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سخن روز

بخشی از گفتههای این نویسنده با ایرنا

باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
محتشم کاشانی

نــــگاره

رضا بدرالسما

فتح غریب

عاشوراحرکتیدرامتداد
«بعثت»و«غدیر»وچالشی
جهتتبیین«فلسفهانتظار»

سنتهایعاشورا

 بازتاب حماسه حسینی
در فرهنگ تشیع

سلوکعاشورایی

شعر
عاشورایی

عبدالرحیم
سعیدیراد

شاعر و پژوهشگر

شعر
عاشورایی

میالد موحدی راد
شاعر

برای حضرت قاسم(ع)

آن شب ،شب جانسوز عاشورا
وقتی که ماه انگشت بر لب بود
در گوشهای از خیمهای خاموش
افسوس یک خورشید در تب بود
یاران همه سرمست و سرزنده
آن شب ،شب شوریده حالی بود
در جمع مردان شهادت آه
جای جوانی حیف خالی بود
در گوشهای بنشسته بود آرام
در فکر حرفی از عمویش بود
لب بسته بود و اشک ها جاری
تصویر بابا روبهرویش بود
وقتی نگاهش رو به پایین بود
دستی به روی شانهاش لغزید
سر را به سمت آسمان چرخاند
خورشید زیبای عمو را دید
با انفجار بغض خود برخاست
خود را در آغوش عمو انداخت
یعنی که من هم طالب مرگم
یعنی که باید در رهت جان باخت
از دیدن این صحنه جانکاه
چشم زمین و آسمانتر بود
موالی ما آهسته آهسته
لب باز کرد و رو به او فرمود:

 .1اگرچــه قریــب بــه اتفــاق
مســلمانان از واقعــه جانســوز
یادداشت
کربال متأثر بودهاند ولی تشــیع
و فرهنــگ برآمــده از آن در
زمینــه الگوبــرداری از قیــام
و حرکــت امــام حســین(ع)
جایگاه ممتــازی دارد و اساســاً
دکترمحمدحسین فرهنــگ و هویــت شــیعه بــا
رجبیدوانی امــام حســین(ع) ،ســلوک و
رئیس بنیاد
ایرانشناسی مشی ایشــان شناخته میشود.
بــه ایــن اعتبــار وقتــی از قیــام
ایشان و حادثهعاشورا به مثابه
«تکیــهگاه هویت شــیعه» حرف میزنیم ،مشــخصاً
بــر فرهنــگ ظلمســتیزی در تفکــر و فرهنــگ تشــیع
تأکیــد داریــم .از ایــن رو نمیتــوان امام حســین(ع)
را ارج و احتــرام گذاشــت ولــی در عین حال ،ســلطه
معاویهها و یزیدهای دوران را مشــروع دانست؛ اینها
با هم قابل جمع نیســتند .نمیتوان به ایشان و منش
ایشان اعتقاد داشــت و در عین حال ،سلطه قدرتها
و ســلطهگران معاصــر را تحت هر شــرایط پذیرفت.
چنین مواجههای ،از اســاس در تضاد با فلســفه قیام
امام حسین(ع )است.
ازاینرواستکهامامحسین(ع)شناسنامهشیعه
اســت و شــیعه با آن وجود مقدس شناخته میشود.
شــاهد این ادعا بررسی تاریخ تشــیع است  .واقعیت
این اســت که در هر عصری که شــیعه به قدرت رسید
الگوگیرنــده از امــام حســین(ع ) بــود و در پــس ایــن
الگوگیــری و از رهگذر آن ،موفقیتهای بزرگی را رقم
زدهاســت؛ از عصر آلبویه در قــرن  4هجری گرفته تا
پیدایشصفویهوبعدازآنودردورهمعاصرباپیروزی
انقالباسالمیهمهمتأثروبرآمدهازفرهنگوفلسفه
قیامامامحسین(ع)بودهاند.
از دیگــر الگوبرداریهای فرهنگ تشــیع از حرکت
سیاســی امــام حســین(ع) میتــوان به پدیــد آمدن
حــزباهلل ســرافراز لبنــان ،حشدالشــعبی قهرمــان
عراق ،فاطمیون و زینبیون در برابر تبهکاران داعشی
و یمنیهای مقــاوم و مجاهد در برابر ســتمگران پلید
ســعودی اشــار ه کرد .بیتردید ،همه ایــن گروهها رمز
ت و صالبتشــان را مدیون امام حســین(ع)
موفقی 
هستند.
 .2فلســفه قیام امام حسین(ع) و شهادت جانسوز
آن حضــرت و عزیزانش بــرای احیای امــر به معروف
و نهــی از منکــر ،حفــظ اســام اصیــل و تــاش برای
بازگرداندن اســام به زمان رســول خدا(ص) است.
بیتردیــد ،هیــچ فــرد و گروهــی در جامعــه آن زمان،
ل بیــت پیغمبر(ص) از شایســتگی الزم
به انــدازه اه 
برای هدایت جامعه مســلمان برخــوردار نبود ،به دو
ل بیــت و خاندان پیامبر
دلیل؛ نخســت عصمت اه 

