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آییــن رونمایی از کتاب روزنامۀ عاشــورا ترجمۀ آقای جویــا جهانبخش از کتاب یوم الطّف 

یخ  مقتل اإلمام أبی عبداهلل الحسین )علیه السالم( نوشتۀ آیة اهلل شیخ هادی نجفی در تار
پنج شــنبه 19 مهرماه ســال 1397 در سالن اجتماعات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیۀ 

قم شــعبۀ اصفهان برگزار شــد و چهار تن از اســتادان در باب این کتاب و ویژگی های آن به 

که در ادامه متن سخنان ایشان تقدیم می شود. ایراد سخنرانی پرداختند 

1_ سخنان استاد دکتر محّمدعلی مهدوی راد:
 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم الحمد هلل و الصالة و السالم علی رسوله،

 رسول اهلل و علی آله آل اهلل. 

 الحمد هلل علی التوحید و الحمد هلل علی الرسالة و الحمد هلل علی الوالیة 

و الحمد هلل علی القلم و العلم و الکتابة.

کــه در محضر شــما عزیــزان، نکاتی را دربــارۀ کتاب ارجمند »روزنامۀ عاشــورا«   خوشــحالم 

کتــاب اختصاص دارد و  کرد. بخشــی از ســخنان من، بــه چگونگی ترجمۀ  عــرض خواهم 

کید بیشتری دارم، دربارۀ بهره ای است که می توانیم از این کتاب و  که بر آن تأ بخش دیگر، 

امثال آن ببریم. این کتاب - با عنوان لطیف »روزنامۀ عاشــورا« و با مقّدمه ای بســیارخوب، 

گویا و کوتاه - فقط به حوادث روز عاشورا پرداخته است . در بخش اعظم کتاب، موضوعی 

که متأسفانه در مطالعات ما  - البته بیشتر در محافل و مجالس ما - مغفول  پیگیری شده 

کــه در میــراث مکتــوب مــا بــه موضــوع معّرفــی و  کاش بــه همــان انــدازه  مانــده اســت.  ای 

چهره نمایی از اصحاب امام حسین )ع( اهمیت داده می شود، در هنگامۀ سترگ برگزاری 

گاهی از یکی از اصحاب یا  گر در این محافل،  محافل عاشورایی هم به آن پرداخته شود . ا

که بتوانند اندکی اشک بگیرند  حاضران در آن هنگامۀ نبرد یادی می شــود، برای آن اســت 

یــا جلســه را بــه حــزن آمیخته کننــد. حقیقت این اســت که با اینکــه ایــن اردو از نظر کّمی 

کلمه، یک جهان اســت؛ یک دنیا با همۀ  کیفی، به معنی واقعی  بســیار ُخرد اســت، ازنظر 

عظمت هــا، فرازمندی هــا، بلندی ها، ارجمندی هــا و ارزش ها. بن مایه هــای این مباحث، 

گر  در گزارشــی که در این کتاب، به طور دقیق دربارۀ این عزیزان آمده، تبیین شــده اســت. ا

هــم در مــواردی موضوع به تحلیل و نقد و بررســی نیاز داشــته، نویســنده به خوبی از پس آن 

برآمده است. 

ســبک نثر دوســت عزیــز و فرزانۀ ما، آقای جویــا جهان بخش، برای عزیزانــی که اهل کتاب 

و کتاب خوانــدن هســتند، روشــن اســت؛ نثــر ایشــان نثــر فاخــری اســت، نثــری آمیختــه به 

گر افزون گویی نباشــد شــاید بتوان آن را نثری بیهقی وار  که ا کهن تمّدن اســالمی  واژگان نو و 

گرفته اســت. نکته بینی ها،  و درخــور توّجه دانســت. تأّمالت دقیقــی در امر ترجمه صورت 

جمله  سازی ها و واژه سازی ها، به جا و مناسب است. من به چند نمونه از آن اشاره می کنم: 
روزنامه عاشورا، هادی نجفی، ترجمه جویا 
جهانبخش، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسالمی، 1397
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عی« به چشــم می آید که نوشــته اند: »َخشــوِک 
َ

عی ابن الّد
َ

در صفحۀ 56، ترجمۀ بســیار جالب و دقیقی از عبارت »الّد

گویی دارد. من اّولین بار اســت این ترجمه را  که )شــاید( یک جور ناروا خشــوک زاده« بجای »حرامزادۀ پســر حرامزاده« 

می بینم. 

که به نظر من  کلمۀ »جبن« )به جای ترســوئی، بزدلی و...( ارائه شــده یعنی »َبدِدلی«،  در صفحۀ 57، ترجمۀ دقیقی از 

قابل توّجه است. 

در صفحــۀ 251، دربــارۀ واژۀ »ِقــراع« و در صفحۀ 251 در خصوص کلمۀ »ِســطاع« )بر وزن کتاب(، توضیحات مفّصل 

و ارزشــمندی ارائه کرده و نشــان داده اند که بســیاری از مقاتل نویســان خوب در ســدۀ اخیر با این واژه »سطاع« مشکل 

داشته  و نتوانسته اند عبارت را به سامان برسانند. درنهایت، بعد از آنکه متن تبیین شده، ترجمۀ لطیف و شورانگیزی 

کوب در راه دفاع از حســین خوشــایند اســت؛ شمشــیر زدن و  کوبا که چنین اســت: »امروز ما را  از آن به دســت داده اند 

کوفتن«.  رز 
ُ
گ

شــاده دل« ترجمه کرده اند: »تــا پیش از بردمیدن ســپیده به حضور آن 
ُ
همچنیــن، بــا توضیحــی، »رحیــب الصدر« را »گ

گشاده دل فروآیی«. واالتبار سرفراز آزادۀ 

یاد اســت. افزون بر این، گاهی توضیحات به اندازۀ یک مدخل  از این دســت نکته ســنجی ها در ترجمۀ متن، بســیار ز

که پســر ِبزچران اســت؛ یا آنچه دربارۀ »قطیفه« نوشــته  ا ند؛  مطلب دارد؛ برای مثال، توضیح دربارۀ »ابن راعیة المعزی« 

کرده اند.  کلمه را در متن ترجمه آورده  اند و بعضی، آن را »پیراهن« ترجمه  بسیاری از مترجمان عین این 

بــه مناســبت کلمــۀ »مرتِجــز«، دربارۀ اســب ها و آنچه رســول اهلل )ص( بر آن ســوار می شــدند، ســخن گفته انــد و معنی 

کدام یک درست است. که  کرده اند  »مرتِجز« و »مرتَجز« را توضیح داده  و معلوم 

خذوه َجَمــال«؛ معنِی این عبارت، همیشــه در 
َ
امــام حســین )ع( در شــب عاشــورا فرمودند: »هــذا اللیل قد غشــیکم فاّت

ید. آقای جهان بخش به درســتی این  ذهن من چنین بود: او را ســپر بگیرید و طوری که حالت حایل داشــته باشــد، برو

که چه قدر این متن،  کهن ادبی نشــان داده اند  عبارت را با مثل عربی »اتخاذ اللیل الجمل« پیوند داده و بر پایۀ متون 

لطیف و زیباست.

فه«: بســیاری از مترجمان، حّتی مرحوم شــعرانی، عین کلمــة »مجَففه« را در ترجمه 
ّ

فه؛ یا: المجَف »فبعــث معــه المجِفّ

یده برای حضرت آقای جهان بخش: اما محّقِق ُبرنادِل ما بر پایۀ متوِن کهِن ادبِی  آورده اند. اینجا تعبیری از قلممان تراو

عربی و فارســی نشــان داده اند که ســخن از برگســتوان اســت و »مجَففه«  برگســتوان داران اند. هم از شعر فارسی   ، هم از 

َغــِت عربــی و هــم از متــون کهن ادبی نشــان داده که اینجور باید ترجمه شــود. این توضیح به انــدازۀ یک مدخل دو تا 
ُ
ل

سه صفحه ای است. 

کرین«، شرح سودمند و ارزشمندی  ین الذا
ّ
دربارۀ جملة بسیار مهّم امام )ع( که در خطاب به ابوثمامه فرمودند: »المصل

کرده اند.  ارائه 

کــه نقدگونه ای هــم در اینجا به عالمه مجلســی دارند و من  توضیــح »اختلــف اعنــاق َفَرَســیهما« هم قابل توّجه اســت 

که شاید این نقد موردبحث و نقاش باشد.  کردم  جسارتًا عرض 

از همیــن دســت اســت: توضیح بســیار خوب در صفحــۀ 181 دربارة »قّرة العین« و همســان و همســو با »قریــر العین«؛ 

کارآمد دربارة »الرائد الیکذب«.  توضیح 

در صفحــة 247، عبــارت »ثــم خرج فقوی فی الطریق« ظاهر خیلی صریحی دارد ولی ایشــان آن را با ترجمه های کهن 

کریم پیوند داده اند و ترجمۀ خاصی به دست داده اند.  قرآن 

همچنیــن، در صفحۀ 283، در ترجمۀ بخشــی از شــعر »عون بــن عبداهلل جعفر«، عبارت »شــهید الصدق« را توضیح 
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داده اند و... . 

حضرت استاد نجفی بعضی از کلمات را متفاوت با ضبط های معمول، خوانده اند که ایشان )مترجم( نشان داده اند 

که براساس منابع، این ضبط ها درست تر است؛ مثاًل عمرو الجنَدعی را صحیح دانسته اند، نه عمرو الجنُدعی.

در متن آیت اهلل نجفی، در موارد متعددی از عبارت، رفع تصحیف یا رفع تحریف شده است. آقای جهان بخش این 

کرده اند و مطالب بیشتری دربارۀ آن ها آورده اند.  موارد را استوارسازی 

ــف، دّقت هــای تأمل برانگیزی کرده اند؛ مثــاًل دربارة »وهب بــن وهب« یا 
ّ
یخــی، مؤل همچنیــن، دربــارۀ گزارش هــای تار

»عبداهلل بن عمیر« و موارد دیگری از این دست. 

بــه نظــر مــن با ترجمه ای بســیار فاخر و دقیق روبه رو هســتیم. متن از نوشــته هاِی »باری به هر جهت« دور اســت. در آن 

یابی اقوال، آنچه درست و بهنجارتر تلّقی شده، در متن آمده است.  قلم کشی نشده و با ارز

کتاب ها اختصاص دارد.  بخش دوم و مهم مبحث من به نام »بهرۀ ما«، به بهره گیرِی ما از این گونه 

کتاب افزوده شود؛ مانند فهرست اصحاب،  پیشنهاد می کنم ان شاءاهلل در چاپ های بعدی، فهرست هایی به پایان 

اصحاب حضرت علی )ع(، زنان، موالی، عرب ها و... این فهرست ها بیش از چهار ـ پنج صفحه را نمی گیرد. 

من، سالها پیش، در مقاله ای با عنوان »آوردگاه طّف در نگاه قرآن« بیان کردم که شماری از کسانی که در کربال حضور 

داشــتند از موالی و بعضی از عرب ها بودند، و عرب ها از بنی هاشــم، صحابه، اصحاب حضرت علی )ع( و مردمانی 

کوفه و... بودند.  از حجاز، 

آنچــه مــن می خواهــم در ادامــه عرض کنم این اســت: برای چــه این کتاب ها را می نویســیم؟ چرا مثــاًل حملۀ حیدری 

که بیشــتر، اصحاب امام  کنیم،  کربال بنویســیم و با این هوشــمندی روز عاشــورا را انتخاب  نمی نویســیم؟ چرا باید از 

)ع( در آن نقــش دارنــد. آنچــه که اصحــاب انجام دادند در مرئی و منظر امام بود و به گونه ای عملشــان مــورِد تقریِر امام 

گــر امام )ع( فرمودند: »لکم فیه اســوه«، این »فیه« همۀ این ماجراســت و همۀ این عزیــزان را دربردارد. کمی تأّمل  بــود. ا

گزارش های این کتاب، خواننده را به اعجاب وامی دارد. به نظر من، جوهرۀ  دربارۀ شأن و شخصّیت این اصحاب در 

امامت یا نگاه والیت، از این ها، چهره  های عجیب و غریبی ساخته است. 

کتــاب، منّظم تــر و دقیق تر بیان  کتــاب نیســت؛ در منابــع دیگــر هم ایــن گزارش ها هســت. البّته در ایــن  فقــط در ایــن 

کســی این رزم ســرودها ـ و به اصطالح: رجزها ـ را و این گفت وگوها را بخواند و درمقابل این همه  شــده اند. امکان ندارد 

عظمــت ، یکَســره تعظیــم و خشــوع نشــود. »زهیر« خطابــه ای ایراد کرد و دشــمن عربده کشــی کرد و بعد، کســی گفت: 

لمــوت احّب الّی مــن الُخلِد معکــم؛ مرا از 
َ
کــذا«. زهیر گفت: »افــا بالمــوت تخّوفنی فواهلل ل کــذا و  »بــه همیــن زودی هــا 

مــرگ می ترســانید؟ ســوگند به خــدا، ... »نحن و بیت اهلل اولی بالوصــی / و اهلل الیحکم فینا ابن الدعــی«. هر دو تعبیر 

کرم، حضرت علی)ع(  مه امینی نشــان دادند که در زمان خود پیغمبر ا
ّ

»وصی« و »ابن الدعی« درخور تأمل اســت. عال

به وصی شــهره بود و تعبیر وصی برای شــاعراِن ما نکته دار بود. وقتی که »نافع بن هالل«، خروشــان، مقابل لشــکر آمد و 

گفت: »چرا با  کســی به عمرو بن حجاج  کمی بازســازی از ترجمۀ یکی از عزیزان آورده ام(،  کرد )متن عربی را با  حمله 

گروهی بر ما تاختند؛ دســت ها بر قبضۀ  کار را می کردید.  گر شــما هم بودید، همین  این ها درگیر شــدی؟« و او گفت: »ا

شمشیر، چونان شیران درنده که سواران را از چپ و راست نابود می کردند و درهم می هشتند، به آغوش مرگ می رفتند 

یم چه کار می کنیم.  و هیچ گونــه امانــی را نمی پذیرفتنــد«. واقعًا نمی دانم در مواجهــه با این چهره ها، در ایــن وادی، دار

کنار عّزت، نســتوهی، شــکوه مندی، ایستادگی، خندیدن به مرگ و مرگ  یکی از ویژگی های شــخصّیتی این افراد، در 

کردند. گاهی و هوشیاری و نیک اندیشی این مسیر را انتخاب  گاهی و بیداردلی است؛ یعنی با آ گرفتن، آ را به بازی 
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 أنــــــــــا علــــــــــی دیــــــــــن حســــــــــین و علــــــــــی أنــــــــــا بن هــــــــــالل بجلــــــــــی )یــــــــــا جملی(

 هنگامی  کــه نافــع این رجز را خواند، کســی از لشــکر دشــمن در جوابش گفــت: »انا علی دین عثمــان«، نافع بالفاصله 

