بسم هللا الرحمن الرحیم
عنوان :به بهانهء دهم محرم 1438
نویسنده :حبیب هللا "نظیم"
بجای مقدمه
خدای جهانیان را سپاس که انسان را از ِگل ناا آفریاد و او را
در نیکاوررین قاوای قارارداد و بار ساایر آفریادگان برراری
بخشید و فرشاراان یقار را بارای او باه ساجد درآورد و او
را عقل بخشید که گیان را به یقین ربدیل کند.
ودرود وسالم ورحیاا وبرکاا پروردگاارم بار سارور یاان یحیاد بان عباده پیاایبر یسالیانان
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ورهبر یهرران درخشان ،نصر کنند ء یسرضعفان .و بر اهل بی طیبین و طاهرین .
خداوند(ج) ،انسان را آفریاد راا باا روفیا او و ساع و راال
یوفقی با اقدام اسروار برساند.

خاود  ،خاود را باه قلاه هاای بلناد

البرااه جااای ش ا ورردیاادی وجااود ناادارد در ایاان کااه"انسااان هی ا نیازینااد هیدساار و هیکاااری
هینوعان خاوی ییباشاد و بادون کیا آنهاا نییرواناد باه ریاام خواساره هاای خاود برساند" .وچاه
زیباس به فریود ء خداوناد یرعاال کاه ایان یادد و هیکااری در راها باشاد کاه باه فاال و خیار
دنیوی و اخروی خود فرد و ریام افراد جایعه ریام شود.
بند هر چند شاگرد ط اس و را جای (به هیین عنوان) یساوولی ام را در ایان عرصاه انجاام
داد ام ول با وصف این ،در عرصه های دیار یانناد :دینا  -یاههب  ،ادبیاا  ،ریاضا و ...
یداخله کرد ام که دلیل ا ( به گفرهء ساعدی شایرازی) جاز رااییر کیاال هینشاین بار یان چیاز
دیاری نبود و نیس "وگرنه ین هیان خاکم که هسرم" .
در سااطور آینااد  ،دوسااران نهای ا عزیاازم را بااا شخصاای بزرگااوار جهااان بشااری  ،بااا یبااارز
راسرین را حقیق و واقعیا  ،آنکاه در یکرا ا درس یباارز ء با غا بار ضاد باطال داد
ییشااود ،آنکااه از کرااا حیااا ا ایساارادگ  ،یرداناا  ،پایااداری و خاادا یرکاازی بااودن آیوخرااه
ییشود؛ بیشرر آشنا ییسازم.
خوانندگان نهای عزیز!
هرچند در اوایل خواسره بودم " به بهانهء دهم یحرم " از کلیار جیالر بساازم از بارای نشار
در حسااا فیساابوکم ،ولا بعاادا رصااییم ام از باارای ایاان کااار رغییار کاارد و را دیاااری از باارای
رساندن این جیال برای شیا انرخا کردم و از هیین ساب باار ایان قافلاه نیاز بیشارر گردیاد و
لزویا که هیراهان یا نیز افزود خواهند شد.
ایا آن افرادی که در اوایل سفر با یا بودند ،با هیان آ و راا در پشاروی کااروان در حرکا
اند و به گفرهء یوالنای روی کردند و گفرند:
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گیریم داین گل و هیرا گل شویم

