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شماره اول

پرده اول: هجرت
▪

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
ثیرًا َو َسَعًة َو 

َ
ْرِض ُمراَغمًا ک

َ
ِه َیِجْد ِفی اْلأ >َو َمْن ُیهاِجْر فی َسبیِل الّلَ

ُه اْلَمْوُت َفَقْد 
ْ

ِه َو َرُسوِلِه ُثّمَ ُیْدِرک َمْن َیْخُرْج ِمْن َبْیِتِه ُمهاِجرًا ِإَلی الّلَ
ُه َغُفورًا َرحیمًا< ِه َو کاَن الّلَ ْجُرُه َعَلی الّلَ

َ
َوَقَع أ

اقامتگاه های  کند، در زمین  راه خدا هجرت  که در  و هر 
قصد[  ]به  کس  هر  و  یافت  خواهد  گشایش ها  و  فــراوان 
درآید،  به  اش  خانه  از  او،  پیامبر  و  خدا  راه  در  مهاجرت 
سپس مرگش دررسد، پاداش او قطعًا بر خداست، و خدا 

آمرزنده مهربان است.
سورۀ نساء، آیه 100

 ▪

کــه مــی رســد پشت ســرت راه  هــر ســال آخــر ذی الــحــجــه 
گرد  به  اما هیچ وقت  تا خوِد عاشورا می دوم.  و  می افتم 

کاروانت هم نمی رسم و دوباره ساِل بعد...  قدم های 
و  است  خالی تر  دستم  سال  هر  که  بکنی  باید  چه  من  با 
غفلت،  و  گناه  ک های  خاشا و  خار  ناتوان تر.  رفتنم  پاِی 
که شوق رفتن، شوِق  را به زمین بسته اند، آن قدر  پایم 
قدر  آن  مــن  پیله های  اســـت.  خشکیده  مــن  در  شـــدن، 

که خاطره پرواز را از یادم برده اند.  ضخیم شده اند 
دیار  به  وقتی  نمی انگیزاند،  مرا  دیگر  تو،  دیار  تا  هجرت 
مــرداب  بــه  خـــودم،  سخیف  ــاداِت  ــ ع اقلیم  بــه  خـــودم، 
می دانی-  تو  همه-  این  با  گرفته ام.  خو  روزمرگی هایم، 
که در  کاروانت  که می آید، صدای زنگ شترهای  محرم 
کسی در  فریاد می زند،  انگار در من  کسی  گوشم می زند، 
من می آشوبد، کسی مرا به هجرت می خواَند، بردارید این 
ک ها را، شما را به خدا بیایید و من را برهانید  خار و خاشا

از این پیله ها، نشانِی دیارتان را به من هم بدهید آقا...
▪

یدرکه  ثّم  رسوله  و  اهلل  الی  مهاجرًا  بیته  من  یخرج  من  و 
الموت فقد وقع اجره علی اهلل...

 ▪

 
ً
که ما ظاهرا مگر بیش از این است 

یم  از جهانخواران شکست می خور
و نابود می شویم، مگر بیش از این است 
که ما را در دنیا به خشونت و تحجر معرفی 
که با نفوذ  می کنند، مگر بیش از این است 
ایادى قاتل و منحرف خود در محافل و منازل 
عزت اسالم و مسلمین را پایکوب می کنند، 
یز اسالم  زندان عز که فر مگر بیش از این است 
ناب محمدى در سراسر جهان بر چوبه هاى دار 
که زنان و  وند، مگر بیش از این است  می ر
زندان خردسال حزب اهَّلل در جهان به اسارت  فر
گرفته می شوند، بگذار دنیاى پست مادیت با 
کند ولی ما به وظیفه اسالمی خود  ما چنین 
کنیم.  عمل 
حضرت امام خمینی؟ق؟

صحیفه امام - جلد۲1- صفحه ۳۲۷-۳۲۸

■■■
خیلی ها به امام حسین علیه الّسالم مراجعه و 
او را بر این ایستادگی مالمت می کردند. آن ها 
کوچکی هم نبودند؛ بعضی  مردمان بد و یا 
رگان اسالم بودند؛ اما بد می فهمیدند و  و بز جز
ى بر آن ها غالب شده بود. لذا  ضعف هاى بشر
می خواستند حسین بن علی را هم مغلوب همان 
کنند؛ اما امام حسین علیه الّسالم صبر  ضعف ها 
که با امام  کسانی  کرد و مغلوب نشد و یکایك 
ونی  زه معنوى و در حسین بودند، در این مبار
زه  که در مبار کسانی  وز  وز شدند. ... آن ر پیر
وز شدند  معنوى بین فضایل و رذایل اخالقی پیر
ى و اصرار  ...، عّده اندکی بیش نبودند؛ اما پایدار
آن ها بر استقامت در آن میدان شرف، موجب شد 
یخ، هزاران هزار انسان آن درس را  که در طول تار
گرفتند و همان راه را رفتند. فرا
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 

در پادگان دوکوهه ۸1/1/9

همین منزل های آخر به تو پیوست، زهیر را می گویم؛ 
کردی.  زهیر بن قین؛ همین روزهای آخر بهشتی اش 
را  بهشتی اش  روزهای  حاال  که  داشت  چه  نمی دانم 
که  داشــت  بانویی  می دانم  فقط  می گذراند،  تو  کنار 
گمانم  برانگیخته، به  همیشه حسرت و تحسین مرا 
و مرهون همین  را مدیون  باید بهشتی شدنش  زهیر 
خواسته  و  بودی  فرستاده  که  دنبالش  به  باشد.  بانو 

کرده بود... بودی ببینی اش، دل دل 
که: پسِر دختِر رسول خدا  بانو اما بر او نهیب زده بود 
تو را خوانده و تو تردید می کنی؟ از جا بلند شده بود و 
وقتی برگشته بود، بانو دید که تارهای وجود همسرش 
از شوق می لرزند: آقا گفتند سرت در راه ما بریده خواهد 

کرده بودید؟   شد! ...آه ... با قلب زهیر چه 
سالم بر تو بانوی زهیر! 