گفــت: »انــت علــی دیــن شــیطان«. توّجه داشــته باشــیم که حضــرت علــی )ع( فرمودنــد: »بنی امیــه فتنه انــد و حزب 

شــیطانند«. هریک از نکته هایی که در این رزم ســرودها هســت، به موضوعی اشــاره دارد؛ یعنی هر جمله، بخشــی را از 

آنچه امویان طی پنجاه ســال ســاختند، دگرگون کرد. عمرو بن حّجاج از خویشــان نافع بن هالل بود. خود او می گوید: 

گرفته اند«. این اصحاب، هم در شــب عاشــورا و هم  که مرگ را به بازی  »این ها اهل البصائر هســتند، مردانی هســتند 

در مســیر، ایــن عبــارت زهیــر را همــه با هم گفتنــد: »علی نیاتنــا و بصائرنا«. وقتی امــام )ع( توصیه فرمودند که شــب را 

ید، هر کدام یک چیز گفتند و بعــد، در آخر یک صدا گفتند که ما  کــه عزیزمان آورده بودنــد( بگیرید و برو )بــه تعبیــری 

گاهی: علی نیاتنا و بصائرنا. کردیم، با این ا این جور انتخاب 

کنم، اتصال به والیت اســت؛ والیت به معنی درســتش، اتصال به  که دلم می خواســت به آن تکیه   و اما نکتة ســومی 

ی آورد - زیر و رو کرد. بخش عمدۀ این رجزها، عشــق به  امــام ، اتصــال بــه مرکــزی که آن مرکــز، هر کس را – که بــه او رو

امام است: »امیری حسین فنعم االمیر/ سرور فؤاد البشیر النذیر«. هنگامی که »عمرو بن جناده« این رجز را می خواند، 

کــرده بود؟ معلوم  کثــر یــازده یــا دوازده ســاله بود. نــگاه امام و جوهرۀ جــان امام و نفس و کالم امــام با این بچه چه  حدا

 أَناٍس ِبإَماِمِهم )اسراء/71(. 
َ

ُکّل که: َیوَم َندُعو  کرده  که قرآن در جانش تجلی پیدا  می شود 

گفت:  یاد(«. ابوشعثا به او  گفت: »برای اطاعت از امامم )ابن ز گفتند: »چرا به اینجا آمده ای؟«  یاد  به نامه رسان ابن ز

ک نفسک کسبت العار و النار و جعلناهم ائمة یدعون الی النار و یوم القیامه«.  »عصیت ربک و أطعت إمامک فی هال

که این فضای فراموش شــده را  کتاب در این اســت  کرده بود. به نظر من، عظمت این  انگار قرآن در جان این ها تجلی 

پیش چشــم کســانی که می خواهند به عاشــورا و به کربال بیندیشند، ترســیم کرده است. عبارت کوتاهی درباره حر، به 

که چه اتفاقی برای حر افتاد؟ واقعًا در یک روز بینش فلســفی اش عوض  کرده  نقل از بزرگواری، می خوانم: ســؤال طرح 

کــرد؟ هرگز! حر روز عاشــورا با حر روز تاســوعا چه تفاوتــی دارد؟ این تغییر  شــد؟ تأمــالت کالمــی و دقت هــای آنچنانی 

کرده اســت و این تغییر رهبری  چیســت، جز تغییر رهبری؟ تغییر امام و ولی. در این دگرگونی عظیم فقط رهبری تغییر 

که انسان می تواند در زندگی بدان راه یابد،  که فرد جنایتکار را برکشیده و او را تا بلندترین و متعالی ترین مقامی  است 

که تغییر رهبری و دانش یک رهبری تا چه اندازه می تواند انسان  باال برده است. داستان حر بیانگر این حقیقت است 

را پیش ببرد و در او اثر بگذارد. »لقد مّن اهلل علی المومنین اذ بعث فیهم رســوله«، پیغمبر )ص(، امام هســت، رســول 

که: این  یه نوشــته بود، جواب عجیبی دادند؛ در »الغارات« آمده  که معاو هم هســت. علی )ع( به نامۀ بســیار پلشــتی 

کان زعیمًا امامًا رسواًل؛ پیامبرامام بود، زعیم  که »إّن محمدًا  جور حرف زدن تو عماًل تکذیب انبیاست، اما این را بدان 

گر در مســیر والیت  که در اختیار انســان اســت، ا بود، رســول هم بود«. عالمه طباطبایی به درســتی فرمودند: هر نعمتی 

کــه همه چیــز را برای ما  قرارگیــرد، نعمــت اســت، وگرنــه نقمت اســت؛ چــون این والیــت اهل بیت و نگاه ولوی اســت 

بّن کل امة دانت بوالیة جائر و ألعفوّن کل امة 
ّ

معنادار می کند. امام باقر )ع( فرمود: »خداوند قسم خورده است که ألعذ

دانت بوالیة امام عادل«؛ برای اینکه امام عادل شــما را به مقصد می رســاند، نگاهش دگرگون کننده  اســت و اســتفاده 

گمان می کنم بزرگ ترین نکته در این حادثه ـ  گوش، دل، اســتعداد، هســتی، فکر و ذهن را معنادار می کند.  از چشــم، 

که آنان را تا ســرحد مرگ  که این افراد با والیت پیوند خورده اند؛ والیتی  کتاب هم به آن اشــاره دارد ـ این اســت  که این 

بــرد و موجــب شــد مــرگ را به بازی بگیرند. امام موســی بن جعفــر )ع( فرمودند: »وجدت علم الناس کلهــا فی اربع: ان 

تعرف ربک، ان تعرف ما صنع بک...«. »ما صنع بک« را باید درست معنا کنیم؛ بعد، »ما اراد منک و ما یخرجک من 

دینک«. )چند ســال پیش، در جمع بعضی از دوســتان به ترکیه رفته بودیم. پیرمردی بود که ابتدا، علیه ایران و شــیعه 

کرد، اما بعد از جلسۀ روز آخر آمد و به من گفت: این روایت را بده تا من بنویسم. ای کاش همة جهان اسالم  صحبت 

فقط به همین حدیث عمل می کرد(. »ما صنع بک« تا کجا گســترده اســت؟ امام با هرکســی که در مســیر امام حرکت 
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که این یعنی چه.  کتاب نشان داده  کار را می کند و این  می کند، این 

یم؛ علی )ع( فرمودنــد: »االمامة نظامًا لالمة«. در بعضــی از چاپ های نهج البالغه،  ایــن ســه حدیــث را کنار هم بگذار

ایــن حدیــث بــه صورت »االمانة نظامًا لالمة« تحریف شــده که بعضی از مترجم ها متأســفانه توجهی بــه آن نکرده اند. 

حضــرت زهــرا )س( در آن خطبــة معجزگــونـ  یــا اصاًل معجزـ  )من دوســت ندارم بــه آن خطبۀ فدکیه گفته شــود، چون 

خیلــی فراتــر از فــدک اســت؛ درونمایۀ این خطبه، بازشناســی میراث بعثت اســت( فرمودند: »و طاعتنــا نظامًا لالمة«؛ 

گر این نباشــد امامتی وجــود ندارد. بعــد، فرزند عزیزشــان حضرت باقر  یعنــی آن امامــت در طاعــت متبلــور می شــود، ا

کــه درونمایــه اش اطاعــت باشــد. کربالییان و  )ع( فرمودنــد: »حبنــا نظامــًا لالمــة«؛ یعنــی حــب هــم وقتی حب اســت 

کتاب ها  عاشوراییان، عظمتشان در این بود. خوب است به آنچه بر زبان مطهر این عزیزان جاری شده و در این گونه 

یم، گاهی از آن هــا برای مردم بگوییــم. من امیدوارم  گر کم وبیش منبــر می رو آمــده اســت، توجه شــود و ما طلبه هــا هم ا

گذشته  که ]زمان[ دیر شده و تمام شده و  این تحقیقات بپاید. حضرت آیت اهلل نجفی ـ حتمًا به شوخی ـ می فرمایند 

اســت، ... ماشــاءاهلل جوانند؛ بپایند و بپویند و آثار ارجمند دیگری بیافرینند. ان شــاءاهلل آقای جهان بخش هم با قلم 

کنند. ما به شناخت درست و دور از تحریف و  بسیار شیوا و شیرینشان بنویسند و ترجمه کنند و حقایق بلندی را بپرا

کرامت  گاهی است و رشد و  یم. پیامبری، والیت، نگاه الهی و نگاه نبوی و ولوی، یکسر آ آمیختگی به جهل، نیاز دار

و عظمت و فرزانگی. 

بــاز هــم ســپاس می گویم، هــم مؤلف جلیل القــدر را و هم حضرت آقای جهان بخــش را برای این ترجمۀ فاخر. از شــما 

گوش دادن به مطالب سپاسگزارم. بزرگواران نیز برای تصدیع اعتذار می جویم و برای 

و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.  

∗∗∗
2_ سخنان استاد محّمد اسفندیاری

ِحیِم ْحَمِن الّرَ ِبْسِم اهلِل الّرَ

ِذیَن اْصَطَفٰی
َّ
ٰی ِعَباِدِه ال

َ
ٌم َعل

َ
َحْمُد هلِلَِّ َوَسال

ْ
ال

کنم، مقدمه ای را خدمتتان عرض می کنم. کتاب عربِی یوم  الّطف صحبت  پیش از اینکه دربارۀ خود 

کــه امروزه به ُچنین روزهایی  پیــش و پــس از اســالم، برخی روزها خیلی مهــّم بودند که به آن ها »اّیام  العرب« می گفتند 

گفته می شــود؛ مثاًل می گوییم مناســبت های شمسی، مناســبت های قمری یا مناسبت های میالدی.  »مناســبت ها« 

کــه به آ ن هــا »اّیام  العــرب« می گفتنــد. گاهــی در یک روز پنــج تا ده  ُچنیــن مناســبت هایی هــم در میــان عرب هــا بــود 

مناســبت وجــود داشــت. بعضی، اّیام  العرب را شــمارش کرده انــد و گفته اند از هفتصد و پنجاه تا هــزار و هفتصد روز 

وجود دارد. 

کتاب هــای مســتقلی دربارۀ اّیام  العرب نوشــته اند، ماننــد کتاب ایام  العرب یا  ایام  العرب فــي الجاهلیة یا ایام  العرب 

في االسالم. افزون بر این کتاب های مستقل، در ضمِن برخی از کتاب ها، بحث های مفصلی دربارۀ اّیام  العرب شده 
کتاب الِعقد الَفرید بیشــتر از صد صفحه به اّیام  العرب اختصاص داده و روزهای مهّم  اســت؛ ازجمله ابن َعبد َربه در 

عــرب را بیــان کرده اســت. همچنین، ابوالفضل َمیدانــی در کتاب َمجمع األمثال بحثی در این باره با عنوان »اســماء 

که از صد و سی و دو روِز خاص عرب نام برده است.  کرده  اّیام  العرب« مطرح 

اغلب این اّیام از یاد ما رفته است، مثاًل یوم بدر. االن بسیاری شاید ندانند یوم بدر، یوم احد، یوم خندق یا یوم الَحرة 

کرده ایم. واقعۀ  دقیقــًا چــه روزی بوده اســت. مثــاًل می دانیم واقعــۀ َحرة، واقعۀ بســیار مهمی بود؛ اّمــا آن روز را فرامــوش 

حرة نسل کشــی اصحاب و تابعان، از مهاجران و انصار بود. واقعۀ بســیار مهمی بود؛ ولی روزش فراموش شــده اســت. 
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اما یک روز هســت که هیچ گاه فراموش نشــده و در ذهن و ضمیر همٔه مســلمانان و شــیعیان باقی مانده که آن روز، روز 

عاشوراست.

ُحَسْیِن«؛ هیچ روزی مانند روز حسین و مانند روز عاشورا نیست. 
ْ
َکَیْوِم  ال  َیْوَم  

َ
که »ال کرده اند  از امام سجاد؟ع؟روایت 

دقیقــًا همیــن جملــه را در بحار األنوار هم دیدم که از عبداهلل بن عمر نقل شــده اســت یا از امام ســجاد؟ع؟روایت شــده 

ُة«؛ هیچ روزی- در مصیبت- مانند این روز نیست. ّیَ ها َرِز
ُ
تی ال ِمْثل

َّ
ُة ال ّیَ ِز که ایشان فرمودند: »هِذة الّرَ است 

بــه  نظــرم مؤلــف محترم، حضــرت آیةاهلل نجفی، موضوع بســیار خوبی را برای تألیــف و تحقیق انتخــاب کرده اند؛ روزی 

فراموش نشــدنی در جهان اســالم و در میان شــیعیان. یعنی از همۀ آن اســماء العرب و ایام االســالم، این روز از روزهای 

فوق العاده مهّم است و َسزاوار این بود که ما فقط دربارۀ این روز چندین و چند تک نگاری داشته باشیم. اهمّیِت کتاب 

یــوم الّطف در این اســت که برعکس بســیاری از آثار عاشــورایی، مســئله محور اســت، نــه موضوع محور. بســیاری از آثار 
عاشورایی ما موضوع محورند؛ یعنی موضوع تألیفشان را امام حسین؟ع؟ )من الوالدة إلی الشهادة( قرار داده اند یا مؤلف 

دیگری در نوشتۀ خود، دربارۀ امام حسین؟ع؟ از قیام تا شهادتش سخن رانده است؛ اّما در این کتاب، مسئله، جزئی تر 

کید شده اســت. این گونه تحقیقات است که  بررســی شــده اســت یا به عبارت دیگر، از آن همه مســئله، بر روز عاشورا تأ

ی گویی ها به هیچ وجه نمی توان گره گشایی کرد.
ّ
همیشه کاروان علم را به جلو حرکت می دهد، وگرنه با آن همه کل

گر قیام امام حســین؟ع؟را به جدولی تشــبیه کنیم، وظیفٔه هریک از ما آن اســت که یکی از خانه های این جدول را ُپر  ا

کنیم. برخی می خواهند تمام این جدول که شاید صد خانه یا صدها خانه دارد، ُپر کنند. کسانی که می خواهند تمام 

کتاب های عاشورایی است  کنند و حاصل تالششان همین  کنند، هیچ مسئله ای را نمی توانند حل  این جدول را ُپر 

کــه می بینیــد. فقــط در این همین صد ســال اخیر، چهار هزار عنوان کتاب دربارۀ امام حســین؟ع؟ به فارســی و عربی 

گر هریک از این چهار هزار عنوان کتاب به دنبال حل مسئله بوده باشند، باید چهار هزار مسئله  نوشــته شــده اســت. ا

حل شــده باشــد که حل نشــده است؛ به دلیل اینکه همۀ این کتاب ها موضوع محورند، نه مسئله محور. هر کسی باید 

یــک موضــوع را انتخــاب کند؛ مثاًل محققی فقط یوم الّطف را کار کند، محقق دیگری فقط رجزها را کار کند، دیگری 

کند. مســئله باید ریز شــود تا  کند یا محققی فقط دربارۀ موالی تحقیق  کار  فقط خاندان اهل بیت از اصحاب ائمه:را 

