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بیانات مقام معظم رهبری در خصوص محرم و عزاداری
اگــر کســانی بــرای حفــظ جانشــان، راه خــدا را تــرک کننــد و آن جــا کــه بایــد حــق 

بگوینــد، نگوینــد، چــون جانشــان بــه خطــر می افتــد، یــا بــرای مقامشــان یــا بــرای 

شغلشــان یــا بــرای پولشــان یا محبّــت بــه اوالد، خانــواده و نزدیکان و دوستانشــان، 

ــد  ــا خواهن ــلخ کرب ــه مس ــین بن علی ها ب ــت حس ــد، آن وق ــا کنن ــدا را ره راه خ

رفــت و بــه قتلــگاه کشــیده خواهنــد شــد. ۲۰/۰۳/۱۳۷۵

ــین بن علی  ــد حس ــور ش ــد چط ــد و ببین ــگاه کن ــان ن ــه انس ــت ک ــرت آن اس ع

ــِل  ــورِد تجلی ــه م ــردم، آن هم ــم م ــِو چش ــه جل ــی ک ــان کودک ــام - ه علیه الّس

ــه«؛  ــود: »ســیّد شــباب اهــل الجن ــوده ب ــاره ی او فرم ــود و پیغمــر درب پیغمــر ب

رسور جوانــان بهشــت - بعــد از گذشــت نیــم قــرن از زمــان پیغمــر، بــا آن وضــعِ 

ــد؟! ۱۵/۱۰/۱۳۷۳ ــته ش ــع کش فجی

الهام امام خمینی از نهضت عاشورا: 

در دو فصــل‚ امــام)ره( مســاله نهضــت را بــه مســاله عاشــورا گــره زدنــد: یکــی در 

ــان مســایل  فصــل اول نهضــت -یعنــی روزهــای محــرم ســال 42- کــه تریبــون بی

نهضــت‚ حســینیه هــا و مجالــس روضــه خوانــی و هیئــات ســینه زنــی و روضــه 

روضــه خوانهــا و ذکــر مصیبــت گوینــدگان مذهبــی شــد و دیگــری‚ فصــل آخــر 

نهضــت -یعنــی محــرم ســال 57- بــود کــه امــام)ره( اعــام فرمودنــد: مــاه محــرم 

گرامــی و بــزرگ داشــته شــود و مــردم مجالــس برپــا کننــد. ایشــان‚ عنــوان ایــن ماه 

را مــاه پیــروزی خــون بــر شمشــیر قــرار دادنــد و مجــددا هــان طوفــان عظیــم 

ــه روح و جهــت  ــی ماجــرای نهضــت ک ــد‚ یعن ــه وجــود آم ــی ب ــی و مردم عموم

حســینی داشــت‚ بــا ماجــرای ذکــر مصیبــت حســینی و یــاد امــام حســین)ع( گــره 

ــورد. 68/5/11 خ

ما بیشرت از گذشتگان، قدر نهضت حسینی را می دانیم

 آنچــه کــه نهضــت مــا را جهــت مــی داد و امــروز هــم بایــد بدهــد‚ دقیقــا هــان 

چیــزی اســت کــه حســین بــن علی)علیــه الســام( در راه آن قیــام کــرد. مــا امــروز‚ 

بــرای شــهدای خــود کــه در جبهــه هــای گوناگــون و در راه ایــن نظــام و حفــظ آن‚ 

بــه شــهادت مــی رســند‚ بــا معرفــت عــزاداری مــی کنیــم. آن شــهید و جوانــی کــه 

یــا در جنــگ تحمیلــی و یــا در برخــورد بــا انــواع و اقســام دشــمنان و منافقــان و 

کفــار بــه شــهادت رســیده‚ هیــچ شــبهه یــی بــرای مــردم مــا وجــود نــدارد کــه ایــن 

شــهید‚ شــهید راه همیــن نظــام اســت و بــرای نگهداشــن و محکــم کردن ســتونهای 

همیــن نظــام و انقــاب‚ بــه شــهادت رســیده اســت‚.

درس از محرم فقط به معنی کشته شدن نیست

در ایــام محــرم و صفــر‚ ملــت عزیــز مــا‚ بایــد روح حاســه را‚ روح عاشــورایی را‚ 

روح نرتســیدن از دشــمن را‚ روح تــوکل بــه خــدا را‚ روح مجاهــدت فداکارانــه در 

ــه الســام‚ مــدد  ــد‚ و از امــام حســین‚ علی راه خــدا را‚ در خودشــان تقویــت کنن

بگیرنــد. مجالــس عــزاداری بــرای ایــن اســت کــه دلهــای مــارا بــا حســین بــن علــی‚ 

علیــه الســام‚ و اهــداف آن بزرگــوار نزدیــک و آشــنا کنــد. یــک عــده ی کــج فهــم 

نگوینــد کــه امــام حســین‚ علیــه الســام‚ شکســت خــورد. یــک عــده ی کــج فهــم 

ــن اســت کــه همــه ی  ــه الســام‚ معنایــش ای ــد کــه راه امــام حســین‚ علی نگوین

ملــت ایــران کشــته شــوند. کــدام انســان نادانــی‚ چنیــن حرفــی را ممکــن اســت 

بزنــد.‚ یــک ملــت از حســین بــن علــی‚ علیــه الســام‚ بایــد درس بگیــرد. یعنــی 

از دشــمن نرتســد‚ بــه خــود متکــی باشــد‚ بــه خــدای خــود تــوکل کنــد‚ 71/4/10

بهانه ای برای نوشیدن از چشمه عاشورا

ــام‚  ــه الس ــی‚ علی ــن عل ــین ب ــت حس ــر مصیب ــوع ذک ــه موض ــان روزی ک از ه

ــن و  ــت‚ در اذهــان معتقدی مطــرح شــد‚ چشــمه ی جوشــانی از فیــض و معنوی

محبیــن اهــل بیــت‚ علیهــم الســام‚ جــاری گشــت. ایــن چشــمه ی جوشــان‚ تــا 

امروزهمچنــان ادامــه و جریــان داشــته اســت‚ بعــد از ایــن هــم خواهــد داشــت‚ و 

