفيه  -مدتى تا حداقل  -ها آلودگى از سال هر را

 در و هستيم مند عالقه تو حسين به واقعا ما كه دانى مى خود تو! پروردگارا. بفرما محسوب حسين كاروانيان از را ما! پروردگارا! خداوندا

 داده نشان بامعنا ما براى را حيات كه حسين اين به.  خواهيم مى را تو محبوب اين واقعا ما و شوخى نه و داريم ريايى نه ، عالقه اين

. بفرما برخوردار حسين مكتب از بيشتر، و بيشتر را ما گذرد، مى ما عمر از كه روز هر! پروردگارا.  داريم عالقه ، است

))  آمين((

 

 حسينى چهره

 رضايت بسيار دوستان دقت و توجه كه اين بر است دليل همين و اند، نوشته خوبى بسيار نامه عزيزان از يكى ، گذشته مطالب درباره

 سخنان( مطالب اين از كه قرن چند اين در: (( گفتم چنين پيش جلسه در من كه كنند مطرح خواهند مى را مطلب اين ايشان.  است بخش

 ، است كرده فكر خوب و است مطلع خوب شود مى معلوم كه ما عزيز اين)).  است نكرده ترقى و زده جا در بشر گذرد، مى)  افالطون

 طول در هميشه و دارند ثابت حالت يك ها آن.  است جاودانى و هست هم اكنون ، است شده گفته موقع آن كه مطالب آن: ((گويد مى

. كردند مى عمل مسائل همان به باشند، داشته تفسير قابل زندگى خواستند مى ها انسان اگر. هستند تاريخ

 و فهميد را واقعيت اين كس هر تاريخ طول در بلكه هستند، ثابت كنند، نمى پيشرفت خود واقعيات و است آخر و اول حرف مسائل اين

.))  است رسيده برسد بايد جايى به ، ساخت ظاهر خود اعمال در ايمان با

.  ماست عزيز بسيار دوست اين مطلب اصل تقريبا تعبير اين

 ادبى هاى زمينه در پيشرفت همه اين با و فرهنگى وسايل پيشرفت همه اين با ، خودش قول به بشر كه است جهت اين از تاءسف:  پاسخ

 اند، فرموده خدا طرف از انبيا نخست كه جاودانى اصول اين تفهيم و تطبيق در ، فراوان بسيار تجارب اندوختن وجود با و انسانى علوم ،

. دهد انجام كار خيلى توانست مى اند، داده تحويل بشر به و گرفته انبيا از مستقيم غير يا مستقيم طور به چه ، بزرگ مغزهاى سپس
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 كه دانيد مى ولى شود، مى محسوب بزرگ اصل يك ، است قانون كه نگوييم اگر و حكمفرماست حركت ، جهان در ، مثال عنوان به

 قدر چه و شده انجام كارهايى چه ، حركت امتيازات و خواص و نتايج و ، حركت تشخيص و حركت اقسام ، حركت تطبيق درباره

 وقتى.  بيرون آمدم و شدم وارد اول دفعه يعنى.))  ام نشده وارد رودخانه يك به دوبار من: (( است گفته هراكليت ؟ است شده پيشرفت

 اى فالسفه چه دانيد مى آيا ، حال.  است خوبى شعار تعبير، اين.  رودخانه هم ، بودم شده عوض من هم ، بشوم وارد خواستم دوم دفعه

 از هايى بحث چه يا اند؟ كرده چه حركت درباره ديدند، مى طبيعت بنيادين ذرات در را حركت كه بزرگى دانشمندان چه و مالصدرا مانند

 شده متوجه خوب)  كننده ال سؤ( عزيز آقاى اين اند؟ كرده غوغا موضوع اين درباره ؟ است شده مطرح حركت از زمان انتزاع چگونگى

 باشد، جديد و تازه دقيقه هر بايد چيز همه كه كنند مى قضاوت تفريط طور به كه كسانى درباره.  است جاودانى اصول ، اصول كه است

 يك و ساعت ربع يك ، دقيقه يك عقربك كه هنگامى و شده آويزان ساعت عقربك از كه اين مثل:  ام كرده عرض را تشبيه اين گاهى

 ، لحظه هر در هم اگر.  است افراطى و عاميانه امرى اين... و شد چنان و چنين يا. شد عوض هستى ، بلى: گويد مى چرخد، مى ساعت

 سال هزاران كه دارد عللى و پذيرد، مى را آن شما كه فيزيكى سكون عنوان به نه هستند، هم هايى ثابت ، است هايى دگرگونى و تحول

 نه ، ايم گذشته عاشق نه ما. شود دقت مقدارى بايد فقط. آمد خواهند بيرون امروز هايش معلول و شده كاشته بزرگ كيهان اين در پيش

 زمان جويبار در حقيقت اين اگرچه ، داريم سروكار حقيقت با ما.  ورزيم نمى عشق زمان به ما اصال.  آينده عاشق نه و فعلى زمان عاشق

 ، اقليدسى هندسه در مثال ؟ گذشت چيزى چه} پرسيد بايد{... و گذشت بود، هرچه بگوييم و بنشينيم ما اگر اما ، است شده گسترده

.  است طور همين هم االن ؟ است گذشته چيز چه! روز آن گذشت ، بگوييم حال.  است مستقيم خط يك نقطه دو بين فاصله ترين كوتاه

 همگى... و ارسطو و اقليدس امثال نظرات ، باالخره. شود نمى بيشتر خط يك كنيد، رسم خطى ، دايره مركز به نقطه يك از كه اين براى

 ها ميليون ، كرده دفاع خود جان از زمين روى در كه اى زنده اولين عصر از و كند دفاع خودش زندگى از بايد زنده. هستند ثابت هنوز

 ها ثابت كه ، داريم نيز متغيرهايى چنين هم ، داريم ثابت موضوعات و حقايق ما ؟ گذشت دوره آن بگوييم حاال آيا.  است گذشته سال

. كنند مى تفسير را ها آن

 نيست آب آن آب ، است ماه آن ماه     است نوى قرن اين بگذشت ها قرن

.  نيست ثابت هم ماه واال ، است مثال البته.  است افتاده ثابت صورت به آن روى ماه شكل ولى ، است جريان در آب

 امم و قرن آن شد مستبدل ليك     هم فضل آن فضل و است عدل آن عدل

 بردوام و برقرار معانى اين     همام اى رفت ها قرن بر ها قرن

 برقرار اختر عكس و ماه عكس     بار چند جو اين آب مبدل شد

) 476( آسمان اوج اقطار بر بلكه     روان آب بر نيست بنايش پس

 يكى زبانش و قلب داد، خواهد كه جوابى در آيا كه بپرسيد او از ، متهم يك دادرسى موقع در: (( است پيش سال هزار سه از اصل اين

 بيان را مطالبى خودش درباره خواهد مى متهم وقتى كه است اين ، دادرسى آرمان نهايت ؟ است گذشته كه چه يعنى))) 477(؟ نه يا است

 باشد هفت بفرماييد باشد، تازه چيز همه بايد چون باشد؟ سه يا دو}  متهم زبان و قلب{ بگوييم حاال آيا. باشد يكى زبانش و قلب كند،
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 مى پرسيده او از كه چيزى به پاسخ در متهم كه است اين دادرسى آرمان ترين عالى هم االن.  است دو از بيشتر هفت زيرا شود، مى بهتر

. باشد يكى زبانش و قلب شود،

 آسمان اوج اقطار بر بلكه     روان آب بر نيست بنايش پس

 رو روبه آن با فيزيكى طور به كه چه آن چون ؟ كجاست شود دفاع جان از كه ثابت اصل اين ولى اند، مرده و آمده جاندار ميلياردها

 جاندار اگر آيد؟ مى در آن از)) بايد(( كه ، كجاست ثابت اين پس مالصدرا، قول به و هراكليت قول به.  است تغيير در لحظه هر ، هستيم

. كند دفاع خود از)) بايد(( است

 ها انسان تشويق در و آن تطبيق در منتها،. دهد توفيقشان اهللا شاء ان خداوند و بود عالى بسيار)  كننده ال سؤ( ايشان مطلب ، حال هر به

 مى اگرچه.  ايم نكرده پيشرفت ما ، چيست حقايق جاودانگى و چيست ثابت كه ها انسان به فهماندن در و ها ثابت اين از بردارى بهره به

 كه ، است كرده غوغا خيلى موارد بعضى در و آمده جلو به باستانى هاى زمان از كه نقاشى هنر همين مثل.  دهيم انجام كار خيلى توانستيم

 ما قول به و ، قديم يونان از را بينى جهان هاى) سيستم( نظام هاى نطفه تمامى توان مى ، فلسفه در.  است بوده ثابت تقريبا هم آن اصول

 نظر در طور اين بايد ، بنابراين.  است كرده پيدا گسترش مكتب صدها ، آن در ولى ، بوده كلى ها نطفه. كرد وجو جست ، قديم شرق از

 ، بينيم مى كه خصوصياتى با بشر كه اين مگر كرد، نخواهد تغيير وقت هيچ و است بوده جاودانه و است عالى بسيار اصول كه بگيريم

.  است قانون رساندن ثمر به هاى روش در ، خصوصيات تغيير اين. شود عوض

 به دادن خرج به شدت و اغناظ وسيله به تمايلى هيچ كه اوست مطلق دادگرى و هستى بر او نظاره ، اهللا(( عقايد؛ آن} گويد مى افالطون{

.  است قرار چه از اوضاع ببينيم و كنيم توقف بايد لحظه يك جا اين)). ندارد راه او

 چند ها غربى ؟ كجاست نظر صاحب اما ندارند، سواد بى شايد كشورها از بعضى.  است شده زياد خيلى دنيا در باسواد كه دانيد مى شما

 مورد، اين در ؟ دهيم نشان مولوى و سينا ابن مثل توانيم مى نفر چند ها شرقى ما دهند؟ نشان ما به توانند مى افالطون مثل شخصيت

 يك با كه ، است فيزيك دانش بزرگ مغز صدها محصول كند، مى ظهور دان فيزك يك از كه نسبيت نظريه يك. شود قاطى نبايد بحث

 كه هايى انسان هستند كجا ؟ كجاست نظر صاحب اما ، است زياد باسواد ، بلى. آيد مى بيرون نسبيت عنوان به مغز، يك از جهش و سنتز

 كه اين براى ندارند؟ وجود اشخاصى چنين امثال چرا. بدهند تغيير معرفت نظر از و ، علم نظر از تكامل به رو را ها انسان حيات مسير

 خواهد، مى ضربه} بشر{ اين. شود نمى اهللا بارك و آفرين با. بگوييد اهللا بارك و آفرين فقط من به. نزنيد دست من به گويد مى فقط بشر

 آييد؟ نمى خود به چرا نگوييد ما به گويند مى ها بعضى آييد، نمى خود به چرا:  ماليم ضربه هم آن

 اگر!  نخوان غلط گفتند او به. خواند غلط را عربى عبارت يك  -است بوده ساله چهارده زمان آن در گمانم به  -جلسه يك در سينا ابن

 مى اگر آيا.  است موارد اين از پر تاريخ. خواند را عربى قواعد تمام ، سال دو مدت در و خورد را ضربه سينا ابن!  نخوان ، نيستى بلد

 عربى مقدارى و برويد دارد، امكان اگر كنيم مى خواهش ، است خانم ستاره شما مادر كه سينا بن عبداهللا بن حسين آقاى جناب: گفتند

 كه شود مى معلوم اكنون ؟ خوانى مى چرا ، نيستى بلد عربى تو: گفتند شد؟ مى سينا ابن او آيا بخوانيد، خوب را عبارت تا بخوانيد بهتر

 تكان را شخص باشيد، داشته مجوز روانى نظر از ،))نشكند را شخصيت كه شدتى ، ماليم شدت ولى: ((گويد مى. گويد مى چه افالطون



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۳۵۵

 گفت بشر به بايد هم كمى ، است الزم آفرين و اهللا بارك و لبخند و خنده ، وجدان تشكل براى كه قدر همان گويند مى ها اين همه. دهيد

 كه نكند احساس او تا گفت ماليم بايد را}  بازخواست{ اين ؟ اى خوانده تو كه است درسى چه اين گوييد مى كسى به مثال! بخور تكان

 با و شدت با خوردنى تكان.  هاست ضربه اين به مربوط ، تاريخ هاى دگرگونى و ها جهش از تعدادى. بشكنيد را او خواهيد مى شما

.  است ضربه دليل به تاريخ در هاى دگرگونى. شود مى طوالنى بحث چون ، كنم  عرض بيشتر مثال خواهم نمى من.  ضربه احساس

 درست(( عبارت يك). رجا و خوف همان( نيست درست راه اين برو، راه درست گفت بشر به بايد اما خود، جاى به آفرين و تشويق

. بيايد خود به تا بگوييد بشر به))  نيست

 از يكى. بود معمولى شاعر يك و جايى همه شاعر يك او كه اند نوشته.  ام كرده عرض بارها شايد را مطلب اين ، سنايى حكيم مورد در

 به تا بخوانيد اى قصيده او براى شما دارد، هندوستان فتح قصد غزنوى سلطان كه گفتند او به. بود هندوستان فتح عازم غزنوى سالطين

. داد او به بزرگى خلعت و جايزه و آمد خوشش خيلى هم او و آورد سلطان نزد و ساخت باال بلند اى قصيده هم او. بدهد جايزه شما

 بود؟ كه)) اليخوار مجذوب. ((شنيد را اليخوار مجذوب صداى كه رفت مى خانه روبه و گرفته بغل به را خلعت و جايزه سنايى

: }گويد مى ، آذرى زبان در شعرى{. بود نما ديوانه عاقل ، عباس بنى دوران بهلول مثل ، زمان آن در گويند مى

 بولسونر ديوانه ال عاقل     دور صفت ياقچى بوبير

.)) بدانند ات ديوانه ولى باش عاقل ، است خوبى صفت اين((

 آغوش. ديد نمى را او خود ولى شنيد، مى را مجذوب صداى سنايى. شود جامعه در هايى قدم باعث است ممكن وقتى يك هم اين خود

 از و آمد. رسد مى گوشش به كجا از اليخوار مجذوب صداى ببيند تا كرد نگاه. بود خوشحال چنين هم و پر جايزه از هم سنايى حكيم

. بود حمام تون جا آن. كرد نگاه ديوار شكاف

 به و ريختند مى سوخت مواد آن در كه بود مكانى كنند، گرم خواستند مى كه را حمام هاى خزينه ، اين بر سابق: ندانند ترها جوان شايد

 مى كه ديد و فراداد گوش. كند مى صحبت تاب تون با و است نشسته جا آن اليخوار مجذوب كه ديد سنايى. گفتند مى حمام تون ، آن

.  بنوشيم ، است افتاده هندوستان فتح فكر به ، نساخته را مسلمانان كار كه غزنوى ابراهيمك آن چشم كورى به تا بياور اى پياله: ((گويد

 كه قيامت روز اگر و. بگويد شعر طفيلى اين براى تا است كرده تلف را خود عمر كه غزنوى سناييك چشم كورى به بياور، ديگر اى پياله

 سنايى ،} ضربه اين با{)). داد خواهد نشان را شده باطل كاغذ اين ؟ اى آورده ارمغان چه ابديت براى سنايى بگويند، است ابديت آغاز

 شخصيت اول رده در كه رفت پيش جا بدان تا ، قضيه همين علت به. او دنبال به نيز عملى عرفان و نظرى عرفان و رفت و كرد حركت

 اى كه كرد بلند را سنايى)  اى ضربه چنين( اى قضيه چنين به شبيه كه دارند تحقيقاتى قضيه اين در ها بعضى.  گرفت قرار ما عرفانى هاى

 و اى گفته عالى واقعا شعرى ، هنرى نظر از!  سنايى آقاى ، خوب بسيار ؟ اى گفته شخصى چه براى را شعر ؟ كنى مى كار چه سنايى

.  سرودى را شعر اين كه كردى اشتباه اما.  دارى عالى بسيار اى قريحه

 سراغ به كرد، مى صحبت فارابى درباره كه اساتيد از يكى. بود شده برگزار فارابى براى بزرگداشتى اهواز، دانشگاه در زمانى دارم خاطر به

 از خدا  -داشت حضور جلسه آن در نيز فضول دانشجوى يك... و بود چنان و چنين ارسطو:  گفت و كرد افراط ولى ، رفت هم ارسطو
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 اين داشت قصد استاد سپس.  است درست:  گفت استاد كرد؟ تجويز را بردگى كه نبود ارسطو همين مگر گفت  -كند زياد دانشجوها اين

:  گفتم و شدم بلند. بكنيد صحبتى باره اين در كنيم مى خواهش شما از گفتند دانشجوها از اى عده بعد. شد نمى درست و كند درست را

 كرده فكر غلط ، كرده اشتباه بردگى قضيه در اما ، كرده خدمت بشريت به واقعا و است بزرگى مرد بسيار ارسطو.  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آن در سنايى! باشد ارسطو از باالتر كه نباشد ارسطو.  نداريم نزاع هم همديگر با.  بركاته و اهللا رحمه و عليكم والسالم ، است رفته خطا و

. او دنبال به نيز ما عرفان و ادبيات و ها چشم و شد سنايى و رفت كرد، پيدا جهش و خورد يكه جا

 تجويز را شدت مورد اين در كرد، مى حركت نرم خيلى كه افالطونى.  است داده خرج به شدت كمى افالطون گويد، مى ها غربى از يكى

 هاى دل در) او مطلق دادگرى ، هستى بر او نظاره ، اهللا( بذر سه آن تا رود كار به فرزندان شخصيت مناسب شدت يك بايد كه است كرده

 او.  است جدى جاى چون ، كردم اضافه  -است بزرگى شخصيت هم او كه  -مرد آن حاشيه در هم من. شود روييده يا ، كاشته آنان

 افالطون شد، خواهد سپرى خويشتن با مبارزه در هميشه او زندگى نشود، كاشته انسان درون در عقيده سه اين اگر: گويد مى)  افالطون(

.  است كرده پيدا شدت كه دارد حق

 و ورزند مى سستى ، اخالقى هاى آلودگى يا ، نفس ضعف جهت به كه كسانى آن براى باشد، شريفتان نظر در شاءاهللا ان ، كه اين مقصود

 نمى بگويد و نموده جلوگيرى آنان از جدى طور به بايد قانون شود، محو درونشان در دهند مى اجازه و كنند مى فراموش را عقايد آن

 جان براى هم حقوقى ما، جسمانى حقوق پهلوى به پهلو و بخواهند را انسان سعادت ، بشرى حكام و زمامداران اگر واقعا چون. شود

 در. كنيد بحث جدى طور به همديگر با و بنشينيد ماهيانه يا هفتگى جلسات در بياييد: بگويند مردم به مجبورند بگيرند، نظر در ما هاى

. شود مى تلقى شوخى به مساءله اين ، صورت اين غير

 بلى كه بود رسيده مساءله اين به هم او.  داشت اجتماعى و علمى مقام حتى كه ، كرديم مى صحبت ها زمينى مغرب از يكى با امروز همين

... يا بگيريد جدى را مذهب بايد يا ؟ رفت خواهد كجا به يكم و بيست قرن در كه نيست معلوم اما ، است رسيده آورى فن به بشر ،

 اين بايد يعنى.  است افالطون جانب به حق كمى ، من عقيده به.  است كرده افراط افالطون درباره ، غربى فيلسوف آن رسد، مى نظر به

: گويد مى افالطون. نشود تلقى ما روانى تزيين عنوان به تا گرفت جدى را قضيه

 معرض در شوند، گردان روى اهميت با مسائل اين از آن شهروندان كه دولتى هر و ، است باطل و ناقص ، نيست دينى كه تربيتى هر((

.))  است نابودى

 مى آقايى كسانى چه به ولى ، بله ؟ چيست تاريخ طول در ها دولت ادامه علت پس:  گفت خواهيد شما زيرا ، است بزرگى خيلى سخن

 نمى و گرفتند مى عهده به را ها انسان تربيت و كردند مى تربيت را ها انسان بودند، حقيقى هاى دولت ها، دولت واقعا اگر يعنى كردند؟

 كاله فقط و نباشد، انسان مزاحم نبايد انسان:  كه است اين خواهيم مى ما كه چه آن كشور، فالن مثال دانان حقوق ما ديدگاه از و گفتند

 تخصصى كادر از خارج اگرچه مطلب اين.  نيست مربوط ما به باشند، افراد و فاسدترين و ترين پست از هم اگر و برندارند، را همديگر

 را مطلب اين ، قوانين از بعضى در.  بزنم را حرف اين نبايد من شنوند، مى)  متخصص( من از ، بگوييم را سخن اين نبايد باشد، حقوقى
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 بزرگ از يكى ديوان دادستان و بزرگ دان حقوق يك كه) 478( شخص اين)). باشند فاسد و پست افرادى اگرچه: ((اند كرده تصريح

: نويسد مى چنين حقوقى كتاب يك مقدمه در ، دنياست كشورهاى ترين

 تفكيك به محكم عقيده كه كشورهايى حتى ، غرب در.  است مذهب و قانون ميان اختالفات ترين اساسى ، آمريكايى نفر يك نظر به((

... كند مى ايفا را بزرگى نقش ، زمان مقتضيات آن در كه دانند مى دنيوى موضوع يك را قانونى سيستم ندارند، سياست از مذهب

 دولت با كه است جهانى براى تشكيالت اين مجموع.  است آمده وجود به آن اجراى براى ها دادگاه و قانون وضع براى مقننه مجالس

 نمى معين تكليف ، مذهبى تكاليف براى آمريكا در ما قانون رو، اين از.  مذهب و كليسا نه ، است دولت نيز آن ول مسؤ و دارند سروكار

 ، حقيقت در. دارد اخالقى وظايف اجراى با محدودى تماس فقط آمريكا در قانون. كند مى حذف را ها آن هشيارانه حقيقت در بلكه كند،

 فاسد و پست فرد يك ، اخالقى لحاظ به است ممكن باشد، قانون مطيع فرد يك است ممكن كه حال همان در آمريكايى شخص يك

. باشد

)  وآله عليه اهللا صلى( محمد او رسول به كه اى اراده.  خداست اراده ، قانون وضع چشمه سر ، اسالمى قوانين در ، آن عكس بر ولى

 گوناگون عشاير و قبايل از اگرچه شناسند، مى واحدى جامعه را مؤمنين تمام ، الهى اراده و قانون اين.  است شده عيان و مكشوف

) 479.))(باشند شده واقع يكديگر از مجزا و دور هاى محل و مواضع در و يافته تشكيل

.  است شده مطرح كه باشد مى سكوالريسم به شبيه تقريبا)  ديوان دادستان( او نظر

: گويد مى نيز افالطون

. نمايند استخدام خود حكومت براى اى وسيله عنوان به را دين كه كنند مى گمان عوام سياستمداران گاهى كه ، نيست چنان حقيقت اما((

 ، است مهم خيلى باشند متوجه اگر.  است ضرورى نياز مورد ها دولت و جوامع هويت براى ها، انسان هويت براى دين زيرا! هرگز!  نه

.  است معمولى نيازهاى فوق ، دين بلكه

) 480.))(گردد تلقى زندگى تنظيم عامل عنوان به و باشد، بشرى نيازهاى به جوابى فقط ، دين كه است آن از بيش ، دين به احتياج

:  است گفته بهار الشعراء ملك شادروان ، ادبيات بزرگان از يكى حتى

 زدند چانه جهان نظم پى از     زدند حكيمانه حرف انبيا

 از اگرچه باشد، اجتماع زندگى تنظيم براى فقط دين كه نيست چنان گويد مى.  است بوده معنا اين متوجه موقع آن) افالطون( مرد اين

 هم اجتماعى زندگى باشد، عقل و منطق مجراى بر ها انسان دينى معتقدات اگر يا شود، پياده خوب اگر واقعا كه است اين هم دين فوايد

 ؛ مثال عنوان به.  نيست اين ، دين نهايى هدف ولى شود، مى تنظيم

:  كنيم بيان صورت دو به توانيم مى را ال سؤ اين پاسخ ؟ ايم شده جمع جا اين در علت چه به ما گوييم مى كه است اين دفعه يك

.  بنشينيم خنك هواى در تا ايم آمده ما ، است خنك و باز رو ، است تهران غرب در چون منزل اين:  بگوييم كه اين -1
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 هواى آن.  كنيم مى احساس حياط اين در هم خوبى هواى چند هر ، كنيم وگو گفت و بحث همديگر با تا ايم آمده:  بگوييم كه اين -2

 نظم گويد مى.  است داده اهميت دين به)  افالطون( مرد اين قدر چه ببينيد.  گفتگوست و بحث ما غرض و قصد اما ، است فوايد از خوب

.  است عالى بسيار و است دين فوايد از يكى اجتماعى

 خارجى پليس ديگر و كند مى ايجاد انسان درون در داخلى  پليس يك دين زيرا كنيد، استفاده آن از و بگيريد كامال} را مطالب اين{

 مى كه است مهم قدر چه اجتماعى نظم آن خود ببينيد اما.  است مهم بسيار دين وجود ، اجتماع براى البته. ندارد ضرورت هرگز برايش

.  است اجتماعى نظم همين ، دين فوايد از گويد

 ولى ، است اى فايده هم اين دادند، هم خوب چاى يك مثال كه است نشستن و آمدن جا اين فايده مثل ، كردم عرض كه طور همان

.)) گردد تلقى زندگى تنظيم عامل عنوان به كه است آن از بيش دين به احتياج. (( گفتگوست و بحث ، نشستن جا اين از ما هدف و غرض

.  است شده گفته زياد بسيار ، ثابت هاى حرف ، است كرده اشاره عزيزمان دوست كه طور همان

 نوابغى انبيا:  گفت خواهند زمانى كه كرد مى احساس طور چه واقعا.  است مشرفانه قدر چه} افالطون نظرات{ كه كنيد دقت چنين هم

 كه بود اين يكى كردند، مطرح} انبيا{ كه چه آن فوايد از نخير، گويد مى. كردند مطرح را مسائلى و آمدند زندگى نظم براى كه بودند

 چيستى تو كه ، است مطرح.))  گرديم مى باز او سوى به و خداييم از همه) ((481( راجعون انااليه و اناهللا بحث واال. كنند تنظيم را زندگى

 ام آمده كجا به ؟ ام آمده كجا از ؟ كيستم من:  بدهى پاسخ ، است شده مطالب اين باعث اعصار و قرون در كه ال سؤ شش به چگونه و ؟

 براى و كيستم}  انسان{ من فهميدم ابتدا در كه وقتى ضمنا.  است اين بحث اصال ؟ بودم آمده چه براى ؟ روم مى كجا به ؟ كيستم با ؟

 كنم ظلم ديگر كه است محال ، ترتيب اين به و كنم مى  احساس است الهى خلقت هدف در كه هم را هويتى ، كردم احساس هويتى خودم

 هم را ديگران و كيست خودش داند نمى چون كند؟ خيانت و ظلم ديگر دارد امكان مگر كرد، پيدا كيستم من براى پاسخى بشر وقتى آيا. 

. كند مى ظلم كيستند، ها آن كه داند نمى

 چنان و چنين محبت بورزيد، محبت ،... محبت ، محبت ، محبت: شد زده تاريخ گذرگاه به تاريخ طول در كه پوستر اين و شعار اين چرا

 كار شما با كه دارم كار خودم با اصال من آيا ؟ بورزم محبت شما به كه ام ورزيده محبت خودم به من آيا زيرا؛ ؟ است نكرده اثر ، است

 را ديگران ، فهميدى واقعا اگر ،)) كيستم من(( بدان واقعا دينى نظر از گويد مى وقتى ؟ دهم انجام كارى چنين كه كيستم من ؟ باشم داشته

.  اى شناخته هم

:  كه است الحقائق زبده كتاب در نسفى عزالدين از زير عبارت

.)) بداند هست كه چنان را خود بايد بداند، است چيزها كه چنان را چيزها خواهد مى كه هر ، درويش اى((

 نوعى كه))  كيستم من(( جواب ؟ است من جواب اين آيا دهد؟ مى جواب سلوك و) 482( رفتارشناسى مقدار يك را)) كيستم من(( آيا

 ها)) فرعون(( و است) السالم عليه( خليل ابراهيم ، هست) السالم عليه( طالب ابى بن على ، هست مرادى ملجم ابن من گروه در و ، هستم
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 آن منكر ما. دهد مى نشان واكنش ، انگيزه اين روى بر بشر ، بلى كه گوييد مى شما.  كنم مى ال سؤ شما از گروه آن هويت از من. هستند

.  است اين از باالتر دنيا اين در من هويت ولى ، نيستيم

  -ما اجداد و آبا كه است اين از غير اين ؟ است كرده چه بشريت براى حسين كه ، شويم حسين شناخت وارد ، مطالب اين از بعد ، اينك

 خيلى مسائل با شما حاال.  است بوده چنين حسين كه اند گفته ما به تربيت و تعليم عنوان به  -كند رحمت را آنان همه شاءاهللا ان خداوند

 با بياييم كه كرد خواهيد تكليف احساس ، خودتان براى اكنون.  است ديده خود به را حسين مثل قربانى يك كه شويد مى رو روبه جدى

 مى اكنون ما كه است همان ، معقول تصوير اين.  كنيم منتقل آينده نسل به را بزرگ سرمايه اين ، على بن حسين درباره معقول تصوير

 ها انسان شما درباره قدمى چه و كرده چه شما به على بن حسين كه بينيد مى آيا.  است كرده چه بشريت به حسين كه ديديد.  خوانيم

 مى ، ذاتى بعد دو داشتن با البته. گردد تلقى زندگى تنظيم عامل عنوان به كه است آن از بيش ، دين به احتياج ، حال هر به ؟ است برداشته

: گويد مى ادامه در افالطون. باشد مفيد زندگى تنظيم براى تواند

 ، انسانى تعقل گوناگون هاى صورت در دين:  كنيم مى مطرح هم را ديگر مهم بسيار مساءله يك و داريم برمى پيش قدمى اكنون هم((

.  ((- است دين خود ، واقعيات دريافت براى تعقل محرك يعنى. ( است واقعيات كننده بيان ترين عميق و خالص طبيعى مترجم

. شود مى عوض كلى به مطلب چهره زيرا دهند، قرار تعقل روياروى را دين خواهند مى كه كسانى كنند مى فكر محدود قدر چه وقت آن

 كننده بيان ترين عميق و خالص طبيعى مترجم ، انسانى تعقل گوناگون هاى صورت در دين: ((بفرماييد دقت ، كنم مى  عرض دوباره

 ، مطلب يك براى اگر!  نكن طواف خودت دور و كن نگاه درست گويد مى ، نموده صيقلى را شما تعقل ، دين يعنى)).  است واقعيات

. باشد جمع حواست.  بينديش و كن فكر باز ، است الزم زمان صرف تفكر، براى اگر.  نكن ادعا صددرصد ، دارى دليل درصد 5/99

 ؟ است داده عقل به كسى چه را حجيت اين.  خداست حجت عقل اين. بگير نظر در را آن دقيقا شد، ثابت ناب عقل راه از حقيقتى اگر

 من بگويد اگر ؟ فرادهيم گوش تو هاى حرف به بايد ما چرا:  كنيم ال سؤ او از و بكشيم محاكمه ميز جلوى كمى يك را عقل اگر واال

 به مصادره  -كند نمى ثابت را ادعا دعوا، تكرار كه اى گفته ما به عقل تو خود.  هستيم ممنون ، خوب بسيار گوييم مى ، گويم مى خودم

 شما دليل: بگويند و بخواهند دليل من از محاكم ، وقت آن و است من آن از شى اين بگويم من كه اين مثل درست  -است مطلوب

:  گويم مى چيست؟

 بگويد عقل جناب اگر. آيد مى الزم دور و است مطلوب به مصادره چون.  است اين استدالل آورترين خنده.  است من مال كه اين براى

 اين با كند، اشتباه نظرى عقل گاهى اگر باز كه.  هاست انسان عميق احساسات و دين خود ، عقل گاه تكيه} باز{ ، گويم مى خودم من

 و شرايط اين در را مطلب اين ما:  گفت خواهيم زيرا ، زنيم نمى بشريت به صدمه ، بيفتيم راه اشتباه به و برويم راه غرض بى ما اگر حال

: گويد مى دين را زير مطلب.  است خبر چه ببينيد و كنيد نگاه من از بعد.  آورديم نظر در ها محدوديت اين با

 رسد آبى ما بعد قرنى به تا     كند مى جو ناطقه تا بگو هين

) 483(كند يارى سالكان گفت ليك     آورد نو سخن قرنى هر گرچه
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 علم باعظمت كاخ روى آجر چند ، هم گذشتگان ما. شد خواهد آشكار حقايقى بگذرد كه زمان هر زيرا بگو، كند مى كار مغزت تا ، بلى

. دهيد انجام را خودتان كار شما ، آيندگان بياييد بگوييم بعد ، بگذاريم

 نه كه ، يتفكرون افال ، تتدبرون افال ، تعقلون افال:  دليل. كند مى حركت دين تحريك با بلكه ، دين عصاى با نه ، صاف تعقل ، ناب تعقل

.  است مخالف تعقل با و تعبد يعنى دين كه كنيد فكر ناخواسته خداى مبادا.  است شده تكرار قرآن در بار چندين بلكه بار، دو نه بار يك

 صور در دين: (( كنم مى عرض را افالطون عبارت مجددا.  نيست قبول قابل دين آن پذيرد، نمى حجيت عنوان به را تعقل كه دينى اصال

 مقدس انسان كه بگيرد نتيجه خواهد مى حاال)).  است واقعيات كننده بيان ترين عميق و خالص طبيعى مترجم ، انسانى تعقل گوناگون

 ترجمه الهى حقايق عنوان به را))  آلهه(( كلمه من مزبور، جمالت اصلى متن در البته. شود مى ها انسان آرامش مايه)  الهى حقايق همه(

 يعنى. كنند مى خدايان تعبير يعنى گويند، مى آلهه را انبيا.  است مقدس موجودات معناى به ، گذشتگان سخنان در آلهه كلمه زيرا ، ام كرده

. دارند قداست جنبه كه موجوداتى

: گويد مى صريحا ماللهند تحقيق كتاب در بيرونى ابوريحان

) 484.))(كنند مى خدا به تعبير را آن دارد، قداست جنبه كه حقيقتى هر ، يونان در((

 نظرتان به. كنند مى خدايان تعبير موارد، خيلى در كه ديدم يونان اجتماعى علوم و فلسفه در هم من.  است تعبير يك و اصطالح يك اين

.  است مقدس موجودات مقصود، بلكه ، است متعدد خداهاى واقعا كه نيايد

 تعبير يك.  است داشته قداستى وجهه يك و بوده يونان گذار قانون  -سولون  -مادرش پدر زيرا گوييد؟ مى الهى ، افالطون به چرا شما

 موجودات مقصود بلكه ، نيست اين خدايان تعبير. كنند مى اشتباه ها خيلى كنيد، دقت.  الهى افالطون: گويند مى و دهند مى او به خداگونه

:  كه گويد مى مورد اين در ايشان.  است مقدس

.  كنيم مى پيدا آرامش ها آن با ما و دهد مى نشان را باقداست مقدس هاى انسان و مقدس حقايق ما به دين((

.))  شوند مى خدا هاى گاه تجلى ما براى و آورند مى ما ياد به را خدا ها آن

 قال و قيل بى شود حل تو از مشكل     ال سؤ هر جواب تو لقاى اى

) 485( است گل در پايش كه هر گير دست     است دل در را ما هرچه ترجمان

 نيست صحيحى كار زيرا نكنيد، منها زمين كره از را قداست. هستند مقدسى موجودات ها اين.  كنيم نازنينت چهره به نگاهى فقط}  يعنى{

: گويد مى جهت بدين. دارد احتياج هايى آرامش يك به بشر. 

 قال و قيل بى شود حل تو از مشكل     ال سؤ هر جواب تو لقاى اى

 بيايى تو چون برود دل از غم كه بگويم چه     بگويم تو با دل غم بيايى چو بودم گفته
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 كسانى اگر. اند ديده را ها آن از نوع صدها كه اند كرده نقل ما اساتيد ، چنين هم.  ايم ديده ما)  مقدس هاى انسان( اساتيد نوع اين از

 انسان( موجودات اين: گويد مى افالطون.  كنيم مى فكر ما كه هاست اين از تر عميق بسيار موجودى انسان. باشند منكر نبايد اند، نديده

. دهند مى نشان عمال ديدار در. شوند مى ها انسان آرامش مايه)  مقدس هاى

 عليه( حسين امام كه وقتى. گفتند) السالم عليه( حسين امام به جمالتى  -كردم عرض پيش جلسات در كه طور همان  -اشخصاص آن

 داشت ابديت زندگى اگر ، اباعبداهللا يا:  گفت يكى. كرد صحبتى كس هر برويد، و برخيزيد ، شده تاريك.  است شب ديگر: فرمود) السالم

 رويم مى جا اين از باالخره.  نيست بيش صباحى چند كنيم مى زندگى آن در ما كه دنيايى كه اين به رسد چه ، كرديم نمى رها را تو ما ،

 است شده قايل را ارزش اين زندگى براى)  حسين امام( مقدس انسان يك ديدن با)  سخن اين گوينده( ؟ كنيم رها كجا را ابديت ما ولى ،

: گويد مى سعدى رسيد، نمى جا اين به خواند، مى كتاب جلد صد شخص اين اگر شايد ، من برادران. 

 بيايى تو چون برود دل از غم كه بگويم چه     بگويم تو با دل غم بيايى چو بودم گفته

 از ، حركات از. خواند مى ها درس بزرگ هاى انسان هاى چشم از انسان شود، باز وگو گفت براى ها لب كه آن از پيش داند مى خدا

 با هاى انسان كه دارد، تكيه خيلى مساءله اين روى)  افالطون( ايشان. شود مى خوانده ها درس ، الهى هاى انسان برخاست و نشست

 همين هم واقعا و. هستند بشر براى هايى گاه تكيه ها آن ، است شده پذيرفته آنان براى خدا دادگرى و دارند خدا به تكيه چون ، قداست

 در كه ، داريم سراغ برازنده هاى انسان و راستين حكماى ،)السالم عليه( ائمه ، پيامبران هاى چهره در الحمدهللا ها اين از ما.  است طور

 هم ما خود و كند لطف خدا اگر و هستيم روياروى چهره اين با ساعتى هر ما. دارد قرار) السالم عليه( حسين چهره باال، خيلى رديف آن

 ها، بداخالقى افتراها، ها، تهمت ها، خودكامگى ها، خواهى خود از سال طول در توانيم مى ، شويم قابل قيمتى خودمان سعادت براى

 پسر نازنين چهره اين.  كنيم پرهيز بشرى هاى ارزش شمردن ارزان و ديگران به توهين ، ديگران حقوق به تعدى ، دليل بى ادعاهاى

.  است گران قدر چه داريم چه آن كه دهد مى نشان ما به ،) السالم عليها( فاطمه

 مرا خريدستى ارزان بس كه زان     مرا ديدستى خوار ، جان گران اى

) 486(دهد نان قرص به طفلى گوهرى     دهد ارزان خرد ارزان او كه هر

 كرده عرض را مطلب اين ، دوستان از بعضى به مشهد، در زمانى. دهد مى نشان ما به خوبى به را ها ارزش قيمت ، على بن حسين چهره

 كه ندارم ياد به ولى خواندند، بيتى ها آن.  بوديم نشسته هم دور جمعا  -كند حفظ را ها آن خدا كه  -ها منبرى آقايان با روزى.  بودم

: كرد تاءثير من در خيلى شعر بيت اين. بود بيت همين فقط يا خواندند، نيز را بعدى ابيات

 كند مى آفريننده كار ، بندگى بنده اركند آرى     كند مى تابنده در چو هم را تيره سنگ حسين يا ذكر

 اين هم اش دنباله. داريد حكومت هستى بر كه كرد خواهيد  احساس كنيد، بندگى كه وقتى.  است آسان بندگى كنيد، بندگى شما ، آرى

:  كنم مى  عرض را بيت

) 487( شدى سلطان ام بنده گفتى كه چون     شدى برهان همه رستى خود ز چون
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.  هستم تو بنده من! خدايا:  گفت على بن حسين اما.  پست بنده هم آن ، شوى مى بنده ، شدم سلطان گفتى اگر

 اراكا لكى العيال ايتمت و     هواكا فى طرا الخلق تركت

 سواكا الى اد الفؤ حن لما     اربا الحب فى قطعتنى ان و

 قطعه قطعه مرا عشق راه در اگر.  ببينم را تو تا)  كشتم را خودم( كردم يتيم را خود خانواده و كردم ترك را خلق همه تو، عشق راه در((

.)) كرد نخواهد ميل ديگرى سوى به من دل ، كنى

))  حالج به منسوب((

 ، كرده پيدا اطالع حسين داستان از كه پاك انسان هر ترديد، بدون. درخشد مى ها انسان هاى دل در هم هنوز حسين داستان ترديد، بدون

.  است شده ساخته

 هاى انسان ، دهيم مى سوگند حسين مقدس خون به را تو! پروردگارا! خداوندا. مگير ما دست از را بزرگ نعمت اين! پروردگارا! خداوندا

. بفرما قداست با هاى انسان قدردان را ما! خدايا. بفرما زياد ما جامعه در را الهى

. بفرما يد مؤ و موفق ، كتاب اين فصول و ابواب سطرهاى خواندن به ، است بزرگى كتاب يك واقعا كه زندگانى اين در را ما! پروردگارا

))  آمين((
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 حسينى برابرى و برادرى

 ، است بوده جريان در تاريخ طول در و كرديم مطرح گذشته جلسات در كه اى مساءله هاى شاخه و فروع از اصلى بسيار مساءله يك

 ؟ ام آمده كجا از ؟ كيستم من: دارد اصلى ال سؤ شش بشر كه گفتيم و ؟ كيستم با دنيا اين در:  گفتيم كه بود ما اساسى بسيار سوم ال سؤ

...   بروم و بفهمم چيزى يك بايد دنيا اين از يعنى ؟ روم مى كجا به ؟ ام آمده كجا به ؟ ام آمده چه براى ؟ كيستم با

 ناديده جهان ، جهان از روم بيرون     ناديده جان عالم بروم ترسم

 ناديده جان عالم ، تن عالم در     تن عالم از روم چون جان عالم در

 مى صحبت ها آن از كه وظايفى و تكاليف تمام و ايم آمده كجا به بفهميم بايد و ، هستيم مكلف ، توانايى و قدرت مقدار به هميشه البته

 و جهان اين حقيقت فهميم نمى و رويم مى ما كه نباشيد نگران جهت آن از.  است مقدر جا آن در كه است وابسته قدرتى مقدار به شود،

 عبثى كارگاه ، كارگاه اين بدانيد كه مقدار آن به حداقل ؟ است بوده چه ، يافته دست ها آن از كمى مقدار به ها دانش كه اسرارى تمام

 خود معلومات به قدم هر و برويد جلو بتوانيد كه قدم هر ، وقت آن. پذيرند مى شما از قطعا را علم همين و معلوم همين شاءاهللا ان ، نيست

 حدودى تا را دنيا اين بايد)) ؟ ام آمده كجا به: (( گوييم مى كه اين به پاسخ در پس. شود مى بيشتر شما آرامش و نورانيت كنيد، اضافه

 بايد مقدار يك به اما باشند، دانشمند يا فيلسوف} ها انسان{ همه كه نيست اين ، هم آن معناى.  است مهم خيلى مساءله اين.  بشناسيم

.  كنيم بردارى بهره آن از توانيم مى چگونه و چيست ما روزه چند آشيانه اين كه بفهميم

 دنيا، كننده مذمت اى(( الدنيا الذامل ايها: فرمود و شنيد) السالم عليه( طالب ابى بن على اميرالمؤمنين كرد، مى مذمت را دنيا شخصى

 ؟} كنى مى مذمت{ ، است داده تو به كه هايى درس اين با را دنيا آيا)) ؟ كنى مى توبيخ و مذمت را چيزى چه و كسى چه!  باش ساكت

 و اوليا و انبيا براى كه دنيايى ؟ است بوده تو پرواز سكوى كه را دنيا ؟ است داشته تو پيشرفت براى كه اى وسيله حالت اين با را دنيا

 براى بود بزرگى تجارتخانه جا اين.  است عبادتگاه تمامش و نداريم خشك زمين جا اين ما ؟ كنى مى مذمت ، است بوده معبد حكما

 مى چرا ؟ چيست شما فرمايش بفرماييد خوب!  فلك اين! دنيا اى: گويند مى چنين آه و تاءسف با ها بعضى.  شناخت را آن كه كسى

 حتى ايشان كه است معروف.  است ساخته را قرنى اويس كه دنياست همين داريد؟ كار چه دنيا با ديگر!  خودم اى بگوييد دنيا؟ اى گوييد

 را مادرش بايد كه تكليف اين احساس جهت به فقط بود، كرده پيدا اسالم در باعظمت مقامى و بود، نديده را)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر

 ها ميليون بگوييم شايد.  است ساخته اشتر مالك و قرنى اويس امثال دنيا اين. باشد او بدون توانست نمى مادرش چون. كند نگهدارى

 على. دارد نهايت بى بر نظاره براى بينا چشم كه كسى براى است رصدگاهى جا اين.  است ساخته مختلف درجات با بيش و كم ، انسان

. شد ساكت مرد آن ؟ نه يا هستى متوجه اصال ؟ كنى مى جه ؟ كنى مى مذمت را كجا: فرمود) السالم عليه(

 ، بشناس را برادرت ، هستى دنيا اين در وقتى تا كه است اين بر مشوق ترين بزرگ ،)) كيستم با(( اين ؟ كيستم با ؟ ام آمده كجا به:  گفتيم

 كه اين از پيش.  توانايى حدود در و مقدور حدود در ، امكان حدود در باشيد، داشته خاطر به كنم مى عرض باز.  بشناس را انسان

:  بگويى
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 پايانى به رسيده اى افسانه     سامانى شده تبه كيستم من

:   گفتى نمى هرگز ، كردى مى فكر خودت))  كيستم(( درباره و))  كيستم(( گفتى مى اگر

 پايانى رسيده اى افسانه     سامانى شده تبه كيستم من

.  داشت سرور هميشه شما درون و هستيد خدا پيشگاه در كرديد مى  احساس لحظه هر كرديد، مى فكر))  كيستم من(( درباره درست اگر

 دادن نشان. بود اندوه از پر درونتان اگرچه كرديد، مى رفتار خنده با قدر چه و باعظمت قدر چه ،)) كيستم(( آن با و بوديد شادمان هميشه

.  بدهيم نشان خندان چهره بايد كه كرديم مى  احساس ، كيستيم با شناختيم مى اگر ، است شناخت اين ثمره ، خندان چهره و متبسم چهره

 بيار خندان لب خونين دل با     غمگسار آن گفت كه جامم همان من

 ؟ كيستم من ، است قرار اين از ما االت سؤ پس.  فهميديم مى اگر ، جام چو هم بياور خندان لب خونين دل با

.  داريم صحبت))  كيستم با(( ال سؤ درباره ما ، جلسه اين در... ؟ ام آمده كجا به ؟ ام آمده كجا از ؟ كيستم با

 همه يا{. هستند خوب و درست ها انسان همه كه كنيم مى حكم گاهى ها انسان درباره.  است مبالغه و تفريط و افراط ما، كار گاهى

:  گوييم مى هم گاهى.  است افراط حكم اين. اند مساوى و برابرند. برادرند} ها انسان

 علوم تاريخ در شما. گويد مى دروغ يا كند مى رياكارى يا بگويد، آن خالف بر كه هم كس هر). 488))( است انسان گرگ انسان((

 بود، خواهيم آنان با صباحى چند كه ها انسان اين درباره يعنى كيستيد؟ با بفهميد بايد كه اين درباره داريد، زياد ها قضاوت اين از انسانى

 اصطالح به. هستند خوب همه كه است كرده پيدا رواج اخيرا مساءله اين.  است شده پر ها كتاب اين در بسيارى عقايد و نظريات كيستند،

 و ببويد و ببوسد را او شد، روياروى زمين روى نفوس نيم و ميليارد پنج از يك هر با اگر افراد از فردى هر. كنند تحمل را همديگر ،

 كه كنيد مطرح خواهيد مى آرزو يك عنوان به آيا.  نيست چنين ولى باد، چنين شاءاهللا ان البته.  هستيم مساوى ، برادريم هم با ما بگويد

 مسير اين در همديگر با بشر افراد آيا ؟ است چنين آيا ولى. بود همين هم پيامبران اعالى هدف و مقصد ؟ باشيم چنين ها انسان با ما

 آتشفشان كوه ، انسانى افراد اين از اى عده درون در آيا ؟ است شده معنا يكسان ها انسان همه براى زندگى آيا كنند؟ مى حركت

 شخص اين با كجا من نيستند؟ اشخاص اين از آيا كند؟ نابود جا يك را بشر تمام خود، مقام لحظه يك براى نيست حاضر خودخواهى

 درباره كامل شناخت با بشر افراد واقعا گوييد مى كه داريد ظن حسن قدر اين شما اگر ؟ شديم برادر همديگر با وقت چه ما ؟ برادرم

 كه)  خيالى شعر البته( شعر.  است ناپذير امكان  اثباتش و خواهد مى اثبات گفته اين برادرند، هم با ها خودخواهى تعديل با و همديگر

 آدم بنى به كنيم خوش دل خواهيم نمى.  است داده انجام كار العاده فوق ما، براى شعرى هنر و سازنده شعرهاى واال.  بگوييم خواهيم نمى

. پيكرند يك اعضاى
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: گويد مى شربوليه ويكتور

 متوسط، طور به ولى ، شده بسته دائمى صلح تاءمين براى پيمان هزار هشت حدود در ميالد، از بعد 1860 ميالد از پيش 1500 سال از((

) 489.))( است داشته دوام سال دو فقط كدام هر

 ؟ است نكشيده طول بيشتر سال دو تعدش حداقل كه برابرى و برادرى اين كجاست پس

 برادرم بگويد يزيد به آيا ؟ برادرم بگويد تواند مى كسى چه به حسين بود؟ برادر كسى چه با حسين ببينيم خواهيم مى حاال ، خوب بسيار

 ضد صددرصد بشر، براى فرمول اين ؟ انسانيم چون ، برابريم هم با ما بگويد آنان به آيا ؟ برادرم بگويد زياد بن عبيداهللا به حسين آيا ؟

 يزيد حربن لشكريان. هستند او ضد ، مقابل لشكريان آن كه ايستاده طرف اين يكى ؟ است برادر شخصى چه با كسى چه.  است واقعيت

 لشكريان به( آنان به را آب توانستند مى ها اين گرما در. بود پر هايشان مشك و داشتند آب ها حسينى اما اند، رسيده راه از تشنه رياحى

.  است قضيه طرف يك اين. دادند آب ها آن به اما بكشند، تشنگى از را ها آن و زمين بريزيد را ها آب يا. كنند ايستادگى و ندهند) حر

)  تخيلى شعر( شعر قدر اين ؟ است برادرى نوع چه اين. بميرد تشنگى از مقابل طرف تا ندهند آب كه است اين هم قضيه ديگر طرف

.  نيست شاعرى و شعر واالى مقام به اهانت ، ناخواسته خداى البته.  نباشيم تخيالت اسير قدر اين و نگوييم

 نبودم بلد اما.  كنم استفاده آن از تا برداشتم را ها مشك از يكى.  بودم تشنه شدت به و رسيدم دير من:  گفت محاربى طعان بن على حتى

.  ريخت مى طرف آن و طرف اين از آب و دهانم به گرفتم مى مدام را مشك. 

. كرد كمك خودش و شد بلند بعد)). بخور و برگردان طور اين را مشك سر(( الراويه انخ: فرمود ابتدا. كند مى تماشا حسين خود ديدم

. رسند مى هم به باال آن در.  بياوريم باال را بشر كه كنيم كوشش بايد ، بلى.  است نهايت بى}  انسان با انسان{ تفاوت} مورد اين در{

 صباح چند شهوات اسير و خودخواهى اسير همه پايين در زيرا ، نداريم برادرى پايين در. شوند مى شديدتر هم برادر از باال آن در

 شود، مى مطرح من براى هم)) ما(( ، هستم پايين در من كه اين با:  گفت كسى اگر.  است مطرح))  من(( فقط ، پايين در. هستند خويش

 لذا،.  دانم مى هم را)) ما(( ، من و ام رفته راه بيشتر ديگران از من كه ، است))  من(( نوعى خودش هم آن...  دانيم مى شوخى را او سخن

. نخورد صدمه او ى))كرمنا لقد و(( كه است صورتى در ، است برابر و برادر بشر با بشر بگوييم كه اين

) 490(تفضيال خلقنا ممن كثير على فضلناهم و الطيبات من رزقناهم و البحر و البر فى هم حملنا و آدم بنى كرمنا لقد و

 آنان به پاكيزه مواد از و داديم قرار)  كوشش و كار براى( دريا و خشكى در را آنان و نموده اكرام را) السالم عليه( آدم فرزندان قطعا ما((

.))  داديم برترى نموديم خلق چه آن از فراوانى عده بر را آنان و كرديم روزى

: باالتر درجه يك.  داريم تكيه آن روى بشر حقوق در ما كه است ذاتى كرامت همان ، كرامت زمينه اين

) 491( اتقيكم عنداهللا اكرمكم ان

.))  شماست پرهيزكارترين خدا، نزد شما ارجمندترين ، حقيقت در((
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 ندارد لجاجتى اگر ، نيست عادل كه كس آن به عادل.  است برادر عادل با عادل. دارد لذت وقت آن بدهيد، هم دست به دست و بياييد باال

. نگرد مى او به دلسوزى و ترحم عنوان به نخست ، نيست عدالت ضد اگر و

 ؟ است شده محروم عدالت از انسان اين چرا خدايا،

) 492( وجه من مرحوم الحق توسيط المستحل

.))  است رحمت مورد جهتى از)  هم( دهد، قرار}  حق غير به وصول{ واسطه را حق كه داند مى جايز كه كسى((

. نباشد هم عادل ،))كرمنا ولقد(( طبق و نكند لجاجت اگر ، است دلسوزى جاى واقعا

 كرد مطرح را ال سؤ اين آنان از يكى. كردند مطرح االتى سؤ آنان و نمودم ارائه اى مقاله ، بوديم اتريشى آقايان با كه سمينارى در اخيرا

 حق و حيات حق گفتيم ما نكرديد، توجه مقاله به كه اين مثل:  گفتم جواب در كند؟ زندگى نبايد نباشد، عادل كسى اگر شما نظر به:  كه

 خواهيم مى را اين ما.  است برخوردار حقوق همه از نگيرد، خود به انسانى ضد چهره فقط اگر انسان.  هاست انسان همه به متعلق كرامت

. برسد هم ارزشى كرامت و اكتسابى كرامت به و بياييد باال. نكند قناعت ذاتى كرامت اين به فقط كند كوشش بشر كه بگوييم

 از ها انسان همه. دارد حيثيت و كرامت هم ديگر انسان آن داريد، حيثيت خدا پيش و هستيد كريم شما كه طور همان.  نيست اختيارى اين

. دارد وجود همه در زمينه اين. دارند شرافت خداوندى خلقت ديدگاه

 اين كند احساس هم آن ، راستگوست آن كند احساس اين. بيايند باال كه بكنند برادرانه نگاه همديگر به توانند مى وقتى ها انسان

:  كه كند مى عمل بزرگ اصل اين به هم او كه كند احساس اين ، است خيرخواه اين كند احساس او.  راستگوست

) 493...(اعدلوا تعدلوا اال على قوم شنئان يجرمنكم ال و

.)) بورزيد عدالت نورزيد، عدالت  اش درباره كه نكند معصيت به وادار را شما داريد، دشمنى كسى با كه اين((

 آيا دهيد؟ مى دل هم به ، كرامت اين به توجه با شما آيا. كند مى حركت عادالنه حدود در ولى دارد، خصومت مقابل طرف با كه اين با

 اين بزند؟ آتش را قيصريه خواهد مى دستمال يك براى كه كسى برادر يا دانيد، مى شخص اين برادر را خودتان ، قلب اعماق از شما

 خصومت وانگيزشگاه جايگاه ، پايين سطوح. بود باال در ها انسان كردن برادر انبيا، نورانى وظايف و خطوط تمام.  است طبيعى امرى

 دو از يكى بايد حداقل يعنى.  است پايين در ها خصومت بدانيد قطعا. كشد نمى شمشير ديگر انسان روى به باال در انسانى هيچ.  هاست

. دارد تصادم او با اين كه باشد، باال است ممكن يكى. باشد پايين در طرف

 پسر كدام! هستيد... و ما خواهر پسر و ما برادر هستيد، ما با شما گفتند و آوردند نامه امان) السالم عليه( ابوالفضل براى تاسوعا، شب

 با بگويم توانم مى طور چه من.  است نوع دو ما حيات جوهر ولى ، داريم شباهت داشتن چشم دو در فقط ؟ خواهرى پسر چه خواهر؟

 من زندگى با و كنى مى فكر حيات ضد تو وقتى ؟ برابريم ، برادريم چه يعنى. تو امان و تو بر خدا لعنت:  گفت لذا، ؟ برابرم و برادر تو

 مى من چون:  گويى مى زيرا ؟ رسيم مى هم به كجا در ما وقت آن ، كنى خود خواسته يك فداى را دنيا تمام خواهى مى و دارى دشمنى
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 من چون كه است چنين هم او دل در. دارد هم يكى آن را حرف همين)).  خواهم مى من چون! ((ببينيد را منطق.  است حق پس ، خواهم

 برابر و برادر يكديگر با و بدهيم دست توانيم مى يكديگر با كجا در ؟ رسيم مى هم به كجا در ما وقت آن.  است حق پس ، خواهم مى

 در بخواهيم سپس برادرند، دو اين كه كنيم اثبات نخست بياييد گفتيم ، نوشتيم اسالم ديدگاه از كه بشر حقوق مساءله در ما لذا، ؟ باشيم

... و كنيم ايثار و فداكارى آن راه

 بشر.  دارم برادر چون ، بسازم يزيد با توانم نمى من:  گفت كه بود روز آن هاى انسان با برادرى مبناى بر على بن حسين ، حقيقت در

 بگويد بود مجبور كه بود، ها انسان برادرى مبناى بر طالب ابى بن على خالفت نيم و سال پنج.  چيست بشريت فهمم مى.  است من برادر

 نتوانست راحت روز يك  -ظاهر در  -مرد اين. بود آشوب و گرفتارى او براى تماما نيم و سال پنج. نكنيد خيانت ها انسان حريم به

.  دانست مى ها انسان بردار را خود واقعا و شناخت مى را ها انسان قيمت زيرا بكشد، نفس

 ، خشك منطق گاهى كه طور همان. زند مى هم به را ما منطق ، احساسات گاهى.  بگيريم نظر در را حساس مساءله اين ، بنابراين

 حالت آن از كه است اساس به مستند و شده تصعيد موقع آن در ، خام احساس.  باشيم مراقب بايد. سازد مى مختل را ما احساسات

 هستند؟ چه او ديدگاه از ديگران ببينيم اما ، است بشر ، بلى. برود باال خاص

 كه ، هستيم مقيد و عالقمند افراد حقوق به قدر آن ما: ((بود اين شد مطرح كه االتى سؤ از يكى ، كردم عرض كه سمينار همين در

 ما.  كنيم مى مراعات را او حقوق ما باز نكند، تكليف و وظيفه انجام هيچ ، كنيم مراعات را او حقوق بايد كه شخصى آن اگر حاضريم

:  گفتم پاسخ در)). شود مراعات او حقوق دانيم مى الزم

 جاى به را آن و بود عبادتى يا ، نرفت پزشك نزد و بود خورده سرما مثال.  است شخصى تكليف و وظيفه انجام عدم ، خالف نوع يك

 كه كنيد مى مراعات را او حقوق شما آيا ؟ نيست ظلم من به آيا ، است بوده من حق كه داده انجام تكليفى و وظيفه خالف اگر اما. نياورد

 به مخصوصا ، دوستانم به رو اين از ؟ است عدالتى چه اين ؟ باشم مظلوم من آيا ؟ است كرده نابود مرا حق ، تكليفش ندادن انجام با

:  كنم مى عرض جوانترم برادران

 ها نام ميان معنا قحطى     ها دام زيرش و است هموار راه

 ماست عمر آب ريگ شيرين لفظ     هاست دام چون ها نام و لفظها

.  است داشته حالى چه ، كرده شهود را حقيقت اين)  مولوى( مرد اين وقتى داند مى خدا

 سؤ فرد عبارت كند؟ ايفا و بگيرد او از مرا حق كه نباشد هم كسى و ، كنم رعايت را او حق من ، است كرده پايمال مرا حق كسى وقتى آيا

 باشد تكاليف و وظايف انجام مخالف خودش اگر حتى كه را، افراد حقوق ايفاى دانيم مى الزم قدرى به ما: ((بود اين سمينار در كننده ال

 مى عرض مجددا  -بود چنين شخصى اين به من اشكال)).  كنيم مى رعايت را او حقوق ما نياورد، جاى به را خود تكاليف و وظايف و

