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شریعتی پس از بازگشت به ایران در سال 13۴3 و آغاز سخنرانی های خود در حسینیه ارشاد و 
دانشگاههای سراسری ) تهران، مشهد، آبادان، اهواز و...( تا پایان زندگی اش در سال 13۵۶، پنج 
عنوان سخنرانی پیرامون قیام امام حسین، فلسفه شهادت و حادثه عاشورا داشته است. اولین بار در 
سال 13۴۹ ، حسین وارث آدم را می نویسد و سه نوبت آن رادر حسینیه ارشاد قرائت می کند و آخرین 
که در منزل محمد همایون و در حضور جمع خوانده شده  بار،  نوشته ای در باره »حر« در سال ۵۵ 
است. او حدودا 1۴ عنوان 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 می میرد، از هجرت تا وفات 
و...کتاب اسالم شناسی 3۰ و..( درباره فاطمه، استراتژی امامیه) شیعه یک حزب تمام( سخنرانی و 
نوشته دارد و همگی در همین بازه زمانی اما بی تردید بیشترین بازتاب ها در همان سال ها 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 ۵ عنوان و به خصوص کتاب »شهادت« )اسفند 13۵۰( در آغاز انقالب در تیراژ صدهزار تکثیر 
می شده و برخی از جمالت این سخنرانی بر سر در بسیاری از وصیتنامه های جوانان جنگ و نیز 
که آیا بازتاب وسیع  مخالفین نظام بر آمده از انقالب می نشسته است. پرسش این بوده و هست 
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 
گشوده ی مربوط به »شریعتِی متهم« است. کردن دین«، »انقالب یا رفرم«، از پرونده های همواره 

رو به کدام قبله؟
)نقد و بررسی آثار شریعتی پیرامون قیام امام حسین )ع((

درباره ی طرح روی جلد: طرح سیاه رنگی _ که شامل چند فلش و یک فلش در جهت معکوس است 
که در نهایت با تغییراتی در اولین  کتاب حج بوده است  _ ایده ی شریعتی برای نوبت بعدی چاپ 
نسخه ی مجموعه آثار شماره ۶ )حج( در ایران، منتشر می شود. این طرح مرتبط با جمله ای از شریعتی 
در کتاب »شهادت« است: »حسین یک درس بزرگتر از شهادتش هم به ما داده است و آن نیمه تمام 

گذاشتن حج و به سوی شهادت رفتن است.«
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حسین وارث آدم

 زمان: 3  اردیبهشت 1350	 
)2۸ صفر 13۹1(

مکان: حسینیه ی ارشاد	 

نام دیگر: میراث آدم
معادل مکتوب: تاکنون به چاپ نرسیده 

است.
چکیده: حسین وارث آدم تفسیری است 
فلسفی از تاریخ، با نگاهی تازه به واقعه ی 

عاشورا و بازخوانی زیارت وارث.
 13۴۹ سال  در  آدم  وارث  حسین  کتاب 
آغاز  از  پس  متن  این  است.  شده  نوشته 
حسینیه ی  در  شریعتی  سخنرانی های 
ارشاد در سه نوبت توسط شریعتی روخوانی 

که  است  نوبت  اولین  این  است.  شده 
روخوانی  را  مکتوب  متن  این  شریعتی 
می کند و البته با اظهاراتی به عنوان مقدمه. 
رحلت حضرت رسول ، شهادت امام حسن 
شاهچراغی  آقای   فوت  سالگرد  اولین  و 
گذاران حسینیه ارشاد  بهانه ای  از بنیان 
مکتوب. متن  این  ارائه  برای  است  بوده 
تـــاریـــخ و  بـــا درس دوم  *ایــــن ســخــنــرانــی 

شناخت ادیان هم زمان است.
*در اسناد ساواک ۵ اردیبهشت ذکر شده 

است.
 

 زمان: 28 خرداد 1350	 
)2۴ ربیع الثانی 13۹2(

مکان: حسینیه ی ارشاد	 
ــار 1۷  ــ ــ ــعــــادل مـــکـــتـــوب: مــجــمــوعــه آث ــ م

)ضمیمه(
بــا درس ششم  *ایـــن سخنرانی هــم زمــان 
ــراد شـــده و شــریــعــتــی  از  ــ ــان ایـ ــ تــاریــخ ادیـ
کــه متنی را  اینکه بــرای دومــیــن بــار اســت 
روخوانی می کند سخن می گوید . )بار اول 
مناسبت  بــه  ســال  همین  اردیبهشت  در 
سالگرد مرگ شاهچراغی، از بنیانگذاران 
حسینیه ارشــاد، این متن مکتوب خوانده 
ــط دســت  ــوس ــن، ت ــت ــــن م شــــده اســــت( ای
ــار«،  ــاران »دفــتــر تــدویــن و تنظیم آثـ ــدرکـ انـ
تلقی  اسالمشناسی   1۸ درس  جانشین 

گشته )بنا بر خاطرات شاگردان شریعتی( 
اسالمشناسی  ضمیمه  در  رو  همین  از  و 
هندسی )م.آ.1۷( به چاپ رسیده است. 
ــن سخنرانی یکسال  ــال آنــکــه تــاریــخ ای ح
قبل از تاریخ درس 1۸ اسالم شناسی )2 تیر 
13۵1( ذکــر 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 می گیرد به 
جای سیر طبیعی کالس این متن را برای بار 
دوم روخوانی کند. اما چنین پیدا است که 
دلیل دیگری برای این تکرار وجود داشته و به 
سیر کالس های اسالم شناسی ربطی ندارد.
وارث  از سخنرانی »حسین  اسناد  *برخی 
نیز سخن  تکنیک  پلی  دانشکده  در  آدم« 
گفته اند. اما در این سخنرانی هیچ اشاره ای 
به محیط دانشگاه نیست و به نظر می آید که 
شریعتی با مخاطب های همیشگی کالس 

های حسینیه ارشاد سخن می گوید.

زمان: 7 اسفند 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

معادل مکتوب: مجموعه آثار 1۹
ــار در ظهر  ب بـــرای سومین  *ایـــن سخنرانی 
در  و   )13۵۰ اسفند   ۷(  13۹2 عــاشــورای 
حسینیه ی ارشــاد ایــراد شده و قرائت متن 
ــال ۴۹  کــه شریعتی در س ــت  مکتوبی اس
ــوده و پیش از ایــن در دو نوبت در  نوشته ب

حسینیه ی ارشــاد با مقدمه هایی متفاوت 
که  کــرده اســت. چنین پیداست  روخوانی 
شریعتی قبل از سخنرانی »پس از شهادت« 
که در شب همان روز در مسجد نارمک ایراد 
می کند، این متن را نیز ظهر در حسینیه برای 

مخاطبان می خواند.
*بر اساس متن مکتوب.

شهادت

زمان: 6 اسفند 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

معادل مکتوب: مجموعه آثار 1۹
که  سخنرانی  ایــن  در  شریعتی  چکیده: 
در تــاســوعــا ایــــراد شـــده اســــت، حــادثــه ی 
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عاشورای سال ۶۰ هجری در کربال را نماد نه 
گفتن به نظام غاصبی می داند که با ادعای 
مـــیـــراث داری بــر قـــدرت 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 

یک ملت تفسیر می کند.
*این سخنرانی به روایت کتاب »شریعتی به 
روایت اسناد ساواک« در ساعت 1۰ صبح 
۶ اسفند 13۵۰ مصادف با روز تاسوعا ایراد 
گردیده است. تعداد شرکت کنندگان در این 
مراسم دو هزار نفر گزارش شده. یکی از بانوان 
شرکت کننده شروع به خواندن اعالمیه ای 
که متعاقب این  از نهضت آزادی می کند 
با  شعارهایی  جوانان  از  عده ای  جریان 
بر  درود  آزادی،  نهضت  بر  درود  مضمون 
احمد رضایی و درود بر خمینی می دهند 
می شوند  مجبور  حسینیه  مسئوالن  و 
کنند. )ص  آرامش  به  را دعوت  جمعیت 

)۴3۴

پس از شهادت

زمان: 7 اسفند 1350	 
مکان: مسجد نارمک	 

معادل مکتوب: مجموعه آثار 1۹
ــی »پــــس از  چــکــیــده: در مـــــورد ســخــنــران
شهادت« از دو نسبت مستقیم با مبارزات 

گفته  ایــام در خاطرات سخن  چریکی آن 
می شود: مرگ احمد رضایی در بهمن 13۵۰ 
که در پی تعقیب و گریز با مأموران ساواک با 
سیانور به زندگی خود پایان داد؛ مجاهدی 
ــاد  ارشـ حسینیه ی  ــه  ب ــود  ــی ش م گفته  ــه  ک
ــرات دکــتــر کاظم  ــاط ــد داشــتــه )خ ــت وآم رف
که در  سامی( و نیز اعدام برادران احمدزاده 
11 اسفند )چهار روز پس از این سخنرانی( 
ــدان اویـــن صـــورت می گیرد  در تپه های زنـ
نزدیکی شریعتی به خــانــواده ی  به دلیل  و 
احمدزاده و پدر این دو چریک، به شدت 
تحت تأثیر ایــن وقایع بــوده اســت. )اطــالع 

قبلی از احتمال اعدام(
پایان این  گـــزارش اسناد ســـاواک در  بر  بنا 
ــظــاهــرات بــاشــکــوهــی توسط  ســخــنــرانــی ت
حاضران در مسجد برپا می شود و جلسه با 
دستگیری تعداد وسیعی از حاضران به پایان 

کسی سخنرانی  می رسد. قبل از شریعتی 
از ساعت هشت و نیم  می کند. شریعتی 
ــاز می کند و به  شــب ســخــنــرانــی اش را آغـ
مدت نیم ساعت. سخن می گوید. پس از 
سخنرانی و هنگام خروج چراغ ها خاموش 
ــده ای حـــدود دویــســت نفر و  می شوند و عـ
اکثرا جــوان شعار مــی دادنــد: »مــا به شهدا 
ملحق می شویم« و با دخالت پلیس و مردم 
در ساعت 22 جمعیت پراکنده می شوند 
ــاواک، جلد  )شریعتی به روایـــت اسناد سـ

اول-ص ۴۴1(.

نقش انقالبی یاد و یادآوران

زمان: 20-21 شهریور 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

نام دیگر: »ذکر و ذاکرین«
معادل مکتوب: مجموعه آثار ۷

ــادآوران« با  ــ چکیده: »نقش انقالبی یــاد و ی
نام »ذکر و ذاکرین« نیز شناخته شده است. 
شریعتی در این کنفرانس به نقش و اهمیت 
که امکان  ــادآوری در زمــانــه ای  ــ حافظه و ی
و  سرکوب شدگان  تاریخ  رســانــدن  ثبت  به 
می کند.  تکیه  نیست،  تاریخی  ستم های 
پراتیک یادآوری دیروز نوعی مقاومت در برابر 
فراموشی و سکوت است. با این مقدمه به 
سراغ عاشورا و قیام امام حسین می رود و به 
نقش سوگ در تاریخ شیعه می پردازد و این 
که پس از صفویه ســوگ باید بــدل به  تذکر 

شناخت شود.
*این سخنرانی در دو روز متوالی در روزهای 

2۰ و 21 شهریور ۵1 ایراد گردیده است.
*با حضور 12۰۰ نفر )به روایت اسناد ساواک-

جلد دوم-ص ۷۴(
*ایـــن متن توسط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح شده است.

ُحر

زمان:10 دی 1355 )عاشورا(	 
مکان: تهران، منزل محمد همایون 	 

)بنیان گذار حسینیه ی ارشاد(

نام دیگر: انسانی در انتخاب فاجعه یا فالح
معادل مکتوب: مجموعه آثار 2
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که شریعتی  چکیده: متنی است مکتوب 
در میان جمع دوستان خوانده است. این 
ــاره ی حــر، فــرمــانــده ی سپاه یزید  ــ متن درب
است که در آخرین لحظه در کربال جبهه ی 
امام  اردوی  به  و  می دهد  تغییر  را  خویش 
انتخاب  را  شهادت  و  می پیوندد  حسین 
شریعتی  تعبیر  بــه  کــه  انتخابی  مــی کــنــد؛ 
انتخاب میان فاجعه یا فالح به قیمت بودن 

یا نبودن خویش است.

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 می میرد و به عنوان تنها سالح برای جهاد 
که دارد مسخ می شود- انتخاب می کنند شهیدند،  در راه ارزش های بزرگی 
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 ۱۳۵۰ _  مسجد نارمک(
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 حسیِن شریعتی:
اسطوره یا تاریخ؟
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رو به کدام قبله؟

سوسن شریعتی
ضمیمه روزنامه اعتماد/  ۲ دی ۱۳۸۸

کله دیگلر بله جماتلی از قبیلل “تاریلخ بله ملا نشلان می دهلد” یلا مثلًا  شلاید بهتلر آن باشلد 
کله تاریلخ، تا  کله می شلود از تاریلخ گرفلت” و… اعتملاد نکنیلم. واقعیلت ایلن اسلت  “درسلی 
کله از  کله دوسلت داریلم، درسلی می دهلد  اطلاع ثانلوی آن چیلزی را بله ملا نشلان می دهلد 

حفظیم.
گذشلته متکلی بله “حلال” اسلت، هلم “حلال”  کله هرگونله مراجعله بله  واقعیلت ایلن اسلت 
مورخ و هم “حال” زمانه. مورخ و تفاسیر تاریخی بیشتر از آنکه به شناخت دیروز ما کمک 
برساند، به شناخت ما از امروز کمک می کند. شاید همین خصلت در تفسیر تاریخی است 

که مورخان را به اعتراف وا می دارد: “تاریخ به معنای حکایت دقیق واقعیت گذشته وجود 
ندارد، فقط حال وجود دارد”، “روایت تاریخی همواره تفسیری است امروزی، تاش برای 

گم شده در یک ارگانیسم زنده”. احیای مجموعه ای تکه تکه، متصلب و 
بلر سلر ایلن حرف هلا اغللب مورخلان اجملاع دارنلد اما در ملورد ملا دالیل دیگری هلم مزید بر 
علت می شود و آن موقعیت “حال” ما است. “حال” ما مساعد شناخت تاریخی نیست. 
که شناخت تاریخی برای ما ناممکن است، شاید به این  نه از سر نومیدی یا به این دلیل 
کله شلناخت تاریخلی ابلزار می خواهلد و نیلز شلرایط املکان و تا زمانلی که تاریلخ، تاریخ  معنلا 
مذهب باشلد یا تاریخ غیر آن، اسلیر و زندانی حافظه هاسلت، هر تفسلیری می شلود تبلیغ 
کنونی. واقعیت  و هلر تبلیغلی پرچلم، پرچم هایلی برای صف کشلی های هم اینجایلی و هم ا
کافی اسلت خود را  که بخواهی می دهد،  که تاریخ درس می دهد، اما هر درسلی  این اسلت 
حقیقت بپنداری تا همه داده های تاریخی بشود مواد اولیه درس تو از تاریخ، چه به قصد 

گرفتن. درس دادن باشلد، چله بله قصد درس 
کله بلا تاریلخ سیاسلی  ایلن خصللت فقلط شلامل تاریلخ مذهلب ملا نمی شلود، در نسلبتی 
معاصلر خلود برقلرار می کنیلم نیلز همیلن حکایلت باقلی اسلت. )حادثله 16 آذر، از 1332 تلا به 
کله از آن حادثه شلده  کلرده اسلت؟ و هلر بلار براسلاس تفسلیری  حلال چندجلور متوللی پیلدا 
گرفتله. یلا همیلن نلزاع جلاری بلر سلر تمللک روزهلای  صف کشلی هایی بلر آن اسلاس صلورت 
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نمادیلن در تاریلخ 30سلاله ملا(.
وقتلی پلای تاریلخ مذهلب بله میلان می آیلد، مشلکل صدچنلدان می شلود. هلم بله دلیلل 
کله الجرم در شلرح اش از  موقعیلت مذهلب در اذهلان مومنیلن و هلم رویکلرد مورخ مذهب 
کله آن حادثله در خود پنهلان دارد.  تاریلخ مذهلب، هملواره بله دنبلال معنلا اسلت، معنایلی 
آیلا ملا زندانلی تاریلخ مذهلب خلود هسلتیم؟ خیلر! ملا زندانلی حافظه هلای مذهبلی خلود 
کله هلر بار ملعبله خوانش هلای حافظه محور  هسلتیم و ایلن دو یکلی نیسلت. همیلن اسلت 
خود از تاریخ مان می شویم و هر بار بر همین اساس صف می بندیم و جبهه می گشاییم و 

شلناخت تاریخلی را عقیلم می سلازیم.
کلرد.  تاریلخ می گویلد )بله درسلش کاری نداریلم( حسلین بلن عللی در سلال 60 هجلری قیلام 
کلرد؟ علیه چه کسلی قیام  پرسلش بعلدی مورخلان ایلن اسلت: چلرا حسلین بلن علی قیلام 
کرد؟ چه خوانش هایی 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 می کند؟ تا اینجا را رویکردی تاریخی، شاید بتواند پاسخ دهد. اما 
اینکله چلرا ایلن داغ آرام نمی گیلرد و اینکله آیا این داغ نباید آرام بگیرد، دیگر به مورخ مربوط 
نیست، به روشنفکر یا مصلح مربوط می شود. اینکه چگونه می توان سهم تاریخ را از شکل 

کرد و نسبت میان آن دو را تغییر داد. زیست آن در حافظه ها تفکیک 
شلریعتی در خوانش خود از نهضت حسلین در دو نقش ظاهر می شلود: مورخ و روشلنفکر 
اجتماعی نیز. کسی که در پی شناساندن تاریخ است، تاریخی که می داند در ذهن مومن 
که عزم آن دارد نسلبتی جدید میان آن تاریخ و این  کسلی  گرفته و نیز  گونه ای اسلطوره ای 
که وفاداری به خاطره را پاس  کند. شلریعتی می کوشلد میان حافظه مومن  اسلطوره برقرار 
که فراتر از حافظه مومن اتفاق می افتد، نسبت برقرار  می دارد از یک سو و شناخت تاریخی 
که مومن از فرط به یاد آوردن تراژدی، موضوعیت آن را، تاریخیت آن را، از  کند. او می داند 
یاد برده است و تاریخ را بدل به یکسری آیین ساخته و تنها راه آن را برگرداندن اسطوره ها 

به موقعیت تاریخی اولیه آن می داند. اینکه موفق می شود یا نه، بحث دیگری است.
هر آنچه در باال گفته شد، شامل تفسیر شریعتی نیز می شود: “رد پای حال مفسر، زمانه ی 
مفسلر، باورهای مفسلر و… در رویکرد او به گذشلته پیدا اسلت”. با این وجود، موضوع این 
یادداشلت، خوانلش معاصلر شلریعتی از قیلام حسلین نیسلت، خوانلش معاصران شلریعتی 

اسلت از تفسلیر او درباره چرایی قیام حسین.

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، خاندان اش و یاران اش 
نیز در کربا( رویارویی با دشمن و شهادت(. پرده اول را شریعتی در سخنرانی یاد و یادآوران 
کتلاب شلهادت. تفسلیر شلریعتی را از پلرده دوم، یعنلی  توضیلح می دهلد و پلرده دوم را در 
کربا همه به یاد دارند: “هر انقابی دو چهره دارد: خون  شهادت حسین و خاندان اش در 

و پیام “.
اما تقریبًا هیچ کس از تفسیر شریعتی از پرده اول چیزی به یاد نمی آورد:

“… حسلین یلک درس بلزرگ تلر از شلهادت اش بله ملا داده اسلت و آن نیمله تملام گذاشلتن 
حلج اسلت…” مجموعله آثلار 19 / حسلین وارث آدم / ص191

آنچه در خوانش تاریخی شریعتی از نهضت حسین طی این سال ها مغفول مانده است، 
که در نگاه او پیش شلرط اصلی فهم قیام حسلین اسلت .شلریعتی  همین پرده اول اسلت 
کله بلا شلرح موقعیلت سیاسلی زمانله و نسلبت مذهلب بلا قلدرت، خروج  در پلرده اول اسلت 
کله هملان جنلگ مذهلب  حسلین را از صلف توضیلح می دهلد و آن را در ذیلل تلز اصللی اش 
گذاشلت؟”، به مناسلک  علیه مذهب اسلت، قرار می دهد. چرا حسلین حج را “نیمه تمام 
گذاشت؟ شریعتی می گوید نیمه تمام گذاشتن  کرد، آن را نیمه وا مقدس حج بی اعتنایی 
کربا است. نیمه تمام گذاشتن حج از  حج از سوی حسین بن علی مهم تر از شهادت او در 
سوی حسین اعتراضی بود به اسام خافت، به مذهبی که لباس قدرت بر تن کرده است 

و نماینده زر و زور شلده اسلت.
که قربانی زور است و روش  حسین با انتخاب اش خود را نماینده آن نوع اسامی  می سازد 
کم سر باز زند. برای شیعه  که از پذیرش نمادهای مشترک با قدرت حا حسین این است 
گرفتار غل و زنجیر خلیفه،  کله رهبران مذهب اش را شلهید می بینلد یا  در چنلان موقعیتلی 
تجلیل حج، کاری است به نفع مستقیم خلیفه و او که دوست دار “حج” است، نمی تواند 

که شعاری شده است به نفع دشمن: کند  از حج ی تجلیل 
که  گزارش برسد  گر  “… شیعه وقتی می بیند که خلیفه این همه از حج تجلیل می کند اما ا
کرده است، زیر شکنجه  کنار قبر شهیدی توقف  کسی، اندکی بیشتر در گذرگاه خویش، در 
کلم شلده  کله تعظیلم حلج در اسلام خلیفله، شلعار طبقله حا نابلودش می کنلد، درمی یابلد 
کله خلیفله تجلیلل می کنلد، بلکه “قبر” اسلت، قبر شلهیدی که  اسلت. و شلعار او، نله حلج، 

خلیفه را اینچنین به وحشلت می افکند…” مجموعه آثار 7 / شلیعه / ص198
شریعتی با همین نگاه است که چرخش شیعه را در عرفات از کعبه به کربا توجیه می کند:
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کرد؟ جهت  کنون که حج، چون شعاری به دست دشمن افتاده است، چه باید  “… پس ا
کعبه راستین است…” مجموعه آثار 7 / شیعه  ک حسین، طواف  معلوم است: طواف خا

/ ص199
کربلا، طراحلی راه دیگلری اسلت بلرای  کار حسلینی از نلگاه شلریعتی قبلل از شلهادت در 
گشودن راه دیگری  مسلمانی پشت کرده به قدرت و ثروت. شهادت، بی شک نتیجه این 
کربلا را بله مکله بر می گردانلد، به نقطه عزیمت اولیه اش، شلجاعت  اسلت. شلریعتی شلهید 
حسلین در برابلر قلدرت زیباسلت و اسلطوره ای، املا همله ی ماجلرا نیسلت. در نیمه تملام 
که حسلین امکان جور دیگری دین دار  گذاشلتن حج و در اعتراض به قدرت مسللط اسلت 

بلودن را بلرای موملن فراهلم ملی آورد.
که  که این شلناخت تاریخی اسلت  در حقیقلت تلاش شلریعتی نشلان دادن ایلن املر اسلت 
می تواند ایمان و باور را که شناختی است مجرد و انتزاعی، وجهی زنده و انضمامی ببخشد. 
گرچله ایملان یکی اسلت و واحد، اما تجربه تاریخی نشلان از اشلکال  کله ا درک ایلن موضلوع 
مختللف زیسلت آن دارد و بایلد هرگونله فرمول بنلدی تئولوژیلک یلا اسلطوره یی را مشلروط 

دانسلت و تاریخ مند.
کله ایملان خلود را بله پرسلش بگیلرد و از  رویکلرد تاریخلی بله موملن ایلن املکان را می دهلد 
کلم و محکلوم از منابلع مشلترک مشلروعیت  گاه شلود. وقتلی حا چنلد و چلون زیسلت آن آ
بخشلی برخوردارنلد، سلخن از تفاوت هلا الزامی اسلت. شلیعه از همیلن رو بله رغلم نبلوت، از 
عترت سخن می گوید. شریعتی دالیل اینکه چرا چهره تاریخی اسطوره می شود و طی چه 
مکانیسمی  یک حادثه تاریخی، بدل به نماد می شود، متکی است به دالیل “تاریخی” و 
نه “الهیاتی”. سعی می کند منطق مومن را در اسطوره سازی یا در گشودن قبله ای جدید، 
کاربرد تاریخی این  به تعبیری کربا در کنار کعبه، بفهمد و با او هم دلی کند. از همین رو به 

انشلقاق در برابر قدرت مسللط توجه دارد.
املا اینکله چلرا از تفسلیر دو پلرده ای شلریعتی فقلط پلرده دوم در ذهن هلا نشسلته اسلت، 
دالیلل بسلیاری دارد. بسلیاری آن را بله شلرایط سیاسلی آن سلال ها، سلال 50، و اوج گیلری 
کاری  کله رفتنلد،  مبلارزه مسللحانه ربلط داده انلد و اینکله شلریعتی در ذیلل ایلن شلعار، آنهلا 
کننلد، قصلدش از یلک سلو، توجیله  کاری زینبلی  کله ماندنلد، بایلد  کردنلد، و آنهلا  حسلینی 
کار خود  مبارزه مسلحانه نیروهای چریکی بوده است، و از دیگر سو، مشروعیت بخشی به 

که پیام رسلانی باشلد.
گرفلت که حسلین، همچلون چریک های مجاهد مسللح آن زملان، نه  ایلن بحلث حتلی در 

که به قصد شهادت دادن علیه قدرت باطل و به قیمت جان خویش به  به قصد پیروزی 
که نفس مردن اش  کربا رفت: شلهید، یعنی شلاهد، شلاهد یک زمانه، یک شلاهد تاریخی 
گاه خلود  سلند اسلت، سلندی بلرای شلناخت زمانله ای مسلکوت و خاملوش، اینکله ملردن 
گاهانه و نه از سلر اتفاق یا از سلر بدشانسلی. تفسلیر  گاهی بخش، انتخابی آ سلاحی اسلت آ
دیگری نیز در آن سال ها شکل گرفت و اینکه حسین نه به قصد مردن، که با انگیزه گرفتن 
کربا مانلد. اما همه این بحث ها به پلرده دوم  کلرد، اما در  کوفله حرکلت  قلدرت و بله مقصلد 

قیام حسلین مربوط می شلد: مردن توسلط جور.
“چرا مردن” حسین هم چنان مسکوت می ماند. پس از انقاب نیز، هم چنان، همه چیز 
ذیلل پلرده دوم تفسلیر شلد. اینکله بله شلهادت حسلین بایلد هم چلون روش مبارزاتی نگاه 
کرد یا انتخابی اخاقی یا نوعی فلسلفه زندگی… بسلیاری در این باب نوشلتند. بسلیاری بر 
گرفتند و به نام  سلر این باب ها جان باختند. بسلیاری بر سلر این ابواب روبه روی هم قرار 
کشیدند و از همین رو در بسیاری اوقات یا شریعتی را نواختند یا بر  حسین بر یکدیگر تیغ 

او تاختند:
کلرده اسلت، رویکلردی اسلطوره ای بله تاریلخ داشلته اسلت،  تفسلیری ایدئولوژیلک از تاریلخ 
اسلطوره ها را بله زمیلن آورده اسلت و مومنلان را دچار بیماری خود اسلطوره پنداری سلاخته 
است و آنها را توسط اسطوره ها الینه ساخته است، فرهنگ مرگ را ترویج داده، در مردن 
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زخم خلورده سلوگوار موملن را در مواجهله ای تاریخلی بلا چرایلی ملرگ حسلین بنشلاند. ایلن 
که به زعم شلریعتی امکان شلکل گیری ذهن تاریخی را برای مومن فراهم  تنها راهی اسلت 

می کنلد و موجلب گشلودگی حافظه می شلود.
که  اینکه تفسلیر شلریعتی تفسلیری اسلت شلخصی، بحثی نیسلت. اما پرسلش این اسلت 
گزیر. اینکه در شلرح حوادث  این شلخصی بودن تفسلیر او نامشلروع اسلت یا امری اسلت نا
گزیر است. منابع واحد الزامًا مورخان را به نتایج واحد  تاریخی شما به دنبال معنا باشی نا
نمی رساند. شریعتی نمی خواهد با تکیه بر درکی تاریخی ایمان ما را محکم کند یا برعکس 
که “گذشته”، خود را،  ایمان ما را در پرتو تاریخ متزلزل سازد. فقط می خواهد نشان دهد 
گر به آن بی اعتنا بمانی، متولیان کاذب پیدا  در اختیار هر کس که بخواهد قرار می دهد، و ا

می کنلد. از نظلر او، ایلن رفلت و آملد میان تاریخ و ایمان، به حال هر دو مفید اسلت.
یک نکته یا یک پرسش

با این همه پرسش اصلی این است: در این هزارتوی خوانش ها، چه خوانش مفسر باشد 
از متلن یلا داده تاریخلی، چله خوانلش مخاطب باشلد از سلخنان مفسلر، به خصلوص وقتی 
کجا تاش برای درس آموزی از آن  سلخن از تاریخ مذهب اسلت و در نتیجه مذهب نیز، تا 
گفت هم مشلروع  کجا مفید اسلت؟ شلاید بتوان  که باشلد، تا  مشلروع اسلت؟ مشلروع هم 
کله تاریلخ مذهلب املکان فهم  گزیلر. مشلروع اسلت چلرا  اسلت و هلم مفیلد و بله خصلوص نا
انضمامی، متکثر و زنده را از چگونگی زیست ایمان فراهم می سازد و از همین رو مفید نیز 
هسلت، وقتی قرار باشلد قرائتی واحد، دینداری را زندانی خود نکند و از همین رو ضروری 

اسلت و اجتناب ناپذیر.
رفت و آمد میان حافظه مذهبی و تاریخ مذهب، تنها راه و الاقل یکی از اشکال ممکن شکل 
گر این رفت و آمد سوء تفاهمات و خطراتی را نیز،  دادن به وجدان تاریخی است، حتی ا
گزینشی و عاطفی  گر همین خصلت  هم چون خود اسطوره پنداری، به دنبال آورد. حتی ا
کنونی و اینجایی باشد. ک ا حافظه ممکن است موجد صف و صف کشی های خطرنا
گر راست باشد که ما، به قول پل ریکور، یا در معرض فراموشی هستیم یا در خطر یادآوری  ا
بیمارگونله ملدام، هیلچ راهلی بله جلز ایلن رفلت و آملد باقلی نمی مانلد. از اسلطوره بله تاریخ و 
گلر تاریلخ درسلی ندهلد، نلزاع بیلن  از تاریلخ بله اسلطوره، از املروز بله دیلروز و برعکلس. حتلی ا
درس هلای مداملی  کله می خواهیلم از آن بگیریلم، مفیلد اسلت و مشلروع و ضلروری. هیلچ 
فایده ای نداشلته باشلد، تعداد واحدهای درسلی بیشتر می شلود و امکان انتخاب برای ما 

بیشتر.

