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شقشقيه!

شب عاشورا بود.

مقدمهای بر آن شب و اين نوشته

***
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شب عاشورا بود ،عاشورای سال 9341
چه دردناك شبي بود
در زندگي توده مردم ما که زندگيش تودهای انباشته از عقدهها و رنجها و
جراحتها است و آرزوهای مرده و اميدهای به باد رفته و خواستنهای سرکوفته و
عشقهای بيسرانجام و خشمهای فروخورده ،و همه نبايستن و نخواستن و نتوانستن و
نگذاشتن و نشدن و نگفتن و نرفتن و نه ،و نه ،و نه! عاشورا زانوی مهربان سرنهادن و
دامن محرم گريستن نيز هست و در اين فاجعه هولناك بشری ،هر کسي فاجعه خويش
را نيز مينالد و دلهايي که ،در اين روزگار ،نه حق انتخاب ،که حق احساس ،و
چشمهايي که نه نگاه ،که حق اشك ،و حلقومهايي که نه فرياد ،که حق ناله نيز ندارند،
از عاشورا است که حقهای از دست رفته خويش را ،هرساله ،ميستايد و نيز ،غرورهای
مجروحي که به ناليدن محتاجاند ،اما شرم دارند ،و تحميل لبخند بر لبهايي که در پس
آن ،ضجهها پنهان است ،و تحميل آرامش بر چهرههايي که طغيانها را در خويش
کتمان ميکنند ،آنان را «شهيدی ساخته است که بر روی زمين گام برميدارد» و به هر
جا که ميگريزد کربال است ،و هر ماهي که بر او ميرسد محرم ،و هر روزی که بر او
ميگذرد عاشورا ...
شب عاشورا بود ،عاشورای سال 41
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و چه دردناك شبي بود!
کار «روح» ،با کار «زندگي» بيشباهت نيست؛ آنكه در زندگي ،چندين جا
«مشغول» است و در چند رشته سرمايه گذاری کرده است ،ناگهان پوچ شدن و ناگهان
همه چيز را از دست دادن ،کمتر تهديدش ميکند؛ هرگاه در اين رشته زيان ديد و در
اينجا هيچ شد ،رشتههای ديگر جبرانش ميکنند و جاهای ديگر مشغولش ميدارند.
و اما آنكه همه هستيش را به يك «کار» داد ،يك ضربه او را ناگهان به زوال
ميکشاند و «وجودی ميشود که ناگاه ،عدم خويش را حس ميکند ،و يا عدمي که
وجود خويش را».
آنكه روحش نيز تنها يك بعد يافته است و با يك «مائده» سير ميشود و با يك
«شراب» سيرآب ،و تمامي «بودن»ش خيمهای شده است بر يك «عمود» ،برای گرسنه
مردن و تشنه جان دادن و يا ،در زير آوار خويشتن خفقان گرفتنش ،قحطي و
خشكسالي و طوفان الزم نيست.
بيست سال است که «زندگي ميکنم» .پيش از آن ،فقط «زنده بودهام» و اين بيست
سال ،که تمامي عمر حقيقي من بوده است ،همه بر سر يك «حرف» گذشته است و
برادههای حياتم و ذرات وجودم و تكه تكه روحم و قطعه قطعه احساسم و خيالم و
انديشهام و لحظه لحظه عمرم ،همه در حوزه يك «جاذبه» و مجذوب يك «مغناطيس»
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بوده است و بدينگونه ،همه حرکتها و تضادها و تفرقهها و پريشانيها ،در من ،يك
«جهت» گرفتهاند و با يك «روح» زندگي کردهاند و با اينكه جوراجور بودهام و
گوناگون و پراکنده ،و ميان دلم و دماغم از فرش تا عرش فاصله بوده است و احساس و
اعتقاد ،و ذوق و انديشه ،و کار و زندگيام ،هر يك اقنومي از ذاتي ديگر و با جنس و
فصلي ديگر ،و با اين همه ،همه يك «جور» بوده و همه بر يك «گونه» و با يك
«گرايش» و در زير اين «کثرت پيدا» ،يك «وحدت پنهان» و باالخره در اين «عالم
صغير»ی که «من حقير» باشم ،طبيعتم و ماوراء طبيعتم« ،بود»م و «نبود»م و «غيب»م و
«شهادت»م و «ماده»ام و «معني»ام« ،عقل»م و «عشق»م« ،دين»م و «دنيا»يم،
«خودخواهي»ام و «مردم خواهي»ام و «لذت و رنج»م و «فقر و غني»يم و «افزون طلبي و
ايثار»م و «دوست داشتن و ارادت ورزيدن و شهد و شرنگ و پيروزی و شكست»م ...
که هيچ کدام در قالبي نگنجيدهاند و در نظمي آرام نگرفتهاند و تسليم وضعي نبودهاندـ
همه پيكره واحد يك «توحيد» گرفتهاند و همه منظومه يك هيأت ،و يك جاذبه ،و
يك آفتاب!
و اين همان يك «حرف» بود ،همان که تمامي عمر حقيقيام بر سر آن رفت و
همان که زبانم و قلمم جز آن يك حرف نگفت و ننوشت و نميدانست ،که:
«چه کنم؟ حرف دگر ياد نداد استادم»!
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چه ساز بود که در «پرده» ميزد آن مطرب؟
که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هوا است!
و آن يك حرف :مردم!
عاشورا بود ،عاشورای سال 41
و من سوگوار مرگ خويش ،در دلم عاشورايي از قتل عام همه اميدهايم ،و من
شاهد کربالی سرنوشت مظلوم خويش و شهيد اسارت هر چه از من بازمانده ،و چه
دردناك سرنوشتي!
در ميان روشنفكران متهم به دينداری ،در ميان دينداران منسوب به بيديني ،و در
ورای اين هر دو ،نيز ،يك «خارجي مذهب که سر از بيعت با اميرالمؤمنين پيچيده»! و
ديدم که شدهام نوازندهای کَر يا نقاشي کور و يا دوندهای فلج ،و به هر حال ،کسي که
تمامي هستيش عقيده است ،و معلمي معني «بودن» او است ،سخن گفتن ،دم زدن او و
نويسندگي ،زندگي کردن او و اکنون از اين هر سه محروم ،که:
«آنها» راديو دارند و تلويزيون و روزنامه و کرسي استادی و حزب و مزب و غيره.
و روشنفكران تئاتر و کنفرانس و ترجمه و نمايشنامه و مجله و جٌنگ و جا و جمع و
پاتوق.
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و مؤمنان محراب و منبر و جلسه و دوره و مسجد و تكيه و دسته و تازگيها ،مجله
هم!
و من که خواستهام مؤذن مذهب خويش باشم و حقيقت را قرباني هيچ مصلحتي
نكنم و در نظام حاکم بر «کوير» نگنجم و در «نظم يكنواخت زمان» ،هم آواز همه و
همساز همه نباشم ،احساس کردم که «خروسي بيمحل»م ،که شب و نيمه شب،
بيهنگام ،نعره برمي دارد و طلوع و غروب آفتاب خويش را فرياد ميکشد .و سنت
مرسوم چند هزار ساله است که خروس بيمحل ناميمون است و حلقومش را بايد بريد،
که درظلمت عام ،صبح را فرياد برميآورد و در نيمه شب ،از طلوع خبر ميدهد و در
سكوت امن کوير ،نعره برميکشد و آرامش سنگين روستا را برميشورد و خواب را
برميآشوبد و مردمي را که در آغوش شب به خواب رفتهاند و هر يك در زير پوشش
سپيدیـ که شب همچون کفني مينمايدـ فارغ و آسوده غنودهاند ،بيدار ميکند و ...
شب عاشورا بود ،عاشورای سال 41
درس دادنم ...
نوشتنم ...
و سخن گفتنم ،نيز!
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و اين بار ،دوست ،نه دشمن که ... « :آری ،حقيقت و بلكه احقيت اما  ...مصلحت
نيست ،شخصيتهای مؤثر ،قدرتهای متنقذ و کساني که در ميان عوام رسوخ دارند و
تعصبها را برميانگيزد و شايعه ميسازند و موانع ميتراشند و افكار را مشوب ميکنند
و نقشه ميکشند و همه جا دست دارند و با همه جا مرتبطاند و در جامعه وزني دارند و
جمعي ،غالباً با فالني (که بنده باشم! ) مخالفاند .و کار دين همـ علي القاعده! بايد با
حمايت قدرت و کمك ثروت و اقبال عوام بچرخند! و حاال که وارثان کعب االحبار و
عبدالرحمن عوف و شريح و ابوهريره ،يعني سحره فرعونـ که در اين هر سه جبهه
دست دارندـ با او به شدت درافتادهاند و نقشه شان اين است که با توطئه و تهمت و
جعل و شايعه پردازی و تكفير و دشنام و دروغ  ...چهره او را در ميان مردم مسخ کنند و
در نظر عوام متعصب ،آلوده ،تا هم اثر سخنش در ميان توده خنثي شود و توده همواره
در تيول متوليان رسمي هميشگي ،يعني بلعميها ،باقي ماند و هم تنها که ماند و
بيکس ،زمينه برای فرعونيها فراهم آيد تا بيدردسر ،از مدينه به شام تبعديش کنند و
سپس ،از آنجا ،به سادگي ،در ربذه ،سر به نيست! »
«بنابراين ،فعالً مصلحت نيست! بخصوص که هر يك از اين قبايل جاهلي و اشراف
قوم از وی زخم زباني خوردهاند و کينه شخصي دارند ،زيرا او هيچ گاه مالحظه ندارد
و رعايت جوانب امر نميکند و اصالً سياست ندارد و مردمداری و جامعه شناسي
نميفهمد ،باالخص که هنوز خيلي جوان است و شيوخ قبايل و اصحاب کبار هرگز
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نميتوانند او را که جواني سي و چند ساله است تحمل کنند .اين است که مصلحت
اسالم اين است که او فعالً خانه نشين باشد».
شب عاشورا بود ،عاشورای سال 41
و من که صدق اين سخن امام صادق را همه عمر تجربه کرده بودم که همه ماه
محرم است و همه جا کربال و همه روز عاشورا ،آن سال و آن ماه و آن روز ،بيش از
همه وقت احساس کردم اين چنين است و بيش از هميشه احساس کردم که تنهايم و
قرباني زمانه ،و دردناكتر از هميشه يافتم که در آخرالزمان چگونه فضيلتها رذيلت
مينمايد!
و آخرالزمان ،گويي ،هميشه است!
و اينها هيچ کدام دردآور نيست ،که خصومت دشمن ايمان را بارور ميکند و اميد
را سيرآب و به وجود معني و نيرو ميبخشد و خصومت دوست نوميد کننده است و
ضعيف کننده و  ...بد!
بي خودی نيست که علي ،در اٌحد ،هنگامي که در برابر سيل مهاجم خصم ،شمشير
ميزند ،ميغرد ،و در کوفه ،هنگامي که بر سرمنبر ،سخن ميگويد ،ناگهان ،از بيتابي
درد و عجز ،محكم بر صورت خويش سيلي ميزند!
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احساس کردم که به بن بست رسيدهام ،نه در کار و مبارزه و زندگي اجتماعي و
عقيده و راه و هدف  ...که در وجود داشتن!
برخالف آنچه روشنفكران فرنگي ماآب که از قضيه پرتاند ،ميپندارند،
روشنفكری که به مذهب تكيه ميکند و آرزوهای انسانياش راـ نه در ايدئولوژی
مرسوم ضد مذهبيـ که در متن فرهنگ و ايمان و عقايد مذهبي خويش دنبال ميکند،
در جامعه مذهبي تنهاتر ميماند ،چه ،طرح روشنفكرانه و آگاهي بخش مذهب ،بيش از
همه ،نيروهای رسمي مذهبي را برميآشوبد و به مبارزه متعصبانه و بيرحمانه وا
ميدارد ،9زيرا همچنانكه در طول تاريخ ،هميشه مذهب تقليدی و تسكيني ،پايگاه
مشترك استعمار خارجي ،استثمار طبقاتي ،استبداد سياسي و استحمار فكری و عقلي
بوده است ،مذهب اجتهادی و انقالبي ،خطری است که اين هر چهار قطب را برای دفع
آن در کنار هم قرار ميدهد ،و هر چند اين قطبها با هم اختالفاتي هم داشته باشند ،در

 . 9اينكه مي گويم بيرحمانه از آن رو است که متوليان رسمي مذهب ،برخالف متفكران و دانشمندان و صاحبنظران
غيرمذهبي ،مخالف خود را مخالف خدا و دين خدا تلقي مي کنند و خود را نماينده خدا و صاحب امتياز رسمي دين از
جانب خدا! و اين است که اختالف فكری يا علمي فردی با اين تيپ ها به زودی تبديل به جهاد مقدس ميان کفر و دين و
شيطان و اهلل و نجس و پاك و ظلمت و نور مي شود! و در اين صورت هر وسيله ای برای کوبيدن باطل و غلبه حق مجاز
است ،حتي توطئههای ناجوانمردانه و جعل و دروغ و پرونده سازی و پاپوش دوزی! چه ،پيغمبر صريحاً فرموده است که به
اينها حتي تهمت هم بزنيد!
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سرکوبي سريع و بيامان آن« ،تن واحد» ميشوند و اين است که ميديديم درست در
همان ايامي که استعمار انگليس سيد جمال را به آوارگي دچار کرده بود ،سالطين
کشورهای اسالميـ که برخيشان با انگليسيها در حال مبارزه جدی هم بودندـ او را
همچون گوی سرگشتهای به پا ميزدند و برای قتلش توطئه ميکردند و در همان حال،
در کنج مساجد و محافل مذهبي ،حتي مقدسيني هم که نه دولتي بودند و نه استعماری،
در ميان عوام شايع ميکردند که او بابي است ،او ختنه کرده نيست ،او اصالً دين
درستي ندارد ،معلوم نيست کجا درس خوانده؟ معلوم نيست اصالً از کجا آمده است ...
؟
اين است که ميبينيم ،درست برعكس آنچه روشنفكران پرت و دور قياس
ميکنند ،روشنفكران مذهبي ،بيش از روشنفكران غير مذهبي و حتي ضد مذهبي ،از
جانب قطب رسمي مذهبي ضربه ميخورد و آنها که ظاهراً بايد از او پشتيباني کنند،
بيش از همه و پيش از همه در برابرش ميايستند و چهرهاش را مسخ ميکنند و در همان
حال که با دشمن روياروی ايستاده و درگير شده است ،از پشت بر او خنجر ميزنند.
روشنفكران هم که قضاوتهاشان قالبي و فرنگي و استاندارد شده است و همهاش
طبق فرمولهای رايج جهاني ،و همينكه بشنوند کسي گرايش مذهبي دارد ،برای
محكوم کردن او کمترين تأملي و تحقيقي را الزم نميدانند و شخص را نديده و سخن
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را نشنيده و کتاب را نخوانده ،در زير باران تهمت و دشنام و توجيه و تأويلهای
قراردادی و يكنواخت ميگيرند و چون مراجع تقليدشان ،در قرن نوزدهم اروپای
کاتوليك ،فتوی دادهاند که دين ترياك توده است و ابزار دست طبقه حاکم (و در آن
زمينه که آنها گفتهاند درست هم هست) اينان هم که مريد مقلدند و خود ،گستاخي
تعقل و اجتهاد شخصي ندارند برايشان دين شمشير و دين صليب يكي است و اسالم
ابوذر و اسالم عثمان يكي ...
شب عاشورا بود ،عاشورای سال41
هوا ،تيره و شب ،سياه و افق گرفته و عبوس و زمين ،از هول آرام گرفته و ظلمت،
حاکم و برقي اگر بود ،برق نگاه گرگي و صدايي اگر بود ،زوزه روباهي و توطئهها در
کار و بازار اتهام و دروغ گرم و متفرعنان مسلط و قارونيان و بلعميان و ساحران
ريسمانهای بردگي به سيماب قريب آغشته و دشمنان بيدار و دست اندرکار و عوام
برافروخته جهل و خواص فروخته علم و حقيقت ،در ميان دشمنانش پايمال منفعت ،در
ميان دوستانش پايمال مصلحت ،و با زبان بريده و قلم شكسته ،لب و دست ،بسته و پا
مجروح و راه بن بست و کوله بارم سنگين و دشمن از چهارسو به تيرم گرفته و دوستان
! ...
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 ...ناگهان کنار کشيده و يا مصلحت را با نفاق هم آواز شده ،و يا پنهاني به صف
مقابل خزيده و يا به تقيه دامن در کشيده و گوشه امني را به انتظار آنكه ببينيم چه
خواهد شد ،پناه گرفته و يا در نجوای شوم سياست که« :فعالً مصلحت ايجاب ميکند
که خودمان فالني را از صحنه بيرون افكنيم و با دستهای خودمان حلقومش را بفشريم
و فريادش را خفه کنيم و کارد بر حلقش نهيم و در برابر چشم آنهاـ که به هر حال هر
چه هستند مؤثرندـ به خاکش اندازيم و در پای آنها که ميکوشند تا شهيدش کنند ،ما
ذبح شرعياش کنيم و برای آنكه ما تبرئه شويم و آنها راضي شوند و از گرفتاری
خالص شويم و شيوخ قوم و رؤسای قبايل و سادات قريش و سران نفاق و اهل حل و
عقد رضا دهند که ما کارمان را به خوبي و خوشي دنبال کنيم و همه راضي باشند و
جماعت قانع گردند ،جنازه او را پيششان پرتاب کنيم و آنگاه شورايي درست کنيم از
همه مبشران بالجنهـ البته شورايي پنج نفریـ و سقيفهای از اشراف و اصحاب و اهل حل
و عقد و ضابطههايي دقيق آن چنانكه ديگر هيچ گاه يك خارجي مذهب يا رافضي
سنت در آن راه نيابد و کارها همه بر بيعت باشد و اجماع اهل حل و عقد و همه بر
سنت قديم و رويه شيوخ » ...
شب عاشورا بود ،عاشورای سال 41
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و من خانهنشين ،قرباني مصلحت! که هرگز از ظلم نناليدهام و از خصم نهراسيدهام و
از شكست نوميد نشدهام ،اما اين کلمه شوم «مصلحت» دلم را سخت به درد آورده بود.
مصلحت! اين تيغ بيرحمي که هميشه حقيقت را با آن ذبح شرعي ميکنند .هرگاه
حقيقت از صحنه جنايت خصم پيروز بازگردد ،در خيمه خيانت دوست به دست
مصلحت خفهاش ميسازد و سرنوشت علي گواه است!
وقتي شنيدم که دوستي که از کوچكي در ارادت به او رشد کرده بودم ،به خاطر
مصلحت ،چه تالشهای پستانه کرده است تا مرا لجن مال کندـ نه که بكشدـ لجن مال
کند ،همچون بيد ،بر سر ايمان خويش لرزيدم! ترس برم داشت ،با تمام قدرت نياز و
التماسي که در وجودم بود ،از خدا فقط خواستم که مرا حفظ کند! همين!
برای نخستين بار ،در سراسر عمرم ،به ناليدن محتاج شدم ،اما  ...آن نخلستانهای
محرم و آشنای من نبودند  ...ديدم که نميتوانم تحمل کنم ،نامهای آغاز کردم به
دوستم ،درد نامهای ،به مخاطبي که از آدمهای نوع چهارمي بود که در کوير گفتهام.
کويری با خورشيدی کبود و آسماني به رنگ شرم و صحرايي افق در افق پوشيده
از خون و شبحي روييده از دريای سرخ ،سينه صحرايي بيکس و در زير ابر دردبار،
شبحي يا مجسمهای ،تنديسي در خون ايستاده ،سنداني در زير ضربههای دشمن و
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دوست ،مجروح ،خون آلود ،شكسته ،خاموش ،با دستي بر قبضه شمشيری که با همه
تعصبش کوشيد تا همچنان نگهش دارد و ...
و دستي ديگر ،همچنان بالتكليف!
نه ميجنگد ،که با چه؟ نه سخن ميگويد ،که با که؟ نه ميرود ،که به کجا؟ نه باز
ميگردد ،که چگونه؟ و نه مينشيند ،که ...
هرگز!
ايستاده است و تمامي تالشش اينكه نيفتد!
بر سر رهگذر تاريخ ايستاده و بر هر نسلي که ميگذرد ،سر راه ميگيرد و بر سرش
نهيب ميزند که :ای بر مرکبهای سياه ننگ ،بگريخته از همه صحنههای «شهادت»
تاريخ!
گرگها ،روباهها ،موشهای دزد سكه پرست! و شما ای ميشهای ذليل پوزه در
خاك فرو برده!
ای غايب ها! پوچها ،پليدها ،در ميان شما هست کسي که هنوز چهره انسان را به ياد
آرد و چشماني هست که او را بتواند ديد و باز شناخت؟
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اينان که مرگ را همچون گردنبندی از زيباترين گوهرهای خدا برگردن
آويختهاند ،بيمرگانِ جاودانهاند ،شاهد هرآنچه در تاريخ آدمي ميگذرد ،شهيد هر
آنچه در بني آدم ميميرد و ميپژمرد و قرباني جالد ميشود! ...
در ميانه نامه ،ناگهان بر خود لرزيدم!
اين کيست؟ تنديس تنهايي و غربت و شكست و نوميدی و درد ،در کويری پوشيده
از خون ،از دريای سرخ شهادت سر برداشته و تنها و ساکت ايستاده است!
او ديگر من نيستم! هابيل است؟ نخستين قتيل مظلوم تاريخ انسان ،ذبيح معصوم
مالكيت و شهوت که برادر را جالد برادرکش کرد؟
پرومته اساطيری است که به خاطر انسان ،آتش مقدس خدايان را از ملكوت الهي
به زمين آورد و به شب سياه و زمستان سرد زمين و زندگي انسان نابينای فسرده افكند و
محكوم ابدی تنهايي و زنجير و غربت و وحشيگری و شكنجه جانوری گشت؟
ابراهيم در آتش؟ اسمعيل در مَني؟ يحيي در دربار هيروديس؟ موسي در غربت
صحرای آوارگي و هراس فرعون؟ مسيح در صليب جنايت و جباريت يهود و قيصر،
به چهار ميخ کشيده؟
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محمد ،در بلندی طائف ،تنها و خون آلود و گرسنه و رانده شده و سنگ خورده و
مجروح؟
علي در سكوت سنگين خانه دردناك فاطمه ،در فرياد نخلستانهای تنهايي و شب
شهر فتحها و غنيمتها؟ سر در حلقوم چاههای بيرون از مدينه سابق؟ در موج جوشان و
گدازان خون محراب مسجد کوفه؟ چه ميگويم؟ تنها بر صليب وجود دردمند و عاشق
خويش ،برکشيده و شهيد؟
اين تنديس کيست؟ همهشان؟ آری ،همهشان ،مگر نه اينان همه يك تناند و يك
تن در اينها همه ،يكي و نامش «انسان مظلوم»؟ چرا بترسم که من نيستم؟ که مگر نه در
هر کسي «او» هست ،ذرهای از او هست.
آری ،اين تنديس همه اينها است ،تنديس من نيز هست ،که عشقم و رنجم ،عشق و
رنج آنها است ،عشق و رنج «او» است ،گرچه در ظرف حقير وجودم ،پس اين تنديس
من است ،من در چهره اين تنديس تنهايي و درد و ستمديدگي و غربت ،اين از موج
خون سر برکشيده؟ در کوير سرخ و برپا ايستاده در آفتاب کبود ،خود را مييابم ،و
«او» را در عمق فطرت خويش« ،او» ،همان تنها کسي که در تاريخ هست و عاصي
مظلوم و پرخاشگر شهيد تاريخ است؛ آری ،اين تنديس همه اين هابيلها است و همه
اين عليها است ،تنديس من هم هست  ...تنديس حسين هم هست.
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ذرهای از «او» در من ،تمامي «او»« ،حسين»؛ تنديس حسين؟ آری ،حسين ،همو که
شاهد همه ادوار است و شهيد همه صحنهها و قرباني هميشه تاريخ ،از آدم تا پايان
روزگار .همين يكي است که با نام هابيل مبعوث ميشود و با نام ابراهيم ميآيد و
ميرود و گاه ...
ديدم که چه شباهتي است ميان اين انبوه درد و اين فاجعه سرنوشتي که من از آن
مينالم با آنچه چنين شبي در تاريخ روی داده و اين جهان شاهد آن بوده است!
شباهت؟ آری ،شباهتي که ميان يك کاريكاتور با يك حقيقت راستين هست شباهتي
که ميان بازی چند روستايي ،که شبيه ميخوانند ،با صحنه کربال هست و شباهتي که
ميان انسان و خدا هست.
ديدم اما چه شرم آور است در چنين شبي از خويش سخن گفتن ،از دردهای حقير
خويش ناليدن! نامه را رها کردم.
اما  ...درماندم که چه کنم؟
شب عاشورا بود ،عاشورای سال 41
گفتم بروم به مجلس روضهای ،از همين روضهها که همه جا هست و صدايش از هر
کوچه و خانه امشب بلند است .ديدم ،ايمان و تعصب من به عظمت حسين و کار حسين
بيش از آن است که بتوانم آن همه تحقيرها را بشنوم و تحمل کنم .منصرف شدم.
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اما ،شب عاشورا بود ،شهر يكپارچه روضه بود و خانه يكپارچه سكوت و درد ،چه
ميتوانستم کرد؟ از خودم توانستم منصرف شوم ،از روضه توانستم منصرف شوم ،اما
چگونه ميتوانستم خود را از عاشورا منصرف کنم؟
نامهام را که به دوستم نوشته بودمـ دوستي که هرگاه روزگار عاجزم ميکرد و رنج
به ناليدنم وا ميداشت ،به پناه او ميرفتمـ برگرفتم ،گفتم در اين تنهايي درد و اين شب
سوگ ،بنشينم و با خود سوگواری کنم ،مگر نميشود تنها عزاداری کرد؟ نشستم و
روضهای برای دل خويش نوشتم ،آنچه را در نامه او برای خود نوشته بودم و تصور
غربت و رنج خودم بود ،تصحيح کردم تا تصوير غربت و رنج حسين گردد.
آنكه عظمت رنج و شكوه شهادتش هر رنجي را در زندگي آسان ميسازد و هر
مصيبتي را حقير!
و اين همان بخشي است که در پايان اين نوشته قرار گرفته است.
در اين لحظات شگفت ،که من در يك «بي خودی مطلق» بسر ميبردم و درد ،که
هر وقت به «مطلق» ميرسد ،جذبهای روشن و مستي بخش ميشود و حالتي آرام،
روشن و خوب ميدهدـ و اين دردهای حقير و اندك است که متالشي کننده است و
گزنده و بدـ مرا در يك نشئه سكرآوری ،از خود به در کرده بود ،آن چنان گويي من
نبودم.
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درد بود که خود مينوشت.
ناگهان اين زيارت پرمعني و عميق «وارث» در مغزم جرقه زد ،خطاب به حسين:
سالم بر توای وارث آدم ،برگزيده خدا.
سالم بر توای وارث نوح ،پيامبر خدا.
سالم بر توای وارث ابراهيم ،دوست خدا.
سالم بر توای وارث موسي ،هم سخن خدا.
سالم بر توای وارث عيسي ،روح خدا.
سالم بر توای وارث محمد ،محبوب خدا.
سالم بر توای وارث علي ،ولي خدا،،،
عجبا! صحنه کربال ناگهان در پيش چشمم ،به پهنه تماميِ زمين گسترده شد و صف
هفتاد و دوتني که به فرماندهي حسين در کنار فرات ايستاده است ،در طول تاريخ
کشيده شد که ابتدايش ،از آدمـ آغاز پيدايش نوع انسان در جهانـ آغاز ميشود و
انتهايش تا  ...آخرالزمان ،پايان تاريخ ،ادامه دارد!
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پس حسين سياستمداری نيست که ،به خاطر شراب خواری و سگبازی يزيد ،با او
«درگيری» پيدا کرده باشد و اين «حادثه غم انگيز» اتفاق افتاده باشد! او وارث پرچم
سرخي است که از آدم ،همچنان دست به دست ،بر سر دست انسانيت ميگردد و
اکنون به دست او رسيده است و او نيز با اعالم اين شعار که« :هر ماهي محرم است و هر
روزی عاشورا و هر سرزميني کربال» ،اين پرچم را دست به دست ،به همه راهبران مردم
و همه آزادگان عدالتخواه در تاريخ بشريت سپرده است و اين است که ،در آخرين
لحظهای که ميرود تا بميرد و پرچم را از دست بگذارد ،به همه نسلها ،در همه
عصرهای فردا فرياد بر ميآورد که:
«آيا کسي هست که مرا ياری کند؟»
بعدها ديدم که اين مسأله «وراثت» ،در اين متن تصادفي انتخاب نشده است ،يك
کلمه يا تعبير ادبي نيست ،يك اصطالح علمي تاريخي است ،و در اسالم ،وراثت ،يك
اصل فلسفي و اعتقادی است .9با اين اصل اسالم ميخواهد در حوادث متفرق و

 . 9در داستان موسي نيز اصل وراثت ديده مي شود .وقتي موسي از دربار فرعون مي گريزد و به شعيب پناه مي برد و به
چوپاني گوسفندان او مي پردازد ،روزی در باغ شعيب ،به چوب دستي برمي خورد که در زمين فرو رفته است ،در آن خيره
مي شود و مي بيند رمزهايي بر آن نوشته شده است (اشارتي به سرنوشت قوم بني اسرائيل) ،از شعيب در بارهء آن سوال مي
کند ،شعيب شرح مي دهد که من روحاني بزرگ مصر بودم  -در عصر يوسف  -وقتي يوسف مرد و اثاثهء خانهء او را تقسيم
مي کردند ،من که پير شده بودم وگوشه گير در خواست کردم که عصای او را به يادگار به من دهيد ،آن را که ارجي
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رويدادهای گوناگوني که در زمانها و زمينهای مختلف پديد آمده و ميآيد و خواهد
آمد ،يك «جريان» پيوسته جهت داری نشان دهد که با هم در رابطهاند و بر اساس يك
عليت منطقي و قانون علمي ميزايند و ميميرند و به هم بدل ميشوند و در هم اثر
ميگذارند و هر کدام حلقهای را از يك سلسله واحدی تشكيل ميدهند که از آغاز
بشريت (آدم) تا پايان نظام تضاد و تنازع در تاريخ (آخرالزمان) ادامه دارد و اين تسلسل
منطقي و تداوم جبری ،تاريخ نام دارد.
بنابراين« ،وراثت» ،اصل علمي و مترقييي را بيان ميکند که امروز «وحدت» يا
«پيوستگي» تاريخي مينامند و اين اصطالح نشانه آن است که اسالم دارای يك «فلسفه
تاريخ» کامالً مشخصي است.
قرآنـ که کلمه دين را هميشه مفرد به کار ميبرد و نيز اسالم را نام همه رسالتهای
پيامبران گذشته ميداند و به همه «راهبران انسان به روشنايي و داد» ،در همه اعصار،
وحدت ميبخشد و همه را به آدم پيوند ميدهد و نيز در فرهنگ اسالمي که پيامبران

نداشت به من دادند و من آن را در دست داشتم تا به اينجا آمدم روزی که آبياری مي کردم ،سر آن را در زمين فرو کردم
که بايستد ،ناگهان شاخ و برگ برافشاند و از آن پس هر چه کردم نتوانستم که آن را از زمين برکشم.موسي که داستان را
شنيد راز آن را دريافت آن را همچون مويي از خميری بيرون کشيد و چوب دستي چوپاني خود کرد .اين همان عصای
اژدهای معجزه گر موسي است و مظهر رسالتش که از يوسف به وراثت مي گيرد.
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بزرگ را همه از ذريه ابراهيم ميشمارد و حتي از ابراهيم تا آدم شجره پيوسته انبيا را
دنبال ميکندـ ميخواهد «نهضت محمد (ص)» را ،نه يك نهضت مجرد ،بلكه ادامه
يك جريان واحد تاريخي در متن بشريت و جاری در بستر زمان تلقي کند و همه را در
يك دين ،يك اسالم يك رسالت ،يك نبوت ،يك منشأ و يك هدف« ،وحدت
تاريخي» بخشد و آن عبارت است از حرکتي که رسالتش در تاريخ« ،نجات مردم» و
«تكامل انسان» است و به زبان قرآن :بخشيدن «کتاب»« ،ترازو» و «آهن» به مردم جهان و
تعليم «حكمت» (آگاهي و روشنايي و حقيقت يابي) و تحقق «قسط» (عدل و برابری
طبقاتي و نژادی ،مادی و معنوی) .و اين رسالت در همه عصرهای تاريخ و همه
نسلهای انسان ،دست به دست ،به وراثت ميرسد و «پيامبران مردم و مردم عدالتخواه»
وارثان پيوسته اين ميراث بزرگ الهياند.
اما در برابر اين حرکت پيوسته و رسالت واحد ،قدرتهای ضد خداـ ضد مردم،
که« :آيات خدا را کتمان ميکنند و پيامبران و نيز کساني را از ميان مردم که به عدالت
ميخوانند ،به ناحق ميکشند» و همواره سد راه خدا ميشوند و مردم را به بردگي و
ذلت و استضعاف ميکشانند و تودهها را به جای بندگي و طاعت و پرستش و حمد و
ستايش خدا ،به بندگي و اطاعت و عبوديت و مداحي و چاپلوسي خويش دعوت
ميکنند و خود را صاحب ومالك مردم ميخوانند و در زمين سرکشي ميکنند و بر
بندگان خدا چيره دستي مينمايند و به نام روحانيت ،مردم را به اطاعت و پرستش و
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تقليد کورکورانه خود وا ميدارند و در کنار خدا پرستي ،رئيس پرستي ،فرعون پرستي
و روحانيپرستي را رواج ميدهندـ اينان که قرآن در سه نام کلي «مأل» و «مترف» و
«راهب» مينامدشانـ هميشه در برابر رسالت خدا ميايستند و مانع تحقق عدالت و
بيداری و آزادی مردم و رشد ايمان و توحيد راستين ميشوند ،و خدا ،که به انسان
کرامت بخشيده ،مردم را خانواده و نزديك و همانند خود خوانده است و برايشان عزت
و حريّت و نعمت و شرافت و قدرت ميطلبد ،اينان ،مردم را مستضعف و بنده و
پرستنده و مقلد و جاهل ميسازند و اين است که جنگ ميان دو جبهه ،دو قطب ،قطب
خدا و قطب ابليس ،جبهه پيامبران مردم وجبهه مأل و مترف و راهب ،هميشه و همه جا
درگير است ،يك نبرد پيوسته هميشگي و همه جايي ،از آدم يعني از آغاز نوع بشر ،تا
آخر تاريخ ،يعني تحقق عدالت جهاني و پيروزی قطعي مردم و آزادی و خدا پرستي و
نابودی کلي استبداد سياسي و استثمار اقتصادی و استحمار مذهبي .در اين دو صف ،که
همه جا و هميشه در طول تاريخ ،روی در روی هم ميجنگندـ حق و باطل ،عدل و
ظلم ،توحيد و شرك ،ايمان و کفر ،مردم و مأل و مستضعف و مستكبرـ دو سلسله
وراثت نيز رهبری دوجناح را بر عهده دارند :هابيل و قابيل ،ابراهيم و نمرود ،موسي و
فرعون ،يحيي و هيروديس ،عيسي و قيصر ،محمد و قريش يا خسرو و سزار (کسری و
قيصر) ،علي و معاويه و ...
اکنون  ...حسين و يزيد!
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و فردا  ...حسينهای ديگر و يزيدهای ديگر ،در عاشوراهای ديگر و کربالهای
ديگر ...
و شگفتا! در يك سو ،روشنگران ،يعني:
وارثان پيامبران و عدالتخواهان ،يعني :همصفان و همدردان پيامبران! در سوی ديگر،
خناسها ،پنهان و پيدا ،که در درون خلق وسوسه ميافكنند.
چه تصادف عجيبي:
وقتي به اصل «وراثت» ميانديشيدم و بويژه «وراثت حسين» که وارث تمامي
انقالبهای تاريخ انسان استـ از آدم تا خودشـ ناگهان احساس کردم که گويي همه
آن انقالبها و قهرمانها ،همه جالدها و شهيدها ،يكجا از اعماق قرون تاريك زمان و
از همه نقاط دور و نزديك زمين بعثت کردهاند و گويي همگي از قبرستان خاموش
تاريخ ،با فرياد حسين که همچون صوراسرافيلي در جهان طنين افكنده است،
برشوريدهاند و قيامتي بر پا شده است و همه در «صحرای محشر کربال» گرد آمدهاند و
در دو سوی فرات ،روی در روی هم ايستادهاند :در اين سو ،از هابيل تا حسين ،همه
پيامبران و شهيدان و عدالتخواهان و قربانيان جنايتهای تاريخ که همه از يك ذريه و
تبارند و همه فرزندان هابيل ،و در نژاد ،از آن نيمه خدايي ذات متضاد آدمـ «روح خدا»
که در آدم دميدـ و همه وارثان يكديگر و حامالن آن امانت که آدم از خدا بگرفت در
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آن سوـ از قابيل تا يزيدـ فرعون و نمرودها و کسریها و قيصرها و بخت النصرها و همه
جالدان و مردمكشان
و غارتگران زندگي و آزادی و شرف انساني! همه از يك ذريه و يك تبار ،و همه
فرزندان قابيلـ نخستين جالد برادرکش فريبكار هوسبازـ و در نژاد ،از آن نيمه لجني و
متعفن ذات متضاد و ثنوی آدم ،روح ابليس که در آدم دميد ،و همه ،وارثان يكديگر.
حتي رب النوعها و شخصيتهای اساطيری نيز صف بندی شدهاند ،هر يك سمبل
ذهني از اين دو حقيقت عيني ،انعكاس واقعيت بشری «اهللـ ابليس» در جهان :اهوراـ
اهريمن! جنگ حسينيـ يزيدی ،سايهاش بر آسمان :پرومتهـ زئوس!
شب عاشورا بود ،عاشورای سال 41
در آزادیِ تنهايي و صميمتِ ايمان و التهابِ عشق و قدرت اعجازگر درد ،و صفا و
صداقت ناب و زاللي که شكست به روح ميبخشد ،و استقالل تمام و استغنای بلندی
که نوميدی به مرد ارزاني ميکند ،و رهايي مطلق و پرواز سبك پر و جوالن بيمرزی
که خلوت خالي را پر ميسازد ،و همه بندهای اميد ،و قيدهای انتظار ،و آلودگي
استمداد ،و سنگيني بار آرزو ،و لذت توفيق ،و وسوسه تضعيف کننده رضايت عوام ،و
جلب خواص ،و محبت اقربا ،و توجه مؤمنان ،و نفرين اين و آفرين آن ،و دغدغه خطر
و ضرر و مصلحت و منفعت و حيثيت و موقعيت ،و باالخره ،تنظيم و تطبيق و توجيه و
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تأويل و ترکيب عقيده و ايمان و احساس و انديشه و عقل و دين و انسانيت و خود و
مردم و واقعيت و حقيقت ،به اقتضای اوضاع و احوال و مصالح و شرايط ،يعني که آن
همه کرامتي که خدا برای انسان قائل شده است و شرافت و اشرافيت و خالفت اللهي و
دميدن روح خويش در کالبد او و به خاك سجود افكندن همه فرشتگانش در پای او و
اينكه او را بر سيمای خود آفريد و اينكه وقتي به قد و باالی انسان نگريست ،از شوق
ومباهات رجز خواند که« :فتبارك اهلل احسن الخالقين»  ...اينها همه مربوط و مخصوص
است به خواص خودش! يعني که نوعي نرسيسيسم 9به جای توحيد قرآن يا اومانيسم
قصه آدم ،که نرسيس (نرگس)ـ خدای يونانيـ در کنار آبي بود ،ناگهان چشمش افتاد
به صورتش در آب ،کيف کرد ،عاشقش شد ،عاشق خودش ،عاشق حواشي اش! يعني
نرسيسيسم! که خدای نرسيس ،عاشق خودش است ،فقط خودش را ميبيند ،و خودش
را دوست ميدارد و هرچه از خودش باشد ،سايهاش ،آيهاش ...پس آن اهلل کيست که
عزيزترين و صميميترين رسول امينش را در قرآن خودش آن همه عتاب ميکند و
تهديد و تندی و تشر و سرزنش  ...؟

Narsissisme. 9
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و نوحي که چنان رسالتي سنگين بر دوشش مينهد ،پس از نُهصد سال رنج و کار و
فداکاری در راه او ،برای تنها بچهاش پارتي نميتواند بشود ،و يونس را برای يك
اشتباه کوچكي ،سالها در شكم ماهي زنداني ميکند ،و يوسف را برای لغزشي،
رسالت را از ذريهاش برمي دارد ،و آدم را که آن همه ستايشها خطاب به او است و به
دست خود ميآفريند و بر همه فرشتگان ،در خلقت او مباهات ميکند و  ...برای يك
خطا ،يك شكم چراني ،سرنوشتش را برای هميشه ،دگرگون ميکند و در کوير زمين،
محكوم ابدی غربت و رنج و تالشش ميسازد و  ...؟
دارم چه ميگويم؟
هيس!
داشتم ميگفتم که :در آزادیِ تنهايي و صميميتِ ايمان و التهاب عشق و قدرت
اعجازگر درد و زالل نابي که ،پس از شكست ،در روح پديد ميآيد ،و استقالل و
استغنايي که ،نوميدی از همه کس و از هم جا و از همه چيز ،ارزاني ميکند و رهايي و
سبكباری و بيمرزی و بيقيد و بندی پاك و پارسايي که در خلوت خالي يك «بريده
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از غير» 9موج ميزند ،پرنده خيال منـ بيهيچ رنگ مصلحتي و وزن منفعتي و وسوسه
طمعي و دغدغه ترسي ،رو به خدا ،فارغ از انديشه کدخداـ ناگهان از گوشه فرات
برخاست و از عاشورای سال  69پرگشود ،و بر همه سرزمينهای تاريخ گذشت و به
همه صحنههای گذشته انسان سرکشيد وـ همچون روحي که قالب گلين خويش را
شكسته باشد ،و به عشقي شورانگيز و دردناك ،برآشفته باشدـ همه ديوارههای قرون و
اعصار را شكافت و برفراز همه درههای عميق و تاريك تاريخ پرواز کرد و دوران به
دوران ،زمان را پشت سر نهاد و در اعماق خاموش و ظلماني گذشتهها فرو رفت و از
مرز تاريخ عبور کرد و در فضای مه آلود و اثيری اساطير سر برآورد و  ...تا آدم رسيد!
تا سرچشمه نخستين بشريت ،سرآغاز نخستين تاريخ ،آنجا که دو جريان سياه و سپيد
(سپيد؟ نه ،سرخ) ،از يك منشأـ که آدم ،يا آدميت استـ سرچشمه ميگيرند و در بستر
زمان جاری ميشوند« ،آدم» دو تا ميشود :قابيل ،هابيل ،و «من» پديد ميآيد ،و «ما»

 . 9و نمي خواهم درويشانه و صوفيانه سخن بگويم و (خزيده در خويش) بلكه آزادی در بريدن از غير است از خود و
پيوستگي به" او"ست .فنا در راه ،و مردم در حيات و حرکت نوع و کفش شدن در پای عابری و راهي در زير گام های
رهگذری و عصياني فريادی ندايي نوری نشانه ای کلمه ای پله ا يي .....و به هر حال چيزی نه برای ماندن و نه مردن که برای
به مصرف رسيدن و يا به کار آمدن و محو شدن در راه آزادی و هجرت و صعود يك نسل يك قوم يا يك نوع که هر چه
هست همين است و بقای فرد نيز همين فنای اوست در راه  .در سرنوشت  ،انسان خدايي که دارد "مي شود" و او باقي است
و هر که در او مي ميرد به خدا مي رسد زنده و جاودان کنار او مي ماند و از دست او مي خورد و مي آشامد .
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دوشقه ميشود ،خون ريخته ميشود و نخستين جالدـ نخستين شهيد ،دو برادر ،دو
بيگانه دشمن و روی در روی هم ،يكي در صف خدا و يك در صف ابليس.
و نظام زندگي :مالكيت! خود پرستي و مال پرستي و دزدی و افزون طلبي و فقر و
خيانت و طبقات و اشرافيت و بيگانگي و دشمني و شرك و مرزبندی و نژاد پرستي و
قوميت و جنگ و حاکميت و لذت پرستي و هوسبازی و فساد و خدعه و زور و ظلم و
«مذهب خواب و اغفال و تمكين و تخدير و رضا و تسليم و جبريي و فساد و ظلم و
جور و شالق و شكنجه و قتل عام و استبداد و استعباد و استحمار و استثمار و استكبار
مأل و استضعاف مردم و محكوميت ناس و حاکميت خناس را پديد آورد و طاغوت
پرستي و جد پرستي و قبر پرستي و خان پرستي ،و خواجه پرستي و آخوند پرستي و
«جوراديان» ،و خالصه تبديل بچههای «آدم»ـ که جانشين خدا و امانت دار ويژه خدا در
طبيعت استـ به چهار جانور :گرگ ،روباه ،موش و ميش! و آن سه همدست و
همداستان ،سه شريك هميشگي و سرمايه شان پشم و شير و گوشت و دمبه و خون و
پوست اين چهارميها که اغنام اهللاند و آن سه هر کدام صاحب امتياز نمايندگي يا
خويشاوندی با خدا! و پيدا است که چنين جرياني نميتواند جريان متضادی در تاريخ
نداشته باشد ،که تاريخ ،همچون جامعه ،همچون خود انسان ،يك واقعيت متضاد است،
جمع ضدين است و در طول اين جريان پليدیها و جنايتها و بهرهکشيها و جهالتها
که بني آدم را به مسخ شدن و تجزيه ميکشاند ،جرياني نيز هست ،پابه پای آن ،که
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ميکوشد تا از انسان ماندن دفاع کند ،تا تودههای آدمي را نگذارد که ميش شوند ،تا
با گرگهای درنده و روباههای فريبنده و موشهای ربايندهـ که به مزرعه ميزنند و
خرمن را ميخورند و انبار غله را خالي ميکنند و در آخر ،چنان حريص ميشوند و
بوالهوس که سكهها را ميربايند و در سوراخ هاشان پس انداز ميکنند تا فقط با آن
بازی کنند و همه چيز را ميجوند و ديگر نه برای خوردن و سير شدن ،که برای آرام
کردن دندان هاشان که دائماً رشد ميکند و رشد انحرافي و بيقواره و غير طبيعي! جهاد
و اجتهاد کند.
آری ،بشريت واحد ،آدميت آدم ،اين چنين دوشقه ميشود ،و اين چنين در بستر
تاريخ جريان مييابد .سرنوشت جبری چنين تاريخي و حاکميت چنين نظامي ،تجزيه و
تفرقه و مسخ انسان است« .کرگدن» يونسكوشدن ،يا «مسخ»کافكار شدن! نه ،همان
چهار نوع حيواني که گفتم ،اقليتي :گرگ و روباه و موش ،و اکثريت عام :عوام
کاالنعام ،اغنام اهلل ،همان ميش! رعيت! راعي کيست؟ راعي همان گرگ ،به کمك فني
روباه و کمك مالي موش!
تنها اسمش فرق ميکند :گاه خواجه ،گاه ارباب ،گاه خان و گاه آقا و گاه سرمايه
دار ،و در کنارشان جادوگر و گاه منجم و گاه حكيم و گاه صوفي ،گاه راهب و گاه
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مغ و معين و موبد و مال و کشيش و گاه فيلسوف و گاه شاعر و گاه فقيه و گاه روحاني
و گاه فيلسوف و گاه ايدئولوگ  ...و گاه جامعه شناس و دانشمند و هنرمند ...
گلههای ميش! اغنام اهلل! اسمش برده ،گاه سِرو ،گاه رعيت و دهقان و گاه عمله و
پرولتر و مادون پرولتر و  ...اينها همه اسمها است که در اين دو صف فرق ميکند ،و
آدمي چون مارکس خيال ميکند که رسمها است! !
و در صف خدايي :خلق :خداپرستي ،توحيد ،وحدت ،آدم ماندن ،ايمان ،عشق،
دوست داشتن ،اخالص ،تقوی ،عصمت ،عدالت ،برابری ،آزادی ،فتوت ،آگاهي،
حرکت ،کمال ،ارزش ،حق خواهي ،دين ،فضيلت طلبي ،راستي ،رنج ،محروميت،
گرسنگي ،قتل عام ،شكنجه ،شالق ،اسارت ،مظلوميت ،پيامبری ،رهبری ،هدايت،
مسؤوليت ،جهاد ،شهادت ،شكست.
از سرچشمه نخستين آدميت ،اين دو «تاريخ» که هميشه يكياش نوشته ميشودـ
چه ،تاريخ نگار و عالم منشي نيز در آن سو ،جمع بودهاند در کنار دلقك و مطرب و
خواجه حرم و در اين سو ،که «امت» بوده است ،همه «امي» بودهاند و از نوشتن محروم
و حتي ممنوعـ در طول زمان بشری ،روياروی هم پيش ميآيند و بر همه عصرها و
نسلها و نژادها و ملتها و مذهبها و فرهنگها و هنرها و دانشها و حكمتها و حتي
عقلها و عاطفهها و ذائقهها و زندگيها و رابطهها  ...همهـ بر همه کس و همه چيز و
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همه جا و همه وقتـ ميگذرند و از فراز دور دستترين کوهستانهای تاريخـ آنجا که
در مه غليظي از اساطير و افسانه پنهان است و به زحمت ديده ميشوندـ سرازير ميشوند
و به ما نزديك ميشوند و تا «حال» ميرسند ،هميشه و همه جا دور از هم ،روی در
روی هم ،و هر چه بيشتر ميگذرند و بر پهنه زمين ،در طول تاريخ پيشتر ميآيند ،از هم
دورتر ميشوند و بر هم پرخاشجوتر و نيرومندتر و وسيعتر و از هيجان خشم و خروش،
کف بر لبتر و برآشفته تر.
در هر عصری ،گاه طوفاني برانگيخته شده است و طغياني ،و ميبينيم اندکي اين دو
به هم نزديكتر ميشوند ،به هم روی ميکنند ،اما بسيار اندك ،گذرا ،در يك فاصله
بسيار کم و در نتيجه بيثمر ،چه ،هرگز نشده است که به هم رسند ،حتي يك بار اين
دو را نديدهايم که يك لحظه ،شانه به شانه هم گام بردارند ،در يك صف قرار گيرند و
در گذار نيز ،حتي به تصادفي ،با هم تماسي يابند .فاصلهها جدا ،مسيرها معين ،رنگها
مشخص ،همه چيز آشكار و هر کسي ،به روشني ميداند و ميبيند که کجا است،
دشمنش کيست ،دوستش کيست ،علت چيست ،مقصر کدام است ،کو جالد؟کو
شهيد؟ کو حق! کو باطل؟ قبلهها کجا است؟ جهات چگونه است؟ ...
ناگهان ،در تاريخ حادثهای روی ميدهد ،شگفت:
اسالم!
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ناگاه جرقهای از برج بلند حرا ،در پهنه گسترده صحرايي خشك ،تشنه ،گسترده به
تسليم ،و  ...ساکت .در شبي سياه ،هولناك ،طوالني و بيفردا ،و بيدرنگ انفجاری،
صاعقهای ،طغياني بزرگ ،طوفاني سهمگين!
کاخ کسری ،به نشانه همه کاخهای قدرت و ظلم ،در مدائن ،به نشانه همه مدائن
زمين ،فرو ريخت .آتش معبد پارس ،معبد ويژه موبدان ،به نشانه همه آتشهای فريبي
که نام خدا داشت و به نشانه همه روحانيان رسمي تاريخـ که سر به سوی آسمان داشتند
و دست در دست خداوندان زمين و پا بر سر ايمان و خرد ،و «دستي برای بوسيدن و
دستي برای گرفتن» دراز به سوی خلقـ فرومرد .دو غول سياه شرق و غرب بگريختند و
وارثان فرعون و قارون و بلعم نابود شدند .جاهليت سياه ،در بدر و خندق و حنين ،دفن
شد و اشرافيت و زور و ظلم و استعمار ملتها ،در قادسيه و نهاوند و تبوك و يرموك،
در هم شكست ،و برجهای ناقوس دروغ و آتشهای اهرمن فريب خاموش شد و مناره
مسجد اهلل در شرق و غرب به فرياد آمد و پيام خدای مردم را به گوش همه تودههای
آزاد شده جهان رساند و خشمها و خروشها و ايمانها و اميدها و غلغه شور و شعف
بردگان و مستضعفان و استعمار زدگان ايران و روم و اسيران سزار و خسرو ...
يتيمي ،چوپاني انقالبي ،مبعوث ،مسلح به کتاب و شمشير ،از عمق توده ،اميای از
قلب امت ،سيمای خشم و رنج و گرسنگي و تجلي گاه همه آرزوهای محرومان،
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پيشاپيش رود سرخ تاريخ .وارث همه پيامبران ،شهيدان ،راهبران و پيشوايان نجات و
عدالت تاريخ ،در دستش پرچم آدم ،دست به دست آمده ،نسل به نسل رسيده ،تا او.
ازخاندان مسيح و موسي ،فرزند اسماعيل و ابراهيم بت شكن  ...سرازير شده از فراز
کوه ،شتابان و مصمم ،روی در روی بتان و بت پرستان ،آهنگ يورش بر سر همه
خداوندان زمين!
و در پياش :تودهها ،غريبها ،بردهها ،فراريان ايران و روم ،و همرهش :مهاجران،
مجاهدان ،هر يك شمشير انتقام همه قربانيان تاريخ.
طوفان نوحي ديگر بار! سيلي بنيان کن بر سراسر زمين! و ملتها به هم برآمده و
مرزها در هم شكسته و ديوارها فروريخته و برجها به زانو درآمده و زندانها ويرانه و
زنجيرها گسسته و شور و شوق پيروزی و نجات ،التهاب جوشان انقالب ،و از حلقوم
همه منارهها شعارهای فروزاني که ،در طول تاريخ ،همه ملتها ،جز در خلوت درد و
عمق قلب خويش ،از گفتنش ميهراسيدند:
«توحيد ،قسط ،عدل ،برابری ،حريت ،نفي هر پرستشي جز او :نفي هر ستايشي و
مدحي ،جز برای او :نفي هر اميدی ،اتكايي ،بيمي ،جز به او ،جز از او! » ...
«هر قدرتمند حاکمي ،پا به اجتماعي نهاد ،آن را به تباهي و انحطاط کشاند و
عزيزان راستينش را خوار و ذليالن واقعيش را چيره دست و عزيز کرد»!
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«آنها که از رؤسا و خواجه هاشان اطاعت ميکنند گمراهانند»،
«کساني را که طال و نقره مياندوزند و گنج مينهند ،و آن را در راه خدا و برای از
ميان بردن حفرههای طبقاتي ،انفاق نميکنند ،به عذابي دردناك مژده ده ،روزی که
پيشاني و پشت و پهلوشان را به خاطر آن ،با داغيهای آتشين داغ کنند و بگويند:
بچشيد آنچه را اندوختيد»!
«کساني که در کنار خدا ،روحانيون خويش را ميپرستند و از آنان کورکورانه
اطاعت ميکنند  ...در عذاب اند».
«اين احبار از کتاب خدا هيچ نميدانند ،آن را نميفهمند ،خرافهها و خياالت موهوم
و هوسها و مصالح خويش را در آن ميبينند .سخن خدا را تغيير ميدهند ،مسخ
ميکنند ،راه خدا را سد ميکنند ،مال مردم را به باطل ميچاپند ،اينها کتاب خدا را
حمل ميکنند ،اما از آن هيچ نميفهمند ،بدان هيچ عمل نميکنند ،اينها همچون خرند،
خری که کتاب بار دارد»! «چهار پايي بر او کتابي چند»!
اينها را هيچ راه چارهای نيست ،اينها مثل سگاند ،بر آنان حمله بری پارس ميکنند
و زبان ميزنند ،رهاشان کني و به کارشان کاری نداشته باشي ،باز هم پارس ميکنند و
گاز ميگيرند! ...
طوفان فرو مينشيند ،و تاريخ باز به راه ميافتد.
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شگفتا! وحدت ،عدالت ،صلح ،خويشاوندی بشری ،برابری اسالمي ،اخوت ديني،
دوست داشتن  ...تحقق يافته است!
آری ،هر دو رودخانه يكي شده است! اکنون ديگر تاريخ شاهد يك جريان است:
اسالم! يك جامعه :امت .يك امتياز :تقوی! يك مرز و مليت :ايمان! و يك طبقه :مؤمن!
آری ،دوگانگي از پهنه زمين محو شد ،تضاد از زندگي انسانها برخاست،
تخاصمي که از آغاز تاريخ آغاز شده بود ،با رسالت خاتميت محمد(ص) پايان يافت و
اکنون ،از اين پس ،توحيد در تاريخ نيز تحقق يافته است؛ داستان دراز جنگ حق و
باطل ،حاکم و محكوم ،ظالم و مظلوم ،مالك و مملوك ،غني و فقير و شريف و وضيع
ديگر نيست.
«ان اکرمكم عند اهلل اتقيكم! »
اکنون ديگر همه ملتهای مسلمان ،همه برادران ،بايد تنها به يك نبرد بپردازند.
جهاد با ملتهای کافر! تا همه بتخانهها ،کليساها و کنشتها را تبديل به مسجد کنيم!
فاجعهای که از تمامي رنجهای بشريت در طول سرگذشت دراز و پررنج خويش
سنگينتر و هولناكتر و زشتتر است ،همين است!
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هرگز تاريخـ که کارش نفاق و مهارتش دروغ استـ  ،نفاقي بدين فريبندگي و
دروغي بدين بزرگي به ياد ندارد.
آری ،از طوفان اسالم به بعد ،تاريخ شهادت ميدهد که آن دو رودی که از آدم،
دور از هم و خشمگين و به هم کينه توز ميآيند ،يكي شدند! راست است! يكي
شدهاند .و فاجعه اين است.
حق و باطل ،عدل و ظلم ،توحيد و شرك ،خدمت و خيانت ،خالفت و ملوکيت،
جهاد و جنايت ،اهورا و اهرمن ،دين و کفر ،خير و شر  ...چنان با هم درآميختهاند که
تاريخ نيز که هزارها سال است پا به پای اين دو وراثت ،دو ذات ،دو جهت و دو جريان
مستمر ميآيد و همه را خوب ميشناسد ،اکنون کالفه شده است!
خدا را از ابليس جالد را از شهيد ،و حتي شب را از روز ،ديگر تشخيص نميدهد!
چه ميگوييم؟ حتي چشمش نيز نميبيند .خانه محمد را با خانه ابوسفيان اشتباه ميکند،
قرآن محمد را بر سر نيزه معاويه ،پرچم ميبندد و به جنگ علي ميفرستند! حتي جاها
را و جهتها را گم کرده است! سپاه مجاهدان مسلمان را در دفاع از قريش به مدينه
ميتازاند و زنان و دختران اصحاب پيغمبر را تا سه روز بر برادران مسلمان ،سربازان اهلل،
مباح ميکند! در مكه ،برای حكومت قريش ،نيروی اسالم را فرمان ميدهد تا کعبه را با
منجنيق سنگباران کنند.
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چه ميگويم؟ از حلقوم يك مؤمن متفي ،صدای تكبير بلند ميشود و شمشير جهاد
فرود ميآيد و فرق علي را ميشكافد!
و اکنون ،اين حسين است! همو که در زير نگاههای برادران دين ،بر روی شانه و
پشت و زانوی محمد بزرگ شد .از مدينه محمد بيرون ميآيد ،تنها ،از مكه ابراهيم ،در
موسم حج ،بر وارث نمرود خروج ميکند ،بيکس!
آری ،حق و باطل ،جالد و شهيد ،ابوسفيان و محمد ،معاويه و علي و يزيد و حسين
در هم شدهاند آن چنانكه تاريخ ديگر رد پای اين دو صف طوالني را ،اين دو وارثت
متخاصم را گم کرده است.
آری ،اهورا و اهريمن عجين شدهاند و «توحيد اسالم» ،اين چنين در «تاريخ اسالم»
تحقق يافته است!
نتيجه؟
قرنها باز جهل مردم! تا کي باز نمرود را که طي قرنها جهاد و تالش و رنج و
نهضتها و نبوتها شناختهاند ،اکنون که در چهره ابراهيم به صحنه بازگشته است و
وارث سنت ابراهيم شده است باز شناسند؟
و قرنها باز شكست و شهادت!
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اين است «اسالم در تاريخ» و سپس سرگذشت و سرنوشت اسالم در تاريخ ،تاريخ
اسالم« ،اسالم خالفت»!
اما ،شك نيست که تقدير تصميم گرفته است که انتقام خون هابيل را از وارثان
قاتلش بگيرد ،حاکميت مستمر ظلم و غصب و فريب بر زمين محكوم گردد .حق پيروز
شود ،عدالت و برابری بشری در جهان استقرار يابد ،و همه مستضعفان گونه گونه تاريخ
رها شوند و زمام زمين و وراثت زمان را به دست گيرند و رسالت پيامبران،
عدالتخواهان ،مجاهدان و شهيدانـ که از آدم در تكاپوی دفاع از انسان است که سقوط
نكند و جهاد برای عدل است و آزادی تا به زمين بازآورده شودـ به انجام رسد و اين
سرنوشت محتوم تاريخ است ،اين اراده خداوند است و قانون جبری تاريخ ،و اين است
که عليرغم دوام و قوت زور و ظلم ،آزادی و برابری انساني ،همچنان که در آغاز
زندگي انسانها بر روی زمين بود ،در پايان نظام شوم زمان ،باز خواهد گشت ،اما
پيداست که برابری انساني ،در جامعه بيطبقات نخستين ،با برابریيي که پس از انقالب
بزرگ جهاني ،در آخرين نقطه تاريخ تضادها و تبعيضها روی خواهد داد ،يكي
نيست .آن ناآگاهانه بوده و بدوی و غريزی و جامد و بيحرکت و بيهدف و
بيرسالت ،و اين آگاهانه خواهد بود و مترقي و انساني و متحول و متحرك و پويا به
سوی ايده آلهای بلند و حامل رسالت سنگين «خالفت خداوند» در طبيعت.
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داشتم تاريخ انسان را در خاطرم زنده ميکردم و به سرگذشت آن دو جريان
پيوسته ميانديشيدم که از سرچشمه نخستين آدميت سر زدند و يگانگي ذاتي و زماني و
مكانيشان به دوگانگي دشمنانه هميشگي و همهجايي بدل شد و در طول تاريخ از هم
دور شدند و سپس ،انقالب عظيم عدالتخواهانه اسالمـ که شعارش صلح و برابری و نفي
همه امتيازها و فاصلهها بودـ روی داد و چون انقالب فرو نشست و چشم گشوديم،
ديديم که آن چنانكه آرزو داشتيم ،دوگانگي تاريخي از جامعه بشری برخاست و
عدالت و برابری در نظام اسالمـ که دين برادری و برابری استـ آن چنانكه انتظار
داشتيم تحقق يافته است و دو جريان هميشه تاريخ يكي شده است! پيروزی بشريت!
نجات تودههای هميشه محكوم ،تحقق آرمان تاريخ انسان!
و اين بزرگترين نفاق تاريخ ،هولناكترين دروغي که در زندگي بني آدم ساخته
شده است.
آری راست است ،دو جريان هابيليـ قابيلي ،ابراهيميـ نمرودی  ...يكي شدهاند ،و
اينك يك جريان واحد را از اسالم به بعد ميبينيم ،وحدت ،برادری و عدالت اسالم!
آن چنانكه آرزو داشتيم ،آن چنانكه از اسالم چشم داشتيم ،اسالم مگر نه برای همين
آمده بود؟ اکنون همين است .اما اين «اسالم خالفت» است.
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و که ميداند که اين اسم چه جنايتها و پليدیها و قساوتهای نفرت آور و زشتي
راـ که انسانيت از آن شرم ميکندـ در شكم خود پنهان دارد! چه خونها خورده است
اين جانور وحشي! چه خونهای پاکي! خون زيباترين آفريدهها ،عزيزترين گلهايي
که در خلقت خداوند بوده است ...
باز از شگفتي تكان خوردم! اين تاريخ است ،تاريخ آدم تا حسين است؟ و
سرگذشت آن دو رود متخاصم که يك بودند سپس دو تا شدند و بعد از انقالب
اسالمي ،و در نظام خالفت دروغين اسالمي ،وحدتي دروغين يافتند و يكي شدند و
اکنون ،حسين شهيد اين نفاق بزرگ است و اغفال بزرگ  ...؟
يا نه ،تاريخ وراثت حسين نيست ،جغرافيای سرزمين حسين است؟ بين النهرين! چه
تصادفت شگفتي!
اين بين النهرين نه تنها تاريخ ،که گويي «فلسفه تاريخ» است که در صورت جغرافيا
تجسم يافته است ،9بين النهرينـ عراق امروزـ سرزميني است ميانه «دو رود» دجله و
فرات!

 . 9همچون کوير که گفته ام ،تاريخ است که در صورت جغرافيا نمايان شده است .اينجا تاريخ خودمان را مي گويم و
زندگي خودم( .کوير)
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شمال بين النهرين ترکيه و ارمنستان است .کوهستانهای اين سرزمين پوشيده از
برف و يخ است ،بيتضاد و بيتبعيض ،يكنواختييي سرد و برابریيي جامد« ،از آنكه»
حرکت نيست و «در نتيجه» حرکت نيست .اشتراك اوليه تاريخ چنين است .و از اين
سرچسمه واحد و مشترك ،دو رود دجله و فرات سر ميگيرند و به سوی جنوب
سرازير ميشوند .عجيب است که بزرگترين صحنههای نبرد و رويدادهای عظيم و
قدرتها و نظامها و تمدنها و چهرهها پرآوازه تاريخ و فرهنگ ما نيز در همين منطقه
قرار گرفته است .اينجا نه تنها تصويری سمبليك و رمزی ازتضاد تاريخ و فلسفه و جبر
و سرنوشت تاريخ است ،که به راستي سرزمين تاريخ نيز هست .در شمال ،امپراطوری
بيزانس يا روم شرقي ،قيصر و کشيش و دقيانوس و اصحاب کهف ،و در آرارات
کشتي نوح ،و در شمال بين النهرين ،آشوريان و در مرکز ،تمدن آکاد و بابل و در
جنوب ،سومر ،يكي از کهنترين تمدنهای بزرگي که ميشناسيد و آنگاه ،سرگذشت
نوح ابراهيم و دانيال و بكدنذر (بخت نصر) و ذوالقرنين و اسارت يهود در بابل و
صابئين يحيي .و در اين اواخر :خسرو و مدائن ،پايتخت شاهنشاهي ايران در کرانه
شرقي دجله ،و بغداد :پايتخت خالفت اسالم ،روبرويش ،کرانه غربي دجله! يعني هر دو
در يك صف ،يك جريان .و آن سوی بين النهرين ،در کرانه فرات ،کربال ،حسين! همه
چيز انطباق شگفتي دارد ،اين دو رود ،از آغاز که از يك منبع سرچشمه ميگيرند و بر
بستر تاريخ پيش ميآيند ،از هم دور ميشوند و اما نزديكيهای بغداد ،مرکز خالفت
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اسالم ،مظهر «اسالم خالفت» ،به هم نزديك ميشوند و سپس در هم ميآميزند و يكي
ميشوند ،و يك «شط بزرگ» را ميسازند« ،شط االسالم»؟ نه« ،شط العرب»!
چه جالب! جغرافي از تاريخ راستتر حرف ميزند ،طبيعي است ،جغرافيا ،طبيعت
خدا است و تاريخ ،طبيعت خان! و اما ،تقديری که بر طبيعت و تاريخ حكم ميراند،
نشان ميدهد که عليرغم چنين توفيق بزرگي که جبهه زور و ظلم و مذهب حاکم به
دست آورد ،عدالت پيروز ميشود و آرزوی برابری انساني و زوال نفاق و نزاع
ددمنشانه روباهان و گرگان تاريخ آدمي تحقق ميپذيرد و مگر نه حق و عدل ،هنگامي
درجهان پديد ميآيد که کفر و ظلم به اوج قدرت خود برسد؟
اين است که «شط العرب» به «دريا» ميريزد!
***
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متن حسين وارث آدم
شب عاشورا بود ،عاشورای سال 9341
نشستم تا تنها سوگواری کنم ،روضهای برای دل خويش نوشتم ،تفسيری بر زيارت
«وارث»! وراثت آدم تا حسين ،وراثت آدم تا يزيد! تمامي تاريخ در دو سوی فرات ،از
اعماق زمين برشوريدند و پيش چشمم نمايان شدند ،همه جالدان ،همه شهيدان! محشر
تاريخ!
تا ناگهان پيش چشمم را پردهای از خون گرفت ،گويي به چشم ميديدم که ناگهان
همه چيز غيب شد و آنچه هست صحرايي است به پهنای تمامي هستي! صحرايي
پوشيده از خون ،و ...
در قلب صحرا ،مجسمهای خونين ،خاموش ...
روئيده از خون!
از هراس بر خود لرزيدم ،به خود آمدم ،ساعت  1صبح بود ،به کوچه گريختم ،در
شهر نميدانم چه خبر بود.
صبح عاشورا بود ،عاشورای سال 41
تهران ،نُهم اسفند 9313
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علي شريعتي
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امام صادق:
«کل شهر محرم ،و کل يوم عاشورا ،و کل ارض کربال»
در قبايل عرب همواره جنگ بود ،اما مكه «زمين حرام» بود و سه ماه رجب،
ذیالقعده ،ذیالحجه و محرم« ،زمان حرام» ،يعني که در آن جنگ حرام است .دو قبيله
که با هم ميجنگيدند ،تا وارد ماه حرام ميشدند ،جنگ را موقتاً تعطيل ميکردند ،اما
برای آنكه اعالم کنند که« :در حال جنگند و اين آرامش از سازش نيست ،ماه حرام
رسيده است و چون بگذرد ،جنگ ادامه خواهد يافت» ،سنت بود که بر قبه خيمه
فرمانده قبيله ،پرچم سرخي برميافراشتند ،تا دوستان ،دشمنان و مردم ،همه ،بدانند که:
«جنگ پايان نيافته است».
آنها که به کربال ميروند ،ميبينند که جنگ با پيروزی يزيد پايان گرفته و بر صحنه
جنگ ،آرامش مرگ سايه افكنده است.
اما ميبينند که بر قبه آرامگاه حسين ،پرچم سرخي در اهتزاز است.
بگذار اين «سالهای حرام» بگذرد!
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***
پيش چشمم را پردهای از خون پوشيده است.
در سرزمين تاريخ ،آن دو رود خويشاوند را ميبينيم که يك آب است و يك
سرآغاز و شتابان به سوی يك مقصود ،دو تا ميشوند و در مسير خويش ،از هم دور
ميشوند و دورتر ،و در نزديكيهای «بغداد» ،به هم نزديك ميشوند و نزديك تر ،و در
انتهای سرزمين تاريخ به هم ميپيوندند و يكي ميشوند :شط العرب! و در پايان کار ،به
آرامش يكنواخت نخستين ميرسند ،اما نه در جمود سنگستان ،که در سيالن اقيانوس.9
از بلندی کوهستانهای شمال و از دل يخچالهايي با هم سرازير ميشوند که
خاطرات فسرده کشتي نوح 3و غار اصحاب قديم دقيانوس 3راـ که به آزادی گريختندـ
در آغوش خود پنهان دارند .در مسير دو گانه تاريخ ،از شهرهای جباران و پبامبران و

 . 9در آغاز بشريت نيز خويشاوندی و برابری بوده است ،اما همچون برابری و صلحي که بر يخچالهای سرچشمه اين دو
رودخانه ]دجله و فرات[ حاکم است :برابری مرده! اما برابری ای که در انتهای تاريخ ،پس از پيروزی عدالت بر جهاد انسان
و طبقات بشری حاکم مي شود ،يك برابری سيال ،متحرك و زنده است.
 . 3گويند کشتي نوح بر کوههای شمال بين النهرين ،جودی ،که قله ای است در کوههای آرارات فرونشست .اين
کوهستان منشأ دو رودخانه است :در تاريخ ما نيز ،نوح آغاز نشأت گرفتن نسل جديد بشری است.
 . 3هفت انسان آگاهى که به خاطر نجات آزادى و شرف خود از رژيم دقيانوس بگريختند تا نزد او ،دستشان به جنايت
و ايمانشان به کفر نيااليد .اينان که به شدت تحت تعقيب بودند در غارى پنهان شدند و خدا آنان را در اين پناهگاه از چشم
جاسوسان سلطان پنهان نگاه داشت .تحقيقات اخير نشان دادهاست که اين غار(کهف) در ترکيه است.
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کناره کاخها و کوخها ،معبدها ،و شكنجه خانهها و رنجها و گنجها روم و آشور و
کلده و آکاد و بابل و اور و نيپپور 9و مدائن خسرو و بغداد خليفه ،درکنار هم،گهي
دور وگهي نزديك ،ميگذرند و با خشم و خروش بسيار،سكوت «بيابان ميان نواويس و
کربال» 3را در هم ميريزد و سپس ،در بستر آرام خليج ،با هم فرو ميروند و لب فرو
ميبندند.
پيش چشمم را پردهای از خون پوشيده است.
در ميان هياهوی مكرر و خاطره انگيز دجله و فراتـ اين دو خصم خويشاوندی که
هفت هزار سال ،گام به گام ،با تاريخ همسفرندـ غريو و غوغای تازهای بر پا است:
سواران وحشي آشورـ که غالمان و شكست خوردگان را ،از پا تا شانه ،زنده در
زمين غرس ميکردند و آنگاه ،بر مزرعهای اين چنين هولناك ،اسب ميتاختندـ

 . 9نيب پور از شهرهاى سومر قديم در جنوب بين النهرين که اخيراً پيدا شده است.

.3

وکانى باوصالي تتقطعها غسالن الفلوات بين النواويس وکربال فيمئلن منى اکرا شاجوفا و اجر به سفبا ال محيص عن

يوم خط بالقلم! امام ازسرنوشت محتوم خويش ،در اين راه سخن مى گويد ،در اين راهى که آغاز کرده است که انتخاب
آگاهانه شهادت است :گويى مى بينم که در دشتهاى ميان نواويس و کربال ،گرگها بند بندم را از هم مى گسلند و شكمهاى
خاليشان و انبانهاى تهى خويش را از پاره هاى تن من پر مى کنند.
آرى ،از روزى که بر قلم سرنوشت گذشته است ،گريزى نيست.
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ازقبرستان خاموش تاريخ ،برشوريدهاند و از شمال بين النهرين سرازير شدهاند .برج
شگفت انگيز بابل را ،9که در گذر قرنها فروريخته بود ،دوباره برکشيدهاند و کنگره
هايش را ترميم کردهاند و در پس هر دندانهای ،پاسداران قدرتهای هولناك «کاخ ها»
و «معبد ها» و «گنجينه ها» در کمين نشستهاند.
«بعل» خدای بزرگ !3که قرنها سلطه جباران دين و دنيای بينالنهرين را بر بردگان
و بيگانگان و مستضعفان بيدين و بيدنيا ،تقدس ميبخشيد و متوليان و حاميان خويش
را برگرده بيچارگان سوار ميداشت و خلق را ،به نيروی طاعت خدايان آسمان ،به
اطاعت خداوندان زمين ميآوردـ به معبد خويشـ که از عجايب هفتگانه جهان استـ
بازگشته و باز بر سر گنجهايي که از وقفها و نذرها و غارتها و غنيمتهای دشمن و
دوست فراهم آورده بود ،همچون افعي زردی هفت سر ،حلقه زده است .کاخ بخت

 . 9بابل ،بر کرانه فرات ،نزديك حله 963 ،کيلومترى جنوب شرقى بغداد که سلسله سلطنتى آن ،که حمورابى بزرگ
يكى از سالطين اين سلسله بود ،در  3931قبل از ميالد تأسيس شد .حمورابى آن را در قرن نوزدهم قبل از ميالد پايتخت
امپراطورى متحده سومر و آکاد ساخت و قلب تمدن مشرق شد ،اسكندر آن را پايتخت شرق قرار داد.
 . 3بعل نام چندخداى معروف سامى است که بزرگترينش بعل خداى بزرگ فنيقى ها است و خداى خورشيد بوده است
و گاه مشترى .بعلبك در لبنان که يونانيان هليوپوليس (شهر خورشيد) مى نامند يكى از معابد بعل است .پيامبران سامى با اين
بت بزرگ مبارزات طوالنى داشته اند.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

13

نصر 9را از نو برافراشتهاند و هزاران غالم را در آن به کار گماشتهاند؛ چهرههای از ياد
رفته دژخيمان و آدمخواران و زراندوزان معروفشـ که در پس ديوارههای قرون مدفون
بودندـ دوباره نمايان شدهاند.

