
 امام حسين)ع( در 10 محرم به شهادت رسيد. او فرزند 
علي)ع( و فاطمه زهرا)س( دختر پيامبر اكرم)ص( بود. 
او نماينده اسداهلل يا شير خدا و فرزند دختر محبوب 
محمد)ص( بود. برادر ايش��ان، حس��ن)ع( با معاويه 
پيماني امضا كرده بود كه به معاويه اجازه مي داد تا در 
طول زندگي ايش��ان خالفت كند. حسن)ع( شهيد شد درحالي كه 
معاويه هنوز زنده بود و فرزند خود يزيد را خليفه اعالم و تالش كرد تا 
جانشيني او را تضمين كند. همانطور كه قباًل گفته شد، حسين)ع( 
مشتاق ورود به رقابت سياسي نبود اما وقتي شهر كوفه از حسين)ع( 
خواست تا به كمك آنها بيايد، پاسخ ايشان مثبت داد. قبل از رسيدن 
حسين)ع( به كوفه، مردم سركوب شده و كاروان حسين)ع( محاصره 
و مجبور شد از رودخانه فرات تا ش��ن هاي بيابان كربال برود. گفته 
مي شود تعداد ياران حسين )از نظر مبارز( فقط 72 نفر بود و نيروهاي 

يزيد هزاران نفر بودند. اين يك رقابت بسيار نابرابر بود. 
در كربال زنان و كودكان زيادي وجود داشت و همگي از عواقب عدم 
دسترس��ي به آب فرات متأثر شدند. در ش��ب قبل از عاشورا گفته 
مي شود حسين)ع( با رزمندگان خود صحبت كرد و به آنها گفت كه 
با توجه به تعداد برتر قشون دشمن، اين نبرد منجر به مرگ قطعي 
خواهد شد. او سپس به هركدام حق انتخاب داد تا زير پوشش تاريكي 
فرار كنند. كسي قبول نكرد. امام حسين)ع( و يارانش صبح روز بعد 
نماز سحر را روي شن هاي كربال خواندند. آنها به خط مقدم رفتند، 
يك به يك و خطاب به بستگان و دوستانشان كه در صفوف دشمن 
بودند صحبت كردند. برخي از خطابه هاي قهرمانان كربال به دليل 
زيبايي و شور و نشاط مشهور هستند. سپس حسين)ع( خطاب به 
نيروي دشمن صحبت كرد و سخنراني ايشان چنان قدرتمند بود كه 
يكي از فرماندهان يزيد به نام »حر« بيعت خود را تغيير داد و آن روز از 

نخستين كساني بود كه در نبرد به شهادت رسيد. 
ابن س��عد، فرمانده دشمن، از ترس پيوستن س��ربازان بيشتري به 
حسين)ع(، تيري به سمت حسين شليك كرد و نبرد كربال آغاز شد. 
ابن سعد مي ترسيد كه اين شروع ترك سربازانش باشد، به همين دليل 
با عجله وارد جنگ شد. در نبرد كربال يا هر نبرد ديگري در آن دوران، 
جنگ ها ش��امل يك نبرد واحد بين قهرمانان دوطرف بود. حاميان 
حسين)ع( اولين كساني بودند كه وارد نبرد شدند و يك به يك شهيد 
شدند. سپس خانواده حس��ين و اعضاي قبيله بني هاشم، به دنبال 
آنها شهيد شدند. در ميان اين شهدا علي اكبر)ع( فرزند حسين)ع(، 
قاسم)ع( فرزند حسن)ع( و فرزند زينب)س( نيز بودند. شهادت آنها 
در 10 روز اول عاشورا عزاداري و گرامي داشته مي شود. از فرزندان 
ديگر حس��ين)ع( فرزند بزرگ تر -علي)ع( كه چهارمين امام شد- 
خيلي بيمار بود و به همين دليل مجبور شد در چادر بماند. پسر ديگر 
علي اصغر)ع( پس از سه روز بدون آب بودن نزديك به شهادت بود. 
گفته مي شود حسين فرزند خردسالش علي اصغر را به جبهه مقدم 