گرفتله اسلت، ای کاش می گذاشلت اسلطوره ها بلر سلر  فضیللت می دیلده و زندگلی را نادیلده 
کافی می دانسلت و… قس علیهذا. جلای خلود بنشلینند و سلوگواری بلرای آنهلا را 

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 هم چنان مغفول است. 
هیچ کس تفسیر شریعتی را از حسین در مکه به یاد نمی آورد. اصًا شریعتی را رها کنیم، هیچ 
کس نمی پرسد چرا حسین، قبل از رسیدن به کربا، در مکه حج را نیمه تمام گذاشت؟ چرا 

شیعیان در عرفات پشت به کعبه می کنند و رو به کربا. پشت به کعبه و رو به قبر؟
کله از تاریخ دیلن اش می گیرد تا کجا  ایلن موضلوع نله تنهلا نشلان می دهلد مومن در درسلی 
کله بلا تفسلیرها برقلرار  کله نشلان می دهلد در نسلبتی  گزینشلی و دلبخواهلی عملل می کنلد، 
می سازد نیز همچنان دلبخواهی است. اینکه برای او “چرایی” مرگ حسین از “چگونگی” 
کتاب،  کمتری دارد. درباره چگونگی شلهادت حسلین هزاران صفحه  شلهادت او اهمیت 
مداحی، تعزیه، تصنیف و… نوشلته می شلود، اما از چرایی اش سلخن ی در میان نیسلت. 
کاربرد سیاسی و تاریخی قائل است  شریعتی برای توضیح این سوگواری مدام شیعی یک 
و آن مبلارزه علیله فراموشلی اسلت و ضلرورت یلادآوری و از همیلن رو نقلش انقابلی را فقط تا 

کله حسلین بن علی، خود، متولی رسلمی پیدا نکرده بوده اسلت. زمانلی می دانلد 
کله بلندگوهای رسلمی  صفویه بر طبل خاطره نمی کوبیدند، و تلا زمانی که قدرت  تلا زمانلی 
که  کاربردی مثبت داشته است و از زمانی  کربا فراموش شود، یادآوری  می خواهد فاجعه 
قلدرت )صفویله( همله نیرویلش را فقط بر سلر یلادآوری این فاجعله می گذارد، یلادآوری دیگر 
کاربرد مشروعیت بخشلی به قدرت را دارد و نه تذکار دهنده. در اینجا دیگر خطر فراموشلی 

نیسلت، خطر اشلباع حافظه اسلت، و در نتیجه، نقشی منفی برعهده اش می افتد.
دیگر حسین وار عمل کردن مداحی نیست. حسین وار عمل کردن در یک کلمه پرسش از 
کدامین حسین است و شناخت. حسین با قیام خود از اسام خافت پرسید: محمد آری 
گر می بود می گفت: حسین آری اما کدام حسین؟ در ذیل  اما کدام محمد؟ حال حسین ا
چنیلن تحلیللی اسلت که شلریعتی نتیجله می گیرد حسلین وار زیسلتن، الزامًا و فقط کشلته 

شدن نیست بلکه قبل از هر چیز “پرسش از دینداری موجود” است.
ایلن دورخیلز تاریخلی شلریعتی بله قیلام حسلین، در دو پلرده، بلا ایلن هلدف انجام می شلود 
کله پللی بزنلد بله حافظله کیش مدار و آیینی مومنی که در این بزرگداشلت الینه شلده اسلت 
و در این چرخش سلرگیجه آور بزرگداشلت “چگونگی” مرگ حسلین پرسلش از “چرایی” را 
کنلاری نهلاده. و او هم چلون ملورخ و هم چون مصلح نیلز می خواهد این حافظه  بله کل بله 
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گفت وگو با احسان شریعتی
سایت اینترنتی بنیاد فرهنگی شریعتی/ آذر  ۱۳۹۴

 شهادت 
برای زندگی

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 می برد تا به امام حسین می رسد 
ح می کند که آن حرکتها از آن منبعث  شریعتی گویی یک پیوستار ارزشی را طر

بوده اند شما این پیوستار زنجیره ای را چگونه توضیح می دهید؟
اسام یک دین تاریخی تر، جوانتر و منطقی تر است ومدعی است این دین پیام همه ی 
کمال رسانده است و اصوال همه ی آنها هم حامل اسام  گذشته را در بردارد و به  ادیان 
بوده اند، اسام از نظر قرآنی فرق دارد با آن دینی که از نظر ژئوپولوتیک در مناطقی پیروانی 
که از آدم تا خاتم توسط پیامبران آمده و همچنین مصلحین  دارد، اسام یعنی حرکتی 
گاهی به آنها  که در این ساله نبوده اند  که ابراهیمی و سامی ودیگر ادیان  وادیان دیگری 
اشاره می شود بنابراین اسام خودش را تکمیل کننده ی ادیان میداند و می بایست همه 
که پیام اسام به تعلیق در می آید البته ما فرهنگ  را دربر بگیرد، پس از اسام میدانیم 
و  شناختی  وانسان  ارزشی  و  انقابی  محتوای  برسر  بحث  ولی  داریم  اسامی  تمدن  و 
که حسین آن روح و باطن حقیقی اسام  هستی شناختی اسام است از این نظر هست 
که به نام اسام ساخته شده است به نام  کالبد و این نظامی  را می خواهد در برابر این 
کند و شهادت در این موقعیت حامل این مفاهیم است زندگی،  خافت، یادآوری و زنده 
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کار روشنفکران تداوم  که  کاری است روشنفکرانه  گاهی، روشنگری و… به تعبیر شریعتی  آ
کار پیامبران است در واقع برای عصر حاضر و برای دوران ما هم یک روش ارایه میکند، یک 
گاهی بخش به معنی عمیق ، معنوی و دینی کلمه یک  گاهی بخشی که این روش آ روش آ
که به تعبیر  که نه می شود آن را با انقاب های مدرن  کتیک و استراتژی خاصی است  تا
هانا آرنت با خشونت و نوسازی وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل می کند یکی 
کند و تغییر دهد و  که می خواهد فقط شکل ها را تعدیل و اصاح  است و نه با رفرمیستی 
کمیت ها را در مسیر اصاحی تحول ببخشد، بنابراین یک خط مشی جدا و مستقل  حا

گاهی بخش. هست که به آن بعثت می گوید و یا انقاب آ
تفاسیری که در گذشته شده است رادیکالیستی ،قهرآمیز و مسلحانه بوده و در دوره جدید 
هم که دوره ی مسالمت واصاحگری هست می خواهند به شکل انطباقی با این دو خط 
مشی رفرمیستی)اصاحی( و روولیونستی)انقابی( بیایند حرکت امام حسین را بسنجند و 
که می بایست در راستای حرکت  که این حرکت خودویژه ای است  تطبیق دهند در حالی 
انبیا فهمیده شود که اصا انبیا برای چه می آمده اند؟هدف بعثت و دین چه بوده است؟ 
که برای انسان جهانشمول است وارزش دارد  این خودش یک بحث است ولی آن چیزی 
که با آن پشتوانه حافظه  که این شهادت حسینی بخصوص در سرزمین ما  این است 
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 
که با خاطره ی ملی پیوند می خورد و آن به جوانمردی و فتوت ایرانی خود بعد  داریم 
که ارزش ارایه  جدیدی می بخشد به هرحال این یک مدل ،الگو و اسوه و نمونه ای هست 
که بشر در طول تاریخ برای عدالت و آزادی داشته  جهانشمول برای بشر دارد در مبارزاتی 
کوس در غرب و  که از پرومته در اساطیر مثال زدید در تاریخ هم اسپارتا است همانطور 
مزدک در شرق بوده اند بهر حال بشر همیشه قیام ها و قائده هایی و اسوه هایی دارد برای 
مبارزه در راه عدالت، این حادثه ی تاریخی هم که بعد فرا دورانی پیدا کرده و می گوییم کل 
یوم عاشورا و کل ارض کربا 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 
کرد؟ این شهادت حسینی و حادثه ی تاریخی وارد بحث های استراتژیک،  حسین قیام 
کنون آمده و تحلیل هایی  استرااندیشه، اخاقی و عقیدتی دوران ما شد، تزهای مختلفی تا

که همچنان ادامه دارد.

چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب یک نکته ای که وجود دارد همانطور که 
اشاره هم کردید تحمیل استراتژی ها و خط مشی ها 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 می شود نقدهای متدولوژیک به آن وارد کرد یا نقدی از 
ساحت اینکه آیا با تحمیل مشی های دورانی بر روایت داستان امام حسین 

می شود ارزش های الزم را که قرار است از این داستان الهام بگیریم و کسب 
کنیم؟

گیری از تاریخ  گیری و درس   اول باید ببینیم نگاهمان به تاربخ و حوادث تاریخی و الهام 
که همه ی حوادث و رخدادها منحصر به  چگونه است!؟ واقعیت علمی تاریخ این است 
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 عبرت ها 
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 
کرده و دیگری دورانی غیبت داشته است  گاهی بخشی  کار آ عهدی را پذیرفته است یکی 
کتیک های مختلف ما باید ببینیم هدف کلی و استراتژی چه بوده است  و… در تمام این تا
مثا نگاه تشیع به حکومت چه بوده است که یک موقع امام علی می پذیرد به حکومت و 
خافت وارد بشود و دولت تشکیل بدهد و بقیه ائمه به خصوص امام حسن وامام حسین 
که اصا نمی خواهند وارد چارچوب خافت شوند و این سوال پیش  چنان می ایستند 
که  کسب قدرت و حکومت است یا نه؟ هنگامی  که هدف این مبارزات آیا صرفا  می آید 
می بینند از راه کسب حکومت و قدرت وارد شدن این اهداف محقق نمی شود،استراتژی 
کلی و  را تغییر می دهند بنابراین ما جز این هدف های استراتژیک یعنی خط مشی های 
کتیک ها برمیگردد به موقعیت هایی که در هر دوره ای که داشته  راهبردی اصلی، دیگر تا
کتیک مناسب امروز خودمان را که خودویژه است و هیچگاه در تاریخ نبوده  اند و ما باید تا
و نخواهد بود را حاال استنباط کنیم هم این خودویژه است و هم در آن زمان هرکدام از آن 
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کتیک ها و کاربرد های عملی یگانه و خودویژه بوده اند. تا
یک نکته ی دیگر در رابطه با مقاومت و خشونت و دفاع مشروع هست، امروزه چون 
سواستفاده شده از مبارزات برحق دفاع مشروع و مقاومت ها و مبارزات ملل و پدیده هایی 
مثل این جنایات تروریستی و گروههای بنیادگرا درعالم اسام و فجایعی که می آفریند این 
که دفاع مشروع حتی در همین اعامیه ی  فراموشی و اغفال را ممکن است پیش بیاورد 
گاندی هست  که مثا در  حقوق بشر مورد پذیرش واقع شده و معنای خشونت پرهیزی 
همین قدر که متاثر از آهیمسای “ادیان جینیزم” هست و عدم آسیب رساندن به موجودات 
زنده، خود گاندی می گوید که از حرکت امام حسین نیز درس و الهام گرفتم چون می دانیم 
که اسام در شبه قاره هند حضور دارد و هست ل ما چند وقت پیش در هند بودیم حتی 
گرفته می شد از سوی اهل تسنن برای امام حسین و نه فقط شیعیان،اهل  مراسماتی 
که یک فاجعه ای پیش آمده و نواده  تسنن هم به سبک خود مراسمی اجرا می کردند 
گاندی با این موضوع آشنا بوده  ی پیامبر به شهادت رسیده است و مصیبت دارندل و 
گر نفراتی مثل حسین بودند االن یک حرکتی را آغاز می کردیم و اتفاقا  که ا گفته بود  است و 
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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کوتاه هم نمی آییم و مواضعمان پابرجاست و حضور داریم و  و تحمل می کنیم اما ما هیچ 
که  کاری  گواهی و شهادت می دهیم و بهایش را هم می پردازیم اینجا فقط از منظر روشی 
که به ساح دست نمی برند و پیشگام مبارزه مسلحانه نمی شوند اتفاقا  شده این است 
در حرکت امام حسین اینکه می گوید بگذارید من بروم و یا صحبت از متارکه می کند نشان 
می دهد که از درگیری استقبال نمی کند ایشان که با عائله و پیروان که حرکت می کند و به 
آنها می گوید هرکس هم می خواهد برگردد و برود و هرکس می خواهد بماند زیرا که آخر این 
راه مشخص می باشد کار حسین مثل یک دموستراسیون و تظاهراتی است که می خواهد 
چیزی را به نمایش بگذارد یک صحنه ی تئاتری است و می خواهد پیامی را بدهد و منتشر 
کند و به تعبیری از دکتر شریعتی روبه تاریخ می کند و از تمام عصرها و نسلها سوال می کند 
کند و این  که “آیا کسی هست که مرا یاری کند” و از درگیری نظامی نیز اصا استقبال نمی 
بر او تحمیل می شود و فقط و از خودش دفاع می کند 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 می گوید “شهادت دعوتیست 
گر نمی توانی بمیر” یعنی  گر می توانی بمیران و ا که ا به همه ی عصرها و به همه ی نسلها 
در شرایطی که شما نمی توانی جهاد کنی و بجنگی، با مردن و پذیرش مرگ و شهادت یک 
کنی و پیروز شوی مرگ را انتخاب  گر نمی توانی جهاد  پیامی را باید بدهی و وظیفه داری ا
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.
گردن آدمیزاد،  ))خط الموت علی ولد آدم مخط القادة علی جید الفتاة : نقش مرگ بر 
گردن دختران زیبا(( بنابراین در همین جمله نگاهش به مرگ  گردنبند است بر  همچون 
که به  و زندگی و خشونت و مسالمت و شیوه ی عمل آشکار می باشد و این سوء تعبیری 
وجود می آید این است که شهادت را با جهاد اشتباه گرفته اند و جهاد را با قتال و قتال را با 
که قتال از ریشه ی قتل است ولی  گرفته اند در حالیکه درست است  قتل و آدمکشی یکی 
کشی و جهاد نیز محدود به قتال نیست  مقاتله یعنی مبارزه ی مسلحانه ، نه قتل و آدم 
کلی است ولی امروزه جهاد معادل شده است با مبارزه ی مسلحانه در  و جهاد یک بحث 
حالیکه جهاد یعنی تاش و “اجتهاد و جهاد” همه اش ریشه شان جهد یعنی تاش 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 می کنید؟

کردید در باره ی تثلیث”حقیقت و خیر و زیبایی”، در واقع  شما نکته ی خوبی را اشاره 
ک علم و هدف آن است و خیر هدف اخاق است و زیابیی نیز هدف هنر است.  حقیقت ما
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 می شود و 
به تعبیر نیچه هنرمند در اینجا مهم است که از خودش به مانند یک پیکره ساز،خویشتن 
که از خود یک مجسمه ای بسازد در نتیجه با چکش به جان خویش  را ماده ای می کند 
می افتد و خویش را هنرمندانه تراش می زند اینجا یک بعد اخاقی و عرفانی و زیباشناختی 
که انسان در شهادت به یک زندگی متعالی تر و هنری تر ارتقا پیدا می کند و  پیدا می کند 
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.

گر یزید باشد، چرخیدن بر گرد  گر حسین نباشد و ا »...  ا
خانه خدا با خانه بت مساوی است.«

) پس از شهادت _  اسفند ۱۳۵۰ _  مسجد نارمک(
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 شریعتی 
 اسالم را در همه اعصار سرخ می داند

حسن محدثی
روزنامه مردم ساالری/۱۳۹۵

حسلن محدثی معتقد اسلت: شلریعتی می گوید اسلام همیشله و در تمام اعصار و دوره ها 
سلرخ اسلت، نله اینکله در شلرایط اسلتثنایی سلرخ باشلد: »هلر مسللمان به خودی خلود 
در زندگلی - و نله در حلاالت و حلوادث اسلتثنایی- یلک پارتیلزان مسللح اسلت«. اسلام 
انتقادی، اسلام سلنتی، تشلیع علوی یا تشلیع صفوی، اسام علوی و اسلام اموی، الفاظ 
که دکتر شریعتی برای اولین بار به آنها پرداخت و گوش مخاطبانش را  و مقوله هایی است 
که شلاید در خیلی از برهه های تاریخ معاصر معیاری  کرده اسلت. مقوله هایی  با آنها آشلنا 
که دکتر شریعتی به آن می پردازد اسام  گروه ها بوده است. یکی از این مفاهیم  برای تمیز 
کله شلریعتی در ملورد آن می گویلد »اسلام همیشله و در  سلرخ در مقابلل اسلام سلیاه اسلت 
تملام اعصلار و دوره هلا سلرخ اسلت«. شلریعتی معتقلد اسلت اسلام دیگلری بله نلام اسلام 
گروه  گیلوایی اسلتادیار  زندگی هم وجود دارد. در نوشلته پیش روی، دکتر حسلن محدثی 
جامعه شناسلی واحلد تهلران مرکلزی دانشلگاه آزاد اسلامی به تبییلن اسلام سلرخ و اسلام 

کله در ادامله این نوشلته آمده اسلت: زندگلی پرداختله اسلت 

کله ملا را بلا پرسلش »کلدام دیلن؟« و »کلدام اسلام؟« آشلنا کرد.  اولیلن بلار ایلن شلریعتی بلود 
کردیم و این پرسلش را جدی  با اندیشله های او بسلیاری از ما –مخاطبان شلریعتی- رشلد 
گرفتیم. به کمک او دانستیم که دین در هر شکلش مطلوب نیست. لذا در جست وجوی 
اسام مطلوب با تقریرها و صورت های مختلفی از اسام آشنا شدیم. شخصا فکر می کنم 
در ایران معاصر پنج تقریر از اسام را می توان از هم تمیز داد: اسام سلفی، اسام َمدرسی، 
اسلام سلنت گرا، اسلام لیبلرال، و اسلام انتقلادی. عللی شلریعتی از پرورنلدگان تقریلری از 
اسلام انتقلادی در ایلران اسلت و ملن در برابلر تقریرهلای دیگلر از اسلام، بله اسلام انتقلادی 
تعلق خاطر دارم. بنابراین، در برابر تقریرهای دیگر از اسام، از تقریر شریعتی از اسام دفاع 
کله می بایسلت از آرای شلریعتی فراتلر برویم و تقریلر او را از اسلام  می کنلم. بااین حلال، بلر آنلم 
کنیلم. قرائلت شلریعتی از اسلام انتقلادی قرائتلی انقابی اسلت که ملن آن را دین  بازسلازی 
سلرخ نلام نهلاده ام. ایلن قرائلت از اسلام به رغم همه قوت هلا و مزایایش به گمان من واجد 
که می توان قرائتی انسلانی تر  کرد. بر آنم  که می بایسلت از آن اجتناب  عناصر مخربی اسلت 
کلرد و بلدان بلرای بنا نهادن جهلان و جامعه ای  و غیلر خشلونت آمیز از اسلام انتقلادی ارائله 
انسانی تر دل بست. قرائتی که آن را دین سبز می نامم و در جهان اسام، امام موسی صدر 

را معرف چنین اسلامی  تلقی می کنم.
کله ادیلان در جامعله مداوملا دچلار تحلول می شلوند. برخلاف دیلن در  مسلئله ایلن اسلت 
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متلن، دیلن در زمینله اجتماعلی تحلت تأثیر تحلوالت اجتماعی و معرفتی، دچلار دگرگونی و 
تحول می شود. همچنان که دین بر جامعه تأثیر می گذارد جامعه نیز بر دین تأثیر می نهد. 
بنابرایلن، دیلن هلر بلار متناسلب بلا شلرایط و اقتضائلات اجتماعلی و ضرورت هلای زندگلی 
دگرگلون می شلود و در بسلترهای اجتماعلی مختلف ویژگی های مختلفی پیلدا می کند. به 
همیلن ترتیلب، دیلن انقابلی نیز نوعی از دین اسلت که در شلرایط انقابی تکوین می یابد. 
در زیلر، شلرایط اجتماعلی مسلاعد بلرای شلکل گیری دین سلرخ را به اجملال موردبحث قرار 
خواهم داد و به برخی از مهمترین ویژگی های دین سرخ با ذکر برخی افکار علی شریعتی 

کرد. به عنلوان یکلی از پرورنلد گان برجسلته اسلام سلرخ در ایران معاصلر، اشلاره خواهم 

کش، و ایران خ: سه تجربه  اندونزی، مرا شرایط شکل گیری دین سر
هلر سلنخ از دیلن و در اینجلا هلر سلنخ از اسلام، نظلام الهیاتلی ویلژه خلود را پلرورش می دهد 
و عرضله می کنلد. ایلن فرآینلد پلرورش یافتن در طلی دوره  زمانی معیلن و به صورت تدریجی 
و متناسلب با اقتضائات زمینه  اجتماعی و روبه رو شلدن با مسلائل جدید تحقق می یابد. 
کله در آن  در ایلران پیلش از انقلاب و در جریلان مبلارزات سیاسلی بلا یلک رژیلم اسلتبدادی، 
امکان هر نوع فعالیت سیاسی مستقل از بین رفت، به تدریج گزینه  مبارزه  مسلحانه با این 
رژیلم قلوت بیش تلری یافلت و زندگی در شلرایط سلخت و غیرعادی مبارزاتلی بدل به الگوی 
که به جریان مبارزه پیوسلتند الگوی زند گی مبارزاتی را  کسلانی  گردید. بسلیاری از  مسللط 
گرفتنلد و از خوشلی ها و لذت هلای زندگلی بله نفلع خودسلازی انقابلی گذشلتند.  در پیلش 
اندک اندک شلهادت طلبی به  منزله  راهی برای تداوم مبارزه جا افتاد و زندگی چهره سلرخ 
خود را نمایان ساخت. در چنین شرایطی بود که الگوها و اسطوره های مبارزه و قیام بیش  
از پیلش برجسلته شلدند و به تدریلج، تفکلر دینلی چرخشلی اساسلی را بله نفلع تفسلیرهای 
کلرد. حلاال دیگلر در میان فعاالن اجتماعی و سیاسلی، یکلی از معیارهای مهم  انقابلی آغلاز 
کلی  معیلار میلزان درگیلری در مبلارزه و تعللق بله چنیلن نلوع تفکلری بلود. ایلن وضعیلت، خا

حاصلخیز و مسلاعد برای رشلد و نمو بذر دین سلرخ بود.
کتلاب اسلام مشاهده شلده )1968(  گیرتلز انسان شلناس معلروف آمریکایلی در  کلیفلورد 
گرچله او تعبیلر  شلکل گیری دو نلوع اسلام سلرخ را موردبحلث و بررسلی قلرار داده اسلت؛ ا
کلش را در دو دوره باهلم  کار نبلرده اسلت. او اسلام اندونلزی و اسلام مرا اسلام سلرخ را بله 
که  کاسلیک  کشلور نوعی اسلام  کرده اسلت. در دوره پیشااسلتعماری در این دو  مقایسله 
که هر یک خصوصیات خاص خود را داشلته اند:  اسلام عرفانی اسلت وجود داشلته اسلت 

کاسلیک اسلام »عارفانه« اسلت؛ هردوی  کش، سلبک های  »هم در اندونزی و هم در مرا
آن هلا تلاش می کننلد تلا ملردم را در معلرض حضور خدا قرار دهند. ولی قصه های قدیسلان 
مسلمان نشان می دهد که حتی در اسام عارفانه نیز چقدر تفاوت شکلی می تواند وجود 
گا، تضلاد آشلکاری با تقلدس تهاجمی  کالیجلا داشلته باشلد. عرفلان منفعلل »اشلراق گرا«ی 
گیرتلز، می توان گفلت که هرچند دین  »مرابطلی« الیوسلی دارد. بلا وام گیلری از تعریلف خلود 
کلش، هر دو اسلام اسلت، وللی »روحیات و انگیزه های« کاما متفاوتی  اندونلزی و دیلن مرا
دارد. در اندونلزی، »درون گرایلی، خونسلردی، شلکیبایی، متانلت، نلازک طبعلی، زیبایلی 
گرایلی، نخبه گرایلی و تقریبلا نوعلی خودپنهان گلری ]…[ وسواسلی وجلود دارد …؛ وللی در 
کلش، عمل گرایلی، اشلتیاق، بی صبلری، شلهامت، انعطاف پذیلری، اخلاق بلاوری، و  مرا

تقریبلا خودنمایلی ]…[ وسواسلی« دیلده می شلود« )پاللس، 1385: 354(.
کلش بلا اسلتعمار و مصائلب و مسلائل مدرنیتله وارداتلی مواجله  املا هلم اندونلزی و هلم مرا
گشلتند و در پلی راهلی بلرای برون رفلت بله میلراث فرهنگلی خلود چنلگ زدنلد و اسلام را 
به منزلله  یکلی از مهم تریلن عناصر میراث فرهنگی خود به منظور بلرون روی از این وضعیت 
کش اسلامی،  کردنلد و اسلامی برای مبلارزه و طغیان پدید آوردند: »اندونزی و مرا متحلول 
کله در اسلام آن هلا وجلود دارد، در دوره هلای متأخلر بلا دو مسلئله  صرف نظلر از هلر تفاوتلی 
که  گیرتز می گوید  کمان اسلتعماری و تنش بر سلر نوسلازی.  عام و مهم مواجه بوده اند: حا
کشلور، اوج سللطه اسلتعمار عمدتلا در سلال های میلان 1820 و 1920 بلود و در هلر  در هلر دو 
که آن ها مسللمان اند، ولی اربابان آن ها مسلیحی.  کرد  کشلور، این تجربه مردم را بیدار  دو 
گردید. به مرور  بنابراین، دین اسام در قالب اعتراض، ملی گرایی و امید به استقال ظاهر 
زمان خود ایمان و عقیده شروع به تغییر کرد. سبک های کاسیک )اشراق گرایی اندونزی 
کلش( خلود را بلا چالشلی از ناحیله یک جنبش قدرتمند جدید که مدعی  و مرابط گرایلی مرا
کتاب  بود چیز بسیار قدیمی  را احیا می کند مواجه یافتند. این جنبش، اسام مستند به 
کنتلرل هلنلد و زمانی  دینلی بلود. ایلن طغیلان  کتاب گلرا در اندونلزی دهه هلای 1800، در اوج 
کله احساسلات مللی شلدیدا بلر ضد قدرت های اسلتعماری برانگیخته شلده بلود، روی داد. 
اندونزیایی ها که از فرصت های جدید زیارت مکه الهام می گرفتند، در آنجا اسام متفاوت، 
گردیلد.  کله خیللی زود در ملدارس تلازه تأسیس شلده تدریلس  دینی تلر و مبارزتلری را یافتنلد 
در ایلن مؤسسلات سلانتری )santri= اصطلاح ملردم جلاوه بلرای طلبله عللوم دینلی( اسلام 
اشراق گرای انعطاف پذیر گذشته، به نفع اسام خالص تر، یعنی سنت اولیه که بر سرمشق 
کنار گذاشته  پیامبر، خلفای اول و باالتر از همه بر حقیقت روشن الفاظ قرآنی مبتنی بود، 
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شلد. درعین حال، مسلجد و بازار همیشله متحدان طبیعی بودند و لذا، این سلبک جدید 
کلز تجلاری و معاماتلی سراسلر اندونلزی به سلرعت گسلترش یافت و  گلرا در مرا کتلاب  اسلام 
درعین حلال بله ملی گرایلی فزاینلده و تقویلت مقاوملت در برابلر حکوملت اسلتعماری کمک 
کش  کله تقریبا در همان زملان، کتاب گرایلی در مرا گیرتلز می گویلد: جاللب این اسلت  نملود. 
که منشأ سلفی گری یا ]بازگشت به[ اساف صالح به  نیز به وجود آمد. این جنبش جدید 
شلمار ملی رود و به وسلیله ملی گرایلان داغ و پرشلوری چلون َعلال الفاسلی ]…[ رهبلری شلد، 
گرفلت. در اندونلزی ایلن  در قلرن 19 در تضلاد آشلکاری بلا سلبک قدیمی اسلام مرابطلی قلرار 
کاسیک و قدیم اسام.  کتاب گرایان جدید هم با فرانسویان مخالف بودند و هم با سبک 
کلش، زمینله را بلرای مبلارزه جهلت  گلرا هلم در اندونلزی و هلم در مرا کتلاب  بنابرایلن، اسلام 
کشلور در تمامی سلال های میانلی قلرن بیسلتم درگیلر آن بودنلد،  کله هلر دو  اسلتقال مللی 

کلرد«. )هملان: 354-355( فراهم 
پلس در اثلر تجربله هویتلی و حیثیتلی یلک مللت و احسلاس خطلر و انباشلت حلس تحقیلر، 
که اسامی عرفانی بوده است، بدل به اسامی برای مبارزه و طغیان علیه  کاسیک  اسام 
کش و هم در اندونزی. بدین ترتیب، اسلام نوینی در این  اسلتعمار شلده اسلت: هم در مرا
کاسیک. دقیقا مثل  که حاال هم با استعمار مخالف بود و هم با اسام  کشور زاده شد  دو 
اسام انقابیون ایرانی که هم با غرب و غرب زدگی درگیر بود و هم با اسام کاسیک شیعی 

و حامان آن به شلدت سر ناسلازگاری داشت.
در زیر سقف اعتقاد: بنیان های ماقبل انتقادی اندیشه شریعتی )محدثی، 1383( گفته ام 
کله در نظلر شلریعتی »اسلام دیلن درگیلری، مبلارزه، و اعتراض اسلت. … شلریعتی در دورانی 
کلردن موجه تریلن موضلع و سلکه رایج اسلت، تصویری  کله انقابی گلری و مبلارزه و اعتلراض 
بسلیار منازعه گرانله از اسلام عرضله می کنلد« )هملان: 217(. بگذاریلد ایلن  چنین اسلامی را 
کام دیگری بشناسیم: »هر مسلمان به خودی خود  از قول خود شریعتی و بدون واسطه 
در زندگلی – و نله در حلاالت و حلوادث اسلتثنایی- یلک پارتیلزان مسللح اسلت. اسلام تنهلا 
کله فقلط به موعظه و پنلد و اندرز نمی پلردازد، بلکه خود برای تحقق کلمه،  مذهبلی اسلت 
گر بخواهند از پیغمبر اسام مجسمه ای بریزند باید در یک دستش  شمشیر هم می کشد. ا

کتاب باشلد و در دسلت دیگرش شمشلیر«. )شلریعتی، م.آ/5؛ بی تا: 106-107(
که شرایط اجتماعی- که وقتی شکل می گیرد  پیش  از این در باب دین سرخ نوشته بودم 

تاریخی استثنایی و ویژه ای رخ دهد:  »اما یک وقت هایی هم هست که کا متفاوت است. 
گاهی دوره، دوره خاصی می شود. مثا صدسال به صدسال یا پنجاه سال به پنجاه سال 

آدم هایلی ظاللم قلدرت می گیرنلد و می خواهنلد زند گلی ما را سلیاه کنند تا زندگی خودشلان 
سبز شود. گاهی یک محله را می گیرند گاهی یک منطقه را و گاهی یک کشور را. گاهی هم 
کننلد. من از هر طریلق که تاش می کنم  فقلط می خواهنلد زندگلی ملرا و خانلواده ام را سلیاه 
حقم را از حلقوم آن ها بکشم بیرون به نتیجه نمی رسم. مثا می بینم که مجری قانون نیز 
مثل خود او فاسد و زورگو است و به  دادم نمی رسد. به هر دری می زنم فایده ای نمی کند. 
که چاره ای نمی ماند و باید تفنگ به دسلت بگیرم و از خانواده ام یا از  در این مواقع اسلت 
کنم. اینجا دیگر زند گی نه سلبز اسلت نه سلیاه. این مواقع  محله و فامیلم یا از وطنم دفاع 
کنلم«. در  زند گلی سلرخ اسلت. ملن هلم آملاده می شلوم خونلم را بدهلم املا از عزیزانلم دفلاع 
که  چنین شرایط اجتماعی ویژه، به  تدریج االهیات و تفسیر دینی معینی پرورده می شود 
من بدان دین سلرخ می گویم. در تاریخ معاصر ایران از نیمه دهه چهل شمسلی و سراسلر 
دهله پنجلاه )1360-1345( اوج نفلوذ دیلن سلرخ در ایلران بلوده اسلت و در دهله شلصت 
کاربرد ایدئولوژیک نیرومندی برای جلب نیروها به منظور ارسلال  شمسلی این دین سلرخ 
گرفتن آنان در برابر دشمن مجهز به ساح های پیشرفته بود.  به جنگ ایران و عراق و قرار 
این ایدئولوژی هم چنین بقیه مردم را در همراهی با شرایط قانع می کرد و صدای مخالفان 
که مهندس مهدی بازرگان در بیانی  کند. بیهوده نبود  جنگ را نیز می توانسلت خاموش 
که افکار شلریعتی در باب شلهادت، جوانان ما را در جریان  گفت  انتقادی از علی شلریعتی 
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جنگ به سلوی شلهادت سلوق داد )گفت وگویی منتشرشده در مجله کیان(.
املا شلریعتی می گویلد اسلام همیشله و در تملام اعصلار و دوره هلا سلرخ اسلت، نله این کله در 
شلرایط اسلتثنایی سلرخ باشلد: »هر مسللمان به خودی خود در زندگی – و نه در حاالت و 
حوادث اسلتثنایی- یک پارتیزان مسللح اسلت« )همان(. درباره پیامبر اسلام نیز در جای 
که می خواهد پیام را  کسی معرفی می کند  دیگری مشابه مورد پیشین نظر می دهد و او را 
ولو با شمشیر به مردم سرزمین های دیگر اباغ کند:»اعتراف می کنیم که پیغمبر ما پیغمبر 
کنلد و خاملوش بماند.  کله کلملات وحلی را اعلام  مسللح نیلز هسلت زیلرا پیغمبلری نیسلت 
پیغمبری است که شعارها و پیغام ها را می رساند و برای تحقق این پیام ها هم می کوشد، 
رنج می برد، شمشلیر می خورد و شمشلیر می کشلد و به همه حکومت های این جهان هم 
کنار بروید تا به مردم این پیغام را اباغ  اعام می کند یا تسلیم این راه بشوید یا از سر راه من 