رقصان هی رویم و به اصل و نهال گل1

ین هم عجالرا نروانسرم آنها را نادید بایرم و رقاضا دارم  ،با قبول زحی "هیارا آنهاا دسا
و کله کنید".
با حری
حبی ه "نظیم"
آغاز سخن
قبل از اینکه باب سخن در مورد معرفی امام حسین ،روز تاریخی دهم محرم و واقعههء رهرب
گشوده شود،ص ح میدانم اینرا ره بگویم:
فیسبوک برای من نه به عنوان دنیای مجازی ره بل به عنوان دنیای حقیقی هم رهه نباشهد،ئی ی
از ئهان خودم میباشد.
زیرا به فرمودهء استاد عبدالکریم سهرو رهه او ئههان را دو نهود میدانهد یکهی ایهن رهه در ن
زنده هستیم و دیگر نکه در ن زندگی میکنیم و این دو را تفهاوت قایهل میشهود رهه گویها ئههانی
ره در ن زنده هستیم و ئهانی ره در ن زندگی میکنیم ،با هم رام متفاوت هسهتند و انهدر ایهن
بحث میگوید ره " :اگهر واقعها حاد هه ای در ئههان رد دههد و وقهود و عهدم وقهود ن بهرای مها
رام ا بی تفاوت باشد ما ری میتهوانیم مهدعی شهویم رهه ایهن حاد هه در ئههان مها رد داده اسه
اگر رسی در تاریخ گذشته ظهور ررده باشد و حاد ه ای بسهیار بهدیعی فریهده باشهد رهه رمتهرین
تا یری در زندگی ما نگذاشته باشد و رمترین گوشه ای در ذهن ما اشهغا نکهرده باشهد بهه ههی
وئه من الوئوه خاطر مها بهه طهرن ن ئهذب نشهده باشهد یها ایهن صهحیب اسه رهه بگهوییم ایهن
حاد ه در ئهان ما رد داده اس چنین حاد ه ای برای ما رام بیگانه اسه و بهه همهین لحهاظ
هم عنصری از عناصر ئهانی ما محسوب نمیشود" ...2و الی ختم .
بنا َ وقتی چیی هایی در ن مینویسم یا به اصط ح پس میکنم و یها میخهوانم در زنهدگی دیگهران
ا ر گذار اس و در دنیای من نیی دخیل و به نظر من نانی ره گاهانه یا نا گاهانه نرا مجهازی
میدانند من بر نظر نها مهر تا ید نمی نهم و در ضمن نرا ئی ی از دنیای حقیقی نها میپنهدارم
1
2

موالنا ئ الدین رومی ،دیوان شمس -غیلیات – غی شمار .1348
درتر عبدالکریم سرو  ،ا دیولوژی شیطانی ( دیگماتییم نقابدار) ،گفتار او  ،صفهء .11
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و نوشته ههایی زیهرین را نیهی بهه همهین منظهور ترتیهب داده ام تها در دنیهای شهما بیاینهد و ان شها
هللا ...
در غیر ن :
گویند به ب ساقون تررـــی دو رمان دارد