ــادآوری خاطــره ی عاشوراســت.73/3/17 ــه ی آن هــم‚ ی بهان

وسیله ای برای ارتباط روحی و قلبی با اهل بیت:

ــروی  ــواب اخ ــا ث ــروی دارد‚ ام ــواب اخ ــور‚ ث ــس مذک ــت در مجال ــلا رشک  مس

مجالــس عــزا‚ از چــه ناحیــه و بــه چــه جهــت اســت‚ مســلا مربــوط بــه جهتــی 

اســت کــه اگــر آن جهــت نباشــد‚ ثــواب هــم نیســت. بعضــی از مــردم متوجــه ایــن 

نکتــه نیســتند. همــه بایــد در ایــن مجالــس رشکــت کننــد‚ قــدر مجالــس عــزاداری 

را بداننــد‚ از ایــن مجالــس اســتفاده کننــد‚ و روحــا و قلبــا‚ ایــن مجالــس را وســیله 

ای بــرای ایجــاد ارتبــاط و اتصــال هرچــه محکــم تــر میــان خودشــان و حســین بــن 

علــی‚ علیــه الســام‚ خانــدان پیغمــر‚ و روح اســام و قــرآن قــرار دهنــد. ایــن‚ از 

وظایفــی کــه در ایــن خصــوص مربــوط بــه مــردم اســت.

ســه ویژگــی عــزاداری حســین بــن علــی )ع(: مجالــس عــزاداری مــاه محــرم‚ ایــن 

ســه ویژگــی‚ بایــد وجــود داشــته باشــد:

1.عاطفــه را نســبت بــه حســین بــن علــی و خانــدان پیغمــر‚ علیهــم صلــوات الله‚ 

بیشــرت کنــد. )علقــه و رابطــه و پیونــد عاطفــی را بایــد مســتحکم تــر ســازد.( چــون 

رابطــه ی عاطفــی‚ یــک رابطــه ی بســیار ذی قیمــت اســت.

2. نسبت به حادثه ی عاشورا‚ باید دید روشن و واضحی به مستمع بدهد.

3. نســبت بــه معــارف دیــن‚ هــم ایجــاد معرفــت و هــم ایجــاد ایــان - ولــو بــه 

نحــو کمــی – کنــد. ۱۷/۰۳/۱۳۷۳
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ادامه از صفحه 1

درسها و پیامها عاشورا

دارد. عاشــورا درس  پیامهــا و درســهایی  عاشــورا 

ــداکاری  ــد ف ــن، بای ــظ دی ــرای حف ــه ب ــد ک می ده

کــرد. درس می دهــد کــه در راه قــرآن، از همــه 

ــدان  ــد گذشــت. درس می دهــد کــه در می ــز بای چی

ــرد،  ــزرگ، زن و م ــک و ب ــل، کوچ ــق و باط ــرد ح ن

پیــر و جــوان، رشیــف و وضیــع و امــام و رعیــت، بــا 

هــم در یــک صــف قــرار می گیرنــد. ۲۲/۰۴/۱۳۷۱

امــام حســین را فقــط بــه جنــِگ روز عاشــورا نبایــد 

ــین  ــام حس ــاد ام ــش از جه ــک بخ ــناخت؛ آن ی ش

اســت. بــه تبییــن او، امــر بــه معــروف او، نهــی از 

منکــر او، توضیــح مســائل گوناگــون در هــان منــی 

و عرفــات، خطــاب بــه علــا، خطــاب بــه نخبــگان- 

حــرت بیانــات عجیبــی دارد کــه تــو کتابهــا ثبــت 

و ضبــط اســت- بعــد هــم در راه بــه ســمت کربــا، 

هــم در خــود عرصــه  ی کربــا و میــدان کربــا، بایــد 

ــناخت. ۰۵/۰۵/۱۳۸۸ ش

درس عاشــورا، درس فداکاری و دینداری و شــجاعت 

و مواســات و درس قیام للَّه و درس محبّت و عشــق 

ــاب  ــن انق ــورا، همی ــهای عاش ــی از درس ــت. یک اس

عظیــم و کبیــری اســت کــه شــا ملــت ایــران پشــت 

ـه الحســین  رس حســین زمــان و فرزنــد ابی عبداللَـّ

علیه الّســام انجــام دادیــد. خــود ایــن، یکــی از 

درســهای عاشــورا بــود. ۱۸/۰۲/۱۳۷۷

ــت  ــه اّم ــام ب ــین بن علی علیه الّصاةوالّس درس حس

ــدل،  ــرای ع ــّق، ب ــرای ح ــه ب ــت ک ــن اس ــامی ای اس

بــرای اقامــه ی عــدل، بــرای مقابلــه ی بــا ظلــم، بایــد 

همیشــه آمــاده بــود و بایــد موجــودی خــود را بــه 

میــدان آورد؛ در آن ســطح و در آن مقیــاس، کار مــن 

ــت  ــا در ســطوحی کــه بــا وضعیّ و شــا نیســت؛ اّم

مــا، بــا ُخلقیّــات مــا، بــا عــادات مــا متناســب باشــد 

چــرا؛ بایــد یــاد بگیریــم. ۲۲/۰۳/۱۳۹۲

عزاداری سنتی

ــردم  ــا، م ــه آنه ــن ب ــه پرداخ ــت ک ــی کارهاس برخ

ــی از آن  ــد. یک ــک می کن ــن نزدی ــدا و دی ــه خ را ب

کارهــا، همیــن عزاداریهــای ســّنتی اســت کــه باعــث 

تقــرِّب بیشــرتِ مــردم بــه دیــن می شــود. این کــه 

بــه  بکنیــد«  ســّنتی  »عــزاداری  فرمودنــد  امــام 

خاطــر همیــن تقریــب اســت. در مجالــس عــزاداری 

نشســن، روضــه خوانــدن، گریــه کردن، به رسوســینه 

ــه راه  ــزاداری ب ــزا و دســته های ع زدن و مواکــب ع

انداخــن، از امــوری اســت کــه عواطــف عمومــی را 

ــد و  ــوش می کن ــر، پرج ــدان پیغم ــه خان ــبت ب نس

ــت. ۱۷/۰۳/۱۳۷۳ ــوب اس ــیار خ بس

حدیث اشک
روضه وداع امام حسین

وقتــی کــه حــرت ســید الشــهداء از بــاالی اســب روی زمیــن قــرار گرفــت ذوالجنــاح )اســب حــرت( چنــد 