کس نرفت بر رویش شمشلیر می کشلم« )شلریعتی، م.آ/26؛ 1379: 477(. کنم و هر 
اما به نظر می رسد از دل چنین اسامی فاشیسم و امپریالیسم اسامی زاده می شود. چرا 
ما با نظام سرمایه داری سر ناسازگاری داریم؟ زیرا نظام سرمایه داری نظامی امپریالیستی 
اسلت و می خواهلد تملام جهلان را تحلت سلیطره و نفلوذ خلود بگیلرد و همله فرهنگ هلای 
کاهد و دسلت آوردهای متنوع و متکثر بشلری  انسلانی را به یک فرهنگ سلرمایه دارانه فرو 
کند و یک نظم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را  را با یکسان سازی غیرانسانی خود نابود 
جایگزین همه کند. هر حرکت امپریالیستی و جهان گیرانه بی تردید خصلت یکسان سازان 
دارد و این پدیده ای غیرانسلانی اسلت. مهم نیسلت انگیزه و هدف چه باشلد و چگونه و با 
کدام ایدئولوژی توجیه شود )به نام اسام و یا سرمایه داری(؛ روش و نتیجه یکسان است: 
گیر از طریق آمریت و تغلب. سلیطره چنین اسلامی را هم در تاریخ ایران  یکسان سلازی فرا
کله هلم بله ایلران آسلیبی جدی زد و هم به اسلام: اسلام بدل شلد به  پلس از اسلام دیدیلم 
کله علرب را بر عجم برتری داد و ایرانیان را عما بنده اعراب سلاخت  یلک ایدئوللوژی نلژادی 

نه بنلده خدا!
کردن ایرانیان از ستم و لذا  که هدف و قصد مسلمانان حمله کننده به ایران، آزاد  نگویید 
کافی نیست. وقتی  کرد! قصد و نیت خیر  هدف خیری بود اما بعد آنان را به بندگی دچار 
پیلام بلا شمشلیر وارد می شلود بعلد شمشلیر جایگزیلن پیلام می شلود و پیلام، تحت الشلعاع 
کنیلد: نظامی تریلن و  شمشلیر می مانلد. سرنوشلت سلازمان مجاهدیلن خللق را بررسلی 
گروه مذهبی انقابی بود و در تحقق انقاب 1357 نیز به سهم خودش نقش  مسلح ترین 
داشلت. املا بعلد از انقلاب بله فجیع تریلن نلوع خشلونت ها نیلز روی آورد. وقتی خشلونت را 

کلردی خشلونت نیلز آرام آرام تلو را انتخاب می کند! انتخلاب 
که سخن  کس وبر دقیقا در مورد چنین اسامی )اسام موردنظر شریعتی( است  از قضا ما
زیلر را می گویلد و بله نظلر ملن بله خطلا بله کل حیثیلت و وجلود و امکانلات بالقلوه اسلام نیلز 
آن را تعمیلم می دهلد: »اسلام در دوره نخسلت دیلن جنگجویلان جهانگشلا بلود. اینلان از 
سلحشوران جهادگر منضبط بودند و در مقایسه با هم ردیفان مسیحی شان در جنگ های 
صلیبلی، در روابلط جنسلی چنلدان خویشلتنداری نمی کردنلد« )وبلر 1382: 305(. و ایلن 
کله وبلر پیلش  از ایلن گفته اسلت:  »ملا به هیچ روی نمی خواهیلم همه توجه  در حاللی اسلت 
که در تعیین ویژگی های خاص یک اخاق  کنیم. قشلرهایی  خود را به یک قشلر معطوف 
اقتصلادی نقلش قاطعلی دارنلد ممکلن اسلت در طلول تاریلخ علوض شلوند. تأثیلر یلک قشلر 
به تنهایی هرگز تعیین کننده نیست. بااین همه، شاید بتوان در غالب موارد قشری را برگزید 
که دسلت کم سلبک زندگی اش در دین های خاص اثر تعیین کننده داشلته اسلت« )همان: 
کنلت تامسلون  کله  کلش می شلود آن چیلزی  304(. خاصله اشلتباه و درعین حلال خطرنا
کله در دوره شلکل گیری دین  می گویلد: »بله نظلر وبلر، هلر دینلی عائلم قشلری را با خلود دارد 
به منزله حامل و مفسر آن عمل کرده است« )تامسون و دیگران، 1387: 104(. یعنی اسام 
کله جنگجویلان جهانگشلا و سلحشلوران جهادگلر منضبلط یلا به تعبیر  بلرای همیشله اثلری 
گر چنین باشلد، پس  کرده اند را با خود دارد! ا شلریعتی »پارتیزان های  مسللح« بر آن حک 
که اسلام دینی شلهری و مدنی نیسلت و این مسلیحیت اسلت  وبر حق دارد نتیجه بگیرد 
کاملا خاصی، دینی  کله »طلی همله دوره هلای توسلعه درونلی و بیرونی عظیمش به صورت 
گر واقعا  شلهری و باالتلر از همله دینلی مدنلی بوده«  اسلت )هملان: 104؛ و وبلر 1382: 305(. ا
مسلمان همیشه یک پارتیزان مسلح است، آیا نباید بگوییم حق با وبر است؟! همسویی 
کله تعمیملی نلا به جلا می دهلد یکلی از نتایلج ایلن سلخن عللی  بلا نتیجه گیلری خطلای وبلر 

شریعتی است.
بلاری، اسلام سلرخ اسلام جنلگ اسلت؛ جنگلی بله درازای تاریلخ و یلا -در برخلی روایت ها- 
که ناموس هسلتی اسلت: »عجبا! اسلام صلح نیست، اسلام جنگ است. نباید از  جنگی 
اتهام کشیش ها و استعمارگران و شبه روشنفکران و کاردستی آن ها ترسید و جا زد. با بزک 
کلردن اسلام کاری از پیلش نملی رود، حقیقلت را بایلد آن  چنلان  که  کلردن و املروزی وانملود 
کرد؛ دفاع احکام  هسلت شلناخت، نه آن چنان که می پسلندند. جهاد را نباید دفاع توجیه 
دیگلری دارد و جهلاد احلکام دیگلری. اسلام، جنلگ حلق و باطلل، از آدم تلا انتهلای تاریلخ 
)آخرالزملان( اسلت«  )شلریعتی، م.آ/5؛ بی تلا: 55(. وقتلی جهلان غنلی و متکثلر را در دوگانله 
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کلردی، رفته رفتله در همله حوزه هلای زند گلی بایلد حلق و  حلق و باطلل و خیلر و شلر خاصله 
کنلی و مبلارزه حلق و باطلل را در آن دنبال کنی! باطلل را تمیلز دهلی و از هلم جلدا 

کله فقلط شلریعتی چنیلن می اندیشلید. بسلیاری از شلخصیت های  گملان نکنیلد  البتله، 
کنلون مجلال ذکر اقلوال آنان  دینلی و سیاسلی و روشلن فکری چنیلن می اندیشلیدند و ملن ا
که انقلاب را راه برد و به نتیجه رسلاند و برای جنگ ایران  را نلدارم. ایلن تفکلر دینلی ای بلود 
که به رغم این که شلریعتی از  گر نگویم  کرد. اما انصاف نیسلت ا و عراق سلوختی غنی تولید 
کار او در این است که بسیاری  پرورندگان اصلی دین سرخ در ایران معاصر است، اما مزیت 
از عناصلر دیلن سلبز نیلز در افلکار و آثلار وی بله قوت موجود اسلت و به همیلن دلیل می توان 
گفت که دل بستگان به دین سبز می توانند ضمن حفظ فاصله انتقادی و ضمن فراروی از 
شریعتی، از افکار و اندیشه های وی تغذیه کنند و بهره ببرند و از این راه مایه های ارزشمند 

اندیشله وی را از آن خود سلازند.
گروه هلا و مهم تریلن ارزش هایشلان به خطر  کله حیلات افلراد و  پلس دیلن سلرخ در شلرایطی 
کیلان و ارزش های فلرد یا گروه  کله مبلارزه بلرای دفاع از  می افتلد، می باللد و به تدریلج هرقلدر 
تلداوم می یابلد یلا تشلدید می شلود، مؤلفه هلای نظلام الهیاتلی آن پلرورده می شلود. مثلا در 
کله شلریعتی دو نلوع اسلام را از هلم تفکیلک می کنلد: اسلام سلرخ/  شلرایط انقابلی اسلت 
ک، اسلام مبارزه/ و اسلام تسلیم و پرهیز. او چنان  اسلام سلیاه، اسلام خون/ اسلام تریا
کله گویلی شلق یلا شلقوق دیگری ممکن نیسلت. اما ملا املروز می دانیم که  سلخن می گویلد 
که از هابیل  اسلام سلومی هم هسلت: اسام زندگی. ازنظر شریعتی اسلام راه سرخی است 
تا قیام منجی آخرالزمان تداوم دارد. تاریخ بشر تاریخ جنگ هابیلیان و قابیلیان با یکدیگر 
گلر در جبهله حلق نباشلی و در مبلارزه حلق علیله باطلل شلرکت  اسلت و ازنظلر شلریعتی تلو ا

 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 

گر در جبهه حق نباشی و در مبارزه حق علیه باطل شرکت نکنی، هرکجا که  تو ا
باشی فرقی ندارد: چه بر سر سجاده نشسته باشی چه بر سر بزم شراب! یا سیاهی 

خ. یا سر

که باشی فرقی ندارد: چه بر سر سجاده نشسته باشی چه بر سر بزم شراب!  نکنی، هرکجا 
یا سلیاهی یا سلرخ.

کنون به اجمال برخی از ویژگی های دین سرخ را برمی شمرم و بحث مبسوط را به مجالی  ا
دیگر موکول می کنم.

1-  تفسیر تخاصم آمیز هستی، یا تاریخ، و یا جامعه )به صورت دوقطبی(؛
کلردن محکلوم می شلود( و »اینلک  2- برتلری ملرگ بلر زند گلی )به تدریلج و درنهایلت زند گلی 

شلهدا رفته انلد و ملا بی شلرف ها مانده ایلم«(؛
3-  ترویج زهد انقابی )ترک دنیا در جهت اهداف مبارزاتی(؛

ک؛ 4- تکیه بر حافظه رنج و حافظه خطرنا
کید بر عمل انقابی و براندازانه؛ 5- تأ

کشلیدن زندگلی همچلون جنلگ و مبلارزه )ان الحیلات عقیلده و جهلاد؛ ایلن  6- به سلوی 
کله سلخن ایشلان اسلت(؛ سلخن از آن املام حسلین نیسلت املا چنیلن تصلور ملی رود 

کاذب و  7-  انتظلار جهش هلای اجتماعلی در مسلیر رشلد )شلکل گیری نوعلی خوش بینلی 
فریب دهنلده نسلبت بله آینلده جامعله پلس از پیلروزی نهضلت(؛

8- پرورده شدن نوعی انتظار جهش های انسانی و انتظار فراروی انسان ها از ضعف های 
کیش شخصیت(؛ انسانی شان در حین و پس از مبارزه )قهرمان پروری و 

ک برای تغییر مسیر جامعه و تاریخ؛ 9- شکل گیری نوعی اراده گرایی افراطی و خطرنا
10- خطر غلبه تدریجی شور مبارزه بر تفکر انتقادی )سخنرانی های شریعتی را تحت عنوان 

»شهادت« و »پس از شهادت« را یک بار دیگر مرور نمایید(؛
11-  عدم مسوولیت در قبال حریف و دشمن )توجه داشته باشید که دین سبز از مسوولیت 

در قبال دشمن سخن می گوید(؛
12-  بازخوانلی عناصلر فرهنگلی زمینه ای )تفسلیر ایدئولوژیک تاریخ و معرفی کسلانی چون 
به آفرید، سلندباد، بابک، مزدک، حسلن صباح، به عنوان قهرمانان ملی و انقابی! آن هم 
در اعصاری که هیچ درکی از ملیت موجود نیست و عناصر ایدئولوژی های ملی گرایانه هنوز 

پرورده نشلده است(؛
13-  استفاده از خشونت و تخریب )یکی از مهمترین ویژگی های انقابات »مخرب بودن« 
کله اغللب روش هلای خشلونت  آمیز و مخلرب بله دلیلل جامعه پذیلری و درونلی  آن اسلت( 
شلدن، بازتولیلد می شلود و نهادینله می گلردد و بله تخریلب و خشلونت در پلس از پیلروزی 
نهضلت تلداوم می بخشلد. روش هلای تخریلب و خشلونت آمیز، هلم پلس از انقاب از سلوی 



دفترهای بنیاد48
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

گرفتله شلد و هلم پلس از جنلگ هشت سلاله. در هلر دو نیلز دیلن  کار  گروه هلای انقابلی بله 
کنشلگران بلود. ممکلن اسلت سلخن ملن بلرای  کنلش  سلرخ جهلت دهنلده و تغذیه کننلده 
برخلی سلبب سلوءتفاهم شلود. پلس توضیلح می دهم که مدعلای من فقط این اسلت که: 
بهره گیلری از روش هلای خشلونت  آمیز وللو بلا توجیهلات موجله، منجلر بله تلداوم اسلتفاده از 
کله موضلوع مورد خشلونت دیگر موجود  آن و بازتولیلد ایلن نلوع روش هلا درزمانلی می شلود 
نیسلت. به عبارت دیگر، موضوعات جدیدی برای خشلونت گری جایگزین می شلود، چون 

شلیوه  های خشلونت گری نهادینه شلده اسلت.
14- خطر حذف احتمالی تکثر و تفاوت و حرکت به سوی یکسان سازی جامعه.

منابع و مآخذ

پاللس، دانیلل )1385( هفلت نظریله در بلاب دیلن. ترجمله و نقلد محملد عزیلز بختیلاری. قلم: مؤسسله [ 1]  ]1[
آموزشلی و پژوهشلی املام خمینلی.

کنلت و دیگلران )1387( دیلن و سلاختار اجتماعلی )مقاالتلی در جامعه شناسلی دیلن(. ترجمه علی [ 2] تامسلون، 
بهلرام پلور و حسلن محدثلی. تهران: نشلر کویر، چلاپ دوم.

شریعتی، علی )بی تا( بازگشت. مجموعه آثار 5. تهران: حسینیه ارشاد.[ 3]
محدثلی، حسلن )1383( زیلر سلقف اعتقلاد: بنیان هلای ماقبل انتقلادی اندیش؛ تهلران: انتشلارات فرهنگ و [ 4]

اندیشله شلریعتی. تهران: نشلر فرهنگ و اندیشله، چاپ اول.
کس )1382( دین، قدرت، جامعه. ترجمه احمد تدین. تهران: نشر هرمس.[ 5] وبر، ما

گرفته تا  کودک حسین  کردند. از  کار  کردند. این شهیدان امروز دو  کار  »...این ها دو 
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 
که باید  کودکان و همۀ پیران و جوانان همیشۀ تاریخ بیاموزند  به همۀ مردان، زنان، 

گر نمی توانند.  گر می توانند و ]چگونه[ بمیرند ا چگونه زندگی کنند ا
این شهیدان کار دیگری نیز کردند، شهادت دادند با خون خویش _ نه با کلمه _ شهادت 
دادند در محکمۀ تاریخ انسان. هر کدام به نمایندگی صنف خودشان شهادت دادند 
کم بر تاریخ بشری _ نظامی که سیاست را و اقتصاد را و مذهب را و  که در نظام واحد حا
هنر را و فلسفه و اندیشه را و احساس را و اخالق را و بشریت را، همه را ابزار دست می کند 
کند و از همه چیز پایگاهی برای حکومت ظلم و جور  تا انسان ها را قربانی مطامع خود 

و جنایت بسازد _ همۀ گروه های مردم و همۀ ارزش های انسانی محکوم شده است.«

) پس از شهادت _  اسفند 13۵۰ _  مسجد نارمک(
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 نقش انقالبی 
یاد و یادآوران

سارا شریعتی
سایت اینترنتی بنیاد فرهنگی شریعتی/ ۱۳۹۸

مقدمه
سرنوشللت شللریعتی سرنوشللت غریبی اسللت: مشللهور اما ناشللناخته. نام او را بر خیابان ها، 
کاس هللای دبیرسللتان و  گذاشللته انللد. در  کوچه هللا، بیمارسللتان ها و مللدارس و مغازه هللا 
دانشللگاه، اغلللب پرسللش یللا بحثللی دربللاره شللریعتی هسللت، حتللی یکللی از سلله تللاالر همیللن 
دانشللکده علللوم اجتماعللی دانشللگاه تهللران، به نللام شللریعتی اسللت. یللک شللریعتی مشللهور 
کلله نامللش را می بینیللم، از وی می شللنویم امللا شللریعتی را  امللا ناشللناخته، بلله ایللن دلیللل 
کمتللر مللورد رجللوع اسللت. جللدا از جوانللان، حتللی در میللان  نمی خوانیللم و متللن شللریعتی، 
هللم نسلللی های خودمللان اغلللب می شللنویم: یللادش بخیللر! مللا در جوانللی چقللدر شللریعتی 
کللم چنللد  می خواندیللم. انللگار شللریعتی خوانی بلله 20-30 سللال پیللش برمی گللردد و دسللت 
کمتللر خوانللده شللده اسللت. عمومیت یافتگللی تصویللر شللریعتی  کلله شللریعتی  دهلله  اسللت 
کلله اغلللب صللادق  کللرده اسللت  در جامعلله، یللک تصللور شللناخت از او در میللان مللردم ایجللاد 
نیسللت. شللریعتی هللم قربانللی محبوبیتللش شللده و از ایللن رو ناشللناخته مانللده اسللت. امللا 
گرایللش مجللددی بلله شللریعتی به عنللوان نویسللنده و اصللوال بلله  بلله نظللر می رسللد امللروز 
شللریعتی خوانی و مراجعلله بلله متللن آثللار وی بوجللود آمللده اسللت و شللاهدش هللم همیللن 

جلسلله اسللت.
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کلله بللرای ایللن جلسلله انتخاب شللده اسللت و از مللن دعوت شللده در مللوردش صحبت  متنللی 
کلله سللخنرانی شللریعتی در شللهریور 1351 در  کنللم، »نقللش انقابللی یللاد و یللادآوران« اسللت 
حسللینیه ارشللاد اسللت. انتخاب این متن برایم مهم و جالب بود. معموال در مجموعه ی 
شللیعی شللریعتی، انتخاب هللای اول “تشللیع صفللوی علللوی” یللا “شللهادت” اسللت. انتخاب 
کلله پرداختللن بلله آن در  ایللن متللن نامعمللول اسللت و اصللوال “یللاد” و “نقللش انقابللی یللاد” 
کمتللر بللدان  کلله  آن دوره بسللیار بدیللع بللود، در حللال حاضللر نیللز از سللوژه هللای جذابیسللت 
پرداختلله انللد. یللاد، حافظلله، خاطللره، یللادآوری، و نقللش اجتماعللی آن و همچنیللن ذکللر و 
کلله خصوصللا پللس از جنللگ جهانللی  کللر … از موضوعاتللی اسللت  تیللپ اجتماعللی یللادآور و ذا
گرفللت و ادبیللات پژوهشللی وسللیعی در علوم اجتماعللی به خود  دوم بیشللتر مللورد توجلله قللرار 
کلله هللم در ایللن مللورد  کسللانی اسللت  اختصللاص داده اسللت. شللریعتی در ایللران از نخسللتین 
بحللث هللای مفصلللی دارد و هللم توانسللته اسللت ایللن حللوزه را با تاریخ و ادبیات تشللیع پیوند 

بزند.

درباره روش بررسی متن
گللر بخواهیللم بللا روش هللای معمللول نقللد جامعلله شللناختی بلله سللراغ متللن “نقللش انقابللی  ا
کنیللم، روش برون  یللاد و یللادآوران” برویللم می توانیللم از دو روش پرداختللن بلله متللن اسللتفاده 
کلله در میللان پسللت مدرن ها رایللج تللر اسللت. در مطالعلله ی درونللی  متنللی و درون متنللی 
کلله برجسللته  متللن، نلله مؤلللف ، نلله شللرایط و نلله زمینلله ی اجتماعللی بلکلله ایللن متللن اسللت 
کسللترنال سللت  کلله اغلللب در علللوم اجتماعللی رایللج اسللت، رویکللرد ا می شللود. روش دیگللر 
کرده انللد. متللن بللا شللرایط بیرونللی اجتماعللی و تاریخی سللنجیده  کلله بلله بللرون متنللی ترجملله 
کلله شللرایط تکویللن و تولیللد متللن را نادیللده می گیرد.  می شللود. اشللکال روش اول در اینسللت 
کلله اتونومللی، خودگردانللی متللن را رد می کنللد. خودمختللاری  اشللکال روش دوم در اینسللت 
متللن و مولللد بودنللش تحقیللر می شللود و صرفللا بلله عنللوان محصللول یللک دوره و یللک زمانلله 
و زمینلله ی تاریخللی مللورد توجلله قللرار می گیللرد. درنتیجلله متللن خللود بلله خودارزشللی نللدارد. 
بوردیللو بللرای اینکلله از ایللن دوگانلله ی متللن )texte( و زمینلله )context( فراتللر بللرود و بتوانللد 
کنللد، تئللوری “میللدان” را مفهللوم پللردازی می کنللد. تئللوری میللدان  گانلله غلبلله  بللر ایللن دو 
کنللد. در اینجللا تللاش  می خواهللد بللر ایللن دوگانلله ی متللن محللوری و زمینه محللوری غلبلله 
کنللم و متللن شللریعتی را در ایللن میللدان  می کنللم بللا همیللن روش، میللدان آن دوره را ترسللیم 
گللذاری آن را بسللنجم. پیللش از ایللن می بایسللت موقعیللت  قللرار دهللم و تاثیللر پذیللری و تاثیللر 

کللرد. ایللن اثللر را در زندگللی و دوره هللای زندگللی شللریعتی تعییللن 

– یادیادآوران محصول کدام دوره از زندگی شریعتی است؟
شللریعتی خللود زندگللی اش را بلله پنج دوره ی پنج سللاله تقسللیم می کند. البته ایللن دوره های 
پنللج سللاله دقیللق نیسللت امللا در تعییللن و ترسللیم میللدان ایللن متللن بسللیار مفیللد اسللت. 
دوره ی اول دوره ی جوانللی سللت، دوره ی عارف مسلللکی و شاعرمسلللکی و عاشق پیشللگی 
کلله  کلله بللا ایللن هملله بیگانلله هللم نبللود. دوره ی دوم دوره ای اسللت  و البتلله مبللارزه سیاسللی 
بلله عنللوان دانشللجوی نمونلله انتخللاب می شللود و بللرای اداملله تحصیللل بلله پاریللس مللی رود 
کنفدراسللیونی و روزناملله نللگاری را شللروع می کنللد. دوره ی سللوم دوره   و فعالیللت سیاسللی و 
دانشللگاه اسللت. بازگشللت از پاریس، اقامت در مشللهد و تدریس در دانشللگاه مشللهد. بعد از 
پنللج سللال از دانشللگاه اخللراج و بازنشللته اش می کننللد. دوره ی چهللارم دوره ی پنللج سللاله ی 
حسللینیه ی ارشللاد اسللت، دوره ی سللخنرانی ها و مشللهورترین دوره ی شللریعتی. در 1351 
حسللینیه ارشللاد بسللته می شللود و شللریعتی متللواری و مخفللی اسللت. دوره ی پنجللم آخریللن 

دوره ی زندگللی شللریعتی، بللا دسللتگیری و زنللدان و پللس از زنللدان اسللت آغللاز می شللود.
گفللت ایللن متللن و توجلله شللریعتی بلله تشللیع  گللر قائللل بلله ایللن پنللج دوره باشللیم می تللوان  ا
مشللخصا بلله دوره ی چهللارم زندگللی اش مربللوط اسللت. شللناخته شللده تریللن دوره ی 
کلله بیشللتر افللراد  کلله تصویللر شللریعتی سللخنران را امللروز رقللم زده اسللت. شللریعتی  شللریعتی 
ارشللاد.  حسللینیه ی  دوره ی  شللریعتی  اسللت،  چهللارم  دوره ی  شللریعتی  می شناسللند، 
دوره هللای قبللل را کمتللر می شناسللند و آشللنائی کمتری نسللبت بلله آن دارند. مثللا این تصور 
کلله شللریعتی بیشللتر سللخنران بللود تللا نویسللنده بلله دلیللل شللناخته شللدگی و تاثیللر ایللن  غلللط 
کلله شللریعتی یکللی از پرکارتریللن نویسللندگان  دوره ی چهللارم اسللت، در حالیکلله می دانیللم 
تاریللخ معاصللر ماسللت و بیللش از هللزاران صفحلله دستنوشللته دارد. ناشللناخته تریللن دوران 
کلله با یک قرائت اندیشلله  شللریعتی را نیللز شللاید بتللوان دوران پللس از زنللدان دانسللت. دورانللی 
ی وی تحوالتللی پذیرفتلله اسللت و در قرائللت دیگللر همچنللان می تللوان از پیوسللتگی فکللری 

کللرد. نللزد وی یللاد 
متللن یللاد و یللادآوران مربللوط بلله 21شللهریور 51 اسللت. چنللد هفتلله قبللل از بسللته شللدن 
حسللینیه ارشللاد اسللت. حسللینیه ارشللاد را در 14 آبللان 1351 بسللته می شللود. محققللان 
کلله بسللته شللدن درب حسللینیه ارشللاد بلله درخواسللت برخللی نهادهللا و محافللل  می داننللد 
ک عامللل بسللته شللدن ارشللاد بللود امللا تحللت  کلله سللاوا مذهبللی انجللام شللد. درسللت اسللت 
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فشللار برخللی از جریانللات مذهبللی انجللام شللد. انللگار بدعتللی، انحرافللی دارد اتفللاق می افتللد 
و درنتیجلله در 14 آبللان درب حسللینیه ی ارشللاد را بسللتند، از همللان روز و همللان جللا هللم 

شللریعتی متللواری و مخفللی شللد.
توجلله شللریعتی بلله تشللیع مربوط بلله دوره ی ارشللاد اسللت. دوره ی چهارم یعنللی چه زمانی؟ 
مشللخصا از 1348 تللا پایللان ارشللاد. چللرا آغللاز آن را 1348 می گیللرم؟ چللون امللت و امامللت را 

اسللاس قللرار می دهللم. سللخنرانی امللت و امامللت در حسللینیه ی ارشللادایراد می شللود.

خ حصار یا ازسیاه حصار تاریخ؟ آزادی اسالم یا مسلمانان؟  رهایی از زندان سر
کلله در سللایت بنیللاد شللریعتی منتشللر شللده اسللت.  بللرای فهللم ایللن دوره، متنللی هسللت 
ک آن را  کبللری مرزنللا گردان شللریعتی آقللای ا کلله یکللی از شللا مقدملله ی متللن حجللر بللن  عللدی 
نوشللته بللود و شللریعتی بللر آن مقدملله می زنللد. آنجللا در مقدملله می گویللد: در سللال 1336در 
گوشلله ای افتللاده بللودم -کلله  کلله شللاید در یللک جایللی، در یللک  یکللی از شللب های تنهایللی 
شللاید اشللاره بلله زنللدان هسللت- داشللتم فکللر می کللردم بلله سللیه حصار نلله سللرخه حصار-

کلله مللا تللوی زنللدان سللرخه حصاریللم ولللی یللک زنللدان بزرگتللری  یکللی از زندان هللای معللروف- 
کلله زنللدان سللیاه حصار اسللت و آن زنللدان تاریللخ اسللت. و زندان بانللش هللم  هللم هسللت 
کلله غللاِم حلقلله بلله دوِش قللدرِت سیاسللی سللت.  خللود تاریللِخ سللیاِه مللزدوِر نوکرمللآب اسللت 

ان
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ت 
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س:  
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کلله  و بسللیاری از چهره هللای مللا در ایللن زنللدان افتاده انللد. و مللن دارم دارم فکللر می-کنللم 
کللی؟ مثا ابللوذر. مثللا حجربن عدی،  کنللم. مثللا  چطللور می توانللم از ایللن زنللدان خاصشللان 
گفتللم این هللا را از  یاسللر، عمللار، سللمیه، هملله  ایللن چهره هللا …و بعللد می گویللد آنجللا بلله خللودم 
گرفتللم هملله آن هللا را از ایللن  ایللن زنللدان نجللات خواهللم داد. یکی یکللی. و آن موقللع تصمیللم 
کلله می خواهم  کللی رسللیده؟ نوبللت حجربن-عللدی سللت  زنللدان نجللات دهللم و امللروز نوبللت 

نجاتللش بدهللم.
کلله هملله اش فکللر می کننللد مسلللمانان زندان انللد،  می گویللد مشللکل دوسللتان ایللن اسللت 
کلله اسللام خللودش در زنللدان اسللت مسلللمانان مللدام در زنللدان  توجلله نمی کننللد تللا زمانللی 
کلله مللا  خواهنللد بللود. هللدف مللا نبایللد صرفللا نجللات مسلللمانان از زنللدان باشللد. تللا زمانللی 
مسلللمانان را نجللات دهیللم ولللی اسللام در زنللدان باشللد، بللاز دومرتبلله ایللن مسلللمانان بلله 
زنللدان خواهنللد افتللاد. بنابرایللن بایللد بلله سللراغ چلله برویللم؟ بلله سللراغ جنللگ آزادی بخشللی 

کلله در زنللدان هسللتند. بللرای رهایللی خللود اسللام از زنللدان تاریللخ و آن چهره هائللی 
رادیللکال سللنت  نقللد  بلله  عللدی، شللروع می کنللد  بللا مقدملله ی حجربللن  و  ایللن دوره  از 
کلله ایللن چهره هللا را بلله تعبیللر خللودش ضعیللف و زبللون معرفللی می کنللد و اسللاس  تاریخللی ای 
پللروژه ی خللود را همیللن قللرار می دهللد. سللال 50 تللا 51 شللریعتی تللک سللخنران ارشللاد اسللت. 
کارش نیسللت. از هللر لحظلله اش اسللتفاده مللی- کنترلللی از جانللب مسللئوالن ارشللاد بللر  دیگللر 

کنللد و تمللام متن هایللش بلله شللکل مسلسللل و فشللرده مربللوط بلله همیللن یللک سللال اسللت. 
تمرکللز وی در ایللن دوره، بللر میللراث شللیعی سللت و دیگللر مجللاز اسللت نظللر خللودش را بللدون 

ماحظلله و سانسللور بگویللد.
کلله یللک  کلله در همیللن دوره اسللت  ایللن موقعیللت شللریعتی در ایللن سالهاسللت. اطللاع داریللد 
سللری اسللتفتائاتی ازمراجللع و روحانیللون در مللورد شللریعتی می شللود و بسللیاری فتواهاعلیلله 
شللریعتی انتشللار می یابللد و سشللریعتی بلله نوعللی تکفیللر می شللود. شللریعتی می دانللد زیللر 
ضللرب اسللت، هللر لحظلله ممکللن اسللت ارشللاد بسللته شللود و از ایللن رو از هللر لحظلله اش کمللال 

اسللتفاده را می کنللد. ایللن وضعیللت آن دوره ی ارشللاد اسللت.