کتاب مهمی است. کتاب یوم الّطف از این لحاظ  کرد. به  نظر من  بتوان نتایجی استخراج 

کتاب با عنوان روزنامۀ عاشورا، هم ترجمه است، هم  یم. ترجمۀ این  یم و به ترجمۀ آن می پرداز کتاب می گذر از اصل 

تصحیــح و هــم اعراب گذاری؛ یعنی حضرت اســتاد جویا جهانبخش، ســه فعالّیت علمی و پژوهشــی در این کتاب 

کرده است.  انجام داده است. ایشان تمام متن را به دقت اعراب گذاری 

جای بســی تعجب اســت که نویســندگان فارســی آیــات قرآن را با اعــراب می نگارند، ولــی روایات را بــدون اعراب درج 

می کننــد. از ایــن رو آیات قرآن را با اعراب درج می کنند که قرآن کنارشــان اســت و می توانند اعــراب آیات را ببینند یا از 

گر روایات اعراب گذاری نشــود، فایده ای  کامپیوتری اســتخراج می کنند؛ اّما اعراب روایات را نمی گذارند. ا نرم افزارهای 

برای خوانندۀ فارسی ندارد. دلیل اینکه روایات را اعراب گذاری نمی کنند، این است که یا نمی توانند دقیق همۀ روایات 

را اعراب گذاری کنند، یا اینکه زمان زیادی را باید صرف اعراب گذاری کنند. این، درست نیست. بر این اساس، در هر 

نوشته ای که حدیثی از امام معصوم؟ع؟ نقل می شود باید اعراب گذاری کنیم تا خوانندۀ فارسی زبان متوّجه شود؛ حّتی 

کتاب است. برای خوانندۀ عرب زبان هم اعراب گذاری بسیار نیکوست. این نکتۀ اّول در ترجمۀ این 

نکتــۀ دوم اینکــه مترجم ضمن ترجمۀ کتاب ســعی کرده اســت اشــکاالت متــن را هم رفع کند؛ مثــاًل در متن کتاب از 

ک  ک ِمشــَرفی«. در خیلی از منابع با همین نام بیان شــده است؛ یعنی َضحا کســی نام برده شــده اســت به نام »َضحا

ِمشــَرفی. مترجــم محتــرم بــه ایــن منابع بســنده نکرده اســت و دربــارۀ این نام تحقیق کرده اســت. ایشــان بــا دقتی که 
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صرف کرده، به این نتیجه رســیده اســت که نام این فرد »ِمشــَرفی« نیســت، بلکه »ِمشــَرقی« است؛ یعنی جناب جویا 

ُنَقطی اســت. درخصوص یک نقطــه تحقیق کرده که ِمشــَرفی صحیح 
ّ

غتــی نیســت، بلکه ُمال
ُ
ل

ّ
جهانبخــش اینجــا ُمال

کرده است. است یا ِمشَرقی! و منابع را هم بیان 

کرده اند،  که آقای جهانبخش ترجمه  نکتۀ ســوم، درخصوص ترجمۀ آقای جهانبخش اســت. البّته بیشــتر مطالبی را 

گز َرَســن«! ایــن ترجمه با ترجمه های  دیگــران هــم بــه کّرات و مّرات ترجمه کرده اند؛ اّما »زین َحَســن تا آن َحَســن، صد 

که به دو نمونۀ آن اشاره می کنم؛ دو نمونۀ سهِل ممتنع. دیگر بسیار بسیار متفاوت است 

کوفه می فرستد، مسلم تحقیق می کند و نامه ای به امام می نویسد: که امام؟ع؟مسلم بن عقیل را برای تحقیق به  زمانی 

ه...«
َ
 َالّراِئَد الَیکِذُب أهل

َ
ا َبعد... فِإّن ِحیِم َو اّمَ ْحَمِن الّرَ »ِبْسِم اهلِل الّرَ

رائــد یــا همان پیشــاهنگ، به قوم خــودش دروغ نمی گوید. مســلم می گویــد: ای اباعبداهلل من به شــما دروغ نمی گویم. 

کوفه این گونه است. پیشاهنگ، یعنی  کرده اند و در نهایت، وضع  کردم و این تعداد افراد با شما بیعت  کوفه را بررسی 

کرده اند. افراد فارســی زبان وقتی این عبارت  رائــد بــه قوم خودش دروغ نمی گوید. این عبارت را همه بدین گونه ترجمه 

که چرا پیشاهنگ به قوم خودش دروغ نمی گوید. ممکن است پیشاهنگ دروغ  را می خوانند، این سؤال را می پرسند 

که االن از قم برای من خبر بیاورد. شاید برای من خبر دروغ بیاورد. اینجاست  بگوید! من یک نفر را پیشاهنگ می کنم 

که مترجم محترم در پاورقی با اشاره به منابع متعددی توضیح داد ه اند که منظور از پیشاهنگ چیست و به چه دلیلی 

کنارش رد شــده اند. به نظرشــان  پیشــاهنگ بــه قــوم خودش دروغ نمی گویــد. این نکته ای اســت که همۀ مترجم ها از 

کرد. خیلی سهل رسیده، اّما ممتنع است و باید دربارۀ آن تحقیق 

نمونــۀ دیگــر اینکــه، یکــی از قاتــالن امام، وقتی امام؟ع؟را می ُکشــند، ســر امــام را به دســت می گیرد و در قالب شــعری 

با«. ترجمۀ این بیت بسیار روشن است. می گوید: رکاب  ُمَحَجّ
ْ
ُت الَمِلَک ال

ْ
ًة َو َذَهبا / أنا َقَتل

َ
وقر ِرکاِبي ِفّض

َ
می گوید: »أ

ُکشــتم. اینجا، مترجم به هر دو مصراع  من را از طال و نقره ُپر کن. چرا؟ چون من رفتم آن پادشــاه محجب پرده نشــین را 

کن«  وقر ِرکاِبی...« رد نشــده اســت. »رکاب من را از طال و نقره ُپر 
َ
کرده اســت. مترجم هم اینجا از این عبارت »أ دقت 

کند؟ یا اینکه از آســمان تا رکاب من را از  کاســه را از طال و نقره ُپر  که این  کاســه ای اســت  یعنی چی؟ مگر رکاب مثاًل 

طــال و نقــره ُپــر کن؟ یا اینکه از زمین تــا رکاب من را از طال و نقره ُپر کن؟ از کجای زمین؟ مترجم دربارۀ این عبارت هم 

یم.  تحقیق کرده و در ترجمه، فریب معنای رکاب را نخورده است. در ترجمه نباید فریب معنای اّوِل یک کلمه را بخور

کرده اند؛ چون در  شــاید معنای دوم و معنای ســوم یا معنای پنجم مراد باشــد. همۀ مترجم ها رکاب را به رکاب ترجمه 

کتاب های لغت اّولین معادل رکاب همین زین حیوان اســت. ایشــان فریب معنای اّول را نخورده است. معانی دیگر 

ًة َو َذَهبا ...«؛ 
َ

وقر ِرکاِبي ِفّض
َ
رکاب را نیز دیده اســت. متوّجه شــده اســت که رکاب به معنای شــتر و َمرکب هم است.  »أ

کن.  کن و به عبارت دیگر، یک باِر طال و نقره به من بده یا شتر من را از طال و نقره ُپر  یعنی َمرکب من را از طال و نقره ُپر 

کنــد. یک شــاهد می تواند این باشــد  شــاهد ایــن معنــا چیســت؟ مترجم محترم می توانســت شــواهد متعــددی بیان 

کــه امــام؟ع؟ طبــق روایــت، هنگامی که به کربال رســید، فرمود: »ههنا واهلل محــّط رکابنا«؛ اینجا جــای فرودآمدن رکاب 

ماســت؟! نــه، جای فرودآمدن شــتران ماســت؛ جــای فرودآمدن مرکب های ماســت. مترجــم به این نکتــه دّقت کرده 

است. بیشتر مترجمان یا همۀ مترجمان، این واژۀ رکاب را درست ترجمه نکرده اند و رد شده اند. 

ُکشــتم. مگر امــام حسین؟ع؟پرده نشــین بودند؟ امام  ُمَحَجبــا«؛ من آن پادشــاه پرده نشــین را 
ْ
ــُت الَمِلــَک ال

ْ
»...أنــا َقَتل

حسین؟ع؟که وسط میدان بود. شش ماه در بیابان ها و از این شهر به آن شهر و از این منزل به آن منزل در حرکت بود. 

ُکشــتم«. پرده دار هم اصاًل درســت نیست.  کرده اند: »من پادشــاه پرده دار را  پرده نشــین یعنی چه؟ آقای پاینده ترجمه 
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مترجــم دیگــری ترجمــه کرده اســت: »من آن پادشــاه مجهول القدر را ُکشــتم«. به نظرم، آقای جهانبخــش به این نکته 

کــه »داللة اللفظ علی تمــام ما وضع له مطابقٌة و علــی جزئه تضمٌن و علی الخــارج التزاٌم«؛ بر این  توجــه داشــته اســت 

کرده و گفته اســت آنچه از احتجاِب َمِلک در اینجا اراده شــده،  اســاس، آقــای جهانبخــش داللت التزامی آن را اخذ 

که پادشاه همیشه در احتجاب است. همان رفعِت مقاِم اوست؛ چرا 

گردنــه را باید عبور کنی که به آن مســئول برســی. پادشــاه هم  االن هــم رؤســای مــا، چنــد نفر مســئول دفتر دارنــد. چند 

همین گونه و در احتجاب است؛ لذا مترجم محترم بنا به داللت التزامی ترجمه کرده است که: من آن پادشاه بلندپایه 

ب نبود.  که ُمَحّجَ ُکشتم. چون امام  را 

یاد است.  کتاب بسیار بسیار ز این دّقت ها در ترجمۀ 

کاش این کتاب واژه نامه ای می داشت؛ یعنی شما کتاب های ترجمه از زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی را که می بینید، 

کرده اند. در ترجمه های عربی ما مطلقًا چنین واژه نامه ای وجود  آخرشان واژه نامه ای دارند و معادل های واژه ها را درج 

نــدارد؛ چــون مترجمــان ما اصاًل مقید به ایــن واژه نامه ها نبودند. مترجمان کمی مانند جناب جهانبخش هســتند که 

کتاب  که واژه نامه ای هم به این  کرده است، سزاوار و زیبنده بود  که این دّقت ها را  کسی  کرده باشند و  این دّقت ها را 

ضمیمه می کرد. 

شــما ایــن ترجمــه را بــا ترجمه هــای لهوف مقایســه کنید. دقیقًا در ده ســال گذشــته بیســت ترجمه از لهوف ســّید بن 

که در گذشــته بود. ... در اینجا، مترجم محترِم ما ترجمانی و   طاووس چاپ شــده اســت؛ البّته غیر از آن ترجمه هایی 

که  ترزبانی را چون شیر و شکر به هم آمیخته و ترجمه اش هم زیباست و هم وفادار. من همیشه می گویم خوشا مؤلفی 

مترجم و مصحح اش، جناب جهانبخش باشد. ایشان وقتی را که برای تصحیح یک کتاب یا برای ترجمۀ یک کتاب 

ف گذاشــته، بیشــتر اســت. نمی دانم شــیخ بهایی کتاب اعتقاداتش را که 
ّ
صرف می کنند، گاهی از وقتی که آن مؤل

کرده اســت؛ اّما گمان کنم آن تصحیح اعتقاداتــــی که آقای جهابخــش ارائه کرده، یک   نوشــت، چه قــدر وقت صرف 

گذاشته است. که خود شیخ بهایی  سال از ایشان وقت برده است، یعنی بیش از آن وقتی 

کمال گرا  کرد: بعضی ها صّحت گرا و بعضی ها  کلی به دو بخش می توان تقسیم  اهالی فرهنگ را در یک تقسیم بندی 

کتاب یا دفتر تبلیغات اسالمی چاپ می کند، از نویسندگان  که مثاًل بوستان  کتاب هایی  هستند. نویسندگاِن بیشتر 

کتاب صحیحی بنویســند و به دســت خواننده برســانند. اما  که  صّحت گرا هســتند. نویســندگانی مّدِ نظرشــان بوده 

یخ صد ســال اخیر ما معــدود بودند. یکی  بعضی هــا صّحت گــرا نیســتند، کمال گرا هســتند. این افــراد کمال گرا در تار

کتابی بنویســد. یکی ســّید محمد فرزان بود. یکی  که نمی توانســت  کمال گرا بود  که این قدر  ینی بود  مه محمد قزو
ّ

عال

مرحــوم مجتبــی میُنــوی بود. یکی امیرحســین یزدگــردی بود. یکی االن دکتر میرشــمس الّدین ادیب ســلطانی اســت. 

کار  کــردن، باید نیــک هم  کار نیک  کــه افزون بــر  این هــا نویســندگان کمال گــرا هســتند. ایــن افراد نظرشــان این اســت 

کتاب دربارۀ امام حسین؟ع؟بنویسم. دیگری می گوید: هم  کار خوب می خواهم بکنم و یک  کنیم. یکی می گوید: من 

ُکّلِ َشــْيٍء« احســان در  ی 
َ
ْحَســاَن َعل ِ

ْ
َکَتَب اإل  اهلَل 

َ
کنم. »ِإّن کار  کار خوبی انجام دهم و هم می خواهم خوب  می خواهم 

کار کردن. معنای روایت  کار نیک کردن؛ دیگــری، نیک  بســیاری از جوامــع روایــی ما دو معنا دارد: یکی نیکی کردن و 

 اهلَل ُیِحّبُ َعْبدًا ِإَذا َعِمَل 
َ

 امرٍء َما ُیحِســُنُه« همین اســت. یا در روایت دیگری این گونه بیان شــده اســت: »ِإّن
ّ

ُکُل »قیَمُة 

ْحَکَمه«.
َ
َعَماًل أ

نویســندگان، مترجمــان و مصّححــان کمال گرا بــه این آیات و روایات ملتزم هســتند. مبادا کســی بگوید جناب آقای 

گناه جوانی َرست! آقای جهانبخش سخت کوش  جهانبخش انســان با اســتعدادی است! اّواًل دیگر جوان نیســت! از 

کتاب  و زحمت کشــیده اســت. با اســتعداد یعنی چه؟! پاســتور می گفت: نبوغ من در سخت کوشــی من اســت. این 
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کرد. با کتاب المنجد می توانســت دقیــق ترجمه کند. خیلی هم  یــوم الّطــف را می تــوان با یک کتاب المنجد ترجمه 
می خواست دست باال را بگیرد، با لسان العرب ترجمه می کرد یا با تاج العروس.