 اگر اما ، است مساءله يك آن كه ، نياورده جاى به را خود شخصى تكاليف كه است اين خالف دفعه يك كند، خالف كسى اگر  -كنم
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 و دولت يا جامعه يا ؟ كنم وفا او حق به من آيا گوييد مى شما وقت آن كرد، ضايع مرا حق كه بود اين او شخصى تكاليف عدم و خالف

. كنيد مقيد و مشروط را اين بايد  پس نگيرند؟ او از مرا حق و كنند وفا او حق به ، مربوطه مقامات

 ها خودخواهى در مخصوصا و شهوات در كه ها انسان آن بين ، پايين در برادرى و اخوت كه است اين بر ما بحث مدار ، حال هر به

. كند معلومات اظهار و وجود اظهار يا كند، زندگى  خوش دل كمى خواهد مى آدم.  است دلخوشى بلكه ، نيست پذير امكان ورند، غوطه

:  است گفته الرحمه عليه سعدى

 گوهرند يك ز آفرينش در كه     پيكرند يك اعضاى آدم بنى

:  است تر تمام}  استدالل{ اين.  نيست تمام استدالل ، بودن يكى استدالل ، آفرينش در

 همزادند؟ و قافله هم و همره همه نه     چيست ناسازى و مستى و عربده همه اين

 شعر البته. كند نمى كفايت فقط همزادى.  نيستيم قافله هم و همسفر اصال ، نيستى همراه من با تو وقتى.  باشيم برادر تا باش من همراه

.  ناتمام استدالل يك با ولو كنند، قبول هم را)) آورد درد به عضوى چو(( كه بيايند جا آن تا كاش اى ولى ، است خوب بسيار سعدى

 قرار نماند را عضوها دگر     روزگار آورد درد به عضوى چو

 آدمى نهند نامت كه نشايد     غمى بى ديگران محنت كز تو

 كه شود مى تكميل برادرى اين موقعى.  نيست قوى خيلى  اش حقوقى استدالل جنبه ولى ، است عالى خيلى مذكور ابيات شعرى جنبه

:  كه است شده نقل) السالم عليه( صادق جعفر امام از كافى اصول در لذا،.  برسيم همديگر به و بياييم باال

 المؤمن روح ان و واحده روح من اءرواحهما و جسده سائر فى ذالك اءلم وجد منه شيئا اشتكى ان الواحد كالجسد المؤمن اءخو المؤمن

) 494(بها الشمس شعاع اتصال من اهللا بروح اتصاال الشد

 و. يابد درمى جسدش اعضاى ساير در را عضو آن درد كند، ناله عضوى اگر واحد، جسد)  اعضاى( مانند است مؤمن برادر ، مؤمن((

.)) خورشيد به خورشيد شعاع اتصال از است تر متصل خداوند، روح به مؤمن روح و هستند روح يك از مؤمنان ارواح

 واال. واحدند جسد اعضاى و دارند اتحاد همديگر با ها آن اند، رسيده عنداهللا اكرمكم به كه كسانى اند، شده برخوردار ايمان از كه كسانى

 كشور يك در كنيد فرض.  ماءموريم ما لذا،. دارند را برادرى زمينه و كرامت زمينه و وحدت زمينه همان فقط نيايد، پيش عنوان اين اگر

.  بدهم نجات گرسنگى از را ها آن و بروم ، دارم قدرت اگر كه است واجب من بر. اند گرسنه اما نيستند، هم مسلمان اصال كه دست دور

 اين انحصار. كند كشف را سرطان داروى تواند مى شود، مشغول پزشكى دانشكده فالن در اگر كه بدهد احتمال ما جوانان از جوانى يا

 است))  آدم بنى كرمنا لقد و(( زيرا؛ بفرستد، باشد داشته احتياج بشريت كه كجا هر به بايد. ندارد شرعى دليل هيچ ما، كشور به فقط كشف

 در اگرچه  -است واجب من بر او تربيت و تعليم حتى يا ، است محتاج من داروى و نان به كسى اگر كه است اين از غير اين ولى. 
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 قرنى اويس با و فارسى سلمان با او آيا ؟ است مساوى اشتر مالك با او آيا  -است انسان يك فقط و نيست يكى من با ايدئولوژى

 ؟ است مساوى

 ؟ كنيم پوشى پرده چرا نخير،

 هم فكر، هم ، حقوق هم كه كنيم صحبت طورى.  نشويم ابتدايى احساسات اسير شاءاهللا ان شود، مى فكر مسائل اين پيرامون كه وقتى

 يا فرموديد توجه. گوييد مى راست و صحيح كه بگويند انسانى علوم تمام و كند كمك ما به شناسى جامعه هم و شناسى روان هم ، فلسفه

.  است جدى خيلى حسين ايستادگى كه است جهت اين از و ؟ نه

 همديگر با ، اميه و هاشم بنى طايفه دو. دارند خويشى و قوم شما با ها آن برويد، شام به و كنيد لطف شما ، اباعبداهللا يا: گفتند ايشان به

 ؟ برادران چه يعنى! كرد خواهند عالقه ابراز شما به برادران. هستيد عمو پسر

 برادرى نتوانست و بود برادر ها انسان با زيرا بود، كرده جدا يزيد از را او ها انسان با) السالم عليه( على بن حسين برادرى ؟ برادران كدام

 ، بودن حسين ياد به ، حسين حادثه. كرد خواهد وظيفه انجام تاريخ در جدى حال همان به حادثه اين ، جهت همين به. بپذيرد را يزيد

:  كه دارد پيامى چنين ، داشتن چشم اشك با تواءم درونى سرور يك سرور، اش درباره ، گريستن اش درباره ، انديشيدن اش درباره

:  ام كرده عرض بارها را زير شعر. شد اثبات ابديت و تو وجود ، قضيه اين با و حادثه اين با! خدايا

 فرداستى را دهر دراز روز اين نه گر     بازيستى سر به سر انجم و چرخ و روزگار

 به) السالم عليه( پيامبران ساير و االنبيا خاتم حركت انبيا، حركت البته. شود نمى ديده جدى قدر اين اى چهره و حادثه ، تاريخ در چون

 در تن حادثه اين به) السالم عليه( حسين امام( مرد اين كه هست خبرى ، طبيعت پرده پشت كه كند مى اثبات حادثه اين اما خود، جاى

.  است داده

 ما به مقامى و علم خواهى مى اگر! خدايا. بگيريد نظر در جدى را خود دعاهاى. دارد توجه شما به خداوند قطعا و تاسوعاست شب

 براى را خداوندى نعمت كه اين جاى به ما گاهى.  شويم مى كوچك خيلى ما گاهى. بفرما عنايت را آن ظرفيت و تحمل نخست ، بدهى

! خدايا. گردد مى باز خودمان جامعه ضرر به يا خودمان ضرر به ظرفيتى بى جهت به ، نعمت همان ناخواسته خداى ، كنيم صرف بندگانش

.  نكنيم خيانت امانت در بياييد.  است امانتى امتيازى هر دارد، رسالتى يك آمد دستش به امتياز يك كه كس هر. بفرما بيشتر را ما تحمل

 كسى يك. ببريد كار به خدا راه در را مديريت آن و باشيد داشته را مديريت آن تحمل ، است شده داده مديريت امتياز شما به وقتى حتى

 كه رسيد خواهد مسائل اين به وقت چه بشر حاال.  است امانت يك او براى واقعا ، تعليم قدرت اين ، معلمى اين ، است خوبى معلم

 تحمل و ظرفيت آدمى اگر ، نيست اختيارى امتياز يك كه زيبايى ، جمال كنم عرض خواهم مى حتى!  است امانت ، شكل هر در قدرت

 مقابل طرف هم و كرد خواهد تكه تكه را خودش هم كه شود، مى تبديل لبه دو خنجر يك به ها؛ بعضى قول به باشد، نداشته را آن اداره

 آن ظرفيت خدا باشد، كه شكل هر به قلم چه و قدرت چه ، مقام چه ، ثروت چه ، علم چه:  كه است ضرورى ما براى خيلى دعا اين. را

 كند، تاءثير تواند مى زيرا ، است قدرت از اشكالى ها اين همه دارد، شعرى ذوق كسى يك يا ، است خوب قلمش كسى. كند عطا ما به را

 ؟ است امانت به وفا شعر، اين آيا ببينيد
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 خواهد مى بيان نه ، معانى نه     خواهد مى روان طبع شاعرى

 آن از جامعه گذرد؟ مى چه جامعه به حاال بدهد، قرار هم پهلوى را كلمه چند ، بيان نه خواهد مى معانى نه خواهد؟ مى چيزى چه پس

. خواهد مى بيان نه معانى نه. خواهد مى روان طبع! باشد روان كه باشد طورى فقط باشد، خواهد مى چه هر كند؟ مى برداشت چيزى چه

.  است بوده خيانت ، داريم ما كه عظمتى با بسيار ادبيات به ها اين

. بفرما مند بهره حسينى هاى درس از را ما! پروردگارا! خداوندا. بفرما آشنا بيشتر اسالمى حقايق با را ما! پروردگارا! خداوندا

. بفرما عنايت حقيقت دريافت براى وسيعى بسيار ظرفيت هستند، دانش و علم مسير در كه ما جوانان به! پروردگارا! خداوندا

. بيفزا ما ظرفيت بر اول فرمود، خواهى لطف امتيازى ما به اگر! خداوندا:  بخواهيم هميشه خدا از

))  آمين((

 

 حسينى تشيع

 در. بود خواهد بيشتر گوناگون هاى بردارى بهره براى آن قابليت باشد، تر بزرگ حادثه هرچه كه اند رسيده نتيجه اين به دوستان قطعا

.  است شعر يك هنرى اثر آن كنيم فرض. دهد مى نشان را آن كه دارد محدودى مضمون باشد، چه هر بينيد، مى كه هنرى اثر هر ، هم هنر

:  مثال عنوان به

 كرد كار كه برادر جان گرفت آن مزد     شود نمى ميسر گنج رنج نابرده

! بشر اى كه است اين آن و نيست بيشتر بعد يك.  است معين مطلب اما ، است خوب بسيار شعر مضمون

 هم بسيار و شده گنجانده كلمات همين در معين بعد يك ، قانون يك ، قاعده يك.  بدهى انجام كار بايد ، برسى نتيجه به خواهى مى اگر

: گوييد مى هم دفعه يك اما.  زيباست و خوب

 زد توان آسمان بر بلندى سر گلبانگ     نهادن توان سر گر جانان آستان بر

 هر در طور همين بكشيد، زحمت بايد بگيريد، نتيجه خواهيد مى اگر كه كند مى بيان را قانون يك از بيشتر. دارد بيشترى ابعاد شعر اين

 مساءله اين تحليل دنبال زياد چرا دانيد مى آيا.  است مختلف خيلى نينوا، خونين حادثه ابعاد. باشد چه محتوا كه است اين به بسته ، زمينه

 كه ابعادى و عظمت به نظر با بدانيد يقين ولى ، است شده انجام داستان اين در زيادى كارهاى و ها تحليل تفسيرها، خيلى البته اند؟ نرفته

. شود تحقيقات و تفسير كار، ، تحليل ؛ جريان اين مورد در برابر صدها بلكه و ها ده كه داشت امكان دارد، وجود خونين حادثه اين در

 خودنمايى و گرى معامله براى نه البته  -حادثه اين در مخلصانه بخواهد كس هر اگر كه است اين علل از يكى. دارد مختلفى علل امر اين
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 به و خداييم آن از ما) ((495.( راجعون اليه انا و هللا انا: بگويد و بگيرد باال را خود سر بايد فورا شود، وارد  -هستم محقق من بگويد كه

:   بله كه ، محققم هم من: بگويد و شود بحث اين وارد خواهد مى نفر يك. ندارد ديگر راهى هيچ.))  گرديم مى باز خدا سوى

 ام آورده اجرتش آرد كه هر     ام كرده گم شتر هم من

 ؟ چه يعنى انسانى هاى ارزش كه بشناسد بلكه ، است بوده چه جريان بشناسد تنها نه كه كسى اگر.  نيست سوداگرى و معامله منظور،

 هم را آن هواى بلكه بداند، را ها ارزش اين فقط نه حتى ؟ چيست عدالت و ظلم كه بفهمد ؟ چه يعنى آدميان هاى جان حرمت كه بشناسد

 باال را خود سر بايد قطعا كه نيست ترديد جاى هيچ شود، جريان اين وارد اگر باشد، داشته گدازى و سوز يك هم خودش و باشد داشته

. بگيرد

 داستان دهم يك به حتى يا ، داستان نصف به كه است كسى چه نكند؟ نظر صرف خودخواهى از زودى اين به كه است كسى چه وقت آن

 و هوشيار و دقيق انسان يك ، كننده مطالعه انسان يك گر، مطالعه انسان يك ، محقق يك اگر نشود؟ روشن تكليفش ، نرسيده نينوا

.  است روشن تكليفش برسد، حادثه دهم يك به خردمند

 آن يا. رسيد نامه كه بودند نشسته مسجد در ديگرى با و زبير بن عبداهللا با على بن حسين:  كه نكند شروع جا آن از فقط كه اين شرط به

 به شروع يا ، زده جوانه هايش ريشه كه كند شروع جايى از را حادثه و داستان. خواهد مى وليد را شما:  گفت و رسيد فرستاده ، كه

 خواهد مى طورى همين كه اين نه. بداند انسان درباره هم حقايق و قواعد و اصول عده يك و كند شروع جا آن از.  است كرده روييدن

 رود طرف آن از حركت فالن يا ، يونان و ايران بين جنگ فالن يا تمدن فالن اعتالى و سقوط فرضا درباره مطالعه مثل كند، مطالعه

 ها ارزش اين با ، تاريخ گذرگاه در انسان انسانيت قوام كه بداند و باشد داشته)  مطالبى( اصولى انسان درباره بايد.  طرف اين به جيحون

.  است بوده شوخى مابقى! اند داده ها آن امثال هم را قربانيان ترين جدى و است بوده

 همه آن از بعد. باشد داشته خوبى مطالعات بود، گرفته وزيدن اسالم بر كه خزانى هاى توفان و بادها درباره و حسين خود درباره سپس

 قيام و ايستادگى كه بداند ، چنين هم ، گرفت وزيدن خزانى بادهاى ، گرفت مى فرا را دنيا داشت كه شكوفايى همه آن از بعد و بهار

 او تكليف ، نخوانده را حادثه دهم يك بشود، آن هاى ريشه و جريانات اين وارد بتواند اگر. دهد مى معنا چه ، موقعيتى چنين در حسين

 چنين انسان آيا خدايا، گويد مى و افتد، مى تكاملى گرديدن مجراى در و شود مى انسان}  حسين داستان درك با او{.  است روشن

 شود؟ مى داده تشخيص ملكوتى و مقدس هاى انسان اين دست به ها انسان ما سرنوشت آيا خدايا، ؟ است

 نشدن حسينى و كردن پيدا اطالع حسين از.  است محال نشدن حسينى و خواندن را حسين.  شديم حسينى هم ما} : گفت خواهد قطعا{

.  نيست پذير امكان ، نكردن پيدا جدى اعتقاد اسالم به و شناختن را حسين و شدن حسينى يا ،

.  است بوده دفاعى حالت كه اين مگر ، است نداشته كار زياد شمشير با اسالم عالم كه است اى مساءله اين

 قابل ،}ها قدرت ديگر با{ فيزيكى نيروهاى و قوا به نظر با و بوده پهناور بسيار اسالم گسترش ؟ چيست گسترش همه اين علل پس

.  تشيع در سپس ، كنيم مطالعه اسالم در نخست را مساءله اين خواهيم مى.  است حسين از ؟ كجاست از}  گسترش{ اين.  نيست مقايسه



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۳۷۲

 برده پيش را اسالم شمشير،: گويند مى بياورند، جاى به تحليلى اسالم پيشرفت درباره خواهند مى كه نويسندگان و متفكران از اى عده

.  است

 ها ميليون تاريخ. ندارد راه قلب به شمشير.  آن هزارمين يعنى اوال، گفتيم مى وقتى كه اوالهاست آن از اين  -اوال هزار يعنى  -اوال

 شمشير كه است آن از تر ممنوع ، آدميان جان و آدميان روح منطقه. كند مى تكه تكه را بدن} فقط{ شمشير.  است ديده خود به شمشير

 و اسود مقدادبن ياسر، عمار اشتر، مالك ، قرنى اويس بفرماييد ، شماست دستان در شمشير كه حال ، مسلمانان اى. كند پيدا راه آن به

.  هست ها خيلى دست در االن كه شمشير. بسازيد رشد ابن و سينا ابن ، طوسى نصيرالدين خواجه يا. بسازيد وارسته انسان هزار هزاران

 آن در اوال گوييد؟ مى را شمشيرى چه.  نيست}  اسالم صدر در{ خورده زنگ شمشير سه  -دو آن با مقايسه قابل اصال كه شمشيرى

).  است مختصر اوالهاى آن از اوال اين. (بود روم و ايران امپراتور دست در شمشير ، زمان

 خود بعد، كرد؟ چه كرد، تاز و تاخت اسالمى كشورهاى به مغول وقتى ؟ مغول دست در يا بود، ها مسلمانان دست در شمشير آيا ثانيا؛

 مسائل فكر بدون گويم مى شما به جهت بدين! بود او دست در نيز شمشير همان. كرد شركت اسالمى تمدن در و آورد اسالم مغول همين

 در.  است مطرح انسان مساءله جا اين در زيرا كنيد، مطالعه و بشنويد را مطلب.  هاست حرف اين از تر عميق مسائل نكنيد، قبول را

 كه اند نوشته نويسنده صدها شايد حال تا كنند؟ مى مطرح كسانى چه را مساءله اين كه دانيد مى شما آيا. نكنيد عجله وقت هيچ قضاوت

.  است بوده اساس بى سخن اين قدر چه كه بينيد مى ، حال.  است رفته پيش شمشير با اسالم

)  اسالم( مكتب اين در. دارد وجود انسان كه ديد و آمد مغول همين ولى بود،... و آباقاخان و هالكوخان و چنگيز دست در شمشير قبضه

. كرد شركت و فعاليت ، اسالمى تمدن در سپس و ، پذيرفت را آن} مغول{ حتى كه.  است انسان از بحث

 اگرچه نباشيد، مقلد ؟ است رفته جا آن سرباز نفر يك آيا. نفر ميليون پنجاه و صد حدود دارد؟ مسلمان قدر چه اندونزى كشور ثالثا؛

 ؟ است درست حرف اين آيا ببينيد و بيفتد كار به بايد) مغز( جا اين. باشد خواهد مى كسى هر گوينده

 بازرگانان و تجار فقط.  است نرفته ديار آن به مسلمانان چاقوى يك حتى. دارد مسلمان ميليون شصت يا چهل حدود در چين كشور

. كردند مى صحبت اسالم درباره و رفتند مى جا آن به تجارت براى ايرانى

 خوب ، حقيقت اصل در بياييم ما. اند نديده را اسالم سرباز ها آن از كدام هيچ اند، پذيرفته را اسالم كه آفريقا نقاط اكثر و هند نقاط اكثر

 ؟ چه يعنى شمشير. كنيد آشتى.  كنم منحرف را قضيه كه است اين از بهتر بدهم آشتى} را مطلب{ ، دارم من كه اى ايده با.  كنيم بحث

. نبود شمشير اصال مطلب. دارد وجود نيز تشيع درباره ، داشت وجود اسالم خود در كه جريان اين عين

 شمشيرها.  است بدن و دست و سر قطعات و اسلحه از پر تاريخ.  است بريده سرهاى و شمشيرها از پر تاريخ. ندارد راه دل به شمشير

 به دست باشيد، داشته گفتن براى حرفى اگر. كند مى ايجاد روح با تضادى شمشير حتى. ندارند كارى روح با و بدهند ايده توانند نمى

 داشته مدنظر مورد، اين در را مساءله اين ، حال هر به. رسد نمى مشت به نوبت باشيد، داشته مطلب واقعا اگر. خواهد نمى بردن شمشير

. باشيد
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:  كه اند داده نشان ، است آلمانى شخصى ها آن از يكى كه مزبور تحقيقات در. بود جالب كه ديدم دانشمندان از بعضى از عباراتى

 آمد، خواهد آن دنباله و شد گفته جا اين تا كه شرحى به ، هجرى يكم و شصت سال محرم دهم روز در) السالم عليه( حسين شدن كشته((

 و حسين شدن كشته چگونگى مبناى بر) 496( بويه آل تبليغات اعظم قسمت و است بوده شيعه مذهب توسعه اصلى عوامل از

.  است بوده استوار دوستانش و خويشاوندان

 مذهب توسعه براى را خود تبليغات بويه آل سالطين: گويد مى شيعه مذهب توسعه در حسين شدن كشته اثر به راجع روم دانشگاه استاد

 توسعه براى ها آن كه بود ثر مؤ قدرى به تبليغات آن. بودند داده قرار هجرى يك و شصت سال محرم دهم روز وقايع اساس بر ، شيعه

.)) كنند مبادرت زور اعمال به كه نديدند ضرورى شيعه مذهب

 ، نويسنده البته.  زيباست خيلى مذكور تعبير. دارد منطق} حسين{ داستان. داشتند منطق زيرا نداشتند، احتياج قدرت به اصال} شيعيان{

) حسين حادثه( جريان اين گفتند مى فقط كه است اين نبود، زور به احتياج گويد مى كه اين معناى اما ، است ننوشته را عبارت اين

 به احتياج و بود كافى همين!  است بوده چه حق كه بينيم مى و رسيم مى واقعى و علمى نتيجه يك به و نموده تحليل را جريان ؟ چيست

 بلكه كردند، شخم را) السالم عليه( حسين امام قبر كه داد دستور متوكل.  داشت وجود زيادى  تعارض ، جهت همين به نبود، قدرت اعمال

 نه ، نيست چيزى ظاهر به كه ها))حسين يا(( اين. دا مى دستشان به كار زيرا بگويند،)) حسين يا(( ،))حسين يا(( كه نروند، جا آن به مردم

!  عدالت اى!  حقيقت اى!  حسين يا!  حق يا يعنى.  است)) حسين يا(( ولى ، نيست هم سنگ يك حتى ، است خنجر نه ، است شمشير

 سال هر كه را جريان اين قدر كه نويسند، مى و شنويد مى گاهى كه است اين.  نداشت زور و قدرت به احتياجى ها، اين وجود با تشيع

 بى نفر يك با و باشيد داشته اطالع قضيه اين از اگر شما.  است مهم خيلى حسين داستان. بدانيد كند، مى تحريك ملكوتى چنين را شما

.  است بوده حقيقت و حق او، پشتيبان.  است بوده حق بود، كه هر)  حسين( آقا اين: گويد مى كنيد، صحبت طرف

: گويد مى چنين ادامه در آلمانى نويسنده

 تشيع مذهب و بودند اسالمى هاى فرقه ساير از ايران سكنه اكثر رسيدند، سلطنت به ايران شرق در داشتند تشيع مذهب كه بويه آل وقتى((

 مذهب پيرو را خود پيروان تمام زور با كه آمد مى بر صدصد در رسيد، مى قدرت به زمامدارى وقتى كه بود اين بر رسم قديم در. نداشتند

 كه خليفه هر و رفت مردم بر ها ستم چه ، قرآن بودن حادث يا قديم موضوع سر بر عباسى خلفاى دوره در كه ديديم و بكند، خويش

. رساند مى قتل به داشتند، قرآن بودن حادث به عقيده كه را كسانى تمام ، است قديم قرآن داشت عقيده

 اجبار با را كس هيچ و نبردند كار به زور گونه هيچ كردند، مى حركت حادثه اين به تكيه با بويه آل كه تشيع مورد در كه صورتى در

 نتيجه و چيست كه ، فرستيم مى داستان اين مطالعه به خودتان وجدان سالح با را شما ما و است اى حادثه كه گفتند نكردند، دعوت

.)) بگيريد

 تعيين خودشان براى معينى و خاص وقت يك حسين شناخت براى ها، خانواده و ما جوانان شاءاهللا ان كه است مهمى بسيار نكته اين

 و{. كنند مطالعه خوب را معتبر تاريخ يك ، جلسه يك عنوان به و درس يك عنوان به ها خانواده در ساعت سه الى دو ، ماه هر. كنند

 كتاب كنيد، بررسى تحليلى علمى جنبه از بخواهيد اگر.  است شده نوشته بسيارى مطالب حسين درباره الحمدهللا ،}دانيد مى كه طور همان
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.  است شده نوشته كتاب خيلى ببينيد، را حادثه فقط بخواهيد هم اگر. كنيد مطالعه را العاليلى عبداهللا تاءليف سموالذات فى المعنى سمو

 شخص كه اى خانواده و دودمان هر اگر. كنيد بردارى بهره باشد، داشته امكان اگر.  داريم))  آگاه شهيد(( چون هم خوبى هاى تحليل

.  است مفيد خيلى كند، تحليل بار يك ماهى را مسائل اين و دارد باسوادى

 و كهنگى هرگز شاءاهللا ان و كرد خواهد حفظ را شما طراوت هميشه زيرا بفرماييد، مطالعه هم را اخالقى مسائل ، آن پيرامون در ضمنا

. كرد نخواهد پيدا راه شما به فرسودگى

 دست در قدرت و زور ديگر، طرفى از.  نداشت قدرت اعمال و زور به احتياج كه چنان دارد، مطالعه جاى اسالم با تشيع پيشرفت تشابه

)  سيستم( نظام يك نه ، نظامى)  سيستم( نظام يك نه كه عرب چند مقابل در بود، روم و ايران امپراتورى دو دست در زور بود؟ كسى چه

 اسالم سريع پيشرفت درباره فلسفى تاريخى كننده قانع تحليل تاكنون ، جهت همين به. داشتند فرهنگى)  سيستم( نظام يك نه و حقوقى

 عليه اهللا صلى( پيغمبر كه دارد تواريخ از يكى در حتى.  ايم ديده زياد اسالم تاريخ در را سريع پيشرفت اين هاى نمونه. اند نداده ارائه

) 497.(ديد را) محمد( جوان اين ، صعصعه قبايل شيوخ از يكى جا، آن در. بودند برده تشريف طائف منطقه به  -بعثت از پيش ) - وآله

 تمام من بدهند، من به را جوان اين ، عبدالمطلب آل اگر: (( گفت شيخ آن. دارند وجود هشيار و بادقت اشخاص از بعضى ، دوران هر در

 اين كجا از و است بوده هشيار طور چه شيخ اين بود؟ فهميده چه او ، حال)).  دهم مى)  عبدالمطلب آل( عرب دست به و گيرم مى را دنيا

 خطيب احمد بن حسين محمدبن شيخ پدرش با وقتى مولوى. زد را حدس اين مولوى درباره نيشابورى عطار كه چنان بود؟ زده را حدس

 مولوى ، زمان آن در گويا. كرد نگاه)  مولوى( پسر اين به عطار. رفتند عطار ديدن به كردند، مى عبور نيشابور از كه زمانى آمدند، بلخ از

:  گفت مولوى پدر به وقت آن. بود ساله شش

      ور شعله قيامت روز تا و آورد مى هيجان به را خدا عاشقان كه آيد مى وجود به اثرى اين از زودى به ، كن مراقبت را فرزند اين((

.)) سازد مى

 نيست درست طور اين: ((گويد مى گوستاولوبون بدهند؟ او دست به را)  وآله عليه اهللا صلى( محمد بود گفته چرا صعصعه قبيله شيخ آن

 هم حرفش و كرد، حركت صميميت با ، برخاست صميميت با كسى اگر است داده نشان تاريخ. بود رفته پيش شمشير با اسالم بگوييم كه

 نمى ملحد كه كند مى تاءييد را شخص اين سخن ، تاريخ)).  است گذاشته اثر هميشه ، داشت ايمان ها آن به نيز خود و بود منطق مطابق

 البته.  است نياز مورد اخالص خيلى ها، انسان تكامل و ها گرديدن عامل بردن پيش و راندن  پيش براى. باشد بشر خدمتگزار تواند

 ؛ مثال. داد انجام بزرگ كار توان مى گاهى

 كار هم آن ، بله!  بيل با هم آن.  است كرده منتقل هيماليا قله روى به بيل با را دماوند او.  است داده انجام بزرگى بسيار كار نفر يك

 و اخالص بشر، به خدمت شود؟ مى انسان براى قدم يك آيا كند؟ مى كمك مورچه يك به گندم بردن در عمل اين آيا ولى ، است بزرگى

 ايمان با كامال و خالص ، صميمى او. بود مربوط خدا با و داشت بشر خداى به توجه)  حسين( مرد اين. خواهد مى بشر خداى به توجه

 و جريان كه دانيد مى همه الحمدهللا.  بگيريم درس حسين از ما بود بنا چون ، كنم مى عرض هم را قضيه اين. شد پيروز و كرد حركت

:  است بوده چه قضايا
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 سپاهيان هراكليوس كه هنگامى كه است رسيده يمن راه از قضيه اين: گويد مى او كه كند مى نقل عبدالعزيز سعيدبن از دمشقى ابوحفص((

 آماده يرموك جنگ براى هراكليوس سپاهيان كه كردند پيدا اطالع جريان اين از مسلمانان و كرد جمع مسلمانان با جنگ براى را خود

 عهده به را شما از دفاع و يارى اكنون ما: گفتند و برگرداندند آنان خود به بودند، گرفته حمص اهالى از كه را مالياتى آن همه اند، شده

.  هستيم مشغول خود اضطرارى وضع به ما زيرا كنيد، دفاع خويشتن از و باشيد خود حال به شما و ، گيريم نمى

 و ، برديم مى سر به ظالمان شكنجه و ظلم زير در ما كه است سابق وضع آن از بهتر ما، براى شما عدالت و زمامدارى: گفتند حمص مردم

 سپاهيان فرمانده ، تورات به سوگند:  گفت و برخاست يهود و.  رانيم مى بيرون شهر از شما فرمانده كمك به را هراكليوس سپاهيان ما

.  شويم مغلوب و بدهيم انجام را خود تالش نهايت ما كه اين مگر بشود، شهر وارد تواند نمى هراكليوس

 همين بودند، كرده مصالحه مسلمين با كه يهود چه و نصارى چه شهرها ساير اهالى چنين هم و بستند را شهر هاى دروازه ، حمص مردم

 مى بر خود سابق وضع همان به ما شود، پيروز مسلمانان بر آنان پيروان و روم اگر: گفتند آنان و بودند كرده حمص اهل كه كردند را كار

 نگاه ثابت ، داريم مسلمانان با كه وضعى با)  است باقى ما از نفر يك كه مادامى( نفرمان آخرين تا ما نشوند، پيروز آنان اگر و گرديم

.  داشت خواهيم

 مسلمين سپاهيان روى به را خود هاى دروازه ، نصارى و يهود ، ساخت پيروز را مسلمين و داد شكست را كفار خداوند كه هنگامى

) 498.))(پرداختند را ماليات و رفتند مسلمانان پيشواز به افشان دست و پايكوبان خوشحالى حال در و گشودند

 بوديد؟ شنيده را اى حادثه چنين شما آيا كند؟ نظر اظهار دارد حق ندارد، خبر واقعه اين از شناسى اسالم در كه انسانى آيا ، خوب بسيار

 آيا.  كنم مى نقل دارند، تكيه خيلى آن روى هم ها غربى و است تاريخ كتب معتبرترين از كه بالذرى البلدان فتوح كتاب را داستان اين من

 زندگى با دين و است آخرت براى فقط دين اين كه نكنيد قضاوت پس دانستيد، نمى اگر ؟ است كرده را كارى چنين اسالم كه دانستيد مى

. ندارد كارى دنيا

. دارد سخن ها آن با)  اسالم( اين كه فهمند مى شود، مى روشى چنين با شود، نمى شمشير با ها دل در نفوذ

: گويد مى گوستاولوبون لذا،

 آن به و شده واقع پيشه ستم حكام مظالم فشار تحت دراز ساليان كه نمودند پيدا سروكار اقوامى با امر، شروع در)  مسلمانان( ها آن((... 

 زيرا نمودند، مى تمكين رغبت كمال با را جديد حكام اين حكومت ، ستمديده رعاياى اين داشتند، مى روا را ستم و ظلم اقسام و انواع ها

 روشنى و واضح خيلى طور به باشد، چه بايد مغلوبه اقوام اين با رفتار طرز. دارند را آزادى و امنيت كمال ، سابق به نسبت ديدند مى كه

 بلكه دهند، اشاعه سرنيزه با را مذهب كه برنيامدند اين صدد در وقت هيچ ، سياست حسن نظر از مخصوصا اسالم خلفاى و بود شده معين

 و عادات و رسوم تمام كه كردند مى اظهارنظر صريحا  -هاست زبان ورد كه چنان  -كنند نفوذ اعمال ديانت انتشار در كه آن عوض به

 آن از جزيه عنوان به كمى خيلى خراج دادند، مى ها آن به كه آزادى اين مقابل در بعد و شمرد خواهند محترم كامال را مغلوبه اقوام مذهب

.  است بوده كم خيلى ، سابق حكام اجحافات به نسبت آن مقدار كه گرفتند مى ها
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 آسوده مركزى ماءمورين مظالم و تحميالت از آنى كه مردمى آن به نسبت و ثابت و محكم خود عهد به حد اين تا ، اسالم دولت عمال... 

 امثال:  كه نويسم مى باز من و نمودند اختيار را عرب زبان و اسالم دين ، رغبت و رضا به مردم كه كردند رفتار خوب قدرى به نبودند،

 چنين نتوانستند هرگز اند، رفته مصر به عرب از پيش كه فاتحينى و نمود، حاصل شمشير زور به توان نمى وقت هيچ را نتايج گونه اين

. كنند حاصل موفقيتى

 فتح را روم كه( بربرها مثل ديگرى اقوام كنيد مالحظه. شود نمى يافت نكته آن بعد، كشورستانان در كه است نكته يك عرب فتوحات در

 بيشتر بلكه كنند، تاءسيس تمدنى نتوانستند ليكن كردند، هم نمايانى فتوحات ، نموده قيام جهانگيرى مقصد به ، غيره و ترك يا) نمودند

 و ريخته جديدى تمدن شالوده مدتى قليل در كه اسالم فاتحين خالف بر ببرند، بهره بتوانند هرقدر مغلوب قوم اموال از كه بود اين همشان

) 499.))(كنند اختيار را آنان زبان و مذهب حتى جديد، تمدن اين اجزاى تمام كه كردند مهيا را مفتوحه ممالك اقوام اعظم قسمت

 عليه( على بن حسين سرگذشت ، داشته نگه امروز را اسالم كه منطقى آن واقعا كه گويند مى محققين آقايان گاهى ، گوييم مى ما كه اين

 معنا و نموده باز} را اسالم{ راه حسين كلمات فقط.  نيست مبالغه ، نداشت شمشير به هم احتياجى ، حساب اين روى و ، است) السالم

 يارى به حادثه اين در عقل مقدار همان.  عقل و منطق كه است حقيقت كارگشاى انسان براى مقدار همان جا اين در احساسات. كرد مى

.  احساسات كه آيد، مى شما

 ايام در كه دارم خاطر به. اند كرده حفظ حال تا}  گذشتگان{ كه طور همان. بماند محفوظ جريان اين كه كنيم كوشش شاءاهللا ان ، بنابراين

.  گفتيم مى))  حسين حسين(( ، اخالصى و صفا چه با و رفتيم مى ها كوه دامنه به عزا اقامه براى ، نوجوانى

 ، است داده قرار پشتوانه ترين بزرگ را على بن حسين ما، مكتب براى و فرموده عنايت ما بر را لطف اين خداوند كه اين از ، حال هر به

.  هستيم شكرگزار هميشه

! خدايا. بفرما عظما نعمت اين قدردان را ما و بفرست حسين اصحاب و حسين اوالد و حسين روان و جان بر نهايت بى درود! پروردگارا

 زندگى اصول همين ؟ چيست اسالم ، اى داده تعليم خدايا ، اى فرموده تعليم يعنى. فرما تعليم ما به را صحيح زندگى اصول! پروردگارا

 اين سوى به ما ، حسين دامن گرفتن با! خداوندا! پروردگارا. بفرما تشويق و تحريك ، صحيح زندگى يك به عمل براى را ما ، است

 از را تكامل عامل اين! پروردگارا.  شديم آشنا حدودى تا هم حسين خود با. شد صحبت كمى زندگى فلسفه از.  شديم كشيده مسائل

. مگير ما دست

 ماشين با كه عزادارى هاى دسته اين كنار و ديديم مى ما)  محرم ايام در( روز چند اين. بفرما قدم ثابت ، راه اين در را ما عزيز جوانان

 در دقيقه دو باشند، خود خانه در اگر شايد كه پير اشخاص بعضى. ريختند مى عرق ها جوان اين ، سوزان آفتاب در ، كرديم مى حركت

 مى عشق) السالم عليه( حسين امام به اخالصى چه با و گرم آفتاب زير وضعى چه با و ريختند مى عرق ولى بنشينند، نتوانند حياط

 مى قسم را تو! خدايا.  بده قرار ما توشه ره را اخالص اين ما، پيران و جوانان اخالص به دهم مى قسم را تو! پروردگارا! خدايا. ورزيدند

 كردند، كوشش زندگى مدرسه و دانشگاه فوق اين تنظيم در و كارها، اين تنظيم در شكلى هر به كه كسانى به ، جاللت و عظمت به دهيم

. بفرما عنايت جزيل اجر

))  آمين((
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 حسينى حقيقت

 يك اشياء، شناخت در ما.  است دشوار بس كارى ، است كرده اقتضا علل و ها انگيزه كه چنان آن ، تاريخ از حوادث استخراج و استنباط

 ، ساخته پيش اصول ، تعقل.  است محدود حواس كه حالى در شوند، كار به دست بايد ما حواس كه است اين آن و داريم مهم اشكال

. ندارد اشكالى ، است طبيعى كه جا آن تا دخالت اين ولى كنند، مى دخالت كار اين در ما هاى گيرى موضع و ، خاص هاى گيرى هدف

 مى راست گويند مى همه و كند نمى اعتراض كسى ، بينم مى تپه يك بگويم من اگر.  بينم مى تپه يك را دماوند قله دور، از االن من مثال

 هفتاد يا شصت از ، فرسخى ده از دماوند قله ولى گوييد، مى راست شما گويد مى ، ايستاده دماوند مقابل در كه هم كسى آن حتى. گوييد

 از تخلف اسباب قبيل اين. بود خواهد همين دماوند كوه درباره مشاهدام ، بگيرم قرار شما جاى در اگر هم من.  است تپه يك كيلومترى

 اصول و تاءثرات آن ، ناخواه خواه كه است انسانى علوم آن درباره نگرانى.  است ديگر چيزى از نگرانى.  نيست نگرانى باعث زياد ، واقع

 ؟ كنيم كار چه را اين كند، مى دخالت او شناخت در ، است شده روشن آدمى براى كه اى اوليه

 تشخيص در باالخره ، است خوب طبيعتا انسان كه باشد اين من عقيده چه ، است بد طبيعتا انسان كه باشد اين من عقيده چه! كنيد دقت

 در. كند نمى دخالتى كند، مى پيدا نياز آب به مدتى و است اين اش ميوه و شده كاشته طورى اين كه است نهال و درخت اين كه اين

 به انسان پاى كه موقعى ولى ندارد، تاءثير اصال نگوييم اگر يا ندارد، تاءثير زياد علمى مساءله فالن تشخيص در عنصر، فالن تشخيص

. آورد نمى در بشر دودمان از كه دودى چه ها بازيگرى جا آن بگيرد، قرار انسان مطالعه مورد خواهد مى انسان و آيد مى ميان

 ساختگى طور به و ساخته خودش از را چيزى ، حقيقت در. كند داورى خواهد مى عينك آن با و زده خود چشمان به را عينك ، محقق

 يك واقعى شناخت لذا،. زند مى حرف آن درباره كه است كرده تلقى هم خودش باشد، باور خوش اگر و ، كرده قلمداد واقعيت را آن

 كه اين مخصوصا شود، مى تر مشكل كار واقعا گذرد، مى آن بر اعصار و قرون كه هرچه و است مشكل واقعا ، تاريخ حوادث از حادثه

. باشند كار در ها مكتب

 چنين هم ببينيد، و برويد ، خوب خيلى.  است بوده چه النهرين بين در بابل برج كه ببينيد خواهيد مى شما مثال كه است اين دفعه يك

 چه جيحون از بربرها مثال كه بدانيم خواهيم مى ما كنيد، بيان را خود نظر و كنيد مشاهده برويد هم شما. اند نوشته چيزهايى  اش درباره

 سرگذشت من اگر فرضا يعنى دارد، مكتبى جنبه كه جا آن در اما.  است كافى ، ببينيم را تاريخ اگر.  است شده چه و اند گذشته موقعى

 ، باشم شيعه كه اين ولو شد، خواهد ناگوار هم من خود براى يا. بود خواهد ناگوار اى عده براى ، كنم استخراج تاريخ از درست را حسين

 اگر و حسينم من اگر. نگو دروغ:  كه است من خود به خطابش اولين بيايد، بيرون تاريخ از خواهد مى داستان اين حقيقت كه موقعى زيرا

 بايد، كه طور آن كه ديگر هاى مكتب آن به رسد چه. كنيد حركت صاف و باشيد نداشته زندگى در بازى ماكياولى بايد خواهيد، نمى مرا

 نظر قطع ، حسين سرگذشت مورد در كه كنيم غفلت نبايد ما واقعا لذا،. دارند ديگرى تصورات او درباره و اند نياورده جا به را حسين امام

 اگر كه اين جهت به.  است مشكل كمى ، دقيق برداشت  -كند رحمتشان غريق خدا  -داريم شما و ما كه نياكانى هاى برداشت آن از

 مى كه اين.  رفت باد بر ما زندگى كه ديد خواهيم ناگهان فرمود، ارائه ما به را خودش حقيقى چهره على بن حسين و كرديم تسويه درست

 پيرامون دانم نمى تعدادى.  دانم نمى ؟ نه يا بطرا و اشرا اخرج: بيايد پيش مسائل اين اگر هم من آيا. بطرا ال و اشرا خرجت ما: گويد
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 چه درباره االن ؟ ام كرده استخراج تاريخ از را كسى چه ؟ ام شده رو روبه االن كسى چه با من پس گويد مى و گيرد مى فرا را انسان

 ؟ كنم مى بحث كسى

 آن  -چهره اين كه ندارد ميل خيلى مسلما ، است ديگرى دين در و نيست معتقد)  وآله عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر به واقعا كه كسى لذا،

 در طور همين. كند توجيه را او ، خودش توجيه براى خواهد مى. كند تفسير و تاءويل خواهد مى. بيايد بيرون تاريخ از  -هست كه چنان

 گيبون كه است مطلب اين مثل.  است دشوار بسيار كه ، هستيم رو روبه)  شناخت( اصل اين با ما ، تاريخ هاى شخصيت و حوادث ساير

 باالخره). 500(بود  چشمانش به نوزدهم قرن عينك ولى ، نوشت خوبى تاريخ رم امپراتورى سقوط و اعتال و بروز درباره ، نويس تاريخ

 كه هايى خواسته و ها حرف آن از را خودش خواست مى او كه اين و بود، كرده تثبيت را هايى يادداشت يك او براى نوزدهم قرن ،

.  است چيزى چنين) السالم عليه( حسين داستان.  است دشوارى بسيار كار كند، تجريد ، داشته

 باعث هم كه كند بحث چگونه را اين ؟ است شده شروع حسين حادثه حقيقى ريشه جا اين از بگويد؛ كه كند شروع تاريخ كجاى از انسان

 چگونه و كند شروع كجا از. كند تحريك را ها انسان نگرى عدالت و انصاف و باشد قبول مورد هم و كند توجيه را خودش كه نشود

 كسى هر. (( هست تاريخ در كه افتاد اتفاق جرياناتى)  وآله عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر وفات از بعد ، اسالم صدر در ، باالخره كند؟ شروع

 كه چه آن به توجه با دارد، تمايل ، حوادث اين با برخورد در كس هر كه است طبيعى امرى اين)).  خويش راءى تيره ز گويد همى چيزى

 داستان ، كردم عرض كه طور همان. شد شروع معاويه زمان از ، مساءله مهم ريشه. كند استفاده حوادث و ماجراها آن از ، است معتقد

. كنيم مى شروع را قضيه اين يزيد پدر دوران از ، است مقتضى ما وقت كه چنان آن مثال. شود دقيق گيرى ريشه بايد) السالم عليه( حسين

 شاءاهللا ان اميدواريم كه دهند، مى نشان حسين به عميقى بسيار احساسات و عشق شديد، عالقه و اشتياق يك با واقعا ما جوانان اكنون

 طرف از و)  السالم عليها( فاطمه پيغمبر، دختر پسر مادر طرف از ضمنا  -على بن حسين اين. شود ساخته احساسات اين از آنان آينده

 در كه را عالى و باال العاده فوق تربيت و تعليم يك آن به بزرگوار، دو اين بر عالوه  -است) السالم عليه( طالب ابى بن على پسر پدر،

. كنيد اضافه بود، ديده حضرت آن دودمان

 يك از ، تاريخ در گفت بتوان شايد داد، انجام امامتش دوران در كه حركاتى آن با كه است) السالم عليه( مجتبى حسن امام بزرگشان برادر

 پذيرفتند، طرفين را ها معاهده. داد نشان را روزگاران هاى)) ماكياولى(( چهره}  حسن امام{. كرد خدمت ها ارزش به العاده فوق ، جهت

.  گذاشت خود پاى زير را ها آن همه معاويه همين اما

 و خودخواهى و ، است عمل از غير ادعا كه كند اثبات كه بود نفرموده امامت در اين جز كارى اگر) السالم عليه( على بن حسن

 فراوانى بسيار هاى مجاهدت ، كه اين اضافه به. بود كافى او براى همين ، است آدميان هاى جان رهبرى از غير گرى سلطه و خودكامگى

 درباره كه بردارد در ها درس خود ، حوادث تلخى مقابل در ظرفيت دادن نشان و تحمل يك گاهى. شد متحمل عجيبى تحمالت و فرمود

. شد ديده) السالم عليه( حسن امام

. بود برخوردار اى العاده فوق محبوبيت از ، است شيعيان سوم امام كه) السالم عليه( حسين امام ، كردم عرض نيز قبال كه طور همان

. بود طالب ابى بن على به انتساب نظر از هم و پيغمبر، به انتساب نظر از هم ، ايشان محبوبيت
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.  است شخصى چنين فرزند حسين امام.  است نسبت باالترين ديگر كه)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر به انتساب

 عدنان اهللا برسول على كما     شرفا له بابن على قد اب كم و

.))  است رفته باالتر)  وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول با عدنان بنى قدر كه چنان شدند، تر شريف خويش فرزند با كه پدرانى چه((

. بود وحى فرمود، مى تعيين را بشر سرنوشت كه جا آن در مخصوصا گفتارش تمام كه)  وآله عليه اهللا صلى( اكرم پيامبر

) 501( يوحى وحى اال هو ان الهوى عن ينطق ما و

.))  نيست شود، مى وحى او به كه اى وحى جز به سخن اين. گويند نمى سخن هوس سر از و((

.  كردم اشتباه من بگويد بعد و بفرمايد چيزى حسين امام و حسن امام درباره پيغمبر كه بود محال

.  نكن وحشت و بگو: فرمود خداوند غدير، درباره و على درباره كه گونه همان

) 502( الناس من يعصمك واهللا

.)) دارد مى نگاه مردم} گزند{ از را تو خدا و((

: فرمود بلكه نشد، ميدان وارد حضرت ، معمولى انسان دو عنوان به حسين امام و حسن امام معرفى درباره

 قعدا او قاما امامان

.)) برخيزند خواه بنشينند خواه هستند، پيشوا دو ، من فرزند دو اين((

 برخاست كه شد مقتضى روزگار هم اگر و ، است امام باز ، نشست و شد مقتضى روزگار اگر ها آن از يكى كه باشد، جمع بايد ها حواس

.  است امام باز ،

 الجنه اهل شباب سيدى

.))  بهشت اهل جوانان بزرگ و آقا((

 را زيادى خيلى روايات ها شيعه و سنى برادران ،))بدار دوست را او ، دارم دوست را حسين اين من خدايا: ((گويد مى كه جمله آن در يا

. داشتند خصوصيتى يك كدام هر البته. اند كرده نقل بزرگوار دو اين درباره

 فوق و عادى غير خيلى محبوبيتش كه گفت بتوان شايد.  داشت محبوبيت خيلى مردم نزد كه بود اين) السالم عليه( حسين امام خصوصيت

 همان فقط ايشان از اگر. بود اخالقيات مقدارى و)  وآله عليه اهللا صلى( پيامبر به نسبت همان  -انتساب مقدار يك ، آن علل. بود العاده

 ، بينى جهان يك با) السالم عليه( على بن حسين ، عرفه دعاى در.  است قرار چه از اوضاع كه بود معلوم ماند، مى بشر براى عرفه دعاى

 انگيزه و علت كند، اقدام كارى به او اگر كه است معلوم ، بنابراين.  است فرموده مطرح را نظير بى الهى عرفان يك و اخالقى هاى عظمت
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 و خيال بدون ما همه ، اينك)).  بفهمان من به را اجبار و اختيار مرزهاى! خدايا: ((كند مى عرض جا آن در كه است كسى او.  چيست

 سوى به اختيار مرز از موقع چه و اختيار سوى به جبر مرز از موقع چه و ، شويم مى برخوردار اختيار از مقدار چه كه اين در فكر بدون

 فكر گونه اين بار ده عمرش در كه باشد ما از كسى كنم نمى گمان من.  كنيم مى رفتار ، باشيم نداشته وليت مسؤ كه ، كنيم مى عبور جبر

 فاصله قدر چه ساحل با ؟ است  اقيانوس اين كجاى در من وجود كشتى اين: بگويد كه دارد؟ قرار)  وضعى( حالى چه در اكنون كه كند

 ؟ كنم مقاومت توانم مى قدر چه ، است شده شروع كه توفان اين مقابل در من وزد؟ مى طرف كدام از ، كشتى اين محرك بادهاى ؟ دارم

 مى انجام را كار اين كه من آيا خدايا، كه كرديم فكر باره اين در و نشستيم ما بار چند انصافا ؟ بزنم طرفى به بايد چندبار را ام كشتى يا

 ؟ دهم مى فريب را خودم يا مجبورم ، دهم

 خويش شكل پاالن چو هم اختيار ز     ريش پشت هم و الغر ، ام اشترى

) 503( گران سو آن شود گه كجاوه آن     كشان سو اين شود گه كجاوه اين

 عظمت.  دارم اختيار و انسانم من گويد مى هم خودش. برد مى ديگر طرفى به را او غوره يك و ، طرف اين به را انسان كشمش يك

:  است آورده ميدان به دعا عنوان به عرفه دعاى در را آن) السالم عليه( حسين امام كه است قدرى به مساءله

) 504( اضطرارى مراكز عن اوقفنى و

.)) فرما آگاه اضطرارم نقاط به مرا! خداوندا((

 در ،)السالم عليه( حسين امام واالى بسيار عرفانى و روحانى حاالت اين)) ؟ دارم اختيار كجا در و مجبورم كجا در خدايا،: ((فرمايد مى

 ايشان خود كه هايى جنگ در چه و ، اميرالمؤمنين كلمات از چه و پيامبر كلمات از چه بود، شده اثبات مردم براى ، حج موسم و مراسم

. بودند فرموده شركت) السالم عليه( اميرالمؤمنين ركاب در

 حسين براى موضوع دو: گويد مى خلدون ابن كه باشم كرده  عرض هم شايد. داد مى نشان را حسين شخصيت بزرگى مسلما حاالت اين

: شد مطرح الرحمه عليه

. كند ايستادگى يزيد مقابل در بتواند كه بود اين آن و كرد مى گمان كه نبود چنان آن واقعيت -1

.  كنم مى عرض را آن جواب كه است خلدون ابن اشتباه اين البته

 ترين محبوب ، اسالمى جوامع مديريت براى او كه است اين آن و كرد مى گمان كه بود آن از بيش حتى و بود حق بر حسين -2

. بود فرد ترين شايسته و شخصيت

 كه است اين در ، مانده او از كه تاريخى تحقيقات به توجه با خلدون ابن اشتباه. بودند كرده فكر درست مورد اين در اسالمى جوامع همه

 و معمولى سياست عينك با. را معمولى معناى به سياست البته بود، چشيده را وار ماكياولى هاى سياست طعم مقدارى هم وى خود ذائقه

 يقين البته. كرد حركت نينوا سوى به موت و حيات مرز در على بن حسين كه نبود متوجه او. ديد مى معمولى هاى گرى سلطه عينك با
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 كه اين نه فرمود، حركت الحسنيين احدى انگيزگى به على بن حسين كه شود مطلع است نخواسته يا نبود، مطلع يا دانست نمى كه ندارم

 است نتوانسته خلدون ابن را مساءله اين.  خودكامه و خودخواه و گر سلطه هاى انسان ساير پيروزى مثل ، شوم پيروز و بروم خواهم مى

} خلدون ابن{. شود مى محسوب بزرگى اشتباهات ، هم اشخاصى چنين اشتباهات ولى ، است متفكر و متوجه مردى كه اين با. كند درك

. شود قايل تفاوت خواهند، مى را ماديات و ماده و دنيوى امور و دنيا فقط كه ها انسان ديگر حركت و حسين حركت بين بود نتوانسته

 چرا؟)). بود خود عصر انسان ترين بزرگ)  حسين( او: (( است اين او جمله. بود كرده توجه درست خود، بعدى جمله در كه صورتى در

 در على بن حسين كه گوييد مى شما كه بود چه. بود ها آدم ساير مثل درست اعضاء، نظر از ؟ داشت پا و دست چهار و چشم سه او آيا

 بود، درخشندگى باالترين او، درخشندگى چنين هم و ترين محبوب ها، سفسطه و ها مغالطه از پر محيط آن در و ، تناقض از پر محيط آن

 مردم مغز در قبلى مسائل شد، مى روشن مساءله اين وقتى چون. بود زياد خيلى خدا نور اين كردن مخفى براى انگيزه كه صورتى در

 بود، مرد ترين محبوب ، حسين كه كند مى اعتراف بعدى جمله در خلدون ابن خود بود؟ چه شد؟ طور چه ؟ كيست او:  كه شد مى تحليل

:  است چنين او عبارت عين

 عدله و امامته فى الحسين من} باالمامه{ اليه بالو احق من و

.))  عدالتش و امامت به حسين از تر شايسته كيست و((

 جمعه روز در معاويه كه كرد نقل سويد سعيدبن از مره عمربن از اعمش: گويد مى الحديد ابى ابن. شد مدينه وارد و آمد معاويه ، باالخره

:  گفت نماز خطبه در و خواند نماز ما با نخيله در

 جاى به را اعمال اين شما. بدهيد زكات و برويد حج به و بگيريد روزه و بگزاريد نماز كه نجنگيدم آن براى شما با من خدا، به سوگند((

 عطا من به را فرمانروايى و سلطه اين خداوند و باشد مى شما بر حكمفرمايى و سلطه براى شما، با من جنگ كه نيست اين جز. آوريد مى

.))  است كرده

 فرمانده خودش كه جهانى دوم جنگ جنگجويان و سياستمداران از يكى عبارت با دارد فرقى چه عبارات اين!  تهمت هم خدا به آيا

: گويد مى فرمانده اين جنگيد؟ مى)  اتيوپى( حبشه در و بود هوايى نيروى

 بيرون بود، بدتر جا آن از كه جايى به گرفته آتش هاى مكان از مردم ، كرديم مى بمباران را حصيرى ، بوريايى هاى كوخ اين ما وقتى((

! خدايا: گويد مى و جنگد مى خدا عظمت و مشيت و حكمت با))) 505!(بود زيبايى منظره چه! خدايا. رفتند مى

 ببينيد.  است خدانشناس از پر زمين كره ، حال اين با اما ، است دار ريشه ها انسان درون در خداشناسى مساءله قدر چه كه دانيد مى شما

 ؟ است برده كار به موردى چه در را خدا

 خدا كه گفت هم معاويه كرد؟ چه خدا ديديد: گفتند و شدند جبرى فيلسوف دو هر زياد ابن و يزيد بعدها ، گفت را جمالت اين كه معاويه

 دفعه يك.  خواهم مى را اين من گويد مى و كند مى سالخى كند، مى چنگيزى آدم دفعه يك.  است بدتر بافى فلسفه اين. كرد را كار اين

 خود ، است بد موقعيتمان وقتى كه بگيريم ياد حسين عزاى جلسه اين در را درس اين بياييد. كند مى توجيه را خودش ، كه است اين هم
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 كسى است ممكن شما از بعد زيرا دارد، صدمه خيلى كردن توجيه اين.  است بد خودكار از بدتر ، توجيه اين قسم خدا به.  نكنيم توجيه را

. باشد جمع كمى حواسمان بياييد.  نيست انسان خود متوجه فقط ، انسان كار عواقب ، باالخره. كند توجيه هم او و بگيرد قرار تاءثير تحت

 مطرح چگونه شما براى خدا داشتيد؟ سروكار حكمت با كى خوانديد؟ الهيات موقع چه شما: پرسيد بايد گر توجيه اشخاص قبيل اين از

 ؟ جنگيديم سلطه براى فقط بگوييد خودتان و بگذاريد زيرپا را انسانى هاى ارزش تمام بدهد دستور كه است

 ميان در) السالم عليه( حسين امام كه را مدينه بزرگان آمد، بود انصار و مهاجرين مجتمع كه ، مدينه به يزيد تحميل براى معاويه كه موقعى

 الهى حاكم يك نه ، است اجتماعى گران حيله كار كه كرد ايراد مشوش معانى و اضطراب با سخنرانى يك. كرد جمع جا يك در بود، آنان

 را منظورش توانست نمى ولى بگويد، چه كه دانست مى البته. بگويد چه دانست نمى كه بود معلوم. بود فرموده منظور اسالم پيامبر كه

 و كرد تمجيد و تعريف يزيد از خيلى خود، سخنان در. فهميدند مى باالخره زيرا نفهمند، كلى به مردم كه بياورد كلمات قالب در طورى

 كرده تجويز را امر اين و كار اين خدا گويد مى هم بعد)). ايد كرده تجويز شما را او امر و دانيد مى خوبى به را يزيد سابقه شما: (( گفت

 وسيله به ها رخنه كردن پر يزيد، نمودن زمامدار از من مقصود كه داند مى خداوند بگيريد؟ را او جلوى خواهيد مى شما آيا: (( است

))!! بيدار چشم با اوست

 اشاره او به) السالم عليه( حسين امام. بگويد را معاويه پاسخ خواهد مى عباس ابن ، معاويه سوى از بندى چشم و مغالطه مقدارى از پس

: فرمايد مى چنين پيامبر، پاك روان به درود و خداوندى ثناى و حمد از پس. خيزيد مى بر حسين امام خود و باش ساكت كه كند مى

 و افراط سخنانت در.  است كرده ساقط را ناچيز هاى چراغ ، آفتاب روشنايى و كرده آشكار را زغال سياهى ، روشن بامداد ، معاويه((

 سخنانت از را خود نصيب شيطان.  كردى تفريط و افراط سخنانت در تو.  شدى منحرف حق از و منحرفى تو.  نمودى حق از تفريط

 درباره توضيح يا ، كنى توصيف را اى پوشيده چيز خواهى مى تو گويى ؟ بفريبى يزيد فرزندت درباره را مردم خواهى مى آيا.  برداشت

 بس. داند نمى چيزى آن درباره كسى و هستى دانا آن درباره تو تنها كه گويى مى را مطلبى يا ، بدهى است غايب ها ديده از كه چيزى

.  است ساخته فاش كند، اثبات را اش عقيده و راءى كه را خويشتن حقيقت خود يزيد،.  است

 معرفى هست كه طور همان را او. دهد مى نشان را آن او شخصيت و است پذيرفته و گرفته خود بر او كه بگو را سخنانى يزيد درباره تو

 نوازنده و خواننده كنيزهاى با را خود عمر او. آوردند مى هجوم يكديگر به كه است هايى سگ در سياحت و سير شامل او زندگى.  كن

 و وزر آن با را خدا تو و اى گرفته گردن به كه سنگينى بال و تو براى است بس.  كن رها را كار اين.  است كرده سپرى لعب و لهو در

 ظلم با باطل ساختن هماهنگ يا ، زدن تو كار همواره خدا، به سوگند.  نكن را كار اين كند، مى كفايت تو براى. كرد خواهى مالقات وبال

.  است بس ، اى كرده پر را خود هاى مشك ديگر.  است بوده ستم با ، مردم كردن خفه و

) 506.))( است نمانده زدن هم به چشم جز چيزى مرگ و تو ميان

. آمد پايين معاويه: فرمود حضرت كه را جمالت اين

 فريبكارى اين البته كه  -را ديگران بعد و دهد مى فريب ها آن با را خودش انسان ابتدا كه جمالتى همان با} معاويه{ گويند مى ها بعضى

