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  انسخن مترجم
 

فاجعۀ کربالء فی الضمیر العـالمی  «از کتاب  قسمت اول جمۀکتاب حاضر تر
راجـی  «اسـتاد   کتاب توسط اندیشمند مسیحی معاصـر، این . باشدمی» الحدیث
بـا   کـرده استاد انور هیفا در ایـن نوشـتار سـعی    . استنگارش یافته »انور هیفا

 تر برون دینی به ارزیابی و تحلیل قیـام نگاهی برون مذهبی و در سطحی کالن
نظـرات  هـاي گونـاگون کتـاب،    وي در فصـل . بپـردازد  7سـرور شـهیدان   

و سیره  درباره شخصیترا مسیحی و اهل سنت  و شاعراناندیشمندان، ادیبان 
ثمـرات آن  ، علـل، نتـایج و   7قیام امـام   تحلیل و بهآورده  7امام حسین 

و اصـیل  به منابع متقـدم   در کنار استفاده از منابع معاصر، و البته پرداخته است
  .اسالمی هم نظر داشته است

فـی   7اإلمـام علـی  «است که کتاب پیشین این نویسـنده یعنـی    ذکر شایان
جایزه طالیی بهترین کتاب در حوزة اندیشه معاصـر  » الفکر المسیحی المعاصر

از آن تجلیـل شـد و نظـر بـه     قـم  شهر مقـدس  اسالم را از آنِ خود کرد و در 
از دیگر آثار نویسـنده  . 1ی ترجمه شده استبه فارس دو باراهمیت آن تاکنون 

ـ : اإلسالم و الغرب«و » نظریۀ الالعنف فی اإلسالم«توان به می روف و حوار الح
صاشاره کرد» یوفدام الس.  

                                                
: ، تهـران در اندیشه معاصر مسیحی؛ مترجم محمد واعـظ ) ع(مام علی ا: با مشخصات زیر - 1

، در اندیشه مسیحیت معاصـر ) ع(امام علی / .1392  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
  .1390، انشگاه بوعلی سینا، دنوذر عباسی وضی قائمی مرتترجمه 
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اند متنی روان بوده و مترجمان سعی کرده »ارتباطی«ترجمه حاضر به روش 
ز ترجمـه اسـتاد   نیـز ا قـرآن  روي خواننده بگذارند؛ در ترجمـه آیـات   را پیش

ایـن کتـاب مقبـول درگـاه      امید است که ترجمۀ. است شده استفاده »انصاریان«
ــی     ــدگان گرام ــی خوانن ــۀ معرفت ــر توش ــد و ب ــدیت افت ــت اح دارانِ و دوس

  .بیفزاید 7سیدالشهدا



 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پرتوي از حقیقت و تاریخ
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 ١١                                            رتوي از حقیقت و تاریخپ: فصل اول

 
امام  کربال و قهرمان شهید آن، يبدون تردید سخن گفتن از واقعه

پاکش وارد شد، سخنی طوالنی  و خاندانهایی که بر او مصیبت و 7 حسین
ها و ها و عبرتغربت، اشک، سخنی سرشار از اندوه ؛و دردناك خواهد بود

حکمت، پند و  ياز سرچشمه هایی که جوامع بشري معاصر همچناندرس
هایی که بنیانی استوار هستند  ارزش ؛نوشند میآن  هاي واالي اخالقی ارزش

ي اشکال ستم و همه ،این جوامع علیه تمامی مظاهر ظلم هاي انقالباي بر
هاي مثبت و واالیی که ریشه در روح  استبداد، فساد و انحراف از ارزش

  .پاك و سالم دارد انسانیت
ي خود به سمت  همراه خانواده 7 یني حرکت امام حسدربارهسخن 

آسمان و به  به سويسرزمین کربال، سخن از هجرت روح و سفر نور حسینی 
  .سرزمین جاودانگی است که نور مطلق الهی آن را فراگرفته است

امامی مبارز که  به عنوانساالر شهیدان، در سفر خود تنها  7امام حسین 
 کرد طلبانه را علیه یک وضعیت منفی و منحرف که تالش می حرکت شهادت

بلکه سفر وي یک ، نبود، ذات خویش را بر امام و پیروان مؤمنش تحمیل کند
را به همراه داشت که  مختلفیو  متعدد اهدافحرکت ایمانی کاملی است که 

  .اعتالي کلمه و روح رسالت خود است در راهشهادت  ها آنیکی از 
شرافت اسالم و احیاي روح  باالبردن 7گوییم هدف امام حسین وقتی می

خون و جان  ي زندگی خود و تقدیم هزینه کردن همه يرسالت هرچند به بها
عزیزان خود براي رسیدن به آن هدف واال و خردمندانه است، منظور از این 

  سخن چیست؟
ي  بسیاري از مردم وقتی از حادثه :ي این سخن این است که مفهوم ساده

کنند که بر مبناي آن  صحبت می تراژیکصرفاً زنند، از منظري  کربال حرف می
، ریز به دست سپاهی خون غمباري پاکش به طرزي  یک قهرمان و خانواده
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سپاهی که از اعماق تاریخ و از دوران  ؛شوند توز کشته می ستمگر و کینه
جاهلیت و از تاریکناي تاریخ و جهالتی که ریشه در اذهان و  فرهنگ منحطّ

  .آمده است بیرون دارد، ها آني  زده هاي زنگ دل
ست؛ اما اگر طورکلی دیدگاه درستی ا تردیدي نیست که این دیدگاه به

تواند  بخواهیم از زوایاي خاص دیگري آن را موردمطالعه قرار دهیم، نمی
  .دیدگاه دقیق و جامعی باشد

را  7تصویر امام حسین  ،و نیز راویان سیره نویسانبسیاري از مورخان، 
امامی انقالبی که  تصویر ؛دهند ارائه می قص و ناتماماي خشن و نا گونه به

ي دشمنان خود و  قطعه شدن با نیزه ا شمشیر و قطعههدفی جز کشته شدن ب
  .ي رفیع شهادت نداشته است رسیدن به درجه

توانیم بگوییم این است  در حقیقت، تنها چیزي که راجع به این دیدگاه می
و  به لحاظ محتواي معنوي و فکري، دیدگاهی ناقص تراژیک که این برداشت

بخش بزرگی از این . است ناتماماي  اندیشه ،از نگاه عمیق اجتماعی و ایمانی
و  7شود که ما به امام حسین نقص معرفتی از این حقیقت ناشی می

اگر بتوان نام سپاه بر آن  –و به سپاه کوچک ایشان  7ي بزرگوارش  خانواده
اندازیم، بدون اینکه به دشمنان و به ماهیت آن لشکر  نگاه می -اطالق کرد

در اختیار داشت اندکی توجه  7 نیحستوز امام  عظیمی که دشمن کینه
لعنۀ (هاي پلید یزید بن معاویه  آنکه اگر ماهیت، اهداف و خواسته حال. نماییم
را که با  7را بشناسیم بدون شک اهداف و رسالت امام حسین  )اهللا علیه

ي خود  ي خود براي زدودن غبار از رسالت جد برگزیده عزیزترین سرمایه
قیام نمود،  :ي خدا و خاتم پیامبران  ین آفریدهاول 9محمد بن عبداهللا 

  .شناخت یمخواه