زمینه اجتماعی سیاسی متن
در سطح ایران و در سطح جهان، با چه وضعیتی مواجه هستیم؟ در ایران سال 50-49 
کمه ی مهندس بازرگان.  اوج مبارزات مسلحانه است. آغاز جنبش چریکی بعد از محا
کمه اش می گوید ما آخرین نسلی هستیم که با زبان قانون با شما  مهندس بازرگان در محا
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حرف می زنیم بعد از ما کسانی که می آیند اسلحه به دست خواهند گرفت. شرایط سیاسی 
دارد رادیکالیزه می شود، و سازمانهای مبارز مسلح مذهبی و غیر مذهبی شکل می گیرند و 
کاما تحت تاثیر جنبش  وارد عمل می شوند. این نکته مهم است. شریعتی در این دوره 
سیاسی و رادیکال مبارزاتی است، هم از نظر تئوریک و هم از نظر عاطفی. عاطفی چرا؟ 
گردان خود وی از چهره های مبارز و درگیر در مبارزه ی مسلحانه بودند.  چون بسیاری از شا
که سخنرانی شهادت و  امیر پرویز پویان و احمدزاده ها از نمونه های بارز آنند و می دانید 

پس از شهادت شریعتی متاثر از شهادت برخی از این چهره هاست.
متن “نقش انقابی یاد و یادآوران”، یک متن چهل صفحه ای ست. سخنرانی ای ست 
که شریعتی بسیاری از ایده های اصلی آن را قبا در نوشته های دیگر ارائه داده است. مثا 
گذاشتن حج  که “حسین درسی بزرگ تر از شهادت به ما داده و آن نیمه تمام  این ایده 
که شریعتی پیش تر در پس از شهادت ارائه داده است. اما ایده ی  است”. این ایده ایست 
که در متن های دیگر به آن توجه نکرده بوده و در این متن نقش ایده  اورجینال این متن 
ی مرکزی را ایفا می کند، همان مفهوم یاد یادآور و نقش انقابی آن است. نقشی که در آغاز 

کید دارد و در پایان متن، آن را پس می گیرد. متن شریعتی بر آن تا

یاد و یادآوران، قطعه ای از یک مجموعه
کنار هم بچسللبانیم و معنللادارش  بللرای اینکلله بتوانیللم ایللن قطعلله را مثل قطعات یک پازل 
کنللار هللم  کلله دربللاره ی شللهادت اسللت  کنیللم، بایللد ایللن متللن را بللا متن هللای دیگللر شللریعتی 
کنللار متللن “حسللین وارث آدم، 1349،”تشللیع  کنللد. در  کمللک  قللرار دهیللم تللا بلله فهللم آن 
علللوی، صفللوی” آبللان 1350، “شللهادت” اسللفند 1350، “پللس از شللهادت” اسللفند 1350… 
گاه در  کلله  سللالهای 1349- 1350، یکللی از فشللرده تریللن سللالهای فعالیللت شللریعتی اسللت 
یک هفته چندین سخنرانی دارد و مجموعه ی مباحثش در مورد تشیع و شخصیتهای 
تاریللخ تشللیع بلله همیللن دوره مربللوط اسللت. اغلللب متللن هللای شللیعی شللریعتی، در مللورد 
تشللیع، )شللیعه یللک حللزب تمللام( چهللره هللای آن)امللام علی،امللام حسللین، امللام سللجاد(، 

انتظللار… مربللوط بلله همیللن دوره اسللت.
کلللی نللگاه می کنللد  در “حسللین وارث آدم” بحللث فلسللفه ی تاریللخ اسللت و بللا یللک دیللدگاه 
کلله “شللهادت دعوتللی  و در متللن “شللهادت” و “پللس از شللهادت”، جمللله ی معروفللی دارد 
گللر نمی توانللی بمیللران”. بعدهللا ایللن  گللر می-توانللی بمیللر و ا کلله ا سللت بلله هملله ی عصرهللا 
گفتنللد شللریعتی دسللتور مللرگ می دهللد، و توجلله نکردنللد  کردنللد و  جمللله را بسللیار برجسللته 

کلله ایللن جمللله را بایللد در متللن “پللس از شللهادت” خوانللد.
کلله  جذابیللت شللریعتی، جللدا از افللکارش میدانیللد در چیسللت؟ شللریعتی فللردی سللت 
گللر و انتقللادی، و مللای خواننللده، بلله  می اندیشللد، اندیشلله ای آزاد و بللی پایللان، جسللتجو 
کارش  گام، اینجسللتجوگری و ایللن مسللیر و تحللوالت ایللن اندیشلله  را در  گام بلله  تدریللج، 
کلله از شللریعتی بلله عنللوان  می-بینیللم و دنبللال می کنیللم. درسللت بللر خللاف تصویللری 

گللر جزمیللت و قاطعیللت ارائلله شللده اسللت. یک”ایدئولللوگ”، تداعللی 
یکللی از نمونلله هللای ایللن فراینللد اندیشلله و جسللتجوگری را در تحلیللل وی از شللهادت امللام 
کلله وی بللا نظریلله ی شللهید جاویللد صالحللی نجللف  گویللی  گفللت و  حسللین می بینیللم، در 
آبللادی دارد. در سللناریوی شللهادت، شللریعتی از دو چهللره نللام می بللرد، می گویللد یکللی امللام 
کلله می خواهللد  حسللین)ع( اسللت و دیگللری حمللزه اسللت. حمللزه نمللاد مجاهللدی اسللت 
کنللد و نمی توانللد، شکسللت می خللورد، کشللته می شللود. بر شللهادت او  حکومللت را سللرنگون 
گریسللت چون موفق نشللده اسللت. این “شللهادت حمزه ای” سللت. و بعد از “شللهادت  باید 
حسللینی” نللام می بللرد، از حسللین بلله عنللوان شللهید شللاهد. شللهادت حسللینی شللهادت در 
کللرد، هیللچ راهللی نداری جللز اینکه  کاری نمللی تللوان  کلله هیللچ  عصللر نتوانسللتن اسللت، زمانللی 
کننللد. در اینجللا شللهادت یللک حادثلله نیسللت، یللک  کللردن آنچلله می خواهنللد پنهللان  افشللا 

انتخللاب اسللت. یللک اصللل اسللت.
در سللناریوی شللهادت نللزد شللریعتی، اولیللن چهللره حسللین اسللت، چهللره ی دیگللر حمللزه 
کم کللم چهللره ایللی دیگللر واردمی شللود؛ زینللب. متللن “پللس از شللهادت” بللا ایللن  اسللت و بعللد 
کلله ماندنللد بایللد  کردنللد، آنهللا  کار حسللینی  کلله رفتنللد  کلله : “آن هللا  جمللله بلله پایللان می رسللد 
کنللار مللی رود، بلله جایللش زینللب وارد  کننللد وگرنلله یزیدی انللد”. در اینجللا حمللزه  کار زینبللی 
کنللد؟ نقشللش دقیقللا  می شللوند. زینللب بللرای چلله وارد می شللود؟ زینللب می خواهللد چلله 
چیسللت؟ چللون در حسللین و حمللزه یکللی مجاهللد اسللت و دیگللری شللهید. در ایللن سللناریو، 
کللدام الگللو پیللروی می کنللد؟ حمللزه یللا  خللود شللریعتی چلله نقشللی دارد؟ شللریعتی خللود از 
که برای  حسللین؟ به نظر می رسللد تا اینجا شللریعتی غایب اسللت و بعد با ورود زینب اسللت 
کران، یللاد یللادآوران. شللریعتی می گوید: هر  خللود نقشللی پیللدا می کنللد؛ پیللام آور خللون، ذکللر ذا
انقابللی دو چهللره دارد: خللون و پیللام. رسللالت نخسللت را، رسللالت خون را حسللین و یارانش 
گزارند و رسللالت دوم را، رسللالت پیام،از عاشللوراآغاز می شود:رسللاندن پیام خون شللهیدان. 
کللر. بلله این ترتیللب، متن یاد  رسللالت دوم ایفللای یللک نقللش انقابللی اسللت، نقللش یللادآور. ذا
گللر شللهادت  و یللادآوران را می تللوان اداملله ی منطقللی شللهادت و پللس از شللهادت دانسللت. ا
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بللر نقللش حمللزه و مشللخصا امللام حسللین متمرکللز اسللت، یللاد و یللادآوران بلله “کار زینبللی” 
گاهی بخشللی. اختصللاص دارد. بللر نقللش انقابللی آ

یللادآوران” در آن  یللاد  کلله “نقللش انقابللی  کلللی تاریخللی و نظللری سللت  ایللن زمینلله ی 
کلله ایللن اثللر در مجموعلله آثللار شللریعتی یافللت،  می نشللیند. حللال بللا آشللنایی از موقعیتللی 

کتللاب داشللته باشللیم. می توانیللم بلله سللراغ متللن برویللم و تاملللی در محتللوای 

نقش انقالبی یاد و یادآوران
“نقللش انقابللی یللاد و یللادآوران”، در مجموعه آثللار 7 تحللت عنللوان “شللیعه” منتشللر شللده 
اسللت. عنللوان ایللن متللن بدیللع و نوآورانلله اسللت: “نقللش انقابللی یللاد و یللادآوران”. در چللاپ 
کللران نیللز انتشللار یافتلله اسللت. سلله نکتلله در تحلیللل ایللن  هللای بعللدی تحللت عنللوان ذکللر و ذا

عنللوان بلله نظللرم اهمیللت دارد.
کید شریعتی بر نقش و کارکرد. شریعتی در اینجا به کارکرد انقابی  اصل اعتقادی  نخست تا
یاد و ذکر توجه نشان می دهد. رویکرد وی در اینجا نخست رویکردی اجتماعیست و نه 
کارکرد برایش برجستگی بیشتری دارد تا خود محتوای  الزاما اعتقادی. از این رو شکل و 
که در آبان 1351 ارائه شد. دوره ای  اصل. این متن قبل از »شیعه یک حزب تمام« است 
ایست که شریعتی خوانشی کاما اجتماعی و سیاسی از تشیع ارائه می دهد و به عنوان یک 
جریان انقابی تحلیل می کند. خوانشی کاما در مقابل خوانش مسلط اآن دوران از تشیع 

که بیشتر صبغه ای عارفانه، غیر دنیوی و غیر اجتماعی داشت.
کلله پرسللوناژ  کلملله یللاد یللا ذکللر اسللت. بللرای تعریللف و تکمیللل وظیفلله ای  دومیللن نکتلله خللود 
کربللا بایللد انجللام دهللد. حسللین شللهادت می دهللد. حمللزه  سللوم، زینللب، در سللناریوی 
کاری  کلله رفتلله انللد،  مجاهللدت می کنللد. زینللب چلله می کنللد؟ شللریعتی می گویللد: آنهللا 
کننللد وگرنلله یزیدی انللد. ایللن  کار زینبللی  کلله مانده انللد بایللد  کللرده انللد، آن هللا  حسللینی 
کلله پیللام آن خللون را بلله مللردم  کننللد، بلله ایللن معنللا  کار زینبللی  جمللله ی مهمللی اسللت. بایللد 
گنللگ می مانللد.  کلله پیللام نداشللته باشللد  گفتلله ی شللریعتی خونللی  برسللانند. چللون بلله 
کارشللان را بلله پایللان بللرده انللد و  کنللون شللهیدان  شللریعتی در متللن وصیللت اش می گویللد، ا
خامللوش رفتلله انللد… و مللا پیللام آور خللون آنهللا و پیللام آور انقاب آنها هسللتیم. به بیللان دیگر، 
گاهی بخشللی اسللت. پروژه،  پروژه دیگر خون نیسللت، پیام اسللت. بمیر و بمیران نیسللت، آ
کار زینبللی اسللت.  یللک جنللگ رهایی بخللش بللرای نجللات خللود اسللام اسللت. رسللالت امللروز 
کللر. گاهللی دادن، شللهادت دادن، یللاد یللادآور. ذکللر ذا کار زینبللی آ کار زینبللی چیسللت؟  حللاال 

کلله نقللش  سللومین نکتلله در واقللع مهمترینللش اسللت و آن اینکلله درسللت بللر خللاف عنللوان 
کلله یللاد یللادآوران از صفویلله بلله  انقابللی یللاد و یللادآوران اسللت، تللز اصلللی ایللن متللن اینسللت 
کنللد بلکلله بللر عکللس بلله ابللزار تبلیغاتی قللدرت بدل شللده  بعللد دیگللر نقللش انقابللی ایفللا نمللی 

کلله شللناخت اسللت. اسللت. در ایللن دوره مهمتریللن وظیفلله دیگللر نلله یللاد آوری 

تزهای اصلی متن یاد و یادآوران
گللر بخواهیللم مهمتریللن تزهللای ایللن متن  بللا ایللن مقدمللات خوانللش متللن را آغللاز می کنیللم. ا
کللرد. معنللای  گام شللروع  کنیللم می تللوان از همیللن اولیللن  چهللل صفحلله ای را اسللتخراج 

کلله بللا زندگللی و نلله بللا مللرگ پیوندخللورده اسللت. شللهادت در فرهنللگ اسللامی 

شهادت: زندگی است، نه مرگ
کلله شللریعتی بلله آن توجلله می کنللد، یللک تامللل لغللت شناسللی اسللت. تامللل  اولیللن نکتلله ای 
در ریشلله یابللی لغللت اغلللب نامعمللول اسللت و اتفاقللا در متللن شللریعتی کاما برجسللته اسللت. 
بلله عنللوان نمونلله وقتللی شللریعتی می خواهللد دربللاره مسللجد حللرف بزنللد، مسللجد را در 
کلیسللا مقایسلله می کنللد. مسللجد را بللا خانقللاه مقایسلله می کنللد.  یللک رویکللرد تطبیقللی بللا 
از نظللر لغللت شناسللی می گویللد مسللجد از چلله واژه ای می آیللد و چلله الگویللی می دهللد. در 
ایللن رویکللرد مقایسلله ای و همچنیللن تامللل لغللت شناسللی اسللت چشللم انداز هللای نظللری 

جدیللدی بللاز می شللود.
در ایللن متللن، شللریعتی دو مفهللوم را بللا هللم مقایسلله می کند.یکللی »شللهید« اسللت و دیگری 
کلملله martyr از  کلملله شللهید از َشللَهَد، از حضللور و زندگللی می آیللد و  ‘martyr’. می گویللد 

شریعتی می گوید: 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 می شود: رساندن پیام خون شهیدان. رسالت دوم ایفای یک نقش انقالبی 
کر. به این ترتیب، متن یاد و یادآوران را می توان ادامه ی  است، نقش یادآور. ذا

منطقی »شهادت« و »پس از شهادت« دانست.
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کلملله martyr از ریشلله فللوت و مللرگ و مللردن انتخللاب  mort و mourir یعنللی مللرگ و مللردن. 
گللواه،  کلله از ریشلله َشللَهَد بلله معنللای حضللور، حیللات یللا  می شللود. درسللت برعکللس شللهید 
کامللا بللا  کلله در فرهنللگ اسللامی شللهادت  نمونلله حللی و حاضللر اسللت و نتیجلله می گیللرد 

فرهنللگ مسللیحی متفللاوت اسللت. ایللن نکتلله ی مهمللی اسللت.

 نقش انقالبی شعایر شیعی
کیللد بللر ارائلله ی خوانللش جدیللدی از شللعائر شللیعی اسللت. شللریعتی اشللاره ای  نکتلله دوم تا
بلله ارزش هللا ی دنیللای امللروز دارد و وقتللی از ارزش هللا و شللعارهای دنیللای امللروز نللام می بللرد، 
بلله ایمللان اشللاره دارد، بلله عدالللت، بلله مبللارزه طبقاتللی، بلله وحللدت در مقابللل امپریالیسللم و 
صهیونیسللم. در واقللع بلله ارزش هللا و شللعارهای یک جریان مشللخص مبللارز در دوره ی خود 
اشللاره دارد و تیتللر می زنللد نقللش انقابللی. می گویللد مللن در ایللن سللخنرانی می خواهللم چلله 
کنللم؟ می خواهللم نقللش انقابللی هملله عقایللد و شللعائر اختصاصللی شللیعیان را، حتللی عقاید 
گاه و مسللئول اجتماعللی، موهللوم و بی منطللق  کلله امللروز در چشللم یللک روشللن فکر آ و شللعائر 
و تخطیرکننللده و ارتجاعللی اسللت، چلله مذهبللی باشللد و چلله نباشللد، توضیللح دهللم. بللا یللک 
که در تشللیع وجود  که همه شللعائر و رفتارهای شللیعیان و احکامی  خوانش انقابی بگویم 
کار  کارکرد انقابی داشللتند. در حقیقت شللریعتی دارد زمینه های  دارد، در دوره خودشللان 
کارکردهای انتقللادی اش را توضیح  بعللدی اش، تشللیع بلله عنللوان یللک حزب تمللام را با تمللام 

می دهللد.

هر واقعیت اجتماعی را با ظرف زمان و مکان خودش بسنجیم.
کلله دوسللتان مجموعلله آثللار بللرای این بخش انتخاب کرده اند اینسللت” » سللنجش  عنوانللی 
واقعیت هللا بللا ظللرف زمللان و مللکان خاص شللان «. می گویللد غیللر از حقایللق و اصللول مطلللق 
کلله در هملله نظام هللای اجتماعللی ثابللت اسللت؛ بسللیاری از اعمللال،  و بلله اصطللاح علمللی  
احللکام و افللکار بشللری در ظللرف زمللان و مکان خودشللان معنا دارند و چللون این ظرف زمان 
و مللکان دگرگللون شللود، آن هللا هللم دگرگللون می شللوند. شللریعتی می خواهللد از ایللن تللز دفللاع 
کلله در ظللرف زمللان و مکان هملله آن چیزهایی که  کنللد. می خواهللد بگویللد ماجللرا ایللن اسللت 
مللا امللروز بلله عنللوان شللاخص های تشللیع می شناسللیم، یللک معنللای دیگللر داشللته و چللون 
کللرده اسللت. بنابرایللن مللا بایللد آن  ظللرف زمللان و مللکان عللوض شللده، داسللتان نیللز تغییللر 
زمللان و مللکان را بشناسللیم تللا ببینیللم اصللا معنللای اصلی شللان چه بللوده اسللت. می خواهد 

کللردن یللک  کارکللرد انقابللی داشللته اند. بنابرایللن جللدا  کلله این هللا یللک  کنللد  از ایللن تللز دفللاع 
پدیللده اجتماعللی از زمینلله تاریخللی- اجتماعللی اش کاری عوامانلله اسللت. می خواهللد بگوید 
کنیللد و به زمینه تاریخللی- اجتماعی اش توجه  گللر آن اصول را برجسللته  کلله ا اصولللی هسللت 
کامللا ضللد خودش عمللل می کند.  کامللا عامیانلله خواهللد بللود و یللک حکللم  کار شللما  نکنیللد؛ 
کنیللم ظللرف تاریخللی خللاص شللیعه چیسللت و بعللد رفتارهایللش را  بنابرایللن اول بایللد روشللن 

در آن ظللرف بچینیللم و توضیللح دهیللم.
متللن یللک بخشللی دارد: شللیعه بعللد از پیللروزی بنللی امیلله. یللک تفسللیر طبقاتللی از شللیعه 
کسللی اسللت؟ شللیعه همللان ایرانللی و رومللی و عللرب محللروم  می کنللد و می پرسللد شللیعه چلله 
کلله از نظام هللای طبقاتللی و اشللرافی بللرای رسللیدن بلله رهبللری انسللانی و عدالللت و  اسللت 
نفللی تبعیضللات نللژادی و طبقاتللی بلله اسللام پنللاه بللرده اسللت. بنابرایللن تحلیلی که از تشللیع 
کلله بلله سللمت امللام  کسللانی  می کنللد، بللر خاسللتگاه طبقاتللی مبتنللی اسللت و می گویللد اولیللن 

گرویدنللد، اقشللار فرودسللت و محللروم جامعلله بودنللد. علللی 

 کعبه و کربال: گریز به صحرای کربال
کلله ) این  کربا. اشللاره می کند  دراینجللا شللریعتی یللک دوگانلله مطللرح می کنللد. دوگانه کعبه و 
کلله در “پللس از شللهادت” هللم می گویللد(، حسللین درسللی بزرگ تللر از شللهادت  ایللده ای اسللت 
کلله در  گذاشللتن حللج اسللت. خیلی هللا شللیعیان را نقللد می کننللد  بلله مللا داد و آن نیملله تمللام 
کربللا و بلله ایللن ترتیللب  مراسللم حللج، قبللله را عللوض می کننللد و قبللله را می برنللد بلله سللمت 
کللردن حللج،  کوچللک  اهللل تسللنن می گوینللد اینللان حللج را تحقیللر می کننللد. چللرا شللیعه بللا 
کربللا و عاشللورا می گوید؟ شللریعتی می گوید:  کربللا را تجلیللل می کنللد و در اوج مراسللم حللج، از 
کلله بلله تاریللخ بازگردیللد و ببینیللد خلیفلله چگونلله  »پاسللخ ایللن چراهللا را وقتللی درمی یابیللد 
کاری دیگللر. چگونلله بلله تجلیللل  امسللال در حللج اسللت، سللال پیللش در جهللاد، سللال بعللد در 
کلله به نفللع قدرت  و تعظیللم حللج می پللردازد، در باشللکوه برگللزار شللدنش اصللرار مللی ورزد. چللرا 
و حکومللت اوسللت و بنابرایللن در هیاهللوی ایللن تبلیغات کسللی نمی فهمد چگونلله خاندان 

کردنللد«. کان را قتللل عللام  کردنللد و هملله عدالللت خواهللان و پللا پیامبللر را نابللود 
و اداملله می دهللد: »اتفاقللا خلیفلله در حللج چلله می کند؟ مراسللمی مذهبی با تجلیل و شللکوه 
کلله در همللان لحظه  کلله نشللان ندهللد و  بللزرگ و مفصلللی برپللا می کنللد. بللرای چلله؟ بللرای ایللن 
کلله سللعی می کنللد  گذشللته اسللت. بنابرایللن شللیعه در آن  جللا اسللت  چلله بلله خانللدان پیامبللر 
کلله تقدیس می کننللد و این قللدر از مقام پیامبر  کنللد و نشللان دهللد هملله آن هایللی  گری  افشللا
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کشللتند. بللرای شللیعه در  کلله فرزنللدان پیامبللر را  کسللانی هسللتند  تجلیللل می کننللد، همللان 
گرفتللار غل و زنجیر خلیفه؛ تجلیل  کلله رهبللران مذهبی اش یا شللهید هسللتند و یا  موقعیتللی 
کلله دوسللت دار خانللواده پیامبللر و دوسللت دار  کاری اسللت بلله نفللع مسللتقیم خلیفلله. او  حللج 
کلله شللعاری بلله نفللع دشللمن شللده اسللت.  کنللد  حللج اسللت، نمی توانللد از حجللی تجلیللل 
کللم اسللت. شللعار او نلله حللج بلکلله قبر اسللت.  تعظیللم حللج در اسللام خلیفلله، شللعار طبقلله حا

کلله خلیفلله را این چنیللن بلله وحشللت می افکنللد.« قبللر شللهیدی 
کلله  کلله هملله دارنللد تجلیللل اسللام می کننللد، شللیعه می گویللد  می گویللد درسللت در زمانللی 
کلله متولللی برگللزاری مراسللم اند،  کلله هملله اینانللی  اتفاقللا االن مللن بایللد بلله شللما نشللان دهللم 
کشللتند و می کشللند. بنابراین تشللیع قبله اش  که فرزندان پیامبر را  کسللانی هسللتند  همان 
کلله صللف  را عللوض می کنللد. ایللن داسللتان بسللیار مهللم اسللت. شللیعه تللا آن جللا مللی رود 
خللودش را از دیگللر مسلللمین عللوض می کنللد. حللج را نیملله تمللام می گللذارد بلله قیمللت ایللن 

کلله بلله او بگوینللد شللما داریللد حللج را تحقیللر می کنیللد، قبللله اش را عللوض می کنللد.
کللرد؟  کلله حللج چللون شللعاری بلله دسللت دشللمن افتللاده اسللت چلله بایللد  کنللون  می گویللد:» ا
ک حسللین. طواف کعبه ی راسللتین. کعبه شللهید، کعبه  جهللت معلللوم اسللت. طللوافِ  خللا
کلله لبللاس سللبز پوشللیده. پللس بایللد  کلله قربانللی همللان جللادی اسللت  کسللی  کعبلله  خللون، 
کلله زیللارت حسللین مظلللوم  کللرد و بللزرگ تریللن زیللارت نلله زیللارت خانلله خللدا  قبللله را عللوض 
کربللا فریللاد  کعبلله بلله  کللرد«. انحللراف از  کربللا رو  اسللت. بنابرایللن در وقللت حللج بایللد بلله 
اعتراضللی بللوده اسللت در متللن خامللوش اسللتعمار شللده هللای دولتللی و ایللن فریللاد را بایللد در 
شللرایط زمانه شللنید تا اصالت انسللانی و اسللامی اش را دریافت. اتفاقا داسللتان این اسللت؛ 
کلله ایللن  کلله می خواهللد بگویللد  کًا جللدا می کنللد بللرای ایللن  شللیعه صللف خللود را از مسلللمین 

 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 

گر در جبهه حق نباشی و در مبارزه حق علیه باطل شرکت نکنی، هرکجا که  تو ا
باشی فرقی ندارد: چه بر سر سجاده نشسته باشی چه بر سر بزم شراب! یا سیاهی 

خ. یا سر

حللج بلله یللک شللعار تبلیغاتللی بلله دسللت دشللمن تبدیللل شللده اسللت و مللا بایللد قبللله دیگللری 
کنیللم تللا اسللام واقعللی را نشللان دهیللم. را بللاز 

کلله شللعارهای اصلللی اسللام را در دسللت دشللمن می بینللد بلله جسللتجوی شللعار ها،  تشللیع 
کللردن تللوده،  گاه  کللردن و آ تکیه گاه هللا و سللاح هللای دیگللری برمی خیللزد تللا ضمللن بیللدار 
کنللون اینللان هملله ضللد پیللام محمللد را ابللاغ می کننللد،  کلله پیغمبللر ابللاغ می کللرد و ا پیامللی را 
کند. شللب و روز از بلندگوها و از حلقوم های وابسللته به دسللتگاه، نبوت نبوت نبوت  اباغ 
مطللرح اسللت و شللیعه ایللن انسللان و طبقلله ی قربانی این دسللتگاه در برابر نبللوت، به والیت 
کننللده حکومت اسللت. هر چند لبللاس تقوا و  کلله نفی  تکیلله میکنللد، بلله امامت،بلله شللعاعی 
کم درسللت بی معناسللت. چون  تقللدس دروغیللن بللر تنداشللته باشللد. در یللک رژیم غلط، حا
کللم درسللت باشللد نمی توانیللد  گللر حا گللر سیسللتم غلللط باشللد حتللی ا سیسللتم غلللط اسللت و ا
کنیللد. در بخللش آخللر متللن، شللریعتی وجلله انقابللی تمللام رفتارهللا، شللعائر و  بلله او تکیلله 
مفاهیللم شللیعه حقیقت هللای پایمللال شللده را، یکللی یکللی را توضیللح می دهللد، سللادات، 
کلله در  خمللس و زکات، تقیلله و تقلیللد و شللهادت، تعزیلله، موسللیقی یللا غنللا و اشللاره می کنللد 
کننللد، قتللل عام هللا و شللهادت ها را  کلله از حقیقللت هللای پایمللال شللده یللاد نمللی  روزگاری 
نادیللده می گیرنللد، اساسللی ترینللدکار تبلیغللی شللیعه ذکللر اسللت، یعنللی یللادآوری انچلله 
کننللد. هملله این هللا بلله چلله معناسللت؟ می گویللد توّجلله  دسللتگاه می خواهللد فراموشللش 
کنللد، می خواهللد بلله  کلله قللدرت و سیاسللت می خواهللد محللو  داشللته باشللید در شللرایطی 
کلله ممکللن اسللت دیللده نشللود،  روی خللودش نیاورنللد و در نتیجلله می خواهللد تللا آن جایللی 
کنللد. بلله چلله دلیللل؟  وظیفلله شللیعه چیسللت؟ بللی بهانلله و بللدون مناسللبت مللدام یللادآوری 

کلله االن سیاسللِت محللو اسللت. بلله دلیللل ایللن 

در دوره ی محو، رسالت یادآوری است. در دوره ی مسخ: رسالت شناخت است.
ایللن جللا تللز اصلللی متللن مطللرح می شللود. تللز اصلللی متللن می گویللد مللا دو دوره داریللم. یللک 
کند.کربللا را محللو  کلله حکومللت و قللدرت سیاسللی می خواهللد ماجللرا را محللو  دوره هسللت 
کنللد و بگوید حکومللت و بللارگاه و خانللواده پیامبر  کنللد. می خواهللد خافللت اسللامی درسللت 
گرفتلله اسللت. ایللن  کلله چلله جنایتللی صللورت  را سللتایش می کنیللم و بلله روی خللودش نیللاورد 
دوره سیاسللتِ  محللو اسللت. در ایللن شللرایط وظیفلله شللیعه برجسللته سللازی اسللت. بللدون 
کنللد. در عللزا و شللادی و عروسللی ها هللم یللاد حسللین  هیللچ بهانلله و مناسللبتی یللادآوری 
را بگویللد. درهملله جللا سللیاه بپوشللد و بگویللد مللن سللیاه پوشللم. نشللان بدهللد مللن سللیاه 
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کربا  گرفته، امللام حسللین را در  گرفتلله، قتللل عامللی صللورت  پوشللم چللون فاجعلله ای صللورت 
گریز بزنللد. برای  کربللا  کلله در هملله جللا بی بهانلله به صحللرای  کشللتند. وظیفلله اش ایللن اسللت 
کنللد.  کربللا را بلله انتفللای موضللوع منتفللی  کار می کنللد تللا ماجللرای  کلله حکومللت هملله  ایللن 
ِکی  کنللد. ایللن ماجللرا تللا  کلله سیاسللت قللدرت سیاسللی می خواهللد محللو  ایللن در زمانللی اسللت 
کنللد. هملله چیللز در  اسللت؟ تللا زمللان صفویلله. تللا آن زمللان شللیعه بلله هللر شللکلی بایللد یللادآوری 
کرباسللت. قبللله امام حسللین اسللت و باید به هر شللکلی در موسللیقی،  کربللا. قبللله  خدمللت 

کنیللم. در روضلله، در زیللارت، مللا بایللد در هملله چیللز یللادآوری 
کلله برعکللس، حکومللت اصللا  مرحللله دوم دوره صفویلله بلله بعللد اسللت. در دوره ای اسللت 
گرفللت.  کنللد چللون از 1501 صفویلله قللدرت را بلله نللام تشللیع بلله دسللت  نمی خواهللد محللو 
نمی خواهللد منتظللر شللما بمانللد. خللودش عللزاداری راه می انللدازد. خللودش مراسللم را بلله 
دسللت می گیللرد. خللودش هملله آیین هللا را درسللت می کنللد. در ایللن جللا شللما بایللد چلله 
کلله در آن زمللان می کردیللد، هللم راسللتای قللدرت  کنیللد  کاری را  گللر شللما همللان  کنیللد؟ ا کار 
سیاسللی و حکومللت هسللتید. ابللزار تبلیغاتللی خافللت. شللریعتی اسللم ایللن دوره را مسللخ 
می گللذارد. آن، دوره محللو بللود و ایللن دوره مسللخ. در دوره مسللخ وظیفلله چیسللت؟ وظیفلله 

کامللًا چیللز دیگللری اسللت. در ایللن جللا وظیفلله شللناخت اسللت.
-یللاد یللادآوران دیگللر نقللش انقابللی نللدارد. از صفویلله بلله بعللد، رسللالت، دیگللر یللادآوری 

نیسللت!

کرین چهار پنج صفحه آخر متن است. کرین. بحث ذکر و ذا نکته آخر: ذکر و ذا
کلله شللده. ذکر بزرگترین حادثلله ای که در تاریخ به وجود آمللده. ذکر بزرگ ترین  »ذکللر ظلمللی 
گرفتلله. ذکر  کلله بلله دسللت خلفللای رسللول اهلل و به فتللوای روحانیون وابسللته انجام  جنایتللی 
کار زینبللی  کلله همللواره در حللق مللردم و تللوده هللای محللروم  شللده اسللت و می شللود.  جنایتللی 
کللردن.  کار زینبللی یعنللی پیللام آن خللون را منتقللل  کار زینبللی یعنللی یللادآوری.  یعنللی ذکللر. 
کار تبلیغاتللی شللیعه ذکللر اسللت. و امللا امللروز، رسللالت شللیعه امللروز چیسللت؟  اساسللی ترین 
کریللن و  کننللده ذا کریللن و تحلیللل  کنللون صفویلله آمللده اسللت. خللود بللزرگ تریللن مللرّوج ذا ا
برگزارکننللده اصلللی ذکللر اسللت. صفویلله بللر خاف بنی امیلله و بنی عباس نمی خواهللد آن چه 
بلله وقللوع پیوسللته اسللت را از خاطره هللا بشللوید بلکلله برعکللس می خواهللد بیشللتر از همیشلله 
بلله یللاد بیللاورد. آن هللا، بنللی عبللاس و بنللی امیه،  می خواسللتند مللردم فرامللوش کنند. صفویه 
کار  کلله، مللردم جللز ایللن حادثلله چیللزی بلله یللاد نداشللته باشللند. امللا فللرق  برعکللس می خواهللد 

کننللد، این هللا می کوشللند آن را مسللخ  کلله آن هللا می کوشللیدند داسللتان را محللو  ایللن اسللت 
کربللا می کوشللند آن را از محتللوا خالللی  کننللد. این هللا بللا ترویللج و تجلیللل و تعظیللم عاشللورا و 
کننللد و فقللط شللکل و فرمللش را ارزش بخشللند. رسللالت مللا ایللن جللا دیگللر یللادآوری نیسللت«.

