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تاریخ اسالم

 عاشوراشناسی
کتاب »عاشوراشناسی« با 
زیرعنوان پژوهشــی درباره 
هدف امام حسین)ع( نوشته 
محمد اسفندیاری را نشر نی 

منتشر کرده است.
از میان موضوعات متعددی 
که درباره امام حســین)ع( 
وجــود دارد، بحــث درباره 
هدف آن حضــرت از قیام، 
مهم ترین موضوع است. در 
جهان عرب، بحــث درباره 

اهداف امام رایج نشده است؛ اما در ایران، بحث در این باره، 
به صورت جدی، با کتاب شهید جاوید )134۹ش(، متداول 
شد. در این کتاب، نظر مشهور درباره هدف امام )شهادت(، رد 
و گفته شده است که آن حضرت در پی برپایی حکومت بود 
و هرگز قصد شهادت و علم به زمان آن نداشت. پس از انتشار 
کتاب مزبور، آثاری متعدد در رد آن نوشته شد و در میان این 

اثبات و ردها، بحث درباره هدف امام باال گرفت.
گام نخســت برای درک هدف امام و اختالفات درباره آن، 
روشن شدن صورت مسئله است و تحریر محل نزاع. بسیاری 
از کســانی که در این موضوع قلم زده اند، نقطه اختالف را 
درنیافته انــد و گاه چیزی را نفی کرده انــد که طرف مقابل 
اثبات نمی کند و یا چیزی را اثبات کرده اند که دیگری نفی 

نمی کند.
سعی نخست نویسنده این است که موضوع مورد اختالف را 
روشن سازد و نظریاتی را که وجود دارد، از هم تفکیک کند و 
تقریر روشنی از هر یک به دست دهد و به صاحبان هر نظریه 
نشــان دهد که چه نظریه ای دارند. وی پیش از اینکه در پی 

اثبات یک نظریه باشد، طالب روشن ساختن نظریات است.

 در کربال چه گذشت
کتاب »در کربال چه گذشت« 
اثر شــیخ عبــاس قمــی را 
انتشــارات جمکران منتشر 
کرده است. در واقع این کتاب، 
ترجمه فارســی کتاب نفس 
المهموم تألیف محدث قمی 
اســت که یکی از کتاب های 
مشهور و معتبر شیعه در تاریخ 

شهادت امام حسین علیه السالم و موضوع مقتل محسوب 
می شود. در پایان نیز ترجمه ای از کتاب نفثه المصدور ارائه 
شــده که بنا بر نظر محدث قمی، تتمه ای است بر کتاب 
نفس المهموم که در چند فصل پیرامون فضایل و مناقب 
امام حسین علیه السالم، برخی وقایع تاریخی مرتبط با قیام 
عاشورا، قصایدی در رثای امام حسین علیه السالم، فضیلت 
گریه بر آن حضرت و نیز خاتمه ای در ذکر مواعظ و نصایح 
برای اهل منبر، نگارش یافته است. مولف در ابتدای کتاب 
نفس المهموم، مناقب امام حسین علیه السالم و ثواب گریه 
بر آن حضرت، لعن بر قاتالن او و پیشگویی شهادت امام 
حسین علیه السالم را برمی شمارد. مهم ترین عناوین کتاب 
عبارتند از: مرگ معاویه و جانشینی یزید، بیعت گرفتن از 
امام حسین علیه السالم و امتناع آن حضرت، حرکت امام 
حسین علیه السالم به مکه، گسیل سفیر به سوی عراق، 
تسلط ابن زیاد بر کوفه، شهادت مسلم بن عقیل علیه السالم 
و هانی بن عروه، حرکت امام حســین علیه السالم از مکه 
به سوی عراق، شرح حادثه عاشورا، اسارت اهل بیت امام 
حسین علیهم الســالم، ورود آنها به کوفه و شام، خطبه 
حضرت زینب علیهاالسالم و امام سجاد علیه السالم، در 
کوفه و شام، بازگشت اهل بیت علیهم السالم به مدینه و... .