ور زان دو یکی گم شد ما را چه زیان دارد

پیرامون امام حسین  ،شخصیت او و حادثه آفرینی اش :
وقتی باب ئهان معرف با امام حسین باز میشهود ،در مییهابیم رهه او در نهید ههر فهردی ئایگهاه
معاد یا ویژه به برداش ن فرد از امام را دارد.
و مهها هههم ارنههون بهها اسههتفاده از منههاب معتبههر خههویر ایههن ابههر مههرد تههاریخ را بههرای یههاران بطههور
مختصر معرفی میکنیم.
حسههین  .ح ح ا َ َ ( (اد ) ابههن عنههی بههن ابیطالههب هاشههمی قرشههی مکنههی بههه ابوعبههداهللا امههام دوم
شیعه امامی اسماعینیه و امام سوم شیعهء ا ناعشریه و پنجمین تن از اصحاب رسهاء .3وی در
مدینههه بههه سهها چهههارم هجههرت در سههوم شههعبان از فاطمههه دختههر پیغمبههر( ) متولههد گردیههد و
دومین پسر وی بود .دشهمنی شهدید میهان بنهی امیهه و بنهی هاشهم پهس از قتهل وی پایهدار گشه و
منتهی به انقراض امویان شد .زیرا ره چون معاویه پسر خویر ییید را بوالیه عههد منصهوب
ررد حسین این امر را خ ن دستورات اس م تشخیص داد و پس از مهر معاویهه و ئانشهینی
ییید ،بها وی بیعه نکهرد و بها گروههی از یهارانر از مدینهه بهه مکهه شهد و چنهد مهاه بمانهد .پهس
 3معنای عبارت "رساء" در لغتنامه دهخدا:
رساء .ح ک ( (د ا) گنیم  .ج  ،اَرس َیه ( .ناظم االطباء) (منتهی االرب ) (مهذب االسماء) .گنیم ره ن را پوشند .ج  ،ارسیه  ( .نندراج ).
ئامه ( .از اقرب الموارد).
 حدیث رساء ؛ حدیثی ره شرح بهم گرد مدن حضرت محمد و عنی و فاطمه و حسن و حسین و ئبر یل را در زیر گنیمی رند و ن رابرای استشفاء خوانند( .از یادداش مولف ) .رئود به حدیث و حدیث رساء شود.
معنای عبارت "حدیث رسا" در لغتنامه دهخدا:
حدیث رسا .ح ح َ ث ک ( (اد ) در خبر اس ره روزی حسنین و فاطمه عنیهم الس م گنیمی بر خود پوشیده داشتند و امیرالمومنین
عنی عنیه الس م چون به خانه در مد نیی به زیر ن گنیم رف و رسو اررم ره به دیدار دختر و داماد و دو سبط خویر بدانجا رف نیی
به زیر گنیم در مد .در این وق از ناحیه قدَ به ئبر یل ندا رسید ره من سمانها وزمینها را ئی برای این پنج تن فاطمة و ابیها و بعنها
و بنیها نیافریدم  .ئبر یل هم استدعا ررد ره ششم ن پنج تن باشد و به زیر ن گنیم شود ،و ائازت یاف  .این حدیث را برای استشفا بر
سر بیماران روای رنند.
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همکاران پدر از روفه وی را دعوت بقیام بخ ف رردند و خهود را بها لشهکری مهاده یهاری
او در سرنگون ساختن امویان اع م رردند .پس حسین نخس پسهر عهم خهویر مسهنم بهن عقیهل
را برای گرفتن بیع پیشاپیر خود به روفه فرستادو خود بها زنهان و رودرهان و نیدیهت هشهتاد
تن از یاران 4به دنبا وی به طرن عراق حرره رهرد .امها یییهد چهون از حرره حسهین گهاه
شههد ابههن زیههاد را از بصههره بهها لشههکری بطههرن روفههه فرسههتاد و او روفههه را گرفتههه و مسههنم را
بتفصینی ره در رنمه «مسنم » می یهد 5بکشه و سهپس لشهکری بجنهوگیری از حسهین فرسهتاد
این لشکر با سرداری عمربن سعد در زمینی رهه بعهدا ب بنهام حها ر و رهرب و غاضهریه معهرون
شد ،راه بر حسین بگرفتند و پس از زد و خوردها ،حسین و حهدود هفتهادودو تهن از یهارانر را
رشتند ،و این در روز ئمعه دهم محرم سا  61هجرت بهود و سهپس بازمانهدگان وی را اسهیر
ررده با سر او به شام نید ییید فرستادند و ییید پس از چندی دستور داد زنان و رودرهان اسهیر
را به مدینه بازگردانیده و سر حسین را دفن رردند .مدفن سر حسهین را برخهی در شههر دمشه
و برخههی در قههاهره و برخههی در رههرب همههراه ئسههد او نوشههته انههد و تهها رنههون چنههدین مرقههد و
زیارتگاه در ن امارن به نهام وی شههرت دارد .فرزنهدان وی را سهادات حسهینی نامنهد ،چنانکهه
سیدان منسوب به برادر حسن را سادات حسنی نامند .در ادبیات شیعی وی را بهه لقهب شههید
و سید الشهداء و خامس عبا و شبیر و سید شباب اههل الجنهة خوانهده انهد .حسهین بهن عنهی در
ادبیات قدیم فارسی نمونهه شهجاع و پایهداری و نشهانه مظنومیه و بردبهاری و ایسهتادگی در
برابر ظنم اس :
در این ئا نشانه هایی از ر م و گفتار پیر بیرگوار و حجه خراسهان ناصرخسهرو مهی وریهم
ره این بیرگوار در مورد امام خویر چه در دنیای خود دارد.
وین بخورد ز اشتر صالب رباب