لحظــه ای اطــراف حــرت مــی گردیــد و دشــمنان را از حــرت دور مــی کــرد

َغ فی َدِم الُحَسیِن علیه السام َو قََصَد نَحَو الَخیَمِه َو لَُه ُصَهیٌل عاٍل َو یَِرُب ِبیَِدِه االَرَض ثُمَّ َتَرَّ

یعنــی ســپس خــود را بــه خــون امــام حســین علیــه الســام آغشــته منــود و بــه ســمت خیمــه هــا حرکــت منــود 

و بــا صــدای بلنــد صیحــه مــی زد و دســتش را بــه زمیــن مــی کوبیــد، و بــا زبــان خــود مــی گفــت:

ٍه قَتَلَت اِبِن ِبنِت نَبیِّها اَلظَّلیَمه اَلظَّلیَمه ِمن اُمَّ

یعنی فریاد از ظلم فریاد از ظلم امتی که پرس دخرت پیامرشان را کشتند

وقتــی بــه نزدیــک خیمــه هــا رســید صــدای او را اهــل حــرم شــنیدنداز روزنــه خیــام نــگاه منودنــد، ذوالجنــاح 

را بــی صاحــب، بــا لجــام رهــا شــده و زیــن واژگــون و یــال غــرق بــه خــون دیدنــد کــه گاهــی صیحــه مــی 

زنــد گاهــی شــیون مــی کنــدو گاهــی رس بــر زمیــن مــی کوبــد و گاهــی ســم بــر زمیــن مــی ســاید درحالیکــه 

بدنــش پــر از خــون و تیــر اســت. نــاگاه اهــل حــرم از خیمــه بیــرون دویدنــد و در میانشــان ولولــه افتــاد 

ــا، وا  ــزان وا امامــا، وا ســیدا، وا ابت ــان و اشــک ری ــد گری ــان مــی دریدن ــد، گریب ــه صــورت مــی زدن لطمــه ب

رســول اللــه ، وا علیــا و وازهــرا گویــان گــرد ذوالجنــاح حلقــه زدنــد و از احــوال ابــا عبــد اللــه مــی پرســیدند. 

بعضــی رکابــش را مــی بوســیدند و بعضــی تیــر از بدنــش در مــی آوردنــد و بعضــی دســت بــه یــال خونــی 

ذو الجنــاح مــی کشــیدند )کــه بــه خــون ابــا عبــد اللــه آغشــته شــده بــود( و بــه رس و صــورت خــود مــی 

مالیدنــد.

ام کلثوم دستها را بر رس نهاده بود و از سوز دل فریاد می زد:

اه، وا نَبیّــاه، وا اَبــا القاِســاه، وا َعلیــاه، وا َجعَفــراه، وا َحمزَتــاه، وا َحَســناه، هــذا ُحســیٌن  وا محمــداه، وا َجــدَّ

ِبالَعــراء، َصیــٌع ِبَکربـَـا

یــا محمــد، یــا جــدا، ای پیامــر، ای اباالقاســم، یــا علــی ،یــا جعفــر، یــا حمــزه، ای امــام حســن ایــن حســین 

توســت کــه در معرکــه افتــاده و در کربــا کشــته شــده ام کلثــوم بعــد از ایــن جمــات غــش کــرد

حــرت ســکینه ســام اللــه علیهــا فریــاد مــی زد: ای وای کــه فخــر اوالد آدم کشــته شــد، ای مــرگ چــرا مــرا 

منــی بــری؟ مــن زندگــی بــی پــدر را منــی خواهــم.

و نیز دخرت کوچک حرت )رقیه( خود را بر روی دستهای ذو الجناح انداخت و پرسید:

یا َجواَد اَبی َهل ُسِقَی اَبی اَم قَتَلُوُه َعطشاناً

ای اســب پــدرم آیــا بــه پــدرم آب دادنــد یــا او را لــب تشــنه شــهید کردنــد؟ ای اســب باوفــای پــدرم چــرا پــدرم 

را نیــاوردی؟ ذو الجنــاح آنقــدر صیحــه زد و رس بــه زمیــن کوبیــد تــا جــان داد.

________________________________________

منابع:

ریاض القدس ص۱۷۳و۱۷۷و۱۷۸.

مناقب آل ابی طالب ) ابن شهر آشوب( ج۳ ص۲۱۵.

مدینه املعاجز ) سید هاشم بحرانی( ج۳ ص۵۰۶.

بحار االنوار) عامه مجلسی( ج۴۵ ص۵۶و۶۰.

العوامل االمام حسین )علیه السام( )شیخ عبد الله بحرانی( ص۳۰۰

کتاب الفتوح ) احمد بن اعثم کوفی( ج۵ ص۱۱۹.

موسوعه شهادت معصومین )الجنه الحدیث فی معهد باقر العلوم )علیه السام(( ج۲ ص۲۹۳.

روضه الواعظین ص۱۸۹.

معالی السبطین )الحائری( ج۲ ص۵۰.

اشکی بر سه ساله.

زیارت ناحیه.
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ــه در  ــد کلمــه »حاســه «را ک موضــوع بحــث »حاســه حســینی «اســت.اول بای

ــح بدهــم.  ــاد اســتعال مــی شــود،برای شــا توضی ــان فارســی زی زب

معنی حاسه 

ــی شــجاعت  ــه معن ــت اســت و گاه ب ــی شــدت و صاب ــه معن کلمــه »حاســه «ب

ــعری را از  ــای ش ــناس،منظومه ه ــعر ش ــود.علای ش ــی ش ــتعال م ــت اس و حمی

نظــر محتــوا یعنــی از نظــر نــوع معنــی و هــدف شــعر بــه اقســامی تقســیم مــی 

ــای  ــه ه ــی را منظوم ــای غنایی،بعض ــه ه ــا را منظوم ــه ه ــی از منظوم کنند،بعض

حاســی،بعضی را منظومــه هــای وعظــی و اندرزی،بعضــی را منظومــه هــای 

ــات  ــوان و غزلی ــی گویند.دی ــی م ــای مدح ــه ه ــر را منظوم ــی دیگ ــی و بعض رثای

حافظ،غزلیــات ســعدی و دیــوان شــمس تریزی،منظومــه هــای غنایــی اســت،یعنی 

اگــر چــه هــدف در اینهــا عرفــان اســت ولــی ال اقــل از نظــر تشــبیب،زبان عاشــقانه 

است،ســخن از حســن و بــی اعتنایــی محبــوب است،ســخن از درد فــراق و درازی 

شــب فــراق و کوتاهــی ایــام وصــال اســت. 