سالم من، از ایران- چهارده قرن بعد از آن روز تو - به 
که هر سال، محرم،  ایمان و معرفت و شهامتی زنانه 
من  کن  دعــا  زهیر!  بانوی  مــرا  کن  می ستایمش.دعا
که تو؛ نسخه قرن بیست و  کربالیی شوم آن گونه  هم 

یکمی از یک زِن عاشورایی.
وستا  یم ر مر



بی َعْبِداهلِل اْلُحَسْین؟ع؟:
َ
ُرِوی َعْن أ

ِمْن  تماسا  اْلِ لَا  َو  َتناُفًسا فی ُسْلطان  ِمّنا  کاَن  َتْعَلُم ما  َك 
َ
ِإّن لّلُهّمَ 

َ
»أ

ْصلاَح  ِلَنُرّدَ اْلَمعاِلَم ِمْن دیِنَك َو ُنْظِهَر الْاِ ُفُضوِل اْلُحطاِم َو لِكْن 
َو  ِبَفراِئِضَك  ُیْعَمَل  َو  ِعباِدَك  ِمْن  اْلَمْظُلوُموَن  َمَن 

ْ
َیأ َو  ِبــلاِدَك  فی 

ْحكاِمَك.«
َ
ُسَنِنَك َو أ

برای  شده  اظهار  ما  از  آن چه  که  می دانی  تو  خدایا!  بار 
کمالی دنیا نیست، بلکه  رقابت در قدرت و دستیابی به 
میان  بــه  را  دینت  نشانه های  کــه  اســت  ایــن  مــا  هــدف 
خود برگردانیم و بالدت را اصالح نماییم تا ستمدیدگان 
و  ســّنــت هــا  و  واجــبــات  بــه  و  یابند  امــنــّیــت  بندگانت  از 

دستورهای دین ات عمل شود.

برداشتی از کلمات مرحوم حاج اسماعیل دولابی 
▪

کشیده ای، ولی تمیزش  این دل چشمه بوده. ازش آب 
فکر  گر خشك شده،  ا نکن.  بد  فکر  نکرده ای. حاال هم 
گر هم آب دارد، فکر نکن چشمه  ا نکن شــوره زار است. 
است. خشکیش از این است که تمیزش نکرده ای. آبش 

گل باران دیشب است. هم آب و 
کلنگ بزن؛ قشنگ، آن وقت آب بکش. آب صاف. نه از 

گلی ها. یادت هست بچه بودی؟ از همان آب. این آب 
▪

هی نپرس آخرش چی می شود. آخرش دست خدا است. 
بد نمی شود. 

این چه می شود؟  تو،  که سپرده اند دست  را  اولش  این 
این مهم است. 

گر این بد بشود، آخرش برای تو می شود روز خجالت؛  ا
کاش درست  یوم الحسرة. حسرت می خوری. می گویی 

کار می کردم، امروز این قدر خجالت نمی کشیدم. 
از  کمال.  و  تمام  می دهند.  را  حقوقت  و  نــکــرده ای  کــار 
زمین.  تــوی  روی  می  و  می شوی  آب  بــار  هــزار  خجالت 
می شود  جهنم  درنمی آید.  هم  صدات  و  می سوزی  هی 

کوفتت می شود. عذاب می شوی.  برایت. 
می شوی.  عــذاب  خــودت  تو  نمی کند.  عذابت  که  خــدا 
کند. رحمان رحیم  که عقده ندارد من و تو را عذاب  خدا 

است.
▪

کورش علیانی / انتشارات خیمه »باران خالف نیست« / 

پای درس اخلاق استاد مجتبی تهرانی؟ق؟

قیام برای اصالِح امت، نه اصالِح دین!
که إن شاءاهلل اشتباه  که من شنیده ام _  در یک جمله ای 
که می گویند حسین؟ع؟ قیامش برای اصالح  کرده اند _ 
کسی برای من  دین جدش بود. _ نعوذ باهلل_ این را یک 

گفت در نوشته ها هست.  کرد،  نقل 

کند. البته  که این حرف را زده است باید استغفار  کسی 
ــد. مــن آن  ــردن ک ــرای مــن نقل  مــن خـــودم نـــدیـــده ام، بـ
در  حضرت  خود  که  نوشته اند  تاریخ  در  که  را  جمله ای 
مدینه  در  حنفیه  بن  محمد  بــرادرش  به  وصیتنامه اش 
را  جمله  ایــن  می نویسد،  مکه  ســوی  به  حرکت  هنگام 

می خوانم تا ببینید چه اشتباهی می کنند؛ می گوید:
ِخیِه 

َ
أ ــی  ِإَل ــی َطــاِلــٍب  ِب

َ
أ ــِن  ْب َعــِلــّیِ  ــُن  ْب ــِه اْلُحَسْیُن  ِب ْوَصـــــى 

َ
أ َمــا  »َهــَذا 

ه)))« این جمالت را خیلی شما  اْلَحَنِفّیَ ِباْبِن  اْلَمْعُروِف  ٍد  ُمَحّمَ
 َو َلا َظاِلمًا«؛ 

ً
ِشرًا َو َلا َبِطرًا َو َلا ُمْفِسدا

َ
ْخُرْج أ

َ
ی َلْم أ ّنِ

َ
شنیده اید: »َو أ

من بیرون نیامدم به قصد فساد و تکبر و داعیه سلطنت 
ِة  ّمَ

ُ
أ ِفی  اْلِإْصــَلاِح  ِلَطَلِب  َخَرْجُت  َما 

َ
»ِإّن این حرف ها؛  امثال  و 

ِسیَر ِبِسیَرِة 
َ
ِر َو أ

َ
ْنَهى َعِن اْلُمْنك

َ
ْن آُمَر ِباْلَمْعُروِف َو أ

َ
ِریُد أ

ُ
ی ص أ َجّدِ

کرد،  ِبی«. بله، امام حسین؟ع؟ برای اصالح قیام 
َ
ی َو أ َجّدِ

ِفی  اْلِإْصـــَلاِح  »ِلَطَلِب  می گوید:  جدش!  دین  اصالح  نه  اما 
نه »فی دین جّدی«! یعنی هدفش را متمرکز  ی«  ِة َجّدِ ّمَ

ُ
أ

می کند روی اینکه جامعه مسلمین را می خواهم اصالح 
کنم، نه دین اسالم را. من این را بگویم؛ چون من اخیرًا 
یک  نخیر،  که  کنم  عرض  را  این  گفتم  شنیدم،  را  این 

چنین چیزی نیست.