این جمع بندیِ  کّل بحث بود.
»رسللالت مللا دیگللر یللادآوری نیسللت چللون هملله بلله یللاد دارنللد. چللون خلیفلله شللیعه شللده 
اسللت و بیللش از مللردم عدالللت و پیللروان راسللتین علللی و شللیفتگان حسللین بلله یللاد مللی آورد، 
گاه  کنللون مللردم آ گریلله می زنللد، بللر دشللمنان علللی لعللن می فرسللتد. ا می گریللد، خللود را بلله 
کلله شللیعه  کلله بللر تشللّیع تکیلله می کنللد همللان وضعللی را دارنللد  شللیعه در برابللر نظللام صفللوی 
کللرد؟  کلله بلله اسللام تکیلله می کردنللد، داشللت. امللروز بایللد چلله  در نظللام امللوی و عباسللی 
کنللون اشللرافیت قومللی صفللوی نقللاب تشللّیع زده و شللعارش ذکللر اسللت تللا حقیقللت علللی  ا
کلله زور بللر ذکللر تکیلله می کنللد و دیگللر ذکللر  پایمللال شللود و ذکللر حسللین فرامللوش. ایللن جاسللت 
کلله یللک ابللزار تبلیغاتللی در نظللام  کللر نلله یللک روشللن فکللر مترقللی  نقللش انقابللی نللدارد. و ذا
کلله در عصللر صفللوی دیگللر »یللاد« رسللالت نیسللت. رسللالت مللا  موجللود می شللود. ایللن اسللت 
دیگللر یللادآوری نیسللت. رسللالت مللا چیسللت؟ شللناخت اسللت. طللرح واقعلله نیسللت، تحلیل 
واقعلله اسللت. محّبللت نیسللت، معرفللت اسللت. باالخللره تشللیع صفوی بر تشللیع علللوی تکیه 
کللرده اسللت. پیللش از صفویلله شللیعه وقتللی نللام محمللد را می شللنید حللق داشللت بپرسللد 
کللدام  کللدام محّمللد؟ و پللس از صفویلله شللیعه وقتللی یللاد حسللین را می شللنود بایللد بپرسللد 

حسللین؟«

ایللن نظریلله اصلللی شللریعتی اسللت: در یللک دوره یللاد یللادآوران نقللش انقابللی دارد و بسللیار 
کنللد. امللا در یللک دوره یللاد  کلله حکومللت می خواهللد محللوش  موثللر اسللت و آن زمانللی اسللت 
کللدام حسللین؟ بایللد بلله جللای  کریللن دیگللر نقللش انقابللی نللدارد. بایللد پرسللید  آوران،ذکللر ذا
کللرد تللا بتللوان عاشللورا را در  کللرد و بلله جللای تجلیللل، تحلیللل  محّبللت معرفللت را جانشللین 

موقعیللت اصلللی خللودش قللرار داد.
گاهی  یللاد دیگللر رسللالت نیسللت. یللادآوری نقش انقابللی ندارد. امروز رسللالت ما شللناخت و آ

بخشی است.
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عقالنیت و شهادت 

عبدالکریم سروش
متن سخنرانی در شب عاشورای سال ۱۳۸۹

بسم اهلل الرحمن الرحیم
کله املام حسلن بنلا بله دالیللی بلا معاویله صلح می کرد حسلین بن علی بلرادر کوچکتر  روزی 
ایشان ظاهرا این صلح را چنداشن یرین و پذیرفتنی نمی دانست و گفته اند که اختافاتی 
نیلز بیلن حسلن و حسلین پدیلد آملد و حسلین اعتراضاتی بله برادر خود داشلت بلا همه این 
احوال تا زمان حیات برادر بزرگتر سلخنی نگفت و انگشلتی به اعتراض بلند نکرد و سلکوت 
کرد. در آنسوی معاویه که فردی زیرک و دشمن شناسی بود خوب می پنداشت که چگونه 
کنلد. روابلط حسلن و حسلین و معاویله نیلز چنلدان  کنلد و بلا آنلان ملدارا  دشلمنانش را آرام 
کله معاویله بله امام حسلن و حسلین صله و پلاداش  طوفانلی نبلود در روایلات شلیعه هسلت 
می داد و آنها نیز برمی گرفتند و می پذیرفتند.پس از مرگ معاویه که یزید برجای او نشست 
و حسلن بلن عللی دیگلر نبلود و اماملت بله حسلین بن علی سلپرده شلده بلود مسلئله از آنجا 
کله بلا وسلایط پلدر بلر آن منصلب  شلروع شلد حلال یزیلد جوانلی بلی تجربله و بلی تدبیلر بلود 
کلرد جزو ملواد پیمان با حسلن بن  کله معاویه  نشسلته بلود و ایلن اولیلن نقلض عهلدی بلود 
کرد و  علی یکی همین بود که کسی را به وراثت و نیابت خود انتخاب نکند ولی نقض عهد 
که به چشم دیگری به معاویه نگاه  که حسین را برآشفت و باعث شد  کاری بود  این اولین 
که با کسانی چون معاویه و بخصوص یزید  کند می دانست و بر اثر این حادثه بهتر دانست 
کردند  گر با برادر او چنان  پیمان نمی تواند بسلت و آنها در پیمان شلکنی روان اند و حاال ا
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او نمی تواند آن درس را تکرار بکند حسلین به نیکی معاویه را می شلناخت معاویه به یزید 
گر با همه در افتادی با چند نفر در نیفت چون عاقبت خوشی ندارد  که ا کرده بود  وصیت 
گرند شورشی اند  یکی با حسین بن علی و یکی با عبداهلل بن زبیر در نیندازد اینها عصیان 
اهلل تسللیم شلدن نیسلتند و می تواننلد بالقلوه خلق عظیمی را با خلود گرد بیاورنلد و برای 
که معاویه به یزید  حکوملت نوپلای تلو مزاحمتلی ببارآورند اینها وصیتهای مدبرانه ای بلود 
کنلد و  کله سللطنت را بلدون هیلچ زحمتلی بدسلت آورده بلود )رسلتمی جلان  کلرد. املا یزیلد 
مجلان یافلت زال( مجانلی آن سللطنت  و ریاسلت را بدسلت آورده بلود نله تنها نصایلح پدر را 
فراموش کرد و زیر پا نهاد بلکه کوشید همان دشمنان و سرشناسانی که پدر از آنها نام برده 
کنلد و بله جلای خلود بنشلاند و حکومت را  بلی آزار و بلی مزاحم تماما در  بلود آنهلا را سلرکوب 

آغلوش بگیلرد و ازآن خلود بکنلد و ایلن تصوری بود که حکومت یزید آغاز شلد
کله بلا ایلن حکوملت سلر سلازش و آشلتی نلدارد ملا بله درسلتی   املا بلرای حسلین روشلن بلود 
کله بسلیار غیلر  کله در ذهلن او چله می گذشلت آیلا می خواسلت بلا یزیلد در آویلزد  نملی دانیلم 
محتمل اسلت می خواسلت چنان که گفته اند حکومت اسلامی تشلکیل بدهد که بسلیار 
غیر محتمل است اما این را می دانیم که یزید را نمی پسندید و نمی خواست زیر بار او برود 
گیرد صلحی  که با یزید در پیش  گرفته او هم وادار شود  که برادر او در پیش  و همان شیوه 
سازشی و بیعتی بکند هیچکدام اینها در منش حسین نبود یزید هم که شخصیت مقابل 
گرفتن زمام حکومت به والی مدینه نامه  خود را نیک می شناخت بافاصله بعد از بدست 
کن و از او بیعت بگیر برای اینکه در اولین قدم او را به زانو  گفت حسلین را احضار  نوشلت و 
که درگیری پدید خواهد آمد وقتی  کند و امام حسین هم می دانست  درآورد و وارد تسلیم 
گر توقف  که ا گفت بیرون بایستند  نزد والی مدینه می رفت دوستانش را مسلح با خود برد 
ملن در دارالعملاره طلول کشلید وارد شلوید و بداننلد حادثله ای در حال اتفاق افتادن اسلت 
کنم بنا بر  بعضی روایات یک  کردند و گفت نه من بیعت نمی  به او پیشنهاد بیعت با یزید 
که بود در سر بیعت با یزید  کنم یا نه اما هرچه  که آیا بیعت  کنم  شب مهلت خواست فکر 
که  را نداشت  او از همان خروج دارالعماره می دانست قدم بعدی ترور اوست از این رو بود 
کلرد ولی در آنجا هم احسلاس  عاقانله اندیشلید بافاصلله بلار بسلت و بله طلرف مکه خروج 
که جانش در خطر است تروریست های یزیدی این سو و آن سو بودند دوستانش به  کرد 
که  کسانی شمشیر زیر احرام بسته اند و قطعا خواهان ترور او اند این بود  که  او خبر دادند 
کله بتواند موقتا  گرفلت راهی  جهلت بقلای جلان و تلن نلدادن بله بیعلت فلرار را از مکله پیش 
جانلش فلرار از تلرور و بقلای جلان و تلن نلدادن بله بیعلت و فراهلم آملدن یلک فضلای امنیتی 

کله حسلین راهلی را بگلردد تلا جلان خلودش را موقتلا از این  بسلیار رعلب آور باعلث شلده بلود 
کله او را  کوفیلان بدسلت او رسلید  کله نامله هلای  مهلکله نجلات دهلد در همیلن اوقلات بلود 
که ناآرام اسلت و بالقوه  کوفله نیلز از مناطلق نهلی شلده وصایای پدر یزید بلود  می خواندنلد. 
که بنا بر این وصیت یزید هر  می تواند دردسر ساز و منبع شورش های بزرگ باشد این بود 
گیرد آنجا روزی  کوفه می نهاد تا اینگونه اوضاع را در دست و آرام  روز یک والی را بر سر مردم 
که باید و شلاید  گرایش به امامت داشلتند و آنچنان  که هنوز  پایگاه علی بن ابیطالب بوده 
که می دانستند حسین بن علی در چه موضعی  سر تسلیم و شفا به شام نداشتند و حال 
اسلت و شلاید نملی دانیلم املام حسلین بطلور پنهانلی بلا آنهلا در ارتبلاط بلود پیلک هایلی به 
که رسید ایشان  کرده بود وقتی نامه های آنها  آنها فرستاده بود و آنها را از موقعیت مطلع 
کوفه  که به آنجلا می گریزد برای حفظ امنیت و جلان خود  کله محلل بعدی  گرفلت  تصمیلم 

باشد.
تلا اینجلا سلخنی از املام حسلین نداریلم که داللت بر رفتلن او برای قیام و انقاب باشلد این 
که در زمان ما شلایع و رایج شلده اسلت)قیام حسلینی، انقاب حسلینی( اینها  ترمنولوژی 

گفتگلوی زملان ماسلت یعنی این قیلام و انقاب در بیان روزگار ماسلت. ادبیلات و 
 دالیلل حسلین جهلت ایلن عزیملت از مدینله بله مکله و از مکله بله روی کوفله در درجله اول 
فضلای رعلب آور امنیتلی، دوم سلازش ناپذیلری او خصوصلا بلا یزیلد و سلوم بدنبلال ملکان و 

گشلتن. جلای امن 
گرم ما برای تو باز اسلت و می توانی به اینجا بیایی و با  که آغوش  کوفیان به او وعده دادند 
کرد همانگونه که هر فرد عاقل  عزت زندگی بکنی حسین این را پذیرفت اما احتیاط الزم را 
و سیاسلتمدار و بلا تدبیلری اینلکار رو می کنلد ابتدا خودش نرفت  برادرش را فرسلتاد مسللم 
که  که ما هم در امام حسلین و هم در مسللم می بینیم  کرد از امور غریب این اسلت  حرکت 
تا حدودی نفوس بد می زدند وقایعی که پیش می آمد تفسیرهای منفی می کردند و از آنها 
گویی حوادث تلخی در انتظار است در میان راه ظاهرا اسب مسلم  که  اشاراتی می گرفتند 
کلوزه آبلش شکسلت به امام حسلین این را  نوشلت که  بلر زمیلن خلورد و وسلایلش شکسلت 
کله ایلن سلفر را ادامه ندهند که امام حسلین  خبلر از حلوادث تللخ آینلده ملی داد و خواسلت 
خلود و اهلل بیلت را اهلل فال بد ندانسلت و خواسلت که سلفر را ادامه دهنلد و پذیرایی گرم 
که فضا آماده اسلت و همه منتظر تشلریف  کوفیان از مسللم و بافاصله نامه مسللم به امام 
فرمایی شما هستند و حرکت امام حسین در هشتم ذی الحجه آغاز شد. یک ماه سفر تا 
کاما برگشلته، امیر تلازه ای  کله ورق  کوفله، پیلک هایی به سلمت حسلین  کربلا در نزدیکلی 
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بلر کوفله دسلت تازیلده بنلام عبیلداهلل بن زیاد که دسلت بر سلرکوب شلدید و مطلق کوفیان 
که به شما نامه نوشته  کوفه نیست  نهاده مسلم را به قتل رسانیده اند و لذا کوفه دیگر آن 
و دعوت کرده و شما آنجا را به منزله یک پناهگاه می شمردید و بطرف آن روانه شدید امروز 
گر بیائید به زندان خواهید رفت و به قتل می رسید نیایید و برگردید  مکان امن نیست و ا
که طعمه را  کرد ولی یک اتقاق افتاد یزید متوجه شلد  در اینجا امام حسلین قصد برگشلت 
که خودش به  کسی  کند  که با او همین جا تسویه حساب  نباید از دست داد و بهتر است 
کلرده بود  پلای خلودش بله دام آملده بلود کسلی که یزید آنهمه تروریسلت برای او اسلتخدام 
و بله مکله فرسلتاده بلود و موفلق نشلده بلود حلاال که می دید حسلین به کوفه نزدیک شلده 
گرفتله تصمیلم گرفت بله هر قیمتی  کاملا قابلل محاصلره اسلت در آنجلا قلرار  کله  در فضایلی 
کنلد یلا او را از میلان بلردارد ایشلان می خواسلت برگلردد بدرسلتی ملا نملی  حسلین را تسللیم 
کجا می خواسلت برگردد به نوشلته مقتل ابی اخنق قدیمی ترین سلند واقعه  که به  دانیم 
کربلا می گویلد بگذاریلد بله ملرو روم و از آنجلا بله جای دیگر یا به مدینه یا مکه برگلردم و به هر 
کله راه را بلر املام حسلین بسلت و  حلال زندگلی خلودم را ادامله دهلم وللی حلر همیلن حلا بلود 
که  که راه بر تو ببندم و اجازه بازگشلت ندهم و بدین ترتیب بود  گفت به من دسلتور اسلت 
که در دام افتاده  حلقه محاصره تنگ و راه بازگشت منتفی شد و حسین بدرستی فهمید 
است و راه بازگشتی وجود ندارد دوستان یزید و عبیداهلل بن زیاد رسما می گفتند 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 
گرفت و اینچنین بود  که امام حسلین تصمیم بر ایسلتادگی  مردن باش در این شلرایط بود 
کربلا پدیلد آملد او بلرای کشلته شلدن و یلا مقابلله بلا یزیلد و ورود به یک جنلگ راه  کله واقعله 
نیفتلاده بلود هیلچ خبلری در ایلن زمینله وجلود نلدارد وقتی از مکه حرکلت می کرد پلاره ای از 
گفتند حرکت  که تا آن موقع زنده بودند به او مشورت دادند  بزرگان قوم صحابیون پیامبر 
درستی نمی کنی این راه موفقیت آمیزی نیست و نهایتا به چنگال یزید خواهی افتاد ولی 
کامیابی اسلت و این  ایشلان با محاسلبات عقانی خود و با توجه به شلواهد می گفت سلفر 
کلرد کسلی که بنا به جنگ داشلته باشلد با سلپاه حرکت می کند نله 60 یا 70  کله حرکلت  بلود 
که ایشلان در شلب عاشلورا همه را جمع  کودک. این اسلت  کثریت زن و فرزند و  نفر آن هم ا
می کنلد و از قلول ابلی اخنلق ایشلان بله یارانلش می گوید من برای جنگ اینجا نیاملده بودم 
و شلما هم برای جنگ همراه من نیامدید شلما تکلیف را به نیکی انجام دادید وفاداری را 
بله خوبلی نشلان دادیلد وللی االن می توانید بروید هیچ وظیفه و تکلیفی ندارید و حقیقتا و 
کله یزیلد ملن را می خواهد تسللیم و بیعلت من را می طلبلد و همه طرف  بدرسلتی می گفلت 

کاری ندارید می توانید بروید ولی به بیان عموم تواریخ یاران  حسلابش من هسلتم با شلما 
کردند.  که رسیده ما می مانیم و پایداری و پایمردی  گفتند به اینجا  او را تنها نگذاشتند و 
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 
کار یزید و عبیداهلل بن زیاد از نگاه و منطق سیاسی  گرفته بود  ولی یزید تصمیم خودش را 
کله بله هیلچ نحلوی نمی توانسلتند بله دام بیندازنلد به پلای خود به  درسلت بلود حسلین را 
گرفتلار شلده بلود آن هلم در صحرایی که صدایش به جایی نمی رسلد  دام و صحنله جنلگ 
کار را یکسره کند و او و دوستانش  حال یزید می تواند بدون اینکه صدای او به جایی برسد 
کربلا تا بعدها به جاهای دیگر  را از میلان بلردارد و چنیلن هلم کردنلد ایلن بلود که خبر واقعه 
نرسلیده بود و مدتها طول کشلید تا دیگران بدانند کسلی خبر نداشلت. اسلارت خانواده او 
برای شلهرهایی که می گذشلتند آشلنا نبودند کسلی نمی دانسلت اینان کی اند اسیران که 
گذاشلته اند و اصل واقعه چه بوده  اند برای چه اسلیر شلده اند چه حادثه ای را پشلت سلر 
که تمام  کاما عملیاتی بود  که فضای  اسلت در بی خبری مطلق به سلر می بردند این بود 
کله مزاحلم او بودنلد در سلریعترین وضعلی از میلان بلردارد و چنیلن نیلز کرد و  کسلان و قوملی 

کربلا با تلخی تمام بگونه فاجعه بلزرگ در تاریخ پدید آمد. اینگونله واقعله 
کلرد دیگری بلود آن عبیداهلل بن زبیلر بود در مدینه بلود او  کله بلر علیله یزیلد قیام  وللی کسلی 
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کله او سرسلخت اسلت املا شلیوه او با امام حسلین  هلم از نهلی شلدگان معاویله بله یزیلد بلود 
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 کربا 
را می پوشانید و کسانی که شاید واقعه کربا را تحمل کردند فاجعه مدینه را نه و چنان این 
که خاطرش تلخ تا امروز باقی است هر چند عبدهلل بن زبیر پای به  ظلم و تجاوز شدید بود 
کرد و در آنجا هم ویرانی هایی را به  گریخت یزید به آنجا نیز حمله  فرار نهاد و او نیز به مکه 
بار آورد که در میانه کار با خبر مرگ یزید محاصره شکست و بعضی ها سر به سامت بردند.
شیوه امام حسین با شیوه عبیداهلل بن زبیر کاما متفاوت بود که کاما مختصر و استخوان 
بنلدی شلده بیلان شلد البتله در طلول تاریخ واقعه ها بلر این واقعه افزوده شلده اسلت و این 
کوچک بدل به حادثه بسیار بزرگ و فربهی شده است و پاره ای از آن طبیعی بوده  حادثه 
کله شلیعیان نملی توانسلتند آن را فرو  اسلت آنقلدر ایلن حادثله دلسلوزانه و انسلان سلوز بلود 
کله بلرای هلر گوشله آن هنلری آفریدنلد شلعری و سلخنی گفتنلد و بلدل به  بنهنلد و ایلن بلود 
حادثه هنری بزرگی شد که هنرمندان بخصوص شیعه تمام هنرشان با به پای آن ریختند 
هلم اسلتفاده هلای هنلری دینلی کامی و هم سیاسلی کردند. شلاید برای اولین بلار در قرن 
چهارم بود که آل بویه که شیعه بودند دو روز را در تاریخ شیعه برجسته کردند یکی روز غدیر 
کرده و عباسلیان  که قبر امام حسلین را ویران  و دیگری روز عاشلورا. متوکل خلیفه عباسلی 
نمی خواستند علویان بزرگ شوند آنها بودند که قبر امام حسین را بازسازی کردند و اجازه 
گرفتند  کله شلیعیان بله زیلارت آن برونلد و همچنین روز غدیر و عاشلورا را بزرگداشلت  دادنلد 
کما بیش از  که  کرده است و ما همگی وارثان این سنت هستیم  که تا امروز هم ادامه پیدا 
کردند و امروز هم  قرن چهارم به بعد توسط آل بویه بنیان نهاده شده و صفویان آبیاری ها 

در عداد روزهای فوق العاده مقدس برای شلیعیان درآمده اسلت.
که روزه می گیرند و شادباش دارند بخاطر  روز عاشورا نزد برادران اهل سنت ما روزی است 
کرد اما بعدا روزه  که پیامبر اسام روزه را در آن روز اعمال  که جزو اولین روزهایی است  این 
این روزها نفی شد و روزه به ماه رمضان منتقل شد و به همین سبب یادگار آن روزها باقی 
کشلورهایی  گرفتن در این روز را مسلتحب شلمردند از عجایب اسلت در  مانده اسلت و روزه 
کله نیلم روز را شلادند و نیم روز غمگین یعنی پاره ای را بله این رویداد  گوینلد  کلش  چلون مرا
کار  کله پلاره ای از دینلداران اهل سلنت تردید در  و پلاره ای را بله آن واقعله می دهنلد. شلگفتا 
که مسللمانی بوده هرجند  کرده اند و لعن بر او را جایز نشلمرده اند و معتقدند  یزید تردید 
کرده ولی مستوجب لعن نیست اینها از اختافات بین شیعه و سنی است  گناهی  خطا و 

که در آن روز نه نام شلیعه بر زبانها بوده و نه سلنی مذهبی،  که البته بایسلتی توجه داشلت 
همه مسلمان بودند.

کله از  یزیلد باقلی مانلده دودملان ابوسلفیان بلود و بلدون تردیلد دل پلری از شکسلت هایلی 
پیامبلر و عللی خلورده بودنلد داشلت بله صراحت بعدا بیان کرد گفت بنی هاشلم آمدند و با 
گرفتن قدرت اسلم خلدا وحی و قران را آوردند. نه خبری پشلت  کردنلد و بلرای  قلدرت بلازی 
که اینان می گویند هیچ این حرفها نیست و فقط بازی  پرده است نه وحی ای نه خدایی 
کلردم و انتقلام پدرانلم را از فرزنلد  کله آن دینلم را اداء  قلدرت بلود و ملن املروز خوشلحال ام 
که یزید با افتخار و ابتهاج آنرا می خواند. یعنی در بن  گرفتم شلعر مشلهوری اسلت  پیغمبر 
آن واقعه عاوه بر مسائل اجتماعی این کینه کهنه نیز وجود داشت شکستی که ابوسفیان 
کنند و آن  و معاویه روزی از پیامبر خورده بودند شکسلتی هیچ وقت نتوانسلتند فراموش 
که وقتی توانسلت حسلین را به چنگ  کینه را از دلشلان بیرون برانند به چندین دلیل بود 
آورد خشلنود بلود و خلودش را در یلک موقعیلت ممتلاز تاریخلی می دیلد که بر دشلمن کهنه 
کشی  کرده و حاال هم جواب پیامبر و هم جواب علی را داده است. قصه انتقام  خود غلبه 

رسلم رایج و شلایع قبائل عرب بوده اسلت.
گروهلی بنلام  کربلا پخلش شلد شلرم وجلدان علده ای تلکان خلورد  کله خبلر واقعله  بتدریلج 
کله چلرا حسلین را یلاری نکردیلم  کله تملام انگیلزه شلان شلرمندگی بلود  توابیلن پدیلد آمدنلد 
کسلانی چلون سللیمان بلن خزائلی و مختلار حمله ها کردنلد و برای امویان تهدیدی شلدند 
کله دسلتگاه امویلان برافتلاد و بنلی  هرچنلد همله شکسلت خوردنلد و از میلان رفتنلد تلا ایلن 
کارنامه شلان دسلت  کله خلود کمتلر از امویلان نبودنلد و پرونلده و  کار آمدنلد  عباسلیان روی 

کملی از آنهلا نداشلت.
کله مانلد و ایلن همله بلزرگ شلد ایلن همه بله سلر و سلینه زدن برای  سلنت عاشلورا چله شلد 
کله ملا ملار  چیسلت و فراتاریخلی بله آن نلگاه می شلود شلریعتی می گویلد دلیللش آن اسلت 
گزیلده ایلم و ملا واقعله غدیلر را بله حال خود رها کردیم و مخالفان ما غدیلر را فراموش کردند 
تفسیر منحرف و معکوس کردند والیت را بر علی به رسمیت نشناختند ما شیعیان گفتیم 
بنشلینیم حلق خلود آشلکار خواهلد شلد تاریلخ بله صلدا در خواهلد آملد و حقیقت بله گوش 
هملگان خواهلد رسلید دیدیلم نله چنیلن نشلد نلود درصد مسللمانان واقعله غدیلر را چنان 
که از درون آن والیت علی بن ابیطالب بیرون نمی آمد و فقط ده درصدی  معنی می کردند 
شلیعه شلدند دیگر ما نگذاشلتیم واقعه عاشلورا خاموش بشلود و کوس آن را بر سلر هر بامی 
کیان نیز  گوش افا که به  گوشلها زنده نگه داشلتیم تا آنجا  به صدا درآوردیم و بانگش را در 
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گرفتند و اهمیت فوق العاده به آن دادند  کربارا بسیار جدی  برسد. یعنی شیعیان واقعه 
کار خودشلان می آملد یک اقلیتی که ملورد انواع تهدید ها  در درجله اول بله خاطلر اینکله بله 
و تحریم هلا بودنلد بلرای نگهلداری خویشلتن بلرای احلراز و ابلراز هویلت حاجلت داشلتند تلا 
کننلد  کننلد تلا بتواننلد در پنلاه آن زندگلی  کننلد واقعله را چنلدان بلزرگ  واقعله ای را اسلطوره 
کنند و برای همیشله پیوند جاویدان با آن اسلطوره تاریخ  هویت سلتانی و ابراز مظلومیت 
ببندند واین نقشی بود که امامان شیعه به پیروانشان آموختند و پیروان نیز به نیکی این 
کنش به وقایع نشلان  کله همله هنرشلان را به پای آن ریختند وا درس را آموختنلد ایلن بلود 
کله در میلان خلفلای تاریخلی پیامبر غیراز خلیفله اول ابوبکر که در سلن  کنیلد  دادنلد توجله 
63سالگی در بستر بیماری مرد 3 نفر دیگر کشته شدند شیعیان از امام علی را بزرگ کردند 
کنند و سلنت علزاداری  و علزاداری می کننلد وللی اهلل سلنت بلرای هیچکلدام عزاداری نمی 
که ما شلیعیان نسلبت به تاریخ خودمان نشلان داده ایم  نشلان می دهد  کنشلی  ندارند وا
که ما دنبال یک کسب هویت از تاریخ بوده ایم و با وصل به حوادث و وقایع اینگنه فجیع 
کثریت  کنیلم و توضیح به اهل سلنت و بقیله و ا تاریخلی هلم ابلراز هویلت و هلم احلراز هویلت 
کله در ایلن سلوی چنیلن سلتم هایلی رفتله و ملی رود و ایلن جلواب داد  مسللمانان بدهیلم 
گریه ها  درسلت فقلط در پیلروزی انقلاب اسلامی ایلران بلود که همله این قطرهای اشلک و 
که وقتی این سلد کسلیخته شلد سلیل  پشلت سلد تاریخی جمع شلد آب فراوانی پدید آمد 
وار سلطنت پهلوی را با خود برد حتی صفویان استفاده از قصه امام حسین نکردند یعنی 
که بر مسلند سللطنت نشسلتند  کربا نبود پس از آن  سلرکار آملدن آنهلا بلا اسلتفاده از واقعله 
کوشیدند ملیت  کنند  کوشیدند تا تشیع را هویت ملی خودشان  آنگاه در مقابل عثمانی 
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 می بینید اینکه در زمان شاه اسماعیل صفوی حکومت به 

کتابها نوشلتند. امام زمان متصل خواهد شلد چه روایتها جعل نمودند و در 
کربا با ورود مرحوم دکتر شلریعتی  در انقاب ایران قرائت و خوانش ویژه و انقابی از واقعه 
که روحانیت آن خوانش و قرائت را از آن نداشت دیگری به آنها یاد داد آنها نزد  کم شد  حا
دکتر شریعتی آموختند آیت اهلل منتظری گفت ما با دکتر شریعتی اختاف نظر هایی داریم 
ولی باید منصفانه عرض کنم که بیشترین حرفهایی حسابی که آخوندها باال منبر می زنند 
گفتمان تازه ای را آورد قرائت تازه ای  گرفته اند. در واقع شلریعتی ادبیات و  از شلریعتی یاد 
کربا آورد. امام حسلین یک اسلتثنا در سلسلله امامت بود  از اسلام و از همه مهمتر از قصه 
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کدام از امامان ما جنگ نکردند و با حکومت ها  کرد هیچ  که شریعتی آنرا به قاعده تبدیل 
کلرد امام  که بلا معاویه صلح  کرد امام حسلن نیز  کله بلا خافلا صلح  درگیلر نشلدند املام عللی 
کله قلدری عصیانگلر بود که سلالهای سلال را زندانی شلد)البته بلا همه این  هفتلم شلیعیان 
احلوال ایشلان شلصت فرزنلد داشلت( و املام هشلتم نیز ولیعهد ماملون. ولی شلریعتی با آن 
که همه امامان اینچنین بودند یا می خواسلتند اینچنین  کرد  قرائت ویژه اسلتثنا را قاعده 
کرده بودنلد در حالیکه هیچ قرینه  کننلد آنهلا از اول انقابلی بودنلد آنهلا شلهادت را انتخلاب 
تاریخلی ایلن را نشلان نملی دهلد در هملان زملان از یکطرف صالحی نجلف آبلادی و از طرف 
دیگر مرحوم مطهری به دالیل متفاوت برخاف دکتر شریعتی نظر دادند اما شریعتی راهی 
کله بله امام حسلین و زینب احتیاج شلدیدی داشلت منتها  حسلین  گرفتله بلود  را در پیلش 
کامل قرن بیسلتمی انقابی  کلرده بلود معرفی که به معنای  کله خلودش بازسلازی  و زینبلی 
کردند تا حکومت یزید را براندازند و حکومت دیگری به جای آن بنشانند  بودند آنها قیام 
کرد حسین هیچ متاع دیگری جز جان در دست نداشت  شهادت را امام حسین انتخاب 
کنلم بله  کله ملن بلا دادن جلان خلودم می توانلم ایلن حکوملت را رسلوا  کلرد  و للذا محاسلبه 
مردم نشلان دهم که چه حکومت سلنگدل و سلتمگری اسلت که حاضر اسلت حتی فرزند 
کنلد و  پیامبلر را نیلز سلر ببلرد او اینچنیلن می خواسلت آبلروی حکوملت را ببلرد و آن را رسلوا 
که از طریق  مشلروعیت را از آن بسلتانم این حرکت مشلروعیت سلتانی از حکومت یزید بود 
دادن جلان خلود صلورت تحقلق می گرفت تا مردم بفهمند که یزید چگونه آدمی اسلت. در 
واقع معاویه با پنبه سر می برید ولی یزید آن تدبیر را نداشت و آشکارا به شهادت حسین و 
کند این تحلیل دکتر  یارانش دسلت برد و امام حسلین توانسلت آبرو او رابریزد و روسلوایش 
که در مقابل تحلیل سلنتی قرار می گرفت تحلیل سلنتی از دید شلریعتی یک  شلریعتی بود 
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 
گرچله روضه خوانها این را هیچگاه  کننلد و همان هویت تداوم پیدا کند.  بلا حسلین برقلرار 
کامشلان بود می گفتند ما حسلینی هسلتیم تاریخم ما با خون آن  گفتند ولی در بن  نمی 
شجاعت دلیری کرامت شروع می شود و تاریخ طرف مقابل که اهل سنت باشد با قساوت 
که او را لعن  آغاز می شود آنها یزید را تجلیل می کنند و خوش نمی دارند و امتناع می کنند 
و ناسلزا بگوینلد اینچنیلن در مقابلل هویلت دیگلری خلود را می سلاختند. املا حلرف اصللی 
کارخانه پتروشلیمی اسلتخماری آمده  که می گفت من نمی دانم در یک  شلریعتی این بود 
کلرده انلد خون حسلین که باید خلون ما را به جوشلش درآورد  ک  انلد و خلون را بلدل بله تریلا
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کسی را برنمی  که نه تنها  کند آنقدر تخفیف یافته  به غلیان و حرکت بیندازد ما را انقابی 
انگیزاند و نمی آشوباند بلکه انگیزه کسانیکه انگیزه دارند را هم خاموش می کند و آنها را به 
کردن  گناه  جای خودشان می نشاند و به آنها وعده شفاعت روز جزا می دهد حتی جرئت 
گر اشکی برای حسین ریختید مشمول شفاعت امام حسین پدرش و جدش  می دهد که ا
کرد نمی زد  کسی از اینکه حسین قیام و انقابی  خواهید شد و آمرزیده می شوید اما هیچ 
کربلا را مجوزی بلرای انقلاب در برابر  هیلچ یلک از علملای شلیعه تلا آیلت اهلل خمینلی واقعه 
کتابی  حکومت ها ندانسته بودند چنین حرفی را شما از هیچ فقیهی نمی شنوید در هیچ 
ک چیز دیگری بود برگردید  کربا پا این را نمی بینید اصا سنت شیعی و تحلیلش از واقعه 
و روضه خوانیها شعرهایشلان منبرهایشلان را تا قبل از حسلینیه ارشلاد و انقاب ماحظه 
کنید و همین که به انقاب نزدیک شدیم حرفها فرق کرد و قطعا ما دوباره در این حکومت 
اسامی از تحلیل انقابی به آن تحلیل ها و سنتهای سنتی امام حسین برخواهیم گشت 
که انقابی اسلت دیگر به در این حکومت نمی  راهی غیر این نخواهند دید امام حسلینی 
کله قیاملش اجلازه قیلام بله  کلرد املام حسلینی  کله انقلاب نبایلد  خلورد علیله ایلن حکوملت 
کرد این امام حسین  مسلمان ها و شیعیان می دهد دیگر این امام حسین را نباید معرفی 
کار نمی آید حکومت حاضر بنابر  کله به  کار می آملد ولی علیه حکومت حاضر  علیله شلاه بله 
هملان احلکام فقهلی می گویلد جلزای قیلام علیه حکومت جزائش مرگ اسلت نه کمتلر و نه 
بیشلتر حتلی انتقلاد علیله این حکوملت مجازاتش زنلدان و بدتلر از زندان اسلت بنابراین آن 
کار این حکومت نمی آید لذا بسلیار طبیعی  گر درسلت باشلد به  کرد ا که امام حسلین  قیام 
کله املروزه عزاداری ها اینقلدر پس رفته و منطقش ضعیف  و منطقلی اسلت و تعجلب نلدارد 
شلده و به حالت همان عزاداری های سلنتی برگشلته. پس چه انتظاری اسلت باید چنین 
گریه  بشود. امام حسین که حاال دوباره معرفی می شود همان امام حسین است که برای 
کله علزاداری بلرای او موجب شلفاعت روز جزا می شلود همان که  کردنلش ثلواب دارد هملان 
تاریخ ما را ساخته است و با اتصال خودمان با او ابراز و احراز هوبت می کنیم این مقدار به  
گر وارد منطقی  درد این حکومت می خورد و عزاداری ها تا اینجا حق دارند پیش بروند اما ا
که بخواهند از امام حسین یک  که شریعتی می گفت بشوند وارد منطقه ممنوعه شده اند 
شورشلی و انقابلی بسلازند و بخواهنلد جلواز عصیلان را از آن بگیرنلد و بگوینلد ملا حسلینی 
که در همین محرم دوطرف چه اپوزسلیون  هسلتیم و علیه یزیدیان بشلوریم خیلی جالبه 
و جنبلش سلبز و چله آنطلرف هلر دو خلود را حسلینی و دیگری را متهلم به یزیدی می کنند و 
کلی منطق واقعه گم  فعا یک اسطوره و قصه بدست دو طائفه شیعه افتاده است و بطور 

