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 ۰۳/۱۰/۲۰۱۷        «عمرزی»مصطفی 

 

 تناقضدر عاشورا در تضاد و 
 

اعتراض مردم ما به پاسخ به  سید عیسی حسینی مزاری از افراد معلوم الحال وابسته به والیت فقیه در افغانستان، در
نماینده ، با نکوهش افغانان، از سید علی خامنه یی از طرف کل مردم )به پیرامون آب هااراجیف سید حسن روحانی 

مصتتیبتی ستتت که در دند دهه ی بحران، به خصتتو  از  ،گی خودش( معذرت خواستتته بودا این، نمونه ی ستتیاستتی
 می شناسیما  جانب ایران 

شیع  سرمایه گذاری بر جمعیت کمتر از ده درصد ت
اصتتتر فرهن ی، در کنار استتتتفاده از عن ،افغانستتتتان

یت که در جنا دست دراز آخوندانی را نشان می دهد
ه و آدمکشتتی در منطقه، روی استتراییل را ستتفید کرد

  نداا
بر اثر پول های امدادی والیت فقیه در افغانستتتتتتان، 
وابستتتتتتتته گان آنان دارای مجامع کامل و تمام عیار 
دینی، فرهن ی و رستتانه یی اند و حتی در کشتتوری 

درصد اهل سنت، بزرگ ترین و مجهزترین  90با 
خاتم النبیین است که مرکز دینی، حوزه ی علمیه ی 

   می دانیم ده ها دارد؟
توزیع پول های نفت ایرانی، از ستتطوس ستتیاستتی تا 
اجتماعی، به خصتتو  در اعیاد و مراستتم، به گونه 

)ستتتتنی و شتتتتیعه( می دانیم برپایی برنامه ها و تدویر ما عامه ی مردم  هایای تبارز می کند که با شتتتتناخت از درآمد
 ال به همه جای افغانستان رسیده است، از توان مالی اقلیت اهل تشیع بسیار بلند استا جلساتی که در ماه محرم، حا

در  با موتر ها و پردم های فرقه یی، رن ینی ناشی از فعالیت هایی که در جمع اوباش، کمتر از جهال سقوی نیستند،
و بار می کنند و دلی از عزای جمع به اصتتط س عزادارانی که در همه جای تکایا و مستتاجد اهل تشتتیع، دیپ های پل

بی داره گانی درمی آورند که در میان قشتتتتتتتر بی ستتتتتتتواد و اهل بازار، با خودزنی و خونخوری، همه جای خود را 
، ده قدر در افغانستان داغان می کنند تا در امواج رسانه ها، خطوط سرخ این جهالت، نشان دهد متابعان والیت فقیه

 وفادار اندا 
  اهل مدنی دند ستتال اخیر بر اثر درش شتتماری از جوانان و روشتتنفکران جوامع اقلیت ها، به خصتتوزمینه ی در 
در تضتتاد و تناقض آشتتکار با مفاهیم  درمانده گی این کهدر ، اما موافق اند ،، هردند در کلیت پنهاناز خرافات تشتتیع
پاره کردن جستتتتتتتم و بدن و خون  بر اثر ذهنیت هایی رستتتتتتتیده اند که مد، به تعمینرا مزیت ده د آنانن، نمی توانمدنی
های خرافی باز شتتتودم اما تحریی ستتتیاستتتی و نیاز ها انحرافی برای  بابی در اصتتت س باورحداقل ، در محرم ریزی

، د که اگر اجتماعات تشتتیع در افغانستتتان، هدف شتتده اندنستتود و معام ت، روز تا روز به زننده گی ایامی می انجام
 را در بر می گیرداط و م حظه ای ست که افرادی اغماض از احتیا

 رحله رسیدند، جوانان تحصیل کرده،به اصط س جنبش روشنایی را به خاطر دارید! بسیاری از کسانی که در آن م
بی گناه و غیر وابستتته بودند، اما بر اثر ضتتعف های آشتتکار تجربه ی ستتیاستتی و متاستتفانه گرایش های قومی، اجازه 

دشتتتتتتتمن دارند، ها دادند افراد بدنام، معلوم الحال و کریه المنظری دون خلیلی، پدرام، بهزاد و امثال آنان که میلیون 
و  نه های بعدی نشتتتان می دهند، استتتتفاده از منابع پولیوارد صتتتفوف شتتتان شتتتوندا حمله ی انتحاری دهمزنپ و نمو

 آدرس های شناخته شده و دشمن، سطح امنیت را پایین می آوردا  حامی
 دکان یی فروشتتتنده ی اهل تشتتتیع، تجیرمن در جایی در کابل زنده گی می کنم که حتی یی شتتتیعه ندارد، اما بر اثر 