فکــر بلبــل همــه آن اســت کــه گل شــد یــارش گل در اندیشــه کــه چــون عشــوه 

کنــد در کارش دلربایــی همــه آن نیســت کــه عاشــق بکشــند خواجــه آن اســت کــه 

باشــد غــم خدمتــکارش 

ایــن یــک شــعر غنایــی اســت،گرچه در آخــر بــه یــک معنــی عرفانــی بســیار لطیــف 

و عالــی مــی رســد،و حافــظ همیشــه ایــن طــور اســت.در آخــر همیــن شــعر مــی 

 : ید گو

ــر آشــفته  ــه دو جــام دیگ ــرد کاه ب ــج ک ــه ک ــن دســت ک ــی رس خــوش از ای صوف

شــود دســتارش 

اشعار غنایی زیاد است. 

شــعر رثایــی یــا مرثیــه کــه بــرای بــزرگان دیــن و ســایر بــزرگان دنیــا و کســانی کــه 

منشــا خیــر و برکتــی بــوده انــد گفتــه شــده اســت،نوع دیگــر شــعر اســت.وقتی برامکــه منقــرض شدند،شــعرایی کــه از دســتگاه آنهــا اســتفاده مــی کردنــد قصایــدی در رثــای 

آنهــا گفتند.خــود همیــن حافظ،فرزنــد جوانــش کــه مــی میــرد بــا هــان زبــان مخصــوص خــودش مرثیــه مــی گویــد: 

بلبلــی خــون دلــی خــورد و گلــی حاصــل کــرد بــاد غیــرت بــه صــدش خــار پریشــان دل کــرد طوطیــی را بــه هــوای شــکری دل خــوش بــود ناگهــش ســیل فنــا نقــش امــل باطــل 

کــرد آه و فریــاد کــه از چشــم حســود مــه و مهــر در لحــد مــاه کــان ابــروی مــن منــزل کــرد 

اشــعار رثایــی زیــاد اســت.مدح و ســتایش هــم کــه الــی ماشــاء الله،خصوصــا تلــق و چاپلوســی. اشــعار حاســی اشــعار دیگــری اســت کــه معمــوال آهنــگ خاصــی را مــی 

پذیرد.شــعر حاســی شــعری اســت کــه از آن بویــی از غیــرت و شــجاعت و مردانگــی مــی آید،شــعری اســت کــه روح را تحریــک مــی کنــد و بــه هیجــان مــی آورد،مثــا: 

تن مرده و گریه دوستان به از زنده و طعنه دشمنان مرا عار آید از این زندگی که ساالر باشم کنم بندگی 

این تقسیم بندی اختصاص به شعر ندارد،نرث هم همین طور است،نرثهای حاسی داریم، نرثهای غنایی داریم،نرثهای رثایی داریم،انواع نرثها داریم. 

در جنــگ صفیــن در اولیــن برخــوردی کــه میــان ســپاه علــی علیــه الســام و ســپاه معاویــه رخ مــی دهــد، علــی روی حســاب خــودش حــارض نیســت کــه رشوع کننــده جنــگ 

باشــد و تــام کوشــش او ایــن اســت کــه تــا حــد ممکــن مشــکات و اختافــات را حــل بکند،بلکــه بتوانــد معاویــه و یارانــش را بــه اصطــاح روبــراه بکند،ولــی یــک وقــت 

متوجــه مــی شــود کــه آنهــا پیشدســتی کــرده انــد و رشیعــه یعنــی جایــی را کــه مــی شــود از فــرات آب برداشــت گرفتــه اند.علــی علیــه الســام ســعی مــی کنــد بــا مذاکــره 

مســاله را حــل کند،پیغــام مــی دهــد کــه هنــوز بنــای جنــگ نیســت و مــی خواهیــم مذاکــره کنیــم بلکــه مســاله بــا مذاکــره حــل بشــود،ولی طــرف مقابــل قبــول نکرد.بنــا بــر 

ایــن یــا بایــد اصحابــش از تشــنگی از پــا در بیاینــد و یــا بایــد جنگید،جنگــی کــه دشــمن رشوع کــرده اســت. 

ــد ســطری مــی خواند.مــی فرماید:»قــد  ــه چن ــن کار مــی ایســتد و یــک خطب ــی از ای ــل جمعیت،ناراحــت و عصبان ــه الســام در مقاب ــی علی در نهــج الباغــه اســت کــه عل

اســتطعموکم القتــال «اینهــا گرســنه جنگنــد و از شــا غــذا مــی خواهنــد امــا از دم شمشــیر.»فاقروا علــی مذلــة و تاخیــر محلــة او رووا الســیوف مــن الدمــاء تــرووا مــن املــاء 

)نهــج الباغــة ؛ ج 1 , ص 88(

لشــکریانم!منی گویــم برویــد بجنگید،برویــد یکــی از ایــن دو راه را انتخــاب کنید:یــا تــن بــه ذلــت بدهیــد کــه آب را برنــد و شــا نــگاه کنید،یــا اینکــه ایــن تیغهــا را از خــون 

ایــن ناکســان ســیراب کنیــد تــا خودتــان ســیراب شــوید.»فاملوت فــی حیاتکــم مقهوریــن و الحیــاة فــی موتکــم قاهریــن )نهــج الباغــة ؛ ج 1 , ص 88(   زندگــی ایــن اســت کــه 

مبیریــد ولــی فائــق باشــید و مــردن ایــن اســت کــه زنــده باشــید ولــی تــو رسی خــور. / ادامــه در صفحــه 4

دو چهره حادثه کربال )شهید مطهری(
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ادامه از صفحه 3

بــا ایــن ســخنان خــود آنچنــان هیجــان ایجــاد کــرد کــه در کمــرت از دو ساعت،دشــمن را بکلــی از کنــار رشیعــه فــرات دور کردنــد کــه دیگــر دشــمن از تشــنگی لــه لــه 

مــی زد.ولــی علــی علیــه الســام بــه ســپاهیان خــود گفت:شــا هــر روز اجــازه بدهیــد کــه بیاینــد و آب بردارند.لشــکریان گفتند:آنهــا بــه مــا آب ندادند،پــس مــا هــم بــه 

آنهــا آب منــی دهیم.ولــی علــی فرمود:خیر،ایــن یــک کار غیــر انســانی اســت،آب یــک چیــزی اســت کــه هــر جانــداری حــق دارد از آن اســتفاده کند.بــه آنهــا آب بدهیــد. 

