
شمار به  اسالمی  تاریخ  وقایع  ترین  دلخراش  از  عاشورا   حادثه 
توجه  و  اهتمام  مورد  تاکنون  وقوع  هنگامه  از  رخداد  این  رود.  می 
انسان های آزاده قرار گرفته است. متفکران و نویسندگان مسلمان و 
غیر مسلمان از زاویه های گوناگون آن را کاویده و به موضوعاتی از 

این دست نظر افکنده اند:
علل شکل گیری و پیدایش حادثه کربال; درس های عاشوا; حضور 

زنان; گریه و عزاداری; تحریف ها و....
انسانی, جهت  و  اخالقی  تاریخی,  بسیار  مباحث  هنوز جای  البته  و 
پژوهش های عمیق خالی است. یکی از پرسش هایی که مطرح است 
و در البه الی نوشته ها به اجمال بدان پرداخته شده, راز جاودانگی 
این قیام است. با آنکه قیام های بسیار در تاریخ بشریت و نیز دوره 
حادثه  ژرفایی  و  جاذبه  و  اما کشش  پیوسته,  وقوع  به  اسالمی  های 
عاشورا در آن مشهود نیست. چه تفاوتی ماهوی میان آنها وجود دارد؟ 

چه رمز و رازی در این قیام و رخداد نهفته است؟
آیا تا به حال از خود پرسیده ایم که:

تاسوعا  روزهای  ناشدنی  تجمع وصف  و  ایام  این  در  مردم  اجتماع 
تغذیه نیرویی  چه  از  نشین  شیعه  کشورهای  در  ویژه  به  عاشورا   و 
می کند؟ چرا گذشت قرن ها, نه تنها از نشاط آن نکاسته بلکه سال به 

سال بر رونق آن افزوده است؟
از  اعم  جوانی  های  تعلق  همه  که  جوان  نیروهای  گسترده  حضور 
مد لباس تا خواب سنگین را کنار نهاده اندچگونه توجیه می شود؟ 
جوانان با ایده ها و حساسیت های متفاوت,که انرژی غیر قابل کنترل 
این  عمیقًا جذب  چرا  دارند,  پند  و  توصیه  از  گریزان  ای  روحیه  و 

حادثه می شوند؟
این همه پس از قرن های متمادی که از حادثه کربال گذشته, و بدون 

کمترین جبر و تشویق دنیایی و حکومتی چه توجیهی دارد؟.
این نوشتار بر آن است تا اندازه ای این پرسش را وارسی کند و قدری 
جاودانگی  این  برای  متعددی  عوامل  و  علل  توان  می  بکاود.  را  آن 

برشمرد مانند :
1. انتساب امام حسین )ع( و فرزندانش به رسول خدا )ص(

2. حضور زنان و کود کان 
3.  نهایت درنده خویی و ستمگری یزیدیان

4. مشیت الهی  
5. ماهیت انسانی قیام عاشورا 

به گمان ما عامل پنجم جایگاه ویژه ای دارد هر چندعلل چهار گانه 
دیگر هر یک تاثیر خود را می گذارد ، چرا که این عامل حسن فاعلی 

و حسن فعلی  حادثه عاشورا را نمایان می کند .
این نوشتار می خواهد به اختصار حادثه کربال را از این زاویه مورد مطالعه 
قرار دهد . در این جهان آیین ها ، مرام ها و حوادث تاریخی هر چه 
انسانی تر باشد ماندگار تر خواهد ماند .حادثه عاشورا نیز چنین است 
 .انسانی بودن این حادثه را در دو بعد هدف و روش ها پی می گیریم :

شیطان
 اندازه یک حّبه قند است

 گاهی می افتد توی فنجاِن دِل ما
حل می شود آرام آرام

 بی آنکه اصال ً ما بفهمیم
 و روحمان سر می کشد آن را

 آن چای شیرین را
 شیطان زهرآگین ِدیرین را

 آن وقت او
خون می شود در خانه تن

 می چرخد و می گردد و می ماند آنجا
او می شود من...

