
 

 

 



 

 

 



 

 دان رپ و پیمانجاهم
 

 هس گفتار از شهید هدی صارب
 ریپامون امام حسین )ع( و عاشورا

 
 3131ماه( ویراست نخست ـ محرم )آبان

 



 

 انتشار الکترونیکی:

 ایپایگاه در فیروزه

www.hodasaber.com 
 



 فهرست مطالب
 1 ................................................. مانیپ و پر دانِجامه

 7 ........................................... یدوران درک. 1

 8 ...................................... یخیتار تیمسئول. 3

 8 ............................................. مبشر مانیا. 4

 11 .............................................. راه قیرف. 5

 16 ................................................. یتئور. 6

 18 .............................................. یاستراتژ. 7

 11 ................................................... یشم. 8

 11 .................................................. روش. 1

 13 ................................................. منش. 11

 33 ............................. گانهسه سمینامید عاشورا؛ آموزش

 46 ............................... دوران فهم اول؛ شاخص

 41 ...................... یخیتار تیمسئول دوم؛ شاخص

 41 .................................. انسجام سوم؛ شاخص

 51 ................................ یتئور چهارم؛ شاخص

 54 .......................... پروژه فیتعر پنجم؛ شاخص

 51 ............................... یراتژاست ششم؛ شاخص

 61 .................................... یمش هفتم؛ شاخص

 61 ......................... روش و منش هشتم؛ شاخص

 77 ....... یجار تحوالت به ینگاهمین با عاشورا امیق یبازخوان

 





1 

 

 1پیمانو دانِ پر جامه
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 بود عاشق و مست گویند که دوزخی

 ن نتوان بستقولی است خالف، دل در آ
 گر عاشق و مست، دوزخی خواهد بود
 فرداست بهشت، همچون کف دست

ه خیر حضور دوستان و با کسب اجازه از سالم و شب ب با
 .کنیممی شروع ابحث ر ،بزرگ جلسه، آقای طاهر احمدزاده

ا این جمن خودم واقف هستم در جایی که آقای احمدزاده 

___________________________________ 
 شهادت و عاشورا مناسبت به مشهد در رصاب هدی شهید سخنرانی . 1

های این مراسم به همت جمعی از انجمن. (1386 بهمن 6) حسین امام
های شرق کشور و با مشارکت جمعی از اعضای اسالمی دانشگاه

 تحکیم ادوار اسالمی ایران آموختگان دانش ی خراسان سازمانشعبه
زار شد و محرم( در مشهد برگ 15-17بهمن ) 4-6وحدت در تاریخ 

طی آن عالوه بر آقای طاهر احمدزاده، مرحوم احمد قابل، آقای حامد 
علوی، استاد احمد طهماسبی، شهید هدی صابر و آقای تقی رحمانی 

 نیز به ایراد سخنرانی پرداختند. 
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]جایگاه  امایی که نشستهججای من ایننشسته باشند، 

پیش آمده، من هم به هرحال یک تقارنی  اما نیست. سخنران[
اریخی، شخصیتی ن، هم با تیک زدن فاصله تبا اجازه از ایشا

 کنم. می آغاز ان و خودم بحث رو محتوایی بین ایشا
به منزل آقای احمدزاده  6 بنا بود که دوستان یک ربع به

تان باشیم، و ربع اینجا در خدمت 6 ،6بیایند و ما هم حدود 
ها زیاد به هرحال اتفاقی است که افتاد و از این اتفاقولی 

خیلی عنصر کمیابی نیست. یک وجهش این زمان، د. افتمی
دهد؛ این وجه کالنش به باد میهست که زمان را حاکمیت 

 به باد ]زمان را[ این است که خودمانهم ش است. وجه خرد
نسل نو به هرحال حس  شاءاهللاناین ]است[ که دهیم. می

 ایتوپرهای و کند در این مملکتی که زمان، به اصطالح فله
از آن حداکثر استفاده شود، می ایوان شرایط و به باد سپرده به

 را به عمل بیاورد. 
من نه سخنران هستم، نه مثل آقای احمدزاده صاحب کسوت 

شنبه داشتم. سههایی . یک فرد معمولی هستم؛ دغدغههستم
فقط تان گفتند مراسمی هست برای عاشورا، من دوستانشب 

ر جایی که عاشورا و امام حسین دهایم را بگویم. آمدم دغدغه
و جریان  حاج منصور ارضی شده تحویل)ع( آکبند 

روشنفکری مذهبی که ما هم در آن هستیم، مسجد و محراب 
نظامِ رسمیِ  ن و شب قدر و همه را کامل تحویلامام حسیو 
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فقط با این انگیزه آمدم حکومتیِ جمهوری اسالمی داده، من 
از حضرت امام حسین )ع(  بتوانیم یادیکه به سهم خودم 

داشته باشیم. نیم ساعت فرصت هست، چون از آن طرف هم 
هم  11برویم تهران، پرواز ساعت  11بنا بود که ما ساعت 

تا  شاءاهللانو من پرواز است  1کنسل شد. حدودا ساعت 
 دقیقه در خدمت جمع هستم.  11و  8، 8ساعت 

دانِ جامه»د بحثی را که جمع و جور کرده بودم، عنوانش بو
 جریانِهیچ تاریخی و  فردِ با این فلسفه که هیچ. «یمانپ و پر

دان پر و پیمانی داشته جامهتاریخی نیست که بدون این که 
اعد متص« او» اتفاقی ازو  ،پر و پیمانی بر دوش یباشد و کوله

رویم، اگر ما در یک نمی امروز روز اگر ما جلو نشود.
حکمرانی و دارد این مشخصات مملکت تاریخی، دولتی با 

مشکل خیلی از آن طرف نیست، مشکل از کند، می مداریماز
است که ما در آن قرار مشکل از جریانی  خودمان است.

 ساخت، دورانمی داریم. جریانی که روزگاری که سپهر
ای، االن حرفی، ایدهد، برمی حرکت رو به جلوساخت، می

  نداریم.دهی و طراحی برای شرایط، سازمان
]از  کدامتاریخی، زیاد پیرامون ما هستند. هیچهای تشخصی

عقیدتی مثل حضرت های شخصیت چه ها[،این شخصیت
ملی های ه شخصیتچامام حسین )ع(، و ، حضرت )ع(علی

نژاد حنیفمرحوم اهلل طالقانی، آیتبازرگان، مثل مصدق، 
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بستند و دانی جامهاند. ، بی مورد به آن جایگاه نرسیدهجوان
 !با مالت معیوب بسته نشده و 11ی دقیقههم در  دانجامه
آرام محتوایش فراهم شد و چفت و ی بود که آرامدانجامه

با این توضیح من سراغ ای داشت. بست بسیار بسیار جدی
 نهایتاً جویده جویده بیان کنم تاآن را ناچارم روم و می بحث

  بیان کنم. تانخدمترا ای بتوانیم در این فرصت حداقلی نکته
ما برای این به جهان ا بپذیریم که انسان، رونده است. اگر م

که حرکت این به جهان آمدیم  نیامدیم که اتراق کنیم، برای
اریخ رونده است؛ هستی، دینامیسم ت کنیم. انسان رونده است؛

بر و تدخاص خودش را دارد. به قول مالصدرا که با اندیشه 
دریافت این جهان فسفری که داد، و تفکر و تخصیص 

اگر حرکت جوهر و ض است. رَمشمول حرکت جوهر و عَ
عرض مالصدرا را بخواهیم ساده کنیم، این است که انسان در 

ثانیه.  1تواند دوبار شنا کند، حتی به فاصله نمی ودخانه،یک ر
آب های قبلی است؛ مولکول یچون نه آن رودخانه، رودخانه

و نه انسان،  طم و هیجان و خلجان هستنددائما در حال تال
تاریخ پس جهان هم دینامیسم دارد، ثانیه قبل است.  1انسان 

خون دارد، رگ دارد، هم حس دارد، مهر دارد، عشق دارد، 
 هستی و تاریخ و انسان ـ هااین ید، فراتر از همهحرکت دار

خدا هم خدای راه است. خدا هم اگر مثل ما بود، یک بار  ـ
 یک بار، پیژامه ن خلقِکرد و با همامی لقن را خجها
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ولی خدا اهل خستگی  کرد.پوشید و خستگی درمیمی
شد که خستگی نمی خسته ت. اساساًسدرکردن نبود و نی

را میان  آن چهو و زمین را، ها ما جهان را، آسمان» :درکند
بی  زدگی،خوابشش هنگام؛ بیهاست آفریدیم در آن

یعنی وضعیت . خیلی زیباست. 1[37ق: ی]سوره« خستگی
 خداست. 

غار  ای که ازانسان اولیهانسانی که انسانِ راه است، حاال 
 داردتا اینجایی که جهان به ما رسیده است، آمد بیرون 

برد و می پیشبه کند و کاروان بشریت را می دود و تالشمی
ر اگر انسان اهل اتراق بود، درونده است، اهل اتراق نیست. 

حدفاصلی که آدم و حوا در بهشت ماند. می همان بهشت
همه چیز ساعت است.  7تا  6زیستند، تخمین زده شده 

 !ذ جنسی، غذای آماده، طبیعت کارت پستالیذفراهم بود؛ تل
روح ماجراجویی هم خواست ساکن باشد. نمی هم« او» پس

است.  خواست ببیند که آن پسِ جهان چه خبرنمی نداشت.
انسان، خواست برای حرکت و برای تغییردهندگی. یم زمینی

دار و در راه و خدا هم تاریخ، حسرونده؛ طبیعت، دینامیک؛ 
 خدای راه. 

___________________________________ 
 سَّنامَ ما وَ أَیَّامٍ سِتَّةِ فی بَیْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقْنَا لَقَدْ وَ». 1

 (37ق:« )لُغُوبٍ مِنْ
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شان، فارغ از ایدئولوژیآمدند،  که در این مسیرهایی انسان

آمده بودند که این  شان،منشفارغ از   شان،فارغ از مشی
، 1نایتینگلماندال،  ـ یهر انسانرا تغییر دهند. جهان پیرامون 

گوارا، امام حسین )ع(، دهخدا، یک نژاد، چهحنیفژاندارک، 
این  یمجموعه ـ ساز مردمییک فیلمموزیسین کیفی، 

که جهان را از آن جا به اینجا رهنمون کردند. بودند ها انسان
ای بر پشت کولهها همه اینی داشتند. دانجامهها همه این
ر بخواهیم مسیر را ادامه دهیم، درِ این و ما هم اگداشتند. 

در مملکت نه با تجسسی که جمهوری اسالمی ـ را  دانجامه
برای این ]باز کنیم و مورد بررسی قرار دهیم[؛  نهادینه کرد! ـ

چه چیزهایی در آن جو کنیم که ببینیم ورا جستها دانجامه
یم ببینیم نخودمان را هم یک وارسی ک دانجامهداشته،  دوجو
ما های دانجامهکجا و  ،آفرین بودندکه حرکتها دانجامهآن 

 کجا؟ 

___________________________________ 
 زاده( )Florence Nightingale: انگلیسی به) نایتینگل . فلورانس1

 دست،بهچراغ بانوی به مشهور ،(میالدی 1111 درگذشته - 1811
 حرفه بنیانگذار و انگلیسی بزرگ آماردان و ریاضیدان و پرستار

 او زیرا هشد داده دست به چراغ بانوی لقب او به .بود مدرن پرستاری
 وضمن گشتمی بیماران برسر شب طول درتمام خوابیبی تحمل با

  .دادمی دلداری آنها به درمان
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اول مرد عاشورا را باز کنیم  دانجامهبا همین مجوز اگر که 
را به طور  عناصر چندیحضرت امام حسین )ع( بود، که 

 : درک دورانی، درکی داشتاولم. کنیمی جدی در آن رویت
ب؛ سوم: مسئولیت و فهم مطلفهم موضوع  :مدو ؛از دوران

ترین است، خدای تاریخی؛ چهارم: ایمان مبشّر؛ پنجم که مهم
راه. تئوری، استراتژی، مشی، روش و رفیق راه، خدای شریک 

امام حسین )ع( بود. پر و پیمان  دانجامهعناصر ها اینمنش. 
حسین  دانجامهعنصر درون  دهدرنگ کوتاهی کنیم حول این 

خودمان که  انبانپشتی و مان و کولهز)ع(، برسیم به امروزِ رو
عنصری دارد برای حمل و حرکت  ؟ آیاخبر استببینیم چه 

 دارد یا ندارد؟ 
 
 . درک دورانی1

به قول درک دوران این بود که پس از حضرت علی )ع( 
ای و خلیفه آمارگران، انحراف معیاری در تاریخ پیدا شد

د، از هستی دیمی جهان را جور دیگریشد که « او» جانشین
در پی های انسانو در پی اتراق بود.  تلقی دیگری داشت

شوند و هم می پرواراتراق نیز هم خودشان سریع 
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معاویه چنین وضعیتی داشت. کنند. می شان را پروارپیرامون

  1جاد کرد ]...[بدعتی هم که ای
مضمونه و دومنظوره دوی اهل کوفه به امام حسین هم[ ]نامه
و نماد ستمگر  ن که حاکمیت حاکم، نامشروع،ای یکیبود. 
به یک زمامدار سالم و و دوم این که ما نیاز است، ظلم 

 تو بیا!و شفاف داریم که اهل اتراق نباشد، اهل حرکت باشد 
  این بود. دریافت همیک وجه 

 
 . مسئولیت تاریخی3

ألمرک )من  ااش این بود که تسلیمو نهایتا مسئولیت تاریخی
)و غیر از تو معبودی وجود  واکم( المعبود سِاتو تسلیم امر

من فقط در هستی، ؛ یک تبیین جوهری از پروردگار. ندارد(
شناسم. نقطه اتکای من توئی. دیگری و دیگران می تو را

 با دیگری بیعت نقطه اتکایی نیستند و من با تو بیعت کردم و
 .اش بوداین مسئولیت تاریخیکنم. نمی

 
 . ایمان مبشر4
ایمان تر از فهم مطلب و ایفای مسئولیت تاریخی، اما مهم 

مومن جامعه ما  بخش مهمی از امروز هممبشّرش بود. 
___________________________________ 

 . متاسفانه این بخش از نوار ویدئویی در دسترس نبوده است. 1
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حرکت در چارچوب  ، مومن بهذات احدیتهستند؛ مومن به 
 ایمانی که امام حسینایمان داریم تا ایمان. ولی . ... مذهب و 

 به نا تباشرللهم انی اسئلک ایماا»)ع( داشت، ایمان مبشر بود: 
دعاهای همه دعاهای مردم است. ها ؛ در دعا داریم. این«قلبیب

اسمی از  ]نه[ از آحاد مردم هستند که آحاد  تریننهادپاک
 به اللهم انی اسئلک ایمانا تباشر»آنان مانده و نه رسمی. 

اش اش، چون جملهشناسیمنمی یک فرد عادی که ما«. بقلبی
ادعیه ثبت شده و ی وعهمدر مجبسیار نقض و آهنگین بوده، 

ی به ایمان خواهد قلبی به او بدهد ومی خدا به ما رسیده، از
امام حسین به قلبش بشارت دهد. ایمان  آن او عطا کند که

که از این نوع ایمان داشته، قبل از ظهر عاشورا )ع( هم 
خیلی . «اللهم اوقفنی علی مراکز اضطراری»کند: می دعایی

پاشنه خواهد آگاهش کند بر می . از خدادعای قشنگی است
مراکز اضطرارش. مراکز  ؛ آگاهش کند بردرونش هایآشیل

های روشنسایه ،اضطرار، مراکز شیش و بش انسان هستند
 ،انسان هستند های«شودنمی -شودمی» ،انسان هستند

خواهد که قالبش را پر می از خداتردیدهای شکننده هستند. 
 به این علت شتهچوب روسی مثل چوب روسی. کند 
ساخته و پرداخته که  گیردنمی و ویروس چوب زندنمی

دهند که آن می چسبی مدت زیادی قرارش. در مایعاست
ر شود، روزنه که پکند. می را پرها روزنه ِیچسب همهمایع
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که ]است[ این نیست.  و شته جایی برای عرض اندام ویروس

خواهد که می از خدااشورا قبل از ظهر عامام حسین )ع( هم 
 را حل کند. ها و آن بر مراکز اضطرارش واقف شود

 
 . رفیق راه5

 سالی که ما سیدر این اما بعد از ایمان مبشّر، رفیق راه است. 
 ایدچشم باز کردهشما  ردیم وزندگی ک در جمهوری اسالمی

خدایی که به ما شناسانده  ،سی به قول فردوسی در این سالِ
ایی که به شما نسل جوان شناسانده شده، خدایی شده، خد

خشن، با تبختر، گرز به دستِ سر چهارراه است عبوس، 
 !بزند از آن باال بر سرشو منتظر که یکی خطا کند و تاریخ 

نه مشاور است و نه رفیق راه است، نه شریک کاروان است، 
 نیست. ها هیچ یک از این .و نه تیماردار نه مبشّر

اش از خدا، تلقیز خدا این نیست. ا حسین )ع(تلقی امام 
 فی ثِقَتی أنْتَ»داند: می رفیق راه راخدا  دیگری است؛ تلقی
 یدر همه و بدون درز دارم به تواعتماد کامل  .1«کُرْبَ کُلِّ

___________________________________ 
 فی ثِقَتی اَنْتَ اًللهم»ی امام حسین در صبح روز عاشورا: . از خطبه 1

 ثِقَهٌ بی نَزَلَ اَمْرٍ کُلّ فی لی اَنْتَ وَ شِدَّهٍ کُلّ فی رَجائی اَنْتَ وَ کَرْبٍ کُلّ
 فیهِ یَخْذُلُ وَ الْحلَیهُ فیهِ تقِلَُّ وَ الْفُؤادُ فیِه یَضْعُفُ هَمَّ مِنْ کَمْ وَعُدَّه

 اِلَیْکَ مِنّی رَغَبَهً اِلَیْکَ شکَوْتُهُ وَ بِکَ اَنْزَلْتُهُ الْعَدُوُّا فیهِ یَشْمَتُ وَ الصَّدیقُ

 



 های شهید هدی صابر درباره امام حسین )ع(نرانیسخ              11
 

تعبیری که امام حسین )ع( از خدا خیلی زیباست. . هازمینه
همان ایمان ـ  امید ویژه  و. «شِدَّهٍ کُلّ فی رَجائی اَنْتَ وَ»دارد: 
پس از این که . هادر شدیدترین وضعیت دارمرا به تو  ـ مبشّر

دگار، امید اعتماد کامل به پرورکند، می جایگاه خدا را ادا
 رخکند چه بسا مشکالتی می مطرحبعد سرشار و لبریزان؛ 

 گری در آن کم اثرکند، چارهمی قلب را سستکه دهد می
کنم. خیلی می مشکالت را بر تو نازلاین من گردد، می

روج را بر من گشودی  و مرا کفایت خراه پس قشنگ است. 
 هستی.  نیکهستی، تو صاحب کل  تو صاحب کلّ کار، کردی
ویژه منبع سرشار ایمان و اعتماد  گوید.می اش را به خداتلقی

 و امید بسیار زیاد به خدا. به خدا 

                                                                 
 کُلّ صاحِبُ و نِعْمَهٍ کُلّ وِلُّیَ فَاَنْتَ کَشْفَتهَُ وّ عَنّی فَفَرَّجْتَهُ سِواکَ عَمْن

 و گاه تکیه مصیبتی هر در تو! خداوندا» .«رَغْبَهٍ کُلّ مْنَتهیُ وِ حَسَنَهٍ
 امری هر در تو. هستی من امید سختی و شدت هر در و من، پناه پشت

 مصیبت بسیار چه هستی، من گاهپناه و گاهتکیه شود می نازل من بر که
 و صدیق و کمتر، آن در چاره و ناتوان، آن در هادل که اندوهی و

 از گرددمی شاد و کرده شماتت آن در دشمن و یاور، بی آن در دوست
 رغبتی و میل جهت به کردم، شکوه تو سوی به و شده نازل تو طرف

 را آن و کردی دفع را آن تو و روگردانم؛ تو غیر از و دارم، تو به که
 سرانجام و حسنه؛ هر صاحب و نعمت هر صاحب تو پس برداشتی،

 «.هستی رغبت و میل هر
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کاری است  ،دهدمی نجامکاری که این جا امام حسین )ع( ا

کنند. می ،اندکسانی که با خدا پروژه تعریف کرده یهمه که
این است.  خدمت ی، منتشر و آمادهدستیعنی خدا نزدیک

 یرعیتو نیست که خدا مضمون و مناسبات ارباب طور 
خدا اگر این چنین بود، خواسته با بندگانش برقرار کند. می

ساخت. خدا رئیس قبیله می هم مثل اغلب حاکمان، پادگان
ساخت، می پوستِ جارچی. خدا پادگانیبقیه، سرخ بود و

 بلههر روز دید، شامگاه بود، صبحگاه بود، می صبح سان
ولی اساسا این طور نیست. اساسا این طور نیست.  !گرفتمی

خدا زمین را آکبند به بشر تحویل داد تا بشر خودش ساخت 
آن طور هم خدا را دعوت کند. هایش و در پروژهو ساز کند 

کند، می وظیفه تعریفبرای بشر خدا فهمیم، می که ما از قرآن
مسئول خودش موظف هم هست. مهم این است که ولی 

موظف است است، مسئول است در قبال آن چه ادعا کرده. 
که این جوهر خدا را هایی انسان 1به انجام آن چه وعده داده.