پــس معلــوم شــد ســخن مــی توانــد ســخن حاســی باشــد و ســخن حاســی یعنــی ســخنی کــه در آن بویــی از غیــرت و شــجاعت و مردانگــی باشــد،بویی از ایســتادگی و 

مقاومــت باشــد.اگر شــعر یــا نــرثی دارای ایــن خصوصیــات باشــد،آن را»حاســی «مــی گوینــد. 

رسگذشــتها و حادثــه هــا و تاریخچــه هــا هــم اقســامی دارند.حادثــه هایــی داریــم غنایی،حادثــه هایــی داریــم اندرزی،حادثــه هایــی داریــم رثایــی و حادثــه هایــی داریــم 

حاســی.یک رس گذشــت تامــش فقــط غناســت،بوی غنــا مــی دهد،عشــق اســت.مجات را شــاید کــم و بیــش مــی خوانیــد،در اینها،چــه حکایــت واقعی،چــه افســانه،چه 

مخلوطــی از واقعیــت و افســانه،همه داســتان غنایــی اســت.حاال ایــن همــه داســتان غنایــی بــه گــوش ایــن ملــت بــرود چــه از آب در مــی آید،مــن منــی دانــم داســتانهای 

رثایــی و بــه اصطــاح تراژدیهــا هــم زیــاد اســت.صفحات حــوادث روزنامــه هــا را اگــر بخوانید،اغلــب از ایــن جــور قضایــا مــی بینید.داســتانهای انــدرزی هــم داســتانهایی 

هســتند کــه در آنهــا پنــد و انــدرز است.داســتان راســتان  همــه اش داســتانهای انــدرزی اســت. 

حتــی شــخصیتها هــم اقســامی دارند.بعضــی از شــخصیتها شــخصیت حاســی هســتند و روحشــان حاســه اســت،بعضی روحشــان غنایــی اســت،بعضی روحشــان رثایــی 

اســت،آه و نالــه اســت،بعضی شــکل روحشــان شــکل پنــد و انــدرز و موعظــه اســت. 

حاال که به طور اجالی معنی حاسه را فهمیدیم،می توانیم در اطراف حاسه حسینی بحث کنیم. 

حسین علیه السام یک شخصیت حاسی 

آیــا حســین بــن علــی حادثــه حاســی دارد یــا ندارد؟آیــا شــخصیت حســین بــن علــی یــک خصیــت حاســی هســت یــا نیســت؟ما بایــد شــخصیت حســین بــن علــی را 

کــه بــرای مــا یــک شــخصیت انســانی اســت بشناســیم.این مــرد کــه مــا هــر ســال بــه نــام او وقتهــا صف مــی کنیم،پولهــا خــرج مــی کنیم،روزهــا تعطیــل مــی کنیم،بایــد 

خصوصیاتــش بــرای مــا شــناخته شــود،و از جملــه خصوصیــات او همیــن اســت کــه آیــا حســین علیــه الســام یــک شــخصیت حاســی هســت یــا نه؟آیــا مــا بایــد بــا وجــود 

حســین و رسگذشــت او یــک احســاس حاســی داشــته باشــیم یایــک احســاس تــراژدی، مصیبت،رثــا و نفلــه شــدن؟ 

در اینجا الزم است مخترصی توضیح بدهم: 

شــخصیتهای حاســی کــه اغلــب در منظومــه هــای حاســی از آنهــا یــاد شــده اســت،جنبه نــژادی و قومــی دارنــد و ایــن اعــم اســت از شــخصیتهای افســانه ای مثــل رســتم 

و اســفندیار و یــا شــخصیتهای واقعــی مثــل جــال الدیــن خوارزمشــاه در تاریــخ ایران.غالبــا قهرمانــان یــک قوم،اعــم از واقعــی و افســانه ای،از آن نظــر کــه انتســاب بــه 

آن قــوم دارند،احساســات آن مــردم را تحریــک مــی کنند.اصــوال قهرمــان دوســتی و قهرمــان پرســتی جــزء رسشــت بــرش اســت،مخصوصا وقتــی کــه قهرمان،تعلقــی هــم 

بــه انســان داشــته باشــد کــه انســان بخواهــد بــه او افتخــار کند.ایــن قهرمانهــای کشــتی کــه موفقیتــی بــه دســت مــی آورنــد براســتی مــردم بــرای آنهــا ابــراز احساســات 

مــی کنند،یــا قهرمانــی کــه هالــرت بلنــد کــرده و رکــورد را شکســته و مثــا ســه کیلــو بیشــرت از رکــورد جهانــی بــاال بــرده اســت چقــدر تــاج گل نثــارش مــی کننــد،و یــا بــرای 

کســی کــه کشــتی گرفتــه و بــا یــک فــن حریــف خــود را رضبــه فنــی کــرده اســت براســتی ابــراز احساســات مــی کننــد. 

اینهــا بــه خاطــر ایــن اســت کــه قهرمــان دوســتی و قهرمــان پرســتی در رسشــت بــرش اســت و ضمنــا او از قهرمــان ملــت و قــوم خــودش تجلیــل مــی کنــد نــه از قهرمــان 

دیگــری.در کشــتیهای بیــن املللــی، افــراد هــر ملت)چــه آنهایــی کــه آنجــا حارضنــد و چــه آنهایــی کــه از رادیوهــا گــوش مــی کننــد( احساساتشــان متوجــه هموطنــان 

خودشــان اســت کــه افتخــاری بــرای وطــن و قــوم خودشــان کســب کننــد .مــا وقتــی داســتان رســتم و اســفندیار و افراســیاب و ایــن طــور چیزهــا را مــی خوانیم،چــون 

مــی گوینــد افراســیاب از مــاوراء النهــر و از یــک ملــت دیگــری بــوده و رســتم از ملــت ایــران بــوده اســت قهــرا دملــان مــی خواهــد کــه همیشــه تفــوق بــا رســتم باشــد،و 

افســانه ســاز هــم افســانه هــا را چنــان ســاخته اســت کــه بــا ذائقــه مــا جــور در بیاید،یعنــی همیشــه آن طــرف مغلــوب و محکــوم و ایــن طــرف غالــب و قاهــر باشــد.