نوار /عالمه مجلسی/329/44 1. بحار اال

هدفمندی قیام امام حسین؟ع؟
هدفمند بود حسین؟ع؟ در این حرکت؛ و هدفش را هم 
َعِن  ْنَهى 

َ
أ َو  ِباْلَمْعُروِف  آُمــَر  ْن 

َ
أ ِریــُد 

ُ
»أ که:  می فرماید  بعدش 

اصالح  بــرای  است  شاخه هایی  همه  این ها  که  ِر« 
َ

اْلُمْنك
که حضرت  مسلمین و جامعه مسلمین؛ حتی دارد وقتی 
که می شود این آیه شریفه را ایشان تالوت  وارد مکه هم 
ْن َیْهِدَینی َسواَء 

َ
ی أ َه ِتْلقاَء َمْدَیَن قاَل َعسی َرّبِ ا َتَوّجَ می کند: »َو َلّمَ

بیل)))«. الّسَ
که مربوط به حضرت  می فهمی یعنی چی؟ همان آیه ای 
یعنی  وارد مدین شد؛  آمد رفت  از مصر  که  موسی است 
گفت: امید است  متوجه شد، رفت به سمت شهر مدین 
که مرا به  کند مرا به راه راست  که پروردگار من هدایت 
که  همانجور  هدفمندم.  من  یعنی  برساند.  مقصودم 
حضرت موسی هدفمند بود در حرکت، من هم هدفمندم 
یک  حسین؟ع؟  گفتم  گذشته  در  مــن  دارم.  مقصد  و 
مــی کــنــم حسین؟ع؟  عـــرض  هــم  اآلن  و  نــبــود  شــورشــی 
در  بود  هدفمند  است.  آن  از  غیر  این  نبود؛  فــراری  یک 

حرکتش.

2. )القصص/22(

تو آن راز رشیدی
که روزی فرات بر لبت آورد

و ساعتی بعد
در باران متواتر پوالد

بریده بریده
افشا شدی

و باد تو را
با مشام خیمه گاه

در میان نهاد
و انتظار

کودکانه ی حرم در بهت 
طوالنی شد!

تو آن راز رشیدی
که روزی فرات بر لبت آورد

کنار درک تو و 
کمر شکست!                                  سیدحسن حسینی کوه از 

ــروز نــیــســت. مـــردمـــان ایـــن دیـــار،  ــ ــروز و ام ــ حــکــایــت دی
بر  و  بسته اند  حسین؟ع؟  مهر  گــرو  در  دل  قرن هاست 
گریسته اند.  یارانش  و  فــرزنــدان  و  او  شهادت  مصیبت 
عوض  هواشان  و  حال  می رسد،  که  محرم  قرن هاست 
می شود، ابر غم می آید به آسمان دل شان، و چشم شان 
بارانی می شود. قرن هاست با نام حسین؟ع؟ زیسته اند 
و شور حسین؟ع؟ نمک زندگی شان شده است و مایه ی 
که شعله ی  برکتش. و »صاحبدالن« روایت مردانی ست 
شور  که  مردانی  کــرده انــد،  پرفروغ  را  محبت  و  مهر  این 
گرمی بخشیده اند.  آفریده اند و به مجالس ذکر اهل بیت 
هرکدام به شکلی و هر یک در لباسی. یکی با ذکر مصائب 
سرایش  با  یکی  تذکر،  و  وعــظ  با  یکی  روضــه خــوانــی،  و 
با  با علمش، یکی  با هنرش، یکی  نوحه. یکی  و  مرثیه 
خادمان  و  عاشقان  زندگی  روایت  صاحبدالن،  ذوقش. 

»دستگاه آقا اباعبداهلل؟ع؟« است. 
▪

صاحبدالن _ 1

کتاب فلسفی
علیرضا مازاریان

دبیر مجموعه: محسن حسام مظاهری
نوبت چاپ: اول  _ 1392

▪
شاه  نــزد  بــود  خواسته  محمدتقی  از  بــروجــردی  آیــت اهلل 
دینی  ابتدایی، دروس  اجباری  در دروس  بگوید  و  برود 
»کاخ  به  شــاه  دیــدار  ــرای  ب که  روزی  دهند.  قــرار  هم  را 
مرمر« رفته بود، دکتر مصدق و جمعی دیگر در اعتراض 
از او  کرده بودند. شاه  کاخ تحصن  به قوام السلطنه، در 
متحصن  اینجا  آمده اند  این ها  که  »شنیده اید  پرسید: 
گفتند. اما نمی دانم  شده اند؟« پاسخ داد: »بله، به من 
وارد  موضوعات  این گونه  در  خیلی  چیست.  ع  مــوضــو
گفت: »ُخب،  و  کرد  تکیه  به صندلی اش  نیستم.« شاه 
پاسخ  داده انـــد؟«  پیغامی  چه  بروجردی  آقــای  بگویید 
الیحه ی  خــوانــده انــد  ــامــه  روزن در  کــه  گفتند  »آقـــا  داد: 
کنند. شما  تعلیمات ابتدایی اجباری را می خواهند اجرا 
دینی  تعلیمات  درس  بدهید  دســتــور  فرهنگ  ــر  وزی بــه 
آیــت اهلل  بگنجانند.  دانــش آمــوزان  برنامه ی  در  هــم  را 
دانش آموزان  همه ی  که  دارنــد  کید  تأ خیلی  بروجردی 
هم  را  دینی  تعلیمات  می خوانند،  که  درسی  به موازات 
گفت: »باشد، به دکتر شایگان می گویم  بخوانند.« شاه 
پرسید:  و  آورد  جلو  سر  بعد  کند.«  اضافه  هم  را  این  که 
واقــعــًا در دیــن خیلی ِسفت  مــردم حــاال  ــای فلسفی!  »آق
خودش  پیش  فــرورفــت.  فکر  به  محمدتقی  هستند؟« 