مایعات غیر صحی و پخش آهنپ های ایرانی، ده روز کامل آن قدر  زده اند و دند جوان کم سواد و وابسته با توزیع
و این خود به گرایش هایی  ل، ستتتتطح تحریی را بلند می کنندباعث مزاحمت مردم می شتتتتوند که با گذشتتتتت هر ستتتتا
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ه به دام معضتتت تی گیر بمانند که ناشتتتی از عدم احترام و رعایت  کمی می کند تا مردم با تنفر از یی دی ر، مستتتتقیما
 حال دی ران استا 

در دند سال اخیر، زننده گی مراسم عاشورا با پول های ایرانی، اگر در سطح جناس های متاخصم، عم ه با حمله به 
قه ای شوند شعییان بیشتر می شود، مردم را در دل آزاری های ناشی از این که درا تنی دند ع قه دارند وارد ع 

  می کنداشیعه نیستند، تحریی آن جا که مردم 
پخش کردند و حاال  رسانه ها    مصلحت و خموشی در قبال این مسایل، به همان ب یی منجر می شود که از تریبون 

 به اندازه ای مشمئز کننده شده است که در واقع ارزش های  مردمساالری و رسانه ها را نیز زیر سوال می برندا 
در تنازع تشیع و تسنن دری ر ام می گذاریم و جامعه ی ما هرگز خوب است با جرات و جسارت تفهیم کنیم اگر احتر

، فرهنپ افغانی حاکم، دیره گی می کردا تحریف ارزش ها و دشتتتتم پوشتتتتی بر واقعیت های فرهن ی، کمیت و نبود
 اغتشاشبرای مخالف ، به همان اندازه سطح تمایل منفی ه گذاری های خارجی، می ن می دهدکیفیت، وقتی با سرمای

 بلند می بردانیز را 
با روشن ری بر اشتباهات، در خیر شریی شویم و از همرسانی تحقیقاتی خودداری نکنیم که حاال با وارد شدن در  

 مبحث دین، از دند سال است که مث ه رویداد عاشورا نیز به نقد کشیده می شود که درا تضاد و تناقض داردا 
با دو محقق و عالم ایرانی را اقتباس کرده ام و از  «ستتتتتتایت رادیو فردا»در زیر، گفت و گوی بستتتتتتیار جامع و مهم 

ثابت کرده است که در امر تقابل با ایده ها، فقط  ،خواننده گان افغان می خواهم، مطالعه اش را از دست ندهندا تجربه
 روشن ری هایی فکری و خردورزانه موثر اندا 

 مذهبی ءخرافهامام حسین و کربال؛ از واقعیت تاریخی تا 
کرب  در دهم محرم سال شصت هجری قمری روایت شده  ءشهادت حسین، امام سوم شیعیان در واقعه ءآنده درباره

های مذهبی؟ آیا روایت شتتتتیعی از عاشتتتتورا همه حقیقت تا ده حد واقعیت تاریخی استتتتت و تا ده حد افستتتتانه و خرافه
 است؟

ه در  هایی از آنده در این واقعه رخ لب ماندند؟ درا بخشکرب  بی آب و تشتتنهآیا امام ستتوم شتتیعیان و خاندانش حقیقتا
 کرب  جایی ندارد؟ ءها و نه در قرائت رسمی و حکومتی از واقعهها و عزادارینه در روضه ،داد

شناسی که تحصی ت پژوه و مجید محمدی، جامعهها را با حسن یوسفی اشکوری، دیندر تابوی این هفته این پرسش
 ایمامطرس کرده ،وزوی هم داردح

بندی بین تاریخ و افسمممانه جه گاییاهی را بیشمممتر از کدام یب از این دو حوز  به شمممما در یب هب ه !آقای محمدی
 دهید؟ماگرای کربال و عاشورا می

کنند و میای که روحیان شتتتیعه و مداحان در ایران عرضتتته گونهمن معتقد هستتتتم که داستتتتان کرب  به مجید محمدی:
ه  ،شتیعیان مخاطب آن هستتند  ءبینید دربارههایی که شتما میافستانه استتا مثل بستیاری از فیلم نه تاریخ استت نه صترفا

توجهی از آن دراماتیزه شتتتتدها از این اما بخش قابل ،گیرندهایی را از تاریخ میستتتتازند، گوشتتتتههای تاریخی میدهره
 تخیلی استا -های علمیمروز ایرانی بسیار شبیه به داستانجهت داستان کرب  و عاشورا در فرهنپ ا

ه  ،گیرداول اینکه نکاتی را به نحو گزینشتتتتی از واقعیت می ستتتتازی و پرورش داستتتتتان اما کار اصتتتتلی در اینجا واقعا
 ا مث ه گذاریدکنار می ها و رویدادها را اص ه تخی ت است و نه بیان تاریخا محذوفات زیادی داریدا بسیاری از دهره

شودا مثل داستان عروسی قاسم یا لی ی مادر بینیدا یا در کنارش اضافاتی پیدا میمبارزات دی ر افراد را با یزید نمی
 اضتتافه ماجرا این به داستتتان شتتدن دراماتیزه برای که استتت اضتتافاتی اینها ااااکبر یا بیماری امام دهارم شتتیعیانعلی
 اشده

