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 از کتاب سفر شهادت « حسین )ع(، وارث انبیاء»خالصه مقاله 

نویسی ها و سیرههمۀ خطر در این است كه عاشورا فقط به یادبودهایی بدل شود و واقعۀ كربال تنها برای كتاب

زمانی خود فراتر نرود و مقتل رود كه این حادثه از ظرف و یا ذكر آن برای اجر و ثواب اخروی باشد. بیم آن می

 .حسینی بود، كشته شد و همه چیز پایان یافت مدفون شود؛ 61حسین و یارانش در همان سال 

 :انددشمنان حسین سه گروه

كه ستمكار بودند، اما اثرِ ستمشان ناچیز است، زیرا دشمن نخست: كسانی كه حسین و یارانش را كشتند. آنان

آنان مرگ  .پاره كردند و چادرها را به آتش كشیدند و اموال را به غارت بردندپاره جسم را كشتند و اجساد را

 .حسین)ع( را جاودانه و همیشگی كردند. بنابراین، خطر دشمن اول، ظالم اول و طغیانگر اول، محدود است

میان بردند و  های قبرش را ازدشمن دوم: كسانی كه كوشیدند تا آثار حسین را پاك سازند. بنابراین، نشانه

عباس، حرم امام حسین)ع( را به ای را كه در آن به خاك سپرده شده بود، به آتش كشیدند و یا مانند بنیبقعه

كه این هایشان ناتوان ماندند، چنانخطر این گروه بیش از گروه اول است، اما در اجرای برنامه .آب بستند

 .مسئله در تاریخ روشن شد

بر آن بودند تا چهرۀ امام حسین را مخدوش كنند و واقعۀ كربال را در حد سالگردها و دشمن سوم: این گروه 

 .دارند، و آن را در گریه و اندوه و ناله منحصر كنند ها نگهعزاداری

شان را دریابیم پیشگان و سنگدلیخوانیم تا واقعیت را پیش رو آوریم و خطر ستمماجرا را صحنه به صحنه می 

كنیم و حسین را تنها شهید پس، ما تنها به شیون بسنده نمی. ابعاد فداكاری و تأثیر آن را بفهمیمو، همچنین، 

 .رسدبه انجام نمی دانیم و برآنیم كه تكلیف ما فقط با عزاداریها نمیاشك

 .حق و باطل از ازل با هم در ستیز بودند. این مسئله سنّت خداوند در خلق است

تواند خیر را برگزیند و یا در چاه شر سقوط كند. بیند، كه میتلخ می در هر موقعیتی خود را در نبردی نسانا

 .شود، زیرا این گزینش پس از نبردی جانكاه و درونی بوده استاگر خیر را برگزیند، كامل می

توان گفت صورت پذیرفت. میحضرت آدم، برگزیدۀ خدا، جبهۀ اصلی را رهبری كرد و نبرد میان قابیل و هابیل 

كند. آنچه مهم است، بازتاب این نبرد برای كه این ستیز نبردی نمادین یا حقیقتی تاریخی است، فرقی نمی

 .كندماست. قرآن نیز نبرد هابیل و قابیل را بیان می

 . ونی داردهای گوناگكه ستم شكلدیده است، زیراپیشه و ستمواقعیت این است كه نبردِ حقیقی میان ستم



گاهی  كنند؛گران به مردم ستم میاستعمار ستمی سیاسی است و استعمار د. گاهی ظلم حالت شخصی دار

كننده و استثمارشونده.گروهی با فریب و زور و ربا، اموال دیگران را یابد؛ استثمارنبرد ویژگی اقتصادی می

نامد. شود. یكی از متفكران این ستم را استحمار میگاهی نبرد با ویژگی فرهنگی و فكری نمودار می .دزدندمی

 .استحمار یعنی اینكه مردم را نادان نگه دارند. مردم چیزی نفهمند و نادان بمانند

ستضعفین دهد و آنان را مجا نشان میدیـدگان را یككند، و ستمقرآن كریم همۀ انواع ستم را معرفی می

 .نامندمی

استضعاف، یعنی گروهی، گروهی دیگر را ضعیف بشمارد و دارایی و اندیشه و آزادی و كرامت و استقالل آنان 

 .را غصب كند

دهند، و جویند، ناله و فریاد سر میكنند، توسل میشوند، التماس میكنند، همدل میمستضعفان جستجو می

فرستد، تا آنان را گردِ هم آورد و رهبری وحی و یا پیامبری میسرانجام خداوند برای آنان رهبر یا 

 .ایستادنددر كنار مستضعفان می .پیامبرانكند

شكند. سپس هم میخورد و ستمكار نیز دراما سرانجام ستم در برابر اكثریت شكست می . گیردنبرد باال می

خواند و شعار دفاع از مصلحت دعوت جدیدی فرا میبه . و لباسِ دین ءكند؛ جامۀ انبیاستمكار جامۀ نو بر تن می

بینند ستم از درون خودشان كند كه در كنار مستضعفان است. مستضعفان میدهد. اعالم میمردم را سر می

 .پا گرفته است؛ غصب و استبداد و استعمار و استثمار و استحمار از درون خودشان است

. این نبرد همیشگی برای این است كه آدمی بتواند با ارادۀ كامل این نبرد برای چیست؟ این سنّت خداوند است

  .خود، از میان خیر و شر، یكی را انتخاب كند تا بتواند به كمال برسد

 .ای ویژه استای یگانه در تاریخ انسان نیست، البته حلقهواقعۀ كربال نبردی منفك و پدیده

 .شودگویا برای همین امروز گفته می شنویم.در كالم امام حسین)ع( بویی از گذشته نمی

پیشگان، و ما در جبهۀ مستضعفین ما مستضعف هستیم. اسرائیل در جبهۀ یزید است؛ جبهۀ باطل، جبهۀ ستم 

 )ع(.هستیم؛ جبهۀ حسین

گفتند: او از حد و حدود خود تجاوز كرد نبرد ما با اسرائیل، ادامۀ نبرد امام حسین است. آنان دربارۀ حسین می

 ا شمشیر جدش كشته شد.و ب

گذاری كنی؟ چرا نمیگفتند: چرا عصیان میاین حكمی بود كه در محكمه برای امام حسین صادر كردند. می

گذاری مردم نماز بگزارند و روزه بگیرند؟ حج به جای آورند و زكات بپردازند؟ مردم شادمان باشند؟ چرا نمی

ام تا به شما هشدار جویی؟ من آمدهنبرد و درگیری چه می كنی؟ از این همهای حسین، چرا این كار را می



آمیز داشته زندگی مسالمت زند: بیایید با هم زندگی كنیم، بیایید با همدهم كه اسرائیل هم همان حرف را می

خواهی برپاست، پذیرفتنی ها از دولتی كه بر اساس اشغالگری و تعدی و طمع و زیادهآیا این حرف باشیم!

 است؟

 

 

 


