
 «م انساناما»العاتی طرح مط

 از کتاب سفر شهادت « سفر شهادت»خالصه مقاله 

شمریم الحسین)ع( را فـرا گرفته بـود. وقتی كـه مـا سالروز واقعۀ كربال را فرصتی مغتنم میزمانۀ أباعبداهلل گمراهی

های جاویدان پیوند كنیم با آن قهرمانیرا در گوش و قلب و وجود خود تكرار می ثهآییم و آن حادو گردهم می

 .هایی كه ریشۀ ستم و ستمگران را بركند و نقاب و پرده از چهرۀ عصیانگران و منافقان برافكندیابیم. قهرمانیمی

معاویه بننقشه از زبان یزید این و ن بردن آن، در حال شكل گرفتن بودای برای زشت جلوه دادن اسالم و از بینقشه

 .مال گشتبر

دست آمده است، ها بهها و مصیبتها و مجاهدتخواند و آنچه را با فداكاریدرون، اسالم را به مبارزه می او از  

 .هاداند، نه پیامی برای آزادی انسانابزاری برای فرمانروایی می

اند و مردم ی در دست دارند و نه فضل و كرمی، آزادگان آوارهكارند، نه قدرتو مردم خاموش و آرام و هراسان و طمع

 .در این فضا خاموش

خواهد. امام حسین در برابر این پیشنهاد بیعت می شود و از امام حسینیزید امیر مؤمنان و خلیفۀ مسلمین می

 ؟چه كند؟ آیا بیعت كند، و به اعمال یزید مشروعیت ببخشد

پیامبر ، فرزندان خود را خلیفه و باالتر از آن، آنان را پاسداران اسالم معرفی  د؟شـومسئولیـت حسیـن چـه میپس 

 .كرد

هر كدام از آنان پاسدار قرآن و دین و شریعت بودند و به همین سبب پیامبر امانت بزرگی را بر دوش آنان نهاد كه 

 .توانستند از آن شانه خالی كنندنمی

خدا خیانت اور بزرگوار و ریحانۀ دنیای او، امكان ندارد كه به امانت رسولخدا)ص(، یامام حسین)ع(، فرزند رسول

 .ورزد و در برابر ستم و كژروی و ادعاهای یزید سكوت كند یا با آن همگام شود

خواهد خواهد طرحش را عملی كند، میتواند سكوت كند و نه همراهی. یزید میای ندارد؛ نه میامام حسین)ع( چاره

 .پس از دیگری از میان بردارد را یكی احكام اسالم

بیتش از زن و مرد و حسین)ع( كوشید تا تمامی نیروها و امكاناتش را بسیج كند؛ همۀ هستی و زبان و فكر و اهل

امیه و قصرها و امیران و آنچه را در اختیار داشت، در كفۀ ترازو نهاد و با آنان نیروی بسیاری فراهم كرد تا بنی

 .های تبلیغاتی و سخنوران آنان و هر آنچه را در اختیار داشتند، از هم بپاشاند و از بین ببرددستگاه فرمانروایان و



هزار نفر و پشت اساس محاسبـات مـادی، برابری وجود نـدارد: حسین)ع( بـا هفتاد نفر، دشمنانش سی در جنگ بر

 .ها هزار سپاهی و نظامی دیگرآن ده

 .دادند، حسین)ع( را خارجی شمردندتبلیغاتی كه مردم را در جهان اسالم فریب میهای دستگاهدر آن زمان 

هنگامی كه در مدینـه بیعت بـه حسین)ع( پیشنهاد شـد، آن را رد كرد. سپس فهمید به او اجازه نخواهند داد تا 

و شعار روشن خود را سر  خواهد مكارانه به قتل برسد. از مدینه قیام كردبیعت نكند و او را خواهند كشت. او نمی

خواهد. به مكه رفت و در آنجا با مردم دیدار كرد و مسئله را شرح داد و حقیقت را برایشان داد كه او اصالح می

 .روشن ساخت

دانست كه موج گمراهی و اباطیل و شبهات جهان اسالم را آكنده كرده است و به همین دلیل حسین به او می

 .چیزی متهم خواهد شدهر

ای بر آن سفر بیفكند تا سفرش كنندهخواست با روشنگری خود، حقایق را آشكار كند و پرتوهای روشننابراین، میب

 .سرمشقی شود كه بتوان در تمام مراحل تاریخ به آن اقتدا كرد

مرحله به مرحله حركت كرد و در هر منزلی شعار خود را اعالم داشت و از حقیقت پرده برداشت و ابعاد حركت 