 ، جامعه مردم تهديد و تطميع با ، كرديم بازگو را ها آن از اى شمه كه شخصيتش عناصر مقتضاى به  -آورد مى دوام محدودى زمان تا
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 است درست. او دنبال به نيز اعمالش و گشت الهى عدل پيشگاه راهى و آمد سر به عمرش روزگار و نشاند خود جاى به را يزيد پسرش

 از پس و معاويه مردن از پيش ، پوچ مغز پرستان هوى و جو سفره هاى گربه و ها مگس مخصوصا ، زمان آن در شام لوح ساده اهالى كه

 و آوردند فرود تعظيم سر خويشتن پرداخته و ساخته آن مقابل در هويت بى بردگان چون و ساختند او براى دروغين شخصيتى كه آن

. شد كار به دست تاريخ وجدان واقعى ساز پيكر كه نپاييد ديرى اما واداشتند، دروغين سايه آن مقابل در بردگى پذيرش به هم را ديگران

 يا دارد، هم لطفى ، عدالت از غير خداوند آيا كه كنند مى بحث حوزه در ما، عزيز هاى طلبه و خوانيم مى كالم علم در را لطف قاعده ما

 مى و دارند قبول هم را لطف قاعده  -باشد معتزله همه كنم مى گمان كه  -معتزله از تعدادى و شيعه ؟ است عدالت واجد فقط كه آن

 قضاوت مولوى درباره بخواهيم ما اگر. فرمايد مى جارى بندگانش براى هم را اصلح و لطف قاعده ، عدل اضافه به متعال خداوند گويند

 ولى كند، بيان را لطف قاعده نبايد ، بنابراين. چربد مى او اشعرى جنبه گاهى ، است شيعه يا معتزلى يا اشعرى ايشان كه اين نظر از ، كنيم

:   است كرده بيان چنين را خداوند لطف قاعده همين موارد، از بعضى در

 توست ايجاد از جمله ما هستى     توست داد از ما بود و ما باد

 را نيست بودى كرده خود عاشق     را نيست نمودى هستى لذت

 وامگير را خود جام ى باده و نقل     وامگير را خود انعام لذت

 كندد نيرو كى نقاش با نقش     كند وجو جست كيت بگيرى ور

 نگر خود سخاى و اكرام واندر     نظر ما در مكن ما، اندر منگر

) 507(شنود مى ما ناگفته تو لطف     نبود تقاضامان و نبوديم ما

 نمى اما كرد، بحث ها آن درباره بايد كه دارند هم خوبى مطالب البته. دارند بياناتى ، تاريخ تحليل و شناسى جامعه عنوان به اى عده شايد

 او دروغين مجسمه.  است)  معاويه( اين هم يكى.  است بوده حاكم بشر بر تاريخ طول در ناملموس طور به چگونه الهى لطف كه فهمند

 آن از تاريخ حساس وجدان تعبير ها بعضى كه الهى لطف آن كم كم تا پيراستند، و آراستند و ساختند و گفتند  اش درباره و شد، ساخته

 براى ، پرستان معاويه و معاويه ، شاميان و شام كه گونه همان.  است چگونه جريان كه داد نشان و آمد در حركت به اند، كرده

 گفتند شد؟ شهيد كجا در طالب ابى بن على: گفتند شام در شد، شهيد وقتى حتى. ساختند دروغين مجسمه يك) السالم عليه( اميرالمؤمنين

. شود مى ساقط چگونه شود مى ساقط وقتى بشر اين خدايا، خواند؟ مى نماز طالب ابى بن على مگر گفتند.  عبادت محراب در

. زد كنار را پرده و آمد دست به شمشير ، الهى لطف و گذشت روزگار تا ساختند را چيزى چنين. بود نماز مغز و روح مرد، اين كه اين با

. بود الهى لطف همين دست در آموزد، مى عشق كه شمشير ترين باعظمت اما ندارد، شمشير لطف كه كند مى خيال انسان كه اين با

 اگر. ايد كرده غلو گفت خواهند ، بگوييم را حقش اگر زيرا ، است مشكل خيلى كردن صحبت طالب ابى بن على درباره((: گفتند خودشان

 و رفت بين از ساختگى مجسمه ؟ كنيم صحبت چگونه طالب ابى بن على درباره پس)).  ايم كرده ظلم مرد اين به ، نگوييم را حقش هم
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 شبلى چون هم انسانى ندارد، قبول را مذهب كه انسانى حتى ، ام كرده عرض بارها من كه رسيد جا بدان تا. كرد بروز خودش كم كم

:  گفت صراحتا ندارد، قبول را على خداى حتى كه شميل

 اين مطابق صورتى امروز، در نه و گذشته در نه ، غرب نه و شرق نه كه است اى نسخه يگانه ، بزرگان بزرگ طالب ابى بن على پيشوا((

) 508.))( است نديده نسخه

 جاى به را شما تحقق و باشيد حق گاهى كه اين از. آورد بيرون را طالب ابى بن على حقيقى مجسمه ، الهى لطف آن و رفت كنار پرده

:  خوانيم مى چنين والعصر سوره در.  نيست كردنى قهر ، حق. نكنيد قهر حق از نياورند،

) 509(بالصبر تواصوا و بالحق تواصوا و

.)) اند كرده توصيه شكيبايى به و سفارش حق به را همديگر و((

 به و حق به تكيه و است حق چون اما. بياورند جاى به را او موقع همان باشد، حق كه موقع هر در و وقت هر ، انسان كه نيست چنان

. باشيد رفته دنيا از شما ، پيش ها نسل اگرچه داد، خواهد انجام را خودش كار تاريخ در قطعا دارد، خدا

 على بن حسين ياد با و بگيريم قرار) السالم عليه( حسين امام بارگاه در كه فرمودى عنايت ما به ديگر سال يك! پروردگارا! خداوندا

 را جلسات اين امثال. بيفزا ها درس اين صفاى و صدق بر! پروردگارا.  كنيم آبيارى و بدهيم طراوت را روحمان گلستان ،) السالم عليه(

.  بده قرار حسين امام واقعى پيروان از را ما كه دهيم مى قسم حسينت حق به! خداوندا! پروردگارا.  بده قرار آموزنده كالس ما، براى

))  آمين((

 

 حسينى كرامت

 كار افتاد، جريان به) السالم عليه( حسين امام فناناپذير شخصيت مبناى بر كه كربال، حادثه شناخت و ارزيابى كه است اين حقيقت

 عرضه بشريت براى اسالم چگونه كه اسالم ظهور سرگذشت نظر از بود، گوناگونى و مختلف ابعاد داراى دوران آن چون.  است دشوارى

 شد؟ منجر كربال داستان به تا كردند تفسيرش دگرگون يا و شد دگرگون ها ارزش و مفاهيم كه شد چه و آورد، چه بشر براى و شد

 حسين جريان عنوان به و كربال جريان نام به كه كسانى  -همه نه  -اغلب كه دانيد مى شما البته.  است دشوارى كار ها اين همه شناخت

 فشار خودشان به خيلى خواهند نمى ، معنويات و اخالق و ها ارزش درباره مخصوصا زنند، مى تاءليف به دست ،)السالم عليه( على بن

 تفسير را جريان كه نويسنده تو اينك كه شوند مى مواجه ال سؤ اين با كار، ضمن در آنان. شوند رو روبه هم خودشان با بايد زيرا بياورند،

 خواهى مى را حادثه فقط آيا ؟ نويسى مى چه براى ؟ دارى توافق حسين كردار و گفتار با تو حقيقتا آيا ؟ هستى حالى چه در ، كنى مى

 داستان درباره واقعا يعنى. باشد شمار بى ، است شده انجام باره اين در كه كارهايى شايد.  است شده يادداشت حادثه ؟ كنى يادداشت

. باشد)  شمارش قابل غير( يحصى ال شايد ، است شده انجام كه كارهايى نظر، هر از چه و كتاب نظر از چه ،)السالم عليه( على بن حسين
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 اين داند مى خدا حاال كه.  است نوشته را) السالم عليه( حسين قضيه ، داشته سروكار اسالم صدر با كه ببينيد را اسالم تاريخ هر ضمنا

 اين در بايد، كه گونه آن چرا اما ، است مشكل ما براى آن شمارش.  است قدر چه آن سوم دست يا دوم دست يا اول دست تواريخ

) 510:( ام كرده اشاره قبال را آن شرايط و علل كنند؟ نمى تحليل و تجزيه و تحقيق مساءله

 يك. خواهد مى هايى مقايسه حتى.  نيست پذير امكان ، ديدن جا آن و جا اين كلمه چهار ، سه با. دارد اطالعات به نياز كه است اين -1

. كنند زيرورو و تطبيق ، مقايسه را آن بتوانند تا خواهد، مى تاريخ حوادث درباره فكرى روشن و بينى روشن و روشنگرى

 حالى چه در تو: بپرسد خود از تا بدهد قرار خود روياروى را انسان كه شود، نمى ديده حسين داستان مانند داستانى تاريخ طول در -2

 ، سال 58 يا 57. بود نشده پير حضرت و برد مى سر به ميانسالى دوران در) السالم عليه( على بن حسين ، حادثه وقوع زمان در ؟ هستى

.  است شده معين حضرت آن براى كه است سنى حداكثر

 او وقتى بلى كه بدهد، هم اميد خود به توانست مى حتى بياورد، دست به انعطاف كمى با توانست مى كه امكاناتى آن با و بود ميانسال پس

 موارد، اين ؟ كنيم ارزيابى را ها اين چگونه واقعا و كنيم بحث چگونه را ها اين.  كنم كار چه دانم مى و توانم مى خودم من ، رفت دنيا از

. خواهد مى دل سوز و تقوا ، اخالص و كار

 كتاب اين تفسير و شرح درباره مثال و كرده كار باره اين در خيلى فالنى گفتند. شد صحبت كتاب يك درباره ، علمى جلسه يك در زمانى

 اين از بود؟ قدر چه او گداز و سوز:  گفت بود، جا آن كه آقايان از يكى.  است كرده غوغا ادبى جنبه از فالنى.  است زياد  اطالعاتش ،

 ، خوب بسيار.  است كرده بحث اى حرفه طور به گفتند مى ها اين كه است اين بحث ؟ داشت ايمان قدر چه قضيه اين به كه كنيد صحبت

 شايسته كه طور آن افتاد؟ اتفاق اى حادثه چنين چرا كه كنيم گيرى نتيجه توانيم نمى ما ، كنيم بازگو اى حرفه طور به را حسين تاريخ اگر

 عظمت جهت به. دارد مذهبى جنبه و دينى جنبه چون مخصوصا ، است نشده تحقيق) السالم عليه( حسين حادثه درباره ، است بايسته و

. باشد شده نوشته باره اين در دكترا رساله ها ده حداقل حال تا بايد ، قضيه

 انسانى ابعاد تمام. دارد وجود... و تاريخ ، شناسى جامعه ، شناسى انسان ، فلسفه ، اخالق ، شناسى روان مسائل ، حسين حادثه در چون

 خودش چهره داستان اين خواهند نمى چرا كنند؟ مى نشينى عقب} مورد اين در{ چرا. داد قرار تحليل مورد ، حادثه اين در توان مى را

 نقل به فقط كه است مهم خيلى هاى انگيزه از يكى اين گيرد؟ مى را ما خود گريبان اول كه است اين از غير آيا بدهد؟ نشان درست را

 اگر كه صورتى در. آورند مى هم به را قضيه ته و سر سپس كنند، مى اضافه آن به نيز شعرى احساسات مقدارى و پردازند مى حادثه

 امه ابراهيم كان و: بود دنيا يعنى بود، امت يك تنهايى به ابراهيم كه كند پيگيرى الهى اديان تاريخ از را مساءله اين و كند تحليل كسى

 دقت. شد مى جمع تو دور اكثريت و كردى مى صبر ، بودى اقليت در كه تو ، حسين اى كه شود نمى دچار مساءله اين به ديگر) 511(

 دنيا ، بلى كند؟ مى اشتباه دنيا آيا)). بود امت يك تنهايى به ابراهيم(( ، ابراهيم تنهايى از: شود استفاده بايد كجاها از مساءله اين براى كنيد،

 نمى كه نداشت توجه قضيه اين در حسين كه گفت نمى خلدون ابن مثل شخصى كرد، مى دقت نكته اين به كسى اگر. كند مى اشتباه هم

 را نفر هزار چهل  -سى مقابل در نفر دو و هفتاد معناى و دانست مى كامال}  حسين{ نخير،. كند ايستادگى يزيد شوكت برابر در توانست

.  است عراق جا اين كه زد مى حدس
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  الزاكيه البتول يابن المرتضى الولى يابن المصطفى النبى يابن

 باكيه الجلك عينى لكنما     مثوبه الجل ال عينى تبكيك

 الجاريه بالدموع منى تبطل     وال بدم كربال منكم تبطل

 االتيه الرزايا حذنت و سلفت     التى رزايانا رزيتكم اءنست

 القانيه بالدماع غسل و عطشا     قضا حتى فراتهم قطعن ماذا

 كماهى العراق اذا النفاق تركوا     ظنهم و العراق الى الحسين ورد

.  بكنيم ارزيابى صددرصد خواهيم نمى جامعه يك درباره اكنون و بگوييم خواهيم مى را زمان آن البته

 ها آن به بايد ، تاريخ نظير بى بزرگ حادثه اين واقعى چهره دادن نشان براى كه هستند چيزهايى درست ها اين. بود گونه اين موقع آن

 برود آن دنبال به هم شيعه و مسلمان من تا ، است نظير بى حادثه اين كه كنند مطرح را مساءله اين ديگرى اشخاص بايد آيا. شود توجه

 بود؟ نظيرى بى حادثه عجب كه

 شود مى آيا. شود مى خدمت بشريت اين به قدر چه داند مى خدا كه شود داير شناسى حسين و حسين بحث براى اى رشته دارد جا اصال

 جنبه ، انسانى هاى ارزش ضد تمام فهرست و انسانى هاى ارزش تمام فهرست ، است معينى هاى ساعت به محدود كه روز يك در كه

. خواهد مى سوز و عالقه و عشق كمى كار، اين! ؟ نه يا دارد امكان آيا ببينيد و كنيد تفسير را آن. دارد امكان ، بلى كند؟ پيدا عملى

 عدالت و آزادى از طرفدارى براى معمولى انسان يك عنوان به شخصيت يك و نداشت دينى جنبه ، حادثه اين اگر كه است اين واقعيت

 را خودش هم هنوز و دارد)  آلرژى( حساسيت باره اين در بشر بيچاره نوشتند؟ نمى اش درباره كتاب هزار ها ده آيا آورد، مى پديد

 ، شرق اى  -شود برداشته قدمى بشر براى اگر كه نيستند متوجه را اين و دارد مذهب نشان.  است مذهبى حادثه ، حادثه. دهد مى فريب

.  بگويم را مطلبى بدهيد اجازه. دارند حرف بشريت براى كه هستند ها اين فقط چون. شد خواهد برداشته مذهب راه از فقط  -غرب اى

: گويد مى صريحا ، پوچى تفكرات در) كامو آلبر( زمين مغرب مشهور بسيار متفكران از يكى

 مذهبى جواب كند؟ مى ارزش با را زندگى كه چيست آن ديگر، عبارت به.  است خودكشى هم آن كه دارد وجود جدى مساءله يك تنها((

) 512.))(شود مى توجه آن به كمتر امروز ولى ، است باقى خود قوت به هنوز ال سؤ اين

 با كودكى كه است اين مثل ، منطق اين واقعى معناى! شنود نمى بشر اما. بگويد را زندگى هدف تواند مى كه است مذهب فقط گويد مى

 اگر شما آيا. دهد فرانمى گوش بچه اما كند، نابود را او و باشد كشنده ، ميكروب اين است ممكن و كند مى بازى ميكروب به آلوده خاك

 با بازى از را او و بنوازيد او گونه به هم نازنينى سيلى يك حتى اگر شما نيستيد؟ بچه اين قاتل نداريد، باز خاك با بازى از را كودك اين

 مى صريحا) كامو آلبر( او دارد؟)) اما(( جاى خطر، از نهى اين آيا ، دهم نجات را تو جان خواهم مى من بگوييد و داريد حذر بر خاك

 نشان را شاهكار باالترين مذهب كه حال ، بشرى جوامع نويسندگان اى ، خوب بسيار. كرد خواهد را كار اين كه است مذهب فقط گويد،
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 هم)  حسين( من نام اگر حتى كه. (( مناالذله هيهات: بگويد كه دارد نيرويى چه مذهب.  است بوده چه كه كنيد بحث آن درباره ، است داده

 راه در) السالم عليه( حسين امام دينى اقدام اين آيا ؟ چيست آن امثال و مقام)). كرد خواهم ايستادگى باز نماند، باقى تاريخ در من از بعد

 ؟ است پوچ ، انسانى هاى ارزش

 آيا شود؟ نمى تصفيه درس اين با بشر آيا. كرد را كار اين حسين بگويند من از بعد كه نيست هم اين براى حتى ،) حسين( من كار اصال

 اگر كه اين يا ، بوده ساعت 24 در آن تراكم بگوييم شود مى حتى كه درسى اين با كند؟ نمى پيشرفت واقعا تاريخ در ، درس اين با بشر

 تواند مى بشريت كل براى كه حوادثى همه. بود جدى حوادث همه و كرد پيدا خودش براى جدى خيلى چهره تاسوعا، شب از بگوييم

 يك و شصت سال رجب ماه در بعد و شد مشرف مكه به مدينه از حضرت كه موقعى از كه اين يا. داد رخ ساعت چند در باشد، آموزنده

 حادثه اين ماه هفت همين در باز ، محرم ، الحجه ذى ، القعده ذى ، شوال ، رمضان ، شعبان ، رجب ؛ يعنى. شد عراق راهى قمرى هجرى

. شد كامل بزرگ

 از شايد كه  -وارسته شخص فالن مثال درباره كوچك داستان يك از گاهى كه ، است)  رومى مالى( مولوى جناب} امثال به ما خطاب{

 ، آموزندگى براى فقط هم شايد كه كشيده تابلوهايى چه و ، كرده ها چه آن با و برداشته را اى حادثه  -نباشد يقينى هم خيلى تاريخ نظر

.  است نيامده ميدان به درست) السالم عليه( حسين امام حركت درباره اما ، است كرده بحث آن پيرامون و كرده بيان را داستان آن

 مرگ طرف به زندگى از و كرد نگاه على بن حسين به فقط زهير و كرد نگاه قين زهيربن به فقط) السالم عليه( على بن حسين كه داستانى

 ها اين درباره توان نمى آيا: كنند توجه كنند، مى كار ها انسان روانى بهداشت براى كه شناسانى روان. دارد حقيقت افتاد، راه)  شهادت(

 رد سخنى چه ميان اين در و داشتند هم با ها چشم اين صحبتى چه يا ؟ است گفته چه و كرده كار چه نگاهش اين با حسين كه كرد بحث

 گويد مى هم خودش.  است بوده ديگرى مكتب در ، حسين امام با خود مالقات از قبل كه است كسى قضيه طرف يك ؟ است شده بدل و

 اين دانستم مى چون ، نشوم رو روبه حسين با مسير اين در كه زدم مى طرف آن و طرف اين را چادرم مدام و آمدم بيرون مكه از من كه

 نظر از موارد اين. افتاد اتفاق جريان اين و شد نزديك هم به چادرشان دو، اين جايى در باالخره. شد خواهد شهيد رود، مى كه گونه

 با باال مرتبه يك در كه را انسان آن روح توان مى ، چشم يك دقيق تماشاى با گاهى كه دارد ها بحث و ها ارمغان بشر براى ، روحى

 اخالقيات تمام سفرها اين در. دارد الزم پشتكار و اخالص و كار موارد، اين تفسير و تحقيق. كرد مشاهده ، است يكى ها انسان همه روح

 عليه( على بن حسين چگونه كه شود مطرح بايد. شود بحث واقعا بايد كه است مسائلى از و شود مى پياده دانه دانه انسانى اصول و

 چگونگى و دانست مى اول از او. كند مى طى را روندى چه طبيعى نظر از قضيه كه كرد  احساس  -حر قضيه از بعد مخصوصا) السالم

 همه ها آن و هستيد نفر دو و هفتاد فقط شما آقا كه نيامد، وجود به  ياءس ذره يك او براى چگونه كه ، كنم مى عرض هم را آن دانستن

 بحث روحيه اين از نبايد ما آيا نشد، پيدا ايشان در ياءس اى ذره ، جريان اين در. بدهند حركت توانند مى شما عليه را اسالمى كشورهاى

 ؟ كنيم

 شب تا ايشان.  است قرار چه از جريان كه فرمود مى احساس) السالم عليه( حسين امام شدند، مى تر نزديك كربال به كه هرچه مخصوصا

 اين حتى} .كرد مى ريزى برنامه و تدارك را{ نفرى هزار صد اردوى همانند اردو يك كند، درست را خود اردوى خواست مى كه عاشورا

 رسيدگى قضيه اين به ، نظامى تدبير روى درست و دقيق حضرت كه بود ديده را حسين ، ياران از نفر يك: (( كه اند نوشته هم را مطلب
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 جلو برهنه شمشير با نفر هزار سى بود، شده احساس كه اين با ؟ چه يعنى عمل اين)). بدهد قرار چگونه را سنگر و ها خيمه كه كرد مى

 آيا.  است فرموده تنظيم دقيقا را خود كار عاشورا، شب همان) السالم عليه( حسين امام. بودند كامل محاصره در عاشورا شب. اند آمده

 نباشيد؟ نااميد خداوندى عنايات از هرگز كه گويد نمى بشر به آيا دهد؟ نمى شما به اميد درس ، منظم و دقيق حركات اين

) 513( اهللا يشاء ان اال غدا ذلك فاعل انى لشى تقولن ال و

.)) بخواهد خدا اگر} بگويى{ كه اين مگر داد، خواهم انجام فردا را آن من كه مگوى چيزى مورد در و((

 براى اگر گويد، مى كه هرچه ، قبلى دقيقه وظيفه اين.  والسالم دهيد، انجام را تان وظيفه بايد و دانيد نمى را بعد دقيقه يك وضعيت شما

! عزيز جوانان اى. بدهيد انجام را آن بايد و است چنين مانديد، هم بعد دقيقه

. نشد ديده حضرت در مديريت ضعف و ياءس حالت مورد، يك در حتى كه اين از باالتر درسى چه

 آيا اما شود، مى شهيد كه دانست مى امامت علم به) السالم عليه( حسين امام ، كنم مى عرض هم االن و كردم اى اشاره قبال كه طور همان

 ، امامت عنوان به و خود بزرگ قداست و مقام آن با يعنى. بود امامت علم داراى فقط او كه حالى در ؟ دانست مى هم خدايى علم به

 ؛ كه دانست مى حال عين در اما.  هست شهادت كه دانست مى را پرده پشت

) 514( الكتاب ام عنده و يثبت و يشاء ما اهللا يمحوا

.))  اوست نزد كتاب اصل و كند مى اثبات يا محو بخواهد، را چه آن خدا((

 بايد و است تمام كار كه نداشت يقين خداوندى علم با) السالم عليه( على بن حسين هنوز حتى هم} عاشورا{ صبح بگويد كسى اگر لذا،

 مى اصال كه بود اين مثل دقيقا ، ايشان كارهاى ، صبح حتى:  گويم مى دوباره.  است صحيح او سخن داد، مى انجام درست را كارش

 على بن حسين گذرد، مى لحظات چه هر و است رفتن حال در ايشان كه است اين از حاكى قراين و عوامل. كند ابدى زندگى خواهد

  -گويد مى راوى البته  -جنگيدند مى كه موقعى ايشان. شود مى تر نزديك فانى دنياى اين از كوچ پل به و شهادت پل به) السالم عليه(

 و برآرد نفس طراوت حالت با قدر اين ولى بگيرد، ناگوارى را او اطراف همه اين يا شوند، شهيد فرزندانش از تعداد اين كسى نديدم من

. شود مطرح خدا بايد مستقيما جا اين در زيرا كنند؟ بحث توانند نمى باره اين در چرا.  است نشده ديده و ام نديده را اين نظير ما. بجنگد

 مى ديده توحيد ، حسين داستان از لحظه هر در واقعا ؟ نكنيم صحبت پرده بى و صاف چرا برود، ميان از بايد دروغ شد، مطرح كه خدا

 ؟ چه يعنى مخزون علم. دارد مخزون علم خداوند فقط. بود امامت علم او، علم امام شد، خواهد شهيد كه دانست مى و بود عالم او. شود

 ام عنده و يثبت و يشاء ما اهللا يمحوا ؛ كه است مخزون علم همان با. ندارند اطالع آن از هم پيغمبران از يك هيچ حتى كه مخفى علم يعنى

.  الكتاب

:  نه كه بدهد قرار تواند مى لحظه هر خداوند.  اوست دست ، اثبات و محو

 كند نيرو كى نقاش با نقش     كند وجو جست كيت بگيرى ور
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 مى چگونه نقش ؟ است گرفته قرار گونه اين مجموعه اين در من شكل اكنون كه دانم مى من!  نقاش جناب اى بگويد تواند مى نقشه آيا

 مصروف شد، گفته كه مواردى اين به ، تاريخ گران تحليل جديت تمام تا شود سعى بايد ، حال هر به بدهد؟ قرار مخاطب را نقاش تواند

.  است نو و تازه روز هر هم داستان اين و ، كنيم تجديدنظر ديگر بار را داستانى ما كه است خداوندى بزرگ نعمت يك اين. شود

 نظر در ، است خواسته را شما عتبه وليدبن كه آوردند خبر آنان براى مسجد در كه آغاز آن از را) السالم عليه( حسين امام داستان شما

 نظر از كه اى سابقه آن با.  است صحيح و منظم ، حضرت حركات تمام.  نيست اصل و قانون و منطق خالف ها، آن از يكى حتى. بگيريد

 ؛ است داشته نسب

 حركت ، حسب با و نسب آن با. ثيابها مدلهمات من تلبسك لم و بانجاسها الجاهليه تنجسك لم.  المطهره االرحام و الشامخه االصالب

 حالت ، آن شنيدن زياد ، حقيقت در و ، ايم شنيده هم زياد چون ، شنويم مى ما را چيزى يك.  است آمده وجود به حادثه اين و كرده

. گيرد مى انسان از را كنجكاوى

 من تشنگى) السالم عليه( حسين امام چون.  بودم تشنه خيلى و رسيدم همه از آخر و بودم حر سپاهيان از من: گويد مى محاربى بن على

).  نفهميدم را امام منظور لذا. (دهد مى مشك معنى ما، زبان به راويه). 515( الراويه انخ: فرمود ديد را اسبم و

 آن از فرمود و كرد اشاره مشك يك به حضرت.  خواباندم را شتر من)). بخوابان را شتر برادر، اى(( ، الجمل انخ االخ ابن يا: فرمود سپس

.  توانستم نمى كنم پيدا آيد مى آب آن از كه را مشك دهنه خواستم طور هر ، بودم دستپاچه بس از گويد مى. بخور

 يعنى. (السقاء اخنث: فرمود و آمد شد بلند خودش ، ناتوانم ديد چون. كرد مى تماشا مرا كار) السالم عليه( على بن حسين: گويد مى

 اين تا ، نشدم ايشان منظور متوجه و نتوانستم هم باز من گويد مى محاربى طعان بن على).  بده فشار دست با يا ، برگردان را مشك دهانه

.  بخورم آب من تا كرد كمك امام كه

.  بشرى عمومى حق و ضرورى حق!  حيات حق!  حيات حق كنيد؟ مى مشاهده چيزى چه ، طعان بن على به حضرت كمك اين در

 هم جاهل اين و شود، كشته بايد)  حسين( مرد اين كه اند كرده تلقين و گنجانده چنين)  طعان بن على( او مغز در االن كه داند مى حسين

 حوادث چه و دارد وجود حسين حادثه لحظات تمام در كه است هايى درس ها اين. داد او به را آب ، حال اين با.  است پذيرفته را تلقين

 طرف در بشرى هاى ارزش ضد فهرست و ، طرف يك از بشرى تاريخ هاى ارزش تمام مجموعه و فهرست بگويد كسى اگر!  متنوعى

 دو روز، يك حادثه ، حادثه كه كند مى خيال انسان و است كم زمان منتها،.  نيست ترديد جاى ، است كرده بروز معين مدت آن در ديگر،

 بر كه ماشينى زندگى اين ، حرام هاى لقمه اين ، متاءسفانه ولى دهد، مى ابديت بوى گاهى لحظات. نكنيد نگاه را زمان كمِى.  است روز

 بوده چه قضيه كه كند فكر باره اين در انسان گذارد نمى ها، انديشه خشكسالى و قحطى و تفكرات كمى نيز ، است شده مسلط ها انسان

 بياورند، اسالم دين به را مردم كه اين براى ، ديالمه و بويه آل ؛ يعنى اسالمى جوامع حكمرانان هاى سلسله ترين مهم از سلسله دو.  است

 با حسين داستان درباره ها اين فقط و فقط. بخوانيد گفتند مى و گذاشتند مى آنان مقابل در را حسين داستان فقط. نكشيدند شمشير اصال

 كسى آيا دهد؟ انجام را حركت اين تواند مى آيا نكند، تكيه خدا به كسى اگر كه ديدند مى و خواندند مى هم مردم. داشتند صحبت مردم

 را كار اين تواند مى نباشد، مشرف بشريت بر كه كسى آيا دهد؟ انجام را حركت اين تواند مى نگذارد، پا زير را خود هوس و هوى كه
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 لطلب خرجت انى: بود اين او، ادعاى تمام و دهد؟ انجام را كارى چنين تواند مى نباشد، صبرها فوق صبرش كه كسى آيا دهد؟ انجام

 نكنيد، پايمال را آن دارد، گران كرامتى ، انسان كه اين و. بود اسالم هم  تمامش كه ،) وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول جدى امه فى االصالح

 خون در ها جنازه ، زندگى از دفاع براى فروزان آفتاب اين زير در كه مقدارى آن. ماند پابرجا موقع همان از ، مناالذله هيهات شعار

 همان.  است مهم بسيار شخصيت و حيثيت.  نيست كمتر نباشد، كرامت از دفاع درباره آن از بيش اگر دهد مى نشان تاريخ ، است غلتيده

 خواهم مى من بگوييد توانيد مى آيا كنيد؟ فروش و خريد توانيد مى آيا  -كنيد فروش و خريد را زندگيتان توانيد نمى شما كه گونه

. داد انتقال و نقل و كرد اسقاط يا فروخت توان نمى را حيثيت و شخصيت و كرامت هم طور همان  -بفروشم فالنى به را امروزم زندگى

.  بردارم دست شخصيتم و حيثيت از خواهم مى من گفت توان نمى

 ؟ توست آِن از كرمنا لقد و مگر ؟ بردارى دست آن از خواهى مى كه توست به متعلق ، شخصيت و حيثيت مگر

) 516( آدم بنى كرمنا لقد و

.))  كرديم تكريم را آدم فرزندان ما((

 را خويش خريدار هنوز ام شرمنده     من و خريد هيچم به كه نگر ام قدرى بى

 گويد، مى ما به... و وجدان تفكر، ،)رود مى هدر كه عقلى( عقل ، وجدان ، شخصيت. شود مى فروخته چيزهايى يك به بشر ، متاءسفانه

:  دارد حرف يك فقط ما با نيروها همه اين

 مرا خريدستى ارزان بس كه زان     مرا ديدستى خوار ، جان گران اى

 شرف و حيثيت تو: گويد مى ما به وجدان ، ديديم وقت يك و كرديم رشد نخير، ؟ خريديم را انسانى حيثيت و ريختيم جبين عرق ما آيا

 مى ما به دنيا، وابستگان تمام و اخالقيون ، شناسان روان چنين هم.  دارى شرف و حيثيت تو گويد مى هم ما دين ، ديديم ما.  دارى

 جلوى را ما ، ديديم كه چنان. بدهد قرار ها سوداگرى مجراى در را آن نبايد كند، ساقط و بفروشد را آن نبايد و دارد شرف انسان: گويند

 پيرامون اما.  است چهار با مساوى 2*2 هم بعد.  فهميدم هم من و ،))داد آب بابا(( كنيد، گوش ها بچه: گفتند و داشتند نگه سياه تخته

 ؟ چه يعنى عدد كه است نشده فهميده تاكنون شود؟ مى منعكس چهار با مساوى دو دوضربدر كه گذرد مى چه مغز در دو، ضربدر دو اين

.  چه يعنى)) 2(( اين كه است نشده مشخص هنوز ولى اند، كرده تعريف را ،...و يازده ، ده دو، اعداد همين

.  اند داده بشر دست به مجانى را آن ولى دارد، تجريد قدرت صدها مغز،.  است مغز تجريد قدرت يك فقط اين

 مرا خريدستى ارزان بس كه زان     مرا ديدستى خوار ، جان گران اى

 دهد نان قرص به طفلى گوهرى     دهد ارزان خرد ارزان او كه هر

 و قشنگ توپ يك يا. دهد مى شما به را گوهر بدهيد، او به كه نان قرص يك باشد، داشته گرانبهايى گوهر ، اى گرسنه كودك اگر

 تفهيم بشريت به را كرامت قيمت على بن حسين. داند نمى را آن ارزش و قيمت چون. دهد مى شما به را گوهر بدهيد، او به خوشرنگ
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 على بن حسين واقعا كه بود درسى اين.  طرف يك انسانى كرامت و حيثيت و شرافت و ، طرف يك عظمت اين به كيهان تمام يعنى. نمود

 و هفتاد اين كه داريم را اين ما باز. بخوانيد توانيد مى درس صدها شايد و ها ده ، حادثه اين در حداقل شما. داد بشريت به حادثه اين در

 اين كه جهت بدين ، گفتم كه طور همان.  كنم مى بحث آينده جلسات در شاءاهللا ان كردند؟ مى اى مطالعه چه حسين چهره در نفر، يك

.  دانيم نمى را قضيه اهميت ، است شده تكرار ما براى مباحث

 جوابى چه  -كند محشور حسين با را شما همه خداوند اهللا شاء ان كه  -ها حسينى شما ايد؟ شنيده را عابس قضيه آيا بگويند شما به اگر

. كنند نمى فاش را او درون و گويند مى او رفتن و آمدن از فقط دهيد؟ مى

 را خود لباس كه كند احساس چيزى چه حسين ملكوتى قيافه در بايد او. بود عابد و زاهد و عراق مردان ترين شجاع از يكى عابس

 و معنا از كه هايى انسان نظر از ال سؤ اين)) ؟ شدى ديوانه آيا(( ؟ اجننت ، عابس اى كه گفتند او به وقتى بيايد؟ ميدان به برهنه و درآورد

 گوشت را بدنت خواهى مى آيا!  است شمشير ؟ چيست مقابلت در دانى مى آيا: گفتند او به.  است منطقى الى سؤ ندارند، خبر ملكوت

 وادار را شما كه عقلى آن ، بلى: فرمود عابس ؟ آمدى ميدان به برهنه و كندى را هايت لباس حتى و پوشى نمى زره چرا ؟ كنى شمشير

.  هستم عقل آن ضد و ندارم را عقل آن من بدهيد، نشان بشرى ضد چهره مرد، اين مقابل در و بگيريد قرار موقعيت اين در تا است كرده

.   است داده قرار بشريت بزرگ مرد اين مقابل در دنيا، صباح چند براى را شما كه است عقل هزاران از باالتر ، من براى جنون اين

 شد ديوانه عاقالن ننگ ز او     شد خانه اندر عامه شر ز او

 مانند ، عقل معنى كه بدانيد شما را اين ، عزيزان اى ولى داريد؟ شما كه است عقل اين عاقليد؟ شما آيا.  شدم ديوانه من شما ننگ از

 سن البته. بيايد}  ميدان به گونه اين{ و بشويد جان از دست انسان كه اند كرده تعجب. ورشكستند... و عدالت ، آزادى ، عشق معناى

 مسلما. گذشتند خويش جوانى از حسين راه در ، جوانى بحبوحه در كه بودند جوانانى ولى ، است بوده قدر چه كه دانيم نمى ما را عابس

.  چيست مساءله كه فهميد نخواهد فهمد، مى علف و آخور فقط دنيا، اين از كه عقلى

 انسان كرد، بيان را سخن اين كه تو مقابل طرف مگر. كند رحمتت خدا ؟ دادى جواب چرا ؟ كنى مى صحبت اشخاصى چه با ، عابس اى

 اى عاطفه چه اين. كند محشور حسينت با و شاد را روحت خدا. نبود) يزيد لشكر در( طرف آن كه بود انسان اگر.  اجننت:  گفت كه بود

 سالم( العباس ابوالفضل براى شمر تاسوعا، شب در نبود؟ تاسوعا شب جريان همان از ناشى آيا ؟!بماند جواب بى الى سؤ نخواست كه بود

 خواستند ها اين داد، ندا را آنان وقتى و بود، آورده اى نامه امان رسيدند، مى هم به اى قبيله در مادرى طرف از كه برادرانش و)  عليه اهللا

)).  است فاسق اگرچه بدهيد، را او جواب: ((فرمود) السالم عليه( حسين اما ندهند، را او جواب

 باشد، تولستوى به مربوط سخن اين شايد. دارد زيبايى خيلى سخن ، بزرگان از يكى.  كنيم مى كار دبستان ماقبل در} هنوز ها انسان{ ما

: گويد مى

 دانشگاه درِ و ، آمده اعصار و قرون همه اين بشر...  آمديم ما ؟ رسيديم كجا به ، بيستم قرن اوايل در} مثال{ ، موقع اين در بگويم((

 زندگى كه ، بگوييم ها انسان اين به خواهيم مى تازه. كنند باز ها انسان اين روى به درست را در نيست معلوم اما زند، مى را زندگى

.))  چيست
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 مانند ، اباعبداهللا يا)! شمر( تاريخ مرد ترين شقى سالم را؟ كسى چه سالم. دهيد پاسخ را او سالم اما ، است فاسق اگرچه: فرمود حضرت

 وارث اى ، عمران بن موسى حقيقى وارث اى ، خليل ابراهيم حقيقى وارث اى ، اباعبداهللا يا ؟ ديدى مى چه ها انسان روح در پدرت

 چشم به ها انسان شناخت براى على تو پدر كه بود عينك همان اين آيا ،) وآله عليه اهللا صلى( محمد وارث اى ، مريم بن عيسى حقيقى

 بود؟ زده

. گويد مى چه هم آن و گويد مى چه اين كه است مساءله دو و عينك دو واقعا رسد مى نظر به ، خالصه

 صور نفخ تا رود مى خاليق در     شور آب و شيرين آب اين است رگ رگ

 با اختيار اين. اند كرده كالس اين وارد را ما كه كند رحمت را ما گذشتگان خدا. ايد خوانده را هايى درس ، حسين كالس در تاكنون

 و روح در ، شايسته پاسخ عدم با دانيد مى آيا. ندهيد درستى پاسخ ، سالم يك به يا ، ال سؤ يك به شما است ممكن لحظه هر و شماست

 را جوابش اما ، است فاسق اگرچه: ((فرمود حضرت كه آيد، نمى فكر به اصال كوچك درس يك اين كنيد؟ مى چه مقابل طرف روان

)). بدهيد

 مى چيزى چه آن جاى به. كنيد حذف را اين بفرماييد نكند، دخالت مردم دنيوى زندگى در دين بگويند خواهند مى كه كسانى آن ، اينك

 آن جاى به خواهيد مى چيزى چه شود، حذف عظمت اين و انسانيت اين اگر.  داديم شما دست به را اختيار كنيد؟ جايگزين خواهيد

 به هم آن كه ، انسانى شرف خود براى داريم هم ديگر حساب يك و خود، جاى به كفر حساب حتى و فسق حساب بگويد كه بگذاريد؟

. خود جاى

 است نگفته))  هاشم بنى كرمنا لقد و(( يا ،)) العجم كرمنا لقد و(( ،)) العرب كرمنا لقد و(( خداوند.  است گفته ، آدم بنى كرمنا لقد و خداوند

 او سالم و كردم عمل من ديديد آيا. كرد عمل قرآن به بايد گويد مى}  حسين{ كه است قرآن همين براى لذا،.  است قرآن همين ، قائله. 

 ؟ نگذاشتم پاسخ بدون را

 هاى درس در را ما ، گذاشت يادگار به تاريخ در خود از شهيدان سرور اين كه عظمتى آن به دهيم مى سوگند را تو! پروردگارا! خدايا

. مفرما مردود الهى انسان اين كالس

 به ما نويسى نام ، رديف اين در كه اين براى و باشيم حسينى رديف اين در خواهيم مى واقعا ما و باخبرى ما هاى دل از تو! پروردگارا

. بفرما ياورى و يارى را ما خودت بپيوندد، حقيقت

 ما دست به را على آل و على دامان و كردند معرفى ما به را مدرسه اين ما، نيكان ما، گذشتگان كه گونه همان! خداوندا! پروردگارا

.  بسپاريم فرزندانمان به و آينده نسل به را حسين و على آل و على دامان تا بفرما راموفق ما سپردند،

))  آمين((

 



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۳۹۳

 حسينى فلسفه

 فعال نيروى ولى.  است داده نشان را خود نتايج ، داشته تاريخ در كه شيوعى كمال با ، ظلم ، ايم داشته كه سرگذشتى در كامل دقت با

 علل گويد مى گاهى.  كجاست از وخيم عواقب و سوء نتايج اين و آفت اين كه آورد نمى خود روى به بشر كه است قوى قدرى به زندگى

 كه است ستم و ظلم نتايج كند، دقت اگر كه صورتى در. كند درست خواهد مى و بود كذايى حوادث گويد مى گاهى. بود نشده محاسبه

 را حقيقت تا دارد ميل خيلى آدم. پوشاند نمى را حقيقت هميشه ، توجيه و تفسير. اند شده مرتكب تاريخ از اى برهه هر در ها انسان

 به جانب به حق گوناگون بسيار هاى چهره گيرد، مى خود به خيرخواهى و دانشمند چهره شود، مى فيلسوف زيبا خيلى انسان. بپوشاند

 كنيد، دقت اگر. شود ما توجيهات بدهكار گوشش كه است آن از تندتر و تيزتر خيلى حقيقت ولى بپوشاند، را حقيقت كه گيرد مى خود

 زوال به رو چرا جامعه آن و شد ساقط چرا تمدن آن مثال كه گويد، مى سخن خيلى ها فرهنگ و ها تمدن سقوط تحليل و تحقيق در بشر

 تفسير براى را مسائلى غالبا} ها انسان{. برود زوال به رو كه كرد نمى اقتضا بود، قوى و نيرومند ، جامعه و تمدن آن كه اين با ؟ رفت

: كنيد دقت كمى. ندارند كارى ظلم با اما آورند، مى پيش

) 517(ظلموا لما اهلكناهم القرى تلك و

.))  كرديم هالكشان كردند، بيدادگرى چون شهرها آن}  مردم{ و((

 اگر.  كردم بروز كه هستم ظلم آن نتيجه هم من كرديد، ظلم شما چون كه زند نمى كرنا و بوق و طبل آيد، مى پيش كار نتايج كه وقى

 خواهد مى قبح يك و ظلم يك العمل  عكس كه موقعى كند، فكر كه كسى بينواست.  بينواست و عوام خيلى باشد، گونه اين كسى تفكر

:  است معروف خيلى مولوى اشعار اين.  هستم تو كار نتيجه من كه دهد مى خبر انسان به بيايد، پيش

  

 نهد زانو سر بر را خود پاى     خلد پايش در خار را كسى چون

 ترش لب با كند مى نيابد ور     سرش جويد همى سوزن سر با

 جواب واده بود چون دل در خار     ياب دشوار چنين شد پا در خار

 كسى بر بودى راه را غمان كى     خسى هر بديدى گر را دل خار

 جهد مى بر آن دفع نداند خر     نهد خارى خر دم زير به كس

 ؛ چيست قضيه فهمد نمى خر

 كرد زخم جا صد انداخت مى جفته     درد و سوز از خار دفع بهر ز خر

 بركند خارى كه بايد عاقلى     كند تر محكم خار آن جهد بر
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.  بگيرم نان خواستم مى و بودم ايستاده سنگكى نانوايى جلوى شهر يك در من:  گفت مى دوستان از يكى

 ولى زد، فرياد پيرمرد.  است گذاشته او دست روى را سنگك داغ بسيار سنگ يك جوانى شخص شد، معلوم. زد فرياد ناگهان مردى پير

 داغ هاى ريگ اين از پيرمردى دست پشت به ، مكان همين در من پيش سال چهل:  گفت و برگشت سپس. شد ساكت  خودش بعدا

!  بودم گذاشته

) 518)).(ندارد سوز و سوخت ولى دارد، زود و دير(( گوييد؛ مى گوييد؟ مى چه شما خود باره اين در

 دارد؟ چوپانى گله اين و اى گرداننده ، گردنده اين كه داريد؟ خدا اثبات براى مختصر خيلى دليلى شما آيا پرسند مى ما از اوقات بعضى

 كه واكنش  -كنش قانون اين ، صحيح طور به واقعا كسى اگر كه آيد مى نظرم به چنين و است اين ام عقيده من.  است روشن خيلى

.  است صريح خيلى قانون اين زيرا ، نيست ذوقى و علمى و فلسفى هاى استدالل به احتياجى كند، بيان ، است فراگرفته را تاريخ سرتاسر

 در كه باشد فهم قابل ترها جوان براى نكته اين خواهم مى.  دارم منظور مثال سه  -دو اين از زيرا ، كنم مى عرض هم ديگرى داستان

 ؛ كه اند شنيده پدرانشان از كه قانونى همان.  است جارى قانونى ، زندگانى

.  است درست سخن اين)). ندارد سوز و سوخت دارد، زود و دير((

 هم واقعا ، شده دستگير فرد نويسند، مى كه طور آن. بود انداخته زندان به را نفر يك ، كرمان شهر والى ، گذشته هاى زمان در گويند مى

.  كنيم ارزيابى خواهيم نمى او جرم با رابطه در البته.  است بوده مجرم

 بچه اين به دادند، مى او به غذا و شير اگر. بود داده جاى  پدرش كنار هم را او دوساله بچه كند، ناراحت را زندانى كه اين براى والى اين

 پيغامى  -زمان آن استاندار يعنى  -والى براى زندانى مرد. شد خطرناك او وضع تدريج به و شد بيمار ساله دو كودك. دادند مى هم

 بچه اين اگر كه داريد بر من  پيش از را بچه اين شما و دهم مى شما به تومان پانصد من.  است خطرناك بچه اين حال گفت و فرستاد

 نمى را مملكت قانون ، تومان پانصد براى من و دارد قانون مملكت اين:  گفت جواب در والى. نباشد من چشمان مقابل در بميرد، خواست

 به والى. شود مى بيمار بود زندانى بچه سن هم كه ، والى همان خود فرزند بعد، چندى. مرد پدر چشمان مقابل در بچه ، باالخره!  شكنم

 اين اگر خدايا كه كند مى نذر. يابد نمى بهبود فرزندش ولى كند، مى عالجى هر و كند مى مراجعه پزشكى هر به كند، مى اقدام كارى هر

 فضل نام به متدين دوست يك والى. ميرد مى هم او بچه اما.  دهم مى... و فقرا به و نموده ذبح گوسفند راءس پانصد يابد، بهبود من بچه

... و معاد خدا، درباره كه شما: گويد مى او به والى آيد، مى ايشان وقتى. بيايد مالقاتش به كند مى تقاضا او از كه داشت)  اهللا فضل( على

 قانون خدا مملكت ، قربان: (( گفت متدين فرد آن. مرد او اما يابد، بهبود فرزندم تا كردم نذر گوسفند پانصد خدا راه در من گوييد، مى

 برد؟ مى سر به غفلت در طور اين بشر چرا واقعا ، وقايع اين به توجه با)). شكند نمى را قانونش گوسفند پانصد با و دارد

 هزار دو ، شده انجام محاسبات طبق.  كنيم آورى جمع را واكنش  -كنش قانون به مربوط حوادث و ماجراها اين كه كردم پيشنهاد زمانى

 جمع با. كرد نخواهد چاره چيز هيچ ديگر نكند، چاره كتاب جلد هزار دو را بشر درد اگر. آمد مى دست به اى صفحه پانصد كتاب جلد

 اگر يا.  است خورده باالخره ، زده هركس كه اين از. آمد خواهد دست به ها العمل عكس و ها عمل از المعارفى دايره ها، آن آورى
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.  نيست پذير امكان كه نسل يك در تصادف ميليون يك آخر،. اند داده او به را آن عوض دقيقا ، است كرده محبتى و عنايت و احسان

 انقالب بشر در ها اين آيا.  كنيم آورى جمع را حادثه ميليون صد چند توانيم مى شود، بررسى هم ديگر هاى نسل در اگر شود مى معلوم

 باشد؟ جمع حواسش تا آورد نمى وجود به

) 519(منصورا كان انه القتل فى يسرف فال

.))  است شده يارى}  شرع طرف از{ او زيرا كند، روى زياده قتل در نبايد پس((

 خواهد مى و اوست حق اگرچه نكند، اهانت و اسراف بگيرد،  قصاص قاتل يك از خواهد مى كه)  دم اولياء( كسى حتى: فرمايد مى قرآن

. بدهد خرج به حيوانى خشونت نبايد ، القتل فى يسرف فال ؛ ولى كند، قصاص

.  است شده مرتكب را اشتباهى و خطا ،) قاتل( آدم اوالد اين ، باالخره

:  گفت و برخاست) السالم عليه( اميرالمؤمنين ؟ نكشتى مرا چرا:  گفت على به  -دانيد مى كه طور همان  -عبدود عمروبن قضيه در

 من خوى شد تبه و جنبيد نفس     من روى بر انداختى خدو چون

 روا نبود حق كار اندر شركت     هوا نيمى و شد حق بهر نيم

 نيستى من كرده حقى آن     موليستى كف ى نگاريده تو

) 520( زن دوست سنگ دوست زجابه بر     شكن حق امر به هم را حق نقش

 دهان آب من به كه اين خاطر به و غضب روى اگر چون ؟ بكشم را تو كه ام كرده زنده را تو من مگر ، خداست تو دست زبر نقاش

.  خداست دست در فقط موت و حيات. }خدا نه{ شود مى ميدان وارد كه است على جا اين در ، بكشم را تو انداختى

. زد بايد را دوست خود سنگ بشكند، بايد كه دوست شيشه بر يعنى.  زن دوست سنگ دوست زجاجه بر

 ؟ بكشم آدم كه هستم كسى چه من

 شود؟ مى تمام كار همين با آيا ؟ چيست فعل رد و فعل ، العمل عكس و عمل ، واكنش  -كنش مساءله پس

 جا اين در خداوندى عدالت جريان اصل.  خبرهاست پرده پشت زيرا باشد، جمع حواسش كه است هشدار يك فقط بشر براى نخير،

 عدالت با خواست خداوند وقتى بكند، خواهد مى كار چه كند؟ تحمل را خداوندى عدالت كه دارد را اين ظرفيت دنيا اين مگر.  نيست

 كه جهت آن از بدهد؟ او به را دنيا آيا كند؟ كار چه بايد داد، نشان على بن حسين كه فداكارى و گذشت اين مقابل در فرمايد؟ رفتار

 مساوى ارزشى هم شن دانه يك حتى باشد، ابديت براى اى وسيله اگر و ندارد، ارزش هم مگس بال يك اندازه به او براى ، دنياست

 خواهيد مى چيزى چه.  بدهيم پاداش) السالم عليه( طالب ابى بن على به خدا، عدالت طبق خواهيم مى} مثال{. دارد ها كهكشان ارزش

.  است گرفته اوج قدر اين كه است گذاشته زيرپا را ها اين تمام او بدهيد؟ خواهيد مى... و قصر ، سيب ، پرتقال بدهيد؟ پاداش عنوان به
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 مى اهللا رحمه كاشانى محتشم شعر در را بيت اين. داد قرار  پاداش او براى توان نمى بود، على خود عظمت موجب آن ترك كه چيزى آن

:   خوانيم

 زنند قلم رحمت جريده بر باره يك     زنند رقم چون او قاتل جزاى ترسم

 بكشند؟ را او يا بيندازيم او طرف به سنگ يك ؟ بكنيم بايد كار چه ، كنيم مجازات دنيا اين در را حسين امام قاتل بخواهيم اگر اكنون

 يك.  است رفته باالتر مقدار از بود؟ شدنى تمام دارد، نهايت بى جنبه كه ظلمى و قضيه اين آيا. شود مى تمام و كشد مى رنج دقيقه چند

 دارد، خود درون در را چيز همه و ابديت كه روحى به ظلم بگذاريد؛ كنار را... و نورى سال ميلياردها و تن ميليون يك ، گرم ده ، گرم

 ابد، براى توانيد مى شما كه كند مى باز را حقيقى گسترش آن ايد، نشسته جا اين در شما اكنون هم كه روح همين زيرا.  است شده وارد

.   نيست كوچك كالبد يك و موجود يك لذا،. باشيد خداوند عنايت مورد

) 521( عبدالعلى آن است قرن صد بلكه     ولى آن بود؟ كه كااللف واحد

) 523( اى)522( حفنه اندر خرمن هزاران صد     اى فتنه رميت اذ رميت ما

 كه آدمى! بود نشسته جا آن آدم يك!  آدم يك با ؟ كردى صحبت كسى چه با!  كرديم صحبت آدم يك با امروز ما: گويد مى فردى مثال

:  او كار فقط چون باشد، كرده كوچك را خودش ، خودش كه مخصوصا ، كرده كوچك را او ها فرهنگ و اجتماع محيط، هاى گيرى قالب

 آدميت مقام ز ندارد خبر حيوان     عشرت و عيش و است طرب ، شهوت و خشم و خواب و خور

 كه هم شخصى و! شد؟ تمام و رسيد جا اين به ما سخنان نتيجه و كرديم صحبت و نشستيم خالى شما جاى ، بلى: گويد مى نيز ادامه در

. كند ثبت اطالع ميليارد ميليون يك مغزش در تواند مى ، است نشسته جا اين

. بينيد مى چشمتان با كه ساله پنج  -چهار كودك همان.  اوست مغز درون در نيز نيرو اين ، است كرده حفظ را قرآن كه اى بچه همان يا

 ، است استثنايى البته) 524.( است شده زنده كودك اين در و اوست قدرت جزو... و آيات احضار نيروى ، فراگرفته كه اين از غير ، تازه

:   ولى

 بخش هستى شود كه تواند كى     بخش هستى از نايافته ذات

 آبدهى صفت وى از نايد     تهى آب ز شود كه ابرى خشك

)) ميرداماد به منسوب((

. بفرماييد درك اكنون هم خودتان شما. دارند ها انسان همه البته و شده طور اين كه دارد را نيرو اين او

 شهوات كه موقعى يا.  است نكرده گرفتار را ما دنيا مال كه موقعى يعنى كند، مى كار معتدل مغزتان كه ساعاتى در البته كنيد؟ مى درك آيا

 كه هستيد راضى شما هنگام آن در آيا ببينيد و كنيد دقت ، است نينداخته پرده ما ديدگان مقابل در ها، خودخواهى ها، هوس و هوى ،
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 عوارض از نه شود؟ مى تمام سال 100 يا و سال 85 يا 75 يا سال 73 اين در شما زندگى و شده قيچى دنيا اين در شما حيات بگويند

 در را نهايت بى توانيد مى بخواهيد، كه لحظه هر شما ؟ است شدنى تمام دنيا اين در ما زندگى آيا كه بپرسيد خود درون از بلكه روزگار،

 بايد آيا)). فنا براى نه ايد شده آفريده ابديت براى شما. ((للفناء ال للبقاء خلقتم.  نيست تخيلى ، نهايت بى اين و كنيد، درك خودتان درون

 نهايت بى انتقام بايد و تواند مى جا آن شود، واقع نهايت بى ظلم يك اگر كه است ابدى سرمايه همان ؟ نه يا باشيد، داشته ابدى سرمايه

. زد بايد هم سيلى يك  -واكنش ، كنش . -ببيند

) 525( عباده دون خصمه اهللا كان عباداهللا ظلم من و

.)) } قيامت روز در{ گيرنده انتقام خداست بورزد، ستم خدا بندگان به كه كسى((

.  است تكميل ات حقوقى جنبه ، بزنى سيلى يك ، سيلى يك مقابل در اگر

) 526( عليكم اعتدى ما بمثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى فمن

.)) كنيد تعدى او بر ، كرده تعدى شما بر كه گونه همان كرد، تعدى شما بر كسى هر پس((

. بزند هم ديگر سيلى يك نكند جراءت او تا. برگردانيد او به جا اين در را آن مثل و تجاوز همين كرد، تجاوز شما به كه كسى

) 527( االلباب اولى يا حيات القصاص فى لكم و

.))  خردمندان اى ، است زندگانى ، قصاص در شما براى و((

 تابلوى اين جواب اما. بگيريد ديه يا كنيد، عفو يا قصاص توانيد مى هستيد، دم ولى كه شما.  است شده كشته شما بستگان از كسى مثال

 از غير ، است داشته شركت آن آمدن وجود به در هستى تمام كه را خداوندى باغ نهال اين رفتن بين از بدهد؟ بايد كسى چه را شكسته

 ؛ مثال عنوان به.  خداست قيامت روز در او خصم بورزد، ستم خدا بندگان به كسى اگر فرمايد مى لذا، فهمد؟ مى كسى چه خدا

 كشيده هم مقوا يك روى.  باشيم نداشته تابلو آن از بهاتر گران كنيد فرض و است نقاشى تابلوى بهاترين گران كه كنيد تصور را تابلويى

 ، شخص همان اگر ، حال. بيند مى شكل نوع چند و رنگ نوع چند فقط}  نقاشى اين از{ كه بگيريد نظر در هم را شخصى و.  است شده

 نقاشى آن در او موجوديت تمام و كشيده طول ها سال او زحمات شايد كه دستى چيره نقاش آن اثر رفتن بين از. كرد پاره را كاغذ و مقوا

 كافى آيا بود؟ خواهد چگونه نقاش براى ، است شده ديده آن در او عظمت تمام و شده پياده آن در او نبوغ تمام چنين هم ، شده خالصه

 به هم شما ، است آورده وجود به و كشيده را هنرى اثر اين او چون كند؟ نقاشى مجددا را آن عين بگوييم و بدهيم او به مقوا يك كه است

 مى شما كه شاءاهللا ان.  بچسبانيم آن به هم)) ها(( يك. ها ايم شرمنده و خجل ، بگوييم كه مجبوريم. كنيد چاپ و بكشيد نقاشى صد تعداد

) السالم عليه( اميرالمؤمنين جمله اين در لذا،.  است بوده اثر آن در او هنرى نبوغ گاه جلوه و موجوديت ؟ ببخشم را چيزى چه! بخشيدها

)). } قيامت روز در{ گيرنده انتقام خداست كند، ستم خدا بندگان به كه كسى(( ، عباده دون خصمه اهللا كان عباداهللا ظلم من و: كنيد دقت
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 تو از انتقامى چه ، پاره گل اى و خاك مشت يك اين بگيرد؟ خواهد مى انتقامى چه كند، خصومت او از انتقام روى انسان يك با خدا اگر

 بى مغز براى 2 عدد يك اگر ؟ است مطرح خدا مقابل در كيهان نهايت بى آيا كنيد، تصور را كيهان نهايت بى او، مقابل در شود؟ گرفته بايد

 و كنيد ايجاد توانيد مى 2 نهايت بى ميليارد ميلياردها كه شما براى.  است مطرح خداوند براى كيهان تمام باشد، مطرح شما فعال نهايت

: گويد مى را تشبيهى چنين مولوى البته. نشود صرف هم انرژى حتى و نكنيد احساس هم سنگينى و نخورد تكان هم چيزى

) 528( من تمثيل و من فرق بر خاك     من قيل و قال و وهم از برون اى

 را تو من وانمايم مثلى كه تا     سرا اين ندارد نقشى متحد

) 529( واخرم را خرد حيرانى ز تا     آورم دست ناقصى مثال هم

 پايين و را، جريان اين تمام شد، وارد) السالم عليه( على بن حسين بر كه ظلمى شدت به هم آن شود، مى واقع مظلوم انسان يك وقتى لذا،

 باشد؟ هم ديگرى روز روزها، اين سر پشت بايد كه خواهيد مى دليل هم معاد براى باز آيا ببينيد و كنيد دقت. ببينيد را جريان اين از تر

 ، رياضى معامالت و محاسبات است ممكن كه اين يا بپرسيد، وجدان از و درون از بايد را اين ؟ است نياز اين از باالتر استداللى آيا

: گويد مى شما پاك وجدان و پاك فطرت اما باشد، نداشته را آن ارائه قدرت

 نشود ضايع ميكده اين در خاك كف يك     كنند باده قدح يا مى خم يا سبو يا

 عكس و عمل ، واكنش و كنش عنوان به اى نمونه مختصر ، مردم هشدار براى خدا كه است اين بحث پس گويد؟ نمى چنين فطرت آيا

 دانيد مى را اين ولى. دارد وجود چيزها و خبرها شما، خبرى بى اين در كه باشيد مواظب. باشد جمع انسان حواس كه دهد مى قرار العمل