___________________________________ 
 جَنَّةُ أَمْ خَیرٌ ذَالِکَ أَ قُلْ»ی فرقان: سوره 15-16ایست به آیات . اشاره 1

 مَا یهَافِ لهُمْ (15)مَصِیرًا وَ جَزَاءً لهُمْ کاَنَتْ  الْمُتَّقُونَ وُعِدَ الَّتىِ الْخُلْدِ
 این آیا: »بگو. »«(16)مَّسْئولًا وَعْدًا رَبِّکَ عَلىَ کاَنَ  خَلِدِینَ یَشَاءُونَ

 داده وعده پرهیزگاران به که جاویدان بهشت یا است بهتر[ عقوبت]
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اسالمی بختر خدا که جمهوری نه جوهر تاند، درک کرده
که این گونه با خدا ارتباط هایی که انسانمعرفی کرد، این

 مشترک تعریف یبا خدا پروژهکنند، می اند وکرده برقرار
موسی  ،مشترک تعریف کرد یهکنند. ابراهیم با خدا پروژمی
همچنین و به همچنین، زکریا به عمران  همسرهمچنین، به 

مشترک به این  یپروژهمچنین. ههم به اصحاب کهف 
رسد، ایده را با خدا می ای به ذهنشکه انسان ایدهمعناست 

آن با ایده در ذهن و طرح  یبعد از جرقهکند. می مطرح
 را هم بیانخودش و مقدورات و امکانات ها پروردگار، داشته

گوید این امکانات من است، این می بعد به خداکند. می
یزی آوری؟ تو هم چمی . تو چهستمن اهای محدودیت

و شفافیتش  ی انسان و صدقبیاور. خدا هم به اعتبارِ آورده
 یپروژه ،عاشورا یلذا پروژهخواهد کرد.  مشارکتدر پروژه، 

ای است که امام حسین به پروژهصرفا امام حسین )ع( نیست. 
این سنت  ]با خدا تعریف کرد[. مانند همه پیشینیان خودش

کنند. می تلقیسنت ابراهیم بشر را هم سنت بشر است. 
گفت  ؛با خدا مطرح کرد ،به ذهنش رسیدای ابراهیم ایده

 و گرد آن اردوگاه دارند، بت دارندخدایا! اهل شرک 

                                                                 
 بخواهند چه هر جاودانه  «است؟ آنان سرانجام و پاداش که است شده

 .«است وعده این[ تحقق] مسئول تو پروردگار. دارند آنجا در
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من هم شان اقتصادی دارد، طوافی دارند، بتکده، چرخندمی

پیدا کند. ایده مطرح  ست که توحید منزلگاهیآرزویم این ا
اش بعد از بسط ایده به مهندسی 1ن را بسط داد.کرد و سپس آ

نهاد حافظ را به وجود آورد.  ،اشاندیشید و بعد از مهندسی
االن هم شما در هر جای جهان که  1این سنت بشر شد.

اش این است. قاعده ،شود نگاه کنیدمی پیشرفتی حاصل
 یدهد، ایدهمی آن را بسط ،رسدمی هن بشربه ذای ایده
و بعد هم نهاد حافظی کند می را برایش مهندسی یافتهبسط

خدا تلقی ابراهیم از کعبه این بود. آورد. می برایش به وجود
 118، خودش فرزندی که بعد از وقتی دید ابراهیم آورده دارد

رسیده،  او سال در عین ناتوانی خودش و همسرش به
بسط وقتی خدا دید ایده دارد و ایده را اسماعیل و هاجر. 

___________________________________ 
 إِبْرَاهِیمُ قَالَ إِذْ وَ»ی ابراهیم: به بعد سوره 35ای است به آیات . اشاره 1

 رَبِّ (35)الْأَصْنَامَ نَّعْبُدَ أَن بَنىِّ وَ اجْنُبْنىِ وَ ءَامِنًا الْبَلَدَ هَاذَا اجْعَلْ رَبِ
 فَإِنَّکَ عَصَانىِ مَنْ وَ  مِنىِّ فَإِنَّهُ تَبِعَنىِ فَمَن  النَّاسِ مِّنَ کَثِیرًا أَضْلَلْنَ إِنهُّنَّ
 عِندَ زَرْعٍ ذِى غَیرِ بِوَادٍ ذُرِّیَّتىِ مِن أَسْکَنتُ إِنىِّ رَّبَّنَا (36)رَّحِیمٌ غَفُورٌ
 وَ إِلَیهْمْ تهَوِى النَّاسِ مِّنَ أَفِدَةً فَاجْعَلْ الصَّلَوةَ لِیُقِیمُواْ رَبَّنَا الْمُحَرَّمِ بَیْتِکَ
 . (37)یَشْکُرُونَ لَعَلَّهُمْ الثَّمَرَاتِ مِّنَ هُمارْزُقْ

های آغازین باب بگشا به تفصیل پیرامون . هدی صابر در نشست 1
تواند مورد ارجاع ی ابراهیمی با خدا سخن گفته است که میرابطه

 عالقمندان قرار گیرد. 
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حافظ است، و با  ساختن نهاداهل  ،ده، اهل مهندسی استدا

هم کرده، خدا گذاری تمام امکان هم برای این پروژه سرمایه
. ، نه غیرلوطینه بخیل است ،دارد نه خسّت ،نه خسیس است

تر از ابراهیم با ابراهیم برخورد منشانهخدا بسیار بسیار لوطی
و طبق گذاشت، گری ابراهیم که از همه چیز در لوطیکرد. 
وساز یکی ساختباعث دو اتفاق شد. گری برتر خدا لوطی
برایش فونداسیون کعبه که قبال وجود داشت، ابراهیم  یخانه
تر از بخشید و دوم مهمریخت و مهندسی جدید بدان ای تازه

مناسک توحیدی و محتوای مهندسی محتوا بود. ، مهندسی بنا
 ، اسماعیل و هاجر شد. توحید عینا اعمال و رفتار ابراهیم

 وسی وابراهیم و م یعاشورا در ادامه پروژه یلذا پروژه
و چه ]است[ هف و ... عمران و زکریا و اصحاب ک همسر

و همزمان با ما گمنامی که قبل از ما بودند بسا هزاران انسان 
روان بشریت را و کاپروژه تعریف کردند با خدا  ،هم هستند

خیلی کیفی است.  ،جمله داردپیش آوردند. ادیسون یک 
 یکادیسون نه ایدئولوگ است، نه مذهبی دوآتشه است، 

عبارت است از  نبوغکند می عنوان هامی درونش دارد.منبع ال
معلوم  ،درصد الهام 1درصد عرق. آن  11درصد الهام و  1

درصد عرق ریختن هم کار دیوانگان  11است از کجاست. 
کوه، بدون . «ست به دست بادکوهِ بی فرهاد، کاهی ا»نیست. 

فرهاد ارزشی ندارد. عشق فرهاد بود که در بیستون به کوه 
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که هایی پروژه یامام حسین هم در ادمهنقش و نگاری داد. 

 کند و خدامی تعریفای د، پروژهتعریف کردنپیشینیانش 
امام حسین مالت دارد، چون مالت دارد در  انصافاًبیند می

مفهوم عمل ارش درآمدن هم به درکد. آیدرمیکارش 
محیرالعقول انجام دادن، این که امام حسین سوپرمن و 
زورویی شود و یک تنه به سپاه دشمن بزند  و همه را 

دیگر جهان به دورانی رسیده و عقل ]نیست[.  تارومار کند،
برای بروز و  ضرورتیبشر هم به سرفصلی رسیده که خدا 

. امام حسین، بیندنمیور ظهور اعمال محیرالعقول و فوق تص
و محتوایی که خودش است، وزن واقعی خودش و پیرامونش 

 ش هست. دانجامهدر 
 که انسان گشاو ره حاال از خدای رفیق راه و کارگشا

مشترک تعریف کند،  یپروژه« او» تواند بامی توانست ومی
طبیعتا در آن پروژه مشترک، خدا خداست و بنده هم بنده 

و خودش و سطح به سهم  داردای س آوردهو هرکاست. 
 خودش.  و سطح  انسان هم به سهم

 
 . تئوری6

 [ آنکنیم؛ ]کهمی یک عنصر دیگر یافتما  دانجامهدر آن 
یک متن راهنما داشت  یعنی بی تئوری نیامد.تئوری است. 

شناخت است،  فهومعرفه که به مبود.  دعای عرفهکه همان 
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توسط سوطی بود که به خط مهم دعای مبدعای امام حسین 
آخرین را دربرمی گیرد. ما  A4صفحه  11عربی، حدود 

د، شناختی که دارشناخت امام حسین از پروردگارش است. 
 :استای شناخت ساده

این هر دعوتی هستی.  یتو شنونده «سامِعٌ لِلدَّعَواتِ هُوَ وَ» .1
خدا و چند آیه در قرآن هست که  هفتادخیلی مهم است. 

، از سر «مرا بخوانید». این «مرا بخوانید»کند می یهتوص
ر این است که اگر از سشهوت و انحصارطلبی نیست. 

، ما را هم دعوت استارتی بزنیخواهی می داری وای پروژه
مفهوم،  دهیم.می ای،استارت زدهبه آنچه  لیهُیک کن ما هم 
. هدف امام حسین هم در دعای «مرا بخوانید» این است.

 پیک یتقاضائی، نقطه یتو نقطهه این است که عرف
 . هاییشنخوا

. «دُعِىَ اِنَکَ اَقْرَبُ مَنْ»کلیدی دیگر این است که  ینکته. 1
لذا اهنده. وترینی به ختو نزدیک ترینی به دعاکننده.تو نزدیک

دارد، در وهله اول، نخستین شریکی که ای هرکس پروژه
این تلقی دوم ه باشد، خداست. تواند همرامی کهکند می تلقی

 امام حسین است. 
. یعنی «کُلِ ّشَىْءٍ فى اِلَىَّ تَعَرَفْتَ الَذى وَاَنْتَ»تلقی سوم: . 3

و این شناخت ساده شناختش را نسبت به خدا مطرح کند. 
 اییده. شناخت روشنفکرانهاست، نه شناخت فلسفی و پیچ
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شیش و  دائم، نیست که بخواهد مثل حوزه خدا را اثبات کند

خدا را امام حسین  نند عقل مدرن ما برتر است یا خدا؟بش ک
کند که می این طور شناساییکند. نمی این طور شناسایی

یعنی از کسی هستی که من در هر چیز که دیدم، شناختمت. 
 به تو رسیدم. پیرامون، های همه آیات و نشانه

 کند.می سرانجام، محصول شناختش را به خدا مطرح. 4
هرچه خواستم فرماید از تو چه خواستم که عطا نکردی. می

  1اجابت کردی.
 

 . استراتژی 7
متن راهنما هم دارد، اعتقاد به آن خدا را است، این تئوریِ 

رفع  اش نفی بیعت،استراتژیو نهایتا یک استراتژی. هم دارد، 
 حذفترینش همین ارتفاع است. و مهم حذف، و انحراف

خدا  ولی همینسبت به بشر کینه ندارد. خدا ن ارتفاع است.
 بروزاز قرآن کینه هایی که نسبت به بشر کینه ندارد، در بخش

دهد، نسبت به می کینه بروزکه هایی دهد. یکی از بخشمی
گرفت و  قدر ارتفاعنفرعون آفرعون است. گرفتن ارتفاع 
وسی از خدایش با فرعون صحبت وقتی مگرفت که  ارتفاع

___________________________________ 
 وَسَئَلْتُکَ فَاَجَبْتَنى دَعَوْتُکَ مَاْمُولٌ سِواکَ وَال مَسْئُولٌ کَمِثْلِکَ لَیْسَ. »1

 «فَاَعْطَیْتَنى
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یک نردبانی درست کن که فرعون به هامان گفت که تو کرد، 
ارتفاعی داشته باشد و ما آن باال باال ببینیم خدایی که موسی 

قدر برای خودش نجاست. یعنی آگوید، کمی از او سخن
تر از خودش کرد مرتفعنمی رفککرد که می ارتفاع فرض

کرد دیگر می فکروجود داشته باشد. ای هپدید
 !هاستکهکشان

صالحیت، ساله، بی 31یزید هم به همین ترتیب. یک آدم 
و ]چنین فردی[ اهل عیاشی، اهل زن، اهل اتراق، اهل شراب، 

اهل ریاضت ع(؛ که اهل اتراق نیست، جای علی )نشسته بود 
اهل مدل ساختن و اهل گوشت به در خانه و اهل رفتن و 

یزید د، لذا هم انحرافی ایجاد ش]است[. ... این و آن دادن و 
که محراب نمازش را ای لیبه جای علی، و هم ارتفاعی. ع

یزیدی که باالی منبر تر باشد، رد تا از دیگران پائینکمی گود
به ای خواست رهنمون دهد به تودهمی خوردهبا دهان شراب
ن در مقابل یاستراتژی امام حسکاالنعام. عوام قول خودش 

رفع انحراف و  این وضعیت، نفی بیعت با یزید بود و
 شد. می برطرفای حذف ارتفاع که باید به گونهمخصوصا 

 
 . مشی 8

که بسیار بسیار مشی قابل تدقیقی حسین و نهایتا مشی امام 
عنصر اول، کار توضیحی. او چند عنصر داشت: است. مشی 
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تا نهایتا به  رفتمی در مسیری که از مدینه به سمت کوفه

انحراف و ارتفاع و یحی کرد. روستا کار توض سر هرکربال، 
به اصطالح امروز، علت عدم بیعتش با یزید را توضیح داد و 

که نه حاکمیت ما کارتوضیح کار آموزشی کرد.  کارتوضیح و
حاکمیت، مردم را سر و نه روشنفکران ما. د دهمی به آن بها

خواهد و روشنفکر هم ها میصندوق انتخابات و سر چهارراه
 اشپشتیبان ایدهرا ها بیات دیگری، تودهبا تغییرات و اد

امام  امابدون این که ایده را به توده توضیح دهد.  ،خواهدمی
  گذارد.می وقتکند، می حسین کار توضیحی

وقتی بر سر راه کوفه با لشکر هم جذب نیروست. وجه دیگر 
 اتفاق مهمی رویشود، می روروبهکه هزار نفر بودند حرّ 
گوید، به آنان می خسته نباشیدها نبه آین امام حسدهد. می
خیلی مهم خواند. می نماز جماعتها و با آندهد، می آب

و در کنار این  کند دشمن را جذب کندمی است. سعی
برای روهای خودش را هدر ندهد. یکند نمی جذب، تالش

انسانی و  یتک نیروهایی که جذب کرده، اهمیت ویژهتک
 است. مشی  این، عنصر بعدیِ استراتژیک قائل است.

جلوگیری از هدم نیرو عنصر بعدی مترتب بر کارتوضیح و  
وقتی خر است. تأجذب نیرو از طرف مقابل، وجه بعدی،  و

هزار ها گوید اینمی یر به اوهزگیرد، می مقابل لشکر حر قرار
 امام حسینشویم. می پیروز ،گیمما االن بجن ،نفر بیشتر نیستند
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صبح آرایی نهایی در صفنده نیستیم. کنما شروع! گوید نهمی
، یکی از همراهان به امام سعدابنمقابل لشکر ظهر عاشورا تا 

را بزنم. ها من نشانه رفتم، بگذار فرمانده آنگوید می حسین
! تیر اول از ما نیست. نهکند که می باز هم امام حسین مطرح

وجه بعدی مشی  بنابراینها. خیلی مهم است. تیر اول، از آن
کنند. می چهها آنخیری است و منتظر شدن که ، کار تأاش

آنها.  ازاقدام و قدم اول اول، با آنها.  یتیر اول، با آ نها؛ نیزه
استراتژی امام این استراتژی بسیار محکمی است که درون 

 رفیق راهگشا وجود دارد. حسین، همان عهد با 
 
 . روش9

 18111ن که وقتی حدودا ایروش اوست. وجه بعدی هم 
مسلم ابن عقیل را ذهنی برخورد نکرد. نامه برایش آمد، 

طور برو ببین وضع همینگفت گزارش تهیه کند. فرستاد 
آمده که ها . در یکی از آن نامهآمده یا نهها که در نامهاست 

 بود، عبارت قشنگی نوشته بود؛ به امام حسین نوشته بودند:
هم نوبر کنیم.  را باها بیا میوهرسد. می این جا داردهای میوه»

یعنی دعوت، . خیلی زیبا بود. «فشانیتو نوبر کن، ما جان
رسد، سمبولیک می داردها بود. این که میوهای دعوت کیفی

رسید، و می هایش داشتآنجا بود، میوه بهارِهم واقعا است. 
ا رسد و هم ممی داردها هم میوه درون آنها.های هم میوه
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بیا هم میوه نوبر کن و هم ظرفیت ما ایم. صاحب ظرفیت شده

امام حسین نفر فشانی خواهیم کرد. تو جان ما با را نوبر کن. 
ند و نتوانست سلم ابن عقیل بود و شهیدش کردمفرستاد که 

مسلم رسید و این بود که  ولی گزارش ،بیاید گزارش بدهد
پس ماده است. کوفه برای قیام آدر نفر و کیفیت و شرایط 

 ارزیابی بعد از دعوت بود.  ،هایشیکی از روش
شمن برایش دوراهی دتر هم بود، روش دوم که بسیار مهم

بود. یزید پیغام فرستاد به امام حسین که یا  طراحی کرده
راهی برای امام حسین یک سهشوی. می بیعت کن یا کشته

 سر رافیایی و محتوایی کهراهیِ جغآنان ترسیم کرد. سه
به کوفه بود که جلویش راهی، رفتن راهش بود. یک وجه سه

گردم به مدینه. راه دوم این بود که گفت من برمی. ندرا گرفت
به این گشت، برمی به مدینه اگربگذارید به مدینه برگردم. 

 شکستهیزید  یاتوریتهمفهوم بود که با یزید بیعت نکرده. 
رفت، بیعت هم نکرد پیچید که حسین می در همه جاشد. می

گذاشت. می بازهم و بازگشت. راه بیعت نکردن را برای بقیه 
مسیر سوم تقدیر برای امام حسین رقم زد، عنصر سوم که 

در لغت عرب یعنی زمینِ کربال کربال بود. مسیر سوم هم بود. 
کربِ بال؛ زمین سرشار از امتحان و آزمایش. محل آزمون. 

روشش فتن به کربال بود. سهمش از کل هستی، ر ،آخرسر
گذاشتند، امام حسین دوراهیِ عزت و ذلت ها یعنی آنبود. 
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رفت، منتهی به پیروزی می راه سهسه راهی ترتیب داد. از هر 
اگر به رفت، امکان بسیج بود، می اگر کوفهشد. می استراتژیک

. به گشت بدون جنگ، مطلب را تحقق داده بودمدینه بازمی
زدند می که حدودا تخمینک سپاه ینبود.  حرجی ،کربال رفت
شان خانم بودند، و هفتاد و چند تن که بخشیسی هزار، 

امکان سالح به دست گرفتن نداشتند، و شان کودک بخشی
این هم روشش . درحقیقت طبیعی بودفیزیکی خب شکست 

 بود. 
 

 . منش11
خیلی کم است،  هاینها، چیزی که امروز یتر از همهامام مهم

 ، ممکن است«بجوری»اگر  هاقول قدیمی االن به ش است.من
 منش را پیدا ای پیدا کنی، امایک تئورییک روشی پیدا کنی، 

 کنندمی کشیده است. حاال همه فکر پرآن منش، کنی. نمی
جریان مبارز هم کشیده، نه! در  پرط در حاکمیت منش فق

کنند می نیروهای سیاسی هم عمال فکرمنش ته کشیده. االن 
امتیازی بده، یعنی البی کردن. مبارزه سیاسی، یعنی بده بستان، 

ش آوردن اامام حسین این نبود. منش منشاما امتیازی بگیر. 
این بود که شب آخر اش منشصحنه بود. به ظرفیت حداکثر 

آقا!  :گفتو تا آخر کار توضیحی کرد. همه را جمع کرد 
اند. قرار داده سیبلدر من را ها و اینمن هستم. ها مشکل این
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اگر بروید خواهد برود. می شب است، تاریک است، هرکس

 این یک وجه منش بود. هم با شما کاری ندارم. 
دعوت زمانی که کوفیان ترین وجه منش این بود که امام مهم

جاخالی ها به قول والیبالیستو خودشان را عمال پس گرفتند 
که ای خطبهسین دشان، امام حبعد از دعوت خودادند 
شما برای » :گویدمی خواند، خیلی کیفی است.می شانمقابل

نمایندگان شما نزد من تان رسید. هاییاممن نامه نوشتید و پ
اگر شما تعهد کردید مرا یاری کنید و تنهایم نگذارید. آمدند. 

من اید، رشد خود را دریافتهبر عهد و بیعت خود پایدارید، 
جان مایه . 1«دختر پیامبرمفرزند فاطمه  حسین، فرزند علی و

___________________________________ 
 در رسیدند «بیضه» منزلگاه به که هنگامی(  السالم علیه)حسین . امام 1

 :فرمودند چنین الهى ثناى و حمد از پس حرّ، سپاه و خود یاران جمع
 اًسُلْطان رَأى مَنْ: »قالَ( وآله علیه اهلل صلى)اللّهِ رَسُولَ إِنَّ النّاسُ؛ أَیُّهَا»

 یَعْمَلُ اهللِ، رَسُولِ لِسُنَّةِ مُخالِفاً اهللِ، لِعَهْدِ ناکِثاً اهللِ، لِحُرُمِ مُسْتَحِالًّ جائِراً
 حَقّاً کانَ قَوْل، الَ وَ بِفِعْل، عَلَیْهِ یُغَیِّرْ فَلَمْ الْعُدْوانِ وَ بِاالِثْمِ عِبادِاهللِ فِی

 وَ الشَّیْطانِ، طاعَةَ لَزِمُوا قَدْ هؤُالءِ إِنَّ وَ أال. «مَدْخَلَهُ یُدْخِلَهُ أَنْ اهللِ عَلَى
 وَاسْتَأثَرُوا الْحُدُودَ عَطَّلُوا وَ الْفَسادَ، اَظْهَرُوا وَ الرَّحْمنِ، طاعَةَ تَرَکُوا

 قَدْ. غَیَّرَ مَنْ أَحَقُّ أَنَا وَ اللّهِ، حَاللَ حَرَّمُوا وَ اللّهِ، حَرامَ أَحَلُّوا وَ بِالْفَیءِ،
 ال وَ تُسَلِّمُونی ال أَنَّکُمْ بِبَیْعَتِکُمْ رُسُلُکُمْ عَلَىَّ قَدِمَتْ وَ کُتُبُکُمْ، نیأَتَتْ

 عَلِىٍّ، بْنُ الْحُسَیْنُ فَأَنَا رُشْدَکم، تُصیبُوا بَیْعَتِکُمْ عَلى تَمَمْتُمْ فَاِنْ تَخْذُلُونی،
 وَ أَنْفُسِکُمْ، مَعَ نَفْسی ،(وآله علیه اهلل صلى)اللّهِ رَسُولِ بِنْتِ فاطِمَةَ وَابْنُ
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. این مهم «أَهْلیکُمْ مَعَ أَهْلی وَ أَنْفُسِکُمْ، مَعَ نَفْسی» :این است
است؛ جان من با جان شما و خاندان من با خاندان شماست. 