.9

بخت نصر يا بنوکدنذر ،پادشاه ستمكار بابل است که قوم يهود را به اسارت دسته جمعى کشاند و در بابل به

صورت گروهى محكوم ومحروم از همه حقوق انسانى در ذلت وشكنجه نگاهداشت .سالهاى اسارت اين قوم در بابل را
تورات توصيف ميكند ودانيال پيغمبر در ميان اين اسيران و در اين عصر مى زيسته است و او است که قوم خود را به آزادى و
اميد نويد مى دهد و خواب او که در تاريخ معروف است پيش بينى نجات آينده است که ديدم قوچى دو سر از مشرق ظهور
ک رد و  ...و در قرآن ،ذوالقرنين همو است که لقبى براى اسكندر ساخته اند و اين سخت بى پايه است ،زيرا نه ذوالقرنين
(صاحب دو شاخ) در زندگى اسكندر نشانه اى و قرينه اى دارد که بتواناينلقب را بدو استناد داد و يا براى توصيف اوتوجيه
کرد و نهنقش سياسى و نظامىاو در تاريخ ربطى به سرنوشت قوم يهود و اسارتشاندر بابل دارد .از آن رو که قوچ يكى از
جانوران سمبليك در قوم هخامنشى است و فره ايزدى که مظهر موهبت الهى سلطنت ايران باستان است به اين شكل تصوير
شده است وازسويى ،چنانكه در پيكره کوروش ديده مى شود داراى دو بال است که به صورت افقى از دو سو به بيرون
آمده است و نيز از آن رو که وى در همين عصر است وفاتح بابل است و آزاد کننده قوم يهود که آنان را به فلسطين باز مى
گرداند وتمامى معابد ويرانشان را تجديد بنا مى نمايند و در انجام مراسم مذهبى شان آزادى بسيار مى دهد و در تورات نيز
ازاو به عنوانمنجى قوم يهود ياد شده است و تعبير خواب دانيال نيز ظهور او بوده است که از پارس ،شرق بابل برمى خيزد
وهمه قدرتهاى مادى حكومتهاى قابل آريايى را در هم مى کوبد و سلطنت بابل را نيز که بزرگترين قدرت سياسى ومدنى
شرق در اين عصر بوده است برمى چيند و ضميمه امپراتورى عظيم هخامنشى مى کند  ...به اين قرائن و نيز قرائن ديگرى که
در قرآن آمده است و قابل انطباق با شخصيت سياسى کورش است ،برخى از مورخين معاصر ،بويژه ابوالكالم آزاد وزير
مسلمان فرهنگ هند که ازآزاديخواهان و محققان بنام بود ،برآنند که ذوالقرنين کورش است .البته اين مسأله در حد يك
نظريه تاريخى قابل توجه است
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :
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بخت نصر بر تخت خويش باز آمده است و اسيران آزاد شده را ،از ارض موعود
رهايي ،باز گرداندهاند و به زنجيرهای ديرين کشيدهاند.
شهر«اور» 9از زير آوار تاريخ بدرآمده است و بتخانهاش را دوباره بناکردهاند و آن
«بتبزرگ»ـ که ابراهيم بت شكن تبرش را برگردن او آويخت تا جرم بتهايي را که
شكسته بود به گردن او اندازدـ بر پايه خويش باز ايستاده و فرمان داده است تا همه
بتهای کوچك را ترميم کنند ،و فرموده است تا آن خرمن آتش راـ که آن بار بر
ابراهيم گلسرخ شده بودـ با «هيمههای ديگری» بر افروزند و بت شكن تاريخ راـ که بر
خاندان خويش و خدايان آسمان 3و خداوندان زمين خويش شوريده بودـ با «منجيق
دين» ،در آتش «تقدس» ،افكنند ،تا وارثان او بدانند که بتهای خرد را نميبايد
شكست.
و آنگاه ،پيروز از شكست ابراهيم و ترميم بتان شكسته و تجديدبنای معبد ويران
خويش ،به همدستي و همداستاني راهبان و متوليان و وردخوانان و واسطگان ميان خلق

 . 9شهر اور در جنوب بين النهرين ،زادگاه ابراهيم است.
 . 3پدر يا شوهر مادر يا عموى ابراهيم ،بنيانگذار انقالب بت شكنى ،آزر بت تراش است و خود هنگام کوچكى در
کارگاه وى شاگرد بوده و بتهاى ساخت کارگاهشان را براى فروش به مردم عرضه ميكرده است! و اين پديده ديالكتيكى
تاريخ است و به تعبير قرآن يك آيه! و ابراهيم است که بر خدايان آسمان که سايه خداوندان زمين بوده اند با نهضت انقالبى
توحيد ،مى شورد و زيربناى اختالفات طبقاتى و نژادى را که مذهب شرك است نابود مى کند
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :
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و خدا و نگهبانان رسمي روح و اخالق و سنت و عبادت ،که ـ با مرگ اين فرزند
آشوبگر خارجي مذهب خاندان آزر بتتراشـ اکنون بر مسند «ايمان و امان»
بازگشتهاند ،دستاندرکار برافراشتن کاخخدايي و پرجالل نمرود شده است .مدائن!
دروازههای بسيارش را گشوده استو تخمهداران و اسواران و دهگانان و موبدانـ که
چهلسالپيش ،9به شمشير برهنگان و مردم بينان و بينژاد ،از هر سو فرارفته بودند ،به
شهر بازآمدهاند.
خسرو ،عمامه پيغمبر بر سر ،با چهل هزار شتری که بار مطبخ شاهي را ميکشند و
دوازده هزار زيبا روی حرم و هزاران خنياگر و سرود خوان و رقاص و خيل غالمان و
خواجگان و شاعران و دبيران و دلقكان و روحانيون و ديگر عمله خلوت و جلوت3ـ که
چهل سال پيش ،از دم شمشير «برهنه سپهند ،برهنه سپاه»ی 3که «شير شتر و سوسمار»

4

نيز گرسنگيشان را پاسخ نميتوانست گفت ،گريخته بود با شور ساز و آواز «باربد» و

 . 9قيام امام حسين در اواخر سال  63است و ده روز اول سال  69هجرى (محرم ماه اول سال است)[.در] اين سال از فتح
مدائن به دست مسلمانان چهل سال مى گذرد و حاال مدائن دارد فاتحان خودش را قربانى مى کند.
 . 3آمار از تاريخ طبرى ،مروج الذهب مسعودى...
 . 3شعر فردوسى درباره سپاه اسالم از زبان فرمانده ايرانى جنگ
 . 4سخن رستم فرخزاد درباره سپاه مسلمين شاهنامه فردوسى:
ز شير شتر خوردن و سوسمار
که تاج کيان را کند آرزو

عرب را به جايى رسيده است کار
تفو بر تو اى چرخ گردون تفو!

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :
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«نكيسا»9ـ وارد ميشود ،و ،به جای اين «بندگان بيهنری که تخت کيان را آرزو کردند
و شهريار گشتند» ،3مردان نژاده خاندان بزرگ قارن3ـ که همه فرماندهان سپاه بايد از
آنان باشندـ آمدهاند تا مسندهای از دست رفته خويش را از توده بيتبار باز ستانند؛
پيشاپيش همه ،بر اسباني با زين و برگ زرين و جواهرنشان و غالمان سيمينکمر ،سي و
پنج گنج خسروپرويز را ميبرند« :گنج عروسي»« ،گنج باد آورده» 4و ! ...

 . 9باربد نوازنده و نكيسا خواننده نامور دربار خسرو

.3

پيش بينى رستم فرخزاد در جنگ با مسلمين ،براى آينده اى که ساسانيان شكست خوردند و مسلمانان روى کار

آيند.
شود بنده بى هنر شهريار

تبار و بزرگى نيايد به کار

 . 3قارن پهلوان نامى ايران باستان
 . 4فردوسى با اينكه ستايشگر ساسانيان است وبه عنوان غرور ملى ،نسبت به همه سلسله ها و پادشاهان ايران باستان،
تعصب مى ورزد ،بخصوص که در برابر خالفت عرب و سلطنت ترك ايستاده است .در عين حال حقيقت راانكار نمىكند و
آنجا که از سى و پنج گنج خسروپرويز سخن مى گويد همو که دعوتنامه پيغمبر را پاره مى کند و به فرمانده دست نشانده
اش در يمن دستور مىدهد که اين غالم کيست که اين چنين گستاخ شده است؟ او را دست بسته به پايتخت آوريد!  -مى
کوشد تا سرنوشت مردم را نيز در برابر اين گنج نهادن ها به ياد آورد و بخصوص ،به عقيده خود ،انحراف خسروپرويز و
بيمارى پول پرستى را که در اواخر ،به صورت جنونى عارض او مى شود ،توجيه اجتماعى کند و آثار اين انحراف را در
زندگى مردم و سرنوشت خود او نشان دهد.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

11

و آنك «فرش بهارستان»« :زمينش نقره و خاکش طال و چمنش زمرد و جويبارش
لؤلؤ و مرواريد و گلهايش همه از الماس» 9و باالخره :همه از گوهرهای « ...بادآورده»!
ميبرند تا «کاخ کج» مدائن 3را در دمشق فرش کنند.
همه گنجها و فرشها و گنجينههای زر و سيم باد آورده راـ که در آن طوفان بر باد
دهنده چهلسالپيش،3گرسنهها و پابرهنههای عصيانگرعرب وعجم برده بودند ،و هر
سكهای وتكهای بهدست گمنام بيسروپايي افتاده بودکه در خونش «شرف» و در
تبارش «بزرگي» نبود4ـ همه را ،به شمشير «اهلل» ،از حلقومشان برکشيدهاند،حتي اگر لقمه
ناني شده بود در دهان طفلي ،يا جرعه شيری در پستان مادری.

 . 9اين وصف از طبرى است.
 . 3کاخ مدائن که از آن ايوان مدائن در ادبيات ما معروف است و اکنون برجا است معروف است که کج بنا شده است
و علتش را مى گويد اين بود که آنجا خانه پيرزنى بود کهراضى نبوده خانه اش را ترك کند و انوشيروان از شدت عدل
حاضر نشده پيرزنرى به زور بيرون کند و دستور داده ايوانرا کج بسازد که ازکنار خانه پيرزن بگذرد! تعجب است که کسى
نبوده به مهندسين چنين کارى بگويد ،اول زمين کاخ را تعيين مى کردند بعد بنا را مى ساختند .اينها همينجورى شروع به
ساختمان کرده اند بعد زمينش را مشخص کرده اند! و به اين اشكال برخورده! غالب اين جور پرسوناژها در اين جور قصه ها
پيرزن هستند! چرا؟
 . 3ر .ك .پاورقى شماره  9صفحه 48
4

 .فردوسى بر اساس همان بينش نژادى و تبارى فئودالى که دارد علت خيانت سلطان محمود را اين مى داند که:

چون اندر تبارش بزرگى نبود.

نيارست نام بزرگان را شنود
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آسيابان بلخ راـ که در مدينه به دادخواهي آمده بود9ـ گرفتهاند و با همدستان و
همدردانش ،به هيچ داوری ،گردن زدهاند .حتي بچه آن کفاش راـ که ،به رغم حكم
«انوشهـ روان»ـ دادگر و رأی بزرگمهر فرزانه ،در کنار فرزندان دبيران ،بهآموختن دست
يازيده بود3ـ از مكتب بيرون کشيدهاند و درفش کفاشي پدر را به دستش بازدادهاند و
خودش را به مواليي نژاد برتر بردهاند و پدرش را ،به تهمت بدديني ،کشتهاند و ثروتش
را ،بهغنيمت جهاد ،ربودهاند و مادرش را ،بهکنيزی ،در بازارهای دور فروختهاند.
شگفتا! سرهای بريده بيست هزار مزدکي ،قربانيان «عدل الهي» ،دوباره بر سر نيزهها
نمودار شده است! «زنجير» عدل انوشيرواني را از دارالخالفه امير مؤمنان آويختهاند و

زيرا اشرافيت در نظام و فرهنگ فئودالى به انسانيت مربوط است ،چيزهايى مخصوص است داخل خون (مثل اوره) که
به ارث مى رسد.
 . 9قاتل يزدگرد ،آخرين پادشاه ساسانى که در برابر اسالم مقاومت مى کرد ،در بلخ به دست آسيابانى ايرانى کشته شد،
عمر نيز در مدينه ،به دست آسيابانى ايرانى ،ابۀال که به شكايت آمد پيش عمر و عمر به سخنش گوش نكرد و پرسيد چكار
دارى؟ گفت آسيا مى سازم ،گفت براى ما بساز ،گفت آسيايى برايت بسازم که تا روزگار باشد بگردد! و حاال عبداهلل عمر
شمشير برکشيده ،بى هيچ محاکمه اى همه ايرانيان بى نام ونشان را که به مدينه پناه آورده اند ،قتل عام مى کند ،اين سمبل
بازگشت ناگهانى تاريخ اسالم است ،در همان نيم قرن اول.
 . 3داستان کفشگر ايرانى است که در سلطنت انوشيروان عادل که براى جنگ با روم تقاضاى قرضه ملى کرده بود ،از
فرصت استفاده کرد و پيشنهاد نمود ثروتش را مى بخشد تا شاه اجازه دهد که فرزند او بتواند درس بخواند ،تقاضايش را به
عرض شاه رساندند ،انوشيروان گفت :هرگز ،اين قانون استثنابردار نيست ،اگر بچه کفاش ها بخواهند درس بخوانند ،دبير مى
شوند(تحصيلكرده ،انتلكتوئل) و آنگاه چون شاهزادگان به دبيران محتاجند ،در نتيجه شاهزادگان به کفشگرزادگان محتاج
مى شوند و آنوقت چه مى شود؟!
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بازماندگان مظلوم و ساده دل آن تنها خری که آن را باور کرده بود ،9به دادخواهي ،بر
آن گرد آمدهاند.
موبدان ،غبار غم و شكست از چهره زدودهاند و آن نور هولناك اهورايي از چهره
شان ساطع شده است و ،با رداهای بلند مجلل و ريشهای بلند ،مرسل ،از نهانگاههای
سياهشان بيرون ريختهاند و ،به دنبال موبد موبدان ،با شور ايمان ،به سوی مساجد
ميشتابند ،تا آتشگاههای سرد و خاموش را دوباره گرم کنند و شعلههای فريب شرك
راـ که با طوفان توحيد يك باره فرومرده بودندـ دوباره ،با دم افسونگر خود ،در
«مهرابها» 3برافروزند ،تا اهريمن را که از قله ملكوت آفريدگاری و خداوندی نيم
بيشتر عالم و آدم و شرکت ورقابت با اهورامزدا سقوط کرده بود و آفريدهای شده بود

 . 9و پس از آن به دادخواهى نشست ودستور داد زنجيرى از کاخ خويش بياويزند تا هر که را ستمى رفته است آن را
تكام دهد و شاه خود به دادخواهى او پردازد .گويند خر پيرى (باز پير!) که صاحبش او را رها کرده بود و خوراك نمى داد،
آمدو زنجير عدل را تكان داد و انوشيروان خود به دادرسى بيرون آمد و حكم مخصوصى صادر کرد که بايد صاحبش او را
نگهدارى کند.
 . 3برخى زبانشناسان ،کلمه محراب را معرب مهراو مى دانند و آن جايگاه مقدس پرستشگاههاى مذهب مهرپرستى يا
ميترائيسم است و من در اينجا به اشتقاق هاى معنوى و تاريخى اش کار دارم نه لغوى اش.
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عاجز و وسوسهگر ،پنهان در اندرون من و تو ،پيدا در سيمای اهورايي موبد وموبدان
موبدـ دوباره باز به مقام خداوندگاری جهان برکشند.9
اهللـ که اهورای همه هستي بود 3و خويشاوند انسان 3و همه در برابرش برابر ،4و او
همه در کنار مردم ،1و «توده بيصاحب» خانواده او ،ناموس او ،9و او برای خانوادهاش

9

 .در يسنا بخش گاتها که کهن ترين بخش اوستاى زرتشت است و به احتمال قوى ،سرودهاى خود زرتشت،

اهورامزدا خداى واحد هستى و آفريدگار همه است .بعدها هر چه متون اوستايى متاخرتر مى شوند و موبدان  ،روحانيان
رسمى مذهب وى قوت مى گيرند ،اهرمن شخصيت و اصالت بيشتر مى گيرد و کم کم شخصيتى مى شود هم شانه اهورامزدا
و در جنگ با او ،در اسالم ،اهرمن باز تا سطح حقير بندگى خدا و دشمنى با انسان پايين مى آيد ولى در تاريخ اسالم باز به
مقام اهرمن جهان باال مى رود و باالتر ،اما اين بار در زير نقاب اهلل!
 . 3اهلل نور السموات و االرض مثل نوره کمشكوة فيها مصباح
 . 3و نحن اقرب اليه من حبل الوريد (سوره ق .آيه  )96و نفخت فيه من روحى (سوره حجر آيه )31
 . 4يا ايهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمكم عند اهلل اتقيكم (حجرات )93
 . 1چنانكه در اسالم شناسى گفته ام ،در آنجا که سخن از جناح بندى و صف آرايى و تضادهاى تاريخى و اجتماعى و
سياسى و اقتصادى است (نه مسائل اعتقادى و جهان بينى فلسفى) اهلل و الناس در يك قطب قرار دارند و در آيات اجتماعى
هر جا اهلل آمده مى توان به جاى آن الناس گذاشت تا تحقق عينى معناى آيه روشن شود ،در حديثى راجع به بازخواست
قيامت اين معنى بسيار روشن آمده است که در قيامت خدا از فردى که در پاى قضاوت الهى ايستاده مى پرسد من بيمار بودم
و توهرگز از من عيادت نكردى .بنده با شگفتى پرسيد چگونه است الها! تو خداى بزرگ متعال چگونه بيمار بوده اى؟ و خدا
مى گويد :فالن بنده من در همسايگى تو بيمار بود و از او عيادت نكردى و باز خدا مى پرسد :من تشنه بودم و گرسنه و تو
بهمنآبى ندادى و طعامى فراهمنياوردى و بنده مى پرسد :چگونه است؟ الها! تو خداى بى نيازى و خدا مى گويد :فالن بنده
من در فالن جا تشنه بود و گرسنه و تو هرگز در انديشه آب ونان او نبودى .و همچنين يكايك خدا خود را به جاى مردم مى
نشاند و افراد را در قبال آنها مسؤول مى شمارد.
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از همه مهربان تر ،و در برابر ناموسش متعصب تر ،3و در چشمش ،نژادها و تبارها همه
يكي :مردم ! 3و مردم در مذهبش همه دو تا :پاك و ناپاك ! 4و دشمن زر و زور و
تزوير،1ـ و بيش از همه خشمگين از اين سومي« :فمثله کمثل الكلب» ...« ،کمثل الحمار»
 !6 ...اکنون ،او را به زور جهاد و زر زکات و زهد امام!  ،از فهمها بردهاند ،و بر جای او،
شرك شومي را که متوليان رسمي دين ،از توحيد ابراهيم و موسي و عيسي و زرتشت

1

ساخته بودند باز آوردهاند.

( . 9پاورقى مربوط به صفحه قببل) الناس عيال اهلل و ال احد اغير من اهلل .مردم عائله خدايند و هيچ کس غيرتمندتر از
خدا نسبت به عائله اش نيست.
 . 3پيشين.
 . 3الممنون کاستان المشط (پيامبر ص).
 . 4يا ايهاالناس اناخلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم (...سوره حجرات ،آيه .)93
 . 1مترف ،مأل و رهبان و احبار ،قارون ،فرعون ،بلعم باعورا (قرآن)
 . 6از اين سومى است که قرآن با لحنى به شدت خشمگين و اهانت آميز نام مى برد.
مثل الذين حملو التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفاراً (جمعه )1
فمثله کمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترکه يلهث (اعراب )916

.1

همه اين مذاهب در آغاز ،توحيد ناب بوده اند و سپس روحانيون رسمى و نظامهاى مذهبى حاکم براى توجيه

شرك طبقاتى و نژادى آن را به شرك بدل کرده اند( .ر.ك .جامعه شناسى شرك  -دانشكده ادبيات دانشگاه تهران -ث
درسها .توحيد در اسالم شناسى ،ارشاد).
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ثنويت 9را قبای «مشيت» اهلل پوشيدهاند تا ثنويت «آريايي و نجس»« ،عرب و عجم»
و ثنويت «حاکم و محكوم»« ،آزاد و برده» تقدس يابد .و تثليث 3را به زنجير «تقدير»
الهي استوار بستهاند ،3تا نور خدای يگانه آسمان را بر چهره طبقه يگانه خداوندان سه
گانه زمين بتابانند!
آتشكده آذر گشسب را در آذربايجان دوباره برپا کردهاند تا آتش کيخسرو« :آتش
اهورايي ويژه ملك» را در آن بيفروزند ،و آتشكده «خرين» يا «خره»ی پارس را در
استخر ،تا «آتش اهورايي ويژه مأل» را در آن باز مشتعل سازند ،و آتشكده «مهر» را در
کوه ريوند ،تا «آتش اهورايي برزين مهر ،ويژه مالك» 4را در آن دوباره زنده کنند ،و

 . Dualisme. 9دوخدايى ،تقسيم وجود به دو ذات خير و شر ( ...مانى و زرتشت ساسانى )...
 . Trinite. 3سه خدايى ،مثل کاتوليك (پدر ،پسر ،روح القدس) چهره سه گانه زاگره خداى يونانى و شيوا خداى
هندى و سه آذر مقدس در ايران ساسانى
 . 3جبر که بنى اميه در اسالم به کمك روحانيون وابسته ساختند و رواج دادند سه گانگى طبقات حاکم موجود در نظام
خالفت را با مشيت اهلل و قضا و قدر توجيه ميكند.
 . 4در مذهب زرتشت زمان ساسانيان نيز تثليث که توجيه خدايى تثليث طبقاتى (زر و زور و تزوير) است بوده است .به
صورت وجود سه آذر خاص طبقاتى ،در رضاييه ،خاص شاهزادگان ،در فارس خاص روحانيون و در نزديكى سبزوار ،کنار
کوه ريوند در قريه اى که اکنون مهر نام دارد ،خاص دهقانان (مالكان و فئودال ها)
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اينك همان آتش تثليث اهريمنيـ که ،با نخستين دم آن کودك خاندان ابراهيم،
ناگهان فرو مرده بود9ـ به حيله ائمه توحيد ،در محراب اهلل ،جان دوباره گرفته است.
قباله پنجاه درصد از تمامي زمينهای مردم 3را که خسروان و انوشه روان عادل ،به
پاس ياری موبدان دين بهي ،در نابودی سست دينان اشكاني 3و پيروزی سلطنت
اهورايي فرزنـدان ساسان خوتای4ـ موبد معبد استخرـ و به مزد قتل عام يك روزه بيست
هزار مزدکيـ کافران مذهب مالكيت و کنز ،1و «رافضان» سنت 6اشرافيت و فقرـ وقف
کنشتها کرده بودند ،اکنون ،در ازای قتل عام کساني که سر از بيعت با خليفه رسول

 . 9در تولد پيغمبر اسالم نقل مى کنند که ناگهان :کنگره کاخ کسرى درمداين فرو شكست و آتشكده فارس فرو مرد و
درياچه ساوه خشكيد .همان سه نيرو!؟
 . 3پس از قتل عام مزدکيان که موبدان را سخت خشنود کرده بود انوشيروان به آبادى معابد پرداخت و نذرها کرد.
صورت امالك موبدان و کشيشان قرون وسطى را در تاريخ آلبر ماله و نيز ايران در زمان ساسانيان کريستين بخوانيد.
 . 3اشكانيان که از پارتى هاى خراسان بودند ،به دستگاه روحانى زرتشتى که وابسته هخامنشيان پارس نژاد بودند که
اشكانيان را برانداختند و ساسانيان زاده چنين نهضتى هستند.
 . 4وى روحانى معبد بزرگ استخر در فارس بود که مظهر طبقه روحانى است .ساسانيان فرزندان اويند و چه شباهتى
است ميان ساسانيان و صفويه!
 . 1کلمه کنز کعرب گنج است ،به معنى زراندوزى يا گنج نهادن ،آيه کنز که شعار نهضت ابوذر است ،پس از انتقاد از
روحانيون مذاهب مسيح و موسى آمده است که خود جزء طبقه حاکم و مالك بوده اند.
يا ايها الذين آمنوا ،ان کثيراً من االحبار و الرهبان ليأکلون اموال الناس بالباطل و يصدون عن سبيل اهلل والذين يكنزون
الذهب و لفضه و الينفقونهى فى سبيل اهلل ،فبشرهم بعذاب اليم ( ...توبه )34
 . 6شيعه را روحانيون وابسته به خالفت رافضى مى خوانند و خود را وفادار به سنت پيغمبر! هر دو درست است ،اما
سنت ،سنت حاکم تاريخ است يعنى کنز! يعنى نظام هميشگى اشرافيت  -فقر!
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پيچيدهاند و بر حكومت نماينده اهلل خروج کردهاند و «مال اهلل» و «حكم اهلل» و «سبيل
اهلل» را ،مال مردم و حكومت مردم و راه مردم ميخوانند ،9همه را به مروجان سنت
پيامبر و حاميان مذهب ابراهيم خليل! به پاداش دادهاند .هياهوی تازه دجله و فرات به
گوش نيل رسيده است.
بلعم باعوراـ روحاني بزرگ3ـ سر از نيل برداشته و غبار مرگ از چهره شسته و نور
روحانيتي که به يد بيضای آن چوپان آواره انقالبي در او مرده بود ،جان گرفته و شتابان
به سوی اهرام رفته و ،با دم افسونگر خويش ،در کالبد فرعون دميده و کالبد او راـ که
صنعتگران مذهب موميايي کردهاند 3تا برای همه بعثتها و نهضتها نگاه دارند و در
هر دورهای دوباره برانگيزندـ به اعجاز روحانيت خويش ،روح دوباره بخشيده و پس از

 . 9معاويه مى گفت :المال اهلل ،و انا خليفه اهلل! به هر که مى خواهم مى دهم و از هر که بخواهم منع مى کنم .ابوذر بر او
شوريد که :بگو المال للمسلمين!
اين تفسير ابوذرى قرآن است .در قرآن چنانكه گفته ام ،آنجا که مسائل اجتماعى و انسانى مطرح است ،اهلل و الناس
يك مقصود را در حكم نشان مى دهد.
ان تقرضوا اهلل قرضا حسنا يضاعفه لكم و يغفر لكم (تغابن )91
اگر به خدا قرض الحسنه بدهيد يعنى :ان تقرضوا الناس ،يا انفاق فى سبيل اهلل ،يعنى فى سبيل الناس ...
 . 3روحانى بزرگ ي هود که عليرغم وابستگى قومى اش به يهود ،به خاطر منافع شخصى اش به مذهب و به قوم خود
خيانت کرد و در قرآن مظهر روحانيت خائن در مذهب خواب است و سمبل استحمار مردم ،در کنار فرعون و قارون.
 . 3اساساً موميايى کردن يك عمل ويژه مذهبى بوده است و اين فن را روحانيون مى دانسته اند و اينكه جسد فراعنه را
اينها موميايى مى کرده اند تا هرگز ازميان نروند ،هزارها سال بمانند!
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دو هزار سال ،9از زير اهرام ،به نيروی نجات بخش دين ،نجاتش داده است و هر دو از
آن دخمه تاريخ برون آمدهاند و بعلم ،به علم غيبي و نور قدسي و حكمت الهي و بارقه
اشراقي و عصای موسايي خويش ،دهان فرو بسته خاك را باز يافته و فرعون ،به امامت
آيت اللهي او ،و قدرت خالفت اللهي خويش ،آن را شكافته وشريك سومشان راـ که
زمين ،به نياز بردگان عاصي و امامت چوپان انقالبي و اراده خدايشان ،فرو بلعيده بودـ
از سينه خاك برکشيده است و اينك ،هر سه بر جای خويش بازگشتهاند ،با نامهای تازه
و دامهای تازهتر! يد بيضای موسي ،بر شانه فرعون «ذوالنورين» 3چوبدستي باطلالسحر
موسي ،در دست ابوموسي !3وارث بلعم ،گردنگوسالهزرين سامری ،4حلقوم گلدسته
طالی مسجد؛ و گنجينه قارون ،نامش بيت المال ،مال اهلل ،پس  ...اهلل  ...همان قارون؟!
«قبطيان» 1راـ که درنيل غرق شده بودندـ نميبيني که اکنون از الی و لجن باز
کشيدهاند و «سبطيان» 9را به شكنجه و اسارت جاهلي کشاندهاند و در شكنجه خانههای

 . 9موسى در قرن  93پيش از ميالد بوده است و اکنون قرن هفتم بعد از ميالد است( .اول هجرت  633ميالدى است).
 . 3عثمان دو دختر ،پياپى ،از پيغمبر به زنى گرفت :رقيه و ام کلثوم .لقب ذوالنورين از اينجا است.
 . 3ابوموسى اشعرى
 . 4زرگر پارساى يهودى که غيبت موسى ،باز گوساله اى از زر ساخت توخالىو قوم را به بت پرستى پيشين خواند
(رابطه مذهب شرك و کنز) .و عده اى از روحانيون شرك را در آن مخفى کرد و مردم با گوساله سخن مى گفتند و آنها از
درون جواب مى دادند از جانب خدا!
 . 1قبطى يا  copteنژاد مصرى قديم است که فرعونى ها از آنهايند.
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«اهلل» ،عذاب گناه آزادی بيدوامشان را ميچشانند و کيفر تالشي را که برای آزادی
مردم بيفخر و بيتبار کرده بودند؟
و نميبيني که موسيـ آنكه چوپاني را بر شهزادگي برگزيد ،و آوارگي و گرسنگي
صحرا را بر آرامش و پرورش دربار ،و چرانيدن گوسفندان شعيب را در کوير سينا ،بر
چريدن با گوسفندان پروار فرعون در کرانه نيل ،و آنگاه ،در چوخه پشمي فقر ،با
چوبدستي گره دار و خشن چوپاني مبعوث ،ناگهان يك تنه ،از صحرا بر کاخ سبز نيل
حمله آورد و بر «خداوند مردم» 3و «خداوندگار خويش» 3شوريد ،و قارون را زنده در
خاك فرو برد ،و فرعون را زنده در آب ،و ساحران مردم فريب را و سامری گاوساز را
و بلعم دين باز را زنده در دخمه معابدشان دفن کرد ،و قوم اسير را به سوی آزادی
کوچ داد تا ،در ارض موعود ،بر خرابه «قصرهای قدرت» و «گنجينههای غارت» و

 . 9در برابر سبطى که نژاد يعقوب اند .اوالد يعقوب را اسباط و اوالد اسماعيل را قبايل مى گفتند ،در لغت عرب نواده را
چه دخترى و چه پسرى سبط مى گويند به فرزندان پيغمبر که همه فرزندان فاطمه اند اطالق مى شود.
 . 3سخن فرعون است که قرآن نقل مى کند :انا ربكم االعلى ،من خداوندگار برتر شما مردم هستم.
 . 3و موسى نيز در دربار فرعون پرورد و بر فرعون شوريد.
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«معبدهای ضرار و ذلت»« ،9مدينه خدای مردم» را بنا کند و «امت توحيد خدا» و «توحيد
خلق» 3را ،بر «کتاب و ترازو و آهن».3
و اکنون ،اين سبطي تنها را نميبيني که از «مدينه»ی قبطيان گريخته و سر در کوير
غربت و شكست و آوارگي فرو برده و ،همچون «سفينه»4ای بر دريای رملهای سوزاني
که از تهامه سياه 1تا فرات سرخ گسترده است ،به سوی مرگ ميشتابد؟ تنها و بياميد
گريزان از سيل عالمگير سياهي که ،پيش از همه سرزمين بطحاء 6را در خود فرو برده

 . 9باندى از منافقان مسجدى ساختند دور از شهر براى توطئه ها و فريب هايى دور از چشم اصحاب .از پيغمبر که عازم
سفر جنكى بود خواستند به عنوان تبرك و افتتاح در آن نماز بگزارد! پيغمبر گفت ------------- :از برگشتن فرمان داد
تا آن را آتش زدند و نابود کردند ،ولى پس از او مساجد عظيمى در امت او بر اين نگاره ساختند .اين مسجد ،مسجد ضرار
خوانده شد که نقشش خيانت به خلق بود و زبان وحى از آن سخن گفت  :والذين اتخذوا مسجداً ضراراً و کفراً و تفريقاً بين
المؤمنين( .توبه )931
 . 3تجلى اجتماعى و ضدطبقاتى توحيد خدا ،در برابر شرك که تجلى اجتماعى و طبقاتى شرك خداست.
 . 3در سوره حديد ،سه سمبل آمده است که جامعه آرمانى بشر را همين سه کافى است :لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا
معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد ،فيه باس شديد و منافع للناس ،کتاب (ايمان و علم ،فرهنگ)،
ميزان (برابرى و عدل) ،آهن (قدرت نظامى و اقتصادى و تمدن مادى) (ر.ك .پاورقى سيماى محمد ،بخش آخر اسالم
شناسى).
 . 4ان الحسين مصباح الهدى و سفينه النجات :حسين چراغ هدايت و کشتى نجات است.
 . 1تهامه هر سرزمينى است که ميان سلسله کوهستانى باشد و دريا .در عربستان حاشيه غربى آن بحر احمر است که از
شمال به جنوب کشيده شده است و به موازات آن سلسله جبالى است که  ----را از دريا جدا مى کند مكه و مدينه در اين
سلسله جبال قرار دارند.
 . 6بطحاء دره مكه است.
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است ،ميرود تا در «سرزمين نوح» 9بميرد ،که «وارث نوح» است :از پي« ،خيل اهلل» ،3به
امامت فرعون و مأل و ساحران ،در تعقيبش ،و در پيش« ،گرگان يوسف»ـ هار شده از
خونهايي که در جهاد و زکات ،ازدشمن و دوست آشاميدهاندـ به انتظارش.3
بار سنگين «وراثت آدم» بر دوش« ،گردنبند زيبنده مرگ برگردن» ،4خاموش و
غمگين راه ميپيمايد و ،جز آهنگ آرام و يكنواخت سفينهای که بر امواج رملهای
صحرا ميرود ،آوايي از او برنميآيد .اما ،بانگ گوساله «طال»ی سامری «زاهد»ـ که
نمايندگان خدا ،از دهان او ،با خلق سخن ميگويند و پيام وحي را ميرسانند و حكم
جهاد ميدهند و امر به معروف و نهي از منكر ميکنند و بيم عذاب جحيم و مژده

 . 9طوفان نوح در بين النهرين روى داده است و احتماالً طغيان دجله و فرات ،آثار اليه ضخيمى از رسوب آن اکنون
پيدا شده است و کوه جودى که به تصريح قرآن کشتى بر آن نشسته است در کوههاى آرارات است ،در شمال غربى ايران.
 . 3سخن عمر بن سعد فرمانده سپاه کربال ،يا خيل اهلل ارکبى! (به تقليد از پيغمبر که به قشون اسالم چنين خطابى فرموده
بود).
 . 3ر.ك .پاورقى  3صفحه 43
 . 4خط الموت على ولد آدم ،مخط القالده على جيده الفتاه .مرگ بر گردن فرزند آدم ،زيبايى گردنبندى است بر
گردن دخترى جوان (حسين ع) .اين سخن کامالً معلوم است که مال کدام زبان و کدام ذات است .هيچ کس درباره مرگ
نمى توان جز حسين يا کسى که از تخمه على باشد ،اين طور حرف بزند .معموالً آزاده ها که حرف مى زنند ،مى گويند:
مرا مرگ بهتر از اين زندگى

که آزاد باشم کنم بندگى

اما در اينجا سخن طور ديگرى است .شهادت طور ديگرى ديده مى شود :مرگ بر گريبان آدمى ،همچون گردنبندى
زيبا بر گردن دخترى جوان ،زينت آدمى است.
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پاداش نعيم ميدهند و کافران و گمراهان و سرکشان را موعظه ميکنند و بردگان و
گرسنگان را به صبر و سكوت دنيا و نجات و جبران آخرت و مائدههای بهشت
ميخوانندـ در شرق و غرب عالم طنين افكن است.9
گوساله اکنون ،در آخور بيت المال ،گاو شده است و بانگ توحيد برداشته است!
کلبه گلين آن چوپان مبعوثي را که ،در گوشه خانه مردم« ،3همچون بندهای زندگي
ميکرد» 3به خاطر نجات دين خدا و سنت خود او ،ويران کردهاند و ،بر خرابه آن ،باز
 ...همان «سه چهره جاويد يك تن» :فرعون و قارون و بلعم.
در سه شعبه هميشگي يك بنگاه :
قصر و دکان و معبد،
و هر کدام بر سر کار هميشه خويش :

 . 9در همين دوره که حسين (ع) مى رود تا در کربال بميرد ،در شرق و غرب تنور جهاد گرم است و معبدها فرو مى
ريزد و اسالم و بانگ تكبير همه جا برقرار است.
 . 3يا خانه خدا = مسجد .اين تعبير از خود خداست درباره بيت اهلل ،کعبه :ان اول بيت وضع للناس للذى ببكه  ....ر.ك
خانه مردم سفر نامه حج آقاى مهندس بازرگان.
 . 3تعبير امام صادق درباره پيغمبر :کان رسول اهلل يجلس جلوس العبد و يأکل أکل العبد و يعلم انه العبد .پيغمبر ،بنده وار
وار مى نشست ،بنده وار غذا مى خورد و مى دانست که بنده است.
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استبداد و استثمار و استحمار! تثليت.
آری ،موسي باز آواره شده است ،در «ارض موعود» او ،تاريخ خانه تكاني ميکند.
يهوه ،9با چهره يك سلطان جبار شرك ،بر عرش خدای توحيد نشسته است.
پسرش ،عزير ،را وليعهد خود ساخته 3و عزيزانش :خاندان برگزيده بني اسرائيل ،را
به چيرگي جبارانه بر عالم نويد ميدهد و به خونخواهي و قساوت و سرقت تحريك
ميکند.
فرزندان سام را برگزيده آسمان کرده و با فرزندان حام و يافث کينهای دهشتناك
ميورزد و اينان را ،به زنجير تقدير الهي ،به بردگي آنان محكوم ساخته 3واز فرزندان

 . 9خداى يهود که چهره اى خشن دارد.
 . 3يهود عزيز را پسر يهوه مى خواندند و قرآن به آن حمله مى کند.

.3

مى دانيم همه نژادها از نسل نوحند .پس از طوفان و طبق متن تورات نوح سه پسر داشت :.حام ،يافث و سام .يهود از

نسل سام است و سامى ( ،)Smiteروزى نوح خفته بود و آلتش بيرون افتاده بود ،حام و يافث هر کدام که ديدند از خيمه
بيرون آمدند و به برادرشان چيزى نگفتند .تنها سام بود که آلت پدر را ديد و گذاشت الى سبيل:آهسته و با کمال احترام،
لنگى روى عورت پدر انداخت و آمد بيرون شتر ديدى نديدى.
نوح که بيدار شد ،حام و يافث را نفرين کرد که الهى هميشه فرزندانتان زيردست و برده فرزندان سام باشند! (معلوم مى
شود که باب ا خواب نبوده ،دستى انداخته بيرون تا وسيله اى به دست يهود دهد تا با اتكاء بر آن ،برترى و سيادت خود را در
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هارون ،روحانيون معابد موسي ساحراني خون آشام و فريبكار زاده ،شيطانيتر از
ساحران فرعون ،9و خاخامها و فريسيان 3و احباری دين بازتر از بلعم ،وامتي پليدتر و
گنج پرستتر از قارون ،و  ...چه ميگويم؟
اين قارون است که از زمين رها شده و ،به نام «موعود» موسي و «مسيح» عيسي،3
مذهب «کنز» را ،در «ارض موعود ابراهيم»« ،9حرمت و امنيت و قداست» بخشيده است.

عالم به دست آورند! اتفاقاً سيادتى هم که در تاريخ يهود به دست آورده ناشى از همين اصل! است و صهيونيسم که عقيده
اش و ايده آلش برترى نژادى و سلطه جويى بر ملتهاى يافث و حام است ،دليلش همين فالن بابا است!) واقعاً چه دليل ....يى!
 . 9هارون برادر و در رسالت شريك موسى است ،در تورات چندين فصل (حدود هفتاد صفحه) که آداب و ابزار
قربانى و صندوق و مذبح را شرح مى دهد ،تصريح مى کند که اين مراسم همه درانحصار روحانيون رسمى است و روحانيون
رسمى است و روحانيون همه بايد از فرزندان هارون باشند.
سحره فرعون ،همان ها که ريسمان به سيماب آغشته مى کردند و در برابر اعجاز موسى ،ريسمان ها را که در زير
آفتاب به حرکت مى آمدند ،معجزه خود مى خواندند .اينان به نام ساحران مشهورند ،از نظر تاريخ اديان ،روحانيون رسمى
مذهب در عصر فرعون به شمار مى آيند زيرا اساساً مذهب در اين عصر با سحر و جادو آميخته بوده است و حتى گرچه
هميشه مذهبهاى پيشرفته رسماً با آن مبارزه مى کرده اند روحانيون رسمى مذاهب پيشين بيش و کم فنونى از آن را به کار مى
برده اند ،در تسخير عوام و به نام انجام رسوم مذهبى و ادعيه و اوراد و غيره.
 . 3فرقه خاصى از روحانيون يهود که عيسى با آنان در مبارزه بود و با آنان است که براى اصالح مذهب مبارزه مى کند،
چون عيسى ،موعود (مسيح) دين موسى است و طبيعى است که با روحانيون رسمى دين موسى که آن را مسخ کرده اند و به
شرك آلوده اند درگير باشند چنانكه امام غايب نيز که مهدى مذهب اسالم است و قائم آل محمد ،بنا به روايات شيعى ،به
اندازه اى از روحانيون فاسد را مى کشد که در جويها خون راه مى افتد.
 . 3مسيح نام عيسى نيست ،مسيح صفت عام است به معنى موعود منتظر و يهود همواره منتظر مسيح اند .منتهى عيسى بن
مريم گفت من مسيح هستم که مسيحيان باور کردند و يهود گفت عيسى ،مسيح نيست ،مسيح حقيقى نيامده است .برخى
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تا هر کجا که بانگ توحيد ميرسد شرك شعار و دثار ميگرداند و بت ،در
سيمای اهلل ،به جان خلق ميافتد.
ويشنو ،3خدای سه چهره تاريخ ،بر بارگاه اهلل مسلط شده است ،آنكه ذات عجم را
در آفرينش نجس ميداند و ،از سرش ،شاهزادگان تخمه و تبار را آفريده است و ،از دو
دستش ،نظاميان و راجگان زر وسالح را و ،از قلبش ،روحانيان دين ورياضت را ،ودر
آخر ،از ماتحتش ،تودههای مردم بيسروپا را ،مردم بيتبار و بيزر و بيسالح و
بيروحانيت و معنويت و پست گوهر را ،و در عين حال خدای يگانه است :يعني
توحيد :و باالتر از توحيد :وحدت وجود!

مستشرقين و حتى نويسندگان مسلمان ،کلمه مهدى را با مسيح هم ريشه مى دانند و آن را که لقب موعود شيعه است از هدى،
يهدى مشتق نمى دانند ،بخصوص که معنى مهدى اگر از اين ريشه گرفته شود با رسالت و شخصيت حضرت قائم سازگار
نيست.
 . 9ارض موعود لقب فلسطين است براى اسيران يهود در مصر که موسى آنان را وعده داد که بدان باز مى گرديد و از
اسارت مصر ،آنجا به آزادى مى رسيد و سامان مى گيريد .مكه نيز ارض موعود ابراهيم است آنچنانكه در قرآن از قول
ابراهيم آمده است که :رب اجعل هذا البد آمنا (ابراهيم )34
 . 3خداى هند که تصويرى از آن هست با يك تن و سه چهره ،تثليث! اين خدا سه چهره دارد و چهار عنصر  :اشرافيت
(سرش) ،روحانيت (قلبش) ،سپاهيگرى (دستش) ،و کارگرى (پايين تنه اش) ،که سه عنصر حاکم بر جامعه از سه عضو
رئيسه اش آفريده شده اند و توده مردم از عناصر مرئوسه اش! و البد کاست هاى هند که نجس هايند از مدفوعش! و در عين
حال مذهب هند به وحدت وجود معتقد است که وحدت نگرى اش از توحيد هم شديدتر! توحيد فقط خداها را يكى مى
کند و وحدت وجود ،خدا و طبيعت را و هر چه هست همه را يكى مى بيند و باز هم مى بينيم شرك در آن چه قشنگ توجيه
شده است!
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و زئوس نيز جامه اهلل بر تن ،بر تخت سلطنت عالم باز آمده است .آنكه پاسدار نژاد
و نجابت يوناني 9و اشرافيت قدسي خاندان ذی شرف آتني 3است و دشمن بيگانگان و
خصم کينه توز مردم ومذهب طرواده و پارس ،3که «همگي بربرند و زاده خدايان بيگانه
و پست».
دژخيم زندان ابدی بردگان و گرسنگان ،که از هم آغاز ،بردگي و گرسنگي را ،با
قلم صنع خويش ،بر پيشاني تقدير مشئومشان مينويسد و به زنجير مشيت ملعونشان
ميبندد.

 . 9زئوس خداى جهان است اما فقط يونانى ها را آدم حساب مى کند و هر که يونانى نيست در نظر او بربر است و بربر
يعنى کسى که نمى تواند حرف بزند و به جاى سخن گفتن ورور مى کند! چون زئوس فقط زبان يونانى را مى فهمد يا آن را
فقط زبان مى داند و بقيه گنگ اند .مثل عربها که غيرعرب را عجم مى خوانند يعنى گنگ! و در جنگهاى يونان نيز زئوس با
تمام قوا عليه دشمنان و خدايان دشمنان يونان به پيكار مشغول مى شود.
 . 3در آتن سى خانواده نجيب هستند که به قول مرحوم ارسطو ،در دنيا منحصر به فردند و برخالف نجباى اقوام ديگر
که ملى اند و مخصوص جامعه خودشان ،اينها جهانى اند و در ميان همه انسانها چنين اند و هرگز بر آنها افزوده نمى شود.
اينها ذات آب و گل خلقشان و فطرتشان با ديگران فرق دارد ،اريستوها همينهايند که اشراف موجودات انسانى اند و قضيه
هم مربوط به خونشان است.
 . 3در جنگ ميان شهر آتن و شهر طرواده يا تروا ( )Troieمى بينيم زئوس با الئوکون ( )Laocoonمى جنگد و
ايرانيان را نيز بربر مى خواند و جنگ ساالمين را جنگ يونانيان و بربرها مى نامد!
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رقيب بددل حسود و دشمن انسان 9و ترسان از بيداری و آزادی و روشنايي در
زمين!
نميبيني که پرومته دوستدار انسان را به گناه آن «آتش خدايي» که از آسمان به
زمين آورد ،در سنگستان سرد و ساکت بيکسي ،به زنجير کشيد و در ميان «سكاهای
وحشي» ،زنداني تنهايي ابديش کرد3؟
آتشي که وارث او آن را از سر درختي ،در صحرای سينا و در کوهستاني بر قله
طور ،9بگرفت و آن را به قومي اسير بخشيد ،و وارث او آن را ازدهانه حرا ،بر سر «جبل

 . 9در اساطير يونانى هميشه ميان خدايان و انسانها رقابت وجود دارد ،بخصوص زئوس که هميشه در جست و جوى آن
است که انسان به مقام او نرسد و به اسباب خطايى او دست نيابد و او که بر طبيعت مسلط است و قواى طبيعت رام اويند از
طرف انسان که ممكن است قواى طبيعت را با علم و آگاهى خود تسخير کند در خطر قرار نگيرد ،درست برخالف اهلل که
خود همه فرشتگانش (مظاهر قدرتهاى جهان) را در پاى انسان به سجده مى افكند و او را خليفه خويش مى سازد و زمين و
آسمان را به سود او رايگان به کار مى گمارد.
 . 3اين است که پرومته مظهر انسان دوستى که خود يكى از خدايان است نيمه شبى که خدايان و نيز زئوس خفته اند،
آتش را از آسمان مى ربايد و به زمين مى آورد و در يك نى پنهان مى کند تا انسان به آتش دست يابد که هم بر شب چيره
شود و هم بر زمستان (مظهر آگاهى و قدرت).
زئوس که همواره از آگاهى و قدرت انسان مى هراسد ،پرومته را دستگير و به دورترين نقطه زمين (يونان) يعنى
کوههاى قفقاز ،در ميان قوم سكا (وحشى هاى خطرناك) به زنجير مى کشد و کرکسى را هم بر او مأمور مى کند تا با منقار
چوبينش جگر او را ذره ذره بجود و چون جگرش تمام شد دوباره به اراده زئوس برويد و اين کار مكرر را تا ابد ادامه دهد.
اين سرنوشت ،محكوميت انسانى است که در حكومت زئوس ،در راه رهايى و آگاهى انسان تالش مى کند.
محكوميت ،تبعيد ،تنهايى ،غربت ،سنگ و وحشيگرى و باالخره ،شكنجه ابدى!
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النور» ،3بگرفت و به ميان مردم فرود آورد و آتش در ظلمت جاهليت و انجماد زندگي
بيآتش افكند؛ و اينك باز به فرمان زئوسـ که اکنون بر جای اهلل حكومت ميراندـ
تنها وارث آنان همه را دوباره به زنجير ميکشند و در سرزميني دور دست ،در قلب
صحرايي بيفرياد ،به شكنجه تنهايي و غربت محكوم ميسازند و کرکسهای جگر
خوارهای را بر او ميگمارند ،تا به جرم وراثت آن آتش خدايي که از دست نميگذارد
و ميکوشد تاـ در اين هنگام که خالفت ظلمت و جمود باز بر انسان خيمه زده استـ
آن را در طوفان برافروزد ،به اسارتي گرفتارش کنند که سرنوشت محتوم همه کساني
است که برای آزادی انسان« ،پيمان خون» 3بستهاند.

 . 9موسى در صحرا مى کذشت که آتش مقدس را بر قله کوه طور ديد و نخستين پيام رسالتش اين بود.
 . 3و پيغمبر اسالم ،در ظلمت غار حرا ،در خواب ،يا بيدارى و تفكر ،يا هم در خواب و هم در بيدارى ناگهان برقى از
نور ديد و چشم در نور گشود و صفحه اى و بر آن خطوطى از نور و آن کوه که همچون مخروطى تنها از زمين روييده در
يك فرسنگى شرق مكه ،اکنون نامش جبل النور.
 . 3لقعه الدم :ليسندگان خون .در عرب رسم بوده است که وقتى گروهى براى انجام کارى که بر آن سخت همت بسته
بودند ،مى خواستند سوگند خورند و پيمانى ناگسستنى و تا آخرين قطره خون ،ببندد .ظرفى پر از خون در ميان نهادند و همه
هم پيمانان گرداگرد آن مى نشستند و دستها را در آن فرو مى بردند و اين چنين پيمان مى بستند و اين نامش پيمان خون بود.
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دام گستران معبد دلفي 9و واسطگان فاصله خدا و خلق ،دالالن ميان زمين و آسمانـ
اين ماران خوش خط وخالي که همواره بر دوش ضحاك ميرويند 3و از مغز سر
جوانان و جهل پيران طعام ميخورند :کشيشان و راهبان ،فروشندگان زمينهای مرغوب
بهشت ،3چينندگان پشم و دوشندگان شير «اغنام اهلل» ،4ساحران سازنده اکسير شومي
که از مسيح صلح و عشق و دوست داشتن ،قيصر «دجال فعل ملحدشكلي» ساختهاند،
خونريز و انسان کش و غارتگر1ـ از اقصای تاريخ ،همه به «مدينه» باز آمدهاند ،مسيح
دوباره مصلوب شده است.6

 . 9معبد مشهور آتن ،که بتهاى بزرگ در آن جا داشت هرکدام مجسمه يكى از خدايان ،که روحانيون ،از درون آنها با
زائران و عابدان و مراجعان گفت و گو مى کردند .همين معبد است که سقراط از آن سخن مى گويد.
 . 3و ضحاك آخرين پادشاه سلسله خويش ،بر دوش هايش مارها مى رستند و هر چه مى بريدند قوى تر مى روييدند و
آزارش مى دادند و آرامش نمى گذاشتند مگر آنكه مغز سر جوانى را لقمه کنند و به دهانشان دهند تا ببلعند و سير شوند ،اما
براى مدتى اندك! باز دو باره جوع و دوباره سر جوانى و مغز جوانى و بلعيدنى! سر جوانان ،طعمه ماران او بود که تا نمى
خوردند آرامش نمى گذاشتند!
 . 3در قرون وسطى ،کشبشان رسماً قطعات بهشت را به فروش مى گذاشتند!
 . 4گوسفندان خدا ،يعنى مردم.
 . 1تعبير حافظ:
بگو به صوفى دجال فعل ملحد شكل.

برو بسوز که مهدى دين پناه آمد

 . 6نام کتاب بسيار عالى کازانتزاکيس نويسنده يونانى ،ترجمه محمد قاضى مترجم متفكر.
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بعل در محراب اهلل؛ بت درخانه ابراهيم ،و باز تن موميايي شده شرك در جامه خالي
توحيد.
و اينك باز ثنويت :تضاد ذاتي و الهي دوگانگي آسمان ،يعني دوگانگي زمين:
ثنويت جهان ،يعني که سايهاش :ثنويت جامعه ،دو خدايي هستي ،يعني که دو گانگي
انسان :قوم و بيگانه ،آريايي و نجس ،ايراني و انيراني ،آتني و تروائي ،يوناني و بربر،
عرب و عجم ،سياه و سفيد ،يعني که« :يك قوم« ،نه «دو طبقه»؛ يعني که همخوني ميان
آنها که ميمكند و آنها که مكيده ميشوند ،يعني :نه «من» و «تو»ی راستين ،که «ما»ی
دروغين.
ردای يگانگي نژاد ،بر پيكر دوگانگي طبقات؛ يعني که منِ برده وتوی ارباب «همه
اعضاء يكديگريم»!
و باز ثنويت وجود ،توجيه ثنويت حيات ،تقدس مراتب خواجه و عبد ،مالك
ومملوك ،حاکم و محكوم ،روحاني و جسماني ،سعيد و شقي ،دوگانگي ابدی ،الهي و
جهاني!
و اکنون خدای واحد ،اما  ...احول! کار حواريان پيغمبر ،مفتيان فقه ،مفسران کتاب،
حاميان سنت ،راويان حديث :هر حديثي يك دينار ،به نرخ خالفتـ جانشيني اهلل در
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زمينـ ابودرداء حكيم امت ،ابوهريره جليس نبوت ،راوی چهل هزار حديث ،وارثان
روحانيت همه تاريخ ،در همه اديان و همه ادوار!
و اينك ،باز همان تثليث هميشه و همه وقت! مذهب سه خدايي :اب و ابن و روح
القدس ،9مأل و مترف و راهب ،3خسرو و دهگان 3و موبد ،شرکت سهامي زور و زر و
تزوير ،سياست و اقتصاد و مذهب.
نظامي که از آغاز تاريخ بر انسان حاکم بوده است ،اين مثلث شومي که همه
پيامبران راستين در آن مدفوناند ،طلسم «بندگي» و «غارت» و «فريب» ،و عقالي بر پای
مرکب تاريخ؛ قتلگاه آزادی و برابری و آگاهي ،گورگاه شعور و عشق و ايمان و
برادری فرزندان آدم ،مثلث «تيغ و طال و تسبيح».

 . 9تثليث ( ،)triniteمسيحيت که خدا يكى است و يكى سه تا و سه تا يكى! خدا (پدر) ،همو است که گاه به صورت
پسر (مسيح)تجلى مى کند و گاه در صورت روح القدس .به نظر من شرك تثليث بايد در تمام نظامهاى پيشرفته طبقاتى
وجود داشته باشد ،حتى اگر به ظاهر مذهب توحيدى باشد (مثل مسيحيت) يا ثنويت (مثل زرتشت) ،زيرا در اين مرحله طبقه
واحد حاکم در صورت سه بعد مشخص تجلى مى کند :سياست ،اقتصاد ،مذهب.
 . 3اصطالحات ويژه قرآن درباره سه بعد طبقه حاکم؛ مأل چشم پرکن ها ،اشراف (حواشى فرعون در برابر موسى)،
مترف کسى که با غرور حرکت مى کند ،به خاطر ثروت سرشارش ،خود را از قيد هر مسؤوليتى آزاد مى يابد ،خرپولها!
رهبان يا احبار ،مقدسين و روحانيون مسيحيت و يهود ،زيربناى اجتماعى تثليث مذهبى.
 . 3دهگان ،در فارسى درى به معنى فئودال است نه کشاورز.
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اولي سر خلق را به بند ميآورده ،و دومي جيبش را خالي ميکرد ،و سومي ،آرام و
مهربان ،با لحني خيرخواه و حكمت آميز و دلسوزانه ،به زبان دين در گوشش موعظه
ميکرده است که« :صبر کن برادر! اندرون از طعام خاليدارـ تا در آن نور معرفت بيني؛
دنيا را به اهلش واگذار برادر! خانه آخرتت را آباد کن! با تقدير تدبير چيست؟ هر
کسي را سهمي دادهاند ،به داده و ندادهاش شاکر باش« ،الخير في ماوقع» ،دنيا دار
محنت و ذلت و فقر مؤمن است ،گرسنگي خويش را سرمايه بخشايش گناهانت کن ...
!
مثلثي که قاعدهاش «شبه آخوند» است و دو ساقش« ،خواجه» و «خان» ،بر گردن و
گرده خلق :هر سه خويشاوند خالق ،در ميان خلق ،شبانان امين خدا :چراننده
گوسفندانش ،يكي پرتوش ،يا پسرش و گاه خودش! کارش شباني رعيت ،9سياست
کرهاسبان عاصييي 3که زين بر نميگيرند و دهنه طاعت برنميدارند و سواری
نميدهند ،نماينده حاکميت حق ،مظهر جبروت و ملكوت و چهره غضب و انتقام حق.
و آن ديگر ،حامل قدوسيت حق ،صاحب روح القدس ،آيت عظمای رحمت و
روحانيت خدای آسمان در ميان بندگان زمين ،ميانجي ميان خالق و مخلوق.

 . 9رعيت از ريشه رعى ،چراندن گوسفندان است.
 . 3سياست به معنى تربيت و رام کردن و زجر دادن کره اسب است براى سوارى دادن.
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و آن ديگر ،واسطه رزاقيت حق ،کليددار خزانه رزق و امانتدار روزی «انام
کاالنعام» ،9يعني که« :خود ،بذاته ،مالك چيزی نيستند ،که همه چيز از آن خدا است!
مذهب از آن خدا است و قدرت از آن خدا است و ثروت از آن خدا است و اينان فقط
مباشر عملاند ،از جانب او و به نام او ،و آلت اجرای اراده حضرت حقاند در ميان
خلق»،3
کدام حق؟
حق صاحبان حق ،همان خدای هميشه ،و همه جا ،خدای تاريخ ،خدای دور ،ساکن
آن سوی آسمان ،خدای خداوندان زمين ،خدای مذهب شرك ،مذهب حاکم بر تاريخ
و بر معبد توحيد نيز!
خدای قوم و خويش پرست ،خصم «بيگانگان» و بيزار از «بربرها» و «عجم»ها و
«اسيران» و «سيه رويان»« ،نجسان»« ،بردگان»« ،گرسنگان»« ،شكست خوردگان»،

 . 9تثليث ويژه اى در توحيد! ناس = مردم انعام = چهارپايان .مردم چهارپاوار تعبير خاص همان سه نماينده خاص خدا
است ،مأمور انعام براى چراندنشان! يكى چهارپايشان مى کند ،يكى راهشان مى برد و رامشان مى کند و سوارشان مى شود و
شريك سومى مى دوشدشان و پوستشان مى کند.
 . 3منطق بنى اميه و روحانيت وابسته بدان که به نام معارف الهى و تفسير قرآن و حكمت اسالمى جهان بينى مذهبى و
فلسفه و اخالق دينى اى در اسالم ساختند که آثارش به مسلمانان و حتى شيعيانى که با اين نظام از نظر سياسى مخالفت و
مبارزه مدام داشتند بيش و کم سرايت کرد و اين داستانى شگفت و دردناك است!
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«مستضعفان»« ،ستمديدگان»« ،اعقاب يافث و حام»  ...که همه زاده اهرمناند و يا سرشته
ماتحت او! آفريدگان «زروان» 9ظلمتاند و الجرم ،نفرينشدگان ابدی و سيه گوهران
ازلي ،محكوم زنجير شقاوت قدر ،مطرود فالکت قضاء ،محروم تبار و شرف گوهر از
عالم ذر ،3از «صبح الست»!3
سلطان بارگاه آسمان ،گرداگردش ،خيل خدايان خرد و کالن ،با چشماني کور و
گوشهايي کر و دامني کوتاه و جايگاهي دور و دلي ماالمال کينه و هوس ،وجوعي

 . 9زروان ظلمت و زروان روشنايى دو ذات ازلى و ابدى عالم اند در مذهب ثنوى (دوگانه پرستى) مانوى .زروانيان
معتقدان به زروان ،خداى زمان اند و در يونانى به نام  chronو همين کلمه است که در عربى دهر شده است به معنى
روزگار ،زمان .و در نهج البالغه ،حضرت امير تصريح دارد که دهر نام يكى از الهه است .تقسيم زروان به دو ذات خير و شر
و ظلمت و نور ،نشان مى دهد که موجوداتى که از نور يا از ظلمت اند سرنوشت سياه يا سپيدشتن سرنوشتى جبرى ،ازلى،
ابدى و اليتغير است.
 . 3عالم پيش از خلقت که در آن همه موجودات به صورت ذرات بوده اند (شايد تعبيرى از فطرت و جوهر ذاتى و
سرشت حقيقى هر کسى).
 . 3در همين عالم ذر است که خدا به همه انسان ها فرد فرد انسانهايي که در جهان آمده اند و مي آيند و خواهند آمد،
که حضور داشتند خطاب کرد و پرسيد:
الست بربكم؟ آيا من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتند بلي! سپس خلقت آغاز شد و اين ميثاق يا پيمان خداوند است و
به تعبير زيبا و عميق حضرت علي :پيمان سرشت( .ميثاق فطرت)! به اين معني که خداپرستي در ذات و عمق وجدان پنهان و
جوهر حقيقي هر انساني هست ،زندگي و انحرافها و فريبها آن را از ياد مي برند ،پيامبران توحيد را نمي آموزند ،خداپرستي
را نمي آورند ،بلكه آن را در انسان ها بيدار مي کنند و به ياد او مي آورند و کلمه ذکر که در قرآن اين همه بر آن تكيه مي
شود اين است و رسالت بزرگ پيغمبر که :فذکر انما انت مذکر.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

83

دهشتناك و خشمي هول انگيز و ترسان از بينايي انسان ،گريزان از روشنايي زمين و
بازيچه بياراده مأمورانش ،شفيعانش ،دالالنش :خداوندان ثالثه تاريخ.
و در زير سايهاش بر زمين :خدايچههايش ،دالالن و واسطگان و خويشاوندان و
مقربان و دژخيمان و ساحران و چپاولگران و شفيعانش ،نمايندگان و جانشينانش ،همه
گرگان غدار يا روبهان مكار ،کفتاران مرده خوار و موشان پرستنده سكه ،و زالوان
مكنده خون ،بر پشت و پهلوی خلق افتاده و بر سر همه راهها ،دام دين گسترده و بر همه
سرها ،بند عبوديت نهاده و بر همه دهانها ،افسار طاعت زده و بر همه گردهها ،تازيانه
شرع نواخته و بر همه قريهها ،يورش جهاد برده و بر همه خانهها ،غارت زکات کرده و
بر همه گوشها ،ورد خواب خوانده و بر همه جانها ،افسون زهد دميده و بر همه
دينها ،اکسير مسخ زده و بر همه پيامبران ،شمشير عناد آخته و همه جا ،همه وقت ،بر
پيشاني تقدير مردم ،داغ ذلت زده ،و در همه زمانها ،خرافه پراکنده ،و در همه زمينها،
تخم نفاق فشانده و همه فريادها را حلقوم بريده و از هر مناره توحيد ،اذان شرك گفته،
و در ردای تقدس ،فريب داده ،و به زبان صدق ،دروغ بافته و به نام طاعت خالق ،خلق
را به اطاعت مخلوق کشيده ،و در اهورايي ،اهرمني کرده و به فروغ آذر قدس ،ظلمت
کفر ساخته و در زير «تجليل شعائر» ،به «تحريف حقايق» پرداخته و از رنج مردم،گنج
بادآورده نهاده ،و از جهل عام،کباده علمکشيده و از فقر عوام ،به غني رسيده ،و از
جوع جماعت ،برکت يافته ،و ازترسگناه ،امن عصمتگرفته و از رکودامت،کرو فر
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داشته،و از بردگي مقدر بردگان ،موهبت الهي خواجگي دريافته،و از ذلت
مستضعفان،خلعت سيادت درپوشيده است ...
الت را ،در صورت «اهلل» ،و بر سكوی بلندش ،در ميان ثقيف نشاندهاند و
پرستندگان و خادمان ديرين وی ،عروه بن مسعود را ،بر بلندی طايف ،باز به تيرباران
گرفتهاند.9
منات را دوباره به غفار بازگرداندهاند ،و جندب بن جناده ،3رائد غفار ،3راـ به گناه
قبسي که ،از آتش «حرا» به ظلمت جاهلي قبيلهاش ارمغان آوردـ به فتوای کعب االحبار
يهود ،4و فرمان خلعتپوش حكومت اهلل 9و اجرای تبعيدی پيامبر مردم ،3به تنهايي و

 . 9عروه بن مسعود يكي از بزرگان ثقيف بود که در طايف زندگي مي کرد و بت الت را مي پرستيد وی مسلمان شد و
از جانب پيغمبر ،پيامبر توحيد در ميان قبيله اش ،بر بلندی ای در طايف باال رفت و در ميان قوم ثقيف که در لجوجي و
تعصب شهره بودند ،ندای توحيد داد و دعوت به اسالم و نفي بت پرستي ،او را که با شور و ايماني وصف ناپذير سخن مي
گفت به زير باران سنگ و تير گرفتند و او همچنان در زير باران ضربه های بي امان فرياد مي زد ،دعوتش را تكرار مي کرد
و شعار توحيد مي گفت تا از پا درآمد و مرگ خاموشش کرد.
 . 3نام اوليه ابوذر غفاری
 . 3رائد کسي است که قبالً از جانب قبيله در جست و جوی مرتع و آبشخور قبيله بيرون مي رود و زمين آباد و امن و
مناسبي را برای منزل کردن قبيله مي يابد و باز مي گردد و قوم خود را خبر مي دهد و سپس مردم خويش را بدان سو هدايت
ميكند.
 . 4حبر در عربي به معنای مرکب و محبره دوات است ،حبر به فتح و کسر حاء به معني عالم بزرگ و احبار جمع آن،
که به علمای روحاني يهود اطالق مي شود و کعب االحبار که از روحانيون بسيار برجسته يهود بود ،پس از پيغمبر به اسالم
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غربت و مرگ سياه صحرا تبعيد کردهاند .سيصد و اند بت جاهليت شرك ،3به کعبه
ابراهيم باز آمدهاند و هر يك ،در جايگاه پيشينشان ،پيروز ايستادهاند و بر خانه غم انگيز
و متروك و گور خونين و خاموش دو شكننده خويشـ وارثان ابراهيم4ـ لبخند توفيق

آمد و چون هنوز در اسالم روحاني ساخته نشده بود ولي رژيم عثمان که نظام زر و زور و حاکميتي اشرافي بود و درباری و
به چنين ابزاری در جامعه مذهبي سخت محتاج ،او را چنان به خود نزديك کرد و شخصيت داد که کعب االئمه و کعب
االصحاب اسالم شد و مقام رسمي روحانيت اسالم! به طوری که به نام دين اسالم فتوی مي داد آن هم در برابر ابوذر که
صحابي نزديك و خاص شخص پيغمبر بود!
 . 9عثمان که اولين بار به خالفت چهره سلطنت داد و قوم و خويش پرستي ،تقسيم پستهای بزرگ ميان اشراف اموی،
تب عيد و زندان سياسي را که در اسالم سابقه نداشت و داشتن دربار ،حاجب ،گارد محافظ و روحاني رسمي را در اسالم او
آغاز کرد ،بر خالف ابوبكر و عمر که خود را منتخب مردم مي شمردند ،او خود را منتخب خدا خواند! (وقتي مردم دخالتي
نداشته باشند ،البد خدا بايد اين کار را کرده باشد!) اين بود که در انقالب ستمديدگان مسلمان مصر و بصره و  ...که به مدينه
ريخته و او را محاصره کردند و فشار آوردند که از خالفت استعفا بده وگرنه کشته مي شود ،پيغام داد :اين جامه ای است که
خدا بر تن من کرده است و آن را به خواست شما از تنم بيرون نخواهم کرد!
 . 3مروان حكم ،مرد پليدی بود که شخص پيغمبر او را با پدرش به طايف تبعيد کرده بود ،ابوبكر و عمر ،با همه
وساطت ها که اقوام با نفوذش کردند جرأت نكردند به مدينه بازگردانند و گفتند هرگز تبعيد کرده پيغمبر را آزاد نخواهم
کرد .عثمان او را به مدينه آورد و وزير مشاورش کرد و او ابوذر را به ربذه تبعيد کرد! و او بود که از بدرقه ابوذر علي را هم
منع کرد ولي علي با تحقير او را کنار زد و پيش اربابش پس فرستاد و ابوذر را بدرقه کرد.
 . 3سيصد و سي و چند بت در درون و بيرون خانه کعبه نصب شده بود و هر طايفه ای و خانواده بزرگي نسخه ای از بت
خاص خودش در کعبه داشت و بدينگونه کعبه مظهر تمام عرب شده بود و توجيه کننده نظام تفرقه و تفكيك قبايلي ،طبقاتي
و خانوادگي جامعه عرب.
 . 4در سال فتح مكه ،بنا بر روايات شيعي ،علي بر دوش پيغمبر باال رفت و بتهايي را که در بلندی نصب شده بودند به
زير انداخت .اکنون محمد در مدينه ،در گوشه خانه اش که ديگر شور و شراره ای در آن نيست ،چه مرکز اسالم به دمشق
انتقال يافته و کاخ سبز خاموش در خاك آرميده و علي ،نزديك کوفه (نجف فعلي) درخون.
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ميزنند و ياران پراکنده خويش را ،از سراسر صحرا ،چه ميگويم؟ از سراسر زمين ،از
سراپای زمان ،به طواف خانه ميخوانند.
کليددار و پردهدار و ساقي حاج به کار خويش آغاز کردهاند.9
متوليان معبدها وخادمان بتخانهها همه گرد آمدهاند.
برهمنان و مغان و موبدان و فريسيان و خاخامان و کشيشان و بطريقان و پاپان و
راهبان و معينان و ساحران و مفتيان و احبار ،همه ،بر وارثان خويش :کعباالحبار و
ابوموسي و ابوهريره و ابودرداء و شريح حلقه زدهاند .هر يك ،دردستي ،مصحفي !3و
در دستي ديگر ،کاسه سر رافضييي ،3عاصي بر «سنت» تاريخ!
خيل بيشماری از روحانيان همه مذهبهای حق و باطل ،شرك و توحيد ،کفر و
دين ...

 . 9حجابت و سقايت و رفادت سه مقام رسمي کعبه بود ويژه خاندان قريش که پيغمبر اين مناصب اشرافي را که معني
نداشت اما عنوان داشت و تشريفاتي بود بر هم زد و تنها سقايت را گذاشت که کاری بود الزم ،سخت و بي فخر و آن آب
رساندن به حجاج است که در آن روزگار کار حياتي و بسيار دشواری بود.
 . 3مصحف = قرآن
 . 3شيعه را دستگاه خالفت رافضي مي خواندند و رفض به معني ترك و طرد است و مقصودشان اين بود که اينان
محبت شيخين را ترك کرده اند و از جماعت اسالم انشعاب کرده اند ،در قبال خودشان که سني اند يعني اهل سنت و
جماعت و عالقمند شيخين! و اين رفض سنت پيغمبر نيست رفض سنت تاريخ است ،سنت آن سه نفر!
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چه فرقي ميکند؟
در برابر اين خطر مشترك :خروج مردی بر «اسالم»ـ مذهب تسليم9ـ باز مانده مردی
از ذريه آن چوپانان شورشي که ،در سكوت تسليم و رضای تاريخ ،گاه ،به آتشي
شگفت ،در صحرا بر ميآشفتند و خود را بر شبستان تاريخ ميزدند و خواب آرام
بندگان زمين و شهد کام خداوندان زمان را پريشان ميکردند... 3
اينك ابوجهل و ابوسفيان و اميه بن خلف :3متخصصان شكنجه عمار و سميه و ياسر
و بالل و خباب ... 4بردگان «از دين برگشته» سرکش« ،9رافضيان سنت اسالم»ـ به تدبير

 . 9اسالم در لغت از ريشه سلم به معني تسليم و تمكين ،همين معني در نظام خالفت حفظ شد حتي بيشتر از عصر
پيغمبر ،فقط متممش فرق کرد :در برابر خدا ،جايش را داد به در برابر خليفه خدا!
 . 3نظريه ای که در تاريخ اديان دادم و در اسالم شناسي (بخش سيمای محمد) آورده ام ،که پيامبران هند] چين ،ايران و
حكمای معنوی يونان همه از اشراف بزرگ و طبقه حاکم اند و پيامبران حقيقي و ابراهيمي به تصريح شخص پيغمبر ما من
نبي االقد رعي الغنم (ابن هشام) و نيز اعتراف تاريخ ،همه چوپان بوده اند و چند تني هم در عين حال پيشه ور (نوح نجار و
داود زره باف و حصيرباف هنرمند) .پيغمبر ما نيز ،در قراريط گوسفندان مردم مكه را مي چراند.
 . 3اميه بن خلف خواجه بالل که او را شكنجه های هولناك کرد ولي در جنگ بدر آنقدر بالل کوشيد تا عليرغم
ممانعت عبدالرحمن بن عوف او را به کشتن داد ،عبدالرحمن با اينكه مسلمان بود ولي چون با اميه هم طبقه بود و هر دو
اشرافي ،به بهانه اينكه من اميه و فرزندش علي را اسير کرده ام ،دست آن دو را گرفت تا از صحنه بيرون کشد ،اما بالل تالش
بسيار کرد و مي گفت اميه ،سرحلقه کفر است ،بايد کشته شود ،باالخره حيله عبدالرحمن بي نتيجه ماند.
 . 4سميه زني بود سياه و در آغاز کنيزی در مكه و ياسر عربي از يمن و عمار فرزند اين دو .اين خانواده که مسلمان
شدند ،چون از اشراف قريش نبودند و کس و کاری در مكه نداشتند ،محكوم شكنجه های هولناك ابوجهل شدند ،سميه و
ياسر باالخره در زير شكنجه ،پيش چشم عمار جان دادند .بالل نيز برده ای حبشي بود که مسلمان شد و اربابش اميه بن خلف
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و تالش عبدالرحمن عوف ،صحابي نامدار پيامبر امي ،3نجات يافتهاند و ،همگي ،به
سوی مكه آزاد شدهای که اکنون «امنيت» ديرين خويش را باز يافته است ،ميشتابند :به
سوی سرزميني که برای همه ،جز مردم« ،بلد حرام» 3بوده است :خانه امني که ابراهيم
بنا کرده بود و ،همواره ،آن «سه بت بزرگ تاريخ» در آن ساکن بودهاند.

