
ائمه در توصیف های ذاکران:
چگونگــی توصیــف ائمــه)ع(: رعایــت شــان ائمــه حــرف مــن بــا 
شــما بــرادران عزیــز مــداح و ذاکــر ایــن اســت کــه شــماها در ایــن 
ــی  ــات توصیه های ــی اوق ــن گاه ــد. م ــه داری ــی وظیف ــه خیل زمین
ــة  ــت فاطم ــرای عظم ــا ب ــه م ــت ک ــور نیس ــن ج ــم. ای ــی کن م
زهــرا درمانــده باشــیم کــه چــه جــور ایــن عظمــت را بیــان کنیــم 
و متوســل بشــویم بــه شــعر، نثــر و یــا کالمــی؛ نــه، بلکــه مــا بــه 

ــم. )1383/5/17( ــاج داری آن عظمــت احتی
ــا را  ــن حرفه ــش، ای ــال پی ــدود بیســت س ــان ائمه:ح ــت ش  رعای
ــه  ــد ک ــی نمی فهمیدن ــنیدند؛ ول ــا را می ش ــی، آنه ــم و خیل می زدی
ــط  ــال و خ ــاره ی خ ــط درب ــم فق ــم. می گفتی ــه می گویی ــا چ م
ــن  ــعر گفت ــرایید. ش ــعر نس ــالم( ش ــرة ائمه)علیهم الّس ــی چه خیال
ــف  ــه تعری ــام ک ــارض ام ــم و ع ــروی و چش ــف و اب ــاره ی زل درب

نیســت. )1368/10/28(

حســین دیگــر هیــچ نداشــت کــه فــدا کنــد، جــز جــان که میــان او 
و ادای امانــت ازلــی فاصلــه بــود... و اینجــا ســدره المنتهــی اســت. 
نــه... کــه او ســدره المنتهــی را آنــگاه پشــت ســرنهاده بــود کــه از 
مکــه پــای در طریــق کربــال نهــاد... و جبرائیــل تنهــا تــا ســدره 

المنتهــی همســفر معــراج انســان اســت. 
ــل  ــت. عق ــل اس ــتگان عق ــرو فرش ــرزدار قلم ــی م ــدره المنته س
بی اختیــار. امــا قلمــرو آل کســا، ســاحت امانتــداری و اختیــار اســت 
و جبرائیــل را آنجــا بــار نمــی  دهنــد کــه هیــچ ، بــال می ســوزانند. 
آنجــا ســاحت »انــی اعلــم مــا التعلمــون« اســت، آنجــا ســاحت 
ــن؛  ــمان ها و زمی ــب آس ــن غی ــت ، رازداری خزای ــی اس ــم لدن عل
آنجــا ســبحات فنــای فــی اهلل اســت و بقــای بــاهلل، و مــرد ایــن 
میــدان کســی اســت کــه بــا اختیــار ،از اختیــار خویــش درگــذرد و 
طفــل اراده اش را در آســتان ارادت قربــان کنــد ... و چــون اینچنین 
کــرد، در مــی یابــد کــه غیــر او را در عالم اختیــار و اراده ای نیســت 

و هــر چــه هســت اوســت.   

تاملی در نهضت عاشورا
رسول جعفریان - انصاریان

ــخ و  ــا تاری ــر و کار ب ــه س ــس ک ــرای هرک ــان ب ــول جعفری  رس
کتابهــای تاریخــی داشــته باشــد، نــام آشــنایی اســت. پژوهشــگر و 
نویســنده ای پــرکار کــه فهرســت کتابهــای تکالیفــی و تصحیحــی 
ــی  ــاب »تامل ــد. کت ــاز می کن ــی نی ــی ای ب ــر معرف اش او را از ه
در نهضــت عاشــورا« کتــاب مســتقل وی در موضــوع عاشوراســت 
ــوع  ــاالت متن ــات مق ــود. موضوع ــامل می ش ــه را ش و دوازده مقال
ــل  ــر مقت ــخ عاشــورا نظی ــع تاری ــی و بررســی مناب اســت: از معرف
ابومخنــف و روضــه الشــهدا تــا تحلیــل واقعــه عاشــورا و بررســی 
نتابــج آن و نیــز تحریفاتــی کــه در روایــت عاشــورا رخ داده اســت. 
طبعــا رویکــرد مولــف بــه همــه ایــن مقــوالت، رویکــرد تاریخــی 
اســت و البتــه از همیــن منظــر گاه بــه ارزیابــی تحلیــل و نظــرات 
ــه اســت.  ــل عاشــورا هــم پرداخت ــی و غیرتاریخــی در تحلی کالم
ارائــه داده هــای تاریخــی فــراوان و زبــان اســتداللی از ویژگی هــای 

مثبــت کتــاب اســت.  
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مقدمــه بحــث خودمــان را در شــب هــای قبــل، جهانــی شــدن قرار 
دادیم. 