گذشلته خودشلان  ک به  که پا کی چکار باید بکند فقها هم  که  شلده اسلت معلوم نیسلت 
برگشته اند)البته اتمام حجت شده که مخالفت با حکومت اسامی برخورد شدید خواهد 
کله از فقهلای اهلل سلنت مثلل ابوبکلر ابلن عربلی می گفت که حسلین  شلد(بی جهلت نبلود 
کردن جزائش مرگ اسلت  کشلته شلد یعنی علیه حکومت قیام  به شمشلیر جدش پیامبر 
که امام حسین قیام هم نکرده  یزید درست به همین متوسل شد ولی حقیقت آن است 
که با پای خودش به  بود ولی یزید موقعیت را برای از میان برداشلتن یک دشلمن مسللم 

کند. میدان اعدام آمده بود مغتنم شلمرد و بهتر از آن نمی توانسلت عمل 
کله  کله نسلبتا سلاده تلر اسلت بیشلتر می پسلندم   البتله ملن سلخن مرحلوم آقلای مطهلری 
که  کاری  کنلد  قیلام املام حسلین یلک قیلام املر به معروفلی بود می خواسلت امر بله معروف 
هلر مسللمانی بایلد بکنلد وظیفه خلودش را انجلام بدهد بدیهلا را در جامعله می دید منتها 
کار بله  کسلی چلون حسلین نلداد از بلی تدبیلری یزیلد  یزیلد همیلن مقلدار مجلال را هلم بله 
درگیری رسلید. اما یک قرائت دیگر و اخری از مولوی اسلت امام حسلین را خیلی دوسلت 
می داشلت صرفا به خاطر اینکه پای به میدان شلهادت نهاد حسلین را عاشلق می دانست 
کله املام نملی دانسلت وللی علاوه بلر روابط نسلبی  کله سلنی بلود حسلین را  هرچنلد موللوی 
او بلا پیامبلر عملل و رفتلاری شلهادت جویانله از جلان گذشلتگی او سلبک روحلی بی تعلقی 
کلرد شلادی می کلرد روز رهایلی از زنلدان بلرای  کله نملی  گریله  او را می سلتود. از ایلن جهلت 
کف باید زد او روشلنی آنرا بر تاریکیش قسلاوت سلنگدالن و  کرد  آزادی زندانی باید شلادی 
که ایشان خسرو دین بوده اند/وقت شادی  از دست رفتن حسین رجحان می داد چون 
کراه این  کردند نوبت شلادی ایسلت حسلین با ا که پاره  شلد چو بگسسلتند بند زنجیرها را 
مرگ را نپذیرفتند زمانیکه دانست شهادت حتمی است شادمانه و شجاعانه رفتار کردند 
که هر سیاستمداری باید داشته  کردند تا جائی را عاقانه آمدند عقانیتی  عاشقانه عمل 
گریخت از آنجا از دسلت  کرد یزید را نپسلندید از خطر تروریسلت ها به مکه  باشلد محاسلبه 
کوفه رفت آنهم نه بی حسلاب و بی پایه نامه ها و وعده ها داده شلده بود اما  آنها به طرف 
کله راهی به  وقتلی دیلد بله دام افتلاده محاصلره شلده راه برگشلت نلداره حتی پیشلنهاد داد 
که از این روش خسلته شلد بعد از نوبت عقل  او بدهند وقتی هیچکدام جواب نداد حاال 

نوبت عاشلقی ایست.
گفت آهن دلی کنم چندی/ ندهم دل به هیچ دلبندی

سعدیا دور عاقلی بگذشت/ نوبت عاشقی ایست یک چندی
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کرد. حسین عزت را بر ذلت روش بود می گفت این  کرد و عاشقانه مقاومت  عاقانه حرکت 
گلردن را  کاری یزید می خواهد بکند و من  کوتلاه بیایلد و زندگلی کند هلر  کله آدم  ذللت اسلت 
کنلم و چشلم بگویلم و بپذیلرم این عین ذلت اسلت. در عاشلورا گفت ایلن آدم فرومایه  خلم 
کرده یکی ذلت و یکی شمشلیر من زیر بار ذلت نملی روم و مردانه  ملن را بیلن دو چیلز مخیلر 
کنلد مگلر برای  می ایسلتم اینهلا فقیهانله نبلود عاشلقانه بلود او می توانسلت ظاهرانله بیعلت 
ابوبکر از امام علی بیعت نگرفتند می توانسلت بیعت هم بکند هیچ اشلکالی وارد نبود ولی 
نکرد این یک حرکت عاشقانه بود گفت من دست ذلت به شماها نمی دهم. خیلی جالب 
گو شعری  که یزید هم همین حرف را می زد در بارگاه یزید یک شاعر متملق مدیحه  است 
کله ایلن لغت سلاده للوح در  کله سلر ایلن ملرد  سلاده للوح را پیلش تلو آورده اند)معلومله  گفلت 
جاهای قدیم تاریخ جای داشته و این حکومت ها دشمناشان را  ساده لوح می نامیدند(
کرد/صاحب سیمین  که با فوالد بازو پنجه  غرض اینکه خودش را با تو در انداخته بود هر 
کلرد گفلت نیلروی خلودش را درسلت محاسلبه نکلرده بلود ولی یزید برگشلت و  خلود را رنجله 
که خدا می گوید عزت دسلت  گفت نه او قران درسلت نخوانده بود حسلین را می گفت آنجا 
خداسلت و ذللت هلم دسلت خداسلت خلدا بله ایلن ذللت داد بله ما علزت داد یعنی درسلت 
کله روح عربلی را هلم نشلان می دهلد.  کلرد و ایلن نمونله هایلی اسلت  هملان منطلق را تکلرار 
کلمات دیگر او را هم بگردید  که در شلخصیت امام حسلین بود  یکی  از مهمترین ویژگیها 
کاملا بلارز اسلت همیلن قصله عزت اسلت آدملی باید عزیز باشلد و بله همین دلیل  کله  نکتله 
کله می تلوان بله پلای آن جلان داد درس تاریلخ بقلول یکلی از  کله علزت چیلزی اسلت  اسلت 
جامعله شناسلان ملا تاریلخ شلرکت بیمه نیسلت به هیچ کسلی تضمین نلداده اسلت واقعه 
امام حسین نشان داد جامعه ای که خود پیامبر ساخته بود بنام خود او و بنام دین او سر 

در انقالب ایران قرائت و خوانش ویژه و انقالبی از واقعه کربال با ورود مرحوم دکتر 
کم شد که روحانیت آن خوانش و قرائت را از آن نداشت دیگری به آنها یاد  شریعتی حا

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 می زنند از شریعتی یاد گرفته اند. در واقع شریعتی ادبیات و گفتمان 
تازه ای را آورد قرائت تازه ای از اسالم و از همه مهمتر از قصه کربال آورد.

فرزنلد او را بریدنلد هیلچ ضمانتلی وجلود نلدارد که وقتی شلما حرکتلی را راه می اندازید وقتی 
کیلزه برود اصلا اینطوری نیسلت این تاریخ  بنلای تلازه ای شلروع می کنیلد ایلن تلا پایانلش پا
خیلی غلت می زند این خوشلبینی تاریخی را از ما می گیرد این اقلش اسلت سلاده لوحی و 
کردیم دیگر همه چیز وفق مراد است  کاری  که بگویم محکم  خوش خیالی را از ما می گیرد 
که پیامبر ساخته بود بنام خافت نبوی حکومت  این چنین نیست در همان جامعه ای 
کله فرزندان  اسلامی بنلام جانشلینی پیامبلر کسلانی آمدنلد و بلر مسلند حکومت نشسلتند 
پیامبر را سر بریدند و آب از آب تکان نخورد یعنی جای خودشان بودند بعد از یزید همین 
طور سلسلله امویان ادامه داد البته شلورش های موضعی بود تا باالخره توسلط عباسلیان 
برافتادنلد و بنلی عبلاس هلم بدتلر از آنها که شلاعری سلرود که ای کاش هملان امویان ظالم 
کله ادعلای عداللت می کردنلد بله جهنلم می رفتنلد  کاش ایلن عباسلیان  سلرکار بودنلد و ای 
چقلدر تاریلخ تکلرار شلده اسلت. املروزه بعضی هلا چه می گوینلد هیچ تضمینی وجلود ندارد 
کوچک آغاز می شود  کجروی ها انحراف ها همیشه از جاهای  لذا همیشه مراقب باید بود 
بنیان ظلم اول اندک بود به قول سعدی هرکسی آمد چیزی به این افزود تا به این غایت 

کنونی رسلید و باران های ریز بدل به سلیاب ها می شلود رسلید و به وضعیت 
کجلا ارزش مانلدن دارد؟ برتلر از جلان آدملی  درس دیگلر ایلن سلوال اسلت جلان انسلان تلا 
چیست همیشه می توان پرسید شرف و بزرگی جایئ و چیزیست که جان بیش از آن نمی 
کارهلای چنیلن بلزرگ جلان ملا بلی قیملت اسلت. موللوی درسلت می گفلت تا جایی  ارزد در 
عاقللی بلود آزملودم عقلل دور اندیلش را ورنله دیوانله سلازم خویلش را املا بعلد از نوبت عاقلی 

عاشقی  جانفشلانی بود
کجائید ای شهیدان خدایی/ باجویان دشت کربایی

کجائید ای سبک روحان عاشق/ پرنده تر زمرغان هوایی

کله در انجیلل متی آمده اسلت مسلیح در لحظه آخر بر دار بله خداوند گفت که  بنلا بله آنچله 
کلردی بلر سلر ملن بلا و سلتمی ملی رود رفتلاری می شلود  کلردی ملرا رهلا  خدایلا چلرا ملرا تلرک 
گویلی خدایلی در جهلان نیسلت شلاید بلرای یلک لحظه عیسلی دچلار  تردیلد پیامبرانه  کله 
شلد نکنلد همله چیلز خطا بوده اسلت در قران هلم داریم در یک لحظات نلادر بحرانی جان 
که نکند همه چیز خیاالت بوده اسلت عیسلی اول شلکر می کرد و  پیامبران را هم می گرفت 
گله می کرد زان یار  که بر او رفته بود با خدا  بعدش در اخرین لحظات باالی دار با خونهایی 
دلنوازم شکریسلت با شلکایت/  می گفت کجایی چرا رهایم کردی شلکایت شلروع 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

گلر تلو راضی به  در لحظله آخلر املام حسلین چله می گفلت خدایلا ملن بله رضلای تلو راضلی ام ا
اتفلاق افتلادن آن هسلتی ملن هم تسللیمم

سرارادت ما و آستان حضرت دوست/ که هرچه بر سر ما می رود 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
والسام علیکم و رحمه اهلل و برکاته

که در برابر ظلم  آن ها نشان دادند، شهید نشان می دهد و می آموزد و پیام می دهد 
کسانی  که می پندارید: »نتوانستن از جهاد معاف می کند«، و ای  کسانی  و ستم، ای 
که می گویید: »پیروزی بر خصم هنگامی تحقق دارد که بر خصم غلبه شود« نه! شهید 
که در عصر نتوانستن و غلبه نیافتن، با مرگ خویش بر دشمن پیروز  انسانی است 

گر دشمنش را نمی شکند رسوا می کند. می شود و ا

) پس از شهادت _  اسفند  ۱۳۵۰ _  مسجد نارمک(
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کشلید،  که فرا رفت و فرو آمد و بر پوسلت لختمان خطی از خون  بر صفیر اولین تازیانه ای 
کله فلرا رفلت و فلرو آملد و فریلاد  گواهلی داد؟ بلر آذرخلش اولیلن شمشلیری  گلوش  کدامیلن 
گواهی داد؟ بر رویش اولین دیوارهای  کدامین چشلم  سلرخ رگانمان را به آسلمان افشلاند 
زنلدان و پیوسلتن اولیلن دانله هلای زنجیلر و ثقلل سلهمگین اولیلن غلل و یلوغ، و بلر ظلمت 
گرسلنگی مان  گواهی داد؟ بر اولین شلب  کدامین دل  غلیظ سلیاهچال، خانه قرنهامان، 
گواهلی داد؟ و کدامین تشلنگی شلناخته  گرسلنگی تلا تاقملان می بلرد، کدامیلن انسلان  کله 
گلوش  کله در دهلان آبخوانملان چکاندنلد و پلس از آن کدامیلن  گلواه اولیلن قطلره مرگلی بلود 
کدامین دل در ظلمت  کدامین چشم برق شمشیرها را دید؟ و  هجوم تازیانه ها را شنید و 
گواهی داد؟ هیچکس  گرسنگی و تشنگی همیشه مان  گرفت و چه کسی بر  زندان هامان 
و هیچکس. نه هیچ گوشی و چشمی و نه هیچ قلبی. که ما همه یک تن بودیم که تازیانه 
می خوردیم. در برق شمشلیرها می شلکافتیم و در ظلمت خیس زندان ها می پوسلیدیم. و 
جز ما که بود که طعم تازیانه را چشیده باشد و درد شمشیر را کشیده باشد و ظلمت زندان 
کدام دادگاه  گرسنگی و تشنگی مان مچاله شده باشد؟ و در  کرده باشد و در  مان را لمس 

متهملی می توانلد به نفع خود شلهادت دهد؟
کله بلی هیلچ دلیلل و مدرکلی، و بلی هیلچ شلاهدی، و حتلی بلی هیلچ دادگاهلی،  ایلن بلود 
محکلوم بودیلم. و بلی یافتلن مدافعلی تازیانله می خوردیلم؛ شلکنجه می شلدیم و در فلواره 

 شهید همٔه 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 می کنـد صبـح عاشـورای سـال پنجـاه شمسـی نوشـته شـده و ظهـر 
همان روز در حسینیه ارشاد با صدای خود استاد خوانده می شود و عمیقًا بر دکتر شریعتی تأثیر 

می گـذارد ، بـه گونـه ای که در آثار دکتر تأثیر آن مشـهود اسـت. 
کـه در رادیـوی مشـهد بـه تهیـه کنندگـی  بعدهـا پرویـز خرسـند از طریـق بـرادر مرحومـش احمـد 
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 می کند.  این اثر در تیراژ میلیونی در داخل 
و خـارج منتشـر می شـود و در تاریـخ ادبیـات  و هنـر انقـالب  بـه عنوان اثری بـی بدیل و تأثیر گذار 

، جاودانـه می گردد. 
بسیاری از بزرگان از جمله احمد شاملو این اثر شورانگیز را مورد تحسین قرار داده اند. 

پـس از اعـالم خبـر پیـروزی انقـالب در 22بهمـن۵۷ نخسـتین برنامـه پخش شـده از رادیـو ایران، 
همیـن نـوار هابیـل و قابیـل بـا صدای زیبای اسـتاد بوده اسـت.
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کبوتران قاصد نشسلتند و با قارقار  کاغان با همه سلیاهکاری شلان بر بام  قاتل درآمدند و 
که پنداشلتی  دروغشلان، روزداران را به شلب بردند. زمین تشلنه چنان خونمان را نوشلید 
خونی از ما نرفته است. و پرواز کاغان چنان دیر پایید که وجودمان فراموشش شد. آنگاه 

ملا ماندیلم؛ مظلومیتی مدفون و شلاهدانی همجنس قاتل.
کاغان، هابیل را  کشت و برای بیشتر داشتن به دستیاری   قابیل در پِی »داشتن«، برادر 
چلون میلوه ای کاشلت و از دانله قتلل، میلوه حکوملت چید. پلس از آن قتل، مذهب قابیل 
ک نشلاند تا غرفه ای  که حکومت بهشلتش بود و در هر لحظه هابیلی یافت و به خا شلد، 
ک بلعیلده  ک می افتلاد و بلا دهلان خلا از بهشلتش را بلاز خلرد. هابیللی از پلی هابیلل بله خلا
کاغان، وسلیع تر. هابیل ها  گاه  می شلد تا جنگل حکومت قابیل انبوه تر شلود و نشلیمن 
بذر می شدند و هابیلیان زمین را به وسوسه کاغان زمین را شیار می کردند و بذر جان  پدر 

که دانسلته و ندانسلته جنگل قابیل را وسلعت و قدرت بخشلند. ک می سلپردند،  را به خا
جنلگل وسلیع و وسلیع تلر شلد و جملع کاغلان انبلوه و انبلوه تلر، وشلب غلیلظ  و غلیلظ تلر، و 
قانون جنگل چنان دیر ماند که تقدس یافت و قتل عام، مشیت الهی نام گرفت. کدامین 
کدامیلن حقیقلت می توانسلت در  خورشلید می توانسلت شلبی چنیلن غلیلظ را بشلوید؟ و 

هجلوم بی رحم دروغ سلر برافلرازد؟
گرگان می آمد و نام هابیل را در ِهی  کنام  گوسلفندان از  کردن   هر از چندی چوپانی به دور 
کینه قابیل آونگ  کینی نشکفته بر دار  ِهی آرامش بر آستانه جنگل می ریخت اما هنوز گل 

گوسفندانش به بوی علف فریبی  تازه، راهی ساخ خانه ها می شدند. می شد و 
 آخریلن چوپلان، شلوریده بلر هرچله   دار و صلیلب، نلام هابیلل را چنلان بلر   پیشلانی جنلگل 
کرد و نام جهاد،  کم، خون همیشله تازه مظلوم چکه  که از شلاخه شلاخه جنگل حا کوفت 
خواب درختان را آشلفت و میوه قدرت را در آسلتانه ی رسلیدن ترکاند و شلهید خوانان به 

مشلهد خویش نشست.
که هابیل را می خواند و  کیست  کرد:   آب در النه ی موران افتاد و از هر روزنی قابیلی سر بر 

گوسفندان را شیر می خواهد و شاهد و شهادت می طلبد؟ در هوای جهاد، 
کردن نام هابیل و به فراموشی سپردن  ک  که با پوشاندن مدارک جرم و پا  قابیل می داند 
که تا وقتی نام و یاد هابیل  کرده اسلت. قابیل می داند  یادش، حکومت خویش را تثبیت 
گلر نلام هابیلل بر ذهنی بگلذرد و  در خاطلره ای نلوزد، بهلار قلدرت او پربلار خواهلد مانلد. املا ا
کیست  کستری پر بار نفرت و نفرین نخواهد ماند. و  یادش در خاطره ای بوزد، از او جز خا
کله بتوانلد پلس از ایلن همله قلرن نلام هابیلل را بلر خاطلره ای بگذرانلد؟ دادگاه زمانله بله نفع 

خونمان وضو می گرفتیم و بر سلجاده مظلومیت سلرخمان سلر می نهادیم و شلهیدی را آه 
می کشلیدیم. آه!

ک و بلنلدی آسلمان، نلگاه شلهید خوانملان در  در دادگاهلی بله وسلعت زمیلن و عملق خلا
که در دوسلومان صف بلند قربانیان بود. و فرا پشلتمان جادان برادر،  افق آینده می دوید 

برادرانلی جلاد، قابیان.
ملا چوپلان زادگان، بلی فرشلی جلز زمیلن و بی رو اندازی جز آسلمان، که مظلومیت معصوم 
گوسلفندان را در سلبز دشلتها پاسلخ می جسلتیم، اولین بار در جان پدر، نخسلتین چوپان، 
کم، اولین ارباب، اولین برادر، قابیل، در هم شکسلتیم و  کینه اولین حا هابیل، به سلنگ 

ک ریخت. مغزملان در فلواره خونمان بله خا
در طپلش امیلد کمرنلگ قللب پدر گفتیم: باشلد. فلواره رگانمان آسلمان، و سلرخ خونمان، 
گرفلت. اما هنلوز امیدمان  کملان بلر خواهلد  گواهلی خواهلد خوانلد و زمانله از خا زمیلن را بله 
کله زمیلن تشلنه، خونمان را نوشلید و فراموشلمان کرد. و آسلمان در  را مزملزه نکلرده بودیلم 

املواج بلال کاغان سلیاه شلد و سلرِخ رگانملان را از یلاد برد.
 بلاز گفتیلم باشلد. شلب خواهلد ملرد، روز خواهلد شلکفت، و جهلان پیکر در خون شکسلته 
کله کاغلان، قاتلل را  ملان را خواهلد دیلد. املا هنلوز امیلد دوبلاره ملان را مزملزه نکلرده بودیلم 
گورکنی و پنهانکاری آموختند و آخرین مدرک مظلومیت مان نیز همچون خون سرخمان 

گم شلد. ک  در دهلان تاریلک خا
آنک آن "ما"ی مقتول! "ما"ی مظلوم! در بستر سرخ فروخفته خون مان. زمان! عصمت 
کله در حکومت  گواهلی ده! و بلر مظلومیلت ملان حکلم بلران! و زملان خاموش،  خونملان را 

قابیلیان بود و ما بی هیچ دلیل و شلاهدی محکوم همیشله بودیم.
کاغان -که بوی   ک خفته در دادگاه زمانه قابیل، جز  اینک "ما" در خون شکسلته و در خا
ک را دلیلل  کله بلوی خلا کیسلت  گواهیملان هسلت؟ و  ک و خلون تلازه می دهنلد- چله  خلا
عصملت ملان بشناسلد و رنلگ خونملان را بلر بال سلیاه کاغلان دریابلد؟ ما را چگونله به یاد 
کلرده انلد و دار هلا برچیده، خون ها شسلته اند؟ کاغلان، این  کملان پنهلان  کله در خا آورنلد 
گور سلازان  کشلتار ما بودند و اولین  قاصدان شلب و سلرما و زمسلتان، تنها شلاهدان اولین 
ما. کاغان، این راویان قصه های دروغ، قابیل را آموختند که پیکر پریشان به خون خفته 
کند و مظلومیت پر خونمان  ک تیره پنهان  که پرچم رسلوایی قاتل بود، در دل خا مان را 

را از صفحله ذهن ها بشلوید.
کله فرزنلدان مظللوم بلر سلفره ظاللم نشسلتند و بسلتگان مقتلول بله خدملت   چنیلن شلد 
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شهیدان بمانند که شکستن را می توانند.
کله بله رسلوا کردن و محکلوم کردن   اینلک، املروز، محشرعاشلورا. اولیلن و آخریلن دادگاهلی 
که هابیاِن تمامی قرن ها در پیکر حسین بلند و بلند تر  کربا جایی  ایستاده است. اینک 
ک  نیز قامت انسلان را بتواننلد دید. و آنهمه یکبار  می ایسلتند تلا در پنهلان تریلن زوایلای خا
دیگر در پیکر حسین می شکنند و در قطره قطره خون حسین می چکند تا عصمت سرخ 
انسلان را برافرازنلد و قابیلان را در پناهلگاه بلال کاغان رسلوا کنند.حسلین تماملی خانواده 

اش را به شلهادت خوانده اسلت و تمامی یارانش را.
کودکلش،  گللوی بریلده ی  در پیکلر جوانلش، جوانلی در هلم شکسلته ملان را می گویلد. و در 
کربلا، هلر که با حسلین آمده اسلت شلهید  گللو بریلده ملان را بلر دسلت می گیلرد. در  کلودکان 
کلمله. همله حافظلان قلرآن و خوبتر ملرداِن همه میلدان ها.  اسلت، بلا تماملی معنلای ایلن 
که می شناسلندش و از شکسلتنش هراس  که پیش می آید، همه به نامش می خوانند  هر 
کوفته  که بر جان خویش  که فرود آرند، نه بر پیکر دشمن،  که میدانند هر ضربه ای  دارند، 

اند.
 

کلودکان ملا! و در فریلاد ملردی  کله اینلک معللم ملا، و معللم  در فریلاد ملردی فریلاد می کشلند 
دیگرفریاد بر می آورند که با کشتن او زنانمان را بر خویش حرام می کنیم، که او حال کننده 

هابیل شلاهدی نمی یابد. این را کاغان بر پیشلانی شلب نوشلته اند...
گر  کله چنلان آسلوده خفتله بلود و خلواب راحت قابیلیلان جاودانه بلود، ا  حلق بلا قابیلل بلود 
گر شاهدی بر نمی خاست. و کودکانمان  گواهی بر نمی خاست. زمان، شبی همیشه بود، ا
کرکسلان و دخترانملان لقمله همیشله بلازار بلرده فروشلان و  کاغلان و  ک همیشله  خلورا
کمیت قابیل،  پسلرانمان برده همیشله اربابان و ما همه، محکومان همیشله فراموش حا

گر شلهیدی برنمی خاسلت. ا
 املا برخاسلت. قامتلی همتلای کینله ملا، نگاهی به وسلعت آرزوهای ما، تن پوشلی به رنگ 
خون ما، وفریادی به قدرت نفرت ما. در مشلهد خونین ما، شلهیدی چون او می بایسلت 
کله عملق زخمملان را بدانلد و وسلعت رنجملان را بشناسلد و اوج آرزوهاملان را دریابلد و در 
کردن دژخیمان  لحظه لحظه ما شلکنجه شلده باشلد تا در دادگاه زمانه چنان به محکوم 

کله هیلچ قابیلی در هیچ لحظله ای از زمان ایسلتاده نماند. بایسلتد 
 
 

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 
که اصا پیکاری نیسلت، صحرای محشلر اسلت و هنگامه داوری. هرکه  و پیروزی نیسلت، 
گیرد و در ظلمت شلبجان تاریک  به جنگیدن آمده اسلت و به امید غنیمت، سلر خویش 
ک و گشلاده ترین چشلم آسلمان، هر تن،  خویلش برهانلد. فلردا در گسلترده تریلن دامن خا
کله درد قلرن هاسلت بله چشلم زملان  رنلج قرن هلا را پذیلره می شلود و خلون درد خویلش را 
می پاشلد. فردا سلخن از چگونه کشلتن نیسلت، سلخن از چگونه کشلته شدن اسلت. فردا 
گرفتلن نیسلت، سلخن از همله چیلز دادن اسلت. فلردا هنگامله خوبتلر ملردن  سلخن از چله 

است.
که تشنگی را با تمام جانشان  گرسنگی را با ذره ذره پوستشان نچشیده اند، آنان  که   آنان 
که مرگ  که تازیانه را در شط سرخ خون خویش شناور ندیده اند، آنان  له له نزده اند، آنان 
که  که در لحظه لحظه رنج آدم شریک نبوده اند، آنان  را در قلب خویش نتپیده اند، آنان 
خویش را در بلندترین قله رنج  آدمی، به انسان نبخشیده اند، آنان که در خویشند و برای 
که فردا روز بی خویشی است  گیرند و جان تاریک خود برهانند.  خویش می زیند، سر خود 
و روز انفجار خود، بر معبر فروبسته زمان.  فردا نمایشگر رنجی است که بر انسان رفته است 
کله هلر جانلی تلاب آورد. فلردا روز شلهادت اسلت و قیاملت.  و ملی رود و ایلن نله رنجلی اسلت 
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"نه"ای بر پیشانی تمامی اعصار.
گر و پرده در، دیگر بار یارای برخاستنتان هست؟ این این "ما" رسوا
کمند. کمشان می شناسی؟ - هرچند که حا ای زمان! آیا هنوز حا

ای زمان! تو را زبان "گفتن" نیست یا مرا گوش "شنیدن"؟ وگرنه چرا چنین؟!

ماست.
کمه  کملان را بله محا کله بایلد حا  حسلین، سلند از پلی سلند بیلرون می کشلد و در دادگاهلی 
گوشلت و خلون آدم چله سلندی می تلوان  کشلید و قتلل پنهلان قرن هلا را پلرده دریلد، جلز 
داشلت؟ حسلین، هلزاران نفلر را می رانلد و دسلت یلاری شلان را بلاز پلس می زنلد که سلخن از 
گر اسلت و خونی، خون هابیان قرن ها. حسلین همه را  جنگیدن نیسلت. فریادی رسلوا 
کله بتوانلد به جلای هلزاران هلزار مرد رنج ببلرد و  کله ملردی ملرد می خواهلد. ملردی  می رانلد 

کنلد و بله جلای آن همله بمیرد. کینشلان را شلعله ور  فریلاد 
کلوره می فرسلتد و تلا پخته شلدن درنگ  حسلین فرزنلد و بلرادر و خواهلر  و همله و همله را بله 
می کنلد. آنلگاه پیلش ملی رود، دسلت می یلازد و پیکلر ملردی از خویلش را بلر می گیلرد. سلرخ 
گونله هایش می دود، چشلمانش بلرق می زند. چرا که در دفلاع از رنجبران قرن ها،  پیلروز بلر 
گوشلت و پوسلت و  کله می خواسلت؛  گوشلت و خلون یارانلش را همچنلان بلر ملی دارد  سلند 
که می جسلت و  گر؛ این اسلت آنچه  اسلتخوان تکه تکه شلده با پوششلی از سلرخ داغ رسلوا

بلرای دفلاع از مظلوملان قرن هلا الزم داشلت.
کم، قابیل، قاتل، ظالم.   اینک سند رسوایی حا

که قرن  کودکانی  کودک شش ماهه ام. خون همه  کم! ای قابیل! اینک این خون   ای حا
کرده است. هاتان را رنگین 

که پله پله قرن ها  کم! ای قابیل! اینک این قطعه قطعه پیکر برادرم. پیکر برادرانی  ای حا
بر رفتنتان بود.