 مست. دارد وقاحت هم مستى گاهى. كنند نمى اعتنا باشد، العمل عكس و عمل ، واكنش كنش آنان عمر سرتاپاى اگر كه هستند اشخاصى

.   است كافى واكنش كنش قانون يك يا ،)) الف(( دانه يك ، انسان يك براى ولى شود، مى وقيح خيلى

 است  دسترس را تو اگر كن تعليمم     است هوس لدنى علم مرا گفت دل

 است بس حرف يك است كس اگر خانه در     مگوى هيچ دگر گفت ، الف كه گفتم

 مى مشاهده و بينند مى مدام ها بعضى ولى ، است كافى انسان بيدارى عمر يك براى شود، تحليل درست واكنش كنش مورد يك اگر

 مى مدام آدمى و آورد مى غفلت قدر اين انسان براى كه است بيمارى چه خودخواهى خدايا،. }بود بز شاءاهللا ان گويند مى اما{ كنند،

 آمده هم گنجوى نظامى شعر در و است هم خوبى خيلى مثل كه خودمان مثل قول به!  درازى اين به بازى آيا! بود بز شاءاهللا ان: گويد

:   است

 نوشتند دگر ورقى را ما     سرشتند ها طبع مايه تا

 بازى نيست كه كنم كوتاه     درازى بدين تو و من كار
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 در آنان نسل كردند، كار اين به اقدام كه كسانى اوال.  آموخت بشريت به را حقايق قدر چه حسين داستان كه كنيد احساس شما جا اين از

 روز در حسين امام كه مخصوصا. نماندند باقى ها آن از كه جسمانى نظر از اين. رفتند بين از كلى به و شد قطع اول هاى سال همان

. كرد هم نفرين بلكه نكرد، سكوت فقط عاشورا

 و حرام را حاللى نه ، من دانى مى كه تو.  نداشتم كارى ها اين با كه من آوردند، جا اين به مرا ها اين خود كه دانى مى تو خدايا: ((فرمود

 جاذبيت در كه ساعاتى آن از مخصوصا  -كدام هر براى كه يارانى تمام رفتند، همه او ياران كه ديد حسين)). كردم حالل را حرامى نه

.  است مشكل ما بر آن درك كه بود، كرده پيدا ديگرى معناى دنيا  -بودند گرفته قرار حسين مسير از مطلق كمال

 آيا كه پرسيد مى آنان از.  نكن جمع را ها اين كلمه وقت هيچ خدايا،:  گفت و كرد بلند آسمان به رو را خود هاى دست على بن حسين

 بر حاال همين من خواهيد، نمى اگر خواهيد؟ مى چه من از ؟ ام كرده چه من ؟ هست شما براى من از غير پيغمبرى پسر ، زمين روى در

 تعالى مرز آن در مردى چنين از كه نبودند متوجه قدر اين ها آن. رسد مى كجا به مسلمانان كار كه ببينم تا روم مى جايى به و گردم مى

 ناقص انسان يك يا ، كامل انسان يك بحث جا اين. بود بشريت تمام نابودى معناى به ، باطل با او بيعت. شود نمى توقع بيعت ، روحى

 وقت آن.  مطلق خير مقابل در مطلق شر: بودند گرفته قرار هم مقابل در بشرى بزرگ جريان دو بلكه ، نيست شخصى بحث اصال ، نيست

 ؟ كنيم توافق مطلق شر با شد بنا ما: بگويد آيا بگويد؟ چه مطلق خير ،

 بافضيلت زنان و بافضيلت مردان گاهى كه بگيريد، نظر در تاريخ بزرگ حوادث اين درباره هم را نكته اين.  نيست پذير امكان امرى چنين

 و كنند، مى حركت عاشقانه ، فضيلت براى فقط آنان. شود داده پاداش دنيا اين در خوبشان اعمال كه ندارند توقعى و روند مى دنيا اين از

:  مولوى قول به.  است آنان امثال از پر بشر كاروان الحمدهللا

 شير شير نوشتن در باشد گرچه     مگير خود از قياس را پاكان كار

 مطلب همين نيز فيلسوفان و بزرگان از بعضى از من روند؟ مى كجا به ها اين نباشد، معاد اگر و هستند كاروان اين در فضيلت با اشخاص

 است بافضيلتى هاى انسان از پر بشر تاريخ)).  برويم توانيم مى هم راه اين از خدا، بارگاه به شدن راهى براى ما: ((گويند مى كه ديدم را

. اند داده انجام ها مصيبت شديدترين تحمل با حتى ، پاداش توقع بدون را كارشان تمام كه

 هزاران تحمل با و پاداش توقع بدون و))  كنم مى احساس تكليفى من(( كه گويد مى فردى شد؟ چه ما استدالل كه فرموديد توجه آيا

 امام. ((كرد كارى چنين كه بود شخصى چنين كه داشت نخواهد خاطر در هم انسانى شايد حتى. دهد مى انجام را خود تكليف ، زحمت

 كه گويند نمى ما به ها نمونه اين آيا)). بماند باقى زمين روى در او از نامى ، مرگش از بعد كه نداشت هم توقع حتى) السالم عليه( حسين

 عليه( حسين امام حركت نتايج و تاريخى هاى تحليل در را معنى اين ما بايد دارد؟ وجود ابديت آغاز و معاد نام به ديگرى روز قطعا

 ثبوت داليل از يكى كه را اين.  بيابيم انسانيت بزرگ معلم اين و بقا دار مسافر اين و حقيقت حق راه شهيد اين نهضت نتايج و) السالم

. شود نمى تمام جا اين قضيه اين! باشد جمع حواست بشر اى كه ، بدانيم بايد ، است معاد

 اين ، دفعه يك. باشد كار در چيزى يك بايد.  نيست همگون دنيا الگوهاى با ها، مصيبت همه آن تحمل كه باشيد داشته توجه ، چنين هم

 كه است چنين ، هم دفعه يك. كند مى اهانت كه بداند يا زند، مى او به سيلى يك هم او و گيرد مى را انسان لباس كسى مثال كه است
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! اكبر اهللا نگشايد، شكوه به لب هم گونه هيچ و كند ايستادگى باز اما كنند، وارد انسان بر ساعت چند در را دنيا هاى مصيبت تمام نمونه

 خورده زخم نفر يك كه كنيد مى مشاهده گاهى. باشد بزرگ تواند مى قدر چه بشر و هستند كوچك قدر چه بشر افراد از بعضى خدايا،

 قدر چه شود، مى كوچك انسان وقتى راستى به!  انسان بينوا اى! ؟ چيست خدا عدالت نفهميديم هم ما: گويد مى ناراحتى با و است

 خدا عدالت درباره متاءسفانه ولى ، است شده كم اش بانكى صفرِ دو يا ، خورده ضرر تومان هزار سه الى دو ، شخصى! شود مى كوچك

 مريض فرزندم گويد مى ؟ است افتاده اتفاقى چه پرسيم مى. كنيد اثبات را خدا عدالت گويند، مى ما به اوقات بعضى. افتد مى شك به

 بيست الى ده در ، تاريخ تمام هاى مصيبت كه شود مى على بن حسين هم يكى. گويد مى ترديدآميز سخنان و!  شده چه دانم نمى و است

: كند مى دعا چنين عاشورا روز بامداد در هم باز اما ، است شده فاش او بر ساعت

 فيه تقل و اد الفؤ عنه يضعف كرب من كم.  عده و ثقه بى نزل امر كل فى لى انت و ، شده كل فى رجائى و كرب كل فى ثقتى انت اللهم

 كل ولى فانت ، كشفته و ففرجته ، سواك عمن اليك منى رغبه اليك شكوته و بك انزلته و العدو، به يشمت و ، الصديق فيه يخذل و الحيله

) 530( رغبه كل منتهى و ، حسنه كل صاحب و ، نعمه

 ساز كننده آماده و اعتماد مورد بيايد، پيش برايم كه مشكلى هر در و ، منى اميد تو سختى هر در و ، منى گاه تكيه تو اندوهى در! خدايا((

 كه شود شاد آن در دشمن و گردد خوار آن در دوست شود، اندك آن در تدبير شود، سست آن در ها دل كه اندوهى بسا چه.  منى برگ و

 نموده برطرف من از را اندوه آن تو و ، بربستم ديده تو جز به كه آن خاطر به ، كردم تو پيش را آن شكوه و آوردم تو بارگاه به را آن من

.  برداشتى و

.))  اميدى و آرزو هر پايان و نيكى هر دارنده و نعمت هر اختيار صاحب تويى پس

.  است داشته حسين امام عاشورا روز هم و عاشورا شب هم كه عجيبى مناجات چه...  ثقتى انت اللهم

!  دادى ها سرمايه چه انسان اين به تو پروردگارا، خدايا،:  كه ماند مى مبهوت واقعا آدمى

 را تو! پروردگارا! خدايا. بفرمايد برخوردار را ما ، حسينى هاى درس از كه داريم مى مساءلت و خواهيم مى توفيق متعال خداوند از

 طول در را ما درون ، دادى نشان ما به بزرگى آثار چنين ها آن از و دادى قرار بندگانت بزرگان نهاد در كه بزرگى راز به دهيم مى سوگند

. بفرما دور ها خودخواهى اشكال و انواع و بخل حسد، مانند كننده نابود صفات از را ما خودت! پروردگارا! خداوندا. بفرما تصفيه عمر

. برآور جوانانمان تربيت عهده از را ما! پروردگارا. كنند آماده خودشان براى را آينده كه فرما عنايت ما دوران جوانان به! پروردگارا

))  آمين((
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 حسينى نياز و راز

. شود مطرح حسين شهادت حادثه ارزيابى درباره كلماتى كه بود اين ، جلسه چند اين در ما كوشش

 اگر.  نيست شدنى تمام آدمى جان هاى ارزش و بشرى هاى ارزش كه چنان ، نيست شدنى تمام سخنان اين با واقعا ارزيابى اين اگرچه

. آييم نمى بر آن عهده از كه است مسلم ، كنيم بحث) السالم عليه( على بن حسين ، قهرمانان قهرمان اين و بزرگ پديده اين درباره ها سال

 بردارى بهره عرفات صحراى در بزرگوار آن نيايش از ، الهى بزرگ شخصيت اين ارائه براى جلسات اين از يكى در كه بودم آن بر من

 در كه اين و ، است كرده بيان انگيزى شگفت خيلى طرز به خدا با را خود رابطه) السالم عليه( حسين امام ، نيايش اين در چون.  كنيم

 اگر. بود نهفته چيزى چه خدا درباره بزرگوار، اين درون در كه بدانيم بايد.  گفت مى حق ، گفت مى))  اهللا اهللا(( بزرگ حادثه اين مسير

 مطلق آن به يعنى)). بود كه است نشان و نام بدان مهر حقه. ((بود كه بود}  حسين{ همان بود، بيشتر هم اين از بار صدها حادثه شدت

. بود رسيده

 آن به و بيند مى زيبا ء شى يك انسان.  است زودگذر هاى انگيزه از گاهى اشتياق و ايمان ، عشق:  گفت توان مى مطلق با رابطه در

 او براى زيبايى اصال و آيد مى پيش زندگى در نوساناتى بعدها يا. برد مى آن از را اش عالقه و آيند مى زيباترها بعدا. شود مى مند عالقه

 يك اشتياق و عالقه مورد واقعا گاهى طور، همين هم علم. دارد محدود هاى انگيزه و است موقت اى مساءله اين البته. شود نمى مطرح

 علم او براى ديگر رسيد،  -شهرت و دنيا منال و مال  -خواست مى كه چه آن به اصطالح به و مقامى به او وقتى بعد ، است عالم انسان

 عده براى اما.  است شده مطرح مطلق طور به)  معقول هاى زيبايى( ها زيبايى و علم او براى كه گويند نمى مورد اين در. ندارد معنا... و

 محسوس هاى زيبايى از ما كه ، خداست سوى به راه ترين كوتاه ، معقول هاى زيبايى. شود مى مطرح مطلق طور به زيبايى و علم ، اى

 بار صدها حادثه اگر كه بود، نهفته چيزى چه مرد اين درون در ديد بايد على بن حسين مورد در.  كنيم مى حركت مطلق زيبايى سوى به

. كرد نمى فرقى هيچ او براى شد، مى اين از تندتر هم

) 531( اآلخره فى و الدنيا الحياه فى الثابت بالقول آمنوا الذين اهللا يثبت

.)) گرداند مى ثابت استوار، سخن با آخرت و دنيا زندگى در اند، آورده ايمان كه را كسانى خدا((

 ولى ، كن تعديل هم را))  من(( گويد مى بعد. بگداز... و جهل ، بخل ، حسادت ؛ چون هم پليدى صفات از را خودت: گويد مى} مولوى{

 من(( يك ها انسان شما ، بلى: گويد مى ؟ كنم تيراندازى هم خودم به من آيا.  نيست من كار و نيست پذير امكان ديگر اين گويد مى بشر

 ،)) شخصيت(( و)) خود(( ،)) من(( همان در يا.  بدهم ادامه را ام زندگى من بده اجازه بگويد بايد ات طبيعى خود به كه داريد)) اعلى

 كه گونه همان برويد؛ راه درست بگويد و بدهد قرار تصرف تحت را)) خود(( آن و برود باال)) خود(( از تواند مى كه دارد وجود حقيقتى

 سرمايه ،)) من(( درك اين. كند نگاه آن به فيزيكى نمود يك بدون و بايستد آيينه برابر در كه اين بدون كند، مى درك انسان را)) من((

.  است اين هم عجيب و ، است مطرح خودخواهى بحث جا همين در.  است باعظمتى و بزرگ
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 جنبه ، واقع در. آيند نمى ميدان به جدى اما ، است شده كار آن پيرامون بلكه اند، ننوشته چيزى مورد اين در بگويم خواهم نمى البته

 چه من به گويد مى مثال.  كن صحبت  سپس ، كن رجوع خود درون به اول بگويند} بشر به{ كه است اين از بيشتر آن علمى و اى حرفه

 اند، گفته عالى خيلى مطالب خودشان براى  -غربى چه و شرقى چه  -هم ها آن ، خوب بسيار اند؟ گفته چه... و سينا ابن و برگسون كه

. بشناسد بايد انسان خود كه است خود شناخت كند، تعديل را انسان شخصيت تواند مى كه چيزى.  چيست مطلب بفهمم بايد خودم من اما

:  كه است هنگام آن در. نمايد تعديل را آن و كند پيدا آشنايى و بگيرد انس خودش درون با انسان خود

 ؟ كيستى ندانم مهمانى ويرانه كاندرين     آلودگى از دارم پاكش توست سراى دل

 مى تمام و رسيد مى بامداد به هم شب ، باالخره. بدهند مهلت ما به را امشب بگو ها آن به برادر،: فرمود) السالم عليه( على بن حسين

 مهلت خواهد مى را شب آن اباعبداهللا. خنديدند مى گذشته به و آمدند مى هم سر پشت ها ثانيه و دقايق ، هم سر پشت ها ساعت. شد

 شد؟ خواهد عوض حادثه آيا ؟ چيست جريان بگيرد،

 اين خون ولى گفتند، مى هم را اهللا رسول محمدا ان اشهد و اهللا اال اله ال ان اشهد ؛ شهادتين اگرچه ندهند، مهلت خواستند مى}  يزيديان{

. خواندند مى قرائت با خيلى هم را قرآن گشتند، مى بر اگر. ريختند مى را مرد

 ترميال بدمائه مترمال     محمد بنت ياابن براءسك وا جاؤ -1

 رسوال عامدين جهارا قتلوا     محمد بنت ياابن بك كانما و -2

 التنزيال و التاءويل قتلك فى     يرقبوا لما و عطشانا قتلوك -3

 التهليال و التكبير بك قتلوا     انما و قتلت بان ويكبرون -4

.)) آوردند خون به غلتيده را تو بريده سر پيغمبر، دختر پسر اى(( -1

.)) كشتند عمدا و آشكارا را)  وآله عليه اهللا صلى پيامبراكرم يا( پيامبرى ، كارشان اين با گويى و(( -2

 توجهى} كند مى سفارش بيت اهل حق رعايت به كه{ قرآن باطن و ظاهر به ، باره اين در و رساندند قتل به تشنه لب با را تو(( -3

.)) نكردند

) 548.))(كشتند را) 547( تهليل و تكبير صالى تو، كشتن با كه ندارند توجه و پندارند، مى بزرگى كار را تو قتل آنان(( -4

. كند رحمت را مذكور اشعار سراينده و شاعر خداوند، واقعا. گفتند مى هم اكبر اهللا تو، كشتن با و كشتند را اهللا اال اله ال

 آنان. كنند نفى ها انسان درون و افكار از را خدا توانند مى كه كردند خيال و خواستند ها، خودخواه او دنبال به و ، بزرگ خودخواه يك

. گرفتند كردند مى خيال كه چه آن عكس اى نتيجه و كردند شديدتر را خداشناسان خداشناسى بلكه و بودند كرده اشتباه
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 فرموده انعام مرد اين به كه عظمتى آن به دهيم مى سوگند را تو ، على بن حسين حقيقت به دهيم مى سوگند را تو! خداوندا! پروردگارا

 ، اى رسانده شامخ مقام آن به را او و اى كرده عبداهللا ابى به كه لطفى آن از ، داشت تو شامخ مقام به كه توحيدى از تو، دريافت از ، بودى

 مى قسم را تو! پروردگارا! خدايا. بياور بيرون پيروز و موفق ، حسينى درس اين از را ما جوانان! پروردگارا. بفرما خودت بندگان شامل

 اين از ها  نفس آخرين تا را ما! خداوندا! پروردگارا. بفرما آشنا بيشتر على بن حسين با را ما روز به روز ، جاللتت و عظمتت به دهيم

. بفرما برخوردار داد، بشريت به حسين كه درسى

))  آمين((

 

 حسينى آزادى

 پيروزمندان كه دهد مى نشان تاريخ در هم بشر سرگذشت.  است كرده مطرح اى العاده فوق امتيازات ، شكيبايى و صبر براى قرآنى آيات

 به علم ، علل به علم جهت به آنان صبر. بودند برخوردار اعال حد در ، متانت و تحمل و صبر بزرگ بسيار نعمت از كه بودند كسانى تاريخ

. شود پيروز بايد لحظه همان باشد، حق با كس هر كه نيست طور اين كه بود نكته اين به توجه و شرايط

) 549(بالصبر تواصوا و بالحق تواصوا و

.((- اند كرده  سفارش( اند كرده توصيه شكيبايى به و سفارش حق به را همديگر و((

 كند اجرا را آن تواند مى او بود، كسى اختيار در حق يا بود، كسى آن از حق وقت هر كه نيست چنان واقعيت كه بفهمانيد همديگر به ضمنا

. كند استفاده حق احقاق براى مردم از و بياورد جا به را آن تواند مى و

 او با حق صد در صد و ديد مى خودش با را حق صد در صد كه شنويد مى كسى زبان از را آيه اين. كنيد تاءمل كمى مذكور، آيه درباره

 جارى او زبان از وحى و سخن اين ، نگريست نمى بشر به تاريخ قله باالترين از ،) وآله عليه اهللا صلى پيامبر( بزرگ انسان اين اگر. بود

 از جمالتى در.  است همراه شكيبايى و صبر و آرامش با ، حق. شد نمى نازل او بر وحى صورت به نبود، حق سخن اين اگر و. شد نمى

 در  -حسين امام جريان در شما.  گرفت نخواهد نتيجه بچيند، رسيدن از قبل را درختى ميوه خواهد مى كه كسى كه هست البالغه نهج

 تفسير قابل جزئى مفاهيم با ها اين  -كردم عرض قبال كه طور همان  -حقيقت در. بينيد مى امام از زيادى تحمل و صبر  -معاويه زمان

 عليه( حسين امام به عراق از شيعيانى يزيد، پدر زمان در حتى! دارد وامى شگفتى به را صبر خود كه شكيبايى و صبر قدر اين.  نيست

 تا كه ايم بسته تعهدى ما: فرمود حضرت. كرد خواهيم حمايت شما از ما بياييد، عراق به و كنيد حركت شما اگر كه نوشتند نامه)  السالم

.  كنيم نمى حركت نشود، تمام تعهد آن

 جمله همين ماند، مى اولياءاهللا اين از بشر براى كه چه آن. بروند هم بايد و رفتند همه اولياءاهللا و پيامبران تمام چنين هم بود، رفتنى حسين

 گرفت مى مباركش دست به را حكومت هم ديگر سال چند) السالم عليه( حسين امام كه بفرماييد فرض واال.))  ام كرده تعهد من: (( است

 ، باالخره. گستراند مى را اسالم ، داشت نظر در)  وآله عليه اهللا صلى( پيامبراكرم كه گونه همان و فرمود، مى پر را عدالت زمين روى در و
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 جريان ، باالخره. ها آزمايش و است انسان باز.  معرفتش و است انسان باز.  اختيارش و است انسان باز اما رفتند، مى هم ايشان خود

} ميسر پيروزى{ هم اگر ،))كرد خواهيم حمد خدا به(( ، ذلك على نحمداهللا ؛ رسيديم پيروزى به و رفتيم اگر: فرمود كه طور همان حسين

 و بزرگان ساير مانند ، بزرگ آن ، باالخره. بود الحسنيين احدى}  حسين امام حركت نتيجه{ ، حال هر در.  رسيم مى شهادت به نشد،

 خرد، در مجبورا را مردم توانست نمى حسين جريان و او، حيوانى چهره و تمايالت و ها خواسته و بود انسان باز اما ، رفت مى پيامبران

 ديدند مى را وحى هاى نشانه همه آن كه كرديد مالحظه. شد نمى باالتر كه)  وآله عليه اهللا صلى( پيامبراكرم خود از. نگهدارد ايمان و دين

 هستيم آشنا آن با و است روشن ما براى ريگزار آن فرهنگ.  نيست}  عربستان{ ريگزار ساخت او، سخنان كه نداشت ترديد كس هيچ و

 دوره در كه)  قصيده هفت( معلقه سبعه قصايد به كنيد دقت شما. بود خوب لفظى نظر از كه بود اشعارى}  بوم و مرز آن{ فرهنگ عمده. 

 معنا نظر از ، متنبى قصيده يك مقابل در كه قصايد ساير و ، منزل و حبيب ذكرى من قفانبك(( ؛ مثل بودند، كرده آويزان كعبه از جاهليت

 بگويد است ممكن خودش توجيه براى انسان البته بياورد؟ وجود به را چيزى چنين توانست مى فرهنگ آن آيا. بود هيچ مطلب نظر از و

 اكنون ، خوب بسيار.  هستى تاريك تو: بگويد آفتاب به و بايستد آفتاب مقابل در خيلى بايد. كند توجيه خيلى را خودش بايد اما ، بله

 هزارم يك پس.  نيست زمان آن با قياس قابل حتى ، است كرده ترقى و پيشرفت هم خيلى و دارد وجود ريگزار و محيط همان نيز

 يك}  معادل{ انسانى به بشريت تمام اكنون هم.  داريم الزم خيلى زيرا بدهيد، ما به االن را)  وآله عليه اهللا صلى( محمد شخصيت

 خودش منطق درست ، حادثه تا كرد شكيبايى و فرمود صبر) السالم عليه( حسين امام پس. بدهيد تحويل دارد، نياز پيامبراكرم ميليونيوم

 براى اشتباهى ترين كوچك نتوانست نيز روزگاران گذشت ؟ است بوده درست قضيه اين گويند مى كه است قرن چند تاكنون. نوردد در را

 قدرت با زندگانى اين در خواهند مى كه آنان. بود خواهد و هست و بوده ها خيلى ضرر به حادثه اين كه اين با كند، اثبات حادثه اين

 كه است اى كننده ناراحت اسباب ها آن براى حسين داستان مسلما باشند، بقا در تنازع ميدان تازان يكه و كنند زندگى نشده محاسبه هاى

 مساءله يك نيز حق خود و ديگر، اى مساءله))  است حق پس خواهم مى من(( و مساءله يك))  توانم مى من. ((دارد وجود عدالت: 

.  نيست حق مدار شما))  خواهم مى. (( است ديگر

 را آن توان نمى اما اند، شده كار به دست ها خيلى بارها ، اى حادثه چنين پوشاندن براى كه است مسلم. گويد مى حسين داستان را اين

.  است گرفته انجام الهى دقيق محاسبه و صبر و مديريت يك با جريان زيرا پوشاند،

 هاى نزديكى را خود ياران) السالم عليه( حسين. ((المساء قرب عند اصحابه) السالم عليه( الحسين فجمع. رسيد دهم شب به جريان اين

.)) كرد جمع شب

) 550( الصحابه يقول اءبى فسمعت مريض ذاك اذ انا و لهم يقول ما سمع ال منه فدنوت): السالم عليه( حسين بن على قال

 ولى ، بودم بيمار من. كند مى صحبتى چه ها آن با ببينم كه كردم نزديك پدرم طرف به را خودم من: فرمود) السالم عليه( حسين بن على((

)): فرمود مى طور اين يارانش به پدرم ديدم. گويد مى چه ببينم تا شدم نزديك

 و الدين فى فهمتنا و القرآن علمتنا و بالنبوه اكرمتنا ان على احمدك انى اللهم. والضراء السراء على احمده و الثناء احسن اهللا على اثنى

) 551.( الشاكرين من فاجعلنا افئده و ابصارا و اسماعا لنا جعلت
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 هرگونه براى( اندوهى و شادى هر براى گويم مى را او  ستايش). شكر و ثنا بهترين( آورم مى جاى به را خداوندى ثناى و شكر من((

 ما بر را قرآن.  دادى قرار پيغمبر دودمان در را ما.  نبوت به فرمودى تكريم را ما كه گويم مى را تو حمد خداوندا،).  گرفتارى و گشايش

 در ، اينك.  دادى قرار)  نيك( جوان هاى دل و بينا هاى چشم و شنوا، هاى گوش ما براى و نمودى تفهيم ما بر را دين.  فرمودى تعليم

.))  نمايى محسوب شكرگزارت بندگان از را ما كه خواهيم مى تو از خطر، و بال همه اين ميان

!  است آمده پيش كه است جريانى چه اين حال ، كردم مى حركت خوب كه من گويد نمى} حسين امام{

 ترين عالى در كه اين مثل اصال.  است علت همين به ، است كرده اثبات تاريخ عظمت از باالتر را حسين عظمت ، جريان اين كه اين

 من مرام به زندگى و من مراد به دنيا و است خوب خيلى حالم يعنى. الثناء احسن اهللا على اثنى. كند مى زندگى ، طبيعى زندگى موقعيت

. الثناء احسن اهللا على اثنى.  است چنين سپاسگزارى گونه اين و ستايش گونه اين معناى. باشد كه خواستم مى را همين من اصال.  است

. كرد شروع جمالت اين با او. خدا بارگاه به و خدا به خدا، براى ، هستم محض تسليم ها خوشى در.  هستم شكرگزارش ناگوارى در

 ديدند؟ مى چه شد، مى افزوده اش شكوفايى بر لحظه هر كه}  حسين{ ملكوتى چهره در نفر يك و هفتاد آن كه كنيد دقت

... ابصارا و اسماعا لنا جعلت و الدين فى فهمتنا و القرآن علمتنا و بالنبوه اكرمتنا ان على احمدك انى اللهم

 چشم و گوش ما به و ، فرمودى تفهيم ما بر را دين و ، دادى تعليم ما بر را قرآن و فرمودى اكرام نبوت با را ما كه گويم مى حمد را تو((

.))  بفهميم ها اين با كه دادى)  ديدگان(

 يك در  -اصطالح به  -كه اين مثل درست بلكه كند، نمى صحبت ، است شده محاصره جدى طور به االن كه اين پيرامون فقط ايشان

.  باشيم او سپاسگزار و نموده برقرار ارتباط خدايمان با بايد چگونه ما كه كند، مى صحبت دانش محفل ترين بزرگ در ، البال فارغ حالت

 شده محاصره شخص چنين اطراف قاعدتا كه كلمات آن از يعنى.  است فرموده مطرح عالى بسيار درجه در تربيت و تعليم يك ، چنين هم

! كنيد دقت خوب.  نيست خبرى كند، مى گم را خويش پاى و دست او و گيرد مى  -اى ناجوانمردانه محاصره چه هم آن  -را اى

 مى را الهيات درس يك كه اين مثل درست ؟ است خبر چه)  ابديت( طرف آن در ببينيد كمى شما كه گويد نمى هم دشمنانش به حتى

.  است كرده صحبت كند، شروع خواهد

 يا) 552:( گفت على به خطاب سرباز يك ، صفين هاى جنگ غوغاى در كه بود على پسر اين. بود طالب ابى بن على پسر، اين پدر

 جنگ اداره مشغول اميرالمؤمنين بينى نمى مگر: گفتند فرماندهان از بعضى. بفرماييد ما براى الهيات درباره سخنرانى يك اميرالمؤمنين

 صحبت كلمه چند من تا شوند جمع مردم بگوييد ايد؟ آمده جا اين به چرا پس: فرمود حضرت.  نيست بحث اين موقع كه االن هستند؟

. دارد مى بيان سخنانى و گيرد مى اوج حضرت ، ريخت مى زمين به خون قطرات و پريد مى ها دست و سرها كه لحظه همان در.  كنم

.  نيست ها آن با كه اين مثل اصال ؟!افتد مى انگيزگى از ها انگيزه او براى ،} اوج حال آن در{ كه گيرد مى اوج چگونه انسان خدايا،

 قام جميعا الناس حشد فلما. شوند جمع مردم فرمود و داد دست صفين در روحانى حل يك اميرالمؤمنين به كه دارد تواريخ بعضى



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۰۶

 جانب اين هم زمانى البته. فرمود جا آن در اى خطبه حضرت كه دارد، اهللا رحمه صدوق توحيد هم و كافى هم را مطلب اين) 553.(خطيبا

.  كردم مى كار خطبه آن درباره

 جنگ در نه انگار اصال كه باد روشن پسرى چنين به چشمانت خليل ابراهيم:  بگوييم هم ما ، است گفته الحديد ابى ابن كه طور همان

 كمال با او و بگو، درسى ما براى ، على يا: گويند مى طالب ابى بن على به و اند نشسته حكما تمام و پيامبران همه گويى تو و ، است

 درد از را ما خودت! پروردگارا! خدايا. كند مى ثنا و حمد گونه اين را خدا كه اوست پسر)  حسين( اين. گويد مى سخن فراغت و آرامش

 از بسيارى در... و قلب بودن كوچك ها، شتابزدگى ، بودن عجول ها، هيجان اين.  است چيزى بد ظرفيتى كم اين.  بده نجات ظرفيتى كم

 زيرا)).  نگريست خواهيم و شنيد خواهيم را حق. ((ابصارا و اسماعا لنا جعلت و: فرمود حضرت. گيرد مى ما دست از را توفيقات موارد،

 بلكه اند، نعمت هم ها آن كه آن با فرمايد، نمى بيان را مادى هاى نعمت ساير جا اين در بفرماييد، دقت.  است كرده عطا ديده من به او

 صلوات)).  دريابم كه دارم دل ، ببينم كه دارم ديده ، بشنوم كه دارم گوش.  است داده فهم نعمت من به كه ، گويم مى ثنايش: ((گويد مى

: گويد مى.  اى شايسته اند، داشته تو درباره اعصار و قرون اين طول در بزرگى امت كه تعظيمى چنين براى واقعا ، عبداهللا ابا يا عليك اهللا

 ما براى هميشه براى درس اين آيا)).  كنيم مى دريافت قلبمان با و شنويم مى ، بينيم مى ، داده ديده ما به كه سپاسگزاريم را خدا ما((

 مقابل در زيرا بيند، مى و داند مى. هستند اضطرابى چه در فردا فرزندانش كه داند مى او. بگيريد درنظر را عوامل اول ؟ نيست كافى

 و بكشند كه نيست اين مساءله. آورد خواهند وجود به را وضعى چه ها انسان ضد و خبران بى خدا از اين كه داند مى او.  اوست چشمان

 مى كامل آرامش با ، حال اين با. داد خواهند نشان را شقاوت شديدترين و نابكارى ، نابخردى ، شماتت نوع هزاران ها آن. بردارند دست

 ، الشاكرين من فاجعلنا.  اى داده قلب ما به ، اى داده گوش ما به ، اى داده بينايى ما به كه باشيم شكرگزارت قدر چه ما! خدايا: گويد

 كه ، بزرگ نعمت سه اين مقابل در پروردگارا، كه است اين خدا با هنگام آن در او نيايش)).  بده قرار سپاسگزارانت از را ما خدايا((

: فرمايد مى سپس.  باشيم شاكر تا كن لطف ما به ، هاست انسان شدن انسان در ها نعمت ترين بزرگ

 اال. خيرا عنى اهللا فجزاكم ، بيتى اهل من افضل ال و اوصل ال و ابرا بيت اهل ال و اصحابى من خيرا ال و اوفى اصحابا اعلم ال فانى بعد، اما

) 554(الء هؤ من لنا يوما ظن ال انى و

 خداوند.  من بيت اهل از نيكوكارتر بيتى اهل ، من ياران از بهتر يارانى و ، من ياران از باوفاتر يارانى دانم نمى ، ندارم سراغ من بعد، اما((

.))  دارم اينان با را سختى روز كه است آن من گمان كه باشيد آگاه. بدهد پاداش شما به خودش من طرف از

 در. اند نشسته غيرعادى بسيار حالت يك در و ور شعله آتش روى ولى دهند، مى گوش و اند نشسته هم نفر يك و هفتاد ، هنگام آن در

 است تاريخ فرد ترين مظلوم كه بينند مى را مردى خود، مقابل در. زند مى كنار را اعصار و قرون و كند مى نفوذ نگاهشان كه حالتى يك

. شد خواهد چه فردا كه دانند مى و

 بيد منكم واحد كل لياءخذ و جمال فاتخذوه غشيكم قد الليل هذا و ذمام منى عليكم ليس حل فى جميعا فانطلقوا لكم اذنت قد انى و اال

) 555( غيرى)  يطلبون( يريدون ال فانهم القوم الء هؤ و ذرونى و الليل هذا سواد فى تفرقوا و بيتى اهل من رجل
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. باشد شما بر من از بيعتى هيچ كه اين بدون برويد، و برخيزيد شما همه كه دادم اذن ، كنم مى اعالم ، دادم اجازه شما همه به! باشيد آگاه((

 در و بگيريد را خاندانم از مردى دست نيز شما از يك هر. دهيد ادامه راه به شب تمام در و بشماريد غنيمت را آن ، است رسيده فرا شب

.)) واگذاريد خواهند، نمى مرا جز كه قوم اين با مرا و گرديد، متفرق شب سياهى

 شرعا آيا داد، آنان به) السالم عليه( حسين امام كه آزادى گونه اين با البته. برويد و كنيد حركت. آيد مى خون بوى دشت و كهسار اين از

 امام واقعا. بود عشق قضيه ، قضيه ،}حقيقت در{. بود حقوقى فوق} آزادى{ آن گويند مى ها بعضى بروند؟ و شوند بلند توانستند مى

 پيروزى ، قاعده اساس بر كه دانست مى حسين امام كه ، است داليل آن از يكى اين و نكرد مجبور راه در را كسى) السالم عليه( حسين

 به ايشان واال بدانند، بايد) السالم عليه( حسين امام درباره كنندگان تحقيق از بعضى را مطلب اين.  است بعيد بسيار فيزيكى و جسمانى

 دقيق خيلى ايشان كه دهد مى نشان حركات ، كردم عرض كه طور همان البته.  پرداخت مى ها كمك آورى جمع و ياران آورى جمع

 درك قابل ما براى حال آن كه كرد، مى حركت مرگ و زندگى بين مرز در يعنى. نبود كار در شهادتى اصال كه اين مثل كرد، مى حركت

 چه ديديد و كرد مى حركت طور اين او. بود مجسم الهى بزرگ مرد اين مقابل در السويه على ، مرگ و زندگى چگونه كه حال آن.  نيست

 چگونه كه بود آور تعجب: گفتند بودند، ديده كه ها بعضى.  است آنان مقدار به لشكرش كه اين مثل ، ساخت اردويى امشب. بود آماده قدر

. بود فرموده پياده حضرت را نقشه اين

) عاشورا شب( امشب درباره او. دارد الحسين مقتل يك نجف در اهللا رحمه مقرم عبدالرزاق سيد مرحوم.  است چنين تاريخى نقل يك البته

: كند مى ذكر چنين را مساءله دو

 هيجده از برويد، كربال به و كند قسمت خدا اگر شاءاهللا ان. كرد صدا بودند، حوالى همان در كه را اسد بنى) السالم عليه( حسين امام -1

 شب يك مسير، طول در و رفتيم مى كربال به نجف از پياده گاهى ها طلبه با ما. هستند مستقر اسد بنى قبيله ، طرف آن به كربال كيلومترى

 جا اين در شما:  گفت و كرد جمع را آنان بزرگان حضرت.  هستيم اسد بنى ما كه گويند مى هم خودشان.  كرديم مى اقامت جا آن در

 را جا اين فرمود و خريد را جا آن هاى زمين از مقدارى حسين امام گويند مى ها بعضى. برويد و كنيد ترك موقتا را جا اين يا. نمانيد

. شد خواهد گرفتار الهى آتش به قطعا نكند، اجابت و بشنود مرا صداى فردا و باشد مكان اين در كسى اگر زيرا برويد، و كنيد ترك

 پيرمردها از يكى. بودند نشسته ما دور اسد بنى از نفر چند ، منطقه همان در ، بوديم رفته كربال سمت به پياده ما كه شبى دارم خاطر به

 را او و رفتند و شدند بلند ها آن و گفت آنان به را سخن اين حسين. كند سياه را ما پدران هاى چهره خدا(( ،... وجوههم سوداهللا:  گفت

.))  است مانده ننگ اين هنوز ما براى. گذاشتند تنها

 مى اجازه آيا كرد، عرض. شد تمام ايشان نماز تا كرد صبر.  است مناجات مشغول خودشان خيمه در تنها حضرت ديد و آمد حبيب -2

 ؟ بياورم را اى عده بلكه ، بروم اسد بنى قبيله نزد ها نزديكى اين در من كه دهيد

 نفر صد چهار كه ازرق ابن با ، راه در اما. بياورد و كند آورى جمع را نفر نود بود توانسته و رفت او.  دارى اختيار برو: فرمود حضرت

 به. آمد تنها حبيب و برگشتند خودشان محل به ديگر اى عده و كشته اى عده شديد، درگيرى يك طى و شدند، رو روبه داشت همراه

.  العظيم العلى باهللا اال قوه ال و حول ال: فرمود آرامش و صبر با و كرد آسمان به نگاهى حضرت. كرد عرض را قضيه و كرد سالم حضرت
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 اين. نداريد تعهدى من طرف از شما و كردم حالل را شما من برويد، كه دادم اجازه شما همه به من: فرمود حضرت شب آن ، حال هر به

 و بگيرد را ها بچه اين از يكى دست)  مردى هر( شما از كسى هر.  است انداخته ما روى به را تاريكش هاى پرده كه است) شب( ليل

 و)). خواهند مى مرا فقط مردم اين. (( غيرى)  يطلبون( يريدون ال فانهم. بدهد فرج شما به خداوند تا شويد متفرق سياهى اين در و برود

 هر شنيديد، كه طور همان و)).  داشت نخواهد كارى كسى با و مشغولند من به ديگر كشتند، مرا اگر. (( غيرى طلب عن لهوا اءصابونى لو

 و بگيرند قرار معذورات در كه اين مساءله ، مساءله. نبود لشكر سياهى مساءله ، مساءله شد معلوم كه گفتند را مطالبى و برخاستند كدام

. رفتند راه ميان در بودند، دنيا هاى انگيزه دنبال كه آنان. نبود ، آمديم هم ما بگويند

 تبديل هاى انسان اين سخنان كسى اگر. گفتند را خود سخنان ايستادند، كه آنان و. نبودند حضرت خدمت در و نماندند باقى ديگر ها آن

 انسان مسير در امروز كه انسانى علوم اين كه فهميد خواهد بفهمد، و كند تحليل ، حسين روح كيمياى وسيله به را، طال به مس از شده

.  است كرده كوچك را انسان قدر چه ، هاست

 ترك را سيدالشهدا حضرت كدام هيچ كردند؟ بيان گونه آن را حضرت جواب كه بودند گرفته قرار اى جاذبه چه در) حسين ياران( ها آن

 مهلت ايشان به امشب كه فرمودند اصرار خيلى حضرت ، كردم عرض نيز گذشته جلسات در. كردند ايستادگى معنا تمام به فردا و نكردند

 سپرى را عمرمان آخر لحظات نماز، با و اكبر اهللا و حق يا ذكر با امشب بلكه ، دارم دوست را نماز من كه داند مى خدا:  گفت. بدهند

. كنيم

. نيستند بردار دست آنان كه دانست مى واال بود، نماز براى فقط او گرفتن مهلت شب يك.  است حسين شما پيشتاز اين عزيز، جوانان

 فكر هم. بود كننده ناراحت هم فكرش حتى چون. بهتر زودتر چه هر گفت مى شود، كشته است قرار باالخره كه بود اين فكر به اگر شايد

 اگر. شد مى ناراحت كرد، مى فكر ها اين به طبيعى طور به اگر انسانى ذهن. بود كننده ناراحت ، دشمن ناجوانمردى فكر هم ها، بچه

 مساءله حضرت براى توانست نمى مسائل اين و گرفت مى باال را خود روح بود، باال سطح در روح كه جهت بدين كرد، مى فكر طبيعى

.  گرفت مهلت نماز براى فقط را شب آن. شود

 انجام جامعه اين براى كارى است ممكن كه كسانى بدانيد يقين. كنند مى مسامحه نماز در كمى ما جوانان از بعضى كه شود مى احساس

 خداى اگر كه كنم مى عرض شما به هم را اين. ندارد تعهد انسانى هيچ به ندارد، تعهد خدا با كه كسى زيرا هستيد، نمازگزاران شما بدهند،

 عليه( حسين شما پيشواى كه نيست افتخار شما براى آيا. ايد كرده مسامحه خدا با تعهد در ، حقيقت در كنيد، مسامحه نماز در ناخواسته

 نمازگزار)  السالم عليها( زهرا فاطمه شما پيشواى.  است نمازگزار) السالم عليه( طالب ابى بن على شما پيشواى ؟ است نمازگزار) السالم

.  است

 امشب همين از شاءاهللا ان. نماز از باالتر ارتباطى چه و داشتند ارتباط خدا با كه بودند هايى آن بردارند، قدم بشر براى خواستند كه كسانى

 نماز به و شويم خدا بارگاه رهسپار و روانه حسين راه از كه بگيريم نتيجه  -است عميق خيلى و بينيم مى ما كه احساساتى آن از و -

} نماز براى حسين درخواست و سخن{ اين آيا)). شود نمى قبول ما از ديگر چيزى(( تقبل ال ، ندهيم اهميت نماز به اگر.  بدهيم اهميت

 ؟ نيست انسان افتخار
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:  است نوشته چنين عبادت درباره كتابى در

.  است آمده در پرواز به جا آن از و ساخته خود دست با تاريخ آغاز از بشر كه است معابدى... و كليسا مسجد، از مقصود ؟ چيست معبد

 درباره نيز جمالتى افتاد، معبد به ما گذار كه حال.  است ساخته پرواز سكوى خودش براى ، زمين روى در معابد عنوان به را ها آن بشر

.  كنيم صحبت آن

 چه گزارند مى نماز خدا براى خدا، براى و خدا به گزارند؟ مى نماز كسى چه به معبد در. گزارند مى نماز معبد در كنند؟ مى چه معبد در((

: از است عبارت نماز كه نيست زيادى خيلى انديشه به احتياج دهد؟ مى معنا

) 556.))( معرفت با هم آن خدا، نام به بزرگ نهايت بى من يك با كوچك نهايت بى من يك كردن برقرار رابطه

 مى كجا هر. شود معبد تواند مى دانشگاه هم و كارگاه هم مسجد، هم ، خانه گوشه هم و بيابان هم كه دهند، مى انجام را كار اين معبد در

 ديده تاريكى به را ماه چون ؟ چه يعنى ، كن برقرار رابطه من با گويد مى ما به خدا وقتى كه ايم كرده فكر ما آيا واقعا. باشد معبد تواند

 مطلب اين معناى دانستيم مى واقعا ما اگر و ، كنى برقرار ارتباط او با توانى مى گفتند مى او به و بود مطرح بشر براى خدا اگر واقعا.  ايم

 لك اكون ان فخرا كفالى:  چيست جمله اين معناى كه دانستيم مى اگر يا.  دانيم نمى كه حيف اما. داد مى ابديت بوى ما لحظات ، چيست

 ما با كه است معلمان و مربيان آن با ما سروكار پس!  كن برقرار رابطه خدا با تو بگويند انسان به كه اين از باالتر افتخارى چه عبدا،

 به عشق.  ماست آفريننده كه داريم خدا به ناآگاهى عشق يك ما. نكنند مبتال خدا هجران به قدر آن را ما و كنند صحبت كمى خدا درباره

 خدايى به عشق.  است آورده وجود به ما براى را على كه داريم خدايى به عشق.  است گذاشته ما برابر در را حسين كه داريم خدايى

.  است هستى تمام با مساوى ، يك هر كه ، آورده وجود به هايى انسان كه داريم

 برخيزد خزان رسم جهان گلزار ز تا     بهار رشك اى سحر يك جهان باغ از بگذر

 عمر كه كنيم مى احساس وقت يك.  كنيم نمى عمر هم بار دو و گذرد مى عمر ، عزيزان اى ؟ كنيم رها كجا را خدا با ارتباط اين ما

:  بگوييم كه شويم بيدار موقعى نكند.  نيست پذير برگشت ديگر و گذشت

 پايانى به رسيده اى افسانه     سامانى شده تبه كيستم من

 مطرح ما براى خدا با ارتباط كه شود مى معلوم واقعا ؟ رفت چيزى چه ما دست از بگوييم موقع آن در برسد؟ پايان به كه چيست افسانه

 كند؟ نمى جلب خود به را ما كه است نهفته مفهومى چه ما ذهن در.  نيست

. بفرما درك قابل ما براى را نماز عظمت و بده قرار عنايت مورد را ما خودت خدايا،. بفرما جلب خودت سوى به را ما خدايا،

 خدمت ، است گذشته النهار نصف از آفتاب و شده اذان موقع ، اباعبداهللا يا:  گفت و آمد صائدى ابوثمامه ، جريان و هيجان آن در فردا

. بود فرموده اقدام حضرت خود گويند مى ها بعضى البته.  بخوانيم نماز شما

: فرمود) السالم عليه( حسين امام ، حال هر به
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 المصلين من اهللا جعلك الصلوه ذكرت

.)) بدهد قرار نمازگزاران از را تو خدا ، كردى ياد نماز از((

 به( يارانش باقيمانده از نيمى با حضرت سپس. بايستند او روى پيش تا داد دستور حنفى عبداهللا سعيدبن و قين زهيربن به حضرت((

 را آن و داد قرار تير مسير در را خود عبداهللا سعيدبن و شد پرتاب حضرت جانب به تيرى اثنا اين در. ايستاد نماز به)  خوف نماز ترتيب

) 557.))(افتاد زمين بر و آمد در پاى از كه آن تا نمود دشمن تيرهاى سپر را خود منوال همين به. خريد جان به

 خلوص بى ها فعاليت اين. كرديد كار خلوص با واقعا شب چند اين. بدهد خير جزاى شما به خداوند كه كنم عرض خواهم مى ديگر بار

 دل مساءله.  است ساختگى گريه ها، گريه اين بگوييم كه باشد ارزان قدر آن ، دل اين كه ندارد امكان.  نيست بردار شوخى و شود نمى

.  هاست حرف اين از باالتر

 پست به نى باشد عرش فراز دل     هست نيز دل مرا گويى همى تو

 از. زند مى موج دل اين درياى از ها اشك.  است آمده در هيجان به و كند مى حركت شما عرشى دل كه بينيم مى روزها اين در باز ولى

. بيافروزد ما هاى دل در را نماز به عالقه و عشق كه بخواهد خدا از تا بخواهيم انسانيت راه شهيد و بقا دار شهيد اين از چنين هم و خدا

 تعهد تو با امشب دهند، مى نشان را آن و دارند اخالص چگونه تو محبوب عزاى در بينيم مى واقعا كه را عزيزان اين! پروردگارا! خدايا

 ان ، حسين خون قطرات آن به دهم مى قسم را تو خدايا  -كنم مى تعهد شما طرف از و كنم مى عرض شما طرف از من  -كنند مى

 توفيق شما به خدا بدهد، اجر شما به شاءاهللا ان خدا. بفرما موفق را آنان خدايا نكنند، ترك را خود نمازهاى ما عزيز فرزندان اين شاءاهللا

 شد تفسير كه عبادتى اين از را ما! پروردگارا. بفرما آشنا وجوديمان فلسفه با را ما! پروردگارا! نفرماييد  فراموش ديگر كرديد، تعهد. دهد

. نشود سپرى بيهوده زندگيمان تا بفرما موفق دنيا اين در را ما! پروردگارا! خداوندا. مفرما محروم ، اى فرموده قرآن در كه عبادتى آن از و

. بفرما يارى ، جوانان به زندگى هدف و فلسفه تعليم در را ما! پروردگارا

 محبوب بارى پاك احساسات نظر از چه روز، چند اين در! پروردگارا! خداوندا.  بده قرار خودمان گفتار به عامل را خودمان! پروردگارا

 را لحظات آن ، گذرانديم ما را لحظاتى ، مطالب درباره فكر و مطالب القاء درباره ها انديشه و تفكرات نظر از چه ،)السالم عليه( حسين تو

 مقابل در را ما! پروردگارا. بفرما آماده را جوانان گرديدن و فهم و درك وسايل خودت! خداوندا! پروردگارا. بفرما قبول ما همه از

 خواستيم مى كه ما ، بوديم آماده كه ما: بگويند و بگيرند را ما گريبان واقعا ها اين كه نشود قيامت روز در يعنى. مفرما شرمنده جوانانمان

 را ما همه دست و بفرما آماده و كن لطف خودت را وسايل! پروردگارا! خدايا نگفتيد؟ چرا ولى ، بكنيم درك خواستيم مى كه ما ، بفهميم

. مفرما كوتاه ،)السالم عليه( على آل و على دامان از

))  آمين((

 



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۱۱

 حسينى شهادت

 يعنى ، باالست}  سطح در{ خيلى ها آن از بعضى و گرفته قرار بشر دسترس در اعصار و قرون طول در كه هايى كتاب ترين ارزش با در

 ميان از. دارد وجود جاودانه مطالبى زدند، هايى حرف انسان درباره و اند شناخته را انسان حدودى تا و داشتند گفتن براى مطلب واقعا

 نوشتند مى را مطالب اين وقتى كه اند داده نشان نويسندگان و شده نوشته ابدى و جاودانى هاى كتاب اين در كه حقايقى و مفيد مطالب

.  است مرگ مساءله ، بوده توفانى درونشان تمام

 عالى قدرى به ها جمله. هستند جالب حقيقتا ها آن از بعضى.  است كرده بيان مرگ مورد در را مطالبى ، عجيبى بسيار حساسيت با بشر

 قايل اهميتى چنين مرگ براى كه فهميده را زندگى از اى گوشه ، گوينده كند، مى احساس آدم كه است ملكوتى و يايى رؤ قدرى به و

 مساءله كه وقتى بشر. شد آورى جمع مورد صد از بيش ، كنيم آورى جمع}  مرگ درباره{ را جمالت اين خواستيم مى كه زمانى.  است

 شدن خاموش معناى خواهد مى كه وقتى مخصوصا. كند مى پيدا درون در عجيب هيجانى و شورش كند، مطرح خواهد مى را مرگ

 همان ، شريفه آيات در ؟ چه يعنى چراغ اين شدن خاموش شد؟ خاموش كه خورد}  زندگى{ چراغ اين به بادى چه: بفهمد را زندگى

 سخنان در ، البالغه نهج در چنين هم.  است شده مطرح بااهميت خيلى و شده اشاره موت و حيات مساءله به ايد، فرموده مالحظه كه طور

 مى كند، مى مطالعه دقت با كه وقتى انسان.  است آور بهت كه شود مى ديده تابلوهايى ، مرگ درباره) السالم عليه( اميرالمؤمنين مبارك

 ها بعضى است ممكن ؟ است شده رو روبه مرگ حقيقى قيافه با بار چند مرد اين ؟ است برگشته و رفته بار چند مرد اين! خدايا گويد

 كه حكمت و معرفت و علم واالى بسيار مقام آن با و ، چه يعنى مرگ كه است فرموده مالحظه شهود عالم در حضرت مثال كه كنند گمان

 انسان كه هست مطلب يك اما شد، منكر توان نمى و است ممكن امر اين. اند فرموده مشاهده را چهره اين شهود حاالت در اند، داشته

 قرار توجه مورد را اين چرا.  است زندگى خود شناخت آن و بوده ثر مؤ بسيار مرگ با) السالم عليه( على آشنايى در كه دارد اطمينان

 نخواهد و نيست ناشناس و مبهم چهره يك ها آن براى مرگ كردند، پيدا آشنايى زندگى با كه هايى انسان كه است اين حقيقت ؟ ندهيم

 كه شهودى عالم اوج در هم ،)السالم عليه( على كه بگيريم نظر در را احتمال دو اين توانيم مى.  است جمع قابل هم با امر دو هر البته. بود

 كسى وقتى چون ، است شده آشنا مرگ با ، زندگى شناخت نتيجه در هم و فرموده مالحظه را مرگ داد، مى دست مباركش حال به

. است البالغه نهج در عجيب بسيار جمالت ، مرگ با اميرالمؤمنين آشنايى دليل. دهد مى نشان او به را خودش ، مرگ ، شناخت را زندگى

: فرمايد مى و خورده سوگند) السالم عليه( على گاهى

) 558( عنكم شخصت ثم ركابى لقربت  -ه لقاؤ لى حم قد ولو  -العدو لقائى عند الشهاده رجائى لوال واهللا

 را مركبم  -باشد مقدر من براى مرگ ، رويارويى آن در كه  -نداشتم شهادت اميد ، دشمن با رويارويى موقع در اگر سوگند، خدا به و((

.))  گشتم مى جدا مردم شما از سپس ، كردم مى حاضر

 پرواز و كرده رها ماديات و ماده جايگاه همين در را كالبد كه آن اميد به مگر ، شوم نمى جهاد و جنگ عرصه وارد خدا، به قسم ؛ يعنى

:  است فرموده ديگر جاى در.  شوم مى ميدان وارد كه است شهادت اميد به.  كنم

) 559( اءمه بثدى الطفل من باالموت آنس طالب اءبى البن واهللا
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.))  مادرش پستان به است خوار شير كودك انس از بيش ، مرگ با ابوطالب فرزند انس خدا، به سوگند((

: فرمايد مى كند، مى اصابت مباركشان مغز به نهايى ضربت آن كه موقعى يا

 الكعبه برب فزت

.((-  كردم پيدا نجات( شدم رها ، قسم كعبه خداى به((

 را ما ، بودن مرگ ياد به يا نكند كجى دهن ما به مرگ كه اين براى بياييد.  است زندگى با آشنايى به مربوط ، مرگ با آشنايى اين

 بايد انسان فقط.  نيست مشكل و رسد مى نتيجه به زود ، تفكرات اين.  بينديشيم زندگى شناخت براى ديگر بار يك نكند، ناراحت

 قرآن از آيه يك كه اين نه)).  گرديم مى باز او سوى به و خداييم آن از ما) ((560.( راجعون اليه انا و اناهللا:  كه كند دريافت و احساس

 جمالت{ فصاحت  -زيباست خيلى كه  -كند درك را آيه اين زيبايى و فصاحت بخواهد كه اين نه  -دارد ثواب هم آن البته كه  -بخواند

 كه بفهميم توانيم مى ، باشيم داشته اطالع آيه محتواى از و عربى ادبيات از كمى اگر ، نيستيم عرب كه ما حتى كه است اى گونه به} قرآن

 ، هستيم قبيله اين از ما گفت مى كه كذايى فرهنگ آن و كجا اين.  راجعون اليه انا و اناهللا.  نيست عربستان ريگزار آن ساخت ، سخن اين

 مى خونخواهى ها آن يا ، كنيم مى خونخواهى ما يا.  شويم مى كشته يا كشيم مى يا:  است اين نژادمان ما گفت مى كه فرهنگ آن كجا؟

. كنند

 ؟ سرعت كدام با ببرد؟ باال به و بكشد جا اين از را بشر ، آسانسورى كدام كجا؟ به كجا از.  است نهايت بى فاصله.  راجعون انااليه و اناهللا

.  نهايت بى سرعت با

:  چنانم و چنينم من.  جاست اين وطنم من:  گفت مى قبيله عضو هر كه بود چنان اى قبيله پيوندهاى ، جاهليت دوران در

 ارشد غزيه ترشد ان و غويت     غوت ان غزيه من اال انا ما و

.((-  هستم چنين من. ( رستگارم هم من ، است رستگار غزيه اگر.  هستم گمراه هم من ، است گمراه غزيه اگر.  هستم غزيه قبيله از من((

 مى مضطرب را مغز كه است زياد قدر آن فاصله.  نيست تصور قابل اصال.  راجعون اليه انا و اناهللا: بگوييد سپس ببينيد، را فرهنگ اين

 را آقايى و فرهنگ و بود كرده متزلزل را آنان همه)  وآله عليه اهللا صلى( پيامبراكرم كه زمان آن در داشتند، قدرت عرب بزرگان اگر. كند

 نتوانستند. شد مى ختم غائله ، شماست استاد هم اين گفتند مى}  اعراب به{ و گرفتند مى را پيغمبر دست اگر ، گرفت مى آنان دست از

. بگويد سخن او از باالتر كه كنند پيدا را كسى

.  است شخص اين شما استاد يا و مربى و معلم كنيد، مى بيان كه را مطالبى شما بگويند كه بود آسان خيلى اين

 از توان مى آيا ؟ گرفت سراغ فرهنگ آن از توان مى ندارد، وجود بشر براى آن مافوق اى جمله كه را راجعون اليه انا و اناهللا فرمول آيا

 جوامع از بعضى.  است مطرح جدى طور به اسالمى منابع در مرگ مساءله ، بنابراين ؟ گرفت اى نتيجه چنين پست زمينى فرهنگ آن

 مى واال ، است جديد كمى مرگ به اعتنايى بى سابقه و تاريخ البته. كنند نمى بحث مرگ درباره اصال و ندارند اعتنا مرگ به ، امروزى
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 ها آن درون كه است معلوم. دارند عجيبى تعبيرات مرگ درباره هم كشورها ديگر بزرگ هاى نويسنده ، پيش سال صد تا مثال كه بينيم

 كرده ترسيم چنين را مرگ از تابلويى) السالم عليه( صالح حضرت درباره مولوى ، مثنوى دفترهاى از يكى در.  است بوده عجيبى موج

) 561:( است

. كرد نفرين را آنان او و ندادند گوش را خدا برگزيده اين و بزرگ پيغمبر اين سخنان ، مردم

. شناختند نمى را كسى خودشان از غير بشناسند؟ چگونه را صالح ديگر. بود آورده در دودمانشان از دود ها، خودكامگى و ها خودخواهى

 بعد.  نكن عجله و كن صبر فرمود) السالم عليه( نوح حضرت به كه چنان.  كن صبر هم كمى  -ما اصطالح به  -كه فرمود متعال خداوند

 روز. شد قرمز دوم روز. شد زرد هوا اول روز. برو بيرون شهر از اول روز فرمود خداوند شد، ماءيوس كلى به صالح حضرت كه اين از

 كه روز چند از بعد.  رفت بيرون خود سرزمين از صالح حضرت. افتادند تك تك ، مردم همه. بود عزا روز روز، آن و شد سياه سوم

 نبوده روشن و نداشته وجود هرگز ديار اين در زندگى چراغ نام به چراغى گويى.  است خاموش ها شمع تمام نمود مشاهده كرد، مراجعه

 پند شما به من مگر ، گفتم نمى شما به من مگر ، كج پايتان اى ، كج دستتان اى ، كج مغزتان اى ، كج زبانتان اى: كرد شروع اول.  است

 و خطاب باز. فرانداديد گوش اما ؟ است عذاب} شما اعمال{ اين دنباله كه ، نكردم تهديد مگر حتى ؟ كردم نمى نصيحت مگر ، دادم نمى

 را آنان خودش كه كرد فكر ؟ چيست موج اين كه كرد تعجب. زند مى موج ديگرى چيز درونش در كه كرد احساس وقت يك. كرد توبيخ

 ؟ است حالى چه اين پرسيد خود از.  است آورده فرود مردم اين سر بر را مرگ او و است داده كشتن به

. داشتند مغز در اميدها و آرزوها ديروز، تا. كرد ترحم احساس بودند، افتاده تك تك كه مردم اين بر ناگهان

 درون در و گرفت فرا را او ترحم!  سكوت. اند نكشيده  نفس دنيا اين در ها اين گويى امروز و داشتند، يكديگر به ها محبت ديروز، تا