عاشتتتتتتورا برای شتتتتتتیعیان باورمند بستتتتتتیار بحث  ءعلمی درباره -اصتتتتتتواله بحث تاریخیبه همین جهت هم من معتقدم 
گری استتتا حاصتتلی استتتا آنها دنبال کاالی دی ری هستتتندا ماجرای عاشتتورا تحریی احستتاستتات مرتبط با شتتیعیکم

ستان لِب ت ب وقتی که ماجرا این باشد طبعاه وگریه گرفتِن بیشتر از شیعیانا خ همین ماجرای مث ه  شنه و کمبود آب دا
 آیداهای آن در کنارش میآید و تمام تناقضهم می
تخیلی و  -های علمیاین استتاس درستتت بشتتود، درستتت مثل صتتنعت فیلم ت ستتوم اینکه یی صتتنعت قرار استتت برجه

 یهایها برای داستانکنم و نکته دهارم هم اینکه این گونه داستاناینجاست که من به دین به عنوان یی بازار ن اه می
شود که دار هستند، در اینجا هم این شوق ایجاد میتخیلی که دنباله -های علمیکنندا مثل داستانبیشتر شوق ایجاد می
ه در این روضهافراد بروند و روضه  های بیشتری خلق شوداهای نشنیده باید داستانهای نشنیده بشنوندا طبعا
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اگر  !ی ر ما در برنامه این هفته آقای اشکوری هستندا آقای اشکوریبسیار خوبا دیدگاه آقای محمدی بودا مهمان د
سیم بندی را انجام بدهید که آنده که ما درباره شیعیان می ءشما بخواهید این تق ایم و مردم در دانیم و خواندهامام سوم 

ده  ،افسانه ءدر حوزهقدر گنجد و دهتاریخ می ءقدر در حوزهدهشنوند،ها و در فضاهای عزاداری محرم میروضه
 پاسخی خواهید داد؟

 تاریخ در را رخدادی هیچ ام،کرده غور اول قرن بحصتتتتو  تاریخ در بنده که آنجایی تا حستتتتن یوستتتتفی اشتتتتکوری:
ه ا بینمنمی متناقض و نامفهوم گنپ، مبهم، افتاده اتفاق آنجا که آنده و کرب  داستتتتتان ءاندازه به استتتت م  مورد درا واقعا
 ها و امثال اینها به مراتب بیشتر استاسازیها و اسطورهها و افسانهکرب  این برساختهتان داس

نده را ام، آتا آنجایی که بنده به هر حال به مناستتبت کارم در این زمینه شتتاید دندصتتد منبع را م حظه و مرور کرده
وقت از  ءخلیفه -هجری، معاویه ۶۰در سال  این است که ،تلقی کرد -البته با یقین نسبی -توان بر اساس منابعکه می
رود و پستتتتترش که او را از دند ستتتتتال جلوتر از آن، به عنوان ولیعهد و جانشتتتتتین خودش تعیین کرده بود به دنیا می

سه نفر برای  -نویسد که از این دورسد و او هم به فرماندار خودش یا به امیر مدینه، ولید بن عتبه نامه میخ فت می
من بیعت ب یرا حاال به روایتی فقط از مردم مدینه و به روایتی فقط از این سه نفرا عبدهللا بن زبیر و عبدهللا بن عمر 

 و ااا
گیردا گیرد و با او برخوردی صتتتتتتتورت نمیاش را پیش میب باالخره طبق معمول راه میانهوعبدهللا بن عمر که خ

شتتب شتتهر را رها نیمه ،علی که از قبل هم مخالف ولیعهدی یزید و جانشتتینی او بودندبنولی عبدهللا بن زبیر و حستتین
نویسند و او هم باالخره راهی آیندا در مکه دوستداران حسین از عراق و کوفه برای او نامه میکنند و به مکه میمی

یرد و ستتتترانجام در یی درگیری در گبن زیاد قرار میهللامأموران عبید ءشتتتتود و در بین راه در محاصتتتترهعراق می
 شوداروز عاشورا کشته می

ولی اینکه بعد از این ده  ،های تاریخی آمدهتوانیم ب وییم که در تمام روایات و گزارشاین آن دیزی استتتت که ما می
قعه[ فاصتتتله اند و بعد از دوران صتتتفویه، همین طور که از زماِن  وااتفاقی افتاده و این جزئیاتی که در مقاتل نوشتتتته

ه انبوه روایات و خرافات و جعلیات وارد داستتتان کرب  می ،گیریممی امروز شتتناختن واقعیت  شتتود، به شتتکلی که واقعا
ه   بسیار بسیار دشوار استا از جعلیات و افسانه تا واقعیات واقعا