آقای جهانبخش برای این ترجمه، به صد و بیست و پنج منبع ارجاع داده است. ده ها کتاب دیگر را هم قطعًا دیده و 

به آن ها ارجاع نداده اســت. این، با اســتعدادی نیست، این سخت کوشی است. این سخت کوشی را ما باید در ذهن 

ْحَسُن َعَماًل« به 
َ
ُکْم أ ّیُ

َ
َوُکْم أ

ُ
َحیاَة ِلَیْبل

ْ
َمْوَت َو ال

ْ
َق ال

َ
ذي َخل

َّ
کار نیک انجام دهیم. آیۀ شــریفۀ »ال و ضمیر داشــته باشــیم و 

کردن و نیک  کار نیک  کثر عماًل( نمی خواهد؛ بلکه  یاد )ا همین معنا اشــاره می کند؛ یعنی خداوند متعال از ما عمل ز

ْحَسُن َعَماًل( می خواهد.
َ
کردن )أ کار 

باش پروانه  یا  باش  سمندر  نمی گویم       چون به فکر سوختن افتاده ای، جانانه باش!من 

کتــاب توضیح داده اند؛ اّما کاش  گراف دربارۀ عنوان  عنــوان کتاب هم درخوِر توّجه اســت. آقــای جهانبخش یک پارا

کردم غیر از  آن توضیح را نمی دادند و می گذاشتند هرکس یک برداشتی از این عنوان بکند. من یک برداشت دیگری 

کردم.  کالسیک ما آمده است. من اتفاقًا برداشتی نوگرایانه  که روزنامه در متون  کالسیک آقای جهانبخش  برداشت 

یم. یک نویســندۀ روســی ایــن نظریه را بــا عنوان »آشــنایی زدایی« در انداخته اســت. این  مــا در ادبیــات، نظریــه ای دار

گونه اســت. یک گونه اش این اســت  آشــنایی زدایی، یکی از هنرها و شــگردهای نگارش اســت. آشــنایی زدایی چند 

کند. االن واژۀ  که خالف انتظار باشــد و توّجِه خواننده را به خودش جلب  کنی  کلمه ای را در جایی اســتفاده  که یک 

که: ما روزنامه را  کنار واژۀ »عاشورا« قرار می گیرد، چنین حالتی دارد. به ذهن خواننده این خطور می کند  که  »روزنامه« 

برای چیز دیگری می نوشــتیم! روزنامۀ عاشــورا چیســت؟! ... این جالب توجه است و به نظر من بهترین عنوان را برای 

کرده است.  یوم الّطف انتخاب 

َکفاِعِله« اّواًل خود ایشــان  ی الَخیِر 
َ
 َعل

ُ
که از باب »الّدال دســت مریزاد می گوییم به مؤلف محترم حضرت آیة اهلل نجفی 

کــه چنین ترجمــه و تصحیح ارزنــده و آموزنده ای را  دال بــر خیــر شــد و دســت مریــزاد می گوییم به جنــاب جهانبخش 

آفریده است.

∗∗∗
کتاب( 3_ سخنان استاد جویا جهانبخش )مترجم 

ْیُکم َجمیًعا و َرْحَمُة اهلل
َ
َسالٌم َعل

ِحیم  ْحٰمِن الّرَ ِبْسِم اهلِل الّرَ

اِلَفة  ُقُروِن الّسَ
ْ
َماِضَیِة َو ال

ْ
َمِم ال

ُ ْ
ْیِه َو آِلِه ـ ُدوَن األ

َ
ی اهلُل َعل

َّ
ِه ـ َصل ٍد َنِبّیِ ْیَنا ِبُمَحّمَ

َ
ذی َمّنَ َعل

َّ
َحْمُد هلِل ال

ْ
ال

ُحَسْین.
ْ
ی ال

َ
ُمْنَتِسبٖیَن ِإل

ْ
ٰی َجِمیِع ال

َ
ُحَسْین َو َعل

ْ
ْصحاِب ال

َ
ٰی أ

َ
ُحَسْین َو َعل

ْ
والِد ال

َ
ٰی أ

َ
ُحَسْین َو َعل

ْ
ی ال

َ
ُم َعل

َ
ال الّسَ

مانی و از َســِر ِمْهــْر، بر َمن آَفرین 
ُ
کــه َدر َمقامی واِقع ُشــده ام که این گونه ُبُزرگوارانه و از َســِر نیکوگ بســیار َشرمســاَرم از ایــن 

ُکَنم، چاره ای نداَرم.  که َشرمسارِی خوَدم را َدر این َمقام ِإبراز  خواْنَدْند و َمن بر جاْی نشسته بوَدم؛ و ُجز این 

حاِفظ َفرمود:

بَسْهو جانان  ِب 
َ
ل َبر  روزی  َرفته ست  َمن  َهنوزناِم  ناَمم  از  می آَیــــــــــد  جان  بوِی  را  ِدل  هِل 

َ
أ

که ِعناَیِت َهریک از آنها مایۀ َســرَفرازی  مانانی 
ُ
که ُبُزرگوارانی، َعزیزانی، نیکوگ زاَرم 

ْ
َمْن بنده چگونه ُشــْکِر این ِنْعَمت ُبگ

َکرده انــد؛ و الَبّته  َکرده ام، َنَظــر  ْندی اســت بــراِی چــون َمنــی، اینگونــه بــه ِمْهــْر َدر کاری، َبــل َدر کاَرکی که َبنــده 
َ
و َســرُبل

ذاَرند. ... ُاســتاِد گرامی، َجناِب ُاســتاد 
ُ
طفها و ِعناَیتها، ُبُزرگوارِی خودشــان را بــه نمایش می  گ

ُ
ایــن ُبُزرگــواران، بــا ایــن ل

تَمنِد  هلّیَ
َ
مند و أ

َ
هِل َقل

َ
گرامی َجناِب ُاســتاد ِاســَفندیاری، َجناِب آقای راْهداِن َعزیز که خودشــان أ ِی راد، ُاســتاِد  َمهَدو

َکرَدند. بســیار بســیار  لطاِف خویش 
َ
َکمَترین را َشرمســاِر أ َفــّنِ ویراســتاری اند و کارداَننــد؛ خــوب، ایــن ُبُزرگــواران، َبندۀ 
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زارم از ایــن ُبُزرگواران، ُفرَصت را َغنیَمت می داَنم 
ُ
ــم َدر َبراَبــِر ایْن َهمه َمرَحَمت و ُبُزرگواری. و حاال که ســپاس می گ

َ
َخِجل

َکرَدند و به ِمْهْر ایــن َمجِلس را  طــف 
ُ
زارُکَننــدگان و َبرآراَیندگاِن ایــن َمجِلس که ل

ُ
ِکتــاب و َبرگ ــزارم از ناِشــِر 

ْ
تــا ســپاس ُبگ

ِکتاب  ذاشته اید و َتشــریف آورده اید و َمجِلِس رونمایِی 
ُ
گ ســامان داَدند و َبرآراســَتند. َهمُچنین ُشــما گرامیان که َوقت 

ُمســِلمین آقاِی ُقْطبی به 
ْ
سالم وال ِ

ْ
ةاإل زاَرم از َجناِب حّجَ

ْ
ن داشــته اید. بویژه بجا می داَنم ســپاس ُبگ را به ُحضوِر خود ُمَزّیَ

که َدر باِب  گرامی، َجناِب آقاِی دکتر َحمیِد عطائِی َنَظری،  عنواِن َرئیِس َدفَتِر َتبلیغاِت ِاصَفهان؛ نیز دوسِت داِنشَمنِد 

ت  ت و ِهّمَ
َ
ِکتاب را َدر ِسلِســلۀ "مطالعاِت ایرانیـ  ِإسالمی" با پْیگیری و ِدّق َکشــیَدند و این  ِکتاب َزحمتها  ِانِتشــاِر این 

تِی َعزیز، َسرَپَرســِت َبخِش ِانِتشــارات که ســاِبقۀ ِإراَدِت َمن  َنشــر داَدند؛ و به طوِر خاص، َجناِب ُاســتاد آقاِی َیُداهلِل َجّنَ

ِگروگاِن ِمْهر  ِکتاب  رَدد. از َهمۀ این ُبُزرگواران و ُشــما َارجمندان، آنان که َنشِر این 
َ
بدیشــان به ســالها پیش از این بازمی گ

زاَرم؛ و از َژرفاِی 
ُ

که قواِم این َمجِلس به ُحضوِر ُپرِمهِرتان،  از َهَمگی بارها و بارها سپاسگ کوشائِی ایشان است و ُشما  و 

ت" را گرامی می داَرند و این  ِدل و جــان، گرامــی و َعزیــز مــی داَرم ُقدوِم َهمۀ َســرَورانی را که "داِنش و آزادگی و دین و ُمــُرّوَ

َمجِلس را به ُقدوِم خود آراسته اند. 

کاِر َترُجمانی و ماَننِد اینها َدر  زوِم ِدّقت َدر 
ُ
چون َمجاِل ُســَخن َتنگ اســت و ُفرَصت َانَدک، و نمونه هایی از َبحثهاِی ل

بواب َبیاِن آن َبر 
َ
ُسَخناِن ُسَخنراناِن گرامی َمجاِل َطرح یافت،  ُچنین به ِذهِن َبنده  می َرَسد که َقدری از آنچه َدر َهمین أ

ِکتاب و شیوۀ َترَجمۀ به کارَبسته ُشده  فَتن َدر باِب این َجواِنِب 
ُ
ُعهده ام ِنهاده ُشده بوده است، َیعنی: َقدری از ُسَخْن گ

که:  َدر آن، بکاَهم، و َدر ُمقاِبْل، این َمعنی  را َمذکور داَرم 

ــر ُچنیــن توفیقــی َعظیــم َبراِی َبنده حاِصل ُشــد که َدر این َمجِلــِس ُمحَتَرم َدر ِخدَمِت ُشــما ُبُزرگواران و َســرورانی که 
َ
گ َا

حظــه َهنوز ناِم نامِی ایشــان َبــر َزباَنم 
َ
که تــا این ل که نــام ُبردیم و چــه َعزیــزاِن َارُجمندی  َعزیــزاِن َمنیــد باَشــم، چــه آنــان 

د َعبدالَعزیِز َطباطبائــی[ که از ُقم  مه آیةاهلل َســّیِ
ّ

َنَرفتــه اســتـ  از ُجملــه َبــراَدراِن ُبُزرگــواِر َطباَطبائــی ]َفرَزنداِن داِنْشــَوِر َعال

َتشــریْف َفرما ُشــده و به ُقدوِم خود َمجِلس را روَشــنی افزوده اند ـ، ... آری! ... این توفیق و َســعاَدت که َدر ِخدَمِت ُشما 

ــالمـ  اســت؛ و ِاعِتقاِد جاِزم داَرم که  ْیِه الّسَ
َ
ند و َارجمنِد ِإمام ُحَســْینـ  َعل

َ
ُبُزرگواران باَشــم، َدر واقْع یْکَســره به َبَرَکِت ناِم ُبل

ر ُمقَتضــاِی این ناِم ُمبــاَرک َنبود، هیچــگاه ُچنین توفیقی 
َ
گ ــالم ـ َنبود و َا ْیــِه الّسَ

َ
ــَهداء ـ َعل

ُ
دالّش ــر ِعناَیتــی از ســوِی َسّیِ

َ
گ َا

که َدر ِخدَمِت ُشما باَشم.  ردید 
َ
َنمی یافَتم و ُچنین َسرَفرازیی َنصیِب َمْن بنده َنمی گ

ِر آن 
َ

ذ
ُ

ِی راد ُســَخن می راْنَدْند، َمــن بیْکباره به یاِد خاِطــره ای ُافتادم و به ِذهَنم َرســید تــا از َرهگ کــه ُاســتاد َمهــدو َزمانــی 

که َمربوط اســت  ُکَنم. َپس با ِإجازه، ِذکِر آن خاِطره را  ــالم ـ ِإشــاَرتی  ْیِهُم الّسَ
َ
هِل بْیت ـ َعل

َ
خاِطره، به این َبَرَکِت نام و یاِد أ

ر ُسَخنانی که می خواسَتم َدر باِب  َمسائِل َترُجمانی 
َ

، َبر دیگ المـ  ْیِهُم الّسَ
َ
هِل بْیتـ  َعل

َ
به َهمین َمقولۀ َبَرَکِت ِخدَمت به أ

م می داَرم. 
َ

به َعرض بَرساَنم، ُمَقّد

ۀ ُمحَتَرِم آینۀ ِپژوِهش 
ّ
ِی راد باَشم و َبراِی َمَجل که سالها َدر ِخدَمِت ُاستاد َمهدو َمْن بنده این ِافِتخار را داشته َام داشتهم 

ه را َبر ُعهده داَرند، غاِلًبا مزاحی می ُکَنم و می گوَیم: 
ّ
ِت داِخلِی َمَجل کنون َهم که آقازادۀ ُاستاد، ُمدیرّیَ م بَزَنم. َا

َ
بَتفاریق َقل

ب براِی آینۀ ِپژوهش چیز می نویَسم و به طوِر ُمسَتِمر با 
َ
غل

َ
که أ ِی راَدم! ... راســت آَنست  کارَمنِد آقا ِإســماعیِل َمهدو َمن 

َهماَهنگی با آقا ِإســماعیل، َفرَزنِد َبروَمنِد ُاســتاد، َمقاالتی ِخدَمتشــان َتقدیم می ُکَنم. ... باری، یاَدم َهســت که ُاســتاد 

کنار ُبگذار، که  کار َدر َدست داری  ِگِرفتند و َفرموَدند که: ُفالنی! َهر  ِی راد، سالها پیش َزمانی با َمن تلُفنی َتماس  َمهدو

که ُشما می َفرمایید آَدمی َدر  َکرَدم: خوب، این جور  کاری  بُکنی. ... َعرض  الم ـ  ْیِه الّسَ
َ
می خواَهم َبراِی ِإماِم َسّجاد ـ َعل

ِکتابی چاپ ُشده است که َصحیفۀ َسجادّیه است با  روَدربایستی می ماَند! ... حاال این کار چه َهست؟ ... فرموَدند: 

دُحَسْین ُحَسْینِی َجاللی.  د ُمَحّمَ دَجواد ُحَسْینِی َجاللی و ُمَقّدمۀ َمبسوِط آیةاهلل آقا َسّیِ د ُمَحّمَ ویرایش و َتحقیِق آقا َسّیِ

که َدر چاپخانه اســت، َتجلیْدَنُشــده  ِکتاب را َهمان طور  فی بَشــَود. اآلن  ِکتاب َدر آینۀ ِپژوهش ُمَعّرِ ما می خواهیم این 

َکرَدم و  فی َدر بــاِب این ِکتاب بنویــس. ... خوب، َمن ایــن کار را  ِکتــاب را بخــوان و یــک َنقــد و ُمَعّرِ َبراَیــت می ِفِرســَتم؛ 
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کار را َانجام  َکــرَدم و  فی را آمــاده  ذاشــَتم و بُســرَعت این َنقــد و ُمَعّرِ
ُ
گ ِکنار  کار که داشــَتم  واقــع یــک َهفتــۀ َتمــام َهر 

ْ
ِفی ال

َکرَدم؛ و جاِی َتحاشــی  مر 
َ
ــالم ـ را آنگونه َبر زبان ُبرَدند، ِاْمِتثال أ ْیِه الّسَ

َ
داَدم. َبحقیقت َوقتی ُاســتاد ناِم ِإماِم َســّجاد ـ َعل

َغَرض، َهمین َمقاله که بدوِن پیش اندیشــی ها و با این شــتاب نوشــته ُشــده بود، دو یا  ســه جایزه ُبرد؛ َدر حالی 
ْ
َنبود. ال

که چه َبســا َدر نگاِرش و َپرداِزششــان َصرِف َوقت و ِاهِتماِم َفراوان َهم  ر َمقاالِت َبنده بوده و َهســت 
َ

که بســیاری از دیگ

کرده ام َولی َچندان دیده َهم َنُشده است!