ــر  ــا در آخ ــه ه ــا موضوعــش چیســت؟ »حماس بحــث امســال م
ــاران حضــرت  ــه هســتند« روایــت اســت کــه این ها)ی ــان چگون الزم
ــن  ــه از دل زمی ــد ک ــل دارن ــه نخ ــل تن ــزاری مث ــج«( اب ولی عصر»ع
بیــرون مــی آیــد و بعــد پنهانــش می کننــد هرچنــد عــده ای بــه ســند 
ــوی  ــت ق ــن روای ــد ســند ای ــی گوین ــد هســتند و م ــت منتق ــن روای ای
ــر داشــته کــه در  ــی راوی از کجــا از موشــک هــای مــا خب نیســت ول
ــند  ــا س ــی چیزه ــت. بعض ــده اس ــش آم ــال پی ــزار س ــای ه ــاب ه کت

ــدارد، ولــی عینــاً تحقــق پیــدا مــی کنــد.  معتبــر ن
ــه  ــی ک ــا آدمهای ــویم م ــی ش ــک م ــرج نزدی ــه ف ــدر ب ــه ق هرچ
بتواننــد جهــان را اداره کننــد، بیشــتر پیــدا مــی کنیــم، مــا 

داریــم بــه دوران اقتــدار مــی رســیم و در ایــن دوران مظلومیت هــای 
ویــژه ای وســط مــی آیــد. 

ــم،  ــش می کنی ــد، خواه ــام کنی ــا قی ــد آق ــادق گفتن ــام ص ــان ام در زم
آقــا در جــواب فرمودنــد آیــا ایــن گونــه هســتید کــه بــدون 

اجــازه از همدیگــر پــول برداریــد؟ 
در روایــت داریــم کــه فرمــوده؛ یــاران امــام زمان)عــج( اینگونــه هســتند 
کــه مالکیــت بیــن آنهــا نیســت، فــرض بفرماییــد کــه مــا کرایــه 
نداریــم، پولــی را کــه در کــت دوســتمان اســت برداریــم، بعــد خــود او 
می خواســته بچــه اش را بــا همــان پــول بــه درمانــگاه ببــرد. آیــا مــی 

نیم؟ ا تو
در آن حــال حــق خــوری خواســته یــا ناخواســته زیــاد می شــود. 
ــل از ظهــور  ــار قب ــرادری و ایث ــه ایــن نکتــه کــه اوج ب مــن ب

می رســم، تنهــا نقطــه ای اســت کــه مــی گویــم شــاید فــرج بــه ایــن 
زودی نشــود. البتــه وقتــی ســردار همدانــی را مــی بینــم کمــی امیــدوار 
ــرو.  ــا ب ــام شــد بی ــت شــما در ســوریه تم ــد ماموری می شــوم. می گوین
ــام  ــا انج ــزرگ در آنج ــک کار ب ــد ی ــی خواهن ــه م ــنود ک ــد می ش بع
ــه آن  بدهنــد مــی گویــد مــن آنجــا را دیــده ام،  بگذاریــد مــن ب
بچــه هــا کمــک کنــم. مــی رود و بــه رفقــای خــودش کــه االن 

ــد کمــک کنــد و شــهید مــی شــود.  آنجــا مســئولیت دارن
بــه شــهید شــاطری مــی گوینــد ماموریــت شــما در ســوریه تمــام شــد 
ــن اینجــا کمــی کمــک  ــد بگــذار م ــان برگــرد. می گوی ــه لبن ب
ــم  ــی بینی ــا را کــه م ــد همــان جــا شــهید مــی شــود. اینه ــم. بع کن

ــویم.  ــدوار می ش امی
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