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آنتوان بارا نويسنده و متفكر مسيحى (متولد 1943) در سوريه است.
از سال 1966 تا كنون عضو هيئت تحريريه روزنامه «القبس» و مدير تحرير دوهفته نامه 

«شبكة الحوادث» است و در برخى شبكه هاى راديويى عربى نيز فعاليت داشته است.
برخى تأليفات وى عبارتند از: عشرة أيام ساخنة ، األسياد، األحالم تموت أوال، دخان 
فوق دسمان.  همچنين كتاب جديد و در حال نشر با نام: زينب...صرخة أكملت مسيرة .

ـ   بخش هايى از مصاحبه اى كه پايگاه النبأ با آقاى انتوان بارا انجام داده است:

هنگام رفتن به ديدار استاد انتوان بارا، نمي دانستيم به ديدار شخصى مي رويم كه خود را شيعه 
مى داند. چون ما او را به عنوان يك متفكر و محقق مسيحى مي دانستيم كه كتابى را با نام 

"الحسين فى الفكر المسيحى" نوشته است.
در طول سه ساعت ديدار ما با آنتوان بارا، وى نام حسين را نمى  برد، مگر با عبارت «عليه 
السالم» . به نظر او امام حسين مختص شيعه و مسلمانان نيست؛ بلكه متعلق به همة 
جهان است و او درواقع روح همة اديان است. او تشيع را باالترين مراتب حب الهى مى  داند 

و معتقد است هر شخصى در اين دنيا با هر دينى كه دارد ممكن است شيعه باشد.
انتوان گفت: شما شيعيان قدر امام حسين را نمى دانيد! او امانتى است نزد شما تا فرياد روز 
عاشوراى او را به گوش همه جهان برسانيد و اين كار مستلزم تعمق در اركان و روح حركت 

گفتگو با آنتوان بارا  نويسنده مسيحى 
كتاب «الحسين فى الفكر المسيحى» 
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انقالبى او و اكتفا نكردن به روايت داستان كربال و ظاهر اين حادثه است.
كربال  حادثة  درباره  زيادى  چيز  ابتدا  در  گفت:  كتاب  اين  تأليف  چگونگى  دربارة  وى 
نمى دانستم؛ تا اين كه سى و پنج سال پيش با سيد شيرازى (مرجع تقليد) آشنا شدم و برخى 
كتب دربارة امام حسين را به من معرفى كرد. من پس از مطالعه آن كتاب ها دريافتم كه 
حادثة عاشورا،  حماسه اى منحصر به فرد است و تعجب كردم كه مسئله اى به اين بزرگى،  
به اندازه كافى مورد اهتمام متفكرين مسلمان نبوده و مستشرقين هم از جنبه مادى به اين 
بحث پرداخته اند. اين مسئله مرا بر آن داشت كه مالحظاتى را دربارة اين انقالب بزرگ و 
شخصيت امام حسين داشته باشم؛ تا اين كه سيد شيرازى از من خواست  اين مالحظات 
را چاپ كنم. پس از آن بود كه به فكر مطالعه و تحقيق بيشتر افتادم و همواره يك نيروى 
الهام بخش معنوى در وجود خود احساس مي كردم كه مرا به پى گيرى اين تحقيقات تشويق 

مى  كرد و درنهايت اين كتاب به چاپ رسيد.
وى در بخشى از سخنانش دربارة بازتاب انتشار اين كتاب گفت: اين كتاب بازتابى بيشتر از 
آن چه تصور مى كردم در پى داشت. مسلمانان و به خصوص شيعيان از اين كتاب استقبال 
كردند؛ ولى برخى مسيحى ها به آن اعتراض كردند و دربارة من گفتند كه او يك مسيحى 
است كه شيعه شده و در بيروت نيز كتابى عليه آن نوشته شد كه ركيك و سطحى بود. البته 
يك رسالة دكترا نيز در تأييد اين كتاب نوشته شده است . بحمد اهللا تا كنون اين كتاب به 

هفده زبان دنيا ترجمه شده و اين از فضل حسين است.
انتوان در پاسخ سؤالى دربارة تعريف خود از سيد الشهداگفت: حسين روح اديان است و 
اگر او نبود، تمام اديان آسمانى از بين مي رفت. در مور اسالم نيز بايد بگويم كه آغاز آن محمدى 
و استمرار آن حسينى است و زينب فريادى است كه راه جهاد و دفاع از دين را كامل كرد.

وى در ادامه گفت: با وجود اين كه حسين نزد شما شيعيان و مسلمانان شخصيتى مقدس 
است، با اين حال قدر او و انقالبش را نشناخته ايد.

مؤلف در بخشى از كتاب آورده است: اگر حسين از ما بود، در هر سرزمينى پرچم او را 
برافراشته مى  كرديم و در هر سرزمينى براى او منبرى مى  ساختيم و بر فراز آن مردم را به نام 
او به مسيحيت دعوت مى  كرديم. او گفت: به نظر من متفكرين اسالمى دربارة حسين
و فهم و انتشار رسالت او كوتاهى كرده اند. آن ها بايد صداى اين انقالب را به نقاط مختلف 



305

ـى 
ــان

سـ
ع ر

ـال
طــ

ا

جهان برسانند؛ زيرا من معتقدم اگرصداى انقالب حسين به غرب برسد و آن ها با مفاهيم 
بلند و باشكوه آن آشنا شوند، تمام غرب پيرو حسين مى  شود.

