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بنیاد فرهنگی شریعتی بر آن است که طی سلسله دفترهایی ،پروندههای ویژهای را پیرامون نسبت
ٔ
اندیشه شریعتی و حوزههای مختلف تفکر و مسائل دوران انتشار دهد .هدف از انتشار این دفاتر
عبارت است از:
 .1بازنشرمهمترین مقاالت ،نشستها و تولیدات فکری که در طی دو دهه اخیر انتشار یافته اند و
مراجعه دوباره به آنها نشان دهنده تداوم ایدههایی است که چهل سال پس از شریعتی همچنان
مطرح و مناقشه برانگیز است .2 • .ضرورت تجمیع و دستهبندی موضوعی مقاالت آرشیوی به
قصد انسجام بخشی و طرح افکنی مباحث در جامعه فکری ما .3 • .طرح مباحث جدید با انجام
مصاحبهها و برگزاری نشستها ی حول مباحث فکری و اجتماعی روز.
تاکنون سه جلد از دفاتر بنیاد تحت عنوان ،در حاشیه متن ( ،)۱۳۷۹خودکاوی ملی در عصر جهانی
شدن ( )۱۳۸۱و دین و ایدئولوژی ( )۱۳۸۵انتشار یافتهاند .انتشار دفترهای بنیاد در دور ه جدید به
شکل منظم و الکترونیک پی گرفته خواهد شد.

رو به کدام قبله؟
(نقد وبررسیآثار شریعتیپیرامون قیامامامحسین(ع))
دربارهی طرح روی جلد :طرح سیاه رنگی _ که شامل چند فلش و یک فلش در جهت معکوس است
_ ایدهی شریعتی برای نوبت بعدی چاپ کتاب حج بوده است که در نهایت با تغییراتی در اولین
نسخهی مجموعه آثار شماره( ۶حج) در ایران ،منتشر میشود .این طرح مرتبط با جملهای از شریعتی
در کتاب «شهادت» است« :حسین یک درس بزرگتر از شهادتش هم به ما داده است و آن نیمهتمام
گذاشتن حج و به سوی شهادت رفتن است».

ٔ
استراتژی برای تغییریا مبارزه آ گاهیبخش

حسین وارث آدم8 /
شهادت9 /
پس از شهادت10 /
نقش انقالبی یاد و یادآوران11 /
ُحر11 /

حسین شریعتی:اسطوره یا تاریخ؟
ِ
رو به کدام قبله؟22 /

سوسنشریعتی

شهادت برای زندگی30 /
شریعتی پس از بازگشت به ایران در سال  ۱۳۴۳و آغاز سخنرانی های خود در حسینیه ارشاد و
دانشگاههای سراسری ( تهران ،مشهد ،آبادان ،اهواز و )...تا پایان زندگی اش در سال  ،۱۳۵۶پنج
عنوان سخنرانی پیرامون قیام امام حسین ،فلسفه شهادت و حادثه عاشورا داشته است .اولین بار در
سال  ، ۱۳۴۹حسین وارث آدم را مینویسد و سه نوبت آن رادر حسینیه ارشاد قرائت میکند و آخرین
بار ،نوشته ای در باره «حر» در سال  ۵۵که در منزل محمد همایون و در حضور جمع خوانده شده
است .او حدودا  ۱۴عنوان سخنرانی در باره امام علی ،دو عنوان در باره امام سجاد و فلسفه نیایش،
در باره ابراهیم( میعاد با ابراهیم) ،در باره پیامبر ( سیمای محمد ،محمد میمیرد ،از هجرت تا وفات
و...کتاب اسالم شناسی  ۳۰و )..درباره فاطمه ،استراتژی امامیه( شیعه یک حزب تمام) سخنرانی و
نوشته دارد و همگی در همین بازه زمانی اما بیتردید بیشترین بازتابها در همان سالها و تا به امروز
مربوط به دو اثر «شهادت» و «پس از شهادت» و «حسین وارث آدم» است؛چه به عنوان آثار بسیج
کننده و تاثیر گذار در میان جوانان دهه پنجاه و دهه شصت (در جبهه و خیابان) و چه به عنوان آثاری
تقلیل دهنده که کاربرد دین را به وجه مبارزاتی و عملی آن محدود ساخته اند...تردیدی نیست که
این  ۵عنوان و به خصوص کتاب «شهادت» (اسفند  )۱۳۵۰در آغاز انقالب در تیراژ صدهزار تکثیر
میشده و برخی از جمالت این سخنرانی بر سر در بسیاری از وصیتنامه های جوانان جنگ و نیز
مخالفین نظام بر آمده از انقالب مینشسته است .پرسش این بوده و هست که آیا بازتاب وسیع
این آثار را باید به دلیل همسویی با رادیکالیزه شدن فضای مبارزاتی در آغاز دهه پنجاه دانست یا به
دلیل جایگاه ویژه امام حسین در جامعه ما و در میان شیعیان...؟ مسلم آن است که هنوز محتوای
این آثار موضوع تحلیل و نقد است و در کنار موضوعاتی چون «بازگشت به خویش»« ،ایدئولوژیک
«شریعتی متهم» است.
کردن دین»« ،انقالب یا رفرم» ،از پروندههای همواره گشودهی مربوط به
ِ

گفتوگو با احسان شریعتی

شریعتی اسالم را در همه اعصار سرخ میداند38 /

حسنمحدثی

نقش انقالبی یاد و یادآوران50 /
ساراشریعتی

عقالنیت و شهادت 66 /
عبدالکریمسروش

شهید ٔ
همه اعصار (هابیل و قابیل)82 /
پرویزخرسند

پنجاه سال پس از «شهادت»

نقد و بررسی کتاب«شهید جاوید»92 /
علی اشرف فتحی

چرا «شهید جاوید» اهمیت دارد؟102 /
محسنحسام مظاهری

با کدامین هدف امام حسین به کربال رفت؟110 /
(ع)

محمداسفندیاری

کتابهای منتشر شده دربارهی دیدگاه شریعتی116 /
نقد و بررسی کتاب «نهضت امام حسین و قیام کربال»118 /
آرمان ذاکری

پایاننامههای مرتبط در دانشگاههای کشور124 /
کتابهای شریعتی به زبانهای دیگر125 /

استراتژی برای تغییر
ٔ
یا مبارزه آ گاهیبخش

شده است .این اولین نوبت است که
شریعتی این متن مکتوب را روخوانی
میکند و البته با اظهاراتی به عنوان مقدمه.
رحلتحضرترسول،شهادتامامحسن
و اولین سالگرد فوت آقای شاهچراغی
از بنیان گذاران حسینیه ارشاد بهانه ای
بوده است برای ارائه این متن مکتوب.
*ایـ ــن ســخــنــرانــی ب ــا درس دوم ت ــاری ــخ و
شناختادیانهمزماناست.
*در اسناد ساواک  5اردیبهشت ذکر شده
است.

حسین وارث آدم
▪زمان 3 :اردیبهشت 1350
( 28صفر )1391
▪مکان :حسینیهی ارشاد
نامدیگر:میراثآدم
معادل مکتوب :تاکنون به چاپ نرسیده
است.
چکیده :حسین وارث آدم تفسیری است
فلسفی از تاریخ ،با نگاهی تازه به واقعهی
عاشورا و بازخوانی زیارت وارث.
کتاب حسین وارث آدم در سال 1349
نوشته شده است .این متن پس از آغاز
سخنرانیهای شریعتی در حسینیهی
ارشاد در سه نوبت توسط شریعتی روخوانی
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دفترهای بنیاد
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▪زمان 28 :خرداد 1350
( 24ربیعالثانی )1392
▪مکان :حسینیهی ارشاد
مـ ــعـ ــادل م ــک ــت ــوب :مــجــمــوعــه آثـ ـ ــار 17
(ضمیمه)
*ای ــن سخنرانی ه ـمزمــان بــا درس ششم
تــاریــخ ادی ـ ــان ای ـ ــراد ش ــده و شــریــعــتــی از
اینکه بــرای دومــیــن بــار اســت کــه متنی را
روخوانی میکند سخن میگوید ( .بار اول
در اردیبهشت همین ســال بــه مناسبت
سالگرد مرگ شاهچراغی ،از بنیانگذاران
حسینیه ارشــاد ،این متن مکتوب خوانده
شـ ــده اسـ ــت) ایـ ــن مــتــن ،تــوســط دســت
ان ــدرک ــاران «دفــتــر تــدویــن و تنظیم آث ــار»،
جانشین درس  18اسالمشناسی تلقی

گشته (بنا بر خاطرات شاگردان شریعتی)
و از همین رو در ضمیمه اسالمشناسی
هندسی (م.آ )17.به چاپ رسیده است.
حــال آنــکــه تــاریــخ ایــن سخنرانی یکسال
قبل از تاریخ درس  18اسالم شناسی ( 2تیر
 )1351ذکــر شــده و نمی تواند جانشین آن
درس باشد  .توضیح دفتر تدوین این است
که شریعتی به دلیل غیبت دانشجویان و
قلیل بودن تعداد حضار تصمیم میگیرد به
جای سیر طبیعی کالس این متن را برای بار
دوم روخوانی کند .اما چنین پیدا است که
دلیلدیگریبرایاینتکرار وجودداشتهو به
سیر کالسهایاسالمشناسیربطیندارد.
*برخی اسناد از سخنرانی «حسین وارث
آدم» در دانشکده پلی تکنیک نیز سخن
گفته اند .اما در این سخنرانی هیچ اشاره ای
بهمحیطدانشگاهنیستو بهنظرمیآید که
شریعتیبامخاطبهایهمیشگی کالس
هایحسینیهارشادسخنمیگوید.
▪زمان 7 :اسفند 1350
▪مکان :حسینیهی ارشاد
معادلمکتوب:مجموعهآثار 19
*ای ــن سخنرانی ب ــرای سومین بــار در ظهر
عــاشــورای  7( 1392اسفند  )1350و در
حسینیهی ارشــاد ایــراد شده و قرائت متن
مکتوبی اســت کــه شریعتی در ســال 49
نوشته بــوده و پیش از ایــن در دو نوبت در

حسینیهی ارشــاد با مقدمههایی متفاوت
روخوانی کــرده اســت .چنین پیداست که
شریعتی قبل از سخنرانی «پس از شهادت»
که در شب همان روز در مسجد نارمک ایراد
میکند ،این متن را نیز ظهر در حسینیه برای
مخاطبانمیخواند.
*براساسمتنمکتوب.

شهادت
▪زمان 6 :اسفند 1350
▪مکان :حسینیهی ارشاد
معادلمکتوب:مجموعهآثار 19
چکیده :شریعتی در ایــن سخنرانی که
در تــاســوعــا ایـ ــراد ش ــده اسـ ــت ،حــادث ـهی

دفترهای بنیاد
شماره  /۱خرداد ۱۴۰۰
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عاشورای سال  60هجری در کربال را نماد نه
گفتن به نظام غاصبی میداند که با ادعای
م ــی ــراثداری بــر ق ــدرت نشسته اســت و از
همین رو انتخاب شهادت را از سوی امام
حسین به قصد افشا کردن غصب و نشان
دادن حقیقت و به قصد تضمین حیات
یکملتتفسیرمیکند.
*اینسخنرانیبهروایت کتاب«شریعتیبه
روایت اسناد ساواک» در ساعت  ۱۰صبح
 ۶اسفند  ۱۳۵۰مصادف با روز تاسوعا ایراد
گردیدهاست.تعدادشرکتکنندگاندر این
مراسم دو هزار نفر گزارش شده .یکی از بانوان
شرکتکننده شروع به خواندن اعالمیهای
از نهضت آزادی میکند که متعاقب این
جریان عدهای از جوانان شعارهایی با
مضمون درود بر نهضت آزادی ،درود بر
احمد رضایی و درود بر خمینی میدهند
و مسئوالن حسینیه مجبور میشوند
جمعیت را دعوت به آرامش کنند( .ص
)۴۳۴

چریکی آن ایــام در خاطرات سخن گفته
میشود :مرگ احمد رضایی در بهمن1350
که در پی تعقیب و گریز با مأموران ساواک با
سیانور به زندگی خود پایان داد؛ مجاهدی
کــه گفته م ـیشــود بــه حسینیهی ارش ــاد
رف ـتوآمــد داشــتــه (خــاطــرات دکــتــر کاظم
سامی) و نیز اعدام برادران احمدزاده که در
 11اسفند (چهار روز پس از این سخنرانی)
در تپههای زن ــدان اوی ــن ص ــورت میگیرد
و به دلیل نزدیکی شریعتی به خــانــوادهی
احمدزاده و پدر این دو چریک ،بهشدت
تحت تأثیر ایــن وقایع بــوده اســت( .اطــاع
قبلیاز احتمالاعدام)
بنا بر گ ــزارش اسناد س ــاواک در پایان این
ســخــنــرانــی تــظــاهــرات بــاشـکــوهــی توسط
حاضران در مسجد برپا میشود و جلسه با
دستگیریتعدادوسیعیاز حاضرانبهپایان

میرسد .قبل از شریعتی کسی سخنرانی
میکند .شریعتی از ساعت هشت و نیم
شــب ســخــنــرانـیاش را آغ ــاز میکند و به
مدت نیم ساعت .سخن میگوید .پس از
سخنرانی و هنگام خروج چراغها خاموش
میشوند و ع ــدهای ح ــدود دو یـســت نفر و
اکثرا جــوان شعار م ـیدادنــد« :مــا به شهدا
ملحق میشویم» و با دخالت پلیس و مردم
در ساعت  ۲۲جمعیت پراکنده میشوند
(شریعتی به روای ــت اسناد س ــاواک ،جلد
اول-ص .)۴۴۱

ُحر

پس از شهادت
▪زمان 7 :اسفند 1350
▪مکان :مسجد نارمک
معادلمکتوب:مجموعهآثار 19
چــکــیــده :در م ـ ــورد ســخــنــرانــی «پـ ــس از
شهادت» از دو نسبت مستقیم با مبارزات
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نام دیگر« :ذکر و ذاکرین»
معادلمکتوب:مجموعهآثار 7
چکیده« :نقش انقالبی یــاد و یـ ــادآوران» با
نام «ذکر و ذاکرین» نیز شناخته شده است.
شریعتی در این کنفرانس به نقش و اهمیت
حافظه و یـ ــادآوری در زمــان ـهای که امکان
به ثبت رســانــدن تاریخ سرکوبشدگان و
ستمهای تاریخی نیست ،تکیه میکند.
پراتیکیادآوریدیروز نوعیمقاومتدر برابر
فراموشی و سکوت است .با این مقدمه به
سراغ عاشورا و قیام امام حسین میرود و به
نقش سوگ در تاریخ شیعه میپردازد و این
تذکر که پس از صفویه ســوگ باید بــدل به
شناختشود.
*این سخنرانی در دو روز متوالی در روزهای
 20و  21شهریور  51ایراد گردیده است.
*باحضور  ۱۲۰۰نفر(بهروایتاسنادساواک-
جلد دوم-ص)74
*ای ــن متن توسط شریعتی و یــراس ـتــاری و
حک و اصالح شده است.

نقش انقالبی یاد و یادآوران
▪زمان 21-20 :شهریور 1351
▪مکان :حسینیهی ارشاد

▪زمان 10:دی ( 1355عاشورا)
▪مکان :تهران ،منزل محمد همایون
(بنیانگذار حسینیهی ارشاد)
نامدیگر:انسانیدر انتخابفاجعهیافالح
معادلمکتوب:مجموعهآثار 2
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چکیده :متنی است مکتوب که شریعتی
در میان جمع دوستان خوانده است .این
متن دربـ ــارهی حــر ،فــرمــانــدهی سپاه یزید
است که در آخرین لحظه در کربال جبههی
خویش را تغییر میدهد و به اردوی امام
حسین میپیوندد و شهادت را انتخاب
مـیکــنــد؛ انتخابی کــه بــه تعبیر شریعتی
انتخاب میان فاجعه یا فالح به قیمت بودن
یانبودنخویشاست.

هر انقالبی دو چهره دارد :چهرۀ اول« :خون» ،چهرۀ دوم« :پیام» .و شهید
یعنی حاضر! کسانی که مرگ سرخ را به دست خویش  -به عنوان نشان دادن
عشق خویش به حقیقتی که دارد میمیرد و به عنوان تنها سالح برای جهاد
در راه ارزشهای بزرگی که دارد مسخ میشود -انتخاب میکنند شهیدند،
حی و حاضر و شاهد و ناظرند ،نه تنها در پیشگاه خدا که در پیشگاه خلق نیز
و در هر عصری و قرنی و هر زمان و زمینی.
( پس از شهادت _ اسفند  _ ۱۳۵۰مسجد نارمک)
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حسین شریعتی:
ِ
اسطوره یا تاریخ؟