از دوستان و همراهان شهید در مقاطع یادشده، در 
این باره می گوید:

»شهید عارف الحسینی در نجف درس می خواند 
و من در ایام تعطیل، برای زیارت عتبات به نجف 
رفتم و در آنجا با ایشان آشنا شدم. بسیار خونگرم 
و متواضع بود. مرا به حجره خودش دعوت کرد و 
از آن به بعد، با هم چندبار مالقات کردیم. صدام 
حسین داشــت حوزه نجف را خالی می کرد و به 
همین دلیل من به قم برگشتم. در عراق چون من 
زائر بودم، باید زود برمی گشتم و در آنجا چندان 
فرصتی برای معاشرت با ایشان نداشتم، ولی وقتی 
ایشــان به قم آمد، هم درس بودیم و مکاســب و 
کفایه را مباحثه می کردیــم. درس خارج اصول 
آیت اهلل حرم پناهی را هم بــا یکدیگر گذراندیم. 
ایشــان در درس، خیلی جدی بود و عالوه بر آن، 
فقط به دروس فقه و اصول و سایر دروس حوزوی 
اکتفا نمی کرد بلکه درباره تمام مشکالتی که برای 
شیعیان پیش می آمد، پیگیر بود و با جدیت سؤال 
و تحقیق می کرد. به ویژه در مورد عقاید چپی ها و 
وهابی ها خیلی مطالعه می کرد. یادم هســت که 
ایشان درس آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی و آیت اهلل 
ســیدکاظم حائری را هم می رفــت. به حضرت 
امام)ره(  هم عالقه عجیبی داشــت. یک بار یادم 
هست که در مجلس ســنای ایران، 2نفر سناتور 
علیه امام)ره(  حرف زده بودند که ایشــان ایرانی 
نیست و خارجی است! این ســخنان در روزنامه 
اطالعات چاپ و باعث شده بود که حوزه تعطیل 
شــود. بعد هم فهمیدیم که بعضی از طالب، به 
این حرف ها اعتراض کرده و مأموران در چهارراه 
مریضخانه، آنها را به رگبار بســته بودند! مدرسه 
فیضیه را هم محاصره کردند و ساواک شروع کرد 
به اخراج طلبه ها! اول مرا و بعد ایشــان را از ایران 
اخراج کردند! ایشــان هم به پاکستان رفت و در 
مدرســه محل تحصیل خود، مشغول به تدریس 
شد. بعد از اینکه مفتی جعفر حسین از دنیا رفت، 

شورای مرکزی علمای پاکســتان شور و شهید 
سیدعارف را به عنوان رهبر انتخاب کردند. شهید 
سیدعارف در برابر علمای پاکستان، خیلی جوان 
بود و شــاید نزد عده ای، اصال از علما به حســاب 
نمی آمد اما علمای بــزرگ با هم کنار نمی آمدند 
و متحد نمی شــدند! ما در آن موقع، سازمانی به 
نام نهضت اجرای فقه جعفری را راه انداخته و از 
دولت پاکستان خواسته بودیم که دروس دینی 
شیعیان در مدارس و دانشگاه ها جدا باشد. موقعی 
که ایشان رهبر شــیعیان پاکستان شد، این ایده 
را پیگیری و ســعی کرد برای حل مشکالت در 
عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، 
خود را به خط امام خمینــی)ره(  نزدیک کند و 
بیانگر اهداف و تفکرات ایشان باشد و لذا مسئله 
ـ که از اهداف مهم  وحدت شــیعه و ســنی راـ 
ـ مطرح کرد. طرح این موضوع، در  امام)ره( بودـ 
خود ایران هم دشوار است و در پاکستان نزدیک 