این  پس  می گوید  شاه  هستند،  سفت  بگویم  گر  ا گفت 
کسی انجام  شراب خواری ها و قماربازی ها و زناها را چه 
ُشل  بگویم  گــر  ا هستند!  مسلمان ها  همین  مــی دهــد؟ 
هستند، می گوید پس چرا آقای بروجردی درباره ی دین 
اصرار می کند. همه ی این فکرها در چند ثانیه از ذهنش 
اصاًل  که  »به نظر می آید  گفت:  آخر سر چنین  کرد.  عبور 
شاه  دربـــاره ی  مثاًل  هستند.  ُشــل  همه چیز  در  ایرانی ها 
می گویند چه فرماِن یزدان، چه فرمان شاه! اما عماًل ُشل 
تِن  نباشد،  ایران  چو  می گویند  ایران  دربــاره ی  هستند. 
من مباد! ولی عماًل درباره ی وطن ُشل هستند. درباره ی 
دین هم اظهار عالقه ی بسیار می کنند؛ اما در مقام عمل 
نسبت به  بپرسند  اعلی حضرت  گــر  ا ولــی  هستند.  ُشــل 
می گویم  هستند،  سفت تر  کـــدام  در  مطلب،  ســه  ایــن 
نــام گــذاری و  نــوزاد و  در امر دیــن. زیــرا در ازدواج و تولد 
کفن و دفن به آداب و احکام دینی عمل  غ و مرگ و  بلو
که در همه چیز ُشل است، در امر  می کنند. خالصه ایرانی 

دین نسبتًا سفت تر است«. 
که رفت، داستان دیدارش با شاه را برای آیت اهلل  به قم 
با  گفت: »شما  و  آیت اهلل خندید  کرد.  تعریف  بروجردی 
کردید و هم سؤال  این جواب، هم احترام دین را حفظ 

شاه را خوب پاسخ دادید.«



فراز منبر نی قرص ماه می بینم 
خدای من نکند اشتباه می بینم 

گرگ می شنوم  بتاب یوسف من بوی 
بتاب راه دراز است و چاه می بینم 

کنم از راه دور، سرها را  نظاره می 
جوان و پیر و سفید و سیاه می بینم 

که می نگرم  کتاب غمت  به آیه های 
گناه " می بینم  کدامین  تمام را " به 

به احترام سرت سر به مهر می سایم 
گاه می بینم و قتلگاه تو را قبله 

سعید بیابانکی

آدم  از  امــام؟جع؟  وزی  ر این که  مــی رســد،  نظر  به  ســاده  خیلی 
اصاًل  یا  بفرستد  واسطه  بنویسد،  نامه  شخصًا.  بخواهد،  کمک 

خودش بیاید دم در خانۀ آدم.

ین هم نثار  و می کنیم آنجا بودیم. احیانًا دو سه تا نفر ز همه ما آر
گذاشتند. می پرسیم چطور  را تنها  که امام؟ع؟  کسانی می کنیم 
ایمانی  و  بی دین  و  خیانتکار  پلید،  آدم های  عجب  توانستند؟! 

را  بی خبرها  خدا  از  همین  از  تا  چند  داستان  وقتی  اما  بــوده انــد. 
که بعضی حرف ها آشناست. می خوانی، می بینی انگار 

که خودمان هم... انگار 

معذوریت شرعی
در منزل »قصر بن مقاتل« امام؟ع؟ به عمرو بن قیس و 

پسرعمویش رسیدند. 
پرسیدند: »آیا برای یاری ما آمده اید؟« 

امــوال  عیالواریم.  و  پیرمرد  »مــا  گفت:  قیس  بن  عمرو 
مردم دست ماست، باید آن ها را برسانیم به صاحبانش. 

گر با شما بیایم مال مردم از بین می رود.«  ا

▪
مــســجــد  در  نـــفـــر  ــزار  ــدهــ ــ ــن چــ  ،42 عـــــاشـــــورای  ــب  ــ ش
منبرش  ــاز  آغـ منتظر  )ُتـــرک هـــا(  »شیخ عبدالحسین« 
حتی  و  اطــراف  خیابان های  و  کوچه ها  بودند.  نشسته 
مجبور  جوریکه  بود.  جمعیت  از  مملو  مسجد  پشت بام 
مردم  زانــوی  روی  پا  را  منبر  تا  مسجد  بیرون  مسیر  شد 
کند. منبر آن شب، قیامت شد. باالی منبر  بگذارد و طی 
مردمی«  »استیضاِح  را  علم  دولــت  می خواهد  که  گفت 
به  را  دولــت  خیانت های  و  تخلفات  از  مــورد  ده  کند. 
مردم  و  خواند  بندبند  به صورت  استیضاح  مواد  عنوان 

بعد از هر بند، سه بار می گفتند »صحیح است«.
کرد. جوانی، مخفیانه  کشور صدا  کل  منبر آن شب، در 
نشسته  منبر  زیر  مدت  تمام  مأموران،  چشم  از  به دور  و 
و صدای سخنران را ضبط  کرده بود. دو پارچه ی سیاه 
کرده بود تا دیده نشود. جوان  در دو سوی منبر آویزان 
عرق  و  شدم  مچاله  آن قــدر  منبر،  زیر  »در  گفت:  بعدها 

که نزدیک بود بمیرم«.  ریختم 
»شما  رســیــد:  محمدتقی  دســت  بــه  نــامــه ای  بعد،  شــب 
دولت را در روی منبر استیضاح می کنید و صحیح است، 
آزادی  می گویید  هم  بــاز  و  می گیرید  هم  اســت  صحیح 

نیست و خفقان است؟ پس آزادی چیست؟« 

زندان  یک  »ایــران  داد:  را  نامه  پاسخ  فردایش  منبر  در 
است با سی میلیون زندانی. اآلن زلزله ی عاشورا آمده و 
کرده اند.  فرار  زندانی ها  و  خورده  َتَرک  زندان  دیوارهای 
برمی گردانند.  زندان  به  را  زندانی ها  مأموران،  باز  فردا، 
نبردند،  زنـــدان  بــه  و  نگرفتند  را  مــا  بعد  روز  چند  ــر  گ ا
که  نکشید  روز  دو  بــه  هــســت«.  آزادی  مــی شــود  معلوم 
به  را  نفر دیگر  پنجاه  تا صبح،  کردند.  زندانش  روانه ی 
هم بندانش اضافه شد: مرتضی مطهری،  سیدعزالدین 

زنجانی، ناصر مکارم شیرازی و جمعی دیگر.
▪

ــدر  ــال مــانــده بــه ســرنــگــونــی پــهــلــوی، آن قـ یــکــی دو سـ
که  زیاد شد  منبرش  با ممنوعیت  مردمی  مخالفت های 
بدون  نیست.  ع  ممنو دیگر  شما  »منبر  گفتند:  مأموران 

نامه نگاری، به منبر بروید.« 
پایین  و  باال  منبر  پله های  از  یعنی  منبر  »آزادی  گفت: 

بروم؟ یا می توانم آزادانه سخن بگویم؟« 
گفتند: »فقط از احکام اسالم بگویید. مسئله بگویید«. 