خون حسین ن بچشد در صبوح
*****
ازین حور عین و قرین گش پیدا

حسین و حسن شین و سین محمد

 4بر اساَ بعضی مناب  ،تعداد دقی یاران او هفتاد و دو تن بوده اند.
 5مسنم  .ح م ا ( (اد ) ابن عقیل بن ابی طالب بن عبدالمطنب بن هاشم  ،مقتو به سا  60هَ .ق  .از ائنه بنی هاشم و رسی اس ره سیدالشهداء او
را به لقب قه منقب فرموده  .وی صاحب رای و عنم و شجاع بوده و در مکه اقام داش  .چون مردم روفه اطاع خود را نسب به امام حسین
(د ) اع م داشتند ،حسین بن عنی (د ) او را روانه روفه ساخ ره به نام ن حضرت از اهالی روفه بیع بگیرد و او از قریب  18000تن بیع
گرف  ،اما ییید ،عبیداهللابن زیاد را به حکوم روفه فرستاد و عبیداهللا مردم را از بیع حسین (د ) من و نان را متفرق ررد و مسنم را به شهادت
رساند .مسنم شوی رقیه دختر حضرت عنی (د ) اس ره مادر رنبیه بود.
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*****
به دو ئهان گل و یاسمین محمد

حسین و حسن را شناسم حقیق

لقب شبیر برای حسین بن عنی (د ) در اشعار زیر دیده میشود :
حیدر امام تس شبر نــــگهی شبیر