گاه خویش، پرچم  که در ایثار خون آ کم! ای قابیل! این معلم پیرم مظهر معلمانی  ای حا
استحمارتان را فروکشیدند.

گویی  کم! ای قابیل! اینک این دهان فروکوفته مؤذنم، مظهر تمام لبان شلهادت  ای حا
کوفتید. که فرو 

کله بلر جانملان  کلم! ای قابیلل! ایلن لبلان تشلنه ملان، بازتلاب عطلش قلرن هایلی  ای حا
ریختیلد.

کم! ای قابیل! این پیکر پاره پاره ام واینک پشتم، زخم کهنه انبان کشی های نان،  ای حا
بازگوی سفره خالی ، که مزد بیگاری هایمان دادید.

و اینلک ایلن ملن، ایلن فرزنلدم، ایلن بلرادرم، ایلن دوسلتم، هلر تکله شلان تکله ای از جلان 
کله سلفره فریبتلان را پهلن تلر بگسلترید. کاغانتلان  سلپردید  هابیلل، بریدیلد و بلر حلقلوم 

کم!  اینک این "ما"، همه به تمامی واژه خوِن "نه"، "نه"ای بر پیشانی تو: ای قابیل! ای حا



پنجاه سال پس از »شهادت«

نـگاه شـریعتی بـه تاریـخ صـدر اسـام 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 
گاهی بخش ) نظریه  گری آ کتاب "شـهید جاوید" اسـت. حسـین چرا قیام کرد؟ برای شـهادت و افشـا

شریعتی( و یا به قصد کسب قدرت؟ )نظریه صالحی نجف آبادی(.
کتاب شهید جاوید البته در سال ۴۹ و 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 سال ها 

برانگیخت و این پرسش که کدام یک به تاریخ نزدیک تر است..
شریعتی" اسطوره ساز" سال ها است که موضوع است. از آثار دانشگاهی ای که درباره قیام امام حسین 
به چاپ رسیده می توان از اثر دکتر زرگری نژاد " " سخن گفت که خوانش شریعتی از قیام امام حسین را 
نزدیکترین به اسناد و منابع می داند. محمد اسفندیاری، دین پژوهش  نیز در اثری به عنوان " حقیقت 
عاشـورا" ضمن اشـاره  به خوانش های متعدد از چرایی قیام امام حسـین در منابع کاسـیک شـیعی، 

قرائت شریعتی را یکی از قرائت های موجود در سنت تاریخ نگاری شیعی می داند.
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 نقد و بررسی کتاب
»شهید جاوید«

علی اشرف فتحی
کتاب »کتاب شناسی انتقادی جامعه شناسی تشیع«

کتاب »شلهید جاوید« مشلهور  که به  کتاب »شلهید جاوید؛ حسلین بن علی علیه السلام« 
شلد، در سلال 1349 شمسلی در قلم منتشلر شلد و پژوهلش دربلاره واقعله عاشلورا را وارد 
کتاب؛ آیت اهلل نعمت اهلل صالحی نجف آبادی )1385 ل 1302  کرد. نویسنده  مرحله تازه ای 
شمسلی( در آن زملان از مدرسلین میان سلال حلوزه علمیله قلم بلود و در نشلریات حلوزوی 
نیلز مقالله می نوشلت. وی نخسلتین بلار در اسلفند سلال 1347 شمسلی مقاله ای بلا عنوان 
کله  کلرد  »آیلا املام حسلین )ع( خلواب دیلد؟« در سلالنامه »معلارف جعفلری« در قلم منتشلر 
کتاب در ابتدا 469 صفحه بود و  کتاب شهید جاوید در سال 49 شد.  مقدمه ای بر انتشار 
گاه(  گلپایگانی )کتاب شهید آ که به نقد آیت اهلل صافی  بعدها نویسنده با افزودن پاسخی 
کتلاب را در قاللب 536  ک دربلاره »شلهید جاویلد«،  نوشلته بلود، بله هملراه چنلد سلند سلاوا

کرد. صفحه منتشلر 
صالحلی نجف آبلادی در مقالله »آیلا امام حسلین )ع( خلواب دید؟« روایلت ابن اعثم کوفی را 
کربلا  گاهلی ایشلان از شهادت شلان در  کله مبتنلی بلر خلواب املام حسلین )ع( در مدینله و آ
اسلت، زیلر سلؤال بلرده بلود و مدعلای همین مقالله را یکی از مهم ترین بخش های »شلهید 
که  جاوید« قرار داد. وی در پایان این مقاله نوشته بود: »این مطلب را نمی توان پذیرفت 
کشته شدن بیرون  امام حسین )ع( خوابی دیده و به استناد آن خواب، از مدینه به قصد 
رفتله اسلت، بلکله املام بلرای مقاوملت در برابلر تجلاوز و بلرای اینکله املکان هرگونله جنبلش 
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کند و در صورت امکان،  اصاحی از وی سلب نگردد و برای اینکه اوضاع سیاسی را بررسی 
یلک حکوملت نیرومنلد اسلامی تشلکیل دهلد و اسلام و مسللمانان را از آن وضلع پریشلان 
کلرده اسلت و ایلن مطللب را در کتابی که دربلاره قیام مقدس  نجلات دهلد از مدینله حرکلت 

کرده ایلم.«)1( امام حسلین )ع( نوشلته ایم به تفصیلل بیان 
در ایلن مقالله از مدعاهلای »شلهید جاویلد« تنها به عدم علم امام حسلین )ع( به شلهادت 
کربا اشاره نشده است و به همین دلیل، این مقاله حساسیت خاصی  کوفه و  در سفر به 
که جدال  کتاب بود  کامی در  گنجاندن این مسأله  در میان حوزویان و علما ایجاد نکرد. 
که  فکری شدیدی میان روحانیون شیعه پدید آورد و شکاف مهمی میان آنان ایجاد شد 
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 
خلارج نشلده و قصلد ایجلاد یلک »جنبلش اصاحلی« و در صلورت املکان، قصلد »تشلکیل 
یلک حکوملت نیرومنلد اسلامی« داشلته اسلت. ایلن ادعاها کتاب شلهید جاویلد را به یکی 
کرد و بیش از سلی اثر در انتقاد  از تأثیرگذارترین آثار پژوهشلی پیرامون واقعه عاشلورا تبدیل 
یا مخالفت نسلبت به »شلهید جاوید« در ماه های پایانی دهه چهل و ابتدای دهه پنجاه 
منتشلر شلد. نگرانی حکومت از گسلترش خوانش های سیاسلی و انقابی از اسلام، شلیعه 
و خصوصلا عاشلورا بله ایلن جلدال فکلری داملن زد و بله آن بلار سیاسلی بخشلید. )2( بنلا بلر 
ک، این سازمان امنیتی در انتشار و تکثیر گسترده کتاب و نقدهای منتشر  گزارش های ساوا
کلرد. )3( از جمله منتقدان و  شلده علیله آن نقلش پررنگلی داشلته و مبالغ فراوانلی را هزینه 
گلپایگانی )فتوای  کتاب می توان به حضرات آیات سید محمدرضا موسوی  مخالفان این 
کتلاب(، سلید ابوالحسلن رفیعلی قزوینلی ، عامله سلید محمدحسلین طباطبایلی  تحریلم 
گاه(، محملد فاضلل  گلپایگانلی )شلهید آ کوتلاه دربلاره عللم املام(، لطلف اهلل صافلی  )بحثلی 
لنکرانلی و شلهاب الدین اشلراقی )پاسلداران وحلی(، محملد تقلی جعفلری )شلهید فرهنلگ 
پیشرو انسانیت(، میرزا ابوالفضل زاهدی قمی )مقصدالحسین(، رضا استادی )سرگذشت 
کتلاب او( و علی پناه  کتلاب شلهید جاویلد(، محمدمهلدی مرتضلوی لنگلرودی )جلواب او از 
اشتهاردی )هفت ساله چرا صدا درآورد؟( اشاره کرد که همگی از مجتهدان شاخص حوزه 
علمیه قم در نیم قرن اخیر بوده اند. همچنین استاد مرتضی مطهری در حماسه حسینی 
و دکتلر عللی شلریعتی در سلخنرانی شلهادت بله نقلد مدعاهای شلهید جاویلد پرداخته اند. 
کتاب  کتاب فرستاده است درباره این  که برای نویسنده  البته مرحوم مطهری در نامه ای 
گفته است: »شاید برای اولین بار تاریخ سیدالشهدا به سبک تاریخی و معقول  چنین نیز 
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نوشلته می شلود …« )4(. در ایلن میلان بایلد از مرحلوم آیت اهلل العظملی منتظلری و مرحلوم 
آیت اهلل سید ابوالفضل مجتهد زنجانی نیز نام برد که بر کتاب صالحی نجف آبادی مقدمه 
تأییدآمیلزی نوشلتند و از موضلع یلک مجتهلد برجسلته بله دفلاع از این پژوهش بی سلابقه 

برخاستند.
کتلاب می گرفتنلد، معطوف  کله علمای حلوزه به  گفتله شلد، عملده ایلرادی  کله  همان گونله 
بله بحلث »محلدوده عللم املام معصلوم« بود، اما آنچه که حکومت را نسلبت بله این کتاب 

کله قرائتی انقابی و سیاسلی از شلیعه ارائله می کرد. کلرد بلار سیاسلی آن بلود  حسلاس 
کتلاب در یلک مقدمله و پنلج بخلش بلا عناویلن »دربلاره عللل و عواملل قیلام املام حسلین 
)ع(«، »ماهیلت قیلام«، »مراحلل قیلام«، »هلدف قیلام«و »نتایلج و آثلار« ارائله شلده و البتله 
کاملی و اعتقلادی »عللم املام« پرداختله اسلت، بلا ایلن  بخش هلای مهملی از آن بله بحلث 
کتلاب می تلوان رد پلای تحلیلل اجتماعی وقایع تاریخلی را که منجر به  حلال در جای جلای 
کرد. وی در مقدمه ضمن برشلمردن پنج نظریه رایج  کربا شلد به وضوح مشلاهده  واقعه 
درباره ماهیت قیام امام حسین)ع(، نظریه ای از شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی 
که طبق آن، امام حسلین)ع( نسلبت به جزئیات محل و زمان شلهادت  را متذکر می شلود 
گاهلی پیشلینی نداشلته اسلت. صالحلی نتیجله بررسلی های تاریخلی خلود را بدیلن  خلود آ
کتاب شلده این نتیجه به دسلت  که در این  گونه عرضه می کند: »از مجموع بررسلی هایی 
می آید که حرکت سیدالشهداء )سام اهلل علیه( عاوه بر جنبه الهی و آسمانی که دارد از نظر 
سنت های عقل و قوانین اجتماعی نیز حرکتی عاقانه و ضروری و غیر قابل اجتناب بوده و 
گر از جنبه امامت آن حضرت هم صرف نظر شود، نهضت وی از دیدگاه یک سیاست مدار  ا
ورزیلده و بافراسلت نیلز خردمندانه تریلن و واقع بینانه تریلن نهضلت بله شلمار ملی رود و نیلز 
کلی این جنبش مثل قواعد ریاضی برای همیشه تازه و زنده و قابل پیروی است.«  اصول 

)ص 14 مقدمله(.
صالحی نجف آبادی در تببین قیام امام حسین )ع( به چهار مرحله می رسد؛ اول: از وقتی 
که آن حضرت از مدینه به مکه هجرت فرمود تا وقتی که تصمیم به ماندن در مکه داشت. 
کرد.  کوفله بلرود تلا وقتی بلا حر بن یزیلد ریاحی برخلورد  گرفلت بله  کله تصمیلم  دوم: از وقتلی 
که  سوم: از برخورد با حّر تا شروع جنگ.  چهارم: مرحله جنگ« )ص 116( و معتقد است 
املام حسلین )ع( در تملام ایلن مراحلل بر اسلاس اطاعات ظاهری تصمیم گرفت. صالحی 
کنلد، چلاره ای جلز ایلن  بلرای آنکله مشلکل تحلیلل اجتماعلی و علملی قیلام عاشلورا را حلل 
گاهلی املام حسلین بله  کله عللم اماملان شلیعه را محلدود بدانلد و روایلات داّل بلر آ نداشلته 

کربلا را مورد مداقه قلرار دهد. کوفله و  شلهادتش در سلفر 
به باور صالحی، به سبب چهار عامل، پیشوای سوم شیعیان می توانست از نظر منطقی و 
اجتماعی به یک پیروزی بزرگ نائل شود: »ضعف حکومت اموی در دوره یزید«، »رنجش 
و نارضایتلی ملردم«، »لیاقلت املام حسلین )ع( بلرای رهبلری«، »موافقلت افلکار عموملی بلا 
گفته صالحی؛ »طبق نظر  اهداف امام« و »وجود نیروهای داوطلب« )صص 34 – 29(. به 
کله امام حسلین )ع( تصمیم گرفت به کوفه بلرود تا وقتی که  علملای بلزرگ شلیعه، از وقتلی 
کله در این مبلارزه پیروز  کلرد، از نظلر مجلاری طبیعلی امکان داشلت  بلا حلّر بلن یزیلد برخلورد 
گفته صالحی؛ »عده ای  گردد و ریشه حکومت ظلم را بسوزاند.« )ص43(. عاوه بر این به 
گاه به اوضاع کوفله« با حرکت امام  خردمنلدان جهان دیلده« و »صدهلا متفکلر دوراندیلش آ
که ورق را برگرداند، نه اشتباه تحلیلی  کوفه موافق بوده اند )ص 50( و آن چیزی  به سمت 
کار را بر امام دشلوار  کله  ایلن علده، بلکله سلرعت عملل و اقداملات سلرکوب گرانه ابن زیلاد بلود 

کلرد )ص 75(.
که از نظر او اهل  در این میان صالحی به یک سلؤال منتقدین نظریه خود پاسلخ می دهد 
کوفله  کلم جدیلد  گلر سلرکوب های شلدید حا کوفله خصوصیلت منفلی بلارزی نداشلته اند و ا
کاملا به سلود امام حسلین )ع( متحول شلده بود. به باور صالحلی نجف آبادی؛  نبلود، فضلا 
»اختاف و انحطاط مردم کوفه بیشتر از اوس و خزرج مدینه نبود و با آماده شدن شرایط، 
کوفله از هلر جهلت ممکلن بلود.  تشلکیل حکوملت و تغییلر وضلع محیلط بلا نیلروی ملردم 
کوفله در جنلگ جمل بلر نیروهای عایشله و طلحه و  امیرالمؤمنیلن بلا کملک همیلن ملردم 
زبیر پیروز شد و با کمک همین مردم کوفه در جنگ صفین تا آستانه پیروزی قطعی پیش 
رفلت و بلا کملک همیلن ملردم کوفله در جنلگ نهلروان نیروهلای متعصلب خلوارج را در هلم 
کثریت کوفیان  کوبید.« )ص 84 – 83(. نویسنده نتیجه می گیرد که بی وفا و منافق بودن ا

یک تصور سلطحی و بی ریشله اسلت )ص 88(.
در بخش دوم که به بررسی »ماهیت قیام« اختصاص دارد، نویسنده ضمن تقسیم بندی 
کوفله را جهاد  کربا، تنها مرحله حرکت به سلمت  مراحلل مختللف حرکلت املام از مدینله تا 
دفاعی تلقی نکرده و بقیه مراحل حرکت از مدینه تا روز شهادت را مصداق حرکت و جهاد 

دفاعی به شلمار آورده اسلت )صص 117 – 116(.
کتلاب بله بررسلی »مراحلل قیلام« پرداختله  مرحلوم صالحلی نجف آبلادی در بخلش سلوم 
کلرده بلود، بلا ذکلر داده هلای جزئلی تاریخی شلان  کله در بخلش دوم بلدان اشلاره  کلیاتلی را  و 
کلرده و به این نتیجه رسلیده که رسلوایی بنی امیه نتیجه قهری  مرحلله بله مرحلله بررسلی 
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کلرد، چرا که امام حسلین )ع(  قیلام حسلینی بلوده و نبایلد آن را بله عنلوان هلدف قیام تلقی 
کار بسلت تلا از کشلته شلدن خلود و یارانش و اسلارت زنلان و کودکان  تملام تلاش خلود را بله 

کنلد )ص 286(. کاروان جلوگیلری 
کتاب به بررسلی »هدف قیام« می پردازد. از نظر نویسلنده »شلهید جاوید«،  بخش چهارم 
هدف امام حسلین)ع( اصاح مفاسلد جامعه، دفاع از اسلام و مبارزه با ظلم بوده و بدون 
تشلکیل حکوملت نمی شلد بله چنیلن اهدافلی رسلید )ص 292 – 288(. بله گفته صالحی، 
حمایت از اسلام و دفاع از آن به معنی حمایت از اسلتقال تشلکیات قانونگذاری و قضا، 
حمایلت از عداللت در بودجله عموملی و بیت الملال، دفلاع از آزادی بیلان و قللم، حفلظ 
گرفتن حکومت نمی شلد به ایلن اهداف  کله بلدون در اختیلار  موقعیلت جهانلی اسلام بلود 
رسید )ص 294(. بنابر این نمی توان گفت که قتل عام فجیع خاندان و یاران امام و اسارت 
که با چنین اهدافی منافات داشته  کودکان، مطلوب امام بوده باشد، چرا  و تحقیر زنان و 

اسلت )ص 336(.
کتلاب بله بررسلی »نتایلج و آثلار« قیلام املام حسلین )ع( پرداختله و  مؤللف در بخلش پایانلی 
تبعاتلی چلون »خسلارت جبران ناپذیلر«، »ذللت ملردم«، »ضربلت خلوردن اسلام« و »لکله 
که  کرده  ننلگ« و نیلز »شکسلت علملی« را بله عنلوان نتایج قهلری و تلخ حادثه عاشلورا ذکلر 
قطعلا املام راضلی بله چنیلن نتایجلی نبوده اسلت و طبعا نمی توانسلت به دنبلال قتل خود 
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کنلار اینهلا بله برخلی آثلار ثمربخلش واقعله عاشلورا هماننلد درس های  باشلد )ص 338(. در 
عملی، حفظ عزت نفس امام، برکات مادی و معنوی تربت امام، تشکیل یک مکتب سیار 

کلرده اسلت )صلص 366 – 355(. و زنلده و افزایلش و تثبیلت موقعیلت املام اشلاره 
که جدال عمیق و دامنه داری در دو حوزه سیاسلت و اندیشله  صفحات پایانی این بخش 
کلی از عللم امام حسلین )ع( به  کله حا کلرد، بله بررسلی و نقلد روایاتلی اختصلاص دارد  ایجلاد 
شهادتش در سفر پایانی عمرش هستند و صالحی نجف آبادی کوشیده با نقد این روایات، 
راه را بلرای تحلیلل عقللی و نویلن واقعه عاشلورا بگشلاید، اما تلاش وی برای تبیین علمی و 
اجتماعی این رخداد، منجر به انکار بخشلی از علم غیب امامان شلیعه شلد و چالش های 
بله انتقلاد فقهلا و شلخصیت های  بلرای پاسلخگویی  بلرای وی رقلم زد. وی  سلنگینی را 
کتاب »عصای موسی یا درمان بیماری غلو« )5( و »نگاهی به حماسه  کتابش دو  مخالف 
کلرده و در اواسلط دوره اصاحلات )سلال های 1379 و  حسلینی اسلتاد مطهلری« را تألیلف 
گفتگوها و مباحث  کرد و بار دیگر در سال های پایانی عمر خود وارد  1380شمسی( منتشر 

فکلری در حوزه هلای تاریلخ و کام شلد.
غ از نقدها و تخطئه هایی که متوجه بخش های کامی کتاب شده است، از مهم ترین  فار
کتاب شهید  کتاب به بخش های تاریخی و اجتماعی  که مخالفین و منتقدین  نقدهایی 
جاوید وارد کرده اند به این موارد اشاره کرد: نخست آنکه منتقدین معتقدند که نویسنده، 
تنها بخش هایی از داده های )چه بسا ضعیف( تاریخی را که به سود پیش فرض های خود 
که با پیش فرض های وی  بوده، مورد استفاده قرار داده و در مقابل، داده های معتبری را 
کوشلیده  گرفته اسلت. به ویژه آنکه وی،  کرده و یا نادیده  ناهمسلو بوده، بی دلیل تخطئه 
نظریله کتابلش را قدیمی تریلن نظریله متکلملان شلیعی جللوه دهلد و نظریله مقابلل خلود را 
کنلد، در حاللی که به باور منتقدان، تلقی مشلهور  نظریله ای متعللق بله دوره میانلی وانملود 
هم قدیمی تر و هم مستندتر بوده و صالحی نجف آبادی به سخنانی از فقهای قرون اولیه 
کم بیان  کثریت اهل سلنت حا کله بنلا بله مصالحلی و در جهت همسلویی بلا ا کلرده  اسلتناد 

کرده اند. )همانند نقدهای مرحوم آیت اهلل مرتضوی لنگرودی و آیت اهلل اسلتادی(
دومین انتقادی که از سوی مخالفین به صالحی وارد شد، زمینی کردن مطلق حرکت امام 
گرفتن ابعاد آسمانی این حرکت بود. البته این ایراد دارای منشأ و  حسین )ع( و نادیده 
زمینه کامی بود، اما منتقدان می گفتند که باید از ُبعد آسمانی و الهی ائمه شیعه در تبیین 
تاریخی و اجتماعی حرکت های آنان نباید غفلت شود و حرکت آنها نباید در حد حرکت های 

اجتماعی افراد معمولی تقلیل و تنزل یابد. )همانند نقد آیت اهلل صافی گلپایگانی(
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کله از سلوی منتقلدان، متوجله »شلهید جاویلد« بلود، ناتوانلی نظریله ایلن  سلومین ایلرادی 
کتاب در تبیین رفتارهای سیاسی و اجتماعی ائمه دیگر شیعه بود. به باور منتقدان، مدل 
کربا نیسلت،  و نظریله ادعایلی صالحلی، حتلی قلادر بله تبیین همله ابعاد و حلوادث جریان 
چله برسلد بله اینکله بتوانلد رفتارهلای سیاسلی و اجتماعی دیگلر ائمه شلیعه را تبیین کند. 

)همانند نقد اسلتاد مطهری(
گفته شد، بیشترین ایرادهای وارد بر اثر به مباحث کامی این  که  با این حال، همان گونه 
کمتر شاهد جنجال معطوف به مدعاهای اجتماعی و تاریخی این  کتاب معطوف بوده و 
اثلر بوده ایلم، بله ویلژه آنکله ایلن اثلر از عواملل مهلم تکویلن و تقویلت نلگاه نویلن اجتماعی به 
واقعله عاشلورا بلود و تحلیلل اجتماعی این رخلداد را به صورت جلدی، وارد منازعات فکری 
کلرد. »شلهید جاویلد« ژانر تازه ای در عاشلوراپژوهی گشلود و سلطح َمباحث و  ایلران معاصلر 
که از عاشلورا به  ُمباحثات را ارتقای محسوسلی بخشلید. صالحی نجف آبادی درصدد بود 
کله از بلار ماورایی و  عنلوان رخلدادی الگوپذیلر و الگوسلاز یلاد شلود و از همیلن رو مجبلور بلود 

غیرقابلل درک آن بکاهد.

وقتی در صحنۀ حق و باطل نیستی، وقتی  که شاهد عصر خودت و شهید حق و 
باطل جامعه ات نیستی، هر کجا که می خواهی باش. چه به  نماز ایستاده باشی، چه 

به  شراب نشسته باشی، هر دو یکی است.

) پس از شهادت _  اسفند ۱۳۵۰ _  مسجد نارمک(
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 چرا »شهید جاوید« 
اهمیت دارد؟

محسن حسام مظاهری
شفقنا/ ۲۸ خرداد ۱۳۹۵

گذشلته طلی نشسلتی مجلازی از سلسلله نشسلت های  محسلن حسلام مظاهلری شلب 
شلب های خیمه به بررسلی کتاب »شلهید جاوید« نوشلته نعمت اهلل صالحی نجف آبادی 
کتاب نیم قرن از زمان انتشارش می گذرد و به چند دلیل اثر مهمی  گفت: این  پرداخت و 
است؛ این کتاب از نظر کتابشناختی، مطالعات عاشورا و مطالعات تاریخ معاصر اثر مهمی 
کله در دوره  اسلت. شلهید جاویلد جنجالی تریلن، پرمناقشله ترین و مهم تریلن کتابی اسلت 
که بیش از  گرفت  کتاب دیگری را نتوان سلراغ  معاصر به زبان فارسلی نوشلته شلده و شلاید 

کتاب در نقد آن نوشلته و در یک بازه سلسلله مباحثی را سلبب شلده باشلد.  20
کتاب بعد از انتشلار با حواشلی و مخالفت هایی مواجه شلد و رسلاله ها و   او ادامه داد: این 
کتاب هایی در نقد آن نوشته شده است. از نظر مطالعات عاشورا کتاب مهمی است؛ چون 
کرد. تا پیش  که از نظر هدف شناسی به مساله عاشورا توجه  کتابی است  این اثر نخستین 
که در این باره نوشلته شلده در سلطح تحلیل و بیان روایت باقی  کتاب هایی  از این عمده 

کدام نخواستند هدف امام را مورد بررسی قرار دهند. ماندند و هیچ 
 او با بیان اینکه کتاب شلهید جاوید مسلتقا به مسلاله هدف شناسی عاشلورا ورود می کند 
کرد زمینه ساز نگارش  کتاب ایجاد  که این  افزود: از حیث مطالعات عاشورا مخالفت هایی 
کتاب های متنوعی از آثار عاشلورایی بعد از خودش شلد و تحقیق درباره عاشلورا مدیون  و 
کنند و به نقد یا  کتاب های پس از آن نتوانسته اند از این اثر به سادگی عبور  این اثر است. 
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کتاب مجبور شدند. تایید نظریه این 
کلرد:   ایلن محقلق دینلی دربلاره اهمیلت ایلن اثلر از حیلث مطالعلات تاریلخ معاصلر عنلوان 
کتلاب در آن زملان خلاص و در آن جامعله مذهبلی موجلب تغییلر و  حواشلی انتشلار ایلن 
گلر محققلی بخواهد دربلاره تحلوالت اواخر دهه  تحلواالت اجتماعلی در آن زملان می شلود. ا
کتلاب  کنلد. حواشلی  کتلاب و حواشلی آن توجله  گزیلر اسلت بله ایلن  کنلد نا 40 و 50 تحقیلق 
شهید جاوید می تواند به تغییرات جریان مذهبی و اسام سیاسی در آن برهه تاریخی و در 
کنلد و در واقلع مطالعه انقاب بدون توجه به این حواشلی مفید  آسلتانه انقلاب بله کملک 

نخواهلد بود.
کرد و در بخش نخست به زمینه های انتشار این   او سخنان خود را در چهار بخش تنظیم 
کتاب پرداخت و گفت: وقتی درباره این اثر سخن می گوییم باید درباره زمینه تاریخی این اثر 

صحبت کنیم و بدون شناخت از این موضوع فهم ما از شهید جا.وید کامل نخواهد بود.
 مظاهلری افلزود: شلهید جاویلد فقلط در هملان زمانلی که چاپ شلد امکان ظهور داشلت و 
که به ویژگی های جامعه مذهبی  کتاب متعلق به یک مقطع تاریخی مشخص است  این 
در آن دوره مرتبط است. کتاب در آبان 1349 منتشر شد و نویسنده اشاره می کند که هفت 
کار  سال تحقیق و نگارش آن طول کشیده است. یعنی این کتاب بعد از وقایع سال 1342 
که سلال پر التهابی در فضای مذهبی اسلت. از سلوی دیگر این  نگارشلش شلروع می شلود 
کتاب نوشته می شود سال هایی مهمی از نظر تغییرات مذهبی است. در  هفت سالی هم 

این مقطع جریانات مذهبی و سیاسی و حوزوی در حال پوست انداختن هستند.
گفته او، ما در این مقطع شاهد ظهور نسل جدیدی از موسسات تبلیغ دینی در دهه   به 
40 هسلتیم. بلا وجلود تنلوع گفتمانلی و جریانلی، ایلن موسسلات در نقلد روش هلای سلنتی 
تبلیغ دینی با هم دیگر مشلترک هسلتند و مخاطبشلان هم نسلل جوان هستند و در واقع 
می خواهند به شبهات این نسل پاسخ بگویند. در ادامه نسل جدید نویسندگان مذهبی 
و حلوزوی ظهلور پیلدا می کننلد و نشلریه مکتلب اسلام و برخلی ناشلران نهادهایی هسلتند 
کله در حوزه های متنوع برای نسلل  کله نویسلندگانی حلوزوی را بله جامعله معرفی می کنند 

جدید می نویسند.
گرایش های سیاسلی   مظاهلری بلا بیلان اینکله در دهله 40 ما شلاهد رشلد اسلام سیاسلی و 
کرد: بعد ار مرحوم بروجردی سیاسلت دولت در برخورد با  در حوزه علمیه هسلتیم عنوان 
روحانیت و البته مراجع حوزوی تغییر می کند و آنها وارد کنش سیاسی مستقیم می شوند. 
از سلوی دیگلر ادبیلات سیاسلی در حلوزه رشلد می کنلد و از سلال 1344 بله بعلد ایلن ادبیلات 
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بلا ظهلور املام خمینلی)ره( پررنگ تلر می شلود. از سلوی دیگلر بحلث ترجمله آثلاری مرتبط با 
اخوان المسلمین مانند سید قطب و ... از سوی جریانی سیاسی در حوزه شروع می شود.

گفتله او، رقابلت بیلن جریان هلای سیاسلی و غیلر سیاسلی در حلوزه در ایلن دوره آغلاز   بله 
می شلود و هر چه به آخر دهه 40 می رسلیم این رقابت ها بیشلتر می شلود. انتشلار برخی آثار 
گلروه والیتلی در ایلن دوره ظهلور یافتله و تقابلل با  در ایلن دوره چالش هایلی ایجلاد می کنلد. 
شریعتی و برقعی پیدا می کند و همچنین در برابر کتاب شهید جاوید هم موضع می گیرند. 