 مایه را این قرار. جانجان خود محفوظ نخواهم داشت
هم جان شما، هم جان ما. جان، مشاع است. دهد. می

به عنوان توده را  ،و لیدرهاها برخالفِ االن که همه حاکمیت
بان و خودشان در سایه کنندمی فرضتوپ دم گوشت 

آن زمان این طور نبود. ، زنندقدم می برای طراحیاستراتژیک 
رجزخوانی و مقابله برای رفتند به میدان می کسانی که اولین

ن این بود و منش امام حسیبودند. و رزم فردی، خود رهبرها 
ن را مشاع تلقی کند و کرد جان خودش و دیگرامی سعی

هدر رفتن نیروها هدم و از نهایتا تا آن جا که امکان دارد، 
ی کند و افرادی را که هنوز مقاومت، به مفهوم جلوگیر

ان این امکشان نشده، مقاومت امام حسین ذاتی و جوهری
ذلت خالی بی میدان راکه  شان فراهم باشددموکراتیک برای

 کنند. 

                                                                 
 عَهْدَکُمْ، نَقَضْتُمْ وَ تَفْعَلُوا لَمْ إِنْ وَ أُسْوَةٌ، فِىَّ فَلَکُمْ أَهْلیکُمْ، مَعَ أَهْلی

 بِأَبی فَعَلْتُمُوها لَقَدْ بِنُکْر، لَکُمْ هِىَ ما فَلَعَمْری أَعْناقِکُمْ مِنْ بَیْعَتی وَخَلَّعْتُمْ
 وَ أَخْطَأتُمْ، فَحَظُّکُمْ بِکُمْ، اغْتَرَّ مَنِ وَالْمَغْرُورُ! سْلِممُ عَمِّی وَابْنِ أَخی وَ

 اللّهُ سَیُغْنِى وَ( نَفْسِهِ عَلَى یَنْکُثُ فَإِنَّمَا نَّکَثَ فَمَنْ) ضَیَّعْتُمْ نَصیبُکُمْ
 .«بَرَکاتُهُ وَ اللّهِ رَحْمَةُ وَ عَلَیْکُمْ السَّالمُ وَ عَنْکُمْ،
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*** 
پر و پیمان  دانجامهدر این این مجموعه عناصری بود که 

مبارزاتی به این  دانجامهکنم نمی من تصور. مکردیمی یافت
لذا بی دلیل نیست که امام پر و پیمانی وجود داشته باشد. 

کند می خودش خیلی زیبا عنوانو شود می ماندگارحسین 
احصاء ها وقتی بال و فتنه «الدَّیَّانُونَ قَلَ الْبَالَءِبِ مُحِّصُوا فَإذَا»

داران شود که دینمی آنجا مشخصد، نگیردربرمیمی کنند و 
یدان رفت، طبیعتا وقتی خودش به این ماند. واقعی چه اندک

، همان کمکی نبود که خدا به موسی کمکی که خدا به او کرد
شکافته نشد، دم . دیگر اینجا دریایی کرددر مقابل فرعون 

ید به امام حسین داده نشد.  ،کندزنده مرده مسیحی که 
بیضایی به امام حسین داده نشد. موجودیت خود امام حسین 

چند کار بالنهایه حسین آمده بود امام را خدا تقویت کرد. 
اش را همراهش پیامی دهد، این که خانوادهانجام دهد. اینکه 

 ،رسانی که نبود، اگر هم بوددستگاه اطالعاین بود که  ،آورد
خواست بینندگان و و در اختیار حاکمیت. ابتدایی بود 

انصافا پیرامون، تا این پیام را ابالغ کنند و شنوندگانی باشند 
پیام پیام را تا حد ممکن منتشر کرد و خصوصا خواهرش 

را رقم ای که آمده بود نقطهاینرسد. می داغ به ماهنوز هم داغ
ند، حکومتی برپا کنآیند می هستندکهها انسان بزند. بعضی

بعضی ن کنند، آیند حکومتی را سرنگومی هستند کهبعضی 
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دن آن هم هستند که ترتیب دادن به حکومت یا سرنگون کر
به جا اند منش و روشی را شان خیلی اهمیت ندارد، آمدهبرای

جوهر  ،ش و روشی که امام حسین برجا نهادمنبگذارند. 
 نشش این بود که در این دوبیتی خالصه است:روش و م
 خواستشد که به هنگام دعا، لب ز میان برمیمی کاش

 بودی و منفقط  وگری لب، تبی میانجی
 کاش واژه و مطلب تو فقط بودی و من
 من کاش بی واسطه هر شب تو فقط بودی و

خدا یعنی وحدت کامل انسان با خدا. این اوج آن پیام است. 
به آن  تلقی جمهوری اسالمینباید مانند ا نیست. بیرون از م

خدا موجودی نیست، ها خدا در عرش کهکشانداشته باشیم، 
 را احضار« او» مابا ماست. « او» بخواهیم،است که هرآن ما 

رو، در در پیادهزیر دوش حمام، موقع آشپزی، کنیم. می
ترین جایی که نازل !و حتی در سرویستاکسی و اتوبوس، 

شود خدا را تصور می آنجا همرود، سرویس است. می نانسا
 مثل ابراهیم چند طلسم شکست:کرد. این که امام حسین 

. االن خداوگو با گفت ]دو:[ یک: طلسم رابطه با خدا و
 فکر. دچار این دو طلسم استجامعه و روشنفکر مذهبی ما 

نیافتنی. و دست کنیم رابطه با خدا خیلی سخت است ومی
وگو کرد و خدا هم با او و با خدا؛ موسی با خدا گفتوگگفت

ابراهیم با خدا رفاقت کرد، اهلل. موسی شد کلیم ،زبان شدهم
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حسین هم شد اهلل. خدا رفیق برترش شد، ابراهیم شد خلیل

خدا وجودی دارد. باالخره خون خدا منتشر است. ثاراهلل. 
وجودش صاحب وجد است، رقص و شوق و دینامیسم 

وجود برتر از ماست مناشی از رقص و وجد و خون  جهان،
او شد خون خدا.  ا هم هست. لذا حسین )ع(مکه در درون 

 به این جهان آمده بود که خون خدا شود. 
حال، که وسط بحث بخواهیم پل بزنیم به  اگر دقایق آخر را

حال اگر این جریان  سعی کردم تلنگرهایی به حال بزنم؛هم 
صرفا به خاطر این اد و متوقف شد، یستموسوم به اصالحات ا

و نگذاشت.  اش پرزور بودسمبهنبود که جریان مقابل 
 یکار همهجهان است. های راست ینگذاشتن، کارِ همه

نبود که در این ای ضدتحول است. اتفاق ویژههای جریان
و  پیشالال پیشمبارزه، محل سال افتاد.  هشت
و هرکسی جلو ی وبر دمیک ق نیست که یسم کهمانتالسانتی

عالم  یو بخواهی همه !آقا نیا جلو بخواهد جلو بیاید، بگویی
 11بزنی،  دریبلجلویت بیایند، بخواهی  بدون این کهو آدم 

 زه...دیگه دروانفر در زمین باشی، جلویت هم تیم نباشد، 
تاریخی  یاین طور نیست. به هرحال وظیفه شود بسکتبال!می

مهم این است که ایجاد کردن مانع بود. ها و استراتژیک آن
نه عشقی، نه مهری، نه  خشکید؛ها مایه، جاناین طرف

 سال رفت.  هشت ؛روشی، نه منشی
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 توان پیش برد[.ی تحول نیاید ]کاری نمی، تا مادهلذا االن
ایمانی وجود دارد.  در آن کهای ایده است. ایدهتحول،  یماده

، غیر ممکن است «بقلبی ایمان تباشر اللهم انی اسئلک»
اش وجود نداشته باشد. تحولی ایجاد شود، ولی مواد اولیه

د، نآیمیخسته به خانه  یعنی زوج. ماکرو استاالن هم دوران 
 3گذارند در ماکرو، می د،نآوریک چیزی از فریزر درمی

فرآوری،  یوسیلهفرآوری نیست.  یماکرو وسیله دقیقه!
و بچگی زمان آقای احمدزاده ی افتیلهسههای چراغهمان 

سر به آن ای، شب تا صبح فتیلهسهمربای به، روی ماهاست. 
 ماام رسیشود مربای به! می خورد،می ل کیفیغ سهزنند، می

در سیر ماکرو نبود. امام حسین حسین سیر مربای به بود. 
در آن سیر تحولی  بلکه مالتلحظه، در ماکرو گرم نشد. 

خواست ارتفاع رفع می اندیشه، ایده، متشکل ازفراهم شد 
این ماده اولیه است. بدعت نفی کند، کند، انحراف رفع کند، 

 اش هم منش و روش و اتفاقی که افتاد. بقیه
قدر نآیم کنمی ما تصورروش خیلی کم است، اینکه االن 

یام قدسی پروردگار، ذیل واقع پ درمان مدرن شده که عقل
 تصور وشنفکر جدید، افت است.شعائر برای ر عقل ماست!

هر وقت بار سر قرار خدایی برود که  پنجکند اگر روزی می
آید، افت می ما اراده کنیم، زیر دوش حمام هم سر قرار ما
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تر عشق هم ته نه منشی، از همه مهملذا نه روشی،  است!

 کشیده. 
 ن عشقداست روئیای لحظهگویند 

 لحظه هزار بار تقدیم تو باد آن
درسی هم که ما از  گفت.امام حسین شود به این را میفقط 

 آید ومی دوراندر ها مشیتوانیم بگیریم، می امام حسین
بر سر مشی امام حسین نیست، بحث سر ها بحثرود. می

سرنگون کردن این و آن نیست. شمشیر نیست، بحث سر 
بحث بر سر مکانیسم تحول است. مکانیسم تحول، ایده و 

حقیقت مثل  درها این یمنش است و همه عشق و روش و
 سهطور عنوان شد. ر ابتدا همینرباعی هستند. رباعی هم د

ثابت  ها کهوزنرها. هم یک مصرعوزن دارد، هم مصرع
عشق و روش و منش است، آن چه رهاست، مشی  هستند
یک روز این مشی و یک روز آن مشی؛ متناسب با است. 

اکید بر امام حسین، صرفا شرایط و دوران پیش رو. پس ت
اگر تاکید بر مشی بود، ما رودربایستی تاکید بر مشی نیست. 

جمهوری اسالمی با کسی رودربایستی گفتیم. می نداشتیم و
با آن رودربایستی نداریم. بحث صرفا تاکید بر  ندارد، ما هم

سر مشی امام حسین نیست. بحث بر سر روش، منش و 
ما االن  شته هایی هستند کهگاست که گمعشق امام حسین 
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و خودمان را به آن مجهز و بجوریم بگردیم دنبالش باید 
 کنیم. 

افکنی من زیاد صحبت کردم. مقابل آقای احمدزاده هم دره
بود. با توجه به اینکه من سه ربع صحبت کردم، االن انتهای 
جلسه است و من باید بروم. اما هر زمان که جمع اراده 

تان هستم برای شنیدن نقد و نظر و تبفرماید، من خدم
 گفتگو و مفاهمه.
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 1گانهآموزش عاشورا؛ دینامیسم سه
 

است. من از « دان پر و پیمانجامه»به نام خدا. عنوان بحث، 
کنم برای طرح بحث و سپس یک ساعت وقتم استفاده می

 خدمت تان خواهم بود. 
 مقصودها حاصل شود، ها واصل شودشب روح
 هرکو ز شب آگاه شد، دل روشن شودچون روز، 

کنیم که حداقل سی سال گذشته، ما در کشوری زندگی می
ها. ها حرام )از دست رفته( شده و هم مناسبتهم شب

ترین شب، شب ها به عزا گذشته است. کیفیترین شبکیفی
باشد، برتر از قدر است و به علت کیفیتی که در آن مندرج می

ب در عزای حضرت علی، سیاه هزار ماه است. ولی آن ش
 شود.دهند و شب، فراموش میپوشند، نوحه سر میمی

___________________________________ 
عنوان اصلی  .1387( ماهدی) محرم در صابر یهد شهید خنرانیس .1

و از لحاظ مضمون نیز مشابه سخنرانی « دان پر و پیمانجامه»سخنرانی، 
است که با تفصیل و افزودن نکاتی تازه طرح شده است.  )مشهد( قبلی

برای اینکه عناوین این دو سخنرانی مجزا باشند، عنوان فوق برگزیده 
 ید صابر است. شده که ماخوذ از متن بحث شه
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شب عاشورا ]خالصه شده[ در قیمه و شله و پلو و کتل و 

هایی که در ده، پانزده سال گذشته، تبدیل به آوای نوحه
جا اصالً سوژه غایب وحش و آوای شرک شده است. این

و علی غایب است. هم شب قدر و شب شهادت علی، متن 
است. در شب عاشورا هم همه چیز هست، حتی قرارهای 
تین ایجری در کنار عَلَم و کتل، اما خود حسین غایب است. 

گرایی هم ایم و با حاکمیت شکلاصل قضیه را فراموش کرده
شود و تر میکه سی سال مستقر است، هر روز اَشکال عمده

 محتوا، گم و گورتر.
ببینیم که آیا خود حسین فرد خواهیم[ لذا امشب ]می

ای بوده؟ آیا عاشورا برای ما آموزشی دارد یا نه؟ آن آموزشی
های اخیر در پس پیشانی ما کریستال بسته، این چه در سال

است که با توجه به این که فقط در ایام تاسوعا و عاشورا 
کند، حتماً آن حرکت هم حرکتی حسی بوده بروز می« حس»

فلسفه که تبیین و حرکتی بیخودی، بی است. حرکتی خودبه
کنیم و به اَشکالش اش گذر میما از فلسفه و تبیین

 پردازیم. ببینیم این چنین هست یا نه.می
زیارت امام حسین، با زیارت وارث و اسم آدم شروع 

شود. اساساً از وقتی انسان خلق شد، نوعاً رابطه خدا با او می
نسان هم فردی آموزشی رابطه آموزشی بوده است. خود ا

دهد. ببینیم آیا گیرد و هم آموزش میاست. هم آموزش می
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حرکت عاشورا که این همه انعکاس به لحاظ فرمی حولش به 
 پا شده است، آموزشی داشته یا نه؟

سوره بقره در حد  31تا  31توانیم از آیات این طور که ما می
کند، کار با یخودمان بفهمیم، ابتدا که انسان به هستی سالم م

شود. به این ترتیب که ابتدای کار، آموزش آموزش شروع می
خواهد به هستی ورود پیدا است. یعنی فردی که میاَسماء 

شود. در تفاسیر ها به او آموزش داده میکند، ابتدا کلیدواژه
سنتی، اسماء به رمز برگردان شده. در حالی که آن اسما، 

ست. خدا انسان را در بدو های ورود به هستی اکلیدواژه
نما در کویر رها نکرد و آموزشش ورود به هستی، بی قطب

 داد.
که انسان، گیرد، با ایندر مرحله بعد که هبوط صورت می

که آدم و همسرش پای عهد خدا را نگه نداشت، با این
ای که خدا با انسان و زوج اولیه تعریف کرده بود، پروژه

فت ساعت بیشتر تاب نیاوردند، نایستادند و ظاهرا شش، ه
گیرد؛ مع هذا در مرحله هبوط هم آموزش صورت می

تر از آموزش اول بوده است. در آموزش آموزش دوم کیفی
شود. کلمه یعنی واژه باردار. دوم، کلمه به انسان منتقل می

کند. بعد ای که درون خودش مضامین متعدد را حمل میواژه
کند که دو مرحله آموزش یح میاز هبوط هم خدا به آدم تصر

صورت گرفت. مرحله اول، آموزش اسما و مرحله دوم، 
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تر از آموزش اسماست. و عنوان آموزش کلمه که کیفی

کند که تو دغدغه نداشته باش و از اتفاقی که برایت افتاده می
و هبوطی که بر تو صورت گرفته محزون و غمگین نباش. 

وزش مستمر ادامه دارد، بعد از هبوط هم هدایت، یعنی آم
 مشروط بر این که تو بخواهی از آن استفاده کنی یا نه. 

پس انسان، ذاتاً عنصر آموزشی بوده. در حالی که موجودات 
پیش از انسان، عناصر آموزشی نبودند. آن قدر که ما از کتاب 

کنیم، موجودات فعال هستی قبل از انسان، مالئک درک می
 نیروهای طبیعیشان را انی ناماهلل طالقبودند که آیت

گذارند. بنا نبوده که نیروهای طبیعی، خیلی در جهان می
رساندند، رسان بودند، پیام مرگ را میتحول به پا کنند. پیام

کردند، کارگزاران هستی بودند و پیام رسالت را ابالغ می
کردند. خیلی اهل چند و چون کامالً از خدا تمکین می

گیرد، در مرحله د و چونی که صورت مینبودند. تنها چن
ای که بنا بوده خدا خلقت انسان است که مالئک درباره پروژه

از این پسِ خلقت، در هستی به اجرا بگذارد واکنش نشان 
چنان که آید، خالف اوست. همدهند. لذا انسان که میمی

اشاره کردم، جست و جوگر و عاصی است و حتی خود خدا 
 پردازد. د و با او به مجادله میکنرا انکار می

اما یک ژن آموزشی داشته است، به این مفهوم که در 
ها خدا به او آموزش داده و بدون آموزش رهایش مفصل
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نکرده است. خدا با همه جالل و جبروتش، گچ به دست، 
پای تخته سبز هستی، ـ نه ]تخته[سیاه هستی که از نوع 

ش ایستاده است. مرحله هاست ـ پای آموزهای حاکمیتتخته
اول، اسما؛ مرحله دوم، کلمه و مرحله سوم هم که جاری 

رسد. به ابراهیم رسیده، به حسین رسیده و بوده و به همه می
بعد به گاندی رسیده است، در مرحله امروزِ ما به دهخدا و 
باغچه بان رسیده؛ آموزش، پایان ناپذیر است و ما هم 

و طویل آموزشی استفاده کیفی توانیم از آن کالس عریض می
 کنیم. 

با این توضیح، امشب را یک شب کیفی کنیم. اسیر جبر، اسیر 
ایِ جمهوری اسالمی که عاشورا را برای ما جز شانتاژ رسانه

سیاه، جز نوحه و جز مظلومیت حسین ]نشناسانده، نشویم[. 
پذیری نبوده ـ در حالی که حسین، اساساً عنصر مظلوم و ظلم

چه را که در پسِ پیشانی ما کنیم با کار توضیحی، آنـ سعی 
تر شکل بسته، آرام آرام سال گذشته و حتی قبل 31متأثر از 

پاک کنیم. ببینیم آیا عاشورا آموزشی برای ما داشته یا صرفاً 
یک واقعه معمولی تاریخی بوده که با شانتاژ شیعه، بزرگ 

به خود دو روز  ایم و خودشده و ما تحت تأثیر آن قرار گرفته
کنیم، شویم، لباس تیره به تن میاز سال عزادار و افسرده می

کنیم. مان را فراموش میرویم و روتین زندگیبه فکر فرو می
ببینیم آیا چنین است و ارزش این را دارد که ما دو روز از 
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هستی را تخفیف بدهیم و خودمان را از هستی ایزوله کنیم یا 

 خیر؟
این است که باالخره امام حسین هم یک فرد نکته سوم بحث 

رونده است. انسان محیرالعقولی نیست. انسان، عنصر راه 
شود، همه تالش خود و پیرامون، است و از وقتی متولد می

اعم از پدر و مادر، دایه قدیم، عمه قزی و خاله قزی، این 
است که این ]انسان[ به راه بیفتد. روی راه افتادنش خیلی 

بیشتری وجود دارد تا به زبان آمدنش. باالخره  حساسیت
فلسفه و حکمتی در هستی نهفته است که همه منتظرند طفل 
نوظهور، به راه بیفتد. انسان غارنشین هم این سنت را داشته. 
قدم زده، از غار بیرون آمده، هستی را لمس کرده، هستی را 

ان طی کرده، و راه را برای خودش رقم زده. پس اساساً انس
بدون روندگی و کشف و گام برداشتن، مفهومی ندارد. ممیزه 
انسان، برخالف این که به طور سنتی عنوان شده که حیوان 
ناطق است، این است که موجود رونده آگاه است. یعنی راه 
 رفتنش هم خودبه خودی و پرسه زدن در کوچه

های هستی نیست. مطمئن است که به مسیر کوچهپس
رسد و به مقصدی راه ن است به سرمنزل میرسد. مطمئمی
 برد. می

های متعددی از مسیرها است. اساساً چینهستی هم نقطه
هایی که در آن زده شده، مفهومی چینهستی بدون نقطه
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ها، هستی[ یک فلّه و یک آمورف است. ندارد. ]بدون این
ولی این روندگی انسان بوده که به هستی هندسه بخشیده. 

 هستی هم خدای راه است.  خالق این

ای کمکی خدا در فیکس، در ثبوت و در ثبات، به هیچ جنبنده
ای داشتیم که خیلی فکری و کیفی بود. نکرده است. ما مربی

تان است، به کرد که وقتی توپ دستهمیشه به ما تصویر می
اند. هیچ وقت به کسانی که کسانی پاس بدهید که در حرکت

داد کسی که ایستاده، بنا هید. و توضیح میاند، پاس ندایستاده
کنید ندارد حرکتی را سامان دهد. چرا یک توپ را خراب می

دهید؟ اگر کسی کنارتان حرکت کرد به او پاس به او پاس می
 دهید. 