رو به کدام قبله؟

سوسن شریعتی
ضمیمه روزنامه اعتماد ۲ /دی ۱۳۸۸

ً
شـاید بهتـر آن باشـد کـه دیگـر بـه جمالتـی از قبیـل “تاریـخ بـه مـا نشـان میدهـد” یـا مثلا
“درسـی کـه میشـود از تاریـخ گرفـت” و… اعتمـاد نکنیـم .واقعیـت ایـن اسـت کـه تاریـخ ،تا
اطلاع ثانـوی آن چیـزی را بـه مـا نشـان میدهـد کـه دوسـت داریـم ،درسـی میدهـد کـه از
حفظیم.
واقعیـت ایـن اسـت کـه هرگونـه مراجعـه بـه گذشـته متکـی بـه “حـال” اسـت ،هـم “حـال”
مورخ و هم “حال” زمانه .مورخ و تفاسیر تاریخی بیشتر از آنکه به شناخت دیروز ما کمک
برساند ،به شناخت ما از امروز کمک میکند .شاید همین خصلت در تفسیر تاریخی است
22
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که مورخان را به اعتراف وا میدارد“ :تاریخ به معنای حکایت دقیق واقعیت گذشته وجود
ندارد ،فقط حال وجود دارد”“ ،روایت تاریخی همواره تفسیری است امروزی ،تالش برای
احیای مجموعهای تکهتکه ،متصلب و گم شده در یک ارگانیسم زنده”.
بـر سـر ایـن حرفهـا اغلـب مورخـان اجمـاع دارنـد اما در مـورد مـا دالیل دیگری هـم مزید بر
علت میشود و آن موقعیت “حال” ما است“ .حال” ما مساعد شناخت تاریخی نیست.
نه از سر نومیدی یا به این دلیل که شناخت تاریخی برای ما ناممکن است ،شاید به این
معنـا کـه شـناخت تاریخـی ابـزار میخواهـد و نیـز شـرایط امـکان و تا زمانـی که تاریـخ ،تاریخ
مذهب باشـد یا تاریخ غیر آن ،اسـیر و زندانی حافظههاسـت ،هر تفسـیری میشـود تبلیغ
و هـر تبلیغـی پرچـم ،پرچمهایـی برای صفکشـیهای هماینجایـی و هما کنونی .واقعیت
این اسـت که تاریخ درس میدهد ،اما هر درسـی که بخواهی میدهد ،کافی اسـت خود را
حقیقت بپنداری تا همه دادههای تاریخی بشود مواد اولیه درس تو از تاریخ ،چه به قصد
درس دادن باشـد ،چـه بـه قصد درس گرفتن.
ایـن خصلـت فقـط شـامل تاریـخ مذهـب مـا نمیشـود ،در نسـبتی کـه بـا تاریـخ سیاسـی
معاصـر خـود برقـرار میکنیـم نیـز همیـن حکایـت باقـی اسـت( .حادثـه  ۱۶آذر ،از  ۱۳۳۲تـا به
حـال چندجـور متولـی پیـدا کـرده اسـت؟ و هـر بـار براسـاس تفسـیری کـه از آن حادثه شـده
صفکشـیهایی بـر آن اسـاس صـورت گرفتـه .یـا همیـن نـزاع جـاری بـر سـر تملـک روزهـای
دفترهای بنیاد
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نمادیـن در تاریـخ ۳۰سـاله مـا).
وقتـی پـای تاریـخ مذهـب بـه میـان میآیـد ،مشـکل صدچنـدان میشـود .هـم بـه دلیـل
موقعیـت مذهـب در اذهـان مومنیـن و هـم رویکـرد مورخ مذهب کـه الجرم در شـر حاش از
تاریـخ مذهـب ،همـواره بـه دنبـال معنـا اسـت ،معنایـی کـه آن حادثـه در خود پنهـان دارد.
آیـا مـا زندانـی تاریـخ مذهـب خـود هسـتیم؟ خیـر! مـا زندانـی حافظههـای مذهبـی خـود
هسـتیم و ایـن دو یکـی نیسـت .همیـن اسـت کـه هـر بار ملعبـه خوانشهـای حافظهمحور
خود از تاریخمان میشویم و هر بار بر همین اساس صف میبندیم و جبهه میگشاییم و
شـناخت تاریخـی را عقیـم میسـازیم.
تاریـخ میگویـد (بـه درسـش کاری نداریـم) حسـین بـن علـی در سـال  ۶۰هجـری قیـام کـرد.
پرسـش بعـدی مورخـان ایـن اسـت :چـرا حسـین بـن علی قیـام کـرد؟ علیه چه کسـی قیام
کرد؟ چه خوانشهایی از واقعه تاریخی قیام حسین بن علی تا به حال صورت گرفته است
و دست آخر اینکه در حافظه مذهبی ما قیام حسین چگونه نشسته است ،چه جایگاهی
یافته و چه نقشی بازی میکند؟ تا اینجا را رویکردی تاریخی ،شاید بتواند پاسخ دهد .اما
اینکـه چـرا ایـن داغ آرام نمیگیـرد و اینکـه آیا این داغ نباید آرام بگیرد ،دیگر به مورخ مربوط
نیست ،به روشنفکر یا مصلح مربوط میشود .اینکه چگونه میتوان سهم تاریخ را از شکل
زیست آن در حافظهها تفکیک کرد و نسبت میان آن دو را تغییر داد.
شـریعتی در خوانش خود از نهضت حسـین در دو نقش ظاهر میشـود :مورخ و روشـنفکر
اجتماعی نیز .کسی که در پی شناساندن تاریخ است ،تاریخی که میداند در ذهن مومن
گونهای اسـطورهای گرفته و نیز کسـی که عزم آن دارد نسـبتی جدید میان آن تاریخ و این
اسـطوره برقرار کند .شـریعتی میکوشـد میان حافظه مومن که وفاداری به خاطره را پاس
میدارد از یک سو و شناخت تاریخی که فراتر از حافظه مومن اتفاق میافتد ،نسبت برقرار
کند .او میداند که مومن از فرط به یاد آوردن تراژدی ،موضوعیت آن را ،تاریخیت آن را ،از
یاد برده است و تاریخ را بدل به یکسری آیین ساخته و تنها راه آن را برگرداندن اسطورهها
به موقعیت تاریخی اولیه آن میداند .اینکه موفق میشود یا نه ،بحث دیگری است.
هر آنچه در باال گفته شد ،شامل تفسیر شریعتی نیز میشود“ :رد پای حال مفسر ،زمانهی
مفسـر ،باورهای مفسـر و… در رویکرد او به گذشـته پیدا اسـت” .با این وجود ،موضوع این
یادداشـت ،خوانـش معاصـر شـریعتی از قیـام حسـین نیسـت ،خوانـش معاصران شـریعتی
اسـت از تفسـیر او درباره چرایی قیام حسین.
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خوانش تاریخی شریعتی از نهضت حسین در دو پرده عرضه شده است :پرده اول حسین
است در مکه (نیمه تمام گذاشتن حج) و پرده دوم حسین است ،خانداناش و یاراناش
نیز در کربال) رویارویی با دشمن و شهادت) .پرده اول را شریعتی در سخنرانی یاد و یادآوران
توضیـح میدهـد و پـرده دوم را در کتـاب شـهادت .تفسـیر شـریعتی را از پـرده دوم ،یعنـی
شهادت حسین و خانداناش در کربال همه به یاد دارند“ :هر انقالبی دو چهره دارد :خون
و پیام “.
ً
اما تقریبا هیچ کس از تفسیر شریعتی از پرده اول چیزی به یاد نمیآورد:
“… حسـین یـک درس بـزرگ تـر از شـهادتاش بـه مـا داده اسـت و آن نیمـه تمـام گذاشـتن
حـج اسـت…” مجموعـه آثـار  / ۱۹حسـین وارث آدم  /ص۱۹۱
آنچه در خوانش تاریخی شریعتی از نهضت حسین طی این سالها مغفول مانده است،
ششـرط اصلی فهم قیام حسـین اسـت .شـریعتی
همین پرده اول اسـت که در نگاه او پی 
در پـرده اول اسـت کـه بـا شـرح موقعیـت سیاسـی زمانـه و نسـبت مذهـب بـا قـدرت ،خروج
حسـین را از صـف توضیـح میدهـد و آن را در ذیـل تـز اصلـیاش کـه همـان جنـگ مذهـب
علیه مذهب اسـت ،قرار میدهد .چرا حسـین حج را “نیمهتمام گذاشـت؟” ،به مناسـک
مقدس حج بیاعتنایی کرد ،آن را نیمه وا گذاشت؟ شریعتی میگوید نیمهتمام گذاشتن
حج از سوی حسین بن علی مهمتر از شهادت او در کربال است .نیمهتمام گذاشتن حج از
سوی حسین اعتراضی بود به اسالم خالفت ،به مذهبی که لباس قدرت بر تن کرده است
و نماینده زر و زور شـده اسـت.
ی میسازد که قربانی زور است و روش
حسین با انتخاباش خود را نماینده آن نوع اسالم 
حسین این است که از پذیرش نمادهای مشترک با قدرت حا کم سر باز زند .برای شیعه
در چنـان موقعیتـی کـه رهبران مذهباش را شـهید میبینـد یا گرفتار غل و زنجیر خلیفه،
تجلیل حج ،کاری است به نفع مستقیم خلیفه و او که دوستدار “حج” است ،نمیتواند
از حجی تجلیل کند که شعاری شده است به نفع دشمن:
“… شیعه وقتی میبیند که خلیفه این همه از حج تجلیل میکند اما ا گر گزارش برسد که
کسی ،اندکی بیشتر در گذرگاه خویش ،در کنار قبر شهیدی توقف کرده است ،زیر شکنجه
نابـودش میکنـد ،درمییابـد کـه تعظیـم حـج در اسلام خلیفـه ،شـعار طبقـه حا کـم شـده
اسـت .و شـعار او ،نـه حـج ،کـه خلیفـه تجلیـل میکنـد ،بلکه “قبر” اسـت ،قبر شـهیدی که
خلیفه را اینچنین به وحشـت میافکند…” مجموعه آثار  / ۷شـیعه  /ص۱۹۸
شریعتی با همین نگاه است که چرخش شیعه را در عرفات از کعبه به کربال توجیه میکند:
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“… پس ا کنون که حج ،چون شعاری به دست دشمن افتاده است ،چه باید کرد؟ جهت
معلوم است :طواف خا ک حسین ،طواف کعبه راستین است…” مجموعه آثار  / ۷شیعه
 /ص۱۹۹
کار حسـینی از نـگاه شـریعتی قبـل از شـهادت در کربلا ،طراحـی راه دیگـری اسـت بـرای
مسلمانی پشتکرده به قدرت و ثروت .شهادت ،بیشک نتیجه این گشودن راه دیگری
اسـت .شـریعتی شـهید کربلا را بـه مکـه بر میگردانـد ،به نقطه عزیمت اولیهاش ،شـجاعت
حسـین در برابـر قـدرت زیباسـت و اسـطورهای ،امـا همـهی ماجـرا نیسـت .در نیمهتمـام
گذاشـتن حج و در اعتراض به قدرت مسـلط اسـت که حسـین امکان جور دیگری دیندار
بـودن را بـرای مومـن فراهـم مـیآورد.
در حقیقـت تلاش شـریعتی نشـان دادن ایـن امـر اسـت که این شـناخت تاریخی اسـت که
میتواند ایمان و باور را که شناختی است مجرد و انتزاعی ،وجهی زنده و انضمامیببخشد.
درک ایـن موضـوع کـه ا گرچـه ایمـان یکی اسـت و واحد ،اما تجربه تاریخی نشـان از اشـکال
مختلـف زیسـت آن دارد و بایـد هرگونـه فرمولبنـدی تئولوژیـک یـا اسـطورهیی را مشـروط
دانسـت و تاریخمند.
رویکـرد تاریخـی بـه مومـن ایـن امـکان را میدهـد کـه ایمـان خـود را بـه پرسـش بگیـرد و از
چنـد و چـون زیسـت آن آ گاه شـود .وقتـی حا کـم و محکـوم از منابـع مشـترک مشـروعیت
بخشـی برخوردارنـد ،سـخن از تفاوتهـا الزامیاسـت .شـیعه از همیـن رو بـه رغـم نبـوت ،از
عترت سخن میگوید .شریعتی دالیل اینکه چرا چهره تاریخی اسطوره میشود و طی چه
مکانیسمییک حادثه تاریخی ،بدل به نماد میشود ،متکی است به دالیل “تاریخی” و
نه “الهیاتی” .سعی میکند منطق مومن را در اسطورهسازی یا در گشودن قبلهای جدید،
به تعبیری کربال در کنار کعبه ،بفهمد و با او همدلی کند .از همین رو به کاربرد تاریخی این
انشـقاق در برابر قدرت مسـلط توجه دارد.
امـا اینکـه چـرا از تفسـیر دو پـردهای شـریعتی فقـط پـرده دوم در ذهنهـا نشسـته اسـت،
دالیـل بسـیاری دارد .بسـیاری آن را بـه شـرایط سیاسـی آن سـالها ،سـال  ،۵۰و اوجگیـری
مبـارزه مسـلحانه ربـط دادهانـد و اینکـه شـریعتی در ذیـل ایـن شـعار ،آنهـا کـه رفتنـد ،کاری
حسـینی کردنـد ،و آنهـا کـه ماندنـد ،بایـد کاری زینبـی کننـد ،قصـدش از یـک سـو ،توجیـه
مبارزه مسلحانه نیروهای چریکی بوده است ،و از دیگر سو ،مشروعیتبخشی به کار خود
که پیامرسـانی باشـد.
ایـن بحـث حتـی در گرفـت که حسـین ،همچـون چریکهای مجاهد مسـلح آن زمـان ،نه
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به قصد پیروزی که به قصد شهادت دادن علیه قدرت باطل و به قیمت جان خویش به
کربال رفت :شـهید ،یعنی شـاهد ،شـاهد یک زمانه ،یک شـاهد تاریخی که نفس مردناش
سـند اسـت ،سـندی بـرای شـناخت زمانـهای مسـکوت و خامـوش ،اینکـه مـردن گاه خـود
سلاحی اسـت آ گاهیبخش ،انتخابی آ گاهانه و نه از سـر اتفاق یا از سـر بدشانسـی .تفسـیر
دیگری نیز در آن سالها شکل گرفت و اینکه حسین نه به قصد مردن ،که با انگیزه گرفتن
قـدرت و بـه مقصـد کوفـه حرکـت کـرد ،اما در کربال مانـد .اما همه این بحثها به پـرده دوم
قیام حسـین مربوط میشـد :مردن توسـط جور.
“چرا مردن” حسین همچنان مسکوت میماند .پس از انقالب نیز ،همچنان ،همه چیز
ذیـل پـرده دوم تفسـیر شـد .اینکـه بـه شـهادت حسـین بایـد همچـون روش مبارزاتی نگاه
کرد یا انتخابی اخالقی یا نوعی فلسـفه زندگی… بسـیاری در این باب نوشـتند .بسـیاری بر
سـر این بابها جان باختند .بسـیاری بر سـر این ابواب روبه روی هم قرار گرفتند و به نام
حسین بر یکدیگر تیغ کشیدند و از همین رو در بسیاری اوقات یا شریعتی را نواختند یا بر
او تاختند:
تفسـیری ایدئولوژیـک از تاریـخ کـرده اسـت ،رویکـردی اسـطورهای بـه تاریـخ داشـته اسـت،
اسـطورهها را بـه زمیـن آورده اسـت و مومنـان را دچار بیماری خوداسـطورهپنداری سـاخته
است و آنها را توسط اسطورهها الینه ساخته است ،فرهنگ مرگ را ترویج داده ،در مردن
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فضیلـت میدیـده و زندگـی را نادیـده گرفتـه اسـت ،ای کاش میگذاشـت اسـطورهها بـر سـر
جـای خـود بنشـینند و سـوگواری بـرای آنهـا را کافی میدانسـت و… قس علیهذا.
در میان همه این انتقادات که پیوندی مستقیم دارد با زیست تراژیک دینی ما و از همین
رو انتقاداتی است مشروع ،اما خوانش شریعتی از نهضت حسین همچنان مغفول است.
ً
هیچ کس تفسیر شریعتی را از حسین در مکه به یاد نمیآورد .اصال شریعتی را رها کنیم ،هیچ
کس نمیپرسد چرا حسین ،قبل از رسیدن به کربال ،در مکه حج را نیمه تمام گذاشت؟ چرا
شیعیان در عرفات پشت به کعبه میکنند و رو به کربال .پشت به کعبه و رو به قبر؟
ایـن موضـوع نـه تنهـا نشـان میدهـد مومن در درسـی کـه از تاریخ دیـناش میگیرد تا کجا
گزینشـی و دلبخواهـی عمـل میکنـد ،کـه نشـان میدهـد در نسـبتی کـه بـا تفسـیرها برقـرار
میسازد نیز همچنان دلبخواهی است .اینکه برای او “چرایی” مرگ حسین از “چگونگی”
شـهادت او اهمیت کمتری دارد .درباره چگونگی شـهادت حسـین هزاران صفحه کتاب،
مداحی ،تعزیه ،تصنیف و… نوشـته میشـود ،اما از چراییاش سـخنی در میان نیسـت.
شریعتی برای توضیح این سوگواری مدام شیعی یک کاربرد سیاسی و تاریخی قائل است
و آن مبـارزه علیـه فراموشـی اسـت و ضـرورت یـادآوری و از همیـن رو نقـش انقالبـی را فقط تا
زمانـی میدانـد کـه حسـین بن علی ،خود ،متولی رسـمیپیدا نکرده بوده اسـت.
ی صفویه بر طبل خاطره نمیکوبیدند ،و تـا زمانی که قدرت
تـا زمانـی کـه بلندگوهای رسـم 
میخواهد فاجعه کربال فراموش شود ،یادآوری کاربردی مثبت داشته است و از زمانی که
قـدرت (صفویـه) همـه نیرویـش را فقط بر سـر یـادآوری این فاجعـه میگذارد ،یـادآوری دیگر
کاربرد مشروعیتبخشـی به قدرت را دارد و نه تذکار دهنده .در اینجا دیگر خطر فراموشـی
نیسـت ،خطر اشـباع حافظه اسـت ،و در نتیجه ،نقشی منفی برعهده اش میافتد.
دیگر حسینوار عمل کردن مداحی نیست .حسینوار عمل کردن در یک کلمه پرسش از
کدامین حسین است و شناخت .حسین با قیام خود از اسالم خالفت پرسید :محمد آری
اما کدام محمد؟ حال حسین ا گر میبود میگفت :حسین آری اما کدام حسین؟ در ذیل
ً
چنیـن تحلیلـی اسـت که شـریعتی نتیجـه میگیرد حسـینوار زیسـتن ،الزاما و فقط کشـته
شدن نیست بلکه قبل از هر چیز “پرسش از دینداری موجود” است.
ایـن دورخیـز تاریخـی شـریعتی بـه قیـام حسـین ،در دو پـرده ،بـا ایـن هـدف انجام میشـود
کـه پلـی بزنـد بـه حافظـه کیشمدار و آیینی مومنی که در این بزرگداشـت الینه شـده اسـت
و در این چرخش سـرگیجهآور بزرگداشـت “چگونگی” مرگ حسـین پرسـش از “چرایی” را
بـه کل بـه کنـاری نهـاده .و او همچـون مـورخ و همچون مصلح نیـز میخواهد این حافظه
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زخمخـورده سـوگوار مومـن را در مواجهـهای تاریخـی بـا چرایـی مـرگ حسـین بنشـاند .ایـن
تنها راهی اسـت که به زعم شـریعتی امکان شـکلگیری ذهن تاریخی را برای مومن فراهم
میکنـد و موجـب گشـودگی حافظه میشـود.
اینکه تفسـیر شـریعتی تفسـیری اسـت شـخصی ،بحثی نیسـت .اما پرسـش این اسـت که
این شـخصی بودن تفسـیر او نامشـروع اسـت یا امری اسـت نا گزیر .اینکه در شـرح حوادث
ً
تاریخی شما به دنبال معنا باشی نا گزیر است .منابع واحد الزاما مورخان را به نتایج واحد
نمیرساند .شریعتی نمیخواهد با تکیه بر درکی تاریخی ایمان ما را محکم کند یا برعکس
ایمان ما را در پرتو تاریخ متزلزل سازد .فقط میخواهد نشان دهد که “گذشته” ،خود را،
در اختیار هر کس که بخواهد قرار میدهد ،و ا گر به آن بیاعتنا بمانی ،متولیان کاذب پیدا
میکنـد .از نظـر او ،ایـن رفـت و آمـد میان تاریخ و ایمان ،به حال هر دو مفید اسـت.
یک نکته یا یک پرسش
با این همه پرسش اصلی این است :در این هزارتوی خوانشها ،چه خوانش مفسر باشد
از متـن یـا داده تاریخـی ،چـه خوانـش مخاطب باشـد از سـخنان مفسـر ،بهخصـوص وقتی
سـخن از تاریخ مذهب اسـت و در نتیجه مذهب نیز ،تا کجا تالش برای درسآموزی از آن
مشـروع اسـت؟ مشـروع هم که باشـد ،تا کجا مفید اسـت؟ شـاید بتوان گفت هم مشـروع
اسـت و هـم مفیـد و بـه خصـوص نا گزیـر .مشـروع اسـت چـرا کـه تاریـخ مذهـب امـکان فهم
انضمامی ،متکثر و زنده را از چگونگی زیست ایمان فراهم میسازد و از همین رو مفید نیز
هسـت ،وقتی قرار باشـد قرائتی واحد ،دینداری را زندانی خود نکند و از همین رو ضروری
اسـت و اجتناب ناپذیر.
رفت و آمد میان حافظه مذهبی و تاریخ مذهب ،تنها راه و الاقل یکی از اشکال ممکن شکل
دادن به وجدان تاریخی است ،حتی ا گر این رفت و آمد سوء تفاهمات و خطراتی را نیز،
همچون خوداسطورهپنداری ،به دنبال آورد .حتی ا گر همین خصلت گزینشی و عاطفی
حافظه ممکن است موجد صف و صفکشیهای خطرنا ک ا کنونی و اینجایی باشد.
ا گر راست باشد که ما ،به قول پل ریکور ،یا در معرض فراموشی هستیم یا در خطر یادآوری
بیمارگونـه مـدام ،هیـچ راهـی بـه جـز ایـن رفـت و آمـد باقـی نمیمانـد .از اسـطوره بـه تاریخ و
از تاریـخ بـه اسـطوره ،از امـروز بـه دیـروز و برعکـس .حتـی ا گـر تاریـخ درسـی ندهـد ،نـزاع بیـن
درسهـای مدامـیکـه میخواهیـم از آن بگیریـم ،مفیـد اسـت و مشـروع و ضـروری .هیـچ
فایدهای نداشـته باشـد ،تعداد واحدهای درسـی بیشتر میشـود و امکان انتخاب برای ما
بیشتر.
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دکتر شریعتی در سخنرانی حسین وارث آدم گویی که نگاه فلسفه تاریخی و فرا
دورانی به داستان امام حسین دارد و در آنجا از اسامی چون ابراهیم ،مسیح و
مزدک و پرومته(گرچه اسطوره است) و کاوه نام میبرد تا به امام حسین میرسد
شریعتی گویی یک پیوستار ارزشی را طرح میکند که آن حرکتها از آن منبعث
بوده اند شما این پیوستار زنجیره ای را چگونه توضیح میدهید؟
اسالم یک دین تاریخی تر ،جوانتر و منطقی تر است ومدعی است این دین پیام همه ی
ادیان گذشته را در بردارد و به کمال رسانده است و اصوال همه ی آنها هم حامل اسالم
بوده اند ،اسالم از نظر قرآنی فرق دارد با آن دینی که از نظر ژئوپولوتیک در مناطقی پیروانی
دارد ،اسالم یعنی حرکتی که از آدم تا خاتم توسط پیامبران آمده و همچنین مصلحین
وادیان دیگری که ابراهیمی و سامی ودیگر ادیان که در این سالله نبوده اند گاهی به آنها
اشاره میشود بنابراین اسالم خودش را تکمیل کننده ی ادیان میداند و میبایست همه
را دربر بگیرد ،پس از اسالم میدانیم که پیام اسالم به تعلیق در میآید البته ما فرهنگ
و تمدن اسالمی داریم ولی بحث برسر محتوای انقالبی و ارزشی وانسان شناختی و
هستی شناختی اسالم است از این نظر هست که حسین آن روح و باطن حقیقی اسالم
را میخواهد در برابر این کالبد و این نظامی که به نام اسالم ساخته شده است به نام
خالفت ،یادآوری و زنده کند و شهادت در این موقعیت حامل این مفاهیم است زندگی،
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آ گاهی ،روشنگری و… به تعبیر شریعتی کاری است روشنفکرانه که کار روشنفکران تداوم
کار پیامبران است در واقع برای عصر حاضر و برای دوران ما هم یک روش ارایه میکند ،یک
روش آ گاهی بخشی که این روش آ گاهی بخش به معنی عمیق  ،معنوی و دینی کلمه یک
تا کتیک و استراتژی خاصی است که نه میشود آن را با انقالب های مدرن که به تعبیر
هانا آرنت با خشونت و نوسازی وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل میکند یکی
است و نه با رفرمیستی که میخواهد فقط شکلها را تعدیل و اصالح کند و تغییر دهد و
حا کمیتها را در مسیر اصالحی تحول ببخشد ،بنابراین یک خط مشی جدا و مستقل
هست که به آن بعثت میگوید و یا انقالب آ گاهی بخش.
تفاسیری که در گذشته شده است رادیکالیستی ،قهرآمیز و مسلحانه بوده و در دوره جدید
هم که دوره ی مسالمت واصالحگری هست میخواهند به شکل انطباقی با این دو خط
مشی رفرمیستی(اصالحی) و روولیونستی(انقالبی) بیایند حرکت امام حسین را بسنجند و
تطبیق دهند در حالی که این حرکت خودویژه ای است که میبایست در راستای حرکت
انبیا فهمیده شود که اصال انبیا برای چه میآمده اند؟هدف بعثت و دین چه بوده است؟
این خودش یک بحث است ولی آن چیزی که برای انسان جهانشمول است وارزش دارد
این است که این شهادت حسینی بخصوص در سرزمین ما که با آن پشتوانه حافظه
تاریخی از سیاوش و…آمده و به تعبیر شاهرخ مسکوب یک فهم ملی هم از این داستانی که
در سرزمین های عربی پیش آمده ،یک فهم ایرانی هم ما از این داستان شهادت حسینی
داریم که با خاطره ی ملی پیوند میخورد و آن به جوانمردی و فتوت ایرانی خود بعد
جدیدی میبخشد به هرحال این یک مدل ،الگو و اسوه و نمونه ای هست که ارزش ارایه
جهانشمول برای بشر دارد در مبارزاتی که بشر در طول تاریخ برای عدالت و آزادی داشته
است همانطور که از پرومته در اساطیر مثال زدید در تاریخ هم اسپارتا کوس در غرب و
مزدک در شرق بوده اند بهر حال بشر همیشه قیامها و قائده هایی و اسوه هایی دارد برای
مبارزه در راه عدالت ،این حادثه ی تاریخی هم که بعد فرا دورانی پیدا کرده و میگوییم کل
یوم عاشورا و کل ارض کربال باید ببینیم این معنای جهانشمولش چیست و برای امروز چه
درسی برای ما دارد؟ در زمان استاد محمد تقی شریعتی که این سوال را مطرح کرد که چرا
حسین قیام کرد؟ این شهادت حسینی و حادثه ی تاریخی وارد بحث های استراتژیک،
استرااندیشه ،اخالقی و عقیدتی دوران ما شد ،تزهای مختلفی تا کنون آمده و تحلیل هایی
که همچنان ادامه دارد.
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چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب یک نکته ای که وجود دارد همانطور که
اشاره هم کردید تحمیل استراتژیها و خط مشیها بر فهم خوانش داستان
کربال و امام حسین است که عموما به صورت مکانیکی صورت میگیرد،در قبل
از انقالب میخواستند مشی مسلحانه را بر خوانش داستان امام حسین تحمیل
کنند گرچه شریعتی تفسیر دیگری ارایه کرد و رویکرد تاویلی را درپیش گرفت در
بعد از انقالب هم رویکردهایی که موجود هست و با آنها آشنا هستیم گویی
طوری میخواهند داستان امام حسین را تبیین و ارزش گذاری کنند که با مشی
دورانی ما بخواند که میشود نقدهای متدولوژیک به آن وارد کرد یا نقدی از
ساحت اینکه آیا با تحمیل مشی های دورانی بر روایت داستان امام حسین
میشود ارزش های الزم را که قرار است از این داستان الهام بگیریم و کسب
کنیم؟
اول باید ببینیم نگاهمان به تاربخ و حوادث تاریخی و الهام گیری و درس گیری از تاریخ
چگونه است!؟ واقعیت علمی تاریخ این است که همه ی حوادث و رخدادها منحصر به
فردند ،میشل فوکو این بحث را خوب نشان داده است در انقطاع های معرفت شناختی
و دورانی تاریخی که در واقع تاریخ هیچوقت عینا تکرار نمی شود ،هر لحظع تاریخی ،یگانه
است اما از گذشته چه درسی میتوانیم بیاموزیم!؟ گذشته تجاربی برای ما دارد که عبرتها
و درس آموزی هایی را میتوانیم از هر تجربه با فهم مشخص آن شرایط زمانی و مکانی
بدست بیاوریم ،ائمه ی ما روش های مختلفی داشته اند یکی صلح کرده است یکی والیت
عهدی را پذیرفته است یکی کار آ گاهی بخشی کرده و دیگری دورانی غیبت داشته است
و… در تمام این تا کتیک های مختلف ما باید ببینیم هدف کلی و استراتژی چه بوده است
مثال نگاه تشیع به حکومت چه بوده است که یک موقع امام علی میپذیرد به حکومت و
خالفت وارد بشود و دولت تشکیل بدهد و بقیه ائمه به خصوص امام حسن وامام حسین
چنان میایستند که اصال نمی خواهند وارد چارچوب خالفت شوند و این سوال پیش
میآید که هدف این مبارزات آیا صرفا کسب قدرت و حکومت است یا نه؟ هنگامی که
میبینند از راه کسب حکومت و قدرت وارد شدن این اهداف محقق نمی شود،استراتژی
را تغییر میدهند بنابراین ما جز این هدف های استراتژیک یعنی خط مشی های کلی و
راهبردی اصلی ،دیگر تا کتیکها برمیگردد به موقعیت هایی که در هر دوره ای که داشته
اند و ما باید تا کتیک مناسب امروز خودمان را که خودویژه است و هیچگاه در تاریخ نبوده
و نخواهد بود را حاال استنباط کنیم هم این خودویژه است و هم در آن زمان هرکدام از آن
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تا کتیکها و کاربرد های عملی یگانه و خودویژه بوده اند.
یک نکته ی دیگر در رابطه با مقاومت و خشونت و دفاع مشروع هست ،امروزه چون
سواستفاده شده از مبارزات برحق دفاع مشروع و مقاومتها و مبارزات ملل و پدیده هایی
مثل این جنایات تروریستی و گروههای بنیادگرا درعالم اسالم و فجایعی که میآفریند این
فراموشی و اغفال را ممکن است پیش بیاورد که دفاع مشروع حتی در همین اعالمیه ی
حقوق بشر مورد پذیرش واقع شده و معنای خشونت پرهیزی که مثال در گاندی هست
همینقدر کهمتاثراز آهیمسای“ادیانجینیزم”هستوعدمآسیبرساندنبهموجودات
زنده ،خود گاندی میگوید که از حرکت امام حسین نیز درس و الهام گرفتم چون میدانیم
که اسالم در شبه قاره هند حضور دارد و هست ـ ما چند وقت پیش در هند بودیم حتی
مراسماتی گرفته میشد از سوی اهل تسنن برای امام حسین و نه فقط شیعیان،اهل
تسنن هم به سبک خود مراسمی اجرا میکردند که یک فاجعه ای پیش آمده و نواده
ی پیامبر به شهادت رسیده است و مصیبت دارندـ و گاندی با این موضوع آشنا بوده
است و گفته بود که ا گر نفراتی مثل حسین بودند االن یک حرکتی را آغاز میکردیم و اتفاقا
حرکت گاندی شبیه به حرکت امام حسین است یعنی اینکه یک مارش و راهپیمایی را راه
بیاندازیم و مقاومت منفی و نافرمانی مدنی بکنیم او حتی تا مرز ایثار جان و درگیر شدن با
پلیس انگلیس در هند ،مقاومت کرد و گفت در این مبارزه ما پیشگام خشونت نمی شویم
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و تحمل میکنیم اما ما هیچ کوتاه هم نمی آییم و مواضعمان پابرجاست و حضور داریم و
گواهی و شهادت میدهیم و بهایش را هم میپردازیم اینجا فقط از منظر روشی کاری که
شده این است که به سالح دست نمی برند و پیشگام مبارزه مسلحانه نمی شوند اتفاقا
در حرکت امام حسین اینکه میگوید بگذارید من بروم و یا صحبت از متارکه میکند نشان
میدهد که از درگیری استقبال نمی کند ایشان که با عائله و پیروان که حرکت میکند و به
آنها میگوید هرکس هم میخواهد برگردد و برود و هرکس میخواهد بماند زیرا که آخر این
راه مشخص میباشد کار حسین مثل یک دموستراسیون و تظاهراتی است که میخواهد
چیزی را به نمایش بگذارد یک صحنه ی تئاتری است و میخواهد پیامی را بدهد و منتشر
کند و به تعبیری از دکتر شریعتی روبه تاریخ میکند و از تمام عصرها و نسلها سوال میکند
که “آیا کسی هست که مرا یاری کند” و از درگیری نظامی نیز اصال استقبال نمی کند و این
بر او تحمیل میشود و فقط و از خودش دفاع میکند همچنا نکه هر انسان موظف است
برای حفظ کرامتش از خودش دفاع کند بنابراین این داستان خشونتی که در اینجا پیش
آمده یک امر حاشیه ای و تحمیلی است.اینکه دکتر شریعتی میگوید “شهادت دعوتیست
به همه ی عصرها و به همه ی نسلها که ا گر میتوانی بمیران و ا گر نمی توانی بمیر” یعنی
در شرایطی که شما نمی توانی جهاد کنی و بجنگی ،با مردن و پذیرش مرگ و شهادت یک
پیامی را باید بدهی و وظیفه داری ا گر نمی توانی جهاد کنی و پیروز شوی مرگ را انتخاب
کن و با مرگ خود نشان بده که حیات واقعی نه در پذیرش شرایط ستمگران بلکه در مرگ
هست گاهی در مرگ حیات هست و مرگ حیات بخش است.
((خط الموت على ولد آدم مخط القالدة على جید الفتاة  :نقش مرگ بر گردن آدمیزاد،
همچون گردنبند است بر گردن دختران زیبا)) بنابراین در همین جمله نگاهش به مرگ
و زندگی و خشونت و مسالمت و شیوه ی عمل آشکار میباشد و این سوء تعبیری که به
وجود میآید این است که شهادت را با جهاد اشتباه گرفته اند و جهاد را با قتال و قتال را با
قتل و آدمکشی یکی گرفته اند در حالیکه درست است که قتال از ریشه ی قتل است ولی
مقاتله یعنی مبارزه ی مسلحانه  ،نه قتل و آدم کشی و جهاد نیز محدود به قتال نیست
و جهاد یک بحث کلی است ولی امروزه جهاد معادل شده است با مبارزه ی مسلحانه در
حالیکه جهاد یعنی تالش و “اجتهاد و جهاد” همه اش ریشه شان جهد یعنی تالش است
و این قسمت خشن و رادیکال و خونین قضیه مساله ای فرعی است و هدف این نیست.
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آقای دکتر شما در جایی اشاره کرده اید به “شهادت سقراط برای
حقیقت،شهادت مسیح برای خیر و شهادت حسین برای زیبایی”{تثلیث
افالطونی} در صورت امکان شهادت حسین برای زیبایی را از منظر خودتان
چگونه پردازش و تبیین میکنید؟
شما نکته ی خوبی را اشاره کردید در باره ی تثلیث”حقیقت و خیر و زیبایی” ،در واقع
حقیقت مال ک علم و هدف آن است و خیر هدف اخالق است و زیابیی نیز هدف هنر است.
و هنر شکل زیست انسان است و انسان شایسته ی زیست هنرمندانه و شاعرانه است و
شایسته بودن انسان در خیر و هنری بودن است و این دو در فرهنگ ما یکی میشود و
به تعبیر نیچه هنرمند در اینجا مهم است که از خودش به مانند یک پیکره ساز،خویشتن
را ماده ای میکند که از خود یک مجسمه ای بسازد در نتیجه با چکش به جان خویش
میافتد و خویش را هنرمندانه تراش میزند اینجا یک بعد اخالقی و عرفانی و زیباشناختی
پیدا میکند که انسان در شهادت به یک زندگی متعالی تر و هنری تر ارتقا پیدا میکند و
درک از زندگی دیگر در حد بیولوژیک نیست بلکه یک درک متعالی و زیباشناسانه است که
البته این پرونده نگاهی است که تازه مفتوح شده است و بحث درباره ی آن ادامه دارد.

«...ا گرحسیننباشدوا گریزیدباشد،چرخیدنبر گرد
خانهخداباخانهبتمساویاست».
( پس از شهادت _ اسفند  _ ۱۳۵۰مسجد نارمک)
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شریعتی
اسالم را در همه اعصار سرخ میداند

حسن محدثی
روزنامهمردمساالری۱۳۹۵/

حسـن محدثی معتقد اسـت :شـریعتی میگوید اسلام همیشـه و در تمام اعصار و دورهها
سـرخ اسـت ،نـه اینکـه در شـرایط اسـتثنایی سـرخ باشـد« :هـر مسـلمان بهخودیخـود
در زندگـی  -و نـه در حـاالت و حـوادث اسـتثنایی -یـک پارتیـزان مسـلح اسـت» .اسلام
انتقادی ،اسلام سـنتی ،تشـیع علوی یا تشـیع صفوی ،اسالم علوی و اسلام اموی ،الفاظ
و مقولههایی است که دکتر شریعتی برای اولین بار به آنها پرداخت و گوش مخاطبانش را
با آنها آشـنا کرده اسـت .مقوله هایی که شـاید در خیلی از برهههای تاریخ معاصر معیاری
برای تمیز گروهها بوده است .یکی از این مفاهیم که دکتر شریعتی به آن میپردازد اسالم
سـرخ در مقابـل اسلام سـیاه اسـت کـه شـریعتی در مـورد آن میگویـد «اسلام همیشـه و در
تمـام اعصـار و دورههـا سـرخ اسـت» .شـریعتی معتقـد اسـت اسلام دیگـری بـه نـام اسلام
زندگی هم وجود دارد .در نوشـته پیش روی ،دکتر حسـن محدثی گیلوایی اسـتادیار گروه
جامعهشناسـی واحـد تهـران مرکـزی دانشـگاه آزاد اسلامیبه تبییـن اسلام سـرخ و اسلام
زندگـی پرداختـه اسـت کـه در ادامـه این نوشـته آمده اسـت:
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اولیـن بـار ایـن شـریعتی بـود کـه مـا را بـا پرسـش «کـدام دیـن؟» و «کـدام اسلام؟» آشـنا کرد.
با اندیشـههای او بسـیاری از ما –مخاطبان شـریعتی -رشـد کردیم و این پرسـش را جدی
گرفتیم .به کمک او دانستیم که دین در هر شکلش مطلوب نیست .لذا در جستوجوی
اسالم مطلوب با تقریرها و صورتهای مختلفی از اسالم آشنا شدیم .شخصا فکر میکنم
در ایران معاصر پنج تقریر از اسالم را میتوان از هم تمیز داد :اسالم سلفی ،اسالم َمدرسی،
اسلام سـنتگرا ،اسلام لیبـرال ،و اسلام انتقـادی .علـی شـریعتی از پرورنـدگان تقریـری از
اسلام انتقـادی در ایـران اسـت و مـن در برابـر تقریرهـای دیگـر از اسلام ،بـه اسلام انتقـادی
تعلق خاطر دارم .بنابراین ،در برابر تقریرهای دیگر از اسالم ،از تقریر شریعتی از اسالم دفاع
میکنـم .بااینحـال ،بـر آنـم کـه میبایسـت از آرای شـریعتی فراتـر برویم و تقریـر او را از اسلام
بازسـازی کنیـم .قرائـت شـریعتی از اسلام انتقـادی قرائتـی انقالبی اسـت که مـن آن را دین
سـرخ نـام نهـادهام .ایـن قرائـت از اسلام بهرغم همه قوتهـا و مزایایش به گمان من واجد
عناصر مخربی اسـت که میبایسـت از آن اجتناب کرد .بر آنم که میتوان قرائتی انسـانیتر
و غیـر خشـونتآمیز از اسلام انتقـادی ارائـه کـرد و بـدان بـرای بنا نهادن جهـان و جامعهای
انسانیتر دل بست .قرائتی که آن را دین سبز مینامم و در جهان اسالم ،امام موسی صدر
را معرف چنین اسلامیتلقی میکنم.
مسـئله ایـن اسـت کـه ادیـان در جامعـه مداومـا دچـار تحـول میشـوند .برخلاف دیـن در
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متـن ،دیـن در زمینـه اجتماعـی تحـت تأثیر تحـوالت اجتماعی و معرفتی ،دچـار دگرگونی و
تحول میشود .همچنانکه دین بر جامعه تأثیر میگذارد جامعه نیز بر دین تأثیر مینهد.
بنابرایـن ،دیـن هـر بـار متناسـب بـا شـرایط و اقتضائـات اجتماعـی و ضرورتهـای زندگـی
دگرگـون میشـود و در بسـترهای اجتماعـی مختلف ویژگیهای مختلفی پیـدا میکند .به
همیـن ترتیـب ،دیـن انقالبـی نیز نوعی از دین اسـت که در شـرایط انقالبی تکوین مییابد.
در زیـر ،شـرایط اجتماعـی مسـاعد بـرای شـکلگیری دین سـرخ را بهاجمـال موردبحث قرار
خواهم داد و به برخی از مهمترین ویژگیهای دین سرخ با ذکر برخی افکار علی شریعتی
بهعنـوان یکـی از پرورنـدگان برجسـته اسلام سـرخ در ایران معاصـر ،اشـاره خواهم کرد.
شرایط شکلگیری دین سرخ :سه تجرب ه اندونزی ،مرا کش ،و ایران
هـر سـنخ از دیـن و در اینجـا هـر سـنخ از اسلام ،نظـام الهیاتـی ویـژه خـود را پـرورش میدهد
و عرضـه میکنـد .ایـن فرآینـد پـرورش یافتن در طـی دور ه زمانی معیـن و بهصورت تدریجی
و متناسـب با اقتضائات زمین ه اجتماعی و روبهرو شـدن با مسـائل جدید تحقق مییابد.
در ایـران پیـش از انقلاب و در جریـان مبـارزات سیاسـی بـا یـک رژیـم اسـتبدادی ،کـه در آن
امکان هر نوع فعالیت سیاسی مستقل از بین رفت ،بهتدریج گزین ه مبارز ه مسلحانه با این
رژیـم قـوت بیشتـری یافـت و زندگی در شـرایط سـخت و غیرعادی مبارزاتـی بدل به الگوی
مسـلط گردید .بسـیاری از کسـانی که به جریان مبارزه پیوسـتند الگوی زندگی مبارزاتی را
در پیـش گرفتنـد و از خوشـیها و لذتهـای زندگـی بـه نفـع خودسـازی انقالبـی گذشـتند.
اندکاندک شـهادتطلبی بهمنزل ه راهی برای تداوم مبارزه جا افتاد و زندگی چهره سـرخ
خود را نمایان ساخت .در چنین شرایطی بود که الگوها و اسطورههای مبارزه و قیام بیش
از پیـش برجسـته شـدند و بهتدریـج ،تفکـر دینـی چرخشـی اساسـی را بـه نفـع تفسـیرهای
انقالبـی آغـاز کـرد .حـاال دیگـر در میان فعاالن اجتماعی و سیاسـی ،یکـی از معیارهای مهم
معیـار میـزان درگیـری در مبـارزه و تعلـق بـه چنیـن نـوع تفکـری بـود .ایـن وضعیـت ،خا کـی
حاصلخیز و مسـاعد برای رشـد و نمو بذر دین سـرخ بود.
کلیفـورد گیرتـز انسانشـناس معـروف آمریکایـی در کتـاب اسلام مشاهدهشـده ()1968
شـکلگیری دو نـوع اسلام سـرخ را موردبحـث و بررسـی قـرار داده اسـت؛ ا گرچـه او تعبیـر
اسلام سـرخ را بـه کار نبـرده اسـت .او اسلام اندونـزی و اسلام مرا کـش را در دو دوره باهـم
مقایسـه کرده اسـت .در دوره پیشااسـتعماری در این دو کشـور نوعی اسلام کالسـیک که
اسلام عرفانی اسـت وجود داشـته اسـت که هر یک خصوصیات خاص خود را داشـتهاند:
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«هم در اندونزی و هم در مرا کش ،سـبکهای کالسـیک اسلام «عارفانه» اسـت؛ هردوی
آنهـا تلاش میکننـد تـا مـردم را در معـرض حضور خدا قرار دهند .ولی قصههای قدیسـان
مسلمان نشان میدهد که حتی در اسالم عارفانه نیز چقدر تفاوت شکلی میتواند وجود
داشـته باشـد .عرفـان منفعـل «اشـراقگرا»ی کالیجـا گا ،تضـاد آشـکاری با تقـدس تهاجمی
«مرابطـی» الیوسـی دارد .بـا وامگیـری از تعریـف خـود گیرتـز ،میتوان گفـت که هرچند دین
اندونـزی و دیـن مرا کـش ،هر دو اسلام اسـت ،ولـی «روحیات و انگیزههای» کامال متفاوتی
دارد .در اندونـزی« ،درونگرایـی ،خونسـردی ،شـکیبایی ،متانـت ،نـازک طبعـی ،زیبایـی
نگـری […] وسواسـی وجـود دارد …؛ ولـی در
گرایـی ،نخبهگرایـی و تقریبـا نوعـی خودپنها 
مرا کـش ،عملگرایـی ،اشـتیاق ،بیصبـری ،شـهامت ،انعطافپذیـری ،اخلاق بـاوری ،و
تقریبـا خودنمایـی […] وسواسـی» دیـده میشـود» (پالـس.)354 :1385 ،
امـا هـم اندونـزی و هـم مرا کـش بـا اسـتعمار و مصائـب و مسـائل مدرنیتـه وارداتـی مواجـه
گشـتند و در پـی راهـی بـرای برونرفـت بـه میـراث فرهنگـی خـود چنـگ زدنـد و اسلام را
بهمنزلـ ه یکـی از مهمتریـن عناصر میراث فرهنگی خود بهمنظور بـرونروی از این وضعیت
متحـول کردنـد و اسلامیبرای مبـارزه و طغیان پدید آوردند« :اندونزی و مرا کش اسلامی،
صرفنظـر از هـر تفاوتـی کـه در اسلام آنهـا وجـود دارد ،در دورههـای متأخـر بـا دو مسـئله
عام و مهم مواجه بودهاند :حا کمان اسـتعماری و تنش بر سـر نوسـازی .گیرتز میگوید که
در هـر دو کشـور ،اوج سـلطه اسـتعمار عمدتـا در سـالهای میـان  1820و  1920بـود و در هـر
دو کشـور ،این تجربه مردم را بیدار کرد که آنها مسـلماناند ،ولی اربابان آنها مسـیحی.
بنابراین ،دین اسالم در قالب اعتراض ،ملیگرایی و امید به استقالل ظاهر گردید .بهمرور
زمان خود ایمان و عقیده شروع به تغییر کرد .سبکهای کالسیک (اشراق گرایی اندونزی
و مرابطگرایـی مرا کـش) خـود را بـا چالشـی از ناحیـه یک جنبش قدرتمند جدید که مدعی
بود چیز بسیار قدیمیرا احیا میکند مواجه یافتند .این جنبش ،اسالم مستند به کتاب
دینـی بـود .ایـن طغیـانکتابگـرا در اندونـزی دهههـای  ،1800در اوج کنتـرل هلنـد و زمانی
کـه احساسـات ملـی شـدیدا بـر ضد قدرتهای اسـتعماری برانگیختهشـده بـود ،روی داد.
اندونزیاییها که از فرصتهای جدید زیارت مکه الهام میگرفتند ،در آنجا اسالم متفاوت،
یتـر و مبارزتـری را یافتنـد کـه خیلـی زود در مـدارس تـازه تأسیسشـده تدریـس گردیـد.
دین 
در ایـن مؤسسـات سـانتری ( =santriاصطلاح مـردم جـاوه بـرای طلبـه علـوم دینـی) اسلام
اشراقگرای انعطافپذیر گذشته ،به نفع اسالم خالصتر ،یعنی سنت اولیه که بر سرمشق
پیامبر ،خلفای اول و باالتر از همه بر حقیقت روشن الفاظ قرآنی مبتنی بود ،کنار گذاشته
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عکس :محمود عارفی /پایگاه خبری جماران

شـد .درعینحال ،مسـجد و بازار همیشـه متحدان طبیعی بودند و لذا ،این سـبک جدید
اسلام کتـاب گـرا در مرا کـز تجـاری و معامالتـی سراسـر اندونـزی ب هسـرعت گسـترش یافت و
درعینحـال بـه ملیگرایـی فزاینـده و تقویـت مقاومـت در برابـر حکومـت اسـتعماری کمک
نمـود .گیرتـز میگویـد :جالـب این اسـت کـه تقریبا در همان زمـان ،کتابگرایـی در مرا کش
نیز به وجود آمد .این جنبش جدید که منشأ سلفیگری یا [بازگشت به] اسالف صالح به
شـمار مـیرود و بهوسـیله ملیگرایـان داغ و پرشـوری چـون َعلال الفاسـی […] رهبـری شـد،
در قـرن  19در تضـاد آشـکاری بـا سـبک قدیمیاسلام مرابطـی قـرار گرفـت .در اندونـزی ایـن
کتابگرایان جدید هم با فرانسویان مخالف بودند و هم با سبک کالسیک و قدیم اسالم.
بنابرایـن ،اسلام کتـاب گـرا هـم در اندونـزی و هـم در مرا کـش ،زمینـه را بـرای مبـارزه جهـت
اسـتقالل ملـی کـه هـر دو کشـور در تمامیسـالهای میانـی قـرن بیسـتم درگیـر آن بودنـد،
فراهم کـرد»( .همـان)354-355 :
پـس در اثـر تجربـه هویتـی و حیثیتـی یـک ملـت و احسـاس خطـر و انباشـت حـس تحقیـر،
اسالم کالسیک که اسالمیعرفانی بوده است ،بدل به اسالمیبرای مبارزه و طغیان علیه
اسـتعمار شـده اسـت :هم در مرا کش و هم در اندونزی .بدین ترتیب ،اسلام نوینی در این
دو کشور زاده شد که حاال هم با استعمار مخالف بود و هم با اسالم کالسیک .دقیقا مثل
اسالم انقالبیون ایرانی که هم با غرب و غربزدگی درگیر بود و هم با اسالم کالسیک شیعی
و حامالن آن بهشـدت سر ناسـازگاری داشت.
در زیر سقف اعتقاد :بنیانهای ماقبل انتقادی اندیشه شریعتی (محدثی )1383 ،گفتهام
کـه در نظـر شـریعتی «اسلام دیـن درگیـری ،مبـارزه ،و اعتراض اسـت … .شـریعتی در دورانی
کـه انقالبیگـری و مبـارزه و اعتـراض کـردن موجهتریـن موضـع و سـکه رایج اسـت ،تصویری
بسـیار منازعهگرانـه از اسلام عرضـه میکنـد» (همـان .)217 :بگذاریـد ایـنچنین اسلامی را
از قول خود شریعتی و بدون واسطه کالم دیگری بشناسیم« :هر مسلمان بهخودیخود
در زندگـی – و نـه در حـاالت و حـوادث اسـتثنایی -یـک پارتیـزان مسـلح اسـت .اسلام تنهـا
یپـردازد ،بلکه خود برای تحقق کلمه،
مذهبـی اسـت کـه فقـط به موعظه و پنـد و اندرز نم 
شمشیر هم میکشد .ا گر بخواهند از پیغمبر اسالم مجسمهای بریزند باید در یک دستش
کتاب باشـد و در دسـت دیگرش شمشـیر»( .شـریعتی ،م.آ5/؛ بیتا)106-107 :
ش از این در باب دین سرخ نوشته بودم که وقتی شکل میگیرد که شرایط اجتماعی-
پی 
تاریخی استثنایی و ویژهای رخ دهد « :اما یکوقتهایی هم هست که کال متفاوت است.
گاهی دوره ،دوره خاصی میشود .مثال صدسال به صدسال یا پنجاه سال به پنجاه سال