او را شكنجه های هولناك مي کرد و او صبری شگفت آور ،تا به پيشنهاد پيغمبر ،ابوبكر او را باز خريد و آزاد کرد و خباب
بن ارت ،صحابي که در زير شكنجه از ميان رفت.
 . 9غالب کساني که به ندای پيغمبر پاسخ گفتند از توده محروم بودند و مردمي که قرباني اشرافيت و برده داری و
قوميت قريش شده بودند و همين موجب تحقير گروندگان به اسالم و استهزاء پيغمبر از طرف اشراف متكبر عرب شده بود
که به نقل قرآن اراذل ناس( .افراد پست و بي سر و پای مردم) بر او جمع شده اند .و چون دين و اشرافيت در طبقه حاکم
يك ي است هر که را به اسالم مي گرويد ،مي گفتند :صبا فالن (فالني از دين برگشت) و اينان را صابي (از دين برگشته) مي
خواندند!
 . 3صفت امي که پيغمبر ما بدان موصوف است به معني های مختلفي آمده است .بعضي آن را صفت نسبي از ام القری
گرفته اند که نام مكه است و برخي آن را به معني درس ناخوانده و معلم نديده و فاقد سواد خواندن و نوشتن مي دانند (و
بيشتر به اين نظر گرايش هست) و برخي آن را منسوب به ام يعني مادر فرض کرده اند (ر.ك تفسير نوين ،استاد محمدتقي
شريعتي و مقاله آقای مطهری در کتاب محمد خاتم پيامبران جلد  )3ولي من فكر ميكنم امي منسوب به امت است و سه کلمه
امي ،امت و امام را از يك ريشه مي دانم و امي يعني کسي که از متن امت برخاسته و از توده است نه از خواص و زبدگان و
طبقات ممتاز .و بيسواد بودن هم که گفته اند ،معني التزامي آن است زيرا سواد نيز در اختيار طبقات عاليه بوده است ،چنانكه
امروز هم عامي يعني کسي که از افراد جامعه است ،به همين دليل به معني بيسواد و تحصيل نكرده مي آيد.
 . 3شهرهای حرام چهار ماه است که در آن جنگ حرام است و بلد حرام مقصود مكه است که در آن نيز جنگ،
تجاوز ،حتي شكار حيوان و کندن گياه زمين نيز حرام است .بلد امن است .ولي اين حرمت و امنيت ،در تاريخ اسالم ،همواره
حصاری بر گرد مصالح قدرتها و عوام فريب ها بوده است و تا هنگامي هم مراعات مي شده است که منافع آنان نقض اين
اصل را ايجاب نمي کرده است.
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فرعونِ موسي ،نمرودِ ابراهيم ،قيصرِ عيسي ،نوشيروانِ مزدك ،هروديسِ يحيي  ...و
اشرافِ محمد ،همگي ،از دخمههای تاريك خاموش تاريخ بيرون جستهاند ،و در
کاخهای هولناك خويش ،از تيسفون تا دمشقـ که با غارت جهاد و سرقت زکات
دوباره سرکشيدهاندـ در کاسه سر شهيدان خويش ،وارثان سنت هابيل9ـ نخستين قتيل
مالكيتـ شراب پيروزی مينوشند و از تمام نقاط جهان ،وارث بزرگ خويش را ،در
«کاخ سبز»ش در دمشق3ـ که بر روی استخوانهای ابوذر بنا شده استـ صالی پيروزی
ميدهند!
«وقتي زور ردای تقوی به تن ميکند ،بزرگترين فاجعه به بار ميآيد» ،3و مگر نه
تاريخ همواره شاهد بوده است که اين ردا را هميشه از «معبدها» به «قصرها» ميبردهاند؟
و اکنون ،در صفين ،قرآن بر سر پرچمهای معاويه ،به جنگ علي آمده است!4

 . 9ر.ك به صفحه  993پاورقي 3
 . 3معاويه برای نخستين بار در اسالم کاخ ساخت .او ،با شور و شوق بسيار اين کاخ را بنا کرد و از معماران رومي و
ايراني در بنای آن کار گرفت و خود هر روزبرای نظارت بر کار مي آمد و مدت ها به تماشا مي ايستاد و ابوذر نيز که در اين
هنگام در شام تبعيد بود هر روز بر سرش ظاهر مي شد و فرياد مي زد :ای معاويه ،اين کاخ را اگر از پول خودت مي سازی،
اسراف است و اگر از پول مردم مي سازی خيانت! اين کاخ را به مناسبت رنگش کاخ سبز مي نامند.
 . 3مذهب در شرق و غرب رادها کريشنان
 . 4در صفين جنگ ميان علي و معاويه سپاه علي در آستانه پيروزی قطعي بود که ناگهان ،يك حيله عوام فريبانه مذهبي
سرنوشت جنگ را به سود دشمن واقعي مذهب تغيير داد و آن نقشه هوشيارانه عمروعاص وزير مشاور معاويه بود که دستور
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شمشير تقدس ،در سپيده دم نماز ،او را از محراب پرستش برداشته است.9

داد قرآنها را سپاهيان معاويه بر سر نيزه ها بلند کردند و فرياد برآوردند که ما همه برادران يك دين و پيروان يك کتابيم و
چرا بر روی هم شمشير بكشيم؟ بياييد قرآن را حكم قرار دهيم و به هر چه حكميت مقرر کرد تسليم شويم! يكباره موج
وسيعي از سپاه علي عقب نشست و از صحنه بازگشت و خرمقدس های شيعه اعالم کردند که :ما بر روی قرآن شمشير نمي
کشيم! علي فرياد زد که اين فريب است ،بزنيد ،اين قرآنها ابزار توجيه شرك و تقديس پليدی و حفظ دستگاه زور و ظلم و
جنايت است  !...بزنيد ،قرآن ناطق منم! اما اينها که عقلشان به چشمشان بود و دينشان نيز پرستش ظاهرها و قالبها و اشياء
مقدس و تعصبهای کور در قالبهای منجمد و از تجزيه و تحليل مسائل و درك ريشه های کار و عواقب رويدادها و توطئه ها
عا جز بودند ،در برابرش ايستادند و اعالم کردند که اگر فرمان دهي که بر روی قرآن شمشير کشيم ،بر روی خودت شمشير
خواهيم کشيد ،بايد به حكميت تن دهي وگرنه تو را به نام عصيان بر قرآن خواهيم کشت! فرمان ده تا مالك دست از جنگ
بدارد! گروهي هم ،در جناح ضد اينها ،اما از جنس شعوری و عقلي همين خرمقدسهای سپاه علي بودند ،از اين طرف،
ايستادند که اگر به حكميت تن دهي بر روی خودت شمشير خواهيم کشيد ،اگر خود را بر حق مي داني چرا تسليم مي
شوی؟ حكومت از آن خدا است و به تو مربوط نيست که تصميم بگيری! آنها حكميت را بر علي تحميل کردند واينها به
جرم حكميت ،از سپاه علي خارج شدند (خوارج) و جنگ نهروان را عليه خود علي به راه انداختند! و هر دو جناح متعصب و
مقدس و مذهبي و به شدت مؤمن و معتقد و حتي در عبادت و زهد و تقدس مشهور! اما فقط يك نقطه ضعف داشتند و آن
هم اين بود که شعور نداشتند و بيشعوری هم از نظر شرعي اشكالي ندارد! گروهي به حرمت قرآن که نبايد بدان اهانت کرد
و گروه ديگر به حرمت آيه قرآن که :ان الحكم اال اهلل! و هر دو گروه ،دشمن معاويه! و در اين ميان علي است که قرباني مي
شود و معاويه است که موفق مي شود! و علي را ببين که چه مي کشد! آن هم نه از دشمن ،که از دوست ،نه از کافر ،که از
مؤمن ،نه به دست جور که به دست جهل و علي قرباني مي شود ،نه با شمشيری که بي مذهب آگاه روياروی مي کشد ،با
خنجری که مذهبي ناآگاه از پشت مي زند و علي زرهش پشت ندارد!
 . 9ابن ملجم مرادی يكي از همين متعصبين مقدس مآب و بيشعور خوارج ،علي را در محراب کوفه هنگام نماز صبح،
در مسجد کوفه به شمشير مي زند .خوارج که از شيعيان علي بودند و بر سر حكميت از سپاه او خارج شدند ،تصميم گرفتند
برای خدمت به اسالم و تحقق دو شعار اساسي اسالمي! يكي حفظ وحدت و نجات امت مسلمان و ديگری ،استقرار حكومت
الهي بر اساس الحكم اال هلل ،علي و معاويه را که موجب کشمكش و ايجاد اختالف و برادرکشي در جامعه اسالمي شده اند!
ترور کنند و دو از جان گذشته را مأمور کردند ،آنكه مأمور ترور معاويه شد نتوانست کاری بكند ،آنكه مأمور قتل علي شد
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و اينك صاحبان صنايع دين ،از بخارا تا دمشق ،دارند جامه نوين تقوی ميبافند:
قضات ائمه جماعت ،مفتيان و فقيهان ،مفسران و محدثان ،حكما و عرفا ،قراء و زهاد،
جامعان معقول و منقول ،حامالن علم الهي ،حجتهای خدا در ميان خلق ،آيات اهلل در
ثقلين ،اصحاب منبر و محراب ،مسجد و خانقاه و ...
چه ميگويم؟
اصحاب کبار! کتاب وحي! جامعان قرآن مجاهدان غزوهها و سريههای رسول
توحيد! همگي ،با سكوت و سخن خويش ،دستاندر کار بافتن جامه زيبای تقدساند،
خلعتي که اسالفشانـ بافندگان رسمي اديان سلفـ هيچ گاه ،در هنرمندی ،تا بدين پايه
نبودهاند.

توفيق يافت! و شگفتا که اين خوارج که از نظر خشكي مذهبي و عبادت و شدت تقدس مذهبي در آن عصر که عصر ايمان
و تقدس بود ،زبانزد بودند و همگي حافظ قرآن و از نظر فقهي معتقد بودند که حتي گناه کوچك ،انسان را از اسالم خارج
مي کند و بايد با او معامله مرتد کرد (و مرتد از کافر جرمش سنگينتر است و حكمش قتل است و مرتد کسي است که از
اسالم به کفر مي رود) ،در عين حال عمالً بازيچه توطئه ها و پنهانكاريهای سياسي و تحريكات غير مستقيم بني اميه مي شوند
و علي را به نام دفاع از تقوی و ايمان و اسالم ،به نفع دستگاه کفر و خيانت و فساد اموی مي کوبند و باالخره ،او را از سر راه
پيشرفت معاويه بر مي دارند!
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خلعت خالفت خدای ابراهيم ،بر قامت نمرود!9

 . 9محمد از سلسله ابراهيم است و اسالم ،دين ابراهيم است و ابراهيم پدر پيامبران
لقب دارد و بنيانگذار نهضت جهاني توحيد و محمد وارث و ادامه دهنده و به انجام
رساننده نهضت او است و ابراهيم همچون همه پيامبران ابراهيمي که با مظهر قدرتهای
عصر خويش در مي افتادند با نمرود درگير بود که ادعای خدايي داشت .و ادعای
خدايي يعني استبداد ،چيره دستي و سلطه جويي در زمين و اسارت مردم و خالصه،
يعني ادعای ارباب مردم بودن .ارباب جمع رب است به معني صاحب و مالك و ترجمه
دقيقش به فارسي خداوند يا خداوندگار .ولي در فارسي ارباب به معني مفرد به کار مي
رود و نمونه اين غلط مشهور زياد است مثل حور که جمع حوراء (سيه چشم) است و
در فارسي مفرد استعمال مي کنند و غلط مشهور و رايج يعني درست! (البته در دستور
زبان نه در عقيده و رفتار و دستور انديشه و عمل!) چه توضيح واضحاتي آدم بايد بدهد!
خدای نكرده اگر همين توضيح را نمي دادم ،چه توجيهاتي بايد مي شنيدم! که مثالً
فالني گفته چون عرق خوری رواج يافته پس کار درستي است و چون المذهبي مد
شده است پس عيبي ندارند ،چون  ...تا ابد.
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در آنجا ،کفشهای ماهيگير 9در پای پاپ آدم کش ،زنجير عدل الهي ،آويخته از
خانه قاتل بيست هزار مزدکي ،باني نهضت «بكش بكش» در يمن... 9

و اين است که فرعون ادعای خدايي کردنش به اين معني است که به مردم مي گويد :انا ربكم االعلي! يعني من ارباب
بزرگ شما مردم هستم .چون خدا ارباب مردم است .وگرنه فرعون نگفته من آفريدگار جهانمريال يا به آن معني که ما امروز
مي فهميم نخواسته خدا را نفي کند و خود را به جای او به مردم قالب بزند .فرعون يك تيپ مذهبي است و مردم را مي
ترساند که موسي دين شما را خراب خواهد کرد .و اينكه قرآن مي گويد گروهي غير از خدا ،ترسا يا روحانيون خود را
عبادت مي کنند ،عبادت يا پرستش هميشه به معني پرستش الهي يا ديني آنچنانكه ما امروز انحصاراً مي فهميم نيست ،بلكه
هرکسي مردم را مجبور به اطاعت محض از خود کند ،آنان را به عبادت خود واداشته و در نتيجه ادعای خدايي کرده است و
نيز هر کسي فرد يا صنفي را تكيه گاه خود بشمارد و در برابر او يا آنها به تقليد صرف و تسليم و خضوع و بندگي رفتار کند،
آنها را معبود خود ساخته و عبادت کرده است( .ر.ك جامعه شناسي شرك ،کنفرانس دانشكده ادبيات و علوم اجتماعي
دانشگاه تهران زيربنای ايدئولوژيك توحيد ،چهار بعد توحيد در زندگي انسان :جهان بيني توحيدی ،فلسفه تاريخ ،جامعه
شناسي و انسان شناسي يا اخالق توحيدی .درسهای اسالم شناسي در حسينيه ارشاد).
 . 9پطرس مقدس ( )Saint Pierreحواری مشهور حضرت عيسي که بنيانگذار کليسا در تاريخ مسيحيت است و او که
ماهيگيری بوده است ،اولين پاپ به حساب مي آيد و پاپ يا بابا که به معني پدر است همان پطرس يا پير است که پدر معني
مي دهد و همه پاپهای کليسای کاتوليك کفشهای او را به نشانه وراثت مقام روحانيت و نمايندگي خدا ،يعني مسيح ،در
زمين ،به پا مي کنند ،و تاريخ گواه است که مجموعه قتل عام هايي که پاپهای قرون وسطي از فرقه های ديگر مسيحيت،
بخصوص پروتستانها و مسلمانان ،بخصوص در جنگهای صليبي و آمريكا و آفريقا و خاور دور از بوميها و ملتهای ابتدايي و
متمدن برای استقرار کليسا و امر به معروف و تغيير مذاهب بت پرستي و کفر و قبول مسيحيت دين روح و نور و عشق و
مهرباني و صلح کرده اند ،از مجموع کشتاری که همه جالدان بنام تاريخ بشر مثل آتيال و نرون و آشور بني پال و چنگيز و ...
کرده اند به مراتب بيشتر است .و اگر کشتاری را هم که استعمار غربي کرده است که پيشاهنگش و پشتيبانش کليسا بوده
است بر آن پرونده ها بيافزاييم سر به جهنم مي زند! همين کفشهای ماهيگير ،بيش از همه چكمه های جالدان عالمگير به
خون انسان های مظلوم و توده هايي که جرمشان تنها کاتوليك نبودن بوده است ،آغشته است .و مسيحيت! يعني همه
يكد يگر را دوست بداريد! حتي دشمنتان را قلباً دوست بداريد و اگر بر سمت راست صورتتان سيلي زدند ،شما سمت چپ
صورتتان را پيش آوريد!
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آری ،اما در اينجا ،عمامه وارث «آزادی و عدالت و مذهب بيداری»ـ نهضت
محكوم تاريخـ بر سر وارث «بردگي و بيداد و مذهب خواب» -نظام حاکم بر تاريخ،-
فرعون و قارون و بلعم ،هر سه در خرقه چوپاني موسي ،و ...
چه ميگويم؟
ويران کننده خانه موسي ،به خاطر سنت موسي ،قتل عام خاندان موسي ،با عصای
اعجازگر موسي!

 . 9در آستانه ظهور پيغمبر اسالم ،يمن مستعمره ايران بود و انوشيروان عادل ،به عنوان دفاع از يمني ها در برابر حبشي ها
که بر يمن مسلط شده بودند ،به آنجا لشكرکشي کرد و اين لشكر عبارت بود از تمام دزدان و آدم کشان و جنايتكاران
معروفي که در ايران زنداني بودند و محكوم به اعدام ،و آنها را به عنوان يك گروه مرسنر برای جنگ با حبشي ها به يمن
اعزام داشت که اگر کشته شدند که بايد مي شدند و اگر دشمن را شكست دادند که زندگيشان را نجات داده اند و در همان
يمن مي توانند بمانند! اين سپاه حبشي ها را از يمن راند ولي خود جانشين آنها شد و رسماً يمن مستعمره ساسانيان شد و
پادشاه ساساني فرماندهي برای اداره يمن فرستاد تا اسالم که آمد ،يمني ها استقالل خود را بازيافتند و آزاد شدند .مي گويند
انوشيروان فرماندهي موحش را به يمن فرستاده بود که از ,عاداتش اين بود که هر گاه بر اسب مي نشست ،بايد انساني را در
پيش اسبش دو شقه مي کردند و او از ميانه عبور مي کرد! فرماني را که انوشيروان عادل به فرمانده سپاه نجات بخش خود در
يمن صادر مي کند ،در کتاب تاريخ بلعمي نقل کرده است :که هر که به يمن اندر است از حبشه همه را بكش ،پير و جوان و
مرد و زن و بزرگ و خرد و هر زني که از حبش بار دارد شكمش بشكاف و فرزندان بيرون آور و بكش و هر که ،اندر يمن،
موی بر سر او جعد است چنانكه از حبشان بود و نداني که او از حبشان و فرزندان ايشان است همه را بكش و هر که داني که
اندر يمن هوای ايشان خواهد و بديشان ميل دارد ،همه را بكش تا به يمن اندر ،از حبش کس نماند.
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نميفهمم! تاريخ کالفي سردرگم شده است ،توحيد و شرك و عدل و ظلم و کفر
و دين و مأل ومردم وخدا و بت و پيامبر و کذاب و مذهب و جادو ! ...
دجله و فرات ،اکنون درهم شدهاند و عجب «شط العربي»!
کعبه ،بتخانه و مساجد ،آتشكدههای تثليث خداوندان زر و زور و تزوير ،و بردگان
در بند زبير :9يكي ديگر از آن «ده تني که مژده بهشتشان دادهاند» .3و نائله9ـ وارث

 . 9زبير بن عوام ،صحابى معروف پيغمبر که پس از مرگ پيغمبر به على گرايش داشت ،بخصوص که با او خويشاوند
بود ،ماد رش صفيه است دختر عبدالمطلب ،جد پيغمبر و على (مى شود پسر عمه على) .ولى در حكومت على ،با اينكه اول
طرفدار بود ،چون به بازى گرفته نشد و پستى نگرفت ،به همدستى طلحه و عايشه جنگ جمل را راه انداخت .وى مردى
سرمايه دار شده بود و هزار برده داشت که کار مى کردند و طبق قانون بردگى مزدشان را به ارباب مى دادند! و همين علت
جداييش را از على به خوبى توجيه مى کند! روزى ،يكى از شخصيتهاى علمى که گرايش مذهبى بسيارى هم داشت ،با من
بحث مى کرد بر سر نوع برداشتهايى که از نهضت ابوذر دارم و از اصل عدالت شيعه و معنى قسط قرآن و جنگ قابيل و
هابيل که انعكاس نظام مالكيت فردى است (قابيل) و خالصه ايراد داشت که اينها همه توجيهات شخصى من است و من
تحت تأثير ايدئولوژيهاى ضدطبقاتى جديدم وگرنه اينها مسائل اخالقى و انسانى! است و نه طبقاتى و اقتصادى .خيلى براى
من آيه مى آمد و آيه مى آورد و روايت و نقل تاريخ و بحث علمى و استدالل منطقى و من چيزى عرض نكردم .فقط در
آخر بحث مفصل ومستدل ايشان عرض کردم آقاى دکتر ،سرکار ماهى چند حقوق مى گيريد؟ ناگهان فرونشست! رفيقش به
خنده گفت با درآمدهاى متفرقش در حدود سى هزار تومان مى شود! گفتم :بله حق با شما است!
 . 3بر اس اس حديثى از قول پيغمبر ،ده تن را نام مى برند که عشره مبشره بالجنه اند .و نه تنها چنين بشارتى از پيش ،براى
افراد غيرمعصوم ،خيلى پيغمبرانه نيست ،بلكه افرادى که در اين حديث نام برده شده اند بيشتر حكايت از سياست مى کند تا
سنت .يكى از همين ها زبير است ،برده دارى که جنگ جمل را راه انداخت عليه على! چگونه پيغمبرى که با صراحت مى
گويد من غيب مى دانم (سوره انعام ،آيه  )1و مى گويد و لو کنت اعلم الغيب الستكثرت من الخير (سوره اعراف ،آيه )988
يعنى اگر غيب مى دانستم به خير بسيارى مى رسيدم ،براى ده نفرى که دوزخى بودن بعضى از آنها از روى موازين دينى
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شيرين و کلئوپاترا سالومه3ـ با گردنبندی که ثلث ماليات آفريقا ميارزد ،3در حرم
خليفه خداـ عثمان ذوالنورينـ و کعب ،روحاني بزرگ يهودـ وارث همه موبدان و
برهمنان و کشيشان و جادوگران مذاهب شركـ بر مسند فتوای مذهب توحيد ،در کنار
عثمان :و عثمان وارث محمدـ بر تخت کسری و قيصر ،4و مروانـ تبعيدی محمدـ نديم
عثمان؛ و ابوذرـ پناه ستمديدگان و انيس محمدـ تبعيدی عثمان ،و ...

معلوم است مژده بهشت مى دهد و اگر طبق هيچ ميزانى نبايد اهل نجات باشند ،همانها که جنگ جمل را عليه امام زمان خود
به راه انداخته و حدود بيست هزار مسلمانى را به کشتن دادند که در ميانشان اصحاب نيكوکار و پرهيزکار پيغمبر بودند ،اين
حديث از مجعوالن اهل سنت است و سندى ندارد.
 . 9زن عثمان
 . 3شيرين :ملكه مسيحى مذهب ايران ،همسر خسروپرويز پادشاه ايران و معشوقه فرهاد مهندس ايرانى ،کلئوپاترا ،ملكه
مصرى که آنتينيوس را شيفته زيبايى خود ساخت ،پس از شكست آنتينيوس در آکسو ( 33ق .م) خود را به نيش مار هالك
ساخت .سالومه :زنى که در شب مستى و شراب سر يحيى از هروديس خواست و برايش آورد.
 . 3ابوذر غفارى

 . 4کسرى :معرب خسرو ،لقب پادشاهان ساسانى ،قيصر :معرب سزار ،لقب امپراطور
رومى ،مظهر دو رژيم شرق و غرب و دو نظام حكومتى در برابر نظام خالفت يا امامت
اسالمى.
عثمان اولين زمامدار اسالمى است که مظاهر رژيم هاى حكومتى کسرايى و
قيصرى را در خالفت اسالمى وارد مى کند ،وزير رسمى و معين دارد (مروان حكم)،
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چه ميگويم؟
اهلل ،خدای ابراهيم ،در نقش بعل و بت و زئوس ،دوست مردم در جامه فره ايزدی،9
بر سر تخمه داران قريش3؛ و خداوند بيچارگان ،در سالح خدای بيچارهکنندگان ،9و

مقام رسمى روحانى در دستگاه دارد (کعب االحبار) ،حواشى خاص و اطرافيان معين و
مخصوص دارد ،دستگاه رسمى شبه دربارى دارد (که معاويه تكميلش مى کند).
گارد مخصوص محافظت دارد (مى بينيم عمر نداشت و قاتلش او را در مسجد زد و توانست عده اى را هم زخمى کند
و به سالمت بگريزد) .و نيز اولين کسى است که زندانى سياسى دارد و نيز اولين زمامدارى است که ،به خاطر اختالف
سياسى و انتقاد اجتماعى مخالفين ،به دستگيرى ،تبعيد و حتى شكنجه دست مى زند .و اولين کسى .است که پستهاى سياسى
را در انحصار قوم و خويشان خود قرار مى دهد و اولين کسى است که حقوق رسمى افراد از بيت المال عمومى را به خاطر
مخالفت سياسى قطع مى کند و اولين کسىاست که بيت المال عمومى را در خدمت مصالح فردى و رشوه هاى سياسى و نيز
مخارج اشرفاى خانواده اش قرار مى دهد و خالصه ،اولين کسى است که خيلى کارهاى تازه مى کند و خيلى از اولين بارها
را در حكومت اسالمى ابداع مى نمايد و انصاف را ببين که او را يكى از خلفاى راشدين مى گيرند و امام حسن را نه!
 . 9نور الهى ويژه پادشاهان
 . 3جاهليت عصر اشرافيت است و اصالت شجره و نژاد و تخمه و تبار ،عرب از عجم شريفتر است و قريش از ديگر
قبايل عرب .و در سقيفه نيز که انصار يعنى مردم مدينه گرد آمده بودند که خليفه پيغمبر را از خودشان انتخاب کنند (سعد بن
عباده را) ،ابوبكر استدالل کرد که پيغمبر فرموده است :االئمه من قريش (اين حديث در ابتداى جمله اى که پيغمبر نام
دوازده امام شيعى را مى برد در متون شيعى و برخى از مآخذ غيرشيعى نيز آمده است اما نه به عنوان اينكه مالك انتخاب
قرشى بودن باشد) و نتيجه گرفت که در اسالم رهبرى سياسى بايد از ميان قبيله قريش انتخاب شود .يعنى خليفه به شور و
رأى مردم انتخاب مى شود ولى مردم ناچارند به يكى از قرشى ها رأى بدهند! و اکثريت انصار نيز قانع شدند و از تصميم
خود بازگشتند زيرا کانديداى آنها سعد بن عباده مدنى بود و از همه طايفه اوس و اشكالش براى انتخاب شدن به خالفت
همين قريشى نبودن بود وگرنه اکثريت آراى (اجماع) را او داشت زيرا قريش در مدينه همان مهاجرين مكه بودند و اقليتى
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وعده دهنده پيشوايي محكومان بر جهان و مژده دهنده وراثت محرومان بر زمين،3
اکنون ...

معدود و سعد آراى تمام مردم شهر را داشت و هر دو قبيله اوس و خزرج را .ولى به خاطر تخمه شريف نداشتن از خالفت
محروم شد و بنابراين ،دموکراسى بيعت و شورا و اجماع با اين بينش دموکراسى اشرافى است ،يعنى دموکراسى
اريستوکراتيك! و اين کوسه ريش پهن است ،زيرا دموکراسى ضد اريستوکراسى است و اريستوکراسى ضد اسالم و بقيه ،به
هر زبان و هر توجيهى و عنوانى و در هر فرقه اى ،به نام سنى يا شيعى ،با اصالت تقوى و برابرى نژادى و وحدت عنصر و
منشأ انسانى که اسالم اينهمه بدان تكيه دارد سازگار نيست .و اين است که مى گويم ،امامت و نصب على بر خالفت ،بدان
گونه اى که در ذهن عموم شيعه منعكس است ،منطق تشيع علوى نيست ،مالك امامت ،نسب نيست ،خويشاوندى و سيادت
نژادى نيست ،ارزش هاى انسانى و فضيلتهاى شخصى امام است يعنى على امام است ،نه بخاطر آنكه پسرعموى پيغمبر است،
شوهر زهرا است ،از بنى هاشم است ،يا به اين علت که از طرف خدا يا پيغمبر منصوب است بلكه تنها به خاطر اينكه على
است .وصايت پيغمبر معلول امامت على است ،نه علت آن! همه حرف من بر سر امامت در تشيع علوى همين بوده و هست و
با تحريك عوام و تهمت و دشنام و هياهو و توطئه و تكفير آن دسته هاى معلوم هم از اين عقيده نمى گذرم ،هر چند به
خاطر اينكه فهم آن براى عوام کم فهم دشوار است به سادگى آن را تحريف کنند و مرا به بى ايمانى نسبت به امامت و تشيع
متهم کنند ،بكنند .اگر تشيع ،آن چنان است که آنها مى گويند و عمل مى کنند که من نه تنها ابايى ندارم از اينكه بدان معتقد
نباشم ،بلكه به خاطر عشقى که به اين خاندان دارم و با ايمانى که به حسين و ارادت شگفتى که به اين خاندان دارم و با
ايمانى که به حسين و ارادت شگفتى که به فاطمه ،و نمى توانم وصف کنم که چه احساسى به على ؟ وظيفه دارم که با تمام
زندگى ام با آن مبارزه کنم و اين مسؤوليت هر انسان علوى  -در جامعه اموى  -است ،هر چند نامش شيعى! (ر.ك شهادت،
مكتب سجاد ،انتظار ،مذهب اعتراض ،جامعه شناسى امت و امامت :چهار کنفرانس در ارشاد کتاب فاطمه ،فاطمه است،
مسؤوليت شيعه بودن ،آرى اينچنين بود برادر ،على حقيقتى بر گونه اساطير و درسهاى اسالم شناسى در دانشكده ادبيات
مشهد :تحليل تاريخى سقيفه).
 . 9ترجمه رب المستضعفين که هميشه ورد زبان ابوذر بود( .ر.ك پاورقى از کجا آغاز کنيم؟ دانشگاه شريف واقفى).
 . 3و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين ،و اراده کرديم تا منت نهيم بر
کسانى که در زمين به ضعف گرفتار شده اند که رهبرانشان قرار دهيم و وارثان (قرآن).
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چه بگويم  ...؟
با هر بانگ تكبيرش ،سر دوستش فرو ميافتد و با هر جهادش ،کتابش بر موج خون
پيش ميرود ،9و معبدش ،به انتقام آن «ضربهای که از عبادت ثقلين ارجمندتر بود» ،3هر
صبح و شام ،صاحب آن بازو را سب ميکند 3و ...
قتل عام ملتها ،جهاد؛ و غارت تودهها ،زکات؛ و جباران زمين ،برگزيدگان
آسمان؛ و دشمنان خلق ،دوستان خاص خالق و  ...؛ خانه محمد ،ويران؛ و فاطمه ،پنهان
مدفون؛ و علي ،درنخلستانهای نيم شبان تنها ،سر در حلقوم چاه ،چه ميگويم؟ در

 . 9همه پيشوايان راستين و پروردگان صميمى اسالم به دست خالفت اسالم و فتواى روحانيت اسالم در زندانها مردند،
در خانه ها مسموم شدند و يا در صحنه هاى داخلى به شهادت رسيدند .از ابوذر آغاز شد و على مظهرش! و همه قتل عام هاى
هولناك ،بويژه از آغاز بنى اميه به بعد ،در سراسر کشورها و شهرها ،نامش جهاد فى سبيل اهلل و شعارش پيشرفت قرآن در
سراسر زمين! تنها بخارا را چند بار فتح کردند و قتل عام ،تا مسلمانشان کردند! و در اسپانيا ،اين مجاهدان فى سبيل اهلل بيت
االبكار ساختند ،خانه دوشيزگان! براى تجديد ذائقه مجاهدان در سرزمينهاى کفر و حامالن پيام وحى به اقوام گرفتار
جاهليت!
 . 3در خندق که ضربه على جوان ،عمرو بن عبدود قهرمان قريش را از پاى انداخت و سرنوشت جنگ را عوض کرد و
مدينه کوچك که در محاصره دوازده هزار سپاهى از قبايل عرب و همدستى يهود قرا گرفته بود ،از نابودى قطعى نجات
يافت و پيغمبر گفت :ضربه على يوم خندق ،افضل من عباده الثقلين (ضربه على در جنگ خندق از عبادت جن و انس برتر
است) .آرى ،زيرا عبادت ،فرد را نجات مى توان داد و جهاد ،اجتماع را.
 . 3تا زمان عمر بن عبدالعزيز ،طبق دستور مرکز ،در همه مساجد ،بعد از نماز على را لعن مى کردند! کم کم اينكار يك
سنت عبادى براى بسيارى از مسلمانان ناآگاهى شده بود که نه از سياست خبر داشتند و نه از تاريخ ،هر چه را رسم دينداران
بود و معمول مساجد و محافل مذهبى ،عمل مى کردند و چون و چرا در اين امور را بر خالف ايمان مى دانستند!
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محراب عبادت کشته؛ و ابوذر ،در صحرای ربذه ،گرسنه و تنها مرده 9و چمنزار عذرا،
به فتوای دين ،از خون حجر رنگين ،3و حسن در خانهاش به دست «سپاهياني که خدا از
عسل دارد» مسموم ،3و بالل در سرزميني دور ،تنها و خاموش ،4و عبداهلل مسعود ،از

 . 9ابوذر ،براى برابرى اقتصادى و مبارزه با استثمار طبقاتى و نظام سرمايه دارى جديدى که در اسالم عصر عثمان زنده
شده بود و طبقه جديدى را به وجود آورده بود قيام کرد و شعارش آيه کنز (سرمايه دارى) ،از ترس ،عثمان او را به معاويه و
معاويه او را به عثمان پاس داد تا تهديدها و تطميع ها و قطع حقوق و گرسنگى و سختى و خطر ،شايد رامش کند و نكرد .او
را به ربذه ،نقطه اى از صحرا ،جنوب مدينه ،تبعيدش کردند تا آنجا تنها و گرسنه مرد .آن چنانكه پيغمبر درباره اش گفته بود
که خدا بيامرزد ابوذر را ،تنها راه مى رود ،تنها مى ميرد و تنها برانگيخته مى شود! (ر.ك به ابوذر ،مجموعه آثار شماره .)3
 . 3حجر ،که در عص ر پيغمبر نوجوانى بود و در زمان على مجاهدى ،پس از صلح امام حسن ،نهضت مقاومتى را در
کوفه آغاز کرد تا به دستور معاويه ،او را متهم کردند و حتى طومارى از شخصيتهاى مذهبى و اجتماعى شهر گرفتند که وى
بر خدا عصيان کرد و ربقه (حلقه ريسمان) اسالم را از گردن انداخته و در وحدت مسلمين اخالل مى کند و  ...باالخره براى
اجراى اين فتوى ،او و يارانش را به دمشق بردند و آنجا در محاکمه قالبى عجيبى محكوم به مرگ کردند و نجاتشان مشروط
بر اينكه به على بد بگويند و از او اظهار انزجار کنند و نكردند و در مرج العذراء محلى نزديك پايتخت آنان را سر بريدند.
(ر.ك به حجر بن عدى از حسن اکبرى و نيز مقاله معلم شهيد در بخش ضميمه ها).
 . 3معاويه بنيانگذار مرگهاى مرموز و پنهانى مخالفان سياسى در تاريخ اسالم بود .همسر امام حسن را واداشت تا در
عسل زهر کشنده اى بريزد و به امام بخوراند .کشتن مخفى و ناجوانمردانه شخصيتهايى که کشتن آشكارشان براى دستگاه
مصلحت نبود( ،و بنى عباس نيز از اين ابتكار سياسى معاويه بسيار استفاده مى کردند و شب مخفيانه مى کشتند و صبح با پاى
برهنه پشت سر جنازه راه مى افتادند و عزادارى مى کردند!) به عهده عسل واگذار شده بود و اين گونه مرگ ،در کام قاتل،
سخت شيرين بود و اين است که معاويه مى گويد :ان هلل جنوداً من عسل (خدا سپاهيانى از جنس عسل دارد).
 . 4بالل مؤذن محبوب پيغمبر بود ،اين برده سياه آفريقايى که از نخستين گروندگان به وى بود و شكنجه هاى هولناك
به جرم ايمانش از اميه بن خلف ،خواجه اش ،تحمل کرد و تنها کلمه اى که در زير شكنجه تكرار مى کرد احد بود و اين
شعار در برابر مشرکين که او را شكنجه مى کردند تا از توحيد بيزارى جويد ،پرمعنى بود .وى که مظهر روح پرخلوص
عاطفى سياه بود ،آواز خوشى داشت و با اينكه لهجه اش حبشى بود و قرائتش خوب نبود! مؤذن رسمى شخص پيغمبر ،يعنى
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شكنجه جان سپرده 9و کاخ سبز خداوند مؤمنان ،غرقه درمستي شراب و نغمه سرود و
فرمان جهاد و تحصيل زکات و تكثير قرآن و توليد حديث ،و مجاهدان در ويران
کردن معابد شرك و در بنا کردن مساجد در سرزمين کفر؛ و قاريان ،در شرق و غرب،
مترنم و بانگ اذان ،از حلقوم منارههای زرين ،بر آسمان رفته ،و شمشيرها ،تكبير
گويان ،بر سر الحاد ،و خيل امامان و قاضيان و عالمان و زاهدان و غازيان و عارفان و
اصحاب وتابعين و تابعينِ تابعين 3و سابقون 3و الحقون ،پرورده خونبهای شهيدان ،سر

صداى اسالم بود و پيغمبر او را و اذان او را سخت دوست مى داشت .بالل محبتش به شخص پيغمبر ،در طول اين بيست و
چند سال ،لطافت و خصوصيتى عميق يافته بود زيرا همواره با وى بود و در مدينه ،روزى چندين بار ،اقامه نماز پيغمبر را
اعالم مى کرد و پيك خاص و محرم نزديك شخص پيغمبر و دوست خانوادگى پيغمبر شده بود و مسلمانان در صداى او،
پيغمبر را مى يافتند و اين بود که تا پيغمبر را از دست داد ،احساس کرد ديگر مدينه برايش قابل تحمل نيست ،به شام رفت و
آنجا گوشه اى گرفت و خاموش شد .يك بار که عمر به شام رفت ،از او خواست تا به ياد ايام حيات پيغمبر ،اذان بگويد.
آغاز کرد ،تا به اشهد ان محمداً رسيد ساکت شد و اين آخرين اذان بالل بود.
 . 9خبر تبعيد ابوذر را که شنيد ،وى که اصحاب بزرگ پيغمبر بود ،به شدت گريست و به کنايه اين آيه را خواند که:
ثم انتم هؤالء تقتلون انفسكم و تخرجون فريقاً منكم من ديارهم( .بقره  )81پس شما جماعت هستيد که مى کشيد خودتان را
و بيرون مى کنيد گروهى از ميان خود را از خانه هايشان.
عثمان او را احضار کرد و به شدت سرزنش نمود و سپس غالم سياه نكره اش که يكى از مجريان و اطرافيان خليفه
رسول خدا بود اين صحابى بزرگوار را برداشت و از مسجد بيرون آورد و بر در مسجد چنان وحشيانه بر زمين کوفت که
استخوانهايش شكست ،از آن ضربه مجروح و بيمار شد و در بستر افتاد تا مرد.
 . 3تابعين ،نسل دوم اسالم اند ،نسلى که از نظر زمان تابع نسل اول يعنى اصحاب است .تابعينِ تابعين ،نسل سوم ،نسلى
که در پى نسل دوم آمده است.
 . 3سابقون ،پيشگامان ورود به اسالم اند ،عمر در فهرست حقوقى که تدوين کرد براى اينان امتياز خاصى قايل شد.
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در آخور غنايم ،پاردُم دراز کرده 9و امير مؤمنان« ،در جوالن ميان آخور ومزبل ،پهلو
برآورده» 3و واليت ،به موهبت ،از اهلل گرفته ،و جماعتها پرشكوه و حاجيان انبوه و
تنور غزا گرم و مسند قضا نرم و اسالم بر پشت زمين روان و خاليق ،فوج فوج ،در برابر
سيوف اهلل ،به تسليم ،رام و حوزههای علوم داغ و بيضه دين استوارـ شعائر مجلل و
احكام مجری و  ...خليفه رسول يك سال در جهاد ،يك سال در حج

3

حج! سنت ابراهيم بت شكن.
در خانه مردم يا خانه خدا4ـ چه فرقي ميکند؟ـ امسال چه خبر است؟
گردابي از خلق ،فشرده وداغ ،در طواف؛ چهرهها ،از شوق ،تافته ودلها از عشق
گداخته و دعوت «اهلل» را لبيك گفته ،و جوش ايمان و خروش اسالم و ترس خدا و

 . 9تعبير حافظ :پاردمش دراز باد آن حيوان خوش علف!
 . 3تعبير حضرت امير درباره عثمان :نافجا حضنيه ،بين  .....و معتلفه ،دو پهلويش از پرخورى برآمده ،ميان جايگاه پهنئ
و جايگاه علفش!(خطبه شقشقيه ،نهج البالغه ،تصحيح عبده ،ص .)43
 . 3خليفه هارون الرشيد ،برنامه دوران خالفتش اين بود که يك سال را به زيارت خانه خدا مى رفت و سال ديگر را به
جهاد در راه خدا مى پرداخت .اينها عوام را چه خوب شناخته بودند و چه خوب هم از مذاهب استفاده بردند! قهرمان افسانه
اى هزار و يك شب ،دمى از کار خدا غافل نيست
 . 4خانه خدا (کعبه) را قرآن ،خانه مردم مى نامد :ان اول بيت وضع للناس للذى بكعبه ( ...ر.ك خانه مردم آقاى مهندس
مهندس بازرگان ،ميعاد با ابراهيم ،کنفرانس هاى حج من در دانشگاه مشهد و ارشاد درسهاى اسالم شناسى حج تحليلى
نمايش يك ايدئولوژى با حرکات ارشاد).
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وحشت عذاب آخرت و خوف عقاب دوزخ و شوق عبادت ،برگزيدگان امت را در
دواری مقدس ميچرخاند.
و در ميان چهرهها ،اصحاب پيغمبر ،پيشگامان اسالم ،قهرمانان جهاد و فاتحان
سرزمينهای کفر ،ويران کنندگان بتخانههای زمين ،حاميان توحيد ،حافظان قرآن،
متعصبان سنت و روحانيان دين حنيف 9همه چرخ ميخورند و با ابراهيم خليل تجديد
عهد ميکنند و ،فارغ از دنيای دني و اين جهان خاکي و آنچه بر روی اين زمين پست
ميگذرد ،دل درخدا بسته ،چرخ ميخورند و بهشت در پيش چشمانشان به رقص آمده
است و حوريان بر چهرههای پارساشان ،چشمك ميزنند و فرشتگان ،از کنگره عرش
بر آنان صفير ميکشند و جبرئيل بال هايش را ،در زير گامهای طايفشان ،به مهر،
گسترده است!
اين کيست که چنين خشمگين و مصمم ،گرداب فشرده طواف مسلمان را
ميشكافد و بيرون ميآيد و شهر «حرمت و امنيت و قداست» را پشت سر ميگذارد؟

 . 9حنيف به معنى ثابت ،مستقيم ،بر حق و اختصاصاً به معنى کسى که از باطل به حق مى آيد ،برخالف جنيف که کسى
است که از حق به باطل مى گرايد ،دين حنيف به دين ابراهيم گفته مى شود و حنفاء کسانى بودند در جاهليت عرب که بر
دين ابراهيم بودند و اسالم نيز که خود را دين ابراهيم مى داند و دين ابراهيم را نيز اسالم ،حنيف به عنوان صفتى براى خود به
کار مى برد :فاقم وجهك للدين حنيفاً (خطاب به پيغمبر).
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در اين هنگام که مسلمانان ،همه ،رو به کعبه دارند ،او آهنگکجا کرده است؟چرا
لحظهای به قفا بازنميگردد تا ببيند اين دايرهگردندهای راکه در آن ،خلق را ،به آهنگ
نمرود ،برگرد خانه ابراهيم ميچرخانند ،و صفا و مروه را به نشانه سعي بيهودهشان،
ميدوانند،9و از «عرفات»ـ که آغاز تاريخاست و نخستين ديـدارآدم و حوا در زميـن 3ـ
در ظلمت شب،به «مشعرالحرام»شان ميآرند 3و در سرزمين حرام شعورـ که ورودش

 . 9اين مناسك در غيبت امام حسين است و بدون او ،اينها معنى ندارند .وقتى که در صحنه حق و باطل نيستى ،هر جا
مى خواهى باش ،مى خواهى به نماز بايست ،مى خواهى به شراب بنشين ،هيچ فرقى ندارد .موقعى که حسين سنت حج را
نيمه تمام گذاشت و حرکت کرد و بيرون آمد ،آنهايى که همچنان به طواف بر گرد خانه خدا ادامه دادند ،با آنها که بر گرد
در کاخ سبز معاويه طواف مى کردند ،برابرند .تو خودت بايد تكليف را معلوم کنى که مى آيى بيرون يا آنجا مى مانى.
 . 3سرزمين ميان عرفات و منى ،تنگه اى است به نام مشعر الحرام ،عصر روز نهم را که در عرفات بسر آوردند بايد به
سوى مشعر کوچ کنند و شب را در اينجا بمانند و در زير آسمان ستاره ريز ،در تاريكى شب که انبوهى درهم و بى نظام
جمعيت که نور و نظم و بنا و پناهى نيست و کسى کسى را نمى شناسد و جايى نمى بيند ،هر کس تنها مى شود و بهترين
حالت براى تأمل در خويش و انديشيدن به جهان و به حيات و به خود و سرگذشت و سرنوشت و حال خود و مسؤوليتهاى
خود و ديگران  ...يعنى آنچه هميشه در زير روزمرگيها و پستى ها و خودخواهى ها و خواستن ها و سگ دو زدن هاى حقير
زندگى جانورى گم مى شود و زندگى مجال انديشيدن به آنها را نمى دهد ،شبى را اين چنين در چنان زمينى و در زير چنان
آسمانى ،با حالتى که هر کسى ،هر که هست ،آنجا يكى است و با دو تكه احرام و دگر هيچ ،گم در سياهى شب و غرق در
جمعيت! من ،حل شده در ما ،ذره اى در دريا ،خسى در ميقات!
 . 3اينجا آمده ايم که چه کنيم؟ عجبا که مذهب هيچ عملى را ،حكمى را در اينجا و اين شب،واجب نكرده است! يعنى
به هيچ کارى مشغول مباش ،يعنى که براى هيچ کارى به اينجا نيامده اى ،اينجا جاى حكم نيست ،پس چه؟ جاى چيست؟
جاى ذکر! ذکر؟ آرى ،يادآورى ،به يادآوردن چه؟ که؟ پيداست که به ياد آوردن آنچه از ياد رفته است! آنچه روزمرگى،
زندگى ،خودپرستى ها و لذت ها و تالشها .آميب وارى که تو آدم را کرگدن کرده است يا مسخ ،گرگ يا روباه ،يا موش و
يا ميش ،از ياده تو برده است ،در اعماق فراموشى از احساس و ادراکت دور کرده است .ذکر! يعنى بنشين و بينديش! به آنچه
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بر اين بندگان شب و جهل حرام استـ آنان را ميخوابــانند و تا صدای پای سحر
برخــاست ،گلــه اغنــام اهلل را حــرکت ميدهند 9و بـه ســوی «مني» ميرانندشــان ـ

در تو قربانى شده است ،از ياد رفته است! انسان بودنت ،ايمانت ،کرامتت ،امانتت ،اصالتت ،ارزشهاى خداييت،
مسؤوليتهايت ،آن همه استعدادها و ارزشها و فضيلتهايى که در تو مرده است يا کشته اند ،گور هر يك را در عمق اين
قبرستان خاموش درونت پيدا کن ،در اين شبى که چشمت بيرون را نمى بيند ،نگاهت ديگر نمى تواند مثل هميشه به دنبال
طعمه ،سگ مانند ،پرس ه بزند ،به خودت بنگر ،نه آن خود صوفيانه خيالى ،خود تنهاى مجرد و پرت از مردم ،واقعيت و بيگانه
با زمان و جهان ،نه ،تو اکنون تنهايى اما در قلب جمعيت! نه در زاويه عزلت! پيدا کن ،گور يكايك عزيزان را ،جاى پاى خدا
را در کوير فطرتت ،اى که از عرفات به اينجا آمده اى ،از نخستين منزل آشنايى آدم و حوا ،از آنجا که شناخت پديد آمده و
آدم بر روى زمين گام زد و در تاريخ به راه افتاد ،تو با او همگام شدى و اکنون به سرزمين شعور رسيده اى! بنشين و
بينديش ،در زير باران ستاره ،در زير آسمان وحى ،صداى خدا را بشنو! در اين تنهايى رها و آزادت که خودتى و گم در
شب و غرق در اين درياى عظيم بشرى .و اين جمعيت است ،مردم است ،انسان است و ايمان است که در اين تنگناى
خويشاوندى و همدردى و هم عشقى اين چنين به هم آمده اند و بى هيچ رنگى و مرزى و ديوارى و سقفى و درى و
حصارى در هم فشرده مى شوند (مزدلفه!) ،و تو را ،تو بودن تو را له مى کنند و نفى مى کنند و پوست خودى ات را مى
شكند و انسان و ايمان را از اين تخته بندهاى فرديت و قوميت و طبقه و شغل و خانواده  ...رها مى کنند چون قطره اى به
دريا متصل مى سازند! بنشين و بينديش! در ذکر باش! اى که قبرستان شوم و ويرانه صدها شهيد شده اى! جنايت زندگى و
زمان و نظامهاى کفر و ظلم ،همه ارزشهاى خدايى را در تو قربانى کرده است! و گورشان را نيز از يادت برده است و خاطره
شان را نيز فراموش کرده اى! بنشين و بينديش! در اينجا هيچ حكمى نيست ،کارى نيست ،در اين اطاق تنهايت گذاشته اند تا
در خود بكاوى ،گورهاى شسته را بيابى و جنازه شهيدانت را ببينى و سرزمين شعور ،در حريم سرزمين شعور ،روح حيات و
عشق و رسالت و ايمان را که اکنون در تو برافروخته است در اين کالبدها بدمى و در اين مشعر ،در خود محشرى برپا کنى،
قيامتى در تو برخيزد ،حساب و کتابى و ترازو ى محاکمه اى و قضاوتى! تمرينى کن براى آن روز ،محكمه اى که در آن
متهم خودتى و مدعى خودت و قاضى نيز خودت! در سرزمين شعور بنشين و در اين شب و تنهايى و گمگشتگى ،بينديش ،به
ياد آور که چه چيزها از ياد رفته است ،از ياد مى رود ،به ياد آر ،ذکر! اما اينها نيمى خفته اند و صداى خورخور و نيمى مى
خواهند بخوابند و صداى نق نق و نيمى هم بيدار و مشغول ورد! کاش اينها هم خوابشان ببرد!
 . 9شب دهم ذيحجه را در مشعر وقوف مى کنند و با طلوع آفتاب بايد از مشعر حرکت کنند و وارد تنگه منى شوند.
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ســرزمين آن سه بت تثليث شــوم 9تا به نشانــه شــوخي با ابراهيــم و فــريب اهلل ،3با
سه معبود هميشگي خويش ،از آدم تا آخرالزمان ،3به بازی ،رمي کنند ،و هفت ريگ
ظريف زيبای رنگارنگ 4را ،با سر انگشت نوازشگر خويش ،بر سيمای سپيد کرده 9آن

 . 9منى ،پس از عرفات و مشعر ،آخرين منزل است ،تنگه اى است که به سوى دره مكه سرازير مى شود .اينجا جاى
اساسى ترين اعمال حج در موسم است :رمى ،قربانى و سر تراشيدن و باالخره خروج از احرام و جشن .عيد قربان ،پيروزى بر
شيطان! در بستر اين دره ،که اکنون خيابانى است به نام شارع الملك المعظم الفيصل ،سه ستون يادبود مانند نصب است ،مى
گويند ،مظهر شيطان است که ابراهيم را که در خواب فرمان يافته بود تا اسماعيل را ذبح کند سه بار وسوسه کرد .و اين تعبير
درستى است ولى سمبل ها هر چه عميق تر و معنى دارتر باشد ظرفيت تلقى ها و تعبيرهای متعددترى دارد و اين است که من
در اينج ا ،همان مثلث مشهورى را مى بينم که هميشه از آن مى نالم! همان سه چهره يك تن را ،فرعون و قارون و بلعم را،
استبداد و استثمار و استحمار را ،مأل و مترف و راهب را ،که به قول کشيش ها ،سه تا است و در عين حال يكى و يكى است
و در عين حال سه تا و با اينكه هر کدام يك اقنوم مستقل و ذات مشخصى هستند ،يك وجود بيشتر نيستند و با اينكه يك
وجود واحد بيش نيست ،سه ذات مشخص و اقنوم مستقلى هستند  ...مدتها بود نمى فهميدم يعنى چه؟ اين چه جور خدايى
است که هم سه تا است و هم يكى و در يكى بودنش سه تا است و در سه تا بودنش يكى! مگر مى شود؟ عقل نمى فهمد ،اما
چشم مى بيند! منتهى ما خيال مى کرديم کشيش ها راجع به خدا سخن مى گويند ،بحث از کدخدا است ،خداى آسمان را
نمى گويند ،خداوندان زمين را مى گويند ،يك طبقه حاکم است ،يك نظام و يك حاکميت و يك قدرت مسلط است ،گاه
به صورت زور تجلى مى کند در سياست
 . 3و مكروا ،مكر اهلل و اهلل خير الماکرين.
 . 3از آدم تا آخرالزمان ،فلسفه جبر تاريخى ويژه اسالم را بيان مى کند ،آخرالزمان هنگامى است که تاريخ از جبر تضاد
و تنازع رها مى شود و نظام قابيلى مى ميرد و برابرى و ايمان جاى ظلم و بهره کشى و حق کشى را در روى زمين و در
زندگى انسان مى گيرد( .ر.ك .انتظار ،مذهب اعتراض ،کنفرانس ارشاد).
 . 4توصيه مى کنند که وقتى مى خواهيد ريگ جمع کنيد ،دقت کنيد ،ريگهاى ظريف ،خوشتراش ،بين پسته و بادام،
انتخاب کنيد ،مستحب است که ريگها نقش دار و با ذرات رنگين باشد و چند رنگ باشد بهتر است! و بيچاره حاجى ها ،در
آن تنگه سياهى که ميليونها انسان و ماشين و گله هاى گوسفند و شتر ،مدفوع و فضوالت توى تاريكى شب در هم مى لولند
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سه خداوند زمين و زمان خويش ،به طنازی و اطوار ،عشقبازی ،بپرانند! و گوسفندان را،
به اشاره سرنوشت ذلت بار خويش ،ذبح کنندـ که «اغنام اهلل»اند و آن سه نماينده دائمي
خدا ،از پشم و شير و پوست و گوشت اينان ،همواره پاردُم دراز کردهاند و آخور آباد.
که قرباني هميشگيشان ايناناند و همه جا «زبان بسته» ،در راه نفس خويش ،ذبحشان
ميکنند و خون سرخشان در رگهای «کاخ سبز» و «مسجد ضرار» و «بيت المال قارون»
جاری ميشود و در پايان ،به نشانه سر به بند بندگي اين «جمرات ثالثه» 3سپردن ،سر
بتراشند وـ به نشانه اينكه «آلت فعل جور ،جهل است» و «مصلحتپرستاناند که
دستهاشان به خون حقيقت آغشته است» و «اينان که در هر عصری ،و در هر نسلي ،با
غيبت خويش ،زمينه ساز شهادت انسان ميشوند و در پس اين نقابهای تقوی و
تقدس ،دژخيم پنهان است و همين حج گزاراناند که ،هميشه و همه جا ،به وسوسه آن

که کسى کاروان خودش را هم نمى تواند پيدا کند ،چه جانى مى کنند که ريگهاى ظريف پسته بادامى با ذرات چندرنگ
پيدا کنند! کار عشق و عاشقى است ديگر!
 . 9هر سال ،روى اين سه مجسمه شيطان را از طرف سعوديها سفيد مى کنند! نمى دانم چرا؟ و نمى دانم به دستور
حكومت است يا روحانيت ،يا از بودجه اوقاف و يا اشخاص متمكن متدينى که در امور خيريه و خدمات دينيه پيشقدم اند به
هر حال ،فرقى نمى کند ،همه اينها روى شيطان را سفيد کرده اند و هر سال سفيدتر مى کنند!
 . 3جمرات ثالثه ،همان سه بناى يادبود شيطان است در منى که هر کدام را جمره مى نامند  :جمره اولى ،جمره وسطى،
جمره عقبى يا عقبه (چون نزديك عقبه است ،که در لغت به معنى پشت کوه است و در اينجا اسم خاص شده است ،چون
پيغمبر ،پيش از هجرت ،اينجا با نمايندگان اوس و خزرج که از مدينه به حج آمده بودند ،شبانه ،پنهان از چشم قريش پيمان
بست کع به پيمان عقبه معروف شد) .و جمره به معنى سنگريزه است.
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سه بت همه جا و هميشه ،اسمعيل را ،با دست خويش ،در پای نمرود ،ذبح کردهاند»ـ
روز «قرباني انسان» را و «ذبح اسمعيل زمان» را جشن بگيرند ،و آنگاه ،پشت به کعبه ،به
سوی قبله ذلت و زندگي رو کنند و «بهشت آخرت» را به بهای «جهنم دنيا» خريده« ،بر
خاکسترهای گرم مطبخ ارباب» ،مست از نشئه عافيت ،بخسبند و ته مانده سفرههای
غارت را ،غرق لذت بچرند!9

 . 9از شعرى به نام آواز گرگها و سگها ،اثر يك شاعر خارجى که آقاى اخوان اميد به شعرى زيبا و قوى ترجمه کرده
اند:
سگى مى گويد:
کنار مطبخ ارباب ،آنجا،
بر آن خاك اره هاى نرم خفتن،
چه لذت بخش و مطبوع است ،و آنگاه:
عزيزم گفتن و جانم شنفتن
ديگرى ادامه مى دهد:
از آن ته مانده هاى سفره خوردن،
و ديگرى:
وگرنه آن هم نباشد ،استخوانى،
اولى باز:
چه عمر راحتى ،دنياى خوبى،
چه ارباب عزيز و مهربانى!
و سگى ديگر به ياد مى آورد که:
ولى شالق  ...اين ديگر باليى است!
(و ديگرى دلدارى مى دهد):
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پيش چشمم را پردهای ازخون پوشيده است.
صحرای سوزاني را مينگرم ،با آسماني به رنگ شرم ،و خورشيدی کبود و
گدازان ،و هوايي آتش ريز ،و دريای رملي که افق در افق گسترده است ،و جويباری
کف آلود از خون تازهای که ميجوشد و ،گام به گام ،همسفر فرات زالل است.
و شمشيرها ،از همه سو ،برکشيده و تيرها ،از همه جا ،رها و خيمهها آتش زده و
رجاله در انديشه غارت ،و کينهها زبانه کشيده و دشمن ،همه جا ،در کمين ،و دوست،
بازيچه دشمن و هوا ،تفتيده و غربت ،سنگين و زمين ،شوره زاری بيحاصل و شنها،
داغ و تشنگي ،جان گزا و دجله سياه ،هار و حمله ور و فرات سرخـ مرز کين و مرگـ
در اشغال «خصومت جاری» و ...

بلى ،اما تحمل بايد،
درست است اينكه قدرى دردناك است،
ولى ارباب آخر رحمش آيد،
گذارد چون فروکش کرد خشمش
که سر به کفش و بر پايش گذاريم،
شمارد زخم هامان را و ما ،اين
محبت را ،غنيمت مى شماريم ...
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ميترسم درسيمای بزرگ و نيرومند «او» بنگرم ،او که قرباني اين همه زشتي و جهل
است.
بهپاهايش مينگرمکه همچنان استوار وصبور ايستاده و اين تن صدها ضربه را به پا
داشته است.
ترسان و مرتعش از هيجان ،نگاهم را بر روی چكمهها و دامن ردايش باال ميبرم:
اينك دو دست فرو افتادهاش،
دستي بر شمشيری که ،به نشانه شكست انسان ،فرو ميافتد ،اما پنجههای
خشمگينش ،با تعصبي بيحاصل ،ميکوشد تا هنوزهم نگاهش دارد.
جای انگشتان خونين بر قبضه شمشيری که ديگر ...
 ...افتاد!
و دست ديگرش ،همچنان بالتكليف.
نگاهم را باالتر ميکشانم:
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از روزنههای زره خون بيرون ميزند و بخار غليظي که خورشيد صحرا ميمكد تا
هر روز ،صبح و شام ،به انسان نشان دهد و جهان را خبر کند

9

نگاهم را باالتر ميکشانم:
گردني که ،همچون قله حرا ،از کوهي روييده و ضربات بيامان همه تاريخ بر آن
فرود آمده است ،به سختي هولناکي کوفته و مجروح است ،اما خم نشده است.
نگاهم را از رشتههای خوني که بر آن جاری است باز هم باالتر ميکشانم :ناگهان
چتری از دود و بخار! همچون توده انبوه خاکستری که از يك انفجار در فضا ميماند و
...
ديگر هيچ!

 . 9تعبير از ابوالعالء معرى شاعر آزاده و گستاخ که همان اندازه که با مؤمنين مخالف است ،ايمان دارد ،هر چند از او
چهره ملحد ساخته اند!
و على االفق من دماء الشهيدين على و نجله شاهدان
و هما فى اواخر الليل فجران
ثبتا فى قميصۀ ليجييى

و فى اولياته شفقان

الحشر مستعد يا الى الرحمن

بر چهره افق ،از خون على و فرزندش دو گواه هست ،اين دو در اواخر شب ،دو گلخنده صبح است و در اوايل شب،
دو سرخى شفق ،اين دو گواه را بر پيرهنش نقش کرده است تا در هنگامه محشر ،انتقام جوى و نصرت خواه ،به پيشگاه خدا
آورد.
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پنجهای قلبم را وحشيانه در مشت ميفشرد ،دندانهايي به غيظ در جگرم فرو
ميرود ،دود داغ و سوزندهای از اعماق درونم بر سرم باال ميآيد و چشمانم را
ميسوزاند ،شرم و شكنجه سخت آزارم ميدهد ،که:
«هستم» ،که« :زندگي ميکنم».
اين همه «بيچاره بودن» و بارِ «بودن» اين همه سنگين!
اشك امانم نميدهد؛ نميتوانم ببينم؛
پيش چشمم را پردهای از «اشك» پوشيده است.
در برابرم ،همه چيز در ابهامي از خون و خاکستر ميلرزد ،اماهمچنان ،با انتظاری
ملتهب از عشق و شرم ،خيره مينگرم؛
شبحي را در قلب اين ابر و دود باز مييابم ،طرح گنگ و نامشخص يك چهره
خاموش ،چهره پرومته ،رب النوعي اساطيری که اکنون ،حقيقت يافته است.
هيجان و اشتياق چشمانم را خشك ميکند .غبار ابهام تيرهای که در موج اشك من
ميلرزيد ،کنارتر ميرود و روشنتر ميشود و خطوط چهره خواناتر.
هم اکنون سيمای خدايي او را خواهم ديد؟
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چقدر تحمل ناپذير است ديدن اين همه درد ،اين همه فاجعه ،در يك سيما،
سيمايي که تمامي رنج انسان را در سرگذشت زندگي مظلومش ،حكايت ميکند.
سيمايي که ...
چه بگويم؟
مفتي اعظم اسالم او را به نام يك «خارجي عاصي بر دين اهلل و رافض سنت محمد»
محكوم کرده و به مرگش فتوا داده است؛
در پيرامونش ،جز اجساد گرمي که در خون خويش خفتهاند ،کسي از او دفاع
نميکند؛
همچون تنديس غربت وتنهايي و رنج ،از موج خون ،در صحرا ،قامت کشيده و
همچنان ،بر رهگذر ايستاده است.
نه باز ميگردد،
که :به کجا؟
نه پيش ميرود،
که :چگونه؟
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نه ميجنگد،
که :با چه؟
نه سخن ميگويد،
که :با که؟
و نه مينشيند ،که ...
هرگز!
ايستاده است و تمامي جهادش اينكه:
نيفتد.
همچون سنداني در زير ضربههای دشمن و دوست ،در زير چكش تمامي خداوندان
سه گانه زمين ،در طول تاريخ ،از آدم تا  ...خودش!
به سيمای شگفتنش دوباره چشم ميدوزم ،در نگاه اين بنده خويش مينگرد،
خاموش و آشنا ،با نگاهي که جز غم نيست ،همچنان ساکت ميماند؛ نميتوانم تحمل
کنم،
سنگين است؛
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تمامي «بودن»م را در خود ميشكند و خرد ميکند؛
ميگريزم؛
اما ميترسم تنها بمانم ،تنها با خودم ،تحمل خويش نيز سخت شرم آور و شكنجه
آميز است؛
به کوچه ميگريزم ،تا در سياهي جمعيت گم شوم؛
در هياهوی شهر ،صدای سرزنش خويش را نشنوم.
خلق بسياری انبوه شدهاند و شهر ،آشفته و پرخروش ،ميگريد ،عربدهها و ضجهها
و علم و عماری و «صليب جريده» و تيغ و زنجيری که ديوانه وار بر سر روی و پشت و
پهلوی خود ميزنند ،و مرداني با رداهای بلند و ...
عمامه پيغمبر ،بر سر و ...
آه!  ...باز همان چهرههای تكراری تاريخ! غمگين و سيه پوش ،همه جا پيشاپيش
خاليق!
تنها و آواره به هر سو ميدوم ،گوشه آستين اين را ميگيريم ،دامن ردای او را
ميچسبم ،ميپرسم ،با تمام نيازم ميپرسمـ غرقه در اشك و دردـ:
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«اين مرد کيست»؟
«دردش چيست»؟
اين تنها وارث تاريخ انسان ،وارث پرچم سرخ زمان ،تنها چرا؟
چه کرده است؟
چه کشيده است؟
به من بگوييد:
نامش چيست؟
هيچ کس پاسخم را نميگويد!
پيش چشمم را پردهای از اشك پوشيده است ...
مشهد ،عاشورای 9341
***
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ثار
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* ...من از کلمه «فلورانس» سيالن شط طاليي را حس ميکنم؛ از کجای آن؟ از
خودِ آهنگش ببينيد که شناخت يك کلمه چقدر دقيق و عميق و با ارزش است!
بعضيها ميگويند که «فلورانس» ،در عين اينكه اسم مكاني است که همه ميشناسند،
درعين حال که موزيكش برای يك شاعر معنای چيز ديگری را ميدهد و درخشندگي
و سيالن يك شط وتيزی و سوزندگي رنگ طال را القاء ميکند ،يك بيوگرافي هم
دارد ،و آن بيوگرافي مربوط به رابطهای است که اين کلمه با يك داستان ويك قضيه
دارد .مثال ميزند که نيز «فلورانس» اسم زني عفيف بود ،که زيبا و پاکدامن بود و  ...و
در دوره کودکي ما ،او شخصيت خيلي محبوبي بود؛ و من در بچگي از او بتي از عفت،
زيبايي و شرم ساخته بودم ،و اين ،يك رابطه اختصاصي است که من در خودم ،بين
فلورانس و آن داستانـ که بااين کلمه پيوند پيدا کردهـ احساس ميکنم.
بنابراين يك کلمه ،در فرهنگهای غني ،يك بيوگرافي هم دارد ،که خيلي مهم
است؛ مثالً کلمه «رند» ،کلمهای است که درهيچ لغتي ،با آن عمق و ظرافت و آن
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ابعادی که حافظ به کار ميبرد ،قابل ترجمه نيست؛ مثالً بعضيها [آن را] «کلوشار»
ترجمه کردهاند ،يعني درويش ،گدا و الابالي؛ در صورتي که معني هيچ کدام از اينها
را نميدهد .گاهي «رند» اصوالً حتي معنای مافوق عالم ،دانشمند و عاقل ميدهد؛ چيز
خاصي است.
«ثوره» ،يكي از همين کلمات است« .ثوره» يك بيوگرافي تاريخي دارد و همين
رابطهاش با آن قضيه جامعه شناسي و تاريخي است که به اين کلمه غنايي بيش از حد
ميدهد .در اينجاست که معني کلمه از محدوده وجودی خود کلمه خيلي فراتر
ميرود.
کلمهای داريم به نام ثارـ که در دعاها ميخوانيم« ،يا ثار اهلل و ابن ثاره»؛ به خود امام
حسين ميگوييم که تو ثار خدا هستيـ اساساً در جامعه شناسي و فرهنگ عرب« ،ثار»
چيست؟
پيش از اسالم ،نظام ،نظام قبايلي است .بزرگترين کار انقالبي اسالم ،تبديل يك
نظام قبايلي به يك نظام اجتماعي است؛ يعني پيغمبر اسالم در ظرف چند سال و در
يك نسلـ که چنين حادثهای در تاريخ امكان ندارد ،برای اينكه کاری است که در
طول چندين قرن آن هم با تغيير عميق زير بنای اقتصادی و سياسي بايد شكل بگيردـ از
مجموعه قبايلـ که خودش زيربنای اجتماعي خاصي استـ اين تبديل زيربنايي بزرگ
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انقالبي را انجام داده و آن تبديل يك نظام قبايلي ،به يك نظام اجتماعي کامل ،يك
امت ،يك جامعه ،يك «سوسيته» است.
در نظام قبايلي عربـ همچنانکه در تمام نظامهای قبايلي دنياـ هرقبيله ،يك شخص
واحد است ،يعني «فرد» وجود ندارد؛ بلكه قبيله وجود حقيقي دارد؛ هر فرد خودش
هيچ نيست ،و در عينحال تمام قبيله است .در بعضي از دهات ،دهات خيلي پرت که
هنوز اين تمدن نجس ما به آنجا نرفتهـ اگر شما تجربه کرده باشيد؛ نميدانمـ هنوز اين
روح هست :شما يك بيگانه ايد ،وارد ده ميشويد ،ميبينيد که همه کساني که در
جلوی دروازه در راه شما هستند ،جمع ميشوند و شما را به منزلي دعوت ميکنند:
«خواهش ميکنم بفرمايي يك امشب را اينجا تشريف داشته باشيد ،يك امشب را اينجا
استراحت کنيد»؛ در صورتي که اين منزل مال اينها نيست ،مال هيچ کدام نيست،
صاحبش اصالً در صحراست ويا اصوالً در ده نيست .اين برای چيست؟ برای اين است
که آن «روح ما»« ،اصالت ما» و «اصالت قبيله» در اينجا خود را نشان ميدهد شما
بيگانهای هستيد ،وارد ميشويد ،مهمان هستيد ،مهمان چه کسي؟ مهمان حسن ،حسين،
اما آن حسن و حسين چون فردی دراين جامعه ،اين امت و اين قبيله است ،با تمام قبيله
مساوی است؛ يعني شما مهمان قبيلهايد؛ بنابراين هر کسي خودش را صاحبخانه ميداند
و ميزبان شما ،و چون هرکسي خانهای مطابق شأن شما ندارد ،شما را به خانهای که
تناسب بيشتر با شخصيت شما دارد ،دعوت ميکند ،ولو آنكه صاحبش هم نباشد؛ مجاز
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هم هست اين کار را بكند؛ معلوم ميشود که هنوز مالكيت فردیـ به اين صورت که
درنظام اجتماعي هست ،که فرد شخصيت مستقل ميگيردـ الاقل از لحاظ روحي به
وجود نيامده؛ يعني همه چيز مال قبيله است .شخصيت هم همين طور است :شما اگر به
يك فرد توهين کنيد ،هرگز قبيله احساس نميکند که تنها به او توهين کردهايد ،تمام
وجدان اين جمع جريحه دار ميشود و همه خودشان را متهم و دشنام ديده و شنيده
احساس ميکنند ودر صدد عكس العمل برميآيند ،و شما بايد از طايفه غذرخواهي
کنيد .در صورتي که در يك جامعه[ ،اگر] شما به يك فرانسوی توهين کنيد ،به يك
آمريكايي توهين کنيد ،به خود او توهين کردهايد؛ يك آمريكايي ديگر هيچ گونه،
عكسالعملي نشان نميدهد؛ يا [اگر] به يك تهراني يا به يك مشهدی توهين کنيد،
هيج وقت مشهدیها وتهرانيهای ديگر احساس نميکنند که مورد اهانت واقع شدهاند؛
هر کسي حساب شخصي خودش را دارد .ولي در جامعه قبيلهای يك شخص وجود
دارد به اسم قبيله ،که معموالً رئيس قبيله ،توتم قبيله يا خدای قبيله ،تجسم روح جمعي
است ،روحي که افراد وتنهای گوناگون دارد :هزار تا ،دوهزار تا و  ...از لحاظ حقوقي
هم اين مسأله وجود داشته؛ حقوق قبايلي يك حقوق جمعي است ،و آن اين است که
اگر فردی از قبيله مثالً بنيغطفان ،فردی را از قبيله بنيزهره کشته باشد ،قاتل ،قاتل
نيست؛ مقتول هم مقتول نيست ،بلكه قاتل بنيغطفان است و مقتول بنيزهره؛ اصالً هر
فردی از بنيزهره خود را صاحب خون ميداند و هر فردی از افراد بنيغطفان قاتل
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

939

وکشنده است .بنابراين برای انتقام گرفتن ،کافي است که هر يك از افراد بنيزهره هر
وقت دستش به هر فردی از افراد بنيغطفانـ که قاتل جزءِ آن قبيله استـ رسيد ،او را
بكشد؛ اين انتقام ،گرفته شده ،ولو فرد کشته شده هم هيچ ربطي به قاتل نداشته و يا
اصالً نشنيده باشد و هيچ تقصير هم نداشته باشد ،ولي به هر حال عضو آن قبيله است،
يعني اين قبيله ،يك خون طلب دارد ،و آن قبيله است که يك خون را ريخته .افراد از
لحاظ حقوق قبايلي ،شخصيت حقوقي ندارند.9
اين ،زيربنای اجتماعي قضيه است؛ اينجا درست دقت کنيد که قضيه چقدر زيبا و
عميق ميشود :فردی از يك قبيله ،يك فرد از قبيله ديگر را ميکشد .قبيلهای که کسي
از افرادش کشته شده ،صاحب خون است؛ آن کشته« ،ثار» اين قبيله است .درست
روشن است؟ ما قبيلهای هستيم؛ يكي از افراد قبيله دشمن يكي از بچههای ما را کشته؛
پدر يا مادر يا پسر او صاحب خون نيستند؛ همه ما صاحب خون هستيم؛ او «ثار»
خانوادهاش ،ثار پدر ،مادر ،پسرـ پسر بزرگـ ش نيست ،ثار قبيله است ،ثار ماست،
خوب ،يعني چه؟ يعني ما از دشمن يك خون طلب داريم .غيرت يعني ،تحمل نكردن

 . 9برای اولين بار ،اسالم مسأله فديه و مسأله حقوق را فردی کرد ،به خاطر اينكه مي خواست جامعه بسازد ،به خاطر
اينكه مي خواست روابط قبيله ای را نابود کند يكي از راههای آن ،ايجاد حقوق فردی است :قاتل همان کسي است که
دستش به خون آلوده است و صاحب خون ،همان کسي است که با مقتول پيوند خانوادگي داردريال پدرش است ،پسرش
است و ...
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اين بار «ثار» بر دوش خويش ،غيرت قبيلهای اين است .هر کس ثار را ببخشد يا در
صدد انتقام بر نيايد ،معلوم ميشود که ناموسش را هم ميفروشد .کسي که خونش را
بفروشد ،ناموسش را هم ميفروشد ،دينش را ميفروشد ،غيرت ندارد .بنابراين هر قبيله
غيرتمندی وقتي يك ثار دارد ،حتماً بايدانتقام آن را از دشمن بگيرد.
در اينجا افسانهای هم هست که در عين حال که دروغ است ،از آن راستتر
حقيقتي در تاريخ انسان نيست9؛ و آن اين است کهـ چقدر عالي است! ميگويند وقتي
فردی از قبيله ما کشته ميشودـ قبيله به صورت چادرنشين است ،کوچ ميکند ،ييالق
ميکند ،قشالق ميکندـ خون او ميريزد ،اما روح او به صورت پرندهای ضجه کنان
شب و روز در پيرامون قبيله و دور سر يكايك جوانهای قبيله و زن و مرد قبيله
ميچرخد و ضجه ميکشد و شكنجه ميبيند و فرياد ميکشد و افراد قبيلهاش را به انتقام
ميخواند و اين مرغ ،اين پرنده ،آرام نميگيرد ،تا وقتي انتقامش از دشمن گرفته شود.
اين افسانه ،درست روشن است؟

 . 9گاهي چگونه حقايق به صورت افسانه و اساطير بيان مي شود! آدم بايد آنها را بفهمد .گاهي هست که در اساطير
ارزش و حقيقت خيلي بيشتر ازتاريخ ما وجود دارد .چون تاريخ ما را ساخته اند ،اما جعل و حريف کرده اند و همه باليي بر
سرش آورده اند اما اساطير عبارت است از همه آن حقايق و آرزوها و اصولي که انسانيت به آن معتقد بوده ولي تحقق پيدا
نكرده و او به صورت افسانه بيان مرده است.
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بنابراين وقتي که قبيلهای يك ثار دارد و بايد ثارش را و انتقامش را از قبيله دشمن
بگيرد ،احساس ميکند که تا وقتي که يك خون از دشمن نريخته و انتقام نگرفته،
موجود ملعوني است که پرنده ثار دائماًـ شب که ميخوابد ،در خانهاش که ميرود،
مسافرت که ميرود مشغول عيش و عشرت که هست ،غذا که ميخورد ،نماز که
ميخواند ،در هر کاری و هر حالي که هستـ برگرد سرش ميچرخد و رهايش
نميکند ،و فرد قبيله اگر غيرت و حميت داشته باشد ،صدای ضجه و دعوت آن مرغ را
به گوشش ميشنود .اين يك رابطه قبايلي و سنت قبايل در مسأله ثار است.
يك انقالب بزرگ فرهنگي و فكری که پيغمبر اسالم کردهـ يك جای ديگر اشاره
کردهامـ اين است که بسيار اتفاق افتاده که فرهنگ و سنت رايج جامعهاش را گرفتهـ
که حتي جاهلي بودهـ اما در آن ،در درون اين تعبير ،در درون اين سنت ،اين فكر و
فرهنگ ،يك محتوای نوِ علمي انقالبي انساني ريخته است؛ و از آن جمله ،اين است
که ثار قبيلهای را به يك ثار ايدئولوژيك ،يك ثار انساني تبديل کرد ،همچنانکه رابطه
اخوت بين قبايل را به اخوت بين انسانهای همفكرـ به جای همخونـ تبديل نمود ،همان
طور که پيوند بين افراد يك قبيله را ،واليت قبيلهای را ،به يك واليت سياسي فكری
انساني تبديل کرد ،همان طور که بيعت يك فرد را با رئيس قبيله به بيعت هر فرد با
حجراالسودـ در حجـ به عنوان رمزی از دست راست خدا تبديل کرد ،و ميدانيم که
هر کسي که در بيعت يك رئيس قبيله و يك قبيله هست ،تابع قوانين آن قبيله است،
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تابع آن رئيس است ،و وقتي که به بيعت ديگری در ميآيد ،همه بيعتهای قبليش
حذف ميشود؛ يعني بيعت جديد ،در عين حال که يك بيعت جديد اثباتي است ،جنبه
نفيي هم دارد و نفي کننده ،نهي کننده و محوکننده تمام بيعتهای قبلي است؛ از آنها
آزاد ميشود .بنابراين تمام افرادی که در بيعت قبيلهای و در بيعت در برابر خان يا
رئيس قبيله هستند ،بعد از بيعت با خدا ،در عين حال که به صورت يك مولي يا يك
بنده يا يك عضو قبيله خدا در ميآيند ،ازهمه پيوندها و بيعتهای قبايلي و جاهلي
آزادند .ميبينيم اينها همه سنتهايي است که در جامعه هست و [پيغمبر] از صورت
منحط جاهلي قبايلي به عاليترين ،نوترين و انقالبيترين مفاهيم کامالً تازه تبديل ميکند
و از فرهنگ استفاده ميکند .او يك انقالبي سطحي و بيريشه نيست ،که بخواهد
مجموعهای از مفاهيم من درآوردی نوظهور را بر مردميـ که در برابر اين مفاهيم ،اين
اصطالحات ،اين دستورها و اين فرمانها هاج و واج ماندهاند که يعني چه؟ـ تحميل و
ديكته کند ،از ريشه زندگي و واقعيت تاريخ و فرهنگشان بيرون ميکشد و مفاهيم تازه
را درونش مينهد .يكي هم ،همين ثار است ،که او يك مفهوم ،يك سنت و يك
فرهنگ اين همه عميق را  -که تا مغز استخوان مردم و سنت و تاريخ وفرهنگ و غيرت
و خونشان فرورفته  -به ثار فكری ،ثار تاريخي و ثار انساني تبديل ميکند با همه اين
روابط .قبايل و روابط قبايلي به رابطه دو قبيله تبديل ميشود ،اما نه قبيله نژادی ،بلكه
قبيله فكری :قبيله طاغوتي و قبيله الهي .اينها ،دو قبيله هستند؛ اين دو قبيله را به رسميت
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ميشناسد؛ در قرآن واسالم و  ...دعوت بر اساس يك نظام قبيلهای جديد در تاريخ بشر
است :يك قبيله با خدا بيعت کرده و يك قبيله با طاغوت بيعت ميکند؛ اين دو قبيله هم
همان رابطهای را که قبايل جاهلي بخاطر ثار با هم داشتند ،بر سر ثارشان دارند و همان
خونخواهي ثارـ که دائماً بيخ گوش تو ضجه ميکشد و انتقام ميطلبدـ به صورت اين
ثار در ميآيد و سنگيني مسؤوليت خونخواهي آن ثار به گردن يكايك افراد قبيله خدا
ميافتد ،و هر که غيرت دارد ،مسلماً اين صدا را دائماً ميشنود .اين ،کلمه ثار است.
بنابراين آيا فكر نميکنيد که در کلمه «ثوره» بيش از آنكه کلمه «رِوُلوسيون» يا
کلمه انقالبـ که فقط زير و رو شدن يك نظام اجتماعي را بيان ميکند و هيچ محتوای
ديگر نداردـ باشد ،مفهوم ثار همـ از اين ريشه استـ خفته است؟ و در اينجا ديگر ثوره
تنها يك شورش ،در يك برهه از زمان ،از طرف يك گروه در برابر يك نظام نيست،
بلكه ثوره عبارت است از قيام ،افراد قبيله خدايي در هر نسل ،برای انتقام گرفتن از آن
قبيله طاغوتي ،که از آنها يك خون به گردن دارد و يك خون طلب دارد.
از اينجاست که کلمه ثوره با خون پيوند پيدا ميکند؛ با تسلسل تاريخي پيوند پيدا
ميکند ،و با مسؤوليت مستمر انسان در طول تاريخ پيوند پيدا ميکند .عجيب است که
از اين کلمه ثار ،ميشود تمام فلسفه تاريخ اسالم در ديد شيعي راـ بخصوص که يك
فلسفه تاريخ کامل استـ استخراج کرد؛ برای اينكه اگر نگاه کنيم ،اساساً فلسفه تاريخ
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انسان ،در ديد شيعي اسالم ،عبارت است از آدم تا آخرالزمان .اين ،طول فلسفه تاريخي
است که اسالم در ديد شيعي عرضه ميکند ،تفسير ميکند و توجيه ميکند؛ و آن اين
است که ميبينيمـ عجيب استـ اولين قدمي که تاريخ بشر با آن شروع ميشود ،با يك
ثار آغاز ميگردد :هابيل؛ يعني اول ،آدمـ يعني انسان ،يعني حقيقت انسان ،يعني پدر
همه ،پدر هر دو قبيلهـ است؛ اما بعد از آدم ،انسان دو قبيلهای ميشودـ قبيله طاغوتي،
قبيله الهيـ آن تقسيم بندی قبايلي که اسالم قبول دارد ،آن دو قطبي شدن انسان که در
طول تاريخ همواره وجود دارد و بدون آن اصالً اسالم را نميشود فهميد ،تسلسل
امامت را نميشود فهميد ،اساساً مكتب ابراهيم را نميشود فهميد .ميبينيم که بعد از
آدم ،تاريخ انسان شروع ميشود .آدم جزء تاريخ انسان نيست؛ آدم حقيقت انسان است،
کليت انسان است .اما بعد از آدم است که جامعه بشری تشكيل شده ،انسان ،اجتماع،
زندگي ،روابط انسانيـ به شكلي که ما اکنون در محدوده بسيار کوچك ميبينيمـ
شكل گرفته ،يعني دو قطبي شدن جامعه انساني شروع شده؛ و اولين بار که شروع
ميشود ،با يك ثار شروع ميشود؛ يعني قبيله قابيلي يك خون از قبيله هابيلي ميريزد و
بعد وراثت آغاز ميشود.
بين وراثت و ثار رابطهای وجود دارد ،که اين دو مفهوم ،فلسفه تاريخ انسان را در
اسالم ميسازند و معني ميکنند .اين کلمه وراثت را در دعاهاـ بخصوص راجع به خود
امام حسينـ زياد داريم :زيارت وارث داريم ،که اساساً بر اساس وراثت است .اينها را به
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ما درس دادهاند ،اينها چيزهايي نيست که ما حاال بفهميم و يا از خودمان در بياوريم!
اينها چيزهايي است که در مكتب ما خيلي روشن بوده ،منتهي ناآگاهي ،رابطه را قطع
کرده است؛ واال «زيارت» نشان ميدهد که من ،امام حسين را به عنوان يك حلقه از اين
زنجير طوالني که از آدم تا آخرالزمان به هم پيوسته است و به هم ارتباط دارد،
ميشناسم و به همان دليل با او حرف ميزنم و به آن عنوان در برابرش قرار گرفتهام و
تلقيش ميکنم و ميشناسمش که کيست و کارش را هم به همان دليل ميگويم.
بنابراين در فلسفه تاريخي ما ،بشر با يك ثار شروع شد؛ قبيله هابيلي اکنون يك خون از
قبيله قابيلي طلبكار است ،و بنابراين وراثت از اينجا شروع ميشود .اين وراثت در
اشكال و تعبيرهای مختلف ،در روايات ،قرآن ،احاديث ،فرهنگ اسالمي ،تاريخ و ...
هست؛ حتي سعي شده است که پيامبران را به عناوين مختلفـ به صورت شجره نامه،
به صورت حتي يك وسيله ،يك ابزار ،يك سمبل و امثال اينهاـ به يكديگر ارتباط
بدهند و به عنوان يك تسلسل و پيوستگي جريان واحد ،يك وحدت تاريخي درست
کنند ،تا [آنها را] به صورت مجرد ،حادثههای گوناگون و در زمينها و زمانهای
مختلف ،تلقي نكنيم ،اين است که حتي در داستان حضرت يوسف نقل ميکنند که
عصا و چوبدستي از او ميماند و بعد حضرت شعيبـ وقتي که اثاثيه حضرت يوسف را
تقسيم ميکنندـ ميگويد ،خواهش ميکنم همين عصايش را به من يادگاری بدهيد؛
ميبينند که چوبي است که به درد نميخورد؛ به او ميدهند؛ اين چوب به عنوان
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يادگاری در دست اوست9؛ بعد باغي درست ميکند ،در باغش مشغول آبياری است و
ميخواهد مثالً فالن درخت را بكارد؛ چوبي را که در دست دارد ،در زمين گل فرو
ميکند تا کارش را انجام دهد؛ ميرود و برميگردد؛ ميبيند که از اطراف شاخه زده و
ريشه رسته و هر کاری ميکند ،کنده نميشود؛ معلوم ميشود جرياني [در کار] است.
رها ميکند و ميرود .مدتها ميگذرد تا گذار موسي به آنجا ميافتد و به صورت
کارگری در خدمت او درميآيد؛ بعد همينطور که در ميان درختها ميگردد ،چشمش
به اين درخت ميافتد؛ رمزهای روی درخت را ميشناسد ،ميفهمد ،ميبيند و
ميخواند؛ ميفهمد که اين چيست؛ اين درخت پر ريشه و محكم راـ که شعيب آن همه
زور زد و تكانش ندادـ مثل مويي که از خميری بيرون بكشند بيرون ميکشد ،و بعد
ميبيند چيز خوبي است؛ دور و بر آن را صاف ميکند و ميبيند چوبدستي خوبي
است؛ با همان چوبدستي است که ميرود و فرعون را دراز ميکند.
واقعاً چقدر عالي است! چقدر درسهای عميقي در اينهاست؛ ميبينيم که ميخواهد
رسالت موسي را به رسالت يوسفـ که از لحاظ ظاهر تاريخ ،رابطه متصل در آنها
نميبينيمـ پيوند بزند و اتصال دهدـ اتصال معنوی .از اين چيزها [باز هم] هست؛