برد و به نيروهاي دشمن نشان داد كه براي زنان و فرزندان اقدامي كند. 
در روايت آمده حسين)ع( چنان از مرگ فرزندش و روبه رو شدن با 
همسرش غافلگير شده بود كه هفت بار در ماسه هاي كربال قدم زد و 
نتوانست تصميم بگيرد كه چه كاري انجام دهد. سرانجام، وي خود 
كودك را در شن هاي بيابان دفن كرد و معتقد بود كه مادر نمي تواند 
از ديدن فرزندش كه چنين ظالمانه به شهادت رسيد، دوام بياورد. 
همه كساني كه در مراسم صبح عاشورا ش��ركت مي كنند، در يك 
نقطه با سرعت بسيار زياد به جلو و عقب مي روند و عذاب حسين)ع( 

را به ياد مي آورند. 
سّنت ديگر محرم، عزاداري آييني است. عزاداران بر سينه خود زده 
و گريه مي كنند. جماعت هنگام خواندن اشعار زيبايي كه به احترام 
شهدا خوانده مي شود، بر سينه خود به آهستگي و ريتميك مي زنند. 
من معتقدم گريه نكردن يكي از نقاط ضعف فرهنگ غربي و جلوگيري 
از اندوه طبيعي است. كساني كه در مراسم سوگواري شركت مي كنند، 
مي توانند تمام غم و اندوه و مصائبي را كه در زندگي تجربه كردند، 
به نوعي ابراز كرده و آن را نزد خداوند عرضه كنند. اشك، نشانه عشق 
است. به يك معنا، اشك آب حيات اس��ت و در ايام محرم اشك يك 
عبادت و همدردي با كساني است كه به مدت سه روز در بيابان كربال از 
غذا و آب محروم شدند. در فرهنگ سنتي مسلمانان، براي هر مرگ و 
ميري، 40 روز عزا اختصاص مي يابد. پس از آن، بازماندگان مي توانند 
زندگي عادي خود را از س��ر بگيرند. درحقيقت، در دوره عزاداري، 
جامعه اندوه و مصيبت را تشخيص مي دهد. افراد درواقع بخشي از 
نبرد تاريخي كربال مي ش��وند و در فداكاري هاي اصحاب و خانواده 

حسين)ع( زندگي مي كنند. 
يكي از اثرگذارترين تصاوير عاشورا اسب سفيد حسين)ع( است. اسب 
سفيد هميشه نمادي از آزادي و ش��جاعت و پاكي بوده است. براي 
رزمنده اي مانند حسين)ع(، اسب او همراه و دوست او بود. اين روز 
عاشورا است كه از همه اتفاقات احساسي تر است. كساني كه در مراسم 
روزهاي قبل عاشورا شركت كرده اند، پايان داستان را مي دانند ولي در 
عين حال با تركيبي از نگراني و احساس احقاق حق، در انتظار عاشورا، 
اين داستان باورنكردني شجاعت و فداكاري، هستند. بسياري از مردم 
در طول روز و عصر در مسجد مي مانند. ساعتي بعد از ظهر شهادت 
امام حسين)ع( اتفاق مي افتد اما رنج بازماندگان كربال، به ويژه زنان و 
شجاعت و استوار بودن آنها در مراسم به ياد آورده مي شود. شيعه اين 
جمله را دارد: »هر روز عاشورا است. هر سرزمين كربال است.« درس 
كربال براي همه درس است. حس��ين)ع( الگويي الهام بخش براي 
كل جهان اس��ت. »چارلز ديكنز« نوشت: »اگر حسين براي ارضاي 
خواسته هاي دنيوي خود مي جنگيد، من نمي فهمم چرا خواهران، 
همسران و فرزندانش او را همراهي مي كردند. بنابراين او صرفاً خالصانه 
خود را فداي اسالم كرد«. »توماس كاراليل« نوشت: »بهترين درسي 
كه از واقعه كربال مي گيريم آن اس��ت كه حسين و يارانش مؤمنان 
واقعي و راسخ خداوند بودند. آنها نشان دادند كه برتري عددي وقتي 
موضوع به حق و باطل مي رسد، به حساب نمي آيد. پيروزي حسين با 