آدمهایـی ظالـم قـدرت میگیرنـد و میخواهنـد زندگـی ما را سـیاه کنند تا زندگی خودشـان
سبز شود .گاهی یک محله را میگیرند گاهی یک منطقه را و گاهی یک کشور را .گاهی هم
فقـط میخواهنـد زندگـی مـرا و خانـوادهام را سـیاه کننـد .من از هر طریـق که تالش میکنم
حقم را از حلقوم آنها بکشم بیرون به نتیجه نمیرسم .مثال میبینم که مجری قانون نیز
مثل خود او فاسد و زورگو است و بهدادم نمیرسد .به هر دری میزنم فایدهای نمیکند.
در این مواقع اسـت که چارهای نمیماند و باید تفنگ به دسـت بگیرم و از خانوادهام یا از
محله و فامیلم یا از وطنم دفاع کنم .اینجا دیگر زندگی نه سـبز اسـت نه سـیاه .این مواقع
زندگـی سـرخ اسـت .مـن هـم آمـاده میشـوم خونـم را بدهـم امـا از عزیزانـم دفـاع کنـم» .در
چنین شرایط اجتماعی ویژه ،ب ه تدریج االهیات و تفسیر دینی معینی پرورده میشود که
من بدان دین سـرخ میگویم .در تاریخ معاصر ایران از نیمه دهه چهل شمسـی و سراسـر
دهـه پنجـاه ( )1345-1360اوج نفـوذ دیـن سـرخ در ایـران بـوده اسـت و در دهـه شـصت
شمسـی این دین سـرخ کاربرد ایدئولوژیک نیرومندی برای جلب نیروها بهمنظور ارسـال
به جنگ ایران و عراق و قرار گرفتن آنان در برابر دشمن مجهز به سالحهای پیشرفته بود.
این ایدئولوژی همچنین بقیه مردم را در همراهی با شرایط قانع میکرد و صدای مخالفان
جنگ را نیز میتوانسـت خاموش کند .بیهوده نبود که مهندس مهدی بازرگان در بیانی
انتقادی از علی شـریعتی گفت که افکار شـریعتی در باب شـهادت ،جوانان ما را در جریان
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جنگ بهسـوی شـهادت سـوق داد (گفتوگویی منتشرشده در مجله کیان).
نکـه در
امـا شـریعتی میگویـد اسلام همیشـه و در تمـام اعصـار و دورههـا سـرخ اسـت ،نـه ای 
شـرایط اسـتثنایی سـرخ باشـد« :هر مسـلمان بهخودیخود در زندگی – و نه در حاالت و
حوادث اسـتثنایی -یک پارتیزان مسـلح اسـت» (همان) .درباره پیامبر اسلام نیز در جای
دیگری مشابه مورد پیشین نظر میدهد و او را کسی معرفی میکند که میخواهد پیام را
ولو با شمشیر به مردم سرزمینهای دیگر ابالغ کند«:اعتراف میکنیم که پیغمبر ما پیغمبر
مسـلح نیـز هسـت زیـرا پیغمبـری نیسـت کـه کلمـات وحـی را اعلام کنـد و خامـوش بماند.
پیغمبری است که شعارها و پیغامها را میرساند و برای تحقق این پیامها هم میکوشد،
رنج میبرد ،شمشـیر میخورد و شمشـیر میکشـد و به همه حکومتهای این جهان هم
اعالم میکند یا تسلیم این راه بشوید یا از سر راه من کنار بروید تا به مردم این پیغام را ابالغ
کنم و هر کس نرفت بر رویش شمشـیر میکشـم» (شـریعتی ،م.آ26/؛ .)477 :1379
اما به نظر میرسد از دل چنین اسالمی فاشیسم و امپریالیسم اسالمی زاده میشود .چرا
ما با نظام سرمایهداری سر ناسازگاری داریم؟ زیرا نظام سرمایهداری نظامی امپریالیستی
اسـت و میخواهـد تمـام جهـان را تحـت سـیطره و نفـوذ خـود بگیـرد و همـه فرهنگهـای
انسـانی را به یک فرهنگ سـرمایهدارانه فرو کاهد و دسـتآوردهای متنوع و متکثر بشـری
را با یکسانسازی غیرانسانی خود نابود کند و یک نظم اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی را
جایگزین همه کند .هر حرکت امپریالیستی و جهانگیرانه بیتردید خصلت یکسانسازان
دارد و این پدیدهای غیرانسـانی اسـت .مهم نیسـت انگیزه و هدف چه باشـد و چگونه و با
کدام ایدئولوژی توجیه شود (به نام اسالم و یا سرمایهداری)؛ روش و نتیجه یکسان است:
یکسانسـازی فرا گیر از طریق آمریت و تغلب .سـیطره چنین اسلامی را هم در تاریخ ایران
پـس از اسلام دیدیـم کـه هـم بـه ایـران آسـیبی جدی زد و هم به اسلام :اسلام بدل شـد به
یـک ایدئولـوژی نـژادی کـه عـرب را بر عجم برتری داد و ایرانیان را عمال بنده اعراب سـاخت
نه بنـده خدا!
نگویید که هدف و قصد مسلمانان حملهکننده به ایران ،آزاد کردن ایرانیان از ستم و لذا
هدف خیری بود اما بعد آنان را به بندگی دچار کرد! قصد و نیت خیر کافی نیست .وقتی
پیـام بـا شمشـیر وارد میشـود بعـد شمشـیر جایگزیـن پیـام میشـود و پیـام ،تحتالشـعاع
شمشـیر میمانـد .سرنوشـت سـازمان مجاهدیـن خلـق را بررسـی کنیـد :نظامیتریـن و
مسلحترین گروه مذهبی انقالبی بود و در تحقق انقالب  1357نیز به سهم خودش نقش
داشـت .امـا بعـد از انقلاب بـه فجیعتریـن نـوع خشـونتها نیـز روی آورد .وقتی خشـونت را
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انتخـاب کـردی خشـونت نیـز آرامآرام تـو را انتخاب میکند!
از قضا ما کس وبر دقیقا در مورد چنین اسالمی (اسالم موردنظر شریعتی) است که سخن
زیـر را میگویـد و بـه نظـر مـن بـه خطـا بـهکل حیثیـت و وجـود و امکانـات بالقـوه اسلام نیـز
آن را تعمیـم میدهـد« :اسلام در دوره نخسـت دیـن جنگجویـان جهانگشـا بـود .اینـان از
سلحشوران جهادگر منضبط بودند و در مقایسه با همردیفان مسیحیشان در جنگهای
صلیبـی ،در روابـط جنسـی چنـدان خویشـتنداری نمیکردنـد» (وبـر  .)305 :1382و ایـن
ش از ایـن گفته اسـت « :مـا بههیچروی نمیخواهیـم همه توجه
در حالـی اسـت کـه وبـر پیـ 
خود را به یک قشـر معطوف کنیم .قشـرهایی که در تعیین ویژگیهای خاص یک اخالق
اقتصـادی نقـش قاطعـی دارنـد ممکـن اسـت در طـول تاریـخ عـوض شـوند .تأثیـر یـک قشـر
بهتنهایی هرگز تعیینکننده نیست .بااینهمه ،شاید بتوان در غالب موارد قشری را برگزید
که دسـتکم سـبک زندگیاش در دینهای خاص اثر تعیینکننده داشـته اسـت» (همان:
 .)304خالصـه اشـتباه و درعینحـال خطرنا کـش میشـود آن چیـزی کـه کنـت تامسـون
میگویـد« :بـه نظـر وبـر ،هـر دینـی عالئـم قشـری را با خـود دارد کـه در دوره شـکلگیری دین
بهمنزله حامل و مفسر آن عمل کرده است» (تامسون و دیگران .)104 :1387 ،یعنی اسالم
بـرای همیشـه اثـری کـه جنگجویـان جهانگشـا و سلحشـوران جهادگـر منضبـط یـا به تعبیر
ی مسـلح» بر آن حک کردهاند را با خود دارد! ا گر چنین باشـد ،پس
شـریعتی «پارتیزانها 
وبر حق دارد نتیجه بگیرد که اسلام دینی شـهری و مدنی نیسـت و این مسـیحیت اسـت
کـه «طـی همـه دورههـای توسـعه درونـی و بیرونی عظیمش بهصورت کاملا خاصی ،دینی
شـهری و باالتـر از همـه دینـی مدنـی بوده » اسـت (همـان104 :؛ و وبـر  .)305 :1382ا گر واقعا
مسلمان همیشه یک پارتیزان مسلح است ،آیا نباید بگوییم حق با وبر است؟! همسویی
بـا نتیجهگیـری خطـای وبـر کـه تعمیمـی نـا بهجـا میدهـد یکـی از نتایـج ایـن سـخن علـی
شریعتی است.
بـاری ،اسلام سـرخ اسلام جنـگ اسـت؛ جنگـی بـه درازای تاریـخ و یـا -در برخـی روایتها-
جنگی که ناموس هسـتی اسـت« :عجبا! اسلام صلح نیست ،اسلام جنگ است .نباید از
اتهام کشیشها و استعمارگران و شبه روشنفکران و کاردستی آنها ترسید و جا زد .با بزک
ن چنـانکه
کـردن و امـروزی وانمـود کـردن اسلام کاری از پیـش نمـیرود ،حقیقـت را بایـد آ 
هسـت شـناخت ،نه آنچنانکه میپسـندند .جهاد را نباید دفاع توجیه کرد؛ دفاع احکام
دیگـری دارد و جهـاد احـکام دیگـری .اسلام ،جنـگ حـق و باطـل ،از آدم تـا انتهـای تاریـخ
(آخرالزمـان) اسـت » (شـریعتی ،م.آ5/؛ بیتـا .)55 :وقتـی جهـان غنـی و متکثـر را در دوگانـه
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ازنظر شریعتی اسالم راه سرخی است که از هابیل تا قیام منجی آخرالزمان تداوم
دارد .تاریخ بشر تاریخ جنگ هابیلیان و قابیلیان با یکدیگر است و ازنظر شریعتی
تو ا گر در جبهه حق نباشی و در مبارزه حق علیه باطل شرکت نکنی ،هرکجا که
باشی فرقی ندارد :چه بر سر سجاده نشسته باشی چه بر سر بزم شراب! یا سیاهی
یا سرخ.

حـق و باطـل و خیـر و شـر خالصـه کـردی ،رفتهرفتـه در همـه حوزههـای زندگـی بایـد حـق و
باطـل را تمیـز دهـی و از هـم جـدا کنـی و مبـارزه حـق و باطـل را در آن دنبال کنی!
البتـه ،گمـان نکنیـد کـه فقـط شـریعتی چنیـن میاندیشـید .بسـیاری از شـخصیتهای
دینـی و سیاسـی و روشـنفکری چنیـن میاندیشـیدند و مـن ا کنـون مجـال ذکر اقـوال آنان
را نـدارم .ایـن تفکـر دینـیای بـود که انقلاب را راه برد و به نتیجه رسـاند و برای جنگ ایران
و عراق سـوختی غنی تولید کرد .اما انصاف نیسـت ا گر نگویم که بهرغم اینکه شـریعتی از
پرورندگان اصلی دین سرخ در ایران معاصر است ،اما مزیت کار او در این است که بسیاری
از عناصـر دیـن سـبز نیـز در افـکار و آثـار وی بـه قوت موجود اسـت و به همیـن دلیل میتوان
گفت که دلبستگان به دین سبز میتوانند ضمن حفظ فاصله انتقادی و ضمن فراروی از
شریعتی ،از افکار و اندیشههای وی تغذیه کنند و بهره ببرند و از این راه مایههای ارزشمند
اندیشـه وی را از آن خود سـازند.
پـس دیـن سـرخ در شـرایطی کـه حیـات افـراد و گروههـا و مهمتریـن ارزشهایشـان به خطر
میافتـد ،میبالـد و بهتدریـج هرقـدر کـه مبـارزه بـرای دفاع از کیـان و ارزشهای فـرد یا گروه
تـداوم مییابـد یـا تشـدید میشـود ،مؤلفههـای نظـام الهیاتـی آن پـرورده میشـود .مثلا در
شـرایط انقالبـی اسـت کـه شـریعتی دو نـوع اسلام را از هـم تفکیـک میکنـد :اسلام سـرخ/
اسلام سـیاه ،اسلام خون /اسلام تریا ک ،اسلام مبارزه /و اسلام تسلیم و پرهیز .او چنان
سـخن میگویـد کـه گویـی شـق یـا شـقوق دیگری ممکن نیسـت .اما مـا امـروز میدانیم که
اسلام سـومیهم هسـت :اسالم زندگی .ازنظر شریعتی اسلام راه سرخی است که از هابیل
تا قیام منجی آخرالزمان تداوم دارد .تاریخ بشر تاریخ جنگ هابیلیان و قابیلیان با یکدیگر
اسـت و ازنظـر شـریعتی تـو ا گـر در جبهـه حـق نباشـی و در مبـارزه حـق علیـه باطـل شـرکت
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نکنی ،هرکجا که باشی فرقی ندارد :چه بر سر سجاده نشسته باشی چه بر سر بزم شراب!
یا سـیاهی یا سـرخ.
ا کنون بهاجمال برخی از ویژگیهای دین سرخ را برمیشمرم و بحث مبسوط را به مجالی
دیگر موکول میکنم.
 - 1تفسیر تخاصم آمیز هستی ،یا تاریخ ،و یا جامعه (بهصورت دوقطبی)؛
 -2برتـری مـرگ بـر زندگـی (بهتدریـج و درنهایـت زندگـی کـردن محکـوم میشـود) و «اینـک
یشـرفها ماندهایـم»)؛
شـهدا رفتهانـد و مـا ب 
 - 3ترویج زهد انقالبی (ترک دنیا در جهت اهداف مبارزاتی)؛
 -4تکیهبر حافظه رنج و حافظه خطرنا ک؛
 -5تأ کید بر عمل انقالبی و براندازانه؛
 -6بهسـوی کشـیدن زندگـی همچـون جنـگ و مبـارزه (ان الحیـات عقیـده و جهـاد؛ ایـن
سـخن از آن امـام حسـین نیسـت امـا چنیـن تصـور مـیرود کـه سـخن ایشـان اسـت)؛
 - 7انتظـار جهشهـای اجتماعـی در مسـیر رشـد (شـکلگیری نوعـی خوشبینـی کاذب و
فریبدهنـده نسـبت بـه آینـده جامعـه پـس از پیـروزی نهضـت)؛
 -8پرورده شدن نوعی انتظار جهشهای انسانی و انتظار فراروی انسانها از ضعفهای
انسانیشان در حین و پس از مبارزه (قهرمانپروری و کیش شخصیت)؛
 -9شکلگیری نوعی ارادهگرایی افراطی و خطرنا ک برای تغییر مسیر جامعه و تاریخ؛
 -10خطر غلبه تدریجی شور مبارزه بر تفکر انتقادی (سخنرانیهای شریعتی را تحت عنوان
«شهادت» و «پس از شهادت» را یکبار دیگر مرور نمایید)؛
 - 11عدم مسوولیت در قبال حریف و دشمن (توجه داشته باشید که دین سبز از مسوولیت
در قبال دشمن سخن میگوید)؛
 - 12بازخوانـی عناصـر فرهنگـی زمینهای (تفسـیر ایدئولوژیک تاریخ و معرفی کسـانی چون
بهآفرید ،سـندباد ،بابک ،مزدک ،حسـن صباح ،بهعنوان قهرمانان ملی و انقالبی! آنهم
در اعصاری که هیچ درکی از ملیت موجود نیست و عناصر ایدئولوژیهای ملیگرایانه هنوز
پرورده نشـده است)؛
 - 13استفاده از خشونت و تخریب (یکی از مهمترین ویژگیهای انقالبات «مخرب بودن»
آن اسـت) کـه اغلـب روشهـای خشـونتآمیز و مخـرب بـه دلیـل جامعهپذیـری و درونـی
شـدن ،بازتولیـد میشـود و نهادینـه میگـردد و بـه تخریـب و خشـونت در پـس از پیـروزی
نهضـت تـداوم میبخشـد .روشهـای تخریـب و خشـونتآمیز ،هـم پـس از انقالب از سـوی
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گروههـای انقالبـی بـه کار گرفتـه شـد و هـم پـس از جنـگ هشتسـاله .در هـر دو نیـز دیـن
سـرخ جهـت دهنـده و تغذیهکننـده کنـش کنشـگران بـود .ممکـن اسـت سـخن مـن بـرای
برخـی سـبب سـوءتفاهم شـود .پـس توضیـح میدهم که مدعـای من فقط این اسـت که:
بهرهگیـری از روشهـای خشـونتآمیز ولـو بـا توجیهـات موجـه ،منجـر بـه تـداوم اسـتفاده از
آن و بازتولیـد ایـن نـوع روشهـا درزمانـی میشـود کـه موضـوع مورد خشـونت دیگر موجود
نیسـت .بهعبارتدیگر ،موضوعات جدیدی برای خشـونتگری جایگزین میشـود ،چون
شـیوههای خشـونتگری نهادینهشـده اسـت.
 -14خطر حذف احتمالی تکثر و تفاوت و حرکت بهسوی یکسانسازی جامعه.
منابع و مآخذ
] ]۱[[1پالـس ،دانیـل ( )1385هفـت نظریـه در بـاب دیـن .ترجمـه و نقـد محمـد عزیـز بختیـاری .قـم :مؤسسـه
آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی.
][2تامسـون ،کنـت و دیگـران ( )1387دیـن و سـاختار اجتماعـی (مقاالتـی در جامعهشناسـی دیـن) .ترجمه علی
بهـرام پـور و حسـن محدثـی .تهران :نشـر کویر ،چـاپ دوم.
][3شریعتی ،علی (بیتا) بازگشت .مجموعه آثار  .5تهران :حسینیه ارشاد.
][4محدثـی ،حسـن ( )1383زیـر سـقف اعتقـاد :بنیانهـای ماقبل انتقـادی اندیش؛ تهـران :انتشـارات فرهنگ و
اندیشـه شـریعتی .تهران :نشـر فرهنگ و اندیشـه ،چاپ اول.
][5وبر ،ما کس ( )1382دین ،قدرت ،جامعه .ترجمه احمد تدین .تهران :نشر هرمس.