کتلاب در بزنلگاه اوج برخلی از این چالش ها منتشلر شلد. ایلن 
 او با اشاره به بیوگرافی صالحی نجف آبادی نویسنده کتاب شهید جاوید گفت: او در نجف 
آبلاد و در حلوزه اصفهلان تحصیلات دینلی خود را ادامله می دهد و بعد برای ادامه تحصیل 
کلرد: او بله شلدت شلخصیت  بله قلم می آیلد. از ویژگی هلای او می تلوان بله چنلد ملورد اشلاره 
مسلتقلی اسلت و اسلتقال رای و فکلر دارد و انسلان مقللدی نیسلت. او خیللی اوقلات بلر 
گزنده ای در آثارش دارد و بی پروا موضع  خاف قول های مشلهور ورود می کند. زبان تند و 
می گیلرد. در رویکردهلای محتوایلی نلگاه عقللی و اسلتداللی دارد. او بلرای خلودش جایلگاه 
کنلار مرتضلی مطهلری قلرار دارد و آثلارش هم  گرایلی در تشلیع برخلوردار اسلت و او در  اصلاح 
در راسلتای پیراسلتن فرهنلگ شلیعی از خرافلات اسلت. به طور مثلال از احادیلث خیالی در 

مجمع البیان می نویسلد.
 مظاهلری در ادامله بلا اشلاره بله اینکله پیش از اینکه کتاب شلهید جاوید از او منتشلر شلود، 
کسلاء  گفلت: او در مقالله ای بله بررسلی حدیلث  دو مقالله جنجاللی اش چلاپ شلده اسلت 
می پلردازد و در مقالله دیگلری در نشلریه مکتلب اسلام دربلاره این می نویسلد که آیا حضرت 
عللی )ع( قاتلل خلود را بیلدار می کند؟ بنابراین کتاب شلهید جاوید مرتبط بلا رویکرد اصاح 

گرایانله صالحلی نجلف آبلادی اسلت و امام شناسلی او عقانی اسلت.
کتاب شلهید جاوید را در فروردین سلال 1347   او با بیان اینکه صالحی نجف آبادی طرح 
برای نخستین بار در انجمن  اسامی مهندسین بیان می کند یادآور شد: در همان جلسه 
مباحلث او بلا اسلتقبال مواجله می شلود و مهنلدس بلازرگان به او پیشلنهاد  می کنلد که این 
کتلاب هم باز در بین فضا کسلانی بودند که از مباحث  کنلد. قبلل از ایلن  مباحلث را ملدون 
این اثر مطلع بودند و آن را تایید می کنند. از سوی دیگر آیت اهلل منتظری و مشکینی هم بر 

کتاب آورده می شلود. کتاب تقریظ می نویسلند و این دو تقریظ در چاپ  این 
 مظاهلری در بخلش دیگلری از سلخنانش بلا اشلاره بله اینکه موللف کتاب در زمان نشلر این 
کتاب با روشنفکران دینی حشر و نشر دارد و از نزدیکان امام خمینی)ره( محسوب می شود 

افلزود:  صالحلی نجلف آبلادی بله هملراه برخلی از فضای دیگر بیانیله ای در تایید مرجعیت 
املام خمینلی)ره( می نویسلند و بعلد از فلوت آیلت اهلل حکیلم هلم بلاز هلم ایشلان بله هملراه 

دیگلران بیانیله ای دربلاره تایید مرجعیلت امام خمینلی)ره( صادر می کنند.
کتاب شناخت هدف قیام امام حسین)ع( و زمینه های آن است   او با بیان اینکه موضوع 
کید می کند به  عنوان کرد: کتاب در پنج بخش تنظیم شده است و صالحی نجف آبادی تا
این قیام رویکرد استداللی و عقانی دارد و روی کتاب هم عبارت »یک تحقیق عمیق« ذکر 
کید می کند با برخی از روایت های اهل تسنن درباره قیام امام حسین)ع(  شده است. او تا

کرد. مرزکشی دارد و از جمله آن می توان به تحلیل ابوبکر و ابن خلدون درباره اشاره 
 به گفته مظاهری، در دیدگاه تشیع هم رویکردهای مختلفی درباره هدف قیام بیان شده 
کید  که برخی مانند شریعتی هدف امام را استراتژی شهادت بیان می کند. مولف تا است 
کله املام حرکلت نکلرده اسلت بلرای  می کنلد بلا ایلن رویکردهلا هلم زاویله دارد و معتقلد اسلت 
کلبی برای این کتاب استفاده  اینکه شهید شود. مولف از دو مقتل »ابی مخنف« و هشام 
می کنلد. او بلا اعتملاد بله تاریلخ طبلری از ایلن مقاتل ذکر می کنلد چون اصل مقاتلل برای ما 

موجود نیست.
کلرد: انتخلاب صالحلی نجلف آبادی برای این منابع هوشلمندانه اسلت و با ذائقه  کیلد   او تا
کاملا هماهنلگ اسلت. مقتلل ابومخنلف بلا عقلل روزملره همخلوان اسلت و بعلد  تاریخلی او 
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کاملا واقع گرایانه اسلت. کله از ایلن مقتلل بیلان می شلود  فرابشلری نلدارد. روایت هایلی 
که بلرای قیام  کتاب شلهید جاوید این اسلت  کیلد بلر اینکله یکلی از امتیازات   مظاهلری بلا تا
گفلت: او می گویلد در حرکلت املام بلا توجله بله مراحلل  املام حسلین)ع( مراتلب قائلل اسلت 
مختللف اهلداف متعلددی داشلته اسلت بله هلر حلال حرکلت امام حسلین)ع( چندیلن ماه 
طول کشلیده اسلت و امام به عنوان یک رهبر سیاسلی مدام در حال رسلد تحوالت است و 

هلر چله پیلش ملی رود متناسلب با این تغییلرات اهدافش تغییلر می کند.
کتاب معتقد اسلت امام چهار مرحله را در قیام خود داشلته اسلت و در  گفته او، مولف   به 
هر مرحله امام بنا به مسائلی که به وجود می آید استراتژی های جدیدی را تبیین می کند. 
کتاب ارائه می شلود چالش هایی را درباره علم امام پدید می آورد.  که در این  تحلیل هایی 
کثریت  او منکلر عللم املام نیسلت منتهلا دو تعبیلر از عللم املام ارائله می کنلد؛ نخسلت تعبیلر ا
علماست که می گوید علم امام از جنس خدا و موهبتی است. دوم اینکه امام علم دارد اما 
علم تفسلیری اسلت بدین معنی که امام می داند که شلهید می شلود، اما نمی دانسلته که 

کجا و چه مکانی شلهید می شود.
کلرد: برخلی بله ایلن رویکلرد دوم پاسلخ دادنلد از جملله عامله   ایلن موللف دینلی بیلان 
کله البته این  کله معتقلد اسلت املام عللم دارد املا نمی تواند از آن اسلتفاده کند  طباطبایلی 
کله این نگاه  رویکلرد بله لحلاظ عقانلی منطقی نیسلت. صالحی نجف آبادی معتقد اسلت 
کتاب معتقد است او مدون این  کتاب ندارد. به هر حال مولف  هم منافاتی با دیدگاه او در 
که امام به  نظریه نیست و شیخ طوسی، شیخ مفید و شیخ مرتضی قبا این نظر را دادند 
کربا نرفت بلکه می خواست با همراهی یارانش به مخالفت یزید بروند. قصد شهادت به 

گرچه مسلاله علم امام مخالفان  کتاب جاذبه ای هم دارد یادآور شلد: ا  او با اشلاره به اینکه 
کله بدنله سیاسلی  کتلاب در مقطعلی نوشلته شلد  کتلاب بله هملراه آورد املا  بسلیاری بلرای 
مسلمان به چنین مانیفست حکومت اسامی نیاز داشت و از این منظر برای مخاطبانش 
کتلاب »شلهید جاویلد« بله شلدت بله روز اسلت و  جاذبله داشلت بنابرایلن ادبیلات سیاسلی 
کله تعابیلر متاخلری هسلتند در این اثر فلراوان  مفاهیملی ماننلد دیکتاتلوری، اسلتبداد و ... 

هستند.
گروه هلای مذهبی  کله بیلن  کتلاب در اوج مباحلث والیلی و مباحثلی  گفلت: ایلن   مظاهلری 
در جریان بود و در واقع در اوج سیاسلی شلدن و برجسلته شلدن شلکاف ها منتشر می شود 
کتلاب اسلتقبال  و حواشلی را موجلب می شلود. برخلی از نخبلگان بیلرون از مسلاله از ایلن 

می کننلد و افلرادی ماننلد حمیلد عنایلت دربلاره آن می نویسلند.

کتلاب تقریلظ نوشلتند و نیلز خلود محتلوای  کله بلر  کسلانی  گفتله او، مسلاله عللم املام،  بله 
کتلاب باعلث حواشلی وارد شلده بلر این کتاب می شلود. محور جریانات قم با محلور آیت اهلل 
کتاب هسلتند و از سلوی دیگر در اصفهلان نیز برخی  گلپایگانلی سرشلاخه مخالفلان بلا ایلن 
مخالفان بر علیه کتاب نقد می نویسند. بنابراین مجموعه ای از کتاب ها و ردیات تحقیقی 
کله بله  بلر »شلهید جاویلد« نوشلته می شلوند. البتله صالحلی نجلف آبلادی تلاش می کنلد 
کتاب »عصای موسی«  گزنده ای بدهد و در  کتاب پاسخ های تند و  انتقادات وارده به این 
و »نگاهی به حماسله حسلینی« پاسلخ هایی به برخی از این نقدها نگاشلته  اسلت. همین 

موضلوع روان شلناختی هلم در زیلاد شلدن حواشلی بلی تاثیر نبوده اسلت. 
کتلاب از سلوی مخالفلان و موافقلان  گفلت: فضلای پلس از انتشلار ایلن  مظاهلری در پایلان 
کتلاب فتلوا  کتلاب بیلش از حلد احساسلی و هیجانلی می شلود و برخلی از مراجلع دربلاره ایلن 
صلادر می کننلد. بلا پیلروزی انقاب فصل جدیلدی درباره این کتاب آغاز می شلود و برخی از 
کتاب  رخدادهای پس از انقاب را می توان ریشه هایش را در مخالفت های مطرح شده با 
کتلاب تا پایان عملرش به دلیل همان زبلان صریح و  کلرد. موللف  »شلهید جاویلد« پیگیلری 
گزنده خود مواضع متفاوتی را در پیش می گیرد و به نوعی منزوی می شلود. پس از انقاب 
کتاب از آن هیجانات دور شلد و شلاید به نوعی به تاریخ پیوسلت و شلاید همین امروز  این 
کتاب را درباره تئوریزه  گرچند  کمتر حامی نظر مولف آن درباره واقعه عاشورا باشد. ا کسی 

کردن حکومت اسلامی تاثیرگذار بدانیم »شلهید جاوید« بی گمان یکی از آن هاسلت.
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کتلاب »عاشلورا شناسلی: پژوهشلی در  در ابتلدای نشسلت، محملد اسلفندیاری، موللف 
کله درباره  هلدف املام حسلین)ع(«  در مقدمله سلخنانش با اشلاره به وضعیت کتاب هایی 
کرد: واقعه شلهادت امام حسلین )ع( به  قیلام حضلرت سیدالشلهدا )ع( وجلود دارد، اظهلار 
کتاب های بسیاری درباره  که از همان ابتدا روایت شد و  اندازه ای مهم و تکان دهنده بود 
آن به نگارش درآمد. البته تعداد زیادی از این کتاب ها از بین رفته است. بنده کتاب هایی 
کله از قلرن اول تلا دهلم هجلری یعنلی نزدیک به هزار سلال درباره امام حسلین )ع( نوشلته  را 
کتاب مستقل درباره آن حضرت وجود  کردم و از این بین، فقط حدود 10  شده اند، بررسی 
کرد. منابع  کتاب ها و منابع را می توان به دو دسته متقدمان و متأخران تقسیم  دارد. این 
دسلت اول بلرای متقدملان، از قلرن اول آغلاز و تلا عامه مجلسلی ادامه پیلدا می کند و منابع 
دست دوم از متاخران است. آثار معاصر هم به عنوان منبع ارزشی ندارند. بنابراین ما با فقر 

منابع معتبر روبه رو هستیم.
گفلت: از  کتابلی بلا موضلوع عاشوراشناسلی،  ایلن نویسلنده دربلاره انگیلزه اش بلرای نلگارش 
گذشتگان  حدود 100 سال پیش، سؤال فلسفه و هدف قیام امام حسین )ع( مطرح شد. 
خیللی بله ایلن موضلوع نپرداخته انلد و به اهداف کلی و درجله اول امام )ع( اشلاره کرده اند. 
کتیک های امام حسلین)ع(  که امروز مطرح می شلود درباره اهداف درجه دوم و تا سلؤالی 
کله در آثار گذشلتگان انجام  بلرای رسلیدن بله اهدافلش اسلت. بنلده در مطالعله و تحقیقی 

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

محمد اسفندیاری
گزارش خبرگزاری کتاب ایران از نشست کتاب »عاشوراشناسی«/ ۲۵ آبان ۱۳۹۳
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نداشلت. ایلن افلراد تعبیلر قیلام یلا جهاد را تعبیر درسلت و دقیقلی نمی دانند. نظریله  دومی 
کله بله آن برخلوردم، »حکوملت ل شلهادت« بلود. بلر نظریه سلوم، عنلوان »شلهادت عرفانی« 
کتلاب  را نهلادم. مرحلوم سلید بلن طلاووس در رأس ایلن دیلدگاه قلرار دارد. ابن طلاووس در 
کله املام بلا این شلهادت در پی رسلیدن به مقاملات معنوی و  کلرده اسلت  »لهلوف« مطلرح 

لقلاء اهلل بلود. برخلی عرفلای قرن حاضر نیز قایل به این نظریه هسلتند.
کرد:  مولف »کتابشناسلی توصیفی دکتر علی شلریعتی« درباره نظریه چهارم و پنجم اظهار 
عنوان نظریه چهارم را نظریه »شهادت تکلیفی« گذاشتم. صاحب »جواهر الکام« در راس 
کرد تا  این دیدگاه قرار دارد. به اعتقاد او امام حسلین )ع( یک تکلیف خاص داشلت. قیام 
بله شلهادت برسلد و حرکلت او جهلاد خلاص بلود. »شلهادت فدیله ای« نظریله پنجم اسلت. 
گناهان  کله خلود را فلدای  کله هلدف املام از قیلام ایلن بلود  قائلان بله ایلن نظریله معتقدنلد 
کند و به مقام شفاعت دست یابد. به بیان دیگر امام حسین )ع( می خواست شهید  امت 
که مسیحیان درباره به صلیب کشیدن  شود تا شفیع شود. آنها همان چیزی را می گویند 

حضرت عیسلی)ع( باور دارند. شلریف طباطبایی از قایان به این نظریه اسلت.
ایلن نویسلنده بلا تعبیلر نظریله ششلم به »شلهادت سیاسلی« توضیلح داد: به اعتقلاد بنده، 
نظریه ششلم و هفتم از اهمیت بیشلتری برخوردارند زیرا اغلب محل نزاع هسلتند. نظریه 
کله امام حسلین )ع( با  ششلم، »شلهادت سیاسلی« اسلت. قایلان بله ایلن نظریه می گویند 

شلهادت خود،
قائان به نظریه »شهادت سیاسی« می گویند که امام حسین )ع( با شهادت خود، هدفی 
سیاسلی را دنبلال می کلرد و قصلد داشلت مشلروعیت امویلان را از بیلن ببلرد. در 100 سلال 

گذشلته بیشلتر محققلان به ایلن نظریه بلاور دارند.
یک هدف سیاسلی را دنبال می کرد و قصد داشلت مشلروعیت امویان را از بین ببرد. در 100 
سال گذشته بیشتر محققان به این نظریه باور دارند. دکتر شریعتی بهتر از دیگران توانسته 
کتاب »شهادت« از ابتدا تا انتها این نظریه را پرورانده  به این موضوع بپردازد. شریعتی در 

است.
که آلمانی اسلت،  وی توضیح داد: نزدیک به 100 سلال پیش شلخصی به نام مسلتر ماربین 
این نظریه را با مقاله ای تحت عنوان »السیاسه الحسینیه« در نشریه »حبل المتین« کلکته 
کلرد. بلرای شلناخت نویسلنده، ایلن مقالله را خوانلدم. پلس از تحقیلق  منتشلر شلد، مطلرح 
کله نلام موللف جعللی اسلت و احتملاال یکلی از روحانیان  کله  فلراوان بله ایلن نتیجله رسلیدم 

کرده اسلت. روشلنفکر این نظریه را نوشلته و به شلخصی مجعول به نام ماربین منسلوب 

دادم، در مجموع به 30 صفحه در باره فلسفه قیام امام حسین رسیدم. از متقدمان سید 
مرتضی و از متاخران عامه مجلسی مفصل به این موضوع پرداخته اند. بی شک این 30 

که در این زمینه وجود دارد، نخواهد بود. صفحه پاسلخگوی همه  پرسلش هایی 
کتابی با عنوان »شهید او افزود: در سال 1349 

کله از قلرن اول تلا دهلم هجلری یعنلی نزدیلک بله هلزار سلال دربلاره املام  کتاب هایلی  از بیلن 
کتلاب مسلتقل دربلاره حضلرت وجلود دارد. حسلین)ع( نوشلته شلده اند، تنهلا حلدود 10 

جاوید« منتشر شد که بعد از آن نقدهای مختلفی بر آن نوشتند. از میان نقدها و اثبات ها، 
کتاب »عاشوراشناسلی« نتیجه یک سلال و نیم تاش بنده  کتاب شلکوفاتر شلد.  موضوع 
کله  کتلاب، 20 نسلخه از آن را بلرای اسلتادان حلوزه و دانشلگاه  اسلت. بعلد از پایلان نلگارش 
نگرش های مختلفی داشلتند، فرسلتادم و از آن ها خواسلتم تا مطالب مورد نظرشلان را در 
کننلد. هیچ کلدام از اسلتادان نظریله ملرا رد  کتلاب را بی رحمانله نقلد  حاشلیه آن بنویسلند و 

نکردند.
که هنگام تحقیق با هفت نظریه درباره هدف امام حسین)ع(  اسفندیاری با اشاره به این 
که درباره هدف امام  حسین)ع(  از قیام، مواجه شدم، در ادامه به توضیح هفت نظریه ای 
گفت: اولین نظریه را »امتناع از بیعت« )یا دفاع(  از قیام به آن دسلت یافته بود پرداخت و 
کله امام حسلین )ع( هیچ هدفلی جز دفلاع از جان خود  گفته انلد  کلردم. علده ای  نام گلذاری 
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کله خلود از قایلان بله نظریله هفتلم بله شلمار ملی رود، دربلاره آخریلن نظریه ای  اسلفندیاری 
گفلت: نظریله هفتلم را »تشلکیل  کله دربلاره هلدف قیلام املام حسلین)ع( مطلرح می شلود، 
که امام حسین )ع( به قصد شهادت  حکومت« نام نهادم. قایان به این نظریه معتقدند 
که  هجرت نکرد. آنها قیام امام را تک هدفی نمی دانند و آن را مرحله بندی می کنند. امام 
که در مکه ماند  از مدینه به سمت مکه رهسپار شد، هدفش دفاع شخصی بود. هنگامی 

کرد، برای تشلکیل حکومت بله کوفه رفت. کوفله دریافلت  و هلزاران نامله از 
کتلاب پرداخلت. او دربلاره بخلش دوم  ایلن نویسلنده در ادامله بله معرفلی بخش هایلی از 
کتاب توضیح داد: در این فصل، بحث »کوفه، انتخاب درست امام حسین )ع(« را مطرح 
کله  گلر از عللم و مقلام اماملت آن حضلرت بگذریلم، بله ایلن نتیجله خواهیلم رسلید  کلرده ام. ا
کوفه بهترین تصمیلم بود. برای این ادعا سله دلیلل وجلود دارد؛ اول  رفتلن املام بله سلمت 
آن کله املام حسلین )ع( در اضطلرار بله  سلر می بلرد و تهدیلد بله ملرگ شلده بلود. دلیلل دوم 
کله آن املام بلر خلاف عبلداهلل بیلن زبیلر نمی خواسلت در خانه خدا کشلته شلود  ایلن اسلت 
کوفله بلود. در آن زمان،  تلا حرملت ایلن خانله حفظ شلود و دلیل سلوم، شلیعه بلودن ملردم 
گر هنگام نزدیک  نعمان  بن بشیر در شهر کوفه حکمرانی می کرد. او با شیعیان راه می آمد. ا
کم این شهر می ماند، با امام حسین )ع( درگیر نمی شد.  شدن امام به کوفه، هم چنان حا
گزینه بود. کوفه برای امام حسلین )ع(، بهترین  که  با این توضیحات، مشلخص می شلود 

»آن ها که رفتند کاری حسینی کردند، 
و آن ها که ماندند باید کاری زینبی کنند، 

و گرنه یزیدی اند!«

) پس از شهادت _  اسفند ۱۳۵۰ _  مسجد نارمک(
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تأثیر ترمینولوژی شریعتی 
بر رادیکالیسم شیعی در 

انقالب اسالمی ایران

سیروس عباس زاده	 
انتشارات نقد فرهنگ	 

چاپ اول: ۱۳۹۶	 

 نهضت امام حسین )ع(
و قیام کربال 

دکتر غالمحسین زرگری نژاد	 
سازمان سمت	 
چاپ اول: ۱۳۸۳	 

 کتاب های منتشر شده 
درباره ی دیدگاه شریعتی

حقیقت عاشورا
 از عاشورای حسین )ع(

تا تحریفات عاشور

محمد اسفندیاری	 
نشر نی	 
چاپ اول: ۱۳۹۹	 

حسین بن علی در افق 
معاصرت

سیدجواد میری/ زینب شریعت نیا	 
 انتشارات نقد فرهنگ	 
چاپ اول: ۱۴۰۰	 
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 نقد و بررسی کتاب 
»نهضت امام حسین و قیام کربال«

کری آرمان ذا
کتاب شناسی انتقادی جامعه شناسی تشیع

»رسالت شهادت برای افشای بیداد و بیدادگری«)زرگری نژاد، 1391 : 186]2[( جان مایه ی 
اصللی »نهضلت املام حسلین و قیلام کربا« از دیدگاه غامحسلین زرگری نژاد اسلت. قیامی 
که شلهادت امام حسلین در آن »پایان یک تراژدی و آغاز خروش یک خشلم بود، خشلمی 
کنگره ی  گرفت و همواره بر  که با الهام از خون امام حسین)ع(، در بستر تاریخ تشیع قوت 
کربا به معراج عشق رفت و در تاریخ تشیع خود الگوی  بیدادگران تاریخ فروبارید. امام در 

عاشقانه راه وحدانیت و عدالت شد.«)همان : 1391(
کربا«در سلال 1383 توسلط انتشلارات سلمت به چاپ  کتاب »نهضت امام حسلین و قیام 
کلرد. ایلن اثلر در قالب  رسلید و در هملان سلال عنلوان »کتلاب برگزیلده ی سلال« را از آن خلود 
کربلا« و پلس از آن هفلت بخلش اصللی  یلک درآملد، »نقلد و بررسلی منابلع و مآخلذ تاریلخ 
تنظیلم شلده اسلت.]3[ دکتلر غامحسلین زرگری نژاد، اسلتاد تاریلخ دانشلگاه تهران)متولد 
1329(، صاحلب آثلار و پژوهش هلا و مقاالت فراوانی در حوزه های مختلف تاریخ اسلت.]4[ 
کربلا«  و نظریه ی اصللی آن از آن رو  در ایلن میلان املا اهمیلت »نهضلت امام حسلین و قیام 
کله در آن مورخلی صاحلب نلام تاش کرده با اسلتناد به منابع مختلف تاریخ تشلیع،  اسلت 
کربلا اتخاذ  موضعلی معّیلن در میلان نظریلات مختللف در بلاب هلدف املام حسلین از قیام 
کله آغلاز آن را می توان به دهه ی 50 شمسلی و نگارش »شلهید جاویلد«)1349(  کنلد. نزاعلی 
توسلط نعملت اهلل صالحلی نجلف آبلادی]5[ و انبلوه نقدهلا و تقریظ هلای نوشلته شلده بلر 
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آن،طلرح نظریله ی »شلهادت«)1350( املام حسین)ع(توسلط عللی شلریعتی]6[، و دسلت 
آخلر »حماسله ی حسلینی«)1347-1356( مرتضلی مطهلری]7[ و مجادلله ی مکتلوب او با 
کسانی چون آیت اهلل مشکینی و آیت اهلل منتظری در تایید  صالحی نجف آبادی دانست. 
گلپایگانی با  کتاب مرحوم صالحی نجف آبادی تقریظ نوشلتند و آیت اهلل لطف اهلل صافی 
گاه«)1350(]8[ به نقد آن پرداخت. هدف اصلی همه ی این آثار پاسخ به  نگارش »شهید آ

کلرد؟]9[« یلک پرسلش محلوری بلوده اسلت : »چرا امام حسلین قیام 
بله قصلد تشلکیل حکوملت  یلا حرکلت  گاهانله ی شلهادت)نظریه ی شلریعتی(  آ انتخلاب 
که در برابر نظریه ی سنتی و تقدیرگرایانه ی  )نظریه صالحی نجف آبادی(، دو نظریه ای بود 
»عللم لدنلی املام بلر همله ی حلوادث«، بله تحلیلل اجتماعی-سیاسلی قیلام املام حسلین 
می پرداخلت و دکتلر زرگری نلژاد از پلی انجلام یلک پژوهلش تاریخلی برگزیلدن »اسلتراتژی 

شلهادت«)همان : 172( توسلط املام، را مطابلق واقلع دانسلته اند.
کربلا« پرداختله و جایلگاه »مقتلل  ایلن اثلر در ابتدابله »نقلد و بررسلی منابلع و مآخلذ تاریلخ 
کلی  کربلا را  ارزیابی نموده اسلت. به طور  ابومخنلف« بله عنلوان مهمتریلن راوی حادثله ی 
ارجاعلات و اسلتنادات دسلته اول ایلن اثلر افق هلای فراوانلی را بلرای پژوهش هلای تاریخلی-

اجتماعلی در بلاب قیلام امام حسلین می گشلاید.
بله »جنگ هلای رّده و صعلود پسلران  تاریخلی قیلام«  کاوی »ریشله های  زرگری نلژاد در وا
ابوسلفیان بلر مسلند والیلت شلام« و »ظهلور اشلرافیت زرانلدور و صحابه ثلروت اندوز« اشلاره 
کرده و »خافت عثمان« را سبب ساز »تثبیت قدرت و ثروت قاتان شهدای کربا« دانسته 
گیلری انفعلال سیاسلی، جبرگرایلی و رعب و خشلونت« همراه  اسلت. عصلر معاویله، بلا »اوج 

شلده و سلبب سلازرفتارهای دوگانله و مذبلذب عراقیلان و کوفیلان می گلردد.
در ادامله شلرح مفصللی از دوران بله حکوملت رسلیدن یزیلد و اقداملات املام حسلین)ع( و 
سخنان آن حضرت و رفتارهای اطرافیان و جناح های مختلف سیاسی آن زمان به دست 
داده شلده و واقعه عاشلورا از زمان خروج امام حسلین)ع( از مدینه تا ورود ایشلان به دشلت 

نینوا و شلهادت و پس از آن حوادث مربوط به اسلرا نقل و تحلیل شلده اسلت.
استدالالت متعددی در توضیح نظریه ی اصلی کتاب یعنی برگزیدن »استراتژی شهادت« 
که از جمله مهمترین آنها می توان به سخنان متعدد ناصحان و  توسط امام آورده شده 
کردن حضرت از این  کوفه و تاش فراوان آنها برای منصرف  اطرافیان امام در باب فضای 
کرد. پاره ای سخنان و سخنرانی های امام در منازل مختلف سفر و به خصوص  سفر اشاره 
عدم تغییر مسیر پس از دریافت خبر شهادت پیک های ارسالی به کوفه، -مسلم بن عقیل 

ر- از جمله دیگر استدالالت زرگری نژاد در این زمینه هستند. در نهایت در  و قیس بن ُمَسّهَ
تبیین »اهداف و بنیادهای نظری و اعتقادی قیام حسینی« چهار عامل عمده شرح و بسط 
که عبارتند از »استبداد سیاسی و سلطنت اسامی«، »تثبیت و مشروعیت  داده شده اند 
اشرافیت و نظام طبقاتی«، »امحای عدالت و برابری« و »ارتقای اراذل و انزوای افاضل«.
کتاب به توضیحی در باب دو قیام مهم پس از شهادت امام حسین یعنی  دو فصل پایانی 
»قیام توابین« و »قیام مختار« اختصاص یافته و در نهایت فهرسلتی از »شلخصیت و نام و 

کربا«  نیز آورده شده است. نشلان شلهدای 
اهمیلت ایلن اثلر از نگاه جامعه شناسلی تشلیع، تاش برای گردآوری شلواهد تاریخلی و ارائه 
توضیلح اجتماعلی در توضیلح عللل انتخلاب اسلتراتژی شلهادت توسلط املام حسلین در 

کربا اسلت. جریلان حادثله 
گونله اشلاره ای بله مباحلث، پژوهش هلا و  گفلت علدم هیلچ  بلا همله  ی اینهلا شلاید بتلوان 
نظریات پیشینی مطرح شده در باب حادثه ی عاشورا، نقطه ضعف این پژوهش تاریخی 
است. خواننده بدین سان در میدان نظریات تاریخی مطرح در باب حادثه ی عاشورا قرار 
گرفته در آن بی  نمی گیرد و از پیشلینه ی پژوهشلی موجود در این حوزه و نزاعهای صورت 
کله می توانسلت بلا اضافله شلدن فصللی در »بیلان مجلادالت نظری  اطلاع می مانلد. املری 

کربلا« به خوبی مرتفلع گردد. پیراملون واقعله ی 
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پی نوشت
 زرگری نژاد، غامحسین)1383( نهضت امام حسین)ع( و قیام کربا، تهران، سمت[ 1]
در نگارش این متن از نسخه کتاب با مشخصات زیر استفاده شده است:[ 2]

زرگری نژاد، غامحسین)1391( نهضت امام حسین و قیام کربا، تهران : سمت
کتلاب بله ترتیلب عبارتنلد از »ریشله های تاریخلی قیلام«، »سللطنت یزیلد و نهضلت املام [ 3]  عناویلن بخشلهای 

کربلا«،  کاروان املام حسلین)ع( بله دشلت  کوفله«، »ورود  حسلین)ع(«، »عزیملت املام حسلین)ع( بله سلمت 
»قیلام حسلینی، اهلداف و بنیادهلای نظلری و اعتقلادی«، »شکسلت توابیلن و خروج مختلار و انتقلام از قاتان 

کربلا« املام حسلین)ع(«، »شلخصیتها و نلام و نشلانهای شلهدای 
از جملله »تاریلخ تحلیللی اسلام«)1381(،»تاریخ صلدر اسلام)عصر نبلوت(«)1379(، »تاریلخ تحلیللی اسلام از [ 4]

بعثلت تلا غیبلت«)1383( تلا بحث در »روش تحقیق در تاریلخ«)1363( و »تاماتی در علم تاریخ و تاریخ نگاری 
اسلامی«)1381(. ایشلان همچنیلن فعالیت هلای فراوانلی را در راسلتای تصحیلح، چلاپ انتقلادی و معرفلی 
رساله های تاریخی بازمانده از دوره های مختلف به خصوص دوره ی قاجار و مشروطیت ایران انجام داده اند 
کله از جملله ی آنهلا می تلوان بله مجموعله ی دو جللدی »رسلائل مشلروطیت«)1386(، »سیاسلت نامه های 
کتب درسلی آموزشلی در حوزه ی تاریخ بخش دیگری از فعالیتهای دکتر  عصر قاجار«)1386( نام برد. نگارش 
کتابچه ای کوچک با عنوان »عاشورا« مجددا به قیام  زرگری نژاد بوده است.زرگری نژاد در سال 88 نیز با چاپ 

کتابشناسلی این آثار عبارت اسلت از : امام حسلین پرداخته اسلت. مشلخصات 
زرگری نژاد، غامحسین و دیگران)1392( تاماتی در علم تاریخ و تاریخ نگاری اسامی، تهران : نقش جهان

زرگری نژاد، غامحسین)1388( عاشورا، تهران : کتاب همراه
زرگری نژاد، غامحسین )1390( رسائل مشروطیت، مشروطه به روایت موافقان و مخالفان، تهران: موسسه 

تحقیقات و توسعه علوم انسانی
زرگری نژاد، غامحسین)1392( تاریخ تحلیلی اسام، از بعثت تا غیبت، تهران : سمت

زرگری نژاد، غامحسین)1392( تاریخ صدر اسام)عصر نبوت(، تهران : سمت
زرگری نژاد، غامحسین)1392( سیاست نامه های قاجاری، تهران : موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

صالحی نجف آبادی، نعمت اهلل)1386(  شهید جاوید، تهران : امید فردا[ 5]
 متن شهادت در اثر زیر قابل دسترسی است: شریعتی، علی )1361( حسین وارث آدم)م.آ.19( تهران : نشر قلم[ 6]
مطهری، مرتضی )1368( حماسه حسینی، تهران : صدرا[ 7]
گاه، مشهد : موسسه نشر و تبلیغ[ 8]  صافی گلپایگانی، لطف اهلل)1366( شهید آ
»آن هایی که گستاخی آن را دارند که مرگ خویش را انتخاب کنند، نام کتابی است با همین عنوان که پیش تر توسط استاد محمد تقی شریعتی به رشته تحریر در آمده بود.[ 9]

که از آن پس  کار آن ها  تنها به یک انتخاب بزرگ دست زده اند، اما 
زنده می مانند دشوار است و  سنگین«

) پس از شهادت _  اسفند ۱۳۵۰ _  مسجد نارمک(
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 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 دفاع:۱۳۸۹	 

»اندیشه سیاسی دکتر علی 
شریعتی«     

دانشگاه: دانشگاه بین المللی امام 	 
خمینی قزوین

رساله: کارشناسی ارشد تاریخ	 
عنوان: اندیشه سیاسی دکتر علی 	 

شریعتی
استاد راهنما: حجت فالح توتکار	 
نام دانشجو: سهراب زارعی آباد کرد	 
تاریخ دفاع: ۱۳۸۹	 

 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 دفاع:۱۳۸۸	 

 پایان نامه های مرتبط 
در دانشگاه های کشور

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

 کتاب های شریعتی 
به زبان های دیگر
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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

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

حر

نجف	 
 	۲۰۱۹

شهادت

بنگالدش	 



گر یک خون پیام نداشته باشد  ا
 در تاریخ گنگ می ماند

گر یک خون پیام خویش را  و ا
 به همۀ نسل ها نگذارد

 جالد، شهید را در حصار یک عصر 
و یک زمان محبوس کرده است.