 . 9چقدر معني دارد! اينها از هزار کتاب تاريخ مستند ارزش بيشتری دارد .روح و معني تاريخي در اينهاست] ،در حالي
که[ آنها محفوظات و حوادث است.
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نمونههای خيلي زياد وجود داردـ در نگينهای انگشتر و غيرهـ و نشان ميدهد که در
فرهنگ ما تالش زيادی است تا تمام اينها در سطح تمام بشريت به يكديگر پيوند
بخورند.
متأسفانه جهان بيني ما آنقدر کوچك است که تمام عاشورا تازه از روز تاسوعا
شروع ميشود و بعد از ظهر فردا هم تمام ميشود و بعد ديگر در تاريخ خبری نيست ،تا
روز چلهم ،که باز اربعين است و «شله» ای ،و بعد قضيه تمام ميشود تا سال بعد؛ يعني
يك روز و نيم [طول ميکشد].
در صورتي که مسأله يك روز و نيم نيست؛ مسأله ابديت تاريخ است ،در اين همه
وسعت؛ و واقعاً اگر فرصتي بود ،اين جهان بيني فلسفه تاريخ را با نوترين و علميترين
فلسفه تاريخي که اآلن ،در تلقي عموم روشنفكران دنيا داريم ،مقايسه ميکردم؛ آن
وقت ارزش اين ،نسبت به آن فلسفه تاريخي که بر اساس ديالكتيك ابزار توليد بنا شده،
و اختالفش [با آن] معلوم ميشد؛ که اين فلسفه تاريخ اسالمي از اول با خودآگاهي و
مسؤوليت خودآگاهانه انسان بنا شده ،و آن فلسفه جبر تاريخ مارکسيستي بر اساس بازی
جبری مادی ابزار توليد ،تحول پيدا ميکند ،تا باالخره جبراً به خودآگاهي انسان
ميرسد؛ يعني در اينجا ،انسان ،مسئوليت تاريخي انسان و خودآگاهي انسان ،معلول جبر
مادی توليدیـ اقتصادی است[ ،در حالي که] در فلسفه جبر و حتميت تاريخي اسالمي،
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از اساس [تكيه] بر روی خودآگاهي انسان و خطاب ،به انسان خودآگاه است؛ ازهمان
اول به انسان ميگويد ،تو صاحب خوني ،بايد خونت را از طرف مقابلت بگيری .چه
وقت؟ از آغاز تاريخ بشر تا انتهای تاريخ ،تماماً مجال و فرصت خونخواهي انسان است.
ميبينيم اولين ثار که بين اين دو قبيله به وجود ميآيد ،و در برابر بنيقابيل به گردن
بنيهابيل است ،بر اساس آن وراثت است؛ اين خون همين طور نسل به نسل به ارث
ميرسد ،چنانكه آن خونريزی نيز نسل به نسل تا آخرالزمان به توارث ميرسد .در ديد
شيعي ،پايان فلسفه تاريخ اسالم کجاست؟ اين تاريخ ،تاريخي که ما ميشناسيمـ تاريخ،
نه حقيقت انسانيـ اين تاريخ دو قطبي تضادی که بر اساس رابطه ثار و انتقام گيری ثار
بنا شده ،شروع شده و تداوم دارد ،کي به انتها ميرسد؟ باز هم با ثار؛ برای اينكه
آخرالزمان ،قيام جهاني ،نجات بشری ،تحقق عدالت ،صلح وبرابری ،اينها همه هست،
اما بزرگترين لقب آن آخرين نجات دهنده انسان از اين رابطه ثار و ثارکشيـ که همه
تاريخ بشر را شكل ميدهدـ «منتقم» است .انتقام چه چيز را ميگيرد؟ همه ميگويند،
انتقام قاتلين سيدالشهداء را! نه! انتقام ثاری که به گردن بنيهابيل است؛ واين ثار ،در هر
نسل ،رابطه پيچيدهای پيدا ميکند ،و آن اين است که در هر نسل ،به دعوت آن روحـ
که در هر حالي ضجه ميکند و افراد قبيله را هر جا که ميروند و هر کاری که
ميکنند ،دعوت به خونخواهي ميکندـ غيرتمندان و احرار و صاحبان فتوت و حميتـ
آن فتيههاـ به خونخواهي برميخيزند ،و در هر قيام به خونخواهي برای گرفتن ثارشان،
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

939

باز خوني ميدهند و باز ثار ديگری بر ثار پيش اضافه ميشود و باز به گردن نسل وارث
بعد ميافتد؛ نسل وارث بعد باز بايد انتقام دو خوني را که طلب دارد ،از بنيقابيل ،از
قبيله دشمن و از قبيله طاغوت بگيرد .در اين قيام خونخواهي باز خونهايي ميريزد و
خونهايي ريخته ميشود و اين ،باز ثارهايي بر ثار ميافزايد و اين خونهای روز افزون،
قرن افزون باز به گردن نسل بعد [ميافتد] .ميبينيم ثار در فلسفه تاريخ ما ،در تزايد
است ،ثار بر روی ثار  ...؛ و در هر نسلي ،آن ضجهها که ثارهايش او را به خونخواهي و
انتقام از دشمن فراميخوانند ،دائماً شديدتر و شديدتر ميشود ،به طوری که اگر غيرت
و حميت و آگاهي وجود داشته باشد ،تمام فضای تاريخ ما پر از ضجه و دعوت
خونخواهي ثارهاست ،ثارهای ما؛ اما اين ثارها ،ثارهای قبيلهای نيست ،ثار اهلل است؛
اينها «ثاراهلل»ها هستند که بايد از قاتلين بنيطاغوت گرفته شوند .و اما جبرش از
کجاست؟ تاريخي که تا اين حد بر خونخواهي و رسالت و آگاهي و دعوت ما مبتني
است ،بنابراين بر اساس اراده ماست؛ اما در عين حال ،تاريخ جبراً به خونخواهي کامل و
تمام ،و خاموش شدن ،آرام شدن و پيروز شدن و خشنودی همه ثارها خداـ در طول
تاريخ بشرـ و به انتقام مطلق و جهاني همه ثارها خواهد انجاميد ،و اين قطعي و جبری
است .ميبينيم که جبر تاريخي است که بر اساس دعوت از انسان به خونخواهي مبتني
است.
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ميبينيم مفهوم ثار همراه با وراثت ،مجموعه تاريخ انسان و فلسفه تاريخ انسان را در
ديد شيعي اسالمي تفسير ميکند ،که با ثار شروع ميشود و تداوم و تكامل و توسعه
پيدا ميکند ،تا وقتي که به انفجار ميرسد ،و انفجار عبارتاستاز گرفتن انتقام از
بنيطاغوت؛ و آنجاست که گردن قبيله هابيل از بارسنگين اين همه خونهايي که به
وراثت ،نسل به نسل بر گردنش مانده آزاد ميشود و در آنجاست که بشر به نجات،
صلح و عدالت ميرسد ،و تا آن روز تمام داستان زندگي انسان ،داستان تالش برای
خونخواهي است ،از آدم تا آخرالزمان؛ و حسين ،وارث يكي از ورثه است،که خودش
به صورت يك ثار درآمد و فرزندش و پدرش ،همه ثارهای خدا هستند و پدر ثارهای
خدا و پسر ثارهایخدا.
آن وقت «ثوره» در اين ديد چه معني عميقي پيدا ميکند! ثوره ،همه چيز معني
ميدهد :تالش ،شورش ،قيام؛ اما هدف چيست؟ هدف ،انتقام کشيدن از بنيقابيل است،
که آن همه دستش به خون ثارهای عزيز ما آغشته است ،و اين همه جواب گفتن به
دعوت آن پرندههايي است که بر گرد سر قبيله ما دائماً ما را ميخوانند و ضجه
ميکشند و ما را به انتقام خواهي و خونخواهي فرا ميخوانند.
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ثوره ،ثار ،وراثت ،داستان شروع تاريخ ،يعني اولين ثارـ هابيلـ و بعد ،آخرالزمان،
يعني تحقق انتقام جهاني ،مجموعاً فلسفه تاريخ اسالم را در ديد شيعي آن تفسير
ميکند.
يا ثار اهلل وبن ثاره
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شهادت
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بسم اهلل المالك القاهر الجبار المنتقم

و به قول ابوذر :
يا رب المستضعفين.
امروز برای من سخن گفتن مشكل است ،بخصوص درباره «شهادت» ،و باالخص
امروز ،که عيد خون شيعه است.
درباره کاری که حسين در تاريخ کرده است ،بسيار سخن گفتهاند و بسيار نوشتهاند
و ميگويند و مينويسند .قدما به گونهای آن را توجيه کردهاند و متجددين روشنفكر به
گونهای ديگر .اما من تازگي متوجه شدم که امكان ندارد کاری را که حسين کرده
است بفهميم ،مگر اينكه بفهميم که شهادت چيست؟
عظمت حسين از يك سو ،و شخص بيني ما ،از سوی ديگر ،موجب شده است که
آنچه را از حسين بزرگتر است در زير درخشش عظمت حسين ،ببينيم ،و آنچه از حسين
بزرگتر است آن چيزی است که حسين به خاطر آن قرباني شده است .اين است که
همواره از حسين سخن گفتهايم ،اما هرگز از آنچه که حسين به خاطر آن سخاوتمندانه
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خود را قرباني کرد ،ياد نكردهايم ،من ميخواستم امروز آن اصلي را که حسين و
حسينها قربانيش شدهاند و عظمت آنان در تاريخ بشر و در مذهب ما ،و در پيشگاه
خلق و خالق ،به خاطر اين است که اين اصل را و اين معني را ،با تمام زندگيشان و
مرگشان ،نشان دادهاند ،در اينجا مطرح کنم :
«شهادت»!
ولي کار مشكلي است ،مشكل به خاطر اين است که غير از آنكه بضاعت علمي و
قدرت فكری من اجازه چنين کاری نميدهد ،بافت متضادی که در اين مسأله وجود
دارد (نسبت به گوينده) کار را بر من دشوارتر کرده است.
از يك سو بايد شهادت را به عنوان يك مسأله فكری ،علمي ،فلسفي مطرح کنم و
در اين حال بايد فقط بينديشم و استدالل کنم و تنها از قدرت علم و منطق مدد بگيرم.
و از سوی ديگر ،داستان شهادت و آنچه را که شهادت تداعي ميکند ،به قدری
احساسي و به قدری هيجان آميز و عاشقانه است که روح را به آتش ميکشد و منطق را
فلج ميکند و قدرت ناطقه را ضعيف و انديشيدن را دشوار.
چه ،شهادت ،آميزهای است که از يك عشق گدازان و از يك حكمت عميق و
پيچيده ،و اين دو را با هم نميتوان بيان کرد و در نتيجه حق سخن را ادا نمود،
بخصوص آدمي که چون من ،از نظر روحي و عاطفي ضعيف است ،بيان برايش
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مشكلتر است .ولي به هر حال تا آنجا که در قدرتم باشد آنچه را که ميخواستم
بگويم ،و شايد برخي از آنچه را که ميخواستم بگويم ،ميگويم.
برای فهميدن شهادت ،بايد اول مكتبي که شهادت در آن مكتب معني ميدهد ،و
شهادت در آن طرز تفكر قابل توضيح است ،و شهادت در اين عقيده خاص ارزش
مييابد ،روشن بشود ،و آن عبارت است از مكتبي که «حسين» يكي از مظاهر اين
مكتب است ،و نيز جريان تاريخي و نبرد تاريخي در سرگذشت انسان ،که حسين يك
پرچم دار اين نبرد است ،و کربالی او يك صحنه از صحنههای نبرد پيوسته واحدی
است که درجبهههای مختلف و نسلها و عصرهای مختلف ،و در طول تاريخ ،و از
آغاز تا حال و درآينده جاری است.
برای اينكه به سرعت اشارهای کرده باشم تا اصل بحثم روشن بشود ،اشارهای
ميکنم به آنچه که در برخي از درسها گفتهام ،ولي چون غالباً دانشجويان خود من در
اينجا تشريف دارند ،احتياج به توضيح فراوانتر نيست ،فقط اشاره ميکنم تا تسلسل
منطقي بحث در ذهنشان تجديد بشود.
حسين ،در اتصال به آن تسلسل نهضتي که در تاريخ ابراهيمي وجود دارد معني
ميدهد ،و بايد معني شود و انقالبش بايد تفسير و توجيه گردد .به صورت مجرد حسين
را در تاريخ مطرح کردن ،و جنگ کربال را ،به صورت يك حادثه تاريخي مجرد
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[عنوان کردن و آن را] از پايگاههای تاريخي و اجتماعيش جدا کردن ،موجب ميشود
که ،آنچه را معني ابدی دارد و همواره زنده است ،به صورت يك «حادثهغم انگيز
گذشته» در بياوريمـ چنانکه در آورديمـ و در برابرش فقط بگرييم -چنانكه ميگرييم!
 اگر کربال و حسين را از اندام تاريخي و اعتقادی و مكتبياش جدا کنيم ،مثل ايناست که از يك پيكر زنده واحد ،يك عضو را قطع کنيم و جدا مطالعه يا نگهداريش
کنيم.
آنچه بدان در درسها اشاره کردهام اين است که در طول تاريخ بشری ،نهضتهای
ديني را به دو دسته بزرگ ميشود تقسيم بندی کرد :بر اساس محتوای اين دينها و
همچنين بر اساس سنخ پيامبرانشان و بنيانگذارانشان و بر اساس وابستگي طبقاتي و
اجتماعي اين رهبران ديني ،و همچنين بر اساس جهت دعوتي که اين دعوت کنندگان،
خلق را بدان ميخواندند.
بر اين اساس و بر اين مالك ،همه پيامبران تاريخ ،به اصطالح تاريخي پيامبران،
دروغين يا راستين (هر کس بنيان يك نهضت ديني را در تاريخ نهاده است) بر دو دسته
هستند :يك دسته پيغمبران سلسلهای هستند که بزرگترين بنيانگذار جهانيش ابراهيم
است؛ اين پيامبران که از ابراهيم به بعد برای ما شناختهتر شدهاندـ چون از نظر تاريخي
به ما نزديكترندـ سلسلهای هستند از پيامبراني که وجه مشترکشان از نظر اجتماعي اين
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است که همگي از محرومترين قشرهای زندگي اجتماعي و اقتصادی زمانشان
برخاستهاند ،و به تصريح شخص پيغمبر اسالم ،همگي چوپان بودهاند ،و به تصريحِ
تاريخ غالباً چوپاني ميکردهاند ،جز چند تنشان که آنها کارگران حرفهای بسيار ساده و
گرسنه بودند.
اما پيامبران خارج از اين سلسله يا رهبران مكتبهای فكری و يا اخالقي خارج از
اين سلسله ،چه در چين وابسته به نژاد زرد ،چه در هند ،چه درايران ،و چه بزرگان و
بنيانگذاران مكتبهای علمي و اخالقي يونان ...بدون استثناء همگي اشرافي بودهاند ،و
برخاسته از طبقات مرفه و برخوردار ،و قدرتمند.
در تاريخ ،طبقات قدرتمند حاکم عبارت بودند از سه اليهای که يك طبقه حاکم را
ميساختند :طبقه زورمند ،طبقه زرمند و طبقه روحاني ،که هم قدرت سياسي و هم
قدرت اقتصادی و هم قدرت ايماني خلق را در دست خود داشتند ،و چه با هم همساز
بودند و چه مخالف ،به هر حال سازش يا عدم سازش آنها بر سر حكومت بر خلق بوده
است نه برای خلق.
اين پيامبران وپيشوايان غير ابراهيمي ،يكايك از هند و چين گرفته ،رفته تا يونان
همگي ،از پدر يا مادر يا از هر دو ،وابسته به طبقه شاهزادگان ،روحانيون ،اشراف بودند؛
کنفوسيوس همين طور است ،الئوتسو همين طور است ،بودا همين طور است ،زرتشت
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همين طور است ،ماني همين طور است ،مزدك همين طور است ،سقراط همين طور
است ،افالطون و ارسطو همين طورند .در قرآن که تكيه ميشود که:
«هو الذی بعث في االميين رسوالً منهم»
«اميين» تودههای امي جامعه هستند .در قرآن تكيه ميشود که از خود مردم
پيامبراني فرستاده شدهاند .پيامبران ابراهيمي هستند که از متن «مردم» برخاسته شدهاند.
اينجا مقصود اين است که اين پيامبران فرشته نبودند ،يا قوای مجرد نبودند ،از انسانها
بودهاند ،از «ناس» ،يعني از متن توده بودند ،از طبقات خاص و خواص و زبدهها و
برگزيدهها نبودند .اينكه ،اين پيامبران به لسان قوم خودشان سخن ميگفتهاندـ برخالف
بسياری که خيال ميکنند يعني پيغمبر اسالم که از عرب برخاسته عربي حرف ميزده،
و موسي چون از توی يهود برخاسته عبری سخن ميگفته ،اين مطلب مسلم است و
گفتن ندارد ،پيغمبری که درعرب مبعوث ميشود نميتواند که به چيني يا يوناني حرف
بزندـ بلسان قوم خود سخن گفتن يعني به زبان توده و بر اساس درد و نياز خاص و فهم
توده مردم سخن گفتن ،يعني مثل فيلسوف و شاعر و روشنفكر و تحصيلكرده ديروز و
امروز به زبان خواص سخن نگفتن ،آن چنانكه توده زبان اينها را نفهمد ،رنجشان و
حساسيتشان را نفهمد و آنها هم زبان توده را نفهمند.
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همه جا ميبينم در بحث از پيامبران ابراهيمي ،بحث از ناس است ،بحث از مردم
است ،و همچنين بعثت اينها با بعثت پيامبران ديگر فرق دارد .بعثت آن پيامبران ،غالباً
توسل به قدرت موجود است برای اشاعه دينشانـ فرصت نيست يكايك بگويم ،قبالً
گفتهامـ در صورتي که پيامبران ابراهيمي ،بعثتشان همواره به صورت توسل به مردم
است عليه قدرت موجود در زمانشان؛ ابراهيم را ميبينيم تا مبعوث ميشود گرز را
برميدارد و موسي چوبدستي چوپاني را و يورش به کاخ فرعون ميآورد و قارون را در
خاك مدفون ميکند و فرعون را در آب غرق؛ و پيغمبر اسالم ،پس از اينكه مرحله
فردسازیاش تمام ميشود ،آغاز جهاد ميکند ،و در مدت  93سال بيش از  61جنگ
دارد ،يعني هر  13روز يك نبرد و يك کوشش نظامي! اساساً معجزات اينها هم نشانهای
از گرايش و جهت بعثتشان است ،معجزات اينها هم متناسب با رسالتشان است اژدها
شدن عصا و سحر را دريدن و به تخت فرعون حمله بردن است! و اسالم وقرآن ،با
اعالم اين اصل ،که «اسالم» ديني نيست که قرآن آورده باشد ،يا آورنده قرآن ،بلكه
يك دين واحد در طول تاريخ است که هر پيغمبری در قرني آمده تا اين دين را به
مقتضای زمان و بر اساس قوانين مناسب و متناسب با زمان تبليغ کند ،يك دين است و
آن اسمش اسالم است ،و با اعالم اين اصطالح و تعميمش ميخواهد به اسالم يك
جهان بيني تاريخي بدهد ،و به نهضت اسالم يك اتصال و پيوستي به همه نهضتهايي
که در طول تاريخ با شركها درافتادهاند و برای نجات مردم با زورمندان و زرمندان و
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فريبكاران به جهاد برخاستهاند؛ و همه را يك جنگ و يك دين و يك روح و يك
شعار ،در طول تاريخ بشری و در همه صحنهها و همه عصرها و نسلها ،توجيه کند.
به اين آيه و طرز تلقي تاريخي و سخن گفتن قرآن نگاه کنيد که تسلسل تاريخي را
قرآن به چه شكل بيان ميکند ،و اين نهضتها را پشت سر هم به چه شكل تسلسل
ميدهد:
«ان الذين يكفرون بآيات اهلل» (کساني که به آيات خدايي کفر ميورزند)« .و
يقتلون النبيين بغير حق» (و کساني که پيامبران را بنا حق ميکشند) «و يقتلون الذين
يأمرون بالقسط من الناس» (و کساني را از مردم ميکشند که به قسط و عدل دعوت
ميکنند) «فبشر هم بعذاب اليم » ...
ميبينيم در اين آيه ،قرآن ،سه مقوله را به هم پيوند ميدهد و در يك رديف نام
ميبرد :اول «آيات خدا» ،دوم «پيامبران» ،و سوم« ،از مردم کساني که به برابری
ميخوانند» و کافران خدا ،و قاتالن پيامبران و مردم عدالتخواه را يك کاسه ميکند و
همصف نشان ميدهد!
اين ،نوع تلقي اجتماعي و فلسفه تاريخي بشری و توجيه نهضتهای گذشته در
قرآن است.
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و پيغمبر اسالم ،آخرين پيام آور اين ديني است که در طول تاريخ به تصريح مكرر
قرآن ،همه پيامبرانش آمدهاند تا «حكمت» را و «کتاب» را و «عدالت» را در جهان تعليم
کنند و پيغمبر اسالم آخرين پيامبر از اين نهضت جهاني و بشری پيامبراني است که به
نام اسالم ،بشريت را به عبوديت خدای واحد ميخواندند تا از عبوديت غير از او سرها
را آزاد کنند و پيامبر اسالم آمده است تا با تحقق همه جانبه جهانبيني توحيد ،وحدتي
به تاريخ بشری ،وحدتي به نژادها ،به ملتها ،به گروهها ،خاندانها و طبقات اجتماعي
بشری ببخشد ،تفرقههايي که همواره به وسيله مذهب شرك توجيه ميشده است .شعار
توحيد اسالم ،شعاری آزادی بخش بوده است که پيش از آنكه متوجه متفكرين و
متكلمين و تحصيلكردهها و فيلسوفان و علما باشد ،بردگان و شالق خوردگان و
گرسنگان و تحقير شدگان نسبت به آن حساسيت يافتند ،و برای همين است که در مكه
گروهي که بر او گرد آمدهاند ،جز چندتني ،همه از محرومترين و گمنامترين
تحقيرشدگان و تحقير شدهترين عناصر جامعه بودهاند ،به دليل اينكه دشمن ،پيغمبر
اسالم را تحقير ميکرد که «اراذل ناس» يعني بيسر و پاها فقط دور و برش هستند ،و
اين بزرگترين ستايش است امروز برای اين نهضت ،در حاليكه رهبران مذاهب بودايي
را ميبينيم که همه ،بيکم و کاست از اشراف چين و هندند ،امروز ارزشها فرق کرده!
اين است که پيغمبر اسالم موعود بردگاني بود که در طول تاريخ يقين کرده بودند،
که سرنوشت محتومشان بردگي است ،بردگان و تحقير شدگان و محروماني که به زبان
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دين يا علم يا فلسفه و يا به زبان زور يا به زبان شعر و هنر که همه در خدمت خواجگان
بوده است ،باور کرده بودند که برای زجر کشيدن و ذلت ديدن و بار کشيدن و گرسنه
بودن زندگي ميکنند و متولد شدهاند و آفريده ،طبقه مستضعفي که يقين کرده بود که
خدايان يا خدا با آنها دشمنند و برای برگزاری کار خلق و کار جهان ،آنها را بارکش
ديگران بارآورده ،همچنان که ماني پيامبر ميگفت (که از نور و ظلمت سخن
ميگفت)« :شكست خوردگان بيچاره از ذات ظلمتند و فاتحان زورمند از ذات نور» ،و
ارسطو و افالطون ،متفكران نابغه ،ميگفتند که خداوند يا طبيعت گروهي را برده خلق
ميکند و گروهي را آزاد تا آزادگان با زحمات و رنجهايي که بردگان در تكفل
کارهای پست ميکشند فراغتي پيدا کنند که به کارهای متعالي از قبيل اخالق و هنر و
شعر و موسيقي و تمدن بپردازند .و پيامبر اسالم آمده بود تا آن نهضتي را که در طول
تاريخ با فريب و دروغ و شرك و تفرقه و برتری و اختالف طبقاتي ،پيوسته در جهاد
بود تكميل کند و با اعالم اينكه همه انسانها از يك نژادند ،و از يك منشأ و از يك
سرشت و دارای يك خدا ،برابری عمومي را اعالم کند و همچنين با توجيه فلسفي و
همچنين با نظام نيرومند اقتصادی ،يك برابری اعتقادی و حقوقي و طبقهای را درجامعه
نمونه مدينه بريزد ،در جامعهای که بالل بيگانهای تحقير شده و برده ،در آن جامعه،
شرافت و ارزش و حيثيتش برتر از برزگترين اشراف جامعه عرب احساس ميشود و
همه او را به رسميت ميشناسند ،جامعهای که در آن ناگهان مردم مدينهـ عرب،
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يهودی ،قريشـ ميبينند که «سالم» بچهای که غالم حذيفه بوده و در همين کوچههای
شهر ،به صورت يك برده ذليل و محروم راه ميرفته ،اکنون در «قُبا» پيشاپيش
بزرگترين مهاجران قريش ،به امامت نماز ايستاده و پشت سر او عزيزترين و
پرشكوهترين چهرههای جامعه ،چهرههای برجسته پيش از اسالم و عصر اسالم
ايستادهاند .ارزشها همه فرو ريخته و همه درهم شده ،خود پيغمبر با کوششهای بسيار
ميکوشد تا همه اين ارزشهای جاهلي و اشرافي را بريزد ،دستور ميدهد که لباسهای
بلند و پرشكوه را قيچي کنند ،ريشهای بلندی را که عالمت اشرافيت است ،قطع کنند
و دستور ميدهد که متكبرانه در خيابان و کوچه راه نروند ،ودستور ميدهد که دو
نفری بر روی يك مرکب سوار شوند .خود سوار ميشد و ديگری را پشت سرش سوار
ميکرد ،و گاه نيز بر االغ برهنه سوار ميشد تا درچشمهای اشرافي پسند ،ارزشهای
اشرافي بريزد .روزی پيرزني که سالها عظمت و شكوه پيغمبر اسالم را شنيده بود،
آمده بود نزد پيغمبر ،تا جلو وی ايستاده زبانش گرفت ،عظمت مرد ،عظمت شخص ،او
را دچار لكنت زبان کرد و نتوانست حرف بزند ،پيغمبر به نرمي و سادگي و مهرباني
شانههايش را ميگيرد و ميگويد« :چرا ميترسي؟ من پسر آن زن قريشي هستم که شير
ميدوشيد ،از کي ميترسي»؟
اين آخرين چوپان مبعوث ،آخرين پيام آور ،ازسلسله اين مرداني که در صحراهای
خاموش ،ناگهان بر ميشوريدند و بر خداوندان زر و زور و فريب شهرها يورش
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ميبردند ،مرد .ناگهان همه چيز دگرگون شد ،اختالفي که پس از پيغمبر بالفاصله
شروع شد ،يعني خط سير تاريخ حوادث ،شايد بيش از يك سانتيمتر با خط سير
حقيقت در آغاز فاصله نداشت؛ زاويهای که ميان مكتب اسالم و تاريخ اسالم ،يا
«حقيقت» و «واقعيت» پيدا شد در آغاز کوچك بود اما دو ضلع يك زاويه که در آغاز
[فاصله شان] يك سانتيمتر ،نيم سانتيمتر ،يك هزارم سانتيمتر باشد ،به ميزاني که
ادامه پيدا ميکند و به ميزاني که در مسير تاريخ پيش ميرود ،از هم فاصله ميگيرد ،و
درنهايت ،اين فاصله به هزاران کيلومتر ميرسد و اگر عوامل ديگر و علتهای ديگر در
کار باشندـ که هستندـ گاه دو ضلع اين زاويه در دو جهت متضاد از هم دور ميشوند!
پس از مرگ پيغمبر ،اين فاصله کوچك و اين زاويه بسيار اندك با راه مستقيم ،به
وجود ميآيد ،و نسل به نسل ،فاصله با درستي و راستي و عدالت و حقيقت زيادتر
ميشود ،به طوری که بعد از  91 ،94سال به دوره عثمان ميرسد و عثمان پايگاه
مغناطيسي ميشود که همه عناصر ضد انقالبي راـ که در گوشه و کنارها سرکوفته و
پراکنده شده بودندـ در قلب قدرت و مرکز انقالب اسالمي جذب ميکند .عثمان پلي
ميشود بين دوره انقالب اسالمي و جاهليت که ميانشان حفره جهادها و حفره انقالبها
ايجاد شده بود و از روی اين پلـ «پل خالفت»ـ پليدترين عناصر اشرافيت نيمه جان و
مطرود ميگذرند ،و بهترين پايگاههايي را که با جهاد انصار و مهاجرين به دست آمده
بود ،اشغال ميکنند .عثمان ابزاری ميشود که بنياميه و کثيفترين دشمنان اسالم ،به
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وسيله او نه تنها ضربههايي را که ديده بودند جبران ميکنند ،بلكه بهترين موفقيتهای
انقالب را تصاحب ميکنند ،وسيلهای ميشود تا اين فاجعه که تاکنون در تاريخ تكرار
شده و قانون شده استـ ولي نميگويم قانون جبریـ که« :انقالب فرزندان صديق
خودش را ميخورد» ،در اسالم نيز روی دهد ،عثمان وسيلهای شد که بلعندگان و
خورندگان فرزندان راستين انقالب بر انقالب چيره شوند و کساني که به شمشير آنها و
جهاد آنها و فداکاری و از خود گذشتگي و تقوای آنها صبر آنها ،اين نهضت پايه
گرفته بود به دست غاصبان قدرت و حكومت و حق مردم و ميراث انقالب قرباني شوند
و بنيان نهضت به وسيله عثمان و به دست بنياميهای که وابسته به عثمان بودند و مسلط
بر او ،نابود شود.
و نخستين قرباني در اين دگرگوني ،در اين بازگشت انقالب به دروه جاهليت ،در
اين احيای عناصر نيمه جان ضد انقالبي ،علي بود .سرگذشت سياسي و اجتماعي و
فكری علي نماينده يك مبارزه تازه است ،مبارزه ميان رهبران و وفاداران به ارزشهای
نو ،به ايمان نو ،به شعارهای نو و راستين اسالم ،با عناصر جاهليت جديدی که دوبارهـ
در گرمايي که از حسادتها و نفاقهای دوستان در محيط پيدا شده بودـ جان گرفته
بودند و آشكار و يا پنهاني ،با بهترين چهرههای انقالب اسالمي به جنگ آغاز کردند.
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پيغمبر مظهر مبارزه دورهای است که در صنحه از يك سو مسلمانان پاك اعتقادند
و از سوی ديگر ،دشمنان بيگانه و پليد و چهرههای شناخته .اما علي مظهر دورهای است
که در داخل اين نهضت ،جنگ ميان وفاداران راستين نهضت ،و عناصر ضد نهضتـ
که در جامه و نقاب تازهای ظاهر شدهاندـ در گرفته است .جنگ اکنونِ معاويه و علي،
برخالف جنگ ديروز ابوسفيان و پيغمبرـ که جنگ خارجي بود و جنگ دوست با
دشمنـ جنگ داخلي است ،جنگ دوست با شبه دوست ،يعني با دشمن داخلي ،و
همواره در يك نهضت جنگ در صحنه خارجي و مبارزه با دشمن خارجي ،غالباً به
پيروزی منجر ميشود اما در صحنه داخلي و با دشمنان داخلي است که شكست
ميخورد و اين است که در فرهنگ اسالمي ،در زبان قرآن« ،منافق» پليدتر و
خطرناكتر از کافر و حتي «مشرك» معرفي ميشود .پيغمبر مظهر پيروزی اسالم در
جبهه خارجي است ،در برابر کفر و شركِ آشكار ،و علي مظهر شكست اسالم درجبهه
داخلي است ،در برابر نفاق.
در برابر جاهليت جديد و اشرافيت جديد که دارد در متن اسالم و زير نقاب
حقيقت و در قلب انقالب عدالتخواهانه اسالمي جان ميگيرد ،علي يك پايگاه مقاوم
است .چند سال ،تمام تالش و کوشش علي در جبهه داخلي ،با شرکي که جامه توحيد
به تن کرده بود و با کافری که در ردای اسالم بيرون آمده بود و يا بت پرستي که قرآن
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

941

بر سر نيزه داشت ،گذشت و در پايان ،علي به دست مقدسين بيشعوریـ که مثل هميشه
بازيچه دشمنان باشعورندـ کشته شد.
ميبينيم هر چه زمان ميگذرد پايگاه راستين انقالب اسالمي تضعيف ميشود و در
برابر ،پايگاه جاهليت جديد و دشمنان داخلي و پايگاه اقتدار دشمنان داخلي قویتر
ميشود ،تا به دوره حسن (ع) ميرسيم:
حسن وارث حكومتي است که از پدر مانده و فرمانده سپاهي است که در درونش
نفاق تا اعماق صميميترين ياران وی نفوذ کرده ،بهترين افسران و فرماندهان سپاه،
پنهاني با پولها و با زورها و وعدههای بنياميه سروسرِ دارند ،و دارند برای يك توطئه
بزرگ ،يك خيانت بزرگ معامله ميکنند .افسران دارند برای فروش خود با خريداران
انسانيت و شرف در دمشق چانه ميزنند ،از نظر قلمرو و حكومت ،حسن بر يكي از
نيرومندترين و خطرناكترين و حساسترين قسمتهای سرزمين اسالمي دستي ندارد و
اين قسمت يكپارچه به دست دشمن افتاده است .در خود عراق نيز جناحها متفرق
شدهاند .اشراف نسبت به رژيم علوی نميتوانند وفادار باشند و توده به سستي و غفلت
گرفتار شده است .خوارج که توده متعصب و از جان گذشته مذهبياند و قدرت
خطرناك عواماند ،روی در روی ايستادهاند و حسن ،به عنوان مظهر آخرين تالش
صميميترين و آگاهترين و مترقيترين ياران نهضت جديد اسالمي ،در برابر جبهه نفاق
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يا دشمنان داخلي ،هر روز ضعيفتر ميشود و ضعيف تر ،تا لحظه دردناك و فاجعه
آميزی ،که آخرين تالش و مقاومت «اسالمِ عدالت» در برابر «اسالمِ اشرافيت» پايان
ميگيرد و صلح با دشمن داخلي تنها راه چاره ،يعني بيچارگييي است که حسن ناچار
ميپذيرد .زيرا شكست خورده است و شكست خورده صلح نميکند ،صلح بر او
تحميل ميشود ،درست مثل شكست.
حسن(ع) که در مدينه به عنوان رهبر و مظهر تالش روح انقالب در برابر «جاهليت
جان گرفته جديد» نشسته ،اکنون به صورت يك فرد عادی خلع سالح شده درآمده
است .وقتي ميبينيم که دشمن در داخل خانه امام و رهبر مردم ،نيز رخنه کرده ،و
جاسوسان بنياميه ،در خلوت خانه او ،محرم او شدهاند! و حتي همسرش را مزدور خود
ساختهاند و توسط او مسمومش کردهاند ،ميتوانيم حدس بزنيم که جبهه عدالت و
آزادی و مردم تا کجا ضعيف شده است؟ قدرت امام حسن به عنوان رهبر نيرويي که به
نام اسالم هنوز دارد مقاومت ميکند ،به اندازهای است که وقتي ميميرد ،در خود
مدينه ،که شهر جدش و پدر و مادرش است ،و شهر خانواده او است ،و شهر مهاجرين
و انصار پيغمبر اسالم است ،امكان اين را ،که در جايي که خودش ميخواهد دفن شود
ندارد ،در قبرستان عمومي شهر دفنش ميکنند! سرنوشت امام حسن ،که مظهر تنهايي و
غربت در جامعه اسالمي است ،حتي در مدينه پيغمبر ،نشان ميدهد که جبهه حق طلبي
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در اسالم به کلي در هم شكسته است و ارتجاع جديد کامالً بر همه جا و همه کس
مسلط شده است و همه صحنهها را فتح کرده است و اکنون نوبت حسين است.
حسين به عنوان وارث نهضت اسالم ،وارث آن نهضتي که محمد ايجاد کرده ،علي
ادامه داد و حسن آخرين مقاومتها را کرده است ،اکنون هيچ چيز به ارث نميبرد ،نه
سپاه ،نه سالح ،نه زر ،و نه هيچ قدرتي :جبهه ای ،صفي و حتي گروه متشكلي ،هيچ!
اکنون سالهای حوالي  63هجری است ،پنجاه سال پس از مرگ پيغمبر! هر امامي و
هر رهبری شكل مبارزهای که انتخاب ميکند (از اينجا لطفاً بيشتر دقت کنيد ،تا مطلب
روشنتر بشود ،آغاز حرف اساسي من است) ،شكلي نيست که بر اساس ذوق و سليقه و
انتخاب شخص خودش ،تعيين شده باشد ،شكل مبارزه را بر اساس شرايط و اوضاع و
جناحها و ارزيابي قدرتها و جبههگيری دشمن انتخاب ميکند ،بنابراين ،شكل
مبارزهای که حسين انتخاب کرده ،قابل فهميدن نيست مگر اينكه اوضاع و شرايطي که
حسين در آن شرايط قيام خاص خودش را آغاز کرد فهميده بشود .اآلن ،پيرامون
سالهای  63است که نوبت به حسين رسيده؛ زمان و مسؤوليت مردم در انتظار يك مرد
است؛ گاه هست (چقدر دشوار است که چنين پيش آيد) ،که سرنوشت يك ملت،
سرنوشت يك ايمان ،سرنوشت يك فكر ،يك جامعه ،يك عقيده و يك نسل چشم به
راه اين است که يك فرد ،يا چند فرد ،چگونه عمل ،خواهند کرد؟ اکنون حسين
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مسؤول نگاهباني انقالبي است که آخرين پايگاههای مقاومتش از دست رفته است .و از
قدرت جدش ،و پدر و برادرش ،يعني حكومت اسالم جبهه حقيقت و عدالت ،يك
شمشير برايش نمانده و حتي يك سرباز! سالهای است که بنياميه همه پايگاههای
اجتماعي را فتح کرده است ،سالهايي است که قريش ،در جاهليت جديد ،بر همه
ارزشها و آوردههای انقالب اسالمي مسلط است ،سالهايي است که مرکزيت
حكومت انقالب اسالمي ،برچيده شده و اصحاب ،ياران نخستين انقالب ،پروردگان
مكتب شخص «محمد» سه گروه شدهاند:
گروهي که اين انحراف را نتوانستند تحمل کنند ،فرياد کشيدند و کشته شدند ،سال
 63است ،ابوذر رفته ،عمار رفته ،عبداهلل مسعود رفته ،ميثم رفته ،و حجربن عدی رفته.
گروه دوم ،گروهي هستند که در اوضاع سختي که حق پرستي جانبازی ميخواهد،
و مسلمان راستين ماندن نه فتح دارد ،نه غنيمت بلكه شكنجه دارد و زندان ،توجيه
تازهای به ذهنشان رسيده ،و آن اينكه بهشت را به جای اينكه در جبهه جهاد به دست
بياوريم ،در کنج امن خلوت و رياضت و عبادت به چنگ آوريم ،درگوشههای انزوایِ
تأملهای عاشقانه با خداوند ،رياضت و روزههای طوالني و نمازهای نافله .نمونه اش:
عبداهلل عمر؛ اينها شخصيتهای بزرگي بودند که در روزگاری ،و لحظههايي که توده
مسلمان ،در زير شالق عمال و شمشير قدارده بندان بنياميه ،چشم انتظار قيام آنها
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ومقاومت آنها بودندـ چرا که در انقالب اسالمي پرورده شده بودند و دوشبهدوش
پيغمبر بودند در چنين لحظهای ،از صحنه حق و باطل کنار رفتهاند و به گوشه مسجدها
و خلوت رياضتها خزيدهاند ،و بهترين شخصيتهای مسلمان را به سود کفر و ظلم در
کنج خلوت عبادت قرباني کردند؛ کيها را؟ آری ،اينها که در چنين ايامي از صحنه
کنار رفتند و ازجامعه به محراب خزيدند دستشان به جنايت آلوده است ،به خون
قهرمانان پاك ،خون خودشان! انسان آگاهي که مسؤوليت حس ميکند ،و در برابر حق
و باطل تشخيص دارد ،اگر خودش را به گوشه خلوت عبادت بكشاند ،گويي يك
انسان مجاهد آزاد و آگاه را به نفع ظلم قرباني کرده و اين انسان مجاهد آگاه ،خودش
است .اين جنايتكاری است که بيمزد و منت جنايت ميکند و بهترين عنصرهای ايمان
را به سود کفر قرباني ميکند .اينها بدترين عناصرند ،اينها در پای ظلم خودکشي
ميکنند .اينها اصحابي بودند که آبرومندانه از صحنه در رفتند.
سومين دسته ،دستهای از جبهه بدر و احد و حنين و از مدينه جهاد و هجرت و کنار
پيغمبر اسالم ،افتخاراتي را که جمع کرده بودند ،آوردند صاف و راست در کاخ سبز
معاويه به فروش رساندند و پولش را گرفتند .ابودرداء ،ابوهريره ،ابوموسي ،هر روايتي
يك دينارـ نرخ رسميشـ و ابوهريره ،صحابيای که هميشه دوش به دوش پيغمبر اسالم
بود و صحابيای که حامل علم حديث پيغمبر بود ،کارش به جايي ميرسد که برای
يزيد که عاشق زن «عبداهلل سالم» شده ،واسطگي ميکند!
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شما نگاه کنيد که جوانها ،9بايد آن عصر پرشكوه ،آن افتخارات و پيروزیها ،و
ايمانها و عشقها را از زبان اين اصحاب ميشنيدند و آن عشق در قلب جوانشان طپش
ميگرفت و انديشه شان ،و ايمانشان ،و اميدشان ،به اين مردان پرورده عصر انقالب بود.
اينان وقتي ميبينند اينها ،با اين رسوايي ،در منجالب پليدی ،هر روز يكيشان سقوط
ميکند ،چه يأس ،چه نوميدی و چه بيايماني ،و چه عقدهای نسبت به آنچه که اسمش
اسالم است در خودشان احساس ميکنند؟
اينها نسل ديروزند ،و اين سرنوشت نسل عصر پيغمبر است ،عصر انقالب اما نسل
دوم در ميانشان جوششها و عصيانها و تالشهای پخته و ناپخته ،برای مقاومت و برای
مبارزه عليه اين نظام «جاهليت جديد»ی که روی کار آمده ،گوشه و کنار جريان دارد،
مظهر و رهبر جوانهای نسل دوم انقالب حجربن عدی است .3حجر بن عدی در زمان
پيغمبر يك نوجوان بوده است 3وزمان علي جواني شده و وارد معرکه؛ زمان حسن،

 . 9جوان ها وقتي مي گويم يعني چه؟ االن دز زمان حسين ،نسل دوم انقالب اسالم روی کار آمده سال  63هجری
است .سالي است که توده مردم جامعه های اسالمي نسل دومند ،نسلي که در دوره انقالب نبودند.
 . 3ن.ك .به ضميمه ها
 . 3در اين باب که آيا حجر بن عدی در شمار اصحاب پيغمبر بوده است يا جزء تابعين (طبقه دوم ،يعني نسل دوم) است
اختالف است و هر دو قول آمده است و من از قرائن تاريخي و بويژه شرح حال حجر و يكي از آنها همين اختالف نظر در
مورد صحابي بودنش چنين حدس مي زنم که وی در زمان پيغمبر يك نوجوان بوده است و از صفين است که شخصيتش
مطرح مي شود و در پيرامون علي (ع) از چهره های درخشان ياران وی است و بويژه در عصر امام حسن ،يكي از عناصر
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يك سياستمدار و مجاهد مسؤول آگاه است و درصلح امام حسن با معاويه ،وی که
ازعناصر تندرو و انقالبي است به شدت به امام حسن ميتازد که چرا صلح را امضاء
کردی و حتي به وی اهانت ميکند که تو با اين کار مردم را به ذلت کشاندی! وی يك
مرد خروشان و جوشان و عصياني است ،ولي امام حسن در يك گفتگوی پنهاني که با
او ،در مدينه دارد او را قانع ميکند ،و حتي به سرنوشت مبارزه اميدوار .تاريخ از اين
گفت وگو ،به صراحت سخن نميگويد ولي آنچه مسلم است ،حجر از اين جلسه آرام

انقالبي و مستقل سياسي بشمار است و پس از صلح با معويه و تسلط اموی ها بر سراسر سرزمين اسالم و از جمله مدينه و
عراق نيز ،در قبال رژيم ستمكار و استبداد نژادی و پيروزی قدرت ضد انقالبي در جامعه نوين اسالمي يكي از رهبران
مقاومت مي شود و نخستين نطفه انقالبي را قبل از عاشورا تشكيل مي دهد تا استاندار کوفه او را با گروهي از همگامانش در
کوفه دستگير مي کند و همراه با استفتايي از شخصيتهای بزرگ کوفه (به زور و رضا و در مواردی بي اطالع صاحب امضا از
جمله شريح که پس از اطالع ،طي نامه ای رسمي آن را تكذيب کرد و به تقوای حجر شهادت داد!) شامل شهادت بر خروج
حجر از مذهب اسالم و نقض حدود اسالم و اخالل در امنيت و عصيان بر خدا و سنت رسول ،به پايتخت مي فرستد و چون
به درخواست معويه که برای نجات خود از علي تبری بجوييد پاسخ نمي گويند وفاداری به او را به بهای مرگ خويش
انتخاب مي نمايند ،در مرج العذراء (حومه پايتخت ،دمشق) دسته جمعي به شهادت مي رسند و با مرگ خويش ،ضربه رسوا
کننده ای بر رژيم جديد مي زنند و معاويه هوشيار و پخته ای را که بسيار مي کوشيد تا چهره دژخيمي خويش و نظام
جاهلي خاندان خويش را در پس نقابي از فريب پنهان نگاه دارد و با نرمخويي و حلم و رفتاری عوام پسند ،ظاهراً از رژيم
خلفای قبلي چندان دور ننمايد ،واداشتند که عمامه پيغمبر را از سر برگيرد و دو شاخ ديو مانند سرش نمودار شود و
دستهايش که در يكي شمشير جهاد بود و در ديگری تسبيح عبادت ،به خون پاکترين چهره های محبوب جامعه مسلمان و
قتل صحابي پيغمبر ،رسماً ننگين گردد .آنچنانكه حتي عايشه او را به شدت سرزنش کرد و خود نيز اظهار ندامت مي کرد و
در دم مرگ ،از اين گناه بزرگ خويش ياد مي نمود و مي گفت که از عاقبت سرنوشتش در کار حجر ،سخت مي هراسد.
(ر.ك .به حجر بن عدی ،نوشته آقای حسن اکبری مرزناك ،با مقاله ای مقدمه وار از من).
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و راضي بيرون ميآيد و بيشك ،نه ساده است که زودباور باشد و ،نه محافظه کار که
تئوری مسالمت و منطق تقيه و تحمل و مبارزه بيخطر را زودتر قبول کند و نه
شخصيت پرست است که چون امام حسن فرموده ،نفهميده بگويد چشم!
طه حسين درباره اين مالقات امام حسن با حجر و نيز مالقات سليمان بن صرد
خزاعي با امام حسن ،که وی نيز به شدت انتقاد داشت و از صلح خشمگين بودـ و بعد
هر دو راضي و خاموش و تأييد کننده تصميم به صلح ،از خانه امام حسن بيرون
ميآيندـ ميگويد که در اينجا امام حسن پس از اينكه برای آنان توجيه ميکند که
هرگونه مبارزه علني نظامي و جنگ لشكری ،ديگر بيفايده است و جز اتالف نيروها
هيچ فايدهای ندارد ،پايه يك تشكيالت مخفي را ميگذارد و به اصطالح مبارزه را به
زيرزمين ميبرد و نهضت مقاومت مخفي يا سازمان انقالبي عليه رژيم قالب را عنوان
مينمايد و بعد همين تشكيالت است که در دوره دو قرن امامت تا آخرين امام شيعي
در سراسر کشورهای اسالمي ،شبكههای گسترده پيدا ميکنند و مبارزه مخفي و نهضت
مقاومت شيعي را در سلطنت دو رژيم اموی و عباسي ادامه ميدهد.
حجر با يارانش که جوانهای پرشوری مثل علي بنحاتم و امثال او هستند طاقت
نميآورند .دوره اختناق و ديكتاتوری سياه و سيطره روزافزون ظلم و اشرافيت و
استثمار مردم و غضب حق و برباد رفتن ثمرات انساني نهضت اسالمي را تحمل
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نميتوانند و در برابر اين همه زشتي که هر روز قدرتمندتر و وسيعتر به جای حق و
عدل و اسالم ،دارد بر مردم حكومت ميکند ،مقاومت ميکنند.
مقاومتها به رهبری حجر ،فراوانتر و گستردهتر و گستاختر ميشود تا اينكه ،به هر
حال با آن توطئه کثيف جعل امضاء و اخذ فتوا عليه حجر و اتهام بيديني به وی! (آن
هم از طرف بنياميه و عمالش! ) اين مظاهر عصيان جوانان نسل دوم نهضت ،دستگير
ميشوند و چون در برابر دستگاه دمشق به علي و مكتب او و راه خويش وفاداری و
استقامت نشان ميدهند ،در مرج العذراء شام دسته جمعي ،سر بريده ميشوند.9
اکنون حسين آمده است ،پايگاه قدرت انقالبي بهکلي از دسترفته ،اصحاب مبارز
مقاومتگر و وفادار کشته شدهاند و خاموش؛ اصحاب پاکدامني هم که به فروش
نميروند خلوت امن و فراغت عبادت را بر دردسر حق و باطل و خطر مبارزه سياسي و
اجتماعي ترجيح دادهاند و مردم را و سرنوشت مردم را رها کردهاند و به الك
خودپرستي زاهدانه و آبرومندانه خود خزيدهاند و دم در کشيدهاند ،و گروهي هم از
اصحاب نام آور پبامبر در اطراف کاخ سبز معاويه ،سر در آخور بيت المال دارند ،و
نسل جوان ،نسل دوم نهضت ،در کوشش خودش و در مقاومتهای خودش عليه

 . 9جز معدودی که يا سابقه دار نبودند و پرونده شان سبكتر بود يا وابستگي خانوادگي و قبيله ای با عناصر دستگاه اموی
داشتند که در مرج العذراء آزاد شدند و يا تبعيد و از مرگ جستند.
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بنياميه شكست را تجربه کرده است ،و قدرت حاکم ،با شمشير يا با پول يا با مقام و يا
با تزوير ،همه را آرام کرده و خفه و ساکت.
غير از ترس ،پول ،پست ،آزادی فساد و لذت ،و اسارت انديشه و ايمان و
مسؤوليت ،يعني« :آزادی اسارت» و «اسارت آزادی» ،ماشين استحمار جديد نيز به کار
افتاد تا درونها را بپوساند و کانونهای اصلي و حقيقي ايمان و انقالب را و پايگاههای
واقعي نهضت را و اسالم را بمباران کنند و ويران سازند و با رخنه هوشيارانه در آن فلج
سازند :قلبها را و دماغها را.
رژيم جاهليت جديد ميداند که خطر انقالب ،با ويراني خانه محمد ،قتل علي،
شكست ارتش حسن ،نابود کردن پنهاني وناجوانمردانه او ،ريشه کن کردن همه
پايگاههای مقاومت ،پراکنده کردن همه قدرتهای نامطمئن ،قتل عام بيرحمانه
چهرههای بيتاب شورش نسل جوان در کوفه (حجر) ،تبعيد و مرگ و محروميت
ومحكوميت به فقر و قطع حقوق اصحابي که قدرت عظيم ايمان ،آگاهي وسيع و
احساس تند و بينايي تيز و شور حقپرستي و شناخت عميق و راستين روح اسالم و فهم
درست جهت دعوت و معني حقيقي رسالت پيامبر؛ قدرت تحمل آنان را در برابر زور و
تجاوز و زشتي و حق کشي و قساوت دستگاه اموی کم کرده بود (ابوذر) و حتي مرگ
شخصيتهای دالوری که در برابر بيداد ،گستاخي اعتراض داشتند ،در زير شكنجه
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(عبداهلل مسعود و  ) ...و باالخره بر چيدن همه سنگرهای حق طلبي و گرفتن همه
امكانات مخالف با نظام حاکم و باالخره ،شهادت رهبران راستين نهضت ،کنار کشيدن
شخصيتهای محترم! و به خدمت آوردن بسياری از رجال و استعدادهای بزرگ موجه
و شكست همه جهادها و فتح همه جبههها و استقرار مطلق سلطنت اموی بر همه
کشورهای اسالمي از دمشق تا خراسان ،ريشه کن نميشود و اينها کافي نيست که
دستگاه را از خطر مصون دارد و دوام حكومت را تضمين کند و کارگردانان را بر
مسندهای قدرت آسوده بگذارند زيرا اينها همه يعني «فتح»« ،روی کار آمدن»« ،بر
اوضاع چيره شدن»« ،قدرت حاکم را به دست گرفتن»« ،نيرو و سالح و جبهه مردم را
در هم شكستن»« ،مدافعان ايمان و عاشقان آزادی و حق خواهي را پراکندن ،نابود
کردن» و«عدالت را خلع سالح کردن» و باالخره« ،وارث سالح و سپر و جامه و مرکب
اسالم شدن» و «مردم را به زير تازيانه قدرت آوردن».
اينها همه هيچ نيست و سياستمداران هوشيار و مردم شناس اموی ،هم خود را خوب
ميشناسند و هم مردم خود را و زمان و روح زمان خود را .اين جامعه تنها يك نسل از
صدر انقالب بزرگ فكری و اجتماعي و سياسي و روحي اسالم فاصله دارد و از سويي،
اين رژيم يك نسل از عصر جاهليت و شرك و بخصوص بدر و احد و خندق فاصله
گرفته است ،عصری که اينها در مقام رهبری جبهه کفر و بت پرستي و برده فروشي و
سرمايه داری قريش ،به جنگ پيغمبر آمده بودند.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

963

آنها ميدانند که در زير اين خاکستر سياه شكست ،در پس اين امنيت هولناك
سرخ ،خطر مشتعل است و بيتاب انفجار! زيرا سپاه در هم شكسته ،اما اسالم همچنان
هست ،جبهه ايمان متالشي شده است اما ايمان هنوز هست ،رهبران عدالت ،چهرههای
حقيقت ،سالح و سپر حريت و انسانيت ،همه نابود شدهاند ،سنگر آزادی را برچيدهاند،
پايگاه مقاومت را در هم کوفتهاند ،اما عدالتخواهي ،حقيقت پرستي ،شور حريت و
عشق انسانيت؟ علي در محراب کشته شده ،اما آتش علي؟ ابوذر در ربذه دور و
خاموش مرده ،اما فرياد ابوذر؟ شعار ابوذر؟ حجر در مرج العذراء اعدام شده ،اما
مقاومت حجر؟ عصيان حجر؟
کانون حقيقي اين خطرها ،سرچشمه اصلي اين شورشها نه در مدينه است تا قتل
عامش نمايند ،نه درکعبه است که سنگبارانش کنند ،نه در کوفه است تا به کودتايي
اشغالش کنند ،نه در مسجد پيامبر است تا در آن اسب تازند و سرگين مرکبهای
سربازانشان را بريزند ،و حتي نه در خانه پيامبر است تا ويرانش کنند و نه در خانه فاطمه
تا به آتش کشند و نه در قرآن که به تيرش زنند.
پس کانون اصلي آتش و سرچشمه هميشگي خطر کجا است؟ دلها و دماغ ها! اگر
اين دو ويران نگردد و نميرد ،همه فتحها بيثمر است و همه قدرتها در خطر! اگر اين
دو زنده بمانند ،عليها پس از شهادت نيز نميميرند؛ اگر بميرند ،عليها ،پيش از مرگ
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به شهادت ميرسند و در حياتشان ميميرند! اين دو کانون اگر از کار نيفتند ،همواره
ابوذر ميپرورند و حجر و عمار و مالك ميسازند ،هميشه پياپي نيروی تازه نفس به
صفين ميفرستند .تا اين دو کانون آتش خيز خاموش و سرد نگردند ،هيچ امنيتي راـ
سياه يا سرخـ با قتل عامهای ابدی نيز ،لحظهای نميتوان نگاه داشت .در دريايي از
خون ،در قبرستاني از مرگ ،نيز نميتوان دمي آرام بود.
«پيام انقالب الهي» در قرآن نيست ،در اينجاست .علي در محراب مسجد کوفه نبود،
اينجاست .همه آنهايي که کشتيم ،همه آنجاهايي که فتح کرديم ،همه آن صفها که
شكستيم ،همه آن سالحها وسنگرها کهگرفتيم،آری ،همه از آن حقيقت بود و آزادی و
عدل ،اما حقخواهي و آزادی طلبي و عشق عدالت همچنان هست و همچنان در اين دو
خانه اصلي خويش دستاندرکارند .اين دو خانه را بايد ويران کرد ،ايندو کانون زاينده
آتش و تابنده روشني و آفريننده قدرت و حرکت ،دو سرچشمه جوشش ابدی و
خروش ابدی را بايد سرد کرد ،خشكانيد ،آنگاه ميتوان ماند و ميتوان آسود.
تاختن آغاز شد ،بسيج نيرو برای درهم کوفتن دو پايگاه اصلي خطر ،دو کانون
واقعي انفجار و اشتعال :قلبها ،مغزها!
اما اين نبرد را سالح و سپر و تيروکماني ديگر بايد ،سپاهي ديگر و سياست و طرح
و تدبيری ديگر و فرماندهان و فاتحاني ديگر.
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در اين لشكرکشي و هجوم ،دگر نه درهم و دينارها به کار اصلي ميآيند و نه
واليتها و امارتهای ری و عراق و نه حيلهها و نبوغهای عمر و عاص  ...و نه
شمشيرها و جالدیهای برص ارطات و يزيد بن مهلب و حجاج ...
در اين شبيخون زدن ،سالح ،قرآن است و سپر ،سنت؛ و ساز و برگ ،انديشه؛ و
علم و سنگر ،ايمان؛ و پرچم ،اسالم؛ و سپاه ،مفسر؛ و محدث و قاری و متكلم و فقيه و
حكيم و قاضي و امام؛ و فرماندهان ،ائمه دين و اصحاب کبار و روحانيون عظمي و
مفتيان اعظم!
حمله آغاز شد و سپاه دين ،در سرزميني که قبالً سپاه دنيا رفته بود و هر مانعي و
نقطه مقاومتي را از سر راه برداشته بود ،به آرامي و موفقيت پيشروی کرد و در دو
کانون اصلي اشتعال رخنه نمود و اندك اندك ،بيهيچ مقاومتي هر دو را تسخير کرد و
از درون ويران ساخت ،با موادی وحشتناك .اکسير شومي که ترکيب آن را روحانيان
رسمي همه مذاهب خوب ميدانند و دست به دست در تاريخ به هم ميسپارند ،همان
اکسير شومي که از «موسای فرعون کشِ قارون مير بلعم کوب آزادی بخش» ،يهودی
ساخت جانيتر از فرعون و زرپرستتر از قارون و دغلتر از بلعم! و از «مسيحِ عشق و
صلح و دوست داشتن» ،قيصری پرورد «دجال فعل و ملحدشكل»!
روشنفكر فروخته شده! روحانيت وابسته!
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آنچه در اسالم سرنوشت همه چيز را عوض کرد ،آغاز شد :نابود شدن همه
ارزشها ،مرگ روح و جهت انقالب اسالمي و باالخره قرباني شدن مردم به نام مذهب!
اولين بار است که به ياری علمای مذهب ،اسالم ابزار توجيه دستگاه و هر چه دستگاه
ميکند ،ميشود!
اينان دو سرطان هولناك را ،به نام خدا و دين خدا ،به جان خلق افكندند :يكي از
اين دو سرطان مرجئه بود! اينان ظاهراً عالم اسالمي و روحانياند ،متكلم اسالمند ،عالم
دينند ،ائمه جماعتند؛ اينها پست ندارند ،مقام ندارند ،جالدی نميکنند ،درگوشههای
مدرسهها و حوزههای درس و بحث مشغول تحقيق و تعليمند .مرجئه! مرجئه يعني چه؟
تز مرجئه اين است که هر کسيـ پليد يا پاكـ هر که هر جنايتي کرده ،هر پليدی و
خيانتي ،بايد اميد رحمت و بخشايش خداوندی داشته باشد ،بايد «رجاء» داشته باشد که
خدا فرموده است« :وآخرون مرجون المراهلل»
«چون هر جنايتكاری را خداوند غفارِ غفورِ رحيمِ رحمن ميبخشد يا اميد هست که
ببخشد ،بر تو انسان گناهكار حرام است که به چنين آدمهايي دشنام بدهي و بد بگويي
و با آنها مبارزه بكني .وانگهي وقتي تو جنايتكار را محكوم ميکني ،و وقتي تو گروهي
را ميگويي خائن ستمكار و گروهي را ميگويي مظلوم خدمتكار ،تو ادعای خدايي
کردهای ،زيرا ،احكم الحاکمين خداوند است و روز حكم دادن و قضاوت کردن و
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ارزيابي کردن نسبت به اعمال اشخاص روز واپسين و حساب است و در برابر ترازوی
عدل و تو در اين دنيا ميخواهي به حساب خاطي و خائن برسي؟ اينجا ميخواهي
ترازوی عدل برپا کني؟ تو مگر خدايي؟ تو پيش از خدا ميخواهي به حساب افراد و
گناه اشخاص رسيدگي کني؟ نه ،بر ماست که بين خائن و خادم حكم نكنيم ،بر ماست
که جنايتكار را محكوم نكنيم و بر ماست که در برابر گروهي ،و در کنار گروهي ديگر
جبهه نگيريم ،همه را بگذاريم ،صبر کنيم و به خداوند واگذار کنيم».
اين ضربالمثل «سروکار هرکسي به خدا  » ...مثل مرجئه است که بين ما و توی
دهن ما افتاده.
اين بيماری رجاء« ،سرطان مرجئه» ،نسل دوم اسالمي را که آموزش درست مكتبي
نداشتند ،اسالم و قرآن را از زبان محمد و علي و مهاجر و انصار نگرفته بودند ،و بايد از
زبان اين دست دوميهای مزدور انديشه فروش و عقيده فروش ميگرفتند ،فلج کرد.
بينش و روح مذهبي با تبليغات مداوم مرجئه ،که به وسيله دستگاه حاکم تقويت ميشد
و منتشر ميشد ،به شدت مسموم شد ،و مسلمانهای مصمم مسؤول قاطعي که هر لحظه
در برابر امر به معروف و نهي از منكر احساس مسؤوليت ميکردند ،آدمهای گَلِ گشاد
با وسعتِ مشربي شدند که هم خدا و هم شيطان هر دو در وسعت مشربشان ميگنجيد و
به هم کاری هم نداشتند!
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[سرطان] دوم سرطان «جبر» بود که باز در همين عصر به وجود آمد .اولين مكتب
ديني که در زمان بنياميه به وجود آمد مكتب مرجئه بود که از قرآن چنين وسيلهای
درست کردند برای فلج کردن و نابود کردن هر انديشه انتقادی ،چه برسد به جهاد،
مكتب جبريون نيز اولين مكتب فلسفيای بود که در زمان بنياميه به عنوان فلسفه الهي
به وجود آمد.
ببينيم در چهره مقدس چه اصطالحاتي ،چه پليدیها نهفته است! جبر الهي به اين
معني است که در قرآن گفته شده است که خدا حاکم مطلق است و هر چه در جهان
رخ ميدهد ،مشيت بالغهاش اقتضا کرده ،هر کس هر عملي ميکند ،عملي است که به
اراده خداوند کرده ،و هر کس درهر وضعي ،در هر جايگاهي ،در هر انتخابي ،در هر
عملي است ،پليد است ،پاك است ،جاني است يا غير جاني ،قرباني يا جالد ،همه تجلي
مشيت و اراده خداوند است .اگر کسي برده است و کسي خواجه و اگر کسي حكومت
دارد و کسي ندارد اينها فقط دست خداست ،خداست که حكومت ميدهد ،خداست
که ميگيرد ،خداست که ميکشد ،خداست که زنده ميکند و خداست که عزت
ميدهد ،و خداست که ذلت ميدهد و هيچ کس را از خود اختياری نيست.
توجيه جبر ،چقدر منطقاً درست مينمايد و چقدر هم فريبنده است .در نسل مؤمن و
معتقد و متعصب و خداپرست آن عصر توجيه قرآني جبر ،همراه با رواياتي که پشت
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سر هم ماشينهای روايت سازی اتوماتيك الكترونيك ابوهريره ميساخت .9تأثير
شگفتي گذاشت .و اين علما! در انديشه مؤمنين معتقد و تسليم اراده خداوند ،اثر فلج
کنندهای گذاشتند که يعني:
«اگر بنياميه رویکار است خدا رویکارشان آورد! و اگر علي شكست خورده
خدا اراده کردهکه او شكست بخورد! و اگر بديم يا او خوب است و اگر
خوباستوخوب بايد از بين برود و بد رویکار است ،طبق حكمت بالغهای است که
بر ما روشن نيست ،و بهاراده شخص اوست که در اختيار ما نيست ،و بنابراين
کوچكترين اعتراض ،به حكومتي ،به قدرتي ،به قساوتي و به جنايت يا غارتي و به
وضعي و شخصي ،بالمآل ،اعتراض و انتقاد به مشيت الهي و قدرت الهي و اراده و
خواست الهي است».
در اينجا چه کسي قدرت انتقاد به معاويه و بنياميه دارد؟ چه کسي؟
اکنون سال  63هجری است ،همه چيز از دست رفته ،نهضتي که نيم قرن پيش به
وجود آمد ،همه آوردهها و موفقيتهايش پايمال شده؛ کتابي که پيامبر آورده بر سر

 . 9که چهارصد هزار روايت يكجا مي سازد که اگر پيغمبر شب و روز حديث بگويد ،برای اين همه روايت بايد هزار
سال عمر مي داشت.
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نيزههای بنياميه باال رفته؛ فرهنگ و عقيدهای که اسالم به جهاد و تالش خودش در
دلها و ذهنها نشانده وسيله توجيه حكومت اموی شده؛ همه مسجدها پايگاه شرك و
ظلم و فريب و استحمار خلق شده؛ همه شمشيرهای جهاد در اختيار جالدان قرار گرفته؛
همه پولهای زکات و غنيمت به بيت المال کاخ سبر سرازير ميشود و زبانهای رسمي
که از حقيقت ،توحيد ،پيغمبر ،سنت ،قرآن و وحي سخن ميگويند ،در اختيار معاويه
است و رژيم معاويه .همه ائمه جماعت ،قضات ،مفسرين ،قارئين قرآن ،علما و متكلمين
زمان ،يا کشته شدهاند ،يا خاموش و خفه مشغول رياضتاند و به گوشهای مثل موشها
خزيدهاند ،و يا راديو تزانزيستوریهای دستگاه شام شدهاند.
پايگاه خود محمد يك زبان رسمي ندارد ،يك محراب ندارد ،يك منبر ندارد،
يك گوشه در تمام اين سرزمين بزرگي که روم ،ايران ،عرب ،قلمرو بزرگ خالفت او
است ،حتي يك گوشه ،از آنِ يكي از افراد وابسته به خانواده خود پيغمبر ،و وابسته به
آن نسل وفادار به انقالب نيست .همه رنجهای مهاجرين و اصحاب بر باد رفته و گنج
بادآورده برای کاخ معاويه شده است .انقالبيون گذشته يا در صحرای دور ربذه
مردهاند ،يا در چمنزارهای مرجالعذراء کشته شدهاند .و نسلدوم،آنهايي که جنبش و
کوششي کردند قتل عام شدهاند و ديگران به بدبيني فلسفيِ جبر يا تسليم بردهوار مرجئه
گرفتار شدهاند و يا هر گونه تالشي را برای تغيير وضع بيثمر ميبينند ،زيرا هر گونه
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تالش برای نگهباني اسالم ،و استقرار حقيقت ،و مبارزه با اين جاهليتي که روز افزون
نيرو ميگيرد ،تجربهاش شكست بوده است.
بنابراين ،اکنون که سال  63هجری است زمان يكپارچه در اختيار قدرت غاصب
قرار گرفته ،ارزشها يكپارچه به وسيله دستگاه تعيين ميشود؛ عقيدهها ،افكار ،به وسيله
دستگاههای عقيدهساز و فكرساز ،معين ميشود ،و مغزها شستشو ميشود ،و به وسيله
موادی که خودشان به نام دين ميسازند پر ميشود و مسموم .ايمانها يا دگرگون
ميشود يا خريده ميشود يا فلج ميشود يا اگر هيچ کدام نشد ،شمشير!
و اکنون حسين آمده است ،در برابر اين قدرتي که هم افكار دستش است ،و هم
دين ،هم قرآن ،هم قدرت ،هم زور و هم تيغ و هم تبليغات و هم همه سالح و بيت
المال و همه وراثت پيغمبر در دست اوست.
حسين ظاهر شده است ،با دستهايي خالي؛ هيچ چيز در دست ندارد .چكار
ميتواند بكند؟ آيا حسين هم ميتواند همانند زاهدان به گوشه خلوت عبادت بخزد و
به نام اينكه فرزند علي و فاطمه است و نواده عزيز پيغمبر ،و بنابراين بهشت برايش
تضيمن شده است ،خاموش باشد؟ او اطميناني را که مؤمنين ما دارند ندارد ،او مسؤول
است؛ او ميتواند مسؤوليت جهاد را برای رسيدن به تقرب خداوند ،با کتاب دعا که
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سادهتر است عوض کند؟ نميتواند سال 63هجری است و کتاب دعا هنوز چاپ نشده
است!
دو کار ميتواند بكند :يكي اينكه بگويد :نه ،چون نميتوانم مبارزه سياسي با
بنياميه بكنم؛ زيرا نيرو ميخواهد ،و ندارم؛ پس بنشينم و به مبارزه علمي و فكری
بپردازم .چنين کاری را حسين نميتواند بكند.
اگر امام صادق در قرن خودش ،يعني در نسل ششم ،سالهای  933و 933اين کار را
ميکند ،به خاطر اين است که دوره اواخر بنياميه و اوايل بنيعباس است؛ از يك
طرف فلسفه يونان را اندك اندك راندهاند از طرف ديگر روح تصوف هند و ايران و
مسيحيت را در دلهای مردم مسلمان دميدهاند و بعد ،روشنفكران مسلمان ،در عصر
بنيعباس ،به جای اينكه حساسيت سياسي داشته باشند ،به حق و باطل ،به غضب و غير
غصب بينديشند ،و به اين بينديشند که معاويه چرا آمده و علي چرا رفت و به اين
بينديشند که زمام مردم بايد دست چه کسي و يا چه کساني باشد و دست چه کساني
هست ،يا به هفت شهر عشق ميانديشند ،يا به رابطه هيوالی اولي و هيوالهای بعدی
(که خودشان باشند! ) آری به اين مشكالت و با آن ماده اصلي و اساسي که خداوند
جهان را از آن ماده خلق کرد ميانديشند ،به اين مسائل ميانديشند که درقرآن اسرار
فلسفي يا عرفاني عجيب الخلقهای کشف بكنندـ که اگر هم کشف ميکردند و در
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ميآورند دو پول نميارزيد ،که در هم نميآيد .بلي ،اندك اندك در ميان روشنفكران
جامعه ،بحث روح و جسم و هيوال و جوهر و عرض و عشق ،و منزل اول و منزل آخر و
جذبه وخلسه و امثال اينها پيش آمده بود .مسأله مسؤوليت ،مردم ،عدالت ،حق ،امامت و
 ...همه فراموش شده بود؛ دستگاه هم داشت به نام اسالم ،برای خودش سيستم فقهي و
مكتب تفسيری و ايدئولوژی فلسفي و معارف الهي ميساخت ،تا اسالم يكسره پايگاه
قدرت حاکم و ابزار توجيه وضع شود .بنابراين در چنين عصری مبارزه فكری يك
ضرورت بود ،بخصوص برای کسي که امكان مبارزه سياسي برايش نيست ،که خودش
گفت :اگر هفت نفر ميداشتم قيام ميکردم.
اما در زمان امام حسين چنين خطری وجود ندارد .سال  63هجری است .هنوز از
فلسفههای غربي خبری نيست ،از تصوفهای شرقي خبری نيست ،از علم کالمهای
پيچيده خبری نيست ،از علومي که واقعيت و حقيقت اسالم را مسخ کرده خبری نيست.
اسالم هنوز متن دست نخوردهاش هست ،خاطرهاش هست ،آشناييش در ذهن اغلب
[مردم] هست.
معاويه از خدا ميخواهد که امام حسين بيايد در خود مسجد دمشق بنشيند و فقه
درس بدهد ،تفسير درس بدهد ،معارف اسالمي درس بدهد ،توحيد درس بدهد ،تفسير
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آيات قرآن و سيره پيغمبر و هر چه دلش ميخواهد درس بدهد .بودجهاش کامالً تأمين
است! فقط به آن کارهای سياسي که برای امام سبك است! کاری نداشته باشد.
ولي حسين ميداند که «ارزش هر کاری در جامعه به اندازهای است که دشمن از
آن کار ضرر ميبيند» .چكار بكند؟ بايد قيام بكند ،قيام مسلحانه بكند ،اما قيام مسلحانه
«توانستن» ميخواهد و حسين «نميتواند».
اخيراً کتابي منتشر شده ،که خيلي هم مشهور شده و عده زيادی بدان حمله
کردهاند ،و ارزش اين کتاب بيشتر به همان حملههايي است که بدان کردهاند ،و من به
سهم خودم آن را تنها کتابي ديدمـ در ميان کتبي که فضالی ما نوشتهاندـ که تحقيقي
است؛ اسناد را هم آورده ،مخالف و موافق را طرح کرده ،و تجزيه و تحليل و نقد کرده
و حتي گستاخي رد و اثبات داشته؛ گستاخي به اين معني که نظر علمي تازه ارائه
ميدهد و مطالعه وسيع داشته و مآخذ بسيار فراواني را مطالعه کرده ،و به يك کار
تحقيقي علمي پرداخته است .و اين ارزشهايي است که من برای اين کتاب قائلم و
برای نويسندهاش که نميشناسم ،ولي به عنوان مرد علم و تحقيق جدی و تحليل و
ابتكار و استقالل فكری ،به وی ،ارادت ميورزم ،که در اين محيط هوچيگری و
وراجي و عوامفريبي و تقليد و تكرار مكرارات چنين قلمهايي با ارزشاند .اما يك
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اختالف نظر علمي با وی دارم .9و متأسفانه يك اختالف نظر اساسي! اين تز ايشان يك
تز مشهور است و آن اين است که بسياری چون وی معتقدند که« :حسين از مدينه قيام
کرد به عنوان اينكه قيام سياسي يا نظامي کند عليه رژيم ،و بعد رژيم حاکم را سرنگون
کند و بعد حق خودش را و حق مردم را به دست گرفتن زمام جامعه ،احقاق بكند».
اين يك ايدهآل است ،اما ايدهآلي است که متأسفانه واقعيتهای خارجي با آن
سازگار نيست.
بعضيها ،در رد اين نظريه ،ميگويند که «حسين مگر يك سياستمدار است که پا
شود و برود قيام کند برای حكومت»؟
تعجب است! پس پيغمبر و علي برای چه ميجنگيدند؟ امام حسن برای چه
ميجنگيد؟ مسأله سياستمداری نيست ،مسأله اين است که جنايت بر سرنوشت مردم
حاکم است و کسي که مسؤول سرنوشت مردم است بايد تا وقتي دستش ميرسد،
غصب را از بين ببرد و حق را احقاق کند و حكومت را به دست بگيرد؛ اين حق امام
بلكه وظيفه حتمي امام است .پس اصل بر اين است که امام ميبايست در برابر حكومت