خدا هم همین ویژگی را در هستی دارد. پاسور هستی است. 
د و ای دارهبیند کسی حرکتی، جهشی، اقدامی و ایدوقتی می

تواند او را تجهیز کند. بنابراین گاه میدود، آندنبالش می
چینِ مسیرهای متعدد انسان انسان رونده است، هستی نقطه

است، خدا، خدای راه و کل تاریخ هم مسیر است. یعنی اگر 
های قبل از ما و هم عصر ما وجود های مسیر انسانچیننقطه

. هستیِ ما را هم آمدنداشت، اساساً تاریخی به وجود نمی
خدا رقم زده، اما تاریخ مال ما و متعلق به انسان است. این 
که خدا معلم اول بود، معلم ثانی شد و معلم جاری است، به 
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های این خاطر بود که این تاریخ، پر و پیمان شود و انسان

 رونده تاریخ، بتوانند نقطه چین بزنند. 
در کنار  چینی ببینیمحرکت امام حسین را هم نقطه

های قبل از او زدند، بعد از او زدند و هایی که انسانچیننقطه
ناپذیر است.]اکنون[ ببینیم بعد از این هم خواهند زد و توقف

آیا این حرکت، حسی بوده، بر او تحمیل شده، هژمونی 
شرایط او راگرفته یا ]برعکس[ انسجامی حول حرکت داشته 

 است؟
ها، به طور دقیق همین امشب من تصورم این است که انسجام

های این که قرآن در سال به وجود آمده. شاید یکی از علت
هجری خورشیدی نازل نشده، این باشد که هر شب از دید 

تواند شب نزول کیفیت خدا شب کیفی است. هر شب می
تواند شب آموزش باشد. باشد. از منظر ما هم هر شب می

ایم. فراموش کرده سال است 31آموزش و کیفیتی که ما 
گیرنده ایم ژن ما آموزشی است و آموزشفراموش کرده

 دهنده هم هستیم. ایم که آموزشهستیم و فراموش کرده
لذا امشب را به این اختصاص دهیم که ببینیم حرکت امام 
حسین در کنه خودش، آموزشی است یا حسی؟ در این 

اد. توان چند مولفه را مورد بررسی قرار دچارچوب می
های ها حرکتتوانیم چند شاخص تعیین کنیم و با آنمی

فردی و اجتماعی را محک بزنیم. و در پایان به این 
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بندی برسیم که این حرکت چقدر عقالیی بوده و چقدر جمع
با ذات انسان و ذات و منش هستی که منش خداست، 

 خوانی داشته است؟هم
این است توانیم چند شاخص معرفی کنیم. شاخص اول می

که فرد آغازگر یا جمع آغازگر، درکی جدی از شرایطی که بر 
ای اند یا نه؟ ]به عبارت دیگر[ مفاهمهآنان محاط بوده داشته

 با تاریخ خودشان به عمل آورده اند یا نه؟
شاخص دوم این است که انسان کالسیک هستند یا انسان 

عصر امام حسین بودند، ولی ها همغیرکالسیک. خیلی
های کالسیک با وضع های کالسیک بودند. انساننسانا

رسند و با آن تقسیم منافع موجود، به سرعت به سازش می
 کنند. می

ببینیم این فرد، کالسیک است یا غیرکالسیک. اگر کالسیک 
است، خیلی مسئولیت تاریخی ندارد. ولی اگر کالسیک 

ثی را نیست، مسئولیت تاریخی داشته و نوعاً باردار است. بح
که ابتدا مدیر جلسه مطرح کردند، بحثی بود که به طور 

توانیم[ پردازد. ما ]میژنتیک و ذاتی به دفاع از حقوق زن می
شود که در هستی از آن طرف هم ببینیم. این طور تصور می

توانند باردار شوند. ]در حالی که[ نوع انسان ها میفقط خانم
ه حامله بودند، به رغم این هایی کتواند حامله شود. انسانمی

که چند قلو در رحم داشتند، ـ چه زن باشند و چه مرد، فرقی 
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کند ـ ]عالوه بر[ سنگینی خودشان، سنگینی مسئولیت نمی

 برند. کِشند و بخشی از هستی را جلو میتاریخ را هم می
این طور نیست که همه هستی متعلق به خدا باشد، نه خدا 

که هستی را کامل و منحصراً مثل آنقدر انحصارطلب است 
ها برای خودش بخواهد، و نه انسان ها، مالئک حاکمیت

سابق بودند که هرچه خدا بگوید، تمکین کنند. بخش اعظم 
رفتن هستی، کار مدیر هستی است، ولی بخش  کار در پیش

دیگرش که شاید اعظم نباشد، محصول کار انسان است. 
ی را پیش ببرد. بله، خدا بی انسان آمده که در کنار خدا هست

اش( به معنای دیواری نیاز است، صمد )با ترجمه امروزی
منفذ است که هیچ درزی نداشته باشد. این است که بتن بی

صفت و کارکرد خداست. ولی من )به عنوان ضمیر، نه به 
ام این است که به رغم این، خدا هم نظر( تلقیعنوان صاحب

گر خدا دلخوشی نداشت، این جهان ای دارد. اوالً ادلخوشی
هایی است که حامله کرد؛ دلخوشی خدا به انسانرا خلق نمی

های کالسیک. آن های عقیم و نه به انسانهستند، نه به انسان
های حامله، به تواند زن باشد، هم مرد. انسانحامله هم می

عنوان باربران و بارداران هستی که هم خودشان باردار هستند 
باربر هستند، هیچ استراحتی هم ندارند. خانم پا به زا،  و هم

کند. در قانون کار هم پذیرفته شده ماه آخر فقط استراحت می
های مردساالر هم پذیرفته شده است و است. ]حتی[ در خانه
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های سوزد. ولی این انسانشان برایش میباالخره ماه آخر دل
باالخره عالوه بر باردار، اصالً استراحت و مرخصی ندارند. 

بار درون خودشان، باید بار بیرون از خودشان را هم که بار 
 هستی و تاریخ است، بکشند.

شاخص دوم این است که آغازگرها کالسیک هستند یا نه؟  
 مسئولیت تاریخی دارند یا نه؟

شاخص سوم این است که آیا ]آغازگران[ منبع الهام درونی 
ها را به که روشن باشد و آنای در درون دارند دارند؟ شعله

 سوی خود بکِشد؟ 
داشتن تئوری است. فقط حس و دل و...  شاخص چهارم،

نیست. آیا آنها یک متن راهنما برای حرکت شان دارند؟ یا 
 شان خودبه خودی است یا اصالً استراتژی ندارند؟استراتژی

شان، با خدا برد استراتژیشاخص پنجم این است که در پیش
اند یا نه؟ خدا نوعاً اهل تقسیم کار است. ری کردهتقسیم کا

مرا »کند این که در کتاب، بیش از هفتاد بارتصریح می
ها ها و پروژه، یعنی مرا در پروسهمرا بخوانید، این «بخوانید

ای دارید، آن را با من مطرح کنید. بخوانید. اگر طرح و ایده
طرح  بردسهم من در ایده چقدر است؟ سهم من در پیش

چقدر است؟ آیا خدا تماشاچی ماست؟ خیر! ]خداوند[ کسی 
است که در بدو ورود، اسما را آموزش داده، در مرحله هبوط 
کلمه را آموزش داده و بعد از این دو مرحله هم، ]به 
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صورت[ جاری، نقش معلم را بر عهده گرفته، چنین معلم و 

ی اپوش است. یک وقت شما مربیکنای همیشه گرممربی
بینید که کت و شلوار پوش و کراواتی است، سر تمرین می

تواند آید. او چه چیز را میهم با کت و شلوار و کراوات می
تواند اعمال کند؟ ولی خدا ای را میگریمنتقل کند؟ چه مربی

پوش بوده؛ هم در سرِ زمین خاکی هست، هم کنهمیشه گرم
ماشاچی باشد. تواند تدر رختکن، هم در آوردگاه. پس نمی

« او» شود، سهم و نقشهایی که تعریف میببینیم در پروژه
در نظر گرفتند؟ « او» چیست و آغازگرها چه چیزی برای

 خیلی ساده است. 
در کتاب آخر که پیش روی ماست، متعدد الگوی مشارکت 
وجود دارد. ساده ترینش الگوی همسر عمران است. همسر 

م هست. خیلی بی رودربایستی عمران باردار است. پا به زا ه
کند نُه ماه من بار حمل و بی غل و غش با خدا عنوان می

کردم، وظیفه من، حمل نُه ماهه این بار است. از این پس 
کند. پروژه هم شاخ و نوبت توست. یعنی پروژه تعریف می

اش نه دم ندارد! مرارت و سختی و تهوع و ویار و سنگینی
کنی؟ من این به بعد تو چه می ماه اول برای من؛ ولی از

آید، به انتظار دارم تو فرزندی را که از رحم من بیرون می
شود تعریف سالله پاکان وصل کنی. این به طور ساده می

 کردن پروژه. 
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و یا  ؟ای تعریف کرده استاکنون ببینیم امام حسین هم پروژه
ای که تعریف کرده، خودش بر آن آگاه هر آغازگری، پروژه

ست و سهم، نقش و وظیفه تشکیالتی را هم بر عهده خدا ا
 گذاشته یا نه؟

وجه ششم این است که استراتژی و نقشه راهی دارد یا 
 رود؟داند دارد به کجا میندارد؟ آیا می

 وجه هفتم مشی است. 
 وجه هشتم شعار و مطالبه است.

 وجه نهم روش است.
 وجه دهم منش است. 

م تا ببینیم حرکت عاشورا و از فرصت امشب استفاده کنی
محور عاشورا که شخص امام حسین است، با آن چه در ذهن 

خوانی دارد و پروژه ما از عاشورا نقش بسته، چه قدر هم
محلی و ای حسی، عاطفی، خود به خودی، بچهعاشورا، پروژه

برون آمده از فرهنگ عربِ رجزخوانان است، یا اینکه 
می داشته و ببینیم این صد نفر آگاهانه است و کریستال انسجا
 را انسجام پیش برده یا حس؟ 

فهمیم حس کنیم که خیلی خوب میما در کشوری زندگی می
روی با حس تواند پیش ببرد. سی سال پیشچگونه می

ایم[. در کنارش هم نفت و زور ]همیشه بوده است[. ]داشته
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مبتنی  دهد،روز رخ می 45ـ  41اما ببینیم اتفاقاتی که در آن 

 بر انسجام است یا مبتنی بر حس خشک و خالی؟
 

 شاخص اول؛ فهم دوران
ببینیم آغازگر پروژه عاشورا، فهمی از دوران داشته یا صرفا به 
دنبال منافع خانواده بزرگش بوده که از پیامبر به او ارث 

های خانواده را خواسته صرفاً سنترسیده است؟ آیا می
 از منافع خانواده داشته؟حراست کند یا درکی فراتر 

، سیزده سال عثمان خالفت 61تر از سال یک مقدار دوردست
کرد و او بود که سنگ بنای انحراف را گذاشت. آمارگران 

آن میله، زاویه «. میله»داریم و یک « میانگین»گویند ما یک می
کند. اگر آن میله وجود نداشته انحراف از معیار را تعیین می

ها و انه میانگین، دال بر این است که آرمانباشد، آن استو
اهداف اولیه، سرجای خودشان هستند. ولی به نسبتی که 
استوانه، میله پیدا کند و به نسبتی که میله زاویه پیدا کند، 

 شود. تر میانحراف معیار هم جدی
با ]روی کار آمدن[ عثمان، انحراف معیار ایجاد شد. هم 

طبقاتی و هم آرمانی. یعنی انحراف معیار اخالقی، هم 
ی عرب که از عقب ماندگی، پیوست به کردهی انقالبجامعه

پیامِ دورانیِ محمد )ص(، به فاصله چند سال توسط عثمان، 
 کامالً دگرگون شد. 
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سال به این منوال گذشت و بعد از آن به مدت چهار یا  13
هجری حضرت علی به عنوان خلیفه  41تا  36پنج سال، سال 

شود اصالح صورت آید. در این دوران سعی میرم میچها
گیرد، میله کنده شود و استوانه دوباره وسط تاریخ قرار 
بگیرد. اما در همان دوران پنج ساله حضرت علی، معاویه 

هایش نبوده است. نزدیک دو گیری از سمتحاضر به کناره
های طبقاتی و تشکیالتی خاص خودش استاندار دهه با روش

باند را به جای تشکیالت گذاشت، طبقه را به جای  بوده،
طبقه قرار داد و... چنین وضعیتی وجود داشت. با جامعه بی

خلیفه  61تا سال  41شهادت حضرت علی، معاویه از سال 
تا  18شود. یعنی دو دهه کامل. قبل از آن هم که از سال می
استاندار بوده. یعنی چیزی حدود چهل سال، او یک فرد  41

توانیم حاکمیتی بوده است. ما فرد حاکمیتی را خوب می
لمس کنیم. او تنفس مستقل و زیست باالستقالل برایش 

زیست باالستقالل برایش ممکن  فکرپذیر نیست. حتی امکان
شناسیم که سی نیست. در جمهوری اسالمی افرادی را می

کنند[. دیپلم شان را دولتی سال حکومتی ]زندگی می
شان را اند، دکترایدیپلم شان را دولتی گرفتهفوق اند،گرفته

اند، شان را دولتی گرفتههای مطالعاتیاند، فرصتدولتی گرفته
شان دولتی هایاند، بچهشان را دولتی زدهشرکت خصوصی

اند و اصالً امکان پذیر نیست که به زندگی، بورس گرفته
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توانیم ها فکر کنند. این را ما خیلی خوب میمنهای رانت

اند و رد لمس کنیم. از کنارمان بارها این افراد رد شده
شوند و فعالً هم کسی جلودارشان نیست. معاویه هم این می

جور بوده. چهل سال کامالً رانتیِر و با زیست وابسته و بدون 
استقالل ]حکومت کرده[. حاال که دم مرگ است، سعی دارد 

دش را به شکل موروثی این سیر را تبدیل به نهاد کند. فرزن
خلیفه کند و نهایتاً خالفت در خانواده بماند. این دوران در 

 کرده. چرخیده و حرکت میکاکل معاویه می
کند و هنگامی که امام حسین این مطلب را کامالً درک می

خواهد بیعت کند، در برابر این بیعت به پسر معاویه از او می
گیرد: یا بیعت کن ار میایستد و سر دوراهی قرطور جدی می

کنند که راه سومی وجود ندارد. یا بمیر؛ برایش تصریح می
ایستد و تصریح ]امام حسین[ پای این که بیعت نکند، می

کنم، ولو در همه زمین، مأوا و ملجأی باقی کند بیعت نمیمی
گیرد. ایستد و موضع مینماند. یعنی کامالً سر این دوراهی می

اش کند، مسئولیت تاریخیشرایط را فهم میجدای از این که 
اش، مسئولیتِ از ابتدا کند. مسئولیت تاریخیرا ایفا می

قهرمانانه، سوپرمنی و تارزانی نیست که بخواهد طناب را 
بگیرد و از این طرف جنگل برود آن طرف جنگل. حرکت، 
حرکت عقلی است. مسئولیت تاریخی، حس و عقل در آن 

ایستد. شاخص اول فهم ت تاریخی میهست. در این مسئولی
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بینیم این شاخص را[ داشته، چون خودش دوران بود که ]می
ای کیفی و فکری از دوران کودکی در سیر بوده، خانواده

داشته؛ پدربزرگ، پدر و مادر ـ که البته دوران کمی در حیات 
برنده، سیاسی و ، خانواده کیفی، پیشبود ـ ولی خانواده

ت. بنابراین فردی که در این خانواده بزرگ فکری بوده اس
شود، شرایط را خیلی سریع، حسی و زیرپوستی درک می
 کند و الزم نیست شرایط به او تفهیم شود. می

 
 شاخص دوم؛ مسئولیت تاریخی

شاخص دوم مسئولیت تاریخی است. به این صورت که 
پذیرم. کند من اهل مماشات نیستم و بیعت را نمیتصریح می

وقت بیعت با فرد، پروژه یا دوران کیفی است؛ ولی پسر  یک
معاویه نه شخصیتی دارد و نه کیفیتی؛ پروژه هم پروژه پدر 

العمر کردن حکومت است که پروژه انحصارطلبی و مادام
 باشد. می

 
 شاخص سوم؛ انسجام

حال ببینیم ]آیا مطابق[ شاخص سوم، خودش انسجام اولیه 
ن معناست که تار و پود، کامالً باهم داشته یا نه. انسجام بدی

گویند ماهوت انگلیسی آغوش و درهم تنیده شوند. میهم
ترین پارچه است. اگر با قیچی هم به جانش بیفتی، منسجم
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شود از هم جدا کرد. تار در تار و پودهایش را به سختی می

پود کامالً تنیده شده. )فطر هم به همین مفهوم است. حاال 
وزه مفهوم شان فرق کرده. فطر به این مفهوم عید فطر و ر

رسد که است که فرد در دوران یک ماهه، به انسجامی می
 شود تار و پودش را از هم جدا کرد.( دیگر نمی

اکنون ببینیم انسجام امام حسین در ابتدا و انتهای کار، چگونه 
کند که است. ابتدای کار، او خیلی شفاف با خدا مطرح می

این شفافیتش بسیار مهم «. قفنی علی مراکز اضطراریالّلهم او»
گوید خدایا! تو کامالً بر است. خیلی کیفی، ساده و شفاف می

های درون من واقف هستی. این اضطرارها و مراکز و کانون
رساند که من از ابتدا از انسجام اولیه کافی برخوردار می

ایماناً  الّلهم انی اسئلک»نیستم. ولی دعایی پشت این هست. 
تر است؛ وضعیت خودش را این خیلی کیفی« تُباشر بهِ قلبی

دهد. نه سوپرمن است، نه تخیلی و نه تافته به خدا توضیح می
جدابافته. بله، در خانواده خاصی به دنیا آمده، پرورشش 

شود که خاص بوده، سیر خاصی طی کرده، ولی این دلیل نمی
مابعد از خودش تفاوت  عصر، ماقبل وژن او با ژن آدمیان هم

این است که ابتدای کار، خیلی راحت  مسالهداشته باشد. 
گوید تو دهد. میوضعیت خودش را به خدا توضیح می

های درون من کجا هستند. اما من ایمانی دانی پاشنه آشیلمی
خواهم که آن ایمان، به قلب من بشارت بدهد. یعنی از تو می
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ن را پیش ببرد. ایمانی که بتوانم ، ایمانی که مایمان مبشّریک 
 با آن استارت اولیه را بزنم و موتور را روشن کنم. 

 
 شاخص چهارم؛ تئوری

ببینیم ]امام حسین[ تئوری داشته یا اینکه خودبه خودی بوده، 
]گویی[ به شکل یک پیشامد و تصادفی پیشنهاد بیعتی به او 

ت؟ یا ای و تصادفی اسشده، و واکنش او هم واکنشی حادثه
 اینکه برعکس، از انسجامی برخوردار است.

تواند تئوری یا اصطالحاً متن راهنما؛ یک فرد عامی هم می
تئوری داشته باشد. در جامعه ما تئوری این طور معنا شده که 

نظران است. ها و صاحبرفتهها و دانشگاهروشنفکرفقط مال 
ند تئوری توانترین افراد هم میاساساً این طور نیست. عامی

برنده است. متنی که ما داشته باشند. و تئوری، متن پیش
بتوانیم به آن اتکا کنیم و ما را پیش ببرد. متنی که بشود با او 
دست داد؛ دست دادنی از نوع ایرانی و ستّارخانی؛ ستارخان 

دهد، بدین معناست که دستم در ]وقتی[ به کسی دست می
ین خیلی مهم است که دست توست و ]هوای[ تو را دارم. ا

ببینیم متن راهنمای حسین، متنی بوده که هم او با آن دست 
 بدهد، هم متن با او دست بدهد.

متبلور « عرفه»متن امام حسین، دعای عرفه است. معنای 
است از شناخت. هم چنان که الماس کربن خالص است، 
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عرفه هم شناخت خالص است. حاال ببینیم واقعاً این 

 بوده یا نه. شناخت، خالص
چند گزاره کیفی در دعای عرفه وجود دارد. مرحله اول 
شناخت، این است که خدا حاضر در پروژه و ناظر بر آن 

ها و ها و فراخوانکند که تو شنوای دعوتاست. تصریح می
 ها هستی. ها و پروسهشنوای دعوت به پروژه

فراز دوم این است که بس نزدیک هستی به کسی که تو را 
 ای وجود ندارد. خواند. فاصهیم

ها از جمله بر من گزاره سوم این است که بر کل پدیده
دهد مشرف هستی و شناخت کامل داری. به خدا توضیح می

« در سیر حیات من، از تو چه خواستم که عطا نکردی؟»
خیلی زیباست. گاهی ما تلقی ارباب ـ رعیتی از نوع 

بق آن[ خدا حاکم جمهوری اسالمی از خدا داریم ]که ط
ها رمه و رعیت هستند. تاریخ و هستی است و همه انسان

انسان از خودش فکر و فهم ندارد. نه، این طور نیست. امام 
کند که تو ای از خدا ندارد. تصریح میحسین هم چنین تلقی

هم در موضع تقاضا و هم در موضع عرضه هستی. این طور 
شم. تو هم موظف نیست که من فقط گوش به فرمان تو با

هستی. جان کالم، این است. یعنی خدا عالوه بر این که از 
انسان تقاضا دارد پروژه تعریف کند و پیش ببرد، خودش هم 

ای قائل است. بی مسئولیت نیست. پدر برای خودش وظیفه
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سیزده فرزندی نیست که تاریخ تولد فرزندانش را نداند. فقط 
رزندان کالس چندم هستند. نطفه منعقد کرده باشد و نداند ف

اساساً این طور نیست. با هر استارتی که خدا برای خلق 
زند، یک وظیفه جدید، کیفی و سنگین برای خودش می

 تعیین کرده. 
کند. جان این که خدا هم در امام حسین این جان را درک می

هستی و تاریخ موظف است؛ بی مسئولیت نیست که زمین را 
ها وار سیاه کرده باشد. هرکدام ازآن انسانها، مورچهاز انسان

پروژه تعریف کنند، با پروژه است. ولی مقید به سنن و قواعد 
 هستی.

پس نکته اصلی دعای عرفه این است که وظیفه خدا را در 
ایم. خدای هستی درک کند. چیزی که ما از آن دورافتاده

خشن، خدای جمهوری اسالمی، پاسبان گرز به دست سر 
اه تاریخ، فقط منتظر است ما خطا کنیم، فقط خشونت چهارر

و نهیب و مذمت. اساساً این طور نیست. امام حسین این را 
کند که انسان موظف و مسئول است، خدا هم درک می

موظف است، ولی خدا در کادر خودش، انسان هم در کادر و 
 مدار خودش. 
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 تعریف پروژهتقسیم کار و شاخص پنجم؛ 
ا کجاست؟ بسیار مهم است. جسرانجام جای خدا در این

امشب )شب عاشورا(، شب انسجام است. شبی که کریستال 
شود. کریستال در یک نقطه مرکزی شکل اصلی بسته می

ترینش که سنگ گیرد. الماس باشد، یخ یا نبات، یا سادهمی
گذارد. نمک است. باالخره کریستال، کیفیتی را به نمایش می

ه پیرامونش رگ و یعنی یک نقطه جوش مرکزی هست ک
شود. به نظر شود، وگرنه کریستالی تولید نمیریشه دوانده می

شود. رسد کریستال اصلی امام حسین آن شب بسته میمی
 شب عاشورا شب انسجام است. 

آن شب امام حسین، خیلی راحت، همه را از قید خودش آزاد 
ای ایم، ولی فردا روز جدیگوید تا حاال باهم بودهکند. میمی

است. طبیعت، پوسته خشن و زبر خودش را به ما نشان 
 111خواهد برود. خواهد داد. شب تاریک است، هرکه می

کنند. نفر هم سیر انسجام را طی می 111مانند و آن نفر می
امام حسین تافته جدابافته نیست که فقط او سیر انسجام را 

بردند، طی کند. همین بانوانی را که ایشان ابتدای بحث نام 
ها هم صرفاً افراد حسی نبودند. آن روز، روز شیون و آن

سال و قبل از آن دیدیم نبوده. همه  31زاری که ما در این 
گذارند. انسجام یعنی مطلع بودند که دارند به کجا پا می

جا جای شیون و زاری همین وحدت کامل با پروژه. آن
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. همه از رودسانتی می 111رود، عباسِ نیست. نوزادی می
قبل آمادگی داشتند. شیون، ناله و شکوه محصول عدم انسجام 

رویم، وقتی با دانیم داریم به کجا میاست. یعنی ما نمی
شویم، تصور ها و پوسته زبر شرایط رو به رو میواقعیت

کنیم اشتباهی در شرایط پیش آمده؛ نه! اشتباه در انسجام و می
 تحلیل و تبیین ماست. 