ایــن حاســه هــا حاســه هــای قومــی اســت،یعنی اختصــاص بــه یــک قــوم و نــژاد معیــن و یــک آب و خــاک معیــن دارد. امــا مطلــب در مــورد حســین علیــه الســام 

غیــر از ایــن اســت. حســین یــک شــخصیت حاســی اســت امــا نــه آن طــور کــه جــال الدیــن خوارزمشــاه یــک خصیــت حاســی اســت و نــه آن طــور کــه رســتم افســانه 

ای یــک شــخصیت حاســی است.حســین یــک شــخصیت حاســی اســت امــا حاســه انسانیت،حاســه برشیت،نــه حاســه قومیت.ســخن حســین، عمــل حســین،حادثه 

حســین،روح حســین،همه چیــز حســین هیجــان اســت،تحریک اســت،درس اســت،القاء نیروســت،اما چــه جــور القــاء نیرویی؟چــه جــور درســی؟آیا از آن جهــت کــه مثــا 

بــه یــک قــوم بخصوصــی منتســب اســت؟یا از آن جهــت کــه رشقــی اســت؟یا از آن جهــت کــه مثــا عــرب اســت و غیــر عــرب نیســت؟یا بــه قــول بعضــی از ایرانیهــا از 

آن جهــت کــه زنــش ایرانــی اســت؟! اساســا در وجــود حســین علیــه الســام یــک چنیــن حاســه هایــی منــی توانــد وجــود داشــته باشــد و علــت شــناخته نشــدن حســین 

هــم همیــن اســت.چون حاســه او باالتــر و مــا فــوق ایــن گونــه حاســه هاســت،کمرت افــراد مــی تواننــد او را بشناســند.حاال ببینیــم کــه واقعــا چگونــه است.شــا در 

جهــان یــک شــخصیت حاســی ماننــد شــخصیت حســین بــن علــی از نظــر شــدت حاســی بــودن و از نظــر علــو و ارتفــاع حاســه یعنــی جنبــه هــای انســانی نــه جنبــه 

قومــی و ملی،پیــدا نخواهیــد کــرد. حســین رسود انســانیت است،نشــید انســانیت اســت و بــه همیــن دلیــل نظیــر نــدارد،و بــه جــرات عــرض مــی کنــم کــه نظیــر نــدارد.

شــا در دنیــا حاســه ای ماننــد حاســه حســین بــن علــی پیــدا نخواهیــد کرد،چــه از نظــر قــدرت و قــوت حاســه و چــه از نظــر علــو و ارتفــاع و انســانی بــودن آن،و 

متاســفانه مــا مــردم ایــن حاســه را نشــناخته ایــم.
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دو صفحه تاریخچه کربا 

ــه  ــک صفح ــه دارد:ی ــا دو صفح ــه کرب ــورا و تاریخچ ــه عاش حادث

ســفید و نورانــی،و یــک صفحــه تاریــک، ســیاه و ظلانــی کــه هــر 

ــر.  ــا کــم نظی ــر اســت و ی ــا بــی نظی دو صفحــه اش ی

ــت  ــک اس ــیاه و تاری ــر س ــش از آن نظ ــیاه و تاریک ــه س ــا صفح ام

کــه در آن فقــط جنایــت بــی نظیــر و یــا کــم نظیــر مــی بینیم.یــک 

وقــت حســاب کــردم و ظاهــرا در حــدود بیســت و یــک نــوع پســتی 

ــا  ــال هــم منــی کنــم در دنی و لئامــت در ایــن جنایــت دیــدم،و خی

چنیــن جنایتــی پیــدا بشــود کــه تــا ایــن انــدازه تنــوع داشــته باشــد.

