
هیئت باید...

»اواًل اساس حرکت عمومی تشیع عالوه بر منطق قوی بر عواطف 
بود. از روز اول تا امروز در کنار عقل، عشق حضور جدی داشت؛ 

برای همین هم حرکت تشیع نابود نشد یعنی از بین نرفت و اال باید 
صد مرتبه در امواج متالطم سیاست های متعرض و عنان  آلود نابود 
شده بود. منطق قوی است. یعنی صرف عواطف نیست، اما منطق 

تنها هم نیست. عواطف هم با آن درآمیخته است. این از آن جاهایی 
است که عقل و عشق با هم می  سازد.« 

)۲۰/۷/۱۳۸۱(

ــم  ــر چش ــت، اگ ــت اس ــم نعم ــم چش ــاید ه ــت. ش ــت اس ــدن نعم دی
درســت نبینــد خیلــی ماجــرا ســخت می شــود،  ایــن دیــدن بــرای همــه 
موجوداتــی کــه چشــم دارد، نعمــت اســت.  اگــر ایــن نعمــت ناگهــان از 

بیــن بــروم، ســخت اســت. تصــور کنیــد ناگهــان کــور شــوید؟ 
ــرد  ــاد می گی ــه ی ــواردی ک ــد، یکــی از م ــوزش می بین اســب  جنگــی آم
ــی  ــردن اش می گذارد،حالت ــه گ ــت ب ــوار دس ــی س ــه وقت ــت ک ــن اس ای
مثــل نیم خیــز شــدن روی اســب، در هــر حالــی باشــد بــه ســمت لشــکر 

ــردد.  ــر می گ ــود ب خ
آه... / تصــور کنیــد دردانــه ی آقــا، چنــد ســاعت اســت کــه بــه هــر جــای 
ــد، حــاال اگــر  ــدم از ســاقه درو می کن ــل گن ــد، همــه را مث لشــکر می زن
ایــن وجــود و قــدرت ناتــوان روی اســب افتــاده، دســت بــر گــردن اســب 
ــا  ــردد، ام ــودش برگ ــکر خ ــه لش ــد ب ــه بای ــد ک ــب می دان ــت، اس گذاش
ــم لشــکر  ــوار را تقدی ــود، اســب س ــم می ش ــیر گ ــد، مس چشــم نمی بین

ــد؟  ــمن می کن دش
آه... 

کاش اسب می دید...

آیینه در کربالست/دکتر محمد رضا سنگری
ــق،  ــت، تطبی ــت از روای ــی اس ــت ترکیب ــه در کربالس ــاب آین کت
تحلیــل و تذکــر، ایــن کتــاب ســیر تاریخــی حــوادث و رویدادهــا و 
چگونگــی و چرایــی واقعــه عاشــورا را بــا اســتناد بــه منابــع و مآخــذ 
دوره هــای گوناگــون بیــان می کنــد. نویســنده در عیــن بهره گیــری 
از منابــع کهــن، از متــون و منابــع جدیــد نیز غافــل نبــوده و از آن ها 
بهــره گرفتــه اســت. در ایــن کتــاب بیــان نکته هــا و آموزه هــا در 
ــه و تذکــر  ــرای عبرت آمــوزی، تنّب ــان هــر بخــش، فرصتــی ب پای
ــر روش قــرآن کریــم می باشــد.  اســت کــه ایــن شــیوه مبتنــی ب
همچنیــن نکته هــای بســیار و اطالعــات تــازه ای در ایــن اثــر وجود 
دارد کــه محصــول ســال ها جســتجو و تکاپــوی نویســنده و عمری 

پژوهــش و تحقیــق پیرامــون حادثــه ی عبرت آمــوز کربالســت.
ــگارش  ــن و ن ــه تدوی ــک مرحل ــل و ی ــاب در چه ــب کت مطال
ــد و  ــدی یزی ــه و ولیعه ــرگ معاوی ــرای م ــا ماج ــه ب شده اســت ک
بیعــت خواســتن از امــام حســین )ع( و خــروج آن حضــرت از مدینه 