وجود اقليت يارانش مرا متحير مي كند.« 
هيچ جنگي در تاريخ مدرن و گذشته بشر، همدردي و تحسيني بيشتر 
از ماجراي كربال به دست نياورده و همچنين درس هاي بيشتري از 
شهادت حسين)ع( در نبرد كربال به ما نداده است. »مهاتما گاندي« 
نوشت: »من از حسين آموختم كه وقتي مورد ستم واقع شدم، چگونه 
برنده شوم.« حس��ين)ع( براي انتقام نجنگيد. او براي خود يا براي 
خانواده خود نجنگيد، هرچند چنين چيزي توجيه داشت. او بدون 
نفرت و بدخواهي، با ستمگران جنگيد و با اين وجود، با قاطعيت با 
مرگ روبه رو شد و به يك نمونه درخشان قهرماني براي همه مردم 

تبديل شد. 
برگرفته از سايت:
https://standwithdignity. org 

من يك نويسنده و پژوهش��گر مسيحي هستم كه در كشوري 
مسلمان زندگي مي كنم و از اين رو به فرهنگ مسلمانان نزديك 
هستم. همين امر باعث شده تا هويت فرهنگي و اجتماعي من 
مانند يك مسلمان باشد، حتي اگر من مسيحي باشم. اين امر 
باعث ش��ده آگاهي و درك من از امام حسين)ع( كامل شود. 
شيعيان بايد خيلي بيش از اين به ارزش هاي قيام امام حسين)ع( بها 
بدهند. حضرت عيسي)ع( ظهور امام حسين)ع( را بشارت داده بودند. 
من يك مسيحي هس��تم اما از بش��ريت مي خواهم كه از مقدسات و 
تفكرات امام حسين)ع( پيروي كنند، زيرا او وجدان همه اديان است. 
امام حسين فقط مختص شيعه يا مسلمانان نيست بلكه متعلق به تمام 

جهان است. شيعه بودن »باالترين درجه عاشق خدا« است. 

هر فردي در جهان فارغ از مذهب اصلي خود، بس��ته به تفسير شخصي 
خويش، به دليل عظمت پيروي از خان��واده اي پاك و مطهر و به منظور 
حفظ زيبايي دين خود مي تواند شيعه هم باشد. شناخت ايشان نه فقط از 
روايت سطحي جنگي و كشتاري كه اتفاق افتاده بلكه با تعمق در جوانب 
قيام و روحيه انقالبي ايشان حاصل خواهد شد. بسياري از ما ميراث امام 
بزرگوار را آنگونه كه بايد پاس نداشته ايم و در پيشبرد هدف و آرمان ايشان 
سهل انگاري كرديم. من از واقعه كربال خبر نداشتم، مگر برخي از حقايق 
كلي مانند قيام امام حس��ين)ع( عليه يزيد و شهادت او در كربال. وقتي 
يك مسلمان غيرشيعه در مورد اين واقعه صحبت مي كند، گويي صرفاً 
يك رويداد تاريخي حادث شده است. از طرف ديگر، اين رويداد براي يك 

مسلمان شيعه داراي اهميت عاطفي است.

 شرق شناسان نيز تنها چشم اندازي »ماترياليس��تي« از اين واقعه ارائه 
مي دهند و ابعاد معنوي و اجتماعي انقالب را ناديده مي گيرند. چرا اين 
نبرد به وقوع پيوست و آيا براي يك هدف دنيوي بود؟ چرا امام حسين)ع( 
به دنبال شهادت بود؟ راز حرف ها و فريادهاي او چيست؟ چرا او زنان و 
كودكان را با خود برد؟ نويسنده اي كوشيد تا ثابت كند كه پرونده واقعه 
كربال تنها يك واقعه تاريخي بوده كه به خاطر مبارزه براي قدرت رخ داده 
است. اما واقعيت اين است كه اين شخصيت بزرگ خود را فدا كرد براي 
دين، اصول و حفظ مسلمانان در مقابل انحراف از راه اسالم و اطمينان 
از تداوم پيام كربال و انتقال آن از نسلي به نسل ديگر. اگر ايشان خود را با 
اين روش بسيار عاطفي قرباني نمي كرد، اين تأثير قوي بر مردم كه دين 

اسالم را حفظ مي كرد، نمي توانست احساس شود. 

