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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 دانیم؟ ی کربال را عظیم می چرا حادثه

فجایع تاریخ بشر، شقاوت و جنایت، ایثار و جانبازی، شهادت، ، عظیمی کربال،  حادثه کلمات کلیدی:

 اولیاء.انبیاء و ی عاشورا، ترکیب متوازن، تجلیل خداوند و  شخصیّت، جامعیّت واقعه عظمت

ی عاشورا  تر از واقعه فجایعی دردناک شود این است که در طول تاریخ می هایی که مطرح یکی از پرسش

یهی در   چهه ویگیهی   خونخواران ایجاد کردند؛هم بوده است؛ حوادث بسیار تلخ و کشتارهای فجیعی که 

خهاطر هههور یهق شهقاوت بهشری بشهری        هکنیم؟ ایر بقدر آن را مطرح می ی عاشوراست که این واقعه

یونهه   شود. چه چیش این واقعهه را ایهن   دیده میاست، شبیه آن در مقاطع دیگر تاریخ و سایر جوامع هم 

بشری کرده است؟ یا از آن طرف، ایر بحث ایثهار و از خهود یذشهتگی و جانبهازی و ایسهتادیی در راه      

شهود؛ ماننهد بع هی از     هدف است، این هم در جمع مؤمنان و مقهاطع دیگهر تهاریخ بسهیار دیهده مهی      

ی  انگیهش بهود. چهه چیهشی در واقعهه      ار حیهرت های رزمندیان ما در جنگ تحمیلهی کهه بسهی    ایثاریری

کنهیم.   پها   قدر مهم کرده که باید هر سال این شور عظیم را حول این واقعه بر عاشوراست که آن را این

 ی عاشورا چیست؟  رمش جاودانگی واقعه

 ی ههای حارهر در نهحنه    شخصهیّت ی عاشهورا در عظمهت    کهنم کهه عظمهت واقعهه     اجماالً عرض مهی 

 ی در نهحنه  یهای خیلی عظیم که ایثاریری رزمندیانمان هم کسانی را داشتیم ما در ،ست. بلهعاشورا

های سهنگینی را   ؛ یا از آن طرف جنایتاعتقادشان داشتنددر مسیر  و ایستادیی د داشتند، جانبازینبر
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ههای عاشهورا    هایی به عظمهت شخصهیّت   شما در هیچ مقطع تاریخی شخصیّت قطعاً امّا [شاهد بودیم؛]

سهت؛ یعنهی خهود    عاشورا ی نهههای نهح   ی عاشورا عظمت بخشیده شخصیّت بینید. آنچه به واقعه ینم

بهه آنهها فرمودنهدن مهن ههیچ انهحابی        بیت و انحاب بشریوارشان که راجع و اهل الحسین اباعبداهلل

مبران یذشههته، نههه در انههحاب  نیکههوتر و وفههادارتر از انههحاب خههودم ندیههدم؛ نههه در انههحاب پیهها   

ی تاریخ. چون نگاه امهام   نه در آینده و ، برادرم امام مجتبیمؤمنان، پدرم امیرماکرپیامبر

بینم، به این معنی اسهت  فرمایند، ندیدم و نمیکه به زمان یذشته و حال محدود نیست. وقتی امام می

شهود. عظمهت شخصهیّت     نمیای دیده  که وجود ندارد تا قابل رؤیت باشد. هیچ جای تاریخ چنین واقعه

و  الحسهن  بهن  العبّها،، قاسهم   الف هل اکبر، ابا را در نظر بگیرید؛ شخصیّت علیّ الحسین اباعبداهلل

، زینهب  و بعد در مهاجرای اسهارت، شخصهیّتی مثهل امهام سهجّاد       بیت اباعبداهلل دیگران از اهل

ند و ی عاشورا باقی ما کس که در نحنه هاشم، و هر آن خاندان بنیو  ، دختران اباعبداهللکبری

هاسهت کهه بهه ایهن حادثهه عظمهت        تتحمیل شد. عظمت این شخصهیّ  اوی اسارت به  سنگینی حادثه

 بخشد.   می

زنم؛ طبیعی است که توهین به یق انسان کار بسیار زشتی است؛ به هیچ  به زبان خیلی ساده مثالی می

امنهد؛ امّها ایهر کسهی بهه      ی انسانی قابهل احتر  ها به اعتبار جنبه ی انسان انسانی نباید توهین کرد. همه

ها یکسان نیست.  نظر کماالت انسانی در سطوح مختلفند توهین کند، قطعاً بار این توهین افرادی که از

القهدر    وقت به یق دانشمند عظهیم  شود یا به یق فرد جاهل، یقوقت به انسانی معمولی توهین می یق

شهود،  یعی و خاکی اسهت تهوهین مهی   نورت عرفی محدود به سطح زندیی طب وقت به فردی که به یق

ها یکسهان   این توهین نفسه بد است و به همه بد است؛ امّا قطعاً وقت به ولیّ خدا   یرچه توهین فی یق

 شود.  ارزیابی نمی
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که مورد هلم قرار   جنایاتی که در عاشورا واقع شد، ممکن است در تاریخ مشابه داشته باشد؛ امّا کسانی

ی  بیت کهرام و انهحاب بشریوارشهان نبودنهد. آنچهه بهه واقعهه        و اهل اباعبداهللیرفتند، قطعاً مشابه 

هایی است که الگوهای تمامند. چهون مها ممکهن اسهت      بخشد، عظمت این شخصیّتعاشورا عظمت می

ی نبرد شکوه بسیار بیافریند، امّا در تمامیّت  شخصیّتی را پیدا کنیم که برای چند لحظه در یق نحنه

طهور کهه خهود     همهان  ت اباعبداهللتوانیم این جامعیّت را پیدا کنیم. در شخصیّر نمیزندیی او دیگ

 یَّ ْم ِفـك ـل  فرمودنهدن  ]این جامعیّت وجود دارد.[ ح هرت  ح رت فرمودند و جلسات قبل هم اشاره کردم، 

 اباعبهداهلل عیار کمال انسانی است. یعنی عظمهت   برای شما در شخصیّت من یق الگوی تمام 1:ة  ْسو  ا  

 فقط سلحشوری در میدان نبرد و رزم نیست؛ همه چیشش عظمت است و همه چیشش الگوست.