«...اینها دو کار کردند .این شهیدان امروز دو کار کردند .از کودک حسین گرفته تا
برادرش و از خودش تا غالمش و از آن قاری قرآن تا آن معلم اطفال کوفه ،تا آن مؤذن،
تا آن مرد خویشاوند یا بیگانه و تا آن مرد اشرافی و بزرگ و باحیثیت در جامعۀ خود و
تا آن مرد عاری از همۀ فخرهای اجتماعی ،همه برادرانه در برابر شهادت ایستادند تا
به همۀ مردان ،زنان ،کودکان و همۀ پیران و جوانان همیشۀ تاریخ بیاموزند که باید
چگونهزندگی کنندا گرمیتوانندو[چگونه]بمیرندا گرنمیتوانند.
اینشهیدان کار دیگرینیز کردند،شهادتدادندباخونخویش_نهبا کلمه_شهادت
دادند در محکمۀ تاریخ انسان .هر کدام به نمایندگی صنف خودشان شهادت دادند
که در نظام واحد حا کم بر تاریخ بشری _ نظامی که سیاست را و اقتصاد را و مذهب را و
هنر را و فلسفه و اندیشه را و احساس را و اخالق را و بشریت را ،همه را ابزار دست میکند
تا انسانها را قربانی مطامع خود کند و از همه چیز پایگاهی برای حکومت ظلم و جور
و جنایت بسازد _ همۀ گروههای مردم و همۀ ارزشهای انسانی محکوم شده است».
( پس از شهادت _ اسفند  _ ۱۳۵۰مسجد نارمک)
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مقدمه
سرنوشــت شــریعتی سرنوشــت غریبی اســت :مشــهور اما ناشــناخته .نام او را بر خیابانها،
سهــای دبیرســتان و
کوچ ههــا ،بیمارســتانها و مــدارس و مغاز ههــا گذاشــته انــد .در کال 
دانشــگاه ،اغلــب پرســش یــا بحثــی دربــاره شــریعتی هســت ،حتــی یکــی از ســه تــاالر همیــن
دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران ،ب هنــام شــریعتی اســت .یــک شــریعتی مشــهور
یشــنویم امــا شــریعتی را
امــا ناشــناخته ،بــه ایــن دلیــل کــه نامــش را میبینیــم ،از وی م 
نمیخوانیــم و متــن شــریعتی ،کمتــر مــورد رجــوع اســت .جــدا از جوانــان ،حتــی در میــان
یشــنویم :یــادش بخیــر! مــا در جوانــی چقــدر شــریعتی
هــم نســلیهای خودمــان اغلــب م 
یگــردد و دســت کــم چنــد
میخواندیــم .انــگار شــریعتیخوانی بــه  30-20ســال پیــش برم 
دهــ ه اســت کــه شــریعتی کمتــر خوانــده شــده اســت .عمومیتیافتگــی تصویــر شــریعتی
در جامعــه ،یــک تصــور شــناخت از او در میــان مــردم ایجــاد کــرده اســت کــه اغلــب صــادق
نیســت .شــریعتی هــم قربانــی محبوبیتــش شــده و از ایــن رو ناشــناخته مانــده اســت .امــا
بــه نظــر میرســد امــروز گرایــش مجــددی بــه شــریعتی بهعنــوان نویســنده و اصــوال بــه
شــریعتیخوانی و مراجعــه بــه متــن آثــار وی بوجــود آمــده اســت و شــاهدش هــم همیــن
جلســه اســت.
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متنــی کــه بــرای ایــن جلســه انتخاب شــده اســت و از مــن دعوت شــده در مــوردش صحبت
کنــم« ،نقــش انقالبــی یــاد و یــادآوران» اســت کــه ســخنرانی شــریعتی در شــهریور  ۱۳۵۱در
حســینیه ارشــاد اســت .انتخاب این متن برایم مهم و جالب بود .معموال در مجموعه ی
بهــای اول “تشــیع صفــوی علــوی” یــا “شــهادت” اســت .انتخاب
شــیعی شــریعتی ،انتخا 
ایــن متــن نامعمــول اســت و اصــوال “یــاد” و “نقــش انقالبــی یــاد” کــه پرداختــن بــه آن در
آن دوره بســیار بدیــع بــود ،در حــال حاضــر نیــز از ســوژه هــای جذابیســت کــه کمتــر بــدان
پرداختــه انــد .یــاد ،حافظــه ،خاطــره ،یــادآوری ،و نقــش اجتماعــی آن و همچنیــن ذکــر و
تیــپ اجتماعــی یــادآور و ذا کــر … از موضوعاتــی اســت کــه خصوصــا پــس از جنــگ جهانــی
دوم بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفــت و ادبیــات پژوهشــی وســیعی در علوم اجتماعــی به خود
اختصــاص داده اســت .شــریعتی در ایــران از نخســتین کســانی اســت کــه هــم در ایــن مــورد
بحــث هــای مفصلــی دارد و هــم توانســته اســت ایــن حــوزه را با تاریخ و ادبیات تشــیع پیوند
بزند.
درباره روش بررسی متن
ا گــر بخواهیــم بــا روش هــای معمــول نقــد جامعــه شــناختی بــه ســراغ متــن “نقــش انقالبــی
یــاد و یــادآوران” برویــم میتوانیــم از دو روش پرداختــن بــه متــن اســتفاده کنیــم ،روش برون
متنــی و درون متنــی کــه در میــان پســتمدرنها رایــج تــر اســت .در مطالعــه ی درونــی
متــن ،نــه مؤلــف  ،نــه شــرایط و نــه زمینــهی اجتماعــی بلکــه ایــن متــن اســت کــه برجســته
یشــود .روش دیگــر کــه اغلــب در علــوم اجتماعــی رایــج اســت ،رویکــرد ا کســترنال ســت
م 
کــه بــه بــرون متنــی ترجمــه کردهانــد .متــن بــا شــرایط بیرونــی اجتماعــی و تاریخی ســنجیده
یشــود .اشــکال روش اول در اینســت کــه شــرایط تکویــن و تولیــد متــن را نادیــده میگیرد.
م 
اشــکال روش دوم در اینســت کــه اتونومــی ،خودگردانــی متــن را رد میکنــد .خودمختــاری
یشــود و صرفــا بــه عنــوان محصــول یــک دوره و یــک زمانــه
متــن و مولــد بودنــش تحقیــر م 
و زمینــهی تاریخــی مــورد توجــه قــرار میگیــرد .درنتیجــه متــن خــود بــه خودارزشــی نــدارد.
بوردیــو بــرای اینکــه از ایــن دوگانــهی متــن ( )texteو زمینــه ( )contextفراتــر بــرود و بتوانــد
بــر ایــن دو گانــه غلبــه کنــد ،تئــوری “میــدان” را مفهــوم پــردازی میکنــد .تئــوری میــدان
میخواهــد بــر ایــن دوگانــهی متــن محــوری و زمینهمحــوری غلبــه کنــد .در اینجــا تــاش
میکنــم بــا همیــن روش ،میــدان آن دوره را ترســیم کنــم و متــن شــریعتی را در ایــن میــدان
قــرار دهــم و تاثیــر پذیــری و تاثیــر گــذاری آن را بســنجم .پیــش از ایــن میبایســت موقعیــت
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ایــن اثــر را در زندگــی و دوره هــای زندگــی شــریعتی تعییــن کــرد.
– یادیادآوران محصول کدام دوره از زندگی شریعتی است؟
شــریعتی خــود زندگــیاش را بــه پنج دورهی پنج ســاله تقســیم میکند .البته ایــن دورههای
پنــج ســاله دقیــق نیســت امــا در تعییــن و ترســیم میــدان ایــن متــن بســیار مفیــد اســت.
دورهی اول دورهی جوانــی ســت ،دوره ی عارفمســلکی و شاعرمســلکی و عاشقپیشــگی
و البتــه مبــارزه سیاســی کــه بــا ایــن همــه بیگانــه هــم نبــود .دورهی دوم دورهای اســت کــه
یشــود و بــرای ادامــه تحصیــل بــه پاریــس مــیرود
بــه عنــوان دانشــجوی نمونــه انتخــاب م 
و فعالیــت سیاســی و کنفدراســیونی و روزنامــه نــگاری را شــروع میکنــد .دورهی ســوم دوره
دانشــگاه اســت .بازگشــت از پاریس ،اقامت در مشــهد و تدریس در دانشــگاه مشــهد .بعد از
پنــج ســال از دانشــگاه اخــراج و بازنشــتهاش میکننــد .دورهی چهــارم دورهی پنــج ســالهی
حســینیهی ارشــاد اســت ،دوره ی ســخنرانیها و مشــهورترین دوره ی شــریعتی .در 1351
یشــود و شــریعتی متــواری و مخفــی اســت .دوره ی پنجــم آخریــن
حســینیه ارشــاد بســته م 
یشــود.
دوره ی زندگــی شــریعتی ،بــا دســتگیری و زنــدان و پــس از زنــدان اســت آغــاز م 
یتــوان گفــت ایــن متــن و توجــه شــریعتی بــه تشــیع
ا گــر قائــل بــه ایــن پنــج دوره باشــیم م 
مشــخصا بــه دورهی چهــارم زندگــیاش مربــوط اســت .شــناخته شــده تریــن دوره ی
شــریعتی کــه تصویــر شــریعتی ســخنران را امــروز رقــم زده اســت .شــریعتی کــه بیشــتر افــراد
میشناســند ،شــریعتی دورهی چهــارم اســت ،شــریعتی دورهی حســینیهی ارشــاد.
دور ههــای قبــل را کمتــر میشناســند و آشــنائی کمتری نســبت بــه آن دارند .مثــا این تصور
غلــط کــه شــریعتی بیشــتر ســخنران بــود تــا نویســنده بــه دلیــل شــناخته شــدگی و تاثیــر ایــن
دوره ی چهــارم اســت ،در حالیکــه میدانیــم کــه شــریعتی یکــی از پرکارتریــن نویســندگان
تاریــخ معاصــر ماســت و بیــش از هــزاران صفحــه دستنوشــته دارد .ناشــناخته تریــن دوران
شــریعتی را نیــز شــاید بتــوان دوران پــس از زنــدان دانســت .دورانــی کــه با یک قرائت اندیشــه
یتــوان از پیوســتگی فکــری
ی وی تحوالتــی پذیرفتــه اســت و در قرائــت دیگــر همچنــان م 
نــزد وی یــاد کــرد.
متــن یــاد و یــادآوران مربــوط بــه 21شــهریور  51اســت .چنــد هفتــه قبــل از بســته شــدن
حســینیه ارشــاد اســت .حســینیه ارشــاد را در  14آبــان  1351بســته میشــود .محققــان
میداننــد کــه بســته شــدن درب حســینیه ارشــاد بــه درخواســت برخــی نهادهــا و محافــل
مذهبــی انجــام شــد .درســت اســت کــه ســاوا ک عامــل بســته شــدن ارشــاد بــود امــا تحــت
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فشــار برخــی از جریانــات مذهبــی انجــام شــد .انــگار بدعتــی ،انحرافــی دارد اتفــاق میافتــد
و درنتیجــه در  14آبــان درب حســینیهی ارشــاد را بســتند ،از همــان روز و همــان جــا هــم
شــریعتی متــواری و مخفــی شــد.
توجــه شــریعتی بــه تشــیع مربوط بــه دورهی ارشــاد اســت .دورهی چهارم یعنــی چه زمانی؟
مشــخصا از  1348تــا پایــان ارشــاد .چــرا آغــاز آن را  1348میگیــرم؟ چــون امــت و امامــت را
یشــود.
اســاس قــرار میدهــم .ســخنرانی امــت و امامــت در حســینیهی ارشــادایراد م 
رهایی از زندان سرخ حصار یا ازسیاه حصار تاریخ؟ آزادی اسالم یا مسلمانان؟
بــرای فهــم ایــن دوره ،متنــی هســت کــه در ســایت بنیــاد شــریعتی منتشــر شــده اســت.
ن عــدی کــه یکــی از شــا گردان شــریعتی آقــای ا کبــری مرزنــا ک آن را
مقدمــهی متــن حجــر بــ 
نوشــته بــود و شــریعتی بــر آن مقدمــه میزنــد .آنجــا در مقدمــه میگویــد :در ســال 1336در
یکــی از شــبهای تنهایــی کــه شــاید در یــک جایــی ،در یــک گوشــهای افتــاده بــودم -کــه
یکــردم بــه ســیهحصار نــه ســرخهحصار-
شــاید اشــاره بــه زنــدان هســت -داشــتم فکــر م 
نهــای معــروف -کــه مــا تــوی زنــدان ســرخه حصاریــم ولــی یــک زنــدان بزرگتــری
یکــی از زندا 
هــم هســت کــه زنــدان ســیاهحصار اســت و آن زنــدان تاریــخ اســت .و زندانبانــش هــم
ــدرت سیاســی ســت.
دوش ق ِ
خــود تاری ِــخ س ِ
ــیاه م ِ
ــزدور نوکرمــآب اســت کــه غ ِ
ــام حلقــه بــه ِ
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و بســیاری از چهر ههــای مــا در ایــن زنــدان افتادهانــد .و مــن دارم دارم فکــر می-کنــم کــه
چطــور میتوانــم از ایــن زنــدان خالصشــان کنــم .مثــا کــی؟ مثال ابــوذر .مثــا حجربنعدی،
نهــا را از
یاســر ،عمــار ،ســمیه ،همــ ه ایــن چهر ههــا …و بعــد میگویــد آنجــا بــه خــودم گفتــم ای 
نهــا را از ایــن
ایــن زنــدان نجــات خواهــم داد .یکییکــی .و آن موقــع تصمیــم گرفتــم همــه آ 
زنــدان نجــات دهــم و امــروز نوبــت کــی رســیده؟ نوبــت حجربن-عــدی ســت کــه میخواهم
نجاتــش بدهــم.
میگویــد مشــکل دوســتان ایــن اســت کــه همــهاش فکــر میکننــد مســلمانان زندانانــد،
توجــه نمیکننــد تــا زمانــی کــه اســام خــودش در زنــدان اســت مســلمانان مــدام در زنــدان
خواهنــد بــود .هــدف مــا نبایــد صرفــا نجــات مســلمانان از زنــدان باشــد .تــا زمانــی کــه مــا
مســلمانان را نجــات دهیــم ولــی اســام در زنــدان باشــد ،بــاز دومرتبــه ایــن مســلمانان بــه
زنــدان خواهنــد افتــاد .بنابرایــن بایــد بــه ســراغ چــه برویــم؟ بــه ســراغ جنــگ آزادی بخشــی
بــرای رهایــی خــود اســام از زنــدان تاریــخ و آن چهرههائــی کــه در زنــدان هســتند.
از ایــن دوره و بــا مقدمــهی حجربــن عــدی ،شــروع میکنــد بــه نقــد رادیــکال ســنت
تاریخــیای کــه ایــن چهر ههــا را بــه تعبیــر خــودش ضعیــف و زبــون معرفــی میکنــد و اســاس
پــروژه ی خــود را همیــن قــرار میدهــد .ســال  50تــا  51شــریعتی تــک ســخنران ارشــاد اســت.
دیگــر کنترلــی از جانــب مســئوالن ارشــاد بــر کارش نیســت .از هــر لحظــهاش اســتفاده مــی-
کنــد و تمــام متنهایــش بــه شــکل مسلســل و فشــرده مربــوط بــه همیــن یــک ســال اســت.
تمرکــز وی در ایــن دوره ،بــر میــراث شــیعی ســت و دیگــر مجــاز اســت نظــر خــودش را بــدون
مالحظــه و سانســور بگویــد.
ایــن موقعیــت شــریعتی در ایــن سالهاســت .اطــاع داریــد کــه در همیــن دوره اســت کــه یــک
یشــود و بســیاری فتواهاعلیــه
ســری اســتفتائاتی ازمراجــع و روحانیــون در مــورد شــریعتی م 
یشــود .شــریعتی میدانــد زیــر
شــریعتی انتشــار مییابــد و سشــریعتی بــه نوعــی تکفیــر م 
ضــرب اســت ،هــر لحظــه ممکــن اســت ارشــاد بســته شــود و از ایــن رو از هــر لحظــهاش کمــال
اســتفاده را میکنــد .ایــن وضعیــت آن دورهی ارشــاد اســت.
زمینه اجتماعیسیاسیمتن
در سطح ایران و در سطح جهان ،با چه وضعیتی مواجه هستیم؟ در ایران سال 50-49
اوج مبارزات مسلحانه است .آغاز جنبش چریکی بعد از محا کمهی مهندس بازرگان.
مهندس بازرگان در محا کمهاش میگوید ما آخرین نسلی هستیم که با زبان قانون با شما
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حرف میزنیم بعد از ما کسانی که میآیند اسلحه به دست خواهند گرفت .شرایط سیاسی
دارد رادیکالیزه میشود ،و سازمانهای مبارز مسلح مذهبی و غیر مذهبی شکل میگیرند و
وارد عمل میشوند .این نکته مهم است .شریعتی در این دوره کامال تحت تاثیر جنبش
سیاسی و رادیکال مبارزاتی است ،هم از نظر تئوریک و هم از نظر عاطفی .عاطفی چرا؟
چون بسیاری از شا گردان خود وی از چهره های مبارز و درگیر در مبارزه ی مسلحانه بودند.
امیر پرویز پویان و احمدزادهها از نمونه های بارز آنند و میدانید که سخنرانی شهادت و
پس از شهادت شریعتی متاثر از شهادت برخی از این چهره هاست.
متن “نقش انقالبی یاد و یادآوران” ،یک متن چهل صفحهای ست .سخنرانیای ست
که شریعتی بسیاری از ایدههای اصلی آن را قبال در نوشته های دیگر ارائه داده است .مثال
این ایده که “حسین درسی بزرگتر از شهادت به ما داده و آن نیمه تمام گذاشتن حج
است” .این ایده ایست که شریعتی پیش تر در پس از شهادت ارائه داده است .اما ایدهی
اورجینال این متن که در متنهای دیگر به آن توجه نکرده بوده و در این متن نقش ایده
ی مرکزی را ایفا میکند ،همان مفهوم یاد یادآور و نقش انقالبی آن است .نقشی که در آغاز
متن شریعتی بر آن تا کید دارد و در پایان متن ،آن را پس میگیرد.
یاد و یادآوران ،قطعه ای از یک مجموعه
بــرای اینکــه بتوانیــم ایــن قطعــه را مثل قطعات یک پازل کنار هم بچســبانیم و معنــادارش
نهــای دیگــر شــریعتی کــه دربــارهی شــهادت اســت کنــار هــم
کنیــم ،بایــد ایــن متــن را بــا مت 
قــرار دهیــم تــا بــه فهــم آن کمــک کنــد .در کنــار متــن “حســین وارث آدم”،1349 ،تشــیع
علــوی ،صفــوی” آبــان “ ،1350شــهادت” اســفند “ ،1350پــس از شــهادت” اســفند …1350
ســالهای  ،1350 -1349یکــی از فشــرده تریــن ســالهای فعالیــت شــریعتی اســت کــه گاه در
یک هفته چندین سخنرانی دارد و مجموعه ی مباحثش در مورد تشیع و شخصیتهای
تاریــخ تشــیع بــه همیــن دوره مربــوط اســت .اغلــب متــن هــای شــیعی شــریعتی ،در مــورد
تشــیع( ،شــیعه یــک حــزب تمــام) چهــره هــای آن(امــام علی،امــام حســین ،امــام ســجاد)،
انتظــار… مربــوط بــه همیــن دوره اســت.
در “حســین وارث آدم” بحــث فلســفهی تاریــخ اســت و بــا یــک دیــدگاه کلــی نــگاه میکنــد
و در متــن “شــهادت” و “پــس از شــهادت” ،جملــه ی معروفــی دارد کــه “شــهادت دعوتــی
ســت بــه همــهی عصرهــا کــه ا گــر می-توانــی بمیــر و ا گــر نمیتوانــی بمیــران” .بعدهــا ایــن
جملــه را بســیار برجســته کردنــد و گفتنــد شــریعتی دســتور مــرگ میدهــد ،و توجــه نکردنــد
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کــه ایــن جملــه را بایــد در متــن “پــس از شــهادت” خوانــد.
جذابیــت شــریعتی ،جــدا از افــکارش میدانیــد در چیســت؟ شــریعتی فــردی ســت کــه
میاندیشــد ،اندیشــه ای آزاد و بــی پایــان ،جســتجو گــر و انتقــادی ،و مــای خواننــده ،بــه
تدریــج ،گام بــه گام ،اینجســتجوگری و ایــن مســیر و تحــوالت ایــن اندیشــ ه را در کارش
می-بینیــم و دنبــال میکنیــم .درســت بــر خــاف تصویــری کــه از شــریعتی بــه عنــوان
یک”ایدئولــوگ” ،تداعــی گــر جزمیــت و قاطعیــت ارائــه شــده اســت.
یکــی از نمونــه هــای ایــن فراینــد اندیشــه و جســتجوگری را در تحلیــل وی از شــهادت امــام
حســین میبینیــم ،در گفــت و گویــی کــه وی بــا نظریــه ی شــهید جاویــد صالحــی نجــف
یبــرد ،میگویــد یکــی امــام
آبــادی دارد .در ســناریوی شــهادت ،شــریعتی از دو چهــره نــام م 
حســین(ع) اســت و دیگــری حمــزه اســت .حمــزه نمــاد مجاهــدی اســت کــه میخواهــد
یشــود .بر شــهادت او
یخــورد ،کشــته م 
حکومــت را ســرنگون کنــد و نمیتوانــد ،شکســت م 
باید گریســت چون موفق نشــده اســت .این “شــهادت حمزهای” ســت .و بعد از “شــهادت
یبــرد ،از حســین بــه عنــوان شــهید شــاهد .شــهادت حســینی شــهادت در
حســینی” نــام م 
عصــر نتوانســتن اســت ،زمانــی کــه هیــچ کاری نمــی تــوان کــرد ،هیــچ راهــی نداری جــز اینکه
افشــا کــردن آنچــه میخواهنــد پنهــان کننــد .در اینجــا شــهادت یــک حادثــه نیســت ،یــک
انتخــاب اســت .یــک اصــل اســت.
در ســناریوی شــهادت نــزد شــریعتی ،اولیــن چهــره حســین اســت ،چهــره ی دیگــر حمــزه
یشــود؛ زینــب .متــن “پــس از شــهادت” بــا ایــن
مکــم چهــره ایــی دیگــر واردم 
اســت و بعــد ک 
نهــا کــه رفتنــد کار حســینی کردنــد ،آنهــا کــه ماندنــد بایــد
جملــه بــه پایــان میرســد کــه “ :آ 
کار زینبــی کننــد وگرنــه یزیدیانــد” .در اینجــا حمــزه کنــار مــیرود ،بــه جایــش زینــب وارد
یشــود؟ زینــب میخواهــد چــه کنــد؟ نقشــش دقیقــا
یشــوند .زینــب بــرای چــه وارد م 
م 
چیســت؟ چــون در حســین و حمــزه یکــی مجاهــد اســت و دیگــری شــهید .در ایــن ســناریو،
خــود شــریعتی چــه نقشــی دارد؟ شــریعتی خــود از کــدام الگــو پیــروی میکنــد؟ حمــزه یــا
حســین؟ به نظر میرســد تا اینجا شــریعتی غایب اســت و بعد با ورود زینب اســت که برای
خــود نقشــی پیــدا میکنــد؛ پیــامآور خــون ،ذکــر ذا کران ،یــاد یــادآوران .شــریعتی میگوید :هر
انقالبــی دو چهــره دارد :خــون و پیــام .رســالت نخســت را ،رســالت خون را حســین و یارانش
گزارند و رســالت دوم را ،رســالت پیام،از عاشــوراآغاز میشود:رســاندن پیام خون شــهیدان.
رســالت دوم ایفــای یــک نقــش انقالبــی اســت ،نقــش یــادآور .ذا کــر .بــه این ترتیــب ،متن یاد
یتــوان ادامــه ی منطقــی شــهادت و پــس از شــهادت دانســت .ا گــر شــهادت
و یــادآوران را م 
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بــر نقــش حمــزه و مشــخصا امــام حســین متمرکــز اســت ،یــاد و یــادآوران بــه “کار زینبــی”
اختصــاص دارد .بــر نقــش انقالبــی آ گاهیبخشــی.
ایــن زمینــهی کلــی تاریخــی و نظــری ســت کــه “نقــش انقالبــی یــاد یــادآوران” در آن
مینشــیند .حــال بــا آشــنایی از موقعیتــی کــه ایــن اثــر در مجموعــه آثــار شــریعتی یافــت،
میتوانیــم بــه ســراغ متــن برویــم و تاملــی در محتــوای کتــاب داشــته باشــیم.
نقش انقالبی یاد و یادآوران
“نقــش انقالبــی یــاد و یــادآوران” ،در مجموعهآثــار  7تحــت عنــوان “شــیعه” منتشــر شــده
اســت .عنــوان ایــن متــن بدیــع و نوآورانــه اســت“ :نقــش انقالبــی یــاد و یــادآوران” .در چــاپ
هــای بعــدی تحــت عنــوان ذکــر و ذا کــران نیــز انتشــار یافتــه اســت .ســه نکتــه در تحلیــل ایــن
عنــوان بــه نظــرم اهمیــت دارد.
ی اصل اعتقادی
نخست تا کید شریعتی بر نقش و کارکرد .شریعتی در اینجا به کارکرد انقالب 
یاد و ذکر توجه نشان میدهد .رویکرد وی در اینجا نخست رویکردی اجتماعیست و نه
الزاما اعتقادی .از این رو شکل و کارکرد برایش برجستگی بیشتری دارد تا خود محتوای
اصل .این متن قبل از «شیعه یک حزب تمام» است که در آبان  1351ارائه شد .دورهای
ایست که شریعتی خوانشی کامال اجتماعی و سیاسی از تشیع ارائه میدهد و به عنوان یک
جریان انقالبی تحلیل میکند .خوانشی کامال در مقابل خوانش مسلط اآن دوران از تشیع
که بیشتر صبغه ای عارفانه ،غیر دنیوی و غیر اجتماعی داشت.
دومیــن نکتــه خــود کلمــه یــاد یــا ذکــر اســت .بــرای تعریــف و تکمیــل وظیفــهای کــه پرســوناژ
ســوم ،زینــب ،در ســناریوی کربــا بایــد انجــام دهــد .حســین شــهادت میدهــد .حمــزه
مجاهــدت میکنــد .زینــب چــه میکنــد؟ شــریعتی میگویــد :آنهــا کــه رفتــه انــد ،کاری
حســینی کــرده انــد ،آنهــا کــه ماندهانــد بایــد کار زینبــی کننــد وگرنــه یزیدیانــد .ایــن
جملــه ی مهمــی اســت .بایــد کار زینبــی کننــد ،بــه ایــن معنــا کــه پیــام آن خــون را بــه مــردم
برســانند .چــون بــه گفتــه ی شــریعتی خونــی کــه پیــام نداشــته باشــد گنــگ میمانــد.
شــریعتی در متــن وصیــتاش میگویــد ،ا کنــون شــهیدان کارشــان را بــه پایــان بــرده انــد و
خامــوش رفتــه انــد… و مــا پیــام آور خــون آنهــا و پیــام آور انقالب آنها هســتیم .به بیــان دیگر،
پروژه دیگر خون نیســت ،پیام اســت .بمیر و بمیران نیســت ،آ گاهیبخشــی اســت .پروژه،
یــک جنــگ رهاییبخــش بــرای نجــات خــود اســام اســت .رســالت امــروز کار زینبــی اســت.
حــاال کار زینبــی چیســت؟ کار زینبــی آ گاهــی دادن ،شــهادت دادن ،یــاد یــادآور .ذکــر ذا کــر.
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شریعتی میگوید :هر انقالبی دو چهره دارد :خون و پیام .رسالت نخست را،
رسالت خون را حسین و یارانش گزارند و رسالت دوم را ،رسالت پیام،از عاشورا
آغاز میشود :رساندن پیام خون شهیدان .رسالت دوم ایفای یک نقش انقالبی
است ،نقش یادآور .ذا کر .به این ترتیب ،متن یاد و یادآوران را میتوان ادامه ی
منطقی «شهادت» و «پس از شهادت» دانست.

ســومین نکتــه در واقــع مهمترینــش اســت و آن اینکــه درســت بــر خــاف عنــوان کــه نقــش
انقالبــی یــاد و یــادآوران اســت ،تــز اصلــی ایــن متــن اینســت کــه یــاد یــادآوران از صفویــه بــه
بعــد دیگــر نقــش انقالبــی ایفــا نمــی کنــد بلکــه بــر عکــس بــه ابــزار تبلیغاتی قــدرت بدل شــده
اســت .در ایــن دوره مهمتریــن وظیفــه دیگــر نــه یــاد آوری کــه شــناخت اســت.
تزهای اصلی متن یاد و یادآوران
بــا ایــن مقدمــات خوانــش متــن را آغــاز میکنیــم .ا گــر بخواهیــم مهمتریــن تزهــای ایــن متن
یتــوان از همیــن اولیــن گام شــروع کــرد .معنــای
چهــل صفحــه ای را اســتخراج کنیــم م 
شــهادت در فرهنــگ اســامی کــه بــا زندگــی و نــه بــا مــرگ پیوندخــورده اســت.
شهادت :زندگی است ،نه مرگ
اولیــن نکتــهای کــه شــریعتی بــه آن توجــه میکنــد ،یــک تامــل لغــت شناســی اســت .تامــل
در ریشــه یابــی لغــت اغلــب نامعمــول اســت و اتفاقــا در متــن شــریعتی کامال برجســته اســت.
بــه عنــوان نمونــه وقتــی شــریعتی میخواهــد دربــاره مســجد حــرف بزنــد ،مســجد را در
یــک رویکــرد تطبیقــی بــا کلیســا مقایســه میکنــد .مســجد را بــا خانقــاه مقایســه میکنــد.
از نظــر لغــت شناســی میگویــد مســجد از چــه واژهای میآیــد و چــه الگویــی میدهــد .در
ایــن رویکــرد مقایســه ای و همچنیــن تامــل لغــت شناســی اســت چشــمانداز هــای نظــری
یشــود.
جدیــدی بــاز م 
در ایــن متــن ،شــریعتی دو مفهــوم را بــا هــم مقایســه میکند.یکــی «شــهید» اســت و دیگری
‘ .’martyrمیگویــد کلمــه شــهید از َش َــه َد ،از حضــور و زندگــی میآیــد و کلمــه  martyrاز
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 mortو  mourirیعنــی مــرگ و مــردن .کلمــه  martyrاز ریشــه فــوت و مــرگ و مــردن انتخــاب
یشــود .درســت برعکــس شــهید کــه از ریشــه َش َــه َد بــه معنــای حضــور ،حیــات یــا گــواه،
م 
نمونــه حــی و حاضــر اســت و نتیجــه میگیــرد کــه در فرهنــگ اســامی شــهادت کامــا بــا
فرهنــگ مســیحی متفــاوت اســت .ایــن نکتــه ی مهمــی اســت.
نقش انقالبی شعایر شیعی
نکتــه دوم تا کیــد بــر ارائــه ی خوانــش جدیــدی از شــعائر شــیعی اســت .شــریعتی اشــاره ای
یبــرد،
شهــا و شــعارهای دنیــای امــروز نــام م 
شهــا ی دنیــای امــروز دارد و وقتــی از ارز 
بــه ارز 
بــه ایمــان اشــاره دارد ،بــه عدالــت ،بــه مبــارزه طبقاتــی ،بــه وحــدت در مقابــل امپریالیســم و
شهــا و شــعارهای یک جریان مشــخص مبــارز در دوره ی خود
صهیونیســم .در واقــع بــه ارز 
اشــاره دارد و تیتــر میزنــد نقــش انقالبــی .میگویــد مــن در ایــن ســخنرانی میخواهــم چــه
کنــم؟ میخواهــم نقــش انقالبــی همــه عقایــد و شــعائر اختصاصــی شــیعیان را ،حتــی عقاید
و شــعائر کــه امــروز در چشــم یــک روشــنفکر آ گاه و مســئول اجتماعــی ،موهــوم و بیمنطــق
و تخطیرکننــده و ارتجاعــی اســت ،چــه مذهبــی باشــد و چــه نباشــد ،توضیــح دهــم .بــا یــک
خوانش انقالبی بگویم که همه شــعائر و رفتارهای شــیعیان و احکامی که در تشــیع وجود
دارد ،در دوره خودشــان کارکرد انقالبی داشــتند .در حقیقت شــریعتی دارد زمینههای کار
بعــدیاش ،تشــیع بــه عنــوان یــک حزب تمــام را با تمــام کارکردهای انتقــادیاش را توضیح
میدهــد.
هر واقعیت اجتماعی را با ظرف زمان و مکان خودش بسنجیم.
عنوانــی کــه دوســتان مجموعــه آثــار بــرای این بخش انتخاب کرده اند اینســت” « ســنجش
صشــان » .میگویــد غیــر از حقایــق و اصــول مطلــق
تهــا بــا ظــرف زمــان و مــکان خا 
واقعی 
ی کــه در همــه نظا مهــای اجتماعــی ثابــت اســت؛ بســیاری از اعمــال،
و بــه اصطــاح علمــ 
احــکام و افــکار بشــری در ظــرف زمــان و مکان خودشــان معنا دارند و چــون این ظرف زمان
یشــوند .شــریعتی میخواهــد از ایــن تــز دفــاع
نهــا هــم دگرگــون م 
و مــکان دگرگــون شــود ،آ 
کنــد .میخواهــد بگویــد ماجــرا ایــن اســت کــه در ظــرف زمــان و مکان همــه آن چیزهایی که
مــا امــروز بــه عنــوان شــاخصهای تشــیع میشناســیم ،یــک معنــای دیگــر داشــته و چــون
ظــرف زمــان و مــکان عــوض شــده ،داســتان نیــز تغییــر کــرده اســت .بنابرایــن مــا بایــد آن
یشــان چه بــوده اســت .میخواهد
زمــان و مــکان را بشناســیم تــا ببینیــم اصــا معنــای اصل 
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نهــا یــک کارکــرد انقالبــی داشــتهاند .بنابرایــن جــدا کــردن یــک
از ایــن تــز دفــاع کنــد کــه ای 
پدیــده اجتماعــی از زمینــه تاریخــی -اجتماعــیاش کاری عوامانــه اســت .میخواهــد بگوید
اصولــی هســت کــه ا گــر آن اصول را برجســته کنیــد و به زمینه تاریخــی -اجتماعیاش توجه
نکنیــد؛ کار شــما کامــا عامیانــه خواهــد بــود و یــک حکــم کامــا ضــد خودش عمــل میکند.
بنابرایــن اول بایــد روشــن کنیــم ظــرف تاریخــی خــاص شــیعه چیســت و بعــد رفتارهایــش را
در آن ظــرف بچینیــم و توضیــح دهیــم.
متــن یــک بخشــی دارد :شــیعه بعــد از پیــروزی بنــی امیــه .یــک تفســیر طبقاتــی از شــیعه
میکنــد و میپرســد شــیعه چــه کســی اســت؟ شــیعه همــان ایرانــی و رومــی و عــرب محــروم
اســت کــه از نظا مهــای طبقاتــی و اشــرافی بــرای رســیدن بــه رهبــری انســانی و عدالــت و
نفــی تبعیضــات نــژادی و طبقاتــی بــه اســام پنــاه بــرده اســت .بنابرایــن تحلیلی که از تشــیع
میکنــد ،بــر خاســتگاه طبقاتــی مبتنــی اســت و میگویــد اولیــن کســانی کــه بــه ســمت امــام
علــی گرویدنــد ،اقشــار فرودســت و محــروم جامعــه بودنــد.
کعبه و کربال :گریز به صحرای کربال
دراینجــا شــریعتی یــک دوگانــه مطــرح میکنــد .دوگانه کعبه و کربال .اشــاره میکند کــه ( این
گتــر از شــهادت
ایــدهای اســت کــه در “پــس از شــهادت” هــم میگویــد) ،حســین درســی بزر 
یهــا شــیعیان را نقــد میکننــد کــه در
بــه مــا داد و آن نیمــه تمــام گذاشــتن حــج اســت .خیل 
مراســم حــج ،قبلــه را عــوض میکننــد و قبلــه را میبرنــد بــه ســمت کربــا و بــه ایــن ترتیــب
اهــل تســنن میگوینــد اینــان حــج را تحقیــر میکننــد .چــرا شــیعه بــا کوچــک کــردن حــج،
کربــا را تجلیــل میکنــد و در اوج مراســم حــج ،از کربــا و عاشــورا میگوید؟ شــریعتی میگوید:
«پاســخ ایــن چراهــا را وقتــی درمییابیــد کــه بــه تاریــخ بازگردیــد و ببینیــد خلیفــه چگونــه
امســال در حــج اســت ،ســال پیــش در جهــاد ،ســال بعــد در کاری دیگــر .چگونــه بــه تجلیــل
یپــردازد ،در باشــکوه برگــزار شــدنش اصــرار مــیورزد .چــرا کــه به نفــع قدرت
و تعظیــم حــج م 
و حکومــت اوســت و بنابرایــن در هیاهــوی ایــن تبلیغات کســی نمیفهمد چگونــه خاندان
پیامبــر را نابــود کردنــد و همــه عدالــت خواهــان و پــا کان را قتــل عــام کردنــد».
و ادامــه میدهــد« :اتفاقــا خلیفــه در حــج چــه میکند؟ مراســمی مذهبی با تجلیل و شــکوه
بــزرگ و مفصلــی برپــا میکنــد .بــرای چــه؟ بــرای ایــن کــه نشــان ندهــد و کــه در همــان لحظه
ن جــا اســت کــه ســعی میکنــد
چــه بــه خانــدان پیامبــر گذشــته اســت .بنابرایــن شــیعه در آ 
نقــدر از مقام پیامبر
افشــا گری کنــد و نشــان دهــد همــه آنهایــی کــه تقدیس میکننــد و ای 
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ازنظر شریعتی اسالم راه سرخی است که از هابیل تا قیام منجی آخرالزمان تداوم
دارد .تاریخ بشر تاریخ جنگ هابیلیان و قابیلیان با یکدیگر است و ازنظر شریعتی
تو ا گر در جبهه حق نباشی و در مبارزه حق علیه باطل شرکت نکنی ،هرکجا که
باشی فرقی ندارد :چه بر سر سجاده نشسته باشی چه بر سر بزم شراب! یا سیاهی
یا سرخ.