ــود.   ــاز می ش آغ
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ــه های  ــخت و حماس ــه های س ــه دو بخــش حماس ــد ب حماســه را بای
نــرم تقســیم کنیــم. در آخرالزمــان، حماســه های نــرم هــم داریم. این حماســه 
خــودش را در آنجایــی کــه در میــدان نبــرد نیســت، در روابــط، در گفت وگوهــا، 
و  حماســه ها  ویژگی هــای  از  می دهــد.  نشــان  انعطاف پذیری هــا  در 
حماسه ســازان عالــم ایــن اســت کــه آن هــا طبــق روال معمولــی کــه دیگــران 
ــرم  ــد. در حماســه های ن ــد، عمــل نمی کنن ــل می کنن ــه تحمی ــه آدم و جامع ب
رفتارهایــی خــالف آن طبیعــت آخرالزمــان می بینیــم. طبیعــت آخرالزمــان 
غربــال و انتقــام از باطــل اســت؛ طبیعــت آخرالزمــان نابــود کــردن باطــل 
اســت. در دل همیــن طبیعــت کــه نبردهــا بــه مــرز نهایــی نزدیــک می شــود، 
ــق  ــری خل ــاص دیگ ــۀ خ ــان حماس ــازان آخرالزم ــد حماسه س ــما می بینی ش
می کننــد. آن هــا بــا ســعۀ صــدر عجیب وغریــب، بــا مهربانــی فوق العــاده، بــا 

ــد. ــار می کنن ــی، رفت ــری مثال زدن انعطاف پذی
ــه  ــر ب ــتیم، مگ ــالم هس ــت علیهم الس ــد اهل بی ــه مری ــو ک ــن و ت ــاًل م اص

ایــن ســادگی بایــد اجــازه بدهیــم کســی در ایــن غربــال آخرالزمــان بریــزد؟ 
ــت خــودت را  ــان هــالک شــود؟ صالب ــن فتنه هــای آخرالزم ــا کســی در ای ی
بــرای پیگیــری حــق بایــد بــا ویژگــی ممتــاز دیگــری ]بــه نــام ســعۀ صدر[ 
ــت را هــم چه بســا  ــد! مظلومی ــن کار را ســخت می کن ــه ای ــی. البت جمــع بکن
ــی  ــای انقالب ــت. مذهبی ه ــوری نیس ــفانه اآلن این ط ــد. متأس ــش ده افزای
خیلــی خوبی هــا دارنــد کــه از دور پیداســت، اگــر نزدیــک بشــوی خوبی هــای 
ــن  ــد ای ــی بای ــگاه می کن ــه ن ــی از دور ک ــی. ول ــا می بین ــتری را در آن ه بیش
ــدر برجســته باشــد کــه خــودش را نشــان بدهــد  ــی ]ســعۀ صــدر[ این ق خوب
و دشــمن هــم اعتــراف بکنــد. ســربازان یزیــد گفتنــد مــا هــر چــه بچه هــای 
امــام حســین علیه الســالم را اذیــت کردیــم، یــک نفــر از آن هــا بــه مــا ناســزا 
نگفــت. باالخــره شــما می خواهیــد دعــا کنیــد آقــا تشــریف فرما بشــوند دیگــر، 
بــرای چــه کســی بیایــد؟ بــرای شــما؟! شــما جــان نــداری خودتــان را نگــه 
ــوری  ــه ط ــل، چ ــدی از باط ــی ش ــه عصبان ــد. وقتی ک ــش ندهی ــد، فح  داری

ــُۀ  می خواهــی حــق را در جهــان پیــاده کنــی؟ این طــوری کــه نمی شــود! »آلَ
ــدِر« آلــت )وســیله( ریاســت، ســعۀ صــدر اســت.  ئاَســِۀ ِســَعُۀ الَصّ الِرّ

بایــد به شــدت مراقبــت کنیــم. واقعــاً در منطقــه اکثریــت هســتیم؛ ولــی 
بایــد مثــل اقلیتــی عمــل کنیــم کــه هنــوز هــوس جــذب دیگــران را دارد. مــا 
نیازمنــد ایــن هســتیم کــه یــک نهضــت رفــع ســوءتفاهم ایجــاد کنیــم. 
ــا ســوءتفاهم ایجــاد کننــد. مــا بایــد  دشــمنان مــا خیلــی تــالش می کننــد ت

ســعی کنیــم ایــن ســوءتفاهم ها را برطــرف کنیــم. 
ســعۀ  صــدر و شــرح صــدر بــه معنــای ایــن نیســت کــه از حــرف حــق کوتــاه 
ــق را  ــرف ح ــه ح ــن اســت ک ــم ای ــوی باطــل نایســتیم. مه ــم و جل بیایی
قشــنگ ارائــه دهیــم و قشــنگ جلــوی باطــل بایســتیم. یعنــی مــا تــوان 
ایــن را داریــم کــه مثــل حضــرت زینــب )س( کــه بــه آن زیبایــی جلــوی ابــن 
زیــاد باطــل ایســتاد، در مقابــل باطــل ایســتادگی کنیــم؟ واقعــاً خیلــی ظرفیــت 

می خواهــد.
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