گاْم َبرداشــَتن َنمی ُکَنم،  ُکَنم: َهر َوقت که گامی َبرداشــتیم،  ُصحَبــت از ِإْخالِص ویژه ای َهم َدر این  می خواَهــم َعــرض 

ــالمـ  َقَدمی  ْیِهُم الّسَ
َ
هِل بْیتـ  َعل

َ
َهمین َقدر که با َعالقه َمندی گامی َبرداشــتیم، َهرگاه َدر راِه َعرِض ِإراَدت به ســاَحِت أ

که َمْن بنده این ِافِتخار و َســرَفرازی را  گاْم َبرداشــَتن را دیده ایم. اآلن َهم  فت وگو َنتیجۀ این ِإقدام و 
ُ
پیش ِنهاده ایم، بی گ

گاْم َبرداشَتن است. گرامیان باَشم، از َبَرکات و َنتایِج َهمین  که َدر ِخدَمِت ُشما  یافته َام 

ر َنمی ُکَنم. فَتند، َپس ُمَکّرَ
ُ
گ ِکتاِب روزنامۀ عاشورا و ساختاِر آن َسرَوراَنم ُسَخن  َدربارۀ 

ِکتاب، "نامۀ روِز  یاده توضیح بِدَهم. ... َبله، این  ِکفاَیت ِإشــاَرت ُشــد و نیازی نیســت َبنده ز َدربارۀ ناَمش َهم به َقدِر 

تی داشته اند و َتعبیری. این "روزنامه"،  که ُاستاد ِاسَفندیاری ِإشاَرت َفرموَدند، ُسّنَ عاشورا"ست. پیشینگاِن ما، ُچنان 

ِت پیشــینانی و با َهمان ُپشــتوانۀ کالسیک، »روزنامه« خوانده ُشده اســت. پیشینگاِن ما َدفتری و  َدر قالِب َهمان ُســّنَ

که َوقاِیِع یک روز، ُرخدادهاِی یک روز، یادداشــتهاِی یک روز، در آن َثبت می ُشــد، "روزنامه" می نامیَدند. این  ِکتابی را 

واژۀ "روزنامه" َحّتٰی به َزباِن َعَربی َهم راه یافته بود؛ و "الّروزنامج" و همُچنین گاهی "الّروزنامجه" َدر َزباِن َعَربی واِرد ُشده 

ُکَنم و َدر نامیدِن این   ِکتاب، ُمناِسب دیدم َهمین واژه را از میراِث پیشینیان وام  است. به َتناُسِب موضوع و ُمحَتواِی 

که  گمان می ُکَنم  گزارش می ُکَند.  که َوقاِیِع روِز عاشــوراء را  ِکتابی  کار بَبَرم و بگوَیم: »روزنامۀ عاشــورا«؛ َیعنی:  ِکتاب به 

گویایی َهم َهست. َکم، ناِم بی ِإْبهام و  از این جَهت، بیش و 

ُکَهِن َمربوط به روِز عاشوراء. لی َزماْن َبر َدر ُنصوِص  ل و تأّمُ
ُ

ِکتاب، براِی َمن َتجِربه ای بود؛ َتجِربۀ َتَوّغ کاِر َترَجمۀ این 

که  ْیه ـ ِخدَمتتان بخواَنم 
َ
بوالَحَسِن َشعرانی ـ ِرْضواُن اهلِل َعل

َ
مه آیةاهلل حاج میرزا أ

ّ
ِإجازه می خواَهم ِعباَرتی را از َمرحوِم َعال

ِکتاب َهم آَورده ام. َدر ُمَقّدمۀ خود َبر 

مه َشعرانی می َفرماَیند: 
ّ

َعال

َکِلَمه َنَپرداخته؛  َکِلَمه به  َکرده اند و به َترَجمــۀ  »غالًبــا مقاِتــِل پارســی ِعباراِت َعَربی را به ِدلخواِه خود َتلخیص و َتْفســیر 

یاَبد ...«. صِل َعَربی نیاز است تا َحّقِ َمعنِی َمقصود را َدر
َ
ُچنان که خواَننده را به أ

َســف تــا روزگاِر ما نیــز َهمُچنان ُحکمی که ایشــان 
َْ ْ
َســف ُدُرســت اســت و باز َمَع األ

َْ ْ
ایــن َفرماِیــِش َمرحوِم َشــعرانی َمَع األ

کــه َفرموده انــد، صاِدق اســت، و آن حــال، َهمُچنان ِاســِتْمرار یافته اســت؛ و این، َنه َفَقــط َدر باِب  َکرده انــد و داَوریــی 

فَتنی اســت. َیعنی: ُجز پــاره ای از 
ُ
کــه َدر واِقــع َدر بــاِب ُعمــدۀ ُنصــوِص َحدیثِی مــا، قاِبِل َطــرح و بازگ ُنصــوِص َمقاتــل، 

َکرده اند و  لهاِی بســیار 
ُ

الِت َفقیهانه و ُمســَتنِبطانۀ َمرســوم، َفقیهان َدرباره شــان َتَوّغ ّمُ
َ
ُنصوِص ِفْقهِی ما که به ِاْقِتضاِی َتأ

ِاْقِتضاهاِی واژگان و ســیاق ها را نیک َبرَرســیده اند و ُحکِم ِفْقهی را، و َدر واِقع: ُحکمی را که می َتوانســته اند، از ِدِل َنص 

ِگِرفته َنُشده، و َدر غاِلِب ِعبارات،  یه ای َدر ُمطالعه  َبرَکشیده اند، از ُعمدۀ ُنصوِص َحدیثِی ما، ُجز ظاِهری و َسطح و رو

یم  که ما َدر حیطۀ ُمواجهه با میراِث َمکتوِب دینی دار ِگِرفتارِی ُبُزرگی  ُجز نگاهی َسرَســرٖی خوان َنَظر َنَکرده اســت. این 

کارآَمد و ناُمَتواِزن، ُعمَدًة َمعلوِل َهمیْن گونه خواِنش هاســت. َدْهها و َصدها ِمثال می َتواَنم بیاَورم  و َانبوِه َبرداشــتهاِی نا

یخی، َمشــهور َهم  زاِرش هاِی ِإســالمیان َدر باِب َوقاِیِع تار
ُ
گ که به عنواِن آموزه هاِی ِإســالمی، و نیز به عنواِن  از َحرفهائی 

که  ِی َسرَســرٖی خوانِی ُمتون. یک جاِنِب واِقِع موجود َهم این اســت 
ّ
ُشــده اســت، و اینها، بواِقع چیزی نیســت ُجز َتَجل
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ــل َندیده َانــد و َنمی بیَنند، نیازی به 
ُ

کــه با ُمتــون ُمواجهه داشــته اند، از ُبن، نیازی به تَوّغ َکســانی  ــفانه بســیاری از  ّسِ
َ
ُمَتأ

ُکَنم که:  زارانه ایــن را َعرض 
ُ
ــف َولی  َحقیقت گ ید با َکماِل تأّسُ ذار

ُ
ــری و َصــرِف َوقــت َندیده انــد و َنمی بیَننــد. بگ

َ
ژرْفنگ

 ِاعِتقاِد َچندانی به َژْرْف 
ً

صال
َ
ِم« داِخِل گیومــه!، أ

ْ
هِل ِعل

َ
ــِم« ما، به َمعناِی اصطالحی َاش، َیعنی: »أ

ْ
هــِل ِعل

َ
بســیاری از »أ

حیاًنا مــورِد َتصریح 
َ
خوانــَدن و َدقیــْق خوانــدِن ُنصــوِص دینــی َنداشــته َاند و َنداَرند، و َحّتٰی این َپَســنِد ناَپَسندشــان را أ

کــه َمخصوًصــا َدر حیطــۀ َعقاِئد و َفرَهنگ و ِاجِتماعّیاِت ِإســالم نوشــته  ِکتابهائــی  َکثیــری از  َهــم َقــرار داده َانــد! ... َدر 

ت و جلوه هاِی ناخوِش َسرَسرٖی خوانِی ُمتون را می بینیم. 
َ
واِر این َعَدِم ِالِتزام به ِدّق

ُ
گ می َشــَود، جلوه های بســیار بسیار نا

َکســا که با یک َالُمْنِجد ُچنین َترَجمه ها را  ... ِإشــاَرِت خوبی َفرمودند ُاســتاد ِاســَفندیاری به ناِم َالُمنِجد و این که َبســا 

که  نده اســت َبر ُمواجهۀ ما با ُنصوِص ِإســالمی 
َ

ْیَکرِد "الُمْنِجد"ِمحَور ســایه َافگ به پایان می َبَرد! ... َدر َحقیَقت، یک رو

ُکَهن  اند.  ْی بیشــَترینۀ این ُنصوص بســیار  ُعمدًة ُنصوِص هزاروچهارَصدســاله یا َانَدکی َجواْن تر از این َاند َولی به َهر رو

ر َکسی بگوَید: َمن می خواَهم 
َ
گ طیفه است، "ُجک" است،  "ُجِک" بسیار َسخیفی َهم َهست، َا

َ
هِل َفن ل

َ
... واِقًعا َبراِی أ

َثری است که هزارسال پیش از 
َ
ِکتاِب شاهنامهِی ِفردوسی را بخواَنم. ... شاهنامه أ  

ً
با یک َفرَهنِگ فارسِی ُمعاِصر، َمَثال

ُکَند با یک  عا  این، َتدوین ُشده است. َمتنی است هزارساله، با ُمخَتّصاِت َزبانی و َبیانِی آن روزگار. ... این که َکسی ِاّدِ

یخی َهم داَرد، ِمثِل َفرَهنِگ َعمید، می َتوان شــاهنامه  گرایِش تار ختی 
َ
که ل َفرَهنِگ فارســِی ُمعاِصر، یا َحّتٰی با َفرَهنگی 

َکرد، براستی َحرِف َسخیفی است. ... در ُچنین َمقامی، باید ُشروِح ویژۀ َمتن را دید، َفرَهنگ هاِی ویژه  را خواْند و َفْهم 

َکرد، تا بتوان شاهنامه را َفهمید و  حوظ 
ْ
یخی شان َمل بعاِد تار

َ
را مورِد ِاسِتفاده قرار داد، واژگاِن َمتنی ِمثِل شاهنامه را َدر أ

که ما  ُکَهنی  کرد. ... َهمُچنین است دیواِن حاِفظ. َهمُچنین است ُکّلّیاِت َسعدی. و َهمُچنین است َهر َمتِن  َمعنٰی 

گاهی َحّتٰی در َحّدِ َدرِس خاِرج!  که َدر حوزه هاِی ما، ...  حوال، َعجیب این است 
َ
کار می یابیم. ... با این أ با آن َسر و 

ــفانه َحّتٰی َدر َمقاِم َمنیــع و َرفیِع "ِإفتاء"، براحتی  ّسِ
َ
کــه خیلی َوقت هــا َحّتٰی در َحّدِ َدرِس خاِرج، و ُمَتأ ... نــه "گاهــی"!  

ُمْنِجِد 
ْ
کــه َفرَهنِگ ُمعاصــِر َعَربی اســت؛ َال ُمْنِجــد؛ الُمْنِجدی 

ْ
ِکتابی َفْهم می شــَود چونان همــان َال آیــات و روایــات بــا 

که َبر َدســِت َنصاراِی َبْیروت نوشــته ُشــده اســت، آن َهم با اّتِجاهاِت خاّص و ... . َدر واِقع، ُچنین  فرهنِگ ُمعاِصری 

ُمْنِجد 
ْ
ِکتابــی ُمســَتَنِد عاِلــِم و ِپژوَهنــدۀ دینِی ما َقرار می گیَرد، و این، می َشــَود َمبناِی َفْهــِم ما از آیات و ِروایــات. ... . َال

الَبّته یک ِمثال اســت. َبحث َبر َســِر یک شــیوه و َبر َسِر َسطِح تگاپویی است که گاه و بیگاه از َبراِی َفهِم َظواِهِر ُنصوص 

َکِلَمه! ... ُپشــتوانۀ ُوقوِع ُچنین  صوَرت می گیَرد و براســتی به "شــوخی" می ماَند؛ آن َهم "شــوخی" به َمعناِی خیلی "َبِد" 

ْی َهم َهست  که  ل َدر َمتن. از َهمین رو
ُ

َســف َانگیز، چیزی نیست ُجز َهمان َعَدِم ِإحســاِس نیاز به َتَوّغ
َ
"شــوخی"هاِی أ

یخِی ِإســالمِی ما، بســیار ناِدر  َغــوِی َعمیــق و َبحثهاِی َمْتْن شــناختِی َدقیق َدر ُخصوِص ُنصوِص ِروایی و تار
ُ
َبحثهــاِی ل

است. 