 . 9البته انتقاد من به نويسنده نه از آن نوع حمله های مخالفين است که مثالً امام مگر سياستمدار است که برای کسب
حكومت قيام کند؟ مثل اينكه پيغمبر و علي برای رياضت نفس مبارزه اجتماعي مي کردند! اين با روح مذهبي فعلي و اصل
تفكيك روحانيت و سياست ،قيام و شخصيت حسين را ارزيابي کردن است.
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غاصب قيام مسلحانه سياسي بكند و جاهليت مقتدر حاکم را به نيروی انقالب و قيام
بردارد و حق را احيا کند و زمام مردم را به دست بگيرد .اما حرف من اين است که:
«اين رسالت حسين است ولي اين امكان را عمالً حسين در اين سال ندارد».
دليلي که بعضي از معتقدان به نظريه قيام رسمي نظامي امام عنوان ميکنند اين است
که پايگاه کوفه يك پايگاه طرفدار حسين و خانواده حسين و خانواده پيغمبر و علي
است؛ و اين درست است؛ پشت کوفه به ايران است که جانبدار علي است و دوستداران
خاندان علي در ميان همه جناحها [وجود دارند] .اين مسلم است؛ من ميگويم [فرض
کنيم] که پايگاه کوفه يكپارچه در اختيار اما حسين [باشد] ،فرض را بر اين ميگذارم
که کوفه به مسلم هم خيانت نميکرد ،فرض را بر اين ميگذارم که کوفه به قدری
نيرومند بود که اگر امام حسين خودش را به کوفه ميرساند ،ميتوانست بزرگترين
پايگاه قدرت اسالمي بشود ،يك حكومت آزاد اسالمي به رهبری امام حسين به وجود
بياورد و حتي دمشق را نابود کند .اين هم قبول ،اما حرکت امام حسين ،حرکت يك
قيام کننده نظامي و سياسي نيست .نه به اين معني که به قول بعضيها برای امام حسين
عيب است و کار سبكي است پرداختن به سياست و انقالب سياسي! نه ،وظيفه است ،اما
ميگويم امكانات برايش نيست .چگونه امكانات نيست ،که اگر حسين خودش را به
کوفه ميرساند ميتوانست؟ـ و تو خود ميگويي کوفه پايگاهي بود که ميتوانست
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دمشق را از بين ببرد و قدرت حكومت اسالمي را به دست امام حسين بسپاردـ پس چرا
قيام امام يك قيام سياسي ،نظامي عليه نظام اموی نباشد؟
***
آغاز قيام و شكل حرکت امام از مدينه
حسين از مدينه بيرون ميرود و ميآيد به مكه ،بعد از آنكه دعوتهای مردم کوفه
ميرسد« :ما به تو ايمان داريم و ازتو انتظار ،ما به رهبری تو نياز داريم و قدرت را به
دست تو ميسپاريم و در برابر غصب و ظلم ميايستيم و از تو دفاع ميکنيم و ما را از
يوغ حكومت فساد نجات ده» .وی در مدينه اعالم ميکند که من به پيروی از سيره جد
و پدرم ،برای امر به معروف و نهي از منكر ،بيرون ميروم .بعد ميآيد به مكه ،ششصد
کيلومتر راه را از مدينه تا مكه راه ميپيمايد ،علني و همراه همه خانوادهاش .آنجا هم در
برابر همه جمعيت حاجـ که از سراسر کشورهای اسالمي آمدهاندـ اعالم ميکند که من
به سوی مرگ ميروم« :خط الموت علي ولد آدم مخط القالده علي جيد الفتاه» ،کسي
که ميخواهد قيام سياسي بكند اين گونه سخن نميگويد ،ميگويد :ميزينم،
ميکشيم ،پيروز ميشويم ،دشمن را نابود ميکنيم ،اما حسين در حرکت خويش،
خطابش به همه مردم اين است که :مرگ برای فرزند آدم زيباست همچون گردنبندی
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در گردن دختری زيبا و جوان ،مرگ زينت مرد است! و بعد از مكه راه ميافتد به
طرف مرگ.
[آيا] ممكن است يك مرد (به علم غيب اينجا کاری ندارم) ،يك مرد سياسي ،يك
مرد آگاه عادی که در قلب قدرت بنياميه زندگي ميکند ،توی دست حكومت است،
در متن قلمرو و حكومت مرکزی دشمن است ،وقتي پايگاه دوردستي ،که بر حكومت
مرکزی شورش کرده است ،از او دعوت ميکند که خود را برساند و رهبری انقالب را
به دست گيرد ،او هم رسماً اعالم کند که بسيار خوب من ميآيم ،علناً اعالم کند و بعد
هم زن و بچهاش ،همه اعضای خانوادهاش و بچههای برادرش را و همه زنان و مردان
خاندانش را راه بيندازد ،با يك کاروان رسمي ،آشكار ،اعالم شده ،طبيعي ،از شهری
که در اختيار دشمن است ،پايگاه اقتدار حكومت مرکزی است ،خارج شود و بعد 633
کيلومتر راه را در قلمرو حكومت مرکزی به همين شكل حرکت کند ،و بعد ،به مكهای
بيايد که همه نمايندگان کشورهای اسالمي که تابع حكومت شاماند و همه نيروها و
جناحها و مليتهای اسالمي در اينجا جمعاند ،آنجا باز اعالم کند که آهنگ کوفه
دارد! و بعد از غرب عربستان راه بيفتد و تمام قطر شرقيـ غربي ممكلت را با همين
شكل طي کند تا عراق ،به سوی کوفه ،مرکز شورش و انقالب؟!
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کامالً معلوم است که نميگذارند؛ اگر يك شخصيت ،حتي يك فرد عادی سياسي
مخالف ،بخواهد از کشوری بيرون رود تا خود را در بيرون از مرز ،به نيروهای انقالبي
ضد اين رژيم برساند و با آنها در مبارزه شرکت کند ،با چه شكلي و در چه شرايطي
خودش را به آنجا ميرساند؟ مسلماً بايد اعالم نكند ،دعوت را علني نسازد ،هدفش را و
حتي سفرش را مخفي نگاه دارد تا کسي متوجه نشود ،پنهاني به آن سو فرار کند ،و اين
بديهي و طبيعي است .اگر آمد رسماً به دولت گفت که منِ انقالبيِ مخالف با رژيم تو
که حاضر نشدم با تو بيعت کنم ،ميخواهم بروم خارج از مرز ،به گروه انقالبي و
شورشي بپيوندم ،آنها از من خواستهاند رهبری انقالب عليه شما را به عهده گيرم و فعالً
برای اينكه رهبری شورشي را در دست بگيرم قصد خروج از کشور را دارم ،و برای
خروج از مرز تقاضای گذرنامه دارم! خوب معلوم است نميدهند ،و معلوم است که
دستگيرش ميکنند و معلوم است که نابودش ميکنند.
اما حسين چنين کاری ميکند! به حكومت اعالم ميکند ،و به قدرت و به ارتش و
همه نيروی حاکم و به همه مردم رسماً و علناً و با قاطعيت و صراحت ميگويد که من
بيعت نميکنم و از اينجا ميروم ،من به هجرت به سوی مرگ دست زدم ،حرکت
کردم.
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اگر مردم ناگهان صبح که برميخاستند ،ميديدند که حسين نيست ،اگر حسين
پنهاني و تنها از شهر بيرون ميرفت و خودش را به قبايلي ميرساند ،اگر به همان شكل
که پيغمبر مهاجرت کردـ از مكه به مدينهـ حسين از مدينه به کوفه مهاجرت مخفيانه
کرده بود ،و بعد از مدتي حكومت مرکزی ناگهان او را در کوفه ميديدـ در ميان
شورشيهاـ معلوم بود که حسين به عنوان قيام عليه حكومت دست به کار شده است .اما
با شكل کارواني که حرکت ميدهد و شكل حرکتي که انتخاب ميکند ،نشان ميدهد
که حسين برای کار ديگری حرکت کرده است ،کاری که نه گريز است ،نه انزوا
است ،نه تسليم است ،نه ترك مبارزه سياسي برای آغاز مبارزه فكری و علمي و فقهي و
اخالقي و امور خيريه ،و نه قيام نظامي است!
***
چه کاری!
عصری است که انديشهها فلج است ،شخصيتها فروخته شدهاند ،وفاداران تنها
هستند ،پارسايان گوشهگيرند ،جوانان يا مأيوس يا فروخته شده ،يا منحرف ،و
گذشتگان و بزرگان گذشته يا شهيد شده ،يا خاموش و خفه شده ،و يا فروخته شدهاند،
و عصری است که ديگر در ميان توده ،هيچ آوايي و ندايي بلند نيست :قلمها را
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شكستهاند ،زبانها را بريدهاند ،لبها را دوختهاند ،و همه پايگاههای حقيقت را بر سر
وفادارانش ويران کردهاند.
و اکنون حسين به عنوان يك رهبر مسؤول ميبيند که اگر خاموش بماند .تمام
اسالم به صورت يك «دين دولتي» درميآيد ،اسالم تبديل ميشود به يك قدرت
نظاميـ سياسي و دگر هيچ! حادثهای و سپس رژيمي و قدرت حاکمي ،مثل قدرت
مغول ،مثل قدرت حكومت سلوکيه ،جانشينان اسكندر و يا جانشينان چنگيز ،و بعد خود
قدرت که از بين رفت ،و خالفت و ارتش که متالشي شد و نابود شد ،ديگر هيچ چيز
نميماند جز خاطرهای در تاريخ و حادثهای در گذشته که ديگر گذشت.
اين است که حسين اکنون در برابر دو «نتوانستن» گرفتار شده است؛ نه ميتواند
خاموش بماند که وقت از دست ميرود ،دارد همه چيز ريشهکن ميشود ،و زدوده .در
درون ذهن يا در عمق وجدانها ،احساسها ،انديشهها ،در مدرسهها و مسجدها و
جامعهها همه چيز بر باد ميرود و همه ارزشها و ايمانها و هدفها و مفاهيم و
ايدهآلها و هر چه که پيام محمد آورد و اسالم ارزاني داشت و با جهادها و رنجها
فراهم شد دگرگون ميشود .همچنين همه چيز دارد در زير گامهای قدرت و فريب
تمكين ميکندـ و کردهـ و زمان کامالً در اختيار سكوت و خفقان و تسليم است.
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او نميتواند خاموش بنشيند ،که مسؤوليت جنگيدن با ظلم را دارد .از طرفي
نميتواند بجنگد ،که نيروی جنگيدن را ندارد! و در قبضه قدرت زورمند حاکم است؛
نه ميتواند فرياد کند ،نه ميتواند خاموش بماند ،نه ميتواند تسليم باشد ،نه ميتواند
حمله کند؛ تنها مانده و با دستهای خالي ،اما بار سنگين همه اين مسؤوليتها ،تنها بر
دوش اوست .از آن قدرت جدش و پدرش و برادرش و از ثمره آن همه جهادها ،به او
هيچ نرسيده ،جز افتخار و جز رنج و جز مسئوليت سنگينتر .تنها مانده و بيسالح و در
برابرش ،نيرومندترين امپراطوری وحشي جهان که ،در زيباترين و فريبندهترين جامه
تقدس و تقوی و توحيد ،بر اريكه سلطنت و قدرت تكيه زده است .او تنها است ،اما
انساني تنها نيز در اين مكتب مسؤول است .در اين مكتب انسان تنها نيز در برابر قدرت
مطلق ،و تعيين کننده سرنوشتها مسؤول است ،زيرا «مسؤوليت از آگاهي و ايمان پديد
ميآيد نه از قدرت و امكان»! و هر کس بيشتر آگاه است ،بيشتر مسؤول است ،و از
حسين آگاهتر کيست؟
و اما مسؤوليتش ،در برابر از بين رفتن حقيقت ،از بين رفتن حق مردم ،نابود شدن
همه ارزشها ،نابود شدن خاطره آن انقالب ،و از بين رفتن آن پيام ،وسيله شدن
عزيزترين فرهنگ و ايمان مردم به دست پليدترين دشمنان مردم و باز گرسنگيها و
بردگيها و شالقها ،قتل عامها ،شكنجهها ،مرگهای پنهاني و مرموز ،تبعيدها ،و در
زنجير کشيدنها ولذت پرستيها و تبعيضها و زراندوزیها و انسان فروشيها و ايمان و
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شرف فروشيها و استحمارهای جديد ديني و تفاخرهای نژادی ،و اشرافيت جديد ،و
جاهليت جديد و شرك جديد و  ، ...مسؤوليت مقاومت و مبارزه با همه اين خيانتها به
انديشه و جنايتها به انسان و ضربهها به مردم و جهاد عليه ارتجاع جديد ،پاسداری آن
انقالب بزرگ خدايي ،بر دوش يك تن! يك تنها! در پايگاه حقيقت و عدالت و
آگاهي و مردم ،پايگاه خدا ،هيچ کس! همه سنگرها رها شده ،همهمدافعان کشته يا
گريخته ،و او تنها مانده ،با دستهای خالي ،و بيهيچ امكاني ،و در دست دشمن
گرفتار و در سكوت و بيتفاوتي و جهل عام ،اسير!
نه ميتواند خاموش بماند ،و نه ميتواند فرياد کند! نميتواند خاموش بماند که همه
مسؤوليتها در انتظارند که ببينند «اين تنها مرد چه ميکند؟» نميتواند فرياد کند که
«صدايش کوته است» و در اين سكوت مرگبار خلقي قرباني ارعاب و امنيت ترس
غفلت جهل و تخدير مذهب حاکم ،و در جنجالها و جنگهای دروغين و وحشي
خالفت ،به نام جهاد و فتح و غنيمت و شعائر و جماعت و حج و قرآن و اسالم و در
عين حال ،رقص و موسيقي و هنر و پيشرفت و قدرت و عيش و نوش و آزادیهای
پليد ،که از حلقوم دستگاه خالفت اسالم همه جا طنين ميافكند ،به جايي نميرسد!
بايد بجنگد ،اما نميتواند!
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شگفتا! «بايستن» و «نتوانستن»! «نتوانستن» نيز او را از اين «بايستن» معاف نميکند،
چه ،اين مسؤوليت بر دوش آگاهي انساني او است ،زاده «حسين بودن» او است ،نه
«توانا بودن»ش ،و او در تنهايي و عجز ،بيسالح و بيهمراه نيز «حسين» است!
پس چه کند؟ آری «حسين بودن» او را به نبرد با «يزيد بودن» ميخواند ،ولي
سالحي برای نبرد ندارد.
آيا باز هم وظيفه دارد که بجنگد؟
همه متوليان عقل و دين ،نصيحتگران شرع و عرف ،مصلحت پرستان صالح و
منطق ،همه ،يكصدا ميگويند :نه!
و حسين ميخواهد بگويد:
آری!
و برای همين هم از مدينه بيرون آمده است .به مكه آمده است تا پاسخ ويژه خويش
را به همه مسلمانان ،که در موسم حج آنجا جمعاند ،ابالغ کند ،از مكه نيز بيرون ميآيد
تا به اين پرسش نيز جواب گويد که:
چگونه؟
تمامي فلسفه رستاخيز حسين همين است ،همين «آری»!
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اين سؤال که« :چه بايد کرد؟» در آن لحظه حساس تاريخـ که سرنوشت اسالم و
مردم تغيير ميکرد و تعيين ميشد و در آن لحظه که همه چيز سقوط کرده بودـ به
شدت طرح شده بود؛ همه روشنفكران و آگاهان و وفاداران به حقيقت و عدالت و
آزادی اسالم و معتقدان به انقالب و همه کساني که ميتوانستند ببينند و بفهمند و حس
کنند و ناچار رنج ميبردند واحساس مسؤوليت ميکردند و راه حل ميجستند،
ميپرسيدند که :پس ،چه بايد کرد؟ هر کس بدان پاسخي ميداد:
«جبريون» ميگفتند« :هيچ کار»! هر چه پيش آمده است و ميآيد ،بر اساس
حكمتي است :حكمت الهي ،مشيت بالغه الهي چنين خواسته است:
رضا به داده بده ،وز جبين گره بگشای
که بر من و تو در اختيار نگشاده است!
«بله ،همه اين حرفها درست! ظلم هست و جنايت هست و غصب حق هست و
اسالم نيست و ادعای جهاد وزکات و سنت وخالفت رسول و فتح اسالم و مسجد
کردن آتشكده و بتخانه و تكثير نسخه قرآن و گوينده الاله االاهلل و  ...همه دروغ است
 ...اما چاره چيست؟ هيچ برگي نميافتد مگر به اراده ذات باری تعالي ،او چنين خواسته
است ،حكمتش چنين اقتضا کرده است و اعتراض و انتقاد و حتي چرا گفتن ،فضولي و
گستاخي است .هر کسي بازيچه سرنوشت خويش است ،هر چه روی ميدهد و هر که
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بد ميکند يا خوب ،بر قلم مشيت ازلي رفته و پيش از خلقت در «کتاب مبين» نوشته
شده است .علي شكست خورد و تنها ماند ،معاويه پيروز شد و به قدرت رسيد ،آری،
«و تعز من تشاء ،و تذل من تشاء! تؤتي الملك من تشاء  » ...تو چه ميگويي؟ و چه
ميخواهي کرد؟ جز صبر و سكوت؟ جز رضا و تسليم کسي را که زنجيری سلسله
ازلي قضا و قدر است وظيفه چيست؟ هيچ! »
ميبينيم که در اين فلسفه ،ديگر مسأله توانستن و نتوانستن در جهاد مطرح نيست ،به
اينجا هرگز نميرسند .اساساً «مسؤوليت» سلب است زيرا که «اختيار» نيست!9
مرجئه جواب ميدهند که :
«ما؟ ما چه بايد بكنيم؟ عليه کي؟ کي ها؟ له کي؟ کي ها؟ به ما چه؟ خدا خود همه
را به اميدواری و نجات و بهشت ميخواند .چگونه ما او را قاطعانه محكوم کنيم و

 . 9تصادفي نيست که مي بينيم ناگهان خيام در دنيا از نو کشف مي شود و پس از جنگ در جهان گل ميكند ،آن هم نه
خيام عالم ،خيام شاعر! نه خيام نابغه ای با آن همه معجزات رياضي ،خيام رندی با چند رباعي تكراری! و نيز بيهوده نيست که
اکثر محققان شرق شناس و اسالم شناس و ايران شناس ،از ميان آن همه آثار و در ميان اين مه رشته های گوناگون فرهنگ و
تمدن ما ،اين همه عالقه به احيای نسخ صوفيانه پيدا مي کنند و در حالي که هفتاد درصد از آثار علمي و ادبي و اسالمي و
تاريخي و فلسفي و هنری ما هنوز به صورت نسخه های خطي مانده و در مخازن کتابخانه های عمومي و خصوصي محبوس
است ،نسخه های صوفيانه هر کدام چند بار تصحيح مي شود و چند جور چاپ! راست است که هر چه پيش مي آيد دارای
حكمتي است که بر ما مجهول است و همه چيز را سرنوشت مشيت و جبر و تقدير تعيين مي کند اما نه حكمت خدا و جبر و
تقدير قبلي خدا ،بلكه خداوندان ،نه در آسمان ،که در زمين!
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

984

دوزخي بشماريم و حتي با او مبارزه کنيم؟ اين پيش از خدا ،خدايي کردن است و پيش
از قيامت قيام کردن و پيش از روز حساب ،به حسابها رسيدن! همين معاويهای را که
تو محكوم ميکني و گناهكار ميخواني و مهدورالدم ،و گناهانش را بر او نميبخشي،
اگر فردا خدا بخشيد ،تكليف تو چيست؟ تو که ميگويي چه بايد کرد؟ از که
ميپرسي؟ که بايد جواب دهد؟ کي بايد عمل کند؟ هيچ کار ،هيچ کس ،بايد ديد که
خدا چه ميکند .وانگهي ،ابوبكر ،عمر ،عثمان ،علي ،طلحه و زبير ،معاويه و يزيد و ...
همه صحابي پيغمبرند و «مجتهدند» و «فقيه» هر کدام بر حسب استنباط و اجتهاد ديني
خود عمل کردهاند ،اختالف علمي و علما و مجتهدين اسالم است و نه اختالف کفر و
دين ،ظالم و مظلوم و دشمن و دوست « ...عالم را بر عامي حرجي نيست» .عوام
کاالنعام را چه رسد در کار خواص علم و فقه و دين فضولي کند؟ احكم الحاکمين
خدا است و او ارحم الراحمين است .به من و تو چه که ميپرسي چه بايد کرد؟»
مقدسين پاسخ ميدهند.
«اوالً« :الطرق الي اهلل بعدد نفوس الخاليق! » مگر وظيفه تنها جهاد است؟ وانگهي تو
که اين سوال را هميشه تكرار ميکني ،به ساير وظايف عمل ميکني؟ از همه اعمالت
فارغ شدهای؟ نماز ستون دين است و جهاد يكي از اشكال مربوط به فرع امر به معروف
و نهي از منكر است! تو تمام آداب و احكام و شرايط و مقدمات نماز را ميداني و بدان
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عمل ميکني؟ شكياتت راـ که يك جدول پيچيده لگاريتم استـ از بری؟ آداب
مفصل طهارت و نجاست را که مقدمه نماز استـ و مقدمه واجب ،واجب استـ
آموختهای؟ اساساً تو که به فكر مردم و خدمت و هدايت ديگران هستي ،خودت را
اصالح کردهای که ميخواهي جامعه را اصالح کني؟ تو به مقامي رسيدهای که ديگر
نلغزی ،خودخواهي نداشته باشي ،هوس نداشته باشي ،از هواهای نفس رها شده باشي،
پاك ومنزه و معصوم شده باشي ،تمام افكار و اعمالت و حتي کوچكترين قَدَمَت،
محضاًهلل باشد و خالصاً مخلصاً و فقط برای رضای خدا؟ اصول عقايد و فروع احكام
خود را درست کردهای؟ پاك و منزه و متقي شدهای و خودت جزء صلحا شدهای که
حال ميخواهي جامعه را اصالح کني؟ از طرفي ،بهشت هشت باب دارد ،مگر حتماً
بايد از باب جهاد وارد شد؟ جهاد کليدی از کليدهای بهشت است ،ادعيه و اوراد و
ازکار ،کليدهای بهشتها را (مفاتيحالجنان) ،بيضرر و بيخطر و بيزحمت و دردسر،
به دستت ميدهند .اين همه امور خيريه هست :اطعام مسكين ،صله رحم ،زيارت،
عبادت ،رياضت ،وقف ،نذر ،کمك به در و همسايه ،ذکر ،ورد ،دعا ،روضه ،توسل،
شفاعت ،هر کدام تو را ميرسانند درست به همان نقطهای که بعضيها از طريق جهاد
ميرسند .حتي ،برای قرائت بعضي از همين اوراد و ادعيه ثواب هفتاد شهيد بدر را
جايزه ميدهند! پس روشن شد که« :چه بايد کرد»؟ مسأله ديگری هم که هست اين
است که برای شخصيت متقي روحاني و مسلمان رباني ،ورود در جرگه امور سياسي و
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حكومتي يك نوع انحراف است و دين را به دنيا فروختن ،و به جای پرداختن به
کماالت اخالقي و روحاني ،به دنبال مقام دنيا و زخارف دنيا رفتن و حساب اين دو تا از
هم جدا است .وانگهي ،مگر پيغمبر نفرمودـ در بازگشت از جهادـ که :از جهاد
کوچكتری باز ميگرديم و جهاد بزرگتری در پيش داريم؟ پرسيدند آنچه جهادی
است؟ فرمود« :جهاد با نفس»! پس بايد اين جهادهای کوچك را رها کرد و به
«جهادبزرگ» پرداخت .حال روشنتر شد که« :چه بايد کرد»؟ بايد دست به «جهاد
اکبر» زد ،با «نفس» مبارزه کرد ،نه با خصم»!
اصحاب ،رجال ،فقها و روحانيون وابسته پاسخ ميدهند:
«آن طرز فكر علي ،با آن خشكي و تندی عملي نيست ،آدم بايد واقعيتها را
اعتراف کند ،رآليست بايد بود نه ايدهآليست .او امپراطور بزرگترين بخش جهان
ميشود و خود کفش پارهاش را وصله ميزند! ميرود عملگي ميکند! امروز عقل
مردم به چشمشان است ،آن هم امروز که ايران و روم فتح شده و مردم اينجا شكوه و
جالل و عظمت قصرهای افسانهای و صالبت و هيبت شاهنشاهان ايران و سزارهای رم
را ديدهاند ،اين طرز زندگي و رفتار قابل قبول نيست ،برای آبروی حكومت اسالم هم
خوب نيست .وانگهي در جامعه اشرافي ايران و رم ،چگونه رژيم علي قابل تحمل است
که وقتي حاکم امپراطوری ميشود همه اشلهای حقوقي را به هم ميزند و همه
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حقوقها را مساوی ميکند و به عثمان بن حنيفـ شخصيت بزرگ اسالم و يكي از
رجال سياسي و مقربان دستگاه علي و صاحب منصبان برجسته اسالميـ سه درهم ماهانه
ميدهد و همانجا ،غالم آزاد شده همسر او هم حقوقش را که ميگيرد ميبيند سه
درهم است! اين نظام اقتصادی عملي نيست .در همين ايران که يكي از استانهای
حكومت علي بود ،در همين نسل حاضر ،کسری را ديدهاند که وقتي به جنگ مسلمين
آمده بود -و ناچار دست کم گرفته بود تا سبكبار باشد  -هفت هزار زن و کنيز و
مطرب و عمله خلوت همراه آورده بود ،البته نميگوييم اين درست است ولي
ميخواهيم بگوييم اگر علي شكست خورد به خاطر اين بود که مكتبش ،در اين جامعه
عملي نبود و او هم نتوانست خودش را با وضع موجود و واقعيتهای اجتماعي ما وفق
بدهد .سياست نداشت ،جامعه شناس نبود! همه را از خودش ميرنجاند ،مالحظه
نميکرد ،در رفتار و گفتارش مراعات شخصيتها ،قبايل ،قدرتها ،اشراف با نفوذ و
خانوادههای اصيل و کريم را نميکرد .شما نبايد خالفت را با امامت و نبوت بسنجيد .و
معاويه و يزيد را با پيغمبر و علي! بايد با قيصر و کسری مقايسه کنيد .همين دربار دمشقـ
که شما دائماً ميگوييد کاخ سبز و بيت المال و بريز و بپاش و حق مردم و  ...مرکز
امپراطوری جهاني اسالم است که بر روم و ايران حكومت ميکند ،و از کاخ يك
قنسول رومي ،يك افسر مأمور رم که پيش از اسالم والي سوريه ميشود ،متواضعانهتر
است! ابوذر ميآمد و بر معاويه ميتاخت که چرا جو و گندم را سبوس گرفته ،نان
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ميکنيد و مغز گندم ميخوريد؟ چرا دو دست لباس شب و روز داريد؟ اينها خيال
ميکنند اينجا هم مدينه است و زمان حال هم زمان پيغمبر و اين مردم متمدن رومي
مآب و عراقيهای ايراني مآب که اکنون به اسالم آمدهاند ،مهاجرين و انصارند! بايد
امور را نسبي داشت ،حق پرستي و مطلقبيني بينش ايدهآليستي است .واقعيت اينها است
که ميبيني؛ نميشود به مسلمانان منحط عقب مانده و فقير گفت که امروز هم که بر
دنيا حكومت ميکنيد و وارث دو امپراطوری شرق و غرب شدهايد ،مثل زمان پيغمبر
زندگي کنيد و به شيوه علي عمل کنيد! زندگي پيشرفته و آداب و رسوم و نظام
اقتصادی و اشرافي و افكار و عقايد و ذوق و هنر و ادبيات و شعر و موسيقي و رقص و
تفريحات و روابط اجتماعي و اخالق و روحيه روم و ايران متمدن ،نظام اجتماعي
طبقاتي و اشرافي ،نظام سياسي سزاری و خسروی (قيصر و کسری) و روح و شكل و
رسوم و آداب روحانيت موبدی و کشيشيـ که سلسله دارد و نظام اداری و رسميت و
حاکميت طبقاتي -يعني تمدنهای پيشرفته روم و ايران ،در جامعه ساده ما اثر ميگذارد
و پول و پست و قدرت و غنيمتهای بيشماری که در فتوحات اسالمي به دست
آوردهايم آب زير پوستشان ميدواند و ديگر گوششان بدهكار حرفها و نالههای علي
نيست و خيليها هم در چنين وضعي که پيدا کردهاند ،دغدغه حق و باطل ندارند و
پرس و جو ندارند که واقعاً حق با علي بوده يا عمر ،عثمان يا ابوذر؟ ابوبكر يا فاطمه؟ و
اهل بيت پيغمبر يا اهل بيت ابوسفيان! حوصله اين موشكافيها را ندارند ،حساسيتش را
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ندارند .اين مردم هم که ميبيني بنده پولاند و زور ،يكي دوتايي هم که سرسختي نشان
دادند ،شمشير! مگر نديدی علي و فاطمه را در همان مدينه خودشان و عصر خودشان و
مردم مهاجر و انصار خودشان و با دست رفقای همراه و همرزم خودشان به چه
سرنوشتي گرفتار کردند؟ بنياميه که نه درمدينه بودند و نه در سقيفه و نه حتي يكيشان
در شورا! بعدها هم که ديدی افسران سابقهدار و برجسته علي و حسن چه کردند؟
چطور بر سر فروش خودشان در بحبوبه جنگ چانه ميزدند؟ حتي خودشان را و
دينشان را و مفاخر گذشتهشان را و تمام سربازان زير فرماندهيشان را يكجا معامله
ميکردند .خوارج که نه اموی بودند و نه وابسته به دستگاه اموی .آنها که دشمن خوني
معاويه و رژيم بنياميه بودند؛ آنها که همه از ميان توده مردم بودند و عوام بازاری و
دهاتي ،حتي مظهر تقدس و تقوی و عبادت و رياضت ،برجستهترين و معروفترين
تيپهای مذهبي متعصب ،ديدی که چگونه ناخودآگاه بازيچه دست دستگاه معاويه
بودند و غير مستقيم از آنجا تحريك ميشدند و به جان علي ميافتادند و در بحبوبه
جنگ ،به رويش شمشير کشيدند و تنهايش گذاشتند و آلت دست بيمزد و منت
دشمن شده بودند برای کوبيدن علي؟ اين مقدسها بودند که با تهمت و دشنام به علي
او را تضعيف ميکردند و حتي تكفير و تفسيق! تكفير اينها اثر داشت؛ عمروعاص رسوا
و شناخته که نميتوانست به حيثيت معنوی و ديني علي ضربه بزند ،و ديديد که همينها
هم در آخر علي را با غرضها و تعصبها و جهالتهای خود کشتند و راه را برای
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دشمن مشترکشان که بنياميه بود باز گذاشتند .اينها همه تجربه است که جواب شما را
که ميپرسيد« :چه بايد کرد؟» ميدهد ،که« :با اين مردم هيچ کارى! » برای اين مردم،
معاويه به کار ميآيد نه علي .از طرفي معاويه با همه ضعفها و لغزش هايش از علي
واقع بينتر و نوانديشتر است .علي ميخواست مردم را در پارسايي و سادگي نگاه
دارد که ممكن هم نبود .اما رژيم معاويه ،ولو ظلم ميکند و تبعيض و فساد هم در آن
هست ،ولي جامعه را به سرعت پيش ميبرد و با روح باز و بيقيدی که دارد ،تمام آثار
و اشكال تمدن روم و ايران را تقليد ميکند و در همين بيست سال اخير که رسماً
قدرت را در دست دارد و از اختالالت وموانع داخلي و کشمكشهای سياسي از قبيل
ابوذر و علي و حسن و حجر و غيره آسوده شده است ،پايتخت اسالم را به صورت يك
شهر آباد پيشرفته غربي درآورده است .نيروی دريايي در مديترانه تجهيز کرده و قبرس
را گرفته و حتي قسطنطنيه پايتخت روم شرقي را دائماً در زير حمله دارد ،در کاخ سبز
او ،هم استيل قصرهای رومي به کار رفته و هم تزيينات معماری ساساني! و به جای چند
کنيز و مطرب بدوی عرب باديه ،ارکستری از بهترين موسيقيدانان ايران و رقاصان روم
ترتيب داده و آداب و رسوم دربارهای افسانهای سزارها و خسروان را اقتباس کرده و
لباسها ،غذاها ،تفريحها ،تزئينات ،موسيقي وشعر و ادبيات و رسوم زندگي و شهر
سازی و کاخ سازی و نظامهای اجتماعي و اداری و سياسي همه از صورت ساده و
عقب مانده عربي ،تغيير يافته و به صورت انقالبي ،مدرن و متمدن و رومي مآب
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درآمده است .به هر حال ،به بحث حق و باطل و ظلم و عدل و اينكه حق با علي بود يا
معاويه و اينگونه مسائل کار نداريم ،از نظر ترقي و تمدن خيلي کار شده و ميشود و به
هر حال آبرو و جالل پايتخت و نو شدن اين مظاهر و آبرومندی زندگي خليفه و کاخ
خليفه آبروی اسالم است و باعث جلوه و شكوه اسالم در چشم خارجيها ،مسيحيها و
مجوس ها! از طرفي ،با مقايسه وضع سابق و رژيمهای قيصری و خسروی ،در اينجا بايد
انصاف داد که رژيم خالفت جديد خدمت ميکند ،و هم برای مردم بهتر است و رفتار
با مردم نرمتر و آزادتر ،و هم برای اسالم آبرو و قدرت و غنيمت و فتوحات و
کشورگيری و آوازه و اهميت به وجود ميآورد .چه کليساها و کنشتها که مسجد
شده است و چه شهرها و آبادیها در سرزمين کفر که اذان اشهداالاله اهلل ،اشهد ان
محمداً رسول اهلل طنين افكن است و چه گنجها که از همه جا به بيت المال مسلمين
سرازير ميشود ،و اگر از نظر صحبت حق و باطل اشكالي هم دارد ،به هر حال اين
پولها در کشور اسالمي به مصرف ميرسد و عدهای از مسلمانان را به نان و نوايي
ميرساند و اين فتوحات ،درآمد و کار و اشتغالي برای جوانان و پستهای تازهای برای
بزرگان و کار برای عدهای از مسلمين ايجاد ميکند .اين است که در پاسخ «چه بايد
کرد؟» ميگوييم :آن ايده آلهای انقالبي اسالم عصر پيغمبر را کمي تخفيف بدهيد که
به هر حال زمانه عوض شده است و اسالم امروز ميان مكه و مدينه دور نميزند ،يك
سرش ايران است و سر ديگرش روم .تحت تأثير آرمانهای ايدهآليستي علي و افكار و
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اعمال تند و عدالتخواهي خشك او نباشيدکه ديديد برادرش هم نتوانست تحملش کند
و آمد پيش معاويه ،و چگونه توقع داريم رعايای ديروز قيصر و کسری تحمل کنند؟ با
چشم واقع بيني جهان امروز و اوضاع جديد را نگاه کنيد و ببينيد که به هر حال قدرت
و سياست و هوش و زر و زور رژيم اموی به نام اسالم در راه تعظيم شعائر اسالمي،
توسعه قلمرو اسالم ،مبارزه با اديان کفر و ترويج اسالم در جهان و بلند شدن آوازه
قرآن و رسول و حيثيت يافتن و قدرت گرفتن نيروی اسالم در دنيا و از طرفي ترقي و
تمدن جامعه مسلمان و پيشرفت شهرها و ترقي زندگيها و ايجاد رفاه و ثروت و اقتباس
از تمدنهای بزرگ شرق و غرب (ايران و روم) مشغول خدمت است و اين است که
در جواب «چه بايد کرد؟» ميگوييم بايد مثل ما ،وارد دستگاه شد و به جای اخالل و
کشمكشهای داخلي و مبارزات سياسي و بحثهای ذهني روشنفكرانه حق و عدل و
امامت و وصايت و تقوی وپارسايي و سنت و بدعت و  ...که هم با اين مردم ،بيفايده
است و نتيجهاشـ چنانكه بارها ديديمـ شكست است ،و هم در حالي که خليفه درايران
و روم با مسيحيت و مجوس ،يعني کفار و دشمنان خارجي ،جهاد مقدس ديني ميکند،
از داخلـ يعني از پشت جبههـ به او تاختن و او را از پيشروی در جبهه خارجي
برگرداندن ،قدرت رسمي اسالم را اين چنين تضعيف کردن است؛ در عوض بياييم همه
با روح واقعيت گرا ،دست از مبارزه سياسي و هم عزلت عرفاني و زاهدانه برداريم و
واقعيت حاضر را بپذيريم و بكوشيم در راه خدماتش برای مردم و برای اسالم او را
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بيشتر تقويت کنيم و در راه انحرافاتش تا جايي که ميتوانيم او را تصحيح و کنترل
کنيم .و چنين نقشي را وقتي ميتوانيم بازی کنيم که در درون دستگاه حاکم باشيم و از
طرف ديگر ،در همان راه خدمت به مردم بيچاره و احقاق حق افراد مظلوم و پرداختن
به امور خيريهـ کمك به فقرا و حتي فعاليتهای ديني و تبليغات مذهبي و ترويج عقايد
و اصالح جامعه و مبارزه با مفاسد اخالقيـ وقتي ميتوانيم کاری کنيم که داخل گود
باشيم و صاحب قدرت و مقامي گرديم » ...
دانشمندان و ادبا ميگويند:
«اآلن ،سال شصت هجری است ،نهضت علي شكست خورد و حسن آخرين رهبر
مقاومت در برابر جور و ارتجاع کهن ضد مردمي و ضد الهي ،ناچار صلح کرد و سپس
خودش نيز مسموم شد و از ميان رفت و ديگر هيچ کاری فايده ندارد و فقط بايد به
مسائل ديني و معارف الهي و تحقيقات فقهي و کشف و شهودهای عرفاني پرداخت و
از اين طريق مردم را با افكار و حقايق اسالمي آشنا کرد و اسرار معنوی و وجود علمي
قرآن را استنباط نمود .غور در معارف و حكمت و الهيات ،فلسفه ماوراء ،رموز قرآن:
فصاحت ،بالغت ،معاني و بيان و بديع ،جمع و تعليم و امالء حديث و مطالعه سيره و
مغازی و فقه و  ...به هر حال ،تحقيق و تعليم و تبليغ معارف ديني و احكام اسالمي و
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گسترش فرهنگ اسالم و خدمت فكری و علمي به اسالم و جامعه مسلمين و دگر
هيچ».
عجبا که روشنفكران يعني شيعيان علي و حتي خويشاوندان علي و نزديكان اهل
بيت ،که همه چيز برايشان روشن است ،و بنيهاشم نيز در پاسخ اين پرسش که« :اکنون
چه بايد کرد؟» ،همه ،از يك کنار ميگويند:
«هيچ کار! چون هر کاری نتيجهاش شكست است .چون نميتوان؛ قصه «مشت و
درفش» است ،با دست خالي جلو نيزه و تيغ و تير رفتن وظيفه شرعي نيست ،بلكه
اشكال هم دارد ،آدم مسئول و مواخذه ميشود« .و ال تلقوا بايديكم الي التهلكه! »
جهادی که سرنوشتش شكست و مرگ حتمي است ،انتحاراست ،به سود کفر و ظلم
است .فايدهای ندارد ،9به جای آن اگر بنشيني آرام بگيری و به تربيت مردم و تعليم
قرآن و تبليغ احكام و نقل احاديث پيغمبر مشغول شوی مفيدتر است.3

 . 9به ياد آوريد نصايح خويشان مهربان  .دلسوزی را که هنگام خروج امام حسين ،او را با چنين منطقي از رفتن باز مي
داشتند و به ماندن مي خواندند :عبداهلل جعفر همسر زينب بزرگ (که زينب از او طالق گرفت تا در راه برادر آزاد باشد!) که
در مدينه ماند ،محمد حنفيه برادر امام و ...
 . 3آن نظريه ای که مي گويد :مام برای سقوط رژيم اموی و به دست گرفتن زمام حكومت و امامت مردم قيام رسمي
مسلحانه کرد منتهي در اثر خيانت مردم و حيله دشمن و کودتای کوفه و قلت نيرو شكست خورد ،يعني برای غلبه بر دشمن
قيام کرد ،نه برای اينكه کشته شود ،در اثبات منطق خود و رد نظريه دوم مي گويد :اگر واقعاً امام از مدينه بيرون آمد تا کشته
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ميبينيم که همه :درباريان و مقدسان و دانشمندان و حتي شيعيان! يعني روشنفكران
حق پرست و حقشناسي که جبهه اجتماعي و فكری و سياسي شان کامالً مشخص
استـ اکنون يعني سال  63هجری ،همه با هم در پاسخ اين «پرسش عصر» هم آوازند و
بياستثناء ،فتوای همه اين است که :نه!
و در اين ميان ،تنها يك مرد ،آن هم يك مرد تنها ،فتوا ميدهد که :آری!
يعني چه «آری»؟ يعني که در عجز مطلق ،در ضعف مطلق ،يك انسان آگاه و آزاد
که ايمان دارد ،در عصر سياهي و سكوت ،در برابر غصب و جور ،باز هم مسؤوليت
جهاد دارد.
فتوای حسين اين است :آری! در «نتوانستن» نيز «بايستن» هست .برای او «زندگي،
عقيده وجهاد» است .بنابراين ،اگر او زنده است ،و به دليل اينكه زنده است ،مسؤوليت
جهاد در راه عقيده را دارد« .انسان زنده» مسؤول است و نه فقط «انسان توانا» .و از

شود ،اين انتقاد بر اين تصميم وارد است که پس يك قيام بي ثمر بوده است و امام خود را مفت به کشتن داده است و به
جای آن بهتر بود که در مسجد مي نشست و الاقل به نقل احاديث پيغمبر مي پرداخت و امروز که مي بينيم از حضرت امام
حسين برخالف ديگر ائمه احاديثي به ما نرسيده است به اين علت بوده که وی خود را به کشتن داده است .اگر مي ماند
الاقل مي توانست منشأ خدمتي در اين جهت باشد که نشد.
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حسين زندهتر کيست؟ در تاريخ ما کيست که به اندازه او حق داشته باشد که «زندگي
کند»؟ و شايسته باشد که «زنده بماند»؟
نفس انسان بودن ،آگاه بودن ،ايمان داشتن ،زندگي کردن ،آدمي را «مسؤول جهاد»
ميکند و حسين مَثَل اعالی «انسانيت زنده عاشق و آگاه» است.
توانستن يا نتوانستن ،ضعف يا قدرت ،تنهايي يا جمعيت ،فقط «شكل» انجام رسالت
و «چگونگي» تحقق مسؤوليت را تعيين ميکند نه «وجود» آن را.
«بايد بجنگد ،اما سالح جنگيدن ندارد»« .با اين همه باز هم وظيفه دارد که بجنگد؟»
حسين فتوا ميدهد ،تنها او است که فتوی ميدهد:
آری!
و او ،تنها انساني که در پاسخ چنين سؤالي ،در اين زمان ،ميگويد« :آری» ،يك
مرد تنها است! او از مدينه ،خانه خويش بيرون رفته است تا به مكه آيد و هنگام حج،
کنار کعبهـ خانه مردمـ در پاسخشان بگويد:
آری؟
و از مكه ،اکنون ،شتابان و حج نيمه تمام ،خارج ميشود ،تا به روزگار نشان دهد
که:
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چگونه؟
اکنون سال  63هجری است ،پنجاه سال پس از مرگ پيغمبر .همه چيز از دست
رفته ،علي رفته ،حسن رفته ،ابوذر رفته ،عمار رفته؛ در نسل دوم ،حجر رفته و يارانش
قتل عام شدهاند.
و ديگر:
«دارها برچيده ،خونها شسته اند».
و افكار و انديشهها به يأس وظلمت و نابودی و انحراف دچار شده ،ظلمت و
سكوت و هراس بر همه جا حكومت ميکند:
ابوهريرهها و ابوموسيها و شريحها و ابودرداها که در انقالب اسالم ،در آن عصر
درخشان ،رجزخوانيها کردهاند و فخرها کسب کردهاند ،همه رسوا شدهاند و آشكار
به بيعت کفر و ظلم درآمدهاند و چهرههای صحابي و مجاهد و مهاجر ،سر در آخور
بيت المال فرو برده و پهلو برآوردهاند و دست و بازوی جهاد را به دست و بازوی جالد
دادهاند و به نشانه نياز و ذلت ،به دامن يزيد آويختهاند ،و سايه شمشير امنيت سرخ را از
خراسان تا دمشق گسترده و قتل عامها ،شكستها ،خيانتها و فرارها و يأسهای سياه،
بر سراسر امپراطوری ،مرگ ريخته و نفسها درسينهها حبس کرده است:
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در مزارآباد شهر بيتپش
وای جغدی هم نميآيد بگوش
دردمندان بيخروش و بيفغان
خشمناکان بيفغان و بيخروش
. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
آبها از آسيا افتاده است،
دارها برچيده ،خونها شستهاند.
جای رنج و خشم و عصيان بوتهها
پِشكبُنهای پليدی رستهاند
مشتهای آسمانکوب قوی
واشده ست و گونه گون رسوا شده ست
يا نهان سيلي زنان ،يا آشكار
کاسه پستِ گداييها شده ست.
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... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
خشمگين ما بيشرفها ماندهايم!
اکنون زمان منتظر يك تن است ،همه چيز در انتظار يك فرد است ،فردی که
تجسم همه ارزشهايي است که دارد نابود ميشود و مجسمه همه ايده آلهايي است
که بيياور و بيحامي مانده ،و مظهر عقيده و ايماني است که بهترين پاسدارانش به
خدمت دشمن رفتهاند.
آری ،اکنون در انتظار اين است که يك مرد چه ميکند؟
گاه در تاريخ اين چنين پيش ميآيد .و اکنون اين چنين پيش آمده است سال
شصت هجری است ،پنجاه سال از مرگ پيغمبر آزادی و عدالت و مردم گذشته است.
عصری پيش آمده است که در آن همه چيز سقوط ميکند ،همه ثمرات انقالب تباه
ميشود و يأس تنها ايمان استوار خلق ميگردد.
آری ،در روزگار سياهي که اشرافيت جاهلي جان دوباره ميگيرد ،و «زور جامه
زيبای تقوی و تقدس ميپوشد» ،و آرزوی آزادی و برابریـ که اسالم در دلهای
قربانيان زور و زر برانگيخته بودـ فرو ميميرد و «جاهليت قومي» ميراثخوار «انقالب
انساني» ميشود و «کتاب راستي» بر سر نيزههای فريب باال ميرود و از حلقوم منارههای
مساجد« ،اذان شرك» به گوشها ميرسد و گوساله زرين سامری بانگ توحيد
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برميدارد و برسنت ابراهيم ،نمرود تكيه ميزند و قيصر ،عمامه پيامبر خدا بر سر مينهد
و جالد ،شمشير جهاد به دست ميگيرد و ايمان« ،داروی خواب» و «آلت کفر»
ميگردد ،و رنج مجاهدان ،همه بر باد ميرود و برای منافقان ،گنج بادآورده ميآورد،
و جهاد ،قتل عام ،و زکات ،غارت عموم ،و نماز ،فريب عوام ،و توحيد ،نقاب شرك ،و
اسالم ،زنجير تسليم ،و سنت ،پايگاه حكومت ،و قرآن ،ابزار جهل ،و روايت ،آلت
جعل ،و شالقها دوباره برگُردِهها فرود ميآيد و ملتها دوباره به اسارت پيشين کشيده
ميشوند و آزادی باز به بند هميشگي گرفتار ميشود و انديشه به زندان ديرين خفقان و
سكوت افكنده ميشود ،و تودهها ،تسليم و آزادگان اسير و روبهان ،گرمپوی و گرگان،
سير و زبانها ،يا فروخته به زر ،يا فرو بسته به زور ،و يا بريده به تيغ! و اصحاب،
فضيلتهايي را که از دوره ايمان و جهاد کسب کرده بودند و در انقالب ،بهايي گران
يافته بودند ،ارزان فروختهاند و افتخارات گذشته را با واليت شهری مبادله کردهاند و يا
از خطر فتنه گريخته و بار سنگين مسؤوليت از دوش افكنده ،و به زاويه امن عزلت و
فراغت پاك رياضت خزيده و سالمت و عافيت خويش را ،در ازای سكوت بر ظلم و
رضای بر کفر ،آبرومندانه بازخريدهاند و يا در صحرای ربذه و چمنزار عذراء نابود
شدهاند و اکنون ،دين و دنيا بر مراد کفر و جور ميگردد ،و شمشيرها شكسته ،و
حلقومها بريده و «دارها برچيده و خونها شستهاند» و موجهای انقالب و فريادهای
اعتراض و شعلههای عصيان فرومردهاند و همه جوشها و خروشها فرو نشستهاند و «بر
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مزار آباد شهيدان» و «قبرستان سرد و ساکت زندگان» ،شب سياه هراس و خفقان سايه
افكنده و بر ويرانههای ايمان و اميد مسلمانان« ،وای جغدی هم نميآيد به گوش»!
«جاهليت جديد» ،سياهتر و وحشيتر و سنگينتر از «جاهليت قديم» ،و دشمن اکنون
هوشيارتر و چيرهتر و پختهتر از پيش ،و در ميان مردم آگاه ،تجربهها همه تلخ و ثمره
همه قيامها ،شكست و شهادت!
 ...ناگهان جرقهای در ظلمت انفجاری در سكوت! سيمای تابناك «شهيدی که
زنده بر خاك گام برميدارد» ،از اعماق سياهيها ،از انبوه تباهيها! چهره روشن و
نيرومند يك «اميد» ،در شب ظلماني «يأس»!
باز از خانه خاموش و غمزده فاطمهـ اين خانه کوچكي که از همه تاريخ بزرگتر
استـ مردی بيرون آمد :خشمگين و مصمم ،و در هيأتي که گويي بر سر همه قصرهای
قساوت و پايگاههای قدرت ،آهنگ يورش دارد ،و گويي قله کوهي است که
آتشفشاني بيتاب را در دل خود به بند کشيده است و يا تند بادی است که خداوند بر
اين قوم عاد فرو فرستاده است و اکنون به وزيدن آغاز ميکند!
مردی از خانه فاطمه بيرون آمده است! مدينه را مينگرد و مسجد پيامبر را! و مكه
ابراهيم را ،و کعبه به بند نمرود کشيده را ،و اسالم را ،و پيام محمد(ص) را ،و کاخ سبز
دمشق را و گرسنگان را و در بند کشيدگان را و ...
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مردی از خانه فاطمه بيرون آمده است! بار سنگين همه اين مسؤوليتها بر دوش او
سنگيني ميکند .او وارث رنج بزرگ انسان است ،تنها وارث آدم ،تنها وارث ابراهيم و
 ...تنها وارث محمد! و ...
مردی تنها!
اما ،نه! دوشادوش او ،زني نيز از خانه فاطمه بيرون آمده است ،گام به گام او ،نيمي
از بار سنگين رسالت برادر را او بر دوش خود گرفته است!
مردی از خانه فاطمه بيرون آمده است ،تنها و بيکس ،با دستهای خالي ،يك تنه
بر روزگار وحشت و ظلمت و آهن يورش برده است .جز «مرگ» سالحي ندارد! اما او،
فرزند خانوادهای است که «هنر خوب مردن» را ،در مكتب حيات ،خوب آموخته است.
در اين جهان ،هيچ کس نيست که همچون او ،بداند که« :چگونه بايد مرد»؟ دانشي
که دشمن نيرومند اوـ که بر جهان حكومت ميراندـ از آن محروم است ،و اين است
که قهرمان تنها ،به پيروزی خويش بر انبوه سپاه خصم ،اين چنين مطمئن است ،و اين
چنين مصمم و بيترديد ،به استقبال آمده است.
آموزگار بزرگ «شهادت» اکنون برخاسته است ،تا به همه آنها که جهاد را تنها در
«توانستن» ميفهمند و به همه آنها که پيروزی برخصم را تنها در «غلبه» ،بياموزد که:
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«شهادت» ،نه يك «باختن» ،که يك «انتخاب» است ،انتخابي که در آن ،مجاهد با
قرباني کردن خويش ،در آستانه معبد آزادی و محراب عشق ،پيروز ميشود.
و حسين ،وارث آدمـ که به بنيآدم زيستن دادـ و وارث پيامبران بزرگـ که به
انسان« ،چگونه بايد زيست» را آموختندـ اکنون آمده است تا ،در اين روزگار ،به
فرزندان آدم« ،چگونه بايد مرد» را بياموزد!
حسين آموخت که«مرگ سياه» ،سرنوشت شوم مردم زبوني است که به هر ننگي
تن ميدهند تا «زنده بمانند»؛ چه ،کساني که گستاخي آن را ندارند که «شهادت» را
انتخاب کنند« ،مرگ» آنان را انتخاب خواهد کرد!
کلمه شهيد بزرگترين بار معني را برای آنچه که اکنون ميخواهيم و ميخواستم
بگويم در بردارد .شهيد در لغت ،به معنای «حاضر»« ،ناظر» ،به معنای «گواه و گواهي
دهنده» و «خبر دهنده راستين و امين» و همچنين به معني «آگاه» و نيز به معني «محسوس
و مشهود»« ،کسي که همه چشمها به او است» و باالخره به معني«نمونه»« ،الگو» و
«سرمشق» است.
شهادت در فرهنگ ما ،در مذهب ما ،يك «حادثه خونين و ناگوار» نيست .در
مذاهب و تاريخهای اقوام ،شهادت عبارت است از قرباني شدن قهرماناني که در
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جنگها به دست دشمن کشته شدهاند و اين ،يك حادثه غم انگيز مصيبت باری است و
نام اين کشته شدگان ،شهيد و مرگشان شهادت.
متأسفانه نهضت عاشورا راـ که عاليترين جلوهگاه مكتب شهادت استـ برای ما ،بد
طرح کردهاند ،آن چنانكه مكتب عزايش ساختهاند و در نتيجه ،همه عمر از آن ياد
ميکنيم و بر آن ميگرييم ولي نه آن را ميشناسيم و نه ميفهميم ونه بدان ميانديشيم.
درخشانترين ابعاد اين نهضت ،متأسفانه ،تاريكترين بعد آن است و آن آثاری است
که عاشورا در تاريخ سياسي ،اجتماعي و فكری اسالم داشته است و افراد معدودی از
محققان نيز که به اين آثار بيش و کم انديشيدهاند ،آن را تنها در مسير تاريخي شيعه و
تحوالت و نهضتهای انقالبي شيعيان محدود کردهاند .در حالي که ،عاشورا چنان
ضربه کوبندهای بود که برای هميشه ،در طول چهارده قرن تاريخ سياسي و اجتماعي
اسالم ،دستگاههای قدرت حاکم راـ با هر لباسي و شعاری و هر مذهبي و مراميـ در
چشم جامعه اسالمي ،چنان محكوم و رسوا کرد که هر شخصيت اسالمي و علمييي که
به اصالت و تقوا و ايمان خويش پايبند بود ،از نزديك شدن به قدرت نفرت داشت ،با
اينكه اين دستگاهها ،رژيمهای اسالمي بودند و خود را خليفه پيامبر ميشمردند و يك
سال به حج ميرفتند و يك سال به جهاد! و با اينكه آن شخصيتها از علما و فقهای
اهل سنت بودند و خالفت را رژيمي مشروع ميشمردند اما ،ضربه تعيين کننده شهادت
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چنان در عمق تاريخ اسالم اثر کرد که وجدان اجتماعي و افكار عمومي و اخالق
اسالمي جامعههای مسلمان ،خودآگاه وناخودآگاه ،درچهره هر حكومتيـ هر چند به
نام خالفتـ داغ باطلهای ميخواندند که حسين بر پيشاني همه زده بود و نه تنها زير پای
همه رژيمهای سياسي ظاهر فريب را خالي کرده و حكومت را و مردم را به صورت دو
قطب مشخص ،از هم جدا ساخته ،بلكه يك نوع «مقاومت منفي» مستمر و غير
رسمييي که يك «عادت يا رفتار جمعي» شده بود ،در ميان مردم پديد آوده بود که
شگفت انگيز است.
جبهه گيری شيعه و رهبران و امامان آنکه معلوم است ،اما آنچه جای تأمل بسيار
است و دامنه تأثيرگذاری «شهادت» را در تاريخ اسالم نشان ميدهد ،مقاومت منفي ائمه
بزرگ اهل سنت است که عليرغم نفوذ و آزادی و امكاناتي کهـ برخالف ائمه شيعهـ
داشته و ازجانب خالفت ،در قبال ائمه شيعه ،تقويت ميشدند و مورد تجليل و تعظيم
قرار ميگرفتند ،همگي در جبههگيری منفي عليه رژيمهای اموی و عباسي چنان سخت
بودند و قاطع که کامالً نشان ميدهد که تا چه اندازه تحت تأثير شعاع اجتماعي و
سياسي عاشورايند.
ابوحنيفه امام اعظم اهل سنت ،در اواخر بنياميه ،از طرف ابن هبيره والي عراق به
احراز مقام بزرگ قضاء دعوت ميشود؛ چنان قاطعانه رد ميکند که با همه عظمت
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

336

علمي و ديني اش ،او را شالق ميزنند! بعد هم که عباسيان آمدند ،منصور او را به
وزارت دادگستری امپراطوری اسالمـ مقام قاضيالقضاهـ دعوت کرد ،و نپذيرفت و
زنداني شد و تا آخر عمر ماند تا مرد.
مالك ،رئيس مذهب مالكي ،با اينكه دستگاه خالفت ،او را در برابر امام صادق
تقويت مينمود ،به خاطر اعتراضي که به رژيم کرد و رسماً گفت« :با زور و اکراه
نميتوان بر مردم حكومت کرد» ،به وسيله جعفر بن محمد والي مدينه تازيانه خورد.
بويطي از فقهای بزرگ و ياران دانشمند شافعي در زندان بغداد جان داد .سرخسي
فقيه معروف ،کتاب مشهورش المبسوط را در زندان تأليف کرده است .تيميه و ابنقيم
در قلعه نظامي دمشق زنداني شدند و تيميه در همانجا مرد.
خليفه عباسي[ ،همراه] با ابوحنيفه ،قاضي ابومطيع و فقيهي ديگر را با هم خواسته بود
و به قبول پست قضاء دعوت کرده بود و همگي رد کردند[ ،خليفه] قاضي ابومطيع را
تهديد به مرگ کرد و ناچار قبول کرد ،ولي پس از چند ماه بگريخت و پنهان شد!
احمد حنبل ،رئيس مذهب حنبلي ،از طرف خليفه الواثق دعوت شد که در تأييد
نظريه «خلق قرآن» فتوا بدهد؛ رد کرد ،شكنجهاش کردند و به زندانش افكندند.
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در کتاب فضايل بلخـ که اثری است از قرن هفتمـ داستاني خواندم که دامنه نفرت
سياسي و قدرت نهضت مقاومت منفي مردم ،حتي عقب ماندهترين گروههای اجتماعي
را در قبال دستگاه حكايت ميکند.
«صالح بن احمد بن حنبل» (فرزند همين احمد بن حنبل رئيس حنبلي ها) مردی
صائم الدهر و قائم الليل بود .يك سال قاضي اصفهان بود .چنو قاضي يي بود که درِ
خانه به شب نبستي و کنار در خفتي تا اگر به نيمه شب مردم را حاجتي افتد محجوب
نباشد.
يك روز درِ خانه امام احمد نان پختند؛ پرسيد اين نان را چه بوده است؟ گفتند:
خمير مايه از خانه صالح (پسرش) آورديم .گفت :نه او مگر يك سال قضاء اصفهان
کرده است؟ از آن نان نخورد و گفت نان را بنهيد تا سائلي بيايد ،به او دهيد و بگوييد
که خمير مايه از آن صالح بوده است که يك سال قضاء اصفهان کرده بوده است.
آن نان چهل روز بماند و هيچ سائلي نستاند! تا به بوی آمد .پرسيد آن را چه
کرديد؟ گفتند در دجله انداختيم.
«احمد تا پايان عمر ،ماهي دجله نخورد»!
ميبينيد که چه مسائل عميق و پر از تأملي در اين تاريخ ما و فرهنگ اسالمي ،و
تشيع ،مطرح است ،افسوس که ما در برابر عاشورا و رسالت شهادت مسئوليت خود را
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تنها با گرياندن و گريستن و خود را به گريه زدن (تباکي) تمام يافته ميدانيم .مسأله
بسيار عميق است .از يك سو رژيم مذهبي و خالفت اسالمي است و از سوی ديگر،
بزرگترين ائمه مذهب اهل سنت و مؤسسان فرقههای اصلي اين مذهب ،که خالفت را
رژيمي مشروع ميشناسد و از سوی ديگر ،دامنه مقاومت منفي و جبهه گيری ضد
حكومتي [تا آنجا] رفته [که] متالشيترين تيپهای اجتماعيـ که فقر و جهل ،در هر
نظامي و اجتماعي ،آنان را چنان از نظر شخصيت انساني ساقط کرده ست که مسأله
عقيده و مسووليت و تعصب و پرنسيپ و عكس العمل و مقاومت ،در قبال هيچ موردی
و معنايي اساساً مطرح نيستـ [يعني] گدای گرسنه نان را نگيرد ،زيرا خمير مايهاش از
خانه صالح فرزند پارسای امام احمد حنبل بوده است ،که گرچه زاهدی متقي است
ولي ،يكسال ،در عمرش قاضي بوده و پول دولت گرفته و با مالش درآميخته و تمام
زندگي و هستياش را نجس کرده است!
و اين «پول دولت» چنان نجاستي دارد که گدای گرسنه به نان لب نميزند ،که
خيمر مايهاش از مالي است که احتماالً بويي از پول دولت در آن هست و امام مذهب
سنت به ماهي دجله لب نميزند که در اين رود ،روزی ناني ريختهاند که خمير مايهاش
از مالي بوده است که احتماالً بويي از پولي در آن هست که در سالي ،بابت پست
دادگستری پرداخت شده است!
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آدمهای خيلي محقق ممكن است ،در اينجا اظهار نظر علمي بفرمايند که از کجا
معلوم اين قضيه اتقاق افتاده باشد؟ بايد اين حقيقت باالتر از واقعيت را يادآوری کنم
که موضوع سخن من اکنون واقعهنگاری که آنان تاريخ مينامند نيست ،سخن از
بررسي جامعه شناسي سياسي يك مسأله تاريخي است و آن مطالعه اثر فكری و سياسي
يي است که مكتب شهادت با ضربه انقالبي عاشورا ،در رابطه ميان مردم و رژيم
خالفت ،در تاريخ اسالم ودر جامعه سني مذهب به جا گذاشته است و ارزيابي پايگاه
اين رژيمهای مذهبي درميان توده مذهبي و نيز شخصيتهای برجسته مذهبي و تلقييي
که روح اجتماعي از قدرتهای حاکمه داشته است.
در اينجا اگر اين داستان واقعيت نداشته باشد ،بيشتر نشان ميدهد که حقيقت دارد؛
زيرا اگر واقعيت ميداشت ،يك «واقعه» بود ،يك رويداد جزيي و فردی ،نشانه تعصب
ويژه انحصاری و اگر واقعيت نداشته باشد ،نشانه يك کليت و واقعيت عام است و
حالتي عمومي که در چنين حكاياتي تجلي پيدا ميکند و افكار عمومي ،روح مشترك
جمعي و وجدان اجتماعي ،اين گونه داستانها را ميسازد.
اين خلفای مقتدر و متنفذ که يا چون امويان ،از قريشـ اشرف قبايل عربـاند و يا
چون عباسيان ،از بنيهاشم و خاندان پيامبر ،و همه از بزرگترين فاتحان کشورهايند و
تسليم کنندگان قدرتها برای عرب و اسالم ،که آن هم عزت و افتخار و ثروت و
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قدرت آفريدند ،در چشم مردم و در پيشگاه افكار عمومي و در ميان توده مذهبي و در
جامعه علمي اسالمي و با مالك تقوی و فقه و ايمان ،اين چنين چرا منفورند و محكوم؟
چرا تنها عناصری الابالي همسنگ جالد و دلقك و منجم باشي و شاعر مداح و خواجه
حرم و غالمان ترك و اشراف غالم شده فارس و  ...هستند که در دارالخالفه «خليفه
اسالم» و «اميرالمؤمنين» رفت و آمد دارند و حتي فقها و علمای مذهبي و محدثين
بزرگ مذاهب سنت هم ،با اينكه از نظر ديني ،در برابر شيعه و رهبران آن قرار دارند و
مورد تأييد و تقويت دستگاه خالفتاندـ که ميکوشد تا از آنها پايگاههای ديني و
مراجع علمي و فقهي و معنوی رسمييي بسازد ،برای تضعيف مكتب اهل بيت و نهضت
انقالبي شيعه که با رژيم اختالف اصولي و غير قابل سازش داردـ در عين حال ،يا به
خاطر خدا و وفاداری به جهت و روح و رسالت مباني اسالم و يا به خاطر خلق خدا و
حفظ وجهه علمي و اسالمي و حيثيت اخالقي و تقوايي خويش ،بيش و کم
موضعگيریهای مردمي و ضد دستگاهي دارند؟ و با اينكه از نظر مذهبي و اجتماعي و
مصالح مشترك ،با دستگاه حكومت پيوندهای نزديك دارند و با شيعه اختالفات
مذهبي و سياسي و اجتماعي ،بدانگونه که بسياری جهات مذهبي و سياسي و اجتماعي
و فقهي ،با حكومت ،عليه نهضت شيعه ،همدست و همداستاناند ،ولي ،از نظر «رفتار
سياسي» و «روح اجتماعي» در قبال سازمان سياسي خالفت ،به شدت تحت تأثير نهضت
شيعياند ،و اين تناقض بسيار قابل تأمل است.
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جامعه مذهبي اهل سنت ،رژيم خالفت را شرعاً پذيرفته است .مذاهب اهل سنت
مورد حمايت شديد خلفايند ،حتي برخي از ائمه مذاهب چون مالك را دعوت
ميکنندکه فقه خود را در کتابي تدوين کنند تا از طرف حكومت ،فقه رسمي جامعه
بزرگ اسالم شود و متن قوانين قضايي و جزايي و حقوقي و دادرسي و امور شخصي و
خانوادگي قلمرو و خالفت قرار گيرد و به تمام قضات ممالك اسالمي ابالغ شود که به
موجب آن عمل کنند و متعصبان و وعاظ و فقهای سني غالباً خليفه را «اسالم پناه»ی
ميخوانند که حافظ قرآن و سنت است و به او متوسل ميشوند تا «مذهب حقه سنت و
جماعت را از فتنه رافضيان ،به قوه قهر و غضب سيف اللهي محفوظ دارد» و خليفه به
آنان متوسل ميشود که« :فضايح روافض از شمار بيرون است .اين طائفه اباحياند و
مشرك و مبغض اصحاب رسول و طالب آشوب و شق عصای مسلمين و در محاربه با
دولت اسالم و بر فقها و محدثان و قضات و ائمه دين و حمات سنت خيرالمرسلين است
که بر شرك و کفر اين طايفه فتوا دهند و شهادتشان را قبول نكنند و مسلمانان را از شر
و فساد آنان مطلع کنند » ...
با چنين رابطهای ،مسأله قابل تأمل اين است که پس چرا احراز مقام قضا و وزارت و
واليت و عمل و قبول هر پست سياسي و همكاری و نزديكي با حكومت ،در چشم
همين مردم سني مذهب و روح مذهبي جامعه اهل سنت و در تلقي همين علماء و
فقهای بزرگ ضد شيعي با شخصيت معنوی و اصالت علمي و استقالل فكری و
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بخصوص با مقام تقوی و معنويت و ارزش اسالمي ائمه مذاهب اهل سنت و علماء و
رجال دين مغاير شمرده ميشود و شخصيت آنان را لكهدار ميسازد و يكي از
نشانههای تقوی و دين ،اعراض از دستگاه قدرت و سياست و عدم همكاری با حكومت
معرفي ميگردد؟
چه عاملي حكومتهای اسالميـ حتي در رژيمهای خالفتـ را به طور مطلق متهم
و محكوم ساخته است و سياست را مغاير با حقيقت و خالفت را ناهمساز با امامت و
حكومت را آلوده دنيا و فساد و تجاوز از حد و شرع و مخالف عصمت و تقوی و
مترادف با حق کشي و زور و قدرت طلبي و دنيا پرستي و الاباليگری و منكرات و مغاير
با روح دين و حقيقت اسالم و رضای خدا و فضيلت و معنويت و علم و اخالق و ...
معني کرده است ،آن هم نه تنها در ميان شيعه که يك گروه ضد رژيم است ،بلكه در
ايمان مردم و افكار عمومي جامعه مذهبي و در ميان علما و فقهای اسالمي مذاهب
«عامه»؟ جز ضربه جاويدان «شهادت» بويژه در عاليترين ،کاملترين ،شديدترين و
پختهترين و بجاترين نوع آن ،که حسين پديد آورد و در حساسترين زمان نيز فرود
آورد؟ کي؟ در سال شصت هجری ،يعني درست در همان سال که رژيم سياسي در
جامعه اسالمي ،از شكل «خالفت انتخابي» به شكل «حكومت موروثي» تغيير ميکند.
هم «وصايت پيغمبر» و هم «بيعت و شوری و اجماع مردم» به عنوان مالك انتخاب
خليفه يا رهبر امت [نقض ميشود] و برای اولين بار ،اساس تازهای که در اسالم،
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بزرگترين «بدعت» بود ،يعني اصل «وراثت» پايه رسمي رژيم حكومت اسالمي ميشود
و معاويه رسماً فرزندش را به خالفت «نصب» ميکند و اين انتصاب پس از تحميل
صلح بر امام حسن و حتي پس از مسموم شدن و شهادت اوـ که تنها سد راه اين تبديل
رژيم بودـ صورت ميگيرد ،يعني در شرايطي که ديگر همه پايگاههای مقاومت نابود
شده و شخصيتهای مانع از ميان رفتهاند ،و «جهاد»ـ يعني قيام مسلحانهـ برای سقوط
رژيم دمشق ،ديگر امكان ندارد و اين است که با ارزيابي درست سياسي ،معاويه
ميداند که رژيم جديد با قيام و انقالبي از سوی مجاهدين روبرو نخواهد شد و
بنابراين ،در سكوت و تسليم عمومي ،اساس سياسي و رژيم موروثي فردی رسميت
خواهد يافت .و درست همين جا ،حسين شعار «شهادت» را مطرح کرد ،به عنوان اصلي
برتر از «جهاد»! و به عنوان وظيفهای پس از وظيفه «جهاد»؛ و اين مسألهای بود که در
ارزيابيها و بررسيهای دقيق و درست معاويه پيش بيني نشده بود ،زيرا او ميپنداشت
که وقتي «مجاهد» شكست خورده باشد و جهاد بيثمر شود ،جبهه شكست خورده و
خلع سالح شده حق پرستان ،در برابر فاجعه و در قبال سلطه جباران مقتدر و مسلط ،جز
سكوت ،پاسخي نخواهد داشت و سكوت نيز خود نوعي تسليم است و تسليم نوعي
رضا و امضاء!
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امام حسين از ،علي آموخته است که «شهادت»ـ در معني اخص و اعالی آنـ يك
حالت نيست ،قتل مجاهد به دست دشمن نيست ،خود يك «حكم» است ،يك «حكم
مستقل» ،غير از «جهاد» ،و پس از «جهاد».
علي ،اسالم مجسم در يك انسان ،که از کودکي در زير دست پيامبر و در زير نور
وحي روييده و پرورده و آموزش يافته است ،در آنجا که از فلسفه عقايد و احكام
اسالمي سخن ميگويد ،با سبك بيان ويژه خويش يكايك اصول اسالمي را پشت سر
هم به ترتيب طرح ميکند و فلسفه و هدف هر يك را ،در يك تعبير ساده ،عميق و
کوتاه بيان مينمايد:
«فرض اهلل االيمان تطهيراً من الشرك ،و الصلوه تنزيها عن الكبر ،و الزکوه تسبيبا
للرزق ،و الصيام ابتالء الخالص الخلق ،و الحج تقويه للدين.
و الجهاد عزالالسالم ،و االمر بالمعروف مصلحه للعوام ،و النهي عن المنكر ردعاً
للسفها ،وصله الرحم منماه للعدد ،و القصاص حقنا للدما للدماء و اقامه الحدود اعظاماً
للمحارم ،و ترك شرب الخر تحصينا للعقل ،و مجانبه السرقه ايجاباللعفه و ترك الزنا
تحصينا للنسب ،و ترك اللواط تكثيرا للنسل.
و الشهادت استظهارا علي المجاحدات و ترك الكذب تشريفا للصدق ،والسالم امانا
من المخاوف ،و االمانه نظاماً لالمه ،و الطاعه تعظيما لالمامه» .
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قدرت بيان و عمق انديشه ،بهتآور است.9
تمامي آنچه را در اين مدت دست و پا ميزنم ،تا به عنوان معني و فلسفه و اصل
مستقل شهادت و فرق آن با «جهاد» و اثر اجتماعي و نقش و رسالت ويژه شهادت ،بيان
کنم و به درستي موفق نميشوم ،او ،دقيق و درست و کامل و بسيار ساده و روشن بيان
کرده است و برای بيان اين همه معني و تفسير و تحليل نقش خاص و هدف مشخص،
او فقط دو کلمه به کار برده است« :استظهار» ،از ريشه«ظهر» است به معني [آشكار شدن
و «مجاحدات» از ريشه «جحد» است به معني انكار کردن] .چه چيز را کتمان کرده
بودند و از صحنه احساس و آگاهي عموم کنار زده بودند و افكار عمومي مسلمين را از
آن غافل کرده بودند و چه توطئه پنهاني و فاجعه ضد انساني طرح کرده بودند و مردم
از آن بيخبر بودند و ماهرانه ،با همكاری يا گوشهگيری و سخن يا سكوت اصحاب و
شخصيتهای بانفوذ و به نيروی پول و زور و سياست و تبليغات و حديث سازی و
تفسير بازی و فلسفه بازی و سوءاستفاده از دين و توجيهات انحرافي عقايد و احكام و