می توانید  کنید؟  تحمل  می توانید  را  رساله  »شما  گفت: 
کنید؟ در رساله نوشته شده در زمان  گوش  احکامش را 
فــروش  و  خــریــد  حــق  غیرمسلمان،  بــا  مسلمان  جنگ 
نفت  اســرائــیــل  بــه  چـــرا  پــس  نـــداریـــد.  غیرمسلمان  بــه 

می فروشید؟ در رساله نوشته شده معاونت بر حرام، حرام 
است. پس چرا مجوز شراب فروشی صادر می کنید؟« 

گفتند: »پس منبر، بی منبر!«
▪

می شد  خیره  مــی کــرد.  نگاه  مخاطبش  بــه  منبر،  روی 
نــدارد.  چه  دارد،  چه  می خواهد،  چه  کیست،  او  ببیند 
حرفی  همه  بــرای  نداشت.  جاهل  و  عالم  و  گــدا  و  شــاه 
عمیقًا  دل نشین.  و  نو  حرف های  داشــت؛  چنته اش  در 
مرامی،  و  مقام  با هر  باشد،  که  باور داشت مخاطب هر 
را  سخنش  مخاطب  داشــت  دوســت  و  اســت  مخاطب 
بشنود و بفهمد. برای نشنیدن، حرف نمی زد. با خودش 
برای  داشــت.  درنظر  همواره  را  دیگری  نمی زد.  حــرف 
همین می گفت نمی توانم در رادیو، بی آنکه مخاطبم را 

کنم.  ببینم، خوب صحبت 
برود.  نمی شد  پا  منبرش  وسط  کسی  که  می شد  همین 
کسی  بی فایده ای!  و  بی خود  منبر  چه  نمی گفت  کسی 
کسی حس نمی کرد وقتش تلف شده. و  خسته نمی شد. 

هیچ کس دست خالی از پای منبرش نمی رفت.  
▪

دارد.  ارزش  مخاطب  »وقــت  می گفت:  گردانش  شا به 
هر دقیقه حساب خودش را دارد. لحظات را نسوزانید. 

حرف  بــی ربــط  باشید.  نداشته  طــوالنــی  پــایــان  و  شــروع 
نزنید. حواستان، خوب جمع مخاطب باشد.« 

منبرش  دربـــاره ی  را  او  نظر  گردانش  شا از  یکی  یک بار 
را چرخاندی  پرسید. پاسخ داد: »چرا وسط منبر، سرت 
را  ســرشــان  مستمع ها  همه ی  کـــردی؟  نگاه  پنجره  بــه 

کردند.« چرخاندند و بی خود به آن پنجره نگاه 
▪

پیامبر)ص(  ــاره ی  دربـ فیلمی  می خواستند  شــاه  زمــان 
هم  اسالمی  کشورهای  سفرای  که  جمعی  در  بسازند. 
گر می خواهید سوار و پیاده شدن  حضور داشتند، گفت: »ا
راه رفتن و  را نشان دهید و غذاخوردن و  از اسب  پیامبر 
به تصویر  را  مــردم  با  برخاستشان  و  نشست  و  جنگیدن 
که این ها عادت های بشری و رفتارهای معمولی  بکشید 
است و ما روی این ها تکیه نداریم که حاال شما بخواهید 
ما  بــرای  نبوت  مقام  در  آنچه  بدهید.  ما  نشان  را  ایــن 
حالت  و  است  پــروردگــار  با  ایشان  ارتباط  دارد،  اهمیت 
کند و به  که بتواند آن را ثبت  گر دستگاهی دارید  وحی. ا
گر نیست، به  کند، انجام بدهید. اما ا مخاطب منتقلش 

این تجربه ی بکر دست نزنید و سراغش نروید.« 
را  پیامش  بودند،  فیلم  ساخت  دست اندرکار  که  آن هــا 

گرفتند. پروژه ی ساخت فیلم متوقف شد. ▪

بی صبری نیم روزه ی مردم یک شهر!
▪

]کوفه، سال ٦٠ هجری[
در  بودم  ابن عقیل  رســوِل  گفت: من  ابن حازم  عبداهلل 

قصِر ]عبید اهلل[، تا بنگرم بر هانی چه می گذرد. 
کردند، بر اسب خویش نشستم  چون او را زدند و حبس 
و خبر به مسلم ابن عقیل دادم. بر مسلم در آمدم و خبر 
بر  بانگ  او  یاران  میاِن  در  و  بروم  تا  بفرمود  مرا  بگفتم. 
ایشان  شعار  این  )و  أِمــت!«  منصوُر  »یا  زدم  فریاد  آورم. 
کردند و نزد مسلم  کوفه یکدیگر را خبر  بود.( پس اهل 

فراهم شدند. و به جانب قصر روی آورد...
▪

در  و  در قصر تحصن جست  رسید.  این خبر  را  زیاد  ابن 
گرد قصر بگرفت و مسجد و بازار از مردم  ببست. مسلم 
کار بر عبیداهلل  گردیدند و  پر شد و پیوسته تا شب جمع 
که با او بیش از 30 تن شرطّی و 20 تن از اشراف  تنگ شد 
و خانواده و موالی او، کس نبود. و مردم ابن زیاد و پدرش 
ابن شهاب  کثیر  زیــاد،  ابن  ــد... پس  دادن را دشنام می 
کس فرمانبردار اوست،  کرد با هر  حارثی را بخواند و امر 
بروند و مردم را از یاری مسلم ابن عقیل باز دارند و آنان 
گفت، هم  کنند.  و هم محمد ابن اشعث را  را تخویف 