م حسین با انسجام خودش، پیرامون را هم به جا امااین
ایم و ی بیست نبودیم، ولی شنیدهرساند. ما دههانسجام می
رسد، یک ملت ایم که یک مصدقی به انسجامی میلمس کرده

رساند. خیلی اهمیت دارد. انسجام افراد را به انسجام می
محوری و کلیدی ـ که االن ما نداریم ـ باعث انسجام شرایط 

شود. چرا االن نیروها حرف دورانی ندارند؟ چرا فهم و می
شود و ایده دورانی ندارند؟ چرا دیگر سپهری ساخته نمی

افراد کلیدی و صاحب انسجام و کریستالِ پسِ پیشانی 
کند. فرد مشوّش نداریم؟ فرد منسجم، پیرامون را منسجم می

ها را کند. ما االن فقط تشویشهم پیرامون را مشوّش می
فکری، در حاکمیت بینیم. تشویشی که در جریان روشنیم

جمهوری اسالمی و در نسل نو هست.... آغازگری نیست. 
زن، ضربیزنی نیست. طاقضربیبندی نیست، طاقکریستال
اند. چه مذهبی باشند، چه های منسجمبند، انسانکریستال

 مذهبی نباشند. 
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چه انسجامی دهد آن شب امام حسین به دعای صبح نشان می

کند، سهم رسیده. در این انسجام، سهم خودش را تعیین می
ـ کند. این یعنی پروژه تعریف کردن. خدا را هم تعیین می

پردازیم ـ امام خوانیم و به مضامین میاش را نمیدیگر عربی
من »کند که حسین در دعای صبح عاشورا، تصریح می

میدان میدان سترگی دانم دارم به چه میدانی پامی گذارم، می
است و تو تنها نقطه امید من هستی. در این وضعیت که اوج 
شدت است، نقطه امید، تو هستی. چه بسا مشکالتی در این 

کند. کارگری در آن کم دهد که قلب را سست میمیان رخ می
این، « کنم.گردد. من این مشکالت را بر تو نازل میاثر می

یط سترگ است، من ممکن وجه اول تقسیم کار است. شرا
دانی مشکالتم چیست، عدم است کم بیاورم، تو می

ها هایم را قبالً به تو گفته بودم، پاتک عدم انسجامانسجام
ایمان مبشری بود که از تو خواسته بودم، حاال امروز دیگر 

پس راه خروج را بر من گشودی و مرا کفایت »بزنگاه است. 
تقسیم کار در پروژه، یعنی  «ای.کردی. تو صاحب کل حَسَنه

شناسی کرده، رسد، دوراناین؛ فرد به یک انسجام اولیه می
اش را خلق کرده، گیج و منگ و مات نیست که به تئوری

میدان برود و دنبال تئوری بگردد. تئوری، پیشینی است. االن 
گویند ما در میدان، تئوری خودمان را ان میروشنفکرهمه 

این طور نیست. ژن اصلی ]تئوری[ پیشینی ]می پردازیم[. نه! 
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تر یابد و واقعیاست، در فرآیند آزمون و خطا تکامل می
 شود. می

دانسته[ خط رانتی ]امام حسین[ فهم از دوران داشته ]و می
خواهد ]حکومت[ به پسرش برسد، و در معاویه چیست، می

حاکمیت، دیگر نه دموکراتیسمی است، نه چرخشی و نه 
است؛ باره مشابه پاره.  بارهفردی است که کامالً  صالحیتی.

بانی ندارد. کل آن فرد، هیچ انسجام درونی ندارد. خویشتن
تلقی یزید از هستی، زن، شراب و خوردن است. فیلمی به نام 

ی شصت وارد ایران شد. زندگی بود که در دهه 1آبلوموف
 ساعته یکی از آخرین بقایای اشراف دوران تزار را نشان14
خوابید. آن وسط بلند ساعت می 17داد. در یک روز می
، 111خورد، حدود شد و سه وعده غذایش را کامل میمی

کیلو وزن داشت. یکی دو تا زن هم دور و برش بودند.  111
زد و ]تنها کارش[ خورد و خواب و حتی با کسی حرف نمی

تذلذ بود. تنها اعالمش به هستی، بادگلویی بود که آبلوموف 
های مختلفی دارد. یزید یکی از این زد. انسان هم گونهمی

___________________________________ 
 فیلمی نام ابلوموف خالصه بطور یا «ابلوموف زندگی از روز چند». 1

 میالدی 1171 سال به روس کارگردان میخایلکوف نیکیتا از است
 قرن نویسنده گنچاروف ایوان اثر ابلوموف مشهور رمان براساس
 .روسیه نوزدهم
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ای[ بناست بعد از علی )ع( ها بود. ] و حال چنین گونهگونه

ها بوده. ای که از دوران نوجوانی، در پروسهبیاید. علی
صالحیت نظامی، استراتژیکی، مدیریتی، نظری داشته و 

 کند. می کرده. امام حسین این اتفاق را درکگری میتبیین
تفاوت کیفیت علی )ع( با لومپنیسم محض یزید در فهم 

جا دوران، انسجام اولیه، تئوری وتقسیم کاری است که در این
چه تاکنون برعهده من بوده، گوید[ آنشود؛ ]میجدی می
کاری پیشه نکردم، ام. دوران را فهم کردم، محافظهانجام داده

ت پاسخ منفی دادم و تا االن ایستادم، با به تقاضای بیع
شناختی که از تو و خودم و هستی دارم تئوری دادم. این 

گانه خیلی مهم است: شناخت از خود، شناخت از تئوری سه
گوید[ تئوری من در محیط، شناخت از او. ]امام حسین می

حد خودم، کامل است. ـ این بیان امروزین ما از امام حسین 
روم پشت جوجه تیغیِ هستی و ز دیگر دارم میاست ـ امرو

ها واقف شرایط. من کمبودهای خودم را دارم و تو بر آن
ام را ذهنی مسالههستی. اما تو راه خروج را بر من گشودی. 

تئوریکم را رو به حل بردی و انسجامم را  مسالهحل کردی، 
روم. کامل کردی، االن دیگر نوبت توست. من به اعتبار تو می

این یعنی تقسیم کار در پروژه. هم چنان که پروژه همسر 
عمران ساده است، پروژه امام حسین هم ساده است. 

دانیم داریم به چه نفر هستیم، می 81ـ 71گوید[ ما این ]می
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فهمد که پیروزی نظامی در گذاریم، عقل هم میمیدانی پا می
نی این؛ این جا با امام حسین و یارانش نخواهد بود. پروژه یع

]یعنی مشخص کردن[ سهم من و سهم تو. طبیعتاً خدا هم از 
 رود.این سهم استنکافی ندارد و لذا پروژه پیش می

 
 شاخص ششم؛ استراتژی

استراتژی امام حسین، نه استراتژی عاطفی است، نه شورشی 
ایستد. و نه افراطی. خیلی آرام و عقالنی بر سه عنصر می
ه: نفی استراتژی امام حسین در عاشورا این سه عنصر بود

 بیعت، رفع انحراف، حذف ارتفاع. 
خدا دشمن ارتفاع است. خدا مثل ما خصلت ندارد و اهل 

ای نسبت به فرعون دارد؟ کینه و بغض نیست. ولی چرا کینه
بینیم ]علت این است اگر در کتاب به دنبال علت بگردیم، می

که[ فرعون ارتفاع گرفت. ]ارتفاع گرفتن[ یعنی نخواهی هم 
ارتفاع دیگران باشی. یعنی از بالکن تاریخ، همه قد و هم 

ها یک افق دید داشته باشند، ]ارتفاع گرفتن سانتی 181ـ  171
شود که فکر کنی محور هستی[، خدا با ارتفاع زیاد باعث می

دارد و امام حسین نیز همین طور است. همه کسانی  مساله
هم که در تاریخ و سرزمین خودشان نقش تغییردهنده بر 
عهده گرفته اند، عناصری بودند که ذاتاً با ارتفاع مخالف 

اند. چرا باید ارتفاع ]گرفتنی وجود داشته باشد[؟ هستی بوده
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یک سکوی مرتفع دارد، که برایش بس است. خداست که 
طبیعتاً باید صاحب ارتفاع باشد. به چه دلیل بقیه ارتفاع 

 گیرند؟می
اش، اصالح تژیکند استرااین جا امام حسین تصریح می

است؛ نه شورش. مضمون گفتارش این است: پیامی به 
سرزمین ما آمده، این پیام را مردم ما گرفتند، روی آن نهاد و 
دوران ساخته شد، حاال این جریان خلق الساعه نوظهور 

 خواهد خودش ارتفاع بگیرد. مثالًلومپنیِ همه چیزباره، می
شود االن بخشی از ادبیاتی که در حاکمیت ما به کار برده می

های صنفی و سیاسی در جامعه مورد و در برخورد با حرکت
گیرد، ادبیات نازل کوچه و بازار است؛ ]مثل[ استفاده قرار می

تان و عددی نیستی،. میکروسکوپی هستید و... بینمریز می
 چرا؟ چون من در ارتفاع هستم. 

گذارد بر حذف ارتفاع و اش را میامام حسین، استراتژی
اصالح با سه مضمون نفی بیعت، رفع انحراف و حذف 

وجه ارتفاع و نیز برخورد با همان انحراف معیار که به هیچ
 ای نبود.الساعهشورشی و خلق

 
 مشی تم؛ شاخص هف

اش هم مشی عقلی است؛ به این شکل که اول، میدان را مشی
به این که قبالً هم دعوتش کرده بودند، اول  بشناسیم. با توجه
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فرستد؛ دعوت را ارزیابی نفر مخفی و بعد نفر علنی می
شود. ظاهراً دعوت اول، بین کند و از ابتدا فریفته آن نمیمی

های مختلف برایش هجده هزار تا سی هزار تقاضا، در نامه
ها جمعی بوده و بعضی فردی. آن چه آمده بوده. بعضی نامه

ر تاریخ ثبت شده، حداقلش هجده هزار و حداکثرش سی د
هزار تقاضا بوده. هجده هزار تا سی هزار تقاضا نسبت به 
جمعیت آن موقع تقاضای زیادی بوده. یعنی یک استادیوم 

 کرده.امجدیه را پر می
کند، این است که ببیند این اولین کاری که در مشی می 

ی فریفته تقاضا تقاضا، واقعی است یا نه؟ خود به خود
ها از کند. ریزشفرستد، محل را ارزیابی میشود. فرد مینمی

شود. هجده هزار یا سی هزار نفر کجا همان موقع شروع می
و صد نفر آخر کجا؟ پس معلوم است شناختی بر محیط 

فرستد، کند، نفر مخفی و علنی میداشته. کار تشکیالتی می
است تقاضاها را از اول خوزند، اگر میتقاضاها را تست می

باورکند، باید از همان اول، استراتژی تهاجمی و مسلحانه در 
گرفت. ولی این طور نبود. در جایی دست به سالح پیش می

برد که دیگر نقطه آخر است و طرف دست به سالح برده. 
بنابراین مشی عقالنی است که با پژوهش و کار تشکیالتی 

د به خودی وارد گود نشده مخفی و علنی همراه بوده و خو
 است.
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 منش و روششاخص هشتم؛ 
در کنار این مشی، روش و منش هم داشته. معنای منش این 

رسی، فرصت رسیدن پیرامون است که آنچه خودت به آن می
ای که از پیشتاز در جامعه ما به را هم به آن بده. تفاوت تلقی

است.  وجود آمد و پیشتازی که امام حسین ایفا کرد، این
معنای پیشتاز این است که به نسبتی که خود به درک جدی 

تر پیرامونش فراهم کند. رسد، شرایط را برای درک جدیمی
این اتفاق از سوی امام حسین افتاد. در آخر، از مجموع آن 
هجده هزار تا سی هزار، صد نفر با او به انسجام رسیدند. 

هزار با تو  انسجام آن صد نفر، سرمایه تاریخی است. سی
باشند بدون انسجام، بی آن که تبیین تو را داشته باشند و فقط 

ها گسترش کمّی تشکیالتی داده باشی، چه ارزشی دارد؟ با آن
توانی ها در تغییر دوران مشارکت کنی؟ میتوانی با آنآیا می
توانی. ولی با آن صد نفر ها پروژه پیش ببری؟ نمیبا آن

 بری. توانی پروژه پیش بمی
شناخت امام حسین این جاست. شناخت، این است که در 
حرکت اقلیتی، یک خدای حداکثری الزم است. جان انسجام 

های ها، حرکتیعنی این. اتفاقاً در ایران ما، همه حرکت
بان و رشدیه اقلیتی است. از ]جمله[ حرکت باغچه

ساز و دهخدای فراهم کننده چهل مجلد فرهنگ مدرسه



 های شهید هدی صابر درباره امام حسین )ع(نرانیسخ              63
 

حرکات اقلیتی بوده که یک خدای حداکثری  لغات، همه
داشته است. این گونه نیست که خدای حداکثری، فقط با 

ها باشد. هرجا در ها و تشکیالتیمداران و ایدئولوگسیاست
ای صورت گرفته، متکی به کار اقلیتی با گذاریجامعه ما بنیان

خدای حداکثری بوده است. آن خدای حداکثری هم کلیشه و 
مان با شبح ست. شبح خدا نیست، ما االن در جامعهشکل نی

خدا رو به رو هستیم. کسانی که حرکتی حداقلی را با یک 
بینند. به این زنند، خدا را شبح نمیخدای حداکثری پیوند می
ای داریم، وجودمان کنند که: ما ایدهمفهوم با خدا برخورد می

گونه[ آغاز نای داریم و ]ایاست و پشت ایده، دغدغه« آورده»
شود خدای حداکثری در کنیم؛ سهم تو چیست؟ این میمی

 حرکتی اقلیتی. 
پایان کار، این فراز امام حسین بسیار مهم است. تلقی از خدا، 

جان من، »شود. جا مشخص میهستی، پروژه و انسجام این
هیچ تفاوتی میان « با شما و خاندان من با خاندان شماست.

ای هم وجود ندارد، هیچ امتیاز طبقاتیآغازگر با پیرامون 
نیست. خیلی مهم است. ادبیات، ادبیاتی کیفی است؛ ادبیات 

تواند با انسانی که ارتفاع ندارد. انسانی که ارتفاع ندارد می
انسانِ ارتفاع گرفته برخورد کند. چرا دیگران نتوانستند 

 شما( و خاندان زارجان من، با شما )یعنی هم»برخورد کنند؟ 
من با خاندان شماست. جان خود محفوظ نخواهم داشت، 
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جان ما درهم تنیده شده. این جان مشاع « مان مشاع.جان

بناست بر سر چه چیزی برود؟ بر سر پروژه، بر سر نقش در 
گویند حسین )ع( وارث آدم ]است[، آدم هستی. همین که می

. در ای اجرا کندبرای چه کاری آمده بود؟ آدم بنا بود پروژه
دو مرحله به او آموزش داده شده بود که این پروژه را اجرا 

 کند. 
برد، انسجام ادامه پروژه و به آدم بخشی از این پروژه را پیش

مقصد رساندن را نداشت، ولی این دلیلی بر آن نیست که بقیه 
نتوانند پیش ببرند. ابراهیم بخش دیگری از پروژه را پیش 

گذار شد، بعد از ، ابراهیم بنیانبرد، اگر آدم سرسلسله بود
هایی مثل امام حسین بسیارند. امام حسین هم ابراهیم هم تیپ

آمده که بقیه پروژه ]را پیش برد[. به این علت وارث آدم 
است. آدم آمده بود سهمی در هستی بر عهده گیرد. سهمی 

ایم. ما هم در ایران که ما در این سی سال فراموش کرده
م، هم در هستی. هیچ دلیلی ندارد از صاحب سهم هستی

ما از هستی است که  1الشرکهمان کوتاه بیاییم. این سهمسهم
تواند آن را از کس نمیپشت قباله اولیه ما به طبع رسیده. هیچ

های مدار ما سلب کند. امام حسین این را درک کرد. انسان
___________________________________ 

 مسئولیت با هایشرکت در را شریک هر نقدی غیر یا نقدی . آورده 1
 .نامندمی الشرکه سهم محدود
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 تابند و مثلهایی هستند که وضع موجود را برنمیتغییر، آن
ترین فرد علیه کار نیستند. خدا شورشیخود خدا محافظه

کند بر سنت وضع موجودها است. این که تصریح می
کش نباشید، فنر  های دورانی را بگیرید،تان نمانید، پیامنیاکان

نباشید، مرتجع نباشید، بر پاشنه درها نچرخید، یعنی اهل 
ل تان حامدار تغییر باشید. کپک نزنید، بوی ترشیدگی

 تان را به هم نزند. پیرامونیان
های حافظ وضع های مدار تغییر، مثل امام حسین، انسانانسان

این جان دادن، معنا دارد. جان دادن بر سر موجود نیستند. 
جا تاریخ است، بر سر پروژه و بر سر آن انسجام است. این

کند که همه با پروژه به انسجام هایی صحبت میدارد با آن
گوئیم جا با موضع سنتی حوزوی آخوندی نمیسیدند. اینر

که حاضر است.  حضرتگوئیم . از این موضع میحضرت
حضور و غیاب همیشه وجود دارد. دوستانی که سربازی رفته 

گویند باشند، در ارتش به حضور و غیاب صبح اصطالحاً می
اصطالح قشنگی است. یعنی هست، ولی االن نه هست. 

 های مدار تغییر، همیشهکند. انساننمی نقشش را ایفا
.]امام حسین[ حتی اگر از لحاظ فیزیکی نباشد، ولی به هستند

این علت حضرت است که حضور دارد، روحش قابل حلول 
است، منش، روش و نوع رسیدن به انسجامش همیشه برای 
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ما حیّ و حاضر است. به این علت امام حسین حضرت 

 است. 
سوره  13سجام است، امام حسین آیه شب عاشورا که شب ان

. خدا سر عهدخواند که مشهور است به آیه را می 1احزاب
فرماید که ما در آدم عهد، خیلی حساس است. به پیامبر می

عهد استواری نیافتیم. ذهن خدا بر آدم خش دارد. جای دیگر 
صاحب حوت،  1گوید مثل صاحب حوت نباش.به پیامبر می

انواده انبیا واز فرزندان هود است. با یونس بود. یونس از خ
کند. کسانی که با خدا پروژه تعریف ای تعریف میخدا پروژه

کنند، خودشان دارای ظرفیتی هستند. خدا هم این می
دهد. وحی، شان پاسخ میبیند و به تقاضایشان را میظرفیت

فعال مثل ابراهیم )ع(، یونس محصول تقاضای افراد بیش
( است. در طبیعت، زنبور بیش فعال بود و )ع(و محمد )ص

خواست در چرخه تولید هستی، جایی داشته باشد. می
دانیم با چه زبانی، توصیف ما نمیکند )تقاضایش را اعالم می

___________________________________ 
 قَضَى مَّن فَمِنْهُم عَلَیهِ اللَّهَ عَاهَدُوا مَا صَدَقُوا رِجَالٌ الْمُؤْمِنِینَ . مِنَ 1

 تَبْدِیلًا بَدَّلُوا وَمَا ینتَظِرُ مَّن وَمِنْهُم نَحْبَهُ
 هُوَ وَ نادى إِذْ الْحُوتِ کَصاحِبِ تَکُنْ ال وَ رَبِّکَ لِحُکْمِ فَاصْبِرْ». 1

 مانند و ورز، شکیبایى پروردگارت حکم[ امتثال] در پس»؛ «مَکْظُومٌ
 (48قلم: . )«درداد ندا زدهاندوه که گاه آن مباش[ یونس] ماهى همدم
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دهد. توانیم بکنیم( خدا به تقاضای زنبور پاسخ میهم نمی
گوید تو یک ظرفیت دهد. میآدرس کوه و مکانیسم را می

افشاند، گل هم ظرفیت ترشح دارد. او گَرده می ترشح داری،
افشان تو مایع. در فصل معینی بر سر کوه، سر قرارگل گرده

برو، وقتی رفتی، از مایع تو و گرده او امتزاجی صورت 
آید که شفابخش است. گیرد؛ عسل شفافی به وجود میمی

خیلی مهم است. یعنی هرکس در این هستی اهل تقاضا بوده، 
فعال بوده، خدا هم از داشته و اعالم کرده و بیشظرفیتی 

موضع عرضه درآمده. چه با زنبور، چه با انبیا، چه با همه 
ایم، توانیم باشیم. ما نه فروکوفتههایی که تک تک ما میانسان

ل و چالق تاریخ هستیم، ما هم برای نه منگل هستیم، نه شَ
 دمان رفته. سال یا 31ما در این  آدمیتخودمان آدمی هستیم. 

توانیم با خدا ما اگر آدمیت خودمات را به یاد بیاوریم، می
اند. امام حسین ها شاخ و دم نداشتهپروژه تعریف کنیم. پروژه

هم پروژه تعریف کرد. آیه عهد، بسیار زیباست. یونس زیر 
ای نبود. چهل سال در پروژه زِه زد. یونس هم فرد معمولی

اش بلیغش رسوب نکرد، حوصلهیک مُلکی تبلیغ کرد، ولی ت
ای را که با خدا تعریف کرده بود، وسط زمین سر رفت. پروژه
رفت. فکر کرد اگر برود سوار کشتی بشود،  گذاشت و در

هاست، خدای آب نیست و این خدا فقط خدای خشکی
رود. ولی در دل نهنگ فهمید خدا کند و میراهی پیدا می
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با خدا منعقد کرد. خدا منتشر است. دوباره پروژه خودش را 

دهد؛ یکی این که در آدم عهد استواری به پیامبر دو تذکر می
نیافتیم، دیگر این که مثل صاحب حوت یعنی یونس نباش. 