ای ناصبی اگر تو مقری بدین خویر
*****

از فاطمه و شبـــیر و شبر

من با تو نیم ره شرم دارم
*****
چگو ی بمحشر اگر پرسدت

بر ن عهدمحکم شبر یا شبیر

از رنمات ن حضرت اس  :الناَ عبید الدنیا و الدین لع عنهی السهنتهم  .شهیخ حسهین ضهیا ی
اشههعاری منسههوب بههه حسههین بههن عنههی را ئمه رههرده  ،و خیابههانی در دیههوان المعصههومین نهههارا
چههاک رههرده اسه  .رتههب زیههر دربههاره زنههدگانی حسههین (د ) نگاشههته شههده اسه « :ابوالشهههداء
الحسین بن عنی » از عباَ محمود عقاد .و «حسین بن عنهی » از عمهر ابوالنصهر و «الحسهین
عنیه الس م » از عنی ئ حسینی  .و پهیر از ایشهان «مهاربین » فینسهون لمهانی رتهابی بنهام
«السیاسههة االسهه میة» در گههیار تفصههینی داسهههتان شهههادت سیدالشهههداء حسههین نگاشههته رهههه
بیبانهای دیگر و از ئمنه عربی و فارسی ترئمه شده اس  .برای احوا وی تهاریخ طبهری و
 216و صفوةالصهفوة
 297و تاریخ یعقوبی ج 2
تاریخ ابن ا یر و تاریخ الخمیس ج 2
311
 19و حسن الصهحابة  87وتههذیب ابهن عسهارر ج 4
 321و ذیل المذیل
ج1
 93و مقاتل الطالبیین  54و  67دیده شود .و رئود به دیهوان خاقهانی
و خطط مبارک ج 5
،169 ،158 ،150 ،87 ،39 ،21 ،14 ،12 ،10 ،8 ،6 ،3 ،1
و دیهههههههوان ناصرخسهههههههرو
 10322 ،2155 ،480 ،464 ،373 ،295 ،196 ،192شود.
دروسی که میتوان از حادثهء فجیع کربال میباید گرفت :
همانگونه ره متذرر شدیم تا حاد ه ای یا چییی در زندگی ما تا یر گذار نباشد ،ئی هی از ئههان
ما نیی نیس ؛ اما امام حسین عنیه الس م  ،زندگی او و ب خره حاد هه فرینهی ا بهه نحهوی از
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انحا در دنیای هر فردی ئا دارد و دخیل اس و ئییی از دنیای افراد دیروز  ،امهروز و فهردا
خواهد بود.
نچه در این دنیا ها ازئایگاه امام ،مشهترک متصهور مهی شهود ایهن اسه رهه او در زنهدگی ایهن
افراد به عنوان یت قهرمان نترَ ،یت مبارز واقعی در برابر باطهل ،یهت عاشه پهاک و الهی
یت شهید زنده ئاوید میباشد و اس .
تا رنون در تحنیل واقعهء ررب به ما گفته اند ره زادگی و ذله ناپهذیری بهه دمهی حکهم میکنهد
ره ئان خود را بر سر حری خویر بگذارد.این درس اس  .دمی شریف تر ،عظیم تر و بها
ارز تههر از ن اسه رههه حقههارت بخههرد یهها خههود را بههه متههاد هههای حقیههر بفروشههد .ایههن ئنبهههء
روانشناختی و شیخ فضیه اس .اما وقتی ره ظنم شهکل ائتمهاعی پیهدا میکنهد و شهخص بها یهت
بی عدالتی ساختاری و بنیانی موائه میشود،یعنی وقتی میبیند ره ظنهم تبهدیل بهه یهت سهن شهده
و میههرود رههه شههیوه و رویهههء همگههان شههود ،شههور ئههواز بههل وئههوب مههی یابههد .ایههن شههوریدن،
عنصرعق نی دارد و هم عنصر عاشقانه .در ن سیاس درج اس هم شهادت؛ هم عاشقی ههم
عاقنی .
درتر سرو در ادامهء مطنب فوق به مسئنهء امام حسهین بهن عنهی و ئه الهدین رومهی و در
مورد ارادت ورزی موالنا به شخص امام حسین (د) میپردازد و از مولوی میگویهد رهه " وی
در دو ئا به طور مشخص در مورد این حاد ه سخن گفته اسه  :یهت ئها در مثنهوی و دیگهری
در دیوان ربیر(ره به دیوان شمس و غیلیات شمس تبرییی نیی شهرت دارد).
مولههوی در مثنههوی داسههتانی را نقههل میکنههد بههدین مضههمون رههه روز عاشههورا ،غریبههی بههه شهههر
حنب(در سوریهء رنونی) وارد شد و دید ره شیعیان ن شههر مشهغو عهیاداری هسهتند .پرسهید
ره این عیا داری چیس و برای ریس گفتند :مگر تو نمیدانی برا ی ئانی اس ره از تمهام
ئهان سنگین تر و گرانبهاتر اس و داستان عاشورا را برای او گفتند .پرسید مگر این داسهتان
دیروز یا پری روز اتفاق افتاده اس گفتند :خیر ،هق قرن قبل اتفاق افتاده اس  .گف  :پهس
البد خبر تازه به شما بی خبران رسده اس بر بی خبری خودتان بگریید.
زانکه بد مرگی اس این خواب گران

پس عیا بر خـــــود رنید ای خفتگان

این خواب بودن عیا داری الزم دارد ،نه ن حاد ه.
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مولوی نگاه تحنیل و توئیه خود ا را ذرهر مهی رنهد و بهه اینجها مهی رسهد رهه حهاال بهه فهرض
اینکه این حاد ه دیروز و در همین نیدیکی ها اتفاق افتاده بود ،یا تنها عکهس العمهل ممکهن در
یا عکس العمل دیگهری درخهور نیسه
مقابل ن حاد ه ه و زاری و گریه و سوگواری اس
یا ن واقعه چهرهء دیگری ئی ظنم و خشهون و قسهاوت مشهتی سهتمگری رهه شهقاوت شهان ه
از نهاد انسانهای شریف و زاده بر می ورند ،ندارد
ئواب مولوی این اس ره ن واقعه چهره های دیگری نیی دارد ره بسیار زیبا و دلرباس :
ئامه چه درانیم و چون خاییم دس