ای گلتر از گل های این بستان
ای دل فدای ابر چشمانت!
تو یادگار مجتبی هستی
جان عمو بادا به قربانت!
مرگ از نگاه مهربانت چیست؟
بعد از سکوتی سخت و جانفرسا
از عمق جان فریاد زد قاسم:
«واهلل ،احلی من عسل» موال
شد روز عاشورای جانبازان
روز شکفتن از دل و از جان
بعد از شهادت های پی در پی
نوبت به قاسم بود در میدان
تیری شد و بر قلب دشمن زد
رعدی شد و یکباره غوغا شد
بین سپاه شب شکاف افتاد
جنگی شگفت و سخت برپا شد
او شیر بود و دشمنش روباه
لب تشنه میغرید و میجنگید
زخمی شد و زخمی شد و زخمی
خونش به عمق آسمان پاشید
آمد عموی او به بالینش
وقتی که ناگه بر زمین افتاد
چشمی گشود و باز لبخندی
آرام در آغوش او جان داد!

برای حضرت ابوالفضل العباس(ع)

علیرضا صوت اکبر/ایران

مشتی زده بر شعشعه آب؛مردد
نیلوفر دستش َسِر مرداب؛مردد
ِ
دیدی که به روز آید و در آب نشیند
عکس رخ تابنده مهتاب مردد؟
از آب چه موجی زده بر چنگ عزایش
ساقی شده انگشت به مضراب؛مردد
هرجا که حسین آمده عباس کنارش
زینب سر این قبله و محراب مردد
دل حرمله میشد
ای کاش که بودی و ِ
در لحظه آخر سر پرتاب مردد
گودال عجب جای عجیبی است برادر
شمر آمده مهمانی ارباب مردد
***
وقتی برای بردن مشک انتخاب شد
طفل رباب شد
تنها امی ِد
ِ
ماندن ِ
شمشیر تا کشید و به قلب سیاهه زد
گویا علی دومرتبه پا در رکاب شد
رو شد برای علقمه دستان خواهشش
حتما قنوت آخر او مستجاب شد
مشک آمد و چنان به لبش بوسه زد که آب
از شهد بوسهاش به تمامی گالب شد
از کف نهاد آب و به لب ذکر یا حسین
عالی مقام بوده و عالی جناب شد

اکرم(ص) اســت که طــی آن ،خداونــد ذات مقدس
آنــان را از هــر گونه پلیــدی و گناه پــاک و مبــرا نموده
اســت .دوم ،شناخت ،اشــراف و تســلط الزم و کافی
بــر مکتــب و مشــی پیغمبــر(ص) اســت و بیتردید
اهلبیت و خاندان ایشان بهتر از هر گروه و دستهای بر
اندیشه شان آگاهی و شناخت داشتند و میتوانستند
راهشان را ادامه دهند.
 .3فــارغ از ســهم و نقــش قیــام امام حســین(ع)
در ترســیم فرهنــگ و هویت تشــیع ،نفس ایــن قیام
فــارغ از هــر مذهب ،اساســاً برای انســان امــروز در بر
دارنــده درسهــا و عبرتهــای بســیار اســت؛ منظور
از «درس» آن جنــس آموزههایــی اســت کــه افراد از
جنبهها و وجوه مثبت حــوادث تاریخی فرامیگیرند
و مقصــود از «عبرت» ،آموزههایی اســت کــه افراد از
جنبههای منفی حوادث کســب میکنند .به تعبیری،
درسها وجهی ثبوتی داشته و در حوزه «باید»ها قرار
ل کــرد و عبرتها وجهی
میگیرنــد و باید به آنهــا عم 
سلبیداشته و در حوزه «نباید»ها قرار میگیرد و ما را
از انجام یکسری امور باز میدارد.
بر این اســاس ،آموزههای واقعه عاشورا از طرفی،
نجات جامعه بشــری از شقاوت ،ظلم و بیداد را یادآور
میشود که این عرصه در حوزه عبرتها قرار میگیرد
و از طــرف دیگــر ،ضرورت اســتقرار حکومــت عدل و
مســاوات را بــه انســان امروز متذکــ ر میشــود که این
س»هــای این رخداد تاریخی
بخش نیز در حوزه «در 
ن آموزهها
قرار میگیرد که التزام عملی به مجموعه ای 
میتواند رسیدن بشــر امروز به سعادت و رستگاری در
دنیا و آخرت را هموار کند.
 .4به هنــگام عمل نکردن مــردم و دیر به حقیقت
پیبردن ،همچنین ترس از قدرت و امکانات دشمن،
ایمان نداشتن به وعده خداوندی مبنی بر یاری جبهه
حق ،باعث شد تا امام حســین(ع) در جامعه آن روز
کوفهیارینشودومردمبهطاغوتهایامویوعباسی
که پیوسته از آن گریزان بودند ،گرفتار شوند .واقعیت
این اســت که نشــناختن راه ســعادت بخصــوص از
ناحیــه خــواص و نخبــگان ،عرصــه را بــرای تســلیم
شــدن در برابر جوسازیها ،تبلیغات و فضاسازیهای
دشــمن بر ضد جبهه حق رقم میزند .بر این اساس،
مهمتریــن درسهــا و عبرتهــ ا از حرکــت امــام
حســین(ع) که میتواند برای امروز ما راهگشــا باشد،
در این  4نکته نهفت ه است:نخســت ،تردید و تعلل در
راه شــناخت حقیقت نداشــتهباشــیم .دوم ،تسلیم
جوســازیها و فضاســازیهای دشــمن برای تخریب
جبهه حــق نشــویم .ســوم ،در عرصــه دفــاع از حق،
بهنــگام عمل کنیم که از دســت دادن موقعیتهای
تعیینکننــده ،پشــیمانیهای جبرانناپذیــری در پی
دارد و چهارم ،از امکانات دشمن ترس نداشته باشیم
و به وعده خداوند ایمان و تکیه داشته باشیم.