 13)آیه ای را باید تا آخر پیش ببری: ای تعریف کردهپروژه
« مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ» احزاب(

گیرد. رجال در لغت عرب، هم زن و هم مرد را دربرمی
بندند. میثاق بستن هم شوخی هایی هستند که عهدی میانسان

های نیروهای سیاسی های ما و یا میثاقنیست. مثل میثاق
دهد. ما روی نیست که هر لحظه زیرش بزنند. خدا دستی می

های دست ستارخانی، دست تختی تعصب داریم که انسان
تری داشت. اند. بر دست خدا باید تعصب جدیعمولیم

کنی و  هارپروژه تعریف کنی، وسطش « او» شود بانمی
بروی. امام حسین، یونس نیست، وارث آدم است. آخرین 

خواند، آیه عهد است. پس چون اهل عهد جا میای که اینآیه
برد پروژه تا پایان است، روحش قابل حلول است، و پیش

اش برای ما تبدیل به حضرت و دینامیسممشی و منش 
 شود. می

*** 
آئیم. کنیم، سراغ ایران و امروز خودمان میبحث را جمع می

 کند:جان کالم را مولوی در دیوان شمس توصیف می
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عقلِ آواره شده، دوش آمد و حلقه بزد )عقل آواره شده، 
همان عقل محاسب است. عقل محافظه کار است، عقلی که 

« امکان»که با استارت و با رفتن در مدار تغییر کند فکر نمی
آور است. اش فارغ از این است که خدا امکانآید. محاسبهمی

ای نبوده که اگر تعریف شود، در ایران و در هیچ کجا پروژه
 خدا برایش امکان نیافریند.(

 عقلِ آواره شده، دوش آمد و حلقه بزد
 من بگفتم کیست بر در، باز کن در، اندرآ

 گفت آخر چون درآید؟ خانه تا سر، آتش است
 1های المی بسوزد هر دو عالم، را ز آتش

کار، کسی که اهل مدار تغییر نیست، یعنی آدم محافظه
طور بیایم داخل؟ این خانه سراسر آتش و گوید من چهمی

اش در حرکت است، منِ لهیب و دینامیسم است. خانه همه
کار، چه ایم؟ منِ محافظهطور در این خانه بیبی حرکت چه

ای که خودش صاحب خانه طور در این میدان تغییر بیایم؟
 گوید؟دینامیک است، به او چه می

 گفتمش تو غم مخور، پا اندرون نه مردوار
 تا کند پاکت ز هستی، هست گردی، زِ اجتبا

___________________________________ 
 155. دیوان غزلیات شمس تبریزی، غزل شماره  1
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. یعنی فرد برگزیده. فرد ستامجتبی  ریشه بامهاجتباء 

فرماید ما ابراهیم را نشان می ایبرگزیده کیست؟ خدا در آیه
ها هم عصر ابراهیم بودند. چرا خدا فقط ابراهیم کردیم. خیلی
فعال کند؟ چون ویژگی و ژن و کیفیتی دارد؛ بیشرا نشان می

ای که در ماهیتابه جلز و ولز است. تقاضائی دارد؛ مثل ماهی
قرار است. طبیعتاً با این خدا برخورد فعالی کند، بیمی
 د. سیر اجتباء، یعنی سیر فرآوری.کنمی
 برگزیدیم گوید ما ابراهیم را نشان کردیم و برگزیدیم.می

یعنی سیر فرآوری روی او انجام دادیم. فرآوراندیمش، 
کنیم. ماکرو مربایش کردیم. ما در دوران ماکرو زندگی می

شود در ماکرو مربای به درست کند. نمیفقط غذا را گرم می
شود. مربای به، مربایی است که یل به قیر میکرد، ]چون[ تبد

ل بخورد. مربای غُای سابق، شب تا صبح سر چراغ سه فتیله
ل به آن اضافه ل سوم هِغل کیفی بخورد، در غبه باید سه 

شود، بعد از هل یک نوک قاشق جوهرلیمو که ملس و ضد 
گرداند. کند و آن را شفاف میاش میکپک و ضدترشی
گذارند تا تعریق به خودش کنی رویش میمرحله آخر یک دم

شود مربا. خدا با زنبور بیش فعال، با گاه تازه میبرگردد. آن
گوارا، با گاندی و با ابرهیم، با موسی، با حسین، با چه

اند در این جهان هایی که اهل مدار تغییراند و نیامدهانسان
اند چرخ بخورند و به تشویش، عمر سر کنند بلکه آمده
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کند[. ولی گونه برخورد میشان را از هستی بگیرند ]اینمسه
کنیم، یادمان ما در بازار مکّاره دورانی که در آن زندگی می

 رفته که سهمی هم داریم. 
ها رود سهم دارد. آنولی یک نفر مثل امام حسین یادش نمی

توانند سر عهد بایستند ]و به همین مجتبی هستند و می
ها حضرت شده است؛ البته نه به مفهوم خاطر[ برای ایرانی

آیند ، به ها جلوتر میاش. در جامعه ما هر چه نسلسنتی
هرحال این درهم تنیدگی با امام حسین ]باز هم[ وجود دارد. 

کند یک درتنیدگی عمومی با امام حسین هست که فرقی نمی
، در متری ارامنه 11فرد مذهبی باشد یا نه. من در محله 

پشت میدان زندان به دنیا آمدم. بچه که بودیم در آن حشمتیه، 
های جا یک مسجد مرکزی بود که االن هم هست. خانم

دادند، صد کردند، شربت نذری میارمنی روسری سر می
دادند. تایش را همین ارامنه میزدند، پنجاهگوسفند زمین می

ای که االن جمهوری اسالمی پدرشان را ]همان[ ارامنه
و از مذهب سیرشان کرده. ولی باالخره در این  درآورده

فطرت، یک حسین )ع( و ابوالفضلی داوطلبانه و نه تحمیلی 
 حضور دارد. 

در سطح عام، کشش و دینامیسم حسین )ع( به جامعه ما 
ترشح و در آن رسوب کرده. اما مهم این است که در تاریخ 

نگاه تری کرده. این صد ساله را که مبارزاتی ما رسوب جدی
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خواهد فدائیان را برای کنی، علی موسیو در تبریز وقتی میمی

شکستن استبداد صغیر به تهران روانه کند، تحلیلش تحلیل 
کند نوع مواجهه امروز ما با عاشورایی است. تصریح می

استبداد محمدعلی شاهی، نوع مواجهه امام حسین با لشکر 
برد. این ر مییزید است. همین ادبیات را ستارخان هم به کا

 چین و ردّپا در تاریخ ما بسیار مهم است. نقطه
خان هم به همین ترتیب فهم عاشورا و تحلیل کوچک

و دعاشورایی داشته است. او عادت داشته پیش از هر نبردی 
اش که کرده. در کار توضیحیساعت کار توضیحی می سه

خیلی مهم بوده، بر روش و منش امام حسین و تحلیل 
گذاشته. حاال ممکن است به نظر آید ایی دست میعاشور

ها خشن و ریشو و نمدپوش و سالح به دست همه این
جا که آن»گوید بودند، اما مصدق ]را داریم که[ در دادگاه می

پای منافع ملی در میان است و پای استقالل، نه زن دارم، نه 
« پسر دارم، نه دختر و سنت من، سنت امام حسین است.

اهمیت دارد. مصدقِ پارلمانتاریستِ بیزار از خصومت خیلی 
آید تا هم، تحلیلش تحلیل عاشورایی است. این جلوتر می

های خوب نژاد، تا فرهنگ شهادت شریعتی، تا بچهحنیف
های روایت فتح پخش یکی از برنامه 71کیفی جبهه. سال 

دیدم. ولی یک شب ها را[ نمیشد. من معموالً ]این برنامهمی
زد من را گرفت. دوربین صویر کسی که داشت حرف میت
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هایی که در رفته بود در پادگان دوکوهه در اندیمشک. بچه
جا رفته بودند تا پادگان دوکوهه جنگیده بودند، به آن

ها را زنده کنند. یکی بود که چهره خیلی شفاف و خاطره
چشمان پاکی داشت و من را ]پای تلویزیون[ نشاند. گفت 

دانم آن موقع دنبال چه بودیم ولی باالخره دنبال یمن نم
 چیزی مثل امام حسین بودیم. 

ای هم داشت. آدم تیپیک خیلی مهم بود. تیپ بسیار ساده
جمهوری اسالمی نبود و معلوم بود بعد از گذشت چند سال 
حاکمیتی هم نشده است. خط امام حسین جلو آمده از 

خان نژاد و کوچک ستارخان و علی موسیو و مصدق و حنیف
های جبهه. االن هنوز فرهنگ شریعتی و بچه 51و فرهنگ دهه

عاشورایی هست. این مضامین، امام حسین را در جامعه ما 
 کرده.  حضرتتبدیل به 

امام حسین کار محیرالعقولی نکرد. در ذهن ما قهرمان است، 
اما یک کار استراتژیک کرد. دینامیسم خودش، هستی و خدا 

ها، یک سوزن بلند برداشت و رد. به اصطالح خیاطرا درک ک
نخ کوکی زد میان این مثلث دینامیک. ما دینامیسم داریم، 

 هستی دینامیسم دارد، خدا هم دینامیسم دارد. 
اند بین این سه ضلع مثلث های مدار تغییری که توانستهانسان

و به  ای را آغاز کرده، حتماً پروژهدینامیک نخ کوک بزنند
اند. این است که به نظرم شب عاشورا شبی نتها رساندها
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تر این اتفاقات شکل گرفته. آموزشی است و امشب، بیش

شب تا صبح فرصت انسجام نهایی است، میدان هم شوخی 
نیست. این طور نیست که امام حسین بخواهد مثل آدم 

تواند مثل یونس از فضا بیرون رود و تخلف کند یا نمی
بیرون برود. شرایط، سیر خودش و دوز خواهد هم نمی

کند، دهد، با خدا تقسیم کار میانسجامش را توضیح می
اش را قبالً تشکیل داده و در عمل آزمون کرده، خود تئوری

ها به خودی عمل نکرده، سی هزار نفر را تست زده و از آن
ها هم سیر انسجام را طی به صد نفر پیرامونی رسیده که آن

 اند. کرده
درس عاشورا برای ما این است. خدا در مقام آموزش است و 

توانیم آموزش بگیریم و آموزش ما را آموزشی کرده. ما می
گانه است. خدای سر بدهیم. آموزش عاشورا، دینامیسم سه

های های روشنفکری مذهبی، خدای کهکشانطاقچه جریان
ها جمهوری اسالمی، خدایی نیست که با ما در این میدان

توانیم تاثیرگذار یاید. چرا ما ایده دورانی نداریم؟ چرا نمیب
توانیم توانیم کسی را بیانگیزانیم؟ چرا نمیباشیم؟ چرا نمی

خودمان را برانگیزیم؟ علتش این است که ارتباط ما با آن سر 
شود با یک خدای اصلی مثلث، ارتباط حداقلی است. نمی

هم برای خودش  ی حداکثری پیش برد. خداحداقلی، پروژه
ها بیاید. با وزنی دارد. سبک نیست که با تخیالت ما در پروژه
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ها و برنامه، استراتژی، تئوری و انسجام ما در پروژه
آید، ]به خاطر این است که[ ما آید. اگر نمیمان میهایپروسه

در انسجام، سازماندهی و تئوری مشکل داریم. عاشورا، 
سم فرد؛ حسین. دینامیسم هستی سر است؛ دینامیدینامسیم سه

اگر بتوانیم این را درک کنیم، ما هم «. او»و تاریخ. و دینامیسم 
توانیم به سهم خودمان در هر محیطی که هستیم، نقش می

 برنده و انسان عنصر مدار تغییر را ایفا کنیم. پیش
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 نگاهییمعاشورا با ن یامق یبازخوان
  1یبه تحوالت جار

 
ی ای بود. این که انسان نشانهمنتظری انسان ویژه آقای 1]...[  

خدا باشد، نه از عبا هست و نه از عمامه و طبقه و 
خطاب شدن. هر « اسالمثقه»و « اهللآیت»و « االسالمحجت»

فردی با هر جنسیت و رنگ و سایز و قد و اندازه و هر سطح 
تواند یکی از از دانشی، اگر بر اساس فطرتش عمل کند، می

ای از مجموعه آیاتی باشد که در هستی و آیه« او»های شانهن
منتشر شده است. ویژگی ایشان هم این بود که با دو نظام 
درافتاد. درافتادن با نظام اول در شرایطی بود که بخش مهمی 
از نیروهای صاحب فکر و اندیشه ضد ظلم بودند و درافتاده 

___________________________________ 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه   . سخنرانی شهید هدی صابر در1

، مقارن با روز  1388آذر(  11شنبه ی اول محرم )یکتهران در دهه
 اهلل منتظری.درگذشت مرحوم آیت

متاسفانه بخش بسیار کوتاهی از جمالت آغازین سخنان معلم شهید . 1
 سازی نبود.ب کیفیت نامناسب نوار سخنرانی، قابل پیادهبه سب
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مایایی نداشته بودند. شاید در افتادن در آن شرایط خیلی ن

های چهل که درافتادن ایشان هم در دههباشد؛ با توجه به این
ی و پنجاه بود که نسل نو هم درافتاد و برای درافتادنش، همه

طبق هم، طَبَق  اش را در طَبَق گذاشت؛ بضاعت و سرمایه
ی سرخی بود. اما درافتادن پس از انقالب، به خصوص دهه

بود، نیروهای روشنفکری ـ  ایشصت که شرایط خیلی ویژه
هایی که در ایران ماندند ـ هم خیلی جوهر عرض اندام آن

نداشتند، ]متفاوت بود[. فقط یک صدا و یک پرچم بلند شد 
علیه شکنجه، علیه اعدام، علیه اعدام زن حامله و اتفاقاتی که 

ی شهریور و مهر شصت و ی شصت و سه روز ویژهدر دهه
منتظری[ بر اساس فطرتش عمل کرد  اهللهفت رخ داد. ]آیت

و پایمردی عقیدتی داشت. امکاناتش را از دست داد. در 
شدنی گرفت امکانی هم باز مواضع تاریخی و ثبتدوران بی

و االن هم که از عرصه خارج شده، خالء یک موجود یا 
ها شود. بعضی از انسانعنصر لجستیک، کامال حس می
کننده[ هستند. بعضی، هم هستند که خودشان مقدِم ]اقدام

ها هستند. ایشان دو وجهی بود؛ مقدِمند و هم پشتیبان حرکت
جاهایی خودش مقدم بود و جاهایی هم پشتیبان بود. این 

های چهل و پنجاه بود ـ از جنبش مسلحانه و پشتیبانی از دهه
افتاده و نیروهای مبارز ـ تا بعد از انقالب ـ از نیروهای تک

 دورافتاده.
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مان عنوانش را مطرح کردند، فکر ثی که امروز دوستبح
کنم بشود قدری در عنوان دست کاری کرد. عنوان هست: می

بحث امروز را اگر «. عاشورا با نگاهی به تحوالت اخیر»
بتوانم درست ارائه کنم و با زبان الکن، درست جا بیاندازم، 

ه، این است که مسیر، مسیری بوده که قبل از امام حسین بود
پس از امام حسین هم جاریست و بعد از این هم جاری 
خواهد بود و خیلی هم ربطی به مذهبی یا غیرمذهبی بودن 

کنیم این گزاره را شاءاهلل آخر بحث، سعی میافراد ندارد ـ ان
باز کنیم که هر کس در این جهان، خبری داشته باشد، از 

ره گرفته ای که خدا به آدم اول، داد، بههای اولیهآموزش
هایش عمل کند، خبرش را منتشر کند و باشد، بر خمیرمایه

رود که مسیر اصالح را پیش ببرد، همین مسیری را پیش می
 امام حسین پیش رفته است.

شاید بهتر باشد که ما در نوع خوانش  1دعایی که خوانده شد،
های دعا تجدیدنظر کنیم؛ به این مفهوم که یا بخشی از گزاره

های خود را روی تخاب کنیم و بخوانیم و دیدگاهآن را ان
کنم گزاره بدهیم. یا این که با ترجمه بخوانیم. من تصور می

___________________________________ 
پیش از آغاز سخنرانی معلم شهید، زیارت عاشورا در جمع حاضران  .1

قرائت شد که شهید هدی صابر با این مساله برخورد انتقادی و 
 بخش داشت.تعالی
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خوانی صورت بگیرد و بر که دوران اینکه صرفا عربی

ها تمرکز و تدقیق نشود و محورها و فرازها باز نشود، گزاره
 ]گذشته و این روش[ شاید خیلی اثربخش نباشد.

 خاسته به هنگام دعا، لب ز میان بر میشد ککاش می
 گری لب، تو فقط بودی و منبی میانجی

 واژه و مطلب، تو فقط بودی و منکاش بی
 واسطه هر شب تو فقط بودی و منکاش بی

اگر این تعبیر را بپذیریم که دعا یک خوانش متقابل و باز 
است، امام حسین در روز عرفه « او»کردن یک باب دیالوگ با 

باز کرد و « او»وگو را با کار را کرد. باب گفت این
های خود را مطرح کرد؛ دعا، یک وجهش ادعا و محدودیت

« او» ی خودش بود و یک وجهش هم دعوتطرح خواسته
 ای که آغاز کرده بود.به پروژه

توضیحات من، توضیحاتی نیست که به عنوان اکسیری تلقی 
لطف داشتند دعوت شود که به مس بزنیم، طال شود. دوستان 

ی خودتان هستیم. نکاتی قوارهارز و همکردند و ما هم، هم
گویم و تان میرسد، خدمتکه به ذهن من در این بحث می

شاءاهلل در آخر هم بتوانیم بحث را به روز پل بزنیم؛ ضمن ان
اینک، از شش ماه گذشته در این که اتفاقاتی هم که از هم

برتراویده و جریان آغازیده،  گر شده وی ما جلوهجامعه
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ی همین مسیری است که از قبل از حسین بوده و به ادامه
 حسین رسیده و اکنون به نسل شما ]رسیده است[.

*** 
به نام خدا. به نام عهد، به نام مهر، به نام حسین و به نام 

کنیم. چند بیتی مان را شروع میانسان عامل تغییر، بحث کوتاه
با خدا و در حقیقت طرح یک پرسش  است که طرح مطلب

 استراتژیک است؛
 روزها فکر من این است و هر شب، سخنم

 ام، آمدنم بهر چه بود؟از کجا آمده
 روم آخر ننمایی وطنمبه کجا می

 تا چه بودست مراد وی از این ساختنم...
که این  -انسان که به این جهان آمد و چشم گشود، از ابتدا 

های دوران پسامدرن و انسان خاص ما هم نیست، خاص
مرتبط با تکنولوژی پیشرفته و امروزی نیست ـ از نظر من، 

ای که به این جهان صورت گرفته، عنصر وارده هر ورودی
ام و من برای چه آمده»این پرسش استراتژیک را داشته که 

بناست در این جهان و در این چرخه، چه کاری را انجام 
شود با توجه می«. خواهد شد؟ بدهم و فرجام و عاقبت چه

ی مستنداتی که هم در تلقی ما و هم در هستی و به مجموعه
تاریخ و هر متن خواندنی وجود دارد، این را عنوان کرد که 
ورود انسان، ورود یک عامل تغییر به مدار هستی است. پیش 



 82                                                           دان پر و پیمانجامه

 
از انسان، موجوداتی که بودند و فعال هم بودند در هستی و 

ها یاد شده ه نام مالئک و فرشتگان از آندر کتاب آخر، ب
است. این طور که صاحبان عمق و مغزیابان از جمله آقای 

اند، آن نیروها، نیروهای طبیعی هستی طالقانی عنوان کرده
بودند. نیرهای طبیعی هستی که مالئک تلقی شدند، این طور 

شان این است کنیم وظایف اصلیکه ما از کتاب آخر درک می
ل تثبیت و عامل تحکیم و حفاظت از وضع موجود که عام

باشند و اهل تمکین هم بودند. اما این انسانی که آمد، عنصر 
جدیدی که بعد از نیروهای طبیعی یا مالئک به جهان پای 

عناصری که این موجود نو «. دگرگونه»گذارد، موجودی بود 
ی او بود؛ فطرتش را تشکیل داده بودند یک ژن و خمیرمایه

« او»د؛ آموزش اول و آموزش دوم و آموزش جاری بود که بو
در هنگام ورود، در هنگام هبوط و پس از هبوط، به موجود 

اش و نهایتا نوپدید عرضه کرد؛ توان طراحی و بناگذاری
شود گفت همیشه تحول نو به نوی او. پاسخ آن شعر ـ که می

آمدنم ام و من برای چه آمده»پس پیشانی انسان بوده این که 
مرا به این جهان وارد کرد و من « او» برای چه بود؟ برای چه

بناست در این چرخه چه سلسله وظایفی را به عهده داشته 
است. این « مشی مشترک»کنم که در یک ـ تصور می« باشم؟

ی مستندات وجود دارد که مشی تصور با توجه به مجموعه
ی خبر و مشی همه های صاحبخدا و مجموعه انسان
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پیوندند، خبر و پیام می های صاحبهایی که به انسانانسان
است. اصالح فصل مشترک مشی خداست با « مشی اصالح»

توانیم انبیاء خبران شاخص که میمشی مجموعه صاحب
ی وحی نیستند اما شان کنیم و مشی کسانی که در حوزهتلقی

 خبران و پیامخبرند و مجموعه کسانی که به صاحبصاحب
پیوندند. این طور قابل استنباط است که این مشی می« او»

اندام، خبران درشتمورد موافقت اصولی خدا، صاحب
ها خبران عادی و مجموعه کسانی است که به آنصاحب

گروند. اگر بخواهیم حکمت پیام را درآوریم، به نظر می
هایی که دوره به دوره ساطع شده، این رسد که کارکرد پیاممی
ده که در زمانی که انسان از فطرتش فاصله گرفته است و بو

ها با توجه به فاصله گرفتن از فطرت و از ی انسانمجموعه
شان با خط تعادل، بعید خط تعادل، بُعدی پیدا کردند و نسبت

 شده، خدا استارت مجدد اصالح مسیر را زده است.
کند. یبر این گزاره، تاکید ویژه م 1ی هود،در سوره 88ی آیه

شود. شعیب چند ویژگی این گزاره از زبان شعیب بیان می

___________________________________ 
إِن قَالَ یَاقَوْمِ أَ رَءَیْتُمْ »ی آن چنین است: متن کامل آیه و ترجمه . 1

وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَکُمْ   وَ رَزَقَنىِ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا بَیِّنَةٍ مِّن رَّبىّ کُنتُ عَلىَ
وَ مَا تَوْفِیقِى إِلَّا   إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْاصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ  مَا أَنْهَئکُمْ عَنْهُ إِلىَ
اى قوم من، بیندیشید، اگر از »گفت: « : »هِ أُنِیبعَلَیْهِ تَوَکلَّتُ وَ إِلَیْ  بِاللَّهِ
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داشته؛ انسان معقول، آرام و متینی بوده؛ به سیر تحول 
پرمرارت و ضمنا آرام و نه انفجاری، اعتقاد داشته و مصلح 
اول دوران خود بوده است. مهم این است که تاثیرگذاری 