ر می َزَنم ِخدَمِت شما: 
َ

یک ِمثاِل خیلی روَشن و روَشنگ

ِکتابی َقطــور، َدر بیش از ُنْهَصد  بیــاِت َبحث انگیِز دیواِن حافظ؛ 
َ
ِکتابی چاپ ُشــده اســت به ناِم أ َدربــارۀ دیــواِن حافظ 

ِکتاب، بیش از پاْنزَدْه ســاِل پیش چاپ ُشــده اســت،  َصْفحه. َفراَهم  آَوَرندۀ آن، آقای دکتر ِإبراهیِم قْیَصری اســت. این 

بیاِت َبحث انگیِز دیواِن حافظ ِانِتشــار 
َ
کتاِب أ خیر راِجع به موضوِع این 

َ
که َدر ســالهاِی أ ِکتابها  و با این َانبوِه َمقاالت و 

مان َقریب دو ِجلد به َهمان َحجم خواَهد 
ُ
ُکَنند، بی گ ینه ســازی و باْزچاَپش  ر  بخواَهند امروز

َ
گ یافته اســت، الُبد اآلن َا

ِکتاب َفَقط ِفهِرســت است؛ راْهنماست. یعنی:  بیاِت َبحث انگیِز دیواِن حافظ موضوَعش چیســت؟ ... این 
َ
بود. ... أ

ه، َدر 
ّ
َکِلَمه، ُفالن َتعبیر، ُفالن ِإشــاَرت ِاْشــِتمال داَرد، َدر این َمَجل کــه َبهمان بْیِت حافظ  که َبر ُفــالن  بــه ُشــما می گوَیــد 

ِکتاِب خاص، َدر این َجْشْن نامه، َدر این یادنامه، َدرباره اش َمقاله نوشته ُشده، َبحث ُشده، َتحقیق ُشده. َبر پایۀ  این 

ِکتاب، گاهی َدر باِب یک بْیِت حاِفظ، ُشــما باِلغ  بیاِت َبحث انگیِز دیواِن حافظ و تا َزماِن َتدویِن این 
َ
ِکتــاِب أ َهمیــن 

َکِلمه یا یک بْیت از  ل َدر یک  ّمُ
َ
که َفَقط در َتأ ُکنید  َبر ســی َمقاله و ُجســتار و َبحث و َنقد و َنَظِر َمکتوب می َتوانید پیدا 

دیواِن حافظ نوشــته ُشــده اســت. ... آری، بالغ َبر ســی یا ِچِهل َمکتوب َفَقط ناِظر به یک بْیت! ... َدربارۀ شــاهنامه نیز 
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ُکَهن؛ الَبّته با َتفاُوتهائی َدر َعَدد و َرَقم.  َکم َهمین حال َهست، و َدر باِب ُشماری از دیگر ُمتوِن  بیش و 

رید: 
َ

از این سو بْنگ

الم ـ و ایْن َهمه َمجاِلِس باُشکوهی  ْیِه الّسَ
َ
هداء ـ َعل

ُ
دالّش یِخ َسّیِ ِرش َدر باِب عاشوراء و تار

َ
رِم نگاِرش و نگ

َ
گ ایْن َهمه بازاِر 

ت  َهّمّیَ
َ
گوِن َمرُدمی که بدین َمقولۀ باأ که که به ناِم ُحَسْینـ  عـ  و از َبراِی ُحَسْینـ  عـ  َبرمی آراَیند، ایْن َهمه ِاهِتمامهاِی گونا

ِف بسیار، َدر ِإزاِی َمجموِع این ِاهِتمامهاِی بی ُشمار و َمجموِع ایْن َهمه کارهایی که می َشَودـ  و بیش  ّسُ
َ
می َشَود. ... با َتأ

 واژه ای، َتعبیری، َحدیثی را، از ِإمام 
ًّ

ُکال که َهریک َاز این َمقاالت  ر بخواهید 100 َمقاله بیابید 
َ
گ از اینها َهم باَید بَشَود ـ، َا

، َبرَرسِی ِعلمی و َتحلیلی و ِانِتقادی کرده باَشد، ولو آن که  المـ  ْیِه الّسَ
َ
، یا َدربارۀ ِإمام ُحَســْینـ  َعل ــالمـ  ْیِه الّسَ

َ
ُحَســْینـ  َعل

گانه َپرداخته باَشد، َبعید می داَنم  100 تا َمقالۀ ِجّدی بَتوانید  گوشۀ ُجدا َهریک از َمقاله ها به یک واژۀ َعلٰی ِحَده و یک 

که: چه َمقاالِت ِجّدی و خوانَدنی و َعمیقی َدر  گر از خوِد َمن َدر این باره بُپرســید  ُکنیم. ... َهمین اآلن ا و بَتوانیم پیدا 

َنا 
َ
دباقِر ِبْهبودی َدربارۀ َحدیِث »ُحَســْیٌن ِمّنی و أ  می گویم: َبله، َمقالۀ َمرحوِم ُاســتاد ُمَحّمَ

ً
این َزمینه می شناســی؟، َمَثال

 این َتعبیرهاِی 
ً

صال
َ
که أ ن می داَرد  ِمن ُحَســْین«، َمقاله ای ِجّدی و خوانَدنی اســت. ایشــان آنجا توضیح می دَهد و ُمَبّیَ

َنا ِمن ُحَســْین« َزبانَزد و َمرســوم ُشــده اســت، 
َ
ثوَرۀ َشــریَفۀ »ُحَســْیٌن ِمّنی و أ

ْ
که َدر َتبیین و توضیِح َمأ ِشــعری و ِشــعاری 

رچه 
َ
گ ْیِه َو آِلِه ـ و ُحَسْینّی الَبقاء ُشد، اینها، ُجملگی، َا

َ
ی اهلُل َعل

َّ
دّیُ الُحدوث بود ـ َصل که ِإسالم ُمَحّمَ َتعابیری َنظیِر این 

َحرفهاِی َقَشــنگی اســت، و َدر جاِی خود، َحرفهاِی بسیار ُدُرستی َهم َهست، جاِن کالِم این َحدیث و ُمفاِد َصریح آن 

ْیه 
َ
دُحَسْیِن کاِشف الِغطاءـ  ِرضواُن اهلِل َتعالٰی َعل اِت َعَرب ِمْثِل شْیخ ُمَحّمَ دبّیَ

َ
ِت ُبُزرگی َدر أ نیست، ولو این که َشخصّیَ

َنا ِمن ُحَســْین« و َهمُچنین َنظیِر این َبیان دربارۀ 
َ
که »ُحَســْیٌن ِمّنی و أ ن می داَرد  فته باَشــد. َمرحوِم ِبهبودی ُمَبّیَ

ُ
گ ـ آن را 

ر اســت به َمفهومی ُحقوقی 
َ

ســلوِب َبیانی، َدقیًقا ِإشــاَرتگ
ُ
َنا ِمن َعلّی«، این أ

َ
ــالم ـ: »َعلّیٌ ِمّنی و أ ْیِه الّسَ

َ
میرالُمؤِمنین ـ َعل

َ
أ

ــت َهم بــوده و َدر َصدِر ِإســالم َهم بوده  کــه َدر َعصِر جاِهلّیَ کــه َعــَرب آن را خــوب می شــناخته؛ َمفهــوِم ُحقوقــِی َفرِبهی 

زام می َشــَود از ســوِی َپیامَبر. 
ْ
ت ِإل ّمَ

ُ
زاماِت خاّصی داَرد که بر أ

ْ
اســت؛ و این َبیاِن ناِظر به آن َمفهوِم ُحقوقی، ِإشــاَرت به ِإل

َوقتی َپیامَبر می گوید: "ُحَســْین از َمن اســت، و َمن از ُحَســْینم"، این َبیان، َنزِد ُمخاَطباِن آشــنا به آن َمفهوم، باِر ُحقوقی 

الم  ْیِه الّسَ
َ
ْیِه َو آِلِه ـ و ِإمام ُحَسْین ـ َعل

َ
ی اهلُل َعل

َّ
واِزِم َحقیقی داَرد و پیوستگِی ویژه و ِإلزام آَوری را میاِن رسوِل خدا ـ َصل

َ
و ل

ـ بــه ِذْهنهــا ِإلقــا می ُکَند، َنه که آن َحضَرت ِصرًفا َدر َمقاِم َتْخییل یا َتْهییج یک ُجملۀ خطابی و ِشــعاری و ِإحساســی و 

 چیزی ِمثِل ِشــعارهاِی نماِز ُجمعه َدر َعصِر ما َفرموده باَشــد. این ُجمله، کلیشــۀ شناخته ُشده ای بوده است و َنزِد 
ً

َمَثال

دباقــِر ِبْهبودی ـ َرحَمُة اهلِل  که ُاســتاد ُمَحّمَ ُمخاَطبانــش َدر آن َعصــر بــاِر ُحقوقی داَرد. ... خوب، این یک َمقالۀ عاِلمانه 

مینی چاپ ُشــده و موجود اســت؛ َهرَکس َعالقه داشــته باَشــد، می َتواَند بخواَند. ... 
َ
ْیهـ  نوشــت و َدر یادنامۀ َعاّلمه أ

َ
َعل

گر ما بواِقع  ــفانه َنظیِر ُچنین َمقاالت، بســیار ناِدراســت. ا ّسِ
َ
َکرد؟ ... ُمَتأ فی  ر از این ِســنخ می َتــوان ُمَعّرِ

َ
َچنــد َمقالــۀ دیگ

هِل بْیت ُصحَبت 
َ
یم و از والَیت ُصحَبت می ُکنیم و از أ این َقدر به عاشــوراء و به ِإمام ُحَســْین و به َحدیث ِاهِتمام دار

بیاِت َبحث انگیِز دیواِن حافظ را َبرَرسی می ُکَند باَید آن َقدر ِسَتبر باَشد 
َ
می ُکنیم، چرا ِفهِرسِت َمکتوبات و َمقاالتی که أ

َکِلمات و  که ُجملگی به حّلِ َمباحثی از  َولی َدر ُمقابْل، ما َحّتٰی َنَتوانیم َصد تا َمقالۀ ِجّدی و خوانَدنی  نشــان بِدهیم 

ِ َعظیمی ُوجود 
َ

که َخل الم ـ َپرداخته باَشند؟ ... این، نشان می ِدَهد  ْیِه الّسَ
َ
ثوراِت َمربوط به ِإمام ُحَســْین ـ َعل

ْ
ِإشــاراِت َمأ

هل 
َ
َکثیری از "أ فانه َدر بْیِن  ّسِ

َ
که ُمَتأ لها؛ 

ُ
، ُعمَدًة َمربوط است به َهمان َعَدِم ِإحساِس نیاز به ُچنین َتَوّغ

ْ َ
داَرد، و این َخل

َکرد. علِم" ما َمْشهود و َمْحسوس است؛ و باید آن را چاره 

که َقدری روشــْن َتر  َکالم َهســت. ِلذا براِی این  دی را به َعرِض ُشــما بَرســانم. خوِف ِإطالۀ   هاِی ُمَتَعّدِ
ْ

می خواســَتم ِمثال

ز  ل و َژْرْف بینــی َدر ُنصوِص َحدیثِی ما و بویژه ُنصوِص عاشــورائی که َدر ایــن َمجِلِس ُمَعّزَ
ُ

ل و َتَوّغ ّمُ
َ
کــه چــه َقــدر َتأ َشــَود 

مورِد َبحِث ماســت، الِزم اســت، از َجمیِع َمواِردی که یادداشــت کرده بوَدم، با ِإجازه تان َفَقط به یکی دو مورَدش ِإشاره 

فظی. 
َ
می ُکَنم؛ یک مورِد َمضمونی و ُمحَتوائی می گوَیم، و یک مورِد ل
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مان می ُکَنم 
ُ
گ َکرده ام و  ذرائی به آن 

ُ
گ ّما یک مورِد َمضمونی و ُمحَتوائیـ  که َدر َهمین کتاِب روزنامۀ عاشورا َهم ِإشاَرِت 

َ
أ

الم ـ است:  ْیِه الّسَ
َ
َعّباس ـ َعل

ْ
بوالَفضل ال

َ
موردی است قابِل ِاعِتنا ـ، َدربارۀ َحضَرِت أ

الم ـ، َدر آن َهنگامۀ َعَطش  ْیِه الّسَ
َ
که َهَمگی شنیده ایم. ِبنا َبر این داستان، َوقتی َحضَرِت َعّباس ـ َعل داستانی َهست 

الم  ْیِه الّسَ
َ
و ُمجاَهَدت، به آب می َرَســند، َدر َزمانی که َســخت تشــنه َهسَتند، به یاِد تشنگِی َبراَدرشان ِإمام ُحَسْینـ  َعل

کاِم تشــنۀ خویش را ســیراب َنمی َفرماَیند. بســیار خوب؛ این ِحکاَیِت َمشــهوری اســت  ـ می ُاْفَتْند و آب را وامی ِنَهند و 

ُکَهِن موجــود َدر باِب  َحضــَرِت َعّباسـ   هــِل ِمنَبــر بارهــا َشــنیده ایم. َدر ُنصــوِص 
َ
ِکــران و روضه خوانــان و أ کــه از َزبــاِن ذا

گویا  که  ْی، َبرخــی از ُمعاِصراِن ما  ــب بدیْن گونه، بظاِهر موجود نیســت؛ و از َهمین رو
َ
ــالم ـ، َتفصیــِل این َمطل ْیــِه الّسَ

َ
َعل

که این َمضمون  ب َدر َمنابِع َقدیم َخَبری نیســت و نوشــته اند 
َ
که از این َمطل فته اند 

ُ
گ کافی َدر ُنصوص َنَکرده اند،  ِل  ّمُ

َ
َتأ

ذهاِن روضه خوان هاســت. 
َ
یخی َنــداَرد؛ بالَمآل، َبرخی ِاْنگاشــته اند که این ماَجــرا، از َپرداخته هاِی أ َچنــدان َجنبــۀ تار

که َاز َقضا این ماَجرا، داســتانی و  ر ُنصوص را ُدُرســت بخوانیم، بروَشــنی َدرمی یابیم  
َ
گ که: َا ُکَنــم  ... می خواَهــم َعــرض 

که بســیاری از  یشــۀ َقدیم داَرد! ... ِإشــاَرت بدین واِقعه، َدر ِشــعِر َمشــهوری  یخی و ر َافســانه ای نیســت؛ بلکه َجنبۀ تار

که ای َبســا َدر آن و  گاه َسرَســرٖی خوانٖی ها به ما ِإجازه َنداده اســت  روضه خوان هاِی ما از َبر داَرنَدش، آَمده اســت، َولی 

ُکجا آمده اســت و از چه َنْثر و از چه َنْظمی چه چیزی ُمْســَتفاد می َشــَود. َمن  بی 
َ
ریم چه َمطل

َ
ُکنیم  و بْنگ ت 

َ
غْیِر آن ِدّق

ِشعر را َمحِض یادآوری می خواَنم:

ْیــــــــــِه          
َ
َعل ُیْبَکــــــــــٰی  ن 

َ
أ ــــــــــاِس  الّنَ َحــــــــــّقُ 

َ
ِءأ

َ
ِبَکْرَبــــــــــال ُحَســــــــــْیَن 

ْ
ال ْبَکــــــــــی 

َ
أ َفًتــــــــــی 

َعِلــــــــــّیٍ          َواِلــــــــــِدِه  ابــــــــــُن  َو  ُخــــــــــوُه 
َ
َمــــــــــاِءأ ِبالِدّ ُج  ُمَضــــــــــّرَ

ْ
ال َفْضــــــــــِل 

ْ
ُبوال

َ
أ

َشــــــــــْیٌء          َیْثِنیــــــــــِه 
َ

ال َواَســــــــــاُه  َمــــــــــْن  ِبَمــــــــــاِء  َو  َعَطــــــــــٍش  ــــــــــٰی 
َ
َعل ــــــــــُه 

َ
ل َجــــــــــاَد  َو 

َیعنی:

َکرد:  َکرَبال ِسِرْشْکبار  [ را َدر  ــالمـ  ْیِه الّسَ
َ
ْى بگرَیند، جوانی اســت که دیدۀ ُحَســْین ]ـ َعل "َســزاوارتریِن َمرُدمان به آن که بر و