روح سنطانـــــی ز زندانی بجس
چونت ایشــان خسرو دین بودهاند

وق

سوی شـــــــادروان دول تاختند

رنده و زنجـــــــــــیر را انداختند

روز منکس و گر و شاهـــنشهی

گر تو یت ذره ازیشــــــــان گهی

ور نهای گه برو بر خــــــود گری

زانت در انکار نقل و محشری

بر د

و دین خراب

نوحه رن

شــــادی شد چو بشکستند بند

ره نمیبیند ئی این خاک

رهن

ور همی بـــــیند چرا نبود دلیر

پشتدار و ئانــسپار و چشم سیر

رو از می دین فرخی

گر بدیـــــدی بحر رو رف سخی

در رخ

نت ئو دید ب را نکند دریغ
خاصه ن رو دید ن دریا و میغ

6

مولوی در عین ارادتی ره به امام حسین(د) دارد و نهای نفرتی ره از ییید داش (بر خه ن
پههاره ای از عنمههای اهههل سههن چههون غیالههی رههه یییههد را تهها حههد منفههور نمههی بینههد) وقتههی رههه بههه
حاد هء ررب می رسد ،ع وه بر اینکه بر قساوت های ن قساوت گران انگش اعتراض مهی
نهد ،میکوشد تا از سر تجرب اندیشی و انگییه های اشراقی و عرفهانی بهه چههرهء زیبهای ایهن
حاد ه نیی نظر رند .مهمترین درسی ره ما از عارفان در این ئهان گرفته ایم ،درَ زیبها دیهدن
ئهان اس  :موختن اینکه دمی در زش ترین زشتی ها همهواره میتوانهد عنصهر یها چههره ای
6

موالنا ئ

الدین بنخی ،مثنوی معنوی ،دفتر ششم.
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زیبا ببیند.گشودن چشم زیبابین به ایهن عهالم از تنبههات و تعهالیم فهوق العهاده مههم عارفهان اسه .
گاهی دمی به خاطر شدت یت فائعه چنان مسهحور و مسهخر ئنبهه ههای غهم انگیهی ن میشهود
ره بعاد دیگر ا را فرامو میکند ره حقیقتا ا مولوی به واقعهء عاشورا و ررب و امام حسهین
به چشم یت باربازی مطن ره مجسمهء زیبا ی مطن بود ،نگاه میکرد .پیر خهود مهی اندیشهید
ره در روح ن بیرگمرد زاده چه میگذشته اس ره در یت لحظهه تصهمیم میگیهرد قنهم بطه ن
بههر همهههء برخههورداری خههود بکشههد سههاده نیس .سههری میخواهههد بههه رفع ه سههماوات ،دلههی بههه
7
وسع را نات.
مولهوی اصهوال در موائههه بها مهر  ،ایههن درسها را از حسهین(د ) موختهه بهود رهه شههجاعانه و
دلیرانه و عاشقانه به استقبا ن برود و اینکه گاه از باطنیان و اسماعینیان و بی خهود بودنشهان
8
با تحسین سخن میگف سر همین بود:
من چو اسماعینیانم بی حذر

