
 
 
 
 
 

 

حسینیمعارفازهایینکته
 نوکنده مردانی حسین محمد دکتر

 احساسبرم طقغلبهز  ب
کتتتنش ،هیجتتتان و عاطفتتته احستتتاس،  گتتتاه یولتتت ؛رویدادهاستتتت بتتته ها انستتتان طبیعتتتی وا

 بستیاری .رود متی کنتار منطتق و عقتل کته شود می فراگیر زندگی در احساس و عاطفه چنان آن
 دختتتتتر امتتتتا .ماستتتتت عواطتتتتف و هیجانتتتتات از برخاستتتتته متتتتا امتتتتروز سیاستتتتی رفتارهتتتتای از

 منطقتتی و اندیشتید متی عقالنتی احساستتی، و عتاطفی شترایط ترین ستخت در امیرمؤمنتان
 هفتتم قترن نیُست معتال   و نامیدنتد «شمها بنی عقیله» را او که نیست بیهوده .گفت می سخن
 :کرد وصف چنین را زین  اعراب، زن ضد فکری فضای در

ْ؛جزلةْلبیبةْعاقلةْامرأةْزینبْکانتْو
 .بود کامل و خردمند عاقل، زنی ،زین 

ینتتت  شتتترایط گتتتر کتتته بتتتود ای گونتتته بتتته عاشتتتورا از پتتتس ز  ستتتخن احساستتتی عمتتتر تمتتتام ا
 را او کتس هتیچ گریستت، متی تنهتا و تنهتا و سترود متی شتعر کتربال یشهدا وصف در و گفت می

ینت  و سیدالشتهدا عالقته شتدت کتس هتر .کترد نمتی نکوهش  از بترای تنهتا بتود، دیتده را ز
 بهتتترین کتته آن بتته برستتد چتته ،داد متتی حتتق ختتواهری چنتتین بتته بتترادری چنتتان دادن دستتت

ینتت  امتتا .باشتتند کترده ذبتتح او دیتتد پتتیش   در را تتاریخ یتتاران باوفتتادارترین و خویشتاوندان  ز
 .بود بیان امیر فرزند وری سخن در و یکجا داشت را کمال و خرد و عقل
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که  آن  شتیون   صتدای همتین و آمدنتد استتقبالش بته کنتان گریته کوفیان ،رسید کوفه بهگاه 
 گفتت؟ چته ولتی ؛وادارد ندبته و شتیون بته را کتربال عتزادر بتانوی هتق هتق تتا استت کافی کوفیان
ت  » شتد؟ چته نتیجته و باشتید ساکت که کرد ای اشاره تنها !هیچ نفتاُس، َفارَتتّدَ

َ
 َتت  َک وَست األ

صوات
َ
 .«خفتند فرو آواها و شدند حبس ها نهیس در ها َنَفس ؛ األ

 .آمتد نمیدر حیوان و انسان کالن، و خرد زن، و مرد از صدا .شد خاموش باره یکبه  کوفه
 گتاه آن و آرام آرام کوفیتان .شتود ختاموش نیتز نکوفیتا همهمه حتی شد سب  زین  اشاره
 .نیوشید را موال یها خطبه دگربار کوفه و آغازید سخن زین  حنجره از علی

 پتتدرش بتر صتلواتی و اویتتیم شتکرگزار حتال همتته در یعنتی ایتن و !ختتدا حمتد ،خطبته آغتاز
الُة  هلل   الَحمُد » !خدا رسول  نیتز را زبتانی استالم   همتین ییعنت این و .«اهلل َرسول   یأب َعلی َوالّصَ
 .هستید «من پدر  » مرهون  
 متأستتفانه کتته رفتارهتتایی جملتته، چهتتار در کوفیتتان رفتتتار   شناستتی آستتی  ،تتتر مهم همتته از
ینتت  کتته این .دارد روا  نیتتز متتا میتتان در آنهتتا از برختتی  را درد کوفیتتان، ستترزنش از پتتیش ز

 و برآورد فریاد را کوفیان اصلی ددر گاه آن و احساس بر منطق غلبه یعنی ،دهد می تشخیص
 :کشید رخشان به

 ،سیدالشتتتهدا زمتتتان در نتتته و امیرمؤمنتتتان عهتتتد در نتتته کوفیتتتان :رویاااارویی در سساااتی
یتارویی در خواه ،بودند سست .بدرخشند خوش نتوانستند باید که چنان آن  بتا مالقتات و رو

 کتتته چتتترا ؛ودنتتتدنب استتتتوار چنتتتدان هتتتم ختتتود میتتتان اجتمتتتاعی روابتتتط در هتتتم شتتتاید و دشتتتمن
قا    یف   َخّواروَن » را کوفیان درد اولین زین   .کرد معرفی «الّل 

 دشتمن نشتناختن .ایستتاد آن برابتر در و کترد رصتد بایتد را دشتمن :دشام  برابر در ناتوانی
ینتت  .تتتر بزر  دردی دشتتمن از فتترار و استتت درد ینتتتر بزر  ختتود  را کوفیتتان درد دومتتین ز
زوَن » عدا    َعن   عاج 

َ
 .دانست «األ

 صتالحیت مردم، یکان یکان کهاست  دموکراسی نماد   ترین  عالی بیعت، :شکنی پیمان
 هتتتم گتتتاه آن و پذیرفتنتتتد کوفیتتتان ولتتتی پذیرنتتتد، متتتی ختتتود والیتتتت و امیتتتری بتتترای را شخصتتتی
ینت  و را زین  برادر دو هم و گذاشتند تنها را امیرمؤمنان  بیمتاری محترم یتازدهم در ز
لبَ  ثوَن ک  نا» :کرد یانب چنین را آنان مهلک  .«َعة  یل 
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 آن از کوفیتان کته استت خصتلتی ایتن و شناستند متی وفایش و تعهد به را مؤمن :وفایی بی
ة عوَن ّی  ُمَض » :دانست فاییو بی را کوفیان درد چهارمین زین  .بودند بهره بی ّمَ لّذ   .«ل 
یتتدبیما چتتون ،گریستتت بایتتد حتتال کتته فرمتتود آنتتان بتته زیبتتا بستتیار آن از پتتس و  درمتتانی و ر
ید  :ندار

،یَقلْواکَواضَحْْرایثکَْْواکَفابَْوالِلْْیإْ!وَنْکأتب ْوَشناِرها؛ِْبعاِرهاُْفزُتمَْفَلَقدْال 
ر فراوان دیبا سوگند، خدا به آرى !د؟ینک می هیگر  و نن  به هک دیبخند مک و دییبگ 
 .شد دینخواه زهیکپا آن، آلودگی از هرگز و دیا  دهیرس آن عار

 صهیونیستم یعنتی ختود دشتمن ترین اصلی مسلمانان آیا کیست؟ زین   مخاط امروز
 بتته اصتتلی دشتتمن جتتای بتته کتته آن یتتا ؟«الیهتتود آمنتتوا للتتذین النتتاس اشتتد» کتته شناستتند متتی را

 شتتهدا و شتتهیدان امتتام بتتا ختتود پیمتتان ستتر بتتر امتتروز آیتتا ؟انتتد  پرداختتته متتذهبی درون درگیتتری
 آیتتا خرهبتتاأل و ؟استتت نگذاشتتته بتتاقی داختت دلبتتری بتترای جتتایی دنیتتا دلفریبتتی یتتا ،هستتتیم
 ؟ایم  شده االعدا  عن عاجزون یا و است شده خرد بزر ، شیطان

 !وفادار یار، دولت زمان تا آقا با و نباشیم کوفی که امیدوارم