زمان و در یی تطور در طول « جعلیات»حاال به درایی ورود این انبوِه آن طور که شتتتتتما گفتنید  !آقای اشتتتتتکوری
اما قبل از آن من از شتتتتتما آقای محمدی  ،خواهیم پرداخت تاریخی در ماجرای عاشتتتتتورا و امام ستتتتتوم شتتتتتیعیان حتماه 

ها کستتی بود که به مخالفت با یزید پرداخت و با علم به نت ،پرستتمم شتتیعیان خیلی تأکید دارند که امام ستتوم شتتیعیانمی
ه  ،اینکه کشتتته خواهد شتتد به میدان رفت هایی هم آقای اشتتکوری مثال زدند و ما این طور بود؟ االن نمونه اما آیا حقیقتا

ه  مث ه  بینیم که عبدهللا بن حنظله هم می ءشبیه ماجرای عاشورا یا اتفاقی که در کرب  افتاد درباره ماجرایی را شاید عینا
آنده که در  شوند و داستانش هیچ کم ازمیدهد، خودش و تمام فرزندانش کشته به نبرد خودش بعد از کرب  ادامه می

 شود؟کرب  اتفاق افتاد نداردا درا به اینها اشاره نمی
ین استتتت که در خط روایی داستتتتانی که برای کرب  ستتتاخته و پرداخته ا علتش ییا دارد مشتتتخ  علت دو محمدی:

کندا کمکی به ماجرا نمی - دهداز ن اه کستتی که دارد این خط روایی را می -های فرعی این جزئیات و داستتتان ،شتتده
ها را در مورد ببینید در ک م شیعه گفته می شود که ائمه دارای علم و قدرت الیتناهی هستندا اگر بخواهند این داستان

ه  ،دی ران هم بستتتازند اجتماعی  ءآیند بروند آنجاهاا زمینهشتتتودا نمیدار میلی خدشتتتهاین خط روایی و باور اصتتت طبعا
مشخصی دارد و یی عنصر فرهمندی است که  ءساختن نهاد و آیینی است برای شیعیان که یی سلسله داستان هم بر

ز این ابزار امامی را بستتازید و اباید از یی امام به امام دی ر انتقال پیدا کند تا شتتما به این برستتید که داستتتان دوازده
مجموعه ا استتتتفاده کنید ،برای بستتتیج اجتماعی و برای اینکه مردم را حول و حوش یی داستتتتان اصتتتلی گرد بیاورید

ه های فرعی که شتتما مطرس کردید نمیاینها با آن داستتتان رفتِن امام حستتین »در این بحث اشتتاره کردید به  خواندا اتفاقا
های مختلف شتتیعی در جریان بوده شتتدت در میان مکتب، این بحث بهدهل به این طرف ءاز دهه«ا برای شتتهید شتتدن

ه  اند که دیدگاه دی ری امام حستتتتین برای شتتتتهادت رفت یا برای تشتتتتکیل حکومت رفت؟ گروهی پیدا شتتتتده که آیا واقعا
شتندا آنها روحانیون انق بی و مبارز بودندا آقای صالحی نجف نیونی را نوشتا روحا« شهید جاوید»کتاب  ،آبادیدا

دون  ،اما آن خط روایی به حاشتتتتتتتیه رفت ،هم مثل آقای مشتتتتتتتکینی و منتظری آمدند و از آن خط روایی دفاع کردند
امامی دوازده ءنیازی به آن وجود نداردا امروز نیاز این است که همدنان مردم بیایند و آن داستان اصلی را که سلسله

 سانی را که از آنها پیروی کردند  بشنوند[ااست و بعد هم مظلومیت روحانیون و ائمه شیعه و ک
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گوییم ای که داریم میطور تمام این مجموعهده -اگر در این برنامه فرصت کنیم -بسیار خوبا البته باید ن اه کرد که 
ستتاخته و پرداخته شتتده به نحوی که بخواهد مستتائل خاصتتی را پیش ببرد، پذیرش عمومی گرفته؟ ولی من پیش از آن 

شکوری ما در تاریخ جهان و حتی ایران از زمان آریوبرزن تا از آقای  شکوری خواهم پرسید که به هر حال آقای ا ا
طلبی و اینکه آیا ِصرف شهادت ءمسئله ءخواهم درواقع دربارهایما میامروز، رشادت در برابر امر مسلط کم نداشته

جویان داعش هم حاال مستتتتقل از باورها و طلبی ارزشتتتی قائل شتتتد بپرستتتما حتی جنپبرای شتتتهادت شتتتود صتتترفاه می
دهند یا جن ند یا کسانی که از روی باور قلبی عملیات انتحاری انجام میشوند میرفتارشان با علم به اینکه کشته می

تواند حماستته را برای مردم تا این حد میده دیزی استتت که این  در جنپ ایران وعراق رشتتادت کم ندیدمااا ما مث ه 
 راحتی بپذیرند؟های اطراف آن را هم بهمقدس و ی انه کند که خرافه