بل چو اسمـــعیل زادم ز سر

فارغم از طمطراق و از ریا

قل تعـــالوا گف ئانم را بیا

هر ره بیند مر عطا را صد عوض

زود دربازد عطا را زین غرض

هر زمان گوید به گوشم بخ نو

ره ترا غمگین رنم غمگین مشو

من ترا غمگین و گریان زان رنم

از چشم بدان پنهان رنم

تنخ گردانم ز غمـــها خوی تو

تا ر

تا بگردد چشم بد از روی تو

9

ما در حا حاضر باید تمام نچه را ره به نام دین و سن دینی به مها رسهیده اسه مهورد تجدیهد
نظر قرار دهیم  .نها از خه حجهاب هها و غبهار هایاعصهار و قهرون عبهور رهرده انهد و اینهت
غبههار لههود بههه دسه مهها رسههیده انههد .رههار مهها حههد اقههل – غبههار زدایههی اسه  .یکههی از مهههم تههرین
مواریث همین حاد هء ررب س ره تأ یر ا تا اعماق ئان ما رسود ررده اس و بر تارههای
بسیار حساَ وئود ما رخنهه زده اسه  .همههء مها بهه لحهاظ عهاطفی ،زخمهی ایهن حاد ههء فجیه
هستیم .همهء ما خود را در ئبران ن فائعه ای ره ظالمانه بر خانهدان پیهامبر رفه و رسهی بهه
پا نخاسه و از مظنومهان دفهاد نکهرد ،مسهئو و سههیم مهی بینهیم .امهروز دفهاد از مظنومیه و
7
8
9
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مقابنه با ظنهم شهکل دیگهری پیهدا رهرده اسه و مها بایهد درَ دیگهری از ایهن حهوادث بیهاموزیم.
اخت ن انگییی ،تأرید بر رینه های تاریخی ،ابهراز هویه فرقهه ای و دینهی از طریه انگشه
نهادن بر تقابل های شبهه ناک ،به ههی وئهه شهرط دیهن داری در عصهر ئدیهد نیسه  .حهوادث
تاریخی ماهی شان می مانهد و عهوارض شهان بایهد چهون پوسهته ای رنهده شهودو بهه رنهار نههاده
شود .گوهر قیام امام حسین(د) ،با ایثار شههادت گونههء عاشهقانه ای اسه رهه بهرای همیشهه بهه
صورت واالترین ارز اخ قی و زیباترین رفتار انسهانی در عهالم بهاقی خواههد مانهد؛ یها یهت
حرر عاق نه "ء" دور اندیشانه ای اس ره شخص مسئو در مقابل بی عهدالتی سیسهتماتیت
انجام داد تا ساختاری ره از بن رهج بهاال رقتهه بهود تغییهر دههد ،و سهن و رونهدی رهه در شهرن
راسخ شدن بود متوقف رند؛ و بیاموزد ره هر نظام سیاسی و حکومتی بالقوه مهی توانهد فاسهد و
10
ویران شود.
امام حسین عنیه الس م فردی بود ره در برابر حکومه نها مشهرود و ظهالم یییهد و بهی عهدالتی
او قهرمانانه ایستاد و شهجاعانه شههید شهد ولهی تهن بهه زله نهداد و گفه رهه"الموت و خیهر مهن
رروب العار"...
اما با وصف این رسانی هم هسهتند رهه از حاد ههء عاشهورا برداشه نادرسه میکننهد و نهرا بهه
عنوان الگویی رهه بایهد انتخهاب رننهد ،نمهی نماینهد و از ن برداشه غنهط میشهود رهه بایهد بهه یهاد
داش ره " درئه ای هولناک تر از نفهمی هم وئود دارد؛ و ن بد فهمی اس !".
نچه ره ارنون بر ما فرض و فریضهه اسه  ،ایهن اسه رهه ایهن حاد هه را عالمانهه تهر بفهمهیم تها
بتوانیم دین را بهتر بفهمیم و دین شناسی خود را عمی تهر رنهیم و دریهابیم رهه شخصهی هها در
تههاریخ دیههن بهها چههه مههوازین و معیههار هههایی حرر ه مههی رردنههد.تبعی از ن بیرگههان ،پیههروی
روررورانههه از نههها و اسههطوره سههاختن ایشههان نیس ه  ،بنکههه رشههف معیههار هههای عمههل و داوری
نهاس .
بههر عه وهء دروَ خههوب فههوق" ،یکههی از درسهههایی مهمههی رههه میتههوان و مههی بایههد ا از واقعهههء
11
ررب گرف همین اس ره ببینیم رجا می ارزد ره دمی ئان خود را ببازد".
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