قعقاع ابن شور ذهلی و ... هم شمر ابن ذی الجوشن.
و  بازداشتند.  مسلم  یاری  از  را  مردم  و  رفتند  گروه  آن  و 
کرد تا از باالی قصر  که با او بودند امر  عبیداهلل، اشرافی را 
آرزوهــا فریب  به  را  و اهل طاعت  مــردم مشرف شوند  بر 
چنین  آن ها  و  کردند.  تخویف  را  معصیت  اهل  و  دادند 
کندند  بپرا شنیدند،  را  رؤســا  گفتار  چــون  مــردم  و  کردند 
که زن نزدیک پسر و برادر خود می آمد و می گفت  چنان 

کفایت می کنند.« که هستند.  گرد! مردِم دیگر  »باز 
... ]شبانگاه[ مسلم در مسجد با 30 نفر بماند.

کنده آورد. چون چنین دید، بیرون آمد و روی به ابواب 
کنده رسید و با او 10 تن بود. به ابواب 

کسی نماند. از آن باب بیرون آمد: 
به این سوی و آن سوی نظر انداخت:

کند و خانه اش را نشان  که وی را راهنمایی  کسی ندید 
دهد.

... خروج مسلم در کوفه روز سه شنبه، هشت روز گذشته 
از ذی الحجه ی سال شصتم است و همان روزی است 

کوفه روانه شد... که حسین از مکه سوی 
▪

صص  قمی،  عباس  شیخ  المهموم  نفس  ترجمه  آه،  کتاب   -
108-105

▪
می گفت:  مـــادرش  نداشتیم.  خبری  ازش  بــود  مــاه  ده 
زنــده س؟  بچه؟  این  شد  چی  ببین  برو  پاشو  ــرازی!  »خ

مرده س؟« 
دارم  زندگی  و  کــار  آخــه؟  دنبالش  بــرم  »کجا  می گفتم: 
کجا  از  نــیــس.  ــب  ــب دو وج یــه وج کــه  خــانــوم. جبهه 

کنم؟«  پیداش 
گفت:  خطبه ها  آخــر  آقــا  حــاج  جمعه.  نماز  بودیم  رفته 
مــادرش  به  خانه.  آمــدم  کنید.  دعــا  را  خــرازی  »حسین 
»چی  گفتم:  می گفت؟«  رو  مــا  گفت:»حسین  گفتم.« 
نمی دانستیم  می شناسدش؟«  هم  جمعه  امام  که  شده 

فرمانده لشکر اصفهان است.
▪

رفتیم بیمارستان، دو روز پیشش ماندیم. دیدم محسن 
کی  و  آمدند  وسپاه  ارتــش  فرمان ده های  و  آمد  رضایی 
بار  یک  روز  هرچند  هم  اصفهان  جمعه ی  امــام  کــی.  و 
آوردنــدش  یزد  از  هلی کوپتر  با  هم  بعد  به ش.  می زد  سر 
دست  هستم،  پــدرش  من  می فهمید  هرکس  اصفهان. 
گردنمو ماچ و بوسه و التماس دعا. من هم  می انداخت 
می گفتم: »چه می دونم واال! تا دوسال پیش که بسیجی 

بود. انگار حاالها فرمان ده لشکر شده.« 



خبر شهادت مسلم
امام حسین؟ع؟ در هشتم ذی الحجه، در همان جوش 
همان  در  و  می شدند  مکه  وارد  حجاج  که  خروشی  و 
کنند، پشت  که باید به جانب منا و عرفات حرکت  روزی 
کرد و حرکت نمود و آن سخنان غّرای معروف  به مکه 
کــرد. منزل  انشا  اســت،  از سید بن طــاووس  نقل  که  را 
در  رسید.  عراق  سرحّد  نزدیکی های  به  تا  آمد  منزل  به 
کوفه حال چه خبر است و چه می گذرد خدا عالم است. 
خ  داستان عجیب و اسف انگیز جناب مسلم در آنجا ر
را  شخصی  راه  بین  در  حسین؟ع؟  امـــام  اســـت.  داده 
دیدند که از طرف کوفه می آید به این طرف )در سرزمین 
یکدیگر  کنار  از  که  نبوده  شوسه  راه  و  جــاده  عربستان 
که در جهت  افــرادی  و  اســت،  بــوده  بیابان  بشوند.  رد 
رد  یکدیگر  از  فواصلی  با  می کردند،  حرکت  هم  خــالف 
کردند به عالمت اینکه من  می شدند(، لحظه ای توقف 
کار دارم، و می گویند این شخص امام حسین؟ع؟  با تو 
آوری  اســف  خبر  حامل  دیگر  طــرف  از  و  می شناخت  را 
او  از  گر برود نزدیک امام حسین؟ع؟،  ا که  بود، فهمید 
کوفه چه خبر؟ باید خبر بدی را به  که از  خواهد پرسید 
را  لذا راهش  را بدهد و  ایشان بدهد. نخواست آن خبر 
کرد و رفت طرف دیگر. دو نفر دیگر از قبیله بنی اسد  کج 
بودند،  کرده  اعمال حج شرکت  در  و  بودند  در مکه  که 

قصد  چــون  رسید،  پایان  به  حجشان  کــار  آنکه  از  بعد 
پشت  از  به سرعت  داشتند،  را  حسین؟ع؟  امام  نصرت 
کردند تا خودشان را برسانند به قافله  سر ایشان حرکت 

اباعبداهلل؟ع؟.
کردند  بــرخــورد  بــودنــد.  عقب  منزل  یــک  تقریبًا  اینها 
که  یکدیگر  به  می آمد.  کوفه  از  که  شخصی  همان  با 
کردند، یعنی بعد از سالم  رسیدند به رسم عرب انتساب 
کدام  و علیک این دو نفر از او پرسیدند َنَسَبت را بگو، از 
گفت من از قبیله بنی اسد هستم، اینها  قبیله هستی؟ 
اسد  بنی  از  که  هم  ما  َاَســدیــان،  َنحُن  عجب!  گفتند: 
کیست؟  بزرگت  پدر  کیست،  پدرت  بگو  پس  هستیم، 
گفتند تا همدیگر را شناختند.  گفت، اینها هم  او پاسخ 
کوفه  از  گفتند  از مدینه می آمدند،  که  نفر  این دو  بعد، 
کوفه خبر بسیار  که از  گفت حقیقت این است  چه خبر؟ 
کوفه می رفتند  که از مکه به  گواری است و اباعبداهلل  نا
کردند و من چون فهمیدم برای  وقتی مرا دیدند، توقفی 