 ، كج دستشان كه هستند كسانى ها اين ؟ چيست ترحم اين!  دادم كشتن به من را ها اين خدايا،.  پرداخت نياز و راز به خدا با خود

 اى كه كرد احساس را معنا اين ؟ است ترحم جاى چه اين. بود كج جانشان و كج روحشان ، كج مغزشان ، كج سخنشان ، كج پايشان

 اينان زندگى و حيات ، صالح اى.  باشى كرده عجله و بوده نابجا تو نفرين مبادا كه ، كن فكر كمى. شدند خاموش تو دست با آنان ، صالح

. اند افتاده خاك به ابدى سكوتى با آنان همه اكنون و سپردى مرگ باد بر را،

 انسان سراغ مرگ موقع در كه اضطرابى و وحشت بخش آرامش.  هاست ناراحتى اين تمام پاسخگويى ، راجعون اليه انا و اناهللا فرمول اين

 غير ، زندگى فلسفه و هدف بيان براى كه گونه همان. ندارد هم دوم جمله.  است راجعون اليه انا و اناهللا جمله همين فقط گيرد، مى را ها

.  داشت نخواهيم و نداريم اى جمله اين از

 زنده ما ، هستيم ارتباط در آن با ما كه است اين زندگى معناى و زندگى اگر.  گفت خواهم اين از بعد و ام نگفته را اين حال تا كه اين نه

.  است يقين انسان خود براى اين.  هستيم آشنا آن با و چشيم مى را...)  اناهللا( اين ها

.  راجعون انااليه و اناهللا:  جوابگوست جمله اين فقط. كنند مطالعه جمع حواس با خيلى هم بعدى مطالعات در و كنند دقت عزيز جوانان

 من: (( بگكوييم كه آن واالى معناى حد در هم آن باشد، هدف زندگى براى تواند نمى ، است طبيعى زندگى خود وسيله كه چه آن واال

 توانايى اين شما. هستيد آزاد شما ، خوب بسيار)).  رسم مى زندگى هدف به ، نكنم را كار آن يا بكنم را كار اين كه بشوم مطلق آزاد اگر
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 اين يا ؟ است هدف ، علم فقط كه اين يا شود؟ مى محسوب شما هدف ،} توانايى{ اين آيا. دهيد انجام باشيد، مايل كارى هر كه داريد را

 اين با ، حال ؟ است منعكس آن در هستى تمام و آمده ها افسانه در كه است نمايى جهان جام عظمت به من مغز ، كنم مى فكر من كه

 جمله از مفاهيمى ؟ چيست اش نتيجه باالخره و ام كرده كار چه من ، است منعكس آن در هستى كه شمول جهان علم اين با و معرفت

 انا و اناهللا همين فقط و فقط.  نيست كننده قانع كدام هيچ اما ، است شده گفته زندگى فلسفه براى حال به تا... و زيبايى ، شهرت ، ثروت

 بشر{.  است بشر خود متوجه فقط ضرر رسد؟ مى ضرر كسى چه به نشنود، اگر. بشنود بشر كه اين شرط به ، است مهم راجعون اليه

. كند پيدا است نتوانسته تاكنون كه چنان. كند پيدا پايين در را خود هدف تواند نمى ، عظمت اين به زندگى كه بشنود} بايد

 چون.  نيست تمجيد شايان امر اين زيرا نكنيد، گرفتار پايين در را بشر ، زندگانى اين در خودخواهى لذايذ و اپيكورى لذايذ توجيه براى

 را لذت عمر يك ، آن درد يك گاهى ؟ نه يا بود سوزى دهن آش آيا ؟ چيست زندگى كه بود نخواهد اى بهره او براى جا اين از دانيم مى

 آيا ها، تلخى اين با كردند مى مخير مرا اگر گويد مى انسان كه زاست شرنگ و زهرآگين قدرى به دردها از بعضى گاهى. كند مى نابود

 اگر مخصوصا.  است زندگى نوعى هم اين!  مرسان شر ، نيست اميد تو خير به مرا گفتم مى ؟ نه يا خواهى مى لذت سال هشتاد هفتاد،

 را برهنه و گرسنه هاى انسان كه دارد وجود هم فقرهايى ، است لبريز خنده از او درون كه حال همين در كه باشد داشته هم آگاهى كسى

 متوجه كه آن بدون  -است ور غوطه لذايذش در كسى كه حال آن در يا.  است خنده حال در او اما ، است داشته نگه كندن جان حال در

. هستند ور شعله جهل آتش در ارواحى  -باشد

 طور چه ها، تلخى احتمال اين با. شود نمى} قطعا{ شود؟ مى عميق دنيا اين در او لذت واقعا آيا كند، توجه مسائل اين به آدمى اگر

 ، بزرگ متفكران از خيلى بفرماييد، دقت مرگ مساءله در اگر ، حال هر به درآورد؟ هدف و فلسفه ، حيات شكم از جا اين در دارد امكان

. اند لرزانده را بشر زانوهاى مرگ مقابل در باشند، داشته هم شناسى جان شامه كمى اگر مخصوصا

 دست كه رسد مى فرا روزى اما ، ريزيم مى فرو آن زرين كناره بر سوزان اشك و ايم نهاده زندگى جام بر لب ، بسته فرو ديدگان با((

 كه فهميم مى وقت آن فقط. گيرد مى ما از بود، ما شديد عالقه مورد ، زندگانى در كه را چه آن هر و دارد مى بر ديدگان از نقاب ، مرگ

.))  ايم ننوشيده خيال باده جز ، جام اين از ، نخست روز از ما و است بوده خالى اول از زندگى جام

 اگر ندارد، توجه راجعون اليه انا و اناهللا به كه كسى. شود تمام قضيه و كند ختم اليه با تا ندارد، را هللا.  نيست درست)  انسان( او اناهللا چون

 خواهد چنين او استدالل واقعا.  ام آمده وجود به ها آن از كه بودند ماده و نر يك ؛ دانم نمى گويد مى ؟ اى آمده كجا از بپرسيد، او از

. كرد خواهند حواله قبلى ماده و نر به هم ماده و نر آن. شد

 نجات ، مرگ به زندگى تلخى از و بگذارد پا زير را زندگى لذايذ و بينديشد زيبا اى قيافه با ، زندگى درباره تواند مى چگونه انسان پس

 لرزد؟ مى مرگ مقابل در بشر زانوهاى چرا كند؟ مى پيدا ركود و سكوت يكباره به احساسات و آرزوها اميدها، آن تمام چرا كند؟ پيدا

 قيمتى ذى خيلى رساله و ، مرگ از اندوه دفع درباره است اى رساله كه دارد،))  الموت من الغم دفع رساله(( نام به اى رساله سينا ابن

) 562:(كرد خواهم  عرض خدا لطف با كه ، است كرده بيان مرگ از ترس براى دليل و انگيزه  شش ايشان.  است
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 يعنى. بيند مى بار يك هم را مرگ بيند، مى بار يك را تولد كه گونه همان انسان هر چون.  چيست مرگ داند نمى انسان  -اول انگيزه

 وضعيتى چه آدمى اعصاب چنين هم ، آدمى ذهن و مغز ، انسان مشاعر و احساسات داند نمى ؟ است قدر چه مرگ درد داند نمى انسان

 دانيد نمى كه ترسيد مى جهلتان از بلكه ترسيد، نمى مرگ از شما پس: گويد مى  -سينا ابن  -معرفت و علم پرچمدار اين كند؟ مى پيدا

 مرگ از را او خواست مى واقعا و بود او مربى كه كسى به فردى. مگير آن ، گفت من جهل نگفتم من: شاعر آن قول به.  چيست مرگ

 داده نجات مرگ از را او كرد احساس كه اين از بعد. كند دور او از را مرگ تا كرد مى اذيت ظاهر در را او. داد مى دشنام بدهد، نجات

 ، من كننده زنده اى عزيز، اى:  گفت.  شنيدم مى ، بلى:  گفت مربى شنيديد؟ مى ، دادم مى من كه را ناسزاهايى آن شما آيا:  گفت ، است

 آن گفت من جهل ، نگفتم من ؟ كنم چه آه ؟ شنيدى مى ، گفتم مى كه را ناشايستى مطالب آن واقعا خدا، نماينده اى ، حيات ملك اى

 و تعليم مورد هاى انسان جهل گاهى ، معلمان اى و مربيان اى. داد را ناسزاها آن من نادانى.  مكن اعتراض من بر:  گفت). 563(مگير

. بدهيد انجام را خود تربيتى كار شما اما كنند، اهانت شما به كه شود مى باعث شما، تربيت

) 564( تانستمى كى بيهوده گفتن     دانستمى اگر حال زين اى شمه

: بدهيد نجات مرگ از مرا خواهيد مى شما كه دانستم مى اگر

 حال ز گفتى مى رمز يك مرا گر     خصال خوش اى گفتمى ثنايت بس

) 565( كوفتى مى سرم بر خامشانه     آشوفتى مى كرده خاموش ليك

 هر بياييد.  ندهيم جواب تنش با ، تنشى هر مقابل در و بدهيم  گسترش را درونمان كمى بياييد.  كنيم پيدا تحمل و ظرفيت كمى بياييد

 را خودش خر او: (( كه داريم فارسى در مثلى.  كنيم خاموش آب با بلكه ، نكنيم خاموش آتش با شود، ور شعله خواهد مى كه را آتشى

:   گفت. ندارد شما به توجه اصال و است خودش كار مشغول او يعنى ،))راند مى

) 566( خواندم مى لب زير يسر رب     راندم مى خر و فحش شنيدم مى

 نه ميسور مرا گفتن تو ترك     نه مقدور مرا گفتن سبب از

 پيدا عظمت قدر چه و شود مى بزرگ قدر چه انسان راستى به انسانند؟ ها اين آيا! خدايا.  كن آسان خودت! خدايا گفتم مى لب زير در

: گويد مى سپس شود، مى اهانت هزاران ، انسانى دادن نجات براى! كند مى

 شناسيم نمى ما را مرگ ماهيت گوييد مى چون. بترسيد جهل از گويد مى)  مولوى( ايشان هم جا اين. مگير آن گفت من جهل ، نگفتم من

.  كن گريه ات نادانى براى ، خوب بسيار. شود مى چه مرگ هنگام در دانيم نمى و

 با) السالم عليه( على بن حسين كه گونه همان ؛ ساخت خواهد آشنا شما براى را مرگ ، زندگى شناخت.  نيست شدن كالفه ، نادانى چاره

. خوانيد مى تواريخ در هم خودتان و شنويد مى طوالنى ساليان طى را ها اين تمام. بود آشنا شهادت و مرگ
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 پاسخ ؟ بينى مى چگونه را مرگ ، برادرم فرزند اى:  گفت الحسن بن قاسم به على بن حسين.  العسل من احلى:  است بچه يك سخن اين

 هم بچه. بود حسين جذابيت شعاع در گرفتن قرار و تماس اثر بر سن اين در پاسخى چنين)). تر شيرين عسل از(( ، العسل من احلى: داد

 چند همان در او. بودند نداده او به معلومات ذاتى طور به ولى دارد، شامخى مقام و است زاده امام و زاده معصوم البته ، نيست معصوم كه

 روز، چند همان در. دارد ها اين از باالتر معنايى مرگ و زندگى كه كرد احساس بود، عمويش خدمت در و افتاد راه مدينه از كه صباح

 مى و نيست جاهل زيرا شود، مى مطرح چگونه مرگ بينيد مى ، حسين امام خود كلمات در يا. خواند بخواند، بايست مى كه را درسى

.  چيست مرگ داند

 و ماده اين از را آن تواند نمى و برده فرو آن در را چنگ انسان كه ، ماديات اين از برداشتن چنگال و كندن دل سختى  -دوم انگيزه

 ماديات و ماده از عاليق كندن دل سختى و تلخى(( از عبارت ، مرگ از بشر ترس دوم انگيزه: گويد مى سينا ابن. بكشد بيرون ماديات

 را آن ، خويشتن به مراجعه با انسان بلكه ، نيست دشوار فلسفى و علمى بحث يك ديگر اين.  است طور همين هم واقعا كه ،))است

 بايد ، است رسيده انسان دست به شرعا كه چيزى بر بلكه خواهد، نمى هم رياضت.  است روشن خيلى نيز آن چاره. كند مى احساس

 روايتى در. باشيد آن مالك بايد شما ، آن دست در انسان كليد نه باشد، او دست در بايد آمده دست به چيز كليد كه بداند ولى باشد، مالك

: فرمود كه است آمده)  وآله عليه اهللا صلى( خدا رسول حضرت از

 معه اهللا لحشره حجرا احب رجال ان ولو

.)) شد خواهد محشور همان با ،)باشد شديد سنگ آن به نسبت محبتش و( باشد داشته دوست را سنگ يك مردى اگر((

. شود مى مسخ ، عالقه مورد همان مبناى بر بشر. شود مى تبديل ، اوست عالقه مورد كه چه آن به يا سنگ به انسان گاهى

 باشى بلبل قرار، بى بلبل ور     باشى گل گذرد گل تو دل در گر

 باشى كل كنى پيشه كل انديشه     چند روزى اگر است كل او و جزئى تو

 مى تبديل ريال به بعضى.  پرستش براى نه ، است سكونت براى ساختمان. شوند مى ساختمان به تبديل ها بعضى شويد؟ مى سنگ چرا

 نوش ، كه صورتى در!  است شده ساختمان يا پول آنان آشفته جان ، كنيم تعريف را اشخاص آن آشفته جان بخواهيم اگر ، حال. شوند

 و ها زيبايى اين از كشيدن بيرون را چنگال و ها زيبايى آن از كندن دست.  آن مشروع حدود در البته باشد، پول مالك اگر باد كسى جان

: گويد مى هيوم ديويد.  است مهم جهانى هاى شهرت

.))  است شده گير عالم خيلى شهرتم اما كند، مى اذيت مرا ام معده و هايم روده ناراحتى رسد، مى آخر به عمرم ديگر كه اكنون((

 است افول حال در مزاجم اگرچه ، گرفته اوج خيلى شهرتم: ((گويد مى.  است}  چوب و سنگ{ همان فقط بت كه كند مى خيال انسان

 يعنى مرگ و شهادت از حسين امام استقبال طور آن يا. فهميد خواهيد را))  العسل من احلى(( معناى كنيد، تحليل را مذكور موارد اگر)). 

 و داشت شيرخوار بچه.  داشت سال 57) السالم عليه( سيدالشهداء حضرت. بود نشده هم پير حتى و بوده ميانسال كه كسى براى ؟ چه

. دارد معنايى چه ايشان براى مرگ كه بينيد مى حال اين با بود، ايشان ميانسالى اوايل تقريبا
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 ، است داده انجام كه چه آن خاطر به نكند} كه دارد اين از ترس{.  است خبر چه مرگ سر پشت كه داند نمى} انسان{  -سوم انگيزه

.  است گذرانده ،...و نيست بعيد شايد، ، است ممكن ، گرچه خير، نه ، بلى يك با را زندگى همه دنيا، اين در. بگيرد قرار ال سؤ مورد

 كه اين. باشد چنين كه اين از ترسد مى. بگيرند جدى را كار جا، آن در نكند گويد مى و است گذرانده شوخى با را دنيا اين در زندگى

 ريش به مرگ كه اين جاى به. بخنديد مرگ ريش به و كنيد رفتار الهى دستورهاى به حقيقتا. نخوريد جدى تا بگيريد جدى ندارد، ترس

. شود قطع او درون از نبايد خنده كرد، ادا را ديگر هاى انسان حقوق و حق واقعا وقتى انسان. بخنديد مرگ ريش به شما بخندد، شما

.  است خنده حال در دل ولى ، است چشم از گريه اين. بگرياند را او دردى ، روزى اگرچه

 به را ايشان و شد بيمار ، داشتيم را ايشان ديدار توفيق ساليانى ما كه اهللا رحمة حائرى هادى ميرزا آقا مرحوم ، بزرگ عرفاى از يكى

 فرزند.  شوم جويا را ايشان حال تا كردم تلفن من. برود دنيا از كه بود مانده روز يك و بود او كسالت آخرين. بودند برده بيمارستان

 در ساله 25 آدم يك مثل درست ؟ است طور چه حالتان آقا گفتم و كردم سالم من. داد ايشان به را گوشى بعد و برداشت را گوشى ايشان

:  گفت. بود عبور حال در پل سر كه صورتى در.  است نرسيده مرگ پل سر هنوز كه اين مثل اصال. داد پاسخ هيجان و نعمت و ناز ميان

.  است من لحظات آخرين و ندارد بقايى ديگر و شده تمام مزاج اما: (( گفت. بفرماييد را دو هر گفتم)) را؟ مزاج يا فرماييد مى را حال((

 آن.  روم مى دنيا اين از و خندم مى. دارد وجود هم هنوز ، است شده شروع بلوغ موقع از من درون در كه اى خنده آن ، فالنى ولى

)).  است نشده خاموش و هست دلم در هنوز سرور و مسرت

 با.  است كرده را خودش كار خنده آن و چيست مرگ كه كرده احساس زيرا نخير، ؟ است وحشتناك و ترسناك مرد، اين براى مرگ آيا

 الهى پيغام را گريه حتى چرا نخندد؟ چرا  پس)).  راجعون اليه انا و(( مسير به))  اناهللا(( از:  ام گرفته قرار مسير اين در من كه اين احساس

 نداند؟

 كند مى شكايت قهرت از گريه     كند مى حكايت لطفت از خنده

 كند مى روايت دلبر يكى از     جهان در مخالف پيغام دو اين

 مسلما و شود مى تمام انسان مزاج. نداشتند نزاع يكديگر با كه درونى خنده آن با و گذراند مى را خود لحظات آخرين كه مزاجى بر گريه

 ها دست و پاها. شود مى شروع ركود. گيرند مى  پس اند، داده او به كه را چه آن دانه دانه ، سكرات هنگام در. كند مى  احساس را درد

 و شبى چند! پروردگارا! خدايا.  است افتاده حس از پا االن مثال بگويد و بكشد آه كه گذارد نمى خنده آن مسلما اما افتد، مى حس از

 مردم براى هم  تماس اين ايد، فرموده مالحظه كه طور همين.  گيريم مى قرار تماس در مرگ و زندگى آشناى با ، سال هر در روزى چند

. بشود گرفته فرا بزرگى هاى درس روز، چند اين از شاءاهللا ان كه رود مى انتظار و توقع لذا،.  است جدى ما

 ياورى و يارى حسين با آشنايى در را ما جوانان! خداوندا پروردگارا. مفرما محروم بزرگ درس روز چند اين بركات از را ما! خدايا

 درك قابل ما بر را مرگ و زندگى معرفى اين اصيل حكمت ، بزرگ جانفشانى اين حكمت ، بزرگ نهضت اين حكمت! پروردگارا. بفرما

 على و الحسين بن على على و الحسين على السالم. بفرما آماده درخشان و روشن آينده يك براى را ما عزيز جوانان! خداوندا. بفرما

.  الحسين اصحاب على و الحسين اوالد
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 براى انسانيت و انسان هرگاه بلكه روزها، و ها شب همين فقط نه البته. بود خواهيم تو ياد به روزها و ها شب ، داريم عمر تا!  اباعبداهللا يا

 حسينى هاى درس از را ما! خداوندا:  گفت درس ما براى چنين و كرد چنين على بن حسين ما پيشرو گفت خواهيم شود، مطرح ما

. بفرما برخوردار

))  آمين((

 

 )567( حسينى عظمت

) 568( صادقين كنتم ان الموت فتمنوا الناس دون من هللا اءولياء اءنكم زعمتم ان هادوا الذين اءيها يا قل

 اگر كنيد آرزو را مرگ پس ، مردم ساير نه شماييد خداوندى دوستان كنيد مى گمان اگر ايد، گرويده يهود دين به كه كسانى اى بگو((

.)) گوييد مى راست

 و بيم آنان و نگرفت را اولياءاهللا و ائمه و انبيا دامان ، وحشت اين چرا و چيست مرگ از وحشت علل كه بود اين ، پيش جلسه بحث

 را سوم انگيزه.  كرديم بيان را انگيزه سه) سينا ابن( بزرگان از يكى ديدگاه از شد، عرض قبال كه گونه همان نداشتند؟ مرگ از هراسى

: گويد مى ايشان ترسد؟ مى مرگ از بشر چرا كه كنم مى عرض دوباره

 البته. شود مى نابود هم جان و من ، شخصيت ، ذات شد، متالشى و پوسيده خاك زير در او بدن وقتى كه كند مى گمان}  جاهل انسان{

. برود بين از باارزشى اين به روح و عزيزى اين به جان كه است تاءسف جاى

 آدمى مغز اگر كه است اين هم ديگرى)). شود مى تمام واقعا چيز همه مرگ با(( كند مى فكر كه است شدنش نابود خود از او ترس يك

 ، هست جا آن در كه چيزى زيرا كند، مى احساس خود در را بقا باشد، معتدل اش روانى وضع)  است مهم اگر اين( اگر و كند كار معتدل

 من(( حتى شود، مى ناميده روح و شخصيت و حان ، اوست درون در كه چه آن كه نداند و نفهمد هم را آن حقيقت اگرچه.  است ماندگار

 ها آن از را ماده اگر كه اند نشده گرفته ماده از زيرا ندارد، راه ها آن به فنا باشند، هرچه)  روح و شخصيت( ها اين. شود مى ناميده هم)) 

.  بمانند باز كار ادامه از بگيرند،

 نيست تو ذات بقاى چون حق كه     گير فناش دارد بقا گر و عالم ندارد بقا

 تصور هنگام در كه دهشتى و هراس و بيم علت يك ؟ است رفتنى ، يابى مى كه حقيقت آن آيا ببين و كن توجه درونت به ، آدم فرزند اى

 كه نبود عناصر اين من منشاء.  بشوم نابود من كه نكن باور: شود مى گفته او به درون از كه است اين آورد، مى روى ها انسان به مرگ

 و داشت نگه را آن صباحى چند دنيا دار در كه بود)  روح( آن مركب عناصر،.  بشوم مضمحل من شود، خاك و برود بين از عناصر اگر

 كه داشت امكان آيا واال. بشود متالشى هم جان شد، متالشى اگر كه نبود ماده اين به مربوط آدمى ذات بقاى. كرد ابديت به ورود آماده

 داد نمى را اين احتمال و انداخت مى كار به را خود طبيعت جنبه فقط اگر بكشد؟ طول قدر اين تاريخش كه ؟ گرفت را درنده اين جلوى
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 مى نشان بشريت تاريخ را اين.  است ممكن او براى چيز همه نباشد، مطرح بشر براى ابديت وقتى و ، است روزها اين از پس روزى كه

 بشر درون در را خود كار ، نامحسوس طور به امر اين ، حال هر به. ندارد قبول تاريخ ، كنيم تبرئه را بشر بخواهيم ما هم قدر هر. دهد

. دهد مى انجام

 نشود ضايع ميكده اين در خاك كف يك     كنند باده قدح يا ، مى خم يا سبو يا

 كه ، كنم مى زمزمه من را زيبا بيت چند هميشه بدهد؟ فريب را خودش تواند مى انسان روز چند داد؟ فريب را كسى توان مى روز چند

 اين بشرى فرهنگ ثابت نشانه يك عنوان به كه بيتى ، تاريخ طول در.  است كرده غوغا بيت اين در شاعر.  است زير بيت ها آن از يكى

.   است كم واقعا كند، عمر قدر

 فرداستى را دهر دراز روز اين نه گر     بازيستى سر به سر انجم و چرخ و روزگار

 فقط ولى!  است باخته نكرد، غارت و نزد ، نكشت نبرد،  كس هر اگر يعنى.  است خانه رقاص دنيا اين باشد، نداشته فردايى بشر اگر

 اى انديشه آن ، اصل اما ، است ثر مؤ واقعا و بوده ثر مؤ ها مجازات و كيفرها اگرچه. باشد بسته طور اين را بشر دست كه نيست قوانين

 جان و باشد آرامش كه موقعى در مخصوصا!  كنم نمى باور ؟ شوم مى تمام جا اين در من واقعا آيا: گويد مى ها انسان درون در كه است

 مشت يك در را هستى تمام كه منى شود؟ مى تمام جا اين در من كار آيا: پرسد مى خود از كند، فكر خودش درباره صاف و دقيق كمى ،

 حتى لذا،.  نيست قاطع بشر ذهن در مساءله اين ؟ شوم مى نابود جا اين در من آيا ، شوم مى مشرف هستى به كه منى ، كنم مى دريافت

 هم او شخصيت شد، متالشى بشرى مغز وقتى كه نداريم دليلى هيچ ما: ((گويد مى ندارد، مثبت راءى مذهب درباره كه متفكرانى از يكى

 كه ، ماست قرن يك درجه شكاك ،) راسل برتراند( سخن اين گوينده)).  است قوى هم خيلى او شخصيت بقاى احتمال. شود مى نابود

 از ايشان شك كه ، ام نوشته ايشان سخنان بررسى و نقد مقدمه در صفحه چهل ، سى حدود در اى رساله ، ايشان شك از انتقاد درباره من

 ؟ چيست و كجاست

 آدم مغز وقتى كه نيست يقين گوييد مى كه شما ، مطلب اين گوينده اين:  كنيم مى مطرح صورت بدين الى سؤ ما ، اشخاص گونه اين براى

 يك و طلبه يك ال سؤ.  داريم ال سؤ يك فقط ما بماند، باقى او نفس و شخصيت احتماال و برود، بين از او موجوديت تمام شد، متالشى

 در كه كنيم ارزيابى خواهيم مى ما. شود نمى تمام جا اين در بشر زندگى كه دهيد مى احتمال درصد پنجاه شما  پس:  است چنين دانشجو

 احتمال اين درصد، يك بلكه درصد، پنجاه احتمال با تنها نه بود؟ بز شاءاهللا ان گفت توان مى آيا ؟ كنيم چه احتمال درصد پنجاه اين مقابل

 شخصى كه اين احتمال يا ؟ است كاغذ صفحه دو شدن گم احتمال يا ؟ است دستمال يك شدن گم ، احتمال مورد آيا ؟ چيست مورد در

 كه اين به يقين هزار صد از احتمال اين!  است جاودانى و پايدار و باقى تو حقيقت كه است اين احتمال نخير، بگويد؟ ناسزا يك شما به

 ليوان يك شكستن بحث. باشيد داشته داريد؟ يقين شما آيا.  است تر مهم شكند، مى و افتد مى دستم از ، بخورم آب ليوان از بخواهم اگر

.  نيست مطرح

 حل او براى هوس و هوى بلكه ، نكرده حل او مغز البته.  است كرده حل خودش براى چگونه را مسائل گونه اين بشر كه فهمد نمى آدم

 يك ، مهم هاى محتمل در كه صورتى در ماند، مى باقى بشر اين درصد پنجاه احتمال به گويى مى خودت شما گويد مى مغز.  است كرده
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 اهانتى شما شخصيت به برويد، راه آن از اگر كنيد فرض. دارد راه دو مسجد اين بدهيد احتمال ؛ مثال عنوان به.  است كارساز نيز درصد

 نه درصد، يك احتمال به حتى رويد؟ مى راه آن از آيا ، اهانت اين به توجه با. داد خواهد فشار را شما گريبان مرگ تا كه شد خواهد

 مى اهميت و كنيد مى توجه آن به باشد، هزار در يك احتمال اگر حتى.  است مهم موضوع و محتمل زيرا رويد، نمى راه آن از صددرصد،

 داشته را خود شك گوييم مى.  دارم شك من گويد مى) متفكر(  شخص اين ، حال هر به ؟ چيست دهيم مى احتمال ما چه آن ولى. دهيد

 ، من كارهاى اين و مانم مى من گويد مى انسان كه است درصد پنجاه ، شك در زيرا ، است احتمال ، نيست شك به نياز اصال.  باش

 در را ما روان و مغز! پروردگارا! خدايا. درصد پنجاه ، نه و چهل ، سه دو، ، يك به رسد چه.  گرفت خواهد قرار ال سؤ مورد روزى

. دار نگه انحراف از ، حياتى مساءله اين مقابل

. رود مى بين از هم او ذات شد، متالشى و پوسيد بدن وقتى كه كند مى گمان بشر كه بود اين ، مرگ از بشر ترس سوم انگيزه ، بنابراين

 چگونه كه معاد كيفيت به است جاهل.  است جاهل نفس بقاى به دارد، ترسى چنين كه كسى. نكنيد گمان چنين شد،  عرض كه گونه همان

 به علم و داده دست از را مهمى چيز. بداند بايد كه چه آن به است جاهل بلكه ترسد، نمى مرگ از شخص اين ، حقيقت در. گردد برمى

 و بينديشى خواستى مى} : گفت خواهند او به{.  گذشت نخواهد او از جهل آن روى كه چيزى به است جاهل. ندارد مهم خيلى چيز يك

!  كنى فكر

 اذيت سخت را او كه ها، بيمارى دردهاى از غير ، بزرگ است دردى مرگ همراه كند مى گمان كه است كسى انگيزه  -چهارم انگيزه

 در را قانون كتاب و بوده هم طبيب سينا ابن دانيد، مى كه طور همان.  نيست صحيحى گمان ، گمان اين: گويد مى سينا ابن. كرد خواهد

 كار از قوا كه تدريج به ، است مسلم كه چه آن ولى. گذرد مى چه درد در و شود مى چه كه دانيم نمى ما گويد مى.  است نوشته پزشكى

 ابن آقاى جناب. نباشد شدت آن به او درد اگرچه دهد، مى دست انسان به عجيبى حالت و حيرت ، كدام هر افتادن كار از با افتند، مى

 اين جهت به.  نيست كافى ، است زندگى حال در ها بيمارى دردهاى از بعضى از تر سخت مرگ درد آيا دانيم نمى ما كه اين مجرد سينا،

 اين.  باشيم داشته دقت بايد مورد اين در.  است كندن جان يك به شبيه خودش ها آن از يك هر بيفتد، كار از يك به يك قوا وقتى كه

.  پذيريم نمى سينا ابن از را مطلب

. ترسد مى مرگ از باشد، مرگ دنبال دهد مى احتمال كه كيفرى و عذاب دليل به ، شخص آن  -پنجم انگيزه

 احتمال كه تو.  ترسى مى خودت از بلكه ، ترسى نمى مرگ از جا اين در)  انسان( تو. ترسد نمى مرگ از ترسد، مى خود كار از او پس

 ، دزدى نگو، دروغ پس آيد، نمى آسمان از يا خود به خود كه آن علت باشد، عقاب و عذاب و كيفرها ، مرگ دنبال به كه دهى مى

 تواند مى تو از بهتر ديگر شخصى و ، نيست تو آن از مقام اين كه كردى احساس اگر.  نكن قطع خدا با را ات رابطه ، نكن ظلم و خيانت

 كند، مديريت مقام اين در تواند مى تو از بهتر ديگر شخصى و ، نيست تو آن از مقام اين كه كردى احساس اگر.  نكن مديريت مقام اين در

 روشن خيلى مورد اين در سينا ابن سخن.  نترس مرگ از بعد عذاب و عقاب از ديگر و ، من جاى بفرماييد شما: بگو شو بلند و كن لطف

. بدهد عذاب ما به كه است نيافريده را ما خداوند.  است كرده استدالل خوب و بوده

.  كند عقاب و بيافريند كه است نبوده اين بشر، خلقت از هدف
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 كنم جودى بندگان بر تا بلكه     كنم سودى تا خلق نكردم من

 ها جوان البته : -كند مى عرض چنين عرفه دعاى در شود، مى ناميده على بن حسين كه انسانى هاى ارزش افتخار آن بقا، دار شهيد آن

 آن از نيازتر بى تو ، الهى((  -گذارد مى اثر شما سرنوشت در ، كنم مى نقل) السالم عليه( حسين امام از كه را جمله اين كنيد، دقت كمى

 سود تو به هايم))اكبر اهللا(( اين با آيا))) 569(گردد؟ عايد تو به من طرف از سودى كه مانده كجا برسد، تو به تو خود از سودى كه هستى

 ؟ برسانم

 تو ياد اى ، نشينيم مى تو ياد به شب چند و روز چند سال هر در ، حق به. تو ياد به ايم نشسته حق به.  عبداهللا ابا يا عليك اهللا صلوات

.  ام نديده) السالم عليه( حسين امام عبارت اين عظمت به اى جمله من.  آن مفهوم در عدالت فرياد باالترين تو نام اى. ما جان اعماق در

:  بزنم مثال مجبورم ترها جوان به توضيح براى

.  گيرم مى روزه روز سه بشود، خوب گاوم اگر! خدايا:  گفت و كرد نذر. بود شده بيمار گاوش اى ساده آدم

 تا ، گيرم مى پيشاپيش را روزه روز سه اين من ، گفت و گرفت روزه جلوتر بياورد، دست به را خدا دل مثال كه اين براى كرد؟ كار چه او

 طويله از.  است افتاده طويله در دراز به دراز گاو، كه ديد و آمد خانه به هنگام شب. مرد او گاو اما ، گرفت را روزه. يابد بهبود گاوم

 ؟ بگيرى را گاوم تو وقت آن و بگيرم روزه روز سه من كه است درست اين آيا:  گفت و گرفت آسمان طرف به را خود روى. آمد بيرون

 ، گرفت خواهيم روزه ما جا آن كه!  رمضان ماه  -رسد مى رمضان فردا، پس فردا، مرد، كه حاال. بماند زنده گاوم كه بودم گرفته روزه من

 ،21 ،19 روزهاى يعنى( را آن تميز و تر جاهاى از روز سه اگر ! -گرفتند روزه من براى من هاى بنده!  به به ؛ كه برد خواهد لذت خدا

 بميرد؟ گاوم هم و بگيرم روزه هم آيا!  فهمى مى وقت آن.  هستم فالن فالن ، نخورم) 23

 پاك دامان به بورزد، كفران و كند تمرد خدا مقابل در هستى عالم تمام اگر.  خداست براى كارى انجام مثل ، عبادت ، ساده مردم ذهن در

 مى چه خداوند به باشد،)  وآله عليه اهللا صلى( مصطفى محمد آخرالزمان پيغمبر روحى عظمت به دنيا تمام اگر. ننشيند گردى او ربوبى

 به من آيا ، برسانى سود خودت به خودت كه آنى از تر غنى تو و تر بزرگ تو خدايا،: ((كند مى عرض چه على بن حسين ببينيد افزايد؟

 مى نماز كه كند مى پيدا ديگرى معناى  -است بوده هم طور همين البته كه  -شما عبادت اهللا شاء ان ، اين از بعد لذا، ؟)) برسانم سود تو

.  چشيم مى را آن مزه يعنى ،... نه و تجارت براى نه خوانيم

: كرد مى عرض) السالم عليه( على اميرالمؤمنين

) 570( فعبدتك للعباده اهال وجدتك بل جنتك فى طمعا وال نارك من خوفا عبدتك ما

.))  پرستيدم را تو و ديدم عبادت شايسته را تو بلكه ، ام نپرستيده تو بهشت در طمع براى و تو دوزخ از ترس جهت به را تو! خداوندا((

 درون شكوفايى و نورانيت آن ، برويم درست را راه اگرچه.  كنم پيدا روحى انبساط كه اين قصد به نه حتى ، كنم نمى سوداگرى تو با من

 سوداگرى متعال خداوند با.  ماست روح انبساط و هستى از باالتر ،))اكبر اهللا(( اين قيمت.  ندهيم قرار قيمت را آن حتى اما آيد، مى پيش

.  نكنيم تجارت و
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 ؛ كه دريابند را) السالم عليه( اميرالمؤمنين كالم اين بخواهند ها بعضى اگر ، كنم مى عرض دوستان به گاهى من كه دارد، شعرى كوفى اعثم

 نظر در) السالم عليه( حسين امام درباره را اعثم شعر اين ،)) بهشت طمع نه و دارم جهنم از ترس نه و كنم مى عبادت تو براى من((

: بگيرند

 الزاكيه البتول يابن المرتضى الولى يابن المصطفى النبى يابن

 باكيه الجلك عينى لكنما     مثوبه الجل ال عينى تبكيك

 اما.)  گريم مى تو براى ، كنم مى ناله تو براى( كند مى گريه چشمم ،) فاطمه( پاك بتول پسر اى ، مرتضى على پسر اى پيامبر، پسر اى((

).  دارم كار خودت با. ( آورم دست به ثوابى كه اين براى نه ، پاداش براى نه

.))  توست خود براى فقط گريه.  توست خود متوجه روحم

 بى مصيبت اين در ، شهادت آن در حتى اگرچه.  هست كه باد، جاودان نامت ، اباعبداهللا يا. كرد شكوفا فرهنگى عجب حسين امام واقعا

 مال تنها نه حسين!  اخالص گويند مى را اين. بماند باقى دنيا در تو نام تو، از بعد كه نبود اين نظرت ، كردى قبول جان از كه تاريخ نظير

 را دنيا و بود نهايت بى تو صفاى ، اباعبداهللا يا اند گفته اما.  حسين يا بگويند او از بعد كه نكرد خطور فكرش به حتى بلكه ، نخواست دنيا

 كه رسد مى چنين ما جوانان از بعضى فكر به گاهى.  داشت خواهد ابديت به اميد تو، نام با و گفت خواهد را تو نام هميشه دنيا.  لرزاندى

 كه اين با) السالم عليه( حسين امام: كنيد دقت دهيد؟ مى اهميت قدر اين حسين امام به شما چرا اند، شده كشته نفر ها ميليون تاريخ در ؛

 نهايت بى من عبادات تمام اگر! خدايا: (( كه است گفته خدا با انسان رابطه در را سخن ترين باعظمت اما ، داشت خدا به تقربى چنين

: يا. باشيد داشته را عظمت اين.  است خودم به مربوط}  عبادت{ اين يعنى)). رسيد نخواهد تو به سودى باشد،

) 571(؟ المظهرلك هو يكون حتى لك ليس ما الظهور من لغيرك ايكون

)) بسازد؟ آشكار من بر را تو بتواند كه دارد را روشنايى آن تو، از غير حقيقتى آيا((

 عبداهللا مثل او.  كن احتياط حسين درباره: (( گفت پسرش به همين براى معاويه. بود رسيده مردم به ها حرف اين ، دهان به دهان حداقل

: كنيد توجه)).  است مردم نزد در مردم ترين محبوب او.  نيست... و زبير بن

. نشود اسير كه فرمود ايستادگى مقدار يك و خواند را نماز چون. افتاد خاك روى حسين امام ،}عاشورا روز{ بعدازظهر در چند ساعاتى

 ساعه مكث و ؛ كه هست تاريخ در افتاد، خاك روى به مباركش بدن وقتى. ببخشد تحقق مناالذله هيهات به كه كرد تالش و كوشش خيلى

)). بود خاك روى زيادى مدت(( طويال

 حضرت كار تقريبا ، طبيعى نظر از هم ها زخم. بزند توانست نمى هم را كسى و نداشت حركت و بود خاك روى بر طوالنى نسبتا لحظاتى

 آيا. كند تمام را او كار كرد نمى جراءت كسى و بودند ايستاده نينوا خونين داستان پليد و شقى گردانندگان تمام او، اطراف. بود ساخته را

 جلو توانستند نمى چرا برود؟ جلو نكند جراءت هم كسى و باشد آنان برابر در دشمن كه است چنين اين دنيا كشتارهاى از يك هيچ در
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. كند گم را خود مستقيم راه ، تلقينات تاءثير تحت انسان كه نكند خدا.  كيست)  حسين( مرد اين فهميدند مى دلشان در چون بروند؟

.  است نشده ديده تاريخ در چيزى چنين. دهند انجام كارى توانند نمى اما كنند، مى نگاه را كار اثر. ثرند مؤ تلقينات كنيد، دقت جوانان

 را او و جلو برو:  گفت ،}بود جنوب ابو او نام كه{ ديگرى فرد به بود، نينوا داستان و كربال فرد ترين خبيث شايد كه ها خبيث آن از يكى

 تمام يعنى. برو خودت.  شنيدم نمى تو از را سخن اين و بردم مى فرو تو چشم در را نيزه اين كاش اى:  گفت پاسخ در هم او.  كن راحت

 نمى و بودند ايستاده ساعت چند مدت به جا آن كه بودند نفر ده ، هشت ، هفت نفر، هزار چهل تمام نماينده و ماجرا اين گردانندگان

 سياست نظر از على بن حسين اگرچه. بود آمده پيش وضع آن دليل همين به. شناختند مى را على بن حسين زيرا كنند، كار چه دانستند

 امام.  است مردم نزد در مردم ترين محبوب او باشيد، نداشته كارى مرد اين با كه بود گفته معاويه خود اما بود، معاويه عليه ماكياولى بازى

 مى پسرت به و بودى شده بيدار بود، گذشته كار از كار كه موقع آن بايد. نگيرد روزه چند بازى سياست را مغزت:  گفت معاويه به حسين

.  باش مواظب گفتى

. بود نشسته هم حسين كنيد، بيعت يزيد با كه شد كشيده شمشير انصار و مهاجرين بزرگان جمع در و آمد مدينه به} معاويه{ كه روزى

 بگويى خواستى مى روز همان نكرد؟ آگاه و متنبه را تو حسين مگر آيا.  اى كرده پر را مشكت ، است بس تو براى نگفت حسين مگر

 خطاب مدينه در) السالم عليه( حسين امام. كنيد تعيين خودتان براى فرمانروا و حكمفرما ، حاكم پيشوا، رهبر، پيشتاز، شورا، در و بنشينيد

: فرمود چنين معاويه به

 چيزى درباره توضيحى يا ، كنى توصيف را اى پوشيده چيز خواهى مى تو گويى! ؟ بفريبى يزيد فرزندت درباره را مردم خواهى مى آيا((

.)) داند نمى آن درباره چيزى كسى و هستى دانا آن درباره تو تنها كه گويى مى را مطلبى يا ، بدهى است غايب ها ديده از كه

 خود بر او كه بگو را سخنانى يزيد درباره تو.  است ساخته  فاش كند، اثبات را اش عقيده و راءى كه را خويشتن حقيقت خود يزيد،

 عمر او آورند، مى هجوم يكديگر به كه است هايى سگ در سياحت و سير درباره او زندگى: دهد مى نشان را آن شخصيتش و پذيرفته

.))  است كرده سپرى لعب و لهو و نوازنده و خواننده كنيزهاى با را خود

 تو براى كنى مالقات وبال و زر و آن با را خدا تو كه اين و گرفتى گردن به كه سنگينى بال و تو براى است بس ، كن رها را كار اين((

 مشك ديگر.  است بوده ستم با ، مردم كردن خفه و ظلم با باطل ساختن هماهنگ يا زدن تو كار همواره خدا، به سوگند. كند مى كفايت

) 572...))( است نمانده زدن هم به چشم جز چيزى مرگ و تو ميان ، است بس ، اى كرده پر را خود هاى

 جوابى هيچ او ولى ، گفت او به مهمى سخنان و كرد بيدار را او على بن حسين! دهد مى نشان خود از عجيبى قيافه خيلى بشر گاهى

.  بروى)  ابديت( طرف آن به خواهى مى ديگر و اى كرده پر را مشكت.  است بس: (( كه فرمود هم را اين على بن حسين. بدهد نتوانست

 هاى غرض روى از هم امروز نكند. كند اثر روزه دو بايست مى كرد؟ اثر}  معاويه{ تو در مطالب اين آيا)).  هستى مرگ حال در ديگر

 هم روز آن. فهميد مى را سخنان اين معاويه ؟ بدهى فريب خواهى مى را كسى چه ؟ گويى مى را سخنان اين ، مادى و دنيوى و سياسى

 شمشير،. شود نمى تصرف شمشير با مردم هاى دل. كرد تصرف را مردم هاى دل شمشير، با توان مى كه كرد مى خيال ولى ، دانست مى



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۲۴

 تاريخ در. باشد جمع حواستان. ندارد راه دل به اما كند، مى تكه تكه را انسان هاى استخوان شمشير. برد مى را انسان پاى و دست فقط

. بدهد تغيير را روحشان و عقيده و كند عوض را آنان آرمان و يابد راه آدميان قلوب به شمشير كه است نشده ديده

 خواهند او حساب به طرف آن كه است عقاب و كيفر احتمال جهت به ترسد، مى مرگ از كه كسى ،}شد عرض كه گونه همان پس{

)). ترسد مى عذاب از بلكه ترسد، نمى مرگ از)  انسان( او(( ، العقاب يخاف بل الموت يخاف فليس:  است چنين سينا ابن عبارت. رسيد

. نفهمد مقابل طرف اگرچه نبريد، يغما به ناحق را مال. نريزيد حق به را خون. نياوريد وجود به را آن مقدمه  پس ترسيد؟ مى عذاب از آيا

 با و باز پيشانى با ترسيد؟ مى عقاب از چرا.  چيست آنان كار ارزش كه نفهمند خودشان اگرچه بدهيد، ها آن به را ها انسان كار ارزش

. شويد وارد خداوندى پيشگاه به برافراشته سر

) 573( اشيائهم الناس تبخسوا وال

.)) ميندازيد ارزش از را مردم كاالى و((

 پنجاه جاى به شما كند، اداره را اش عائله كه اين جهت به باشد، مضطر كسى اگر. بدهيد را كاال و كار ارزش و نيندازيد راه گرى حيله

 واقعى ارزش اگر{.  نيست او كار حقيقى قيمت مقدار، اين كه دانيد مى اما كرد، خواهد قبول بدهيد، هم تومان هزار پنج اگر تومان هزار

 آن خواست مى و بود ديده خوابى شخصى:  است آمده كافى در روايت اين.  است عقاب دنبالش}  كه است مسلم نكنيد، پرداخت را كار

 عليه( صادق حضرت به باالخره. هستند علم معادن ها آن ، بپرس آنان از و برو معصوم امامان نزد به و گفتند او به. كنند تعبير او براى را

 را او هم حضرت كه اين مثل  -هست شخصى ما همسايگى در: كرد عرض. بگو: فرمود.  ديدم خوابى من اهللا رسول يابن:  گفت) السالم

 حضرت. لرزد مى من مقابل در و است شده چوب هم خودش و شده چوبى اسبى سوار او كه ديدم خواب در ديشب  -شناخت مى

 غير مشترى كه اى فهميده هم تو بفروشد، را خود خانه از چيزى خواهد مى و شده مضطر)  همسايه( شخص اين!  بترس خدا از: ((فرمود

 و بفرماييد بررسى خودتان ، حال)).  است آن دنبال به عذاب.  اى خشكانده را او حيات.  اى آورده پايين را آن قيمت و ندارد تو از

: گويند مى بزرگان از بعضى ؟ است گونه اين ما وضع آيا ببينيد

 را تو شويم فرو ها تلخى ز تا     را تو گويم مى تلخ حديث زان

. دهد مى شو و شست را ما ، بيت اهل احاديث.  بشويم بايد را ها آن اما ، است تلخ اگرچه

. شود مى ديده مغز در هايى فركانس و امواج شود، مى نزديك مرگ پل به انسان كم كم كه اختصار هاى نزديكى: گويند مى هم پزشكان

 تمام كه اين مثل.  كهنسالى و پيرى هم بعد ، ميانسالى ، جوانى ، جوانى آغاز سپس. دهد مى نشان را كودكى زمان ، امواج آن از مقدارى

 و كرده تاءييد را پزشكان گفتار صحت ، نداشت هم دينى جنبه كه شناسان روان از يكى حتى. روند مى رژه چشمانش مقابل از او اعمال

 را كار قيمت ما كه بترسيم اين از ؟ بترسيم مرگ از چرا ، است گونه اين كه حال)). دهد مى نشان را متنوع هاى موج مغز،: ((بود گفته

: گويد مى.  كردم زرنگى گويد مى كسى كه شود مى شنيده اوقات بعضى حتى.  ايم نداده درست
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 در{.  است گذاشته زيركى و زرنگى را، خويشتن با مبارزه اسم.  آوردم پايين تومان هزار دو را كاال فالن قيمت ؟ كردم كار چه دانيد مى

. نكنيد معامله يا و كنيد پرداخت را آن واقعى قيمت يا} كاال و كار ارزش

 از بعد عذاب از شخص گويد مى او.  است شده متوجه خوب واقعا سينا ابن كه است مرگ از مردم ترس هاى انگيزه از يكى هم اين

.  ندارد ترس مرگ واال ترسد، مى مرگ

 دوست ، دوست بر و دشمن ، دشمن پيش     اوست همرنگ پسر اى يك هر مرگ

 هوشدار وى از نه ترسا زخود آن     فرار اندر مرگ ز ترسى مى كه اى

 برگ مرگ و درخت چون هم تو جان     مرگ رخسار نى توست زشت روى

 اى رشته خود درى) 574(قز و حرير ور     اى كشته خود اى خسته خارى به گر

 ثمرش كه بود اى زندگى او، زندگى زيرا ، است سازى انسان مشغول كه است قرن چند اما ، است مرگ نوعى هم على بن حسين مرگ

 اين به افتخار.  است عظمت و نور از پر ، آنان از يك هر قلب و اند نشسته اينك شما مانند نفر هزار صدها گونه اين كه باشد مرگى چنين

  كنيد؟ نمى افتخار آيا. كند مى حركت حسين من جلوى صف در كه ، هستم موجودى من كه

 المرتضى الولى يابن     المصطفى النبى يابن

 مثوبه الالجل عينى تبكيك     الزاكيه البتول يابن

)).  ثواب براى نه ولى كند، مى گريه تو بر چشمم)  حسين( ، مرتضى على پسر اى پيغمبر، پسر اى((

: شود مى ببريد، باال را اين. داريد حسين خود به كه است اى عالقه از بينيد مى كنيد، دقت حسين بر ها ناله و ها گريه مورد در اگر

. كنيد نمى معامله حسين با هم شما)).  كنم نمى عبادت معامله براى را تو من خدايا،((

 شما بينيد مى اما. كرد خواهد كمك ما به آخرت و دنيا سعادت در شاءاهللا ان. كند كار چه داند مى خودش} حسين{ را معامله ، البته

. آيد مى} اجر و پاداش{ ، آن دنبال به ولى نداريد، نظرى

 باكيه الجلك عينى لكنما     مثوبه الالجل عينى تبكيك

)). پاداش و ثواب براى نه ولى كند، مى گريه تو بر چشمم((

 به را ارزش ذات به توجه كه حسين از است درسى اين. برسد خدا به زود تواند مى انسان. برويد راه اين از و بگيريد نظر در را جمله اين

 مى را تو تنها} بارالها{) ((575(نعبد اياك در يا اكبر، اهللا در را حركت همين عين. كنيد توجه خود ذات به.  است داده تعليم شما

 به كه است بزرگى پاداش و ثواب ، بهشت اگرچه ، ندارم بهشت به نظرى ديگر خدايا، كه بگوييد و كنيد مشاهده توانيد مى ،))پرستيم

:   است اين از باالتر مساءله ديگر، اما ، اى فرموده وعده بندگانت
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 زد توان جان نقد بر اول داو و است عشق     ببازند نظر يك در عالم دو نظر اهل

 راست راه به را ما) ((576(، المستقيم الصراط اهدنا ؛ گويم مى كه موقعى من اما ، هست باال حد در هم خيلى حورالعين و قصر ، آرى

.  ندارم نظرى حور و قصرها به ديگر ،))فرما هدايت

 در بچه كه گونه همان. ترسند مى مرگ از لذا،.  هست لذتى دنيا، در كردن زندگى ابدى در كه كنند مى گمان ها بعضى  -ششم انگيزه

 تاريك و تنگ جايگاه آن از كه داند نمى. دارد امتناع بچه گيرد، مى انجام جنينى تحريكات هرچه. ترسد مى آمدن بيرون از مادر، شكم

  -داريم قرار آن در ما اكنون كه بزرگى جنين اين عين. داند نمى را نورى سال ميليارد صد يا سال ميليارد هشتاد. شود مى وارد كجا به

 مى شير مدام ، سال 80  -70. بماند شيرخوار خواهد مى و دارد نمى بر دست دنيا از بشر.  ماست بزرگ مادر هم اين  -طبيعت يعنى

:  گويد مى كه دارد لطيفى خيلى شعر مولوى. خورد

 بال از مينديش افكن آب واندر     ورا مؤمن مادر اى ده شير

 كرد تمييز را شير موسى چو هم     خورد شير آن الست روز در كه هر

) 578( ارضعى موسى ام يا زمان اين   )  577( مولعى طفلت تمييز بر تو گر

) 579( اليم فى والقيه

.))  بيافكن دريا به را او و((

 او نخور، غصه موسى مادر اى.  كن رها دريا به را))  شخصيت(( و))  من(( سپس. بگذار كنار را شير كم كم ، برسى رشد به بخواهى اگر

: گيرند مى را

) 580( المرسلين من جاعلوه و اليك رادوه انا

.))   است شده پيغمبران از كه حالى در ، گردانيم مى بر تو به را او((

 ارضعى موسى ام يا زمان اين     مولعى طفلت تمييز بر تو گر

!  نچسبان پستانت به را نفس اين قدر آن.  كن رهايش و بده شير را او ، موسى مادر اى

 را من و مايى كن دور خود از چند يك     را الوطن حب معنى بدانى خواهى

 و علما.  بودم رسيده خدمتشان من.  است مشهد در بزرگ بسيار علماى از اهللا رحمه نوغانى اكبر على شيخ حاج مرحوم سروده شعر اين

. بود يافته تكامل هاى انسان آن از عمال،

 را خويشتن جان تو مامش با بسپار     برگير دايه شير ز را نورس طفل اين
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 را لگن و مور قصه سرايد مى خوش     صياد دام اسير شد چون دلت مرغ

 را دمن و تل همه سر يك كند جيحون     دامن به اشكم دود مى كويش ياد با

 ديگر جاى براى شده ساخته شما. كنيد تعديل ماديات و ماده عالم با را خود رابطه آمد، خوب اگر و كنيد استخاره باشد، صالح اگر

. نباشد اسير شما شخصيت و روح ولى باشيد، داشته صنعت نظر از و علم نظر از ، دقيق و محكم را جا اين. هستيد

. بود برخوردار بااليى سازندگى قدرت از ، بزرگ مرد اين. نمود تربيت مشهد در را ها خيلى ايشان. كند رحمت را نوغانى مرحوم خداوند

. بفرما رحمت غريق رفتند، دنيا اين از كه را ها آن و بفرما ما جامعه نصيب آنها امثال از! خدايا

 ميانسالى بعد ، شدم جوان بود، جوانى آغاز: گويد مى كنم مى  عرض ، است زيبايى تعبير كه مرگ درباره گنجوى نظامى از هم بيت چند

... ديگر حالى به حالى از مدام و

 نوردم اولين رق بر هم     بگردم اگر حال به و حال از

 از مرا كه است رسانده پيرى به مرا قانون همان.  برسم پيرى به اگر ؟ شوم دستپاچه چرا.  توست ازلى قانون بر ، من درنورديدن و حركت

.  است كرده دريافت قابل را ها عظمت و لذايذ ، من براى و آورده بيرون مادر رحم

 كدام سوى به را گدايى دست خواهيد مى مرگ و زندگى درباره ، ادبيات اين وجود با شما. باشيد داشته نظر در شاءاهللا ان را ادبيات اين

 كنيد؟ دراز فرهنگ

 معطل ام نگذارى آخر     اول آفريدى حاجتم بى

 شناسم مى توست به راه كان     هراسم چرا رسد مرگ گر

:  اند داده خبر انبيا هم و توست براى راه اين گويد مى وجدانم هم

 است دوستان سراى راه كاو     است بوستان و باغ نه ، مرگ اين

 باد من مرگ اوست از مرگ چون     فرياد مرگ ز كنم چند تا

 ؟ است نشده گفته شما ادبيات در كه چه آن چيست!  داريم چه ادبيات اين در ما.  است بوستان و باغ بلكه ، است مرگ نه ، مرگ اين

 ، بالزاك ساغرى چرم هوگو، ويكتور بينوايان فقط گوييم نمى ما. كنند توجه دقيق ، ادبيات اين به كه كنيد تشويق و تحريك را فرزندان

. دارد وجود ما ادبيات در هم موارد اين اما بخوانيد، را... و تولستوى آثار

 باد من مرگ اوست از مرگ چون     فرياد مرگ ز كنم چند تا

 است جاى نقل مرگ نه مرگ اين     است راى كه چنان آن بنگرم گر
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 كجا؟ به كجا از.  است ديگر جايى به جايى از انتقال...  كنم نگاه دقيق اگر

 شاهى بزم به خوابگهى وز     خوابگاهى به خوردگهى از

 خوابگاهش ز نكشم گردن     راهش توست بزم به كه خوابى

 خيزم شادمانه و خسبم خوش     خيزم خانه هست تو شوق چون

 از: گويند مى مورخان.  دانست مى را مرگ معناى چون نشود؟ قرمز عاشورا روز در حسين هاى گونه چرا.  راجعون اليه انا و اناهللا

 به حيات كه جهت بدان.  بوديم نديده نشاط اين به را اى زده مصيبت هيچ ما كه اند گفته و شده روايت بودند، حاضر جا آن در كه كسانى

. شود مى ديده ابتهاج اعالى حد در هم مرگ ، است كرده صعود ابتهاج اعالى حد آن

. مگير ما دست از را حسين اين! پروردگارا

.  بدهيم تحويل آينده نسل به و اوالدمان به را بزرگ سرمايه اين كا بدار موفق را ما! خداوندا

 برخوردار و مند بهره هم را ما فرمايد، مى عنايت بشريت به بلكه ، مسلمانان به تنها نه هاست قرن مرد اين كه هايى درس از! پروردگارا

. بفرما

))  آمين((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۲۹

) 581( حسينى شكوفايى

) 582( مرضيه راضيه ربك الى ارجعى المطمئنه النفس ايتها يا

.))  است راضى تو از او و خشنود تو كه آى باز پروردگارت حضور به امروز) خدا ياد به( آرام دل و مطمئن قدسى نفس اى((

 متحمل زندگانى در ما كه زيادى خسارات كه شود مى اثبات مساءله اين ها، انسان ما زندگى در كافى و الزم دقت با كه است اين حقيقت

 اصولى شان جامعه جو يا. اند برده اى بهره علم و فرهنگ ، تمدن از كه جوامعى در مخصوصا ، نيست ما جهل به مربوط خيلى ، شويم مى

 را جامعه باالخره كشى حق مثال يا برد، مى بين از را جامعه در اطمينان دروغگويى ، نيست درست دروغ كه دانند مى و است پذيرفته را

. كند مى مختل

 كه اسالمى تمدن مخصوصا ، هست ها تمدن در بيش و كم و است عمومى مسائل اين.  گوييم نمى را ابتدايى و كلى مسائل گونه اين البته

.  است داده قرار خود پوشش زير را بشرى جوامع فراگير، و جانبه همه طور به

 و كند مى چه بفهمد باشد، داشته كم پشيمانى انسان كه زندگى يك براى بلكه ، دانش و كمال از اعال خيلى حد در نه زندگى يك براى

 جاى كنيد، اقدام كارى به بخواهيد فردا شما اگر.  بياوريم دست به توانيم مى يا ، داريم را معلوماتى ما باشد، داشته كمتر دلهره و نگرانى

. كنند مى روشن را شما نباشيد، واقف كنيد اقدام خواهيد مى كه قضيه آن به شما خود اگر كه هستند جامعه در هايى انسان كه نيست ترديد

 زندگى در توانيم مى ما را، معرفت و علم حدود همين در پس.  است متمدن جامعه ، جامعه زيرا شوند، مى يافت هايى انسان} قطعا{

 ، معرفت و علم مقدار همان وجود با حتى كه شود، مى ناشى كجا از ما گرفتارى ؟ كجاست در ما نقص پس.  بياوريم دست به اجتماعى

 ميدان و اختيار و انتخاب در.  هستيم سست ، اراده ميدان در ما.  است اراده مساءله در ما نقص بفرماييد، دقت درست اگر ؟ داريم نقص

 ما معمولى هاى انسان و ها جوان حتى ، حقيقت در.  آييم مى ميدان به سست جو، كمال شخصيت و جو برترى شخصيت براى كردن باز

 ، حال اين با.  داشت خواهد نتيجه ، پديده ترين كوچك در ، ظلم باالخره كه دانند مى قطعا نيستند، ديده حوزه و ديده دانشگاه خيلى كه

 ، دانيم مى ما همه را عدالت عظمت يا. دارد ال سؤ جاى مساءله اين.  بينيم نمى بايد كه چنان آن را ظلم از وحشت كه شود مى احساس

 را عدالت و كشد مى سر هوس و هوى از شخصى))  خواهم مى(( يك ، بورزيم عدالت بايد كه هايى موقعيت در گرفتن قرار در چرا اما

 دانيم نمى ما كه نيست اين معلول اين ، كردم عرض كه طور همان كند؟ مى مخفى نبيند، را آن شايد هم چشم ترين تيزبين كه غبارى زير

 در عدالت ديديم كه اين مجرد به كه كنيم نمى تلقى حياتى چنان را آن كه است اين مساءله. دارد ضرورت عدالت و است خوب عدالت