در آیین ســوگواره عاشورایی اهالی فرهنگ ،هنر و
عکس
رســانه که روز چهارشــنبه  12مرداد ماه در محوطه
نوشت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد ،محمد
مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از
تابلوی خوشنویسی شــده توسط خسرو روشن هنرمند پیشکسوت
خط و نقاشی کشور درباره سید الشهدا(ع) رونمایی شد.
در این مراسم حجتاالســام علی سعیدیان گفت« :در پوسته و
ظواهر دین ماندن اشــتباه اســت .ظواهر آمدهاند تا درون انسان
را پاالیش کننــد .ما عبادت نمیکنیم که عبادت کرده باشــیم بلکه
نماز ،روزه و عبادات وســیلهای برای رشد و تعالی است .همه برای
این عزاداری میکنیم که خدا نمایندهای را فرســتاد تا انســان را به
عرش برســاند اما خود انســانها این نماینده الهــی را پس زدند و
قدر زمینه تعالی و رشد را ندانستند/.».ایرنا

واقعه عاشورا دارای نکات درس
آموز بســیاری اســت کــه میتوان
7
اسماعیل علوی از آنهــا بــا عنــوان «ســنتهای
دبیر گروه پایداری عاشــورا» نــام بــرد .این ســنتها
از اهمیــت تربیتــی ســازندهای
برخــوردار و در راســتای اهداف بعثت و اســتمرار آن از
طریــق امامت معصوم قرار دارند .یکی از آن ســنتها
که در آســتانه تاســوعا و عاشــورای حســینی جای طرح
دارد ،دستیابی به مقام «رضا» و «رضایتمندی» است.
«رضــا» از مراحــل کمــال انســانی بــوده و نشــانگر اوج
محبــت و دلدادگــی بــه خداوند و توحید اســت .نشــانه
راهیابــی به این مقام و مرتبــه عرفانی نیز اخالص و در
نظــر آوردن رضایت الهی در انجام کارها و راضی بودن
به تقدیر مقدر از جانب خداوند است.

عاشــورائیان نیز با رفتارهای عاشقانه نسبت به معبود،
مقــام «رضــا» و «رضایتمندی» را به تماشــا گذاشــته و
درصــدد کســب رضایــت الهــی برآمدند .آنــان رضای
الهــی را پشــتوانه کمال خوددانســته و با تکیــه برآن به
اســتقبال حوادث رفتند و هر بــا و مصیبتی را صبورانه
و عاشــقانه تحمل کردنــد .آنان پیش از ایــن در زندگی
فــردی نیز پســند و رضایت غیرالهی را بــر رضای الهی
ترجیح نداده و به تکلیف عمل میکردند.