به ناممکن، ولی سید این کار را کرد!... .«

او ذوب در امام ره  بود
عالمه سیدعارف حسین الحســینی، وکیل امام 
خمینی)ره( در کشور پاکســتان بود و هم از این 
روی، با جریاناتی از قبیل وهابیت و نیز دشمنان 
تابلــودار و بی تابلوی انقالب اســالمی مواجه و 
دشواری های فراوانی را متحمل شد. با این همه 
او بی اعتنــا به ایــن جریان تبلیغــی، به حرکت 
خویش تداوم بخشید. حجت االسالم والمسلمین 
ســیدجواد نقوی، روحانی اندیشمند پاکستانی، 

ماجرا را چنین توصیف می کند:
»شهید تمام اندیشــه های حضرت امام)ره(  را 
قبول داشت و در واقع گمشده خود را، در ایشان 
پیدا کرده بود. امام)ره(  هم در شــهادت ایشان 
فرمودند: مــن فرزند عزیزی را از دســت دادم! 
ایشان در واقع ذوب در امام بود. ما قبل از ایشان 
رهبر دینی داشتیم، اما رهبر انقالبی نداشتیم! 
یکی از ویژگی های بارز ایشان این بود، که همواره 
می کوشید بین علمای سنی و شیعه، وفاق ایجاد 
کند و تمام تالش اش متوجه وحدت مســلمین 
بود و جانــش را بر ســر این آرمان گذاشــت. 
ضیاء الحق و عربســتان ســعودی هم از همین 
می ترسیدند و به همین دلیل ایشان را به شهادت 
رساندند. ویژگی مهم دیگر ایشان، مردمی بودن 
بود. بین ایشان و مردم فاصله ای نبود و همین هم 
موجب شهادت ایشان شد، چون هیچ تشکیالتی 
برای حفاظت از ایشان وجود نداشت و هر کسی 
می توانســت، به راحتی به ایشان دسترسی پیدا 
کند. با این همه حتی مخالفینش که علیه ایشان 
تبلیغات می کردند، کافی بود یک بار با ایشــان 
مالقات کنند، بالفاصله جذب شــخصیت وی 
می شدند. ویژگی دیگر ایشان، توکل فوق العاده 
باالی او بود. به کســی جز خدا امید نداشــت و 
دســت نیاز به ســوی هیچ کس دراز نمی کرد. 
می  شــود گفت یک جور روحیه بسیجی داشت. 
پولی هم نداشت که به کسی حقوق بدهد و هر 
کسی که برای ایشــان کار می کرد، روی اعتقاد 
و عقیده اش بود. امکانات بســیار اندکی داشت. 
شــهید برای دفاع از امام)ره(  و انقالب اسالمی، 
هزینه سنگینی پرداخت. قبل از انقالب اسالمی 
ایران و توســط ضیاء الحق، شرایط خفقان آور و 
سنگینی بر پاکســتان حاکم بود و کسی جرات 
نمی کرد حــرف بزند. او مخصوصاً به شــیعیان 
بسیار سخت می گرفت، چون می دانست که تنها 
شیعیان صاحب افکار انقالبی هستند و می توانند 
در برابر ظلم و جور او قد علم کنند. شهید عارف 
الحسینی در چنین جوی، از امام خمینی)ره(  و 
انقالب اسالمی دم می زد و طبیعتاً تهمت هایی 
چون حقوق بگیر ایران بودن را تحمل می کرد. از 
این گذشته، به ایشان انگ وهابیت هم می زدند! 
اطراف ایشان   یار و یاوری- که هم فکر و هم سطح 
ایشان باشــد- نبود، درعین حال مجبور بود با 
همان آدم های ســطحی و کوته فکر، کار کند و 
این بزرگ ترین فشــاری بود که به ایشان وارد 