تجلیــل میکننــد ،همــان کســانی هســتند کــه فرزنــدان پیامبــر را کشــتند .بــرای شــیعه در
موقعیتــی کــه رهبــران مذهبیاش یا شــهید هســتند و یا گرفتــار غل و زنجیر خلیفه؛ تجلیل
حــج کاری اســت بــه نفــع مســتقیم خلیفــه .او کــه دوســتدار خانــواده پیامبــر و دوســتدار
حــج اســت ،نمیتوانــد از حجــی تجلیــل کنــد کــه شــعاری بــه نفــع دشــمن شــده اســت.
تعظیــم حــج در اســام خلیفــه ،شــعار طبقــه حا کــم اســت .شــعار او نــه حــج بلکــه قبر اســت.
قبــر شــهیدی کــه خلیفــه را اینچنیــن بــه وحشــت میافکنــد».
میگویــد درســت در زمانــی کــه همــه دارنــد تجلیــل اســام میکننــد ،شــیعه میگویــد کــه
اتفاقــا االن مــن بایــد بــه شــما نشــان دهــم کــه همــه اینانــی کــه متولــی برگــزاری مراســماند،
همان کســانی هســتند که فرزندان پیامبر را کشــتند و میکشــند .بنابراین تشــیع قبلهاش
را عــوض میکنــد .ایــن داســتان بســیار مهــم اســت .شــیعه تــا آن جــا مــیرود کــه صــف
یگــذارد بــه قیمــت ایــن
خــودش را از دیگــر مســلمین عــوض میکنــد .حــج را نیمــه تمــام م 
کــه بــه او بگوینــد شــما داریــد حــج را تحقیــر میکنیــد ،قبلــه اش را عــوض میکنــد.
میگویــد «:ا کنــون کــه حــج چــون شــعاری بــه دســت دشــمن افتــاده اســت چــه بایــد کــرد؟
جهــت معلــوم اســت .طــوافِ خــا ک حســین .طواف کعبه ی راســتین .کعبه شــهید ،کعبه
خــون ،کعبــه کســی کــه قربانــی همــان جــادی اســت کــه لبــاس ســبز پوشــیده .پــس بایــد
قبلــه را عــوض کــرد و بــزرگ تریــن زیــارت نــه زیــارت خانــه خــدا کــه زیــارت حســین مظلــوم
اســت .بنابرایــن در وقــت حــج بایــد بــه کربــا رو کــرد» .انحــراف از کعبــه بــه کربــا فریــاد
اعتراضــی بــوده اســت در متــن خامــوش اســتعمار شــده هــای دولتــی و ایــن فریــاد را بایــد در
شــرایط زمانه شــنید تا اصالت انســانی و اســامیاش را دریافت .اتفاقا داســتان این اســت؛
ً
شــیعه صــف خــود را از مســلمین کال جــدا میکنــد بــرای ایــن کــه میخواهــد بگویــد کــه ایــن
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حــج بــه یــک شــعار تبلیغاتــی بــه دســت دشــمن تبدیــل شــده اســت و مــا بایــد قبلــه دیگــری
را بــاز کنیــم تــا اســام واقعــی را نشــان دهیــم.
تشــیع کــه شــعارهای اصلــی اســام را در دســت دشــمن میبینــد بــه جســتجوی شــعارها،
تکیهگا ههــا و ســاح هــای دیگــری برمیخیــزد تــا ضمــن بیــدار کــردن و آ گاه کــردن تــوده،
یکــرد و ا کنــون اینــان همــه ضــد پیــام محمــد را ابــاغ میکننــد،
پیامــی را کــه پیغمبــر ابــاغ م 
ابالغ کند .شــب و روز از بلندگوها و از حلقوم های وابســته به دســتگاه ،نبوت نبوت نبوت
مطــرح اســت و شــیعه ایــن انســان و طبقــه ی قربانی این دســتگاه در برابر نبــوت ،به والیت
تکیــه میکنــد ،بــه امامت،بــه شــعاعی کــه نفی کننــده حکومت اســت .هر چند لبــاس تقوا و
تقــدس دروغیــن بــر تنداشــته باشــد .در یــک رژیم غلط ،حا کم درســت بیمعناســت .چون
سیســتم غلــط اســت و ا گــر سیســتم غلــط باشــد حتــی ا گــر حا کــم درســت باشــد نمیتوانیــد
بــه او تکیــه کنیــد .در بخــش آخــر متــن ،شــریعتی وجــه انقالبــی تمــام رفتارهــا ،شــعائر و
تهــای پایمــال شــده را ،یکــی یکــی را توضیــح میدهــد ،ســادات،
مفاهیــم شــیعه حقیق 
خمــس و زکات ،تقیــه و تقلیــد و شــهادت ،تعزیــه ،موســیقی یــا غنــا و اشــاره میکنــد کــه در
روزگاری کــه از حقیقــت هــای پایمــال شــده یــاد نمــی کننــد ،قتــل عا مهــا و شــهادتها را
نادیــده میگیرنــد ،اساســی ترینــدکار تبلیغــی شــیعه ذکــر اســت ،یعنــی یــادآوری انچــه
نهــا بــه چــه معناســت؟ میگویــد ّ
توجــه
دســتگاه میخواهــد فراموشــش کننــد .همــه ای 
داشــته باشــید در شــرایطی کــه قــدرت و سیاســت میخواهــد محــو کنــد ،میخواهــد بــه
روی خــودش نیاورنــد و در نتیجــه میخواهــد تــا آن جایــی کــه ممکــن اســت دیــده نشــود،
وظیفــه شــیعه چیســت؟ بــی بهانــه و بــدون مناســبت مــدام یــادآوری کنــد .بــه چــه دلیــل؟
ــت محــو اســت.
بــه دلیــل ایــن کــه االن سیاس ِ
در دوره ی محو ،رسالت یادآوری است .در دوره ی مسخ :رسالت شناخت است.
یشــود .تــز اصلــی متــن میگویــد مــا دو دوره داریــم .یــک
ایــن جــا تــز اصلــی متــن مطــرح م 
دوره هســت کــه حکومــت و قــدرت سیاســی میخواهــد ماجــرا را محــو کند.کربــا را محــو
کنــد .میخواهــد خالفــت اســامی درســت کنــد و بگوید حکومــت و بــارگاه و خانــواده پیامبر
را ســتایش میکنیــم و بــه روی خــودش نیــاورد کــه چــه جنایتــی صــورت گرفتــه اســت .ایــن
دوره سیاســت ِ محــو اســت .در ایــن شــرایط وظیفــه شــیعه برجســته ســازی اســت .بــدون
هیــچ بهانــه و مناســبتی یــادآوری کنــد .در عــزا و شــادی و عروســیها هــم یــاد حســین
را بگویــد .درهمــه جــا ســیاه بپوشــد و بگویــد مــن ســیاه پوشــم .نشــان بدهــد مــن ســیاه
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پوشــم چــون فاجعــه ای صــورت گرفتــه ،قتــل عامــی صــورت گرفته ،امــام حســین را در کربال
کشــتند .وظیفــهاش ایــن اســت کــه در همــه جــا بیبهانــه به صحــرای کربــا گریز بزنــد .برای
ایــن کــه حکومــت همــه کار میکنــد تــا ماجــرای کربــا را بــه انتفــای موضــوع منتفــی کنــد.
ایــن در زمانــی اســت کــه سیاســت قــدرت سیاســی میخواهــد محــو کنــد .ایــن ماجــرا تــا ِکی
اســت؟ تــا زمــان صفویــه .تــا آن زمــان شــیعه بــه هــر شــکلی بایــد یــادآوری کنــد .همــه چیــز در
خدمــت کربــا .قبلــه کربالســت .قبلــه امام حســین اســت و باید به هر شــکلی در موســیقی،
در روضــه ،در زیــارت ،مــا بایــد در همــه چیــز یــادآوری کنیــم.
مرحلــه دوم دوره صفویــه بــه بعــد اســت .در دوره ای اســت کــه برعکــس ،حکومــت اصــا
نمیخواهــد محــو کنــد چــون از  ۱۵۰۱صفویــه قــدرت را بــه نــام تشــیع بــه دســت گرفــت.
نمیخواهــد منتظــر شــما بمانــد .خــودش عــزاداری راه میانــدازد .خــودش مراســم را بــه
دســت میگیــرد .خــودش همــه آیینهــا را درســت میکنــد .در ایــن جــا شــما بایــد چــه
کار کنیــد؟ ا گــر شــما همــان کاری را کنیــد کــه در آن زمــان میکردیــد ،هــم راســتای قــدرت
سیاســی و حکومــت هســتید .ابــزار تبلیغاتــی خالفــت .شــریعتی اســم ایــن دوره را مســخ
یگــذارد .آن ،دوره محــو بــود و ایــن دوره مســخ .در دوره مســخ وظیفــه چیســت؟ وظیفــه
م 
ً
کامــا چیــز دیگــری اســت .در ایــن جــا وظیفــه شــناخت اســت.
یــاد یــادآوران دیگــر نقــش انقالبــی نــدارد .از صفویــه بــه بعــد ،رســالت ،دیگــر یــادآورینیســت!
نکته آخر :ذکر و ذا کرین .بحث ذکر و ذا کرین چهار پنج صفحه آخر متن است.
«ذکــر ظلمــی کــه شــده .ذکر بزرگترین حادثــهای که در تاریخ به وجود آمــده .ذکر بزرگ ترین
جنایتــی کــه بــه دســت خلفــای رســول اهلل و به فتــوای روحانیون وابســته انجام گرفتــه .ذکر
یشــود .کار زینبــی
جنایتــی کــه همــواره در حــق مــردم و تــوده هــای محــرومشــده اســت و م 
یعنــی ذکــر .کار زینبــی یعنــی یــادآوری .کار زینبــی یعنــی پیــام آن خــون را منتقــل کــردن.
اساســیترین کار تبلیغاتــی شــیعه ذکــر اســت .و امــا امــروز ،رســالت شــیعه امــروز چیســت؟
ا کنــون صفویــه آمــده اســت .خــود بــزرگ تریــن م ّ
ــروج ذا کریــن و تحلیــل کننــده ذا کریــن و
برگزارکننــده اصلــی ذکــر اســت .صفویــه بــر خالف بنی امیــه و بنی عباس نمیخواهــد آن چه
بــه وقــوع پیوســته اســت را از خاطر ههــا بشــوید بلکــه برعکــس میخواهــد بیشــتر از همیشــه
نهــا ،بنــی عبــاس و بنــی امیه،میخواســتند مــردم فرامــوش کنند .صفویه
بــه یــاد بیــاورد .آ 
برعکــس میخواهــد کــه ،مــردم جــز ایــن حادثــه چیــزی بــه یــاد نداشــته باشــند .امــا فــرق کار
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نهــا میکوشــند آن را مســخ
نهــا میکوشــیدند داســتان را محــو کننــد ،ای 
ایــن اســت کــه آ 
نهــا بــا ترویــج و تجلیــل و تعظیــم عاشــورا و کربــا میکوشــند آن را از محتــوا خالــی
کننــد .ای 
کننــد و فقــط شــکل و فرمــش را ارزش بخشــند .رســالت مــا ایــن جــا دیگــر یــادآوری نیســت».
ّ
این جمع بندیِ کل بحث بود.
«رســالت مــا دیگــر یــادآوری نیســت چــون همــه بــه یــاد دارنــد .چــون خلیفــه شــیعه شــده
اســت و بیــش از مــردم عدالــت و پیــروان راســتین علــی و شــیفتگان حســین بــه یــاد مــیآورد،
میگریــد ،خــود را بــه گریــه میزنــد ،بــر دشــمنان علــی لعــن میفرســتد .ا کنــون مــردم آ گاه
شــیعه در برابــر نظــام صفــوی کــه بــر تش ّــیع تکیــه میکنــد همــان وضعــی را دارنــد کــه شــیعه
در نظــام امــوی و عباســی کــه بــه اســام تکیــه میکردنــد ،داشــت .امــروز بایــد چــه کــرد؟
ا کنــون اشــرافیت قومــی صفــوی نقــاب تش ّــیع زده و شــعارش ذکــر اســت تــا حقیقــت علــی
پایمــال شــود و ذکــر حســین فرامــوش .ایــن جاســت کــه زور بــر ذکــر تکیــه میکنــد و دیگــر ذکــر
نقــش انقالبــی نــدارد .و ذا کــر نــه یــک روشــن فکــر مترقــی کــه یــک ابــزار تبلیغاتــی در نظــام
یشــود .ایــن اســت کــه در عصــر صفــوی دیگــر «یــاد» رســالت نیســت .رســالت مــا
موجــود م 
دیگــر یــادآوری نیســت .رســالت مــا چیســت؟ شــناخت اســت .طــرح واقعــه نیســت ،تحلیل
واقعــه اســتّ .
محبــت نیســت ،معرفــت اســت .باالخــره تشــیع صفوی بر تشــیع علــوی تکیه
یشــنید حــق داشــت بپرســد
کــرده اســت .پیــش از صفویــه شــیعه وقتــی نــام محمــد را م 
کــدام ّ
یشــنود بایــد بپرســد کــدام
محمــد؟ و پــس از صفویــه شــیعه وقتــی یــاد حســین را م 
حســین؟»
ایــن نظریــه اصلــی شــریعتی اســت :در یــک دوره یــاد یــادآوران نقــش انقالبــی دارد و بســیار
موثــر اســت و آن زمانــی اســت کــه حکومــت میخواهــد محــوش کنــد .امــا در یــک دوره یــاد
آوران،ذکــر ذا کریــن دیگــر نقــش انقالبــی نــدارد .بایــد پرســید کــدام حســین؟ بایــد بــه جــای
ّ
محبــت معرفــت را جانشــین کــرد و بــه جــای تجلیــل ،تحلیــل کــرد تــا بتــوان عاشــورا را در
موقعیــت اصلــی خــودش قــرار داد.
یــاد دیگــر رســالت نیســت .یــادآوری نقش انقالبــی ندارد .امروز رســالت ما شــناخت و آ گاهی
بخشی است.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
روزی کـه امـام حسـن بنـا بـه دالیلـی بـا معاویـه صلح میکرد حسـین بن علی بـرادر کوچکتر
ایشان ظاهرا این صلح را چنداشن یرین و پذیرفتنی نمی دانست و گفته اند که اختالفاتی
نیـز بیـن حسـن و حسـین پدیـد آمـد و حسـین اعتراضاتی بـه برادر خود داشـت بـا همه این
احوال تا زمان حیات برادر بزرگتر سـخنی نگفت و انگشـتی به اعتراض بلند نکرد و سـکوت
کرد .در آنسوی معاویه که فردی زیرک و دشمن شناسی بود خوب میپنداشت که چگونه
دشـمنانش را آرام کنـد و بـا آنـان مـدارا کنـد .روابـط حسـن و حسـین و معاویـه نیـز چنـدان
طوفانـی نبـود در روایـات شـیعه هسـت کـه معاویـه بـه امام حسـن و حسـین صله و پـاداش
میداد و آنها نیز برمی گرفتند و میپذیرفتند.پس از مرگ معاویه که یزید برجای او نشست
و حسـن بـن علـی دیگـر نبـود و امامـت بـه حسـین بن علی سـپرده شـده بـود مسـئله از آنجا
شـروع شـد حـال یزیـد جوانـی بـی تجربـه و بـی تدبیـر بـود کـه بـا وسـایط پـدر بـر آن منصـب
نشسـته بـود و ایـن اولیـن نقـض عهـدی بـود کـه معاویه کـرد جزو مـواد پیمان با حسـن بن
علی یکی همین بود که کسی را به وراثت و نیابت خود انتخاب نکند ولی نقض عهد کرد و
این اولین کاری بود که حسین را برآشفت و باعث شد که به چشم دیگری به معاویه نگاه
کند میدانست و بر اثر این حادثه بهتر دانست که با کسانی چون معاویه و بخصوص یزید
پیمان نمی تواند بسـت و آنها در پیمان شـکنی روان اند و حاال ا گر با برادر او چنان کردند
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او نمی تواند آن درس را تکرار بکند حسـین به نیکی معاویه را میشـناخت معاویه به یزید
وصیت کرده بود که ا گر با همه در افتادی با چند نفر در نیفت چون عاقبت خوشی ندارد
یکی با حسین بن علی و یکی با عبداهلل بن زبیر در نیندازد اینها عصیان گرند شورشی اند
اهـل تسـلیم شـدن نیسـتند و میتواننـد بالقـوه خلق عظیمی را با خـود گرد بیاورنـد و برای
حکومـت نوپـای تـو مزاحمتـی ببارآورند اینها وصیتهای مدبرانه ای بـود که معاویه به یزید
کـرد .امـا یزیـد کـه سـلطنت را بـدون هیـچ زحمتـی بدسـت آورده بـود (رسـتمی جـان کنـد و
مجـان یافـت زال) مجانـی آن سـلطنت و ریاسـت را بدسـت آورده بـود نـه تنها نصایـح پدر را
فراموش کرد و زیر پا نهاد بلکه کوشید همان دشمنان و سرشناسانی که پدر از آنها نام برده
بـود آنهـا را سـرکوب کنـد و بـه جـای خـود بنشـاند و حکومت را بـی آزار و بـی مزاحم تماما در
آغـوش بگیـرد و ازآن خـود بکنـد و ایـن تصوری بود که حکومت یزید آغاز شـد
امـا بـرای حسـین روشـن بـود کـه بـا ایـن حکومـت سـر سـازش و آشـتی نـدارد مـا بـه درسـتی
نمـی دانیـم کـه در ذهـن او چـه میگذشـت آیـا میخواسـت بـا یزیـد در آویـزد کـه بسـیار غیـر
محتمل اسـت میخواسـت چنان که گفته اند حکومت اسلامی تشـکیل بدهد که بسـیار
غیر محتمل است اما این را میدانیم که یزید را نمی پسندید و نمی خواست زیر بار او برود
و همان شیوه که برادر او در پیش گرفته او هم وادار شود که با یزید در پیش گیرد صلحی
سازشی و بیعتی بکند هیچکدام اینها در منش حسین نبود یزید هم که شخصیت مقابل
خود را نیک میشناخت بالفاصله بعد از بدست گرفتن زمام حکومت به والی مدینه نامه
نوشـت و گفت حسـین را احضار کن و از او بیعت بگیر برای اینکه در اولین قدم او را به زانو
درآورد و وارد تسلیم کند و امام حسین هم میدانست که درگیری پدید خواهد آمد وقتی
نزد والی مدینه میرفت دوستانش را مسلح با خود برد گفت بیرون بایستند که ا گر توقف
مـن در دارالعمـاره طـول کشـید وارد شـوید و بداننـد حادثـه ای در حال اتفاق افتادن اسـت
به او پیشنهاد بیعت با یزید کردند و گفت نه من بیعت نمی کنم بنا بر بعضی روایات یک
شب مهلت خواست فکر کنم که آیا بیعت کنم یا نه اما هرچه که بود در سر بیعت با یزید
را نداشت او از همان خروج دارالعماره میدانست قدم بعدی ترور اوست از این رو بود که
عاقالنـه اندیشـید بالفاصلـه بـار بسـت و بـه طـرف مکه خروج کـرد ولی در آنجا هم احسـاس
کرد که جانش در خطر است تروریست های یزیدی این سو و آن سو بودند دوستانش به
او خبر دادند که کسانی شمشیر زیر احرام بسته اند و قطعا خواهان ترور او اند این بود که
جهـت بقـای جـان و تـن نـدادن بـه بیعـت فـرار را از مکـه پیش گرفـت راهی کـه بتواند موقتا
جانـش فـرار از تـرور و بقـای جـان و تـن نـدادن بـه بیعـت و فراهـم آمـدن یـک فضـای امنیتی
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بسـیار رعـب آور باعـث شـده بـود کـه حسـین راهـی را بگـردد تـا جـان خـودش را موقتـا از این
مهلکـه نجـات دهـد در همیـن اوقـات بـود کـه نامـه هـای کوفیـان بدسـت او رسـید کـه او را
میخواندنـد .کوفـه نیـز از مناطـق نهـی شـده وصایای پدر یزید بـود که ناآرام اسـت و بالقوه
میتواند دردسر ساز و منبع شورش های بزرگ باشد این بود که بنا بر این وصیت یزید هر
روز یک والی را بر سر مردم کوفه مینهاد تا اینگونه اوضاع را در دست و آرام گیرد آنجا روزی
پایگاه علی بن ابیطالب بوده که هنوز گرایش به امامت داشـتند و آنچنان که باید و شـاید
سر تسلیم و شفا به شام نداشتند و حال که میدانستند حسین بن علی در چه موضعی
اسـت و شـاید نمـی دانیـم امـام حسـین بطـور پنهانـی بـا آنهـا در ارتبـاط بـود پیـک هایـی به
آنها فرستاده بود و آنها را از موقعیت مطلع کرده بود وقتی نامه های آنها که رسید ایشان
تصمیـم گرفـت کـه محـل بعدی که به آنجـا میگریزد برای حفظ امنیت و جـان خود کوفه
باشد.
تـا اینجـا سـخنی از امـام حسـین نداریـم که داللت بر رفتـن او برای قیام و انقالب باشـد این
ترمنولوژی که در زمان ما شـایع و رایج شـده اسـت(قیام حسـینی ،انقالب حسـینی) اینها
ادبیـات و گفتگـوی زمـان ماسـت یعنی این قیـام و انقالب در بیان روزگار ماسـت.
دالیـل حسـین جهـت ایـن عزیمـت از مدینـه بـه مکـه و از مکـه بـه روی کوفـه در درجـه اول
فضـای رعـب آور امنیتـی ،دوم سـازش ناپذیـری او خصوصـا بـا یزیـد و سـوم بدنبـال مـکان و
جـای امن گشـتن.
کوفیان به او وعده دادند که آغوش گرم ما برای تو باز اسـت و میتوانی به اینجا بیایی و با
عزت زندگی بکنی حسین این را پذیرفت اما احتیاط الزم را کرد همانگونه که هر فرد عاقل
و سیاسـتمدار و بـا تدبیـری اینـکار رو میکنـد ابتدا خودش نرفت برادرش را فرسـتاد مسـلم
حرکت کرد از امور غریب این اسـت که ما هم در امام حسـین و هم در مسـلم میبینیم که
تا حدودی نفوس بد میزدند وقایعی که پیش میآمد تفسیرهای منفی میکردند و از آنها
اشاراتی میگرفتند که گویی حوادث تلخی در انتظار است در میان راه ظاهرا اسب مسلم
بـر زمیـن خـورد و وسـایلش شکسـت کـوزه آبـش شکسـت به امام حسـین این را نوشـت که
خبـر از حـوادث تلـخ آینـده مـیداد و خواسـت کـه ایـن سـفر را ادامه ندهند که امام حسـین
خـود و اهـل بیـت را اهـل فال بد ندانسـت و خواسـت که سـفر را ادامه دهنـد و پذیرایی گرم
کوفیان از مسـلم و بالفاصله نامه مسـلم به امام که فضا آماده اسـت و همه منتظر تشـریف
فرمایی شما هستند و حرکت امام حسین در هشتم ذی الحجه آغاز شد .یک ماه سفر تا
کربلا در نزدیکـی کوفـه ،پیـک هایی به سـمت حسـین کـه ورق کامال برگشـته ،امیر تـازه ای
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بـر کوفـه دسـت تازیـده بنـام عبیـداهلل بن زیاد که دسـت بر سـرکوب شـدید و مطلق کوفیان
نهاده مسلم را به قتل رسانیده اند و لذا کوفه دیگر آن کوفه نیست که به شما نامه نوشته
و دعوت کرده و شما آنجا را به منزله یک پناهگاه میشمردید و بطرف آن روانه شدید امروز
مکان امن نیست و ا گر بیائید به زندان خواهید رفت و به قتل میرسید نیایید و برگردید
در اینجا امام حسـین قصد برگشـت کرد ولی یک اتقاق افتاد یزید متوجه شـد که طعمه را
نباید از دست داد و بهتر است که با او همین جا تسویه حساب کند کسی که خودش به
پـای خـودش بـه دام آمـده بـود کسـی که یزید آنهمه تروریسـت برای او اسـتخدام کـرده بود
و بـه مکـه فرسـتاده بـود و موفـق نشـده بـود حـاال که میدید حسـین به کوفه نزدیک شـده
در فضایـی کـه کاملا قابـل محاصـره اسـت در آنجـا قـرار گرفتـه تصمیـم گرفت بـه هر قیمتی
حسـین را تسـلیم کنـد یـا او را از میـان بـردارد ایشـان میخواسـت برگـردد بدرسـتی مـا نمـی
دانیم که به کجا میخواسـت برگردد به نوشـته مقتل ابی اخنق قدیمی ترین سـند واقعه
کربلا میگویـد بگذاریـد بـه مـرو روم و از آنجـا بـه جای دیگر یا به مدینه یا مکه برگـردم و به هر
حـال زندگـی خـودم را ادامـه دهـم ولـی حـر همیـن حـا بـود کـه راه را بـر امـام حسـین بسـت و
گفت به من دسـتور اسـت که راه بر تو ببندم و اجازه بازگشـت ندهم و بدین ترتیب بود که
حلقه محاصره تنگ و راه بازگشت منتفی شد و حسین بدرستی فهمید که در دام افتاده
است و راه بازگشتی وجود ندارد دوستان یزید و عبیداهلل بن زیاد رسما میگفتند یا با پیش
یزید برویم و بیعت کن و یا همین جا با ما بیعت کن تا ما خبر آن را برای یزید ببریم یا آماده
مردن باش در این شـرایط بود که امام حسـین تصمیم بر ایسـتادگی گرفت و اینچنین بود
کـه واقعـه کربلا پدیـد آمـد او بـرای کشـته شـدن و یـا مقابلـه بـا یزیـد و ورود به یک جنـگ راه
نیفتـاده بـود هیـچ خبـری در ایـن زمینـه وجـود نـدارد وقتی از مکه حرکـت میکرد پـاره ای از
بزرگان قوم صحابیون پیامبر که تا آن موقع زنده بودند به او مشورت دادند گفتند حرکت
درستی نمی کنی این راه موفقیت آمیزی نیست و نهایتا به چنگال یزید خواهی افتاد ولی
ایشـان با محاسـبات عقالنی خود و با توجه به شـواهد میگفت سـفر کامیابی اسـت و این
بـود کـه حرکـت کـرد کسـی که بنا به جنگ داشـته باشـد با سـپاه حرکت میکند نـه  60یا 70
نفر آن هم ا کثریت زن و فرزند و کودک .این اسـت که ایشـان در شـب عاشـورا همه را جمع
میکنـد و از قـول ابـی اخنـق ایشـان بـه یارانـش میگوید من برای جنگ اینجا نیامـده بودم
و شـما هم برای جنگ همراه من نیامدید شـما تکلیف را به نیکی انجام دادید وفاداری را
بـه خوبـی نشـان دادیـد ولـی االن میتوانید بروید هیچ وظیفه و تکلیفی ندارید و حقیقتا و
بدرسـتی میگفـت کـه یزیـد مـن را میخواهد تسـلیم و بیعـت من را میطلبـد و همه طرف
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حسـابش من هسـتم با شـما کاری ندارید میتوانید بروید ولی به بیان عموم تواریخ یاران
او را تنها نگذاشتند و گفتند به اینجا که رسیده ما میمانیم و پایداری و پایمردی کردند.
باری چنین بود که حادثه رخ داد حتی پاره ای از لشکریان یزید هم فکر بر چنین واقعه ای
نداشتند که کار بدینجا کشیده شود بیشتر در یک عمل انجام شده قرار گرفته شده بودند
ولی یزید تصمیم خودش را گرفته بود کار یزید و عبیداهلل بن زیاد از نگاه و منطق سیاسی
درسـت بـود حسـین را کـه بـه هیـچ نحـوی نمی توانسـتند بـه دام بیندازنـد به پـای خود به
دام و صحنـه جنـگ گرفتـار شـده بـود آن هـم در صحرایی که صدایش به جایی نمی رسـد
حال یزید میتواند بدون اینکه صدای او به جایی برسد کار را یکسره کند و او و دوستانش
را از میـان بـردارد و چنیـن هـم کردنـد ایـن بـود که خبر واقعه کربلا تا بعدها به جاهای دیگر
نرسـیده بود و مدتها طول کشـید تا دیگران بدانند کسـی خبر نداشـت .اسـارت خانواده او
برای شـهرهایی که میگذشـتند آشـنا نبودند کسـی نمی دانسـت اینان کی اند اسیران که
اند برای چه اسـیر شـده اند چه حادثه ای را پشـت سـر گذاشـته اند و اصل واقعه چه بوده
اسـت در بی خبری مطلق به سـر میبردند این بود که فضای کامال عملیاتی بود که تمام
کسـان و قومـی کـه مزاحـم او بودنـد در سـریعترین وضعـی از میـان بـردارد و چنیـن نیـز کرد و
اینگونـه واقعـه کربلا با تلخی تمام بگونه فاجعه بـزرگ در تاریخ پدید آمد.
ولـی کسـی کـه بـر علیـه یزیـد قیام کـرد دیگری بـود آن عبیداهلل بن زبیـر بود در مدینه بـود او
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هـم از نهـی شـدگان معاویـه بـه یزیـد بـود کـه او سرسـخت اسـت امـا شـیوه او با امام حسـین
متفاوت بود او علنا قیام کرد و هدفش برانداختن حکومت یزید بود و یزید هم مدینه را به
شدت کوفت .گویند یزید چنان ویران و قتل عامی در مدینه کرد که فاجعه آن واقعه کربال
را میپوشانید و کسانی که شاید واقعه کربال را تحمل کردند فاجعه مدینه را نه و چنان این
ظلم و تجاوز شدید بود که خاطرش تلخ تا امروز باقی است هر چند عبدهلل بن زبیر پای به
فرار نهاد و او نیز به مکه گریخت یزید به آنجا نیز حمله کرد و در آنجا هم ویرانی هایی را به
بار آورد که در میانه کار با خبر مرگ یزید محاصره شکست و بعضیها سر به سالمت بردند.
شیوه امام حسین با شیوه عبیداهلل بن زبیر کامال متفاوت بود که کامال مختصر و استخوان
بنـدی شـده بیـان شـد البتـه در طـول تاریخ واقعهها بـر این واقعه افزوده شـده اسـت و این
حادثه کوچک بدل به حادثه بسیار بزرگ و فربهی شده است و پاره ای از آن طبیعی بوده
اسـت آنقـدر ایـن حادثـه دلسـوزانه و انسـان سـوز بـود کـه شـیعیان نمـی توانسـتند آن را فرو
بنهنـد و ایـن بـود کـه بـرای هـر گوشـه آن هنـری آفریدنـد شـعری و سـخنی گفتنـد و بـدل به
حادثه هنری بزرگی شد که هنرمندان بخصوص شیعه تمام هنرشان با به پای آن ریختند
هـم اسـتفاده هـای هنـری دینـی کالمی و هم سیاسـی کردند .شـاید برای اولین بـار در قرن
چهارم بود که آل بویه که شیعه بودند دو روز را در تاریخ شیعه برجسته کردند یکی روز غدیر
و دیگری روز عاشـورا .متوکل خلیفه عباسـی که قبر امام حسـین را ویران کرده و عباسـیان
نمی خواستند علویان بزرگ شوند آنها بودند که قبر امام حسین را بازسازی کردند و اجازه
دادنـد کـه شـیعیان بـه زیـارت آن برونـد و همچنین روز غدیر و عاشـورا را بزرگداشـت گرفتند
که تا امروز هم ادامه پیدا کرده است و ما همگی وارثان این سنت هستیم که کما بیش از
قرن چهارم به بعد توسط آل بویه بنیان نهاده شده و صفویان آبیاریها کردند و امروز هم
در عداد روزهای فوق العاده مقدس برای شـیعیان درآمده اسـت.
روز عاشورا نزد برادران اهل سنت ما روزی است که روزه میگیرند و شادباش دارند بخاطر
این که جزو اولین روزهایی است که پیامبر اسالم روزه را در آن روز اعمال کرد اما بعدا روزه
این روزها نفی شد و روزه به ماه رمضان منتقل شد و به همین سبب یادگار آن روزها باقی
مانده اسـت و روزه گرفتن در این روز را مسـتحب شـمردند از عجایب اسـت در کشـورهایی
چـون مرا کـش گوینـد کـه نیـم روز را شـادند و نیم روز غمگین یعنی پاره ای را بـه این رویداد
و پـاره ای را بـه آن واقعـه میدهنـد .شـگفتا کـه پـاره ای از دینـداران اهل سـنت تردید در کار
یزید تردید کرده اند و لعن بر او را جایز نشـمرده اند و معتقدند که مسـلمانی بوده هرجند
خطا و گناهی کرده ولی مستوجب لعن نیست اینها از اختالفات بین شیعه و سنی است
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که البته بایسـتی توجه داشـت که در آن روز نه نام شـیعه بر زبانها بوده و نه سـنی مذهبی،
همه مسلمان بودند.
یزیـد باقـی مانـده دودمـان ابوسـفیان بـود و بـدون تردیـد دل پـری از شکسـت هایـی کـه از
پیامبـر و علـی خـورده بودنـد داشـت بـه صراحت بعدا بیان کرد گفت بنی هاشـم آمدند و با
قـدرت بـازی کردنـد و بـرای گرفتن قدرت اسـم خـدا وحی و قران را آوردند .نه خبری پشـت
پرده است نه وحی ای نه خدایی که اینان میگویند هیچ این حرفها نیست و فقط بازی
قـدرت بـود و مـن امـروز خوشـحال ام کـه آن دینـم را اداء کـردم و انتقـام پدرانـم را از فرزنـد
پیغمبر گرفتم شـعر مشـهوری اسـت که یزید با افتخار و ابتهاج آنرا میخواند .یعنی در بن
آن واقعه عالوه بر مسائل اجتماعی این کینه کهنه نیز وجود داشت شکستی که ابوسفیان
و معاویه روزی از پیامبر خورده بودند شکسـتی هیچ وقت نتوانسـتند فراموش کنند و آن
کینه را از دلشـان بیرون برانند به چندین دلیل بود که وقتی توانسـت حسـین را به چنگ
آورد خشـنود بـود و خـودش را در یـک موقعیـت ممتـاز تاریخـی میدیـد که بر دشـمن کهنه
خود غلبه کرده و حاال هم جواب پیامبر و هم جواب علی را داده است .قصه انتقام کشی
رسـم رایج و شـایع قبائل عرب بوده اسـت.
بتدریـج کـه خبـر واقعـه کربلا پخـش شـد شـرم وجـدان عـده ای تـکان خـورد گروهـی بنـام
توابیـن پدیـد آمدنـد کـه تمـام انگیـزه شـان شـرمندگی بـود کـه چـرا حسـین را یـاری نکردیـم
کسـانی چـون سـلیمان بـن خزائـی و مختـار حملهها کردنـد و برای امویان تهدیدی شـدند
هرچنـد همـه شکسـت خوردنـد و از میـان رفتنـد تـا ایـن کـه دسـتگاه امویـان برافتـاد و بنـی
عباسـیان روی کار آمدنـد کـه خـود کمتـر از امویـان نبودنـد و پرونـده و کارنامه شـان دسـت
کمـی از آنهـا نداشـت.
سـنت عاشـورا چـه شـد کـه مانـد و ایـن همـه بـزرگ شـد ایـن همه بـه سـر و سـینه زدن برای
چیسـت و فراتاریخـی بـه آن نـگاه میشـود شـریعتی میگویـد دلیلـش آن اسـت کـه مـا مـار
گزیـده ایـم و مـا واقعـه غدیـر را بـه حال خود رها کردیم و مخالفان ما غدیـر را فراموش کردند
تفسیر منحرف و معکوس کردند والیت را بر علی به رسمیت نشناختند ما شیعیان گفتیم
بنشـینیم حـق خـود آشـکار خواهـد شـد تاریـخ بـه صـدا در خواهـد آمـد و حقیقت بـه گوش
همـگان خواهـد رسـید دیدیـم نـه چنیـن نشـد نـود درصد مسـلمانان واقعـه غدیـر را چنان
معنی میکردند که از درون آن والیت علی بن ابیطالب بیرون نمی آمد و فقط ده درصدی
شـیعه شـدند دیگر ما نگذاشـتیم واقعه عاشـورا خاموش بشـود و کوس آن را بر سـر هر بامی
به صدا درآوردیم و بانگش را در گوشـها زنده نگه داشـتیم تا آنجا که به گوش افال کیان نیز
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برسد .یعنی شیعیان واقعه کربالرا بسیار جدی گرفتند و اهمیت فوق العاده به آن دادند
در درجـه اول بـه خاطـر اینکـه بـه کار خودشـان میآمـد یک اقلیتی که مـورد انواع تهدیدها
و تحریمهـا بودنـد بـرای نگهـداری خویشـتن بـرای احـراز و ابـراز هویـت حاجـت داشـتند تـا
واقعـه ای را اسـطوره کننـد واقعـه را چنـدان بـزرگ کننـد تـا بتواننـد در پنـاه آن زندگـی کننـد
هویت سـتانی و ابراز مظلومیت کنند و برای همیشـه پیوند جاویدان با آن اسـطوره تاریخ
ببندند واین نقشی بود که امامان شیعه به پیروانشان آموختند و پیروان نیز به نیکی این
درس را آموختنـد ایـن بـود کـه همـه هنرشـان را به پای آن ریختند وا کنش به وقایع نشـان
دادنـد توجـه کنیـد کـه در میـان خلفـای تاریخـی پیامبر غیراز خلیفـه اول ابوبکر که در سـن
63سالگی در بستر بیماری مرد  3نفر دیگر کشته شدند شیعیان از امام علی را بزرگ کردند
و عـزاداری میکننـد ولـی اهـل سـنت بـرای هیچکـدام عزاداری نمی کنند و سـنت عـزاداری
ندارند وا کنشـی که ما شـیعیان نسـبت به تاریخ خودمان نشـان داده ایم نشـان میدهد
که ما دنبال یک کسب هویت از تاریخ بوده ایم و با وصل به حوادث و وقایع اینگنه فجیع
تاریخـی هـم ابـراز هویـت و هـم احـراز هویـت کنیـم و توضیح به اهل سـنت و بقیـه و ا کثریت
مسـلمانان بدهیـم کـه در ایـن سـوی چنیـن سـتم هایـی رفتـه و مـیرود و ایـن جـواب داد
درسـت فقـط در پیـروزی انقلاب اسلامی ایـران بـود که همـه این قطرهای اشـک و گریهها
پشـت سـد تاریخی جمع شـد آب فراوانی پدید آمد که وقتی این سـد کسـیخته شـد سـیل
وار سلطنت پهلوی را با خود برد حتی صفویان استفاده از قصه امام حسین نکردند یعنی
سـرکار آمـدن آنهـا بـا اسـتفاده از واقعـه کربال نبود پس از آن که بر مسـند سـلطنت نشسـتند
آنگاه در مقابل عثمانی کوشیدند تا تشیع را هویت ملی خودشان کنند کوشیدند ملیت
ایرانی را با هویت شیعی گره زنند و توانستند سد عظیمی و متینی در جلوی ترکان عثمانی
بسازند و لذا از مسئله تشیع توال تبری غدیر عاشورا مهدویت حکومت امام زمانی استفاده
کردند تماما آنچه که امروزه هم میبینید اینکه در زمان شاه اسماعیل صفوی حکومت به
امام زمان متصل خواهد شـد چه روایتها جعل نمودند و در کتابها نوشـتند.
در انقالب ایران قرائت و خوانش ویژه و انقالبی از واقعه کربال با ورود مرحوم دکتر شـریعتی
حا کم شد که روحانیت آن خوانش و قرائت را از آن نداشت دیگری به آنها یاد داد آنها نزد
دکتر شریعتی آموختند آیت اهلل منتظری گفت ما با دکتر شریعتی اختالف نظر هایی داریم
ولی باید منصفانه عرض کنم که بیشترین حرفهایی حسابی که آخوندها باال منبر میزنند
از شـریعتی یاد گرفته اند .در واقع شـریعتی ادبیات و گفتمان تازه ای را آورد قرائت تازه ای
از اسلام و از همه مهمتر از قصه کربال آورد .امام حسـین یک اسـتثنا در سلسـله امامت بود
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که شریعتی آنرا به قاعده تبدیل کرد هیچ کدام از امامان ما جنگ نکردند و با حکومتها
درگیـر نشـدند امـام علـی کـه بـا خالفـا صلح کرد امام حسـن نیز که بـا معاویه صلح کـرد امام
هفتـم شـیعیان کـه قـدری عصیانگـر بود که سـالهای سـال را زندانی شـد(البته بـا همه این
احـوال ایشـان شـصت فرزنـد داشـت) و امـام هشـتم نیز ولیعهد مامـون .ولی شـریعتی با آن
قرائت ویژه اسـتثنا را قاعده کرد که همه امامان اینچنین بودند یا میخواسـتند اینچنین
کننـد آنهـا از اول انقالبـی بودنـد آنهـا شـهادت را انتخـاب کرده بودنـد در حالیکه هیچ قرینه
تاریخـی ایـن را نشـان نمـی دهـد در همـان زمـان از یکطرف صالحی نجـف آبـادی و از طرف
دیگر مرحوم مطهری به دالیل متفاوت برخالف دکتر شریعتی نظر دادند اما شریعتی راهی
را در پیـش گرفتـه بـود کـه بـه امام حسـین و زینب احتیاج شـدیدی داشـت منتها حسـین
و زینبـی کـه خـودش بازسـازی کـرده بـود معرفی که به معنای کامل قرن بیسـتمی انقالبی
بودند آنها قیام کردند تا حکومت یزید را براندازند و حکومت دیگری به جای آن بنشانند
شهادت را امام حسین انتخاب کرد حسین هیچ متاع دیگری جز جان در دست نداشت
و لـذا محاسـبه کـرد کـه مـن بـا دادن جـان خـودم میتوانـم ایـن حکومـت را رسـوا کنـم بـه
مردم نشـان دهم که چه حکومت سـنگدل و سـتمگری اسـت که حاضر اسـت حتی فرزند
پیامبـر را نیـز سـر ببـرد او اینچنیـن میخواسـت آبـروی حکومـت را ببـرد و آن را رسـوا کنـد و
مشـروعیت را از آن بسـتانم این حرکت مشـروعیت سـتانی از حکومت یزید بود که از طریق
دادن جـان خـود صـورت تحقـق میگرفت تا مردم بفهمند که یزید چگونه آدمی اسـت .در
واقع معاویه با پنبه سر میبرید ولی یزید آن تدبیر را نداشت و آشکارا به شهادت حسین و
یارانش دسـت برد و امام حسـین توانسـت آبرو او رابریزد و روسـوایش کند این تحلیل دکتر
شـریعتی بود که در مقابل تحلیل سـنتی قرار میگرفت تحلیل سـنتی از دید شـریعتی یک
تحلیل تخدیرگر بود مخدر بود تا یک آرامشی به جانها ببخشد امیدی به شفاعت حسین
ببندند و بتوانند غم خودشان را بیرون بریزند و صفای باطنی حاصل کنند و پیوند روحی
بـا حسـین برقـرار کننـد و همان هویت تداوم پیدا کند .گرچـه روضه خوانها این را هیچگاه
نمی گفتند ولی در بن کالمشـان بود میگفتند ما حسـینی هسـتیم تاریخم ما با خون آن
شجاعت دلیری کرامت شروع میشود و تاریخ طرف مقابل که اهل سنت باشد با قساوت
آغاز میشود آنها یزید را تجلیل میکنند و خوش نمی دارند و امتناع میکنند که او را لعن
و ناسـزا بگوینـد اینچنیـن در مقابـل هویـت دیگـری خـود را میسـاختند .امـا حـرف اصلـی
شـریعتی این بود که میگفت من نمی دانم در یک کارخانه پتروشـیمی اسـتخماری آمده
انـد و خـون را بـدل بـه تریـا ک کـرده انـد خون حسـین که باید خـون ما را به جوشـش درآورد
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به غلیان و حرکت بیندازد ما را انقالبی کند آنقدر تخفیف یافته که نه تنها کسی را برنمی
انگیزاند و نمی آشوباند بلکه انگیزه کسانیکه انگیزه دارند را هم خاموش میکند و آنها را به
جای خودشان مینشاند و به آنها وعده شفاعت روز جزا میدهد حتی جرئت گناه کردن
میدهد که ا گر اشکی برای حسین ریختید مشمول شفاعت امام حسین پدرش و جدش
خواهید شد و آمرزیده میشوید اما هیچ کسی از اینکه حسین قیام و انقالبی کرد نمی زد
هیـچ یـک از علمـای شـیعه تـا آیـت اهلل خمینـی واقعه کربلا را مجوزی بـرای انقلاب در برابر
حکومتها ندانسته بودند چنین حرفی را شما از هیچ فقیهی نمی شنوید در هیچ کتابی
این را نمی بینید اصال سنت شیعی و تحلیلش از واقعه کربال پا ک چیز دیگری بود برگردید
و روضه خوانیها شعرهایشـان منبرهایشـان را تا قبل از حسـینیه ارشـاد و انقالب مالحظه
کنید و همین که به انقالب نزدیک شدیم حرفها فرق کرد و قطعا ما دوباره در این حکومت
اسالمی از تحلیل انقالبی به آن تحلیلها و سنتهای سنتی امام حسین برخواهیم گشت
راهی غیر این نخواهند دید امام حسـینی که انقالبی اسـت دیگر به در این حکومت نمی
خـورد علیـه ایـن حکومـت کـه انقلاب نبایـد کـرد امـام حسـینی کـه قیامـش اجـازه قیـام بـه
مسلمانها و شیعیان میدهد دیگر این امام حسین را نباید معرفی کرد این امام حسین
علیـه شـاه بـه کار میآمـد ولی علیه حکومت حاضر کـه به کار نمی آید حکومت حاضر بنابر
همـان احـکام فقهـی میگویـد جـزای قیـام علیه حکومت جزائش مرگ اسـت نه کمتـر و نه
بیشـتر حتـی انتقـاد علیـه این حکومـت مجازاتش زنـدان و بدتـر از زندان اسـت بنابراین آن
قیام که امام حسـین کرد ا گر درسـت باشـد به کار این حکومت نمی آید لذا بسـیار طبیعی
و منطقـی اسـت و تعجـب نـدارد کـه امـروزه عزاداریها اینقـدر پس رفته و منطقش ضعیف
شـده و به حالت همان عزاداری های سـنتی برگشـته .پس چه انتظاری اسـت باید چنین
بشود .امام حسین که حاال دوباره معرفی میشود همان امام حسین است که برای گریه
کردنـش ثـواب دارد همـان کـه عـزاداری بـرای او موجب شـفاعت روز جزا میشـود همان که
تاریخ ما را ساخته است و با اتصال خودمان با او ابراز و احراز هوبت میکنیم این مقدار به
درد این حکومت میخورد و عزاداریها تا اینجا حق دارند پیش بروند اما ا گر وارد منطقی
که شریعتی میگفت بشوند وارد منطقه ممنوعه شده اند که بخواهند از امام حسین یک
شورشـی و انقالبـی بسـازند و بخواهنـد جـواز عصیـان را از آن بگیرنـد و بگوینـد مـا حسـینی
هسـتیم و علیه یزیدیان بشـوریم خیلی جالبه که در همین محرم دوطرف چه اپوزسـیون
و جنبـش سـبز و چـه آنطـرف هـر دو خـود را حسـینی و دیگری را متهـم به یزیدی میکنند و
فعال یک اسطوره و قصه بدست دو طائفه شیعه افتاده است و بطور کلی منطق واقعه گم
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شـده اسـت معلوم نیسـت که کی چکار باید بکند فقها هم که پا ک به گذشـته خودشـان
برگشته اند(البته اتمام حجت شده که مخالفت با حکومت اسالمی برخورد شدید خواهد
شـد)بی جهـت نبـود کـه از فقهـای اهـل سـنت مثـل ابوبکـر ابـن عربـی میگفت که حسـین
به شمشـیر جدش پیامبر کشـته شـد یعنی علیه حکومت قیام کردن جزائش مرگ اسـت
یزید درست به همین متوسل شد ولی حقیقت آن است که امام حسین قیام هم نکرده
بود ولی یزید موقعیت را برای از میان برداشـتن یک دشـمن مسـلم که با پای خودش به
میدان اعدام آمده بود مغتنم شـمرد و بهتر از آن نمی توانسـت عمل کند.
البتـه مـن سـخن مرحـوم آقـای مطهـری کـه نسـبتا سـاده تـر اسـت بیشـتر میپسـندم کـه
قیـام امـام حسـین یـک قیـام امـر به معروفـی بود میخواسـت امر بـه معروف کنـد کاری که
هـر مسـلمانی بایـد بکنـد وظیفه خـودش را انجـام بدهد بدیهـا را در جامعـه میدید منتها
یزیـد همیـن مقـدار مجـال را هـم بـه کسـی چـون حسـین نـداد از بـی تدبیـری یزیـد کار بـه
درگیری رسـید .اما یک قرائت دیگر و اخری از مولوی اسـت امام حسـین را خیلی دوسـت
میداشـت صرفا به خاطر اینکه پای به میدان شـهادت نهاد حسـین را عاشـق میدانست
هرچنـد مولـوی کـه سـنی بـود حسـین را کـه امـام نمـی دانسـت ولـی علاوه بـر روابط نسـبی
او بـا پیامبـر عمـل و رفتـاری شـهادت جویانـه از جـان گذشـتگی او سـبک روحـی بی تعلقی
یکـرد روز رهایـی از زنـدان بـرای
او را میسـتود .از ایـن جهـت گریـه کـه نمـی کـرد شـادی م 
آزادی زندانی باید شـادی کرد کف باید زد او روشـنی آنرا بر تاریکیش قسـاوت سـنگدالن و
از دست رفتن حسین رجحان میداد چون که ایشان خسرو دین بوده اند/وقت شادی
شـد چو بگسسـتند بند زنجیرها را که پاره کردند نوبت شـادی ایسـت حسـین با ا کراه این
مرگ را نپذیرفتند زمانیکه دانست شهادت حتمی است شادمانه و شجاعانه رفتار کردند
عاشقانه عمل کردند تا جائی را عاقالنه آمدند عقالنیتی که هر سیاستمداری باید داشته
باشـد محاسـبه کرد یزید را نپسـندید از خطر تروریسـتها به مکه گریخت از آنجا از دسـت
آنها به طرف کوفه رفت آنهم نه بی حسـاب و بی پایه نامهها و وعدهها داده شـده بود اما
وقتـی دیـد بـه دام افتـاده محاصـره شـده راه برگشـت نـداره حتی پیشـنهاد داد کـه راهی به
او بدهند وقتی هیچکدام جواب نداد حاال که از این روش خسـته شـد بعد از نوبت عقل
نوبت عاشـقی ایست.
گفت آهن دلی کنم چندی /ندهم دل به هیچ دلبندی
سعدیا دور عاقلی بگذشت /نوبت عاشقی ایست یک چندی
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در انقالب ایران قرائت و خوانش ویژه و انقالبی از واقعه کربال با ورود مرحوم دکتر
شریعتی حا کم شد که روحانیت آن خوانش و قرائت را از آن نداشت دیگری به آنها یاد
دادآنهانزددکترشریعتیآموختندآیتاهللمنتظری گفتمابادکترشریعتیاختالف
نظرهاییداریمولیبایدمنصفانهعرض کنم کهبیشترینحرفهاییحسابی که
آخوندهاباال منبرمیزننداز شریعتییاد گرفتهاند.در واقعشریعتیادبیاتو گفتمان
تازه ای را آورد قرائت تازه ای از اسالم و از همه مهمتر از قصه کربال آورد.