 مثل زمان همان در اندبوده هم دی ری کستتان که استتت درستتت که بکنم اشتتاره نکته این به اول ببینیدا بله اشتتکوری:
ه  که هم اینها و حنظله بنعبدهللاا زبیرابن ولی در  ،کنندهجری در مدینه قیام می ۶۲بعد در ستتتتتتال  ستتتتتتال دو در تقریبا

بینیم که شتتتتهدای دی ری دهد یا در خود داستتتتتان کرب  باز میها ادامه میبن زبیر هستتتتت که ستتتتالهمان زمان عبدهللا
 شونداهستند که در این حد مطرس نمی

ولی یی نکته را  ،گفتیدم بله همه اینها هستتتتدر جریان تاریخ ایران که شتتتما از آریوبرزن و دی ران یا جنپ ایران 
بن علی استتتت و هم به مکه داستتتتان کرب  را هم به اعتبار قهرمانش که حستتتین ،اشتتتاره کنم که واقعیت امر این استتتت
حره و مدینه مقایستتتتته کردا آنجا هم کشتتتتتتار  ءبا داستتتتتتان واقعه توان مث ه نمی ،اعتبار حوادثی که در آنجا اتفاق افتاده

 ر، بعضتتی از صتتحابی، فرزندان صتتحابه، ظله نبودا بستتیاری از قهرمانان دیبن حنعبدهللا ءشتتدا فقط مستتئله عظیمی
 های بزرگی کشته شدند یا در تاریخ ایران یا امثال آناتابعین و شخصیت
خودش شتتتخصتتتیت بستتتیار معتبری بود در آن زمانا شتتتاید معتبرترین  ،علیبنخواهم ب ویم که حستتتینبه هر حال می

ولی به هر حال هر ده که  ،پیغمبر و فرزند علی و فاطمه بوده و یکی از بزرگان بوده ءشخصیت بودا باالخره نواده
ند، آمیزی کشتتتته شتتتددند نفر به شتتتکل فاجعه و حداقل هفتاد ،بوده اتفاق افتادها در یی نیمروز در عرض دند ستتتاعت

ای که در ب یی دنین فاجعهوزنان و فرزندانی که جزو اهل بیت و بازماندگان خاندان پیامبر بودند  کشتتته شتتدند[ا خ
اما تحلیل بنده از  ،شود با دی ران مقایسه کردنظیر بود و از این جهت است که داستان امام حسین را نمیآن زمان بی

رآوازه شدم دلیل اولش این بوده که داستان کرب  بعد از مرگ معاویه در پ  اینکه درا داستان امام حسین و کرب  این ق
عطف مهمی  ءامیه را زنده کرد و نقطههاشتتتتم و بنیدیرین بین بنی یینوعی این نزاع قبیلهع حستتتتاس بهو در آن مقط

 شدا
هاا حاال داستتتان کرب  این حرفلحاظ تاریخی ن اه کنیم دعوایی بوده بر ستتر خ فت و قدرت و ریاستتت و این اگر به

مندان و پیروان هاشتتم و ع قهمناستتبی برای بنی ءاصتتط س زخم درکین را باز کردا بستتتر و فضتتا و زمینهغده و به
دوم هم اینکه این داستتتان امام حستتین در ارتباط با ایران باید  ءامیه انتقام ب یرندا مستتئلهشتتان پیدا شتتد که از بنیفکری

شود و بعد در ایران امام حسین خیلی برجسته به خاطر اینکه داستان نهضت شعوبیه و اینها مطرس میتفسیر بشودا 
 شودامی

داستان کرب  که در قرن اول و دوم به این عظمت نبودا هرده که زمان گذشته در تعام ت تاریخی و بخصو  در 
ها به آن ستتوم که خیلی ءده شتتده و مستتئلهعربی ایران در نهضتتت شتتعوبیه و امثال آن پرور اموی و ضتتد فضتتای ضتتد
عموم مستتلمانان این  ءکنند این استتت که داستتتان کرب  منشتتأ یی تحول مهم فکری هم شتتدا تا آن زمان عقیدهتوجه نمی

س م ایجاد کرد و  ستام کرب  یی تحول و درخش فکری مهم در جهان ا بود که خروج علیه حکومت جایز نیستا دا
بخصتتو  اگر حاکم  -شتتود که آیا خروج علیه حاکم ن پرستتش در میان فقها و متکلمان پیدا میبعد از آن استتت که ای

 جایز هست یا نیستا -ظالم باشد 
های وارد شتتتتتده به تر باشتتتتتیم در مورد آنده گروهی از منتقدان آن را خرافهاما آقای محمدی اگر بخواهیم کمی جزئی

خیلی عاطفی که در مورد تشتتن ی و آب، نبودِن آب و  ءمورد رابطه خواهم از شتتما دردانند، میداستتتان عاشتتورا می
تشنه ن اه داشتن زنان و کودکان و اعوان و انصار امام سوم شیعیان در کرب  وجود دارد، سؤال کنما آیا تشن ی در 