 . 9چقدر تأسف آور است که رهبری که اين چنين معجزه آسا با انسان حرف مي زند ،برای اثبات کرامات و عظمتش
برويم به دنبال اينكه حضرت نامه ای به معاويه نوشت و برای نشان دادن قدرت ادبي اش ،از سر تا ته اين نامه حرف نقطه دار
نداشت! يا يك اژدهايي وارد مسجد شد و رفت کنار منبر علي و بيخ گوشي با او درد دل کرد و حضرت هم به زبان خود
اژدها جوابش را داد .بعد که پرسيدند اژدها چه عرض کرد؟ فرمود زنش وضع حمل غير طبيعي داشت و درد مي کشيد ،از
من کمك خواست ،مشكلش را رفع کردم!
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بهره برداری از ضعف رجال بزرگ اسالمي در برابر مقام سياسي يا پول و يا
شهوتراني و يا خودخواهي و يا رياکاریها و حسدها و عقدههای شخصي و
کوتاهانديشيهای مخالفان و جهل عوام و استخدام همه منبرها برای زمينه سازی فكری
و روحي و تكفير مخالفان و تقديس و توجيه وضع حاکم و تحريف قرآن و تغيير روح
و رسالت اسالم و  ...چه چيزها داشت از ميان ميرفت و فراموش ميشد و چه چيزها
ساخته ميشد و در جامعه اسالمي جا ميافتاد و ايمان و افكار عمومي آن را داشت
ميپذيرفت و اندك اندك ،سنت اسالمي ميشد؟
اسالم يك «دين» بود .ايمان به غيب و قيامت و وحي و نبوت و عمل به احكام و
عبادت و تكيه بر فضائل اخالقي و تزکيه نفس و  ...و در عين حال ،يك «رسالت» بود،
برای ايجاد يك «امت» جامعهای با زيربنای «قسط»ـ نفي اشرافيت ،تضاد طبقاتي ،استثمار
نيروی کار به وسيله پولـ و با يك روبنای «امامت»ـ نفي استبداد ،حاکميت فردی،
آريستوکراسي ،اليگارشي ،ديكتاتوری فردی ،خانوادگي ،طبقاتي ،نژادی ...
و در يك کلمه ،پيامبر اسالم ،هم «نبوت» داشت و هم «امامت» و دعوتش خطاب به
مردم ،هم دنيا بود و هم آخرت« ،زندگي بهتر»! يعني هم خدا و هم نان! هم پرستش و
هم عدالت.
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اولين انحراف ،جدا کردن اسالم بودـ به عنوان يك «دين»ـ از پايگاه اجتماعياش،
در ابعاد سياسي ،اقتصادی و مردمياش ،به گونهای که «ديني» گردد همچون ديگر
اديان ،که در يك جهت گيری و يك رسالت خالصه گردد« :مجموعه عقايد و اعمالي
که فرد را برای رستگاری پس از مرگ ،تزکيه ميکند»! بدينگونه است که ديگر
اسالم ،با بازگشت نظام سياسي و سنت طبقاتي و اشرافيت نژادی جاهلي و يا پيروی از
نظامهای ايراني و رومي مغايرت نداشته باشد ،چنين ديني ،ديگر نه تنها با منافع قريش
مخالفتي ندارد که بهترين پايگاه جديد قدرت سياسي ،غارت ملتها و تسليم و تمكين
مردم ميتواند شد و  ...شد.
برای رسيدن به اين هدف ،اول بايد زمينه را برای کسب «قدرت سياسي» فراهم
کرد ،زيرا زمام سياسي امت اسالمي اگر به دست قدرتهای ضد انقالبي قديم بيفتد،
راه برای هر گونه تغيير و تبديلي در محتوای اسالم و جامعه مسلمان باز ميشود.
اما از «امامت محمد» تا «سلطنت قريش» فاصله به اندازهای زياد است که نميتوان،
با يك «جست» طي کرد ،مسلمانانـ آن هم در همان نسل اولـ تحمل نميکنند .بايد
يك «پاگرد» در وسط باشد يك پايه ميانه که اين تغيير رژيم با يك واسطه انجام شود.
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پس از پيامبر ،بالفاصله نميتوان «معاويه» را جانشين کرد .اما ميتوان «علي» را کنار
زد .پس از «امامت پيامبر»ـ که حكومت قانون است9ـ بالفاصله نميتوان «سلطنت
موروثي قريش» را جانشين کرد .اما ميتوان «وصايت» را نفي کرد.
چگونه؟
طرح اصل «اجماع آرای مردم»!
بيعت و شورا وانتخاب اميری که مردم خود با رأی خود برگزينند ،اين يك اصل
مشروع و قابل قبول است؛ هم در جامعه عرب ،سابقه سنتي دارد و هم در قرآن و سنت
پيغمبر برايش ميتوان توجيهاتي جست و هم با روح کلي اسالم که بر آزادی و احترام
به آراء و خواست مردم و اصل شورا تكيه ميکند ،سازگار است.
ديديم که سقيفه پيش آمد و «انتخاب خليفه با آرای مردم! اصلي برای نفي اصلي
ديگر ،حقي برای پامال کردن حقي ديگر« .بيعت مردم» برای نفي «وصايت پيامبر»ـ و به
هر حال ،قصد اينكه «علي» نباشد! و شد .اين است که به ميزاني که «خطر علي برای
قدرتهای داخلي» ضعيفتر ميشود ،تكيه بر اصل «انتخاب آزاد» هم ضعيفتر

 . 9رژيمي که در آن حتي شخص پيغمبر که يك حاکم استثنايي است و دارای اختيارات استثنايي ،با وجود اين ،هم
وظيفه دارد که با مردم مشورت کند و هم قانون است که حكومت مي کند ،نه او!!
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ميگردد .چنانكه ديديم ،اولي انتخاب شد ،دومي انتصاب ،و سومي «انتصخاب»! و
ديديم که در خالفت چهارمين ،که علي با يك انقالب عدالتخواهانه روی کار آمد ،و
بر قدرتهای داخلي تحميل شد ،ولي ،زمينه برای آنچه او خود «رويه من» خواند از
ميان رفته بود و همه چيز ،برای تغيير رژيم و روی کار آمدن يك قدرت سياسي
استبدادی و حكومت موروثي آماده شده بود.
و اکنون در سال شصت ،رژيم جديد ،يعني «وراثت» به جای «خالفت»ـ که خود ،به
جای «وصايت نشسته بودـ رسماً عملي شده است و از تمامي کشورهای اسالمي هم
بيعت گرفته شده است ،نه «بيعت تعيين» ،بلكه «بيعت تأييد و تسليم»!
پنجاه سال ،زمينه سازی سياسي و توطئه و بند و بست ،برای رسيدن به اينجا بود و
اکنون ،زمينه چنان فراهم است که نه تنها مردم ،بلكه حتي «عبداهلل بن عمر» شخصيت
بزرگ و عابد و بانفوذی که برای رأی دادن به علي« ،مالحظه شرعي» ميکرد که
کاری خالف دين نكرده باشد! به اين تعبير رژيم ،آشكارا رأی داده و حتي غالمانش را
تهديد کرد ،که اگر ترديد کنيد ،تنبيه ميشويد! !
خطر ديگری هم نيست .خود معاويه پيش بينيهای دقيق کرده است ،و ميداند که
چون امكان جهاد برای مخالفان رژيم يزيدی نيست ،پس ،به عنوان يك رژيم اسالمي
خواهد ماسيد!
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به يزيد وصيت ميکند که :من زمينه را برای تو آماده کردهام:
عبداهلل زبير (فرزند زبير صحابي بزرگ ،پسر عمه پيغمبر) «مانند شير برای تو کمين
خواهد نشست و مانند روباه به حيله ميپردازد و منتظر فرصت ميشود که هر وقت
بتواند قيام کند .اگر او اين کار را کرد و تو بر او غالب شدی و پيروز شدی و او را
دستگير کردی او را پاره پاره کن».9
عبداهلل عمر(فرزند زاهد عمر خليفه) «او عبادت و پارسايي را پيشه خود نموده و اگر
تمام مردم با تو بيعت کنند او بعد از همه و آخرين کسي خواهد بود که با تو بيعت
کند»

3

و اما حسين بن علي «مردی چابك است و اهل عراق هم او را ترك نخواهند کرد
تا او را به قيام و خروج ضد تو وادار کنند .اگر او قيام کرد و تو بر او غالب شدی از او
گذشت و اغماض کن زيرا او خويش است و دارای يك حق بزرگ ميباشد عالوه بر
اين او خويش پيغمبر است»

3

 . 9در نوشته ای که به خط معلم شهيد است ،جای جمالتي که داخل گيومه است خالي گذاشته شده است .ما اين
وصيت را از ترجمه فارسي کامل ابن اثير ،ترجمه عباس خليلي ،جلد  ،1ص  13نقل کرده ايم.
 . 3همان
 . 3همان
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از اين سخن ،کامالً پيداست ،که حتي معاويه ،بيش و کم ،نقش شهادت را احساس
کرده و خطر بزرگ آن را که تهديد کننده است ،پيش بيني ميکنند.
اکنون روشن است که «مجاحدات» يعني چه؟
و اکنون مسلم است که امكان «جهاد» نيست .اين «ضعف» را که معاويه اعالم
ميکند ،حسين نيز اعتراف دارد.
و چنانكه معاويه پيش بيني کرده استـ و درستـ عجز حق پرستان از جهاد ،موجب
ميشود که حق پرستان سكوت کنند ،عمال رژيم صحنه را برای آماده سازی محيط و
تثبيت قدرت در نظام موروثي جديد ،خالي و بيمزاحم بيابند و مردم هم از جهل يا
ترس و يا بيتفاوتي به تسليم ،بيعت کنند .آنگاه ،برنامه تبديلي وصايت به خالفت و
خالفت به وراثت در امت اسالمي ،به عنوان يك رژيم اسالمي مشروع ،تثبيت خواهد
شد ،سنت ديني خواهد شد ،نظام اسالمي ،قانوني و مشروع و مورد قبول مردم ،و پايه
هايش در عمق ايمان مردم!
در اين پنجاه سال ،پله پله ،اسالم ،از صورت يك نهضت انقالبي ضد اشرافي و ضد
طبقاتي و ضد قبيلهای و قومي ،و ضد نژادی و ضد استبدادی و ضد استثماری که مردم
را به رهايي ،برابری ،عزت و عدالت ميخواند و «ارسال رسل و انزال کتب آسماني
درطول تاريخ برای قيام مردم به قسط» معرفي ميکرد و جهل و جور و گرسنگي را از
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مظاهر شرك و عوامل کفر ميشمرد؛ و دين بود و اعالم ميکرد که «عبادت ده باب
دارد که هشت باب آن طلب و روزی حالل است؛ و! » پيامبر بود و اعالم ميکرد که:
«هر که زندگي دنيوی ندارد ،زندگي اخروی نيز ندارد» و خدايش وراثت زمين و
رهبری جهان را به «مستضعفين»ـ طبقه محكومـ نويد ميداد  ...اکنون ،به صورت
مجموعهای از شعائر عبادی ،احساسات فردی ،عقايد ذهني و ظواهر و قوالب درآمده
است که هدف دينياش ثواب اخروی است برای فرد ،و هدف دنيايش فتح کشورها و
تسليم ملتها است برای غنيمت و جزيه و قدرت!
اينها است که تغيير دادهاند ،عوض کردهاند ،نفي و طرد کردهاند ،انكار کردهاند ،از
ذهنها بردهاند ،از قرآن وسنت و رسالت و توحيد و جهاد و امت وامامت و عترت و
حج و جماعت و زکات و عبادت  ...بيرون ريختهاند و اسالم شده است ،برای مردم،
يك عامل تخدير ،و برای طبقه برخوردار ،يك عامل توجيه ،و برای حكومت ،يك
پايگاه قدرت و غارت!
و در برابر؟ پنجاه سال است که مردم را به بند و بستهای شخصي و توطئههای
سياسي و کشاکشهای داخلي ،مشغول کردهاند .نيم قرن است که نگذاشتهاند عليها و
ابوذرها حرف بزنند ،مردم اين «استحاله فاجعه آميز» را به راحتي تحمل ميکنند،
تماشاچيهای ماجراها شدهاند ،در برابر آنچه بر آنان ميگذرد ،حساسيتي نشان
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نميدهند ،غالباً ،همين بودهاند و امثال همينها که به نام اسالم و رسالت پيامبر با مردم
سخن ميگفتهاند و ميگويند ،قدرتها و رجال ،که خود از رهبران اسالم و فاتحان و
مجاهدان و اصحاب بشمارند ،دو چيز را تحمل نكردند ،يكي بحث از «امامت» را که
مسأله حكومت را مطرح ميکرد و ديگر بحث از «اقتصاد» را که موضع طبقاتي را.
ديديم که با خاندان علي چه کردند؟ و ديديم حتي در عصر خلفای راشدين که هنوز
ظاهرها را حفظ ميکردند ،ابوذر ،آيه «کنز» (سرمايهداری) را خواند و چنان وحشت
کردند که معاويه به عثمان نوشت« :اگر به شام نياز داری ،ابوذر را بردار»! و عثمان در
جوابش با اين تعبير از خطر او سخن گفت که« :سر اين زخم را باز مكن ،آتش را
مگذار از زير خاکستر شعله زند  » ...و ديديم که به صحرای خلوتي تبعيدش کردند،
که صدايش به گوش مردم نرسد و آنجا نگهش داشتند تا از گرسنگي مرد!
رهبری و برابری! اين دو بايد از رسالت کنده شود ،از دين بريده شود ،از اسالم
حذف شود .آنگاه ،اسالم منهای رهبری مردم و برابری طبقات ،اسالمي که با قدرت و
ثروت قريش ناسازگار نيست ،برای قريش از شرك بهتر است.
و اکنون ،طرح پنجاه ساله قريش ،به آخرين قله توفيقش رسيده است .تغيير رسمي
رژيم حكومت! وراثت به جای وصايت و خالفت ،تا سرنوشت امت برای خاندان اموی
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نسالً بعد نسل ،تضمين شود .ميراث محمد که با انتخابات ،از علي گرفته شد ،اکنون ،با
انتصاب ،وقف بر اوالد ابوسفيان شود.
اما ،بايد ،برای اينكه «بگيرد و بماند» ،تبديل «خالفت» به «وراثت» ،همچون تبديل
«وصايت» به «خالفت» توجيه شرعي داشته باشد .چگونه؟ بيعت تمام واليات ،و بيعت
گرفتن از تمام اصحاب ،تابعين ،فرزندان اصحاب و رجال بزرگ دين ،تأييد امت!
بايد اين توطئه را نابود کرد!
اما نميتوان!
بايد برای سقوط اين رژيم جديد ،جهاد کرد.
نميشود!
پس بايد فاجعه را اعالم نمود.
بايد خيانت سكوت در برابر اين تغيير رژيم راـ که به آن رسميت ميدهد و
حكومت جاهلي را مشروع ميسازدـ شكست!
بايد آنچه را از مردم پنهان کردهاند ،آنچه را از رسالت محمد(ص) حذف کردهاند،
«منكر»ی را که نقاب «معروف» زدهاند و «معروف»ی را که در چشم توده «منكر»
نمودهاند ،آشكار کرد ،عريان ساخت ،مردم را خبر کرد.
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با چه؟
با «شهادت»!
برای «استظهار مجاحدات»!
اين است که تا وليد ،والي مدينه ،حسين را خبر ميکند که معاويه مرده استـ يعني
قرارداد صلح فسخ استـ و از او ميخواهد که به «وراثت مقام خالفت برای يزيد» رأی
بدهد ،بيدرنگ ،وصيتش را به برادرشـ محمد حنفيهـ ميسپارد که« :من برای امر به
معروف و نهي از منكر و احيای سنت جدم رسول خدا تصميم گرفتهام» ،و شبانه با
تمامي خاندانشـ از زن و مرد و کوچك و بزرگـ از مدينه خارج ميشود و به مكه
ميآيد تا در موسم که مسلمانان از همه جای سرزمين بزرگ اسالمي جمع آمدهاند،
اعالم کند که اين رژيم را نميپذيرد و آنگاه حج را نيمه تمام ميگذارد و آهنگ
قتلگاه ميکند تا با پرشكوهترين ،کاملترين ،شديدترين و انقالبيترين و کوبندهترين
تجلي ممكن و با عرضه تمامي امكاناتي که در اختيار دارد و بسيج تمامي قدرت و
هستييي که در زير آسمان داراست و در حساسترين و دقيقترين «لحظه» و درست در
آغاز اين توطئه و بر همان نخستين حلقه اين سلسله و بر کاخ سبز دمشق و بر سر اين
«برديای» کاذبي که نقاب خالفت رسول و امامت اسالم را زده است ،ضربه محكوم
کننده و رسوا کننده و رسواگر «شهادت» را فرود آورد.
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شهادتي که در آن همه چيز طرح شد و تمامي خصايص ضد اسالمي و استعدادهای
ضد انساني و دژخيمي قدرت حاکم بر مال کرد!
استظهار!
و از اين سو نيز ،برای همه ،همه قربانيان تبليغات شبه ديني و شايعه سازیهای
سياسي دستگاههای حاکم که ارزشهای انساني و خصايص اسالمي نهفته در «عترت»
را که انكار شده بود ،نميشناختند ،در اين هجرت از مدينه تا کربال به رهبری حسين و
هجرت از کربال تا دمشق ،به رهبری زينب ،و آن نمايشهای حيرت انگيز از ايمان و
عشق و صبر و اخالص و طهارت و آن همه عظمتهای ناشناخته و گوهرهای مادی
نهفته ،از گوشه خانه متروك و در بسته فاطمه در گوشه مدينه بيرون آورد و بر کعبه
گذر داد و در پهنه باز صحرا ،بر عرصه زمان و وجدان تاريخ عرضه کرد وآنچه را که
در اين «خانه» پنهان مانده بود و در طوفان توطئهها و تبليغات و عربده جوييهای قدرت
طلبان و خيانتكاران ،انكار شده بود ،يكايك ،در کرانه فرات معرفي کرد و چهره هر
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کدام را ،به عنوان يك «شهيد مردم» در قتلگاه شهادت ،يا قافله اسارت ،بر همه
نسلهای بيخبر و ناآگاه و همه عصرهای خفته و سياه ،ظاهر ساخت.

9

استظهار!
و اين ضربه بود که نه تنها رژيم يزيد را و نه تنها در چشم شيعيان وفادار به خاندان
او و آشنای راه او ،که اساساً قدرت حكومت را در طول تاريخ اسالم ،حتي در چشم
مردم معتقد به خالفت و منكر امامت ،برای هميشه رسوا ،آلوده و محكوم ساخت ،آن
چنانكه گدای مسلمان ،گرسنه ميخوابد و ناني را که خمير ترش آن با پول خليفه
اسالم ،احتماالً آلوده است ،نميخورد و امام مذهب سنت ،از آن هنگام که ميشنود
اين نان را به دجله افكندهاند ،تا پايان عمر ،لب به ماهي دجله نميزند!
برخي ،درباره آثار شهادت حسين ترديد کردهاند! و آن را قيامي خواندهاند که
شكست خورده است!

 . 9مي دانيم که حمزه که در جنگ احد کشته شد لقب سيدالشهداء گرفت و شيعه پس از عاشورا ،امام حسين را به اين
لقب خواند .من معتقدم که بر سر استحقاق اين لقب نبايد به مشاجره پرداخت .هر دو سيدالشهدايي اند :حمزه در ميان
شهيدان جهاد ،حسين در ميان شهيدان شهادت!
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شگفتا! کدام «جهاد» و کدام «جنگ» پيروزی بوده است که دامنه فتوحاتش ،در
سطح جامعه ،در عمق انديشه و احساس و در طول زمان و ادوار تاريخ ،اين همه
گسترده و عميق و بارآور باشد؟
در اينجا ،اساساً اين مسأله مطرح ميشود که آيا دامنه اثر گذاری و طنين شهادت،
از «جهاد»« ،جهاد فاتح» عميقتر و مداومتر و گسترده نيست؟
همين خلفا ،جنگهای بيشمار داشتهاند با صدها هزار جنگجوی مسلح وتجهيزات
نظامي بسيار و فتوحات درخشاني که قدرتهای عظيم جهاني را به زانو درآورده است.
اما ،غالباً صدای چكاچك شمشيرهايشان که خاموش ميشد طنين آن نيز ميمرد و از
آن جز ويرانهها و اجسادی گمنام بر جا و جز «نقلي در کتب تاريخ» چيزی بر جا
نميماند ،و شهادت هفتاد و دو تن «شهيد برگزيده» است که مهر «ظلمه» را بر پيشاني
تمامي وارثان يزيد و تكيه کنندگان بر تكيه گاه يزيد ،ميزند ،آن چنانكه هيچ جهادی
و فتح کفرستاني و به غنيمت گرفتن سومناتي و تبديل کليسا و آتشگاه به مسجدی و
تدوين و تكثير و تجليل قرآني  ...نقش آن از جبين اينان نميزدايد! و چنان در افكار
عمومي محكوم مردم ميشوند و رسوای تاريخ که امام مذهب سنت ،شالق را ميخورد
و ننگ قضاوت در نظام خالفت اسالمي و همكاری با خليفه پيغمبر را بر خود هموار
نميکند! آنان فتح کردند ،اما فقط اجساد شهداء را ،اما افكار شهداء آنان را و رژيم
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آنان را محكوم کرد و توطئه بزرگشان را برای هميشه نقش بر خون کرد و آنچه را
کوشيدند تا با هزاران توطئه و خيانت و قتل عام و تبليغات و تفسير و حديث و کالم و
علم و ادب و سياست و قدرت و ثروت و  ...از چشم مردم پنهان کنند ،در اعماق تاريخ
دفن کنند واز دست بشريت ،بگيرند و از ايمان ،جامهای بر اندام جور ببافند ،همه را
برمال کرد ،همه نقابها را کنار زد ،همه پردههای فريب را باال زد و تبعيض را در امت
توحيد و حكومت زور را در رسالت پيامبر و سحر فرعوني را در چشم مردم حسيني
محال کرد ،حسين ،با شهادت ،يد بيضا کرد ،از خون شهيدان ،دم مسيحايي ساخت که
کور را بينا ميکند و مرده را حيات ميبخشد و زراندوزان يهود و احبار مردم فريب
عيسي کشِ همدست قيصر و نيز ،قدرت جهانگير قيصری را مهر باطله ميزند ،اما نه
تنها در عصر خويش و در سرزمين خويش ،که شهادت ،جنگ نيست ،رسالت است.
سالح نيست ،پيام است.
کلمهای است که با خون تلفظ ميشود!
خيانت را نابود نميتواند کرد! اما تابش نوری است ،در ظلمت عام ،که فضا را
روشن ميکند و خيانت را نشان ميدهد!
جالدی ،در نيم شب ،تسبيح گويان ،به نام يك «امام» نزديك ميشود ،مردم برای
اقتدار به او برخاستهاند تا در پياش صف کشند.
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شهيد ناگهان شمع را در جمع برميافزود.
همين!
نظريه عاميانهای که تحت تأثير روح صوفيانه و بينش مسيحيت (شهادت حالج و
عيسي مسيح) [ميگويد ،حسين(ع)] برای کشته شدن قيام کرد نه برای مبارزه با
حكومت ،تا «خود را فدای امت» کند و محبان اهل بيت را که «مشغول کبائرند» در
قيامت شفاعت نمايد و حتي «سيئات» شان را در روز قيامت ،تبديل به «حسنات» کند و
در عالم ذر و صبح ازل ،با خدا عهد کرده است که لب تشنه شهيد شود ،همان نظريه
مسيحيت است در فلسفه شهادت مسيح ،که خود را فدای بشريت کرد ،يعني خونش را
«فديه» داد و قرباني کرد تا خدا بچههای آدم را که پس از گناه اوليه آدم از بهشت طرد
شدهاند ببخشد و به بهشت وارد کند!
اين نظريه ماهرانهترين حيلهای است که با حفظ عظمت و جاللت حسين ،شهادت
او را پوچ ميکند و خالي از معني و محتوی و  ...هيچ! و در عين حال ،جالدان کشنده
حسين را هم تبرئه ميکند ،چون آنها هم نه به اراده و انتخاب خود ،که به مشيت الهي،
برای اين کار از همان روز اَلَست انتخاب شدهاند و آلت اجرای اراده خداوند بودهاند! و
نيز همه جباران يزيدی و بيعتگيرهای معاويهای را برای هميشه از خطر عاشورا و
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خاطره حسين مصون ميسازد تا جهت شهادت را از مقابله با قدرتهای جور و غصب،
به سوی هيچ ،عليه هيچ کس و هيچ چيز منحرف کنند.
اين است که نظريه شهيد جاويد 9که رسالت عاشورا را قيام و جهاد برای نابود
کردن نظام يزيدی تفسير ميکند ،از آن گونه شهادت صفویـ صوفيـ مسيحي که
بزرگترين توطئه «دوستانه» عليه عاشورا و امام حسين است ،مثبتتر و مترقيتر است،
زيرا اين نظريه قيام حسين را جهادی شكست خورده ،چون احد به رهبری پيغمبر يا
جنگ با معاويه به رهبری امام حسن ميشمارد.
اما نظريه من ،در اينكه «شهادت» به معني اخص آن ،در اسالم يك «حكم» بعد از
«جهاد» است و شهيد ،هنگامي به ميدان ميآيد که مجاهد شكست خورده است،
نظريهای است ،برتر ،مترقيتر و موجهتر از نظريه «قيام شكست خورده حسين».
قبل از حسين ،شهادت به اين عنوانـ البته بسيار سادهتر و کوچكترـ سابقه داشته
است ،هم در زندگي پيامبر و هم در زندگي علي.
و جالب است که درهر دوره ،دو مثال را در يك خانواده مييابيم:

 . 9شهيد جاويد از صالحي نجف آبادی
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خانواده عمار:
ياسر و سميه ،پدر و مادر عمار ،در زير شكنجه ابوجهل ،شهادت را بر انكار ايمان و
برائت از پيامبر ترجيح ميدهند و ميميرند و عمار که جواني است که هم شكنجه را
تحمل ميکند و هم شهادت پدر ومادرش را در زير شكنجه ،آنچه را دشمن مطالبه
ميکرد ،در حالتي که آگاهي و ارادهاش فلج شده بود ،سرزبان آورد و زنده ماند.
پيغمبر عمار را تسليت داد و کارش را تأييد کرد ،بنابراين پدر و مادرش نيز ميتوانستند،
به آن قيمت زنده بمانند ،اما شهادت را آزادانه انتخاب کردند.
عمل آنان نه يك عمل ناشيانه و خطا بود و نه يك جهاد عليه دشمن ،يك
«شهادت» بود ،شهادتي که خود انتخاب کرده بودند.
عمار زنده ماند و پنجاه سال ديگر درخدمت اسالم شمشير زد ،پيغمبر او را سخت
دوست داشت و روزی به او گفت که« :عمار تو را گروهي ستمكار خواهند کشت».
سال چهلم ،جنگ صفين ،پيش آمد .عمار سخت پير شده بود ،قدرت جهاد
نداشت؛ اين موردی است که نيروی حق ،قدرت جهاد دارد ،اما يك فرد از حق
پرستان ،از جهاد عاجز است ،نميتواند بجنگد ،نميتواند دشمن را بكشد ،اما اگر
مرگش ،در راه پيروزی حق ،نقشي داشته باشد ،شهادت را انتخاب ميکند.

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

333

در صفين ،صف علي و معاويه در برابر هم ايستادهاند .هزاران مسلمان ،در سپاه
معاويه ،عليه علي شمشير ميزنند و چنين ميپندارند که «در راه حق و به خاطر اسالم و
قرآن ،عليه يك ماجراجوی قدرت طلب که در امت اختالف انداخته و عثمان خليفه
بيگناه پيغمبر را کشته شمشير ميزنند»!
مجاحدات:
عمار ،دستهای لرزانش نميتوانند شمشير بكشند ،نميتواند در نابود کردن قدرت
معاويه کاری کند ،اما ،روايت پيغمبر که پيشبيني کرده بود که عمار را يك فئهباغيه
(گروه ستمگر) ميکشند ،همه جا شايع است ،حتي مردم ناآگاه و فريب خورده
تبليغات کاخ سبز نيز آن را شنيدهاند.
عمار با خود ميانديشد ،اگر من به دست سپاهيان معاويه در صفين کشته شوم
آشكار نميشود که آن «گروه ستمكار» کدام گروه است؟
اين ،روحيه سپاه علي را تقويت و روحيه سپاه معاويه را متزلزل نميسازد؟
بيشك!
عمار شهادت را انتخاب ميکند.
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با سر و رويي سفيد و چشماني بينور و دستهايي لرزان وارد صحنه ميشود و او
يك «شهيد» است و ديگران همه «مجاهد»!
آنها ميکوشند تا بكشند،
او ميکوشد تا بكشندش!
خود را با تالش حريصانهای به شمشيرها عرضه ميکند و همه جا در جست و جوی
قاتل خويش! گويي مرگ همچون عزيزش در انبوه سپاه خصم گم شده و سالخورده
شهيدی که با مجاهدان بيرون آمده است و بر روی خاك گام برميدارد ،همه جا در
جست و جوی آن است.
فرياد بلند شد که« :عمار به ميدان آمده است»! سپاه معاويه به هم برآمد .نخستين
آثار شهادت! نسيم شهادت بر مرداب سپاه خصم چين و شكن افكنده است .سؤال و
شك و اعتراض  ...به گوش معاويه رسيد .گفت :هنوز که کشته نشده است ،پيرامون را
خلوت کنيد ،از پيش او بگريزيد.
اما ،شهيد است که برای صيد مرگ خويش ،حمله ميبرد! و باالخره ،موفق
ميشود ،پيروزی مطلق ،در قله فتح و افتخار و موفقيت يك «شهيد»!
عمار کشته ميشود.
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از قلب سپاه عليـ که بر حق بودن راه و جبهه و راهبر خويش را به چشم ميبينند،
فريادها به آسمان برخاست که «فئه باغيه» عمار را کشت! راست گفتي رسول خدا! و
صداهای شكسته ،بريده ،سرشار از ترس و لرز و وحشت و شك و بدبيني و ترديد ...
درميان سپاهيان معاويه که:
عمار کشته شد!
عمار را ما کشتيم،
فئه باغيه  ...؟
عمار پنجاه سال جهاد کرد
و يك روز «شهادت»
و از او جالب تر،
حر!
يك عمر خيانت کرد ،يك روز:
«شهادت»
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پس در فرهنگ ما شهادت مرگي نيست که دشمن ما بر مجاهد تحميل کند.
شهادت مرگ دلخواهي است که مجاهد با همه آگاهي و همه منطق و شعور و بيداری
و بينايي خويش ،خود انتخاب ميکند!
حسين را نگاه کنيد ،از شهر خويش بيرون ميآيد ،زندگيش را رها ميکند و
برميخيزد تا بميرد! زيرا جز اين سالحي ،برای مبارزه خويش ،برای رسوا کردن
دشمن ،و برای دريدن اين پردههای فريبي که بر آن قيافه کريه نظام حاکم زدهاند،
ندارد ،برای اينكه اگر نميتواند دشمن را بشكند ،الاقل به اين وسيله رسوا کند ،اگر
نميتواند قدرت حاکم را مغلوب سازد آن را محكوم کند .و برای اينكه دراندام مرده
اين نسلـ نسل دوم انقالب محمدـ خون تازه حيات و جهاد تزريق کند ،او که يك
انسان تنهای بيسالح و بيتوان است و درعينحال مسؤول جهاد ،جز مردن و جز
انتخاب مرگسرخ خويش ،سالحي و چارهای ندارد« .حسين بودن» به او مسئوليت
جهاد با اين همه پليدی و قساوت را داده است و برای جهاد ،جز «بودن خويش هيچ
ندارد ،آن را برميگيرد و از خانه به قتلگاه خويش ميآيد.
ميبينيم که چقدر آگاهانه ،با همه مقدمات و با دقت ،با استدالل ،با يك عزيمت و
حرکت و هجرت پرشكوه و دقيق و تنظيم شده ،و با منزل به منزل روشنتر کردن راه و
تفسير کردن سرمنزل و سرنوشتي که به سويش حرکت ميکند .و با يكه چين کردن
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اصحابشـ مرداني که برای مرگ با او آمدهاندـ و همچنين با يكايك افراد خاندانش،
با همه هستييي که بر روی زمين دارد ،يعني خانواده اش ،آمده است تا [همه] را در
محراب شهادت قرباني کند ،زيرا سرنوشت آن ايماني که دارد نابود ميشود ،سرنوشت
اين مردمي که به اميد عدالت و آزادی اسالم آمدهاند و اکنون اسير ستم و ظلمي بدتر
ازجاهليت شدهاند ،همه درانتظار اين است که ببينند اين قهرمان تنها چه ميکند؟ و او
که هيچ سالحي و تواني ندارد ،همه وجودش را که خود و خانوادهاش باشند و
عزيزترين يارانش را آورده تا با شهادت خويش و همه خويشاوندان خويش شهادت
بدهد که:
«مسؤوليت خويش را در عصری که حق بيدفاع و بيسالح شده بود ،انجام دادهام»
و شاهد بگيرد که «بيش از اين ديگر نميتوانستم»!
و اين است که در عاشوراـ شنيدهايدـ خون حلقوم فرزندش را در مشت ميگيرد ،و
به آسمان ،رو به چشمهای خدا ،پرتاب ميکند ،که« :ببين! و اين قرباني را از من بپذير،
شاهد باش»!
در چنين روزگاری است که «مردن» ،برای يك مرد ،تضمين «حيات» يك ملت
است .شهادت او ،مايه بقای يك ايمان است .گواه آن است که جنايتي بزرگ فريبي
بزرگ ،غصب و قساوت و جور حاکم است ،شاهد اثبات حقيقتي است که انكار
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ميشود ،نمونه وجود ارزشهايي است که پامال ميگردد ،از ياد ميرود ،و باالخره،
اعتراض سرخي است بر حاکميت سياه ،فرياد خشمي است بر سر سكوتي که همه
حلقومها را بريده است ،شهادت« ،شهادت» آن چيزی است که ميخواهند در تاريخ،
«غيب» شود ،و «نمونه»ای است از آنكه بايد باشد و «گواهي» است بر آنچه در اين
«زمان» خاموش و پنهاني ،ميگذرد و باالخره ،تنها شكل جهاد و تنها دليل وجود و تنها
نشانه حضور و تنها سالح حمله و دفاع و تنها شيوه مقاومت «حقيقت»« ،راستي» و
«عدالت» است ،در عصری و در نظامي که «باطل»« ،دروغ» و «ستم» آن را خلع سالح
کرده و همه سنگرهای آن را در هم کوفته و همه مدافعان و وفاداران آن را قتل عام،
متالشي و نابود کرده است و انسان بودن در پرتگاه انقراض و خطر مرگ هميشگي
قرار گرفته است.
همه اين معجزات از شهادت سر ميزند ،و اکنون ،در سال شصت هجری ،بايد يك
منجي ظهور کند ،يك موعود ،و در اين قبرستان سياه و ساکت ،يك «قائم»!
و حسينـ آگاه ازچنين رسالتي که تقدير تاريخي انسان ،بر دوشش نهاده استـ
بيدرنگ از مكه بيرون ميآيد و به سوی قتلگاه خويش ،شتاب ميگيرد .او ميداند که
تاريخ منتظر است .زمان که با دست ارتجاع و شرك به عقب بازگردانده ميشود ،چشم
به او دوخته تا گامي پيش نهد ،و مردم که در اسارت خاموش و بيحرکت ماندهاند ،به
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قيام و فرياد او محتاجاند و باالخره ،پيام خداـ که اکنون به دستهای شيطان افتاده
استـ از او ميخواهد که با مرگ خويش ،اين فاجعه را شهادت دهد.
و اين است که:
ان اهلل شاء ان يراك قتيالً
«خدا خواست که تو را کشته ببيند»
شهادت ،در فلسفه انسان شناسي ما نيز مفهوم ويژهای دارد .خلقت آدمي که ساخته
«شيطانـ اهلل» است ،انساني که ترکيب «لجن و روح خدا» ست ،ترکيبي از پستترين
پست و عاليترين علو است .در چنين ترکيبي ،مذهب و احكام مذهبي ،عبادات،
احكام ،خيرات ،خدمات ،علم ،اينها کوششها و تمرينهايياند که يك انسان ميکند،
تا بودنِ پست خويش را به نفع بودن پااليش ،نيمه لجني و شيطاني خويش را به سود
نيمه خدايي و روحاني خودش تضعيف کند .اما شهادت عبارت است از عملي که يك
مرد ،ناگهان ،به شكل انقالبي «بودن پست خويش» را در آتش يك عشق و يك ايمان
ميافكند و يكپارچه خدايي و يكپارچه نور و اهورايي ميشود.
و اين است که شهيد غسل ندارد ،و شهيد کفن ندارد و شهيد حساب و کتاب
قيامت ندارد .زيرا آن انساني که گناه ميکرد و خطا ميکردـ بودنِ پيش از شهادت راـ
خود شهيد ،پيش از مرگ ،قرباني کرده است ،و اکنون «حضور يافته است».
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برای اين است که عصر عاشورا ،امام حسين ،با آن دقت نظافت ميکند ،با آن دقت
آرايش ميکند ،استحمام ميکند ،بهترين لباسهايش را ميپوشد ،و بهترين عطرهايش
را ميزند ،در اوج خون و در اوج مرگ و در اوج نابودی همه کسش ،و در آستانه
رفتن خودش هر ساعتي که ميگذشت و شهدا بر هم انباشته ميشدند ،چهره او
گلگونتر و برافروختهتر و قلبش از شوق بيشتر به تپش ميآمد ،که ميدانست فاصله
حضور اندك است .چه ،شهادت ،حضور نيز هست.
شهادت ،در يك کلمهـ برخالف تاريخهای ديگر که حادثه است و درگيری است
و مرگ تحميل شده بر قهرمان است و تراژدی استـ در فرهنگ ما ،يك «درجه» است.
وسيله نيست ،خود ،هدف است ،اصالت است .خود ،يك تكامل ،يك علو است .خود،
يك مسؤوليت بزرگ است .خود ،يك راه نيم بر به طرف صعود به قله معراج بشريت
است .و يك فرهنگ است.
در همه قرنها و عصرها ،هنگامي که پيروان يك ايماني ،و يك اعتقادی قدرت
دارند ،با جهاد ،عزتشان و حياتشان را تضمين ميکنند ،و وقتي که به ضعف دچار شدند
و همه امكانات مبارزه را از آنان گرفتند ،با شهادت ،حيات و حرکت و زندگي و ايمان
و عزت و آينده و تاريخ خودشان را تضمين ميکنند.
که:
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شهادت دعوتي است به همه عصرها ،و به همه نسلها ،که:
اگر ميتواني
بميران!
و اگر نميتواني
بمير!
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پس از شهادت
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خواهران ،برادران!
اکنون شهيدان مردهاند ،و ما مردهها زنده هستيم .شهيدان سخنشان را گفتند ،و ما
کرها مخاطبشان هستيم ،آنها که گستاخي آن را داشتند که -وقتي نميتوانستند زنده
بمانند -مرگ را انتخاب کنند ،رفتند ،و ما بيشرمان مانديم ،صدها سال است که
ماندهايم .و جا دارد که دنيا بر ما بخندد که ما -مظاهر ذلت و زبوني -بر حسين و
زينب -مظاهر حيات و عزت -ميگرييم ،و اين يك ستم ديگر تاريخ است که زبونان،
عزادار و سوگوار آن عزيزان باشيم.
امروز شهيدان پيام خويش را با خون خود گذاشتند و روی در روی ما بر روی زمين
نشستند ،تا نشستگان تاريخ را به قيام بخوانند.
در فرهنگ ما ،در مذهب ما ،در تاريخ ما ،تشيع ،عزيزترين گوهرهايي که بشريت
آفريده است ،حياتبخشترين مادههايي که به تاريخ ،حيات و تپش و تكان ميدهد ،و
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خداييترين درسهايي که به انسان ميآموزد که ميتواند تا «خدا» باال رود نهفته است
و ميراث همه اين سرمايههای عزيز الهي به دست ما پليدان زبون و ذليل افتاده است.
ما وارث عزيزترين امانتهايي هستيم که با جهادها و شهادتها و با ارزشهای
بزرگ انساني ،در تاريخ اسالم ،فراهم آمده است و ما وارث اين همه هستيم ،و ما
مسئول آن هستيم که امتي بسازيم از خويش ،تا برای بشريت نمونه باشيم:
«و کذالك جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول عليكم
شهيدا»
خطاب به ما است.
ما مسئول اين هستيم که با اين ميراث عزيز شهدا و مجاهدانمان و امامان و
راهبرانمان و ايمانمان و کتابمان ،امتي نمونه بسازيم تا برای مردم جهان شاهد باشيم ،و
شهيد باشيم و پيامبر برای ما نمونه و شهيد باشد.
رسالتي به اين سنگيني ،رسالت حيات و زندگي و حرکت بخشيدن به بشريت ،بر
عهده ماست ،که زندگي روزمرهمان را عاجزيم!
خدايا! اين چه حكمت است؟
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و ما که در پليدی و منجالب زندگي روزمره جانوريمان غرقيم ،بايد سوگوار و
عزادار مردان و زنان و کودکاني باشيم که در کربال برای هميشه ،شهادتشان و
حضورشان را در تاريخ و در پيشگاه خدا و در پيشگاه آزادی به ثبت رساندهاند.
خدايا اين باز چه مظلوميتي بر خاندان حسين؟
اکنون شهيدان کارشان را به پايان رساندهاند ،و ما شب شام غريبان ميگيريم ،و
پايانش را اعالم ميکنيم .و ميبيني چگونه در جامه گريستن بر حسين ،و عشق به
حسين ،با يزيد همدست و همداستانيم؟ او که ميخواست اين داستان به پايان برسد.
اکنون شهيدان کارشان را به پايان بردهاند ،و خاموش رفتهاند ،همهشان ،هر
کدامشان ،نقش خويش را خوب بازی کردهاند :معلم ،مؤذن ،پير ،جوان ،بزرگ،
کوچك ،زن ،خدمتكار ،آقا ،اشرافي و کودك ،هر کدام به نمايندگي و به عنوان نمونه
و درسي به همه کودکان و به همه پيران و به همه زنان ،و به همه بزرگان و به همه
کوچكان! مردني به اين زيبايي و با اين همه حيات را انتخاب کردهاند.
اينها دو کار کردند ،اين شهيدان امروز دو کار کردند ،از کودك حسين گرفته تا
برادرش ،و از خودش تا غالمش ،و از آن قاری قرآن تا آن معلم اطفال کوفه ،تا آن
مؤذن ،تا آن مرد خويشاوند يا بيگانه ،و تا آن مرد اشرافي و بزرگ و باحيثيت در جامعه
خود و تا آن مرد عاری از همه فخرهای اجتماعي ،همه برادرانه در برابر شهادت
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ايستادند تا به همه مردان ،زنان ،کودکان ،و همه پيران و جوانان هميشه تاريخ بياموزند
که بايد :چگونه زندگي کنند اگر ميتوانند و [چگونه] بميرند اگر نميتوانند.
اين شهيدان کار ديگری نيز کردند :شهادت دادند با خون خويش -نه با کلمه-
شهادت دادند ،در محكمه تاريخ انسان .هر کدام به نمايندگي صنف خودشان ،شهادت
دادند که در نظام واحد حاکم بر تاريخ بشری -نظامي که سياست را و اقتصاد را و
مذهب را و هنر را ،و فلسفه و انديشه را ،و احساس را و اخالق را و بشريت را ،همه را
ابزار دست ميکند تا انسانها را قرباني مطامع خود کند ،و از همه چيز پايگاهي برای
حكومت ظلم و جور و جنايت بسازد -همه گروههای مردم و همه ارزشهای انساني
محكوم شده است.
يك حاکم است بر همه تاريخ ،يك ظالم است که بر تاريخ حكومت ميکند ،يك
جالد است که شهيد ميکند و در طول تاريخ ،فرزندان بسياری قرباني اين جالد
شدهاند ،و زنان بسياری در زير تازيانههای اين جالد حاکم بر تاريخ ،خاموش شدهاند،
و به قيمت خونهای بسيار ،آخور آباد کردهاند ،و گرسنگيها و بردگيها و قتل
عامهای بسيار در تاريخ از زنان و کودکان شده است ،از مردان و از قهرمانان و از
غالمان و معلمان ،در همه زمانها و همه نسلها.
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و اکنون حسين با همه هستياش آمده است تا در محكمه تاريخ ،در کنار فرات
شهادت بدهد.
شهادت بدهد به سود همه مظلومان تاريخ.
شهادت بدهد به نفع محكومان اين جالد حاکم بر تاريخ.
شهادت بدهد که چگونه اين جالد ضحاك ،مغز جوانان را در طول تاريخ
ميخورده است .با علي اکبر شهادت بدهد!
و شهادت بدهد که در نظام جنايت ،و در نظامهای جنايت چگونه قهرمانان
ميمردند .با خودش شهادت بدهد!
و شهادت بدهد که در نظام حاکم بر تاريخ ،چگونه زنان يا اسارت را بايد انتخاب
ميکردند و ملعبه حرمسراها ميبودند ،يا اگر آزاده بايد ميماندند بايد قافلهدار اسيران
باشند و بازمانده شهيدان .با زينبش!
و شهادت بدهد که در نظام ظلم و جور و جنايت ،جالد جائر بر کودکان شيرخوار
تاريخ نيز رحم نميکرده است .با کودك شيرخوارش!
و حسين با همه هستياش آمده است تا در محكمه جنايت تاريخ به سود کساني که
هرگز شهادتي به سودشان نبوده است و خاموش و بيدفاع ميمردند ،شهادت بدهد.
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اکنون محكمه پايان يافته است و شهادت حسين و همه عزيزانش و همه هستياش
با بهترين امكاني که در اختيار جز خدا هست ،رسالت عظيم الهياش را انجام داده
است.
دوستان!
در اين تشيعي که اکنون به اين شكل که ميبينيم درآمده است و هر کس بخواهد
از آن تشيع راستين جوشان بيدار کننده ،سخن بگويد ،پيش از دشمن ،به دست دوست
قربانيش ميکنند ،درسهای بزرگ و پيامهای بزرگ ،و غنيمتهای بسيار و ارزشهای
بزرگ و خدايي و سرمايههای عزيز و روحهای حياتبخش به جامعه و ملت و نژاد و
تاريخ نهفته است.
يكي از بهترين و حياتبخشترين سرمايههايي که در تاريخ تشيع وجود دارد،
شهادت است.
ما از وقتي که به گفته جالل« ،سنت شهادت را فراموش کردهايم ،و به مقبرهداری
شهيدان پرداختهايم ،مرگ سياه را ناچار گردن نهادهايم» ،و از هنگامي که به جای شيعه
علي بودن و از هنگامي که به جای شيعه حسين بودن و شيعه زينب بودن ،يعني «پيرو
شهيدان بودن» ،زنان و مردان ما «عزادار شهيدان شدهاند و بس» ،در عزای هميشگي
ماندهايم!
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چه هوشيارانه دگرگون کردهاند پيام حسين را و ياران بزرگ و عزيز و جاويدش
را؛ پيامي که خطاب به همه انسانهاست.
اينکه حسين فرياد ميزند -پس از اينكه همه عزيزانش را در خون ميبيند و جز
دشمن و کينهتوز و غارتگر در برابرش نميبيند -فرياد ميزند که «آيا کسي هست که
مرا ياری کند و انتقام کشد؟»« ،هل من ناصر ينصرني؟» مگر نميداند که کسي نيست
که او را ياری کند و انتقام گيرد؟ اين سئوال ،سئوال از تاريخ فردای بشری است و اين
پرسش از آينده است و از همه ماست .و اين سئوال انتظار حسين را از عاشقانش بيان
ميکند ،و دعوت شهادت او را به همه کساني که برای شهيدان حرمت و عظمت قائلند
اعالم مينمايد.
اما اين دعوت را ،اين انتظار ياری از او را ،اين پيام حسين را -که «شيعه ميخواهد»
و در هر عصری و هر نسلي «شيعه ميطلبد» -ما خاموش کرديم ،به اين عنوان که به
مردم گفتيم که حسين «اشك ميخواهد» ،ضجه ميخواهد و دگر هيچ ،پيام ديگری
ندارد .مرده است و عزدار ميخواهد ،نه شاهد شهيد حاضر در همه جا و همه وقت و
«پيرو».
آری ،اين چنين به ما گفتهاند و ميگويند!
هر انقالبي دو چهره دارد :چهره اول« :خون» ،چهره دوم« :پيام».
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

313

و شهيد يعني حاضر! کساني که مرگ سرخ را به دست خويش -به عنوان نشان
دادن عشق خويش به حقيقتي که دارد ميميرد و به عنوان تنها سالح برای جهاد در راه
ارزشهای بزرگي که دارد مسخ ميشود -انتخاب ميکنند شهيدند ،حي و حاضر و
شاهد و ناظرند ،نه تنها در پيشگاه خدا که در پيشگاه خلق نيز ،و در هر عصری و قرني و
هر زمان و زميني.
و آنها که تن به هر ذلتي ميدهند تا زنده بمانند ،مردههای خاموش و پليد تاريخند،
و ببينيد آيا کساني که سخاوتمندانه با حسين به قتلگاه خويش آمدهاند و مرگ خويش
را انتخاب کردهاند -در حالي که صدها گريزگاه آبرومندانه برای ماندنشان بود ،و
صدها توجيه شرعي و ديني برای زنده ماندنشان بود -توجيه و تأويل نكردهاند و
مردهاند ،اينها زنده هستند؟ يا آنها که برای ماندنشان تن به ذلت و پستي رها کردن
حسين و تحمل کردن يزيد دادند؟ کدام هنوز زندهاند؟
هر کس زنده بودن را فقط در يك لش متحرك نميبيند ،زنده بودن و شاهد بودن
حسين را با همه وجودش ميبيند ،حس ميکند و مرگ کساني را که تن به ذلتها
دادهاند ،تا زنده بمانند ،ميبيند.
آنها نشان دادند ،شهيد نشان ميدهد ،و ميآموزد و پيام ميدهد ،که در برابر ظلم و
ستم ،ای کساني که ميپنداريد« :نتوانستن از جهاد معاف ميکند» ،و ای کساني که
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ميگوييد« :پيروزی بر خصم هنگامي تحقق دارد که بر خصم غلبه شود» نه! شهيد
انساني است که در عصر نتوانستن و غلبه نيافتن ،با مرگ خويش بر دشمن پيروز
ميشود ،و اگر دشمنش را نميشكند ،رسوا ميکند.
و شهيد قلب تاريخ است ،همچنانكه قلب به رگهای خشك اندام ،خون ،حيات و
زندگي ميدهد .جامعهای که رو به مردن ميرود ،جامعهای که فرزندانش ايمان خويش
را به خويش از دست دادهاند ،و جامعهای که به مرگ تاريخي گرفتار است ،جامعهای
که تسليم را تمكين کرده است ،جامعهای که احساس مسئوليت را از ياد برده است ،و
جامعهای که اعتقاد به انسان بودن را در خود باخته است ،و تاريخي که از حيات و
جنبش و حرکت و زايش بازمانده است ،شهيد همچون قلبي به اندامهای خشك مرده
بيرمق اين جامعه ،خون خويش را ميرساند و بزرگترين معجزه شهادتش اين است
که به يك نسل ،ايمان جديد به خويشتن را ميبخشد.
شهيد حاضر است و هميشه جاويد.
کي غائب است؟
حسين يك درس بزرگتر از شهادتش به ما داده است ،و آن نيمه تمام گذاشتن حج
و به سوی شهادت رفتن است ،حجي که همه اسالفش ،اجدادش ،جدش و پدرش برای
احيای اين سنت ،جهاد کردند .اين حج را نيمه تمام ميگذارد و شهادت را انتخاب
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ميکند ،مراسم حج را به پايان نميبرد ،تا به همه حجگزاران تاريخ ،نمازگزاران تاريخ،
مومنان به سنت ابراهيم ،بياموزد که اگر امامت نباشد ،اگر رهبری نباشد ،اگر هدف
نباشد ،اگر حسين نباشد و اگر يزيد باشد ،چرخيدن بر گرد خانه خدا ،با خانه بت،
مساوی است .در آن لحظه که حسين حج را نيمه تمام گذاشت و آهنگ کربال کرد،
کساني که به طواف ،همچنان در غيبت حسين ،ادامه دادند ،مساوی هستند با کساني که
در همان حال ،بر گرد کاخ سبز معاويه در طواف بودند ،زيرا شهيد که حاضر است ،در
همه صحنههای حق و باطل ،در همه جهادهای ميان ظلم و عدل ،شاهد است ،حضور
دارد ،ميخواهد با حضورش اين پيام را به همه انسانها بدهد که وقتي در صحنه
نيستي،وقتي از صحنه حقوباطل زمان خويش غايبي ،هرکجا که خواهي باش!
وقتي در صحنه حق و باطل نيستي ،وقتيکه شاهد عصر خودت و شهيد حق و باطل
جامعهات نيستي ،هرکجاکه ميخواهي باش ،چه بهنماز ايستاده باشي ،چه بهشراب
نشسته باشي ،هر دو يكي است.
شهادت «حضور در صحنه حق و باطل هميشه تاريخ» است.
و غيبت؟!
آنهايي که حسين را تنها گذاشتند و از حضور و شرکت و شهادت غايب شدند،
اينها همه با هم برابرند ،هر سه يكياند:
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چه آنهايي که حسين را تنها گذاشتند تا ابزار دست يزيد باشند و مزدور او ،و چه
آنهايي که در هوای بهشت ،به کنج خلوت عبادت خزيدند و با فراغت و امنيت ،حسين
را تنها گذاشتند و از دردسر حق و باطلکنارکشيدند و درگوشه محرابها و زاويه
خانهها به عبادت خدا پرداختند ،وچه آنها که مرعوب زور شدند و خاموش ماندند .زيرا
در آنجا که حسين حضور دارد -و در هر قرني و عصری حسين حضور دارد -هر کس
که در صحنه او نيست ،هر کجا که هست ،يكي است ،مؤمن و کافر ،جاني و زاهد،
يكي است .اين است معني اين اصل تشيع ،که قبول هر عملي ،يعني ارزش هر عملي ،به
امامت و به رهبری و به واليت بستگي دارد! اگر او نباشد ،همه چيز بيمعني است و
ميبينيم که هست.
و اکنون حسين حضور خودش را در همه عصرها و در برابر همه نسلها ،در همه
جنگها ،و در همه جهادها ،در همه صحنههای زمين و زمان اعالم کرده است ،در
کربال مرده است تا در همه نسلها و عصرها بعثت کند.
و تو ،و من ،ما بايد بر مصيبت خويش بگرييم که حضور نداريم.
آری ،هر انقالبي دو چهره دارد :خون و پيام! رسالت نخستين را حسين و يارانش
امروز گزاردند ،رسالت خون را .رسالت دوم ،رسالت پيام است ،پيام شهادت را به
گوش دنيا رساندن است .زبان گويای خونهای جوشان و تنهای خاموش ،در ميان
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مردگان متحرك بودن است .رسالت پيام از امروز عصر آغاز ميشود ،اين رسالت بر
دوشهای ظريف يك زن« ،زينب»!  -زني که مردانگي در رکاب او جوانمردی
آموخته است!  -و رسالت زينب دشوارتر و سنگينتر از رسالت برادرش.
آنهايي که گستاخي آن را دارند که مرگ خويش را انتخاب کنند ،تنها به يك
انتخاب بزرگ دست زدهاند ،اما کار آنها که از آن پس زنده ميمانند دشوار است و
سنگين .و زينب مانده است ،کاروان اسيران در پياش ،و صفهای دشمن ،تا افق ،در
پيش راهش و رسالت رساندن پيام برادر بر دوشش ،وارد شهر ميشود ،از صحنه
برميگردد ،آن باغهای سرخ شهادت را پشت سر گذاشته و از پيراهنش بوی گلهای
سرخ به مشام ميرسد ،وارد شهر جنايت ،پايتخت قدرت ،پايتخت ستم و جالدی شده
است ،آرام ،پيروز ،سراپا افتخار ،بر سر قدرت و قساوت ،بر سر بردگان مزدور ،و
جالدان و بردگان استعمار و استبداد فرياد ميزند:
«سپاس خداوند را که اين همه کرامت و اين همه عزت به خاندان ما عطا کرد:
افتخار نبوت ،افتخار شهادت » ...
زينب رسالت رساندن پيام شهيدان زنده اما خاموش را به دوش گرفته است ،زيرا
پس از شهيدان او به جا مانده است و اوست که بايد زبان کساني باشد که به تيغ
جالدان ،زبانشان بريده است.
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اگر يك خون پيام نداشته باشد ،در تاريخ گنگ ميماند و اگر يك خون پيام
خويش را به همه نسلها نگذارد ،جالد ،شهيد را در حصار يك عصر و يك زمان
محبوس کرده است .اگر زينب پيام کربال را به تاريخ باز نگويد ،کربال در تاريخ
ميماند ،و کساني که به اين پيام نيازمندن از آن محروم ميمانند و کساني که با خون
خويش ،با همه نسلها سخن ميگويند ،سخنشان را کسي نميشنود؛ اين است که
رسالت زينب سنگين و دشوار است؛ رسالت زينب پيامي است به همه انسانها ،به همه
کساني که بر مرگ حسين ميگريند و به همه کساني که در آستانه حسين سر به
خضوع و ايمان فرود آوردهاند ،و به همه کساني که پيام حسين را که «زندگي هيچ
نيست جز عقيده و جهاد» معترفند؛ پيام زينب به آنهاست که:
«ای همه! ای هر که با اين خاندان پيوند و پيمان داری ،و ای هر کس که به پيام
محمد مؤمني ،خود بينديش ،انتخاب کن! در هر عصری و در هر نسلي و در هر
سرزميني که آمدهای ،پيام شهيدان کربال را بشنو ،بشنو که گفتهاند :کساني ميتوانند
خوب زندگي کنند که ميتوانند خوب بميرند .بگو ای همه کساني که به پيام توحيد،
به پيام قرآن ،و به راه علي و خاندان او معتقديد ،خاندان ما پيامشان به شما ،ای همه
کساني که پس از ما ميآييد ،اين است که اين خانداني است که هم هنر خوب زيستن
را به بشريت آموخته است و هم هنر خوب مردن را ،زيرا هر کس آنچنان ميميرد که
زندگي ميکند .و پيام اوست به همه بشريت که اگر دين داريد« ،دين» و اگر نداريد
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«حريت» -آزادگي بشری -مسئوليتي بر دوش شما نهاده است ،که به عنوان يك انسان
ديندار ،يا انسان آزاده ،شاهد زمان خود و شهيد حق و باطلي که در عصر خود درگير
است ،باشيد که شهيدان ما ناظرند ،آگاهند ،زندهاند و هميشه حاضرند و نمونه عملاند
و الگويند و گواه حق و باطل و سرگذشت و سرنوشت انساناند» .
و شهيد ،يعني به همه اين معاني.
هرانقالبي دو چهره دارد :خون و پيام.
و هر کسي اگر مسئوليت پذيرفتن حق را ،انتخاب کرده است ،و هر کسي که
ميداند مسئوليت شيعه بودن يعني چه ،مسئوليت آزاده انسان بودن يعني چه ،بايد بداند
که در نبرد هميشه تاريخ و هميشه زمان و همه جای زمين -که همه صحنهها کربالست،
و همه ماهها محرم و همه روزها عاشورا -بايد انتخاب کند :يا خون را ،يا پيام را ،يا
حسين بودن يا زينب بودن را ،يا آنچنان مردن را ،يا اين چنين ماندن را.
اگر نميخواهد از صحنه غائب باشد.
عذر ميخواهم ،در هر حال وقت گذشته است و ديگر فرصت نيست و حرف بسيار
است و چگونه ميشود با يك جلسه ،از چنين معجزهای که حسين در تاريخ بشر ساخته
است ،و زينب پرداخته است ،سخن گفت؟
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آنچه ميخواستم بگويم حديث مفصلي است که در اين مجمل ميگويم به عنوان
رسالت زينب« ،پس از شهادت» ،که:
«آنها که رفتند ،کاری حسيني کردند،
و آنها که ماندند ،بايد کاری زينبي کنند،
و گرنه يزيدیاند! »

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

318

بینش تاريخي شیعه
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چون يكي از دوستان به من تذکر داد که بيشتر از يك ساعت وقت نداری ،ناچارم
حرف هايم را فشرده و حتي فشردهتر از آنكه قبالً فكر ميکردم ،و بلكه فهرست وار
عرض کنم .اين تذکر به خاطر سابقه سويي است که در پر حرفي دارم ،و بسيار تذکر
بجايي است .اما ،من در تمام مدت عمرمـ غير از يكي دو سال اخيرـ سخنراني نكردهام،
و معتقد هم نبودم که آدمي مثل من ،ميتواند از طريق سخنراني در جامعه ،حرفي بزند
و کاری بكند که مفيد باشد .اکنون هم معتقد هستم که ،نه سخنران هستم و نه
سخنرانيهای من تأثير و نتيجه واقعي در جامعه دارد؛ ولي در عين حال سخن ميگويم.
اينكه سخن ميگويم به خاطر اين است که ،سخنراني بكنم و از اين طريق خدمتي به
جامعه و يا به مذهب بكنم ،بلكه به خاطر اين است که نميتوانم خاموش باشم .بنابراين،
من به عنوان خطيب يا واعظ و يا سخنران ،سخن نميگويم ،بلكه به عنوان فردی از
افراد ساده اين جامعهـ که به اين نسل خاص و به اين زمان وابسته استـ  ،از ترسي که
دارم و از دردی که احساس ميکنم ،فرياد ميزنم .و نميتوان به کسي يا دردمندی که
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فرياد ميزند ،گفت که بايد اين اندازه فرياد بزني .و نميتوان به کسي که مينالد،
گفت که طبق برنامه ،اين طور بايد بنالي .اين است که نميتوانم برنامه اجرا کنم و
برنامه هم اجرا نميکنم و کسي را هم موعظه نميکنم ،بلكه خود ،محتاجتر از ديگران
به موعظه هستم .اما به عنوان يكي از جوانهای اين دوره ،و يكي از نيازمندان اين زمان،
با شما برادران بزرگ و با شما نسل متعهد و مؤمن اين دوره ،درد دل ميکنم .و
ازخطری که حس کردم (که خطر از بين رفتن فرهنگ و معنويت و همه چيز ما
هست) ،فرياد ميکشم .اين است که نميتوانم خيرخواهيها و راهنماييهای منطقي
ودرست خيرخواهان و مردم خردمند و منطقي و عاقل راـ درعين حال که قبول دارمـ
بپذيرم ،و آن اين است که :همه آنچه را که احساس ميکني و ميانديشي و فكر
ميکني« ،مصلحت نيست بگويي»« ،کم کم بايد بگويي» و «درپرده بايد بگويي»[ ،در
حاليكه] فرصت در پرده گفتن نيست؛ درست است که ممكن است خفه شوم ،اما
نميتوانم در اين نالهها و دراين فريادها ،مصلحت انديش باشم.
همه مذهبها در تاريخ منحرف شدهاند و عناصر خارجي قاطيشان گرديده،
شكلشان مسخ و عوض شده و به دست آرايشگران دروغين مذاهب در تاريخ بزك
شدهاند .اما ،از آغاز تاکنون ،هيچ مذهبي و هيچ ديني در تاريخ بشر (اين را به عنوان
يك مبلغ شيعي نميگويم ،بلكه به عنوان يك معلم تاريخ اديان ميگويم) که ما
ميشناسيم (يعني تمام کساني که روی تاريخ اديان کار و مطالعه ميکنند و از نظر
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علمي ،تاريخ و فرهنگش را مطالعه ميکنندـوابسته به هر دين و مذهبي که باشندـ با اين
عرض من هم عقيده هستند) ،مثل تشيع نيست که ،نه دو رويه مختلف ،بلكه متناقض
پيدا کرده باشد و فاصله بين اين دو رويه اش ،ازکفر ودين بيشتر باشد.
در تشيع ،مسأله اينكه عناصری داخلش شده و منحرف و منجمد شده ،مطرح نيست،
بلكه مسأله سكهای است که (به نام شيعه و دين و مذهب) ،دو رويش با هم متناقض و
نقيضاند .يك رويهاش را که ما ميبينيم ،و زشتترين و بدترين فرهنگ و بينشي است
که انسان امروز دارد ،و يك رويه ديگرش (آن طوری که درتاريخ ميبينيم و
ميشناسيم) ،نقشي است که در تاريخ اسالم داشته و جبهه و جهتي است که درسياست
و جامعه ،فكر ،عقيده ،فلسفه ،بينش اجتماعي و در نظام اجتماعي و همه ابعاد انساني
داشته است و زيباترين و مترقيترين مذهبي است که در تاريخ به وجود آمده است.
اصوالً بحث اينكه فالن کس درباره شيعه چطور فكر ميکند و عقايد شيعيش
چطور است ،درست است يا درست نيست و ضعيف است يا قوی نيست ،غلط است.
بايد بحث کرد که ،کدام شيعه؟ اگر سخني درباره شيعه ميشنويم و يا به شيعه معتقديم
و ازميان مذاهب و اديان گوناگون ،اسالم را و از ميان مذاهب اسالمي ،بينش و تلقي
شيعي را ،انتخاب کردهايم ،بايد تكليفمان را تعيين کنيم که کدام شيعه؟ اين «کدام
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شيعه؟» عجيب است[ ،چرا] که اين دو شيعه متناقضـ هر دويشـ از وقتي به وجود
آمده ،که تشيع در طول تاريخ شكل گرفته و به وجود آمده است.
در تاريخ ،ميبينيم بعد از اينكه علي را قرباني کردند و از صحنه رهبری جامعه
اسالمي کنار زدند و خانه نشين شد (و اين اولين قرباني اسالم است ،چون اسالم هم دو
تاست) ،يك چهره جديد برای اولين بار در تاريخ ،در لباس شيعه ظاهر ميشود[ ،که]
نامش ابوسفيان است ،و ميگويد :علي چرا در خانه نشستهای که اينها حقت را پايمال
کنند؟! چرا ظلم و ستم را ميپذيری؟! برای احقاق حق خودت قيام کن ،تا در دفاع از
تو و حق تو ،تمام مدينه را پر از سواره و پياده بكنم و همه شمشيرها را در دفاع از تو،
به اهتزاز دربياورم .اولين شيعه اين طوری است .و بعد شيعه ديگری که اسمش علي
است (شيعه محمد است) ،ميگويد :ابوسفيان چقدر کينه تو نسبت به اسالم طوالني
شده ،چرا ول نميکني ،برو که من به سواره يا پياده تو نيازی ندارم .ميبينيم برای اولين
بار يك شيعه قالبي درچهره پليدترين انسان تاريخ اسالم ،به وجود ميآيد و ظاهر
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ميشود .و يك شيعه ديگر ،ابوذر است (اين هر دوـ فاصله بين ابوذر و ابوسفيانـ
درآستانه شكل گرفتن تاريخي تشيع 9است).
يك شيعه ،به اسم ابوذر ،در تاريخ اسالم ،بالفاصله بعد از رفتن پيغمبر ،ظاهر
ميشود .ابوذر مترقيترين و زندهترين چهرهای است که برای اولين بار با تمام وجودش
عليه ستم و انحراف نظام ظاهراً اسالمي ،قيام ميکند و در ربذه خاموشش ميکنند .و
يك شيعه ديگر ،به نام ابوسفيان ،در طرفداری از علي ،پرزورتر و پرشكوهتر از ابوذر و
مقداد خود را نشان ميدهد .اين دو شيعه همواره در طول تاريخ ،به اشكال و انواع
مختلف و با کوششها و رنگهای مختلف ،در کنار هم وجود داشتهاند .بنابراين ،شيعه
علي بودن يك اسم کلي است که تكليف آدم را معلوم نميکند .کدام شيعه علي
هستيد؟ ابوذری يا ابوسفياني؟ شيعهای هستيد که روح اسالم و حقيقت اسالم و راه
اسالم را ،در لحظات حساس تاريخ (که ميرفت به روح شرك و نژاد پرستي ،طبقه
پرستي و خانواده پرستي تبديل بشود) در صراط اوليه و در جهت اوليه خودش ادامه داد
و زير شكنجههای بني عباس و بنياميهـ پيش از آنها و بعد از آنهاـ  ،همواره پرچمدار

 . 9تشيع معنوی و فكری ،با اسالم آغاز مي شود و شيعه هيچ چيز نيست جز يك نوع فهميدن اسالم ،نه اصل اضافي دارد
و نه اصول مذهب دارد و نه فرقه دارد ،هيچ چيز ندارد.
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عدالت و برابری و آزادی و حقيقت فكری و اعتقادی توحيد بود؟ و يا شيعهای که
ميخواست از تشيع ،ابزار تفرقه و اختالف و رکود و جمود بسازد؟ کدام هستيد؟
و بعد ميبينيم به شكلي در ميآيد که اکنون ،در تمام جامعههای اسالمي و در اين
قرون انحطاط جامعههای اسالمي و در ميان فرقهها و مذهبهای گوناگون اسالمي،
پيروان مذاهبي که ،مذهبهای دولتي و حكومتي در تاريخ اسالم بودند و رهبران و
مكتب و پيروان و تشكيلشان به دست سياستهای حاکم بنيعباس و بنياميه بود،
پيروان اين مذاهب رسمي دولتيـ که از منابر اسالمي وابسته به خالفت بغداد و دمشق
تبليغ ميشدـ در راه شناختن اسالم نخستين و در راه احيای زمان خودشان ،با روح اسالم
و به وسيله اسالم ،راههای بزرگي را پيش رفتند .آنها که گذشته شان هميشه گذشته
بخشنامههای رسمي بوده که از بغداد و دمشق ميرسيده و مذهبشان زيربنای توجيه
کننده اعمال خلفای جور ،از ما که در طول تاريخ ،وابسته به نهضت و مذهبي هستيم که
همواره پرچمدار آزادی و عدالت بوده و وابسته به تاريخي در گذشته اسالم هستيم،
کهـ از آغاز تا انجامشـ با شهادت و خون و حريت شروع ميشود و پايان ميپذيرد،
پيشترند .چرا اين چنين [شد]؟
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اين «چرا»ها طوالني است (فرصت نيست که در اين برنامه همه را عرض کنم) :چرا
اينقدر دو چهره شيعهـ چهره حقيقي و چهره واقعيش9ـ با هم تناقض و تضاد پيدا کرده
که يك رويه اش ،رويهای است که ميفهميم و تا مردم و جوانهای تحصيلكرده ما
يك کمي منطق پيدا ميکنند و روشنتر ميشوند (به مسائل مربوط به مردم ،اقتصاد،
حكومت و به وضع زندگي اجتماعي آشنايي بيشتری پيدا ميکنند) ،انتقادات شديد
نسبت به بينش مذهبي شيعي ميکنند ،و پذيرفتن آن شكلي که ما از امامت و واليت،
تشيع ،علي ،حسين و از امام زمان ساختيمـ و ميگوييم ـ  ،برايشان مشكل است.
چطور است که وقتي همين روشنفكر از تشيع اين چنيني برميگردد و آن را نفي
ميکند ،و استدالل اهل تسنن را متناسبتر با منطق امروز روشنفكری دنيا ميبيند ،به آن
طرف از نظر فكری و اعتقادی رسماًـ و يا غير رسمـ گرايش پيدا ميکند و در قلبش آن
را منطقيتر و مترقيتر ميبيند ،و بعد که بيشتر ،تاريخ را ورق ميزند و بيشتر ،حقايق و
اسرار گذشته اسالم را ميبيند و رهبران تشيع را يكايك در تاريخ ميشناسد (نه آن

 . 9واقعي يعني آنچه که هست و در بيرون واقعيت دارد ،حقيقي آنچه حق بوده و در گذشته واقع بوده و شده.
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دوازده اسم مقدس که نميدانيم کيها هستند ،و فقط آنها را بايد از بَر بكنيم و دوست
داشته باشيم)[ 9به آنها گرايش پيدا ميکند]؟
پشت تفكری که فقط بر تلقين و احساسات و پرستشها و مبالغههای شگفت انگيز
(نسبت به کساني که نميدانيم چه کار کردهاند و چه کاره بودهاند) [مبتني] است ،خودِ
اين دوازده نفر هستند و نقشي که در تاريخ داشتهاند و مبارزهای که اينها در جبهههای
مختلف با قدرتهای بزرگ جهاني (که به نام اسالم و خالفت اسالم ،امپراطوری
غارتگر عجيب درست کرده بودند ،و لشكر اسالم ميبينيم به نام جهاد غارتها ميکرد
و به آفريقا و اروپا که حمله ميکرد ،در برابر هر ارتشي پيروز ميشد) ،کردهاند .و
ميبينيم در برابر آنها ،اين پيشوايان يا مسموم و يا مقتول شدند .پس اينها کاری داشته و
درد و حرفي و راهي داشتهاند.
چگونه است که آن شمشيرها که الاله اال اهلل ميگويد و در اندلس و در قلب آفريقا
و دورترين نقاط آسيا ميجنگد ،و به نام جهاد في سبيل اهلل شمشير ميزند (شمشيرهای
مقدسي که درنظر مردم ،شمشيرهای خدا ناميده شده بودند) ،به اولين خونهايي که

 . 9معلمي داشتيم که دوازده امام را از ما مي پرسيد ،بعد ما رديف مي کرديم و بيست مي گرفتيم .يك دفعه ابتكاری
کرد و گفت که از پايين به طرف باال بشماريد .اين مالك تشيعش بود! هر کس از طرف پايين به باال بدون سكته بشمارد،
نمره تشيعش بيست مي شود!
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آغشته شدهاند ،خون علي و حجر و خون حسين است؟! پس امامت معني ديگری در
سينهاش دارد ،و مثل اينكه اينها کار ديگری در تاريخ داشتهاند .و بعد يك مرتبه
روشنفكر بر اساس دو اصلي (به معنای که در تاريخ بوده و نقشي که در زندگي
انسانها داشته) ،که همواره از آن دور ميشد و در ذهنش منطقاً نميتوانست بپذيرد ،به
چهرهای از تشيع پي ميبرد ،و مذهبي را ميبيند که حافظ دو اصلي است که خالفت
حافظ همه اصولش بوده تا بتواند در زير تعظيم شعائر بزرگ ،و در زير تجليل از تمام
دستورها و قوانين اسالمي ،دو اصل را قرباني کند :يكي اصل امامت و يكي اصل
عدالت.9

 . 9همين دو اصلي است که ما مي گوييم :اسالم ،توحيد و نبوت و معاد است و تشيع اصول مذهب است (ديده اسالم
کم دارد ،دو اصل به آن اضافه کرده! کسي حق ندارد که چيزی به اصول اسالم اضافه کند) .چندين ساعت بر روی اين
بحث کردم که اين حرف نه مصلحت است و نه حقيقت ،که بگوييم :اصول دين سه تاست :توحيد و نبوت و معاد و اصول
مذهب شيعه دوتاست :امامت و عدالت و وردست آن سه تا مي گذاريم مي شود پنج تا ،بنابراين مسلمان هستيم و چيز ديگر
هستيم! برعكس ،اصول اديان ،يعني اصول دين حق (دين موسي ،نوح ،عيسي و دين ابراهيم) در طول تاريخ به طور کلي
توحيد و نبوت و معاد است .و دو اصلي که اسالم ارائه داده و به آن افزوده و برايش قيام کرده ،امامت و عدالت است.
بنابراين درست نيست که بگوييم اصول دين توحيد و نبوت و معاد است ،اصول اسالم و اصول مذهب امامت و عدالت است.
من معتقدم که اصول اسالم (دين اخصي که پيغمبر آورده) ،فقط دو اصل است! يكي امامت و يكي عدالت است .يكي
رهبری حق بشريت است .بر اساس يك فكر برای ساختن يك انسان و يك جامعه نمونه و يكي عدالت است برای استقرار
نظامي که همواره بشريت از نداشتنش رنج مي برده و برای داشتنش تالش مي کرده و يا آرزو مي داشته .بعد اين حرف مرا
به اين شكل به خودم پس دادند و گفته اند که :تو گفته ای که من امامت و عدالت را قبول ندارم! گفتم :خدا به همه منصف
ها پاداش بدهد .من گفته بودم که غير از امامت و عدالت را به عنوان اصول خاصه اسالم قبول ندارم .فقط غيرش را انداخته!
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تشيع در داستان کربال ،در اوج شكوهش تجسم عيني پيدا ميکند .اما يكي از
وسايل بيروح شدن و فلج شدن فكر شيعي و گم شدن اصل قضيه ،اين است که ما
همه چيز را گذاشتيم ،و به داستان کربال پرداختيم .و به شكلي پرداختيم که اولين قرباني
تجليل و تعظيم ما از حسين و يادآوری داستان کربال ،خود حسين و خود داستان
کربالست .چرا اين طوری کرديم؟ علتهای مختلف دارد که به همه آن نميتوانم اشاره
کنم ،اما مهمترين علت و يا يكي از مهمترين علتها اين است که ،ما در پرداختن به
داستان حسين و داستان کربال و حادثه عظيمي که او پديد آورد بينش و نگرش کجي
داريم؛ چگونه؟ ما اين داستان را از زمينه تاريخي خودش جدا کرديم ،و به صورت
مجرد و به عنوان يك حادثه بيدنباله و بيدنبال [درآورديم] که نه سابقه تاريخييي که
به اين حادثه منجر ميشود ،برايمان معلوم است و نه آثار بعد اين حادثه و اين انقالب
برای ما مشخص است .اين را از متنشـ که متن تاريخ بشر استـ جدا کردهايم ،و بعد به
صورت يك حادثه مجرد تنها ،مورد بررسي و تحقيق قرار ميدهيم و نه بررسي و
تحقيق ،که مورد ستايش و تلقين قرار دادهايم ،و فقط بر اين تابلو ميگرييم.
اين را ميخواهم عرض کنم که ،روشنفكر امروزـ که وابسته به اين تاريخ و وابسته
به اين حادثه بزرگ بشری استـ اولين راه و اولين کاری که بايد بكند تا اين را احياء
کند و درست بشناسد و بشناساند ،اين است که داستان کربال و قيام حسين را ،از اين
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تجرد و از اين تنهايي و جداييش ،به متن تاريخ بشری برگرداند؛ آن وقت معني پيدا
ميکند و همه چيز روشن ميشود.
ما ،داستان کربال را از روز تاسوعا ميدانيم و عصر عاشورا ختمش ميکنيم بعد
ديگر نميدانيم چه شد! همين طور هستيم تا اربعين (آنجا شلهای ميدهيم وبعد قضيه
ديگر بايگاني است! ) ،و بعد سال ديگر باز همين طور و سال ديگر و سال ديگر باز
همين طور .داستان کربال ،نه از آغاز تاسوعاـ و يا محرمـ شروع ميشود ،و نه به عصر
عاشورا يا اربعين تمام ميشود .اين است که از دو طرف قيچيش کرديم ،و آن را از
معني انداختيمـ مثل قلبي که از داخل بدن دربياوريم ،که ديگر قلب نيست[ .بايد قلب
را] دراين سينه و اندام بزرگ بشری و در تسلسل عظيم يكدست تاريخ انسان
بگذاريمش؛ آن وقت تپش پيدا ميکند و آن وقت خون حسين ،خون ميشود .االن از
آن ،ماده تخديری درست کرده ايم ،و چه معجزهای کردهاند!
مذاهب ديگری را که ميخواستند منحرف کنند ،راهش اين بود که نقاط مترقي
آموزنده و سازندهاش را کتمان ميکردند و طرح نميکردند ،و بيشتر مسائل بيضرر و
بيبو و خاصيت تخديريش را دائماً تبليغ و منتشر ميکردند .و بعد مردم به وسيله آن
مذهب ،آرام و بيضرر و بيبو و خاصيت ميشدند .اما در اينجا معجزه تازهای در کار
است ،و آن اينكه همه مسائل در تشيع ،و همه مسائل ديگر اسالمي ،تحت الشعاع قرار
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گرفته و در سايه رفته ،بايگاني شده ،مجهول مانده و قرباني داستان کربال شده است .و
ماـ به عنوان شيعه امروزـ فقط يك پرده خون در برابر چشممان ميبينيم .و از همين ماده
خون که مترقيترين و سازندهترين ماده حياتي انسان است ،ماده تخديری ساختيم که
اصوالً به هر کس تزريق ميشود ،فلج ميشود (چقدر کار شده؟! ) و آن وقت مذهب
زندگي و حرکت و حيات و هجرت و کمال ،مذهب گريستن شده .گريستن به عنوان
عكس العمل روحي طبيعي ،مال آدم و انسان است .رژی دبره ،انقالبي بزرگ آمريكای
جنوبي و يكي از چهرههای مترقي بشر امروز ،به يكي از خبرنگاران ميگويد :انساني
که نميتواند بگريد ،انسانيت خودش را گم کرده است ،گريستن مال روح آدم است؛
خوب ،ما که اکنون بيشتر از همه آدمها گريه ميکنيم! گريه ،به عنوان عكس العمل
طبيعي و عاطفي روح يك انسان آگاه و بيداری است که يك منظره را ميبيندـ به اين
معني استـ  ،ولي ما اين را به عنوان يك برنامه و يك هدف و يك عمل ،تلقي کرده و
عمل ميکنيم.9
کدام انسان است که اين داستان را با اين جزييات و با اين شكوه و عظمتش ببيند و
بشناسد (مسأله شيعي و سني مطرح نيست) ،و آن وقت منقلب نشود؟ کدام انسان است؟

 . 9از يكي از رفقا پرسيدم چه کار ميكني؟ گفت :هيچ ،فقط غصه مي خورم! به عنوان يك برنامه مثالً از صبح ساعت
هشت تا دوازده غصه مي خورم و بعد غذا مي خورم و مي خوابم و  ...بعد از ساعت چهار و نيم ...
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اما اگر گريستن معلول شناختن و ديدن و فهميدن باشد ،عكس العمل روح بشری است؛
روحي است که لطافت و ارزش و زيبايي روح را ميشناسد و در آن اثر ميگذارد .اما
اگر مسأله شناختن و فهميدن و انديشيدن ،برای انجام عمل و اجرای برنامه گريستن
ترك بشود ،آن وقتـ همان طور که گفتمـ اولين کسي که در تاريخ ،به عنوان
بنيانگذار تشيع قالبي به وجود آمد ،ابوسفيان بود که گفت :من از تو عليه حكومت
غاصب دفاع ميکنم؛ و اولين چشمهايي که بر حادثه کربال گريست ،باز کساني هستند
که حسين را کشتهاند .اولين کسي که در خود داستان کربال ،زودتر ازهمه ما گريه
کرد ،عمر فرزند سعدبن ابي وقاص بود .و بعد کوفه است و ميبينيم که وقتي اسراء را با
زينب وارد کوفه ميکنند ،خطاب ميکند که بگرييد که شما بيش از همه شايسته
گريستن هستيد ،بسيار بگرييد و کم بخنديد .و ما نبايد از کساني باشيم که حقيقت
حسين و حقيقت نقش زينب و حقيقت کربال و هدف انقالب کربال را با دستهای
جهل خودمان مدفون و قرباني بكنيم و بر اين قربانيمان مثل کوفيها بگرييمـ ميگويم
نباشيم ،نميگويم هستيم ،زيرا ادب اجازه نميدهد.
اسالم دين تاريخ [است] ،اسالم را برخالف خود متن قرآن و بر خالف تمام هدف
و روح پيغمبر اسالم و يارانش و بنيانگذاران تشيع و برخالف فلسفه تشيع ،تجريدش
کردند .فلسفه تشيع ،فلسفه تاريخ است؛ بخصوص از ميان مذاهب گوناگون اسالمي،
فقط و فقط شيعه است که روی تاريخ و فلسفه تاريخ تكيه ميکند ،و به جبر تاريخ
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

313

معتقد است .شيعه است که تاريخ را بازيچه هوی و هوس قدرتمندان و زمامداران و
قهرمانان نميداند ،بلكه تجلي اراده خداوند ميداند ،که بايد در تاريخ ،هدفي که
خداوند از خلق انسان بر روی زمين داشته ،تحقق پيدا کند ،و آن عدل است (اين بينش
شيعي از اسالم است ،و ميبينيم که بينش تاريخ است) .چگونه عدل است و چگونه ماـ
به نام شيعهـ به جبر تاريخ معتقديم؟ اصوالً امامت ،در اعتقاد ما ،دنباله نبوت است.
خاتميت وحي را معتقديم ،اما خاتميت تاريخ را معتقد نيستيم .نهضتي را که پيغمبران
آغاز کردند ،با خاتميت پيغمبر اسالم ختم پيدا نميکند (اين نهضت ادامه دارد)؛ آنها
بنيانگذاران و رهبران اوليه اين نهضت بشری هستند .و بعد از ختم وحي ،انسان است که
بر اساس اين جهت و اين راه و اين آموزش ،بايد اين نهضت بشری را دنبال کند؛ و
تاريخ را به جهت اساسي خلقت بشری و به آن هدف اساسي از خلق تاريخ بشرـ يعني
نوع بشرـ بكشاند.
خاتميت نبوت ،غير از خاتميت نهضت انبياء است؛ و تشيع که به خاتميت پيغمبر
معتقد است ،تاريخ را به وسيله امامت ادامه ميدهد .و باز تاريخ را در انتهای دوره
امامتـ که دوره رهبری دوازده تن استـ بيسرانجام و بيتكليف رها نميکند ،بلكه
معتقد است که اين نهضت و اين بشريت و اين مكتبـ که پيغمبران بزرگ در تاريخ
آوردندـ هدايت ميشود و ادامه و حرکت پيدا ميکند .و جبراً ،عليرغم بزرگترين
قدرتها که سرنوشت بشر و تاريخ را در اختيار دارند و عليرغم نظامها و رژيمهايي که
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همه پيغمبران را کشتند و همه امامها را مسموم و يا مقتول کردند ،و عليرغم قدرتهای
بزرگ جهاني که همه نهضتها و قيامهای شيعي را شكست دادند ،تاريخ بشر پيروز
ميشود .و ما منتظر و معتقد و مطمئن به انقالب بزرگ عدالت در انتهای تاريخ ستم و
ظلم و جاهليت هستيم .و عليرغم همه قرائني که ميبينيم ،اين انقالب قطعي خواهد بودـ
فلسفه تاريخ استـ و عليرغم همه قرائني که به شكست حقيقت داد و پيروزی بيداد و
جاهليت حكم ميکندـ و به چشم ميبينيمـ جبراً انقالب بزرگ و عدالت و انقالب
بزرگ برای استقرار عدالت وداد و حق و حكمت (آنچه همه پيغمبران آوردند و آنچه
امامان با عمل خودشان نشان دادندـ و قرباني دفاع از اين اصول شدندـ و آنچه بشريت
همواره آرزو و عقدهاش را داشته) ،پيروز ميشود و اين مكتب در روی زمين و در ميان
انسانهاـ عليرغم آنهايي که نميخواهندـ تحقق پيدا ميکند .اين جبر تاريخ و فلسفه
تاريخ است.
فلسفه تاريخ و جبر تاريخي که شيعه معتقد است .از آغاز آدمـ که آغاز نوع بشريت
بر روی زمين استـ شروع ميشود و به آخرين انقالب و به آخرين شورش ستمديدهها
و عصيان گرسنهها و شكنجه ديدههای تاريخـ که مسلمان و مسلمانان اند9ـ [ختم

 . 9مسلمانان ،يعني عاصيان تسليم ،تسليم در برابر يك اراده که الزمه اش عصيان در برابر هر اراده ای جز اوست .اسالم،
دين تسليم ،به آن معنايي که مي گويند ،نيست .تسليمي است که در متن تسليم و به ميزان عبوديت و اسالم آوردن و تسليم
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ميگردد] .توحيد ،در طول تاريخ ،ضربه عصيانهای همه دورهها و نسلها و همه
بندگان زمين بوده ،تا به وسيله بندگي خدا از بندگي زمين آزاد بشنوند.9
در قرآن ،بيش از هر کتاب و موضوع ديگری ،به تاريخ تكيه شده است
(داستانهای ملتها و اقوام ،قدرتمندها و پيغمبران و نهضتهای گذشته است) ،زيرا
ميخواهد انسان وابسته و پيرو خودش را از چارچوب حوادث روزمره و از چارچوب
جهان بيني کوتاه و تنگ خودش و از آرزوها و عقيدهها و بينشهای محدود تاريخ قوم
و سرزمين و حتي مذهب خودش ،رها کند و اين جهان بيني و مذهبش در مسير همه
سرگذشت بشريت (از آغاز تا حال و از حال تا انتهای تاريخ ،که به بزرگترين پيروزی
مردم منجر شود) ،گسترش بدهد.