88498471سبك زندگي
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اس�ام ديني اس�ت كه تمام اديان را تكميل 
مي كند.  اس�ام آم�د تا كاس�تي ها را تكميل 
كند. درنهايت، همه ما مس�لمان هستيم زيرا 
همه به يك خدا ايمان داريم. تش�يع باالترين 
درجه عشق به خداست. تشيع غرور بشريت 
است. هركس�ي در جهان مي تواند به واسطه 
عظمت پيروي از خانواده پاك پيامبر)ص( و به 
منظور حفظ زيبايي ايمان خود، يك شيعه باشد

وقايع محرم به اين دليل بود كه حسين)ع( حاضر 
نمي شد با يك حاكم ناعادل و ستمگر بيعت كند. 
حسين)ع( مرد سياسي جاه طلبي نبود. درحقيقت، 
اگرچه او از عهِد وفاداري با يزيد امتناع ورزيد، اما 
اعالم كرده بود كشتي حكومت را به چالش نخواهد 
كشيد. يزيد بن معاويه احساس مي كرد كه حسين)ع( به عنوان 
نوه پيامبر هميش��ه تهديدي براي او خواهد بود. شهر كوفه يك 
پيام رسان نزد ايشان فرستاد تا كمك بخواهند. حسين)ع( مدينه 
را ترك كرد و قصد سفر به كوفه را داشت، اما نيروهاي يزيد كاروان 
را تعقيب و آنها را به سمت كربال هدايت كردند؛ مكاني كه با فرات 
فاصله داش��ت. پيش از محرم، حس��ين و يارانش بين نيروهاي 
دشمن و فرات اردو زده بودند. حسين)ع( با رحمت موافقت كرد 
تا به نيروهاي دشمن اجازه دهند آب تهيه كنند و اعالم كرد كه 

نبرد آنها نبايد براي آب باشد، بلكه در مورد اصول است. 
در دوم محرم، كاروان به كربال رسيد. تا هفتم محرم، منابع غذايي 
و آب آنها تمام شد، اما نيروهاي يزيد اجازه دسترسي به فرات را 
نمي دهند. ابتدا به عباس)ع( گفته شد كه چاهي در كربال حفر 
كند. اين تالش ناموفق بود. زنان و كودكان به دليل عادت نداشتن 
به اين نوع مش��كالت، اول از همه دچار رنج و سختي شدند. در 
دهم محرم سرانجام عباس از حسين)ع( براي راهيابي به فرات به 
خاطر آوردن آب براي كودكان، مجوز گرفت. دالوري وي بي نظير 
بود و در رسيدن به رودخانه و همچنين در پر كردن مشك هاي 
آب، زير حمله مداوم دشمن موفق بود. اما در بازگشت به اردوگاه 
مجبور شد ش��ديدتر بجنگد. يك بازو را مشت كرد، بازوي ديگر 

توسط شمشيرهاي دشمنان بريده شد. طبق روايات، عباس پس 
از آن مش��ك آب را در دندان هايش گرفت، مصم��م بود آن را به 
برادرزاده كوچك خود سكينه برساند. درحالي كه به سمت اردوگاه 
مي رفت، يك كماندار يك پيكان به سمت مشك آب پرتاب كرد 
و آب بيرون ريخت. خود عباس سرانجام بر اثر اصابت ضربه گرز 
افتاد. چون هيچ اسلحه اي نداشت، نمي توانست سواره بماند و به 
زمين افتاد. پس از سقوط فرياد زد: » اي موالي من...« حسين )ع( 
خود را رساند و از اسب پياده ش��د تا برادرش را در آغوش بگيرد. 
عباس گفت: »موالي من، دعا مي كنم آخرين درخواس��ت هاي 