عاقالنه حرکت کرد و عاشقانه مقاومت کرد .حسین عزت را بر ذلت روش بود میگفت این
ذلـت اسـت کـه آدم کوتـاه بیایـد و زندگـی کند هـر کاری یزید میخواهد بکند و من گـردن را
خـم کنـم و چشـم بگویـم و بپذیـرم این عین ذلت اسـت .در عاشـورا گفت ایـن آدم فرومایه
مـن را بیـن دو چیـز مخیـر کرده یکی ذلت و یکی شمشـیر من زیر بار ذلت نمـی روم و مردانه
میایسـتم اینهـا فقیهانـه نبـود عاشـقانه بـود او میتوانسـت ظاهرانـه بیعـت کنـد مگـر برای
ابوبکر از امام علی بیعت نگرفتند میتوانسـت بیعت هم بکند هیچ اشـکالی وارد نبود ولی
نکرد این یک حرکت عاشقانه بود گفت من دست ذلت به شماها نمی دهم .خیلی جالب
است که یزید هم همین حرف را میزد در بارگاه یزید یک شاعر متملق مدیحه گو شعری
گفـت کـه سـر ایـن مـرد سـاده لـوح را پیـش تـو آورده اند(معلومـه کـه ایـن لغت سـاده لـوح در
جاهای قدیم تاریخ جای داشته و این حکومتها دشمناشان را ساده لوح مینامیدند)
غرض اینکه خودش را با تو در انداخته بود هر که با فوالد بازو پنجه کرد/صاحب سیمین
خـود را رنجـه کـرد گفـت نیـروی خـودش را درسـت محاسـبه نکـرده بـود ولی یزید برگشـت و
گفت نه او قران درسـت نخوانده بود حسـین را میگفت آنجا که خدا میگوید عزت دسـت
خداسـت و ذلـت هـم دسـت خداسـت خـدا بـه ایـن ذلـت داد بـه ما عـزت داد یعنی درسـت
همـان منطـق را تکـرار کـرد و ایـن نمونـه هایـی اسـت کـه روح عربـی را هـم نشـان میدهـد.
یکی از مهمترین ویژگیها که در شـخصیت امام حسـین بود کلمات دیگر او را هم بگردید
نکتـه کـه کاملا بـارز اسـت همیـن قصـه عزت اسـت آدمـی باید عزیز باشـد و بـه همین دلیل
اسـت کـه عـزت چیـزی اسـت کـه میتـوان بـه پـای آن جـان داد درس تاریـخ بقـول یکـی از
جامعـه شناسـان مـا تاریـخ شـرکت بیمه نیسـت به هیچ کسـی تضمین نـداده اسـت واقعه
امام حسین نشان داد جامعه ای که خود پیامبر ساخته بود بنام خود او و بنام دین او سر
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فرزنـد او را بریدنـد هیـچ ضمانتـی وجـود نـدارد که وقتی شـما حرکتـی را راه میاندازید وقتی
بنـای تـازه ای شـروع میکنیـد ایـن تـا پایانـش پا کیـزه برود اصلا اینطوری نیسـت این تاریخ
خیلی غلت میزند این خوشـبینی تاریخی را از ما میگیرد این اقلش اسـت سـاده لوحی و
خوش خیالی را از ما میگیرد که بگویم محکم کاری کردیم دیگر همه چیز وفق مراد است
این چنین نیست در همان جامعه ای که پیامبر ساخته بود بنام خالفت نبوی حکومت
اسلامی بنـام جانشـینی پیامبـر کسـانی آمدنـد و بـر مسـند حکومت نشسـتند کـه فرزندان
پیامبر را سر بریدند و آب از آب تکان نخورد یعنی جای خودشان بودند بعد از یزید همین
طور سلسـله امویان ادامه داد البته شـورش های موضعی بود تا باالخره توسـط عباسـیان
برافتادنـد و بنـی عبـاس هـم بدتـر از آنها که شـاعری سـرود که ای کاش همـان امویان ظالم
سـرکار بودنـد و ای کاش ایـن عباسـیان کـه ادعـای عدالـت میکردنـد بـه جهنـم میرفتنـد
چقـدر تاریـخ تکـرار شـده اسـت .امـروزه بعضیهـا چه میگوینـد هیچ تضمینی وجـود ندارد
لذا همیشه مراقب باید بود کجرویها انحرافها همیشه از جاهای کوچک آغاز میشود
بنیان ظلم اول اندک بود به قول سعدی هرکسی آمد چیزی به این افزود تا به این غایت
رسـید و به وضعیت کنونی رسـید و باران های ریز بدل به سـیالبها میشـود
درس دیگـر ایـن سـوال اسـت جـان انسـان تـا کجـا ارزش مانـدن دارد؟ برتـر از جـان آدمـی
چیست همیشه میتوان پرسید شرف و بزرگی جایئ و چیزیست که جان بیش از آن نمی
ارزد در کارهـای چنیـن بـزرگ جـان مـا بـی قیمـت اسـت .مولـوی درسـت میگفـت تا جایی
عاقلـی بـود آزمـودم عقـل دور اندیـش را ورنـه دیوانـه سـازم خویـش را امـا بعـد از نوبت عاقلی
عاشقی جانفشـانی بود
کجائید ای شهیدان خدایی /بالجویان دشت کربالیی
کجائید ای سبک روحان عاشق /پرنده تر زمرغان هوایی
بنـا بـه آنچـه کـه در انجیـل متی آمده اسـت مسـیح در لحظه آخر بر دار بـه خداوند گفت که
خدایـا چـرا مـرا تـرک کـردی مـرا رهـا کـردی بـر سـر مـن بلا و سـتمی مـیرود رفتـاری میشـود
کـه گویـی خدایـی در جهـان نیسـت شـاید بـرای یـک لحظه عیسـی دچـار تردیـد پیامبرانه
شـد نکنـد همـه چیـز خطا بوده اسـت در قران هـم داریم در یک لحظات نـادر بحرانی جان
پیامبران را هم میگرفت که نکند همه چیز خیاالت بوده اسـت عیسـی اول شـکر میکرد و
بعدش در اخرین لحظات باالی دار با خونهایی که بر او رفته بود با خدا گله میکرد زان یار
دلنوازم شکریسـت با شـکایت /میگفت کجایی چرا رهایم کردی شـکایت شـروع شد ولی
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در زلفت در کمندش ای دل مپیچ کانجا /سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
هرچند بردی آبم روی از درت نتابم /جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت
در لحظـه آخـر امـام حسـین چـه میگفـت خدایـا مـن بـه رضـای تـو راضـی ام ا گـر تـو راضی به
اتفـاق افتـادن آن هسـتی مـن هم تسـلیمم
سرارادت ما و آستان حضرت دوست /که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست
یا ایتها النفس مطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی
ای نفس مطمئن به سوی پرودگار خودت آرام و خشنود بشتاب .......
این نفس مطمئنه خود بهشت است
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

آنها نشان دادند ،شهید نشان میدهد و میآموزد و پیام میدهد که در برابر ظلم
و ستم ،ای کسانی که میپندارید« :نتوانستن از جهاد معاف میکند» ،و ای کسانی
که میگویید« :پیروزی بر خصم هنگامی تحقق دارد که بر خصم غلبه شود» نه! شهید
انسانی است که در عصر نتوانستن و غلبه نیافتن ،با مرگ خویش بر دشمن پیروز
میشود و ا گر دشمنش را نمیشکند رسوا میکند.
( پس از شهادت _ اسفند  _ ۱۳۵۰مسجد نارمک)
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ٔ
شهید همه اعصار
(هابیل و قابیل)

پرویز خرسند

نوشـته شـورانگیز «شـهید همه اعصار» که به «هابیل و قابیل» نیز مشـهور شـده  ،آنگونه که خود
اسـتاد پرویـز خرسـند روایـت میکنـد صبـح عاشـورای سـال پنجـاه شمسـی نوشـته شـده و ظهـر
ً
همان روز در حسینیه ارشاد با صدای خود استاد خوانده میشود و عمیقا بر دکتر شریعتی تأثیر
میگـذارد  ،بـه گونـه ای که در آثار دکتر تأثیر آن مشـهود اسـت.
بعدهـا پرویـز خرسـند از طریـق بـرادر مرحومـش احمـد کـه در رادیـوی مشـهد بـه تهیـه کنندگـی
اشتغال داشته  ،مخفیانه وارد ساختمان رادیو شده و با صدای جادویی خود و تدوین برادرش
این اثر ماندگار را در قالب صوتی نیز به جامعه عرضه میکند .این اثر در تیراژ میلیونی در داخل
و خـارج منتشـر میشـود و در تاریـخ ادبیـات و هنـر انقلاب بـه عنوان اثری بـی بدیل و تأثیر گذار
 ،جاودانـه میگردد.
بسیاری از بزرگان از جمله احمد شاملو این اثر شورانگیز را مورد تحسین قرار داده اند.
پـس از اعلام خبـر پیـروزی انقلاب در ۲۲بهمـن ۵۷نخسـتین برنامـه پخش شـده از رادیـو ایران،
همیـن نـوار هابیـل و قابیـل بـا صدای زیبای اسـتاد بوده اسـت.
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بر صفیر اولین تازیانه ای که فرا رفت و فرو آمد و بر پوسـت لختمان خطی از خون کشـید،
کدامیـن گـوش گواهـی داد؟ بـر آذرخـش اولیـن شمشـیری کـه فـرا رفـت و فـرو آمـد و فریـاد
سـرخ رگانمان را به آسـمان افشـاند کدامین چشـم گواهی داد؟ بر رویش اولین دیوارهای
زنـدان و پیوسـتن اولیـن دانـه هـای زنجیـر و ثقـل سـهمگین اولیـن غـل و یـوغ ،و بـر ظلمت
غلیظ سـیاهچال ،خانه قرنهامان ،کدامین دل گواهی داد؟ بر اولین شـب گرسـنگی مان
کـه گرسـنگی تـا تاقمـان میبـرد ،کدامیـن انسـان گواهـی داد؟ و کدامین تشـنگی شـناخته
گـواه اولیـن قطـره مرگـی بـود کـه در دهـان آبخوانمـان چکاندنـد و پـس از آن کدامیـن گـوش
هجوم تازیانهها را شنید و کدامین چشم برق شمشیرها را دید؟ و کدامین دل در ظلمت
زندان هامان گرفت و چه کسی بر گرسنگی و تشنگی همیشه مان گواهی داد؟ هیچکس
و هیچکس .نه هیچ گوشی و چشمی و نه هیچ قلبی .که ما همه یک تن بودیم که تازیانه
میخوردیم .در برق شمشـیرها میشـکافتیم و در ظلمت خیس زندانها میپوسـیدیم .و
جز ما که بود که طعم تازیانه را چشیده باشد و درد شمشیر را کشیده باشد و ظلمت زندان
مان را لمس کرده باشد و در گرسنگی و تشنگی مان مچاله شده باشد؟ و در کدام دادگاه
متهمـی میتوانـد به نفع خود شـهادت دهد؟
ایـن بـود کـه بـی هیـچ دلیـل و مدرکـی ،و بـی هیـچ شـاهدی ،و حتـی بـی هیـچ دادگاهـی،
محکـوم بودیـم .و بـی یافتـن مدافعـی تازیانـه میخوردیـم؛ شـکنجه میشـدیم و در فـواره
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خونمان وضو میگرفتیم و بر سـجاده مظلومیت سـرخمان سـر مینهادیم و شـهیدی را آه
میکشـیدیم .آه!
در دادگاهـی بـه وسـعت زمیـن و عمـق خـا ک و بلنـدی آسـمان ،نـگاه شـهید خوانمـان در
افق آینده میدوید که در دوسـومان صف بلند قربانیان بود .و فرا پشـتمان جالدان برادر،
برادرانـی جلاد ،قابیالن.
مـا چوپـان زادگان ،بـی فرشـی جـز زمیـن و بی رو اندازی جز آسـمان ،که مظلومیت معصوم
گوسـفندان را در سـبز دشـتها پاسـخ میجسـتیم ،اولین بار در جان پدر ،نخسـتین چوپان،
هابیل ،به سـنگ کینه اولین حا کم ،اولین ارباب ،اولین برادر ،قابیل ،در هم شکسـتیم و
مغزمـان در فـواره خونمان بـه خا ک ریخت.
در طپـش امیـد کمرنـگ قلـب پدر گفتیم :باشـد .فـواره رگانمان آسـمان ،و سـرخ خونمان،
زمیـن را بـه گواهـی خواهـد خوانـد و زمانـه از خا کمـان بـر خواهـد گرفـت .اما هنـوز امیدمان
را مزمـزه نکـرده بودیـم کـه زمیـن تشـنه ،خونمان را نوشـید و فراموشـمان کرد .و آسـمان در
سـرخ رگانمـان را از یـاد برد.
امـواج بـال کالغان سـیاه شـد و ِ
بـاز گفتیـم باشـد .شـب خواهـد مـرد ،روز خواهـد شـکفت ،و جهـان پیکر در خون شکسـته
مـان را خواهـد دیـد .امـا هنـوز امیـد دوبـاره مـان را مزمـزه نکـرده بودیـم کـه کالغـان ،قاتـل را
گورکنی و پنهانکاری آموختند و آخرین مدرک مظلومیت مان نیز همچون خون سرخمان
در دهـان تاریـک خا ک گم شـد.
آنک آن "ما"ی مقتول! "ما"ی مظلوم! در بستر سرخ فروخفته خون مان .زمان! عصمت
خونمـان را گواهـی ده! و بـر مظلومیـت مـان حکـم بـران! و زمـان خاموش ،کـه در حکومت
قابیلیان بود و ما بی هیچ دلیل و شـاهدی محکوم همیشـه بودیم.
اینک "ما" در خون شکسـته و در خا ک خفته در دادگاه زمانه قابیل ،جز کالغان -که بوی
خـا ک و خـون تـازه میدهنـد -چـه گواهیمـان هسـت؟ و کیسـت کـه بـوی خـا ک را دلیـل
عصمـت مـان بشناسـد و رنـگ خونمـان را بـر بال سـیاه کالغـان دریابـد؟ ما را چگونـه به یاد
آورنـد کـه در خا کمـان پنهـان کـرده انـد و دارهـا برچیده ،خونها شسـته اند؟ کالغـان ،این
قاصدان شـب و سـرما و زمسـتان ،تنها شـاهدان اولین کشـتار ما بودند و اولین گور سـازان
ما .کالغان ،این راویان قصه های دروغ ،قابیل را آموختند که پیکر پریشان به خون خفته
مان را که پرچم رسـوایی قاتل بود ،در دل خا ک تیره پنهان کند و مظلومیت پر خونمان
را از صفحـه ذهنها بشـوید.
چنیـن شـد کـه فرزنـدان مظلـوم بـر سـفره ظالـم نشسـتند و بسـتگان مقتـول بـه خدمـت
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قاتل درآمدند و کالغان با همه سـیاهکاری شـان بر بام کبوتران قاصد نشسـتند و با قارقار
دروغشـان ،روزداران را به شـب بردند .زمین تشـنه چنان خونمان را نوشـید که پنداشـتی
خونی از ما نرفته است .و پرواز کالغان چنان دیر پایید که وجودمان فراموشش شد .آنگاه
مـا ماندیـم؛ مظلومیتی مدفون و شـاهدانی همجنس قاتل.
پی «داشتن» ،برادر کشت و برای بیشتر داشتن به دستیاری کالغان ،هابیل را
قابیل در ِ
چـون میـوه ای کاشـت و از دانـه قتـل ،میـوه حکومـت چید .پـس از آن قتل ،مذهب قابیل
شـد ،که حکومت بهشـتش بود و در هر لحظه هابیلی یافت و به خا ک نشـاند تا غرفه ای
از بهشـتش را بـاز خـرد .هابیلـی از پـی هابیـل بـه خـا ک میافتـاد و بـا دهـان خـا ک بلعیـده
میشـد تا جنگل حکومت قابیل انبوه تر شـود و نشـیمن گاه کالغان ،وسـیع تر .هابیلها
بذر میشدند و هابیلیان زمین را به وسوسه کالغان زمین را شیار میکردند و بذر جان پدر
را به خا ک میسـپردند ،که دانسـته و ندانسـته جنگل قابیل را وسـعت و قدرت بخشـند.
جنـگل وسـیع و وسـیع تـر شـد و جمـع کالغـان انبـوه و انبـوه تـر ،وشـب غلیـظ و غلیـظ تـر ،و
قانون جنگل چنان دیر ماند که تقدس یافت و قتل عام ،مشیت الهی نام گرفت .کدامین
خورشـید میتوانسـت شـبی چنیـن غلیـظ را بشـوید؟ و کدامیـن حقیقـت میتوانسـت در
هجـوم بی رحم دروغ سـر برافـرازد؟
هر از چندی چوپانی به دور کردن گوسـفندان از کنام گرگان میآمد و نام هابیل را در ِهی
ِهی آرامش بر آستانه جنگل میریخت اما هنوز گل کینی نشکفته بر دار کینه قابیل آونگ
میشد و گوسفندانش به بوی علف فریبی تازه ،راهی سالخ خانهها میشدند.
آخریـن چوپـان ،شـوریده بـر هرچـه دار و صلیـب ،نـام هابیـل را چنـان بـر پیشـانی جنـگل
کوفت که از شـاخه شـاخه جنگل حا کم ،خون همیشـه تازه مظلوم چکه کرد و نام جهاد،
خواب درختان را آشـفت و میوه قدرت را در آسـتانه ی رسـیدن ترکاند و شـهید خوانان به
مشـهد خویش نشست.
آب در النه ی موران افتاد و از هر روزنی قابیلی سر بر کرد :کیست که هابیل را میخواند و
در هوای جهاد ،گوسفندان را شیر میخواهد و شاهد و شهادت میطلبد؟
قابیل میداند که با پوشاندن مدارک جرم و پا ک کردن نام هابیل و به فراموشی سپردن
یادش ،حکومت خویش را تثبیت کرده اسـت .قابیل میداند که تا وقتی نام و یاد هابیل
در خاطـره ای نـوزد ،بهـار قـدرت او پربـار خواهـد مانـد .امـا ا گـر نـام هابیـل بر ذهنی بگـذرد و
یادش در خاطره ای بوزد ،از او جز خا کستری پر بار نفرت و نفرین نخواهد ماند .و کیست
کـه بتوانـد پـس از ایـن همـه قـرن نـام هابیـل را بـر خاطـره ای بگذرانـد؟ دادگاه زمانـه بـه نفع
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هابیل شـاهدی نمی یابد .این را کالغان بر پیشـانی شـب نوشـته اند...
حـق بـا قابیـل بـود کـه چنـان آسـوده خفتـه بـود و خـواب راحت قابیلیـان جاودانه بـود ،ا گر
گواهی بر نمی خاست .زمان ،شبی همیشه بود ،ا گر شاهدی بر نمی خاست .و کودکانمان
خـورا ک همیشـه کالغـان و کرکسـان و دخترانمـان لقمـه همیشـه بـازار بـرده فروشـان و
پسـرانمان برده همیشـه اربابان و ما همه ،محکومان همیشـه فراموش حا کمیت قابیل،
ا گر شـهیدی برنمیخاسـت.
امـا برخاسـت .قامتـی همتـای کینـه مـا ،نگاهی به وسـعت آرزوهای ما ،تن پوشـی به رنگ
خون ما ،وفریادی به قدرت نفرت ما .در مشـهد خونین ما ،شـهیدی چون او میبایسـت
کـه عمـق زخممـان را بدانـد و وسـعت رنجمـان را بشناسـد و اوج آرزوهامـان را دریابـد و در
لحظه لحظه ما شـکنجه شـده باشـد تا در دادگاه زمانه چنان به محکوم کردن دژخیمان
بایسـتد کـه هیـچ قابیلی در هیچ لحظـه ای از زمان ایسـتاده نماند.

او که ذره ذره ی رنجمان را از لحظه لحظه زمان گرفته بود ،دیشب ]شب عاشورا[به مشهد
خویش ایستاد و امیدمان را در فریادش خواند که :سخن از پیکاری پربیم و امید شکست
و پیروزی نیسـت ،که اصال پیکاری نیسـت ،صحرای محشـر اسـت و هنگامه داوری .هرکه
به جنگیدن آمده اسـت و به امید غنیمت ،سـر خویش گیرد و در ظلمت شـبجان تاریک
خویـش برهانـد .فـردا در گسـترده تریـن دامن خا ک و گشـاده ترین چشـم آسـمان ،هر تن،
رنـج قرنهـا را پذیـره میشـود و خـون درد خویـش را کـه درد قـرن هاسـت بـه چشـم زمـان
میپاشـد .فردا سـخن از چگونه کشـتن نیسـت ،سـخن از چگونه کشـته شدن اسـت .فردا
سـخن از چـه گرفتـن نیسـت ،سـخن از همـه چیـز دادن اسـت .فـردا هنگامـه خوبتـر مـردن
است.
آنان که گرسنگی را با ذره ذره پوستشان نچشیده اند ،آنان که تشنگی را با تمام جانشان
له له نزده اند ،آنان که تازیانه را در شط سرخ خون خویش شناور ندیده اند ،آنان که مرگ
را در قلب خویش نتپیده اند ،آنان که در لحظه لحظه رنج آدم شریک نبوده اند ،آنان که
خویش را در بلندترین قله رنج آدمی ،به انسان نبخشیده اند ،آنان که در خویشند و برای
خویش میزیند ،سر خود گیرند و جان تاریک خود برهانند .که فردا روز بی خویشی است
و روز انفجار خود ،بر معبر فروبسته زمان .فردا نمایشگر رنجی است که بر انسان رفته است
و مـیرود و ایـن نـه رنجـی اسـت کـه هـر جانـی تـاب آورد .فـردا روز شـهادت اسـت و قیامـت.
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شهیدان بمانند که شکستن را میتوانند.
اینـک ،امـروز ،محشرعاشـورا .اولیـن و آخریـن دادگاهـی کـه بـه رسـوا کردن و محکـوم کردن
هابیالن تمامی قرنها در پیکر حسین بلند و بلند تر
ایستاده است .اینک کربال جایی که
ِ
میایسـتند تـا در پنهـان تریـن زوایـای خا ک نیز قامت انسـان را بتواننـد دید .و آنهمه یکبار
دیگر در پیکر حسین میشکنند و در قطره قطره خون حسین میچکند تا عصمت سرخ
انسـان را برافرازنـد و قابیلان را در پناهـگاه بـال کالغان رسـوا کنند.حسـین تمامـی خانواده
اش را به شـهادت خوانده اسـت و تمامی یارانش را.
در پیکـر جوانـش ،جوانـی در هـم شکسـته مـان را میگویـد .و در گلـوی بریـده ی کودکـش،
کـودکان گلـو بریـده مـان را بـر دسـت میگیـرد .در کربلا ،هـر که با حسـین آمده اسـت شـهید
ـردان همه میـدان ها.
اسـت ،بـا تمامـی معنـای ایـن کلمـه .همـه حافظـان قـرآن و خوبتر م ِ
هر که پیش میآید ،همه به نامش میخوانند که میشناسـندش و از شکسـتنش هراس
دارند ،که میدانند هر ضربه ای که فرود آرند ،نه بر پیکر دشمن ،که بر جان خویش کوفته
اند.
در فریـاد مـردی فریـاد میکشـند کـه اینـک معلـم مـا ،و معلـم کـودکان مـا! و در فریـاد مـردی
دیگرفریاد بر میآورند که با کشتن او زنانمان را بر خویش حرام میکنیم ،که او حالل کننده
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ماست.
حسـین ،سـند از پـی سـند بیـرون میکشـد و در دادگاهـی کـه بایـد حا کمـان را بـه محا کمه
کشـید و قتـل پنهـان قرنهـا را پـرده دریـد ،جـز گوشـت و خـون آدم چـه سـندی میتـوان
داشـت؟ حسـین ،هـزاران نفـر را میرانـد و دسـت یـاری شـان را بـاز پـس میزنـد که سـخن از
جنگیدن نیسـت .فریادی رسـوا گر اسـت و خونی ،خون هابیالن قرن ها .حسـین همه را
میرانـد کـه مـردی مـرد میخواهـد .مـردی کـه بتوانـد به جـای هـزاران هـزار مرد رنج ببـرد و
فریـاد کینشـان را شـعله ور کنـد و بـه جـای آن همـه بمیرد.
حسـین فرزنـد و بـرادر و خواهـر و همـه و همـه را بـه کـوره میفرسـتد و تـا پخته شـدن درنگ
میکنـد .آنـگاه پیـش مـیرود ،دسـت مییـازد و پیکـر مـردی از خویـش را بـر میگیـرد .سـرخ
پیـروز بـر گونـه هایش میدود ،چشـمانش بـرق میزند .چرا که در دفـاع از رنجبران قرن ها،
سـند گوشـت و خـون یارانـش را همچنـان بـر مـیدارد کـه میخواسـت؛ گوشـت و پوسـت و
اسـتخوان تکه تکه شـده با پوششـی از سـرخ داغ رسـوا گر؛ این اسـت آنچه که میجسـت و
بـرای دفـاع از مظلومـان قرنهـا الزم داشـت.
اینک سند رسوایی حا کم ،قابیل ،قاتل ،ظالم.
ای حا کم! ای قابیل! اینک این خون کودک شش ماهه ام .خون همه کودکانی که قرن
هاتان را رنگین کرده است.
ای حا کم! ای قابیل! اینک این قطعه قطعه پیکر برادرم .پیکر برادرانی که پله پله قرنها
بر رفتنتان بود.
ای حا کم! ای قابیل! این معلم پیرم مظهر معلمانی که در ایثار خون آ گاه خویش ،پرچم
استحمارتانرافروکشیدند.
ای حا کم! ای قابیل! اینک این دهان فروکوفته مؤذنم ،مظهر تمام لبان شـهادت گویی
که فرو کوفتید.
ای حا کـم! ای قابیـل! ایـن لبـان تشـنه مـان ،بازتـاب عطـش قـرن هایـی کـه بـر جانمـان
ریختیـد.
ای حا کم! ای قابیل! این پیکر پاره پارهام واینک پشتم ،زخم کهنه انبان کشی های نان،
بازگوی سفره خالی ،که مزد بیگاری هایمان دادید.
و اینـک ایـن مـن ،ایـن فرزنـدم ،ایـن بـرادرم ،ایـن دوسـتم ،هـر تکـه شـان تکـه ای از جـان
هابیـل ،بریدیـد و بـر حلقـوم کالغانتـان سـپردید کـه سـفره فریبتـان را پهـن تـر بگسـترید.
خون "نه"" ،نه"ای بر پیشانی تو :ای قابیل! ای حا کم!
اینک این "ما" ،همه به تمامی واژه ِ
88

دفترهای بنیاد
شماره  /۲مرداد ۱۴۰۰

"نه"ای بر پیشانی تمامی اعصار.
این این "ما" رسوا گر و پرده در ،دیگر بار یارای برخاستنتان هست؟
ای زمان! آیا هنوز حا کمشان میشناسی؟  -هرچند که حا کمند.
ای زمان! تو را زبان "گفتن" نیست یا مرا گوش "شنیدن"؟ وگرنه چرا چنین؟!
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پنجاه سال پس از «شهادت»

نـگاه شـریعتی بـه تاریـخ صـدر اسلام و شـیعه از موضوعـات نقد و بررسـی منتقدیـن او از دهه پنجاه تا
کنون بوده اسـت :تاریخ اسـت یا اسـطوره و یا به عبارتی اسـطوره سـازی؟
معروفترین نقد به خوانش شریعتی از قیام حسین در دهه پنجاه  ،نقد صالحی نجف آبادی ،نویسنده
کتاب "شـهید جاوید" اسـت .حسـین چرا قیام کرد؟ برای شـهادت و افشـاگری آ گاهی بخش ( نظریه
شریعتی) و یا به قصد کسب قدرت؟ (نظریه صالحی نجف آبادی).
کتاب شهید جاوید البته در سال  ۴۹و همزمان با کتاب " حسین وارث آدم" شریعتی به چاپ رسیده
است( .یعنی یک سال قبل از سخنرانی شهادت شریعتی) اما دو خوانش از شهادت را در آن سالها
برانگیخت و این پرسش که کدام یک به تاریخ نزدیک تر است..
شریعتی" اسطوره ساز" سالها است که موضوع است .از آثار دانشگاهی ای که درباره قیام امام حسین
به چاپ رسیده میتوان از اثر دکتر زرگری نژاد " " سخن گفت که خوانش شریعتی از قیام امام حسین را
نزدیکترین به اسناد و منابع میداند .محمد اسفندیاری ،دین پژوهش نیز در اثری به عنوان " حقیقت
عاشـورا" ضمن اشـاره به خوانش های متعدد از چرایی قیام امام حسـین در منابع کالسـیک شـیعی،
قرائت شریعتی را یکی از قرائت های موجود در سنت تاریخ نگاری شیعی میداند.