شدن در برابر اراده عظيمي که بر هستي حكومت ميكند ،تمكين کردن و ذليل بودن است و در برابر اين احساس و حالت،
عصيان در برابر هر شرکي و ستمي ،قدرتي ،انحرافي ،اميدی و هر نفع و طمعي را تبليغ مي کند و بلكه جزء ذات اين تسليم
است.
 . 9نماينده ايران در برابر نماينده اسالم در جنگ اسالم و ايران باستان پرسيد که شما از ما چه مي خواهيد؟ گفت :هيچ
چيز ،ما به پول و جزيه و ثروت و شهرهای شما کاری نداريم .آمده ايم تا شما را از ذلت زمين به علو آسمان (اين علو آسمان
يعني بندگي و ذلت در برابر آسمان و در برابر آن اراده جهاني که الزمه اش آزادگي از ذلت زمين و زندگي اين زمين
است) ،و از بندگي و پرستش يكديگر که نظام و مذهب حاکم بر دلها و سرهای شماست به بندگي خدا و از جور اديان و به
عدل اسالم بخوانيم .اين قسمت خيلي عجيب است ،زيرا که مي گويم ،عدالت اصل  ....است و اصالً جهت و پرچم پيشتاز
نهضت است ،برای اين آمده ايم.
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داستان حسين و کار شگفت انگيزی را که حسين در تاريخ اسالم کرد ،درمتن
تاريخ بياوريد؛ بعد عظمت کار و اصالً معني کارش روشن ميشود که چه کارکرده و
چرا اين کار را کرده .من معتقدم که حسين ،تنها و تنها برای محكوم کردن يزيد(يك
نظريه است و اين طوری احساس ميکنم ،و اگر منطق قویتر و بهتری پيدا کردم ،آن
را ميپذيرم ،اما اکنون اين طور فكر ميکنم) و برای تشكيل يك حكومت رسمي در
برابر حكومت موجود قيام نكرده است .زيرا همه قرائن و همه علل برايش روشن بوده و
برای ما هم که تاريخش را ميبينيم ،روشن است که حسين با نيرو و قوايي که دارد
[شكست ميخورد] .نميگويم در کوفه ميدانسته که آنها به او خيانت ميکنند؛ بر
فرض که با ظواهر امور نميدانسته که آنها به او خيانت ميکنند ،و نميدانسته که در
کوفه شكست ميخورد و بعد تنها ميماند؛ بر فرض که باور کرده که کوفه او را
ميپذيرد و با همه جانشـ چنانچه نوشتهاندـ از او دفاع ميکند ،و بعد هم در دمشق
پيروز ميشود .بسيار خوب! اما همه ميدانستهاند (همه کساني که حسين راـ از خويشان
و غير خويشانـ نصيحت ميکردند که نرو) ،و اکنون هم معلوم است که امپراطوری
دمشقـ در شامـ  ،يعني يزيد و نظام معاويه ،که به امپراطوری روم حمله ميکند و
شكستش ميدهد و شام و قبرس را از چنگ بزرگترين امپراطوری نظامي عالم ميگيرد.
اينقدر از لحاظ نظامي ،بر همه دنيای اسالمي مسلط است .حسين ميدانسته اگر با اين
چند نفر از مكه خارج شود (بايد در اين صحرا و راه طوالني تا عراق ،از منتهي اليه
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غربي شبه جزيره عربستانـ که حرکت ميکندـ  ،تمام قلب صحرای عربستان را بيايد و
بعد خودش را به بين النهرين و عراق و شهر کوفه برساند) ،در طول راه ،امپراطوری
عظيم بنياميه نميگذارد که برود .و در ميان راه نميتواند در برابر اين ارتش جهاني
جهان کوب قدرتي داشته باشد و به عراق راه پيدا کند و موفق و پيروزمندانه در ميان
يارانش به عراق برسد و آنجا پايگاه انقالب را عليه نظام دمشق به پا کند .و ميدانسته
که به او اجازه نميدهند و نميگذارند و مانع ميشوند .او نيروی خود و نيروی دشمنش
را هم دقيق ارزيابي ميکرده (حتي با قرائن ظاهری معلوم بوده) ،پس چه کار کرده؟
حسين در يك جمله گفت که ،وضع تازه پيش آمده .اين وضع تازه و داستان تازه ،در
تاريخ اسالم (که از آغاز با خدعه و پليتيكهای انتخاباتي و قبيلهای و انحرافات طبقاتي
و فكری و اعتقادی آغاز شد ،و تا زمان معاويه دائماً به اوج رسيد) ،بعد از معاويه پيدا
شد ،که اولين سنگ بنای نظام تازهای رسماً گذاشته ميشود .و اگر اين [نظام] رسمي
شد و کسي اعتراض ننمود و آن را رسوا نكرد و در گوشها و دنيا فرياد نزد که ،دارد
همه چيز دگرگون ميشود ،و بعد مسلمانها در آن نسل و نسلهای بعدـ تا ما و آيندهـ ،
احساس نكردند که چيزی تغيير پيدا کرده و معتقد شدند که از نظام يزيد به بعد ،دنباله
نظام اولي تا معاويه هست و فقط به انتقادات فرعي پرداختند (همان طور که مردم از
ابوبكر و عمر و عثمان و حتي معاويه انتقاد ميکنند ،بايد از يزيد و بعدش هم انتقاد
بكنند) و نفهميدند که دو نظم و رژيم و دو شكل حكومت رسمي درتاريخ اسالم هست
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و حاال آن دوره تمام شده و دوره تازهای با نظام تازهای آغاز ميشود[ ،و او] اين را
عنوان و اعالم و رسوا و محكوم نكرد ،اين ،ميماند ،و يا مردم متوجهاش نميشوند که
اکنون چه چيز از ريشه عوض شده9؛ و حسين ميبيند که ديگر مسئله فساد معاويه و
مسئله آلت دست قوم و خويش شدن عثمان ،مسئله غصب عمر و ابوبكر ،در کار
نيست ،مسأله فرد در کار نيست ،مسأله شكل در کار نيست و مسأله دگرگون شدن،
کلي نظام اسالمي به صورت قانوني و رسمي و شرعي در کار نيست ،اگر [نظام] رسوا و
محكوم نشود ،لباس پيغمبر و شعار اسالم و خود قرآن به عنوان سمبلهای اين نظام
تازه ،ادامه پيدا خواهد کردـ چنانكه پيش از آن هم ادامه پيدا کرد .اما آن مسأله عوض
شد؛ چه مسألهای عوض شد؟ اختالف عكس العمل حسن ،عكس العملي که او در برابر
قدرت موجودـ که قدرت معاويه بودـ  ،نشان داد ،با عمل حسين ،از نظر ظاهر معلول
اختالف بينش و روحيه و اخالق حسن و حسين نبود؛ معلول اختالف نظامي بود که
يزيد و معاويه زاييده شده آن نظام بودند .اگر اينها دو جور به دشمن جواب دادند و دو

9

 .اسالم ظاهراً هم درست برگشت و اين مخروط اسالمي قاعده اش به هوا رفت و نوکش به زمين ،گر چه همه

مخروط هم هست چنانكه اکنون هم هست ،ولي فقط اينطوری است .نوکش زمين است و قاعده مخروط به هواست – برای
همين است که نمي تواند بماند ،مي بينيم همه مخروط هم هست ،صد برابر اضافه بر مخروط اوليه هم هست ،اما نمي تواند
خودش را نگه دارد ،برای اينكه کج شده.
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نوع عمل کردند ،به خاطر اين بود که آن چيزی که در برابرشان قرار داشت ،دو جور
بود.
منتظر ،9يعني معترض و اگر کسي منتظر نباشد ،منتظر آينده نيست .کسي که منتظر
تغيير و منتظر آمدن کسي است و منتظر يك چيز تازه ،کس تازه و حادثه تازه هست،
نسبت به وضعي که در آن هست معترض است و برای همين منتظر است ،در بينش
سياسي و فلسفه تاريخي شيعه چه کسي منتظر است؟ معترض؛ معترض به چه؟ معترض
به آنچه به نام اسالم ،در تاريخ اسالم به وجود آمدوـ همچنانكه گفتمـ اولين قربانيان
اين اسالم حاکم بر تاريخ ،ابوذر و علي و حجر و حسين بودند .اين ،معترض است ،به
آنچه که به نام اسالم تبليغ و انجام و تجليل ميشود ،معترض است و ميگويد اين
نيست .در طول تاريخ ،معترض است و برای همين ،منتظر و معتقد است ،و جبراً معتقد
است که اين حقيقتي که در طول تاريخ وجود داشته ،بايد تحقق پيدا کند ،وگرنه
خداوند ،عالم را عبث نيافريده ،چگونه آدم را عبث آفريد؟! و چگونه تاريخ ،به نفع
ستم و انحطاط و جور و جهل تمام ميشود؟ و چگونه عبث است! اگر تاريخ عبث
نيست ،جبراً به يك حق و به تحقق همه ايده آلهای انساني و عشقها و آرزوهای

 . 9منتظر ،نه مثل ما که بنشينيم و به در نگاه کنيم! منتظر به اين معني نيست .منتظر ،اصالً منفي نمي تواند باشد ،فقط ما
هستيم که اينطور شديم! باز معجزه دوم در ما رخ داده!
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بشری ،منجر خواهد شدـ اين دست کسي نيستـ  ،اما در عين حال ،در اين جبر تاريخ،
آزادی انسانها و مسؤوليتشان است.
تاريخ جبراً از قابيلـ در فلسفه سياسي شيعيـ و با قرباني شدن هابيل و روی کار
آمدن قابيل ،شروع ميشود .اين قابيل همواره در تاريخ حكومت ميکندـ در همه
دورههاـ و همواره زمام تاريخ بشر را به دست گرفته .قابيل مذهبي استـ مذهب هم
داردـ و مذهبش ،مذهب شرك است .اما ،هابيل به عنوان انساني که انسان اسالم و انسانِ
ايده آل و حقيقي است ،قرباني شده ،بنابراين تاريخ حاکم بر جامعههای بشری ،تاريخ
قابيل است .و قابيل ،هابيل را کشت و خودش ماند؛ به اين معنا نيست که بعد از 43 ،33
و  13سال مرد ،نه ،نمرده است[ ،بلكه] در طول تاريخ به نام شرك ،حاکم بر جامعه
بشری و بر مردم و بر گرده همه است .و اين قابيل ،مذهب را برای توجيه خودش و
نابودی مردم و برای شكل نگرفتن و احياء نشدن هابيل ،ابزار دست خودش ميکند .اين
قابيل در طول تاريخ سه چهره دارد ،يك آدم استـ که حاکم بر مردم استـ  ،اما سه
چهره دارد .در قرآن ،اين چهرهها و اين سه بعد طبقه حاکم بر تاريخ بشری با اصطالح
«مأل» و «مترف» و «راهب» ،تكرار ميشود .و اسالم به عنوان دين ابراهيم ،همواره در
برابر مأل و مترف و راهب ميايستاده و عليه اينها قيام ميکرده .پيغمبران اسالم (به معنای
دين تاريخ بشر؛ چون در قرآن ،اسالم تنها دين پيغمبر ما نيست؛ پيغمبر ما يكي از
پيغمبران اسالم است) ،که هميشه از متن محروم و ستمديده مردم برميخاستند و تنها
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پيغمبراني هستندـ تمام اين سلسله انبياءـ که به توده محروم وابسته هستند و همه چوپانندـ
به قول شخص پيغمبر و به شهادت تاريخـ  ،يا کارگران صنعتي محرومي هستندـ که
اينها در تاريخ از چوپانان هم محرومتر بودندـ  ،که عليه مأل و مترف و راهب قيام
ميکنند.9
سبك قرآن اين است که ،شخصيتهايي را از تاريخ به صورت عيني انتخاب
ميکندـ بر خالف نويسندگان که خلق ميکنندـ  ،بعد به صورت عمومي و به صورت
نماينده يك تيپ و طبقهای که هميشه هست ،بيانش ميکند.
مأل و مترف و راهب را به صورت سه شخصيت تاريخيـ به اسم خاصـ نشان
ميدهد ،که در دوره موسي و در دورههای ديگر ،هميشه پيغمبران پيش از موسي و بعد
از موسي ،عليه آنها قيام ميکنند .و اينها اولين سه چهرهای هستند که در برابر هر بعثتي
و بعثت حقي ايستادگي کردهاند :فرعون ،قارون و بلعم باعور .فرعون نماينده قدرت
زور حاکم بر تاريخ بشر است .و قارون نماينده قدرت اقتصادی و مالي حاکم بر بشر

 . 9مأل ،يعني چشم پرکن های يك جامعه و يك دوره (زورمندان و قدرتمندان) و مترف کساني که در لغت هست
خودشان را به قدری متمكن و دارا مي بينند و احساس مي کنند ،که هيچ مسوؤليت انساني احساس نمي کنند و مثل يك
بوقلمون نر در ميان مردم راه مي روند! مردمي که از بس گرسنگي و رنج محروميت کشيده اند ،رنگ به صورتشان نيست .و
راهب ،متوليان دروغين دين در تاريخند و اين سه هم دستند .اينان در قرآن به صورت سه انساني هستند که در تاريخ واقعيت
داشته اند ،اما بعد جنبه سمبوليك پيدا کرده اند.
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است .و بلعم باعور نماينده قدرت ديني است که در ميان بشر هست ،و هميشه به وسيله
او و برای هر سه شان اين مذهب ابزار و استثمار ميشود ،و از مذهب آزادکننده،
ريسماني به نام تقدس ميسازد تا همواره مردم را در بند پرستشي که نامش پرستش
ديني است و رسمش پرستش دنيايي ،نگاه دارد.
اين سه ،سه کار مخصوص داشتند :يكي به زور (به طور خالصه و فهرست وار
ميگويم) ،سر مردم را نگاه ميداشته و کمر را خم ميکرده ،يكي جيبش را خالي
ميکرده ،وآن ديگری ،بيخ گوشش ميگفته که صبرکن ،قابلي ندارد ،اينها «زخارف
دنيا» ست ،ارزش ندارد! اين سه ،در طول تاريخ دنيا ،همدست هستند.
اين است که در طول تاريخ ميبينيم ،معبد و قصر و دکان ،يك سوپر مارکتـ هر
سهـ درست کردهاند .وهميشه بشريت و انسان و مردم و همه اديان حق و نهضتهای
حق ،قرباني اين قارون سه بعدی و سه شعبهای شدهاند .اين ،يعني تثليث.
در عالم ،سه خدا نيست ،اما در زمين سه خداوند هست .اين تثليث است .اين سه
هستند که در چهره مسيح به صورت سه بعد در ميآيند :پدر و پسر و روح القدس .و
گاهي در تاريخ هر سه در چهره يك فرد در ميآيند :پاپ! که هم زور دارد و هم زر و
هم نماينده خداست .او فرصت به هيچ کس نميدهد ،هم سر مردم را نگاه ميدارد ،هم
جيبش را خالي ميکند و هم در گوشش ميخواند که قابلي ندارد .بنابراين ،در طول
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تاريخ ،مذهب (مذهبي که بر مردم حكومت ميکرده و در ادوار گوناگون بر ملتهای
مختلف حكومت ميکرده است) ،وسيله دست اين متولي رسمي دينـ راهب ،9بلعم
باعوراـ بوده ،که با همدستي آن دوتای ديگر و به نفع شرکت سه گانه وتثليثي شان،
مردم را در بردگي و ذلت ،و نژادهای بيگانه را در پستي و عقب ماندگي ،به نام دين و
به نام خواست خداوند نگاه ميدارند .انبياء سلسله چوپانان و محرومان (فرستادگان و
بنيانگذاران اراده خداوند در زمين ،هميشه از اينها انتخاب ميشدند) ،همواره کوشششان
اين بود ،که اين سه چهره تثليثي راـ که سه چهره قارون ،و جاويد در تاريخ و حاکم بر
تاريخ هستندـ بكوبند .اين سه چهرهـ عجيب است!  ،تا آخرين رمق با نهضت انبياء
مبارزه کردند ،و بعد آن راهب و متولي رسمي دين شركـ وقتي که نميتوانستند در
برابر نهضت انبياء بايستندـ  ،وارد نهضت انبياء ميشدند و به نام راهب خود آن دين ،باز
حكومت خودشان را عليه مردم ،و به نفع آن دو همدست ديگر ،ادامه ميدادند .و اين
از همه وحشتناكتر است.
شرك با توحيد هميشه در طول تاريخ ميجنگيده ،چند خدايي ،حافظ چند گروهي
و چند طبقاتي و چند نژادی تاريخ بشر بوده است .دو خدايي ،حافظ دو طبقهای بشر

 . 9طبقه راهب ،هميشه جزء طبقه حاکم بر مردم بوده ،ساحره را مي بينيم :ساحره ها و مأل با فرعون همدست هستند.
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بوده و سه خدايي توجيهکننده سه چهرهای بودنِ قارون است .اما توحيد ،هميشه به
عنوان يك جهان بيني اعتقادی و يك حقيقت واقع جهان بوده ،که بر اساس وضع
موجود ساخته نشده ،بلكه با انعكاس حقيقت جهان ،در قلب اين پيغمبران ،در ميان
مردم منتشر شده ،و اينها به عنوان احياء سنت انساني و برای مبارزه با عوامل همدست
ضد مردم (ناس ،که اين همه در اسالم تكرار ميشود) ،اين سه چهره را با هم
ميکوبيدند .اما ،آن راهبـ بلعم باعورـ که همدست و همداستان با آن دوتای ديگر
است .وقتي که ميديد ،دارد شكست ميخورد ،در جامه دين توحيد در ميآمده و
نقش شرك را به توحيد ميداده .و اين از همه خطرناكتر است.
بلعم باعور در اسالم چه کسي هست؟ کعب الحبار ،که يك راهب بزرگ و
روحاني بزرگ دين يهود است .او که ميبيند با پيغمبر و با قدرت اسالمي نميتواند
بجنگد ،مسلمان ميشود و بعد بالفاصله مشاور ديني و مفتي اعظم اسالمي در
امپراطوری بزرگ حكومت عثمان ميشود .و همين بلعم باعور را ميبينيم که به ابوذر
غفاری درس ديني اسالم را ميدهد! وقتي ابوذر آيه کنز را ميخواند« :والذين يكنزون
الذهب و الفضه و ال ينفقونها في سبيل اهلل فبشرهم بعذاب اليم» ( کساني که گنج
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مينهند 9و در راه مردم ،يعني در راه خدا و در راه خدا ،يعني در راه مردم ،انفاق
نميکنند ،3اينها را به عذاب دردناك مژده بده) .کعب االحبار ميگويد :ابوذر شما
متوجه نيستيد ،اين مربوط به کساني است که در دين يهود و نصاری هستند ،ولي اگر
کسي خمس و زکوتش را داد و وظايف دينيش را انجام داد ،و بعد قصری ساخت که
يك خشتش از طال و يك خشتش از نقره بود ،بر او حرجي نيست! بعد ابوذر از کوره
در ميرود[ ،چرا] که ميبيند هنوز چند سال از مرگ پيغمبر نگذشته ،کعب االحبار 3به
ابوذر دستور فقهي صادر ميکند و به ابوذر فتوا ميدهد که اسالم اين طوری نيست که
تو ميگويي!  ،اين طوری است که من ميگويم :اگر کسي که وظايف دينيش را انجام
داد ،قصری ساخت که يك خشتش از طال و يك خشتش از نقره باشد ،بر او حرجي
نيست و اشكال ندارد! و ابوذر ميگويد که اين مسأله کنز است و اصالً مسأله خمس و
زکات نيست ،نفس کنز است ،و بعد عصباني ميشود و با استخوان شتر ،چنان به فرق

 . 9يكنزون يعني يگنجون (گنج مي نهند!) کنز فارسي است و برای همين ،اين آيه فارسي است!
 . 3انفاق اين نيست که دو پول بدهيم به اين ،مقداری ذغال بدهيم به آن گدا .از ماده نفقه ،به معنای حفره است .انفاق
نمي کنند ،يعني حفره را پر نمي کنند ،چه حفره ای را پر نمي کنند؟ حفره طبقاتي و فاصله اجتماعي را با اين گنجهايي که
در خانه شان نهاده اند ،پر نمي کنند.
 . 3يعني همان راهب و همان بلعم باعور ،که باز اينجا اسمش کعب االحبار شده و يكي از ابعاد وابسته به فرعون و به
قارون ،که حاال اسمش عثمان و فالن شده است .عبدالرحمان بن عوف مرده و به قدری طال جلوی عثمان روی هم انباشته که
عثمان ،ديگران و اطرافيان را نمي بيند .خوب ،قارون مرده و در اينجا باز هر سه جمعند.
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کعب االحبار ميزند که خون جاری ميشود .کعب االحبار از ترس ابوذر پشت سر
عثمان قايم ميشود .و چقدر عالي است که داستان تاريخ باز تكرار ميشود ،و ميبينيم
کعب االحبار پشت سر عثمان قائم ميشود و عثمان ،پشت سر کعب االحبار ،خليفه
رسول خدا ميشود .اسالم [به عنوان ادامه دهنده نهضت فرستادگان بزرگ خداوند ،که
برای حكمت و عدالتـ چنانكه ما معتقديمـ  ،و برای استقرار رهبری حق ،به خاطر
مردم و در راه خدا ،آمده بودند) ،آخرين نهضت است و نهضتي است که با شمشير
خود رهبرش ،يك شهر نمونه و ايدهآل و يك مدينه فاضله به اسم مدينه ميسازد.
بالفاصله رهبانان و احبارـ يعني بلعم باعورـ در جامه اسالم و توحيد ظاهر ميشوند و
همان نظام سه بعدی باز در اسالم شروع ميشود.
حسين ميبيند که اين نظام سه بعدی ،به صورت رسمي و خانوادگي و ارثي با يزيد
آغاز ميشود (رسميش ،نه واقعيش ،واقعيش از اول ،بعد از پيغمبرآغاز شد ،منتهي پله
پله ،و بعد با يزيد رسمي شد) ،و قانون اساسي و منشور حكومت اسالمي رسماً عوض
شد (ديگر اين طوری نبود که ،ظاهراً معتقد باشند ،ولي به آن عمل نشود؛ توجيهش
کنند و تأويلش نكنند؛ نه ،اصالً پاکش کردند و يكي ديگر نوشتند) .حسين ميبيند که
اين حكومت را نميتواند عوض کند ،و حكومت ديگری جای آن بگذارد  .و
نميتواند هيچگونه امكاني برای مبارزه با اين قدرت عظيمي که دارد روم و ايران را با
هم ميکوبد ،داشته باشد .به يارانش نگاه ميکند ،و ميبيند که بايد به سراغ ياران قديم
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پيغمبر و چهرههای بزرگي (مثل ابوهريره ،انيس پيغمبر ،که هميشه پيش او بود و پيغمبر
عذرش را خواست و گفت :آقاجان يك روز در ميان بيا .و يا ابودرداء ،ابودردای
بيدردی که حكيم امتـ ميگويند ،پيغمبر گفتهـ لقبش بود و امثال اينها) ،که با پيغمبر
شمشير زدند و در زمان پيغمبر جزء صحابي بودند ،در کاخ سبز معاويه و يا داراالماره
کوفه و يا روسپي خانههای آباد کشورهای اسالمي را گرفت .بعد ،ديگراني که حق را
فهميدند و شناختند ،يا به غصه خوردن پرداختند و برنامه غصه خوردن درست کردند و
يا گوشه گرفتند و دائماً ناله کردند و يواش يواش ،با خودشان محكوم کردند و بعد
سكوت کردند .اين ،گروه دومِ شيعه خاص اسالم است ،که فهم خاصشان اين طوری
بود.
حسين وقتي که ميخواهد گرداب مردمي را که در گردِ خانه خدا ميگردند و
سنت ابراهيم را و سنت پيغمبر را ،انجام ميدهند ،ترك کند و بيايد ،تا پرشكوه و عظيم
بميرد(اول هم اعالم مرگ ميکند) ،ميبيند که آنها همين طور مشغول چرخيدناند.
سنت ابراهيم و سنت رسول خدا و حج است؛ کجا برويم؟! اما حسين ميخواهد با
ناتمام گذاشتن سنت حج ،که بزرگترين شعار اسالم و بزرگترين عبادتي است که به آن
ميخواند ،اعالم کند که :روح از بين رفته ،به کالبد معطل نشود؛ «هدف» و «جهت»
نابود شده ،بيخود نچرخ.
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مگر نه ما معتقديم که کساني که حسين را در خروج از مكه ،تنها گذاشتند ،چه
درکاخ سبز معاويه تنها گذاشته باشند و چه در حكومت بر مدينه و در عياش خانههای
بين النهرين و شام او را تنها گذاشته باشند و چه در خودِ خانه خدا و در ضمن اعمال
حج او را تنها گذاشته باشند ،فرق نميکند؟ وقتي که «جهت» از بين برود ،آنها هم
بيمعني استـ چنانكه ميبينيم بيمعني بوده و هستـ  ،معني امامت همين است :جهت؛
بقيه اعمال ديگر مكانيكي ميشود .چه بچرخي وچه راست بروی ،چه سعي کني و چه
نكني ،فرق نميکند .وقتي جهت گم شده ،هر کار ديگری هم بكني ،فرق ندارد ،روز
عاشورا گريه يا خنده کني ،فرق نميکند.
و بعد حسين قيام ميکند؟! قيام نميکند ،زيرا نميتواند حكومت رسمي تشكيل
بدهد ،و نميتواند هيچ کار ديگری بكند .ميبيند که نزديكترين خويشاوندانش با گريه
و خواهش التماس ميآيند و ميگويند« :شما نرويد و اينجا بمانيد .برای چه؟ برای
اينكه خودشان در محظور قرار نگيرند که مجبور شوند بيايند .امام حسين را نصيحت
ميکنند که« :بر شما و خانواده شما لرزان و ترسانيم (هدايت و رهبری و دلسوزی
ميکنند! ) الزم نيست که شما تشريف ببريد؛ همين جا باشيد ،همين جا نماز بخوانيد و
بچرخيد و قرباني کنيد و مردم را وعظ کنيد ،باالخره يك کاری ميکنيد! تمام مراسم
دين را شما انجام بدهيد ،اصالً اين مراسم صدمه ندارد ،راضيتان ميکند و حتي کمكتان
هم ميکندـ کاری ندارد».
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حسين حتي چند روز معطل نميکند تا اين مراسم بزرگ ابراهيم را تمام بكند و بعد
اين کار را بكند .برای اينكه به بشريت و به همه تاريخ نشان بدهد که اگر نظام چنين
شد و جهت عوض شد و رهبری از بين رفت ،همه اينها چه بماند و چه نماند ،اثرش
روی مردم مساوی است .زيرا همه اينها اصوالً سنتهای توحيدیيي ميشوند که باز
نقش شرك را در جامعه بشری بازی ميکنند .حسين هيچ کار نميتواند بكند؛ فقط
ميبيند که نظامي که از آدم آغاز شد و با قتل هابيل منحرف شد؛ حكومت قابيل در
طول تاريخ آمد و به اسم توحيد و شرك و به اسم دين موسي و عيسي و پيغمبر اسالم،
و يا دين بت پرستي و تثليث و ثنويت (هر دو و هر سه و چهارش يكي است! )،
حكومت يافت .ودر برابر اينها ،جهت نهضت آدم و نوح ،ابراهيم ،موسي و عيسي و
نهضت محمد ،دارد از بين ميرود؛ و باز حافظ و متوليش همان سه چهرهای هستند که،
در تاريخ گم شدند و با گرز ابراهيم و شمشير پيغمبر و علي شكسته شدند ،اما باز دو
مرتبه روی کار آمدند ،و اينجا در لباس اسالم و با عمامه شخص پيغمبر و در مسجد
اسالم و در محراب خود پيغمبر آمدند (مردم رد گم ميکنند ،بشريت رد گم ميکند).
حسين نميتواند هيچ کار ديگری بكند؛ ميگويد :من آن چنان ميميرم و آن چنان
خود را و خانوادهام و بچه هايم را و همه پيوندها و نيازها و خويشاوندیها و
بستگيهايي که به زندگي و زمين دارم ،در شورانگيزترين و غير عادیترين و شگفت
انگيزترين حادثه ،نابود ميکنم تا اگر نميتوانم حكومت شرك و دين شرك را در
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لباس توحيد بشكنم ،محكوم کنم .و محكوم کرد .حسين بزرگترين شكست خورده
پيروز تاريخ بشر است .و ميبينيم که حسين بعد از قيام خودش ،مقاومت منفي را در
اسالم و نهضت همه روشنفكران و دانشمندان و پارساها آغاز کرد .از شيعيانـ به طور
نمونهـ نام نميبرم؛ اثر حسين در ميان اهل تسنن و علما و بزرگان اهل تسنن (که اندکي
به حيثيت علي و مذهبي خودشان اهميت قائل بودند) ،شگفت انگيز است .ابومطيع
(قاضي بلخ) را به زور شالق ميزنند که بيا قاضي اسالم بشو ،قبول نميکند و فرار
ميکند .صالح بن احمد بن حنبل (پسر احمد حنبل ،رئيس مذهب حنبليها ،که شيعه
نيست و پسرش صالح است) ،از متقيهای تاريخ اسالم است؛ يك سال قضای بلخ
(قاضي القضات اسالم) و امامت اسالم در بلخ و در حكومت عباسي ،با او بوده است .او
در اصفهان يك سال اين کار را کرد ،بعد هم استعفا داد.
تاريخ بلخ ميگويد« :صالح چنان فقيه و زاهد و قاضي يي بود که شبها در
خانهاش را باز ميگذاشت و درکنار در ميخوابيد ،تا اگر ستمديدهای نيمه شب به او
نيازمند بود ،همان نيمه شب به او مراجعه کند .معذالك استعفا داد و ازقضا پذيرفتن و از
قاضي القضات شدن ،توبه کرد .در خانه احمدبن حنبل نان پخته بودند (عين متن تاريخ
بلخ است) ،احمد پرسيد که :اين نان را چه بوده است؟ گفتند :خمير مايه از خانه صالح
فرزند و پسر توست .گفت :مگر نه او يك سال در گذشته قاضي اصفهان بوده است؟
بنهيد اين نان را و نخوريد .و گفتند :چه کار کنيم که يك وقتي قاضي اصفهان بوده،
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حاال که نيست .گفت :نخوريد ،خمير مايه از خانه پسرم بوده و او قاضي بوده است.
گفتند چه کنيم؟ گفت :نگه داريد که اگر سائلي آمد و خواست ،به او بدهيد ،اما به
اوبگوييد که خمير مايه از خانه صالح است .نان چهل روز در خانه ببود و بگنديد و هيچ
سائل از بلخ سراغش نكرد (گداها ميدانستند که خميرمايه از خانه صالح پارساست،
که جرمي داشته و آن اين است که ،يك وقتي يك سال قضاوت کرده و قاضي
القضات اسالم ،در حكومت جور و در حكومت خالفت اسالمي بوده) ،بعد گفت :نان
را چه کرديد؟ گفتند :در دجله انداختيم .احمد حنبل از آنگاه تا پايان عمر ،ماهي دجله
نخورد».
چه کسي اين چهرههای مقدسي را که نماينده خداوند و حافظ قرآن و مجاهد
بودند ،و همه دنيا را با جهاد خودشان و با شمشيرشان برای احقاق کلمه حق و ال اله
االاهلل گو درست کردن ،طي کرده بودند ،در نظر همه و حتي علماء معتقد به نظام
حاکم و معتقد به مذهب حاکم ،اينقدر نفرت انگيز و ستمكار و منفور و محكوم کرده
است؟ چرا؟! اين مقاومت مردم بود؛ برای اينكه خون حسين ،مهر محكوميت ابدی و
بطالن ابدی و شرك و جاهليت و فساد را بر پيشانيهايي کوبيد که در يك دستشان
شمشير پيغمبر بود و در دست ديگرشان کتاب خداـ اين ،پيروزی است.
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اين است که ميبينيم کربال ،تنها ،تصادمي که بين حسين و يزيد انجام شده ،نيست،
و تنها يزيد به خاطر اينكه از نظر شخصي آدم فاسدی 9بوده ،محكوم قيام حسين
نميشود ،و حسين تنها برای غاضب بودن يزيد و فقط و فقط در محدوده حق خودش
يا حسن و عليـ که غضب کرده بودندـ  ،قيام نميکند .حسين برای اين قيام ميکند ،تا
پرچمي را که از آغاز تاريخ بشری ،در دست يكايك بنيانگذاران توحيد بوده ،و از آدم
به انبياء بزرگ حق به ارث رسيده ،و در پايان به پرچمدار آخرين اين نهضت ،پيغمبر
اسالم و بعد به علي و حسن رسيده است ،به اهتزاز درآورد.
اين پرچم ،پرچمي است که عليه نظام سه بُعدی حاکمي که يك دين 3داشته ،و
عليه شرك در طول تاريخ و نقش ضد مردمي و ضد بشریای که شرك داشته ،و عليه
اين نظام حاکم ،در صحنههای گوناگون به اهتزاز درميآمده است .و بعد از پيغمبر،
برای ادامه نهضتـ نه ادامه وحيـ  ،به علي ميرسد و بعد به حسن -که بايد اين نهضت
را ادامه بدهد ، -و بعد به حسين ميرسد .حسين که پرچمدار تاريخ بشر و پرچمدار
جنگ منحصر متصل تاريخ ،در برابر اين نظام منحصرِ متصلِ تاريخ است ،هيچ کار

 . 9اين يكي از صفات اوست .معاويه از او فاسد تر است .خيلي فاسدتر است .اصالً اين دو در فساد قابل مقايسه نيستند.
 . 3دين شرك است ،اسمهايش فرق دارد ،دين ضد مردم به نام خدا و خدايان است و اين معبد و دکان و قصر که هر
سه يك خانه بوده و آن هم خانه قابيل.
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نميتواند بكند .او نه قدرت و نه يار و نه امكانات ديگر دارد ،اما بايد اين پرچم را با
علم به اينكه جز نابود شدن خود و خانوادهاش و جز دچار شدن به فجيعترين سرنوشت
اسارت عزيزترين کسانشـ از زن و مردـ [راهي نيست] ،به اهتزاز در بياورد .الاقل اگر
نميتواند نظامي به وجود بياورد و نميتواند قدرت حاکم را عوض بكند ،و خودش
رهبری رسمي را به دست بگيرد ،الاقل ميتواند اين پرچم راـ به قيمت نابودی همه
چيزـ بر فرق اين بكوبد .و به اين شكل نقش خودش را به عنوان يكي از افسران و
پرچمداران تاريخ بشر ،ايفاء بكند .اين است که ،حسين را در برابر يزيد تلقي نكنيد ،در
برابر عبيداهلل و عمر سعد ،بررسي نكنيد و حتي حسين را فقط در محدوده شصت سال
تاريخ اسالم ،محدود نكنيد (چنانكه نبايد خود پيغمبر و علي را محدودشان کرد)؛
حسين را وارث تاريخ نهضت عدل و حق در تاريخ بدانيد .ميراثي است که بعد از
حسين به ديگران و ياران ديگر و ادامه دهندههای ديگر اين نهضت ،بايد برسد .بنابراين
قيام حسين ،قيامي است در وسط جنگ بزرگ تاريخ بشر (ميان اين دو قطب و اين دو
بعد) ،و اين است که وارث است .و ميبينيم در زيارت وارث9ـ اين چقدر عظمت داردـ
 ،بزرگترين صفت و بزرگترين فلسفه تاريخ و بزرگترين فلسفه و تنها فلسفه قيام حسين،
همين است که وارث است .حسين ،وارث نوح و وارث آدم (يعني پرچمي که برای

 . 9اين ايده ای است که از استاد بازرگان گرفته ام .در حاشيه يكي از انتشاراتشان اشاره ای کرده اند.
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حقيقت ،در طول تاريخ و در صحنههای مختلف با بشريت آغاز شد ،حاال از آدم به
حسين رسيده) و وارث ابراهيم و وارث موسي و وارث عيسي و وارث محمد است.
اين است که آخرين جنگ نيست و پايان همه چيز هم نيست ،برای اينكه
محكوميت نظام موجودی است که بعد از حسين ادامه دارد .و بايد اين پرچم ،بعد از او
به وارثان ديگر برسد و هر کدام نقش خودشان را (بسته به مقتضای زمان ،تاکتيكشان
فرق دارد ،اما جهت و هدف و دشمنانشان ثابت است) ،در طول تاريخ [ايفا کنند] و به
ديگران بسپارند .و به اين معني حسين وارث انبياء و وارث جانشينان پيغمبران است و
اين پرچم را بايد به تاريخ بسپارد .و اين پرچم بايد همواره در اهتزاز و در صحنه پيكار
هميشگي بماند ،تا به پيروزی قطعي منتقم و پيروزی قطعي بنيانگذار انقالب و انقالب
بزرگ بشری (که جبراً بشريت در آن انقالب برای هميشه ،پس از شكست هابيل،
پيروز خواهد شد) ،منجر شود .و اما افسوس ...
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انتظار ،مذهب اعتراض
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موضوع بحث امشب من بسيار حساس است و اين را بدين جهت عرض مينمايم
که خواهش کرده باشم بيش از آنچه معموالً به سخن يك گوينده دقت ميشود بدان
توجه فرماييد.
حساس است به خاطر اينكه موضوعي است که اساس احساس ،انديشه ،و مسؤوليت
اجتماعي ما را در بر ميگيرد و مهمتر از آن ،حساس است به خاطر اينكه بيش از همه
مسائل و اصول اعتقادی که در ميان ما مطرح است ،اين بحث دو رويه نه تنها غير مشابه
و حتي مخالف ،بلكه صددرصد متناقض با هم دارد.
***
پوستين وارونه
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اين اصل کلي را عرض کنم ،نه به عنوان فردی که به مذهب و دين خودش تعصب
ميورزد و از پايگاه اعتقادات خويش مسائل علمي و تاريخي را تحليل مينمايد ،بلكه
به عنوان يك معلم بيطرف تاريخ اديان ،که هر کس و با هر مذهبيـ اگر فقط با چشم
منطق علمي به مذاهب بنگردـ به اين نتيجه خواهد رسيد ،که هيچ مذهبي در تاريخ بشر،
به اندازه اسالم ميان واقعيت موجود و حقيقت نخستينش فاصله پيدا نكرده است.
در مذاهب ديگر ميتوان اصطالح «انحراف» را به کار برد ،ميشود گفت که
بسياری عناصر دخيل در آن وجود دارد و بسياری از عناصر اساسيش فراموش شده ،اما
در اسالم اين تعبير ،تعبير دقيقي نيست و تعبير دقيقش سخن حضرت امير است که
فرموده است :لبس االسالم لبس الفر و مقلوباً «جامه اسالم بمانند پوستين وارونه پوشيده
شده است».
در مذاهب ديگر ميشود گفت که بعد از دوره نبوت پيغمبرشان ،جامه دينشان را
وارونه تنشان کردهاند ،اما در اسالم ،به جای قبا و ردا ،پوستين به کار رفته ،به خاطر
اينكه پوستين تنها جامهای است که ميان رويه و آسترش ،اختالف ميان نهايت زيبايي و
نهايت زشتي است ،رويهاش چشمها را به زيبايي به خود ميگيرد و مصداق «لونها تسر
الناظرين» است و آسترش از زشتي برای بزرگساالن نفرت انگيز و برای خردساالن
وحشت آميز است .و باز در اسالم ،از ميان مذاهب مختلفـ يعني تلقيهای گوناگوني
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که از آن شده استـ در تشيع بيش از همه ،ميان «آنچه که بوده» و «آنچه که هست»
فاصله است ،فاصلهای در حد دو طرف متضاد ،به صورتي که تشيع نخستينـ و همچنين
تشيع تاريخ اسالم پيش از اين سه چهار قرن اخيرـ از نظر برداشت فكری و عقلي ،جبهه
مترقي اسالم ،و از نظر مبارزه اجتماعي و نقش و رسالت تاريخي ،عميق ترين،
متعهدترين ،قاطعترين و انقالبيترين جناحهای اسالمي بوده است .و ازميان همه عقايد
شيعي و اصولي که اين مذهب را مشخص ميسازد ،اعتقاد به «آخرالزمان» و «غيبت» و
«منجي موعود»  -که در يك کلمه ميتوان گفت :اصل انتظار -بيش از همه عقايد
ديگر ،ميان آنچه که بوده (و حقيقت اين فكر است) و آنچه که هست ،تضاد و تناقض
وجود دارد؛ به طوری که برای خيلي از همفكران من که روشناند و مترقي و آگاه،
تعجب آور بود که چگونه منـ با طرز تفكری که از نظر اجتماعي دارمـ مسأله «انتظار»
را مطرح کردهام و دربارهاش صحبت مينمايم؟
اينكه عرض کردم  -و مجدداً تكرار ميکنم  -با کمال دقت  -يعني بيش از آنچه
قاعدتاً الزم است  -بدين مطلب توجه فرماييد و نقص و کمبود قدرت بيان مرا در چنين
مسأله پيچيده و مبهم و متضادی که «اصل انتظار» باشد ،با توجه ودقت خودتان جبران
کنيد ،برای اين است که مطمئنم اين بحث هم  -مثل همه مسائل ديگری که مطرح
کردهام و بيش از همه آنها  -از دو سوی متناقض و متضاد ،مورد انتقاد واقع خواهد شد.
***
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

318

دو قطب متضاد
از يك سو ،روشنفكران خواهند بود (به معني اصطالحي و رايج آن) ،و از سوی
ديگر ،مؤمنين (باز به معنای اصطالحي رايجش)؛ که اين گروه مرا متهم خواهند کرد
به اينكه آنچه ميگويم با «مذاق و موازين اعتقادی ما توافق ندارد» .و گروه ضد اين
دسته متهمم خواهند نمود که« :در چنين عصری و در چنين زماني ،با اصطالحات تازه،
باز ميخواهد همان مفاهيم کهنه را مطرح کند و اذهان اين نسل را از گرايش به آينده
و علم و پيشرفت اجتماع غافل نگه دارد و  ...نگهبان و توجيه کننده خرافات گردد.» ...
از اين روست که از شماـ که نه از آن گروهيد و نه از اين گروه ،بلكه «تنها مخاطبان
من» در اين جامعه هستيدـ تمنا ميکنم که دقت بيشتری فرماييد تا مثل کهنه پرستها،
در مسائل مذهبي ،از تلقي و تفسير و نتيجه گيری تازهـ تنها به جرم اينكه تازه است-
وحشت نكنيد و مثل نوپرستها ،در مسائل ايدئولوژيك ،از طرح مفاهيم مذهبي و
انتخاب اصطالحات قديم ،تنها به جرم اينكه مذهبي و يا قديمي استـ برنياشوبيد ،چه،
شما هم مثل من ،نه تعصب بيجای ديني داريد و نه تعصب نابجاتر ضد ديني ،که هر
چه را با قالبهای ذهني خودتان جور نباشد «نتوانيد بفهميد» ،و مثل من ،نه مقام و
منصبي داريدـ که مصلحت انديش شويدـ و نه حيثيت مذهبيـ که مقبول عوام باشيدـ و
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نه موقعيت روشنفكریـ که محبوب خواصـ  ،که «نخواهيد بفهميد» ،تا مقام و منصب
در خطر نيفتد و موقعيت و حيثيت لكه دار وسست و سرد نشود!
اين است که هم «قدرت فهم» عقيده مخالف را داريد و هم «جرأت فهم» آن را ،هر
چند مؤمني باشيد و اين عقيده را با احساسات مذهبي خود شبيه نبينيد و يا روشنفكری
غير مذهبي باشيد و آن را يك مبحث کهنه مذهبي بيابيد که در ميان توده مذهبي طرح
است و معني و مفهومش هم معلوم است و همه جا ،در مسجد و منبر و تكيه و جلسه،
تكرار ميشود و در اين دنيای نو و در ميان اين همه مسائل نو ،حرف بسيار کهنهای
است و از آنِ دنيای کهنهای و قاعدتاً يك «روشنفكر روز» نبايد به اين مسائل بپردازد.
***
مسأله انتظار ،در بينش سه گروه اعتقادي
مسأله «انتظار» و اعتقاد به «امام زمان» و «آخرالزمان» و اصل «انقالب نهايي» در
انتهای تاريخ ،در تلقيها و قالبهای اعتقادی و ذهني گوناگون ،به طور مختلف
برداشت و قضاوت ميشود:
غير مذهبيهای تحصيلكرده ميگويند :اعتقاد به امام زمان و انتظار ،اصوالً «از نظر
علمي» ،مخالف واقعيت و حقيقت و غير منطقي و غير معقول است «و از نظر اجتماعي»،
يك فكر کهنه و انحطاط آور.
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غير علمي است ،به خاطر اينكه مردمي در اين قرنـ که فيزيك ،بيولوژی ،و
فيزيولوژی تا اين حد ترقي کرده و انسان و حيات را شناخته استـ معتقدند که يك
فرد ميتواند ،در اندام طبيعي ،زندگي نامحدود غير طبيعي داشته باشد و هزار سال ،دو
هزار سال ،سه هزارسال و چند هزار سال زنده بماند ،اين برخالف بيولوژی ،برخالف
فيزيولوژی و برخالف منطق علمي و ناموس طبيعي است.
و از نظر اجتماعي ،يك فرد ضد ترقي و ضد مسؤوليت انساني است ،برای اينكه
پيروان اين فكر معتقدند که اصالح اجتماع و آگاهي انسان و نابود شدن نظام ستم و
تبعيض و فساد در دست انسانها نيست ،در يك دست غيبي است که بايد در آينده
بيايد و سرنوشت بشريت را از پليدی و انحطاط نجات بخشد؛ بنابراين ،اعتقاد به يك
منجي غيبي که اصوالً رسالتش غيبي است ،ظهورش غيبي است ،زندگانيش غيبي است،
مسؤوليت و اراده ما در کار او هيچ اثری ندارد و  ...خود به خود اين نتيجه را به دست
ميدهد که ،پس ما درتعيين سرنوشت خودمان ،جامعه مان و بشريتمان هيچ سهمي
نداريم و امكاني برای ما نيست که ،در زمان غيبت او ،بتوانيم عدالت را در جامعه مان
ويا در زمين مستقر کنيم .اين اعتقاد ،مسؤوليت را از انسان سلب ميکند ،زيرا اراده
انسان را نفي کرده است .وقتي تو معتقدی که ظلم و جور همچنان ادامه و گسترش
خواهد يافت و اسارت و ذلت مردم و فساد اخالق و روابط ضد انساني همچنان در
مسير خودش پيش ميرود و هيچ کس نميتواند در برابرش بايستد و بايد منتظر يك
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دست غيبي باشي که از آستين آسمان به درآيد و کاری بكند ،معلوم ميشود که تو
کاری نميتواني بكني و هيچ کس ديگر هم درنجات آدمي ،کوچكترين قدمي
نميتواند بردارد.
اين انتقاد در اروپا به وسيله نويسندگان ،بخصوص برای کوبيدن يهودـ که آنها هم
هنوز منتظر ظهور مسيحاند ،و عيسي بن مريم را مسيح نميدانند -به شدت مطرح شده و
بسياری از رمانها و داستانها در اين باب به رشته تحرير درآمده است ،داستانهای
بسيارفكاهي و گاهي حتي مستهجن:
همسر يك خاخام (روحاني يهود) گناه ميکرد و فسادش هر روز از روز قبل بيشتر
ميشد ،خاخام آگاه شد ،و سخت اعتراض کرد ،پاسخ شنيد :مگر تو منتظر نيستي؟ و
نميخواهي که ظهور مسيح و منجي قوم يهود هر چه زودتر تحقق پيدا کند؟ و مگر
نميگويي ،وقتي اين ظهور تحقق پيدا خواهد نمود که فساد ،عموميت پيدا کرده باشد؟
من در اين راه به سهم خود قدمي برداشته و به «پايان انتظار» تو کمك کردهام .تو فقط
دعا ميکني که خدا در ظهور او تعجيل کند و من عمل ميکنم ،چه ،ظهور مصلح
وقتي است که فساد جهانگير شود و هر که در اشاعه فساد تسريع کند و تعجيل در
ظهور او کمك کرده است.
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پس اين گونه تلقي يك وسيله بزرگ به دست مردم ميدهد تا ظلم را توجيه کنند،
و فساد و عموميت آن را طبيعي بدانند و تا ميتواند مسؤوليت خودشان را ناديده
انگارند و در هيچ کار اجتماعييي ،نه در اصالح جامعه ،نه در آگاهي دادن بيشتر مردم،
نه در ياری دادن به نيروی عدالت و آزادی ،و نه در مبارزه با ظلم و زور و فساد،
کوچكترين قدمي برندارد ،کمترين قلمي نزنند و آرامترين کلمهای نگويند .اين اعتقاد
برای اينها بهترين وسيله توجيه وضع موجود و فرار از مسؤوليتهای اجتماعي است.
بنابراين ،تحصيلكرده غير مذهبي ،اين بحث را هم غير علمي و هم غير اجتماعي
ميبيند و معتقد است که طرح اين مسأله ،مضر به حال اجتماع و انديشه است ،و يك
روشنفكر متعهد آزاديخواه و عدالت طلب و آگاه به مسائل اجتماعي ،نه تنها چنين
مسألهای را نبايد طرح کند ،بلكه بايد با آن به شدت مبارزه کند و مردم را ازانتظار
بيهوده و بيثمر و حتي فلج کننده دربياورد .و ايمان و اميد تودهها را از امام غايب ،به
رهبران حاضر و از قيام غيبي او ،به قيام اجتماعي خود و از اراده ماوراء طبيعي ،به اراده
خودشان و به مسؤوليتهای بزرگشان متوجه کند.
اما توده مذهبي ما ،که همچون همه تودههای مذهبي ،در عقايد و احكام و مراسم
مذهبي خود شك روا نميدارند تا به توجيه و تعليل و استدالل و اثبات آن و رد
انتقادات و نظريات مخالفان و منكران بپردازند ،به اين عقيده ايمان قاطع و يقيني دارند
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و احتمال خالف و خطا نميدهند و چون بزرگترين دليل حق بودن يك عقيده يا حكم
مذهبي ،اين است که يك عقيده يا حكم مذهبي باشد يعني جزيي از مذهبشان باشد و
کتاب ،روايت يا فتوای روحانيون آن را القاء کرده باشد ،به اصل وجود امام زنده غايب
که پس از عالمگير شدن فساد و ظلم ظهور مينمايد و به شمشير قيام ميکند و از
ستمكاران و نيزاز قاتالن کربال و خلفای جنايتكار و غاصب و از رژيم سفياني و ازعلما
و روحانيون مذهبي شيعه و سني و ديگر مذاهب که مذهب را مسخ کردهاند و وسيله
اغراض شخصي و تأمين منافع طبقاتي خود ،يعني از همه تبهكاران گذشته و حال انتقام
ميگيرد و مردم را از ظلم ،انسانيت را از فساد نجات ميبخشد ،ونظام عدل و رژيم
امامت و سنت محمد (ص) و راه انبياء و حكومت حق وقانون قرآن را در زمين مستقر
ميکند و جامهای بشری و حكومتي جهاني ميسازد که در آن گرگ و ميش از يك
آبشخور آب مينوشند ،و جنگ و زور و فريب از ميان برميخيزد و صلح جهاني برقرار
ميشود و حتي دررابطه ميان انسانها ،پول از سكه ميافتد و جايش را به شعار «درود
بر محمد (ص) و خاندانش» ميدهد.
ظهورش از مكه است و مرکز حكومتش کوفه و هم رکابش مسيح و نيروهای
مخالفش دجال فريبكار و سفياني ديكتاتور و نخستين گروندگان و همگامانش  393مرد
پاك با ايمان و مجاهد و باالخره ،کشته شدگان شمشير انتقامجويش ،ستمكاران و
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روحانيون فاسد مفسد ونجات يافتگان ،توده محروم ستمديده و نوع انسان در روی
زمين!
اينها اساساً به اين نميانديشند که زندگي طوالني امامـ بنا به قول معترضينـ غير
طبيعي و غير علمي است تا به اثبات آن بپردازند ،بايد بدان عقيده داشت و دارند .خدا
چنين خواسته است که فردی را برای انجام رسالتي ،تا هر گاه که بخواهد زنده نگاه
دارد! و همچنين به اين هم نميانديشند که اين فكر هر گاه به نحو صحيح دريافت نشود
با بسياری از عقايد مسلم اسالمي و نصوص قاطع قرآني و از آن جمله با مسؤوليت
فردی در برابر سرنوشت اجتماعي و مسير تاريخي منافات دارد ،متوجه اين نكته هم
نيستند که الزمه چنين دريافت از اين عقيده اين است که «صالح» و«عدالت» محال
است پوييدن هر گامي در اين راه ،بيسرانجام و بيهوده! آنها به اين اصل معتقدند چون
عقيده مذهبي است ،ودر عين حال هر کاری را هم ،در راه صالح و عدالت انجام
ميتوانند داد اگر معتقد شوند که وظيفه مذهبي است .اين است که به اين فكر و اين
واقعه مؤمناند و بيآنكه به تحليل و تجزيه و استدالل و توجيه و تفسير علمي و منطقي
و اجتماعي و انساني آن بپردازند زيرا در آن شكي روا نميدارند .مسأله برايشان بديهي
است ،يك تعبد است.
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روحانيون ما هم ،از آن رو که معتقدند که هر فكری که در متن مذهب باشد ،يعني
از طريق قرآن ،سنت و يا روايت امام رسيده باشد ،حقيقت است ،از نظر آنها هر
مسألهای که «مستند» باشد« ،حقيقت» است و بنابراين ،در اين راه نيز کاری که کردهاند
و يا ميکنند محدود به اثبات اين اصل است که عقيده به «مهدی موعود» ،منقول است
و منصوص ،وناچار معقول است و مقبول ،چه ،اسالم و تشيع حقيقت مطلق است و
بنابراين هر چه را که يقين کرديم از اسالم و تشيع است ،حقيقت يقيني است و
پذيرفتني ،و اين است که کوشيدهاند تا با تفسير برخي از آيات قرآن و نقل احاديث
نبوی و روايات منقول از ائمه و اثبات اينكه اين تفسيرها و سند اين نقلها درست است،
پايههای اين عقيده را در ايمان مردم استوار سازند و مردم راـ بيآنكه لزومي باشد تا
مستقالً به تجزيه و تحليل عقلي و استدالل علمي و توجيه اجتماعي و تاريخي آن
بپردازندـ بدان معتقد سازند.
اما« ،مذهبيهای متجدد» درجامعه ماـ چه آنهايي که تحصيالت قديمه دارند و چه
آنهايي که دارای تحصيالت جديد هستند و يا هر دوـ  ،اخيراً راه سومي را پيش
گرفتهاند تا از همان راه روشنفكران غير مذهبي به اثبات اين اصل مذهبي نائل آيند،
يعني با همان استدالل علمي مادی امروزـ که تحصيلكرده غير مذهبي را به انكار اين
عقيده کشانده استـ به اثبات آن بپردازند و يك امر غيبي و عقيده تعبدی را جنبه
علمي و تعقلي بخشند و بر اين اساس به تازگي آثاری هم منتشر کردهاند و به حمله
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روشنفكرهای تحصيلكرده غير مذهبي جواب ميدهند ،امانه به انتقاد «ضد اجتماعي
بودن» اين فكر ،بلكه به انتقاد «ضد علمي بودن» آن ،يعني ،بر اساس علوم جديد ،مثل
فيزيولوژی و بيولوژی يا زيست شناسي ،اثبات ميکنند که يك فرد انساني ،امكان دارد
بيش از هزار سال ،دو هزار سال ،سه هزار سال ،و بيشتر زندگي کند و بر اين اساس،
اعتقاد به عمر طوالني چند هزار ساله امام زمان را در همين زندگي و همين زمين ممكن
و علمي تلقي مينمايند.
به چه دليل! به دليل اينكه اين اصل راثابت ميکنند که اساساً علم امروز عدد ثابتي
را برای عمر طبيعي انسان معين نكرده است .از علوم زيست شناسي يا وظايف االعضا و
يا علوم ديگر مربوط به انسان ،هيچ کدام برنميآيد که مدت زمان عمر انسان و حد
نصاب سالهای زندگي وی ثابت است و ممكن نيست از اين سال هيچ موجود انساني
بيشتر زيست کند .يعني هيچ وقت علمای فيزيولوژی يا بيولوژی در دنيای امروز -چه
علمای مادی و چه علمای مذهبيـ نگفتهاند که عمر انسان ممكن نيست از  913يا 963
يا  333سال باالتر برود ،عمر نهايي يك انسان معين نيست .در سرزمين ما ،گرچه معدل
سن افراد مثالً  41است ،يعني افراد غالباً ميان  31تا  11ميميرند اما به اين معني نيست
که کسي از  11باالتر نميرود ،زيرا در اروپای شمالي سن متوسط حدود  83سال است
اما بعضيها تا  933يا  993سال هم زندگي ميکنند ولي باز هم نميتوان گفت که در
اروپای شمالي ديگر ممكن نيست که سن کسي از  993سال باالتر برود.
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نمونهای وجود دارد و در مطبوعات هم منتشر شده و خبرش به گوش همه رسيده
است که مثالً در قفقاز يا مغولستان و در آمريكا يا آفريقا پيرمردی  931سال زندگي
کرده ،ديگری تا  933سال و آن يكي تا  931و ديگری در جای ديگر ،تا  943سال ،اما
اينكه پيرمردترين انسان شناخته شده معاصر  943سال عمر کرده است ،اين اصل را
ثابت ميکند که ديگر ممكن نيست کسي مثالً 949سال هم عمر کند؟ هرگز!
پس حال که ممكن است  949سال هم داشته باشد ،به چه دليل نميتواند  941سال،
 913سال 919 ،سال هم کسي عمر کند؟ بر اين اساس ،چون نميتوانيد بر روی يك
عدد معين توقف کنيد و بگوييد يك روز هم از آن بيشتر محال است ،به چه دليل
دويست و سيصد و هزار و بيشتر محال باشد؟
دليل ديگری که ميآورند عمر شخصيتهای تاريخي يا مذهبي است ،چنانكه در
متون و نصوص اسالمي و غير اسالمي آمده ،مانند سليمان که سيصد يا ششصد سال و
نوح که به تصريح قرآن  113سال در ميان قومش درنگ نمود؛ حال با اين مدت عمر
کرده است ،يا نهصد و پنجاه سال به دعوت قومش اشتغال ورزيده است ،مهدی موعود
هم ميتواند از نظر علوم طبيعي امروز بيش از هزار سال عمر کند.
بدين گونه است که فضالی مذهبي که با مسائل علمي و انتقادات غير مذهبيهای
زمان بيش و کم تماس دارند استدالل ميکنند که امام زمان ،که به عقيده شيعه از
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چشمها پنهان است اما در ميان مردم و روی همين زمين از  93قرن پيش تا کنون زنده
مانده و زندگي عادی دارد عمرش يك عمر طبيعي است و با علوم امروز سازگار است
و نيازی نيست که آن را به يك معجزه خارق العاده تلقي کنيم يا اصالً منكر شويم.
***
امام
اما مذهبيهای عادیـ چنانكه گفتمـ هيچ لزومي نميبينند که اعتقاد به عمر طوالني
امام زمان را با اصول و قوانين زيست شناسي جديد توجيه کنند ،آنها معتقدند که
خداوند چنين رسالتي را به فردی از انسان واگذار کرده و برای انجام رسالتش استعداد
زنده ماندن بيش از عمر بشر معمولي را به او عطا کرده و بنابراين اراده خداوند است و
خدا بر هر کار توانا است و توجيه فيزيولوژی و بيولوژيك آن الزم نيست .اعتقاد به امام
زمان در اين گروه آخری که مذهبيهايي هستند که نميخواهند معتقداتشان را با اصول
علمي جديد توجيه کنند ،خيلي روشن است و آن اينكه امام زمان از ذريه پيغمبر اسالم
و به طور دقيق فرزند امام حسن عسگریـ امام يازدهم شيعيـ و يكي از اوصياء به حق
پيغمبر است که به نام ،او را پس از خودش در فهرست اسامي  93تن نام برده است که
به دنيا آمده و بعد غايب شده است ،غيبت کرده است ،نه از دنيايي مادی و از بين
چشمها ،او را «نمي شناسند» اما «مي بينند» .شايد بسياری ديدهاند و هم اکنون در کوچه
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و بازار ميبينند! اما بازش نميشناسند .اين غيبت از چشمها ،نه از ماده ،نه از طبيعت و نه
از زمين .اين است که بر خالف عيسي که بنابر مشهور به آسمان رفته و سوشيانت که به
عقيده پيروانش در عالم ديگر است و امام محمد حنفيه که در کوه رضوی مخفي
است ،9مهدی موعود در ميان مردم زندگي عادی دارد و همه او را ميبينند اما
نميشناسند.