او در پايان گفت كه بدون شك، َكَرم مواليم حسين در روزى كه مال و فرزند سودى 
ندارد شامل حالم مى  شود؛ زيرا او از رنج هاى من براى به ثمر رسيدن اين كتاب آگاه است و 

مى  داند چه سختى ها و مشكالتى را بدون چشم داشت مالى در اين راه تحمل كرده ام. 
گفتنى است كه كتاب الحسين عليه السالم فى الفكر المسيحى، به واقعة كربال و حادثه 
عاشورا از نگاه يك مسيحى مى پردازد. آنتوان بارا، نويسندة مسيحى و عرب زبانى است كه 
اين كتاب  را در سال 1978 م به رشتة تحرير درآورده است. وي نويسنده اي توانا و اديبي 
باذوق است كه عالوه بر كتاب «حسين در انديشه مسيحي»، پانزده عنوان كتاب ديگر نيز 
در حوزه هايي همچون ادبيات، رمان و داستان به رشتة تحرير درآورده است. كتاب مذكور در 
هفت فصل شامل: وجدان اديان، اصول و مبارزه ، معجزات شهادت، قيام و شهادت، جنايت 
و سقوط، صداي پاي وجدان و شيفتگي فكري تدوين شده است. كتاب  تاكنون به 17 زبان 
ترجمه شده و در 5 دانشگاه نيز براي تدريس در دوره هاي تكميلي كارشناسي ارشد و دكتري 

مورد تأييد قرار گرفته است.

مصاحبه با جرج جرداق 
در روز ميالد امام على

جرج جرداق، نويسندة مسيحِى كتاب االمام على صوت العدالة االنسانية، دربارة انگيزة 
خود از نوشتن در مورد على بن ابيطالب گفت: من در يك منطقه مسيحى متولد شدم كه 
اهالى آن به تاريخ و بزرگان عرب افتخار مي كردند. برادر بزرگ من براى ديگران قصايدى در 
مدح علىمي خواند و من كه يك كودك بودم آن ها را حفظ مى  كردم؛ تا اين كه برادرم 
يك نهج البالغه به من داد و من آن را مخفيانه حفظ و به وسيلة آن، چهره اى مبهم از يك مرد 
بزرگ را در ذهنم ترسيم كردم. در جوانى هنگامى كه نوشته هاى طه حسين و عباس محمود 
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را دربارة علىخواندم، احساس كردم كه على بن ابيطالب از آن چه كه آن ها مى گويند 
بزرگ تر است و هنگامى كه شروع به خواندن نهج البالغه كردم، مطمئن شدم كه حق على
 در نوشته هاى آن ها رعايت نشده است و تصميم گرفتم كه با نوشتن كتاب االمام على 

صوت العدالة االنسانية، وارد اين معركه شوم.
وى با اشاره به اين كه على از اركان هر مليتى است، دربارة واليت على  گفت: او از هر 
واليتى بزرگ تر است؛ او يكى از نوادر بزرگ تاريخ و از پدرهاى بزرگ انسان به شمار مي رود و 

تنها متعلق به شيعه نيست. 
وى درباره صفتى كه بيشتر او را به امام على جذب كرده است، گفت: همة صفات على 
عظيم است؛ او ذات عظمت است. اما سادگى او بيشتر از ديگر صفات او توجه مرا جلب كرد. 
فروتنى و خصلت هاى نيكوى او، ارزش هايى هستند كه تغيير نمي كنند. او در همة مواضع 
قوى است و هنگام قدرت عفو مي كند. تأمين سالمت عايشه و احترام به او پس از معركة جمل، 
بهترين دليل است؛ شخصيت او كه بر ارزش ها بنا شده است، اجازه داد كه براى سپاه معاويه 

آب تامين كنند.
او گفت: صفتى از امام على كه امروزه در زندگى اجتماعى خود بيش از صفات ديگر به آن 
نياز داريم، اين فرمايش ايشان است كه: «هيچ نعمِت فراوانى را نديدم، مگر اين كه در كنار آن 

حقى ضايع شده باشد». 
جرج جرداق در بخشى از سخنانش دربارة شباهت هاى ميان على بن ابيطالب و عيسى بن 
مريم گفت: على از همه به مسيح نزديك تر است و شباهت ها فراوان است... مسيح 
براى كسانى كه او را به صليب كشيدند طلب آمرزش كرد و گفت: خدايا آن ها را بيامرز؛ چون 
نمي دانند چه مي كنند .. و على شمشير از دشمنش برداشت؛ گويى به او مي گفت: بلند شو! تو نمى-
دانى چه مي كنى.  چه بسيار اتفاق مى افتاد كه در جنگ ها از دشمنان خود مى گذشت؛ همان طور 
كه بعد از جنگ جمل به عايشه احترام گذاشت. مسيح نيز روزى گفت: دشمنان خود را دوست 
بداريد و به كسانى كه شما را نفرين مي كنند دعا كنيد؛ همان طور كه گفتم، در اروپا و در قرون 
وسطى گمان مى  كردند امام على يك وصّى مسيحى است؛ زيرا با مطالعه دربارة شخصيت 

او، دريافتند كه او نزديك ترين شخص به مسيح است.
آقاى جرج جرداق در پاسخ به اين سؤال كه اگر به صورت غير منتظره امام على را ببينى، 
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به او چه خواهى گفت، پاسخ داد: يا على! عمر تو االن به هزار و چهار صد سال رسيده است 
و اگر به يك ميليون و هزار و چهار صد سال هم برسد، باز تو در اوج عظمت خواهى بود و 

هميشه به تو اقتدا خواهند كرد.