نقد و بررسی کتاب
«شهیدجاوید»

علی اشرف فتحی
کتاب«کتابشناسیانتقادیجامعهشناسیتشیع»
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کتاب «شـهید جاوید؛ حسـین بن علی علیهالسلام» که به کتاب «شـهید جاوید» مشـهور
شـد ،در سـال  ۱۳۴۹شمسـی در قـم منتشـر شـد و پژوهـش دربـاره واقعـه عاشـورا را وارد
مرحله تازهای کرد .نویسنده کتاب؛ آیتاهلل نعمتاهلل صالحی نجفآبادی ( ۱۳۸۵ـ ۱۳۰۲
شمسـی) در آن زمـان از مدرسـین میانسـال حـوزه علمیـه قـم بـود و در نشـریات حـوزوی
نیـز مقالـه مینوشـت .وی نخسـتین بـار در اسـفند سـال  ۱۳۴۷شمسـی مقالهای بـا عنوان
«آیـا امـام حسـین (ع) خـواب دیـد؟» در سـالنامه «معـارف جعفـری» در قـم منتشـر کـرد کـه
مقدمهای بر انتشار کتاب شهید جاوید در سال  ۴۹شد .کتاب در ابتدا  ۴۶۹صفحه بود و
بعدها نویسنده با افزودن پاسخی که به نقد آیتاهلل صافی گلپایگانی (کتاب شهید آ گاه)
نوشـته بـود ،بـه همـراه چنـد سـند سـاوا ک دربـاره «شـهید جاویـد» ،کتـاب را در قالـب 536
صفحه منتشـر کرد.
صالحـی نجفآبـادی در مقالـه «آیـا امام حسـین (ع) خـواب دید؟» روایـت ابناعثم کوفی را
کـه مبتنـی بـر خـواب امـام حسـین (ع) در مدینـه و آ گاهـی ایشـان از شهادتشـان در کربلا
اسـت ،زیـر سـؤال بـرده بـود و مدعـای همین مقالـه را یکی از مهمترین بخشهای «شـهید
جاوید» قرار داد .وی در پایان این مقاله نوشته بود« :این مطلب را نمیتوان پذیرفت که
امام حسین (ع) خوابی دیده و به استناد آن خواب ،از مدینه به قصد کشته شدن بیرون
رفتـه اسـت ،بلکـه امـام بـرای مقاومـت در برابـر تجـاوز و بـرای اینکـه امـکان هرگونـه جنبـش
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اصالحی از وی سلب نگردد و برای اینکه اوضاع سیاسی را بررسی کند و در صورت امکان،
یـک حکومـت نیرومنـد اسلامی تشـکیل دهـد و اسلام و مسـلمانان را از آن وضـع پریشـان
نجـات دهـد از مدینـه حرکـت کـرده اسـت و ایـن مطلـب را در کتابی که دربـاره قیام مقدس
امام حسـین (ع) نوشـتهایم به تفصیـل بیان کردهایـم)1(».
در ایـن مقالـه از مدعاهـای «شـهید جاویـد» تنها به عدم علم امام حسـین (ع) به شـهادت
در سفر به کوفه و کربال اشاره نشده است و به همین دلیل ،این مقاله حساسیت خاصی
در میان حوزویان و علما ایجاد نکرد .گنجاندن این مسأله کالمی در کتاب بود که جدال
فکری شدیدی میان روحانیون شیعه پدید آورد و شکاف مهمی میان آنان ایجاد شد که
تبعات سیاسی و اجتماعی فراوانی درپی داشت .با این حال ،همه مدعاهای اجتماعی و
سیاسی کتاب در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته بود؛ اینکه امام به قصد شهادت از مدینه
خـارج نشـده و قصـد ایجـاد یـک «جنبـش اصالحـی» و در صـورت امـکان ،قصـد «تشـکیل
یـک حکومـت نیرومنـد اسلامی» داشـته اسـت .ایـن ادعاها کتاب شـهید جاویـد را به یکی
از تأثیرگذارترین آثار پژوهشـی پیرامون واقعه عاشـورا تبدیل کرد و بیش از سـی اثر در انتقاد
یا مخالفت نسـبت به «شـهید جاوید» در ماههای پایانی دهه چهل و ابتدای دهه پنجاه
منتشـر شـد .نگرانی حکومت از گسـترش خوانشهای سیاسـی و انقالبی از اسلام ،شـیعه
و خصوصـا عاشـورا بـه ایـن جـدال فکـری دامـن زد و بـه آن بـار سیاسـی بخشـید )2( .بنـا بـر
گزارشهای ساوا ک ،این سازمان امنیتی در انتشار و تکثیر گسترده کتاب و نقدهای منتشر
شـده علیـه آن نقـش پررنگـی داشـته و مبالغ فراوانـی را هزینه کـرد )3( .از جمله منتقدان و
مخالفان این کتاب میتوان به حضرات آیات سید محمدرضا موسوی گلپایگانی (فتوای
تحریـم کتـاب) ،سـید ابوالحسـن رفیعـی قزوینـی  ،عالمـه سـید محمدحسـین طباطبایـی
(بحثـی کوتـاه دربـاره علـم امـام) ،لطـفاهلل صافـی گلپایگانـی (شـهید آ گاه) ،محمـد فاضـل
لنکرانـی و شـهابالدین اشـراقی (پاسـداران وحـی) ،محمـد تقـی جعفـری (شـهید فرهنـگ
پیشرو انسانیت) ،میرزا ابوالفضل زاهدی قمی (مقصدالحسین) ،رضا استادی (سرگذشت
کتـاب شـهید جاویـد) ،محمدمهـدی مرتضـوی لنگـرودی (جـواب او از کتـاب او) و علیپناه
اشتهاردی (هفت ساله چرا صدا درآورد؟) اشاره کرد که همگی از مجتهدان شاخص حوزه
علمیه قم در نیم قرن اخیر بودهاند .همچنین استاد مرتضی مطهری در حماسه حسینی
و دکتـر علـی شـریعتی در سـخنرانی شـهادت بـه نقـد مدعاهای شـهید جاویـد پرداختهاند.
البته مرحوم مطهری در نامهای که برای نویسنده کتاب فرستاده است درباره این کتاب
چنین نیز گفته است« :شاید برای اولین بار تاریخ سیدالشهدا به سبک تاریخی و معقول
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نوشـته میشـود …» ( .)4در ایـن میـان بایـد از مرحـوم آیتاهللالعظمـی منتظـری و مرحـوم
آیتاهلل سید ابوالفضل مجتهد زنجانی نیز نام برد که بر کتاب صالحی نجفآبادی مقدمه
تأییدآمیـزی نوشـتند و از موضـع یـک مجتهـد برجسـته بـه دفـاع از این پژوهش بیسـابقه
برخاستند.
همانگونـه کـه گفتـه شـد ،عمـده ایـرادی کـه علمای حـوزه به کتـاب میگرفتنـد ،معطوف
بـه بحـث «محـدوده علـم امـام معصـوم» بود ،اما آنچه که حکومت را نسـبت بـه این کتاب
حسـاس کـرد بـار سیاسـی آن بـود کـه قرائتی انقالبی و سیاسـی از شـیعه ارائـه میکرد.
کتـاب در یـک مقدمـه و پنـج بخـش بـا عناویـن «دربـاره علـل و عوامـل قیـام امـام حسـین
(ع)»« ،ماهیـت قیـام»« ،مراحـل قیـام»« ،هـدف قیـام»و «نتایـج و آثـار» ارائـه شـده و البتـه
بخشهـای مهمـی از آن بـه بحـث کالمـی و اعتقـادی «علـم امـام» پرداختـه اسـت ،بـا ایـن
حـال در جایجـای کتـاب میتـوان رد پـای تحلیـل اجتماعی وقایع تاریخـی را که منجر به
واقعه کربال شـد به وضوح مشـاهده کرد .وی در مقدمه ضمن برشـمردن پنج نظریه رایج
درباره ماهیت قیام امام حسین(ع) ،نظریهای از شیخ مفید ،سید مرتضی و شیخ طوسی
را متذکر میشـود که طبق آن ،امام حسـین(ع) نسـبت به جزئیات محل و زمان شـهادت
خـود آ گاهـی پیشـینی نداشـته اسـت .صالحـی نتیجـه بررسـیهای تاریخـی خـود را بدیـن
گونه عرضه میکند« :از مجموع بررسـیهایی که در این کتاب شـده این نتیجه به دسـت
میآید که حرکت سیدالشهداء (سالماهللعلیه) عالوه بر جنبه الهی و آسمانی که دارد از نظر
سنتهای عقل و قوانین اجتماعی نیز حرکتی عاقالنه و ضروری و غیر قابل اجتناب بوده و
ا گر از جنبه امامت آن حضرت هم صرف نظر شود ،نهضت وی از دیدگاه یک سیاستمدار
ورزیـده و بافراسـت نیـز خردمندانهتریـن و واقعبینانهتریـن نهضـت بـه شـمار مـیرود و نیـز
اصول کلی این جنبش مثل قواعد ریاضی برای همیشه تازه و زنده و قابل پیروی است».
(ص  ۱۴مقدمـه).
صالحی نجفآبادی در تببین قیام امام حسین (ع) به چهار مرحله میرسد؛ اول :از وقتی
که آن حضرت از مدینه به مکه هجرت فرمود تا وقتی که تصمیم به ماندن در مکه داشت.
دوم :از وقتـی کـه تصمیـم گرفـت بـه کوفـه بـرود تـا وقتی بـا حر بن یزیـد ریاحی برخـورد کرد.
سوم :از برخورد با ّ
حر تا شروع جنگ .چهارم :مرحله جنگ» (ص  )116و معتقد است که
امـام حسـین (ع) در تمـام ایـن مراحـل بر اسـاس اطالعات ظاهری تصمیم گرفت .صالحی
بـرای آنکـه مشـکل تحلیـل اجتماعـی و علمـی قیـام عاشـورا را حـل کنـد ،چـارهای جـز ایـن
ّ
نداشـته کـه علـم امامـان شـیعه را محـدود بدانـد و روایـات دال بـر آ گاهـی امـام حسـین بـه
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شـهادتش در سـفر کوفـه و کربلا را مورد مداقه قـرار دهد.
به باور صالحی ،به سبب چهار عامل ،پیشوای سوم شیعیان میتوانست از نظر منطقی و
اجتماعی به یک پیروزی بزرگ نائل شود« :ضعف حکومت اموی در دوره یزید»« ،رنجش
و نارضایتـی مـردم»« ،لیاقـت امـام حسـین (ع) بـرای رهبـری»« ،موافقـت افـکار عمومـی بـا
اهداف امام» و «وجود نیروهای داوطلب» (صص  .)29 – 34به گفته صالحی؛ «طبق نظر
علمـای بـزرگ شـیعه ،از وقتـی کـه امام حسـین (ع) تصمیم گرفت به کوفه بـرود تا وقتی که
بـا ح ّـر بـن یزیـد برخـورد کـرد ،از نظـر مجـاری طبیعـی امکان داشـت کـه در این مبـارزه پیروز
گردد و ریشه حکومت ظلم را بسوزاند( ».ص .)43عالوه بر این به گفته صالحی؛ «عدهای
خردمنـدان جهاندیـده» و «صدهـا متفکـر دوراندیـش آ گاه به اوضاع کوفـه» با حرکت امام
به سمت کوفه موافق بودهاند (ص  )50و آن چیزی که ورق را برگرداند ،نه اشتباه تحلیلی
ایـن عـده ،بلکـه سـرعت عمـل و اقدامـات سـرکوبگرانه ابنزیـاد بـود کـه کار را بر امام دشـوار
کـرد (ص .)75
در این میان صالحی به یک سـؤال منتقدین نظریه خود پاسـخ میدهد که از نظر او اهل
کوفـه خصوصیـت منفـی بـارزی نداشـتهاند و ا گـر سـرکوبهای شـدید حا کـم جدیـد کوفـه
نبـود ،فضـا کاملا به سـود امام حسـین (ع) متحول شـده بود .به باور صالحـی نجفآبادی؛
«اختالف و انحطاط مردم کوفه بیشتر از اوس و خزرج مدینه نبود و با آماده شدن شرایط،
تشـکیل حکومـت و تغییـر وضـع محیـط بـا نیـروی مـردم کوفـه از هـر جهـت ممکـن بـود.
امیرالمؤمنیـن بـا کمـک همیـن مـردم کوفـه در جنـگ جمل بـر نیروهای عایشـه و طلحه و
زبیر پیروز شد و با کمک همین مردم کوفه در جنگ صفین تا آستانه پیروزی قطعی پیش
رفـت و بـا کمـک همیـن مـردم کوفـه در جنـگ نهـروان نیروهـای متعصـب خـوارج را در هـم
کوبید( ».ص  .)83 – 84نویسنده نتیجه میگیرد که بیوفا و منافق بودن ا کثریت کوفیان
یک تصور سـطحی و بیریشـه اسـت (ص .)88
در بخش دوم که به بررسی «ماهیت قیام» اختصاص دارد ،نویسنده ضمن تقسیمبندی
مراحـل مختلـف حرکـت امـام از مدینـه تا کربال ،تنها مرحله حرکت به سـمت کوفـه را جهاد
دفاعی تلقی نکرده و بقیه مراحل حرکت از مدینه تا روز شهادت را مصداق حرکت و جهاد
دفاعی به شـمار آورده اسـت (صص .)116 – 117
مرحـوم صالحـی نجفآبـادی در بخـش سـوم کتـاب بـه بررسـی «مراحـل قیـام» پرداختـه
و کلیاتـی را کـه در بخـش دوم بـدان اشـاره کـرده بـود ،بـا ذکـر دادههـای جزئـی تاریخیشـان
مرحلـه بـه مرحلـه بررسـی کـرده و به این نتیجه رسـیده که رسـوایی بنیامیه نتیجه قهری
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قیـام حسـینی بـوده و نبایـد آن را بـه عنـوان هـدف قیام تلقی کـرد ،چرا که امام حسـین (ع)
تمـام تلاش خـود را بـه کار بسـت تـا از کشـته شـدن خـود و یارانش و اسـارت زنـان و کودکان
کاروان جلوگیـری کنـد (ص .)286
بخش چهارم کتاب به بررسـی «هدف قیام» میپردازد .از نظر نویسـنده «شـهید جاوید»،
هدف امام حسـین(ع) اصالح مفاسـد جامعه ،دفاع از اسلام و مبارزه با ظلم بوده و بدون
تشـکیل حکومـت نمیشـد بـه چنیـن اهدافـی رسـید (ص  .)288 – 292بـه گفته صالحی،
حمایت از اسلام و دفاع از آن به معنی حمایت از اسـتقالل تشـکیالت قانونگذاری و قضا،
حمایـت از عدالـت در بودجـه عمومـی و بیتالمـال ،دفـاع از آزادی بیـان و قلـم ،حفـظ
موقعیـت جهانـی اسلام بـود کـه بـدون در اختیـار گرفتن حکومت نمیشـد به ایـن اهداف
رسید (ص  .)294بنابر این نمیتوان گفت که قتلعام فجیع خاندان و یاران امام و اسارت
و تحقیر زنان و کودکان ،مطلوب امام بوده باشد ،چرا که با چنین اهدافی منافات داشته
اسـت (ص .)336
مؤلـف در بخـش پایانـی کتـاب بـه بررسـی «نتایـج و آثـار» قیـام امـام حسـین (ع) پرداختـه و
تبعاتـی چـون «خسـارت جبرانناپذیـر»« ،ذلـت مـردم»« ،ضربـت خـوردن اسلام» و «لکـه
ننـگ» و نیـز «شکسـت علمـی» را بـه عنـوان نتایج قهـری و تلخ حادثه عاشـورا ذکـر کرده که
قطعـا امـام راضـی بـه چنیـن نتایجـی نبوده اسـت و طبعا نمیتوانسـت به دنبـال قتل خود
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باشـد (ص  .)338در کنـار اینهـا بـه برخـی آثـار ثمربخـش واقعـه عاشـورا هماننـد درسهای
عملی ،حفظ عزت نفس امام ،برکات مادی و معنوی تربت امام ،تشکیل یک مکتب سیار
و زنـده و افزایـش و تثبیـت موقعیـت امـام اشـاره کـرده اسـت (صـص .)355 – 366
صفحات پایانی این بخش که جدال عمیق و دامنهداری در دو حوزه سیاسـت و اندیشـه
ایجـاد کـرد ،بـه بررسـی و نقـد روایاتـی اختصـاص دارد کـه حا کـی از علـم امام حسـین (ع) به
شهادتش در سفر پایانی عمرش هستند و صالحی نجفآبادی کوشیده با نقد این روایات،
راه را بـرای تحلیـل عقلـی و نویـن واقعه عاشـورا بگشـاید ،اما تلاش وی برای تبیین علمی و
اجتماعی این رخداد ،منجر به انکار بخشـی از علم غیب امامان شـیعه شـد و چالشهای
سـنگینی را بـرای وی رقـم زد .وی بـرای پاسـخگویی بـه انتقـاد فقهـا و شـخصیتهای
مخالف کتابش دو کتاب «عصای موسی یا درمان بیماری غلو» ( )5و «نگاهی به حماسه
حسـینی اسـتاد مطهـری» را تألیـف کـرده و در اواسـط دوره اصالحـات (سـالهای  1379و
1380شمسی) منتشر کرد و بار دیگر در سالهای پایانی عمر خود وارد گفتگوها و مباحث
فکـری در حوزههـای تاریـخ و کالم شـد.
فارغ از نقدها و تخطئههایی که متوجه بخشهای کالمی کتاب شده است ،از مهمترین
نقدهایی که مخالفین و منتقدین کتاب به بخشهای تاریخی و اجتماعی کتاب شهید
جاوید وارد کردهاند به این موارد اشاره کرد :نخست آنکه منتقدین معتقدند که نویسنده،
تنها بخشهایی از دادههای (چه بسا ضعیف) تاریخی را که به سود پیشفرضهای خود
بوده ،مورد استفاده قرار داده و در مقابل ،دادههای معتبری را که با پیشفرضهای وی
ناهمسـو بوده ،بیدلیل تخطئه کرده و یا نادیده گرفته اسـت .به ویژه آنکه وی ،کوشـیده
نظریـه کتابـش را قدیمیتریـن نظریـه متکلمـان شـیعی جلـوه دهـد و نظریـه مقابـل خـود را
نظریـهای متعلـق بـه دوره میانـی وانمـود کنـد ،در حالـی که به باور منتقدان ،تلقی مشـهور
هم قدیمیتر و هم مستندتر بوده و صالحی نجفآبادی به سخنانی از فقهای قرون اولیه
اسـتناد کـرده کـه بنـا بـه مصالحـی و در جهت همسـویی بـا ا کثریت اهل سـنت حا کم بیان
کردهاند( .همانند نقدهای مرحوم آیتاهلل مرتضوی لنگرودی و آیتاهلل اسـتادی)
دومین انتقادی که از سوی مخالفین به صالحی وارد شد ،زمینی کردن مطلق حرکت امام
حسین (ع) و نادیده گرفتن ابعاد آسمانی این حرکت بود .البته این ایراد دارای منشأ و
زمینه کالمی بود ،اما منتقدان میگفتند که باید از ُبعد آسمانی و الهی ائمه شیعه در تبیین
تاریخی و اجتماعی حرکتهای آنان نباید غفلت شود و حرکت آنها نباید در حد حرکتهای
اجتماعی افراد معمولی تقلیل و تنزل یابد( .همانند نقد آیتاهلل صافی گلپایگانی)
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سـومین ایـرادی کـه از سـوی منتقـدان ،متوجـه «شـهید جاویـد» بـود ،ناتوانـی نظریـه ایـن
کتاب در تبیین رفتارهای سیاسی و اجتماعی ائمه دیگر شیعه بود .به باور منتقدان ،مدل
و نظریـه ادعایـی صالحـی ،حتـی قـادر بـه تبیین همـه ابعاد و حـوادث جریان کربال نیسـت،
چـه برسـد بـه اینکـه بتوانـد رفتارهـای سیاسـی و اجتماعی دیگـر ائمه شـیعه را تبیین کند.
(همانند نقد اسـتاد مطهری)
با این حال ،همانگونه که گفته شد ،بیشترین ایرادهای وارد بر اثر به مباحث کالمی این
کتاب معطوف بوده و کمتر شاهد جنجال معطوف به مدعاهای اجتماعی و تاریخی این
اثـر بودهایـم ،بـه ویـژه آنکـه ایـن اثـر از عوامـل مهـم تکویـن و تقویـت نـگاه نویـن اجتماعی به
واقعـه عاشـورا بـود و تحلیـل اجتماعی این رخـداد را به صورت جـدی ،وارد منازعات فکری
ایـران معاصـر کـرد« .شـهید جاویـد» ژانر تازهای در عاشـوراپژوهی گشـود و سـطح َمباحث و
ُمباحثات را ارتقای محسوسـی بخشـید .صالحی نجفآبادی درصدد بود که از عاشـورا به
عنـوان رخـدادی الگوپذیـر و الگوسـاز یـاد شـود و از همیـن رو مجبـور بـود کـه از بـار ماورایی و
غیرقابـل درک آن بکاهد.

وقتی در صحنۀ حق و باطل نیستی ،وقتیکه شاهد عصر خودت و شهید حق و
باطل جامعهات نیستی ،هر کجا که میخواهی باش .چه ب ه نماز ایستاده باشی ،چه
بهشراب نشسته باشی ،هر دو یکی است.
( پس از شهادت _ اسفند  _ ۱۳۵۰مسجد نارمک)
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محسـن حسـام مظاهـری شـب گذشـته طـی نشسـتی مجـازی از سلسـله نشسـتهای
شـبهای خیمه به بررسـی کتاب «شـهید جاوید» نوشـته نعمتاهلل صالحی نجف آبادی
پرداخت و گفت :این کتاب نیم قرن از زمان انتشارش میگذرد و به چند دلیل اثر مهمی
است؛ این کتاب از نظر کتابشناختی ،مطالعات عاشورا و مطالعات تاریخ معاصر اثر مهمی
اسـت .شـهید جاویـد جنجالیتریـن ،پرمناقشـهترین و مهمتریـن کتابی اسـت کـه در دوره
معاصر به زبان فارسـی نوشـته شـده و شـاید کتاب دیگری را نتوان سـراغ گرفت که بیش از
 20کتاب در نقد آن نوشـته و در یک بازه سلسـله مباحثی را سـبب شـده باشـد.
او ادامه داد :این کتاب بعد از انتشـار با حواشـی و مخالفتهایی مواجه شـد و رسـالهها و
کتابهایی در نقد آن نوشته شده است .از نظر مطالعات عاشورا کتاب مهمی است؛ چون
این اثر نخستین کتابی است که از نظر هدفشناسی به مساله عاشورا توجه کرد .تا پیش
از این عمده کتابهایی که در این باره نوشـته شـده در سـطح تحلیل و بیان روایت باقی
ماندند و هیچ کدام نخواستند هدف امام را مورد بررسی قرار دهند.
او با بیان اینکه کتاب شـهید جاوید مسـتقال به مسـاله هدفشناسی عاشـورا ورود میکند
افزود :از حیث مطالعات عاشورا مخالفتهایی که این کتاب ایجاد کرد زمینهساز نگارش
و کتابهای متنوعی از آثار عاشـورایی بعد از خودش شـد و تحقیق درباره عاشـورا مدیون
این اثر است .کتابهای پس از آن نتوانستهاند از این اثر به سادگی عبور کنند و به نقد یا
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تایید نظریه این کتاب مجبور شدند.
ایـن محقـق دینـی دربـاره اهمیـت ایـن اثـر از حیـث مطالعـات تاریـخ معاصـر عنـوان کـرد:
حواشـی انتشـار ایـن کتـاب در آن زمـان خـاص و در آن جامعـه مذهبـی موجـب تغییـر و
تحـواالت اجتماعـی در آن زمـان میشـود .ا گـر محققـی بخواهد دربـاره تحـوالت اواخر دهه
 40و  50تحقیـق کنـد نا گزیـر اسـت بـه ایـن کتـاب و حواشـی آن توجـه کنـد .حواشـی کتـاب
شهید جاوید میتواند به تغییرات جریان مذهبی و اسالم سیاسی در آن برهه تاریخی و در
آسـتانه انقلاب بـه کمـک کنـد و در واقـع مطالعه انقالب بدون توجه به این حواشـی مفید
نخواهـد بود.
او سخنان خود را در چهار بخش تنظیم کرد و در بخش نخست به زمینههای انتشار این
کتاب پرداخت و گفت :وقتی درباره این اثر سخن میگوییم باید درباره زمینه تاریخی این اثر
صحبت کنیم و بدون شناخت از این موضوع فهم ما از شهید جا.وید کامل نخواهد بود.
مظاهـری افـزود :شـهید جاویـد فقـط در همـان زمانـی که چاپ شـد امکان ظهور داشـت و
این کتاب متعلق به یک مقطع تاریخی مشخص است که به ویژگیهای جامعه مذهبی
در آن دوره مرتبط است .کتاب در آبان  1349منتشر شد و نویسنده اشاره میکند که هفت
سال تحقیق و نگارش آن طول کشیده است .یعنی این کتاب بعد از وقایع سال  1342کار
نگارشـش شـروع میشـود که سـال پر التهابی در فضای مذهبی اسـت .از سـوی دیگر این
هفت سالی هم کتاب نوشته میشود سالهایی مهمی از نظر تغییرات مذهبی است .در
این مقطع جریانات مذهبی و سیاسی و حوزوی در حال پوست انداختن هستند.
به گفته او ،ما در این مقطع شاهد ظهور نسل جدیدی از موسسات تبلیغ دینی در دهه
 40هسـتیم .بـا وجـود تنـوع گفتمانـی و جریانـی ،ایـن موسسـات در نقـد روشهـای سـنتی
تبلیغ دینی با هم دیگر مشـترک هسـتند و مخاطبشـان هم نسـل جوان هستند و در واقع
میخواهند به شبهات این نسل پاسخ بگویند .در ادامه نسل جدید نویسندگان مذهبی
و حـوزوی ظهـور پیـدا میکننـد و نشـریه مکتـب اسلام و برخـی ناشـران نهادهایی هسـتند
کـه نویسـندگانی حـوزوی را بـه جامعـه معرفی میکنند کـه در حوزههای متنوع برای نسـل
جدید مینویسند.
مظاهـری بـا بیـان اینکـه در دهـه  40ما شـاهد رشـد اسلام سیاسـی و گرایشهای سیاسـی
در حوزه علمیه هسـتیم عنوان کرد :بعد ار مرحوم بروجردی سیاسـت دولت در برخورد با
روحانیت و البته مراجع حوزوی تغییر میکند و آنها وارد کنش سیاسی مستقیم میشوند.
از سـوی دیگـر ادبیـات سیاسـی در حـوزه رشـد میکنـد و از سـال  1344بـه بعـد ایـن ادبیـات
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گتـر میشـود .از سـوی دیگـر بحـث ترجمـه آثـاری مرتبط با
بـا ظهـور امـام خمینـی(ره) پررن 
اخوان المسلمین مانند سید قطب و  ...از سوی جریانی سیاسی در حوزه شروع میشود.
بـه گفتـه او ،رقابـت بیـن جریانهـای سیاسـی و غیـر سیاسـی در حـوزه در ایـن دوره آغـاز
میشـود و هر چه به آخر دهه  40میرسـیم این رقابتها بیشـتر میشـود .انتشـار برخی آثار
در ایـن دوره چالشهایـی ایجـاد میکنـد .گـروه والیتـی در ایـن دوره ظهـور یافتـه و تقابـل با
شریعتی و برقعی پیدا میکند و همچنین در برابر کتاب شهید جاوید هم موضع میگیرند.
ایـن کتـاب در بزنـگاه اوج برخـی از این چالشها منتشـر شـد.
او با اشاره به بیوگرافی صالحی نجف آبادی نویسنده کتاب شهید جاوید گفت :او در نجف
آبـاد و در حـوزه اصفهـان تحصیلات دینـی خود را ادامـه میدهد و بعد برای ادامه تحصیل
بـه قـم میآیـد .از ویژگیهـای او میتـوان بـه چنـد مـورد اشـاره کـرد :او بـه شـدت شـخصیت
مسـتقلی اسـت و اسـتقالل رای و فکـر دارد و انسـان مقلـدی نیسـت .او خیلـی اوقـات بـر
خالف قولهای مشـهور ورود میکند .زبان تند و گزندهای در آثارش دارد و بیپروا موضع
میگیـرد .در رویکردهـای محتوایـی نـگاه عقلـی و اسـتداللی دارد .او بـرای خـودش جایـگاه
اصلاح گرایـی در تشـیع برخـوردار اسـت و او در کنـار مرتضـی مطهـری قـرار دارد و آثـارش هم
در راسـتای پیراسـتن فرهنـگ شـیعی از خرافـات اسـت .به طور مثـال از احادیـث خیالی در
مجمع البیان مینویسـد.
مظاهـری در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه پیش از اینکه کتاب شـهید جاوید از او منتشـر شـود،
دو مقالـه جنجالـیاش چـاپ شـده اسـت گفـت :او در مقالـهای بـه بررسـی حدیـث کسـاء
میپـردازد و در مقالـه دیگـری در نشـریه مکتـب اسلام دربـاره این مینویسـد که آیا حضرت
علـی (ع) قاتـل خـود را بیـدار میکند؟ بنابراین کتاب شـهید جاوید مرتبط بـا رویکرد اصالح
گرایانـه صالحـی نجـف آبـادی اسـت و امام شناسـی او عقالنی اسـت.
او با بیان اینکه صالحی نجف آبادی طرح کتاب شـهید جاوید را در فروردین سـال 1347
ن اسالمی مهندسین بیان میکند یادآور شد :در همان جلسه
برای نخستین بار در انجم 
مباحـث او بـا اسـتقبال مواجـه میشـود و مهنـدس بـازرگان به او پیشـنهاد میکنـد که این
مباحـث را مـدون کنـد .قبـل از ایـن کتـاب هم باز در بین فضال کسـانی بودند که از مباحث
این اثر مطلع بودند و آن را تایید میکنند .از سوی دیگر آیتاهلل منتظری و مشکینی هم بر
این کتاب تقریظ مینویسـند و این دو تقریظ در چاپ کتاب آورده میشـود.
مظاهـری در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا اشـاره بـه اینکه مولـف کتاب در زمان نشـر این
کتاب با روشنفکران دینی حشر و نشر دارد و از نزدیکان امام خمینی(ره) محسوب میشود
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افـزود :صالحـی نجـف آبـادی بـه همـراه برخـی از فضالی دیگر بیانیـهای در تایید مرجعیت
امـام خمینـی(ره) مینویسـند و بعـد از فـوت آیـتاهلل حکیـم هـم بـاز هـم ایشـان بـه همـراه
دیگـران بیانیـهای دربـاره تایید مرجعیـت امام خمینـی(ره) صادر میکنند.
او با بیان اینکه موضوع کتاب شناخت هدف قیام امام حسین(ع) و زمینههای آن است
عنوان کرد :کتاب در پنج بخش تنظیم شده است و صالحی نجف آبادی تا کید میکند به
این قیام رویکرد استداللی و عقالنی دارد و روی کتاب هم عبارت «یک تحقیق عمیق» ذکر
شده است .او تا کید میکند با برخی از روایتهای اهل تسنن درباره قیام امام حسین(ع)
مرزکشی دارد و از جمله آن میتوان به تحلیل ابوبکر و ابن خلدون درباره اشاره کرد.
به گفته مظاهری ،در دیدگاه تشیع هم رویکردهای مختلفی درباره هدف قیام بیان شده
است که برخی مانند شریعتی هدف امام را استراتژی شهادت بیان میکند .مولف تا کید
میکنـد بـا ایـن رویکردهـا هـم زاویـه دارد و معتقـد اسـت کـه امـام حرکـت نکـرده اسـت بـرای
اینکه شهید شود .مولف از دو مقتل «ابی مخنف» و هشام کلبی برای این کتاب استفاده
میکنـد .او بـا اعتمـاد بـه تاریـخ طبـری از ایـن مقاتل ذکر میکنـد چون اصل مقاتـل برای ما
موجود نیست.
او تا کیـد کـرد :انتخـاب صالحـی نجـف آبادی برای این منابع هوشـمندانه اسـت و با ذائقه
تاریخـی او کاملا هماهنـگ اسـت .مقتـل ابومخنـف بـا عقـل روزمـره همخـوان اسـت و بعـد
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فرابشـری نـدارد .روایتهایـی کـه از ایـن مقتـل بیـان میشـود کاملا واقعگرایانه اسـت.
مظاهـری بـا تا کیـد بـر اینکـه یکـی از امتیازات کتاب شـهید جاوید این اسـت که بـرای قیام
امـام حسـین(ع) مراتـب قائـل اسـت گفـت :او میگویـد در حرکـت امـام بـا توجـه بـه مراحـل
مختلـف اهـداف متعـددی داشـته اسـت بـه هـر حـال حرکـت امام حسـین(ع) چندیـن ماه
طول کشـیده اسـت و امام به عنوان یک رهبر سیاسـی مدام در حال رسـد تحوالت است و
هـر چـه پیـش مـیرود متناسـب با این تغییـرات اهدافش تغییـر میکند.
به گفته او ،مولف کتاب معتقد اسـت امام چهار مرحله را در قیام خود داشـته اسـت و در
هر مرحله امام بنا به مسائلی که به وجود میآید استراتژیهای جدیدی را تبیین میکند.
تحلیلهایی که در این کتاب ارائه میشـود چالشهایی را درباره علم امام پدید میآورد.
او منکـر علـم امـام نیسـت منتهـا دو تعبیـر از علـم امـام ارائـه میکنـد؛ نخسـت تعبیـر ا کثریت
علماست که میگوید علم امام از جنس خدا و موهبتی است .دوم اینکه امام علم دارد اما
علم تفسـیری اسـت بدین معنی که امام میداند که شـهید میشـود ،اما نمی دانسـته که
کجا و چه مکانی شـهید میشود.
ایـن مولـف دینـی بیـان کـرد :برخـی بـه ایـن رویکـرد دوم پاسـخ دادنـد از جملـه عالمـه
طباطبایـی کـه معتقـد اسـت امـام علـم دارد امـا نمیتواند از آن اسـتفاده کند کـه البته این
رویکـرد بـه لحـاظ عقالنـی منطقی نیسـت .صالحی نجف آبادی معتقد اسـت کـه این نگاه
هم منافاتی با دیدگاه او در کتاب ندارد .به هر حال مولف کتاب معتقد است او مدون این
نظریه نیست و شیخ طوسی ،شیخ مفید و شیخ مرتضی قبال این نظر را دادند که امام به
قصد شهادت به کربال نرفت بلکه میخواست با همراهی یارانش به مخالفت یزید بروند.
او با اشـاره به اینکه کتاب جاذبهای هم دارد یادآور شـد :ا گرچه مسـاله علم امام مخالفان
بسـیاری بـرای کتـاب بـه همـراه آورد امـا کتـاب در مقطعـی نوشـته شـد کـه بدنـه سیاسـی
مسلمان به چنین مانیفست حکومت اسالمی نیاز داشت و از این منظر برای مخاطبانش
جاذبـه داشـت بنابرایـن ادبیـات سیاسـی کتـاب «شـهید جاویـد» بـه شـدت بـه روز اسـت و
مفاهیمـی ماننـد دیکتاتـوری ،اسـتبداد و  ...کـه تعابیـر متاخـری هسـتند در این اثر فـراوان
هستند.
مظاهـری گفـت :ایـن کتـاب در اوج مباحـث والیـی و مباحثـی کـه بیـن گروههـای مذهبی
در جریان بود و در واقع در اوج سیاسـی شـدن و برجسـته شـدن شـکافها منتشر میشود
و حواشـی را موجـب میشـود .برخـی از نخبـگان بیـرون از مسـاله از ایـن کتـاب اسـتقبال
میکننـد و افـرادی ماننـد حمیـد عنایـت دربـاره آن مینویسـند.
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بـه گفتـه او ،مسـاله علـم امـام ،کسـانی کـه بـر کتـاب تقریـظ نوشـتند و نیـز خـود محتـوای
کتـاب باعـث حواشـی وارد شـده بـر این کتاب میشـود .محور جریانات قم با محـور آیتاهلل
گلپایگانـی سرشـاخه مخالفـان بـا ایـن کتاب هسـتند و از سـوی دیگر در اصفهـان نیز برخی
مخالفان بر علیه کتاب نقد مینویسند .بنابراین مجموعهای از کتابها و ردیات تحقیقی
بـر «شـهید جاویـد» نوشـته میشـوند .البتـه صالحـی نجـف آبـادی تلاش میکنـد کـه بـه
انتقادات وارده به این کتاب پاسخهای تند و گزندهای بدهد و در کتاب «عصای موسی»
و «نگاهی به حماسـه حسـینی» پاسـخهایی به برخی از این نقدها نگاشـتهاسـت .همین
موضـوع روانشـناختی هـم در زیـاد شـدن حواشـی بـی تاثیر نبوده اسـت.
مظاهـری در پایـان گفـت :فضـای پـس از انتشـار ایـن کتـاب از سـوی مخالفـان و موافقـان
کتـاب بیـش از حـد احساسـی و هیجانـی میشـود و برخـی از مراجـع دربـاره ایـن کتـاب فتـوا
صـادر میکننـد .بـا پیـروزی انقالب فصل جدیـدی درباره این کتاب آغاز میشـود و برخی از
رخدادهای پس از انقالب را میتوان ریشههایش را در مخالفتهای مطرح شده با کتاب
«شـهید جاویـد» پیگیـری کـرد .مولـف کتـاب تا پایان عمـرش به دلیل همان زبـان صریح و
گزنده خود مواضع متفاوتی را در پیش میگیرد و به نوعی منزوی میشـود .پس از انقالب
این کتاب از آن هیجانات دور شـد و شـاید به نوعی به تاریخ پیوسـت و شـاید همین امروز
کسی کمتر حامی نظر مولف آن درباره واقعه عاشورا باشد .ا گرچند کتاب را درباره تئوریزه
کردن حکومت اسلامی تاثیرگذار بدانیم «شـهید جاوید» بیگمان یکی از آنهاسـت.
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با کدامین هدف
امام حسین(ع) به کربال رفت؟