 ههای عاشهورا   در رابطهه بها در،  مفصّلی کهه  ی  ی اوّل در مقدّمه طور که جلسه همانهم،  دیگر ی نکته

 زانظر نظامی بشری باشد؛ یا  ی عاشوراست. یق نحنه ممکن است فقط از ، جامعیّت واقعهعرض کردم

نظر عرفانی سرشار از شور و  باشد؛ یا از نظر اخالقی آموزنده ای فقط ازنظر سیاسی یا انقالبی؛ یا نحنه

آموز باشد؛ امّها   نظر تفکّر عمیق عقالنی در، از دیگری هم ممکن استی  عشق و معنویّت باشد. نحنه

سهو و ایهن تهوازنی کهه بهین       ی عاشورا از یهق  معیّت واقعهقع جابعدی نیست. در وا ی یق ا عاشورا واقعه

، اخهال،، عقیهده، بیهنش و روشهنی درک شهرایط      یعنی عرفهان  [از سوی دیگر وجود دارد؛]آن اجشای 

هها، روح ررهامندی و    برابهر سهختی   ی مبارزه، نبر و مقاومت در سیاسی، شجاعت و شهامت در نحنه

های عمیق معرفتی که در همین عملکردها کند، و نکته میپسندد و مقدّر شادمانی به آنچه محبوب می

تهق اجهشا در    ههم تهق   خورد؛ یعنی این واقعه هم جامع است،های ح رت به چشم میر خطبهو نیش د

متهوازن نیسهتند؛    تر از حدّ الزم بهرای یهق ترکیهب     یق بشری اند؛ هیچابعاد واقعی خودشان قرار یرفته

هها و   ها، با آن عظمت شخصیّت یا مشابهی با این ویگیی بدیل و نمونهتر از آن هم نیستند. هیچ  کوچق

                                            

 .757، ص 1، ج  الحسین االمام موسوعۀ؛ 171الطّف، ص  ابومخنف، وقعۀ؛ 505العقول، ص حرّانی، تحفشعبهابن. 1



 

 

 

 

4 

نظر عقلی هم  توان برای این مکتب بشری پیدا کرد. این است که ازبا این جامعیّت و تمامیّت ابعاد نمی

 ی ماجراهاست. العاده و بشری و متفاوت با همه شود دید که عاشورا ماجرایی خار، می

 اکرمظمتی است که خدای متعال و پیهامبر م، عظمت این واقعه ناشی از عی دیگر ه به یق قرینه

میهان   اهلل برای آن قائل شدند. خهدای متعهال از   ئکۀو مال ی انبیاء عظام و همه ی هدی ائمّه و

ی  ا ائمّهه یه  اکرمیهن عظمهت یهاد کهرده اسهت؟ یها پیهامبر       ی وقایع عالم، کدام واقعه را بهه ا  همه 

وقتهی   انهد؟ در مهاجرای شههادت امهام مجتبهی      با این عظمت تلقّی کهرده کدام واقعه را  هدی

ههای  حال دیدند که سم اثر کهرده بهود و پهاره     مدند و برادر کریم خود را در آنآ الحسین اباعبداهلل

ت منقلهب  شهدّ  هبه  کردنهد، اباعبهداهلل  ریخت و ح رت لحظات آخر عمر را طی مهی جگر بیرون می

فرمودند کهه   ه اباعبداهللب ف کردند. نقل شده که آنجا امام مجتبیسّتأشدند؛ یریستند و اههار 

یـ ْوِمك   ال  خواهد یریه کنینمی شمابرادر  ال ٰ ـ  يـ ْوم  ك  ِِ ْْ  َ هیچ روزی مثل روز تو نیست. عظمهت روز   2: هِ يـ  ا ب 

سهد. احادیهث   ریق از اولیای خدا به پای روز عاشورا نمی عاشورا، منحصر به فرد است. روز شهادت هیچ

ی عاشورا و دستور بشریداشهت و   در تجلیل از حادثه ی هدی ائمّه و اکرمفراوانی که از پیامبر

وجود ری دیگی  در هیچ حادثه ی عاشورا وجود دارد، قطعاً ی عشا و اشق ریختن در تجدید خاطره اقامه

تر یاه برای بشری یق تکیه هم عظام و انبیاء ی اطهار ائمّه و خدا و پیامبر ندارد. لذا تلقّی

 دانستن این حادثه است.

اهلِل و  ص  َّى  َ   ْیك    اهلل   ص  َّى ِِ ْْ  َ اهلِل و  ص  َّى  َ   ْیك    اهلل   ي  ا ب  ِِ ْْ  َ ِِاهللِ   َ   ْیك    اهلل   ي  ا ب  ْْ  َ  3ي  ا ب 
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