ه اما سوم ای با پیش کشیدن بحث وضو یا بهداشت شخصی که در منابعی آمده ککرب  حقیقاه ریشه واقعی دارد؟ عده
شتتتتیعیان و تعدادی از اطرافیانش در روز عاشتتتتورا انجام دادند، در وجود این ستتتتطح از تشتتتتن ی و نبودن آب تردید 

 انداکرده
 درام میزان افزودن برای شتتتتودمی اضتتتتافه هاداستتتتتان به معمواله  که استتتتت هاییبخش همان از هم این ببینید محمدی:
 منابع در که هاییقول نقل داشتتتهم وجود آب صتتحنه آن در که استتت مشتتخ ا مخاطبان احستتاستتات تحریی و داستتتان
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دهد که دستتترستتی به آب وجود داشتتتها حتی فراتر از وضتتوم شتتما فرمودید وضتتو، می نشتتان کام ه  دارد وجود تاریخی
 ب یریدااندا طبعاه شما برای اینکه غسل کنید به آب بیشتری نیاز دارید تا برای آنکه وضو گویند که غسل کردهمی

کنند داران ن اه کنید که این تناقض برای آنها مطرس شتتده، معمواله توجیه میحاال جالب استتت که اگر به برخی از دین
 ااا شود وضو گرفتکه نه! آِب کافی نبوده و با آِب کم هم می

بر سر انجام امور شود دنبال کردا بحث حتی این طور که در منابع تاریخی می ابحث فقط وضو نبوده !آقای محمدی
 شود دیدابهداشت شخصی بوده، یعنی حتی در منابعی که آمده، مث ه موزدایی یا نکاتی از این دست را می

 تواندمی ماجراها این ،داستتتتان آب کردن زیاد برای فقطا داشتتتته وجود آب به دستتتترستتتی که استتتت مشتتتخ  محمدی:
 در شتتماا هستتت تاریخی متعدد منابع در هستتتم تاریخی منابع در کردید اشتتاره شتتما که نکاتی اینا باشتتد شتتده اضتتافه
ه  گفتید، خرافه مورد نمایی باوری، مرزی میان خرافه و دین وجود نداردا این واقعو دین داریدین داردوب در واقعا

ه به میخوانی گذر است که برای شیعیان مشکل درست کردها در واقع وقتی ما از گزارش تاریخ به روضه کنیم، طبعا
کنند، درستتت می خوریما متأستتفانه شتتیعیان به اینها باور دارند و بر استتاس آن نذر و نیازاین گونه مشتتک ت هم برمی
شد، دست قطع میشود، آدم میآید بر اینها سوار میسازند، بعد هم یی حکومتی میامامزاده و بنای یادبود می کند، ک 

 کنداو جنپ به پا می
کنندا اینکه دو قبیله یا های خود مثل همین داستتتتان کرب ، حق و باطل درستتتت مینکته دوم اینکه شتتتیعیان در داستتتتان

که البته همه این -اند اند و بر هم جنایت کردهای از تاریخ، با هم ستتتتتتر موضتتتتتتوعاتی درگیر شتتتتتتدهه در دورهدند قبیل
ه اینکه منشتتأ یی حرکت اجتماعی باشتتد، و بر استتاس اینکه این واقعی استتت حرکت  -ها محکوم استتتجنایت اما واقعا

ایران  ءت شیعه و نهاد مذهب ساخته و به جامعهاجتماعی ساخته و پرداخته شود، اینها را به نظر من دست اه روحانی
 انتقال داده استا

ستان سخ دهم این است که بازار دا شما پا تخیلی یکی بازار  -های علمیو نکته سوم برای اینکه به سؤال آریو برزن 
ی هاانستتان، مرد شتتش میلیون دالری، تمام این انستتانانحصتتاری نیستتتا ما انواع مرد عنکبوتی، مرد خفاشتتی، گرگ

ستتتتتهم دندانی ندارند، دون بازار دین در  ییهای ملی، قومی و استتتتتطورهقهرمانرا داریما اما در ایران  ییاستتتتتطوره
هایی هستتتند که باید در این دینی هم تنها دهره ییهای استتطورهری استتت، طبعاه دهرهایران اصتتواله یی بازار انحصتتا

 داستان مطرس شوندا
دانند، شتتتاید بد های موجود در داستتتتان مورد بحث امروز ما مینده گروهی خرافهدر بازگشتتتت به آ !آقای اشتتتکوری

ابوالفضل نقل  ءافتد هم بپردازیمم  آنده که[ دربارههای موجود در ایران اتفاق مینباشد به دیزی که خیلی در روضه
 ءشود در زمرهاس هست هم میکنند، با آب و تاب احساسی فراوانا آیا این داستانی را که در مورد ابوالفضل عبمی