 .خود را بیان كرد، تا هرچه بیشتر افكار عمومی را بسیج كند، و حقیقت را به آنان بفهماند

كنندگان پیشگان و مداراخواهد به سكوتمی قصد دارد آنان را برانگیزاند و پیامدهای امر را برایشان روشن سازد،

 .كنید؟ این چهرۀ یزید استاید و سكوت میبگوید شما تا كی نشسته

رغَبَ أال تَرَونَ الحَقَّ الیُعمَلُ بِهِ وَ الباطِلَ الیتَناهَی عَنهُ، لِیَ»م، حسین وارد كربال شد و در خطبۀ معروفش: سرانجا

شود؟ جا دارد مؤمن دیدار خدا شود و از باطل پرهیز نمیبینید كه به حق عمل نمیآیا نمی« المُؤمِنُ فِی لِقاءِ اهلل

 .را آرزو كند

گیرد. او از قت را برای اصحابش بیان كند. این كالم از هدف و راه و درد حسین پرده برمیكوشید تا حقیحسین 

 .جا دردمند استنرسیدن حق به صاحبانش و طغیان و سركشی باطل در همه

توانست پوشاند و میها چهرۀ خود را میها و روشكه با بسیاری از راهشد، چرااگر حسین نبود، یزید شناخته نمی

 .ها اسالم را با حكمی پس از حكم و امری پس از امر و موضعی پس از موضع نابود كندس این نقابدر پ

یك تن نزد حسین تنها یك نفر نبـود، بلكه یك تــن سالحش بود. یك طفل در پیش او فقط یك طفل نبود، 

 .ها و روشن كردن حقایق بودای برای سوزاندن نقابوسیله



دیدند كه شبِ حسین، نماز و نیایش و دعا و تسبیح است و شبِ دشمنان، شراب و لشكر دشمنان به چشم خود 

 .فسق و فجور و توطئه. دریافتند كه جنگِ حسین جنگ شریف و مقدسی است، كه در گرو شخص نیست

حتی روز عاشورا، هنگامی كه حسین محاصـره شـد و روشـن گشت گریزی از مرگ نیست، باز هم جنگ را آغاز 

 .ه جنگ هم فرمان ندادنكرد و ب

ایـن حـادثـه بـه آن شكلی كـه حسیـن آن را در پیش گـرفت، حقیقت را آشكار كرد و واقعیت را نشان داد و 

امت دریافت كه سكوت جایز نیست و مدارا ذلت و پستی است و كسی كه در برابر حق  . حقیقت را برابر امت نهاد

 .ل استگوید، شیطانی الورزد و چیزی نمیسكوت می

« یا لثارات الحسین»ها و همۀ معترضان و مخالفان امیه، شعار بلند تمام انقالبیشدن حسین تا انقراض بنیاز كشته

 .بود. پس انتقام و آرزو و انگیزه و محرك تمام این حركات، حسینی بود

كه دید عزای حسینی چراكن كند. اما پس از انقالب حسین، یزید نیز عقب نشست، خواست اسالم را ریشهیزید می

  .در خانۀ خودش بر پا داشته شده است

 .ها به سراسر جهان اسالم منتقل شدپس از آن و در طول تاریخ، این انقالب از صحرا و از میان شن

اش گسترده و فریبیچه عظیم باشد و هر اندازه كه عوامچه بزرگ باشد، و سپاهش هرگوید كه یزید هرحسین می

های باشد و هر اندازه كه افكارش جهنّمی و گسترده باشد، فداكاری را در میدان بیاور، تا همچون دسته داردامنه

 .ملخ پراكنده شوند و از تو فرار كنند

در آن صحرا در برابر سی هزار نفر بود،  حسین نه تنها در آن صحرا بلكه در طول تاریخ در برابر ستمگران ایستاد.