می آمد... .«

همسر عالمه شهید عارف الحسینی، از سیره او می گوید

 پیشرفت همه جانبه زنان
 از دغدغه های مهم او بود

روایات بانوان از منش همســران خویــش، به ویژه ناموران 
آنها، هماره با نوعــی دقت، ظرافت و نازک اندیشــی همراه 
است. روایت همسر عالمه شهید عارف الحسینی از سیره آن 
بزرگ نیز، واجد چنین خصیصه ای اســت و می تواند ما را به 
جوانبی مهم، از منش وی رهنمون ســازد. وی در باب نحوه 
تعامل رهبر فقید شیعیان پاکستان با خانواده خویش، چنین 
می گوید: »چون زندگی مان خیلی ساده بود، معموال تلخی 
و ناراحتی در خانه مان ایجاد نمی شد. زندگی شهید همیشه 
طبق اصول و قواعد اسالمی بود لذا در آن حقوق همه مراعات 
می شد. البته اهتمام به تربیت اسالمی فرزندان و پایبندی به 
اصول و اخالق اسالمی، موجبات شادی او را فراهم می کرد 
و کوتاهی و سهل انگاری در این امور، موجب ناراحتی شهید 
می شد. ارتباط وی با فرزندانش، بسیار عالی بود و فراوان به 
آنها محبت می کرد. با توجه به ســن کم فرزندان ما، شهید 
به تربیت فرزندان و تحصیل شان، اهتمام فراوان می ورزید. 
البته بیشتر وقت شهید، صرف فعالیت های فرهنگی و دینی 
می شد و اوقات کمی را در خانه بود ولی همان زمان اندک را 
نیز، تماماً صرف خانواده می کرد. بسیار بامحبت بود و اخالق 
خوشی داشت. رفتارش طوری بود که همیشه حضورش در 
خانه، شادی به همراه می آورد و حتی همسایه ها هم، از دیدن 
او خوشحال می شدند. هدف شهید از تربیت اسالمی فرزندان، 
ساختن آنان برای یاری امام زمان)عج(، همراه با خدمت به 
جامعه و ملت بود. ایشان حتی به شوخی هم، قائل به دروغ 
گفتن به بچه ها نبود، به بچه ها نیز اجازه نمی داد که حتی به 
شــوخی دروغ بگویند! به همه فرزندان نیز، توجه و محبت 
مساوی داشت و با آنان یکسان رفتار می کرد. شهید شیوه ای 
را اتخاذ می کرد که به موجب آن، فرزندانشان طبق سیرت و 

تعلیمات آل محمد)ص( بزرگ شوند...«.
نگاه شهید عالمه سیدعارف الحســینی به نقش خانوادگی 
و اجتماعی زنان، از مدخل های مهم به شــناخت شخصیت 
اوست. این امر توسط همسرش، اینگونه روایت و توصیف شده 
است؛ »شهید حیات خویش را نیز، برای امام زمان)عج( و ملت 
و وطن خود وقف کرده بود. با توجه به مسئولیت شهید، ایشان 
بســیار فعال، اما تأثیرات او روی خانواده و دیگر افراد بسیار 
زیاد بود. در تنظیم حاالت درونی خانواده، رفتار با فرزندان 
و تربیت آنان، بسیار توفیق داشــت. ایشان همراه با تصدی 
اجتماعی، مسئولیت های خانوادگی را نیز به نحو احسن ایفا 
می کرد. ایشان احترام زیادی برای مقام زن قائل بود و به مادر 
و همسرشان، احترام زیادی می گذاشــت. همراه با تعلیم و 
تربیت مردان، بر تعلیم و تربیت زنان نیز تأکید فراوان داشت. 

ایشان به تربیت یکسان و همزمان معتقد بود. 