عرفان نظر آهاری  

یک : هدف 
تا آغاز حرکت  از  ویارانش  )ع(  امام حسین  که  اهدافی  و  ها  آرمان 
شهادت و اسارت بر آن پای می فشردند  کامال انسانی است که به 

برخی از آن اشاره می شود :
1. آگاهی بخشی
2. اصالح گری

3. امنیت 
4. امر به معروف و نهی از منکر 

دو : روش
با انقالب ها و اصالح طلبی ها,  از حرکت های اجتماعی,  بسیاری 
آرمان و اهداف بلند و انسانی شروع می شود, اما آنچه در روش و 
ندارد.  ها  آرمان  و  اهداف  با  سازگاری  معموالً  افتد,  اتفاق می  عمل 
نهضت حسینی اعجازش در همین است که روش به کار گرفته شده 
از سوی امام, صد در صد مطابق با آرمان و هدف او است. در روش 
و منش او چیزی نمی توان یافت که با آرمان و هدف نسازد, آن هم 
در اوج سختی, نبرد, خون ، اسارت و…. اینک به نمونه هایی از این 

روش و منش انسانی اشاره می شود:
1. صداقت و یکرنگی

2. عدالت درعمل 
3. گفت وگو

4. ادب 
5. احترام به موقعیت و جایگاه انسانی 

6. احترام به پیمان ها 
7. پرهیز از جنگ افروزی

8. شیوه دعوت
9. اهتمام به گرفتاری ها 

جاودانگی قیام امام حسین )ع(
چکیده ای از مقاله جاودانگی قیام امام حسین اثری از مهدی مهریزی

گاهنامهمصباح الهدی 

سخن سردبیر : 
با سالم 

نشریه پیش رو شما ، اولین شماره از گاهنامه مصباح الهدی می باشد 
شما  وقت  در  جویی  صرفه  منظور  ،به  برگ  یک  در  گاهنامه  این   .
از مطالب آن ،توسط اعضای کانون قرآن وعترت  عزیزان و استفاده 
تهیه و تدوین شده است .از دوستانی که مایل به همکاری با گاهنامه 
و استفاده از کتاب های کتابخانه کانون قرآن و عترت هستند دعوت 

به عمل می آید .
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معاونت فرهنگی و اجتماعی

زیر نظر کمیته ناظر بر نشریات دانشجویى دانشگاه شهید بهشتى
صفحه آرایى: مصطفى عقیقىو با حمایت مالى معاونت فرهنگى واجتماعى 



  آن مرد، سرخ را برگزید، که عشق سرخ 
از  .و  و عصیان سرخ  آتش سرخ  و  است 
نه  برگزید.  را  خون  سرخان،  تمامی  میان 
این خون رام آرام سر به زیر فروتن را ، آن 
فواره  که  آن خون  را.  عاشق  خون عاصی 
برگزید  را  خویش  خون  فریاد.او  و  است 
که بازی سخت سرخ و سخت خونین بود.
ترکش کنید و تنهایش بگذارید که شما را 
یارای یاری او نیست.این بازی آخر است 
و نه جوشن به کار می آید و نه نیزه و نه 
شمشیر و نه سپر.دیگر نه طمع بهشت و نه 
و  رستاخیز.بروید  هول  نه  و  دوزخ  ترس 

بردارید و بگریزید.
دیگر پیراهنتان پاره نخواهد شد،تنتان ، پاره 

پاره خواهد شد.کیست؟
دیگر  بماند؟  پاره  پاره  تن  با  که  کیست 
شرحه  شد،قلب  نخواهد  نصیبتان  غنیمتی 
خواهد  دیگران  ،غنیمت  تان  شرحه 
شرحه  قلب  با  که  کیست  شد.کیست؟ 

 حضرت مهدی)عج(                  
تو از دیار مضامین ناب مي آیي
َو با شکوفه و عطر و گالب مي آیي
به خاک خفته ام و ریشه هام خشکیده است
بیا که مطمئنم مثل آب مي آیي
تو از حوالي چشمان آسمان یک روز
ظهور مي کني و چون شهاب مي آیي
عجیب، عقربه ها ُکند مي روند اّما -
خالف عقربه ها با شتاب مي آیي
اگر چه شب همه جا را فرا گرفته ولي -
به رغم این همه شب آفتاب مي آیي
نگاه من به افق هاي روشن فرداست
تو از دیار مضامین ناب مي آیي

استاد حسین سنگری

شرحه بماند؟
این عزیمت را دیگر بازگشتی نیست، زیرا 
و  دارد  دوست  بریده  را  گلو  یار،  آن  که 
سر را بر نیزه و خون را پاشیده بر آسمان.
کیست؟ کیست که با گلوی بریده و خون 

پاشیده بر آسمان، بماند؟
این همه  بازی  مالک،  او  و  اید  بنده  وقتی 

سخت نیست.
همه  این  بازی  معبود،  او  و  عابدید  وقتی 

سخت نیست.
اما آن زمان که عاشقید و او معشوق، یا آن 
هنگامه که او عاشق است و شما معشوق، 
بازی این چنین سخت است و این چنین 
سرخ و این چنین خونین. و بازی عاشقی 
را نخواهید برد، جز به بهای خون خویش.

آن مرد حسین بود و آن بازی کربال و آن 
یار، خدا.

در وصف امام حسین