 .های ملخ پراكنده ساختل صدها گروه قرار داشت و ظالمان و اهل باطل را چون دستهاما در تاریخ، در مقاب

قصد نابود كردن و خراب كردن نداریم و خواهان فساد نیز نیستیم، قصد ما اصالح امتمان   مــا امـروز در اینجـا

لِیُرغَبَ المُؤمِنُ فِی »و بهای آن: « تَناهَی عَنهأال تَرَونَ الحَقَّ الیُعمَلُ بِهِ وَ الباطِلَ الیُ»است، آن هم در حد توانمان: 

 «.لِقاءِ اللّهِ

پاسداری  ان، شهروندجویانـه. اهداف چیست؟ بازگرداندن حقِخواستی حقآن این است: حضوری مصمم و دربهای 

 «.ماند و با ظلم نهحكومت با كفر باقی می»از راه عدل و عدالت، كه  وطن

اند. میهنان محترماند. تمامی همها محترماز ایـن جهت كـه شیعه هستند، همۀ انسانگوییم شیعه، نـه می وقتی

هاییم. شیعیان هستیم. خواستار حق هر محرومی و خواستار آبادی همۀ منطقهما خواستار حق شیعیان و غیر



های دیگر در مكان ها هزار متر زمینعاقالنه نیست كه یك متر زمین در بیروت قیمتش ده هزار لیره باشد و ده

 .یك لیره باشد

. ما خواستار حق تمامی شهروندان هستیم. الحسین استها، از جمله اهداف اساسی اباعبداللّهدفاع از حقوق انسان

 .كنیم، بر اساس برابری و شایستگی و عدالتوطنمان را بر این اساس بنا می

میهن كند. اما آیا نباید از همزمین خود را حفظ میهایش، سرواسطۀ دیپلماسی و دوستیشود لبنان بهگفته می

كنید تا ذلیل شود؟ تا بمیرد؟ تا رزق و روزی او بریده شود؟ تا ذلیل و پشیمان و میهن را رها میدفاع كرد؟ هم

دفاع مانده است؟ ما كرامت گونه بیسوی بیروت و صیدا سرازیر شود. كدام منطقه، در كدام كشور اینسرشكسته به

وطنی از هر گروه و مانده، حق هر همۀ محرومان را و حق همۀ محرومان را خواستاریم. آبادانی هر منطقۀ عقبهم

 .حزب كه باشد؛ كارگر، كشاورز، فرهنگی، دانشجو، معلم، بزرگ، كوچك

تَرَونَ  أال»فرماید: كسی كه محروم باشد، بر ماست كه در كنار او باشیم. ما خواستار عدالتیم. امام حسین میهر

 «.الحَقَّ ال یُعمَلُ بِه

حسینیان، این مسئله چیزی نیست كه من از خودم درآورده باشم. نگویید تو روحانی هستی و این مسائل ربطی  ای

همانند چهار پای در بند آفریده نشدم كه همۀ تالشش برای »فرماید: طالب میابیبنعلی به تو ندارد. امیرمؤمنان

اگر چنانچه تمامی دغدغۀ خاطر انسان در زندگی، پر كردن شكمش و « رفت و آمدش است.علف، و گرفتاریش 

 .خواندپا میاش رفت و آمدش باشد، علی این را چهارگرفتاری

نه، به خدا من هم كه فرزند علی هستم، آفریده نشدم تا مثل چهارپایانی باشم كه تالشش برای علف و گرفتاری 

به خداوند و روز جزا ایمان نیاورده است، كسی كه شب را با شكم »خدا نفرمود: رسولاو رفت و آمدش باشد. آیا 

گوییم: به خداوند و روز جزا ایمان نیاورده است بنابراین، می« اش گرسنه است.كه همسایهسیر صبح كند، در حالی

ر بَرَد. به خدا و روز جزا اش در جنوب در ترس بسكسی كه در بیروت با خیالی آسوده و خشنود بخوابد و همسایه

اش غرق غم و اندوه باشد. كسی كه زیر سقف بخوابد و ایمان نیاورده است كسی كه سرمست بخوابد و همسایه

اش مریض باشد، كسی كه مدرسه دارد و باشد. كسی كه با تندرستی بخوابد و همسایهاش سرپناه نداشتههمسایه

 .ز لوازم ایمان استها ااش مدرسه ندارد. تمامی اینهمسایه

 .تواند صبر پیشه كندحسین معتقد است كه انسان در برابر ظلم نمی

 .عدالت از همه چیز برای شما بهتر است .عدالت و كرامت سهم همگان است

إنَّما »ها نیازی ندارد. حسین شهید راه اصالح است: گریستن و بر پا كردن مجالس كافی نیست. حسین به این

)من برای اصالح امت جدم خروج كردم.( پس اگر در جهت اصالح امت  «.بِ اإلصالحِ فِی أمَّۀِ جَدِّیخَرَجتُ لِطَلَ



ایم و یزید را كمك ایم و اگر سكوت كردیم یا مانع اصالح شدیم او را وانهادهجدش كوشیدیم، او را یاری رسانده

 .ایمكرده

 

 