شهید می خواســت در وضعیت فعلی جامعه، خانم ها نیز در 
همه ابعاد زندگی پیشرفت کنند و دانش و هنر را فرا گیرند. 
شهید نسبت به حجاب خانم ها، تأکید فراوانی داشت. در نظر 
شــهید و در تعلیم و تربیت بانوان، حجاب از اهمیت واالیی 
برخوردار بود. تمامی زندگی مشــترک با ایشان، برای من 
مملو از خاطرات شنیدنی است. با شــهید در طول زندگی، 
هیچ گونه تلخی ای روی نداد. ما نسبت به زندگی ساده مان، 
مطمئن و شاد بودیم. شهید هر کاری را، برای رضای خداوند 
انجام می داد. اگر کار خیری هم انجام می داد و از ایشان تشکر 
می شد، می گفت: برای خدا بوده است. ساده زیستی شهید 
قبل و بعد از رهبری شیعیان، مساوی بود. همزمان با باالتر 
رفتن جایگاه و مسئولیتش، محبتش نیز به خانواده و دیگران 
بیشتر می شد. معروفیت بیرون از خانه، هیچ تأثیر منفی بر 

رفتارش نگذاشت... .«
رهبر پرآوازه و نامدار شیعیان پاکستان، پس از عمری تالش 
بی وقفه بــرای ارتقای معنــوی و مادی آنــان، در صبحگاه 
14مرداد 1367، توسط دشمنان به شهادت رسید و روی به 
جاودانگی نهاد. همسرش توصیفات خویش از این رویداد را، 
اینگونه به تاریخ سپرده است؛»خبر شهادت ایشان، برایمان 
قابل تحمل نبود و نمی دانم این واقعه را چگونه تحمل کردم! 
جدا شدنم از ایشان تأسف آور بود، اما خوشحالم که به درجه 
رفیع شهادت نایل شد. شخصیتی که زندگی، جان و مالش 
را فدای سید الشهدا)ع( کرده بود، واقعا الیق شهادت بود. من 
در آن زمان، در پیوار )یعنی جایی که خانه پدری شهید در 
آنجاست( بودم. فقط برای چند لحظه پیکر مطهرش را دیدم 
و این هم، در لحظه تشییع جنازه اش بود. من هم شهادتش 
را به او تبریک گفتم. مراسم عزاداری اش در همه پاکستان و 
همچنین در کشورهای اسالمی و حتی غربی برگزار شد. ما 
چون در محلی زندگی می کردیم که فرهنگ خاصی دارد، لذا 
شرکت در مراسم برایم میسور نبود. البته از عظمت برگزاری 
تشییع و مراسم عزاداری برای ایشان، مطلع می شدم که اصال 
سابقه  نداشت. به نظر من کسانی ایشان را به شهادت رساندند 
که از نقش مؤثر و تعیین کننده او در اعتالی اســالم و شیعه 
در پاکستان، آگاه بودند و نمی خواستند چنین چیزی پیش 
بیاید. آنان نمی خواستند که یکی از شاگردان امام خمینی)ره( 
با الگوگیری از ایشان، در احقاق حقوق شیعیان و تمامی مردم 

این کشور مؤثر باشد... .«

علی احمدی فراهانی؛ ، تاریخ پژوهنگاه

عالمه شهید سیدعارف حسین الحسینی
 در دوره جوانی

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

صبحگاه چهاردهــم مردادماه 1367، عالمه 
سیدعارف حسین  الحسینی، رهبر شیعیان 
پاکستان، توسط افرادی ناشناس ترور شد و 
در راه انتقال به بیمارستان، به شهادت رسید. 
مروری بر کارنامه آن بزرگ، به ویژه تالش های 
وی در ترویج گفتمان امام خمینی)ره( و انقالب 
اسالمی در این کشور همسایه، ما را به هویت 
قاتالن وی نزدیک می سازد؛ امری که در مقال 
پی آمده، بدان پرداخته شده است. امید آنکه 

مفید آید.