 اهميت.  است شده ذكر اراده درباره مجيد، قرآن در آيه 150 حدود در.  كنيم حركت و نموده اراده ، توقف بدون دارد، احتياج مورد اين

. دارد خصوص به و ويژه اثر ناگوار، حوادث مقابل در شكيبايى و صبر كه چنان. دارد اهميت قدر چه كه بفرماييد مالحظه را اراده

) 583( راجعون انااليه و اناهللا قالوا مصيبه اصابتهم اذا الذين الصابرين بشر و

.))  گرديم مى باز او سوى به و هستيم خدا آن از ما: گويند مى برسد، آنان به مصيبتى چون كه كسانى همان را، شكيبايان بده مژده و((
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 بهشت به اى عده خواهند مى وقتى ايد، فرموده مالحظه قرآن آيات در كه طور همان.  است ثر مؤ بسيار صبر و شكيبايى ،}زندگى در{

: شود مى گفته آنان به بشوند، وارد

) 584(الدار عقبى فنعم صبرتم بما عليكم سالم

.))  سراى آن فرجام نيكوست چه راستى. كرديد صبر چه آن}  پاداش{ به شما بر درود((

 و. خداحافظ گفتيد نيستيد، آن اهل كه ديديد وقتى و آمد پيش مقام} مثال{. داديد انجام لذايذ مقابل در كه صبرى خاطر به شما بر درود

.  نه دگر مرغ بر دام اين برو: گفتيد آمد، خوب هم استخاره اگر

 ياد حسينى كالس در را اختيار و اراده شكوفايى خواهيم مى ما چون  -است معترضه جمله اين البته : -دارد مورد دو صبر عزيز، جوانان

: بفرماييد دقت اهللا شاء ان ، بگيريم

 ، معالجه از پس و رود مى طبيب نزد بكند؟ بايد كار چه نكند، صبر اگر ، است بيمار آدم ناخواسته خداى} مثال{. ها مصيبت در صبر -1

:  بگويد اگر البته ، است طبيعى ها، سوزش و ها ناله و درد مقابل در صبر. دهد مى انجام را خود كار

 اوست از غم كاين آن شادى بده باده ساقيا     دارد تفاوت چه عارف بر شادى و غم

 ازوست هم درمان كه درد بكشم ارادت به     است ساقى شاهد كه زهر بخورم حالوت به

 حتى كه چشيده را كمال طعم واقعا او.  است سالك او و كرده طى را راه ، شخص اين كه است اين حقيقت ،}برسد مقامى چنين به اگر{

 و عظمت ، است اجبارى كه ها ناگوارى و دردها مورد در صبر چون.  هست هم خوشحال و داند مى او از را ناله و درد ، اندوه ، غم

.  نيست ها لذت مواقع در صبر مانند ، آن سازندگى

.  است پرواز سكوى)  اختيارى صبرهاى( جا آن

 و آيد مى ميدان به غرايز مقابل در و كشد مى نفسى شخصيت جا، اين در.  است اختيارى صبر صبر، نوع اين. ها لذت مقابل در صبر -2

 لذت اجتماعى شهرت و سودجويى: گويند مى.  دارم آشنايى خدا با كه منى ، است من نوبت حاال برويد، كنار: گويد مى حيوانى غرايز به

 براى من و كند منحرف مرا شهرت اين است ممكن زيرا ، خواهم نمى را اجتماعى شهرت من: بگويد بايد شخصيت هنگام آن در. دارد

.  جاست اين در پرواز جاى.  كنم نمى نابود را شخصيتم ، نيست بيش صباحى چند هم آن و باشد پايه بى اگر كه اجتماعى اعتبار حفظ

 چه جا اين در اختيار داند مى خدا. باشد نداشته وجود هم مانعى اگر كه} مخصوصا{ است شهوت جريان مقابل در صبر ديگر، مورد

. نكرديد تباه را شخصيت ، شهوت اين به ارتكاب براى اختيار، و اراده با كه دهد، مى نشان آدم اوالد شما به اى چهره

) 585( بالطبيعه تحيى راده باال مت

.))  بمانى جاويدان زنده ، طبيعت با تا بمير، اراده با((
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:  مت.  است رسيده جا اين به تا كرده حركت شما با بشرى پيشرو فرهنگ جو در) السالم عليه( عيسى ميالد از پيش قرن چند از كالم اين

 واقعا لذايذ مقابل در صبر لذا،. بگيرد ميدان خودش براى شخصيت بگذار و كن مهار را غرايز يعنى ، نيست طبيعى مردن بمير، از مقصود

 در اما نداريد، هم اى چاره و كنيد صبر اجبار به آيد، مى پيش ناخواسته خداى كه ها تلخى در است ممكن شما زيرا ، است پرواز سكوى

. زديد كنار خودتان از را انگيزه اما بدهيد، انجام توانستيد مى يا.  ندادم انجام و بدهم انجام توانستم مى: گوييد مى ها، لذت مقابل صبر

) 586(نهاد ها علت فرق بر خود پاى     بزاد آدميزاده بار دوم چون

:  است چنين قدسى حديث در روايت. شود مى هم كمتر و است كم هشياران اين تعداد. بيافزا ما جامعه در هشياران اين تعداد بر! خدايا

) 587( مرتين يولد لم من السموات ملكوت يلج لن): السالم عليه( مريم بن عيسى عن

.)) شود نمى وارد ها آسمان ملكوت به نشود، زاييده دوبار كه كسى: فرمود كه است شده نقل) السالم عليه( مريم بن عيسى حضرت از((

 و باشد اراده آماده شخصيت كه است موقعى ، حقيقى تولد اما. گذارد مى دنيا به قدم مادر و پدر نام به موجود دو كانال از بار يك آدمى

.  دادم او به را آن بود، نيازمندتر من از او اما ، خواستم مى را آن: بگويد

. نهد مى ها انگيزه و ها علت بر را خود پاى كه جاست اين

 عرصه در گام شما، طلب ارزش شخصيت و جو كمال شخصيت كه موقع آن از.  خواهيم مى دوم تولد ما. بزاد آدميزاده بار دوم چون

: گويند مى كه جاست اين گذارد، مى زندگى

 نهاد ها علت فرق بر خود پاى     بزاد آدميزاده بار دوم چون

 هستند؟ بشر اينان آيا خدايا،: گويد مى آدم كه شود، مى ديده هايى فداكارى و ها گذشت ، تاريخ در گاهى

 شدند؟ مسلط خويش هوس و هوى بر كه كردند چه آنان روييدند؟ زمين از يا آمدند آسمان از ها اين آيا

.  اوول و اسپرم از نه شدند، زاييده پاكيزه دنيا اين در دوباره

. دهد مى هستى به)) باشد(( مزه گاهى ، منفى هاى جواب اين!  نه:  گفت و پاگذاشت ها علت روى بر وقتى

. بدهند مقام شما به خواهند مى}  حسين يا{: گويند مى.  است مورد به منفى جواب سه  -دو به مربوط ، على بن حسين جاودانگى و بقا

 شما شهرت: گويند مى.  نابودم و نيستم من ، بپذيرم را مقامى چنين اگر.  كنم استفاده مقام از تا باشم بايد من ؟ چيست مقام!  نه: گويد مى

 بعضى شهرت ؟ ام ايستاده) يزيد( شخص آن مقابل در كه گونه همان فساد؟ با آيا شود؟ مى عالمگير چگونه: گويد مى. شود مى عالمگير

 يك:  است كرده آماده نمايشگاه دو بشر، براى تاريخ.  جنايتكاران نمايشگاه در و فساد نمايشگاه در اما ، است عالمگير اشخاص از

 و دادگران براى هم نمايشگاه يك. فريبند مى را جوامع سپس و را خود ابتدا كه فريبان خود و جنايتكاران ، تبهكاران براى نمايشگاه
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 پاى ؛ يعنى ؟ چه يعنى اختيار از بردارى بهره.  است كرده بردارى بهره اختيار از شخصيتشان كه هايى انسان براى و يافته كمال هاى انسان

. نهاد ها علت فرق بر خود

 آقايى اين اما كرد، خواهد آقايى من))  طبيعى خود: ((گوييد مى. كرد خواهى آقايى خود، عمر بقيه سال چهل ، سى در: گويند مى شما به

 و انسانيت راه شهداى اين از ما ، جهت بدين ؟ است آقايى و زندگى نوع چه اين. شد خواهد تمام من ملكوتى شخصيت نابودى قيمت به

 مطلب اين بارها شايد من. گويند مى))  بلى(( يا))  نه(( اختيارا آنان كه فرابگيريم را مساءله اين بايد بقا، دار بزرگ بسيار مسافران اين از

.  داشتم اختيار خودم من:  گوييم مى ما همه كه باشد بايد خواهران يا و آقايان شريف خاطر.  ام كرده عرض ها درس از بعضى در را

 اين از باالتر جبرى چه.  فروختم تومان هزار ده به اما ، بودم خريده تومان هزار يكصد قيمت به را چيزى} مثال{.  داشتم را مالم اختيار

 هم و الغر ام اشترى:  مساءله ، حال هر به! ؟ است خوش دل دارد، اختيار كه اين به و گرفته انسان دست از را حقيقى اختيار ، ريال كه

.  كنم مى زندگى ادعا با الحمدهللا هميشه كه ، است مدعى من ادعاى اين.  است زخم هم پشتم.  است ريش پشت

 خويش شكل پاالن چو هم اختيار ز     ريش پشت هم و الغر ، ام اشترى

 با گرمى كشمش يك با} انسان كه{. دادند ياد ما به ما پدران كه است فرمولى همان زيرا ؟ است پاالن چرا! بود كجا اختيار ، است پاالن

 يك و كند مى گرم كشمش يك را او ؟ است شده برخوردار اختيار از شخص اين آيا ؟ است اختيار اين آيا. كند مى اش سردى غوره يك

. مرا گيرد مى خنده لرزان ريش و سبيل از!  داشتم اختيار باره اين در من: گويد مى سپس كند، مى سرد هم غوره

 به  -هم بيچاره)) من(( و)) شخصيت. ((دارد اختيار كند مى باور آدم كه ، دارم اختيار گويد مى چنان مخصوص اى قيافه و چهره با

.  كند نمى كارى كند، نگاه تعجب چشم با انسان كارهاى به كه اين جز و نشسته درون از اى گوشه در  -مظلومانه اصطالح

 خويش شكل پاالن چو هم اختيار ز     ريش پشت هم و الغر ام اشترى

 خار نبود، گلى اگر. دارد حيات و زيست ، گل پى از خار اما بد، خار هم آن ، خارم كه گيرم. فهمند مى كه هستند، هشيارانى عجب واقعا

 و فهم با اشخاص چنين ورند، غوطه جهل آتش در كه اشخاصى مقابل در. ها مثقال سر در جو نهد مى هم زر صراف.  نداشت مفهوم هم

! شكر خدايا گويد مى و كشد مى نفسى انسان كه دارند، وجود تاريخ در نيز هشيار

 كشان سو آن شود گه كجاوه آن     كشان سو اين شود گه ، كجاوه اين

. آورد مى طرف اين به را او غوره يك و برد مى طرف آن به را او كشمش يك

 را انوار روضه ببينم تا     را ناهموار حمل ، من از بفكن

 و گرمى از. بردار من پشت از خودت را پاالن اين. را ناهموار حمل من از بفكن: خدايا كه ، دعاست جاى واقعا ؟ چيست اختيار ببينم كه

 با انسان اگر.  نيست مطرح درك و اراده مساءله اصال كه اين از غافل اما كند، نمى هم درك و برد مى لذت ، غوره و كشمش يك سردى

 از و يافت بهبود بيمار اگر كه اين نه. دارد ارزش كند؛ كم را او ناله و برود بيمار يك عيادت به اختيار با يا اكبر، اهللا بگويد اختيار
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 را او كار... يا پولى با و آمديد من عيادت به شما: بگويد است متمول كه بيمار شخص اگر يا. برود او عيادت به شد، مرخص بيمارستان

.  است معامله ها اين. كند جبران

.  است عوامل و واحدها اين مبناى بر نينوا، خونين حادثه عظمت  -شد عرض كه طور همان  -حال هر به

 عليه اهللا صلى( پيغمبر پسر اى گفتيد مى و گرفتيد مى را) السالم عليه( حسين دست ، لحظه هر اگر:  است چنين آن واحدهاى از يكى

 با اراده و كند مى كار دقيقا او وجدان نماى قطب زيرا. نخير: گرفتيد مى پاسخ ؟ هستى مجبور بعدى قدم برداشتن براى آيا ،) وآله

 صبح تا كه اند نوشته لذا، ايد؟ نشسته مكان اين در} اختيار با{ كسى چه خاطر به كنيد تفسير خودتان اكنون.  است حركت در شخصيت

.  برگشتم من بگويد و بازگردد كه بود اختيار داراى ، داشت قدرت}  حسين{ كه لحظات آخرين تا و عاشورا

 ، زمين به افتادن موقع تا)  حسين( مرد اين:  كه اند گفته را تعبير اين ها، خارجى از تعدادى نيز ، اسالم تاريخ گران تحليل از تعدادى

 ان آيا ؟ خوانديم}  حسين از{ جلسه اين در خوبى درس آيا. ببرد در به جان ، معركه از توانست مى شكلى هر به و بود اختيار داراى

 شبه و جبر با ما عمر نگذاريم و كنيم استفاده بتوانيم اختيار از و آزاد اراده از دنيا در بلكه كه كرد؟ خواهيم فكر درس اين درباره شاءاهللا

:  نگوييم تا. شود سپرى جبر

 خيلى ادباى از بعضى قول به.  است جبر باشد، نداشته اختيار آن در انسان كه زندگى تمام و گذرد مى پوچى به ما زندگى كه اين مثل

 چنين عمر سال هشتاد يا هفتاد. جلو برو گويد مى و اندازد مى شب سبد در هم روز سبد و اندازد مى روز سبد در شب سبد:  ذوق خوش

 حسين امام آموزنده داستان در عظمت يك ، بنابراين. داد نخواهد را حقيقى زندگى طعم و مزه ، زندگى چنين كه است مسلم...  گذشت

: فرمود قرائت مكه در كه اول خطبه آن با ، است آزادى و اختيار مساءله ،) السالم عليه(

 اسالفى الى اولهنى ما و الفتاه جيد على القالده مخط آدم ولد على الموت خط ، رسوله على اهللا صلى و باهللا اال القوه و ماشاءاهللا و الحمدهللا

 و جوفا اكراشا فيمالن كربال و النواويس بين الفلوات عسالن تقطعها باوصالى كانى ، القيه انا مصرع لى خير و يوسف الى يعقوب اشتياق

 رسول عنا يشذ لن ، الصابرين اجور يوفينا و بالئه على نصبر ، البيت اهل عنابرضانا اهللا يرضى ، بالقلم خط يوم عن  محيص ال سغبا، اجربه

 نفسه اهللا لقاء على موطنا و مهجته باذال فينا كان فمن اال ، وعده تنجزبهم و عينه تقربهم ، القدس حظيره لهم مجموعه هى بل ، لحمته اهللا

) 588( انشاءاهللا مصبحا راحل فانى معنا فليرحل

. باد پيامبرش بر او درود و نيست گاهى تكيه او جز و شود، مى بخواهد را چه آن كه خداست براى سپاس((

 و بزرگان ، نياكان ديدن به است زياد اشتياقم.  است پيچيده جوان زن گردن دور به كه است بندى گردن مانند ، آدم اوالد بر مرگ

.  يوسف ديدن به يعقوب اشتياق مانند.  گذشتگانم

 ريخته كربال در خونم چگونه كه بينم مى گويا و. ديد خواهم را آن من و است شده آماده خوابگاهى من براى كه بدانيد ، من اطرافيان اى

 و هستيم خشنود ، است آن در خدا رضاى كه سرنوشتى چنين از البته.  است گشته پر آنان جيب و شده سير حريصان شكم و است شده

 تن پاره ما.  يابيم مى را خود استقامت  پاداش او جوار در و)  كنيم مى استقبال( كنيم مى صبر بيايد پيش او راه در كه باليى هر از
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 پيش به را مقدس رسالت كه حالى در ، شويم مى او چشم روشنى باعث و شتابيم مى حضورش به القدس حظيره در زودى به كه پيغمبريم

 حركت ما با كند، خدا ديدار آماده را جانش و نفس خواهد مى كه كسى! باشيد آگاه ، اينك.  ايم نموده عمل بزرگمان وليت مسؤ به و برده

.))  شاءاهللا ان. كرد خواهيم حركت بامدادان ما. كند

.  است خواسته خدا كه است چيزى ، شوم آن گرفتار بزرگ حادثه اين در خواهد مى او كه چه آن يعنى ،)) ماشاءاهللا((

 روم؟ مى جبر روى از آيا شود؟ نمى شكوفا من اختيار جا، اين در آيا.  است خواسته او كه دارم مى بر قدم اى حادثه به رو ،)) ماشاءاهللا((

. بنشيند بار به و شود شكوفا حادثه اين در اختيار با ، من شخصيت كه خواهد مى او ،)) ماشاءاهللا((

.  انشاءاهللا مصبحا راحل فانى معنا فليرحل نفسه لقاءاهللا الى موطنا و مهجته باذال فينا كان فمن اال

 ما با كند، خدا ديدار آماده را جانش و نفس خواهد مى و كند هستى عرصه وارد ما راه در را دلش خواهد مى كه كسى! باشيد آگاه((

.))  شاءاهللا ان كرد، خواهيم حركت بامدادان ما. كند حركت

.  كردم وابسته او مشيت به اختيار كمال با را مشيت من ؛ يعنى!  شاءاهللا ان

... و حوزوى يا ، دانشگاهى جلسات در غالبا كه ايد فرموده مالحظه.  نينواست داستان مهم بسيار هاى درس از يكى اين ، حال هر به

. گيرند نمى ، است كاره چه جا اين در شخصيت كه اين نظر از را شخصيت سراغ زياد خيلى ولى شود، مى مطرح اختيار و جبر مساءله

 تقويت را خود شخصيت: بگويند كه است اين بر تالششان تمام ، آدم اوالد برازندگان و تاريخ وارستگان همه اين ، الهى اديان همه اين

 نمى دنيا روزه چند مقام يك اسير ،}شود تقويت اگر شخصيت{. شود نمى غوره يك و كشمش يك اسير شود، تقويت اگر شخصيت. كنيد

 الم و لذت آن در و است انسانى اختيار گاه جلوه كه بزرگ حادثه اين بركات از ما پس. شود نمى كالفه ها انگيزه انتخاب ميان در و شود

 سوى به حركت و ، كمال پيشگاه در او گرفتن قرار و انسان فقط كه يابيم مى در ، است خورده هم به مفاهيم حتى و ، شده گذاشته كنار

!  است مطرح اختيار كمال با ، كمال

 انسان نفر چند از نه ، كنيم انتخاب انسانى علوم در را خود علمى تعاريف ، اى حادثه چنين از موارد، گونه اين در ما كه است خوب

 نه و آزادى نه ، چنين هم.  آنان)) خواهم نمى(( نه و دارد مبنا آنان)) خواهم مى(( نه} البته كه{)). خواهم مى: ((گويند مى كه معمولى

 در چه ،}كربال تا مكه{ مسير در چه  -موقعيتى هر در كه جاست اين داستان اين آموزندگى:  كنم مى عرض دوباره. دارد مبنا آنان جبر

 چاره هيچ چون! بشود كارى چنين بايد(( كه چنان:  نيست بعدى موقعيت براى اجبارى موجب ) -السالم عليه( حسين امام هاى صحبت

 برند مى كار به موردى در را آن ولى باشد، مطرح ،))بروم بايد ، ندارم اى چاره(( عبارت است ممكن البته!!))  ندارم هم اختيار و ندارم اى

 و وليت مسؤ به اختيار، از بحث در.  هستم ملزم مسير اين در حركت براى گويد مى و كند مى حركت اعلى آرمان جاذبه در انسان كه

 يعنى پشيمانى پس ، است جبر مبناى بر ما كارهاى اگر.  داريم پشيمانى احساس و وليت مسؤ احساس ما. كرد توجه بايد هم پشيمانى

 ؟ چه
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 اختيار دليل شد ما خجلت     اضطرار دليل شد ما زارى

) 589(؟ چيست آزرم و خجلت و دريغ وين     چيست؟ شرم اين اختيار نبودى گر

 مى معلوم ؟ چيست آزرم و خجلت و دريغ اين. كنيد مى شرم  احساس شديد؟ مرتكب را زشت كار اين چرا: گويند مى شما به كه وقتى

. كند مى كنار بر حقيقت خود از را ما ، كلمات با بازى گاهى.  داريم اختيار ما كه شود

:  داريم پرونده دو اختيار، و جبر قضيه در ما. باشد مطالعات مبداء ترها، جوان براى شاءاهللا ان كه كنم مى عرض را اى قضيه

 شرط به.  است باز)  سيستم( نظام. كنيد بحث علمى نظر از و بنشينيد قيامت تا ، ماه دو ، ماه يك تا حاال از.  است آن علمى پرونده -1

 براى كه مسير اين در كنيد، اثبات را اختيار نتوانيد هم اگر حتى. نكند بيچاره را شما ، كلمه تا دو و نكنيد طواف خودتان دور فقط كه اين

. كرد خواهيد تعجب اظهار و! داد خواهند شما به هايى گل دسته رويد، مى اختيار كردن اثبات

) 590( جهان در خيزد كار از كار ليك     آن نه بودستى تو معشوقم گفت

.  نرسيديم آن به بود، خالصانه هدف چون ، برداريم خوردن آب ليوان يك و برويم خواستيم مى} مثال{

 ؟ نه يا است جمع شما حواس آيا ، است مطرح مساءله اين ، عليت در:  گفت و رسيد راه از يكى اما نبود، جا آن هم آب ليوان كنيد فرض

 از بسيارى.  است باالتر اختيار خود از مرتبه صد ،}شد مطرح شما براى آوردن آب موقع در عليت مساءله ناگهان كه{ اين فايده

 رونتگن مسير در اتفاقا يعنى{ بود، راه در هم او.  ديديم رونتگن از را) x( ايكس اشعه كشف كه چنان.  است بوده قبيل اين از اكتشافات

 مى را ديگرى مسير ، كاشف كه حالى در بود، راه سر در اكتشافات اين از مورد چند. كرد عوض را بشر علم سرنوشت اما ،} گرفت قرار

 خوب استخاره اگر. نكنيد طواف خودتان دور به ببنديد پيمان كه آن شرط به اما كنيد، بحث خواهيد مى قدر چه هر اختيار، براى. پيمود

 كسى اگر. دهيد ادامه را خود راه و حركت. دارد اعتبار من حرف اين پس ، گفتم من چون نگوييد فقط. نكنيد طواف خودتان دور آمد،

.  كردى روشن ما براى را حقيقت بگوييد و ببوسيد هم را او دست ، گفت را حق سخن

 دنيا به را ما جبرا ما مادر و پدر.  ايم رسيده جا اين به زنجيرى جبرى هاى حلقه سلسله يك توسط ما همگى كه بفرماييد تصور -2

 مطرح را اى مساءله مورد، اين در. جبر جبر، بگوييد و بگيريد دست تسبيح يك حتى.  آشاميديم و خورديم عمرمان در جبرا يا. آورند

. شود ختم اختيار و جبر عملى پرونده تا كنم مى

 مى بعدا كه قدمى كه دانيد مى شما اگر  -ايم رسيده جا اين به جبرا گويند مى كه ها آن قول به  -ايم گرفته قرار كه موقعيت اين در ما

 بدين ها خودخواهى و ماديات جبر قبال اگر ، گفت خواهم چيزى من و دارد ادامه جلسه اين ديگر دقيقه يك تا مثال يا برداريد، خواهيد

 اگرچه  -دارند نياز مساءله اين طرح به ، هستم رو روبه ها آن با اكنون هم كه ها انسان اين ، بگويم و بگذارم كنار را آن بود، كشانده جا

 آن نام و كنيد حركت زيبا اراده و نيت اين با ، بعدى موقعيت براى  -بدهم من را آنان جواب كه اين نه. كنند تحقيق و بروند آنان خود بعدا

. برداريد را قدم و بفرماييد لطف شما اما. بگذاريد نهايت بى توان به جبر را
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 اگر شما. دارد غيره و طبيعى هاى انگيزه يا ، مادى هاى انگيزه كه دهيد، مى انجام كارى شهر در يا ، آبادى يك در شما ديگر؛ مثال يك

 و وجدان ارزشيابى انگيزه با و بدهيد نجات را خودتان ، ماديات و ماده جبر از و كنيد آماده بعدى موقعيت براى را خودتان توانستيد،

 و كنيد انسانى را خود نيت توانيد، مى اگر اما! مجبوريد شما حال اين در ، نداريم كارى شما با نتوانستيد، اگر. برداريد قدم ، الهى انگيزه

 ، انسانم كه اين براى فقط و فقط.  ببينم توانم مى هم اضافى بيمار يك روزى تا را، بيمار چند و هستم پزشك من ، خوب بسيار بگوييد

 قدم اما بگذارد، جبر را آن نام و بردارد را قدم اين ما عزيز پزشك اين ، نيت اين به فقط.  كنم كم را بيماران درد كه اين براى فقط و فقط

 قرار بهانه ها، عظمت راه در برداشتن قدم و اختيار مقابل در توان نمى را الفاظ اين.  است اختيار و جبر عملى پرونده هم اين. بردارد را

 در مثال اختيار و جبر مساءله شود، مى پرسيده ما از كه االتى سؤ در بينيم مى غالبا.  ديدم ضرورى هم را بحث اين طرح ، حال هر به. داد

 ها حوزه در چه ها، دانشگاه در چه اختيار، و جبر اين اما.  است مساءله فالن دوم رتبه و مساءله فالن اول رتبه مثال. دارد قرار سوم رتبه

 كه اين يكى. دارد پرونده دو اختيار و جبر ، كردم عرض كه گونه همان لذا،. شود مى مطرح فراوان طور به ، معمولى جلسات در چه و

 و نرسيديد، فرضا اگر هم ديگرى. رسيد مى اختيار به قطعا كه كنيد، بحث آن درباره و بنشينيد توانيد مى ها مدت يعنى. دارد علمى پرونده

:  كنم مى عرض را آن نظير. شود مى شما نصيب چيزها خيلى نكرديد، طواف خودتان دور

 ، گفتم ايشان به اول روز. آمد مى من درس جلسات به ، قبل ها سال و بود هلند اهل و شناسى جامعه اساتيد از وايك وان دكتر خانم

 اگر ، بينم مى كه درسى اين من:  گفت سوم روز.  گفتم نيز را آن حدود و مقدار البته. بياييد شرعى حجاب با شما كه است اين اول شرط

 خانم و آقايان با درس اين جلسات در سپس ، گردم مى را شما تهران اين و اندازم مى سرم به را لحاف من بينداز، سرت به لحاف بگوييد

 به كه بود اين.  كردم مطرح وايك وان دكتر خانم با كه مسائلى جمله از.  گفتم مى درس را مثنوى شرح من موقع آن.  كنم مى شركت ها

.  است خودتان دست در اختيار كنيد، قبول را)  مولوى( مرد اين مطالب شما گويم نمى من:  گفتم او

 ها غربى شما به را مساءله يك خواهم مى من اما. شما يقين و شك با نه شود، مى رو و زير من يقين و شك با نه ، حقايق و واقعيات

. نباشد قبول مورد و باشد مشكوك شما براى آنان ادعاى است ممكن. كنند مى ادعايى چه اشخاص اين باشيد نداشته كارى:  كنم پيشنهاد

 در ، مولوى كه كنيد فرض مثال. آورند مى و چينند مى ها ارمغان چه بشر براى كنند، مى حركت كه مسيرهايى از ها آن كه كنيد دقت اما

 گفته گونه اين خود، مسير در اما نداريد، قبول را آن هم شما  -كنم مى عرض مثل عنوان به البته  -است گفته گونه اين قبر عذاب مساءله

:  است

 بود مكنون خود ضد اندر ضد     بود چون برادر اى هست عدم در

 اين مغز از چيزى چه كنيد دقت كه كنيم خواهش شما از را اين توانيم مى آيا ؟ است استوار همين بر ، هگل فلسفه مبناى كه دانيد مى آيا

. نكنيد قبول كند، مى دنبال كه را مدعا آن شما است ممكن كه اين با ؟ است كرده تراوش)  مولوى( شخص

 تند تند را ها نكته كند، مى طى كه را مسيرى همين و كند اثبات ، است اسالم كه را خودش دينى مساءله يك خواهد مى كه كنيد فرض

 هم بنده. باشد كرده اشتباه كه اين مگر رسيد، مى شما هم مراد همان به قطعا و رود مى و افشاند مى دامنش با كه است حقايق يا. ريزد مى

.  ام نوشته را ايشان اشتباهات مورد صد حدود در
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:   است چنين او مقصود اما كند، مى بيان را مطالبى ، خرگوش و شير درباره مولوى مثال. گويد مى چه كنيد دقت اما

 راز دو يك گويد شير گوش به تا     دراز تاءخير بعد آمد ره در

 عقل سوادى اين باژرفاست چه تا     عقل درياى اين پهناست با چه تا

) 591( نمى وى از يا موج ما صورت     عالمى ظاهر و است پنهان عقل

 گويد مى و اندازد مى كودكان برابر در را گردو كه اين مثل هم آن شد؛ تاريخ هاى فلسفه ترين بزرگ جزو ، بيت يك همين با او اشعار

 هاى كتاب كه اين عنوان به! بود شده انداخته دور ، قديمى هاى كتاب عنوان به)  مثنوى( كتاب اين زمانى. كنيد بازى هم شما ها، بچه

 كتاب ترين پرفروش از يكى:  گفت مى و بود آمده دنيا بزرگ كشورهاى از يكى از كه نفر يك اخيرا! خورند نمى درد به اكنون ، قديمى

. كنند بنا مولوى شناخت براى فقط دانشگاهى خواهند مى و است مولوى آقاى قديمى كتاب همين ها،

 مرد آن{ كردن التزام قضيه آن در مولوى.  باشيم او سازنده و مفيد مطالب عاشق بايد ما.  داريم قبول را او ادعاهاى همه كه نگفتيم ما البته

:  است گفته ظريف بسيار جمله يك ، خادم آن نمودن تخلف و)  االغ( حيوان تيمار جهت را خادم}  الهى

 گفت خدمتگزار. شود سير هم زبان بى حيوان آن تا كن آماده جو و كاه ، من چارپاى براى برو:  گفت و كرده خادم به رو} الهى مرد آن{

 و كرده رسيدگى ، است رسيده راه از كه چارپايى به بايستى كه دانم مى( دارم طوالنى سابقه كار اين در من ، باهللا اال قوه ال و الحول: 

).  ساخت فراهم را او غذاى

 آب كمى داد، خواهى چارپا به كه جو آن به ، است سست  هايش دندان و شده پير من چارپاى چون عزيز، خدمتگزار اى:  الهى مرد

 ؟ دهى مى ياد را ها حرف اين من به تو...  الحول:  گفت خدمتكار.  كن تر و بپاش

 جراحت آن به دارد، پشت در جراحتى و بردار را پاالنش:  گفت الهى مرد. آموزند مى من از ، چارپايان درباره را ها ترتيب اين ديگران

 خودمان ما ، است آمده مهمان هزار صد تاكنون ما براى ، كن رها را ها گويى حكمت اين...  الحول:  گفت خدمتكار. بگذار منبل داروى

. گردند برمى راضى ما دودمان از مهمانان همه و كنيم مى عمل و شناسيم مى را خود وظيفه ما. كرد بايد چه كه دانيم مى

 را جوها:  گفت الهى مرد.  شوم مى شرمنده تو هاى گفته اين از من...  الحول:  گفت خدمتكار.  بده هم آب چارپا آن به:  گفت الهى مرد

 را ها اين همه من. ( كن كوتاه را ها سخن اين مهمان آقاى بيا...  الحول:  گفت خدمتكار باشد، داشته كم كاه داد، خواهى چارپاى به كه

 در خشك خاك كمى ، است تر جايش ديدى اگر و كن پاك پشكل و سنگ از طويله در را چارپا اين جاى:  گفت الهى مرد.)  دانم مى

 القوه و الحول.  باش داشته توجه هم تو!  من پدر اى! عزيز مهمان اى...  الحول:  گفت جواب در خدمتكار. شود خشك تا بريز جا آن

:  گفت الهى مرد.  مكن پرگويى قدر اين ، دانى مى خود ماءمور و فرستاده را او كه كسى با و بگو باهللا اال

!  گرامى ميهمان اى! عزيز پدر اى...  الحول:  گفت جواب در خدمتكار.  بخاران را خر پشت و كن پيدا اى شانه
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 كه نشود بند آن در حيوان پاى تا ببند تر كوتاه كمى را حيوان دم پار:  گفت الهى مرد).  دانم مى را ها اين همه من( باش داشته شرم كمى

 مگر ؟ كنى پيدا استخوان شير از خواهى مى تو مگو، زياد سخن اندازه اين! عزيز پدر...  الحول:  گفت جواب در خدمتكار. بغلتد زمين به

!... شود مى پيدا استخوانى شير در

. باشد بوده دشمنان نصيب كاش اى كه بود حالى در بينوا حيوان آن اما برد، مى سر به خويشتن با گفتگو و وسوسه حال در الهى مرد آن

 به گرسنه را شب. بود شده پاره پاالنش و شده كج پاالنش ، غلتيده در ها سنگ و ها خاك ميان در: بود چنين زبان بى حيوان آن حال

.  است شدن تلف حال در و كند مى جان گويى كه بود شده مصيبتى چنان آن گرفتار و رسانيده صبح

 كاه مشت يك حداقل ، خواهم نمى جو و برداشتم دست جو از! خداوندا:  گفت مى و برده سر به زارى و ناله با را شب آن تمام حيوان آن

 از من كنيد، رحمى من به كه بود اين بودند داده ترتيب اى حلقه و مجمع خود براى شب كه شيوخ به بينوا آن حال زبان.  برسان من به

 از صبحگاه تا ، بيچاره حيوان آن. داد سر ها شيون و كرد ها ناله بامداد تا جو، و كاه فراق در.  سوزم مى شوخ خام خدمتكار آن دست

.  گشت مى پهلو آن به و پهلو اين به) شود نمى سير و خورد مى چه هر كه كسى( البقر جوع

 حيله بناى خدمتكار. نهاد او پشت بر و كرده پيدا را پاالن فورا و رسيد بينوا حيوان وقت سر به خدمتكار آن شد، روشن صبح كه هنگامى

 كنند مى وادار شتاب و حركت به را او ، زبان بى حيوان به زخم ساختن وارد و)  زدن سيخونك( نيش با كه گذاشت را فروشان خر گرى

 نداشت زبانى اما كرد، مى خيز و جست  نيش درد از خر ، آرى. كرد رفتار سگ مانند حيوان آن با. شود مى نمودار چاالك ، حيوان كه

... كند بازگو را خود درد كه

) 592(؟ خويش حال بگويد خر تا زبان كو     نيش تيزى از گشت جهنده خر

 مى و كوشيدند مى او كردن بلند در مردم و افتاد مى زمين به گرسنه و بينوا حيوان اما افتاد، راه به و شده خر سوار صبحگاه ، الهى مرد آن

. پيچيد مى و گرفت مى را حيوان آن گوش و آمد مى جلو يكى. كند ابراز را خود درد تواند نمى و است بيمار ، زبان بى حيوان اين: گفتند

 مى و كرده بلند را حيوان پاى سومى.  اوست دهان به مربوط حيوان بيمارى شايد گفت مى و انداخت مى حيوان دهان به دست ديگرى

. دهد تشخيص را او بيمارى علت كه بود شده خيره حيوان هاى چشم به چهارمى.  است رفته فرو پايش و نعل ميان در سنگى شايد گفت

 اين گفتى نمى ديروز مگر تو دارد؟ مرضى چه حيوان اين پرسيدند شيخ از شدند، ماءيوس ها معالجه و ها معاينه اين همه از كه هنگامى

 او غذاى تمام ديشب كه خرى ، آرى:  گفت آنان به بود، شده متوجه قضيه واقعيت به كه الهى مرد آن ولى ؟ است قوى و سالم حيوان يك

 هم امروز و است رسانيده صبح به تسبيح با را گذشته شب ، است خورانيده او به تبهكار خدمتكار آن كه بوده))  باهللا اال القوه و الحول((

.  باشد مى سجده حال در بينيد مى كه چنان

 ؟ خويش حال بگويد خر تا زبان كو     نيش تيزى از گشت جهنده خر

 ، شمس ديوان در بار سيصد و هزار شش كه است اى مساءله ، جان كه اين به كنيد توجه ولى نكنيد، قبول اصال را قضيه اصل شما اگرچه

.  است حالى چه در بگويد كه ندارد زبان.  خويش حال بگويد خر تا زبان كو: گويد مى كه اوست.  است كرده كالفه را مرد اين كله
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 صدمه شما عقيده به كه بترسيد اگر البته. پذيريد نمى را مولوى مدعاى كه باشيد نداشته آن با كارى: كنيد دقت خواهران و آقايان ، بنابراين

 ، راه در ولى. باشد اشتباه او مدعاى اگرچه كه كنيد مى  احساس خودتان در را آمادگى اين اگر. نرويد آن دنبال به شود، مختل و بخورد

 كه مورد هر در مربى تا بهتر، چه كه باشيد داشته مربى اگر. برويد آن دنبال به ، است توجه قابل بسيار چينند مى آنان كه ها گل اين

 نظر در)  مولوى( او كه چه آن كه اين ولى. باشد راهنما و رهبر ، مربى كه شرطى به.  است اشتباه موارد اين: بگويد شما به ديد، اشتباهى

. ريزند مى بيرون و گويند مى طور همين كه شود، مى ديده بزرگ هاى انسان اين در بسيارى مطالب.  نيست كافى ، نيست درست گرفته

.  است پندآميز و مهم مطالب ، آنان مقصود اما ، بوده بهانه ها داستان همه طرح

 كجا در.  مضطرم كجا در كه كن آگاه مرا خدايا(( ، اضطرارى مراكز على اوقفنى و: گويد مى عرفه دعاى در) السالم عليه( حسين امام

 ، اضطرارى مراكز على اوقفنى و. دارد اهميت بسيار اختيار مساءله. خواهد مى كمك خدا از هم او)).  دارم اختيار كجا در و مجبورم

 ياد به شما كه است اين)). بساز مطلع مرا،. كرد خواهد دگرگون را مساءله و كند گرفتار مرا خواهد مى جبر كه جاهايى آن در! خدايا((

. ايد كرده ها استفاده و ايد نشسته الحمدهللا خود، عمر طول در سال هاى سال مرد، اين

. بفرما برخوردار كمال و خير راه در اختيار از را ما! خداوندا

. بفرما محفوظ گمراهى از را ما جوانان! خدواندا

. بيفزا روز به روز را اخالص و معرفت و علم به محبت و عشق ، جوانان درون در! خداوندا

. بفرما محفوظ ، شدن تباه از را ما شخصيت دنيا، روزه چند زندگانى اين در! خداوندا

. بفرما ياورى و يارى ، اى ديده صالح ما براى خودت كه راهى در را ما! پروردگارا! خداوندا

. بگير را ما جوانان دست ، زندگى مسير هاى گزينش در ها، گيرى تصميم در! پروردگارا. بفرما تقويت را ما جوانان محكم اراده! خداوندا

. بفرما برخوردار ، اى فرموده القا ما بر حسين وسيله به كه بزرگى هاى درس اين رااز ما! پروردگارا! خداوندا

))  آمين((

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۴۰

) 593( حسينى جهاد

 حضرت برگشتند، پيروزمندانه جهادى از)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر مبارك محضر در مسلمانان وقتى كه است شده نقل روايتى در

. االكبر الجهاد الى االصغر الجهاد من رجعنا قد ، اصحابى: فرمود

 جنگ و جهاد در و بود، رفته مرگ و زندگى مرز به جان)).  است اكبر جهاد نوبت حاال ، برگشتيم كوچك جهاد از ما ، من ياران اى((

 از دفاع براى هم ديگرى ، حقيقت و حق از دفاع براى يكى. بودند شده كشيده مرگ و زندگى مرزهاى به گروه دو ، داشت قرار

 از دفاع يا ، اساس بى منال و مال از دفاع يا و رسوبى هاى فرهنگ منطق ضد يا و منطق بى شده رسوب عادات و جاهليت و نژادپرستى

 مقابل در كه چيست بعدى جهاد ببينيم ، حال.  است)  كوچك( اصغر جهاد آن: فرمود پيامبر ، حال اين با.  كهن روزگاران يادگار تخيالت

 ، برين احساسات و تعقل پيشبرد براى جامعه تنظيم و بشرى تكامل راه سر از دشمن برداشتن ، حقيقت در.  است)  كوچك( اصغر ، آن

 باشد تا كنيم طرف بر را موانع و برداريم را راه سر هاى سنگ كه بود آن مقدمه اصغر جهاد كه ، چيست اكبر جهاد پس.  است اصغر جهاد

 به بشر تاريخ آن گرفتن ناديده جهت به و آن در مسامحه جهت به كه است مهمى مساءله همان قضيه ؟ بشويم اكبر جهاد به مايل كه

 و بالها آن تمام و ها ناگوارى و ها مشقت آن تمام. كند نمى رها را بشر خودخواهى.  است))  خودخواهى(( آن و رسد، نمى حدنصاب

 اين: فرمود حضرت كه است مهم قدرى به امر اين. كنند پيشنهاد بشر براى يافته تعديل))  من(( و)) خود(( بتوانند كه بود آن براى ، مصائب

 با خواهد مى او چون ، خوب بسيار.  روست روبه بيرونى دشمن با انسان اصغر، جهاد در. جهاد ترين بزرگ يعنى ، است اكبر جهاد كار،

. گيرد مى در نزاع و جنگ و ايستد مى او مقابل در كه است طبيعى كند، آب بر نقش را او هاى آرمان و كند بازى}  شخص{ اين زندگى

 مى خصومت آن پاى تا سر از و است بيرون در كه دشمنى} با جهاد{ ولى. شود مى شمرده جهاد حركاتش ، است حق موافق كه كس آن

 ناميده اكبر جهاد خاطر، همين به ؟ شويم روياروى چگونه ، است شده آميخته من خود با كه درونى دشمن با ما ، حال.  است آسان بارد،

. شود مى

 مى كه چه آن مقابل در اما ، است آسان افعى يك به زدن سنگ يا ببر، ، پلنگ مثل درنده يك به يا ، خويشتن از بيرون به تيراندازى

 فرهنگ اين همه و گل و خاك از وارسته عرفاى همه ، بزرگ منابع در و دعاها در لذا، كرد؟ بايد كار چه ، هستم تو خود ، من: گويد

 برويد،  -اكبر جهاد يعنى  -خودخواهى تعديل ميدان به خواستيد اگر كه كنند مى گوشزد را مساءله اين همواره ، بشرى باعظمت سازان

. نبريد هجوم ناگهانى طور به

 50 ، سال 40 ، سال 30 مگر ؟ نيستم تو خود من مگر ؟ دهى مى قرار هدف مورد مرا آيا: گويد مى و دهد مى تو به جنگ اعالن} ابتدا{

 حسادت ، است آورده دست به را كمالى و كرده پيشرفت كسى ديديد اگر گويد، مى لذا، ؟ بودم نگرفته عهده به را تو زندگى مديريت سال

.  است خودخواهى تعديل براى برازنده بسيار اى مقدمه ها، اين از كدام هر. كنيد ادا را حق آن ، شماست دست به حقى اگر. نكنيد

 چه ، كنم مبارزه بتوانم دانم مى بعيد فالنى:  گفت. بود كشيده سيگار خيلى زيرا كند، ترك را سيگار خواست مى دوستان از يكى زمانى

.  است شده شروع جدى اخطار و كند مى تهديد ها سرفه و رود مى باال سن.  كنم مى احساس واقعا هم را آن ضرر ، طرفى از ؟ كنم كار

 يك مدت به شد، مى دقيقه ده كه سيگار دو بين فاصله مثال. كند شروع معين هاى فاصله با را سيگار ترك گفتيم او به مورد اين در
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. باشيد زرنگ كمى. شود مى تر درنده بزنيد، زنجير او به خواهيد مى كه كند احساس اگر.  است شير مثل نفس. بدهد قرار بيشتر يا ساعت

.  است كرده كالفه را بشريت تاريخ}  نفس اين{. بفرماييد داد، اجازه}  نفس{ اگر.  كنم مى تعديل را خودم فردا از من: گويند مى بعضى

 بزرگان از يكى. بكنيد را كار اين تدريجا ولى ؟ كنم مى تعديل را خودم فردا از من بگويد كه بيند مى قدرت خودش در قدر اين بشر آيا

 دور خود از را... و خيانت ، حسادت مثال)). كنيد دور خود از را ها پليدى اين اول: ((گويد مى دارد، زيبايى تعبير ما، تاريخ ساز انسان

. كنيد

 ولى ، هستم من تو دواى گفت مى ما به كه خودى آن با شويد گالويز كه شد بنا اگر يعنى رسيد، خود به نوبت اگر ، حال: گويد مى سپس

 خدايا،: بگوييد و ببريد پناه خدا به مقدار اين فقط شما! مختصر خيلى سال چهل ، سى بلكه ، كم مدت به نه هم آن! بود  خودش من درد

. بگير را دستم ، كنم تعديل را ام خودخواهى خواهم مى من

 مورد اين در گوييد؟ مى هم...  يارب ربنا، خدايا، و رويد مى خدا سراغ به دنيا امتيازات ساير و شهرت و مقام و مال خواستن درباره چرا

 ، دشمن از منظورم. ( كن تعديل  -است))  من(( از عبارت آن و  -است هستى جهان تمام قدر به كه را دشمن قدرت ؛ ربى يا بگوييد هم

) السالم عليه( على به كه كند مى عنايت شما به را ربانى قوه همان خداوند برديد، پناه او طرف به وقتى: گويد مى لذا،).  است خودخواهى

 عليه( على ، آرى. شدند مى عاجز آن كردن بلند براى نفر چهل كه اين با َكند؛ جا از نبود، طبيعى كه را خيبر درِ حضرت آن و كرد عنايت

. خدا به توكل با و ربانى قدرت با ولى برويد، خودخواهى با تدريجى مبارزه به.  ربانى قدرت با ولى كَند، را خيبر درِ) السالم

 از. ايستد مى شما برابر در كنيد، مبارزه نفس با شدت به بخواهيد اگر زيرا ، است كرده مالحظه قدر چه را انسان روانى جنبه مولوى ببينيد

 مگر: گويد مى.  درآوردم روزگارت از دمار سال پنجاه كه گويم مى را همان فقط.  هيچ: گويد مى ؟ گويى مى چه: پرسيد مى)  نفس( او

 مى شما كه شمارد، مى تسبيح يك اندازه به آيا قدر آن... آيا آيا، ؟ ندادم اجتماعى شهرت تو به آيا ؟ نكردم سواد با را تو آيا ؟ كردم چه

 به خواهى خود تعديل براى كه كرديد احساس اگر: گويد مى)  مولوى( ساز انسان استاد اين!  سالمت به هم را ما خير، به را شما گوييد

 را پوشى حق. بگدازيد را بخل صفت: گويد مى. كنيد رجوع كجا به بايد كه فهميد خواهيد كم كم شويد، عمل وارد توانيد مى تدريج

 سويش به خواهيد مى كه آن كه رسيديد مرحله آن به اگر: گويد مى سپس بگدازيد، را واقعيت ضد. بگيريد را گرايى واقعيت بگدازيد،

.  ببريد پناه خدا به هنگام آن در ، شماست)) خود(( كنيد، تيراندازى

) 594(او موالى دلم اى گدازد خود     او هاى عنايت نگدازى تو ور

 ما چرا).  است نفس( جاست اين دشمن ترين حساس. گيرد مى باريدن الهى رحمت باران ، لحظه همان از ،}برديد پناه خدا به كه وقتى{

 مى تر قوى روز به روز ما درون در چنان هم دشمن اين ولى گذرد، مى عمر ساليان خدايا، ؟ نداريم سروكار مورد اين در خدا با اصال

. بفرما ياورى و كمك! پروردگارا. شود

 نوشته خارج در هم ، داخل در هم كه ، باشيم داشته نظر در بايد را ها تحليل از خيلى ، كردم عرض نينوا خونين داستان در كه گونه همان

 داستان تحليل و توضيح و شرح اين مدافع ترين قديمى و اصيل مستقيم مدافع ، خوب بسيار كه ها شيعه خود هم و سنى برادران هم. اند
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 در بشرى نيازهاى ابعاد كه روز به روز شود، مى احساس هنوز ، حال اين با. اند شده كار به دست ها خيلى ، حال هر به. هستند نينوا

. شود مى بيشتر تاريخ اين تحليل به احتياج شود، مى تر گسترده و بازتر زندگى

 درباره.  هستيم رو روبه ،)السالم عليه( العباس ابوالفضل ، المؤمنين امير پسر جهاد با ما ، داستان اين حساس بسيار نمودهاى از يكى در

 نازنين پسر اين ، حسين نازنين برادر اين)).  قربانت به جانم. (( انت بنفسى: فرمود حسين امام برادرش ، بزرگ مرد اين اصغر، جهاد

 هاشم بنى اوالد عابدترين از} )السالم عليه( ابوالفضل{. (( هاشم بنى اعبد من كان و:  آن بر عالوه. دارد بااليى مقام چنين ، اميرالمؤمنين

 داد، انجام ايشان كه اصغرى جهاد. دهد مى نشان گونه اين او حركات. بود عارف نيز و زاهد پارسا، بلكه ، شجاع مرد يك فقط نه)). بود

. شد مى ماءيوس خيلى آدم واال هستند، هشيارانى  -كردم عرض نيز قبال كه گونه همان  -ها تحليل از بعضى در.  است نمايانگر چنين

 يك و آموزندگى يك ، حادثه اين درباره ناحيه آن از كه رفت نمى هم اميد اصال كه شود، مى بيان مطلبى ناگهان ، جايى از اوقات گاهى

: بود نوشته كرد، متوجه نيز را ما خود و ديدم كه طور آن}  ابوالفضل اصغر جهاد درباره{. دارد هم را قضيه اين ، داستان كه بدهند هشدار

 ، شده او متوجه روز آن تا كه است اى وظيفه شديدترين ، وظيفه كه اين احساس و جديت و تكاپو چنين هم روز، آن در مرد اين جهاد

 مى حركت و ديد مى خود در را دنيا تمام قدرت كه ، است اين از حاكى روز آن در مرد اين حركات: گويند مى.  است بارز او حركات در

 او دست دومين.  است نشده نااميد اى ذره ولى ، شده قطع او دستان از يكى ،} آب آوردن موقع در{:  اوست اصغر جهاد ، نمونه اين. كرد

))  هللا حسبه(( تو، حركت.  واحتسبت: خوانيد مى چنين او زيارت در لذا،.  است داده انجام را خود كار جدى طور به ولى ، شده قطع نيز

.  است آسان خيلى آن گفتن و گوييم مى فقط ما. بدهد انجام تواند نمى بزرگى اين به كارى خدا، گيرى هدف مانند هدفى هيچ. بود

 اين ؟!دهد مى نشان را چيزى چه عينا ، حادثه خود و داستان خود اما. كرد بيان هم زيبا ادبى جمالت با را آن توان مى كه مخصوصا

 قدرت تمام كه اين مثل ببرد، را آب بود خواسته جدى طور به. بود شده حسين از دفاع وارد جدى طور به} ابوالفضل{: گويد مى  شخص

. اند داده او به تنها را دنيا

 برخيزد خزان رسم جهان زگلزار تا     بهار رشك اى سحر يك جهان باغ از بگذر

 سرمايه و استعداد اين موجود، اين كه داديد نشان و كرديد سفيدتر را بشر روى شما. كند سفيدتر را شما روى خداوند ، حسين اصحاب اى

.  شماست به ما اميد ، تاريك تاريخ اين در. بخشيديد اميد ما به شما. دارد را

 در عرب شاعر ترين بزرگ گويند مى ها بعضى.  نيست هم شيعه ايشان البته كه ديدم عرب شعراى ترين بزرگ از يكى از تعبيرى اخيرا

 باد دستخوش كه ذلت خيمه از.  آب جوشش چون ، آييم مى ايام رحم از ما: ((گويد مى.  است گفته هم نو شعر حتى ، ماست دوران

 كه همان جز چيزى ما: (( گفت گاندى كه گونه همان.  است انداخته راه اين به حسين را ما} يعنى{)).  آييم مى حسين درد از ما ، است

 و احد از.  آييم مى)  السالم عليها( زهرا فاطمه رنج از و حسين درد از: ((گويد مى عرب شاعر)).  گوييم نمى ، گفت مى شيعيان سوم امام

.  آييم مى بدر از

 هوس و هوى دستخوش تواند نمى ها ارزش كه بدهيم نشان بشريت به يعنى)).  كنيم تصحيح را} ديگر چيزهاى و{ تاريخ تا آييم مى

. دارد گرداننده تاريخ نيستيد، اصيل گردانندگان شما!  تاريخ گردانندگان اى. بگيرد قرار شما هاى
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 به مربوط ها آن اعتالى و سقوط و بروز  -تاريخ از برهه اين در و قرن اين در  -است گذاشته سر پشت بشريت كه تمدنى يك و بيست

 اين چرخش در ، طبيعت ماوراى از انگشت يك بگوييد توانيد مى كجا از شما.  است نشده كشف درستى به هنوز كه است علل از تعدادى

 چاره و نيست كار چاره ، كلمه اين به ساختن قانع را خود و گفتن))  نشده محاسبه حوادث(( عنوان به را حوادث اين ندارد؟ تاءثير تاريخ

. باشد نمى ما االت سؤ ساز

. دارد)  چوپان( شبان ها، انسان گله كه شود مى احساس تاريخ طول در

:  كه است ابوالفضل حضرت زيارت در

) 595(الدار عقبى فنعم اءعنت و احتسبت و صبرت بما

.)) تو سرانجام نيكوست چه و ، كردى بردبارى و صبر كه چه آن به((

. بود مطرح تو گيرى هدف در خدا فقط و فقط ، ابوالفضل اى ، عباس اى ؛ يعنى.  هللا حسبه ، احتساب

 ، بشريت همه براى مفيدى و بزرگ كار گونه هر بزنيد، ورق را تاريخ و بفرماييد دقت تاريخ طول در اگر ، كردم عرض كه طور همان

 خدا؛ براى فقط يعنى  -هللا حسبه كه است شده شروع موقعى ، آن بودن مفيد و بقا ، حداقل يا.  است نشده انجام ربانى گيرى هدف بدون

. بگيريد نظر در حسين نازنين برادر شخصيت تحليل و توضيح در توانيد مى شما را موارد اين.  است بوده  -الكريم لوجه خالصا

) 596(المجهود غايه واعطيت النصيحه فى بالغت قد انك اشهد

.))  داشتى مبذول راه اين در را خود تالش نهايت و كردى خيرخواهى در را خود كوشش راستى به تو كه دهم مى گواهى((

 به را او كه بود اكبرى جهاد چه اين)).  دادى انجام ، نيست تصور قابل آن فوق ديگر كه را، كوشش نهايت: ((خوانيد مى زيارت اين در

 چنين{ گويد مى تاريخ كه اصغرى جهاد: بود اين جلسه اين در ما درس! وجود باغ نونهاالن اى و عزيز جوانان اى كرد؟ وادار اصغر جهاد

 آن با.  است ابوالفضل قضيه همين كربال، تراژدى فاجعه ترين اهميت با: نويسد مى شخص اين كه ديدم من.  است نديده} خود به جهادى

 اى سرمايه چه انسانى روح اين خدايا،!  است آور بهت واقعا.  است نداده دست از را خود تالش هنوز ولى ، خورده تير او چشمان به كه

. المجهود غايه. داد انجام را كوشش نهايت ابوالفضل.  برويم آدمى جان و روح شناخت سراغ به ديگر بار كه فرما عنايت پروردگارا، دارد؟

 خود درون در) السالم عليه( ابوالفضل. دارد اكبر جهاد در ريشه اصغر، جهاد اين. كرد تصور توان نمى آن از باالتر تالشى يعنى غايت

 ، كمك بى و تنها بيابان اين در بايد و ام بسته پيمان ، است حسين امروز اش نماينده كه خدا با من: ((كرد بايد چه كه است كرده محاسبه

)).  كنم وفا پيمان اين به

 در بگوييم توانيم مى هنگامى ها حسينى ما)).  بودى وفادار و كردى وفا تو: (( است شده تاءكيد خيلى وفادارى روى او، زيارت در

.  كنيم وفا ، ايم بسته كه عهدهايى و ها پيمان به كه هستيم حسين مكتب
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: فرمود اهللا رحمه اشتر مالك به خويش فرمان در) السالم عليه( اميرالمؤمنين

 ما دون جنه نفسك اجعل و ، باالءمانه ذمتك وارع بالوفاء، عهدك فحط ، ذمه منك اءلبسته اءو ، عقده عدوك بين و بينك عقدت ان و

) 597.(بالعهود الوفاء تعظيم من ، آرائهم تشتت و ، اءهوائهم تفرق مع اجتماعا، عليه اءشد الناس ء شى اهللا فرائض من  ليس فانه ، اعطيت

 با و ، كن وفا كامل طور به خود معاهده به ، دادى او به پناهندگى خود، طرف از يا نمودى منعقد اى معاهده ، دشمن و خود ميان اگر و((

 يك هيچ در مردم عموم زيرا ؛ كن سپر اى بسته كه عهدى برابر در را خود نفس و نما، مراعات را او پناهندگىِ پذيرشِ تعهد ، امانت كمال

.)) ندارند نظر اتفاق ها معاهده به وفا بزرگداشت مانند دارند، خود نظريات و ها خواسته در كه پراكندگى همه آن با ، الهى واجبات از

 است گرو در شخصيت زيرا ، كن وفا آن به و برسان آخر به را عهد ، توست دشمن اگرچه ، بستى پيمان و عهد قومى يا كسى با اگر مالكا،

.  اميرالمؤمنين يا عليك اهللا سالم. 

.  است}  پيمان آن{ گرو در شخصيت زيرا كنيد، وفا آن به كرد، خواهيد مراعات را نظم كه ايد، بسته پيمان اجتماعى زندگى با شما وقتى

 به وفا كه گونه همان سپس.  بپوشيم ضخيم  لباس ، است سرد هوا اگر كه ، گرفته امضا ما از طبيعت ، فردى زندگى براى كه طور همان

.  است كرده وفا ابوالفضل: گويد مى. بجوشد ما درون از بايد هم اجتماعى تعهدهاى به وفا جوشد، مى ما درون از طبيعى حيات تعهدات

) السالم عليه( على حضرت. خوانيد مى اميرالمؤمنين نازنين پسر اين براى ، زيارت در صفت و مدح ترين باعظمت عنوان به را اين شما

 تعهد به وفا آن و هستند، مقيد چيز يك به ، مختلف مكاتب همه آن با و ، مختلف عقايد و ها ايده آن با ، ملل و اقوام تمام مالكا،: ((فرمود

 خدا به را شما دهيد؟ مى چه را درون جواب} نكنيد وفا تعهد به اگر{. شود مى مختل اجتماعى زندگى نباشد، تعهد به وفا اگر)).  است

 خود رنگ قدر چه تعهدها كه بينيد مى گاهى.  هاست  درس اين فراگيرى در ما آخرت و دنيا. فرابگيريد حسين از را ها درس اين بياييد

.  داريم هم متعهد هاى انسان الحمدهللا تعهدها، همه نه البته. بازد مى را

 گاهى گفتم او به كند، مرخص مرا تا كرد مى معاينه پزشك كه آخر روز.  بودم بسترى بيمارستان در روزى چند من ، پيش سال چند

 نيست چيزى ها اين الحمدهللا گفت عاقبت ، من سخنان به فرادادن گوش از پس هم او. كند مى درد پا و دست مثل ، بدنم اعضاى از بعضى

 كافى وسايل واقعا ولى شوند، بسترى بايد كه دهيم مى تشخيص كنند، مى مراجعه جا اين به كه قلبى بيماران گاهى:  گفت پزشك همان. 