البتــه در تاریخچــه جنگهــای صلیبی،جنایتهــای اروپائیهــا خیلــی 

عجیــب اســت.و اینکــه جــرات منــی کنــم کــه بگویــم حادثــه کربــا 

ــه  ــی ب ــن یک ــه م ــون توج ــر ندارد،چ ــت نظی ــادی جنای ــر زی از نظ

جنگهــای صلیبــی و جنایتهایــی اســت کــه مســیحیها در آن مرتکــب 

شــدند و یکــی هــم بــه جنایــت هایــی اســت کــه همیــن اروپاییهــا 

ــت.  ــب اس ــم عجی ــه آن ه ــدند ک ــب ش ــامی مرتک ــس اس در اندل

تاریــخ اندلــس مرحــوم آیتــی را کــه دانشــگاه تهــران چــاپ کــرده 

ــن  ــده.در ای ــی و آموزن ــیار تحقیق ــت بس ــی اس ــت بخوانید،کتاب اس

ــه  ــرد و بچ ــزار زن و م ــد ه ــه ص ــت:اروپاییها ب ــته اس ــاب نوش کت

اجــازه دادنــد کــه هــر جــا مــی خواهنــد بروند.بعــد کــه اینهــا راه 

افتادند،پشــیان شــدند و شــاید هــم از اول حقــه زدنــد کــه اجــازه 

حرکــت دادند.بــه هــر حــال تــام ایــن صــد هــزار نفــر را کشــتند و 

ــد.  رس بریدن

ــر در  ــا اگ ــی رسد.ش ــی من ــه غرب ــت ب ــر جنای ــز از نظ ــی هرگ رشق

تــام تاریــخ مــرشق زمیــن بگردیــد،دو جنایــت براحتــی در دســتگاه 

ــل  ــر قت ــده و دیگ ــده زن ــش زدن زن ــدا منــی کنید:یکــی آت ــوی پی ام

عــام کــردن زنان،ولــی در تاریــخ مغــرب زمیــن ایــن دو نــوع جنایــت 

ــک  ــن ی ــخ مغــرب زمی ــده مــی شــود.زن کشــن در تاری ــراوان دی ف

امــر شــایعی اســت.هنوز هــم بــاور نکنیــد کــه اینهــا روح انســانی 

داشــته باشــند. آنچــه در ویتنــام صــورت مــی گیــرد ادامــه روحیــه 

ــد  ــه چن ــت.این کار ک ــس آنهاس ــای اندل ــی و جنگه ــای صلیب جنگه

صــد هــزار نفــر را زنــده زنــده در کــوره آتــش بگذارنــد-و لــو ایــن 

ــده  ــت و از عه ــی نیس ــرشق زمین ــند-کار م ــم باش ــی ه ــراد جان اف

مــرشق زمینــی چنیــن جنایتــی بــر منــی آید.ایــن کار فقــط از عهــده 

مغــرب زمینــی قــرن بیســتم بــر مــی آید.ایــن جنایــت کــه در صحــرای ســینا ده هــا هــزار رسبــاز را آب و نــان ندهنــد تــا از گرســنگی مبیرنــد بــرای اینکــه اگــر اســیر بگیرنــد 

بایــد بــه آنهــا نــان بدهند،فقــط مــال غربــی اســت.رشقی ایــن جــور جنایــت منــی کند.یهــودی فلســطینی صــد درجــه رشیفــرت از یهــودی غربــی اســت.اگر مــردم فلســطین 

یهودیهــای ملــی اهــل هــان فلســطین بودنــد کــه ایــن جنایتهــا واقــع منــی شــد.این جنایتهــا همــه مــال یهــودی غربــی اســت. 

به هر حال من جرات منی کنم بگویم جنایتی مثل جنایت کربا در دنیا وجود نداشته است، ولی می توانم بگویم در مرشق زمین وجود نداشته است. 

از ایــن نظــر حادثــه کربــا یــک جنایــت و یــک تــراژدی اســت،یک مصیبــت اســت،یک رثــاء اســت.این صفحــه را کــه نــگاه مــی کنیــم،در آن کشــن بیگنــاه مــی بینیم،کشــن 

جــوان مــی بینیم،کشــن شــیر خــوار مــی بینیم،اســب بــر بــدن مــرده تاخــن مــی بینیــم،آب نــدادن بــه یــک انســان مــی بینیــم،زن و بچــه را شــاق زدن مــی بینیم،اســیر را 

بــر شــرت بــی جهــاز ســوار کــردن مــی بینیــم.از ایــن نظــر قهرمــان حادثــه کیســت؟واضح اســت،وقتی کــه حادثــه را از جنبــه جنایــی نــگاه کنیــم،آن کــه مــی خــورد قهرمــان 

نیســت،آن بیچــاره مظلــوم اســت.قهرمان حادثــه در ایــن نــگاه یزیــد بــن معاویــه اســت،عبید اللــه بــن زیــاد اســت،عمر ســعد است،شــمر بــن ذی الجوشــن اســت،خولی 

اســت و یــک عــده دیگر.لــذا وقتــی کــه صفحــه ســیاه ایــن تاریــخ را مطالعــه مــی کنیم،فقــط جنایــت و رثــاء برشیــت را مــی بینیم.پــس اگــر بخواهیــم شــعر بگوییــم چــه 

بایــد بگوییم؟بایــد مرثیــه بگوییــم و غیــر از مرثیــه چیــز دیگــری نیســت کــه بگوییم.بایــد بگوییــم: 

زان تشنگان هنوز به عیوق می رسد فریاد العطش ز بیابان کربا 

امــا آیــا تاریخچــه عاشــورا فقــط همیــن یــک صفحــه اســت؟آیا فقــط رثــاء اســت؟فقط مصیبــت اســت و چیــز دیگــری نیست؟اشــتباه مــا همیــن اســت.این تاریخچــه 

یــک صفحــه دیگــر هــم دارد کــه قهرمــان آن صفحه،دیگــر پــرس معاویــه نیســت،پرس زیــاد نیســت،پرس ســعد نیست،شــمر نیســت،در آنجــا قهرمــان حســین اســت.در 

آن صفحه،دیگــر جنایــت نیســت،تراژدی نیســت،بلکه حاســه اســت، افتخــار و نورانیــت اســت،تجلی حقیقــت و انســانیت اســت،تجلی حــق پرســتی اســت. / ادامــه در 
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آن صفحــه را کــه نــگاه کنیم،مــی گوییــم برشیــت حــق دارد بــه خــودش ببالد.امــا وقتــی صفحــه 

ســیاهش را مطالعــه مــی کنیــم مــی بینیــم کــه برشیــت رس افکنــده اســت و خــودش را مصــداق 

آن آیــه مــی بینــد کــه مــی فرمایــد: قالــوا اتجعــل فیهــا مــن یفســد فیهــا و یســفک الدمــاء و نحــن 

نســبح بحمــدک و نقــدس لــک .مســلا جرئیــل امیــن در مقابــل اعــام خــدا کــه فرمــود: انــی 

جاعــل فــی االرض خلیفةســؤالی منــی کند،بلکــه آن دســته از فرشــتگان کــه فقــط صفحــه ســیاه 

برشیــت را مــی دیدنــد و صفحــه دیگــر آن را منــی دیدنــد،از خــدا ایــن ســؤال را کردنــد کــه آیــا 

مــی خواهــی کســانی را در زمیــن قــرار دهــی کــه فســاد کننــد و خونهــا بریزنــد؟و خــدا در جــواب 

آنهــا فرمــود: انــی اعلــم مــا ال تعلمــون مــن چیــزی را مــی دانــم کــه شــا منــی دانیــد. 