روایتی از »صبحگاه خونین پیشاور«
در آغاز ســخن، بــه هنگام اســت کــه روایت 
صبحگاه خونین در مدرسه دارالمعارف اسالمیه 
پیشــاور را، از زبان یک شــاهد عینی بخوانیم. 
حجت االسالم والمســلمین ســیدعلی عــارف 
حسینی، فرزند شهید عالمه سیدعارف حسین 
الحسینی، رویداد شهادت پدر را، اینگونه وصف 

کرده است:
»غیر از اینکه پدرم تمایلــی به محافظت از خود 
نداشــتند، امکانات زیادی هم در اختیارشــان 
نبود که بتوانند این کار را بکنند. ایشان با حداقل 
امکانــات زندگی می کردند. اخبــار متعددی به 
ایشان می رسید که زندگی شــما در خطر است 
اما اعتنا نمی کردند! می گفتنــد: روزی که اجل 
فرا برسد، کسی نخواهد توانست از من دفاع کند! 
ایشان به سفرهای متعددی می رفتند و محافظ 
نداشــتند. حتی راننده ایشان هم اسلحه نداشت 
و لذا با حداقل اطالعات و امکانات، می شد ایشان 
را ترور کرد! مدرســه ای که ایشان در آن زندگی 
و تدریس می کردند، در دســت تعمیر بود و در و 
دیوار درستی نداشت، لذا خیلی راحت به ایشان 
دسترسی پیدا کردند. من چند روز قبل از شهادت 
ایشــان، به پاراچنار رفته بودم و همراه شــان به 
پیشاور نرفتم! 2روز بعد برگشتم و3،4 روز آخر را 
در مدرسه ای که درست کرده بودند و در همان جا 
هم شهید شدند، در کنارشان بودم. آن شب من و 
برادر بزرگم با پدرمان در یک اتاق خوابیده بودیم! 
صبح برادرم بیدارم کرد و گفت: بلندشو که پدر را 
ترور کرده اند! باالی پیکر مجروح ایشــان رفتیم. 
ایشان قادر به تکلم نبودند و فقط چند دقیقه ای، 
با نگاهشان با ما گفت وگو کردند! متأسفانه ایشان 
در راه بیمارستان شهید شدند. حکومت این قضیه 
را به یک مســئله پیچیده سیاسی تبدیل کرد تا 
اصل ماجرا معلوم نشود! عده ای را دستگیر، ولی 
بعدا آزاد کردند! حکومت اصال بنا نداشت تا پرونده 
را به سرانجام برساند. حاال هم که دیگر بسیاری 
از آن افراد مرده اند و اصال نمی شود تحقیقی را به 
سرانجام رســاند و چون قضیه سیاسی و امنیتی 
بوده، بعید اســت که اگر دادگاه صالحه ای برگزار 

شود، بتواند به نتیجه برسد...«.
فرزند عالمه عارف الحسینی اما در بخش دیگری 
از سخنان خویش، به ســمت و سوی تالش های 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پدر اشارت می برد؛ 
امری که می توان ریشــه های شــهادت آن عالم 

پرآوازه را در آن جست: 
»ابوی به مرحوم امام خمینی)ره( ارادت ویژه ای 
داشــتند. موقعی که در نجف بودند، همیشه در 
نماز جماعت های امام)ره( حاضر می شدند و اگر 
در آنجا فعالیت سیاســی ای انجام می شد، در آن 
شرکت می کردند. موقعی هم که به قم رفتند، به 
فعالیت های خود ادامه دادند. ایشان در پاکستان 
و به خصــوص در منطقه خودمــان، برای ترویج 
مرجعیت امام)ره( بســیار فعالیــت می کردند و 
به همین دلیل هم به دریافــت کمک های مالی 
از ایران متهم شدند! اما ایشــان به این حرف ها 
اعتنا نمی کردنــد و به کار خود ادامــه می دادند. 
یکی از دالیل مخالفت بعضی ها با ایشان، همین 
طرفداری از حضرت امام)ره( بود. باید به این نکته 