من را اجابت فرماييد. 
اول: وقتي متولد ش��دم، چش��مانم به چهره محبوب شما باز 
ش��د. من دعا مي كردم آخرين چيزي كه چش��مانم مي بيند 
سيماي شما باشد. در يك چشمم پيكان است و چشم ديگرم 
پر از خون. خواهش مي كنم خ��ون را پاك كنيد تا بتوانم يك 
بار ديگر چهره محبوب ش��ما را قبل از مرگ ببينم. دوم، بدن 
من را به اردوگاه برنگردانيد. به سكينه قول آوردن آب دادم و 
با شكست مواجه شدم؛ حتي پس از مرگم روي آن را ندارم با او 
روبه رو شوم. سوم، دعا مي كنم سكينه به اينجا نيايد تا بدنم را 
ببيند. من مي دانم او چقدر مرا دوست دارد و اين صحنه براي 
او قابل تحمل نيست. حسين)ع( قول داد تمام خواسته هايش 
برآورده شود، س��پس گفت: »من هم آرزويي دارم. از كودكي 
شما مرا موال خوانده ايد. از شما مي خواهم حداقل يك بار قبل 
از مرگ، مرا برادر بناميد.« با نفس هاي آخرش، عباس زمزمه 

كرد: »حسين، برادر من، امام من.«

اشك آب حيات  و نشانه عشق به حسين)ع( است

حسين)ع( وجدان تمام اديان است

تشيع باالترين درجه 
عشق به خداست

 در ستايش سقا
و علمدار كربا

 حسين برادر من، امام من و موالي من

زندگي به سبك سيدالشهدا)ع( و يارانش، به روايت »آنتوان بارا« نويسنده مسيحي

تمامیدوستدارانحسين)ع(فارغازهرمذهبيشيعهاند
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اس��الم از محمد)ص( شروع ش��د و با امام 
حسين)ع( ادامه يافت و زينب)س( فريادي 
بود كه راهپيمايي جهاد را آفريد و اسالم را 
تداوم بخش��يد. خدا مي خواست اين آيين 
جديد را حف��ظ كند، به همي��ن دليل امام 
حس��ين)ع( را در مقام يك ش��هيد نزد روح پدربزرگش 
فرستاد. كربال نقطه عطفي بود. اگر امام حسين)ع( انقالب 
خود را انجام نمي داد، مفهوم توحيد به حيات خود ادامه 
نمي داد و آيين جديد اسالم با اعمال و رفتار حكام وقت گره 
مي خورد و جوامع تحت هر شرايطي آنها را مي پذيرفتند و 
تسليم ظلم مي شدند زيرا آنها حاكم بودند. به اعتقاد من به 
امام حسين)ع( دستور داده شد كه از اين مسير پيروي كند 
زيرا او يك مأموريت خاص الهي داشت، به همان طريقي كه 
پيامبران هم مأموريت الهي خاصي داش��تند. متأسفانه، 
گرچه امام حس��ين)ع( براي مسلمانان و شخصيت هاي 
ديني مقدس است، اما شناخت ارزش ايشان ناقص بوده و 
به نظرم از ميراث و انقالب او غافل مانده اند. امروز بايد بدانيد 
كه چگونه با بيان حقيقت، كمك ب��ه مظلومين، اصالح 
جامعه و دس��تيابي به عدالت و آزادي، از اين امام بزرگوار 
حمايت كنيد. روايت و توصيف جنبه بيروني و سطحي اين 
تراژدي به جهانيان كافي نيست. مسيحيت، يكي از مراحل 
يك دين كلي و الهي است كه پس از يهوديت آمده و پيش 
از اس��الم بوده است. اسالم ديني اس��ت كه تمام اديان را 
تكميل مي كند. از آنجا كه يهوديت نظري بود و مسيحيت 
معنوي بود، اسالم آمد تا اين كاس��تي ها را تكميل كند. 
درنهايت، همه ما مسلمان هستيم زيرا همه به يك خدا 
ايمان داريم. تشيع باالترين درجه عشق به خداست. تشيع 
غرور بشريت است. هركسي در جهان مي تواند به واسطه 
عظمت پيروي از خانواده پاك پيامبر)ص( و به منظور حفظ 

زيبايي ايمان خود، يك شيعه باشد.