آن صفحــه صفحــه ای اســت کــه ملــک اعــرتاض مــی کند،بــرش رس افکنــده اســت،و ایــن صفحــه 

صفحــه ای اســت کــه برشیــت بــه آن افتخــار مــی کند.چــرا بایــد حادثــه کربــا را همیشــه از نظــر 

صفحــه ســیاهش مطالعــه کنیــم و چــرا بایــد همیشــه جنایتهــای کربــا گفتــه شــود؟چرا همیشــه 

بایــد حســین بــن علــی از آن جنبــه ای کــه مــورد جنایــت جانیــان اســت مــورد مطالعــه مــا قــرار 

ــه  ــی نویســیم،از صفح ــم و م ــی دهی ــی م ــن عل ــام حســین ب ــه ن ــه ب ــرا شــعارهایی ک بگیرد؟چ

تاریــک عاشــورا گرفتــه شــود؟ چــرا مــا صفحــه نورانــی ایــن داســتان را کمــرت مطالعــه مــی کنیم،در 

حالــی کــه جنبــه حاســی ایــن داســتان صــد برابــر بــر جنبــه جنایــی آن مــی چربــد و نورانیــت 

ایــن حادثــه بــر تاریکــی آن خیلــی مــی چربد.پــس بایــد اعــرتاف کنیــم کــه یکــی از جانیهــای بــر 

ــم و  ــن تاریخچــه فقــط یــک صفحــه اش را مــی خوانی ــه از ای ــا هســتیم ک ــی م ــن عل حســین ب

صفحــه دیگــرش را منــی خوانیم.جانیهــای بــر امــام حســین آنهایــی هســتند کــه ایــن تاریخچــه را 

از نظــر هــدف منحــرف کــرده و مــی کننــد. 

حســین را یــک روز کشــتند و رس او را از بــدن جــدا کردند،امــا حســین کــه فقــط ایــن تــن نیســت، 

حســین کــه مثــل مــن و شــا نیست،حســین یــک مکتــب اســت و بعــد از مرگــش زنــده تــر مــی 

شــود. دســتگاه بنــی امیــه خیــال کــرد کــه حســین را کشــت و تــام شــد،ولی بعــد فهمیــد کــه 

مــرده حســین از زنــده حســین مزاحمــرت اســت،تربت حســین کعبــه صاحبــدالن اســت.زینب هــم 

بــه یزیــد همیــن را گفت،گفت:اشــتباه کــردی،»

کــد کیــدک و اســع ســعیک،ناصب جهدک،فــو اللــه ال تحــو ذکرنــا و ال تیــت وحینا(عــوامل العلــوم 

؛ ج 17 , ص 43)   هــر نقشــه ای کــه داری بــه کار بــر ولــی مطمــن بــاش تــو منــی توانــی بــرادر 

مــرا بکشــی و مبیرانی،بــرادر مــن زندگــی اش طــور دیگــر اســت،او منــرد بلکــه زنــده تــر شــد. 

در آن وقــت مرثیــه گوهــا مثــل مرثیــه گوهــای حــاال نبودند.کمیــت مرثیــه گــو بود،دعبــل خزائــی 

مرثیــه گــو بود،هــان دعبــل خزائــی کــه گفت:پنجــاه ســال اســت کــه مــن دار خــودم را بــه دوش 

کشــیده ام.او طــوری مرثیــه مــی گفــت کــه تخــت خلفــای امــوی و عباســی را متزلــزل مــی کــرد.

او کــه محتشــم نبود.شــعرای مــا چــرخ و فلــک را مســؤول شــهادت حســین دانســته اند.کمیــت 

ــا تاریخچــه  ــی ب ــزل مــی کرد،ول ــا را متزل کــه ایــن جــور نبوده،یــک قصیــده کــه مــی گفــت دنی

حســین،با نــام حســین،با مرثیــه حســین. 

دیدنــد عجب!قــر حســین هــم مصیبتــی بــرای مــا شــده اســت.تصمیم گرفتنــد کــه قــرش را از 

بیــن برند.قــرش را خــراب کردند،تــام آثــار آن را محــو کردند،پســتی و بلندیهــای زمیــن را یکســان 

کردند،بــه محــل قــر آب انداختنــد بــه طــوری کــه احــدی در آن رسزمیــن نفهمــد کــه قــر حســین 

در کــدام نقطــه بــوده اســت.اما مگــر شــد؟حتی روی آوردن مــردم بــه آن بیشــرت هــم شــد. 

خــود متــوکل یــک زن مغنیــه )آوازه خــوان( دارد.یــک وقتــی بــا او کار داشــت و رساغ او را گرفــت.

گفتنــد نیســت. گفــت کجاســت؟گفتند بــه مســافرت رفتــه اســت.بعد از مدتــی کــه آمد،متــوکل از 

او ســؤال کرد:کجــا رفتــه بودی؟جــواب داد:بــرای زیــارت بــه مکــه رفتــه بودم.متــوکل گفــت:اآلن 

کــه وقــت زیــارت مکــه نیســت،نه مــاه ذی الحجــه اســت کــه وقــت حــج باشــد و نــه مــاه رجــب 

اســت کــه وقــت عمــره باشــد،و اصار کــرد کــه بایــد بگویــی کجــا رفتــه بودی.باالخــره معلــوم شــد 

ایــن زن بــه زیــارت حســین بــن علــی رفتــه بود،کــه متــوکل آتــش گرفت،فهمیــد نــام حســین را 

منــی شــود فراموشــاند. 

برگرفته از کتاب حاسه حسینی

شعر محرم

به جای جای دمل جای پای تو است حسین 

خوشم که حنجره ام نینوای تو است حسین 

هزار چشمه ی اشکم اگر دهند به چشم 

خدا گواهست که وقف عزای تو است حسین 

صفا و مروه و رکن و مقام و کعبه ی من 

به کربات قسم کربای تو دست حسین 

به هر زمان که بخوانند نسل ها قرآن 

درون حنجره هاشان صدای تو است حسین 

به عاملی در دل بسته ام ز روز ازل 

مگر به روی تو، این خانه جان تو است حسین 

معای خون تو را جز خدا نداند کس 

به خون تو، که خدا خونبهای تو است حسین 

اگر چه کعبه بود قبله ام به وقت مناز 

دمل به جانب صحن و رسای تو است حسین 

بهشت باد به اهل بهشت ارزانی 

بهشت من حرم با صفای تو است حسین 

زیارت همه پیغمران زیارت حق 

زیارت رس از تن جدای تو است حسین 

تو آن صحیفه ی صد پاری ورق ورقی 

که زخم های تنت آیه های تو است حسین 

به وصف غیر تو میثم سخن نخواهد گفت 

هر آنچه گفته و گوید ثنای تو است حسین 

غامرضا سازگار