اتی جدی روحی و روانی و آموزشی و حتی تربیت مبارز
های موسی برخالف شعیب، روی موسی داشته است. ویژگی

سر بوده، آرامش نداشته و دنبال تحقق این بوده که آشفته
تحوالت به طور مکانیکی و زود و سریع بوده. دورانی که 
موسی با شعیب ـ هشت تا ده سال ـ زندگی کرده، شعیب 

ر اش بطلبیتوانسته با عقالنیت و آرامش و متانت و اصالح
موسی تاثیر ویژه داشته باشد و موسی را به نوعی برای 

ای را که پذیرش وحی در صحرای سینا آماده کند. این نشانه
إِنْ أُرِیدُ إِلَّا »کند؛ هود، بیان می 88خدا از قول شعیب در 

ای غیر از اصالح ، من اراده و خواسته«الْاصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ
کنم، ام، مبارزه میاین خواسته ندارم و در حد توانم بر سر

                                                                 
جانب پروردگارم دلیل روشنى داشته باشم، و او از سوى خود روزىِ 
نیکویى به من داده باشد ]آیا باز هم از پرستش او دست بردارم؟[ من 

دارم با شما مخالفت کنم ]و خواهم در آنچه شما را از آن باز مىنمى
[ تا آنجا که من قصدى جز اصالح ]جامعه[. خود مرتکب آن شوم

ام [ خدا نیست. بر او توکّل کردهبتوانم، ندارم، و توفیق من جز به ]یارى
 «گردم.و به سوى او بازمى
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کنم. این مشی اصالح، مشی برم و راه باز میمسیر پیش می
برد نامی است که مصلح، متین، آرام بوده و به پیششعیب
ی آرام تاریخ، اعتقاد داشته است. آن چه که از گرایانهتحول

کنیم، مشی خدا هم همین است. ادبیات کتاب آخر درک می
بوده، اما مستقل از این، خدا از قول « او» رآوشعیب، پیام

شعیب، جوهر تحول که اصالح، اراده بر اصالح و پایان دادن 
کند. خود خدا در به انحراف در هر دوره هست را مطرح می

برد ای که محمد را برای تعریف یک پروژه و پیشآیات اولیه
خیزاند و ی آخر که مبتنی بر وحی بوده، بر میپروژه

ای که خود در جامه »کند که نگیزاند، در مدثر، تصریح میامی
دوران نویی را خدا به «. ای، برخیز و خلق، بر حذر دارپیچیده

دهد که قبال به موسی بشارت داده بود؛ محمد بشارت می
« نعلین از پا درآور»زمانی که در صحرای سینا به او گفت که 

هایی را که زوجکشتی را بساز و »و زمانی که به نوح گفت 
، «کشتی ساختن«. »با تو منسجم هستند، سوار کن و برو

جامه و ملحفه از دور سر و از رو »، «نعلین از پا در آوردن»
این است که دورانی آغاز شده:   یهمه نشانه« برکشیدن

 «.ایای که خود در جامه پیچیدهبرخیز و خلق، بر حذر دار؛ »
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مردمان است؛ خطاب عام هم خطاب عام خدا بر  1اعراف 35

پذیرای پیامی شوید که دوره به دوره و »بر فرزندان آدم که 
چون نوبه به نوبه برای تحول دوران از سوی رسوالنی هم

 «.شودخود برای شما نازل و ساطع می
ای است. خدا خطاب به مجموعه ی کلیدیآیه ،1اعراف 56

برند و کسانی که در دوران پس از اصالح، خط فساد پیش می
کنند که دستاوردهای اصالح از دوران قبل را سعی می

در زمین، پس از اصالح، »کند: لگدکوب کنند، تصریح می
 «.فساد، برپا نکنید؛ ال تفسدوا فی االرض، بعد اصالحها

___________________________________ 
یَابَنىِ ءَادَمَ إِمَّا »ی آن بدین شرح است: متن کامل آیه و ترجمه. 1

وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ  فَمَنِ اتَّقَى  ایَاتىِءَ یَأتِیَنَّکُمْ رُسُلٌ مِّنکُمْ یَقُصُّونَ عَلَیْکمُ
اى فرزندان آدم، چون پیامبرانى از خودتان « : »عَلَیهْمْ وَ لَا هُمْ یحَزَنُون

براى شما بیایند و آیات مرا بر شما بخوانند، پس هر کس به 
پرهیزگارى و صالح گراید، نه بیمى بر آنان خواهد بود و نه اندوهگین 

 «.شوندمى

وَ لَا تُفْسِدُواْ فىِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَ »متن کامل آیه و ترجمه: . 1
و در زمین « : »إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِین  ادْعُوهُ خَوْفًا وَ طَمَعًا

پس از اصالح آن فساد مکنید، و با بیم و امید او را بخوانید که رحمت 
 «ران نزدیک است.خدا به نیکوکا
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آید که هم مشی خدا مشی از این مجموعه آیات درمی
های سترگی که اصالحی است؛ هم مشی مجموعه انسان

 اند.ر اصلی از خدا بودهخبصاحب
از نهج البالغه، فرازی است که حضرت علی با  61ی خطبه

اش از آن دوران که در جریان وحی های ویژهتوجه دریافت
کرده در پیشبرد بوده و رکاب به رکاب پیغمبر هم سعی می

ی ای دارد، نشان دهندهپروژه مشارکت داشته باشد، گزاره
مشی خدا و مشی محمد، مشی  که او هم درک کرده کهاین

به تحقیق، خداوند، محمد را فرستاد در »اصالح بوده: 
شرایطی که مردمیان را از راه و روشی که پیش گرفته بودند، 

داد و محمد، امین بود بر آن چه که بر او نازل شد. و بیم می
ای مردمان عرب، پیرو بدترین کیش بودید  در این حال شما

های کردید. در زمینن زیست میو در بدترین سرزمی
 -رمیدندسنگالخ و میان مارهای پرزهری که از آوازها نمی

، اقامت داشتید. آب لجن -حتی امکان اصالح مارها هم نبوده
خوردید و خون یکدیگر نوشیدید. غذای خشن میسیاه می

بریدید ـ پیوند از ریختید و پیوند خویش از نزدیکان میمی
ون یکدیگر ریختن، غذای خشن جویدن، نزدیکان بریدن، خ

آب لجن سیاه نوشیدن و... با ادبیات امروز یعنی از اصل، دور 
افتاده بودید ـ پیام آمد توسط محمد امین. امین بود در انتقال 



 88                                                           دان پر و پیمانجامه

 
ی پیام که اصالحی در وضعیت شما به وجود دارانهامانت
 «.بیاورد

رک تا این جای بحث را اگر بخواهیم جمع کنیم، فصل مشت
ی خدا و انبیاء، اصالح بوده است. ذیل انبیاء که خدا در آیه

، «های صاحب خرد ناهیانسان»ها به عنوان از آن 1هود 116
هایی که صاحب خردی هستند، دانشی برد؛ انساننام می

دارند، درک و دریافتی دارند از عصر خود و از عصر 
ی شان و ناهی هم هستند؛ از مسیر ضد اصالح نهماقبل

ی ی خودمان، مجموعهکنند، به اعتقاد خدا و با تجربهمی
هایی را دیده و لمس کردیم که مثل خود خدا و انبیاء انسان

هایی بودند که با ادبیات خدا، صاحب خبر، ویژه انسان
 های صاحب خرد، مغزیاب، ناهی و مصلح بودند.انسان

ی شش ـ هفت سوره در قرآن هست که حکمت و فلسفه
ی اعراف، هود، طه، شعراء و کنند؛ مثل سورهرا بیان می تاریخ

کنیم، ها غور و عمق میمومنون که وقتی در این سوره
هایی که انسان از فطرت و تعادلی که یابیم که در دوراندرمی

گیرد، حال یا شود و فاصله میبنا بوده داشته باشد، خارج می
های یژگیکند یا انحراف جنسی دارد یا وفروشی میکم

___________________________________ 
فَلَوْ لَا کاَنَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِکُمْ »این بخش از آیه بدین شرح است:  .1

 «.أُوْلُواْ بَقِیَّةٍ یَنهْوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فىِ الْأَرْض
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کند، بدعهد است، بشر را استثمارگرانه را با خود حمل می
کند، بشر را مثل فرعون، هم تضعیف و هم تحقیر تحقیر می

کند، خونریز است، به سنن ارتجاعی پدر پایبند است و می
برد، حاضر به شنیدن پیام نو نیست و نهایتا مثل پیش می

خود، پیامی حمل  آید. باگیرد. رسولی میفرعون ارتفاع می
 گروند.ای به آن میشود و عدهکند. پیام، منتشر میمی

ی خدا و انبیاء را که کنار بگذاریم، بشر هم سیر خاص تجربه
خود را در کنار انبیاء داشته است؛ به این مفهوم که بشر هم 

اش دچار کند جامعهحتی امروز هر وقت که حس می
نسی یا اقتصادی، در برابر تبعیضی شده که یا نژادی بوده یا ج

کند و طلبی پیشه میاستثمار و بهره کشی اقتصادی و...حق
ای است که گیرد. ژن بشر به گونهمسیر اصالح را پیش می

ضدستم و ضدظلم و ضدتحقیر است. اتفاقاتی هم که در 
ی تحقیر و شش ماه گذشته در کشور ما رخ داد، عمدتا علیه

توانیم تا ال شده بود. این طور میای بود که برماستبداد ویژه
این جا نتیجه بگیریم که فصل مشترک خدا، برگزیدگان، 

هایی که پذیرایان پیام و ها و مجموعه انسانانسانویژه
گروندگان بودند، اصالح و مبارزه با سیر انحرافی است که 
به هر طریق، پیش آمده است. عناصر چنین مسیری را این 

رد که یکی فطرت است؛ یکی آموزش شود تحلیل کطور می
ای بوده که خدا به بشر داده؛ یکی خبر و یکی هم مایه اولیه
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است. بخواهیم این موارد را با ادبیات امروز، دربتنیم و تحلیل 

شان را باور داشتند، هایی که خمیرهکنیم، مجموعه انسان
گذاری کردند ـ حال چه انبیاء صاحب خبری بودند و مایه

چه ذیل انبیاء، چه مذهبی، چه غیرمذهبی، چه زن و باشند، 
چه مرد ـ اگر این سه عنصر را حمل کنند ـ خمیره، خبر و 

خیلی مهم است. « مایه»اند. مایه ـ عامل تغییر و اصالح بوده
ی او با باقی آخوندها، صحبت آقای منتظری شد، وجه ممیزه

 یگذاری او بود؛ یعنی حس کرد که مسیری در دههمایه
ی دو سه سال از انقالبی که روی مخمل شصت با فاصله

های چهل و پنجاه سامان پیدا کرده بود، سرخ و خون دهه
انحرافی پیدا شده، همان جا با انحراف برخورد کرد. انسان 

اندز گذار انسانی است که تلقی و ظرفیت خود را پسمایه
یست. انداز نکند. تلقی و ظرفیت مثل برق است، قابل پسنمی

شد که هایی به آقای منتظری میدوست، اشاره کرد، توصیه
محابا برخورد نکن، بگذار این مقداری در خود بریز و بی»

سرفصل بگذرد و در سرفصل بعد که خودت زمام را به 
برد بهتر شرایط، موثر واقع گیری، بتوانی در پیشدست می

ران و عصی هماما به هر حال، تفاوت او با مجموعه«. شوی
گذاری بود و طوالنش این بود که اهل مایهعرضان و همهم
ای که گذاشت باعث شد پیامش بنشیند. این مایه در مایه

گذاری، فقط، تحول تاریخ، بسیار بسیار مهم است. مایه
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خواست ها نیست. خدا در سرفصلی که میخواست انسان
رد، ی آدمیان به جهان بیاوآدم اول را به عنوان سرسلسله

گذاری خدا از گذاری کرد. مایهنیازیش، مایهی بیرغم همهبه
که خبری که به برترین دو جهت، قابل بررسی است؛ یکی این

موجودات آن دوره داد ـ که کسانی بودند که به قول آقای 
طالقانی نیروهای طبیعی بودند، وظیفه داشتند جهان موجود را 

بودند ـ زمانی که خدا  تثبیت و تحکیم کنند و اهل تمکین هم
ی جدیدی را به جهان عرضه خواهم پدیدهخبر داد که من می

ها سریع واکنش نشان دادند. کنم و اسم آن انسان است، آن
جا قابل ترجمان است. هر کدام از ما اگر گذاری خدا، اینمایه

ای تحت اختیار داشته باشیم، دوست نداریم مجموعه
اورش، زخمی و انسجامش ی تحت اختیارمان بمجموعه

کریستالی که خودمان بر یک   مخدوش شود یا ترک بردارد؛
ی مرکزی سوار کردیم، فرو بریزد. اما خدا مایه گذاشت نقطه

و از این انسجام آن دوران گذشت؛ به این مفهوم که وقتی 
خواهد بیاید، انسجام آن نیروها به هم مطرح کرد که انسان می

ید و توانایی خدا در رهبری ریخت. بر سر موجود جد
موجود جدید و سر آفرینش، تشکیک کردند و اتفاق مهمی 

گذاری خدا برای انسان، بیشتر عیان شد. ابلیس که افتاد، مایه
توان گفت ابلیس کادر بر سر عدم تمکین خود ایستاد. می

دهد وقتی علیه اصلی خدا بود. خودش هم توضیح می
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من »گوید گیرد، میموضع میآفرینش انسان در برابر خدا، 

که هم نماد لهیب  -ای دارم. از آتش مرا آفریدیژن ویژه
همزمان لهیب و  -است، هم روشنایی و دینامیسم است

ی تو ی تو بودم. موجود ویژهروشنایی داشتم و نیروی ویژه
خواهم اینجا می«. چه برتری بر من دارد؟ از گل خشک است

جام نیروهای موجود به خطر این را عنوان کنم که هم انس
« از دست داد»افتاد و هم خدا یکی از کادرهای اصلی خود را 

خدا از »برم که ی درستی نباشد که به کار میـ شاید این واژه
، اما یک نیرو از نیروهای خدا حذف شد به رغم «دست داد

گذاری سوم هم این بود که خدا نیازی خدا. مایهی بیهمه
ها و نیروهای موجود، د که مثل گذشتهموجودی را آفری

چیزپذیر و اهل تمکین نبود. اهل شورش بود. بخشی از همه
آورد، نافی خود خدا ها را به جهان میهایی که خدا آنانسان

را « او» کنند و وجودشک می« او» هستند، در وجود مبنایی
گذاری کرد و هم بسیار پذیرند. خدا، هم بسیار بسیار مایهنمی

منشانه برخورد کرد. انسجام نیروهای تحت سیار لوطیب
شود؛ یک دانست که مخدوش میامرش مخدوش شد و می

کادر اصلی خود را از دست داد؛ و نیرویی را به جهان وارد 
اند. ما در شورشی« او» کرد که بخشی از این نیرو علیه

ی انسانی خود ندیده و شاید نبینیم که انسانی تجربه
تحت مدیریت خود را به خطر بیاندازد، کادرهای ی مجموعه
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اصلی خود را ازدست بدهد و نیروهایی را جذب و جلب 
ی خودش در یک دورانی یا به طور مستمر، کند که علیه

ی تحولی که تالش خواهند کرد. بنابراین، خدا برای این نقطه
گذاری ویژه کرد. تصور من ـ انسان به این جهان آمد، مایه

کنم ـ که به عنوان یک موجود زیر متوسط درک می این قدر
ترین اتفاق، مفصل یا سرفصلی که در این این است که مهم

هستی از ابتدا ـ از زمانی که ذرات بنیادین به هم پیوند 
خوردند و هستی را سامان دادند و شاکله بخشیدند و 
کریستال سوار کردند ـ تا امروز، پا گذاردن انسان به هستی 

 است.
های تحولی باید حال خود انسان هم مثل خدا، در سرفصل

مایه بگذارد. اگر مجموعه فرزندان صاحب کیفیتی در جلوی 
روند، محصول مایه گذاشتن یک مادر است. اگر ما رژه می

شنویم که تاثیرگذار است، محصول ای میی موسیقیقطعه
گذاری یک پیانیست است و ... این زنجیره را ادامه مایه

رسیم که در بدهیم به مربی، معلم و مجموعه کسانی می
اند و گام تحول، تغییر و مسیر اصالح، گام برداشته

« تجهیز»دارند. مسیر این تغییر و اصالح وضع موجود از برمی
گذرد. تجهیز به یک باور، به خبر، به متن، به عهد، به می

دهیم ـ و عمل به عشق، به مصرف ـ که جلوتر توضیح می
ی خدا را برآورده هایی که ایدهامکان. یعنی مجموعه انسان



 94                                                           دان پر و پیمانجامه

 
ی خدا این بود که انسانی به این جهان بیاید که کردند ـ ایده

های عامل تغییر باشد ـ که دور به دور که انسان یا مجموعه
شان و تعادل برخاسته از فطرت، فاصله انسانی با فطرت

هستی خود خداست گیرند، باالنسر جهان باشند. باالنسر می
و باالنسر اتفاقات روی زمین، هم انسان و هم خداست؛ 

رود. هم انبیاء نقش باالنسری را ایفا پروژه مشترک پیش می
ها از های سترگی که در کادر وحی به آنکردند؛ هم انسان

ها شده و هم مجموعه کسانی که به آنسوی خدا الهام نمی
اند؛ مثل نقش باالنسری کردهاند، نقش باالنسر را ایفا پیوسته

های کند. اگر انسان یا مجموعهکه خدا در کل هستی ایفا می
ی کنندهبخش و نزدیکانسانی بخواهند نقش باالنسر و تعادل

انسان به فطرت و به تعادل اولیه و موعود را ایفا کنند، باید 
مقدمتا به این پروسه باور داشته باشند، صاحب خبر باشند و 

« متن»صاحب خبر بدانند، به یک متنی پایبند باشند ـ  خود را
که در ادبیات « انسان»و هم خود « هستی»هست هم « او»هم 

یعنی به درون خود فرو « علیکم انفسکم»خدا هم هست: 
ای هستید و خودتان بروید. خودتان هم متنی هستید، نشانه

مایه را مولوی ای هستید برای تحلیل. این جانهم صفحه
تاویل به مفهوم «. اخبار راخویش را تاویل کن نه»ک کرده: در

این است که به مرکز متن، به صدر و اول متن رجوع شود. 
سو با درک خدا از بشر که خدا اعتقاد دارد انسان، مولوی هم
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خویش را تاویل کن »کند خودش یک متن است، عنوان می
کتوب خبری های م، یعنی دنبال این نباش که متن«اخبار رانه

بیرون از خودت را تاویل کنی و به اول بازگردانی. خودت را 
هایی که به این تاویل کن. خودت هم متنی هستی. حال انسان

خبر هستند و خودشان پروسه و پروژه باور دارند و صاحب
کنند و از متون بیرون دانند و متن تلقی میخبر میرا صاحب

ب عهد هم هستند، مهری برند، صاحخودشان هم استفاده می
هم دارند و اهل مصرف وجود خودشان هستند و به امکان 

پای خدا هایی هستند که همکنند، مجموعه انسانهم عمل می
در تحول دوران و در ایفای نقش باالنسری و در تعادل و 

های انسانی موثر بازگشت به فطرت و تاویل کردن مجموعه
 واقعند.

وع امام حسین، دو ویژگی اصلی را از هایی از نجا انساناین
میان این عناصر تجهیز ـ یعنی باور، خبر، متن، عهد، عشق، 

« عهد»شان مصرف و عمل به امکان ـ واجد هستند. یکی
است. در دعایی که خوانده شد ]زیارت عاشورا[ و در زیارت 

شود. خدا به آدم وارث، امام حسین، وارث آدم تلقی می
کند ـ ی طه به آدم وارد میسوره 115ی یهنقدی دارد که در آ

که آدم را در عمل نسبت به فرشتگان و مالئک به ضمن این
کند، از آن های پیشین، برتر تلقی میعنوان موجودات دوران

خواهد که به آدم اول سجده کنند و مسجودش موجودات، می
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إِلىَ وَ لَقَدْ عَهِدْنَا »ی قشنگی است؛ شوند ـ اما این آیه، آیه

؛ ما در آدم، عزم «ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسیَ وَ لَمْ نجِدْ لَهُ عَزْمًا
استواری نیافتیم. با او عهدی بستیم، اما آدم فراموش کرد و 

عنصر بود. اما جلوتر که بندی به این عهد، سستدر پای
آییم امام حسین را تحلیل کنیم، یکی از عناصر اصلی می

شود که عنوان میبود. این« عهد»وجود امام حسین همین 
حسین، وارث آدم است؛ وارث مجموعه عناصری از آدم 

را اضافه « عهد»است که داشت و خودش هم به میراث آدم، 
های جوامع کرد. این جای فکر بسیار دارد که در زنجیره

کنیم، برخی از جمله ها که نگاه میانسانی و مجتمع
چه اند. آنمل و کالسیکروشنفکران زمان خودمان، وارث کا

کنند، اند، به عنوان میراث تلقی میکه از گذشتگان گرفته
افزایند. اما حسین کنند و چیزی به آن نمیخیلی فرآوری نمی

با این که وارث آدم بود، دو عنصر هم به عناصری که خدا به 
عمل به »و دیگری « عهد»آدم داده بود، اضافه کرد که یکی 

 است.« امکان
را زمانی که « هود»ی عجیبی است. خود ی هود، سورههسور

آید کنید، جریان هوایی غلیظی از ته حلق، بیرون میتلفظ می
و اگر جلوی دهان ما کاغذ یا دستمالی باشد، طبیعتا از این 

خورد. هود مثل همین هود جریان طبیعی هوا تکان می
و با گیرد و هودگونه آشپزخانه است که فشار و بخار را می
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ی هود برد. زمان که به کنه و عمق سورهبیرون می« هو»یک 
کنید جریان ورودی کیفی از آگاهی گوش دهید، احساس می

بخش از طرف خدا بناست که به ما منتقل شود. در رهایی
عیب قبال  1گشاید.هود، شعیب باز لب به زبان می 13ی آیه

وان کرد که ی پرچم برافرازی خود را عنفلسفه 88ی در آیه
؛ وجود من «مَا اسْتَطَعْت«. »ای غیر از اصالح ندارممن اراده»

ی من است. ولی عامل استطاعت و توانایی پیشبرد پروژه
زند. به بخشی از قومش که تری میجا حرف جدیاین
ی ی تحولی دورهخواهند به چرخهناپذیر هستند و نمیپیام

ی قوم ـ بخشی که به ا»زند. جدید بپیوندند، حرفی کیفی می
گروید ـ براساس امکانات خودتان نمی پیام دورانی جدید

«. کنمعمل کنید و من هم بر اساس امکانات خودم عمل می
کنند که هایی بخشی از روشنفکران عنوان میکه در دوراناین

امکان عمل وجود ندارد، شعیب ناقض و نافی این است. از 
است و مورد آموزش اول  آن جایی که انسان خود یک متن

___________________________________ 
 وَ یَاقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلىَ»ی آن بدین شرح است: متن این آیه و ترجمه .1

سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن یَأتِیهِ عَذَابٌ یخُزِیهِ وَ مَنْ هُوَ   امِلٌعَ مَکاَنَتِکُمْ إِنىّ
و اى قوم من، شما بر حسب « : »مَعَکُمْ رَقِیب وَ ارْتَقِبُواْ إِنىّ  کَاذِبٌ

کنم. به زودى خواهید امکانات خود عمل کنید، من ]نیز[ عمل مى
غگو آید و درودانست که عذابِ رسواکننده بر چه کسى فرود مى

 «.[ با شما منتظرمکیست و انتظار برید که من ]هم
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ترین و بدترین قرار گرفته و صاحب خبر است، تحت سیاه

ها و تنگناها، خودش، امکان ترین دورانشرایط و در سخت
هود ما را  13ی جا از مجرای آیهخودش هست. شعیب این

توانیم بر اساس امکانات خودمان کند که ما هم میآگاه می
 عمل کنیم.