 شب همان و كنم قطع او از را نگاهم توانم نمى برود، خواهد مى اما ، است اورژانسى بيمار اين وضع بينم مى وقتى.  نداريم... و تخت مثل

 خود اگرچه دارد، پيمان بيمار درباره و است طبيب كه است بسته الهى تعهد كه گويد مى پزشكى را نمونه اين. شود مى متزلزل من اعصاب

! نفهمد) بيمار( او

 اين درباره(( مثال؛ يا ؟))داد خواهم درس شما فرزند به كه بستم پيمان شما با من: ((بگوييد كه باشد گونه اين بايد ها پيمان همه مگر

 تعهدهاى شما قدرى به.  است چنين آن محسوسات البته)).  است نيم و ماه يك هم آن مدت و كرد خواهم تحقيق شما براى مطلب

 وفا ، كن عمل: دهند مى هشدار چنين مدام شما به و كشند مى سر تعهدها آن شما، درون در ولى آيد؛ نمى گفتن به كه داريد نامحسوس

 دقيقه هر جا آن كه بود نيامده واقعا ،)) كردى وفا تو: ((گويد مى)  عليه اهللا سالم( ابوالفضل ، على نازنين فرزند به خطاب كه اين.  كن

 شب همان اگرچه نبود، لفظى فقط او پيمان.)) بود خواهم شما با و ام بسته پيمان من ، من آقاى ، من برادر اى ، اباعبداهللا يا: ((بگويد
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 پيمان او، پيمان ولى باشد، گفته صراحتا را پيمان كلمه شايد)).  داريم نمى بر تو از دست!  اباعبداهللا يا: (( گفت و شد بلند بار يك عاشورا

 گونه همان.  است من آقاى و برادر كه اين از نظر قطع با.  است من روزگار الهى شخصيت يگانه ،} حسين{ كه اين مبناى بر بود، قلبى

}  معاويه{.))  است مردم نزد مردم ترين محبوب او زيرا نشو، درگير حسين با توانى مى تا: (( گفت يزيد به معاويه ، كردم عرض قبال كه

.))  است مردم نزد مردم ترين محبوب حسين: (( گفت ، متناقض و متضاد هاى خواسته آن با و تفكرات آن با و ها مذاق آن با

 حق از دفاع: گويد مى عقل كه پيمانى همان ؟ پيمان كدام.  كردى وفا خود پيمان به ابوالفضل اى:  گوييم مى بردار اين به خطاب وقت آن

 ، دهيم مى دست از تدريجا ما كه را روحى هاى عظمت اين شايد ، راستى به. دارد را آن امكان كه است كسى هر عهده به ، حقيقت و

!   است بوده ما حيات لذت و شيرينى

 خنديدن دگر بار مرا آموخت كه او     خنديدن شكر ز را جهان كرد جنتى

.  است مهم بسيار ها پيمان و تعهدها به وفا. كند خندان خيلى را ما بايد ، هستى لباس و وجود لباس اين

 پيمان به نمودن وفا با: (( گفت من به كه خدايى همان پيمان. كرد شيرين ، شكرى وجود خنده اين از را جهان و ،)) كن: (( گفت كه خدايى

)). بخند من دستورهاى به عمل با. باشد تو حالل ، خنده. بخند ،)تعهدها( ،

 ما براى خدا، طرف از زندگى كه كنم نمى گمان من. شود مى شروع او گريه ، نرسيده عصر و خندد مى صبح گذرد، نمى روز كه اين نكند،

 بخندد حداقل درون اما. بيايد پيش ناگوارى اتفاق عصر، هنگام ولى ، بوديم شاد صبح كه بفرماييد فرض يا. شود تعبير گونه اين ها انسان

 ؛ اگرچه باشد، داشته مسرتى و

 بيار خندان لب خونين دل با     غمگسار آن گفت كه جامم همان من

 داستان اين قهرمانان از توانيم مى ما كه داليلى ترين بزرگ از يكى ، حال هر به.  بياورى اشكبار چشم كه اين ولو ، خندان دلى با يا

. كنند مى گوشزد ما به را} تعهد به{ وفا اهميت كه است اين ، فرابگيريم درس

. بفرما برخوردار تعهدها به وفا و عمل از را ما! پروردگارا

 فاجعه ، است شده گفته كربال حوادث درباره كه اصغرى جهاد اين ، كردم عرض كه طور همان.  بگويم هم ديگرى توضيح دهيد اجازه

 تخلف هم اى ذره و كن دفاع: اند گفته و اند داده او به را دنيا قدرت تمام كه اين مثل چون.  است ابوالفضل قضيه ، اش حادثه انگيزترين

 خويشتن با كردن كار بدون گرنه و ، است كرده كار خويشتن با يعنى.  است اكبر جهاد همان از} تعهد{ اين بود؟ كجا از او تعهد اين.  نكن

 نهيب خودمان به و كنيم كار خويشتن با مقدارى كه ، كنيم دقت باره اين در بايد ما.  افزاى مبلغ بر و كن كم تعارف.  نيست پذير امكان

.  بزنيم

 در و اكبر جهاد مزه بتوانيم تا ، كنيم مبارزه ، ببينيم آيينه در را ها آن و شود منعكس خواهيم نمى خودمان كه هايى پديده آن با مقدارى

 هزار اگر كه ، است شده موفق جهادى چنين به تا ، كرده جهاد خيلى خودش با) السالم عليه( على پسر اين.  بفهميم را اصغر جهاد آن پى
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 حادثه جريان و عمل در}  ابوالفضل حركت{. كرد مى دفاع حقيقت و حق از دست به جان ، حادثه همان در باز دادند، مى او به جان بار

: شود بحث ها آن درباره بايد كه ديگر هايى جمله. دهد مى نشان طور اين

) 598( النصيحه و الوفاء و التصديق و بالتسليم لك اشهد

 مى)  حسين( او در را حق كه شخصى بر خيرانديشى و خواهى خير و وفا و ، نمودى تصديق و بودى تسليم تو كه دهم مى شهادت من((

.))  كردى ، ديدى

:  خوانيم مى زيارت در نيز را عبارت اين

) 599( اءمرك من بصيره على مضيت انك و تنكل لم و تهن لم انك اشهد

 حركت بينايى با و نكردى عقبگرد بود، آموخته تو به تو ملكوتى روح كه چه آن از و نكردى نكول و سستى هيچ كه دهيم مى شهادت((

.))  كردى

 اى بگزيده) 600(، كشى ، تيزى ديده     اى ديده از غير خواهيم نمى ما

 روشن بصيرت عنوان به ما دل در كه نورانى چراغ اين! خدايا. بفرما عنايت بصريت ما بر! خدايا كه شد خواهد اين ما دعاى هم امشب

. مفرما خاموش ، اى فرموده

 در تصنعى هاى خنده واال ، كنيم زندگى شكوفايى با دنيا اين در توانيم مى واقعا ما. ندارد معنا ديگر پشيمانى همه اين باشد، بصيرت اگر

. باشد تفسير قابل سكنات و حركات تا باشد، داشته بينايى بايد درون آيد؟ كار چه به باشد، تيرگى حال و گريه حال در درون كه حالى

.  امرك من بصيره على مضيت انك اشهد: گويد مى

 البته. شود حاصل شما براى صددرصد يقين تا بنشينيد اخروى و دنيوى كارهاى در بگويم خواهم نمى من)).  كردى حركت بينايى با((

 كوچكى چيز ، آن بودن دور جهت به كه دماوند، كشيده فلك به سر قله تا فاصله مثل. دارد فاصله حقايق با انسان.  است كم آن احتمال

 يك ما، از واقعيت دورى. ببينيد ، هست كه چنان آن را واقعيت كه باشيد آن منتظر و بنشينيد كه كنم عرض خواهم نمى من. آيد مى نظر به

 به سر قله يك  -كيلومترى سه يا ، كيلومترى دو از  -برويم دماوند قله نزديكى به اگر كه طبيعى علل همان مثل دارد، طبيعى علل سلسله

 علمى و قانونى و طبيعى ، كنيم نگاه بلندترى مكان از اگر اما.  كنيم مى نگاه فاصله اين از كه نيستيم مقصر ما ولى ، است كشيده فلك

 مى شما از بشر دور، از را دماوند قله ديدن كوچك در طبيعى علت اين لذا،.  ببينيم كوتاه را دماوند قله ، فاصله اين جهت به كه است

 آن كه نگوييد را دروغ اين الاقل ، است داده شما به شاخ عدد دو ، حواس محدوديت كه حاال: گويد مى طنزگو عرفاى از يكى. شنود

.  بينيم مى تپه يك صورت به و كوچك را قله دور، از كه كنيم قناعت همان به.  است شكر ، بينيم مى دماوند قله در كه سفيدى
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 اى  -واقعيات از ما دورى وجود با اما.  هستيم دور و معذور منتها ، نيست كم ها واقعيت با ها انسان ما فاصله در مساءله اين خود

 مى را ما دست خدا كه}  است واقعيات از ما دورى آن در{.  نرويم عقب به خودمان هم فرسنگ ده الاقل  -عزيز خواهران و برادران

: گيرد

) 601(وسعها اال نفسا اهللا يكلف ال

.))  است نكرده مكلف ، طاقتش مقدار به جز را نفسى هيچ خدا((

) 602( لكلماته المبدل عدال و صدقا ربك كلمه تمت و

.)) كند نمى تبديل را او كلمات چيزى هيچ و است عدل و صدق مبناى بر ،) كارش و عملش( تو پروردگار مشيت((

 خط كنار مثال.  بينى مى كيلومترى سه فاصله آن از كه ببين طور همان را دماوند ، مسلح غير چشم اين با: گويد نمى من به عادل خداوند

 مى نگاه ها آن امتداد در كه طور همين.  است معين فاصله با موازى خط دو ، بينم مى جا اين در كه ريل دو اين.  ام ايستاده آهن راه ريل

 ، طبيعت نه ، كس هيچ. شود مى نما حاده زاويه و خطنما يعنى. شود مى تبديل خط يك به سپس و ، حاده زاويه يك به رفته رفته ، كنم

 چنين اين فيزيكى نظر از نور مساءله ، مسافت ، چشم طبيعت. بينيد مى گونه آن چرا اين شما كه كند نمى محكوم مرا خدا، نه و جامعه نه

.  ببينم گونه اين بايد من كه ، است

 قصد كه وقتى. نرود ما دست از ، بينايى و بصيرت تا كنيم  كوشش شاءاهللا ان.  امرك من بصيره على مضيت انك: فرمايد مى ، حال هر به

: بخشيد خواهد روشنايى ، كافى و الزم حد به متعال خداوند باشد،  اخالص و قربت ما

) 603(فرقانا لكم يجعل اهللا تتقوا ان آمنوا الذين ايها يا

.)) دهد مى قرار باطل از حق تشخيص نيروى شما براى خداوند باشيد، داشته الهى تقواى اگر ايد، آورده ايمان كه كسانى اى((

 فاصله بر. باشد كار در اخالص و قربت قصد كه اين شرط به ، ايم داده ها انسان به را باطل و حق تشخيص نيروى ما: فرمايد مى خداوند

 تا كنيم كوشش توانايى حد در و كنيم قناعت}  فاصله{ همان به.  نكنيم اضافه خودمان هم كيلومتر ده ، داريم واقعيات با كه طبيعى هاى

! خدايا. شود تر نزديك واقعيات به ما راه

 خدا قيامت روز در نكند. بفرما برخوردار ، آموزش براى حادثه اين از را ما نينوا، حادثه بزرگ اسرار به دهيم مى سوگند را تو! پروردگارا

 حسين داستان هم آن ، داشت احتياج دبيرستان به نه و دانشگاه به نه كه ، بودم داده شما به درسى كتاب يك من كه كند خواست باز ما از

 كه است بسيار مدتى من)).  كنيم تصحيح را تاريخ تا آييم مى كربال از ما: (( گفت بزرگ شاعر آن كرديد، مالحظه كه گونه همان. بود من

.  است رفته دنيا از اخيرا كه اين مثل ، ام شنيده كه طور آن و است زبردستى شاعر خيلى.  بودم شنيده را بزرگ شاعر اين نام
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 يك... بخواند را دبيرستان هاى درس يا باشد، داشته اجتهاد اجازه ، حوزه از مثال آدم كه نيست اين به نيازى ، كتاب اين تفسير براى

 اى توشه ره پرمعنا، مسير اين در حركت براى توانيد مى وقت آن. كند مى دانشمند حادثه اين در و داستان اين در را شما مختصر، تفسير

. بياوريد دست به كند، مى خواهد تاءمين را شما سعادت كه

. مفرما محروم اى فرموده لطف ما به را استعدادش كه بصيرتى از را ما! پروردگارا! خداوندا. بفرما نصيب ما بر را توشه ره اين! خدايا

))  آمين((

 

) 604(كرد بايد حركت

 دو اين در حوادثى و روز دنبال به شب و شب دنبال به روز.  است شده سپرى منظومه اين در شمارى بى و زياد بسيار هاى شب مسلما

 و كرده ظهور هستى عرصه در حوادث آن ، لوح ساده و نگر سطح هاى انسان نظر از كه ، است افتاده اتفاق شب و روز نام به زمان قطعه

 هشياران و آگاهان و نظران صاحب ديدگاه از نيستى و هستى از غير ، لوح ساده مردم ديدگاه از نيستى و هستى.  است رفته بين از سپس

 است مسلم رسيد؟ پايان به و گرفت صورت چگونه و افتاده اتفاق وقت چه نينوا، داستان عاشورا، داستان كه بپرسيد كسى از اگر.  است

 چنين ، بلى:  گفت خواهد بداند، را آن جاودانگى قدرت و علل كه اين بدون هايى شنيده با.  است بسته نقش او ذهن در دورنمايى كه

 كه هايى تاريكى و ها نشيب و فراز همه با كه نيست اين در ترديدى كه صورتى در.  گرفت قرار تاريخ الى البه در و افتاده اتفاق چيزى

:  شريفه آيه طبق بر ندارد؛ نابودى و ، است باقى و ماندگار دارد، سروكار ها انسان حيات با كه چه آن دارد، وجود تاريخ در

) 605( االمثال اهللا يضرب كذلك االرض فى فيمكث الناس ينفع ما اءما و

.)) آورد مى گونه بدين را ها مثل خداوند ماند، مى پايدار زمين روى در ، است سودمند مردم براى كه چه آن اما((

 بيش به شايد باره اين در.  كرديم مى بحث ها آن مورد در و نموده آورى جمع را نظريات و اقوال ، تاريخ محرك عامل درباره ما زمانى

 حقيقت يك اما ، رسيديم... و نشده محاسبه حوادث و مسائل ، سياسى مسائل ها، شخصيت ، اقتصادى مسائل درباره نظريه هجده از

 مى بيان را بعد يك ها، نظريه اين از يك هر كه بود اين مطلب حقيقت.  نيست كننده قانع ها اين از كدام هيچ كه اين بود؛ مجهول خيلى

 محيط آن در بسيارى تحوالت يا.  است باقى خود جاى به طبيعى محيط. كند اداره ها نظريه اين را تاريخ كه نيست كننده قانع و كند

 بين همان النهرين بين و ، است ها كوه همان ها كوه ، است جزاير و محيط همان جزاير و محيط كه حالى در ، پيوسته وقوع به طبيعى

 افتاده اتفاق النهرين بين در كه نينوا خونين داستان و كربال داستان همين مثل ؟ است افتاده اتفاق ها آن در حوادثى چه پس.  است النهرين

:  است عنصر دو تاريخ محرك عامل كه مساءله اين به رسيديم تا.  است

 براى درسى ، كنيم باز را حسين داستان كتاب بخواهيم ما اگر لحظه هر در. باشد سودمند بشر حال به كه است چيزى هر از عبارت

 دهند، جلوه اهميت كم را آن يا كنند، ضعيف را آن رنگ تا كند فروكش كمى ، دوره يك در هم اگر.  است پايدار كه داريم فراگرفتن
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 پيش را داستان اين مبانى ، قدرت همان برد، مى پيش فشار و جوشش آن با را ها انسان ما حيات كه قدرتى همان. شود نمى ضعيف

.  است  االرض فى فيمكث الناس ينفع ما اءما و زيرا؛ برد، خواهد

 زندگى بقاى براى ها انگيزه ترين اصيل ، داستان اين انگيزه و شود حذف داستان اين اگر.  كنيم صحبت تر صريح كمى و تر عميق كمى

 بگويند هم ها آن و. كنيد زندگى و باشيد متحمل را بدبختى و ناگوارى هرگونه سال هشتاد ها، انسان اى بگوييم كه داريم چه نباشد، بشر

 بيايد، انسان سراغ به نوميدى و ياءس ، ناخواسته خداى اگر ، دوره هر در كه اين از تر باعظمت عاملى چه ؟ چيست هدف ؟ برويم كجا

 اين به اى حادثه ، بيهوده تنفس يك براى)).  نيستم بيهوده ، هستم چون و هستم من: ((بگويد داستان از صفحه دو خواندن با تواند مى

 كه كنيم مى فكر ، كنيم مى تماشا دور از مقدارى ما و است شده تكرار بارها ما براى داستان اين كه جهت بدين.  نيست تعقل قابل جديت

.  گيريم نمى قرار جريان متن در واقعا ما ؛ يعنى. شد تمام و كرد صحبت چنين)  يزيديان( ها آن با) السالم عليه( سيدالشهداء حضرت فقط

 مى احساس را معنا اين و گيرد مى طراوت ما جان مقدارى و گيريم مى انسى ، جلسات همين با يا ها كتاب با روزى چند ، سال هر در

 به دارد، اهميت حسين داستان اين كه مقدار آن چرا ، دانم نمى حقيقتا و.  نيست هدف بى ها انسان زندگى جريان و تاريخ جريان ؛ كه كند

 ، است شده كار آن پيرامون خيلى و اند نوشته يهودى و مسيحى ، سنى برادران ، شيعه برادران از كتاب جلد صدها البته پردازند؟ نمى آن

 اين روى تاكنون آيا.  است نشده انجام افتاد، مى جريان به مغزها ، حادثه اين براى بايست مى كه چه آن صدم يك كنيد، دقت اگر اما

 به رو سپس و است گرفته درخشيدن زمانى ، زمين از اى گوشه در كه تمدنى فالن درباره اى انگيزه چه به ايد؟ كرده فكر كمى مساءله

 نباشد، مهم خيلى تمدن آن امروز، فردى و اجتماعى بردارى بهره براى شايد كه صورتى در شود؟ مى نوشته ها كتاب ، رفته فنا و زوال

 آن ولى كند، شما نصيب را علمى است ممكن نينوا، داستان شنيدن البته. شود نوشته بايد ليسانس فوق و دكترا هاى رساله ، آن درباره ولى

: فرمود) السالم عليه( حسين امام. شود نمى ديده شايد و بايد كه طور آن آيد، پديد زندگى در بايد داستان اين از آگاهى دنبال به كه اثر

) 606(برما اال الظالمين مع الحياه ال و سعاده اال الموت اءرى ال فانى

.))  بينم نمى دلتنگى و ماللت جز را ستمكاران با زندگى و ، سعادت جز را مرگ من((

 صدها بايد ، عظمت اين به اى حادثه درباره واال. سازد نمى خودخواهى با داستان اين. نكنيد ظلم كه است اين ، داستان اين اول صفحه

 هجرى 61 سال از كه اين و ، هجرى 61 از قبل هاى سال وقايع مورد در اگرچه. شود نوشته ها رساله حتى شود، تحقيق و تحليل برابر

 براى ديالمه كه اند نوشته هم ها خارجى از بعضى. اند نوشته مطالبى ، است افتاده اتفاق داستان اين به تكيه با فقط جريانى چه بعد به

 مى بازگو را آن و زدند مى ورق را حسين داستان كتاب كه بود اين كردند، مى كه كارى تنها و نبردند شمشير به دست اصال ، اسالم عرضه

 اقتضا قضيه خود فرهنگ و هويت و ذات كه اهميتى آن با قضيه اين به رسد؛ مى نظر به.  است بوده اهميت داراى بسيار قضيه اين. كردند

.  است مطرح))  دهم مى خبر شما به خدا از من(( و)) بايد(( مساءله ، حادثه اين تمام در.  است نشده پرداخته كند، مى

 الجليل الى االمر وانما     سبيلى سالك حى كل و

.)) شود مى ختم جليل خداوند به امور تمام و) مرد خواهد( پيمود خواهد مرا راه اى زنده هر و((
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} اكبر على{ فرزندش صورت به صورت كه گونه همان) السالم عليه( حسين. دهد مى برنامه و دارد برنامه حادثه اين لحظه هر و دقيقه هر

 با ها اين لذا،.  است داده نشان هم او به را محبت همان عين و گذاشته رنگين غالم يك صورت به صورت ،} هم طور همان{ ، گذاشته

 مى البته! كرد نمى كه كارها چه كرد، خواهد عوض را خود تاريخ خودخواهى تعديل با كه دانست مى بشر اگر و سازد نمى خودخواهى

. بپذيرد تواند نمى اما داند،

 نكرده تجربه امر اين آيا. گيرد مى اوج او روح شود، مى تعديل خودخواهى وقت هر كه است كرده آزمايش خود عمر در بارها دقيقا بشر

 صددرصد پيشرفت ، بوده او كار در اخالص كجا هر ؟ است نداده خبر شما و من به ، گذاشته سر پشت كه اى زندگى از بشر مگر ؟ است

.  است يافته دست هستى لذايذ فوق لذتى به و داشته

 ديگرى حق و كند ظلم است محال ديگر كند، توجه مساءله اين به دقيق طور به و باشد دقيق كار در بشر اگر كه است همين مساءله عمده

. بود خواهد خدا مجاور دائما بلكه كند، قطع خدا با را ارتباطش است محال بگيرد، ناديده را ها انسان حقوق است محال كند، پايمال را

 حركت مشاهده با و مستقيما كه ، حقيقت و حق راه سالكان و رهروان كه صورتى در. نمايد مى مشكل نظر به كار اين ابتدا، در البته

 و تاريك و تنگ ، سنگالخ برسيد، آن به خواهيد مى شما كه اى قله اين آغاز و دامنه نترسيد،:  كه دادند اطالع ما به طور اين كردند،

 عرض بارها را مطلب اين من ؟ چيست مشكل ، كنيم شروع بناست اگر  پس. شود مى هموارتر بياييد، باالتر كه هرچه ولى ، است پيچيده

 يك شما اما كنيد، خرج مدرسه راه در را آن تا بود داده تومان يك پدرتان مثال كه بياوريد، ياد به را خود كودكى دوره شما كه ام كرده 

 با بعد و كرديد رد خيابان از را او و گرفتيد را او دست يا داديد بود، خيابان از عبور حال در كه نابينا نفر يك به يا فقير به را تومان

 قدرى به خير، كار آن در.  گرفتم را نفر يك دست امروز من بابا،.  دادم فقير نفر يك به را تومان يك من مادر، بابا،: گفتيد خوشحالى

 ، شخصيت يعنى.  است نشده برداشته تاريخ در اصال قديم چنين كرديد مى فكر و بودند داده شما به را دنيا كه اين مثل بوديد، خوشحال

 تمام اگر بياييد، باال وقتى آدم اوالد شما.  است كوچك ديدگاه چون ، است صحيح و حق البته. كند مى حساب زياد بسيار كار اين روى

 خود دوش بر اضافه بار اى ذره برسانيد، علم به را آنان همه كه باشيد داشته قدرت يا بدهيد، نان را زمين روى نفوس نيم و ميليارد پنج

 به تا آيا.  نيست اضافى چيز و است كشيدن نفس مثل ها عظمت آييد، مى باال به رو كه حالى در.  است چنين قله اين زيرا بينيد، نمى

 كه نكشد،  نفس اگر ، خوب بسيار ؟ ام كشيده نفس امروز من كه دانيد مى آيا: بگويد و بشود پيدا نفر يك زمين كره در كه ايد شنيده حال

. شود مى راحت دنيا غم و هم از و افتد مى دم در جا همان

 بر فشارى هيچ گيرد، قرار شما انسانى شعاع جاذبيت در و كند استفاده شما هاى ارزش از دنيا تمام اگر برويد، باالتر وقتى بدانيد يقين

 همان بدهد، انجام مرحله اين در بايد را كار اين ، آدمى جان ، آدمى من. كشيد مى كه است نفسى همان مانند به اين لذا،. بود نخواهد شما

 شود؟ مى چه من زندگى پس ، ام كرده شروع را گفتن راست كه حال: بگويد كه كسى دارد جهت بى هراس و بيم. كشد مى نفس كه گونه

 و ، گذاشتم باالتر ها سوداگرى از گام و برداشتم قدم خودم جامعه براى واقعا اگر شود؟ مى چه من زندگى ، كردم عمل ها پيمان به اگر

.  نيست مشكل اما ، است مشكل كند مى خيال شود؟ مى چه من زندگى ، برداشتم قدم انسانى هاى ارزش براى فقط
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 بايد شما: گفتند مى سينا ابن به اگر يا ؟! نوشتن را اسفار و من:  گفت مى!  بنويس را اسفار: گفتند مى كودكى در صدرالمتاءلهين به اگر

 را كارها اين برابر صد اگر كه ديد خواهيد افتاديد، راه كه همين ؟ بنويسم من:  گفت مى.  بنويسى را عالئى دانشنامه شفا، ، قانون كتاب

. بيفتيد راه فقط ايد، نكرده كارى دهيد، انجام هم

 رفت بايد چون كه بگويدت راه خود     مگو هيچ و نه در راه به پاى تو

 بخواهيد، آدم اوالد شما اگر. كرد خواهند عبور هايى گردنه چه از كه اين و كنند محاسبه را حركت دقايق تا اند ننشسته تاريخ پيروزمندان

...))  بله...  كه واقعا... بينيد مى آخر: ((گويد مى و خواهد، نمى} بشر{ اما. شود مى مانع ها مقتضى نخواهيد، اگر. شود مى مقتضى ها مانع

 نيست بعيد...  كه شايد... مگر دانم نمى خودم من: ((بافد مى ها فلسفه چنين ، آن نفى در و شود مى فيلسوف خواهد، نمى كه اين جهت به

 مى گمان. شود مى تر آسان دوم قدم بردارد، قدم يك و كند حركت اگر ،}ها بافى فلسفه{ اين جاى به...))  كه رود مى احتمال...  كه

 كه است اين كرد، خواهد كه كارى اولين داستان اين كه باشد اين كنند، نمى اقدام كربال داستان مثل داستانى فهم به كه اين علت رود،

 و بگذاريد كنار را دنياپرستى. كنيد محدود را آن بلكه ببريد، بين از را لذت كه اين نه. كنيد شروع را هوس و هوى با مبارزه:  گفت خواهد

 باشيد، داشته موقعيت حسن ، جامعه در خواهيد مى ، خوب بسيار.  عقلى و منطقى ولى ، بلى عالقه. بدهيد قرار منطق دنيا، به عالقه در

 كه طور همان لذا،. كنند پيدا اطمينان شما به و كنند استفاده شما از مردم كه ، است خوب خيلى موقعيت حسن ، پرستى شهرت نه اما

 نام بقاى از اگر. بماند تاريخ صفحات در نامش او، از بعد كه كرد نمى خطور على بن حسين ذهن به حتى بودند نوشته ، كردم عرض

 زيرا بياوريد، پايين را نوميدى به تسليم سفيد پرچم. نباشيد نااميد هستند،  اشخاص اين شما پيشتازان بگويند، كه كنند استفاده ها انسان

 هم مسلمان اگرچه اند، گفته ما قرن از زبردست بسيار نويسندگان بلكه ، نيست من مطالب ها اين.  ماست پيشرو طالب ابى بن على

. نبودند

 تسليم سفيد پرچم ما هرگز ، ياءس اى و ها نوميدى اى ، مرگ اى كنند، مى حركت ها على ها، انسان ما كاروان جلوى در كه مادامى((

.))  افراشت برنخواهيم تو براى

 جورج ؛ مثل. هستند قرن اين اوايل هاى اومانيست از اى عده ، اشخاص اين امثال: گويد مى ها)) على(( خود، عبارات در ايشان البته

 ما براى}  على امثال{ وجود: گفتند ها آن. بود جبران خليل جبران آنان راءس در كه... و جبران خليل جبران ، ارسالن شكيب ، جرداق

 مى خيال اى عده خواهيد؟ مى ها انسان وظيفه اين از باالتر آيا. ارزد مى كردن زندگى براى و دارد چيزى زندگى كه است اميد باعث

 توجه ، دهيم مى اهميت ها آن به ما كه مفاهيم آن با موضوعات يا مسائل فالن به مثال و كنيم بردارى بهره بايد كربال داستان از ما كه كنند

 هدف ما زندگى براى} كربال حادثه{ كه است اين اول درجه در. دو درجه در ولى دارند، اهميت هم ها آن ، است درست ، بلى.  كنيم

:  گويم مى مجددا دارند، تشريف جلسه در عزيز دانشجويان كه كنم مى  احساس چون و ام كرده عرض بارها را مطلب اين. كند مى معين

: گويد مى صريحا او. هستيد آشنا او نام با شما.  است آلبركامو رسيد، پوچى به و كرد كار زندگى هدف درباره كه نويسندگانى از يكى

) 607.))( است باقى خود قوت به زندگى هدف براى ، آن پاسخ كه است مذهب فقط((
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 و روحانى يا.  است كرده ايجاد را شعر هنر ، حيات هدف در حافظ بگوييد كه ، نيست مولوى ، سعدى حافظ،} مذكور عبارت{ گوينده

 رها را مذهب اگر كنيد، دقت!  جوانان اى.  است رسيده پوچى به تخيل عالم در هم خودش كه است اى نويسنده بلكه ، نيست هم كشيش

 كجا در كيستيد، با آمديد، كجا از آمديد، چه براى بگوييد كه داشت نخواهيد دليلى ديگر شما شود، مات آن رنگ ناخواسته خداى و كنيد

 نه دنيا، اين به انسان آمدن كه جوشد مى چشمه ترين جوشان مثل شما درون از كه صورتى در رويد؟ مى كجا به و آمديد كجا به هستيد،

 صاف خودتان درون از اگر.  است حيوانى شهوات و لذايذ مقدار يك براى نه و قماش متر پانصد براى نه و آبگوشت كاسه هزار سه براى

) آلبركامو( ايشان مطلب. آوردند وجود به درست ، عالم در را ما و كنيم مى حركت درست و آمديم درست گوييد مى كنيد، فكر شفاف و

 بسيارى مسائل زيرا كنيد، فكر بيشتر آن روى و نگيريد آسان را قضيه اين.))  است انسان پاسخگوى كه است مذهب فقط(( ؛ كه است اين

 فراموش لفظ، چند جهت به را اصل و هدف آن مبادا اما. كنيد بحث آن درباره و كنيد مطرح را مسائل آن.  است مطرح قضايا اين پيرامون

: بخوانيد ديگر بار را بيت دو آن. كنيد

 ها نام ميان معنا قحطى     ها دام زيرش و است هموار راه

 ماست عمر آب ريگ شيرين لفظ     هاست دام چون ها نام و لفظها

 كوشش -2. نكنيد طواف خودتان دور -1: دارد شرط دو اما. كنيد تحقيق قضايا ترين منفى در حتى. نخوريد را شيرين لفظهاى فريب

. كنيد پيدا را جواب رويد، مى كه واقعيت به رو تا كنيد

 اين براى من يا ، ام كرده قيام اين براى من كه كند اشاره كه اين نه) السالم عليه( حسين امام. كشد مى شعله نينوا داستان در زندگى هدف

 نخواهد هدف به ، دهم مى انجام من يا ، ام كرده كه كارى اين بدون زندگى اصال گويد مى بلكه... و چنين كه دهم مى تن ها مصيبت به

)) راجعون اليه(( ، اش)) اناهللا(( و.))  گرديم مى باز او سوى به و خداييم آن از ما) ((608.( راجعون انااليه و اناهللا ؟ چيست هدف آن. رسيد

. كند مى اثبات شما براى ، هدف عنوان به را

 ، خراسان از او. بود ساله 28 يا ،27 شبسترى محمود شيخ ، زمان آن در. كردند شبسترى محمود شيخ از كه است االتى سؤ از يكى اين

: گويد مى كننده ال سؤ به شبسترى. بود... و حكمت و علم نظر از ايران سرزمين خيزترين حاصل

 آگاه خويش اصل ز شد كاو كسى     ؟ راه كيست مسافر گفتى دگر

.  آن جواب هم دوم مصرع و است ال سؤ اول مصرع كند؟ مى دار هدف سفر كه كيست دنيا اين در گفتى

 دانم نمى البته.  آگاه خويش زاصل شد كاو كسى:  است مصرع يك ، جوابش ؟ كيست هدف به رو مسافر و الحق الى مسافر گفتى

.  است رسيده فطرى نحوى به او ذهن به يا ، بوده مطلع) السالم عليه( اميرالمؤمنين جمله از شبسترى
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: فرمود) السالم عليه( على

 تذهب اين الى تعلم ال جئت اين من تعلم لم ان

.))  روى مى كجا به فهميد نخواهى ، اى آمده كجا از ندانى اگر((

 زندگى و حيات ، است خواسته را شما)  عتبه وليدبن( امير عمر، بن عبداهللا اى زبير، بن عبداهللا اى ، حسين اى: شد گفته كه آغاز همان از

 بحث آن درباره امروز و گذشته در ، غرب در و شرق در ، فيلسوفان كه سعادتى همان.  است شده شروع سعادت شدن تفسير و زده موج

 هدف بوى كدام هر) 609.( است شده شروع حركات)).  دهيم انجام كارى توانيم نمى مخفيانه ما: ((گفتند كه آغاز همان از. كردند مى

.  نيست بينى ، بينى هر. خواهد مى بينى و مشام منتها دارد،

 برد كويى جانب را او بوى     برد بويى آن كه باشد آن بينى

. كند معنا ها انسان براى را بشرى سعادت كه است خواسته على بن حسين كه شود مى استشمام جا آن از

. گيرد مى قرار صفر زير ارزش ضد يك مقابل در بعد، و نوع هر با. دارد متنوعى و زياد خيلى ابعاد ، حادثه كه است اين هم عجيب

 حر لشكر وقتى. بود برداشته خود با آب كافى مقدار به حسين كاروان. رسيدند حسين كاروان به تشنه ، سوزان بيابان آن در حر لشكريان

 را شما خواهند مى)  يزيديان( آنان ، آرى. بپاشيد ها آن اسبان به آب مقدارى حتى بدهيد، آب آنان به: فرمود حضرت شد، مواجه آنان با

 چه پى در و اند آمده چه براى آنان دانست نمى) السالم عليه( على بن حسين آيا گويد؟ مى چه)  حسينيان( شما كاروان بكشند، تشنه

 ابتدا. نمانند تشنه تا گشود معاويه لشكريان بر را فرات}  صفين جنگ در{ كه شخصى آن پسر اى ، على پسر اى هستند؟ چيزى

 بايد را آب: (( گفت على ،}آمد در ايشان لشكريان تصرف به فرات على دستور به كه اين از بعد{ اما كردند، قطع را آب معاويه لشكريان

 حقوق حق اولين اين)).  هاست آن حيات حق ، آب.  حيات در ها انسان حقوق احياى براى ؟ ايم آمده جا اين به چرا ما اصال. داد

 صورت بدين جريان اين مختلف هاى قسمت. دارد همخوانى هم با}  حسين و على{ جمالت طور چه كه كنيد، توجه.  است بشر جهانى

:  كه است تحليل قابل

 بلكه ، نيست فقهى حق حيات مساءله.  نيست اسقاط قابل او حق و دارد حقى انسان هر.  نيست سوداگرى قابل ، بشرى زندگى و حيات

.  است حكم

 توست آن از حيات حق مگر. فرماييد مى اشتباه خيلى شما.  كنم خودكشى خواهم مى و ، باشم زنده خواهم نمى من گويد مى كسى يك

.  اى نكرده زنده را خودت كه تو ؟ كنى خودكشى خواهى مى كه

 را كالبد كه است اين ، بدهى انجام توانى مى كه كارى تنها.  كنى نظر صرف آن از بتوانى كه نيست چيزى حيات حق و حيات حكم

 شما. شود مى آشكار ها حقوق و ها فقه ساير با ما فقه عظمت و تفاوت مورد، اين در.  بفرستى باال را روح نوبت از خارج و بشكافى

: كنيد خودكشى و انتحار توانيد نمى
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) 610(رحيما بكم كان اهللا ان انفسكم تقتلوا ال و

.))  است مهربان شما به خداوند همانا. نكنيد)  خودكشى( تعدى خودتان به و((

 كه است آمده معتبر روايت در. دارد دوست را شما جان خدا. نكنيد تعدى خودتان به ، دارم دوست را) ها انسان( شما: فرمايد مى خداوند

 بلى: فرمود ؟ است قاتل آيا ؟ است نفس قتل مشمول كشد، مى را خود كه كسى آيا ، اهللا رسول يابن: پرسيدند) السالم عليه( صادق امام از

:  كه است آيه همين مشمول ،

) 611(فيها خالدا جهنم ه فجزاؤ متعمدا مؤمنا يقتل من و

.)) بود خواهد ماندگار آن در كه است دوزخ كيفرش بكشد، را مؤمنى عمدا كس هر((

 آب آنان به بگويد و ببرد را آن كه نبود او اختيار در حيات حق زيرا بدهيد، آب} حر لشكريان به فرمود) السالم عليه( حسين امام{ لذا،

:  گويد مى كه است حافظ زيباى شعرهاى آن از يكى مصداق. ندهيد

 است نامكرر شنوم مى كه زبان هر كز     عجب اين و عشق غم نيست بيش نكته يك

 بماند دوار گنبد اين در كه يادگارى     تر خوش نديدم عشق سخن صداى از

. بود نشسته هم حسين امام خود.  بودم تشنه هم خيلى و رسيدم دير من: گويد مى محاربى طعان بن على

 گلوى چه هر ، بودم دستپاچه بس از و برداشتم را مشك هم من گفت.  كن استفاده آن از بردار كه كرد اشاره ها مشك از يكى به حضرت

: فرمود حضرت ابتدا.  بخورم آب كه باشم داشته طورى را مشك اختيار توانستم نمى.  ريخت مى زمين روى به آب ، گرفتم مى را مشك

 طورى را مشك آمد، و شد بلند حضرت خود.  نتوانستم باز گونه اين: گويد مى.  كن كج مثال)). بگير گونه اين را مشك سر(( الراويه انخ

 اين آيا! كند اقدام)  حسين( مرد اين كشتن به بخواهد، خودخواهانه هوس و هوى خواست آن با اگر تا.  بخورم آب بتوانم من كه گرفت

 كسى اگر. كنيد خودكشى كه اين به رسد چه كنيد، اهانت خودتان به توانيد نمى حتى شما ؟ است من حق چون.  است اسقاط قابل حق

.  نيست عالى جناب به متعلق ها آن:  دهيم مى پاسخ.  بفروشم را خودم حيثيت و شرف ، ذاتى كرامت خواهم مى من بگويد

) 612( آدم بنى كرمنا لقد و

.))  داشتيم گرامى را آدم فرزندان ترديد بى((

 بعداز در) السالم عليه( سيدالشهداء حضرت دانيد، مى كه طور همان لذا،.  خداست ؟ كيست)) ما. (( است)) ما(( معناى به عربى در)) نا((

 صداى كه حالى در و ريخته زمين به پرش و بال تمام كه نفر يك بود نشده ديده اصال موقع آن تا گويند مى. كرد غيرعادى جنگى ظهر،

 كه نكنند اسير را او و نشود ذليل كه بود اين براى ها پايمردى اين همه. بجنگد دالورى و شجاعت اين با ، است بلند ها خيمه از ها بچه

. ببيند خود به اسارت ذلت
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.  است نبوده او آن از عزت چون

) 613( للمؤمنين و لرسوله و العزه هللا و

.))  است مؤمنان آن از و او پيامبر آن از و خدا آن از عزت و((

 هايى آن اجساد تل از كمتر ، بينيم مى تاريخ اين در انسانى شرف و انسانى كرامت راه در ها شده كشته از كه هايى تل و ها تپه آن شايد

 شرف از دفاع راه در تاريخ طول در ، كوه كوه ، تپه تپه ، پشته پشته ، جان از دفاع براى هم طور همان. نباشد كردند مى دفاع جان از كه

. بگيريد فرابگيريد، درس داستان اين از خواهيد مى اگر.  است چنين نيز كربال داستان.  بينيم مى كشته ، حيثيت و

 براى حسين امام شخصيت ، حدودى تا كه اى داده قرار ملتى و قوم ميان در را ما كه اين شكر از است عاجز ما زبان! خداوندا! پروردگارا

.  نيست مادى نعمت چون ، است بزرگى نعمت اين.  است شده شناخته ها آن

) 614(تحصوها ال اهللا نعمه تعدوا ان و

.)) توانيد نمى بشماريد، را خداوندى هاى نعمت بخواهيد اگر و((

. باشد داشته ما در هم بالفعل اثر شاءاهللا ان البته باشد؟ داشته ما در تواند مى اثرى چه كربال داستان همين

 اشراف و هشيارى و آگاهى اين با جلساتى چنين دنيا نقاط كدام در االن كه بفرماييد تصور.  فرابگيريم درس ، نعمت اين از كه شاءاهللا ان

 مجسمه فقط نه كه كنيد، مى نياز و راز حسين نام به فرد يك با ، تاريخ به اشراف حال در شما ، اينك ؟ است شده تشكيل تاريخ به

 مى خيال شما آيا.  است كرده دفاع باال حد در والنه مسؤ آزادى از او.  است كرده دفاع حد باالترين در عدالت از بلكه ، است عدالت

 مى آيا ايد، نشسته مكان اين در كه اكنون كنند؟ فكر مسائل اين به كه دارد وجود فرصت اندازه همين به ديگر، ملل و اقوام ميان در كنيد

 روح نعمت و جان نعمت}  الطاف اين{ كنيد؟ مى احساس خداوندى لطف و نعمت اين از باالتر شما آيا گذرد؟ مى چه شما درون از دانيد

 حتى}  نعمت{ اين طور؟ چه نعت اين اما.  است جانداران همه فراگير ، مادى هاى نعمت و خورند مى هم حيوانات و غذا واال.  ماست

 و برآورند نفس ، عدالت ياد به و حقيقت و حق ياد به لحظاتى و بنشينند كه دنيا، اين در محدودى عده مگر ، نيست هم ها انسان فراگير

. بگويند))  حسين يا(( و بياورند ياد به را آن بزرگ قهرمان

 ؛ حسين برادر اى كه شد گفته ؟!شد گفته چه او به خطاب جمله آن در كه كردم عرض ابوالفضل حضرت درباره پيش جلسه كه نكته همان

 انسان براى را قضيه اين تا بيايند بايد ها عرفان و ها فلسفه ها، حكمت چه)). بود تو نظر در خدا محض فقط و كردى وفا(( ،... احتسبت

 را نعمت اين! خدايا خواهيد؟ مى اين از باالتر نعمتى چه ، آدم اوالد اى. توانيد مى و كنيد تالش خدا براى فقط كه بسازند پذيرش قابل ها

. مگير ما دست از

 و جاودان او به را ما محبت ، دادى قرار جاودان را حسين آرمان كه گونه همان! خدايا. مفرما محو ما جامعه از را نام اين! پروردگارا

. بفرما پايدار
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. بفرما ياورى و يارى را ما خودت ساز، انسان مساءله اين فهم براى! خداوندا! پروردگارا

. بفرما آماده تر جدى و بيشتر ، آينده سال در كالس اين به ورود براى را ما جوانان! پروردگارا! خداوندا

 را مباحثى و كردند شركت حسين عزاى در اخالص كمال با و نشستند و آمدند تو بندگان كه را هايى ساعت اين! خدايا! پروردگارا

. بفرما قبول ما همه از فرمودند، استماع

. بفرما عنايت ما بر ما عمر ساليان روزهاى و ها شب براى اى توشه ره ها، شب همين از! خداوندا

 را آنان. كردند آشنا سازنده عالى بسيار فرهنگ اين با را ما كه ماست بر مادران و پدران حق ، ماست بر گذشتگان حق اين! پروردگارا

. بفرما رحمت غريق

.  كنيم منتقل و بدهيم تحويل آينده نسل به را انسانى سازنده فرهنگ اين كه بفرما عنايت ما به را توفيق اين! پروردگارا

))  آمين((

 

 در جعفرى عالمه گرم نفس ، حسين نورانى شخصيت باب در ناب هاى سخن و ها دريافت و ها نگاه اين از پس كه بود گونه اين و... 

:  شتافت مواليش مالقات به) السالم عليه( على بن حسين ديدار به اميد از سرشار انتظارى با او و نمود، توقف شورش پر سينه

 از علت به اما. بود فرزند از درخواستى معناى به اشاره اين. كند مى اى اشاره جعفرى غالمرضا دكتر به استاد ، فوت از قبل ساعت سه((

 از پس سرانجام... شد نمى پدر درخواست متوجه فرزند. بود شده عارض استاد بر مغزى سكته از بعد كه استاد تكلم قدرت رفتن دست

 ائمه نام و خداوند اسماء كه بود پالكى استاد، شخصى كيف داخل. كند مى درك را پدر منظور ، جعفرى غالمرضا دكتر ، ساعت يك حدود

 ضمن كربال در را آن استاد، دوستان از يكى قبل ماه چند كه بود فراگرفته سبزى پارچه را، پالك اين اطراف. بود شده حك) السالم عليه(

 سبز پارچه همين ، آخرت به دنيا پل از عبور لحظات آن در استاد مقصود. بود كرده تقديم ايشان به ، حسين امام ضريح به نمودن تبرك

. بود

 طول به ساعت يك ، برگشت و رفت زمان. بود جا آن در استاد حضرت كيف كه شود مى محلى عازم سرعت به جعفرى غالمرضا دكتر

. دهد مى را ايشان فوت خبر پرستار ، بيمارستان در استاد اتاق به ورود هنگام... و انجامد مى

. شود مى اتاق وارد كند، اجابت را استاد درخواست است نتوانسته موقع به كه اين از متاءثر و تاب بى جعفرى دكتر

 و گذاشته استاد صورت به را سبز پارچه اشكبار، چشمانى با او... بود پوشانده را آن سفيدى پارچه و بود تخت روى بر عالمه جسد

) 615.))(بندد مى را چشمانش پرمعنا، لبخندى از پس و نموده باز اندك لحظاتى براى را خود چشمان استاد...  ناگهان

 نپايا
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 :  پي نوشتها

 .22 آيه ، ابراهيم سوره -1

 156 آيه ، بقره سوره -2

 .بود شريف سرزمين آن در تحصيالتم عمده كه اشرف نجف در طوالنى نسبتا زمانى و ايران -3

 .235 ص ، آرام احمد ترجمه ، پالنك ماكس رود؟ مى كجا به علم -4

 : است گفته چنين پيش ها قرن قباديانى خسرو ناصر را مطلب اين دليل -5

  فرداستى را دهر درازِ روزِ اين گرنه    بازيستى سر سربه انجم و چرخ و روزگار 

 ). م1679  -1588( انگليسى فيلسوف هابز، توماس -6

  -ج. اندازد كار به را آن تواند مى فرمانروا يا مهندس قدرت تنها كه دانست مى ماشينى را اجتماع  -ب. بود مادى افراط، حد به  -الف

 نامحدود قدرتى داراى بايد شاه يا فرمانروا  -د هستند؛ خو درنده و تبهكار همه و نبوده يكسان انسانها اصلى طبيعت:  كه داشت اعالم

 .باشد

 . است انسان گرگ انسان  -ه باشد؛ مستبد بايد ، خالصه

 }409 ص ، فرهنگى و علمى انتشارات چاپ ، اى بدره فريدون ترجمه ، توماس هنرى ، فلسفه بزرگان{

 :بود معتقد او). م 1900  -1844( آلمانى فيلسوف ، نيچه ويلهلم فريدريش -7

 كننده ويران ابتدا بايد باشد، آفريننده خواهد مى كه آن  -ب.  هستى جنگ حال در گويى كه كن زندگى چنان و باش خطرناك  -الف

 ابر براى  -د.دارد وجود مرد ابر فقط. ندارد وجود خدايى ديگر و اند مرده كهن خدايان  -ج. شكند هم در را كهن ارزشهاى همه و باشد

  -ه. بگيرند قرار طبقات بردارىِ بهره مورد بايد مردم توده يعنى. ها توده اخالقِى اصل نه و دارد وجود طبقات اخالقِى اصل فقط مرد،

 }407 ص ماءخذ، همان{ بيايد بوجود مرد ابر يك تا شوند نابود بايد مردم از جمعى

 .شد تشكيل جهان دانشمندان از نفر 20 حدود در شركت با كانادا  -وانكوور در سمپوزيومى.  م 1989 سپتامبر 10  -15 تاريخ در -8

 دسته طور به كه است شده خواسته دنيا جوامع مردم از سمپوزيوم اين در. بود))  ويكم بيست قرن در بقا(( سمپوزيوم اين در بحث موضوع

 }59 ص ، جعفرى محمدتقى خرد، پيام{:  ك.ر. نباشد بشر زندگى تاريخ قرن آخرين ويكم بيست قرن تا بكوشند جمعى
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 اين هاى ارزش و نتايج و علل سلسله در كه واقعياتى و حقايق كه است اين) السالم عليه( حسين داستان بودن جهانى از ما منظور -9

 ترين روشن كه است انسانى اى حادثه ، حادثه اين زيرا ندارد، خاصى فرهنگ يا نژاد ، سرزمين يك به اختصاصى شود، مى ديده حادثه

 . محض باطِل حمايتگران گروه -2.  محض حِق حمايتگران گروه -1: باشد مى يكديگر برابر در متضاد گروه دو رويارويىِ عرصه

 .فريشلر كورت ، ايران و حسين امام -10

 ماءخذ همان -11

 راه در سربلندى و افتخار با مرگ(( يا و)) عزت و شرف و كرامت با زندگى: ((از است عبارت)) الحسنيين احدى(( اصل معناى -12

 )).حيات اعالى هدف به وصول

 .62 ص ، طاووس سيدبن ، لهوف -13

 .184 ص ، خوارزمى مقتل  -43 ص ، آشوب شهر ابن مناقب از نقل ،)ره( قمى محدث ، المهموم نفس -14

 ج ، ترمذى ، سنن  -356 ص ،4 ج ، طبرى ، تاريخ  -20 ص ،5 ج ، اسدالغابه  -299 ص ،3 ج اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل -15

 .197 ص ،13

 .19 آيه ، عمران آل سوره -16

 .باشيد دنيا در آزادمردانى} اقال{ ترسيد، نمى معاد از و نيست دينى شما براى اگر -17

 . مقاتل معتبره كتب و 302 ص ،1 ج الحديد، ابى ابن البالغه نهج شرح  -149 ص ، قمى محدث ، المهموم نفس -18

 . 102  -100 صص ،2 ج مفيد، شيخ االرشاد،  -117 ص ، العاليلى عبداهللا ، سموالذات فى سموالمعنى -19

 .113 ص ، قمى محدث ، المهموم نفس -20

 است شرافتى بى ، زندگى مشى خط كه گفت مى صريحا او). م 1527  -1469( ايتاليايى فيلسوف ، ماكياولى برناردودئى نيكولودى -21

 : است قرار بدين او نظرات خالصه.  است عادى مردم الزامات و قيودات تمام فوق شاه و

 -د.  كنى مى خوبى كه كن وانمود چنان اما ، كن بدى  -ج. مدار محترم را كس هيچ خود، جز  -ب.  باش سود پى در هميشه  -الف

  -ح.  بده فريب را ديگران -ز.  باش خوى درنده و خشن -و.  باش خسيس  -ه.  كن تصاحب توانى مى را چه هر و باش  حريص

.  كن متمركز جنگ راه در را خود كوشش تمام  -ى. شو متوسل زور به ، مردم با رفتار در -ط.  بكش را دوستانت حتى و دشمنان

 ، البالغه نهج تفسير و ترجمه  -373 ص ، فرهنگى و علمى انتشارات چاپ ، اى بدره فريدون ترجمه ، توماس هنرى ، فلسفه بزرگان{

 }.213  -199 صص ،5 ج ، جعفرى محمدتقى
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۵۹

 رفتارى نمودهاى اغلب كه است اين دارد، انسانى علوم در تاريخ عنوان به بشرى رويدادهاى چيدِن هم كنار كه نقصى بزرگترين -22

 به را ها آن تواند مى محتمل علل از علت چند يا يك بلكه ، نيست مشخص چيز يك به منحصر گردد، مى صادر بشر از كه فيزيكى

 يا ها، جنگ اين اما.  است پيوسته وقوع به يونان و ايران ميان هايى جنگ كه خوانيم مى تواريخ در ما ، مثال عنوان به. بياورد وجود

 ، جويى سلطه يا و زمامداران كبر و غرور يا و زمينى اختالفات يا ايدئولوژيكى تضادهاى يا ، جويى انتقام علت يا داشته اقتصادى علت

 ؟ بياوريم حساب به بايد را مزبور علل از يك كدام ها، جنگ اين حقيقت فهم براى ، حال

 ).السالم عليه( محمدباقر امام از االخبار معانى از نقل ،152 و 151 ص ، المهموم نفس -23

 .179 آيه ، اعراف سوره -24

 .97 آيه نساء، سوره -25

 .183 ص ، طرفى بنى هاشم ترجمه ، اپارين.  اى. آ ، آن تكامل منشاء و طبيعت:  حيات -26

 .299 ص ماءخذ، همان -27

 .62 شماره نامه ، البالغه نهج -28

 .492 ص ،9 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -29

 .93 ص ،12 ج ماءخذ، همان -30

 .13 آيه ، حجرات سوره -31

 .183 آيه شعرا، سوره  -85 آيه هود، سوره  -85 آيه ، اعراف سوره -32

 .زيبا نافذ،=  كش -33

 .112 ص ،14 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -34

 .70 آيه اسراء، سوره -35

 شمس ديوان -36

 .115 آيه ، بقره سوره -37

 .75 ص ، قولويه محمدبن ، الزيارات كامل -38

 از بعضى در مختلف اشكال با جمله اين مضمون. 352 ص ذوالمجد، ترجمه ، كلوددوپاكيه ، حقوق فلسفه و كلى تئورى مقدمه -39

 . است آمده) السالم عليه( معصومين روايات
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 . 200 ص ،3 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -40

 .181  -180 صص ،5 ج ، جعفرى محمدتقى ، البالغه نهج تفسير و ترجمه -41

 .66 و 65 صص ، قزوينى عبدالجليل ، النقض -42

 ، سيوطى الخلفاء، تاريخ. 19  -17 صص ،3 ج ، مسعودى ، الذهب مروج:  به فرماييد مراجعه ها، خباثت اين منابع در تحقيق براى -43

 .237  -220 صص ،1 ج ، دينورى ، االخبارالطوال. 232  -220 صص ،1 ج ، دينورى قتيبه ابن ، السياسه و االمامه. 40 و 139 صص

 صص ، الخواص تذكره. 370 ص ،4 ج ، طبرى تاريخ.199  -195 صص ،1 ج ، الحلبيه السيره. 224 و 223 صص ،2 ج ، يعقوبى تاريخ

 .470 ص ،3 ج الحديد، ابى ابن ، البالغه نهج شرح. 310 ص ،3 ج اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل. 299 و 298 

 امكان از دور به ذاتا ، شخصيت يك اگر كه است اين ال سؤ. بماند پاسخ بى نبايد كه بيايد نظر به الى سؤ مورد، اين در است ممكن -44

شخصيت يك با او زيرا دارد، تربيت و تعليم به نيازى چه ديگر بگذارد، دنيا اين به قدم حيوانى هاى آلودگى و ظلمت عوامل دستبرد 

 : است قرار اين از سؤال اين پاسخ ؟ است شده هستى عالم وارد ، شده ساخته

 الهى پيشوايان وسيله به بعدها كه هاست شخصيت گونه اين درون در ها آن بذر شدن كاشته ، ذاتى نورانيت و نزاهت و طهارت از منظور

 جمله از. آيند مى دنيا به رسيده فعليت به كماِل با ها شخصيت آن كه اين نه رسد، مى فعليت به و رويد مى ناب وجدان و سليم عقل و

 :رمايد مى كه است) السالم عليه( اميرالمؤمنين سخن ، معنى اين اثبات براى روشن داليل

} وليد{ ولد اءنا و حجره فى وضعنى.  الخصيصه المنزله و ، القريبه بالقرابه ) -وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول من موضعى علمتم وقد

 ، قول فى كذبه لى وجد ما و ، يلقمنيه ثم ء الشى يمضع كان و.  عرفه يشمنى و ، جسده يمسنى و ، فراشه فى ويكنفنى ، صدره الى يضمنى

 ، المكارم طريق به يسلك مالئكته من ملك اءعظم فطيما كان اءن لدن من ) -اله و عليه اهللا صلى  -به اهللا قرن لقد و.  فعل فى خطله وال

 باالقتداء وياءمرنى علما، اءخالقه من يوم كل فى لى يرفع ، اءمه اءثر الفصيل اتباع اءتبعه كنت ولقد.  نهاره و ليله ، العالم اءخالق محاسن و

 . به

 كودكى در مرا حضرت آن. دانيد مى مخصوص مقام و نزديك خويشاوندى جهت از) اله و عليه اهللا صلى( پيامبر با مرا موقعيت شما((

 بوى از و سود مى من به را مباركش بدن و داد مى جاى خود رختخواب در و چسبانيد مى خود سينه به و نشاند مى خود دامن روى

 گفتار در من از دروغى او. خورانيد مى من به و فرمود مى تبرك مباركش دهان با را چيزى گاهى و داد مى نوازش مرا مشام خود، خوِش

 موكل را فرشتگانش از اى فرشته ترين عظمت با شد، گرفته شير از حضرت آن كه موقع آن از متعال خداوند.  نيافت كردار در خطايى و

 كه شتر بچه مانند حضرت آن از من. درآورد حركت به روز و شب عالم نيكوى اخالق و ها ارزش مسير در را حضرت آن تا ساخت

 ...)) كنم تبعيت آن از كه فرمود مى دستور و داد مى ارائه من به اخالق از نشانى روز هر از.  كردم مى پيروى رود مى مادرش دنبال

 }192 خطبه ، البالغه نهج{
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 اميرالمؤمنين و)  اله و عليه اهللا صلى اكرم پيامبر( بزرگوار دو هر ذاتِى كمال رسيدن فعليت به در تربيت و تعليم تاءثير ، جمالت اين در

 .شود مى ديده وضوح كمال با)) السالم عليه(

 ).السالم عليه( حسين امام هفتم زيارت) ره( قمى محدث از نقل ، جمال صفوان از مصباح -45

. 71  ص كربال، ، اعلى انتشارات االءعتماد، آل مصطفى السيد ،))مواعظ ، رسايل ، خطب): ((السالم عليه( الحسين بالغه من لمعه -46

 .353 ص ، قمقام  -39 ص ،2 ج االولياء، حليه  -25 ص ، االتحاف

 .42 و 41 صص ، قمى محدث ، الهموم نفس -47

 .73 ص عقاد، محمود عباس ابوالشهداء، -48

 . 181 ص ، خوارزمى ، مقتل -49

 .283 ص ،3 ج اثير، ابن ، الكامل  -310 و 309 صص ،4 ج ، طبرى تاريخ -50

 .135  -124 صص ، صافى اهللا لطف ،)السالم عليه( حسين عظمت از پرتوى:  ك.ر -51

 . 139 ص ، الذات سمو فى المعنى سمو -52

 .333 ص ،1724  -1 ج ، االصابه -53

 كه اين براى تراجم كتب در.  است فتوحات و فصوص صاحب ، عربى ابن الدين محى از غير و بوده فقها ظاهريين از شخص اين -54

 .اند كرده ضبط) ال از مجرد( عربى ابن را دومين و) باال( العربى ابن را نخستين كنند، جدا همديگر از را نفر دو اين

 .171 ص ، خلدون ابن مقدمه -55

 معنى در را ها آن وحدت توان مى نظر دقت يك با ولى ، است متفاوت گانه شش سواالت با چهارگانه ارتباطهاى شكل چه اگر -56

 سؤ سه خدا، با انسان ارتباط. دارد بر در را)) ؟ ام آمده چه براى(( و)) ؟ كيستم من: (( ال سؤ دو ، خويشتن با انسان ارتباط : -نمود درك

 كجا در(( ال سؤ ، هستى جهان با انسان ارتباط و. دارد بر در را)) ؟ ام آمده چه براى(( و)) ؟ روم مى كجا به(( و)) ؟ ام آمده كجا از: (( ال

 .دارد بر در را)) ؟ كيستم با(( ال سؤ خود، همنوع با انسان ارتباط و. دارد بر در را)) ؟ هستم

 ثبت را وقايع خود، ساخته پيش اصول و عقايد از تاءثر بدون بخواهد، هم اندازه هر مورخ كه بيايد پيش توهم اين است ممكن -57

 عوامل از سوم عامل توضيح در كه است قضيه همان اين و. كند پوشى چشم كلى به خود قبلِى هاى شده پذيرفته از تواند نمى باز نمايد،

 اين پاسخ. شد بيان))  است آمده وجود به ها ارزش انگيزگى به كه تاريخ بزرگ حادثه هر درباره صحيح داورى و شناخت(( گانه سه

 هر به يا{ فرد يك به را خود ايمان ، مورخ شخص اگر كه است اين ، ايم شده متذكر سوم عامل توضيح در كه گونه همان توهم

 شده نمودار هستى عرصه در كه اى حادثه زيرا ؛ است غلط بدهد دخالت حادثه آن عوامل و صورت و شكل يا عينيت در ،}موضوعى
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 منافاتى محافظت اين ولى شود، ثبت تاريخ در امانت كمال با بايد كه دارد را خود خاص طبيعى عوامل و صورت و شكل و عينيت ، است

 فعاليت كربال، حادثه مخصوصا تاريخى حوداث از برخوردارى براى و ندارد عميق هاى يابى علت و توضيحات و تفسيرها و ها تحليل با

 .دارد كامل ضرورت مزبور هاى

 عصمت خاندان به عشق و شور در اهميتى با بسيار سهم ، كيفيت نظر از هم و كميت نظر از هم ، زمين ايران مردم ، شيعيان ميان در -58

 به عالقه و عشق و تشيع كه نيست معنا آن به اين البته. دارند) السالم عليه( بيت اهل مكتب با رابطه در جدى بسيار موقعيتى و داشته

 .باشد آنان به منحصر)  آله و عليه اهللا صلى( پيامبر دودمان

 .364 ص ،1 ج ، جرداق جورج ، االنسانيه العداله صوت  -على االمام -59

 .ماءخذ همان -60

 .135 ص ، المهموم نفس -61

 . بدهند قرار دقت و توجه مورد ، كتاب اين از بحث چند بررسى و مطالعه از پس را مقدمه اين توانند مى ارجمند كنندگان مطالعه62

 .162 و 161 صص ، آرام احمد ترجمه ، الهورى اقبال محمد ، اسالم در دينى فكر احياى -63

 .169 و 168 صص ، همان -64

 .1 آيه نساء، سوره -65

 .98 آيه ، انعام سوره -66

 القوانين روح كتاب در منتسكيو. آورند نمى را آن انواع و دليل و كنند مى قناعت وحدت و تساوى بيان به فقط متفكران از بعضى -67

 مدنى حقوق از فردى هر كشور يك در كه طور همان يعنى ؛ دنياست مدنى حقوق تعبير، يك به بشر، حقوق: ((گويد مى چنين ،724  ص

 در را فرد يك حكم جهان در ملتى هر ، حقوق اين قبال در و ، است برخوردار بشريت حقوق از ملتى هر ، جهان در ، است برخوردار

 )).دارد بشرى جامعه

 تساوى و طبيعى حقوق ضرورت بودن معقول به نظر با ، كنيم مى مالحظه اسالم ديدگاه از ها تساوى مبحث اين در كه گونه همان ولى

  -است)  ابراهيمى دين( ها آن اصلِى متن مبلغ اسالم كه  -الهى اديان فقط ، است كرده مطرح ها انسان درباه اسالم كه گانه دوازده هاى

 .سازند مطرح جهانى مجموعه يك در را ها انسان همه خانوادگى تشكل توانند مى

 .40 آيه ، روم سوره -68

 .56 آيه ، ذاريات سوره -69

 .9 آيه ، سجده سوره -70
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 .31 آيه ، بقره سوره -71

 .285 آيه ، بقره سوره -72

 .13 آيه ، شورى سوره -73

 .70 آيه اسراء، سوره -74

 .13 آيه ، حجرات سوره -75

 .1 آيه نساء، سوره -76

 .158 ص ،3 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -77

 .26 آيه حجر، سوره -78

 .4 آيه ، نحل سوره -79

 ). دميدم او در خود روح از و( روحى من فيه نفخت و. 72 آيه ، ص سوره ؛29 آيه حجر، سوره -80

 .17 حديد،آيه سوره -81

 .15 ،14 آيات ، قيامت سوره -82

 .2 آيه ، قيامت سوره -83

 .32 آيه ، مائده سوره -84

 .10 آيه ، حجرات سوره -85

 .96 آيه ، مريم سوره -86

 .242 ص ،3 ج ، مصطفوى سيدجواد شرح و ترجمه و. 166 ص ،2 ج ، كلينى يعقوب محمدبن ، كافى اصول -87

 .21 ص ، مبشرى دكتر بشر، حقوق -88

 .59 آيه نساء، سوره -89

 .299  -293 صص ،13 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -90

 .172 ص ،8 ج ، زركلى ، االعالم -91
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  ص ، مقرم عبدالرزاق ، الحسين مقتل از نقل ،143 ص ،8 ج ، البدايه  -195 ص ، سيوطى الخلفا، تاريخ  -173 ص ماءخذ همان -92

121. 