گویند که او اص ه برای یافتن آب تنها نرفته بندی کرد؟ بعضی از منابع تاریخی میهای کرب  طبقههای داستانخرافه
ستانبود، یا اینکه گفته می شد و بقیه دا ستانش قطع  شود؟ ها، دهشود که د شهید  شورا  طور زنده ماند تا بتواند در عا

 شنود، خالی از لطف نباشدااحساسات را می ءکنندهعاطفی و تحریی ءاینها برای مخاطبی که جنبه شاید باز کردن
 استتطوره، و خرافه با همراه و پیدیده و مبهم بستتیار هایداستتتان این از یکی که استتت این امر واقعیت بله اشتتکوری:

ه  که کرب ستتتتت، در آب و تشتتتتن ی داستتتتتان همین خوانی و امثال این تعزیه و خوانیروضتتتته اصتتتتلی ءمایهدستتتتت اتفاقا
هاستا شما اگر از صفویه به بعد تا همین االن، داستان تشن ی امام حسین و تشن ی نوزادش علی اصغر و تیر حرف
حرمله بر حلقوم او و رفتن عباس به شتریعه فرات و آب آوردنش، و قطع شتدن دستت را از داستتان کرب   ءشتعبهسته

 شوداآورش تقریباه خارج میاز آن حالت حماسی و عاطفی و بران یزاننده و گریه ب یرید، دی ر داستان
ها این هم در طول زمان ستتتاخته شتتتده، از دیزکی دیزها ستتتاخته شتتتدها آنده که در منابع تاریخی هستتتت و بنده در ده

خود در کرب  یعنی عمر ابن ام، این استتتتتت که امیر کوفه عبیدهللا ابن زیاد به فرمانده نظامی ستتتتتپاه کتاب و منبع دیده
ستتعد در روز هفتم محرم که او وارد کرب  شتتد، فرمان داد که حستتین را در شتترایطی قرار بده که دستتترستتی به آب 

کشی جاهلی بودا اینکه در تقا  تشن ی عثمان باشد، درا که نداشته باشدا آن هم استداللی پشتش بود که نوعی انتقام
 اند و این موضوع هم به تقا  آناتشن ی کشته گفتند اینها عثمان را درمی

البته این ستتابقه هم دارد و فقط در کرب  اتفاق نیفتادهم در جنپ صتتفین هم ستتپاه معاویه آب را به روی ستتپاهیان علی 
ها بستن آب به روی بندندا سنتی بوده که طرف را در محاصره و تحت فشار ب ذارند که تسلیم شود و یکی از راهمی
 ودااو ب

آنده که نوشته شده در این حد است و بعد هم نوشته شده که در فاصله بین روز یا شب هفتم تا شب عاشورا، حسین 
گویم دیزی که می -پیاده  ۲۰ستتوار و  ۳۰دهد که از شتتریعه فرات آب بیاوردا او هم با به برادرش عباس فرمان می
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رود دند جن اور، می ۵۰پیاده، یعنی  ۲۰ستتوار و  ۳۰با  -ام و االن جلوی من هستتتبر استتاس منابعی استتت که دیده
اش شتتتتودا این اندازهآوردم همین و بسا دی ر بیش از این در منابع اصتتتت ه دیده نمیمشتتتتی آب از شتتتتریعه فرات می

اند، اش ستاخته و پرداخته استتا همان طور که شتما به درستتی اشتاره کردید، آب داشتتهنوشتته شتده و بعد از این همه
شورا شوخی میکشیدند، غسل میگرفتند، نوره میو میوض شتند، اینها کردند، با هم شب عا کردند، خب اگر آب ندا

 را از کجا آورده بودند؟
شود پذیرفت، بله ممکن است که تا عصر عاشورا یا غروب عاشورا آب کم داشته باشند، این را هم به وجه عقلی می

هایش قطع شتتده باشتتد، و عاشتتورا حضتترت عباس رفته باشتتد آب بیاورد و دستتتبیش از این که نبودها و اینکه روز 
هایی است که اش خرافات و ساختهاینها دیزهایی است که ساخته و پرداخته است، همه« وهللا ان قطعتموا یمینیااا»

 برای بازارگرمی و برای گریاندن مردم درست شده استا
هایش ب یریم، آن ل ب لباب تاریخ آندنان که گفته شتتتده، و عاشتتتورا و داستتتتانکنم که اینها را اگر از کرب  من فکر می

خواهند از این طریق استتتفاده ابزاری بکنند و عواطف را بران یزند، حاال روحانیت استتت خیلی به درد کستتانی که می
ن بازار منافعی دارند ها، به هر حال کستتتتانی که به قول آقای محمدی در ایخوانها و مداحان و تعزیهخوانیا روضتتتته

 روداالقاعده از بین میخورد[ا اگر اینها را حذف کنید، این منافع هم علی نمی
 تر به خورد جامعه داده شوداتر و غلیظررنپکند که هر سال اینها پ  بنابراین منافع ایجاب می