در ميان سخنان و فريادهاي امام حسين)ع( در روز عاشورا آنچه بيشتر مرا تحت 
تأثير قرار داد اين بود: »آيا كسي هست مرا ياري دهد؟« من هميشه اين سخن را 
به خاطر دارم زيرا نشان مي دهد كه چگونه مردم ناسپاس به خاطر منافع شخصي 
خود مي توانند از كساني كه از طرف خدا فرستاده شده اند و از اصول و ارزش هاي 
حمايت شده توسط اديان، غافل مي شوند. من فكر مي كنم كه بازگويي اين رويداد 
در فعال سازي مجدد حافظه و وجدان افراد نقش دارد. وقتي به سينه و بدن خود مي زنيد، آن را 
از نظر اخالقي مجازات مي كنيد كه چرا در زمان امام حس��ين)ع( در آن مكان حضور نداشتيد. 
همچنين بدان معناست كه ش��ما آماده ايد خود و هرچيزي را براي پيوستن به راهپيمايي امام 
حسين)ع( فدا كنيد. ما بايد در ارائه پيام عالي و داستان امام حسين)ع( به جهانيان كاماًل صادق 
باشيم. اين وظيفه، ما را ملزم به درك عميق و واقع بينانه از روح حركت او مي كند. اين امر باعث 
مي شود كه بشريت پيام را به دست آورد و از آن در رد و مقابله با ظلم استفاده كند. سالگرد ساالنه 
كربال نبايد سطحي بگذرد. درست اس��ت كه آيين هاي عزاداري در مراكز اسالمي و حسينيه ها 
دنيا را با امام حسين)ع( و داستان او آشنا كرده، با اين حال، علماي مسلمان بايد داستان انقالب 
را به همه نقاط جهان ارائه دهند زيرا افرادي وجود دارند كه با ذهن محدود خود نمي توانند اين 
انقالب را به درس��تي درك كنند. فك��ر مي كنم اگر غرب در م��ورد اهداف اصي��ل انقالب امام 
مي دانستند از امام حسين)ع( پيروي مي كردند. من از بشريت مي خواهم كه به سوي مقدسات 
و منويات امام حسين)ع( هدايت شوند و او را به عنوان چراغ راهنما بدانند و در زندگي شخصي 
و عمومي آن چراغ را دنبال كنند. محرم ماهي است كه نوه پيامبر در كربال به شهادت رسيد. اهل 
سنت و شيعه در عراق به طور يكسان به حسين)ع( احترام مي گذارند و او را يك قهرمان و يك 
فرد مقدس بزرگ مي دانند. درحقيقت، حسين)ع(  طي قرن ها به عنوان يكي از قهرمانان بزرگ 
تاريخ توسط غيرمسلمانان شناخته شده است. با اين حال، فقط شيعه است كه كل زنجيره وقايع 
منتهي به شهادت ايشان را گرامي مي دارد. 10 روز اول محرم به اين موضوع اختصاص دارد. در 
10 روز اول محرم بود كه امام حس��ين)ع(، خانواده و يارانش به سمت كربال راهپيمايي كردند. 
سرانجام، حسين)ع( و همراهان او به شهادت رسيدند و زنان و كودكان در زنجير و مجبور شدند 

تا همه راه را به سمت دمشق پياده بروند. 