ایــن مهــم در تعالیــم قــرآن و ســیره و ســخن پیامبــر و
امامــان هــم آمده اســت .اباعبداهلل الحســین(ع) برای
رضــای الهــی قــدم در راه مبــارزه و قیــام گذاشــت و در
تقبیح کوفیان نیز این چنین فرمود که؛ «آنان (کوفیان)
خواســتههای دل خویــش را بــر رضــای الهــی ترجیــح
دادهانــد ».امام ســجاد(ع) نیــز در انتقــاد از خطیبی که
در کاخ یزید و نزد اسرای اهلبیت(ع) ،از یزید ستایش
کرده و از دودمان علی(ع) به زشــتی یاد میکرد ،بر سر
او فریاد کشید که« :وای بر تو ،رضای مردم را به قیمت
خشم خدا خریدهای!؟»
در هــر حــال «رضــا» بــه عنوان مــاک عمــل موحدان
راســتین ،یکی از جلوههای فضیلتی نهضت عاشــورا به
شــمار میرود که از ابتدای حرکت میتوان شــواهدی را
بــرای آن یافت .در مســیر راه کوفه ،اباعبداهلل الحســین
(ع) پــس از برخــورد با فرزدق و آگاهــی از اوضاع کوفه،
فرمــود« :همــواره کار دســت خــدا بــوده و هســت .اگــر
قضــای الهــی بر چیــزی نازل شــود که دوســت داریم و
میپســندیم ،خدا را بر نعمتهایش ســپاس گفتهایم
و اگــر قضای الهی میان مــا و امیدمان فاصله انداخت،
باز هم از کســی که نیتش حق و شیوهاش تقوا باشد دور
نیست (که آن را بپسندد).
شــعار «رضــا اهللِ رضانا َ
اهــل البیت» از کلمــات نورانی
ِ
امــام (ع) و یــاران و همراهــان او در این ســفر بود و این
کالم را هم هنگام خروج از مکه به ســمت کربال ضمن
خطبهای بیان فرمود و هم در واپسین لحظات عمر در
قتلگاه از حنجره خونین آن امام شــنیده شــد که «الهی
ضــی بِ َقضائــک ».آن حضــرت خواهرش زینــب را در
ِر ً
طــول راه و در کربال نیز به تســلیم و رضا دعوت میکرد
«اِرضی بِ َقضاءِ اهلل» تا پس از شــهادت آن حضرت(ع)
بیتابی و نارضایتی از خود نشان ندهد.

ایــن روحیــه در ســایر عاشــورائیان هــم بــود .یکــی از
آنــان حبیــب بــن مظاهــر بــود .او چــون خبــر حرکــت
سیدالشــهدا(ع) را بــه ســمت کوفــه شــنید بــا اینکــه پا
به ســن گذاشــته بــود ،در کوفه بــا تمام توان شــروع به
فعالیــت کــرد .در این مســیر ابتــدا دوســتانش همانند
مســلم بن عوســجه اســدی را فعال کرد ،آنگاه در کوفه
کوچــه بــه کوچه و محلــه به محلــه راه افتاد تــا مردم را
متوجــه قیام امــام کند .این گونه بود که او یکی از بانیان
نهضت نامهنگاری به امام گردید .پس از آمدن مسلم
بــن عقیــل (ع) بــه کوفــه ،او تمــام اعتبــار اجتماعــی،
امکانــات مالی و اســتعدادهای خود و دوســتانش را در
یاری مسلم بن عقیل (ع) هزینه کرد .آنگاه که در میان
خیانتهای گسترده کوفیان ،مأموریت حضرت مسلم
(ع) در کوفــه نــاکام ماند و او دیگر خود را در کوفه بدون
جایگاه دید ،یکه و تنها از بیراهه خود را به کربال رســاند
و به امام پیوست.
در کربــا چــون کمی یاران امــام را دید ،دوبــاره از تمام
آبرو و اعتبارش مایه گذاشت تا از قبایل کوچ نشین بنی
اســد در اطراف کربال برای امام یار و یاور جمع کند ولی
در ایــن مأموریت هم توفیق چندانی به دســت نیاورد.
اما همواره مراقب بود که لحظهای از امام حســین(ع)
جــدا نشــود .در روز عاشــورا امــام حســین (ع) به پاس
تمامــی زحمــات و شایســتگیهایش او را بــه عنــوان
فرمانــده جناح چپ ســپاه خــود تعیین کرد .ســرانجام
حبیــب بــن مظاهر پس از رشــادتهای بســیار با وجود
کهولت ســن بر اثر زخمهای بســیار در آســتانه شهادت
قرار گرفت.

در این زمان و در لحظات قبل از شــهادت چشم گشود
و ســرش را در دامــان مبــارک امام (ع) دید و شــنید که
امامش به او مژده کســب مقام «رضــا»ی خداوندی را
میدهد و او با خشــنودی از رســیدن بــه مقام رضا جان
به جان آفرین تسلیم کرد.