ر که آقای اشتتتکوری هم گفتند به این منافعی که در این بازار بزرگی که از آن صتتتحبت کردید، این طو !آقای محمدی
قابل توجهی را که ما در  ءهای این ع قهپذیرد؟ گروهی ریشهطور اینها را میشود، جامعه دهخورد جامعه داده می

میان ایرانیان برای عزاداری و ستتوگواری برای امام ستتوم شتتیعیان، و اهمیت این مراستتم برای ایرانیان را در ستتوگ 
کنید، بینندا آیا به نظرتان دلیل پذیرش اجتماعِی دنین منطق بازاری که از آن صحبت میا میسیاووشان و امثال اینه

 این است؟
ه  محمدی:  و کرب  بازار این به امروز و گرفته شکل که را ماجرایی این و روایی خط این ببینیدا است طور این حتما
ا کستتتانی که این کاال و خدمات را در این استتتت کرده طی را طبیعی بستتتیار ستتتیر ییا نبوده توطئه رستتتیده، عاشتتتورا

اند که در بازار مصتتتتتتترف برای آن خریدار وجود داردا ایرانیان، خریداران خوبی کنند، متوجه بودهبازار تولید می
توانید پیدا وجه مهم آن مبارزه با ظلمم موضتتوعی استتت که شتتما در همه جوامع می انداها بودهبرای این گونه افستتانه

کردند با یابی میشتتدت در داستتتان کرب  پررنپ شتتدها بستتیاری از ایرانیان نوعی همانندستتازی و هویتو این بهکنید 
 شودااین داستان و امروز هم همدنان از این موضوع استفاده می

های دی ر ها و افسانهتنها خریدار داستان کرب  نیستند و اسطوره ،اتفاقاه خیلی جالب است که به اعتقاد من مردم ایران
خرندا منتها مشتتکلی که در این میان وجود دارد، این استتت که روحانیت شتتیعه و حکومت، امروز را هم به خوبی می

 فروشداایران می ءها را به عنوان واقعیت به جامعهاین افسانه
بریما با این پرستتتش که در نهایت داستتتتان ا آقای اشتتتکوری برنامه را به پایان میما در دقایق پایانی برنامه هستتتتیما ب

ها، تاریخ که همه دستتت به ها، افستتانهها، واقعیتکرب  و کشتتته شتتدن امام ستتوم شتتیعیان و اتفاقات مرتبط با آن، خرافه
 ته باشد؟تواند کارکردی هم برای انسان امروز داشاند، آیا میو آمیخته شده دست هم داده
 ،آل بویه بوده است که در قرن دهارم و پنجم هجری ءیلهوس به شود، ایرانیزه که داستان این عطف ءنقطه اشکوری:

های اولین بار این عزاداری را که در محافلی و به صتتتتورت محدود و خان ی مطرس بود عمومی کردند و در خیابان
 و بر اخت فات دامن زدندابغداد راه افتادند و لعن بر خلفا و صحابه کردند 

عطف دوم بعد از فروپاشتتی عباستتیان استتت و برآمدن مغوالن که شتتیعیان امکان بیشتتتری پیدا کردند، در قالب  ءنقطه
قاجارا این را که این سوگ  ءصفویه و بعد هم در دوره ءآن در دوره ءهای صوفی و شیعیا و بعد هم در ادامهگروه

یاوش در ایران باستان پیوند خورده با داستان امام حسین، به نظر من محققان به سیاوشان هست و داستان ایرج و س
 انداخوبی نشان داده

توانیم از او بیاموزیما یکی دانیم میدو نکته قابل توجه است و ما مسلمانان و شیعیان که خود را پیرو امام حسین می
اما امام حستتتتین  ،رأی خود را نفروختم این نکته خیلی مهم استتتتتا مجبورش کردند که بیعت کند ،اینکه امام حستتتتین

 تواند امروز یی درس اجتماعی و اخ قی برای ما باشدازیر بار رأی جبری و زور حکومت نرفتم که می
تواند به عراق برود و به هدف کند دی ر نمیدوم هم این استتتتتتتت که امام حستتتتتتتین از زمانی که احستتتتتتتاس می ءنکته

خواهم به هر قیمتی گوید من میگیردا نمیاش برستتتد، راه صتتتلح و مدارا و ستتتازش و مذاکره را در پیش میستتتیاستتتی
شتتتتودا گفت مدینه برگردم، گفتند نمی خواهد مردم کشتتتتته شتتتتوندا نه! گفت که اجازه دهید بهپیروز شتتتتوم و هرده می
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اجازه دهید بروم با یزید صتتتتحبت کنم، و بعد گفت اگر این را هم قبول ندارید، ب ذارید به ستتتترحدات بروم در جاهای 
 یی از اینها را نپذیرفتندادور زندگی کنم، که هیچ

 ه ما بودیداخیلی سپاس زارم، حسن یوسفی اشکوری و مجید محمدی که در تابوی این هفته همرا
 

indecent/28762650.html-karbala-on-e50-https://www.radiofarda.com/a/taboo 
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