 .مآخذ همان -93

 .205 ص ، خلدون ابن ، تاريخ مقدمه -94

 . است نموده نقل را مذكور روايت خود، مسند در احمد و حاكم و ترمذى و طبرانى و مسلم و ، عكرمه از خود صحيح در بخارى -95

 السيد ، معاويه يتولى لمن الكافيه النصائح از نقل.  است نموده محسوب متواتر اخبار از را مزبور روايت ، سيوطى الدين جالل حافظ

 .76 ص ،2 ج ، الحلبيه السيره -114 ص ،2 ج ، هشام ابن سيره  -23 و 22 صص ، الحسينى محمدالعوى

 .26 و 25 صص ، الكافيه النصائح از نقل به ، البالذرى ، االشراف انصاب -96

 به را او اندرز شود، نوشته ماكياولى شهريار كتاب كه آن از پيش كه است آن براى ، ماكياولى مكتب پيشتاز ، معاويه:  گفتيم كه اين -97

 قول به و باشد خويش عهد پايبند سياست در نبايد ، است عظيم كارهاى دادن انجام طالب سياستمدار اگر: ((گويد مى كه بود بسته كار

 اعتنايى بى كمال با بود، بسته) السالم عليه( مجتبى حسن امام با كه را عهدهايى تمام معاويه ، نويسان تاريخ همه اتفاق به{. كند وفا خود

 روباه خصلت است واجب بلكه ،}. گذاشت پا زير باشيد، وفادار بنديد مى كه عهدهايى به زنند مى فرياد كه اسالمى قواعد و اصول آن به

 .))آورد فراهم خود در را شير خويىِ درنده و

 }38 و 37 صص ، مصطفوى حسين سيد  -بيسمارك{

 معاويه اى خدا به سوگند: شد مى گفته معاويه به گاهى: ((گويد مى عون ابن:  بينيم مى معاويه در را مذكور خصلت دو از اى نمونه ، حال

 مى صحيح و راست مرا چيزى چه با پرسيد مى معاويه.  نماييم مى درست و راست را تو ما واال كنى رفتار صحيح و راست ما با بايد ،

 نماييد؟

 . صفتانه روبه خونسردىِ است اين.))  شويم مى درست و راست هم ما ، است چنين كه حال:  گفت مى معاويه ، چوب با: دادند مى پاسخ

 ، عدى حجربن( اسالمى هاى شخصيت ترين باعظمت و باتقواترين از نفر چند به كه اين با او:  كنيم توجه را درندگى خصلت اكنون

 عبدالرحمن و عنزى حيان بن كدام ، منقرى شهاب محرزبن ، عبسى ضبيعه بن قبيصه ، شيبانى فسيل بن صيفى ، حضرمى شداد بن شريك

 )).رسانيد قتل به شكل ترين فجيع به را آنان همه نرساند، آنان به ضررى كه بود داده را امان ترين محكم)  عنزى حسان ابن

 }معتبر تواريخ از نقل ،71 ص ، الكافيه النصائح{

 .بكشند را او صفين هاى جنگ در كه بود كرده تحريك را لخمى نفر دو ، هاشمى ربيعه بن عباس كشتن براى معاويه: ((گويد مى مسعودى
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 بر) ما پيروان تو، و من( ما و ، است طالب ابى بن على با حق كه دانم مى من: گويد مى معاويه به ، عاص عمروبن كه بود داستان اين در

 ...)) هستيم حق ضد

 } مسعودى الذهب مروج تاريخ از نقل ماءخذ، همان{

 عليه( على بودن حق به العاص عمروبن و او صريِح اعتراف با ، انداخت راه به) السالم عليه( على با معاويه كه نابكارانه خصومت آن

 هاى مكتب و اديان از يك هيچ بلكه ، اسالم تنها نه كه بود او هاى مكرپردازى و نفاق از يا و او بودنِ شخصيتى چند از ناشى يا) السالم

 .كند نمى تجويز را آن انسانى

 .199 ص ، سيوطى الخلفاء، تاريخ -98

 صص ،3 ج)  سعادت( مصر چاپ ، مسعودى ، الذهب مروج  -120 و 119 صص مصر، دوم چاپ ، مزاحم نصربن ، صفين تاريخ -99

 .546 و 545 صص ،1 ج ، صفوت زكى احمد ، العرب رسائل جمهره  -284 ص ،1 ج الحديد، ابى ابن ، البالغه نهج شرح  -22 و 21

 .220 ص ،2 ج ، يعقوب ابى احمدبن ، يعقوبى تاريخ  -216 ص ، خلدون ابن مقدمه -100

 .241 ص ماءخذ، همان -101

 .203 ص ، سيوطى الخلفاء، تاريخ -102

 .46 ص ،16 ج الحديد، ابى ابن ، البالغه نهج شرح -103

 مكافحه و مشاهده عالجناه ما طال خوض ذلك بين و مشكور ثالث و محفوظان رجالن خلفه ثم: ((...گويد مى سخنانش در معاويه -104

 .)) تعلمان ما مافوق منه اعلم ما و سماعا و معاينه و

 })السالم عليه( حسين امام و عباس ابن ، معاويه سخنان مخاطب{

 را ها آن خواستيم مى زيادى مدت كه بود ها رفتن فرو اثنا، اين در و نشستند پيامبر جاى به مشكور سومى و محفوظ مرد دو سپس((

 .)) دانم نمى چيزى دانيد، مى كه آن جز سومى درباره من و ، شنيدن و ديدن و مبارزه نظر از چه و مشاهده نظر از چه ، كنيم حل

 }194 ص ماءخذ، همان{

 خارجى كردار اضافه به را مذكور جمالت امثال ، معنوى و مادى و اجتماعى و فردى قلمروهاى همه در اسالم مكتب صراحت مقابل در

 .كرد تفسير توان مى ماكياولى شهريار و مطارحات كتاب دو با تنها ، معاويه

 و مكر روى از معاويه كارهاى اكثر(( والحيله المكر فعله اكثر كان و: گويد مى چنين معاويه پردازى مكر و گرى حيله صف در يعقوبى

 } 238 ص ،2 ج ، يعقوبى تاريخ{.)) است بوده حيله
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 گرى الابالى و فجور و فسق به يزيد ارتكاب. 196 و 195 صص ،1 ج ، دينورى قتيبه ابن ،) الخلفاءالراشدون( السياسه و االمامه -105

 . است شده ثبت 220 ص ،2 ج ، يعقوبى تاريخ و ماءخذ همان در و اسالمى معتبر منابع تمامى در  هايش

 .192 ص ،1 ج ماءخذ، همان -106

 .197 ص ،1 ج ماءخذ، همان -107

 .193 ص ،1 ج ماءخذ، همان -108

 .216 ص ، خلدون ابن ، تاريخ مقدمه -109

 .251 و 250 صص ،2 ج ، يعقوبى تاريخ -110

 .38 ص ، قمى محدث مرحوم ، المهموم نفس -111

 .47 ص ماءخذ، همان -112

 . النخعى االشتر للمالك عهداالمام ،53 شماره نامه ، البالغه نهج -113

 .14 ص ،4 ج ،)اثير ابن( شيبانى عبدالواحد بن عبدالكريم محمدبن ابوالحسن عزالدين ، التاريخ فى الكامل -114

 .3 خطبه ، البالغه نهج -115

 .152 ص ،3 ج ، غزالى ، احياءالعلوم -116

 .15 آيه ، عمران آل سوره -117

 .38 آيه ، شورى سوره -118

 .216 خطبه ، البالغه نهج -119

 .15 و 14 صص ،4 ج االثير، ابن ، التاريخ فى الكامل -120

 .15 ص ماءخذ، همان -121

 .216 ص ، خلدون ابن مقدمه -122

 .41 ص ، المهموم نفس -123

 .42 ص ماءخذ، همان -124
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 .114 و 113 صص ، العاليلى عبداهللا ، سموالذات فى سموالمعنى  -16 ص ماءخذ، همان -125

 .42 ص ، المهموم نفس -126

 .ماءخذ همان -127

 ! است شده نازل اى وحى نه و آمده خبرى نه كرد، بازى ، رياست و ملك آوردن دست به براى هاشم آل -128

 . آشوب شهر ابن ، مناقب كتاب از نقل 42 ص ماءخذ، همان -129

 حسين امام انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد شهادت پيرامون تحليلى و تفسير ، كتاب اين تاءليف از ما اساسى هدف كه جهت اين به:  تبصره

 درباره نظر اظهار توانايى كه كسانى ديگر و عمر بن عبداهللا و زبير بن عبداهللا به مربوط حوادث درباره لذا ، است) السالم عليه( على بن

 حسين امام كه فداكارى به تصميم و تكاپو و تالش آن و الهى گيرى هدف آن زيرا ، پردازيم نمى بررسى و تحقيق به داشتند يزيد سلطنت

 فرماييد مى مالحظه كه گونه همان  -كتاب اين در ما كوشش.  نداشت وجود ديگران در ، داشت نظر در اسالم احياى براى)  السالم عليه(

 ترين سخت تحمل با انسانيت اعالى هاى ارزش حفظ براى بشريت تاريخ طول در كه است اى چهره ترين درخشان دادن نشان -

 . است كرده فدا را خود ، است نديده را آن نظير تاريخ كه ها مصيبت

 .43 و 42 صص ، قمى محدث ، المهموم نفس -130

 .17 و 16 صص ،4 ج اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل و ماءخذ، همان -131

 ).السالم عليه( حسين امام ج ، مجلسى محمدباقر بحاراالنوار، -132

 .54 آيه ، بقره سوره -133

 .357 ص ، المهموم نفس -134

 . است كرده نقل حمران بن حمزه از وسائل كتاب در كلينى يعقوب محمدبن از را نامه اين قمى محدث مرحوم -135

 .44 و 43 صص ، المهموم نفس -136

 .ماءخذ همان -137

 .45 ص ماءخذ، همان -138

 .20 و 19 صص ،4 ج اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل -139

 شخصيت ترين شايسته داشت يقين كه اين در) السالم عليه( حسين: ((گويد مى 217 و 216 ص ، تاريخ مقدمه در خلدون ابن -140

 .))بود رفته خطا به كند مقابله يزيد با تواند مى كرد مى فكر كه اين در ولى كرد، مى فكر درست است حكومت براى
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 بر) السالم عليه( حسين امام هدف از پذيرد، مى غيب از را) السالم عليه( ائمه اطالع ، مقدمه از 53 فصل در كه اين اضافه به خلدون ابن

 .ورزد مى غفلت الحسنيين احدى مبناى

 .20 و 19 صص ،4 ج اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل -141

 .46 ص ، قمى محدث ، المهموم نفس -142

 .125 و 124 آيات ، عمران آل سوره -143

 .27 و 26 آيات ، جن سوره -144

 . جن سوره در مذكور آيه دو تفسير ،) عليه اهللا رحمه( طباطبايى عالمه ، الميزان تفسير:  ك.ر -145

 .االولياء حيله از نقل و 12 ص ،1 ج ، سيوطى الدين جالل الصغير، الجامع  -202 ص ، النبوه دالئل -146

 .299 و 294 صص ،16 ج ، جعفرى محمدتقى ، البالغه نهج تفسير و ترجمه:  ك.ر -147

 . داعى به ملقب زيد بن حسن و الناصر على بن حسن -148

 . المحض عبداهللا محمدبن -149

 .50  -47 صص ،7 ج الحديد، ابى ابن ، البالغه نهج شرح -150

 : است آمده مجيد قرآن در كه است حقيقى حيات درباره توصيف سه از ماءخوذ)) معقول حيات(( اصطالح -151

 در بدهد، انجام صالح عمل زن يا مرد صنف از كس هر( ، طيبه حياه فلنحيينه مؤمن هو و انثى او ذكر من صالحا عمل من  -يكم توصيف

 ).كنيم مى احيا طيبه حيات با را او ، است ايمان با كه حالى

 }97 آيه ، نحل سوره{

 حيات توفيق كه آنان و آنان هالك شوند مى هالك كه آنان تا( ، بينه عن حى من يحيى و بينه عن هلك من ليهلك  -دوم توصيف

 ).گردد روشن دليل بر مستند آنان حيات يابند، مى))  حقيقى((

 }42 آيه ، انفال سوره{

 آن از ، من مرگ و زندگى و عبادات و نماز بگو آنان به. ( العالمين رب هللا مماتى و محياى و نسكى و صلوتى ان قل  -سوم توصيف

 ).است عالميان پروردگار خداوند،

 }162 آيه ، انعام سوره{
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 .116 ص ، المهموم نفس -152

 اخالق كتاب مقدمه در سانتهيلر ، نمونه عنوان به. دارند نظر اتفاق آن در غرب و شرق خردمند دانشمندان كه است حقيقتى اين -153

 :گويد مى صريحا ارسطو نيكوماكوس

 .))ماند خواهد ناگوشودنى معمايى زندگانى اين نشود، پذيرفته دنيا اين سر پشت ابديتى اگر((

 :گويد مى 31 ص اپيكور باغ كتاب در فرانس آناتول

 طرد را الهى فلسفه عقايد اصول ما كه وقتى. دهد مى تعليم را كار عواقب و وجود علت آدمى به كه است اديان نيكوكارى و قدرت((

 آمده دنيا به چرا بدانيم كه ماند نمى باقى ديگرى وسيله  -كنيم مى فكر چنين آزادى و علم عصر اين در همه ما تقريبا كه چنان  -نماييم

 به بايد واقعا و ، است كرده احاطه خود نيرومند اسرار در را ما جملگى ، سرنوشت راز.  ايم گذاشته قدم جهان اين به كار چه به و ايم

 وجود ما اندوه و غم ريشه كه ماست وجودى علت از مطلق جهالت در و.  نكنيم احساس را زندگى انگيز غم ابهام تا نينديشيم چيز هيچ

 قابل باز ها اين همه ، درستكاران ادبار و نكبت ، سفلگان خوشبختى و احساسات و روح هاى شكنجه ، روحى و جسمى آالم. دارد

 روحى هاى عذاب و ها شكنجه از مؤمن شخص.  بوديم معتقد الهى مشيت يك به و برديم مى پى ها آن فلسفه به چه چنان شد مى تحمل

 از دفاع توانايى كه مواردى در البته{ دارند مى روا او به نسبت دشمنانش كه هايى سختگيرى و ها بيدادگرى و برد مى لذت خود

 كند، نمى اميد سلب وى از زند، مى سر او از كه گناهانى و خطاها حتى. كند مى جلوه گوارا و دلچسب برايش ،}باشد نداشته را خويشتن

 و زشت هاى شوخى جز به ديگر و داده دست از را خود معناى هم مرض و درد حتى شد، خاموش ايمان شعله هرگونه كه دنيايى در اما

 .))شود نمى تلقى شومى هاى مسخرگى

 .7 آيه ، روم سوره -154

 .505 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -155

 .ماءخذ همان -156

 . بيروت چاپ ،139 ص ،44 ج ، مجلسى عالمه بحاراالنوار، -157

 .162 آيه ، انعام سوره -158

 .39 آيه رعد، سوره -159

 .21 آيه ، قصص سوره -160

 .22 آيه ، سوره همان -161

 . 5 و 4 آيات ، فاتحه سوره -162
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 . قمى محدث مرحوم نقل با تفاوت اندك با ،20 ص ،4 ج اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل -163

.  است اختالف مورد ، است شده ارسال حضرت آن براى كوفه به ،)السالم عليه( حسين امام دعوت براى كه هايى نامه شماره -164

 .اند نموده ثبت هزار از بيش را ها نامه شماره ، داستان اين ناقالن از بعضى

 .21 و 20 صص ،4 ج اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل  -مفيد شيخ از نقل به ، المهموم نفس -165

: فرمود حضرت آن ؟ روى مى كجا به بود پرسيده كه مطيع بن عبداهللا پاسخ در) السالم عليه( حسين امام. 50 ص ماءخذ، همان -166

 ميان نماز، از بعد حضرت آن كه بود همين خير طلب آن رسد، مى نظر به)). كرد خواهم خير طلب خدا از سپس و ، مكه به حاال اما((

 .داد انجام مقام و ركن

 .260 آيه ، بقره سوره -167

 .21 ص ،4 ج اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل  -50 ص مفيد، شيخ از نقل به ، المهموم نفس -168

 .نمايد خود مطلوب زندگى قربانى را ها آن و شود مسلط جانوران ديگر بر تواند مى كه حيوانى ترين قوى و ترين بزرگ -169

 باشد استوار پيشرو فرهنگ مبناى بر بايد مردم زندگى كه نظريه اين:  كنيم اشاره اساسى بسيار مطلب يك به مجبوريم جا اين در -170

 كوشد مى بلكه كند، نمى نفى را معقول دموكراسى بنابراين و كند نمى سلب مردم از را مطلوب زندگى كيفيت تعيين حق پيرو، فرهنگ نه

 معقول حيات(( مجراى در را خود مفاسد و مصالح بتوانند كه برساند رشد از حد آن به معارف و ها آرمان نظر از را مردم شخصيت سطح

 .كنند زندگى مجرا اين در و بدهند تشخيص)) 

 .115 آيه ، انعام سوره -171

 .13 آيه ، يونس سوره -172

 شرح به عباراتى ،232 ص ، القواصم من العواصم كتاب در ، اندلس علماى از ق  -ه 540 سال متوفاى ، العربى ابوبكرابن قاضى -173

 :دارد زير

 ابن جملتهم فى و بالحق ليقوم يطلبونه الخلق جاء ولو اوابله اوضيعته بينه وسعه الحسين شريفها ابن و شريفها و عظيمها ابن و عظيمها ولو

 معه و اخيه عن خرجت انها راءى و اخيه فى قال ما و)  وآله عليه اهللا صلى( النبى به انذر ما حضره و اليهم يلتفت لم عمر ابن و عباس

 !؟ الكوفه باوباش اليه ترجع فكيف يطلبونه كبارالخلق و االرض جيوش

 خانه در بود، امت شخصيت ترين عالى پسر و امت شخصيت ترين عالى و امت بزرگ پسر و امت اين بزرگ كه على بن حسين اگر((

     درخواست او از عمر بن عبداهللا و عباس ابن حتى و مردم كه اين فرض به و بود، پرداخته دامدارى يا زراعت به يا و بود مانده خود

 فتنه انگيزش از كه( كرد مى)  وآله عليه اهللا صلى( خدا رسول فرمايش به توجه و پذيرفت نمى آنان از كند، قيام حق براى كه كردند مى

 توجه نكته اين به اگر و ، كرده ستايش على بن حسن)  صلح( از)  وآله عليه اهللا صلى( خدا رسول كه آورد مى خاطر به و) بود داده بيم
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۷۱

 چگونه صورت اين در داد، دست از را خالفت و حكومت ، داشت اختيار در كه نظامى نيروى همه آن با على بن حسن كه نمود مى

 چنين كرد، مى توجه مطالب اين به على بن حسين اگر( كند؟ قبضه را خالفت ، كوفه اوباش و اراذل كمك به تواند مى على بن حسين

 ).داد نمى رخ آور تاءسف اى حادثه

 .162 آيه ، انعام سوره -174

 : است آمده هم خيام به منسوب رباعيات در و بوده باستان يونانيان از بعضى يادگارهاى از كه است گرايى پوچ همان اين -175

   شديم شاد خود استادى به چند يك    شديم استاد به كودكى به چند يك 

   شديم باد بر و برآمديم خاك از    رسيد چه را ما كه شنو سخن پايان

 . 55 و 53 ص ، المهموم نفس -176

 . است كرده نقل الذهب مروج در مسعودى را مذكور تاريخ -177

 .22 و 21 صص ،4 ج اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل  -51 و 50 صص ، المهموم نفس -178

 . 51 ص ، المهموم نفس -179

 . 52 ص ماءخذ، همان -180

 و رضايت با ناتوانى: (( گفت كه باشد نعمان سخنرانى در آخر جمله همان يزيد، ديدگاه از نعمان ناشايست سخن رود مى احتمال -181

 االمامه كتاب در دينورى قتيبه ابن كه است همان ديگر احتمال و)).  خداوندى معصيت در زورمندى از است بهتر خداوندى اطاعت

 مادر نام.))  است بحدل پسر از تر محبوب ما براى)  وآله عليه اهللا صلى( پيغمبر دختر پسر: (( كه است كرده نقل 4 ص ،2 ج ، والسياسه

 . است كلبيه بحدل دختر ميسون يزيد،

 . 56 ص ، المهموم نفس -182

 .53 و 52 صص ماءخذ، همان -183

 :كند مى نقل المهمه الفصول در مالكى صباغ ابن از قمى محدث مرحوم -184

 بيابان طرف از را خود راه و شد كوفه داخل شبانه حجاز، اهل لباس در و ناشناس وضع با رسيد، كوفه نزديكى به زياد ابن كه وقتى((

 مى احترام براى و كردند مى سالم او به ، گذشت مى كه مردم ميان از و} است) السالم عليه( حسين او كنند گمان مردم تا{ گرفت  پيش

 ).)) وآله عليه اهللا صلى( خدا رسول فرزند به مرحبا: گفتند مى و ايستادند

 }.57 ص ، المهموم نفس{
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۷۲

 .58 ص ، المهموم نفس -185

 .343 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل نقد و تفسير:  ك.ر -186

 . شويم مى متذكر باال در اينك كه است افتاده اتفاق او تهديدات شنيدن و عبيداهللا آمدن از مسلم حضرت اطالع از پس جريان اين -187

 .6 آيه ، توبه سوره -188

 . بيروت دار صار، دار چاپ ،388 ص ،3 ج اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل -189

 .144 ص ، المهموم نفس -190

 . است طبيعى امر يك جرم بروز عدم احتمال باشد، طوالنى جرم وقوع براى زمانى فاصله كه صورتى در -191

 .39 آيه رعد، سوره -192

 .58 ص ، المهموم نفس -193

 . 59 و 58 صص ماءخذ، همان -194

 .  بيروت دار صار، دار چاپ ،388 ص ،3 ج اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل -195

 .61 و 60 صص ماءخذ، همان -196

 . است بوده عربى به فلسفه ترجمه نهضت دوران مترجمين و فالسفه از لوقا قسطىبن -197

 آغاز نقطه دو هر در حيات به جماد تبدل معماى تر، دقيق نظر يك با ولى باشد، معاد مساءله شاعر مقصود رود مى احتمال چه اگر -198

 . است يكى انجام و

 .360 ص ،8 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -199

 .6 آيه ، جمعه سوره -200

 .28 و 27 آيات فجر، سوره -201

 .5 خطبه ، البالغه نهج -202

 .505 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -203

 .ماءخذ همان -204
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۷۳

 121 ص ،7 ج ماءخذ، همان -205

 .7 آيه ، روم سوره -206

 . است)  عليه اهللا رحمة( نگارنده سرگرد مرحوم از شعر -207

 .64 آيه ، عنكبوت سوره -208

 .24 آيه ، انفال سوره -209

 .64 آيه ، عنكبوت سوره -210

 .26 ص ، طاووس سيدبن ، لهوف  -115 ص ، العاليلى عبداهللا ، سموالذات فى سموالمعنى -211

 .ماءخذ همان -212

 .ماءخذ همان -213

 .سقراط شاگردان از يكى -214

 .216 ص ، خلدون ابن ، مقدمه -215

 .28 و 27 آيات فجر، سوره -216

 .483 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -217

 .183 آيه شعراء، سوره  -85 آيه هود، سوره  -85 آيه اعراف سوره -218

 1366 سال چاپ ،260 ص ، امين سيدمحسن عاله ،)) االشجان لواعج(( كتاب ترجمه كربال، حماسه و) السالم عليه( حسين امام -219

 .218  -216 صص عساكر، ابن ،)السالم عليه( الحسين -

 .69 ص ، بالزاك ، اونوره ، دره زنبق -220

 .157 ص ، فروغى محمدعلى اروپا، در حكمت سير -221

 .513 ص ،7 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -222

 .28 و 27 آيات فجر، سوره -223

 .156 آيه ، بقره سوره -224
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۷۴

 .8 آيه ، علق سوره -225

 .44 آيه ، نازعات سوره -226

 .406  -379 صص ،6 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -227

 .26 ص ، طاووس سيدبن ، لهوف  -5 ص ،2 ج ، خوارزمى مقتل -228

 .286 ص ،3 ج ، بيروت ق  -ه 1387 چاپ اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل  -238 و 237 صص ، قمى ، المهموم نفس -229

 .ماءخذ همان -230

 . بيروت دار صار، دار چاپ ،388 ص ،3 ج اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل -231

 .62 آيه ، يونس سوره -232

 .515 ص ،2 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -233

 نوع يك خويش وجود در و شود مى مشتبه او به رسد، مى مقصد به كه بار هر برود؟ بايد كجا به المجموع حيث من بشريت اما(( -234

 اگر است مضحك خيلى ، كنم نفى كامال خواهم نمى را رسيدن نفس خود ولى دارد، دوست را مقصد به تالش. كند مى حس سرگردانى

 مضحك ، هايش خصيصه نظر از و طبيعتا بشر:  بگويم خالصه كه كرد توان مى چه ولى خواهد، نمى را وصول نفس كه يعنى. باشد چنين

 .)) است سرگردان ، كنيم توجهش و بگيريم نظرش در كه جهات تمام از و است دار خنده و

 }.64 ص ، داستايوسكى ، زيرزمينى هاى يادداشت{

 .116 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -235

 القيامه يوم نحشره و ضنكا معيشه له فان ذكرى عن اعرض من و:  طه سوره ،124 آيه به اشاره. 252 ص ،6 ج ماءخذ، همان -236

 مى محشور نابينا را او رستاخيز روز و داشت خواهد}  سختى و{ تنگ زندگى ، حقيقت در بگرداند، روى من ياد از كس هر و(( اعمى

 .)) كنيم

 .389 ص ، كتاب همين:  ك.ر -237

 .735 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -238

 .513 ص ،7 ج ماءخذ، همان -239

 .64 ص ، داستايوسكى ، زيرزمينى هاى يادداشت -240

 .633 ص ،3 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -241
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۷۵

 .417 ص ،5 ج ماءخذ، همان -242

 .695  -693 ص روسو، ير پى ، علوم تاريخ -243

 .635 ص ،3 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -244

 .512 ص ،7 ج ماءخذ، همان -245

 . است كرده استفاده خود درباره مضمون همين از ، عرب تواناى شاعر -246

 . تولستوى -247

 .810 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تقسير:  ك.ر -248

 .49 ص ،14 ج ماءخذ، همان -249

 .12 آيه ، اعراف سوره -250

 .13 آيه ، سوره همان -251

 .343 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -252

 .))آوردند جا اين به را او كه كشتند را عمار كسانى. (( جاوابه الذين قتله انما -253

 .))106 ص ، السياسه و االمامه((

)  وآله عليه اهللا صلى( خدا رسول:  گفت بايد ، توجيه بنابراين. ((الكفار قتال الى ارسله حين حمزه قتل)  وآله عليه اهللا صلى( فالنبى -254

 .))فرستاد كافران با نبرد سوى به را او كه هنگام آن ، كشت را حمزه

 .))89 ص ، شبلنجى االبصار، نور((

 .130 خطبه ، البالغه نهج -255

 .46 آيه سبا، سوره -256

 .152 ص ،3 ج ، غزالى ، احياءالعلوم -257

 .6/4/1372 ، محرم هفتم شب

 .182 خطبه ، البالغه نهج -258
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۷۶

 .ماءخذ همان -259

 .ماءخذ همان -260

 .216 خطبه ، البالغه نهج -261

 .159 آيه ، عمران آل سوره -262

 .38 آيه ، شورى سوره -263

 .13 آيه ، حجرات سوره -264

 .70 آيه اسراء، سوره -265

 .26 آيه ، ص سوره -266

 .81 آيه اسراء، سوره -267

 .58 آيه نساء، سوره -268

 .183 آيه شعرا، سوره  -85 آيه هود، سوره  -85 آيه ، اعراف سوره -269

 . است كيلوگرم 40 تقريبا=  وسق -270

 .118 ص ،2 ج ، عاملى حر شيخ ، الشيعه وسائل -271

 .6 آيه ، فاتحه سوره -272

 .5 آيه ، سوره همان -273

 .292 ص ،3 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير.  ك.ر -274

 .14 و 13 آيات ، نوح سوره -275

 .633 ص ،3 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير ك.ر -276

 .93 ص ، بالزاك اونوره ، دره زنبق -277

 .47 شماره نامه ، البالغه نهج -278

 .41 آيه ، مريم سوره -279
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۷۷

 . هيزم:  هيمه -280

 .200 ص ،3 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -281

 . گاندى.))  آموختم عاشورا شهيدان از را مبارزه من(( -282

 }.87 ص ، حكيمى محمدرضا ، جاودانه قيام{

 . حائرى مهدى ميرزا آقا -283

. كرد ثابت تجربى طور به و تاءسيس را امروزى معناى به علم كه بود كسى اولين ،) م1630  -1571( آلمانى دانشمند كپلر، يوهان -284

 افالك و سيارات مدارات تقديس بر مبنى كه را بطلميوسى شناختى جهان نظريات ، شمسى منظومه در سيارات حركات قوانين كشف با او

 توضيح زير قانون سه با را سيارات حركات قوانين و شناخت مردود آوردند، درمى حركت به را ها آن خداوندان و داشت قرار آسمانى

 سياره هر و خورشيد بين واصل شعاع  -ب. دارد قرار آن هاى كانون از يكى در خورشيد و بوده بيضى ، سيارات حركت مدار  -الف: داد

 نسبت ، سياره يك انتقالى حركت زمان مدت با زمانى مربع نسبت  -ج. كند مى جاروب را مساوى هاى مساحت ، مساوى هاى زمان در

 .}260 ،ص1 ج ، مصاحب محمود.  ،ت آسيموف ايزاك ، بزرگ دانشمندان زندگانى{. دارد خورشيد از ها آن فواصل مكعب با مستقيم

 ))كرد مى دراز آن و اين به}  احتياج{ دست خود، خرج كسرىِ براى او(( -285

 }294 ص ، پالنك ماكس رود؟ مى كجا به علم{

286- Weltharmonie، آلمان چاپ . 

 . اسالمى فرهنگ نشر دفتر چاپ ،85 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ها، مصاحبه مجموعه ها، انديشه تكاپوى:  ك.ر -287

 .153 ص ماءخذ، همان -288

 .221 خطبه ، البالغه نهج -289

 .353 ص ، قمقام  -39 ص ،2 ج االولياء، حليه  -25 ص ، االتحاف -290

 .121 ص ،7 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -291

 .360 ص ،8 ج ماءخذ، همان -292

 .24 آيه رعد، سوره -293

 ).السالم عليه( البوالفضل حضرت دعاى ، الجنان مفاتيح -294

 .زيبا نافذ،=  كش295
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۷۸

 .112 ص ،14 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير ك.ر -296

 .186 آيه ، بقره سوره -297

 .60 آيه ، مؤمن سوره -298

 .157 تا 155 آيات ، بقره سوره -299

 .289 و 288 صص ، صدوق شيخ االخبار، معانى -300

 .356 ص ،11 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -301

 .10 آيه زمر، سوره -302

 .483 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -303

 .100 ص ،1 ج ماءخذ، همان -304

 .1379 سال چاپ ، جمكران انتشارات ، اللهى سيف محمدحسن ،)السالم عليه( حسين امام آزادشده ، ترك رسول:  ك.ر -305

 .233 و 232 ص ، قمى ، المهموم نفس -421 و 420 ص ،5 ج ، طبرى تاريخ -306

 .6 آيه ، فاتحه سوره -307

 .7 آيه ، سوره همان -308

 .5 آيه ، سوره همان -309

 .265 ص ،14 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -310

 .33 آيه ، احزاب سوره -311

 .42 آيه زمر، سوره -312

313- Reflex 

 .392 ص ،12 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -314

 .669 ص ،1 ج ماءخذ، همان -315

 .40 آيه نساء، سوره -316
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۷۹

 .4 آيه ، ابراهيم سوره -317

 .27 ص ، كتاب همين:  ك.ر -1. 25/3/1373 ، محرم ششم شب -318

 .82 آيه اسراء، سوره -319

 .275 ص ،5 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -320

 .15 آيه هود، سوره -321

 .152 آيه ، عمران آل سوره -322

 و 82 صص مفيد، شيخ ارشاد،  -281 و 280 صص ،3 ج اثير، ابن ، الكامل  -192 و 191 صص ، قمى محدث ، المهموم نفس -323

83. 

 خواهم كجا به ؟ ام آمده چه براى ؟ كيستم با ؟ ام آمده كجا به ؟ ام آمده كجا از ؟ كيستم من -1. 26/3/1373 ، محرم هفتم شب -324

 ؟ رفت

 .353 ص ، قمقام ؛39 ص ،2 ج االولياء، حليه ؛25 ص ، االتحاف -325

 .401 ،ص1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -326

 .162 آيه ، انعام سوره -327

 .29 آيه ، رحمن سوره -328

 .93 آيه نساء، سوره -329

 .302 ص ،1 ج الحديد، ابى ابن ، البالغه نهج شرح  -149 ص ، قمى محدث ، المهموم نفس -330

 .97 آيه نساء، سوره -331

 . اسالمى فرهنگ نشر دفتر چاپ ،85 ص ،1 ج ها، مصاحبه مجموعه ها، انديشه تكاپوى:  ك.ر -332

 . قزوينى معروف خطاط عماد، مير -333

 .17 آيه رعد، سوره -334

 . شكوه=  كيا -335

 . است ثانيه ميلياردم ده يك ها، آن عمر كه ، اتم در كوچك بسيار ذرات -336
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۸۰

 .27/3/1373 ، محرم هشتم شب -337

 .513 ص ،7 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -1

 .27 خطبه ، البالغه نهج -338

 .سانتهيلر بارتلمى توسط ، فرانسه به يونانى از ترجمه  -21 ص ،) نيكوماكوس( نيكوماخوس اخالق -339

340- republic 

 .71 آيه ، مؤمنون سوره -341

 .49 ص ، كتاب همين:  ك.ر -342

 . اديسون -343

 .7 آيه ، روم سوره -344

 و 69 صص ،6 ج ، جعفرى محمدتقى ، البالغه نهج تفسير و ترجمه  -71 و 70 ص ، موسولينى از نقل به ، راسل برتراند ، قدرت -345

70. 

 .119 ص ، جعفرى محمدتقى ،) عرفه دعاى شرح( عرفات صحراى در) السالم عليه( حسين امام نيايش:  ك.ر -346

 .121 ص ماءخذ، همان -347

 .93 ص ،12 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -348

 .42 آيه ، نجم سوره -349

 كند، اداره تواند مى و كند مى اداره خود بدن مثل را دنيا و ، گرفته مديريت به را خود درون و محدود بدن كه انسانى آن مغز البته -350

 . بزرگ نهايت بى هاى فعاليت مقابل در است كوچك خيلى ء شى يك همين

 .120 آيه ، نحل سوره -351

 .102 آيه ، صافات سوره -352

 .440 ص ،2 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -353

 .152 ص ،3 ج ، غزالى ، احياءالعلوم -354

 .شود مى ذوب حرارت مقابل در موم مثل=  مومين -355
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۸۱

 .112 ص ،14 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -356

 .7 آيه ، روم سوره -1. 28/3/1373 ، محرم نهم شب -357

 .36 آيه ،) وآله عليه اهللا صلى( محمد سوره -358

 .347 ص ، طرفى بنى هاشم ترجمه ، اپارين ، آن تكامل منشاء و طبيعت:  حيات -359

 .64 آيه ، عنكبوت سوره -360

 .33 آيه ، لقمان سوره -361

 .20 آيه حديد، سوره -362

 . جعفرى عالمه سسه مؤ ،110 ص ، جعفرى عالمه حكيم محضر در:  ك.ر -363

 .202 و 201 صص ، ارانى تقى ، روح تجليات اكمل ) - الروح علم( پسيكولوژى -364

 .7 آيه ، روم سوره -365

 صص ،6 ج ، جعفرى محمدتقى ، البالغه نهج تفسير و ترجمه  -29 خطبه ، البالغه نهج -366

211-  214. 

 .254 ص ،2 ج سينا، ابن ، التنبيهات و االشارات -367

 .8 آيه ، نوح سوره -368

 . العارفين مقامات سينا، ابن ، اشارات -369

 .285 ص ،3 ج ، بيروت ق. ه 1387 چاپ اثير، ابن ، الكامل  -418 ص ،5 ج ، طبرى تاريخ  -227 ص ، المهموم نفس -370

 .ماءخذ همان -371

 .38 آيه مدثر، سوره -372

 .11 آيه ، ضحى سوره -373

 .38 آيه مدثر، سوره -374

 .40 و 39 آيات ، نجم سوره -375
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۸۲

 .76 آيه ، يوسف سوره -376

 .11 آيه ، ضحى سوره -377

 .18 آيه ، ذاريات سوره -378

 ).اشتر مالك به) السالم عليه( اميرالمؤمنين مبارك فرمان( 53 شماره نامه ، البالغه نهج -379

 .194 آيه ، بقره سوره -380

 .393 و 392 صص ،44 ج ، مجلسى بحاراالنوار،  -227 ص ، قمى المهموم نفس -381

 .285 ص ،3 ج ، بيروت چاپ ، هق 1387 چاپ اثير، ابن ، الكامل  -418 ص ،5 ج ، طبرى تاريخ  -227 ص ، المهموم نفس -382

 .ماءخذ همان -383

 .ماءخذ همان -384

 . بيروت هق 1387 چاپ ،285 ص ،3 ج اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل  -228 و 227 ص ، قمى ، المهموم نفس -385

 .40 ص ، لهوف  -420 و 419 صص ،5 ج ، طبرى تاريخ -386

 .435 ،434 صص ،20 ج ، النويرى ، االرب نهايه  -228 ص ، قمى ، المهموم نفس  -285 ص اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل -387

 .285 ص ،3 ج ، بيروت ، هق 1387 چاپ اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل  -229 و 228 صص ، قمى ، المهموم نفس -388

 .102 آيه ، صافات سوره -389

 . است شده ذكر غفارى ابوذر وابسته ، جون نام مفيد، شيخ ارشاد در و هوى نام ، طبرى تاريخ در -390

 .233 و 232 صص ، قمى ، المهموم نفس  -421 و 420 صص ،5 ج ، طبرى تاريخ -391

 .343 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -392

 .242 ص ،10 ج. ماءخذ همان -393

 .31 ص ، كتاب همين:  ك.ر -394

 .فريشلر كورت ، ايران و حسين امام -395

 .483 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -396
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۸۳

 . گاندى)).  آموختم عاشورا شهيدان از را مبارزه من(( -397

 }87 ص ، حكيمى محمدرضا ، جاودانه قيام{

 .64 ص ، داستايوسكى ، زيرزمينى هاى يادداشت -398

 .104 ص ، طاووس بن سيد ، لهوف -399

 .302 ص ،1 ج الحديد، ابى ابن ، البالغه نهج شرح  -149 ص ، قمى محدث ، المهموم نفس -400

 .70 آيه اسراء، سوره -401

 .216 ص.  خلدون ابن مقدمه -402

 .156 آيه ، بقره سوره -1 17/3/1374 ، محرم نهم شب -403

 .74 ص ، اصفهانى ابوالفرج ، الطالبيين مقاتل  -282 ص ،3 ج اثير، ابن ، التاريخ فى الكامل -404

 .ماءخذ همان -405

 .ماءخذ همان -406

 .352 ص ذوالمجد، ترجمه ، كلوددوپاكيه.  حقوق فلسفه و كلى تئورى مقدمه -407

 .499 ص ،6 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -408

 . است بوده سال هفت و پنجاه ، شهادت هنگام به) السالم عليه( حسين امام سن -409

 .598 ص ، جبران خليل جبران ، الكامله المجموعه -410

 . است ثانيه ميلياردم ده يك ها، آن عمر كه ، اتم در كوچك بسيار ذرات -411

 .93 ص ،12 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -412

 . بيروت چاپ ،365 ص ،44 ج.  مجلسى عالمه بحاراالنوار، -1. 18/3/1374 ، محرم دهم شب -413

 ... اخذهم بل عليهم اهللا يعجل فلم:  است شده ذكر صورت بدين بحاراالنوار، در...  فاخذهم اهللا فامهلهم عبارت

 .ماءخذ همان -414

 .125 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -415
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۸۴

 .38 آيه مدثر، سوره -416

 .باشد مى 50 دهه هاى سال به مربوط داستان و ، است مراغه اهالى از اولى احمد مرحوم ، واقعه گوينده -417

 . قربانى=  برخى -418

 . اسالمى فرهنگ نشر دفتر چاپ ،85 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ها، مصاحبه مجموعه ها، انديشه تكاپوى ك.ر -419

 .16 ص/  10 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -420

 .255 آيه ، بقره سوره -421

 .29 آيه ، رحمن سوره -422

 .429 ص ،2 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -423

 .39 آيه ، نجم سوره -424

 .11 و 10 آيات ، واقعه سوره -425

 .6 آيه ، انشقاق سوره -426

 .5 آيه ، فاتحه سوره -427

 .2 آيه ، سوره همان -428

 .3 آيه ، سوره همان -429

 20/3/1374 ، محرم دوازدهم شب -430

 .145 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل نقد و تفسير:  ك.ر

 .16  -14 ص ،1379 سال چاپ ، جعفرى محمدتقى ، هيوم ديويد نظريات نقد و بررسى:  ك.ر -431

 .81 ص ،3 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير -432

 .130 ص ، كتاب همين:  ك.ر -433

 .27 آيه ، جن سوره -434

 . بيروت چاپ ،365 ص ،44 ج ، مجلسى عالمه بحاراالنوار، -435
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۸۵

 . ابريشم=  قز -436

 . بيروت چاپ ،139 ص ،44 ج ، مجلسى عالمه بحاراالنوار، -437

 .47 شماره نامه ، البالغه نهج -438

 . است گرفته قرار عرفانى مصطلحات جزو -439

440- 

 .284 ص ،11 ج ، جعفرى محمدتقى.  مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -441

 .505 ص ،1 ج ماءخذ، همان -442

 .36 آيه اسراء، سوره -443

 .307 ص ،4 ج ، جعفرى محمدتقى.  مثنوى تحليل و نقد و تفسير. ك.ر -444

 .397 ص ، كتاب همين:  ك.ر...))  نداشتم ابديت براى اميدى اگر ، من اى... (( مطمعى لوال نفس يا -445

 .19 آيه حشر، سوره -446

 .183 ص ، طرفى بنى هاشم ترجمه ، اپارين ، آن تكامل و منشاء ، طبيعت ، حيات -447

 .302 ص ،1 ج الحديد، ابى ابن ، البالغه نهج شرح  -149 ص ، قمى محدث ، المهموم نفس -448

 به و گرفته قرار هم سر پشت زيبايى الفاظ فقط و نيست مهم معنا نظر از كه مولد، ادبيات ، مخزرم ادبيات ، جاهليت ادبيات يعنى -449

 . است كرده ارائه را خودش ، معلقه سبعه عنوان

 .11 آيه رعد، سوره -450

 . نيست زندگى شايسته ولى ، است زندگى هم ها بدبختى در زندگى و ها زندان در حيات البته -451

 .20 ص سيد، لطفى احمد وسيله به عربى به فرانسه از و ، فراسنه به يونانى از سانتهيلر ترجمه ارسطو، ، السياسه -452

 .ماخذ همان -453

 .ماخذ همان -454

 .ماءخذ همان -455
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۸۶

 .ماءخذ همان -456

 .ماءخذ همان -457

 . است صحنه پشت انسانى علوم كه گفتند جانب اين به ، كرديم مى بحث كه دنيا كشورهاى ترين بزرگ از يكى اساتيد با -458

 .20 ص سيد، لطفى احمد وسيله به عربى به فرانسه از و ، فراسنه به يونانى از سانتهيلر ترجمه ارسطو، ، السياسه -459

 .19 آيه حشر، سوره -460

 .124 آيه ، طه سوره -461

 .19 ص ، اول چاپ ، جرداق جورج ، االنسانيه العداله صوت ، على االمام -462

 .39 آيه ، مؤمن سوره -463

 .162 آيه ، انعام سوره -464

 كه ، شوم مى شرمنده زندگى درباره خودم شناخت از ، آورم مى خاطر به را) السالم عليه( على بن حسين ياران جمالت وقتى -465

 ؟ داريم سراغ خودمان درباره ما كه است زندگى اين آيا ؟ شناختيم ما كه است زندگى اين آيا! خدايا

 .32 آيه ، مائده سوره -466

 . دهان=  فم -467

 .698 ،1 ج ، جعفرى محمدتقى.  مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -468

 .ماءخذ همان -469

 .483 ص ،1 ج. ماءخذ همان -470

 .636 ص ،6 ج. ماءخذ همان -471

 .7 آيه ، بقره سوره -472

 .637 ص ،6 ج ، جعفرى محمدتقى.  مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -473

 .120 آيه ، نحل سوره -474

 .20 ص سيد، لطفى احمد وسيله به عربى به فرانسه از و ، فرانسه به يونانى از سانتهيلر ترجمه ارسطو، ، السياسه -475
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۸۷

 .265 ص ،14 ج ، جعفرى محمدتقى.  مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -476

 .1379 سال چاپ ،13 ص ، جعفرى محمدتقى ، مذهب و اخالق -477

 . جاكسون هوگوت روبرت -478

 . ج  -ب ص ، خدورى مجيد ترجمه ، ليسبنى.  ج هربرت ، اسالم در حقوق -479

 .20 ص سيد، ، لطفى احمد وسيله به عربى به فرانسه از و ، فرانسه به يونانى از سانتهيلر ترجمه ارسطو، ، السياسه -480

 .156 آيه ، بقره سوره -481

482- Behaviourism 

 .95 ص ،8 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -483

 .1363 سال انسانى علوم پژوهشگاه چاپ سها، صدوقى منوچهر ترجمه ماللهند، تحقيق -484

 .100 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى . مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -485

 .736 ص ،1 ج.ماءخذ همان -486

 .635 ص ،3 ج. ماءخذ همان -487

 . است هابز توماس از عبارت اين -488

 .125 ص ،12 ج ، جعفرى محمدتقى ، البالغه نهج تفسير و ترجمه ك.ر -489

 .70 آيه اسراء، سوره -490

 .13 آيه ، حجرات سوره -491

 . العارفين مقامات سينا، ابن ، اشارات -492

 .8 آيه ، مائده سوره -493

 .242 ص ،3 ج ، مصطفوى جواد سيد شرح و ترجمه. 166 ص ،2 ج ، كلينى يعقوب محمدبن ، كافى اصول -494

 7/3/1375 ، محرم دهم شب -495

 .156 آيه ، بقره سوره
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 انسانيت پيشرو فرهنگ شهيد )عليه السالم(حسين امام ۴۸۸

 . بويه آل يا بويه آل: شود مى خوانده صورت دو به كلمه اين -496

 . است شده نقل هم هشام ابن سيره در مطالب اين احتماال -497

 .187 ص ،) بالذرى( جابرى احمدبن ابوالعباس ، البلدان فتوح -498

 .159  -156 صص ، گيالنى داعى فخر ترجمه ، گوستاولوبون ، عرب و اسالم تمدن -499

 )).كرد رفتار بايد ء شى مانند ، اجتماعى وقايع با(( -500

 }38 ص ، كاردان محمد على ترجمه ، دوركيم ، شناسى جامعه روش قواعد{

 .4 و 3 آيات ، نجم سوره -501

 .67 آيه ، مائده سوره -502

 .141 ص ،13 ج ، جعفرى محمدتقى.  مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -503

 .142 ص.  جعفرى محمدتقى ،) عرفه دعاى شرح( عرفات صحراى در) السالم عليه( حسين امام نيايش:  ك.ر -504

 69 صص ،6 ج ، جعفرى محمدتقى ، البالغه نهج تفسير و ترجمه  -71 و 70 صص ، موسولينى از نقل به ، راسل برتراند ، قدرت -505

 .70 و

 .196 و 195 صص ،1 ج ، دينورى قتيبه ابن ، الراشدون الخلفاء السياسه و االمام -506

 ،2 ج يعقوبى تاريخ در چنين هم و مذكور ماخذ در اسالمى معتبر منابع تمامى در ، هايش گرى الابالى و فجور و فسق به يزيد ارتكاب

 . است شده ثبت 220 ص

 .274 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -507

 . اول چاپ  -19 ص ، جرداق جورج ، االنسانيه العداله صوت  -على االمام -508

 .3 آيه عصر، سوره -509

 .27 ص ، كتاب همين:  ك.ر -1. 23/2/1376 ، محرم هفتم شب -510

 .120 آيه ، ابراهيم سوره -511

 .آمريكا چاپ تايم مجله از نقل به ،12159 شماره 1345 ماه آذر 26 شنبه ، اطالعات روزنامه -512

 .24 و 23 آيه ، كهف سوره -513
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 .39 آيه رعد، سوره -514

 آن در كه گويند مى مشكى به ، عراق زبان در. كنند مى بار آن روى بر را آب مشك كه است شترى نام حجاز، اهل زبان در راويه -515

 او به) السالم عليه( حسين امام كه اين تا فهمد نمى)  بخوابان را شتر)) ( الراويه انخ(( از را امام منظور وى ، علت همين به لذا،. باشد آب

 )). بخوابان را شتر(( الجمل انخ: گويد مى

 .70 آيه اسراء، سوره -516

 .59 آيه ، كهف سوره -1. 24/2/1376 ، محرم هشتم شب -517

 .404 ص ، كتاب همين:  ك.ر -518

 .33 آيه اسراء، سوره -519

 .425 ص ،10 ج ، جعفرى محمدتقى.  مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -520

 .60 ص ،13 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -521

 . پيمانه=  حنفه -522

 .540 ص ،14 ج ماخذ، همان -523

 . است قرآن كل حافظ كودك ، طباطبايى حسين سيدمحمد استاد، منظور -524

 ).اشتر مالك به) السالم عليه( اميرالمؤمنين مبارك فرمان( 53 شماره نامه ، البالغه نهج -525

 .194 آيه ، بقره سوره -526

 .179 آيه ، سوره همان -527

 .449 ص ،12 ج ، جعفرى محمدتقى.  مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -528

 .445 ص ،9 ج ماءخذ، همان -529

 .423 ص ،5 ج ، طبرى تاريخ  -239 و 238 صص ، قمى ، المهموم نفس  -99 ص ،2 ج مفيد، شيخ االرشاد، -530

 .27 آيه ، ابراهيم سوره -531

 .70 آيه اسراء، سوره -532

533- Dignity 
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 .94 ص ، جعفرى محمدتقى ،) عرفه دعاى شرح( عرفات صحراى در) السالم عليه( حسين امام نيايش:  ك.ر -534

 .39 آيه رعد، سوره -535

 .23 آيه حديد، سوره -536

 . اپيكتت -537

 .94 ص ، جعفرى محمدتقى ،) عرفه دعاى شرح( عرفات صحراى در) السالم عليه( حسين امام نيايش:  ك.ر -538

 .98 ص. ماءخذ همان -539

 .60 آيه ، مؤمن سوره -540

 .186 آيه ، بقره سوره -541

 .101 ص ، جعفرى محمدتقى ،) عرفه دعاى شرح( عرفات صحراى در) السالم عليه( حسين امام نيايش:  ك.ر -542

 .5 آيه ، فاتحه سوره -543

 .179 خطبه ، البالغه نهج -544

 .103 ص ، جعفرى محمدتقى ،) عرفه دعاى شرح( عرفات صحراى در) السالم عليه( حسين امام نيايش:  ك.ر -545

 .325 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -546

 . اهللا اال اله ال=  تهليل -547

 .424 ص ، امين محسن سيد عالمه ،)) االشجان لواعج(( كتاب ترجمه كربال، حماسه و) السالم عليه( حسين امام -548

 .3 آيه عصر، سوره -1 26/2/1376 ، محرم دهم شب -549

 .393 و 392 صص ،44 ج ، مجلسى بحاراالنوار،  -227 ص ، قمى ، المهموم نفس -550

  ص ،3 ج ، بيروت قمرى هجرى 1387 چاپ اثير، ابن ، الكامل  -227 ص ، المهموم نفس  -،418 ص ،5 ج ، طبرى تاريخ -551

285. 

 . است شده گفته روايت دو داستان اين درباره -552

 .41 ص ، صدوق شيخ توحيد، -553
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  ص ،3 ج ، بيروت ، قمرى هجرى 1387 چاپ اثير، ابن ، الكامل  -227 ص ، المهموم نفس  -418 ص ،5 ج ، طبرى تاريخ -554

285. 

 .ماءخذ همان -555

 .672 ص ، نهم چاپ ويكتورهوگو، ، بينوايان -556

 .441 ص ،5 ج ، طبرى تاريخ  -275 ص ، قمى ، المهموم نفس  -111 و 110 ص ، فهرى ترجمه ، طاووس سيدبن ، لهوف -557

 .119 خطبه ، البالغه نهج -558

 .5 خطبه ماءخذ، همان -559

 .156 آيه ، بقره سوره -560

 .231 ص ،2 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -561

 .139 ص كتاب همين:  ك.ر -562

 .428 ص ،4 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -563

 . توانستمى=  تانستمى -564

 .428 ص ،4 ج ، جعفرى محمدتقى.  مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -565

 .429 ص ماءخذ، همان -566

 13/2/1377 ، محرم هفتم شب -567

 .6 آيه ، جمعه سوره -568

 .147 ص ، جعفرى محمدتقى)  عرفه دعاى شرح( عرفات صحراى در) السالم عليه( حسين امام نيايش:  ك.ر -569

 .103 ص ، كاشانى فيض ، حقايق  -7 ص ،3 ج ، كاشانى فيض ، الوافى -570

 .121 ص ، جعفرى محمدتقى ،) عرفه دعاى شرح( عرفات صحراى در) السالم عليه( حسين امام نيايش:  ك.ر -571

 .196 و 195 صص ،1 ج ، دينورى قتيبه ابن ،) الراشدون الخلفاء( والسياسه االمامه -572

 .183 آيه شعرا، سوره  -85 آيه هود، سوره  -85 آيه ، اعراف سوره -573
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 . ابريشم=  قز -574

 .5 آيه ، فاتحه سوره -575

 .6 يهآ ، سوره همان -576

 مشتاق ، حريص=  مولع -577

 .349 ص ،5 ج ، جعفرى محمدتقى.  مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -578

 .7 آيه ، قصص سوره -579

 .ماءخذ همان -580

 .14/2/1377 ، محرم هشتم شب -581

 .28 و 27 آيات فجر، سوره -582

 .156 و 155 آيات ، بقره سوره -583

 .24 آيه رعد، سوره -584

 . افالطون از اسفار در صدرالمتاءلهين نقل به بنا -585

 .445 ص ،8 ج ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -586

 .تفسير در سوم دفتر ، انقروى شرح  -234 ص ، سوم دفتر ، بحرالعلوم شرح -587

 .115 ص ، العاليلى عبداهللا ، سموالذات فى سموالمعنى  -26 ص ، لهوف  -5 ص ،2 ج ، خوارزمى مقتل -588

 .275 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى.  مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -589

 .82 ص ماءخذ، همان -590

 .504 ص ماءخذ، همان -591

 .229  -189 صص ، جعفرى محمدتقى ، مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -592

 .25/2/1377 ، محرم نهم شب -593

 .325 ص ،1 ج ، جعفرى محمدتقى.  مثنوى تحليل و نقد و تفسير:  ك.ر -594
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 ).السالم عليه( عباس حضرت زيارت ،) ره( قمى عباس شيخ ، الجنان مفاتيح -595

 .ماءخذ همان -596

 .53 شماره نامه ، البالغه نهج -597

 ).السالم عليه( عباس حضرت دعاى ، الجنان مفاتيح -598

 .ماءخذ همان -599

 .زيبا نافذ،=  كش -600

 .286 آيه ، بقره سوره -601

 .115 آيه ، انعام سوره -602

 .29 آيه ، انفال سوره -603

 .16/2/1377 ، محرم دهم شب -604

 .17 آيه رعد، سوره -605

 .353 ص ، قمقام  -39 ص ،2 ج. االولياء حليه  -25 ص ، االتحاف -606

 .آمريكا چاپ تايم مجله از نقل به ،12159 شماره 1345 ماه آذر 26 شنبه ، اطالعات روزنامه -607

 .156 آيه ، بقره سوره -608

 گمان من: (( گفت) السالم عليه( حسين امام كرد، احضار يزيد با بيعت براى را نفر دو آن و حسين امام ، عتبه وليدبن كه موقعى -609

 حسين امام بلى:  گفت وليد. بدانند مردم تا باشد آشكارا من بيعت خواهى مى تو و.  كنى قناعت يزيد با من پنهانى بيعت به تو كنم نمى

 .}42 و 41 صص ، قمى محدث ، المهموم نفس{)).  بينى مى باره اين در مرا نظر شد، صبح كه وقتى پس: فرمود) السالم عليه(

 .29 آيه نساء، سوره -610

 .93 آيه ، سوره همان -611

 .70 آيه اسراء، سوره -612

 .8 آيه ، منافقون سوره -613

 .14 آيه ، ابراهيم سوره -614
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 . اسالمى فرهنگ نشر دفتر ، اول چاپ ،212 و 211 صص ، شرق فيلسوف:  ك.ر -615
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