کوفه است، نخواستم خبر شوم را به حضرت  استخبار از 
کرد. کوفه را برای اینها تعریف  بدهم. تمام قضایای 

این دو نفر آمدند تا رسیدند به حضرت. به منزل اولی که 
که اباعبداهلل  کردند تا آنگاه  رسیدند، حرفی نزدند، صبر 
آن  از  روز،  شبانه  یک  تقریبًا  که  آمدند  فــرود  منزلی  در 
کرده بودند فاصله زمانی  که با آن شخص مالقات  وقت 
داشت. حضرت در خیمه نشسته و عده ای از اصحاب 
کردند:  که آن دو نفر آمدند و عرض  همراه ایشان بودند 
یا ابا عبداهلل! ما خبری داریم، اجازه می دهید آن را در 
می خواهید  یا  برسانیم  شما  عــرض  به  مجلس  همین 
اصحاب  از  من  فرمود  کنیم؟  عرض  شما  به  درخلوت 
خودم چیزی را مخفی نمی کنم، هر چه هست در حضور 

اصحاب من بگویید.
با آن  ما  ابــن رســول اهلل!  یا  کــرد:  از آن دو عــرض  یکی 
نکرد،  توقف  ولی  کرد  برخورد  شما  با  دیــروز  که  مــردی 
بــود، مــا او را  کــردیــم؛ او مــرد قابل اعــتــمــادی  مــالقــات 

می شناسیم، هم قبیله ماست، از بنی اسد است. ما از او 
پرسیدیم درکوفه چه خبر است؟ خبر بدی داشت. گفت 
ج نشدم مگر اینکه به چشم خودم دیدم  من از کوفه خار
کرده بودند و بدن مقدس آنها  که مسلم و هانی را شهید 
در  بودند،  بسته  پاهایشان  به  ریسمان  که  حالی  در  را 

کوفه می کشیدند. کوچه ها و بازارهای  میان 
که شنید، چشمهایش پر  ابا عبداهلل خبر مرگ مسلم را 
المؤمنین  من  کرد:  تالوت  را  آیه  این  فورًا  ولی  شد  اشک 
و  نحبه  قضی  َمــن  َفِمنُهم  علیه،  اهلل  عاهدوا  ما  صدقوا  رجــاٌل 

ِمنُهم َمن َینَتظُر َو ما َبّدلوا تبدیلًا.
که  را  کــوفــه  نمی گوید  ابــاعــبــداهلل  موقعیتی  چنین  در 
کشته شد، پس  که  کشته شد، هانی  که  گرفتند، مسلم 
همینجا  از  خوردیم،  شکست  ما  شد،  تمام  کارمان  ما 
که رساند مطلب چیز دیگری  گفت  برگردیم. جمله ای 
ــاره  کــه االن خــوانــدم، ظــاهــرًا درب ــرآن  اســت. ایــن آیــه ق
به پیمان  از مؤمنین  یعنی بعضی  احزاب است.  جنگ 
شدند،  شهید  حق  راه  در  و  کردند  وفا  خدا  با  خودشان 
جانبازی  نوبت  کی  که  می کشند  انتظار  دیگر  بعضی  و 
داد،  انجام  را  فرمود: مسلم وظیفه خودش  برسد.  آنها 

نوبت ماست.
کاروان شهید رفت از پیش

گیر و می اندیش وان ما رفته 
کرد، دیگر نوبت ماست... او به وظیفه خودش عمل 

ششم،  چاپ   ( اول،  جلد  حسینی،  حماسه  مطهری،  مرتضی 
تهران: انتشارات صدرا، آبان ماه 1365(، صفحات 201 تا 204.

کوفه
و باالخره کوفه، چه آهنگ ناخوشایندی دارد این نام، و 
چه بار سنگینی از رنج با خود می آورد! باری به سنگینی 
بگذار  کشید...  ازکوفیان  علی؟ع؟  که  رنج هایی  همه 
بیفزاییم؛  آن  بر  نیز  را  حسین  و  حسن  و  زهرا  رنج های 
باری به سنگینی همه رنجی که دراین آیه مبارکه نهفته 

کبد . آه چه رنجی! است: لقد خلقنا االنسان فی 
گرفته  ک آن پا  ج در خا که بنیان وجود خوار روحیه ای 
دارد: جهالت،  ظهور  کوفه  مردم  در  ازهمه  بیش  است، 
تردید  و  ظاهربینی،  تذبذب  و  ظاهرگرایی  زودخشمی، 
ع شرک آمیز در برابر ظلمه و تکبر  و هیجان زدگی، خشو
نهادن  پیش  گام  بی تدبیر  و  عجوالنه  مظلوم،  برابر  در 
پای  شــتــاب زده  همه  آن  نــدامــت...  بــرابــر  در  تسلیم  و 
باقی  تدبیر  و  تفکر  برای  فرصتی  که  می نهادند  درعمل 
و  می کشید؛  پشیمانی  به  کارشان  زود  چه  و  نمی ماند 

راه هایی  به  نیز  پشیمانی  ایــن  جبران  بــرای  که  عجبا 
چه  بن زیاد  عبیداهلل  نداشت!  بازگشتی  که  می افتادند 
کار او در این واقعه  نیک این مردم را می شناخت. شیوه 
از  جماعتی  است.  انگیز  عبرت  بسیار  تاریخ  همه  برای 
که در اطرافش بودند به میان مردم فرستاد تا  اشراف را 

آنان را از سپاه موهوم شام بترسانند....
اسالمی  شهرهای  مــردم  پرسید  ابن کوا  از  معاویه  چون 
کوفه  مــردم  دربـــاره  وی  دارنـــد،  خویی  و  خلق  چگونه 
سپس  می شوند،  متفق  ــاری  ک در  هــم  بــا  »آنـــان  گفت: 