توجه داشت که در پاکســتان، روحانیت شیعه و 
مرجعیت به شدت زیر فشار و تهاجم است و افراد 
زیادی با اصل مرجعیت، تقلید و اساســا اجتهاد 
مخالف اند! به همین دلیل ابوی، تالش زیادی برای 
تقویت مرجعیت و روحانیت شــیعه در پاکستان 
می کردند. ایشــان  چندبار هم به قــم رفتند و با 
مرحوم آیت اهلل العظمی گلپایگانی نیز گفت وگو 
کردند. با علمای عراق و لبنان هم ارتباط داشتند. 
شهید ســیدمحمدمهدی حکیم نیز چندبار به 
پاکســتان آمدند و در 2ســالی که در پاکستان 
تبعید بودند، مرحوم ابوی با ایشان ارتباط نزدیک 
داشتند. ایشان همچنین با شــهید سیدعباس 
موسوی، رهبر فقید حزب اهلل لبنان و نیز با مرحوم 
شیخ محمدمهدی شمس الدین از علمای شاخص 
لبنان، بســیار صمیمی بودنــد. موقعی که ابوی 
شهید شد، شهید ســیدعباس موسوی به شدت 
گریه می کردند و می گفتند: رهبر بسیار مهمی را 
از دست دادیم!... ایشان بعد از شهادت پدر، 2بار به 

پاکستان و سر قبر ایشان آمدند...«.

رهبری او، کار را بر مخالفان وحدت اسالمی 
دشوار می کرد

حجت االسالم و المسلمین محمدحسن رحیمیان، 
از اعضای دفتر امام خمینــی)ره(  و  اکنون دفتر 
رهبر معظم انقالب اسالمی هستند. ایشان از این  
طریق با بســا چهره نامور و جهادی جهان اسالم 
آشنا و مانوس شده است. شهید عالمه سیدعارف 
حسین الحسینی، در زمره این شخصیت ها قلمداد 
می شود. وی در گفت و شنودی، ارزیابی خویش از 
دستاوردهای رهبری شهید سیدعارف را به ترتیب 

پی آمده بیان داشته است:
»بنده به دلیل مســئولیتی که در دفتر حضرت 
امام)ره(  داشــتم، با روحانیون طرفــدار امام در 
کشــورهای مختلــف، از طریــق نامه هایی که 
برای دفتر امام ارســال می کردند، اســتفتائاتی 
که داشتند، یا وجوهی که می فرســتادند و یا از 
طرق دیگر، آشــنا بودم و ارتباط داشتم. یکی از 
برجســته ترین این افراد، شــهید عارف حسین 
الحســینی بود که نقش بســیار تأثیرگذاری در 
بسط و گسترش تشیع در پاکســتان داشت و از 
طرف امام)ره(  هم وکیل بود. ایشان وقتی به ایران 
و دفتر امام می آمدند، ما زیارتشــان می کردیم. 
فکر می کنــم برای آخرین بار، برای شــرکت در 
کنگره ائمه جمعــه آمده بودند که ایشــان را در 
هتل محل اقامتشان دیدیم. در مالقات هایی که 
با آن بزرگوار داشتم، آنچه بســیار در ایشان بارز 
بود، روحیه بانشاط، انقالبی، شجاع و باصالبتشان 
بود و اعتقادی که به امام، خط امام، اسالم ناب و 
انقالب اسالمی داشتند. همین ویژگی ها هم بود 
که دشمن را نسبت به ایشان حساس کرد و آنها 
متوجه شدند، اگر چنین عنصر بااراده، پرتحرک 
و تأثیرگذاری به فعالیت هــای خود ادامه بدهد، 
طولی نخواهد کشــید که به اهداف بزرگی چون 
وحدت شیعه و سنی دســت پیدا می کند و کار 
بر آنها بسیار دشوار می شود، به همین دلیل هم 
توطئه به شهادت رســاندن ایشان را اجرا کردند. 
پیام حضرت امام)ره(  درباره شهادت ایشان، در 
زمره یکی از کم نظیرترین پیام ها درباره شهدای 
جهان اسالم است و همین امر نشان می دهد که 
انقالب اســالمی، محدود به مرزهای جغرافیایی 
نیست و مخاطب آن مســلمانان همه دنیا، بلکه 
آزادگان سراسر گیتی هستند. حضرت امام)ره(  
به ایشان بسیار عالقه داشتند و همین امر، مبین 

شخصیت واالی شهید عارف  الحسینی است...«.