ی انبیاء روی ن روند وجود داشته و همهاز ابتدای تاریخ ای
اند و غیر انبیاء هم روی این سرفصل این سرفصل آمده

« صاحبان خرد»هایی که خدا با عنوان اند؛ مجموعه انسانآمده
برد، همان ها نام میاز آن« پیامکنندگان خرد صاحبدرک»و 

مسیر را در حد توان و ابعاد و سایز خودشان پیش بردند. 
هجری و به حسین  61آرام به سال ین سیر تاریخ آرامحال ا

ی پیشینیان خودش ـ ی سلسلهرسیده است. حسین در ادامه
کند که تو هم وارث که زیارت وارث هم بر این تصریح می

آدم، هم نوح، هم ابراهیم، هم موسی، هم عیسی، هم محمد 
ای نیست. هستی ـ وارث کل بشر هست. حسین موجود ویژه

ی پیشینیان خودش، باور داشته که برای چه ی سلسلهمهدر ادا
به این جهان آمده، صاحب خبری بوده، بنا بوده که سیر 
اصالحی را طی کند، بر امکانات خود عمل کند و بر سر عهد 

ها را دارد؛ اهل هم بایستد. خود حسین هم همین ویژگی
کند که ی کوتاهش تصریح مینامهاصالح است. در وصیت

نه بیدادگرم، نه خودمحورم، نه سانترالیستم )اگر با من »
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ام که ادبیات امروز صحبت کنیم( و نه برای قدرت آمدم؛ آمده
مسیری را که محمد، آغاز کرد و مسیری بود که به فطرت 

رساند و مسیر نزدیک بود و انسان را به تعادل می
؛ در شیعه هم «را ادامه دهم« شیعه»کنندگان یعنی مشایعت

کند. شیعه به لی هست؛ اهل غلو که خودش را مقدس میغا
معنای ساده یعنی کسی که علی را پس از پیامبر، مشایعت 

شان مقدس بود، نه سمپاتیزان علی بودند، کردند. نه علی برای
وجه این طور نبود؛ علی نه ابواب جمعی علی بودند؛ به هیچ

سین در کردند. امام حی راه محمد مشایعت میرا در ادامه
ام؛ دهد من برای اصالح این مسیر آمدهوصیتش توضیح می

ای هم با مسیری که محمد آغاز کرد، علی ادامه داد و عده
علی مشایعت کردند. وصیت او هم وصیت اصالحی است. 

است. این جای کار، حسین « مشی اصالحی»خط و مشی، 
 خبران بیرون از کادرهم به فصل مشترک خدا، انبیاء، صاحب

پیوندد؛ خود حسین هم به این موافقت وحی و انبیاء می
پیوندد. این فرد که در اصولی که اصالح و تغییر است، می

گر است، این مقطع از تاریخ پیوسته است، خودش، اصالح
صاحب خبر است، با ایمانی حداکثری آمده، استراتژی دارد، 

ا با برنده رامکاناتش حداقلی است، عشق انگیزاننده و پیش
کند، متنی دارد، منشی دارد، روشی دارد، اهل خود حمل می

 شکن است.بستکار توضیحی هست و بن



 111                                                           دان پر و پیمانجامه

 
بایستیم. اگر که بخواهیم « متن»جا باید کمی روی این

طور که دوست گفتند، بحث تاریخی را به امروز پل همان
دارد « متن»بزنیم، امروز هم حرکتی ایجاد شده که باید ببینیم 

امام حسین وقتی که آمد، متن داشت؛ به این مفهوم که یا نه؟ 
خودش متن بود؛ باور داشت در کنار متن خدا، متن هستی، 
متن تاریخ و متن کتاب آخر، خودش هم یک متن است و 
خودش برای خودش کسی است. در صحنه و در ساعات 

ای که شیعه هزار و اندی در صحنه -افتد آخر که اتفاقاتی می
ی آخر هم به حاج سعید ا سرمایه کرده و سرمایهسال، آن ر

خواند کند و هم مرثیه میحدادیان رسیده که هم سرکوب می
حرکات امام حسین بسیار  -و رسیده به حاج منصور ارضی

سمبلیک است. یکی از این حرکات، معرفی خودش است که 
دهد. اگر کسی باور نداشته باشد خودش را توضیح می

خواند. خوانش ود را برای دیگران نمیخودش متن است، خ
دهد؛ او هم خوانش محیرالعقولی نیست؛ خود را توضیح می

ی آخر، اش را. در صحنهاندیشه، سلسله، مقصد و استراتژی
کند. معرفی خود معطوف بر این است که می« معرفی خود»

من هم برای خودم متنی هستم، در حد خودم. یک متن، 
تاب آخر بوده که بدان باور داشته، خودش بوده، یک متن، ک

نامه که بخشی از وصیت -اش بوده استنامهیک متن وصیت
مکتوب و بخشی غیرمکتوب است که بخش غیرمکتوب 
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؛ خیلی «طّ الموت علی ولد آدمخُ»تر از مکتوب است: قشنگ
ی بند، بر سینهبند، سینهچنان که گردنهم»گوید ساده می

م بر انسان و بر اوالد انسان نوعروس واجب آمد، مرگ ه
کنم. در سرفصل من هم کار محیرالعقولی نمی«. واجب آمد

ام و بند به گردن خودم بستهآخر مانند نوعروس، سینه
خواهم از جریان بند میشاخص من این است که با این سینه

خارج شوم و خط اصالح را تثبیت کنم. امام حسین با خود، 
و متن آخرش هم غیر از خودش،  آوردهای متعددی میمتن

انسان یا  –ی محمولش نامهی مکتوبش، وصیتنامهوصیت
ها الزاما همیشه ثبت و مکتوبی دارد یا محمولی که محمول

« عرفه»و متن آخرش هم همین دعای  -شدنی نیستندضبط
یعنی آن چیزی که معروف است؛ عامل « عرفه»است؛ 

 شناخت است.
ین است که در روزهای بعد اگر ی ما به دوستان اتوصیه

تجمعی داشتید، عرفه را وسط بگذارید و بخشی از فرازهای 
آن را که معطوف به شناخت خدا و معطوف به تعریف 

که انسان تا چه حد ی انسان و خدا و معطوف به اینرابطه
تواند به انسان تواند از خدا بخواهد و خدا تا چه حد میمی

ها ها بخوانند، این بخشچند نفر از بچهمنتقل کند، اگر این را 
شود. در دعای عرفه امام حسین خیلی خیلی تر میعینی

گوید[. دعایی هم نیست که از پیش نوشته راحت ]سخن می
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شده باشد و باالخره اگر انسان فرصتی برای نوشتن داشته 

کند. باشد، فکر پیشینی دارد و موقع نوشتن هم باز فکر می
کند. خواند و ویراستاری میهم باز متن را میبعد از نوشتن 

های لباس را صاف مثل اتوکشی که با اتوی بخار تمام چروک
های متعدد دارد. اما او که کند، فرصت پاالیشو مرتب می

کند، دیگر این البداهه متنی را به عنوان محمول، عرضه میفی
هم فکرها را نکرده و این سیرها را طی نکرده. دعای عرفه 

اند و بیشتر محمول است، مکتوب نیست. بعدا آن را نوشته
تبدیل به مکتوب شده است. دعای عرفه دعای خیلی خیلی 
راحتی است. در آن استراتژی امام حسین مطرح است. امام 

کند. جایگاه خدا را حسین وضعیت و مدار خود را مطرح می
طول کند و در آخر، بیانش این است که من در هم تعیین می

ای داشتم و هر منویی مقابل تو ام هر تقاضا و خواستهزندگی
تکلف پذیرفتی و انتظار من هم این است که گذاشتم، تو بی

ی آخر هم بپذیری. این متن خیلی از این به بعد، در لحظه
های کیفی است. تصور من این است که یکی از شاخص

یک جریان یا نادار تلقی کردن دار یا آیندهمحک زدن و آینده
یک فرد، این است که متنی دارد یا نه؟ آیا خودش را متن 

داند؟ ادعای بودن و کند یا نه؟ خودش را کسی میتلقی می
خبردار بودن دارد یا نه؟ این بسیار مهم است و مبناست. دوم 

کند؟ خدا را هم متن تلقی را هم متن تلقی می« او»این که 
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گیرد؟ و کتاب هم برمی کند؟ از متن هستی و تاریخ ومی
« متن خود»نهایتا این که آیا خودش هم متنی دارد یا نه؟ 

خیلی مهم است. یعنی متنی که متعلق به آن حرکت و آن فرد 
 برنده است.پیش

ی بیست، ظاهر ی دههزمانی که مرحوم دکتر مصدق در میانه
شد، عالوه بر این که از متن تاریخ به عنوان متن تجربی 

هایی را آورد. متن خودش، کرد، خودش هم متناستفاده 
ی منفی بود. متن ی ملی بود. متن خودش، موازنهتئوری جبهه

ی خودش، اقتصاد بدون نفت بود. متن خودش، پروژه
برد نهضت ملی بود. از مصدق، چند متن به مشارکتی پیش

جای ماند. خودش هم صاحب متن بود و خودش را متن 
هایی ی انسانم به همین ترتیب و همهکرد. گاندی هتلقی می

که در دوران ما منجر به سلسله اتفاقات تحولی شدند، 
 کردند.صاحب متن بودند و خود را هم متن تلقی می

می شود گفت، دعای عرفه، شناخت نهایی و غایی و ورژن 
نژاد در آخر شناخت امام حسین از خدا است. حنیف

ای دارد که د، جملهشناختی که تدوین شده بو 11ی صفحه
ترین شرایط و ای که در سختخیلی کیفی است؛ جمله

کند: کنج، خارج میها، انسان را از آن سهکنجتیزترین سه
ای باشد که حل بعضی معضالت شناسایی خدا، باید به گونه»

این جمله را عینا از «. بدون اتکاء ویژه به آن میسر نباشد
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فه امام حسین سطح خود را کنیم. در دعای عرعرفه درک می

کند، و حد خود را گوید، مدار خود را مطرح میمی
من در حد توان، خودم در پیش برد »گوید که شناسد و میمی

کنم و از وجودم ی اصالحی، خودم را مصرف میاین پروژه
کنم، اما دیگر بخشی از آن در اختیار من برداری میبهره

 «.وانم پیش ببرم، تو پیش ببرتنیست؛ آن بخشی را که من نمی
پس تا این جای کار، امام حسین، یک باور دارد؛ خبر دارد و 

ای از ی انحراف منفرجهخبرش هم این است که زاویه
کنندگانش رقم خورده؛ من ی محمد و علی و مشایعتپروژه
ی انحراف را سر جای اولش ببرم. اصالح را ام آن زاویهآمده

، متنی هم داشته است. خودش هم صورت بدهم. پیرو خبر
ها، مایه را هم آورد. اما جز اینمتن بوده. متنی هم می

ای که خدا در سرفصل خلقت آدم گذاشت، گذارد. آن مایهمی
های تحولی تاریخ، آن مایه را مصرف ها هم در فصلانسان
ای که کند. مایهاند، امام حسین هم آن مایه را مصرف میکرده

نه به عنوان اینکه ما یک فرد مذهبی  –گذارد یامام حسین م
ای ای است که دوز آن دوز کیفیهستیم؛ نه ـ مایه یا شیعه

ی است؛ این مایه به همه رسیده است. در تاریخ صدساله
تر از آن را من علم ندارم و فاکت هم کم عقب –خودمان 

ی عناصر تحولی، این مایه را از امام حسین، همه -است
خواهد حرکت کند ند؛ ستارخان زمانی که از تبریز میبرگرفت
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ستارخانی که آدمی عامی است، روشنفکر  –به سمت تهران 
، عنوان  -و کالسیک و صاحب طبقات دانش آکادمیک نیست

خواهیم برویم تهران را از دست کند که ما میمی
ها خالص کنیم و مشی من، مشی امام حسین ضدمشروطه

عاشورایی برخورد کنیم. علی موسیو  خواهیماست و ما می
ها آورد، وقتی برای آنهم وقتی فدائیان تبریز را گرد می

شان کند، خودش هم کند که راهی تهرانسخنرانی می
کند که ما از مشی کند، عنوان میها حرکت میپیشاپیش آن

خان هم وقتی که کنیم. کوچکامام حسین، تاسی می
ی اصلی خود را سامان دهد، هاخواهد یکی از عملیاتمی

کند که من با کند، تصریح میانبوه جمعیت را که جمع می
تاسی از عاشورا و امام حسین است که به این گزینه رسیدم. 

ی شاید در منظر اول، این به ذهن متبادر شود که در همه
ها عنصر نظامی بوده و اسلحه دست گرفتند. نه؛ مصدق این

ای ی ملی شدن نفت، جملهر بحبوحهای کیفی دارد؛ دگزاره
آن جا که پای اعتقاد و منافع ملی پیش آید، »کند؛ را عنوان می

کنم به مشی شناسم نه فرزندی؛ و تاسی مینه زنی را می
این خیلی مهم است؛ یعنی «. علی در عاشوراحسین بن

خان که سالح ستارخان و حنیف نژاد و علی موسیو و کوچک
آمیز از طرفی مصدق که مشی مسالمتدر دست داشتند و 

آییم بازرگان هم که اصال اهل خشونت داشته و جلوتر که می
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ها همه تحلیل عاشورایی است. یعنی این نبوده، تحلیل

ای در تاریخ دوانده که به همه ]حرکت امام حسین[ مایه
 رسد.می

این مایه هم صرفا خاص امام حسین نیست. مجموعه 
ها هم کسانی داران تحول بودند، آنهایی که پرچمانسان

گوارا بودند که تضاد مرگ و زندگی را حل کرده بودند. چه
مرگ یک امکان منطقی است؛ من به »ای دارد که جمله

روم، اما هر جا که مرگ، غافلگیرمان کند، گو سراغش نمی
صمد بهرنگی هم که مذهبی نیست و «. خوش آمد

چنین باشد، این های چپ هم ممکن است داشتهگرایش
گذاری در صدر جهاز مجموعه که این مایهمضامینی دارد. این

 هایی است که سیر اصالح و تغییر را پیش بردند.انسان
ی به امروز که برسیم در دعایی که خوانده شد، یک واژه

یعنی جلوداری که مشی او، « امام منصور»مرکب بود با عنوان 
ی کذا، از یک طرف، سی و مشی پیروز بود. بله؛ در عاشورا

دو نفر، سواره بودند و چهل نفر، پیاده و در مجموع، هفتاد و 
شود از شش هزار تا بیست دو نفر و در طرف مقابل ذکر می

هزار نفر بودند. مسجل بوده که شکست، به لحاظ نظامی رقم 
که مصدق هم خورد. اما مشی، مشی پیروز است. کمااینمی

نژاد مشی او مشی پیروز است. حنیف که علیه او کودتا شد،
که جریانش مورد اصابت قرار گرفت، مشی او هم با این
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ی او را زدهخان هم با این که سر یخپیروز است. کوچک
گوارا هم که پیش رضاخان آوردند، مشی او پیروز است. چه

با آن وضعیت از جهان رفت، مشی او، مشی پیروز است. این 
آمده « امام منصور»ن پیروز است و است که مشی امام حسی

 است.
مان ابتدای جلسه قرائت کرد، دعای فرد دعایی که دوست

هاست به ها است. سالم انسانخاصی نیست. دعای انسان
دانند، خون خدا و حسین. سالمی که او را وارث آدم می

از من به »تر از همه این است که دانند و قشنگثاراهلل می
ام و سالم خدا باد، جاودانه تا آن دم که زندهی شما درود همه

سالم به حسین و «. و روزان و شبان پابرجاست
زمان کنندگان و همراهان او، سالمی پایدار و بیمشایعت

 است.
اگر بخواهیم به امروز برسیم، تصورم این است که امروز چند 
نقیصه دارد. حرکتی راه افتاده که در شش ماه گذشته بخش 

تاثیر خود قرار داده است. با ی ایران تحتجامعه مهمی از
توجه به اینکه وقت هم محدود هست، اگر هر روزی با 

هایی هم وجود توجه به این که نقدی وجود دارد و پرسش
دارد و من خودم هم تمایل دارم که این نقد صورت بگیرد و 

ها را هم تا حدی که در توانم است پاسخ دهم، هر پرسش
شان توانم خدمتکه دوستان خواستند، من می روز دیگری
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باشم. اما بحث را بخواهیم جمع کنیم، حرکتی که با آن 
مواجهیم حرکتی است که خیلی متن ندارد؛ یعنی متن مرجعی 
که همه روی آن توافق داشته باشند. مصدق چند متن آورد. 

ها ها توافق داشتند و او ایران را با آن متنهمه روی آن متن
اصالح »ی دو بندی بود؛ ی دولتش برنامهج کرد. برنامهبسی

ملی کردن سراسری صنعت نفت در »و « قانون انتخابات
ی دو بندی که به عنوان یک متن روی آن برنامه«. ایران

خواهان تفاهم ی ایرانمکتوب به دوران، عرضه شد، همه
مصدق که محصول تراوش « ی منفیموازنه»داشتند. روی 

مقام، این ایده را مطرح و قبل از خودش هم قائمخودش بود 
تشکیل »خواهان، تفاهم داشتند. روی ی ایرانکرده بود، همه

به عنوان یک تئوری دورانی همه تفاهم « ی ملی ایرانجبهه
گیر، کبابی، بزاز، ی ملی، کشتیداشتند. کمااینکه در جبهه

حمد ، اروشنفکری کامیون، حسین فاطمی چی، رانندهقهوه
، آقای اللهیار صالح و آقای «مرد امروز»مسعود صاحب 

صدیقی استاد دانشگاه، همه به وحدت رسیدند. متن دوران، 
متنی است که همه بتوانند حول آن به تفاهم و توافق برسند. 
امروز ما این متن را نداریم؛ متنی که بار عقیدتی آن مورد 

بار ملی  پذیرش همگانی باشد که در جنبش حاضر هستند و
آن باز مورد پذیرش همگانی باشد که در ان حرکت حاضر 

کند، هستند. االن، خطری که این حرکت جدید را تهدید می
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خطر نداشتن متن است. متنی وسط نیست. متنی به عنوان 
متن مرجع و قابل رجوع که بشود روی آن تاویل کرد و همه 

ور به آن متن مرجع، آدرس بدهند، وجود ندارد. من تص
هایی که از هایی صورت گرفته، خونگذاریکنم که مایهمی

ی های دههی خوننسل شما در این دوران ریخته شد، ادامه
چهل و پنجاه و انقالب و جنگ و امام حسین و... است. آن 
روح قابل حلول دُزی که امام حسین در آن مایه پخشاند و 

دارد و دیده ی تاریخ، در این حرکت هم وجود پاشاند به همه
شود، اما متن مرجعی که همه بتوانند آن را خوانش کنند، می

همه بتوانند روی آن به توافق و تفاهم برسند و همه بدانند که 
سیزده آبان به خیابان بیاییم »با رجوع به این متن مرجع، مثالً 

عاشورا، تاسوعا به خیابان بیاییم چه معنا »، «چه معنا دارد؟
من تصور «. و دو بهمن کجای کار است؟ بیست»و « دارد؟

ی حرکت کنم که اگر حرکت جدید بخواهد در ادامهمی
از صمد بهرنگی بگیریم تا مائو تا   خبران ـی صاحبهمه

کنند، همه های جدیدی که به کار دعوت میهمین بچه
خبرند ـ ]قرار بگیرد، به متن مرجع نیازمند است[. صاحب
ان و چه بیرون از دیوارهای ملی های قبلی چه در ایرحرکت

های داشتند که با قاعده و قانون تحول تاریخ ما، سرمایه
خوانی داشت. باور اصالحی داشتند، دنبال تغییر وضع هم

گذاری کردند، موجود بودند، خبر داشتند، مجهز بودند، مایه
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ی آشیل این حرکت شود، پاشنههم داشتند. تصور می« متن»

ست و اگر هم روزی این حرکت مورد متنی اجدید، بی
هایی که در این در شش ماه اخیر، تری از تهاجمهجوم جدی

ی عدم تعادل خودش صورت گرفته، قرار بگیرد و به نقطه
 متنی است.برسد، ناشی از بی

خبری گذاری، صاحبشود، مایهاز کل حرکت امام حسین می
منتقل کرد. متنی را به عنوان تجربه به دوران جدید و صاحب

هایی که در بحث عنوان شد، خمیره دارند، خبر ی انسانهمه
کنند. االن دارند و مایه دارند، قدر مسلم، تاریخ را متحول می

مایه هست، خمیره هست، ژن هست، متن نیست. اگر متن 
بیاید و پیوند جدی برقرار کند با عناصری که وجود دارد، 

ه نیروهایی باشد که به تواند چسب اتفاق و اتحاد مجموعمی
 پیوندند.اند یا میحرکت جدید پیوسته

رسید. اول بحث هم گفتم بحث، من این اندازه به عقلم می
ای نیست. یک مقدار، ذهن مرتب شد و نکاتی که بحث ویژه

که توجه تان منتقل کردند. متشکرم از ایندر ذهنم بود خدمت
 و تحمل کردید.

 