  پيام انقاب امام حسين)ع( را 
بايد به تمام جهان صادر كرد

َ علَم سمبلي قدرتمند در مراسم محرم 
است. هريك از شهدا معيارهاي خود را 
دارند. درحقيقت، آييني سنتي وجود 
دارد كه زنان براي بركت و س��المتي، 
نوزادان خود را براي چند دقيقه به علم 
مي بندند. از اين نظر، علَم حضرت عباس)ع( براي اين 
آيين تعيين شده اس��ت. عباس برادر جوان و زيباي 
حسين)ع( بود. او به عنوان سقا شناخته شد. پس از 
س��ه روز كه ياران و همراه��ان امام ب��دون غذا و آب 
ماندند، در هنگام تالش براي آوردن آب به خيمه گاه 
شهيد شد. وي در زمان شهادت 34 سال داشت. عباس 
به خاطر ش��جاعت و وفاداري باورنكردني خود زبانزد 
مي شود و هرگز تمايلي به فرار از سرنوشت خود نشان 
نمي دهد. عزاداري حضرت عباس باش��كوه اس��ت. 
زيبايي او، ش��جاعت او، وفاداري، ازخودگذشتگي و 
جواني اش است كه تجليل مي شود. درباره عباس)ع( 
يكس��ري داس��تان ها وجود دارد. گفته مي شود كه 
پدرش��ان علي)ع( دعا كرد پس��رش، پسر ديگرشان 
حس��ين)ع( را در نبرد آينده كربال ياري دهد. گفته 
مي شود عباس شيرخوار چش��مان خود را باز نكرد تا 
اينكه ب��رادرش حس��ين)ع( او را در آغ��وش گرفت. 
بنابراين، اولين نگاه او به چهره حسين)ع( بود. اگرچه 
او برادر حسين بود و از بدو تولد نجيب زاده ولي خود را 
خدمتكار برادرش مي دانس��ت. حكايت ديگري اين 
موضوع را نشان مي دهد. وقتي عباس خيلي جوان بود، 
حسين)ع( از فرد ديگري آب خواست، عباس گفت: 
»من آب را براي مواليم مي آورم.« امام حس��ين)ع( 
لقب »س��قا« را به او دادن��د. البته وقتي حس��ين و 
همراهان سه روز و شب تشنه و گرس��نه ماندند، در 

كربال نيز اين خدمت را مي كرد. 

گري�ه نك�ردن يك�ي از نق�اط ضعف 
فرهنگ غربي اس�ت. اش�ك، نش�انه 
عش�ق اس�ت. به يك معنا، اشك آب 
حي�ات اس�ت و در ايام محرم اش�ك 
يك عب�ادت و هم�دردي با كس�اني 
اس�ت كه به مدت س�ه روز در بيابان 
كرب�ا از غ�ذا و آب مح�روم ش�دند

»توماس كاراليل« نوش�ت: »بهترين 
درس�ي كه از واقعه كرب�ا مي گيريم 
آن اس�ت ك�ه حس�ين و ياران�ش 
مؤمن�ان واقع�ي و راس�خ خداون�د 
بودن�د. آنها نش�ان دادند ك�ه برتري 
ع�ددي وقت�ي موض�وع ب�ه ح�ق و 
باطل مي رس�د، به حس�اب نمي آيد«

سبك ايستادگي

   محمدرضا سهيلي فر
»آنت�وان بارا« نويس�نده مس�يحي س�وري االصل و س�اكن 
كويت، در كتاب »حسين)ع( در انديش�ه مسيحيت« روايتي 
زيب�ا و دلنش�ين و خواندن�ي از زندگ�ي و عقيده و ش�هادت 
سيدالشهدا)ع( و يارانش ارائه مي دهد. او يك متفكر و محقق 
مس�يحي اس�ت كه مي گويد نظرات�ش را با وج�ود ماحظات 
مذهبي و احساسي بي طرف و هدفمند بيان كرده است.  او نام 

حسين)ع( را بدون گفتن عليه السام بر زبان نمي آورد و بر اين 
باور است كه حسين)ع( نه تنها از آن شيعيان و مسلمانان، بلكه 
متعلق به همه اديان و وجدان همه آنهاست. او مذهب تشيع را 
باالترين درجه عش�ق به خدا مي داند و معتقد است هركس با 
هر آييني، بايد شيعه باشد تا عظمت پيروي از اهل بيت)ع( را 
درك كند و از زيبايي هاي عقيده اش محافظت نمايد. به اعتقاد 
او ه�ر آزاده اي در جهان كه به امام حس�ين)ع( ايمان دارد يه 

شيعه است. 
او در عمل ش�يفتگي خود به آموزه هاي تش�يع را نشان داده، 
بارها نهج الباغ�ه را كامل خوان�ده، بارها به كرب�ا رفته و در 
پياده روي نجف تا كربا شركت كرده است.  به مناسبت اربعين 
حسيني بخشي از سخنان و نظرات اين نويسنده و پژوهشگر 
مسيحي را درباره سبك زندگي و ش�هادت سيدالشهدا)ع( و 

فلسفه قيام كربا مرور مي كنيم. 