او در پاکستان، به تحقق آرمان های ناممکن 
اهتمام ورزید

تکاپوی عالمه عارف الحســینی در بسط اندیشه 
وحدت گرا و ظلم ســتیز امام خمینــی)ره(  در 
پاکستان، مسبوق به سابقه و به نوعی ادامه گرایش 
اعتقادی- سیاسی آن بزرگ به رهبرکبیر انقالب 
اســالمی، در حوزه های علمیه نجف و قم قلمداد 
می شود. حجت االسالم والمسلمین حیدر جوادی، 

تکاپــوی عالمــه عــارف الحســینی در 
بســط اندیشــه وحدت گرا و ظلم ســتیز 
امام خمینی)ره(  در پاکستان، مسبوق 
بــه ســابقه و بــه نوعــی ادامــه گرایــش 
اعتقادی- سیاسی آن بزرگ به رهبرکبیر 
انقالب اســالمی، در حوزه های علمیه 
نجف و قــم قلمــداد می شــود. او در پی 
این مجاهــده مســتمر، بــا جریاناتی از 
قبیــل وهابیت و نیــز دشــمنان تابلودار 
و بی تابلــوی انقــالب اســالمی مواجــه 
و دشــواری های فراوانــی را متحمــل 
شــد. بــا ایــن همــه او بی اعتنــا بــه ایــن 
جریــان تبلیغــی، بــه حرکــت خویــش 
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تاریخ اسالم

آینه در کربالست 
کتاب »آینه در کربالست« پژوهش 
و نگارشی نو در بازشناخت نهضت 
عاشورا نوشته محمدرضا سنگری 
را انتشــارات قدیانی منتشر کرده 
است. این کتاب، ترکیبی از روایت، 
تطبیــق، تحلیــل و تذکر، ســیر 
تاریخی حوادث و رویدادهای واقعه 
کربالست. این اثر، هم چگونگی این 
واقعه را بیان می کنــد و هم دلیل 

آن را. کتاب در 41بخش تنظیم شده است. در پایان هر بخش، 
نکته ها و آموزه هایی ارائه شده اند که فرصتی برای عبرت آموزی و 
تنبیه و تذکر است؛ نویسنده این روش نگارش را مبتنی بر روش 
قرآن عنوان کرده است، چرا که قرآن در طرح قصص و سرگذشت 
اقوام و تمدن ها و رویدادها همواره به عبرت و تذکر و موعظه توجه 
دارد. »زمینه های نهضت«، »در آســتانه حرکت به ســرزمین 
عراق«، »کاروان در کربال«، »آغاز نبرد عاشــورا«، »نماز ظهر 
عاشورا«، »به میدان رفتن امام«، »رویدادهای پس از شهادت«، 
»غارت و آتش زدن خیمه ها«، »دفن شهیدان کربال«، »خرابه 
شام« و »بازگشت کاروان« عناوین برخی از بخش های 41گانه 
این اثر را تشکیل می دهند. هرچه اثر پیش تر می رود مباحث، 
گسترش بیشتری می یابند و ســیر از اجمال به بسط و تفصیل 
فزونی می گیرد. در حقیقت تکیه گاه نویسنده تحلیل و تبیین 

وقایع اصلی است نه رویدادهای جانبی و فرعی.
محمدرضا سنگری، پژوهشــگر ایرانی، متولد اول آبان 1333 
است. پس از ریاست وی بر گروه برنامه ریزی و تألیف کتب درسی 
زبان و ادبیات فارسی، ادبیات اســالمی وارد کتب درسی شد. 
او نویسنده، پژوهشگر و شــاعر ادبیات انقالب اسالمی و شعر و 

ادبیات آیینی و عاشورایی است.

تاریخ اسالم

او گمشده خود را  در امام  )ره( یافت
شهید عالمه سیدعارف حسین  الحسینی، نماد گفتمان انقالب اسالمی در پاکستان