[ را  ــالمـ  ْیِه الّسَ
َ
لگون! َهمو که خاِطِر ُحَســْین ]ـ َعل

ُ
گ بوالَفضل، آن به خوِن خویش 

َ
بــراَدَرش و پــوِر پــَدَرش، َعلی؛ ]َیعنی:[ أ

کرد!". که با َهمۀ تشنگی آب را نثاِر ُحَسْین  َکرد. َهمو  ی می َبخشید و چیزى ُپشَتش را َخم نمی َتواِنست 
ّ
َتَسل

کــه با َهمۀ تشــنگی آب را نثاِر  بوالَفضلی 
َ
ٰی َعَطــٍش ِبَمــاِء" ... آری، أ

َ
ــُه َعل

َ
کــه چــه می گوَیــد: "َو َجاَد ل ِعناَیــت بَفرماییــد 

َکرد! ُحَسْین 

ُمفاِد این ِشــعر واِضح اســت و پیداســت به یک ُچنان واِقَعه ای ِإشــاَرت داَرد. الَبّته ُجزئّیاِت واِقعه َبر ما َمعلوم نیست و 

که یک ُچنان واِقَعه ای َمّدِ َنَظر بوده است.  ّما این ِشعر پیدا می ُکند 
َ
َکم َدر این َسَند نیامده است؛ أ َدسِت 

ِر ماست  ّخِ
َ
ماِی ُبُزرگ َولی ِنسَبًة ُمَتأ

َ
ِد َبحرالعلوم است که از ُعل  آیا از َسّیِ

ً
کنون باید ُپرسید: این ِشعر از کیست؟ ... َمَثال َا

ِد ُمرَتضاِی هزارســال پیِش ماســت؟ ... خْیر!؛ این َســَند خیلی َقدیْم تر از این   از َســّیِ
ً

)ُمَتوّفاِی 1212هـ.ق.(؟ ... یا َمَثال

د بِن َحَســن بِن ُعَبْیِداهلل بِن َعّباِس بِن َعلی" است. َیعنی: خوِد  َحرف هاســت! ... َســراَیندۀ این ِشــعر، "َفْضل بِن ُمَحّمَ

ــالمـ  پَســری داشــته اســت به ناِم ُعَبْیِداهلل، و او پَســری داشته اســت به ناِم َحَسن، و او پَسری  ْیِه الّسَ
َ
َحضَرِت َعّباسـ  َعل

کارِی َجّدِ  د، و او پَسری داشته است به ناِم َفْضل. این َفْضل است که َدر ُسرودۀ خود به آن ِفدا داشته است به ناِم ُمَحّمَ

رَبعه و ...، یکی از 
َ
ُکُتِب أ الم ـ و پیش از َتدویِن  ْیِه الّسَ

َ
ْمَجَدش ِإشاَرت می ُکَند. ... َیعنی: َقبل از َغْیَبت ِإماِم َزمان ـ َعل

َ
أ

ِئّمۀ 
َ
ــالم ـ، َدر زماِن ُحضوِر أ ْیِه الّسَ

َ
ــالم ـ، یکی از َنوادگاِن خوِد َحضَرِت عّباس ـ َعل ْیِه الّسَ

َ
حفاِد خوِد َحضَرِت عّباس ـ َعل

َ
أ

ِی عادی نیست. َکسی است که  گوَینده َهم یک ناِقل و راو فته اســت. ... 
ُ
گ ، ُچنین ُســَخنی  ــالمـ  ْیِهُم الّسَ

َ
طاِهرینـ  َعل

َکرده و چه ماَجراها داشــته است.  کارها  ش چه 
َ
ْبْع می داَند پدرُبُزرگ خباِر خانواده اش به او َرســیده اســت. ِبالّطَ

َ
ْبْع أ ِبالّطَ

ی َعَطٍش ِبَماِء"، 
َ
ُه َعل

َ
ْیه ـ ُسَخن می گوید، و می گوید: "َو َجاَد ل

َ
... َوقتی ُچنین َشْخصی از َحضَرِت َعّباس ـ َسالُم اهلِل َعل
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که َدر ماَننِد این  یخی بسیار ُمِهّمی است؛ َسَندی  کرد، ُسَخَنش، َسَنِد تار بوالَفْضل با َهمۀ تشنگی آب را نثاِر ُحَسْین 
َ
أ

ِکتاِب  یِخ َطَبری َقدیْم تراســت و َهم از  ُکَهْن تر از آن، آســان به َدســت َنمی ُافَتد. این َســَند، َهم از تار َمســاِئل، واِضْح تر و 

شــخاص 
َ
َفــَرج ِاصَفهانی. َهم از حْیِث َزمان به خوِد واِقَعه َنزدیک اســت، و هم از جهِت ارتباِط أ

ْ
بوال

َ
َمقاِتــل الّطاِلبّییــِن أ

گزارِش َتفصیلی اش به َدســِت ما  که  که: َبله، یک َهمُچنین ماَجرائی اســت  َکســان؛ و به َمن و ُشــما نشــان می دَهد  و 

ب در روزگاراِن بســیار دور َهم َمعلوم بوده اســت. این َســَند بُوضوح نشــان می ِدَهد که آنچه َدر 
َ
صِل َمطل

َ
َنَرســیده، ولی أ

که  ُکَهنی داَرد و َخَبری نیست  یشۀ  ر آَمده است، و ما می شَنویم، چه ر ّخِ
َ
ر و برخی از َنقل هاِی ُمَتأ ّخِ

َ
ُکُتِب ُمَتأ َبعضی از 

شت. 
َ

ذ
ُ
گ کناَرش  بتوان بی ِاعِتنا از 

َکرَدم. که َعرض  این یک نمونۀ َمضمونی و ُمحَتوائی بود 

ْن ُشــده براِی ُســَخن، ُپر  َغوی َهم عرض  ُکَنم که ِمثاِل نســبًة ســاده ای اســتـ  و ُامیدواَرم از َوقِت ُمَعّیَ
ُ
ْفظی و ل

َ
یک ِمثاِل ل

َتجاُوز َنُکَنم.

فظی:  
َ
ّما ِمثاِل سادۀ ل

َ
أ

ــالم ـ َمنقول  ْیِه الّسَ
َ
ْکَبــر" ـ َعل

َ
که از َحضــَرِت "َعلّیِ أ کــه از َهنگامۀ عاشــوراء َنقل می َشــَود، َرَجزی اســت  ُجــزِء َرَجزهائــی 

ِکتاب نیز ُچنین می گویم  اســت، یا آن گونه که َســلیقۀ َمْن َبنده اســتـ  یا ُدُرســْت َتر بگوَیم: َبرداشِت َمن است و در این 

بی را به َعرض بَرســاَنم: "َعلّیِ 
َ
َکماَنکان، َمطل ین و َدر میاِن 

َ
ِهالل

ْ
ـ: از "َعلّیِ ِمهین". ... اینجا ِإجاَزت می خواَهم تا َبْیَن ال

ْکَبر" 
َ
ِکهین" می گوَیم. ... چرا؟ ... چون این "أ ْصَغر" َنمی گوَیم و "َعلّیِ 

َ
ْکَبــر" َنمی گوَیــم و "َعلّیِ ِمهین" می گوَیــم. "َعلّیِ أ

َ
أ

الم ـ َفرَزندی  ْیِه الّسَ
َ
ْصَغر"، َدر واِقع، َوصف است. َیعنی: ِإمام ُحَسْین ـ َعل

َ
ْکَبر" و "أ

َ
که نیست. این "أ ْصَغر" ُجزِء ِاسم 

َ
و "أ

ْکَبر َهمان َعلّیِ ِمهین اســت َدر 
َ
ِکهَتر اســت. َعلّیِ أ که  ری به ناِم َعلی داَرد 

َ
که ِمهَتر اســت و َفرَزنِد دیگ به ناِم َعلی داَرد 

ْصَغر" َدر َتداُوِل فارسٖی َزبانان ُجزِء نام ُشده 
َ
ْکَبر" و "أ

َ
ِکهین. این "أ ْصَغر را َطبًعا می گوییم: َعلّیِ 

َ
که َعلّیِ أ کما این  واِقع؛  

ْکَبِر َمشــهور را "َعلّیِ ِمهین" می گوییم. ... باری، َرَجزی َمْنقول اســت از این 
َ
َغَرض، َعرض می ُکَنم: َعلّیِ أ

ْ
اســت. ... ال

َشهیِد ُبُزرگوار؛ از این َقرار:

َحَقائُق         
ْ
ال َهــــــــــا 

َ
ل َباَنــــــــــْت  َقــــــــــْد  َحــــــــــْرُب 

ْ
َمَصــــــــــاِدُقال َبْعِدَهــــــــــا  ِمــــــــــْن  َظَهــــــــــَرْت  َو 

ُنَفــــــــــاِرُق           
َ

ال َعــــــــــْرِش 
ْ
ال َرِبّ  َبــــــــــَواِرُقَواهلِل 

ْ
ال ُتْغَمــــــــــُد  ْو 

َ
أ ُجُموَعُکــــــــــْم 

َحَقائــُق«؛ َیعنی: َحقاِئق َجنگ  هویدا ُشــده؛ یا: َجنگ باِعث ُشــده اســت که 
ْ
َها ال

َ
َحــْرُب َقــْد َباَنــْت ل

ْ
بســیار خــوب؛ »ال

ِی َحقاِئــق بــه یــک ســو َشــَود. َپــس از آن: »َو َظَهــَرْت ِمــْن َبْعِدَها َمَصــاِدُق«. َیعنی چــه که "َمصــاِدق" هویدا و  َپــرده از رو

فته اند: "راستی" ها 
ُ
گ فته اند. 

ُ
گ گونی  گونا َکرده ام. ُســَخناِن  ردیده اســت؟ ... َمن َدر بسیاری از َترَجمه  ها نگاه 

َ
گ آشــکار 

 َبحِث "ِمصــداق"  و َمفهوم 
ً

ْصــال
َ
واهی "هــا هویــدا ُشــده، "ِمصداق هــا" هویدا ُشــده، ... . َدر حالــی که أ

ُ
هویــدا ُشــده، "گ

ِر  ّخِ
َ
شاییم ولو َهمان الُْمنِْجِد ُمَتأ

ْ
َغت را ُبگ

ُ
ِکتاِب ل ری است. ... َفَقط کافی است 

َ
نیست! ..."َمصاِدق" چیِز دیگ

َغت را 
ُ
ُکُتــِب ل ر 

َ
گ عــاِت ِإســالمی را؛ ... آری، ولــو َهمــان الُْمنِْجــد؛ ... ولی َا

َ
ِبــْه َدر ُمطال

ٌ
َمســیحٖی نویِس َغْیــِر ُمْعَتّد

شاییم، ِلساُن الَْعَرب را ببینیم، تاُج الَْعروس را ببینیم، َدرخواهیم یافت که واژۀ »َمْصَدق« یکی از َمعانی اش، 
ْ

ُبگ

کوشــائی و َسْختکوشــی و ِدالوری اســت، و اینجا، َهمین َمعنٰی مورِد َنَظر اســت. »َو َظَهَرْت ِمْن َبْعِدَها َمَصاِدُق« یعنی: 

گردید«.  »و از پِی آن ِدالوری ها آشکار 

گوِن ِإسالمی می خوانیم،  ُکنیم و َدر بسیاری جاها که ِعباراتی را َدر ُنصوِص َقدیم می خوانیم، َدر ُنصوِص گونا ت 
َ
ر ِدّق

َ
گ َا

ُکنیم و به آنچه  ْه  ر به ُمْقَتضیاِت َمتن َتَوّجُ
َ
گ ریم، َا

َ
ر به واژگان َژْرْف تر بْنگ

َ
گ َکریم می خوانیم، َهرآینــه، َا َحّتــٰی َدر خــوِد ُقرآِن 

که َدر روزگاِر خودمان ُعرِف َمْتْن ِپژوهی اســت ُملَتِزم  ر به َهمان چیزی 
َ
گ زام می ُکَند ُملَتِزم َشــویم، َا

ْ
َمْتْن ِپژوهــِی ِعلمــی ِإل

که این ُمتون را بســیار ُمَتفاِوت از آنچه تا به حال َدرمی یافته ایم َدرخواهیم یافت  ْه خواهیم ُشــد  باشــیم، آن َوْقت ُمَتَوّجِ

گوَهِر َمعنٰی با چه ُوضوحی  تی داَرند و  که َتعابیر و ِعباراِت این ُمتون چه جلوه ای و چه َشــّفافّیَ و بروَشــنی خواهیم دید 
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ِکنار مــی َرَود. آن َوقت، خــوِد این ُنصوِص  ِی این ُنصــوص  ــرَدد. گویــی َپــرده ای از ُغبــار از رو
َ
لفــاظ هویــدا می گ

َ
از َپــِس أ

وه َتــر، مــا را  َدر ِبهَترخوانــدن و ِبهَترَفهْم َکردن یاری می ُکَنند. َمتِن روَشــْن َتر و َشــّفاْف تری می بینیم و از 
ْ
دَرخشــان تر و ُپرجل

رَتری َدست می یابیم. 
َ

ِر آن به ِاسِتنباط هاِی روَشْن َتر و روَشنگ
َ

ذ
ُ

رهگ

فاِت 
َّ
ت و ُمَؤل ِکتاب و ُســّنَ که با ُنصوِص  یان،  بی َتعــاُرف، این، َوظیفۀ ماســت. َوظیفۀ ِابِتدایِی ماســت، بویژه مــا حوَزو

فانه ُچنین شیوه ای غاِلًبا َمْغفول و َمْهجور است.  ّسِ
َ
ُکنیم؛ و الَبّته ُمَتأ ِف صاِلح ُچنین برخوردی 

َ
َسل

فَتم،ـ  این را خواِهش می ُکَنم ِعناَیت بَفرماییدـ  َنقِد "َمن" 
ُ
گ َکرَدم، این ِمثال ها که آَورَدم و این چیزها که  ... آنچه َعرض 

مثاِل َهمین 
َ
َکــم دارم. به أ ِگِرفتاری ها را بیش و  َبــر "دیگــران" َنبــود؛ بل که َنقــِد "ما" بود َبر "ما". َیعنی: بنده خــوَدم َهمین 

ْخطاء 
َ
غِزش ها و أ

َ
َکرَدم، َنظاِئِر َهمیــن ل ِکتاِب نه َچندان َحجیــم را بازخوانی  ئــات ُمبَتالَیــم.  تــا آِخریــن باری که این  ِابِتال

ران َهــم بی َتردید ُمالَحظاتی خواَهند داشــت. ِبَحمِد اهلل، ُاســتاد 
َ

گرفتــه ام. دیگ طهــا 
َ
کاِر خــود دیــده و از خــوَدم َغل را َدر 

ِکتاب را بَتفصیل دیده و َبرَرســیده بودند. اآلن َحتًما َمواردی  که َدر ُسَخنانشــان ِإشــاراتی َفرمودند،  ِی راد ُچنان  َمهدو

َکرده اند. الُبد َزمانی این یادداشتها َدر َمقاله ای، َمکتوبی، َعرضه خواَهد ُشد  ِی راد یادداشــت  َهســت که ُاســتاد مهدو

و َبنده ِاســِتفاده خواَهم کرد. ُاســتاد ِاســَفندیاری، َمواردی را یادداشت کرده اند، ُمالَحظاتی را با ُبُزرگوارِی َتمام َمکتوب 

غِزش ها و 
َ
مــان َنظاِئِر ُچنــان ل

ُ
َکرَدند و َحتًمــا از آراِء َجناِب ایشــان َبهره هــا خواَهم ُبرد. بی گ طــف 

ُ
کــه بــه من ل َفرموده انــد 

می اســت. همۀ ما 
َ
ِم َمْتْن ِپژوهی یک ُچنین عال

َ
واقع، عال

ْ
کوتاهی ها از َبنده َســر َزده اســت و َســر خواهد َزد. ِفی ال ُچنان 

ِگِرْه ها را  یم و  ُکنیــم و ناَهمواری ها را َهموار ســاز ْغزیــم. باَیــد َدســت  به َدســِت َهم بِدهیــم و َنقاِئص را َبرَطَرف 
َ
َدر آن می ل

ْع َکرَدن ها َدر َمناِبع، و ماَننِد اینهــا و ماَننِد اینها، واِضْح تر و  ُبگشــاییم، تــا ایــن ُمتون، به َمَدِد شــاِهدیافَتن ها، به َمــَدِد َتَتّبُ

رَدد. 
َ
گ روَشْن تر و بی ُغبارَتر 

زاری 
ُ

زارم؛ َاز َهمۀ بانیان و ُمشاِرکان َدر َمجِلس باز خاِضعانه سپاسگ
ُ

َصمیمانه َاز ُحســِن ِإْصغاِء ُشــما گرامیان سپاســگ

می ُکَنم. 