محمداسفندیاری
گزارش خبرگزاری کتاب ایران از نشست کتاب «عاشوراشناسی» ۲۵ /آبان۱۳۹۳
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در ابتـدای نشسـت ،محمـد اسـفندیاری ،مولـف کتـاب «عاشـورا شناسـی :پژوهشـی در
هـدف امـام حسـین(ع)» در مقدمـه سـخنانش با اشـاره به وضعیت کتابهایی کـه درباره
قیـام حضـرت سیدالشـهدا (ع) وجـود دارد ،اظهـار کرد :واقعه شـهادت امام حسـین (ع) به
اندازهای مهم و تکاندهنده بود که از همان ابتدا روایت شد و کتابهای بسیاری درباره
آن به نگارش درآمد .البته تعداد زیادی از این کتابها از بین رفته است .بنده کتابهایی
را کـه از قـرن اول تـا دهـم هجـری یعنـی نزدیک به هزار سـال درباره امام حسـین (ع) نوشـته
شدهاند ،بررسی کردم و از این بین ،فقط حدود  10کتاب مستقل درباره آن حضرت وجود
دارد .این کتابها و منابع را میتوان به دو دسته متقدمان و متأخران تقسیم کرد .منابع
دسـتاول بـرای متقدمـان ،از قـرن اول آغـاز و تـا عالمه مجلسـی ادامه پیـدا میکند و منابع
دستدوم از متاخران است .آثار معاصر هم بهعنوان منبع ارزشی ندارند .بنابراین ما با فقر
منابع معتبر روبهرو هستیم.
ایـن نویسـنده دربـاره انگیـزهاش بـرای نـگارش کتابـی بـا موضـوع عاشوراشناسـی ،گفـت :از
حدود  100سال پیش ،سؤال فلسفه و هدف قیام امام حسین (ع) مطرح شد .گذشتگان
خیلـی بـه ایـن موضـوع نپرداختهانـد و به اهداف کلی و درجـه اول امام (ع) اشـاره کردهاند.
سـؤالی که امروز مطرح میشـود درباره اهداف درجه دوم و تا کتیکهای امام حسـین(ع)
بـرای رسـیدن بـه اهدافـش اسـت .بنـده در مطالعـه و تحقیقی کـه در آثار گذشـتگان انجام
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دادم ،در مجموع به  30صفحه در باره فلسفه قیام امام حسین رسیدم .از متقدمان سید
مرتضی و از متاخران عالمه مجلسی مفصل به این موضوع پرداختهاند .بیشک این 30
صفحه پاسـخگوی هم ه پرسـشهایی که در این زمینه وجود دارد ،نخواهد بود.
او افزود :در سال  1349کتابی با عنوان «شهید
از بیـن کتابهایـی کـه از قـرن اول تـا دهـم هجـری یعنـی نزدیـک بـه هـزار سـال دربـاره امـام
حسـین(ع) نوشـته شـدهاند ،تنهـا حـدود  10کتـاب مسـتقل دربـاره حضـرت وجـود دارد.
جاوید» منتشر شد که بعد از آن نقدهای مختلفی بر آن نوشتند .از میان نقدها و اثباتها،
موضوع کتاب شـکوفاتر شـد .کتاب «عاشوراشناسـی» نتیجه یک سـال و نیم تالش بنده
اسـت .بعـد از پایـان نـگارش کتـاب 20 ،نسـخه از آن را بـرای اسـتادان حـوزه و دانشـگاه کـه
نگرشهای مختلفی داشـتند ،فرسـتادم و از آنها خواسـتم تا مطالب مورد نظرشـان را در
حاشـیه آن بنویسـند و کتـاب را بیرحمانـه نقـد کننـد .هیچکـدام از اسـتادان نظریـه مـرا رد
نکردند.
اسفندیاری با اشاره به این که هنگام تحقیق با هفت نظریه درباره هدف امام حسین(ع)
از قیام ،مواجه شدم ،در ادامه به توضیح هفت نظریهای که درباره هدف اما م حسین(ع)
از قیام به آن دسـت یافته بود پرداخت و گفت :اولین نظریه را «امتناع از بیعت» (یا دفاع)
نامگـذاری کـردم .عـدهای گفتهانـد کـه امام حسـین (ع) هیچ هدفـی جز دفـاع از جان خود
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نداشـت .ایـن افـراد تعبیـر قیـام یـا جهاد را تعبیر درسـت و دقیقـی نمیدانند .نظریـ ه دومی
کـه بـه آن برخـوردم« ،حکومـت ـ شـهادت» بـود .بـر نظریه سـوم ،عنـوان «شـهادت عرفانی»
را نهـادم .مرحـوم سـید بـن طـاووس در رأس ایـن دیـدگاه قـرار دارد .ابنطـاووس در کتـاب
«لهـوف» مطـرح کـرده اسـت کـه امـام بـا این شـهادت در پی رسـیدن به مقامـات معنوی و
لقـاءاهلل بـود .برخـی عرفـای قرن حاضر نیز قایل به این نظریه هسـتند.
مولف «کتابشناسـی توصیفی دکتر علی شـریعتی» درباره نظریه چهارم و پنجم اظهار کرد:
عنوان نظریه چهارم را نظریه «شهادت تکلیفی» گذاشتم .صاحب «جواهر الکالم» در راس
این دیدگاه قرار دارد .به اعتقاد او امام حسـین (ع) یک تکلیف خاص داشـت .قیام کرد تا
بـه شـهادت برسـد و حرکـت او جهـاد خـاص بـود« .شـهادت فدیـهای» نظریـه پنجم اسـت.
قائلان بـه ایـن نظریـه معتقدنـد کـه هـدف امـام از قیـام ایـن بـود کـه خـود را فـدای گناهان
امت کند و به مقام شفاعت دست یابد .به بیان دیگر امام حسین (ع) میخواست شهید
شود تا شفیع شود .آنها همان چیزی را میگویند که مسیحیان درباره به صلیب کشیدن
حضرت عیسـی(ع) باور دارند .شـریف طباطبایی از قایالن به این نظریه اسـت.
ایـن نویسـنده بـا تعبیـر نظریـه ششـم به «شـهادت سیاسـی» توضیـح داد :به اعتقـاد بنده،
نظریه ششـم و هفتم از اهمیت بیشـتری برخوردارند زیرا اغلب محل نزاع هسـتند .نظریه
ششـم« ،شـهادت سیاسـی» اسـت .قایلان بـه ایـن نظریه میگویند کـه امام حسـین (ع) با
شـهادت خود،
قائالن به نظریه «شهادت سیاسی» میگویند که امام حسین (ع) با شهادت خود ،هدفی
سیاسـی را دنبـال میکـرد و قصـد داشـت مشـروعیت امویـان را از بیـن ببـرد .در  100سـال
گذشـته بیشـتر محققـان به ایـن نظریه بـاور دارند.
یک هدف سیاسـی را دنبال میکرد و قصد داشـت مشـروعیت امویان را از بین ببرد .در 100
سال گذشته بیشتر محققان به این نظریه باور دارند .دکتر شریعتی بهتر از دیگران توانسته
به این موضوع بپردازد .شریعتی در کتاب «شهادت» از ابتدا تا انتها این نظریه را پرورانده
است.
وی توضیح داد :نزدیک به  100سـال پیش شـخصی بهنام مسـتر ماربین که آلمانی اسـت،
این نظریه را با مقالهای تحت عنوان «السیاسه الحسینیه» در نشریه «حبلالمتین» کلکته
منتشـر شـد ،مطـرح کـرد .بـرای شـناخت نویسـنده ،ایـن مقالـه را خوانـدم .پـس از تحقیـق
فـراوان بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه کـه نـام مولـف جعلـی اسـت و احتمـاال یکـی از روحانیان
روشـنفکر این نظریه را نوشـته و به شـخصی مجعول به نام ماربین منسـوب کرده اسـت.
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اسـفندیاری کـه خـود از قایلان بـه نظریـه هفتـم بـه شـمار مـیرود ،دربـاره آخریـن نظریهای
کـه دربـاره هـدف قیـام امـام حسـین(ع) مطـرح میشـود ،گفـت :نظریـه هفتـم را «تشـکیل
حکومت» نام نهادم .قایالن به این نظریه معتقدند که امام حسین (ع) به قصد شهادت
هجرت نکرد .آنها قیام امام را تکهدفی نمیدانند و آن را مرحلهبندی میکنند .امام که
از مدینه به سمت مکه رهسپار شد ،هدفش دفاع شخصی بود .هنگامی که در مکه ماند
و هـزاران نامـه از کوفـه دریافـت کرد ،برای تشـکیل حکومت بـه کوفه رفت.
ایـن نویسـنده در ادامـه بـه معرفـی بخشهایـی از کتـاب پرداخـت .او دربـاره بخـش دوم
کتاب توضیح داد :در این فصل ،بحث «کوفه ،انتخاب درست امام حسین (ع)» را مطرح
کـردهام .ا گـر از علـم و مقـام امامـت آن حضـرت بگذریـم ،بـه ایـن نتیجـه خواهیـم رسـید کـه
رفتـن امـام بـه سـمت کوفه بهترین تصمیـم بود .برای این ادعا سـه دلیـل وجـود دارد؛ اول
یبـرد و تهدیـد بـه مـرگ شـده بـود .دلیـل دوم
نکـه امـام حسـین (ع) در اضطـرار بـهسـر م 
آ 
ایـن اسـت کـه آن امـام بـر خلاف عبـداهلل بیـن زبیـر نمیخواسـت در خانه خدا کشـته شـود
تـا حرمـت ایـن خانـه حفظ شـود و دلیل سـوم ،شـیعه بـودن مـردم کوفـه بـود .در آن زمان،
نعمانبن بشیر در شهر کوفه حکمرانی میکرد .او با شیعیان راه میآمد .ا گر هنگام نزدیک
شدن امام به کوفه ،همچنان حا کم این شهر میماند ،با امام حسین (ع) درگیر نمیشد.
با این توضیحات ،مشـخص میشـود که کوفه برای امام حسـین (ع) ،بهترین گزینه بود.

«آنها که رفتند کاری حسینی کردند،
و آنها که ماندند باید کاری زینبی کنند،
و گرنه یزیدیاند!»
( پس از شهادت _ اسفند  _ ۱۳۵۰مسجد نارمک)
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کتابهایمنتشر شده
دربارهی دیدگاه شریعتی

تأثیرترمینولوژیشریعتی
بر رادیکالیسم شیعی در
انقالب اسالمی ایران
▪سیروس عباسزاده
▪انتشارات نقد فرهنگ
▪چاپ اول۱۳۹۶ :
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نهضت امام حسین (ع)
و قیام کربال
▪دکتر غالمحسین زرگرینژاد
▪سازمان سمت
▪چاپ اول۱۳۸۳ :

حقیقتعاشورا
از عاشورای حسین (ع)
تا تحریفات عاشور
▪محمداسفندیاری
▪نشر نی
▪چاپ اول۱۳۹۹ :

حسینبن علی در افق
معاصرت
▪سیدجواد میری /زینب شریعتنیا
▪ انتشارات نقد فرهنگ
▪چاپ اول۱۴۰۰ :
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نقد و بررسی کتاب
«نهضت امام حسین و قیام کربال»

آرمان ذا کری
کتابشناسیانتقادیجامعهشناسیتشیع
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«رسالت شهادت برای افشای بیداد و بیدادگری»(زرگرینژاد )]2[186 : 1391 ،جانمایهی
اصلـی «نهضـت امـام حسـین و قیـام کربال» از دیدگاه غالمحسـین زرگری نژاد اسـت .قیامی
که شـهادت امام حسـین در آن «پایان یک تراژدی و آغاز خروش یک خشـم بود ،خشـمی
که با الهام از خون امام حسین(ع) ،در بستر تاریخ تشیع قوت گرفت و همواره بر کنگرهی
بیدادگران تاریخ فروبارید .امام در کربال به معراج عشق رفت و در تاریخ تشیع خود الگوی
عاشقانه راه وحدانیت و عدالت شد(».همان )1391 :
کتاب «نهضت امام حسـین و قیام کربال»در سـال  1383توسـط انتشـارات سـمت به چاپ
رسـید و در همـان سـال عنـوان «کتـاب برگزیـدهی سـال» را از آن خـود کـرد .ایـن اثـر در قالب
یـک درآمـد« ،نقـد و بررسـی منابـع و مآخـذ تاریـخ کربلا» و پـس از آن هفـت بخـش اصلـی
تنظیـم شـده اسـت ]3[.دکتـر غالمحسـین زرگرینژاد ،اسـتاد تاریـخ دانشـگاه تهران(متولد
 ،)1329صاحـب آثـار و پژوهشهـا و مقاالت فراوانی در حوزههای مختلف تاریخ اسـت]4[.
در ایـن میـان امـا اهمیـت «نهضـت امام حسـین و قیام کربلا» و نظریهی اصلـی آن از آن رو
اسـت کـه در آن مورخـی صاحـب نـام تالش کرده با اسـتناد به منابع مختلف تاریخ تشـیع،
موضعـی ّ
معیـن در میـان نظریـات مختلـف در بـاب هـدف امـام حسـین از قیام کربلا اتخاذ
کنـد .نزاعـی کـه آغـاز آن را میتوان به دههی  50شمسـی و نگارش «شـهید جاویـد»()1349
توسـط نعمـتاهلل صالحـی نجـف آبـادی[ ]5و انبـوه نقدهـا و تقریظهـای نوشـته شـده بـر
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عکس:شقایقصفیخانی/عطنا

آن،طـرح نظریـهی «شـهادت»( )1350امـام حسین(ع)توسـط علـی شـریعتی[ ،]6و دسـت
آخـر «حماسـهی حسـینی»( )1356-1347مرتضـی مطهـری[ ]7و مجادلـهی مکتـوب او با
صالحی نجفآبادی دانست .کسانی چون آیتاهلل مشکینی و آیتاهلل منتظری در تایید
کتاب مرحوم صالحی نجف آبادی تقریظ نوشـتند و آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی با
نگارش «شهید آ گاه»( ]8[)1350به نقد آن پرداخت .هدف اصلی همهی این آثار پاسخ به
یـک پرسـش محـوری بـوده اسـت « :چرا امام حسـین قیام کـرد؟[»]9
انتخـاب آ گاهانـهی شـهادت(نظریهی شـریعتی) یـا حرکـت بـه قصـد تشـکیل حکومـت
(نظریه صالحی نجفآبادی) ،دو نظریهای بود که در برابر نظریهی سنتی و تقدیرگرایانهی
«علـم لدنـی امـام بـر همـهی حـوادث» ،بـه تحلیـل اجتماعی-سیاسـی قیـام امـام حسـین
ینـژاد از پـی انجـام یـک پژوهـش تاریخـی برگزیـدن «اسـتراتژی
میپرداخـت و دکتـر زرگر 
شـهادت»(همان  )172 :توسـط امـام ،را مطابـق واقـع دانسـتهاند.
ایـن اثـر در ابتدابـه «نقـد و بررسـی منابـع و مآخـذ تاریـخ کربلا» پرداختـه و جایـگاه «مقتـل
ابومخنـف» بـه عنـوان مهمتریـن راوی حادثـهی کربلا را ارزیابی نموده اسـت .به طور کلی
ارجاعـات و اسـتنادات دسـتهاول ایـن اثـر افقهـای فراوانـی را بـرای پژوهشهـای تاریخـی-
اجتماعـی در بـاب قیـام امام حسـین میگشـاید.
ّ
ینـژاد در وا کاوی «ریشـههای تاریخـی قیـام» بـه «جنگهـای رده و صعـود پسـران
زرگر 
ابوسـفیان بـر مسـند والیـت شـام» و «ظهـور اشـرافیت زرانـدور و صحابه ثـروت اندوز» اشـاره
کرده و «خالفت عثمان» را سبب ساز «تثبیت قدرت و ثروت قاتالن شهدای کربال» دانسته
اسـت .عصـر معاویـه ،بـا «اوج گیـری انفعـال سیاسـی ،جبرگرایـی و رعب و خشـونت» همراه
یگـردد.
شـده و سـبب سـازرفتارهای دوگانـه و مذبـذب عراقیـان و کوفیـان م 
در ادامـه شـرح مفصلـی از دوران بـه حکومـت رسـیدن یزیـد و اقدامـات امـام حسـین(ع) و
سخنان آن حضرت و رفتارهای اطرافیان و جناح های مختلف سیاسی آن زمان به دست
داده شـده و واقعه عاشـورا از زمان خروج امام حسـین(ع) از مدینه تا ورود ایشـان به دشـت
نینوا و شـهادت و پس از آن حوادث مربوط به اسـرا نقل و تحلیل شـده اسـت.
استدالالت متعددی در توضیح نظریهی اصلی کتاب یعنی برگزیدن «استراتژی شهادت»
توسط امام آورده شده که از جمله مهمترین آنها میتوان به سخنان متعدد ناصحان و
اطرافیان امام در باب فضای کوفه و تالش فراوان آنها برای منصرف کردن حضرت از این
سفر اشاره کرد .پارهای سخنان و سخنرانیهای امام در منازل مختلف سفر و به خصوص
عدم تغییر مسیر پس از دریافت خبر شهادت پیکهای ارسالی به کوفه- ،مسلم بن عقیل

َ
و قیس بن ُم َس ّهر -از جمله دیگر استدالالت زرگرینژاد در این زمینه هستند .در نهایت در
تبیین«اهدافوبنیادهاینظریواعتقادیقیامحسینی»چهار عاملعمدهشرحوبسط
داده شده اند که عبارتند از «استبداد سیاسی و سلطنت اسالمی»« ،تثبیت و مشروعیت
اشرافیت و نظام طبقاتی»« ،امحای عدالت و برابری» و «ارتقای اراذل و انزوای افاضل».
دو فصل پایانی کتاب به توضیحی در باب دو قیام مهم پس از شهادت امام حسین یعنی
«قیام توابین» و «قیام مختار» اختصاص یافته و در نهایت فهرسـتی از «شـخصیت و نام و
نشـان شـهدای کربال» نیز آورده شده است.
اهمیـت ایـن اثـر از نگاه جامعهشناسـی تشـیع ،تالش برای گردآوری شـواهد تاریخـی و ارائه
توضیـح اجتماعـی در توضیـح علـل انتخـاب اسـتراتژی شـهادت توسـط امـام حسـین در
جریـان حادثـه کربال اسـت.
بـا همـهی اینهـا شـاید بتـوان گفـت عـدم هیـچ گونـه اشـارهای بـه مباحـث ،پژوهشهـا و
نظریات پیشینی مطرح شده در باب حادثهی عاشورا ،نقطه ضعف این پژوهش تاریخی
است .خواننده بدین سان در میدان نظریات تاریخی مطرح در باب حادثهی عاشورا قرار
نمیگیرد و از پیشـینهی پژوهشـی موجود در این حوزه و نزاعهای صورت گرفته در آن بی
اطلاع میمانـد .امـری کـه میتوانسـت بـا اضافـه شـدن فصلـی در «بیـان مجـادالت نظری
پیرامـون واقعـهی کربلا» به خوبی مرتفـع گردد.
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پینوشت
] [1زرگرینژاد ،غالمحسین( )1383نهضت امام حسین(ع) و قیام کربال ،تهران ،سمت
][2در نگارش این متن از نسخه کتاب با مشخصات زیر استفاده شده است:
زرگرینژاد ،غالمحسین( )1391نهضت امام حسین و قیام کربال ،تهران  :سمت
] [3عناویـن بخشـهای کتـاب بـه ترتیـب عبارتنـد از «ریشـههای تاریخـی قیـام»« ،سـلطنت یزیـد و نهضـت امـام
حسـین(ع)»« ،عزیمـت امـام حسـین(ع) بـه سـمت کوفـه»« ،ورود کاروان امـام حسـین(ع) بـه دشـت کربلا»،
«قیـام حسـینی ،اهـداف و بنیادهـای نظـری و اعتقـادی»« ،شکسـت توابیـن و خروج مختـار و انتقـام از قاتالن
امـام حسـین(ع)»« ،شـخصیتها و نـام و نشـانهای شـهدای کربلا»
][4از جملـه «تاریـخ تحلیلـی اسلام»(«،)1381تاریخ صـدر اسلام(عصر نبـوت)»(« ،)1379تاریـخ تحلیلـی اسلام از
بعثـت تـا غیبـت»( )1383تـا بحث در «روش تحقیق در تاریـخ»( )1363و «تامالتی در علم تاریخ و تاریخنگاری
اسلامی»( .)1381ایشـان همچنیـن فعالیتهـای فراوانـی را در راسـتای تصحیـح ،چـاپ انتقـادی و معرفـی
رسالههای تاریخی بازمانده از دورههای مختلف به خصوص دورهی قاجار و مشروطیت ایران انجام دادهاند
کـه از جملـهی آنهـا میتـوان بـه مجموعـهی دو جلـدی «رسـائل مشـروطیت»(« ،)1386سیاسـتنامههای
عصر قاجار»( )1386نام برد .نگارش کتب درسـی آموزشـی در حوزهی تاریخ بخش دیگری از فعالیتهای دکتر
زرگرینژاد بوده است.زرگرینژاد در سال  88نیز با چاپ کتابچهای کوچک با عنوان «عاشورا» مجددا به قیام
امام حسـین پرداخته اسـت .مشـخصات کتابشناسـی این آثار عبارت اسـت از :
زرگرینژاد ،غالمحسین و دیگران( )1392تامالتی در علم تاریخ و تاریخنگاری اسالمی ،تهران  :نقش جهان
زرگرینژاد ،غالمحسین( )1388عاشورا ،تهران  :کتاب همراه
زرگرینژاد ،غالمحسین ( )1390رسائل مشروطیت ،مشروطه به روایت موافقان و مخالفان ،تهران :موسسه
تحقیقات و توسعه علوم انسانی
زرگرینژاد ،غالمحسین( )1392تاریخ تحلیلی اسالم ،از بعثت تا غیبت ،تهران  :سمت
زرگرینژاد ،غالمحسین( )1392تاریخ صدر اسالم(عصر نبوت) ،تهران  :سمت
زرگرینژاد ،غالمحسین( )1392سیاستنامههای قاجاری ،تهران  :موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
][5صالحی نجف آبادی ،نعمت اهلل( )1386شهید جاوید ،تهران  :امید فردا
] [6متن شهادت در اثر زیر قابل دسترسی است :شریعتی ،علی ( )1361حسین وارث آدم(م.آ )19.تهران  :نشر قلم
][7مطهری ،مرتضی ( )1368حماسه حسینی ،تهران  :صدرا
] [8صافی گلپایگانی ،لطف اهلل( )1366شهید آ گاه ،مشهد  :موسسه نشر و تبلیغ
][9نام کتابی است با همین عنوان که پیش تر توسط استاد محمد تقی شریعتی به رشته تحریر در آمده بود.

«آنهایی که گستاخی آن را دارند که مرگ خویش را انتخاب کنند،
تنها به یک انتخاب بزرگ دست زدهاند ،اما کار آنها که از آن پس
زنده میمانند دشوار است و سنگین»
( پس از شهادت _ اسفند  _ ۱۳۵۰مسجد نارمک)
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پایاننامههایمرتبط
در دانشگاههای کشور

مرگ و مرگ اندیشی
در آثار مهدی اخوان ثالث
و علی شریعتی
▪دانشگاه:دانشگاه آزاد اسالمی واحد
یاسوج
▪رساله:کارشناسی ارشد زبان وادبیات
فارسی
▪عنوان:مرگ و مرگ اندیشی در آثار
مهدی اخوان ثالث و علی شریعتی
▪استاد راهنما :سید عطا اهلل افتخاری
▪نام دانشجو:صدیقه پریداد
▪تاریخ دفاع۱۳۸۹:

«اندیشه سیاسی دکتر علی
شریعتی»
▪دانشگاه :دانشگاه بین المللی امام
خمینی قزوین
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کتابهایشریعتی
به زبانهای دیگر

▪رساله :کارشناسی ارشد تاریخ
▪عنوان :اندیشه سیاسی دکتر علی
شریعتی
▪استاد راهنما :حجت فالح توتکار
▪نام دانشجو :سهراب زارعی آباد کرد
▪تاریخ دفاع۱۳۸۹ :

ترجمه کتاب «شهادت»
و «پس از شهادت»
دکتر علی شریعتی»
▪دانشگاه :تهران
▪رساله:کارشناسی ارشد زبان و ادبیات
عرب
▪عنوان:ترجمه کتاب شهادت و پس از
شهادت دکتر علی شریعتی
▪استاد راهنما :عدنان طهماسبی
▪نام دانشجو:صادق عیدانی
▪تاریخ دفاع۱۳۸۸:

جهاد و شهادت
▪ترجمه به انگلیسی :مهدی عابدی و
گری لگنهاوزن
▪موسسه مطالعات و تحقیقات اسالمی،
هیوستن ،تگزاس
▪۱۹۸۰

حر
▪ترجمه به زبان فرانسه
▪نشر البراق ،لبنا
▪۲۰۱۲

دفترهای بنیاد
شماره  /۱خرداد ۱۴۰۰

125

شهادت
▪ترجمه به ترکی :دکتر مراد دمیرکل
▪نشر فکر ،آنکارا ،ترکیه
▪۲۰۱۵

حسین وارث آدم
▪ترجمه به ترکی :دکتر مراد دمیرکل
▪نشر فکر ،آنکارا ،ترکیه
▪۲۰۱۵
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حر
▪ترجمه به عربی :هاشم محسن األمین
▪انتشارات داراالمیر ،بیروت ،لبنان
▪۲۰۰۷

شهادت
▪ترجمه به عربی :إبراهیم دسوقی شتا
▪انتشارات داراالمیر ،بیروت ،لبنان
▪۲۰۰۷

حسین وارث آدم
▪ترجمه به عربی :إبراهیم دسوقی شتا
▪انتشارات داراالمیر ،بیروت ،لبنان
▪۲۰۰۷

شهادت
▪بنگالدش

حر
▪نجف
▪۲۰۱۹
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ا گر یک خون پیام نداشته باشد
در تاریخ گنگ میماند
و ا گر یک خون پیام خویش را
به همۀ نسلها نگذارد
جالد ،شهید را در حصار یک عصر
و یک زمان محبوس کرده است.