دسته دسته خود را از آن بیرون می کشند.«
کوفیان را بی وفا می دانیم ، مظهر بی وفایی، و این  ما 
گذشته، چرا  کوفه  از  که  نباید پرسید  آیا  اما  حق است؛ 
یــاری  بــه  دستی  نیز  دمشق  و  بصره  و  مدینه  و  ازمــکــه 
که  تن  چند  هفتادو  آن  جز  نیامد  بیرون  آستین  از  حق 
شاید  بیندیشیم،  نیک  گــر  ا شنیده ایم؟  و  شنیده اید 
که در آن  کوفیان!  که بگوییم باز هم  انصاف این باشد 

جنبشی  کوفه  از  جز  اموات،  سرزمین 
کوفیان! فصل انجماد  برنخاست؛ بازهم 

رسیده و قلب ها نیز یخ زده بود.
بن  »محمد  و  شــد  ــاه  گ آ مسلم  نهانگاه  از  ــاد  زی ابــن 

که از سرهنگان معتمد او بود همراه  اشعث بن قیس« را 
قبیله  از  تن  هفتاد  و  ُسَلمی«  عباس  بن  »عبیداهلل  با 
قیس فرستاد تا مسلم را بگیرند و بیاورند. مسلم چون 
که چه روی  صدای پا و شیهه اسبان را شنید، دانست 
اهل  تا  آمــد  بیرون  کشیده،  شمشیر  خــود  و  اســت  داده 
گزند سپاهیان ابن زیاد در امان دارد و چون  از  خانه را 
که از فراز بام ها، با  کوفیان را  گذاشت و دید  پای بیرون 
سنگ و رسته هایی آتش زده از نی بر او حمله ور شده اند 
خون  ریختن  بــرای  هنگامه  ایــن  ــا  : »آی گفت  خــود  با   ،
اینچنین است، پس  گر  ا پا شده است؟  بر  فرزند عقیل 
گریزگاهی  او  از  که  به سوی مرگی  بیرون شو  ای نفس 
و  زدند  گردن  و  بردند  قصر  بام  به  را  مسلم  نیست...« 
دست  نیز  را  عــروه  بن  هانی  افکندند.  زیر  به  را  بدنش 
که  حالی  در  رساندند،  قتل  به  و  بردند  ــازار  ب به  بسته 
می گفت : »الی اهلل المنقلب والمعاد اللهم الی رحمتک 

معبودا،  خــداســت...  ســوی  بــه  بازگشت  ـ  رضــوانــک  و 
می گشایم.«  بــال  تو  رضــوان  و  رحمت  ســوی  به  اینک 
کلبی« و »عارة  بعد از آن به فرمان ابن زیاد، »عبداالعلی 
قیام  در  مسلم  ــاوران  ی از  که  نیز  را  ازدی«  صلخت  بن 
کوفه واز شجاعان شهر بودند، به قتل رساندند. آن گاه 
زمین  بر  بــازار  و  کوچه  در  را  و هانی  جنازه مطهر مسلم 
کشیدند...  گوسفندفروشان به دار  کشاندند و در محله 
که  الحجه بود،  کوفه در روزهشتم ذی  قیام مسلم در 
عرفه،  روز  در  شهادتش  و  گویند  الترویه «  »یــوم  را  آن 
کوفه  راه  کنون در  ا امام  چهارشنبه نهم ذی الحجه... 
و  )عبداهلل  عقیل  بن  مسلم  فــرزنــدان  از  تن  دو  و  اســت 
که فراموش  محمد( نیز با او همراهند. آه ! نزدیک بود 
کنون دختر  گر روایت »اعثم کوفی« درست باشد، ا کنم؛ ا
راحله عشق همسفر دختران  در  نیز  سیزده ساله مسلم 

امام حسین؟ع؟ است.
شهید سید مرتضا آوینی

▪
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

ْمِس َو ُضحاها َو اْلَقَمِر ِإذا َتلاها
َ

َو الّش
و  بــه هنگام چــاشــت،  و روشــنــی اش  آفــتــاب  بــه  سوگند 

سوگند به ماه چون از پی آن برآید.
سوره شمس، آیه 1 و 2

عبداهلل؛
جعفر؛

عثمان؛
عباس؛

روِز دهم هر »چهار ماِه هاشمی «ات از میاِن چشم هاِی 
کردند. ع  حسین طلو

▪
»هیچ مردی

چهار شمشیر به میدان نبرده
کوهی و هیچ 

چهار مرتبه از مرِگ خویش برنخاسته
تو  نام  به  تنها  را  دایرة المعارف ها  که  نشانی ست  این 

کشانده
دختِر حزام«! اّم البنین... 

هیأت محبان حضرت زهرا ؟اهع؟
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شماره اول

نه تابلوهای فلکسی
نه شمایل های سه در پنج
نه استریوهای هشت باند

نه انبوه جمعیت
چه مجلس خلوتی داریم اینجا

من و دوازده بند محشم
سعید بیابانکی

که نامه های زیادی داشت مردی 
پای نامه، صد و چهل هزار امضا بود.

نوشته بود: »بشتاب، ما چشم به راه تو هستیم«.
نوشته بود: »برای آمدنت آماده ایم و دیگر با والیان شهر 

نماز نمی خوانیم«.
نوشته بود: »میوه ها رسیده و باغ ها سبز شده. منتظرت 

هستیم«.
▪

که  نامه در دست هایش. وسط بیابان روبه روی سپاهی 
راهش را بسته بودند ایستاد:

را برده ام؟  کشته ام خونش را بخواهید؟ مالی  »کسی را 
کرده ام؟«. کسی را زخمی 

کردند. بی دلیل هلهله 
گفت: »مردم کوفه مرا دعوت کرده اند. این نامه ها ...«.
صدایش  تــا  آوردنـــد  در  نامفهوم  و  بی معنی  صــداهــای 

نرسد.
کت  سا گهان  نا و  ببیند  را  صورت هایشان  تا  آمد  جلوتر 

شد:
»شــبــث ابـــن ربـــعـــی؟! حــجــار ابـــن اجـــبـــر؟! قــیــس ابــن 

اشعث؟!«