ٍد َو آلِه الّطاِهرین! ِدَنا ُمَحّمَ ٰی َسّیِ
َ
ی اهلُل َعل

ّ
کوتاِه ُسَخِن َمن َدر این َمجِلس به َسر آَمد؛ ُعمِر ُشما دراز باد! ... َو َصل ُعمِر 

∗∗∗

4_ سخنان آیة اهلل شیخ هادی نجفی )نویسندۀ کتاب یوم الطّف مقتل اإلمام أبی عبداهلل الحسین - علیه السالم(
ِبسم اهلل الّرحمن الّرحیم

کنون به این  که به ما افتخار دادند و از صبح تا کنم؛ هم از عزیزانی  که فقط تشــکر  کنم  به این دلیل پذیرفتم صحبت 

مجلس تشریف آوردندـ  در رأس همه رئیس العلمای اصفهان و شیخ العلماء حضرت آیت اهلل آقای حاج سید مرتضی 

مســتجاب الدعواتی معروف به مســتجابی )مد ظله العالی( و عزیزانی که از قم لطف فرمودند: اســتاد بزرگ آقای دکتر 

ی راد و حضرت استاد اسفندیاری عزیز و آیت اهلل زادگان محقق آقای سید عبدالعزیز طباطبایی ـ قدس سره ـ که  مهدو

کردند ـ و هم از بقیه  هر دو بزرگوار از شخصیت های علمی معاصر ما هستند و افتخار دادند و در مجلس حضور پیدا 

کــه در نشــر و چاپ کتــاب به ما کمک کردند: دانشــمند معظم و محقق بی بدیــل و فرزانه جناب  ســروران و دوســتانی 

، آقای قطبی )رئیس دفتــر تبلیغات(، آقای جنتی، آقــای دکتر عطائی و...  آقــای جویــا جهانبخــشـ  حفظه اهلل تعالــیـ 

کنم. که از همه تشکر  خالصه، من فقط آمدم 

که من  کتاب با هم همکاری داشــته ایم: اولی، »اندوختۀ خداوند« بود  کنون من و آقای جهان بخش در انتشــار ســه  تا

چهل حدیث دربارۀ امام زمان)عج( نوشتم و به آقای جهان بخش پیشنهاد ترجمه دادم، ایشان ترجمه کردند و منتشر 

شــد. دومی، چهل حدیث از امیرالمؤمنین بود که ایشــان اســمش را گذاشــتند: »از چشــمۀ خورشــید«. ســومی را آقای 
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گفتم:  کنم.  کتاب »یوم الطف« را ترجمه  گفتند: من می خواهم  جهان بخش به من پیشــنهاد دادند؛ یک روز آمدند و 

أهاًل و سهاًل. 

کتابــش را ترجمه کند؛ چــون هم متن کتاب  کــه آقای جهان بخش  بــه قول اســتاد اســفندیاری، خوشــا به حال مؤلفی 

را برایــش تصحیــح می کنــد و هم آن را ترجمه می کند. وقتی ترجمه ی ایشــان را می خواندم، تــازه می فهمیدم که خودم 

ی راد فرمودند:  چه نوشــته ام! یعنی بعضی وقت ها کار ما و آقای جهان بخش چنین اســت. همان طور که اســتاد مهدو

ترجمــۀ آقــای جهان بخــش یک ترجمۀ فاخر اســت و ای کاشـ  همان طور که اســتاد اســفندیاری هم گفتندـ  فهرســت 

معادل های عربی- فارســی نیز به آن می افزودند. حتی بعضی از دوســتان می گویند که این کتاب به فهرســت فارسیـ  

فارسی هم نیاز دارد؛ چون درک معنای بعضی از لغات فارسی متن هم برایشان دشوار است. 

یخ  کار نوشتن کتاب تقریبًا دو سال طول کشید. تار هنگامی که این کتاب را نوشــتم، یک طلبۀ کم ســن و ســال بودم. 

ختم تألیف کتاب 27 محرم الحرام سال 1412ق است، یعنی دقیقًا 28 سال پیش. ذی الحجه سال 1413ق در 2000 

نسخه، کتاب منتشر شد. آن موقع هم، مثل همین اآلن، شمارگان کتاب ها کم بود؛ هزار تا دوهزار جلد چاپ می شد. 

این کتاب، جزء آخرین کارهایی بود که من با دست خودم به محقق بزرگ، مرحوم آیت اهلل سید عبدالعزیز طباطبایی 

یعه اضافه شد. ایشان  گفتند: خوب، یک عنوان دیگر به مستدرک ذر کار را دیدند و  هدیه دادم. آقای طباطبایی این 

کارهــای مــن را دیدند: یکی، »اربعون حدیثــا« بود؛ دیگری، والیت و امامت )به زبان فارســی(؛ و ســومی، یوم  ســه تــا از 

ی  الطــّف. بعضــی وقت هــا که این کارها را می دیدند، می گفتند: »تو از خوب جایی شــروع می کنی، یعنی انگشــت رو
که باید بگذاری«. بدین نحو مرا تشویق می کردند ـ رحمت و رضوان الهی بر او باد. موضوعاتی می گذاری 

کــه می خواهــم عــرض کنم این اســت که کتــاب »یوم الطّف« عربی نوشــتۀ من اســت و این کتــاب »روزنامۀ  نکتــه ای 

کرده اند و ای کاش اعراب گذاری  کار بنده. ایشان کتاب را تصحیح هم  کار آقای جهان بخش است نه  عاشورا« قطعًا 

کتــاب را تکمیــل کننــد تــا مجــددًا متن عربی را با اعراب و با تصحیح ایشــان چــاپ کنیم. البته این بــار متن عربی را 

کربال1 )که در مجلس هم حاضر هســتند( می دهیم تا به صورت مشــکول و معرب منتشر  به دوســتان عتبه عباســیه در 

کار را در اختیــار بگذارند، ولی به نظر من زحمت تتمه  گر آقای جهان بخش موافقت کنند یا  کننــد ـ ان شــاءاهلل. البتــه ا

کار را هم خودشان بکشند.

گمان  کنم: 28 ســال پیش، من بیمار شــدم. ابتدا  کتاب نوشــته شــد، باید خاطره ای را بازگو  اما دربارۀ اینکه چرا این 

می کردم ســرماخوردگی ســاده ای اســت و زود برطرف می شــود. تب شــدیدی داشــتم؛ ســه درجه یا شــاید هم بیشــتر. 

بیماری طول کشید. به پزشک مراجعه کردم؛ بهبودی حاصل نشد. مراجعه به پزشک دوم هم نتیجه نداد. بیماری با 

آن تب شدید نزدیک به یک هفته طول کشید. پدرم پسرعمویی داشت؛ مرحوم دکتر شاهین نجفی. متخصص قلب 

گزارش دادند، گفت:  که دربارۀ احوال من  گرفت و ایشان به عیادت من آمد. وقتی  و داخلی بود. پدرم با ایشان تماس 

گــر تــا یــک یــا دو روز دیگــر تبش پایین نیاید، احتمااًل به تب مالت مبتال شــده اســت. در آن روزگار )30 ســال پیش(،  ا

گفتم: آب نخاع  کنند.  گر تب مالت باشد، باید ببریدش به بیمارستان تا آب نخاعش را بکشند و آزمایش  می گفت: ا

گاوها می زنند باید در نخاع شما فرو ببرند و آب نخاع  را چه جوری می کشند؟ گفت: یکی از این سرنگ هایی را که به 

کار را انجام می دهد ماهر نباشد، ممکن است نخاع قطع شود و تا آخر عمر فلج شوی. که این  کسی  گر  را بکشند و ا

آقای دکتر رفت. به یاد دارم که در بستر بیماری، جای سر و پایم را عوض کردم؛ یعنی پشتی را گذاشتم آن طرف تشک 

گر قرار است بروم، چاره ای نیست  و همین طور که خوابیده بودم رو کردم به کربالی اباعبداهلل الحسین)ع( و گفتم: آقا ا

گر شما مرا شــفا بدهید، متعهد می شوم که  گر قرار اســت بمانم، با شــما عهدی می بندم: ا که اجل رســیده اســت، اما ا

کربالی معال توسط منشورات عتبه عباسیه مجددًا به طبع رسید. 1. متن عربی یوم الطف در محرم الحرام 1441 در 
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برای شــما یک مقتل بنویســم. کمتر از 24 ســاعت بعد از این قول و قرار با اباعبداهلل الحســین )ع(، تب و بیماری رفع 

که ســه درجه بود و شــاید یک هفته قطع نشــده بود،  گرفتند. تبی  شــد؛ یعنی نه به بیمارســتان رفتم و نه آب نخاعم را 

که مرا شــفا بدهد تا برایش مقتل  کار بکنم. من با امام حســین عهد بســتم  که چه  برطرف شــد. حاال در این فکر بودم 

بنویســم. دربارۀ نوشــتن مقتل وارســی کردم، دیدیم که عجب! چه قراری با امام حســین)ع( گذاشــته ام! این داســتان 

کــه ســفره اش به راحتی جمع بشــود؛ یعنی مجلداتــی را دربرمی گیــرد، درحالی که من فقــط یک بچه  داســتانی نیســت 

گر با حســین )ع(  طلبــه هســتم. از یــک طرف درســم هســت و از طرف دیگــر، قرارم با امام حســین)ع(. با خــود گفتم: ا

قــراری می گــذاری بایــد بــه آن وفا کنی. خالصه، مدتی درگیر بــودم که چه کنم. آخراالمر به خود گفتــم: من به آقا گفتم 

گر من شــرح همان روز عاشــورا را بنویســم، این مقتل، صادق اســت؛ یعنی از شــرح  یک مقتل، بیش از اینکه نگفتم و ا

حــوادث قبــل شــروع نکنــم و همان یــک روز را بنویســم. بدین ترتیب، کار را کوچــک کردم. گفتم: خیلــی خوب، فقط 

همیــن یــک روز را می نویســم و طبــق عهد، بــه اباعبداهلل)ع( تقدیم می کنم و می گویم: آقا ببخشــید، مــن بچه طلبه ام و 

درس و بحث و مشق دارم.

شــروع کردم از روز عاشــورا؛ از اذان صبح عاشــورا که این واقعه شروع شــده تا غروب آفتاب عاشورا که کار جنگ نابرابر 

گزارش یک روز از حیات حسین )ع( است. داستان زندگی امام حسین)ع(،  کار،  کربال تمام شده است را نوشتم. لذا 

کربال استمرار می یابد؛ یعنی این کتاب را باید فقط یک  قبل از آن روز بسیار مفصل است و بعد از روز عاشورا هم قصۀ 

برگ از داستان امام )ع( بدانید.

کتاب مهم دربارۀ امام حسین)ع(  کتاب را جزو صد  کردند و این  البته به لطف دوستان، آقای اسفندیاری مهرپروری 

کنم حدود  گمان  کردند، و بعد از ســالیان دراز!  کردند و آن را ترجمه  در شــمار آوردند و اســتاد جهان بخش هم لطف 

کردند و امسال چاپ و منتشر شد. من کم کم داشتم  دوازده سال طول کشید تا آقای جهان بخش این کتاب را ترجمه 

ی  کتاب چاپ شــد، دو جلد از آن را رو گر من از دنیا رفتم و این  که بچه  جان، ا در وصیت نامه ام به فرزندم می نوشــتم 

قبــر مــن بگــذار تا من همان جــا ببینم، تا اینکه خدا خواســت و باالخره بعد از هفده ســال آقــای جهان بخش کتاب را 

که این سال های اخیر ایشان  کردند. از همۀ دوستان سپاسگزارم، مخصوصًا از آقای دکتر حمید عطائی نظری  ترجمه 

یــخ مقدمۀ ترجمه را نگاه  کرده بود، تار کتــاب را حروف چینی هم  کار ترجمــۀ کتاب شــدند. آقای جهان بخش  پیگیــر 

کتاب تمام شده و پنج سال است آقای جهان بخش  کارهای  کنید: زمستان سال 1392ش؛ یعنی از سال 92 تا حاال 

که البته به نظر خودشــان نقص اســت. باالخره با زیرکی و پیگیــری آقای دکتر  مشــغول رفــع نواقــص بوده انــد. ایراداتی 

عطائی نظری کار از دســت آقای جهان بخش گرفته شــد و در غروب شــب هشتم محرم امسال کتاب به چاپ رسید؛ 

کتاب دیگر هم نزد آقای جهان بخش  که نگارشــش هم 28 ســال پیش، در ماه محرم تمام شــده بود. چند  همان طور 

کفاف می دهد انتشار آن ها را ببینیم یا اینکه باید برای آن ها هم وصیت بگذارم.  که نمی دانم عمرم  دارم 

کردید و تشریف آوردید و مجلس رونمایی از این کتاب را منور فرمودید. همۀ  که لطف  گرامی متشکرم  از شما سروران 

کار  کاری برده شــود، آن  این الطاف را از برکت موال و آقایمان أباعبداهلل حســین)ع( می دانم. نام حســین)ع( بر ســر هر 

کســیری اســت که همــۀ مس ها را در عالم وجود به طــال تبدیل می کند؛ و صلی  برکــت پیدا می کند. نام حســین )ع(، ا

اهلل علی محّمد وآله.