 . 9در دعای ندبه به اين مساله اشاره شده است که مي پرسد :نمي دانم کدامين سرزمين تو را برگرفته است؟ قرارگاهت
کجاست ،در کوه رضوی يا ذی طوی...؟ و من نمي دانم اين دعا که امروز آن را در بسياری محافل مذهبي ،خطاب به امام
زمان ما مي خوانند (و سالهای اخير سخت رواج يافته و گروههای خاصي برای اين کار تشكيل شده است) چرا سراغ
حضرت مهدی را در ذی طوی يا کوه رضوی مي گيرند که جايگاه محمد حنفيه ،امام زمان فرقه کيسانيه است که معتقدند
در اين کوه از انظار مخفي شده و از آنجا ظهور خواهد نمود و پيروانش با ندبه و زاری در پای اين کوه و يا از دور ،رو به
اين کوه ،دعا مي کردند که خارج شود و قيام نمايد .گذشته از اينها سرگذشت حضرت مهدی ،نه در زندگي و نه در غيبت
صغری و نه در غيبت کبری و نه پس از ظهور هيچ رابطه ای با اين کوه ندارد .اساساً غيبت او بيدن صورت نيست که در جای
مخصوص پناه گرفته باشد ،بلكه در همه جا حاضر و ناظر است و اين ما هستيم که او را تشخيص نمي دهيم و بنابراين سؤال
از اينكه تو در کدام جايگاه مخفي بسر مي بری ،ظاهراً با نوع غيبت مهدی موعود شيعه امامي سازگار نيست .مطالعه دقيق
دعای ندبه که از ائمه ما به تصريح و ترتيب نام نمي برد و پس از حضرت امير که به تفصيل از مناقب و فضايل وی سخن مي
گويد ناگهان و بي واسطه ،به امام غايب خطاب ميكند ،باز اين سژال را بيشتر در ذهن طرح مي کند .به هر حال ،من اين
مطلب را فقط به عنوان يك سژال علمي مطرح مي کنم نه قضاوت قطعي .به اين اميد که به جای دشنام و اتهام ،پاسخ معقول
منطقي بشنوم و اين ابهام در ذهنم رفع شود و اگر کسي که در اين مورد مطالعه دارد اين مسأله را روشن کند منتي بر من
نهاده است.
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اما دو دوره غيبت داشته است :اول غيبت صغری (کوچك) که در اين دوره چهار
«باب» يا «نايب خاص»ـ که اختصاصاً خودش تعيين کردهـ واسطه ميان او و شيعيان
بودهاند.
دوم :پس از اين دوره و پس از مرگ چهار نايب خاص ،دوره «غيبت صغری» (که
مدتش عمر يك نسل است) تمام شده و «غيبت کبری» (بزرگ) فرا رسيده است که
اکنون ،دراين دوره هستيم .در اين دوره ديگر «باب» يعني واسطه ورود و تماس ،يا
«نايب خاص»ـ يعني نماينده ويژه يا کسي که به جای امام کار ميکند و با مردم تماس
دارد و به دست امام منصوب شدهـ وجود ندارد و تنها راه تماس مردم ،با او که رهبر
است و زنده و حاضر «نايب عام» است.
اين نايب عام را کي انتخاب ميکند؟ برخالف آن چهار تن که امام آنها را شخصاً
نصب کرده ،اينان را مردم با کمك اهل خبره انتخاب ميکنند؟ چگونه انتخاب
ميکنند؟
در اينجا يك مسأله بسيار اساسي و حساس مطرح ميشود .مسألهای که از نظر
تاريخي و بخصوص از نظر اجتماعي و سياسي و هم از نظر فكری و مرامي سخت عميق
و شگفت آور است و در عين حال ،مثال بسيار روشني است که تشيع را تا چه حد
وارونه کردهاند و اين پوستين را از رويه ديگریـ که بدمنظره و ترس آور و زشت و
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بيزار کننده است (و اين رويه ديگری خودشان است)ـ بر اندام روح و انديشه و شعور و
احساس و جهان و زندگي ما پوشاندهاند!
در عصر غيبت کبری ،يعني دوران نامحدود تاريخي که از قرن سوم هجری آغاز
ميشود و تا خدا بخواهد ادامه دارد ،شيعه يك فلسفه سياسي و مكتب اجتماعي ويژهای
پيدا ميکند که به همان اندازه که امروز منحط وذلت آور و ضد مردم و نسبت به انسان
و اراده و آزادی و انديشه انساني اهانت آميز و نفي کننده مسؤوليتهای اجتماعي و
يأس آور و تسليم بار نشان داده ميشود .و ،جز برای توده سربه زيری که عمل ميکنند
اما فكر نميکنند و ميپذيرند ولي نميفهمند ،اساساً قابل دفاع نيست ،آری ،درست به
همين اندازه ،مترقي و عزت آور و مردمي و نسبت به انسان و اراده و آزادی و انديشه
انساني حرمت آميز و تثبيت کننده مسؤوليتهای اجتماعي و بخشنده خوش بيني
تاريخي و استقالل عقلي و روحي است:
با آغاز دوران غيبت بزرگ ،و خاتمه کار نواب انتصابيـ که امام به وسيله آنها ،در
نهان ،بر مردم خويش حكم ميراند ،و مردم ،از طريق اين بابهای تعيين شده ،با
شخص رهبر تماس داشتند و وظيفه اجتماعي خود را از او کسب ميکردند و حقيقت
اعتقادی مذهب خويش را از او ميپرسيدندـ رابطه قطع ميشود و مسؤوليت امام به
مردم واگذار ميشود و دوران انتصاب پايان ميگيرد و عصر «انتخاب» فرا ميرسد.
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«توقيع» مشهور (فرمان) امامـ که پيش از ورود به دوران «غيبت بزرگ» صادر شده
استـ نظام ويژهای را که جانشين نظام «امامت» ميشود بدين گونه اعالم ميدارد:
«اما الحوادث الواقعه ،فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا ،فانهم حجتي عليكم و انا حجه
اهلل عليهم» .9
اما اينها چه کساني اند؟ و چگونه و چرا انتخاب ميشوند؟
ضوابط و شرايط انتخاب آنان را امام صادق برای توده مردم اعالم کرده است:
«اما من کان من الفقهاصائناً لنفسه ،حافظاً لدينه ،مخالفاً لهواه ،مطيعاً المر مواله،
فللعوام ان يقلدوه » .3و اين هم طبيعي است و هم منطقي و هم ضروری.
تقليد نه تنها با تعقل ناسازگار نيست بلكه ،اساساً کار عقل اين است که هر گاه
نميداند ،از آنكه ميداند تقليد ميکند و الزمه عقل اين است که دراينجا خود را نفي
نمايد و عقل آگاه را جانشين خود کند .بيمار خردمند کسي است که در برابر طبيب

 . 9اما درباره پديده ها و رويدادهايي که در مسير زمان و در طي تحوالت و تغييرات اجتماعي ،وقوع مي يابد ،به راويان
سخن ما و دانشمندان و متفكراني که به سخنان ما هم دانايند و هم آشنا رجوع کنيد ،که آنان حجت منند بر شما و من
حجت خدايم بر ايشان.
3

 .اما ،از دين شناسان ،آنكه نگهدار خويشتن بود ،نگهبان ايمانش ،مخالف هوسش ،فرمانبردار خدا و مطيع امر

مواليش ،بر توده مردم است که تقليدش کنند.
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متخصص خردمندی نكند ،چه ،خردمندی کردن در اينجا بيخردی است و اقتضای
تعقل تعبد است و تقليد .مهندس ،طبيب ،حقوقدان و رهبر يك تشكيالت انقالبي يا
حزبي ،هميشه تربيت شدهترين و فهميدهترين افراد را در ميان مراجعان و اعضاء خود
مطيعتر و مجریتر از همه يافتهاند .زيرا شعور ،اين فضيلت علمي و عقلي را به آنان
آموخته است که ابراز فضل در آنچه نميدانند فضولي است و اين شيوه عقل است که
دريك رشته علمي ،از متخصص تقليد کند و اين قانوني است که در همه رشتههای
زندگي جاری است و هر جامعهای که پيشرفتهتر و متمدنتر است ،اصل تقليد و
تخصص در آن استوارتر و مشخصتر است.
بنابراين ميبينيم که در اين دوره غيبت کبری يك نظام انتخاباتي خاص به وجود
ميآيد و آن يك انتخابات دمكراتيك است برای رهبر ،اما يك دموکراسي آزاد
نيست ،گرچه اين انتخاب شونده به وسيله «مردم» انتخاب ميشود ،اما در برابر «امام»
مسؤول است .و در برابر مردم نيز ،بر خالف دموکراسي که منتخب به وسيله «مردم»،
فقط در برابر «خود مردم» که انتخاب کنندگان و موکلين او هستند مسؤول است.
اين است که مردم «نايب عام» را خودشان ،با تشخيص و آرای خودشان ،بر اساس
اين ضوابط انتخاب کرده و رهبری او را ميپذيرند ،و او را جانشين امام تلقي ميکنند،
و اين جانشين امام در برابر امام و مكتب اومسؤول است يعني بر خالف نمايندهای که با
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نظام دمكراتيك انتخاب شده ،مسؤول اين نيست که ايدهها و ايدهآلها و نيازهای
مردمي که او را انتخاب کردهاند برآورده کند ،بلكه مسؤول است که مردم را بر اساس
قانون و مكتبي که امام رهبر و هدايت کننده آن مكتب است هدايت کرده و آنها را بر
اساس آن مكتب تغيير و پرورش دهد.
البته اين انتخاب که يك انتخاب مقيدی است ،به اين معني نيست که همه مردم
بيايند رأی بدهند و هر کس شماره آرائش بيشتر بود به جانشيني امام منتخب شود و در
مسند نيابت امام قرار گيرد ،بلكه چون اين فرد يك شخصيت اجتماعي است و در عين
حال يك شخصيت علمي ،بنابراين توده ناآشنا با علم ،خود به خود شايستگي انتخاب
او را ندارند و عقل حكم ميکند کساني که آگاهي و علم دارند و ميدانند که
عالمترين و متخصصترين و آشناترين فرد به اين مكتب کيست ،يعني «عالم شناسان» به
اين انتخاب مبادرت ورزند .و مردم هم که خود به خود با فضال و روحانيون و علمای
مذهب خودشان تماس و به آنها اعتقاد دارند و از آنها پيروی ميکنند ،طبعاً رأی آنها را
برای انتخاب نايب امام ميپذيرند .و اين يك انتخاب طبيعي است ،همان طور که
درباره متخصصين ديگر اين کار را ميکنيم ،مثالً من که بيماری قلب دارم و شخصاً
هيچ گونه آگاهي طبي ندارم ،بزرگترين متخصص قلب را خودم انتخاب نميکنم و
معموالً از دانشجويان پزشكي ،اطباء ،داروسازان و يا کساني که آگاهي به اين مسائل
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دارند استخبار مينمايم که بهترين متخصص قلب کيست و بنابر اعتقادی که به ايشان
دارم رأيشان را به عنوان رأی خودم ميپذيرم يك نوع انتخابات دو درجهای طبيعي.
اين امام ،در دوره غيبت ،مسؤوليت هدايت خلق و پيروانش را بر عهده علمای
روشن و پاك و آگاهان بر مذهب خود ميگذارد تا ظهورش فرا رسد و آن هنگامي
است که رژيمهای حاکم و نظامهای اجتماعي در سراسر زندگي انسانها به حضيض
فساد رسيده باشد.
او در کنار کعبه ندا در ميدهد و انقالبش را از آنجا آغاز مينمايد ،و بعد دو نيروی
عاصي بر نهضت او در زمين به وجود ميآيند:
يكي دجال ،مرد مسخ شده افسونگری که در دلها و انديشهها ،اختالل و انحراف
ايجاد ميکند و يك چشم است ،با چشم چپ ،که در ميانه پيشاني دارد و شراره از آن
ميتابد.
و ديگر مردی است سفياني که نيرويي جمع و فلسطين و اردن را اشغال ميکند و از
آنجا مقاومتش را در برابر اين نهضت آغاز مينمايد ولي نيروی او ميان مكه و مدينه
نابود ميشود.
امام پس از ظهور و اعالم نهضت خويش در کعبه با  393تن که نخستين گروندگان
و همگامان او هستند به کوفه ميآيد و آنجا را مرکز قدرت خويش قرار ميدهد و در
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پشت کوفه به قدری از علما فاسد ميکشد که جویهای خون روان ميشود و مبارزه را
با شمشير و جهاد و کشتار آغاز مينمايد و حكومت عدل را «درسطح جهاني» استقرار
ميدهد و از همه ستمكاران تاريخ انتقام گرفته ،شكست کربال را جبران ميکند و تمام
رهبران و پيشوايان به حق ،انبيا و ائمه شيعي را که نتوانستند هدف خودشان را تحقق
بخشند ،و پايمال و شكستخورده ظلم و زور شدند به حكومت حقه خويش ميرساند
و نظام عدالت ،به جای زور ،و تقوی ،به جای فساد ،و برادری به جای نفاق و
خصومت ،چنان در دنيا مستقر و استوار ميشود که گرگ و ميش از يك آبشخور آب
ميخورند.
پرچمي که به دست دارد پرچم مسلمانان در جنگ بدر و شمشيرش ،شمشير علي
(ذوالفقار) است ،زرهي که بر تن دارد زره رسول خدا پيغبمر اسالم ،و پايتخت قدرتش
کوفه و آغاز ظهورش کعبه است ،و بعد از استقرار حكومت جهاني عدل ،کشته
ميشود.
اين تمام کليات طرز تفكر شيعه امروز درباره امام زمان است.
من شخصاً به اين طرز تفكر ،و طرح اين شكل اعتقادی بيش از طرحي که در ذهن
تحصيلكردههای روشنفكر مذهبي است و ميکوشند تا اصل امام زمان را با اصول
فيزيولوژی و فيزيك و شيمي و بيولوژی اثبات کنند معتقدم.
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يكي از دانشجويان اخيراً از من پرسيده بود که آيا «به دليل اينكه علوم طبيعي عمر
محدودی برای انسان قائل نيستند و يا آن چنانكه بعضي از نويسندگان دانشمندـ که من
شخصاً به آنها احترام ميگذارمـ اخيراً ميخواهند اثبات کنند که :چون عمر انسان
محدود نيست ،پس ميتوان يك عمر چند هزار ساله را پذيرفت ،برای امام زمان
ميشود چنين استداللي را به کار برد؟»
در جوابش عرض کردم :من کار ندارم که ميشود يا نميشود.
بياييم به جای حل اين مسائل و به جای اينكه اذهان و افكار را به اين مطالب ذهني و
کالميـ به صورت قديم و يا جديدشـ متوجه کنيم به يك مسأله بزرگتر توجه کنيم و
آن اينكه «اعتقاد به اين اصل چه فايدهای دارد؟» مهم اين است که دريابيم اعتقاد و يا
عدم اعتقاد به اين اصل چه نقش مثبت و يا منفي ميتواند در رسالت ،مسؤوليت،
سرنوشت و وظيفه فردی و اجتماعي ما داشته باشد؟ و يا درزندگي امروز ما چه تأثيری
ميتواند به جای گذارد؟
من در تحقيقات اسالمي به يك اصل معتقدم و اين اصل را در تمام بحثهايي که
راجع به مذهب و اسالم ميشود ،صادق ميدانم و آن اين است که به جای اينكهـ مثل
علمای قديم يا جديدـ اعتقاد به يك اصل را از راههای علمي و منطقي و يا تئوریهای
فيزيك و شيمي و کالم و فلسفه اثبات ،و حق و باطل آن را به اين شكل و با اين وسائل
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تحليل کنيم بياييم يك مالك مطمئنتر از نظر حقيقت يابي و مفيدتر از نظر زندگي
اجتماعي بيابيم و به کار بريم.
ما که مسلمانيم ،آدم و بهشت و نبوت و وحي از اصول اعتقاديمان است ،به طور
مشترك ،و اختالفمان در برداشت و نوع تلقيمان از اين اصول است ،تو جوری برداشت
ميکني ،من جور ديگر و سومي جور ديگر ،آيا برداشت من از اين مسأله اسالمي
درست است؟ آيا برداشت تو؟ و يا آن طوری که ديگری ميفهمد؟ و يا اصالً هيچ
کدام؟ يكي استدالل فيزيك و شيمي و فيزيولوژی و بيولوژی ميکند ،ديگری استدالل
کالمي ،و ديگری استدالل عقلي و فلسفي ،ديگری عرفاني و اشراقي و . .به سادگي
ميتوان فهميد کدام درست است .اگر ديديد که استنباط من مثالً از اصل «امامت» و
اعتقاد به آن ،با طرز تحليلي که ميکنم و جوری که ميفهمم ،در زندگي شخص معتقد
به اين اصل ،و جامعهای که به اين اصل اعتقاد دارد تأثير مثبت و سازنده و مترقي دارد.
پس اين استنباط درست است ،حقيقت دارد .و اگر استنباطي که ما از اين اصل ميکنيم
و برای آن پنجاه تئوری علمي هم ازقول علما و جامعه شناسان و شيمي دانان و فالسفه
قديم و جديد هم داريم ديديم که در زندگي ما اثر سازندهای ندارد ،در بينش و تفكر
اجتماعي و روشني فكری ما تغييری نميدهد ،بايد در درستي نظريه مان شك کنيم.
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اگر در يك جامعهای عدهای امامت را به اين شكل که تو استدالل و اثبات کردی
نپذيرفته و معتقد شدند چه تغييری در سرنوشتشان حاصل و چه اثری در وظيفه شان
خواهد داشت؟ سرنوشت کساني که به اين اصل معتقدند با آنهايي که اعتقاد ندارند چه
تقاوتي دارد؟ بعد ميبينيم که من و تو به امامت معتقديم ولي ملتهای ديگری هستند
که اعتقادی به اين اصل ندارند و وضع زندگيشان با ما چندان فرقي نداشته و حتي از ما
بهتر است .وقتي آثار اين عقيده به کيفيتي است که ميبينيم ،بايد ديد عيب کجا است.
آيا اعتقاد به امامت اصل درستي نيست! نجات نميدهد؟ عزت نميدهد؟ مسؤوليت
نميدهد؟ آگاهي نميدهد؟ ارزش انساني نميدهد و انحطاط ميآورد؟
اين را نميتوان گفت ،به دليل آنكه همه مان معتقد به اين اصل هستيم که اسالم و
تشيع مذهب زندگي ساز و عزت بخش است ،يا آن طوری که ما اين اصل را ميفهميم
غلط است؟ نميشود اصل امامت يك اصل حقي باشدـ چنانكه واقعاً هستـ و ما به اين
حقيقت به درستي آگاه شده باشيم و در عين حال سرنوشتمان عبارت از بدبختي و ذلت
باشد.
علي (ع) شخصيتي است که ملت ما به او معتقد است ،معتقد بودن به او يا دلبستگي
و عشق و ايمان به فرزندش حسين يك اصل است ،ميبينيم ما به حسين معتقديم ،اما
زندگيمان از آخرت يزيد هم بدتر است .آيا اعتقاد به رهبری علي و اعتقاد به نهضت
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حسين به درد شب اول قبر و سؤال و جواب آنجا ميخورد؟ و بعد که سرمان را توی
قبر گذاشتيم و زندگي پس از اين جهان را آغاز کرديم فرق بين ما و کساني که اساساً
به اين اصل معتقد نيستند پديدار ميشود؟ هرگز« :من کان في هذه اعمي فهو في االخره
اعمي و اضل سبيال» (هر که اينجا کور باشد ،در آخرت نيز کور است و بلكه گمراهتر
است) :پس امامت و واليت بايد به درد اينجا بخورد تا در آنجا هم نتيجه بدهد.
آيا ميتوانيم در اين شك کنيم که اصوالً اعتقاد به رهبری علي انحطاط آور است؟
و يا دلبستگي به نهضت و رسالت حسين خمودی و سستي و ذلت ميآورد؟ نه ،حتي
يك روشنفكر غير مذهبي هم اگر آزاديخواه باشد چنين شكي نميکند .پس هزار و
يك دليل هم اگر در اثبات عقيده و تلقي فعليمان از تشيع علي و عشق به حسين بياوريد
مسلم است که نوع تلقيای که از اين دلبستگي ،از اين نهضت و اين نوع تصويری که
از چهره علييا حسين درذهن داری غلط است .اين را بايد تصحيح کني ،جز اين امكان
ندارد .پس ميبينيم که يك مالك محكم و روشن که همه ميتوانند به سادگي بفهمند
و درك آن فلسفه و کالم و فيزيك و شيمي نميخواهد ،در دست همه مان هست و آن
اينكه اگر شيعه هستيم ،اگر مسلمان هستيم و به اصول اسالمي يا شيعي معتقديم ولي اين
اصول در سرنوشتمان ،اثری نداشته و چنانكه منكر هم باشيم باز در وضع ومسؤوليت و
جبهه گيریهای اجتماعيمان و زندگي فردی و جمعيمان فرقي نميکند ،معلوم ميشود
در نوع شناختي که از اين اصول داريم بايد شك کنيم .زيرا همه ما به اين اصل اعتقاد
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

339

مشترك داريم که امكان ندارد يك ملتي مسلمان باشد و به رهبری علي و راه او معتقد،
ولي اين اعتقاد هيچ فايدهای در زندگيش نداشته باشد.
بديهي است که ،به قول عيسي «هر درختي را از ثمرش بايد شناخت» و ثمرات
شجره اعتقاد ما اين نيست ،پس بياييم به جای اينكه به حل مشكالت ذهني و کالميـ
که غالباً خودمان آنها را ميتراشيمـ بپردازيم ،از ديد ديگری مسأله را مطرح کنيم.
بدين ترتيب که از همان اول از خودمان و از کسي که يك عقيده اسالمي را بيان
ميکند بپرسيم :فايدهاش چيست؟ برای چه گفته شده؟ چه تأثيری بر جامعه و سرنوشت
فردای ما دارد؟ و اعتقاد يا عدم اعتقاد به آن عالوه بر آثار اخروی در زندگي پيش از
مرگ ما چه اثری را داراست؟
چون معتقديم که اسالم دين زندگي است و کهنه نشده ،يعني هر قصهای که در
قرآن هست و هر عقيدهای که در اسالم و مذهب تشيع مطرح است ،بايد در زندگي
امروزی و سرنوشت فردی و جمعيمان ،در آگاهيمان ،در عزت و شخصيت و
استقاللمان نقشي داشته باشد که کساني که به آن معتقد نيستند از اثرش محروم هستند.
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اگر چنين بود پس نوع برداشت مسأله درست است ،واال اگر هزار دليل هم داشته
باشد غلط است ،زيرا «و انتم االعلون ان کنتم مؤمنينـ هلل العزه و لرسوله و للمؤمنين»،9
پس اگر ديديم مؤمنين عزت ندارند بلكه ذليلاند و از نظر شعور و فرهنگ واقتصاد و
تمدن و قدرت نظامي ،کفار بر آنها برتری و بااليي دارند ،بايد يقين کنيم که ايمانمان
عوضي است و اسالم را وارونه به ما فهماندهاند!
حال به سادگي ميتوان فهميد که در مورد امام زمان بهتر است به جای اينكه اين
مسأله را طرح کنيم و با استدالل ذهني و شرح و بسطهای کالمي وفلسفي و عرفاني و
حتي فيزيك و فيزيولوژی جديد اثبات کنيم که امام کجا غيب شده و چگونه غيب
شده و اآلن کجا است و چه جور زندگي ميکند و چه ميخورد و چه وضعي دارد و
غيب چيست و غايب شدن چگونه است و  ...مسأله را بدين شكل مطرح کنيم که
اصوالً اعتقاد يك فرد ،يك گروه ،يك ملت به امام زمان ،به انتظار و همچنين به اصل
انقالب آخرالزمان ،چه ارزشي از نظر زندگي اجتماعي امروز دارد؟ و مفاهيم و
هدفهايي را که در اين اصل اعتقادی هست استخراج کنيم ،مسؤوليتهای خود را در
برابر اين عقيده و در عصر غيبت بفهميم ،بفهمانيم ،و بدان عمل کنيم.

 . 9و شما اگر ايمان داشته باشيد ،برتر و باالتر از همه ايد ،عزت ،ويژه خدا و رسولش و مؤمنان است.
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اين يك «پيشنهاد» نيست« ،نظريه» من نيست ،بينش و روح اسالم نخستين اين است.
اين دو امام زمان ،دو امامت ،دوشيعه ودو اسالم است .يكي اسالم به عنوان
«ايدئولوژی» (يعني ،مكتب اعتقادی ،اعتقاد مرامي و هدايتي ،يعني دين) که مسائل
اعتقادی و مراسم عملي و حتي عبادی آن ،عاملي است برای تكامل معنوی انسان و
عزت و رشد اخالقي و فكری اجتماعي و «سالحي» است برای ترقي زندگي نوع انسان
و جنبه عملي دارد و برای پيش از مرگ هم مفيد است .ديگری که مجموعه علوم و
معارف و دانشها و اطالعات بسيار از قبيل فلسفه و کالم و عرفان و اصول و فقه و
رجال و  ...است .اسالم به عنوان يك «فرهنگ».
اسالم ،به عنوان ايدئولوژی ،ابوذر ميسازد ،اسالم ،به عنوان فرهنگ ،ابوعلي سينا؛
اسالم به عنوان ايدئولوژی ،مجاهد ميسازد ،اسالم به عنوان فرهنگ ،مجتهد ميسازد.
اسالم به عنوان ايدئولوژیـ يعني عقيدهـ روشنفكر ميسازد ،و به عنوان فرهنگ ،عالم.
عقيده اسالمي است که مسؤوليت و آگاهي و هدايت ميدهد .علوم اسالمي يك رشته
خاص علمي است که يك مستشرق نيز ميتواند فراگيرد ،يك کج انديش مرتجع يا
بد انديش مغرض هم ممكن است آن را واقعاً داشته باشد .اين است که يك فرد
تحصيل نكرده ممكن است اسالم را درستتر فهميده باشد و اسالميتر فكر و زندگي
کند و مسؤوليت اسالمي را تشخيص دهد و تا يك فقيه يا عالم اصول يا فيلسوف و
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عارف .کسي که مثالً رسائل و مكاسب را خوانده است به احكام اسالم واقف ميشود
و اما آنكه شرح حال و زندگي پيغمبر را خوانده است ،معني اسالم را شناخته.
به هر حال عقيده من اين است که کسي که مثالً کتاب اسفار مالصدرا يا شفای
ابوعلي را تحصيل کرده يك فيلسوف اسالمي است اما کسي که نهج البالغه علي (ع)
را ميشناسد اسالم شناس است .اسالم به عنوان عقيده را بايد در قرآن ،زندگي پيغمبر،
شناخت اصحاب و پروردگان نمونه مكتب اسالم شناخت ،يعني همان منابعي که امروز
حتي در ميان دانشمندان اسالمي و برنامه رسمي تحصيالت اسالمي متروك مانده و در
ميان مردم مجهول است .اشعار شعرای جاهليت عرب در مدارس اسالم به عنوان متن
ادبي تدريس ميشد و نهج البالغه هرگز به هيچ عنوان! فلسفه يونانيها و منطق ارسطو
برنامه درسي بود و تفسير قرآن نه ،سيره پيغمبر اسالم و شرح حال و افكار و شيوه
زندگي و مبارزات ائمه مطرح نيست و اگر هم استثنائاً چند نفری به خواست فردی
خود تحقيق کنند ،علم اصلي حساب نميشود ،فضل است! اين است که متأسفانه طرز
تفكر و بينش ما در مسائل اسالمي ،با روش اسالمي و روح و اثر آن بيگانه است .قرآن
و طرز فكر و شيوه زندگي پيغمبر و پروردگان وی هميشه ميکوشند تا افكار مسلمانان
را از مسائل ذهني و طرح معماهای غير واقعي و تفكر در مسائل غيبي و بحث از آنچه
يا بيثمر است يا غير ممكن متوجه زمينههای عيني و عملي و مثبت کنند.
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اکنون عقيده به امام زمان را از اين وجهه بررسي کنيم ،و الزم است قبل از طرح
موضوع يك نكته را تذکر دهم و آن اينكه من جامع معقول و منقول نيستم و فقط در
يك رشته خاص چيزی بلدم و همه مسائل را از همان وجههـ که وجهه اجتماعي و
جامعه شناسي استـ مطرح ميکنم و وجوه ديگر مسأله را متخصصين و کساني که در
اين رشتهها کار کردهاند و آگاهي دارند بايد طرح کنند .بنابراين ،اين را بايد يادآوری
کنم که آنچه ميگويم تمام آنچه دراين باب بايد گفته شود نيست ،بلكه آن چيزی
است که من ميتوانم در اين باب بگويم و اين يادآوری برای همه مسائلي که در اسالم
مطرح ميکنم صادق است و اين بديهي است ،ولي بسياری از مؤمنيني که به مسائل
علمي و تحقيقي آشنايي ندارند ،اين نكته را متوجه نيستند ،بخصوص که در مسائل
ديني ،هنوز اصل تخصص برای همه روشن نيست ،گرچه تخصص در فرهنگ قديم
اسالمي ما وجود داشته است و فقيه ،محدث ،متكلم ،فيلسوف ،مورخ ،عالم اخالقيات،
ادبيات ،عرفان ،معارف الهي و  ...و حتي رشتههای ديگری که امروز از حوزه علوم
اسالمي خارج شده است از قبيل طب ،از يكديگر جدا بودهاند ولي امروز همه فقيهاند
(جز افراد استثنايي) ولي متأسفانه ،با اينكه عالم روحاني ما غالباً متخصص رشته خاص
فقه است ،مردم عادت کردهاند که مسائل گوناگون اسالمي راـ در هر موضوعي و
رشتهای و از هر بعدیـ از زبان وی بشنوند ولي چون اسالمـ برخالف مذاهب ديگر،
مثل مسيحيتـ در همه زمينههای زندگي فردی و اجتماعي ،معنوی و مادی دخالت
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ميکند و نظر دارد ،و از طرفي فقه به معني اصطالحي امروز يك رشته خاصي از علوم
اسالمي است ،طبعاً بسياری از مسائل اسالمي و يا ابعاد بسياری از يك مسأله اسالمي
اساساً مطرح نميشود و مجهول ميماند و يا اگر هم مطرح شود در محدوده فقهي و يا
سطحي و مجمل بيان ميشود و اين است که امروز بخش عظيمي از حقايق قرآن که
مربوط به انسان شناسي ،فلسفه تاريخ و جامعه شناسي و علوم طبيعي است و قسمت
اعظم عناصر تشكيل دهنده مكتب اسالم که جنبه اقتصادی ،روانشناسي ،اخالقي،
فلسفي ،سياسي دارد ،يا تاريك مانده است يا بد و کج و بياثر در ذهنها عنوان شده
است .مثالً عقايدی چون توحيد ،معاد ،عدالت ،امامت ،شفاعت ،اجتهاد ،عبادت ،سنت،
وصايت ،تقوی ،يا احكامي چون حج ،زکات ،جهاد ،تقيه ،تقليد ،امر به معروف ،نهي از
منكر و  ...مسائلي است که غير از جنبه فقهي يا روايي آن ،جنبههای جامعه شناسي،
اقتصادی ،سياسي ،اخالقي ،انسان شناسي ،فكری و عملي بسيار عميق و قوی دارد که
تنها به اين دليل که مسائلي مذهبياند ،مردم از مقام روحاني که فقيه است توقع دارند
که از همه جهت بياموزند .در صورتي که بايد در اين مسائل هم تخصصـ به معني
وسيع و علمي و امروزیـ به وجود آيد ،بدين معني که مثالً مبحث طهارت را فقيه فقط
ازنظر حكم فقهي آن طرح کند و متخصص بهداشت ،ميكروبشناسي ،طبيب و
شيميدان ،از نظر علمي تحليل و تعريف کند ،زکات را فقيه از يك نظر ،اقتصاددان از
نظر ديگر و جامعه شناس از نظر ديگر بررسي کند و امامت نيز به همان اندازه که يك
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بعد روايتي و کالمي دارد (که از اين نظر هم يك مسأله فقهي نيست) ،مستقيماً يك
مكتب اجتماعي ،فكری و سياسي است و از هر يك از اين جنبهها بايد به وسيله جامعه
شناسي ،عالم علوم سياسي و متخصص مكتبهای اجتماعي و ايدئولوژیهای گوناگون
و رژيمهای حكومتي و نظامهای طبقاتي و اجتماعي و فلسفه رهبری ،تجزيه و تحليل
منطقي و علمي شود تا هم اين مسائل ازهمه زوايا و ابعاد بررسي شده باشد و هم از نظر
عقلي و فكری در ميان متفكران و تحصيلكردهها و روشنفكران هر عصری وتمدني قابل
طرح و قبول گردد و از اين راه است که عقايد مذهبي نيز پابه پای تحول و تكامل
اجتماع و فرهنگ و علوم حرکت ميکنند و هرچه جامعه و علم پيشروی ميکند ،فهم
و درك و تلقي مفاهيم مذهبي نيز پيش ميروند زيرا جنبه روايي و حكمي اين عقايد و
احكام هميشه ثابت است و بنابراين ،در اين جنبهها است که ميتواند تحول و تكامل
يابد.
يكي از اين مسائل ،مسأله «انتظار مهدی موعود» است که روايات و احكامي که در
تشيع به اين اصل مربوط است ثابت و مشخص است ولي فهم آن از طرف مردم هر
عصری وتحليل اجتماعي آن و استنباط مسؤوليتهايي که الزمه اين اعتقاد است و
ارزيابي علمي و جامعه شناسي اين فكر و بررسي آثار اين عقيده در زندگي اجتماعي و
سياسي و فردی و فكری معتقدان به آن ،بر حسب زمان و مكان و پيشرفت علوم انساني
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و پيش آمدن شرايط تاريخي و سياسي متغير و متنوع است و اينها مسائلي است که
جامعه شناسي و فلسفه تاريخ و انسان شناسي بايد بدان بپردازد.
اين است که مسأله انتظار را من از اين نظرگاه بررسي ميکنم ،نه از نظر روايتي و
کالمي و فرقهای ،بلكه از نظراجتماعي و تاريخي و طبقاتي .نه اثبات و استدالل و بحث
اعتقادی در خود عقيده ،بلكه ارزشهای انساني ،آثار اجتماعي و نقشي که در تاريخ،
جامعه ،زندگي ،مسؤوليت فردی و طرز تفكر دارد يا ميتواند داشته باشد.
اصل انتظار به معنای کليـ نه انتظار خاص شيعيـ دو نوع است« :انتظار منفي و
انتظار مثبت» .اين دو انتظار درست ضد يكديگرند :يكي بزرگترين عامل انحطاط است
و ديگری بزرگترين عامل حرکت و ارتقاء ،يكي تن دادن به ذلت و توجيه «وضع
موجود» ،ديگری پيش رونده و آينده گرا .مشكل فهميدن اين مسأله و اين بحث هم از
اينجا ناشي ميشود که هر دو انتظار است.
انتظار به اين معني است که گروهي «منتظر» باشند که نجات بخشي خواهد آمد.
پس اين فكر چهار پايه اساسي دارد.
 .9اسارت .3 ،غيبت .3 ،انتظار .4 ،نجات.
همين چهار اصل با همين معني ميتواند منفي باشدـ چنانكه اکنون هستـ و
ميتواند مثبت باشدـ چنانكه بود و بايد باشد.
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از انتظار و اعتقاد به اينكه نجات بخشي که اکنون غايب است خواهد آمد و عدالت
را مستقر خواهد کرد و بشريت را نجات خواهد داد و حقيقت و عدل و برابری پيروز
خواهد شد ،به صورت منفيش ،دشمنان عدالت و عاملين فساد و تبهكاری و کساني که
هيچ مسؤوليتي درزندگيشان نميشناسند و هيچ حدی شرارت و فسادشان را محدود
نميکند استناد ميکنند ،به اين معني که مردم را قانع و معتقد ميکنند که نجات بشر و
استقرار عدالت فقط و فقط موکول به ظهور نجات بخش خاص غيبي است نه هيچ
کس و کسان ديگر .اگر تو به خاطر عدالت برخاستهای و يا ديگری به خاطر آزادی و
نجات ملتي يا جامعهای يا بشريت برخاسته و تو هم دنبالش افتادهای بيهوده است .يا
دروغ ميگويي که عدالتخواه و آزادی طلب و نجات بخشي و يا اينكه فريب ديگری
را خوردهای ،يا هر دو گرفتار يك توهم شدهايد ،عامل اصلي فساد و ظلم ،از اصل
غيبت و از اينكه رهبر حقيقي و پاك و معصومـ که عدالت را بايد استقرار بدهد و
حكومت آزادی و داد را استوار بكند و فساد و ظلم را نابود کندـ غايب است استفاده
ميکند و چنين استدالل ميکند که اگر من عدالت را استقرار نميدهم و اگر قدرتي يا
حكومتي ظلم و فساد ميکند جبری و طبيعي است ،غير عادی نيست و چون طبيعي
است بايد پذيرفت که پذيرفتني است و چون ناگزير و حتمي است در برابرش مخالفت
و مقاومت ممكن نيست و هر کوشش و فداکاری در راه عدالت و اصالح عموم بيهوده
است ،پوچ است.
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بنابراين اعتقاد به غيبت ،اعتقاد به انتظار و اعتقاد به نجات بخش غيبي بزرگترين
سالح برای دفاع از وضع موجود و بزرگترين عامل برای توجيه فسادی است که با يك
منحني تصاعدی روز به روز باالتر ميرود و همچنين بزرگترين عاملي است که به مردم
بباورانند که به ظلم تن دهند و با فساد خو گيرند و به اينكه زندگي اجتماعي به
سراشيبي ميرود ،مؤمن شوند که اين ناموس خلقت و طبيعت و مشيت خداوند است
تا وقتي که نجات در آخرالزمان پيش بيايد و نه حال ،و آن هم به دست «او» و نه من و
تو!
البته تو ميتواني با عامل فساد و زور ،در دلت ،مخالف باشي ،او را لعن و نفرين
کني ،پارسايي پيشه کني و گوشهگيری ،و متقي باشي ،اما نميتواني در عمل با او
مخالفت بكني برای اينكه بيهوده است ،در برابر جبر تاريخ ،در برابر مشيت الهي
ايستادن است.
اين است بهترين ضمانت اجرا و عامل آسودگي خيال و فراغت بال هميشگي برای
اين گروهي که به قول حضرت امير« :هميشه شرارت را آشكار ساخته و همه
نيروهايشان را بسيج و قدرت هايشان را يكپارچه ميکنند تا مردم را چپاول کنند و يا بر
سپاهي فرمان رانند و يا از منبری باال روند» :و همان سه قيافه هميشگي که در وراثت
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آدم 9گفتم و در قرآن هست ،فرعون و قارون و بلعم باعورا ،زور ،زر ،تزوير! برای اينها
بهترين فرصت «غيبت» است .زيرا نجاتبخش مردم و پيام آور عدل و حكومت حق
غايب است ،دورهاش نيست و بنابراين در اين دوره ،نه مسؤوليت صالح دارند و نه
مسؤوليت اصالح .که فساد وتبعيض جبری است .و باز برای گروه ديگری «غيبت» يك
فرصت بسيار خوبي است .فرصت بزرگي که بخصوص از زمان صفويه حداکثر
استفاده ،يعني سوءاستفاده از آن شد .گروهي که هيچ گونه صالحيت نيابت امام غايب
را ندارند ،با تشبث و حيله و دسيسه جای نواب حقيقي امام غايب را غصب کنند و با
فقدان شروطي که از طرف معصوم بيان شده به عنوان «نايب امام غايب» ،زمام افكار و
ايمان شكل و عقايد و سرنوشت زندگي اجتماعي و مسؤوليتهای مردم را در دست
گرفته و خلق را به نام دين و به نيابت امامت حقيقي او ،به هر جا که خودشان و
همدست هايشان (دو گروه ديگر :زور و زر) ميخواهند برانند و حقوقي را که امامـ
براساس دين خدا و پيغمبر و شرع اسالم و تشيعـ به مردم دارد ،اينان به نام او ،و نيابت
او ،به خود اختصاص دهند .يعني ،چون امام هم رهبر دين مردم است و هم حاکم
دنيايشان ،بر جان و مال خلق ،از خودشان ذیحقتر و «اولي»ترند و هم فكرشان در
اختيار او است و هم زندگيشان ،اينان ،هم به نمايندگي او ،مردم را از نظر روحي و

 . 9ن.ك .به حسين وارث آدم ،فلسفه تاريخ و جامعه شناسي ،اصل وراثت.
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فكری برده خويش ميکنند و هم به نيابت او ،از نظر مالي استثمار مينمايند و مردم
موظف به پرداخت وجوهي ميسازند که درحكومت اسالمي و نظام شيعي ،ميبايست
به پيغمبر و پس از او به جانشينش يعني امام بپردازد .و چون اينها نايب خاص امام نيستند
که شخصاً تعيين کرده باشد و از طرفي انتخاب رسمي هم وجود ندارد و ثانياً مردمي
هم که بايد به آنها رأی بدهند فاقد رأیاند و مريد بياراده و ناآگاه و بيتشخيص
همانهايند و تفكر و تعقل در مسائل ديني را از آنها منع کردهاند و به جای شناخت
مذهبي و خودآگاهي و روشني ،تقليد فكری و تلقين احساسي و تسليم کورکورانه را
در توده مردم تقويت کردهاند و مريدان و مؤمنان خود را نه همچون مسلمانان عصر
پيغمبرکه در برابر شخص او استقالل رأی داشتند و در پارهای از موارد نظر ميدادند و
مورد مشورت قرار ميگرفتند ،بلكه همچون گوسفندان زبان بسته رام و مقلدان بيچون
و چرا پروردهاند و انسان را در اسالمي که خدايش هم در سخن گفتن با او لحن
دوست ميگيرد و هنگام صدور حكمي يا طرح حقيقتي توجيه و استدالل ميکند و
علت يا نتيجه و فايده و دليلش را بيان ميکندـ اينان را راست و صاف ،به صورت عوام
کاالنعام درآوردهاند وـ برخالف پيغمبر و علي که برای بدويان عرب جاهلي سخن
ميگفتند و منبر ميرفتندـ منبر رفتن برای مردم اين عصر را ننگ ميشمارند و تبليغ دين
را کسر ،و کار تفسير قرآن و ترجمه نهج البالغه و تأليف کتاب و نقل سخنان پيغمبر و
بيان سيره رسول و زندگي ائمه و سخن گفتن از قيام حسين و کار زينب را در شأن
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نيمچه فضالی دست دوم و سوم و متفرقه تلقي مينمايند و کار روضه خوان و آواز
خوان و «اهل منبر» و نه «اهل علم» .و تنها کارشان برای دين مردم« ،پيش نمازی» ،و تنها
اثر علميشان ،در انجام رسالت خطيرشان« ،رساله» ،و تنها رابطه متقابلشان با اجتماع،
دستي برای «گرفتن» و «دستي برای بوسيدن» و تنها جهاد و اجتهادشان در رهبری مردم
و مسؤوليت جانشيني پيغمبر و امام و مبارزه با انحرافهای فكری و اجتماعي و
بدعتهای کفرآميز و نفي عوامل بدبختي و رفع موانع سعادت و جواب همه مشكالت
علمي و عقلي و تعهد خطير امر به معروف و نهي از منكر ،صدور مكرر يكنواخت قالبي
دو کلمه «يجوز» و «اليجوز».
مردمي که با کانون علوم مذهبي خود اين گونه تماس داشته باشند و از «اهل علم»
مذهب خود همين اندازه بهره فكری و عقلي و علمي بگيرند و شناخت حقايق دين و
شخصيتهای ديني شان را به اصطالح خودشان به عهده «اهل منبر» واگذارند و در
جامعه دينيای که عالم دين در محراب فرو ميرود و غير عالم بر منبر باال ميرود ،در
نظامي که فقيه مجتهد جامع علوم معقول و منقول مذهب ،الزمه علم را سكوت
ميشمارد و حرمت اجتهاد را در هاله روحانيت و حريم اشرافيت علمي ،محبوس شدن،
و نشر حقايق اسالم و معرفي عقايد تشيع و پرورش افكار مردم را به «هنرمندان» وا
ميگذارد و ...
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آری ،در چنين جامعهای ،مردم مذهبي کجا رشد فكری و شعور اجتماعي و
شناخت اسالمي دارند که بتوانند شايستهترين شخصيت علمي خود را ،که هم اسالم را
خوب بشناسد و هم زمان را ،هم روشنفكر و هوشيار باشد و هم پاك و استوار ،هم
اليق و شجاع و هم ساده و فروتن ،هم باتقوا و هم باشعور هم فداکار و هم عميق ،هم
اهل ايمان و احساس ،و هم مرد عقل و علم و  ...مستقيماً تشخيص دهند و ازميان گرد و
غباری که «مارقين» و «ناکثين» و «قاسطين» درفضای جامعه برانگيختهاند و با قدرت زور
و زر و سمپاشيها و شايعهسازیها و تفرقهاندازیها و تحريكات و پنهانكاریها و
توطئهها و تبليغات بيامان امویها که دشمنان ريشهدار و آشتيناپذير و اليق و
هوشيارند و غرضورزیها و حسدهای شخصي و عقدهگشاييهای خصوصي و
خودخواهيها و بيانصافيها و حقکشيها و نفاقها و شهرتطلبيها و مقامپرستيها و
انتقامجوييهای همراهان و همصفان پيشين و همپيمانان پيمانشكن چون طلحه و زبير
که سابقه ايمان و عقيده دارند و گذشته پاك به افتخار ،و چهرههای محبوب و مشهور
ديناند و سالها هفكر و همگام حقيقت و مردمي آگاه و روشن و بهانگيزههای شخصي
و کينهتوزیهای خصوصي از پشت خنجر ميکشند و به حقيقتي که خود بدان معتقدند
خيانت ميکنند و دوست را،رايگان ،بهدشمن ميفروشند و بيمزد و منت،رودخانه
را،برای بهانهجوييگرگـ کهدرکمين بره معصوم و بيصاحب استـ گلآلود ميکنند،
گرچه خود نيزـ در نوبت ديگرـ طعمه ديگر اويند!
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و نيز از ميان چهرههای مقدس مآب خوارج که تقوا و رياضت از آن نمايان است و
پينه سجود بر پيشاني عابدشان پيدا ،و حافظ قرآن و شب زندهدار و از عشق خداگدازان
و از هول عذاب فردا لرزان و در تعصب دين نيرومند و در راه خدا جان بر کف و بر
نابود کردن بيدين مصمم و شعارشان «ال حكم االاهلل» و زندگيشان وقف مسلمين و
مردمي عابد و زاهد و متعصب و عامي و بيشعور و کج فهم و خشك و لجوج و
خطرناك و دلباخته دين و بازيچه کفر ،و ابزار مقدس جنايت و فريب خور فريبنده
مؤمن حقيقت کش و ...
آری ،در چنين طوفاني و از ميان چنين رنگها و نيرنگهايي ،عوامي که مثل انعام
پرورده شدهاند ،توان آن را دارند که چهره «علي وار» زمانش را بازشناسند و او را در
خلوت خاموشي و تنهايي و محكوميتش بيابند ،از زير ضربههای دشمن و دوست بيرون
کشند و بر کرسي ايمان و زندگي خويش بنشانند و سرنوشت معاش و معاد ،عقل و
احساس ،خود و جمع و حال و فردای خود را به او سپارند؟ در چنين جامعهای و جوی،
معموالً عوامل استثمار و استبداد و استحمار مردم ،جناحهای مارقين و ناکثين و قاسطين،
که بر انديشههای فلج شده و ايمانهای منجمد شده آفتاب نخورده حكومت ميرانند،
در «سقيفه»های پنهان و آشكار ،اجماع قبايل و افواج اصحاب کبار و انصار خويش را،
بر «شيخ» و يا «شيخين» و يا «شيوخ» خويش فراهم ميسازند و آنگاه ،در مسجد و
مساجد ،از عوام کاالنعام «بيعت ميگيرند» و سيماهای ساده و صميمي و «علي گونه» راـ
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که اگر هست ،باز در اينجا هستـ در محاق فرو ميبرند و به سادگي کنارشان ميزنند
و يا الاقل ،يكي در کنار ديگران.
اين است وضع ،در دوران غيبت و تقليد و تقيه ،که دستگاههای زور و تزوير ،از
اصل «انتظار» و «غيبت» فرصت طلبي ميکنند زيرا ،در دوره تقيهـ چنانكه باز علي (ع)
ميگويدـ پاك مردان آگاه و مخلص ،در گمنامي و خواری ،از معرکه زنده و جريان
حيات و حرکت و زندگي بر کنار ميمانند ،دل دردمند و داغدار ،جان سوگوار و
مجروح ،افسرده و نوميد ،شكست خورده و مطرود ،تنها و بيتوان و  ...اينان تكمرداني
هستند که گروه و طبقه ندارند ،خلق را با اخالص ،به روشنايي و حق خواندند اما
بيثمر ،تالش کردند و شكست خوردند و در توان کم شدند؛ کشته شدند و در شمار
کم شدند.9
به اين شكل ميبينيم که زمام مذهب ،تفسير مذهب ،تفهيم مذهب ،آگاهي مذهب
و همچنين رسالتي که مذهب بر عهده مردم مينهد و بايد به وسيله امام انجام گيرد
توسط گروهي به نيابت او و به نفع خودشان و گروههای وابسته شان ،تعهد ميگردد.

 . 9اشاره به خطبه  33از نهج البالغه
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يكي از علمای سابق اصفهان که همه او را ميشناسند و خيلي ساده و متقي بود و
بسيار محتاط ،از ترس آنكه سهم امام به نااهل نرسد ،پولهايي را که از بابت وجوهات
و سهم امام ميگرفت ،به اين عنوان که من نميدانم درچه مورد و به چه نحو خرج کنم
تا امام واقعاً راضي باشد ،در محلي که هيچ کس خبر نداشته پنهان مينمود تا هر وقت
امام زمان ظهور کرد ،خودش با علم امامت ،محل پولها را ميکند و به مصرف
واقعيش ميرساند! در همان دورهای که فالن طلبه شكمش از گرسنگي در فغان و در
غوغا بود ،بلكه مبلغان و مروجان صميمي و حقيقي در مضيقه و عسرت بودند و زماني
که مذهب اين اندازه به کمك مادی احتياج داشت و مسؤولين مذهب حقاً ميبايستي
در معرفي مذهب و آگاهي عمومي اين پولها را به مصرف ميرساندند آن را بدين
صورتها از بين ميبردند.
البته اين بدترين صورتي نيست که اين پولها از بين رفته ،بلكه از اين بدترش هم
هست ،که شرح آن ناگفتن اولي .اين است که ،وقتي ،مردم يك جامعه قدرت انتخاب
و تشخيص را نداشتند و نتوانستند «امام گونه»ای را به نيابت امام برگزينند و همدستيها
و همداستانيهای آگاهانه و ناآگاهانه ،مستقيم و غير مستقيم ميان «جهل خويش و
مرض دوست و غرض دشمن» توانست چهرههای تابناك پاکي و هوشياری و عشق و
اخالص و پايداری و دليری و دانش و  ...را يا به فراموشي سپارد و يا لكهدار نمايد،
آنگاه ،به جای آنها ،کساني بر سرنوشت روح وايمان و زندگي و مذهب اين جامعه
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مسلط ميشوند که يا ناپاکان تيزمغزند و يا پاکان بيمغز و اين هر دو يكي است؛ نه،
دومي بدتر است.
و گروه ديگری ميگويند :اکنون که حكومت حق و استقرار عدالت را به ظهور
منجي غيبي موکول کرديم ،پس در حال حاضر راه باز است برای حكومت هر ناحقي
و ميدان باز است برای اينكه هر نظامي ،هر رويهای و هر رژيمي را در حكومت خود
پيش بگيريم ،اگر حكومت ما صالح است که بايد به خاطر صالح بودن ما قبولمان کنيد
و اگر فاسد و به فساد بيشتر ميرويم چون در ظهور مصلح غيبي تسريع ميکنيم بايد ما
را بپذيريد.
ميبينيم که غيبتـ با اين گونه توجيه از «انتظار منفي»ـ بهترين وسيله است برای
کساني که جنايت وظلم و فساد و ستم ميکنند و دين و مذهب را آلت منافع گروهي و
مادی و سياسي و معنوی خودشان کردهاند تا به نيابت امام از پيروان او کار بگيرند و بر
گرده انديشه و اقتصاد و زندگي و کوشش و فعاليت آنها سوار شوند.
***
انتظار مثبت
اما همين اصول با همين اعتقاداتـ يعني اعتقاد به انتظار ،اعتقاد به دوره غيبت و
اعتقاد به جبری و حتمي بودن نجات در آخرالزمان ،يك رويه متضاد با اين رويه دارد
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که بزرگترين قدرت نفي کننده اين عوامل است و مردمي که مجهز به اين ايدئولوژيند
نيرومندترين سالح را برای نابودی فساد و بزرگترين ضربه را برای کوبيدن ظلم و
بزرگترين انرژی برای حرکت به طرف آينده دارا ميباشند.
در اين رويه دوم که عرض کردم حرفهايي دارم که هر کدام دو سه جمله بيشتر
نيست و بايد به آن با دقت توجه نمود.
 .9انتظار هم يك اصل فكری اجتماعي و هم يك اصل فطری انساني است به اين
معني که اساساً انسان موجودی است منتظر و هر که انسان تر ،منتظرتر ،و همچنين
جامعه بشری ،به معنای اعم ،دارای «غريزه انتظار» است ،چه جامعه طبقاتي ،چه جامعه
ملي و چه جامعه گروهي 9و بر اساس همين اصل است که اعتقاد به مسيح 9از ابتدا در

 . 9جامعه بشری به معنای اعم هم يك گروه اجتماعي است (گروپمان اجتماعي) و هم يك طبقه اجتماعي (کالس
سوسيال) گروه اجتماعي ممكن است يك گروه يا يك طبقه اجتماعي و يا يك جامعه باشد و اصوالً خود جامعه يك
موجود زنده است که شخصيت مستقل از افراد تشكيل دهنده اش دارد .مثل اسيد سولفوريك که از ترکيب گوگرد و
اکسيژن درست مي شود ولي نه گوگرد است ،نه اکسيژن و نه هيدروژن .يعني اين سه عنصر يك ماده چهارمي ساخته اند که
صفاتش با همه عناصر تشكيل دهنده اش فرق ميكند .جامعه هم با اينكه جز مجموعه افرادش نيست ،در عين حال مجموعه
افرادش هم نيست .مثالً اگر  31يا  33ميليون افراد ايراني را در کويری به صف بكشند جامعه ايراني تشكيل نمي شود،
مجموعه افراد ايراني انجا هستند .جامعه ايراني در روابط متقابل اجتماعي با احساسات و حساسيت ها و گرايشهای خاصي
تشكيل مي شود که غير از جمع آن  31ميليون يا  33ميليون نفر است.
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جوامع بشری وجود داشته و به همين دليل است که تاريخ ميگويد همه جامعههای
بزرگ جامعههای منتظرند.
همه فرهنگهايي که ميشناسيم دارای دو شاخص مشترکنند:
يكي اينكه هر تمدني و فرهنگي (حتي جامعههای عقب مانده و ابتدايي)ـ بنا به گفته
قصهها و اساطير خودـ در دورترين گذشته خويش دارای «عصر طاليي» بوده که درآن
عصر ،عدالت و آرامش و صلح و عشق وجود داشته و سپس از بين رفته و دوره فساد و
تيرگي و ظلم به وجود آمده است.
ديگر آنكه معتقد به انقالب بزرگ و نجات بخش در آينده و بازگشت به عصر
طاليي ،عصر پيروزی عدالت و برابری و قسط ميباشد.
اين اعتقاد همه جوامع بشری است و چنانكه گفتم تجلي غريزه جامعه است ،چه،
جامعه موجود زندهای است و موجود انساني زنده ،منتظر است و اگر منتظر نباشد
حرکت نميکند و تن به آنچه هست ميدهد.

 . 9مسيح يعنينجات بخش ،منتهي عيسي را به دليل اينكه نجات بخش قوم يهود است مسيح مي نامند ،نه اينكه اسم
خاص او باشد چنانكه بعضي ها مثل دار مستتر ،مهدی را از هدايت که ريشه عربي دارد نمي گيرند ،بلكه آن را معرب مسيح
مي دانند.
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اصل مسيانيسم 9که در جامعه شناسي به عنوان يك بحث بسيار عميق و مهم مطرح
استـ به معنای اصل اعتقاد جامعه بشری به مسيح يا موعود ميباشد و بنابراين ،هم
تاريخ به ما ميگويد که جامعهها همواره معتقد به پيروزی قطعي حقيقت و عدالت و
آزادی بشريت در آيندهاند و هم جامعه شناسيـ به عنوان مسيانيسمـ معتقد است که هر
جامعهای در نهاد خويش اين اعتقاد را به عنوان عكسالعمل طبيعي و فطری ساختمان
خودش ،در توجيههای مختلف ،دارد .از اين اصل ،در اومانيسم و انسانشناسي يك
اصل کلي به نام «فوتوريسم» 3استنباط شده که به معنای اصالت آينده و آينده گرايي
است و فوتوريسم يعني مكتبي ،ايدئولوژیای و مذهبي که بر اساس آينده مبتني است و
پيروانش را به آينده ميراند .فوتوريسم يكي از مترقيترين انواع تلقي زندگي انسان و
حرکت تاريخ است برای اينكه ،در برابر آن ،اصل محافظهکاری 3و استاتوکو 4يعني

Messianisme. 9
Futurisme. 3
Conservatisme. 3
Statu Quo . 4
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

343

وضع موجود آن چنانكه هست و بينش کالسيسيسم 9يعني گذشتهگرايي و ارتجاع و
سنتگرايي 3قرار دارد .قرآن اين اصل را چنين بيان ميکند:
«و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علي
اعقابكم؟» اين آيه در جنگ احد نازل شد ،پس از آنكه مشرکان هياهو به راه انداختند
که پيغمبر کشته شده و عدهای از اصحاب گفتند حال که پيغمبر کشته شده پس خوب
است کسي را نزد عبداهلل ابي بفرستيم تا از ابوسفيان برای ما امان بگيرد و عده ديگری
گفتند قضيه تمام شده و بهتر است فرار کنيم .ببينيد اين انديشه چقدر مترقي است که
ميگويد:
حتي شما پيروان پيغمبر اسالم نبايد در شخص پيغمبر متوقف شويد ،پيغمبر پرستي و
اصالت پيغمبر مطرح نيست ،اصالت يك مكتب و فكر هدف است و پيغمبر به خاطر
اينكه در راه آن هدف راهنما و راهبر است ارزش دارد ،او کارش اين است که مثل
پيغمبران ديگر آمده ،پيامي رسانده و راهي نشان داده و ميرود ،اگر مرد يا کشته شد،
شما باز به عقب برميگرديد؟ «انقبلتم علي اعقابكم» يعني ميمون وار ،پشتك وارو
ميزنيد؟ عقبگرد ميکنيد؟ واپس ميرويد؟

Classicisme . 9
Traditionalisme. 3
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ارتجاع! گذشته گرايي! جلو برويد .ولو پيغمبر در خانهاش بميرد و يا در احد کشته
شود .شما بايد جلو برويد ،اين يك حرکت مترقي است ،متوقف نشدن در حال است،
متوقف نشدن در شخصيت است ،دل نبستن و رو نكردن به گذشته است ،رو به آينده
رفتن است .اصوالً اعتقاد به موعود واصل انتظار يعني آيندهگرايي ،حرکت به طرف
آيندهای که جبراً پيش خواهد آمد و اساساً آدم منتظر يعني منتظر آينده و اال نميشود
که کسي منتظر گذشته باشد .آنكه منتظر است اميدوار است ،وآنكه اميد دارد زنده
است.
 .3انتظار ،سنتز تضاد ميان دو اصل متناقض با هم است :يكي «حقيقت» و ديگری
«واقعيت» .فرض کنيم ما به يك حقيقت و به يك ديني معتقديم و اعتقاد داريم که
دين ،بر حق است و انسان را ،نجات و عدالت را استقرار ميدهد و چون حق است و
حقيقت پيروز است و اين کتاب بهترين کتاب و اين پيغمبر بهترين پيغمبر است و اين
راهي است که انسان را به کمال و نجات سوق ميدهد ،اين اصول اعتقادی و حقيقتي
است که ما به آن معتقديم ،اما واقعيت ضد اينها را نشان ميدهد.
ما معتقديم که قرآن برای نجات بشريت آمده و پيغمبر برای رهايي انسان از ظلم و
زور و اشرافيت و خون پرستي و قوميت و ذلت و استضعاف و استثمار و مبارزه با جهل
و عقب ماندگي آمده و معتقديم که علي و فرزندان او و رهبران شيعه جانشينان
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پيغمبرند و عقيده به تشيع ضامن نجات و هدايت انسان است و اما واقعيت خالف اين
حقيقت را به ما نشان ميدهد.
ميبينيم که تا پيغمبر سرش را به زمين گذاشت باز همان آش شد و همان کاسه و
نظامي که بر تاريخ حكومت ميکرد کمکم ادامه پيدا کرد .نه حقيقت بجا ماند و نه
عدالت و نه بشريت نجات پيدا کرد ،نه ظلم از بين رفت و نه انحراف و فريب و دروغ،
آن موقع به نام کسری و قيصر بر مردم حكومت ميکردند ،حال به نام خليفه پيغمبر ،چه
فرقي دارد؟ آن موقع بهتر بود ،برای آنكه ميگفت آمدهام غارت کنم ،مثالً وقتي
اسكندر به ايران ميآمد گفت من آمدهام تخت جمشيد را آتش بزنم و ايران را غارت
کنم و هخامنشي را از بين ببرم و نظام و نژاد مقدوني و يوناني را در شرق و غرب عالم
حاکم کنم و همه قدرتهای دنيا را در مشت خود نگه دارم ،و همين کار را هم
ميکرد .ولي در تاريخ اسالم همان قيصر و خسرو ميگويد من آمدهام تا عدالت را به
جای ظلم در جهان استقرار بخشم و سنت پيغمبر و قوانين قرآن را احيا کنم و به جهاد
مقدس آمدهام ،اما غارت ميکند .اين چه فرقي کرده؟ چه پيروزی به دست آمده؟
قرآن کجا توده مردم را از زير بار ستم نجات داده؟ علي کجا در رهبری مردم عليه ظلم
و زور موفق شده؟ خودش شكست خورد و مورد ظلم واقع شده است .امامت که يك
نظام رهبری معصوم به جانشيني پيغمبر و به جای رهبری خائن است ،کجا توانست
انسان را از رهبری معصوم برخوردار کند؟ خودشان در زندانها از بين رفتند.
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پس ميبينيم وضع موجود يعني واقعيتي که در عالم خارج واقع شده است ،با
حقيقتي که دراسالم ،به آن معتقديم ،تناقض دارد .چه بكنيم؟ اسالم انسان را نجات
ميدهد وعدالت و ترقي را به وجود ميآورد اما اسالمي که واقعيت يافت برخالف اين
کار و اين راه عمل کرد.
آنچه را که ما به آن معتقديم ،حق ميدانيم و ضامن عزت و نجات بشر ،اما آنچه که
هست نه بشريت نجات يافته و نه عدالت و آزادی در زمين و درجامعه اسالمي مستقر
گشته است.
حقيقت ،آگاهي و عدالت و نجات و آزادی مردم را شعار ميدهد و تضمين ميکند
اما واقعيت ،ضد عدالت و ضدمردم وضد علم و آگاهي است .اين دو را چگونه ميتوان
با هم جمع کرد؟
اگر فرض کنيم ما انساني هستيم که در تمام هزار و چهارصد سال تاريخ اسالم
زندگي کردهايم ،ميبينيم که در هيچ يك از اين دورهها قرآن پيروز نشده ،پيغمبر
اسالم پيروز نشده ،علي پيروز نشده ،فرزندان و ياران او پيروز نشدهاند .ابوذر در همان
عصر اول اسالم به دست نزديكترين اصحاب خود پيغمبر در ربذه مدفون شده است و
ما مردم محروم هم که پيش از اسالم قرباني ظلم و بهرهکشي و اشرافيت و جهل و فقر
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بوديم و به اميد آزادی و عزت و عدالت به اسالم گرويديم ،پس از اسالم نيز غارت
شديم و شكنجه ديديم و با گرسنگي و ظلم و تبعيض همدم مانديم.
طبعاً اين سؤال به ذهن ما ميآيد:
آيا ديني که برای نجات بشريت و استقرار عدالت جهاني آمد شكست خورد؟ از
بين رفت؟ يعني ميشود گفت که خدا پيغمبرش را فرستاد ،و کتابي که باالترين و
عاليترين کتاب وحي است به دستش داد ،و برای نجات بشريت مبعوثش نمود ،و او
هم جانشينان خود را برای رهبری مردم تعيين کرد ،اما در وسط کار منصرف شد9؟ و
از آن هدف اساسي که تربيت بشريت و عدالت و نجات انسان و نابودی شيطان و
شيطنت در زمين و پيروزی روح خداوند در انسان و عدالت در تاريخ است پشيمان
شد؟
يا نه ،خدا منصرف نشد و پيامبر و ائمه دين او چنانكه ديديم کارخودشان را کردند
اما «زور پرزور بود» ،از عهده برنيامدند و همه از ميان رفتند و شد هيچ؟! يا اين دين و

 . 9به قول يكي از علمای بزرگ که فرمود :چه خبر است ،اين همه زمين و آسمان مفصل و اين همه آدمهای پوچ و
رنگ وارنگ و پرادعا و بي مصرف! اين همه پيغمبران زحمت بكشند ،دائماً بيم و نويد بدهند و بعد هم گوش نكنند و
خودشان و همه جانشينشان را از بين ببرند فايده اينها چيست؟! اينهمه کرات عظيم و  !...يك زمين و آسمان مختصر و چهار
تا آدم حسابي کافي است!
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اين کتاب و اين رسول شايد برحق نيستند؟! وگرنه چگونه ميشود از جانب خدا برای
نجات مردم مأمور شده باشند وشكست بخورند؟
يك مسلمان نميتواند به هيچ يك از اين سؤالها جواب مثبت بدهد ،اسالم دين
خدا است و برای نجات آمده است .اما ميبينيم که نجات نداده است .پس چارهای
نيست جز اينكه پيروان ديني که مدعي نجات و سيادت انسان و تودههای محروم
ونابودی ظلم و جنايت و مدعي استقرار يك نظام جهاني به نفع انسانند معتقد باشند که
اين حقيقت اگر چه در طول اين هزار و چهارصد سال نتوانسته به شعارهای خودش
جامه عمل بپوشد اما خواهد پوشاند و قطعاً پيروز خواهد شد و عدالت جبراً مستقر
خواهد گشت و عليرغم اين نظام ضد حقيقت که بر اسالم حاکم شد و بر تاريخ نيز
حاکم است و رنجي که بشريت هنوز از ستم ميبرد و هرروز قدرت زر و زور بر
حقيقت بيشتر ميچربد و همچنين عليرغم اين قدرتهای ابليسي و ضد انساني که در
حال گسترش است و زوال ناپذير مينمايد ،جبراً حقيقت محكوم بر واقعيت باطل ،ولي
حاکم ،پيروز ميشود و ما منتظر ومؤمن چنين روزی و چنين واقعهای هستيم و چون
خداوند به صراحت وعده پيروزی اسالم را در قرآن داده« :ليظهره علي الدين کله» ،و
نويد داده که تودههای ضعيف و مردم جهان را پيشوايان بشريت خواهد کرد و زمين را
به آنها خواهد بخشيد و محرومان وارث قدرتمندان و زرپرستان خواهند شد .و ميبينيم
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که نشده است؛ در تحقق آن شك نداريم ،هر چند همه عوامل تاريخي و اجتماعي
موجود به نابودی حق و ضعف روزافزون جبهه عدالت گواهي دهند.
اين تضاد ميان «واقعيت باطل حاکم» و «حقيقت نجاتبخش محكوم» را جز «انتظار»
به پيروزی جبری و قطعي حقيقت نميتواند حل کند ،مگر اينكه حقيقت را به کلي
انكار و دندان طمع پيروزی عدل و نجات و آزادی را برای هميشه بكشيم و به آنچه که
پيش آمده تمكين کنيم.
ميبينيم «انتظار» يك ضربه ضد واقعيت حاکم بر جهان و حاکم بر تاريخ و حاکم
بر اسالم است.
انتظار يعني «نه» گفتن به آنچه که هست .کسي که منتظر است چه کسي است؟
کسي است که در نفس انتظار خود ،اعتراض به وضع موجود را پنهان دارد؛ حتي انتظار
منفي ،خود يك اعتراض است ،ولو اعتراض منفي .حافظ که ميگويد :
«دستي از غيب برون آيد و کاری بكند» ،نشان داده است که از «وضع موجود»
راضي نيست ،آنچه را هست نپذيرفته است و در جست و جو يا الاقل در آرزوی «تغيير
وضع» است .انتظار ،ايمان به آينده است و الزمهاش انكار «حال» .کسي که از «حال»
خشنود است ،منتظر نيست ،برعكس ،محافظه کار است ،از آينده ميهراسد ،از هر
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حادثهای که پيش آيد بيمناك است .دوست دارد و تالش ميکند که «هيچ چيز دست
نخورد».
طلبهای از خويشان من ،ازمزينان آمده بود به مشهد برای تحصيل ،تابستان سال بعد،
شوق بازگشت به «وطن» (يعني مزينان) آتش در پيراهنش افكنده بود و روزشماری و
ساعت شماری ميکرد که به زودی درسها تعطيل شود و به مزينان برگردد و هجرانها
به وصال بدل گردد و از اين غربت خشك بيگانه ،با لذت خويشاوندی و آشنايي و
انس کوچهها و باغها و همواليتيها و ديدار عمه و خاله و عمو و دختر عمو انتقام گيرد
و از اينجا که هيچ کس او را احساس نميکند و متوجه او و ارزشهای فعلي او نيست،
برود وآنجا که همه با حسرت و لذت و کنجكاوی و شگفتي به او مينگرند« ،خود
جديدش» را ارائه دهد تا ببينند که لهجه دهاتيش عوض شده ،شهری شده ،عادات و
حاالت و رفتارش خيلي فرق کرده ،عربي ياد گرفته ،قرآن معني ميکند ،منبر ميرود،
روايت ميخواند ،در مدرسه علميه گل کرده ،همه مردم مشهد از اين همه پيشرفت و
هوش و علم او تعجب کردهاند ،و خالصه اين مالکريم ،آن مالکريم نيست :تمام دنيا
برايش لبخند نويد ونوازش شده بود و زندگي سير و سيرآب و ديگر هيچ کمبودی
نداشت .از طرفي آدم خيلي معتقد و مقدسي بود ،يك روز که مثل هر روز از مدرسه
آمده بود پيش ما تا از «ديگه ان شاءاهلل تا هفته ديگر درسها تمام ميشود و بايد همين
روزها بليت بگيرم و  ...گفت و گو کند و کيف کند ،ناگهان با لحن خيلي جدی و
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قيافهای که آثار ترس و تزلزل در آن خوانده ميشد گفت« :ميترسم ،خدا نكند،
ميترسم در همين چند روز يكمرتبه امام زمان عجل اهلل تعالي فرجه ظهور فرمايد ،آن
وقت  ...ديگر ما مثل اينكه نميتوانيم برويم به مزينان»! کسي که گوش به در دارد و
چشم به راه ،بيشك دل به خانه نبسته است!
اگر من در خانهای زندگي ميکنم و منتظرم که روزی تغيير مكان دهم و يا در
سرنوشتي هستم که ميکوشم و منتظرم که عوض شود و در وضعي زندگي ميکنم که
انتظار تغييری را دارم ،به اين معني است ،که من خانه و ساماني را که درآن بسر ميبرم
و نظامي را که در آن زندگي ميکنم قبول ندارم و به آنچه که در برابرم ،بر دوشم و بر
سرم است معترضم .آدم معترض منتظر است .آدمي که آنچه را هست دوست دارد،
پذيرفته و به آن معتقد است ،منتظر تغيير نيست ،محافظه کار است .ميخواهد حفظش
کند .معترض است که ميخواهد خرابش کند .چه منتظر کسي ،چه منتظر حادثه ای،
چه منتظر فرصتي ،چه منتظر شرايطي و چه منتظر معجزه.
برخالف آنچه «بكت» در «در انتظار گودو» ميگويد ،انتظار يك فكر پوچ نيست،
انتظار منفي پوچ است و کاش فقط پوچ ميبود ،عامل تخريب اراده بشری است .اما
انتظار مثبت به معنای نفي وضع موجود در ذهن آدمي و در زندگي و ايمان انسان منتظر
است و اگر اين انتظار را ملت محكوم از دست داد محكوميت را به عنوان سرنوشت
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محتومش برای هميشه خواهد پذيرفت .اگر منتظر تغيير نباشيم ،9آنچه در حكومت علي
صورت گرفته و يا آنچه در کربال اتفاق افتاد ،برايمان پايان داستان است و ديگر عكس
العملي در طبيعت وتاريخ و هستي و زندگي بشر نخواهد داشت ،اين اعتقاد ،هم بر
خالف ايمان به حقيقت ،و هم برخالف مصلحت زندگي فرد در جامعه و انسان مسؤول
است.
ستمها ،جنايتها ،ظلمها ،همه داستاني و حادثهای نيمه تمام در تاريخ بشر است،
اين داستان به سود عدالت و حقيقت و به زيان ستم و فساد و پليدکاری پايان خواهد
پذيرفت .اين اعتقاد من است.
« .3انتظار» جبر تاريخ است .اين مسأله برای روشنفكران که با مكتبها و فلسفههای
علمي تاريخ آشنايي دارند بينهايت شورانگيز است.
من که در اين گوشه از زمين و اين لحظه تاريخ منتظرم تا در آيندهای که ممكن
است فردا و يا هر لحظه ديگر باشد ناگهان انقالبي در سطح جهاني به نفع حقيقت و
عدالت و تودههای ستمديده روی دهد که من نيز در آن بايد نقشي داشته باشم و اين
انقالب با دعا خواندن و فوت کردن و امثال اينها نيست ،بلكه با پرچم و شمشير و زره و

 . 9نفي انتظار و منتظر نبودم ،اثبات و توجيه وضع موجود در حال ،و اثبات و توجيه وضع واقع در تاريخ است.
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يك جهاد عيني با مسؤوليت انسانهای معتقد به آن است و اعتقاد دارم که آن نهضت
طبعاً پيروز خواهد شد ،پس به جبر تاريخ معتقدم ،نه به تصادف و تفرقه و گسستگي
تاريخي.
هر کس اين سؤال به ذهنش ميرسد که امام زمان ،اين رهبر و نجات بخش انتهای
تاريخ ،چگونه ميتواند بر جهان پيروز شود؟ در اينجا امام صادق يك توجيه بسيار
عميق و کامالً جامعه شناسانه و تاريخي دارد که« :قدرتهای ستمكار و قطبهای
جنايت و ظلم به قدری با هم خواهند جنگيد که در نيرو و قدرت فرسوده ميشوند و
به قدری از درون به فساد خواهند رفت که مقاومتشان را از دست ميدهند و آنگاه شما
از بيهوشي و خواب خرگوشي بيدار شده و چون مسلح به نيروی ايمان و آگاهي هستيد
بر آن قدرتهای از دورن پوسيده و از برون فرسوده پيروز ميشويد» و اين پيروزی بر
اساس منطق و عينيت و سنتهای اجتماعي است ،سنتهايي که در اسالم قوانين
خداوند است نه قوانين ماترياليستي.
وقتي خداوند کاری بخواهد ،اسبابش را از پيش فراهم ميکند ،چنانكه در پيروزی
اسالم بر ايران و روم چنين شد .من در اينجا معتقدم که تاريخ به طرف پيروزی جبری
عدالت و نجات قطعي انسانها و تودههای ستمديده و نابودی حتمي ظلم و ظالم
ميرود.
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جبر تاريخ يا «دترمينيسم هيستوريك» که اساس فلسفه علمي قرن نوزدهم و
بزرگترين بينش و برداشت تاريخي بين روشنفكران غير مسلمان جهان است و در اين
مكتب با يك ديد ديگر وجود دارد.
فلسفه جبر تاريخ (دترمينيسم هيستوريك) 9ميگويد :عليرغم آنكه ميبينيم جهان و
تاريخ و زندگي ونظامهای اجتماعي به نفع طبقه حاکم ،به نفع سرمايه داری و به نفع
نگهبانان و حافظان سرمايه پيش ميرود ،و تودههای محرومـ يعني آنهايي که هميشه
غارت ميشدند و شالق ميخوردند و هميشه گرسنه بودندـ هر روز بيشتر استثمار
ميشوند و در چنگال نظام وحشي و خشن که حاکم بر آنها و سرنوشتشان است فشرده
ميشود و در جبهههای مختلف کشمكش ،اينها شكست خورده و آنها پيروز ميشوند،
افراد شايسته بقاء ،حاکم ميشوند و عليرغم نشانههايي که به نفع زور و به زيان عدالت،
به نفع طبقه حاکم و به زيان طبقه محكوم وجود دارد و عليرغم آنكه ميبينيم منحني به
طرف ضعيفتر شدن تودههای استثمار شده مردم و قويتر شدن گروههای حاکم بر
مردم پيش ميرود ،تاريخ بر اساس جبر علمي خودـ که زاييده قوانين معين علمي
موجود در ذات زمان و حرکت جامعه استـ حرکت ميکند ،نه زور و زر و قدرت اين
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و آن ،و نه بازيچه پهلوانان و زورمندان و حيله گران و سرمايه داران ،تاريخ خودش مثل
جامعه زندگي مستقل از افراد دارد .تاريخ رودخانهای است که مستقل ازقطرههای آبش
و ماهيها و حشرات و موجوداتي که در آن شنا ميکنند حرکت ميکند و از منازلي
ميگذرد و جبراً و قطعاً ،بر خالف اراده همه کساني که اراده شان حاکم بر سرنوشت
مردم است به سر منزلي که در آينده برايش تعيين شده ميرسد .و هيچ حيلهای و
قدرتي نميتواند حرکتش را «سد» کند ،يا «مسير»ش را منحرف سازد .از تاريخ ،از
يخچالهای جمود و کوهستانهای سنگ و سخت و پيچ و خمهای سنگالخي و
تنگناهای ناهموار و صخرهها و مردابها و درهها و مانعها ميگذرد و در نهايت به
دريا ميريزد ،به دشت ميرسد ،آنجا دشت هموار يكنواخت برابری عمومي است ،در
آنجا طبقه از بين ميرود و جامعه «بي طبقه» تشكيل ميشود .رابطه استثمارگر و
استثمارشونده از بين ميرود و تضاد بين کساني که پولِ «پولشان» را ميگيرند با کساني
که پولِ «بازويشان» را هم نميگيرند از بين ميرود ،در آنجا زندگي در اختيار همه و
امكانات برای همه يكسان است ،عدالت پيروز ميشود ،تضاد طبقاتي از بين رفته و
جامعه بيطبقه ،بياستثمار ،بيزر و بيزور ،از نظر فردی تحقق پيدا ميکند ،چگونه؟
قطعاً و جبراً .اعتقاد اين جبر قطعي که تاريخ به نفع عدالت تمام ميشود و سرنوشت نوع
بشر در زمان ،به نفع پيروزی جامعه مشترك و زندگي مشترك انسانها ختم ميشود،
که خود يك «انتظار» است ،بزرگترين عاملي است که ستمديدهها و استثمار شوندهها
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را نيرو و ايمان ميبخشد و به پيروزی سرنوشت خودشان و طبقه خودشان و منفجر
شدن نظام استثمار حاکم بر زمانشان اميدوار ميکند و اين ايمان قطعي نه تنها آنها را
بيمسؤوليت و منفي و لش بار نميآورد بلكه ،درست به عكس ،نيرو و قدرت و
اطمينان به آنها ميدهد و همچون سالحي است که اراده عدالتخواهان و اميد
ستمديدگان را به آينده بيشتر کرده و آنها را در اين راه مجهزتر و متحركتر ميکند.
در اين اعتقاد به انتظار ،کساني که زير بار ستم و ظلم له ميشوند و آنها که ميبينند
حقيقتشان بازيچه ستمكاران و دينشان وسيله و ابزار دست ضد دين گشته مأيوس
نميشوند و مطمئنند اراده خداوند نيز که همان جبر تاريخ و همان نظام سنت تاريخي
است به عنوان قانوني همچنانكه در طبيعت است ،در تاريخ هم به سود پيروزی
سرنوشت او ،فكر او ،راه او و نجات نوع و طبقه او جاری است و بنابراين عوامل ضد
تاريخ انسان و ضد عدالت و خائن به سرنوشت بشريت مظلوم ،نميتوانند در برابر اين
جبری که محكوميت و مرگ آنها را امضاء کرده و پيروزی حقيقت و عدالت و مردم
را اعالم نموده ،مقاومت کنند و يا اثری بگذارند.
چه ،مشيت الهي که به شكل قانون علمي در طبيعت و درتاريخ حاکم است و
«تقدير الهي» که به شكل «تقدير علمي» تجلي دارد ،تحقق نهايي رسالت پيامبران را که
استقرار حكمت (آگاهي) و قسط (برابری) است و فالح انسان (رستگاری ،رهايي از
همه عوامل ضد انساني) هدف رسالت است« ،مقدر» کرده و پيروزی مستضعفان زمين و
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حتي روی کار آمدن و به دست گرفتن رهبری جهان و حاکميت بر تمام زمين را برای
اين طبقه تضمين نموده و با صراحت و قاطعيت اعالم ميکند که در اين تنازع تاريخي
و نبرد جاری در طول زمان ،بقای اصلح ،نتيجه نهايي ،و اجتناب ناپذير است و زمين راـ
که منبع توليد ،اقتصاد و حاکميت و قدرت است و موضوع اصلي جنگ طبقاتـ نسلي
تصاحب خواهد کرد که شايسته ماندن است« :و لقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر ،ان
االرض يرثها عبادی الصالحون» .
پس ميبينيم که اعتقاد به انتظار ،جبر تاريخ است ،در اينجا تفاوت ميان خوشبيني
تاريخي و بدبيني تاريخي به خوبي ديده ميشود .من وقتي به صورت منفي منتظرم
بدبيني تاريخي دارم چون معتقدم که نظام زندگي در استقرار و تقويت و توسعه فساد
است اما اگر به صورت مثبت منتظر باشم به تاريخ خوشبينم زيرا معتقدم که نظام جبری
تاريخ در پيروزی قطعي عدالت است و اين نشان ميدهد که عقيده انتظار مثبت و انتظار
منفي چقدر با هم متضادند.
سن پل سيمون نويسنده بزرگ فرانسوی ميگويد :متأسفانه انسان امروز در زندگي
مصرفي پليد کوته بينانه و حال پرست دنيای غرب ،در انتظار هيچ چيز نيست جز
رسيدن مترو!
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انتظار ،به بشر آينده گرايي و بينش بزرگ ميدهد ،اما بشر امروز درنظام پليد
مصرفي انتظار را از دست داده و فقط منتظر اتوبوس ايستاده است.
 .4تسلسل و وحدت تاريخي :انتظارـ به اين عنواني که در تشيع هستـ سه دوره را
به هم متصل ميکند :دوره اول ،نبوت و دوره دوم ،امامت و پس از آن غيبت است که
در آن ،نه نبوت وجود دارد و نه امامت حكومت عيني دارد.
اصل «نيابت امام» که به آن وجههاش گفتم چگونه اصل انحطاط آوری است،
دراين وجههاش اصلي مترقي است و نشان ميدهد که اين سه دوره چگونه به هم
پيوسته است .اول دوره نبوت ،بعد امامت که تسلسل دوره نبوت است و سپس دوره
علم که ادامه امامت است.
از آغاز بشريت تا انتهای زمان ،فلسفه من ميتواند مسير تاريخ بشری و تسلسل
حوادث را در يك پيوست جاری علمي منطقي توجيه کند.
منتظر ،هم از نظر فكری و هم از نظر عملي و مادی ،يك انسان آماده است (منتظری
که درشيعه بود ،نه آنچه امروز هست؛ متأسفانه من بايد از چيزی دفاع کنم که در
صورت امروزيش هرگز قابل دفاع نيست) ،يك هنگ سربازخانه را نگاه کنيد :اگر آنها
منتظر باشند که هر لحظه فرمانده برسد و شيپور جنگ نواخته شود هيچ گاه درخوابگاه،
به پاسوربازی و هرويين کشي و چرت زدن و قصه و افسانه گفتن و از اين قبيل کارها
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نميپردازند؛ آماده باش است و هر لحظه آماده شرکت در يك جهاد ،گوش به يك
فرمانند.
بنابراين،منتظر،آدم «وافتاده» «واخورده» وادادهای نيست ،چنانكه اکنون هست .آدم
آماده است.
در همين روستاهای ما تا چندی پيش هنوز روحانيون و امام جماعتهايي (نه خانها
و قلدرها) بودند که جوانها را هر هفته به تيراندازی ميبردند و اسب سواری ياد
ميدادند و شمشير بسته و مسلح در نماز جمعه شرکت ميکردند.
پس ميبينيم که منتظر ،انسان آمادهای است که هر لحظه احتمال ميدهد شيپور
انقالب نهايي نواخته شود واو خود را مسؤول شرکت دراين جهاد که بر اساس قوانين
جبری الهي قطعاً آغاز خواهد شد ميداند و خود به خود هم آماده است ،هم متعهد ،و
هم مجهز و هر شيعه به اميد شنيدن آواز امام سر بر بستر مينهاد.
***
بررسي چند سؤال

چرا در تشيع بايد اين منجي فرزند امام حسن عسگری باشد؟
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من به آن بحثهای کالمي کار ندارم ،به عنوان يك جامعه شناس ميگويم :اگر
منجي ،در تشيع ،اين قيد فرزند امام حسن بودن را نميداشت و شخص مشخصي
نميبود ،هر قلدری و هر پاچه ورمال ماجراجويي که موعود استعمار يا مولود استبداد و
مزدور استثمار است ميتواند خود را به عنوان موعود تاريخ و هم موعود ملل و مجری
حق و عدالت جا بزند و از همه نيروهای منتظرين برای سوار شدن بر گرده خلق کمك
بگيرد .چنانكه خيليها با تأويالت و مغالطهها گرفتند ،اگوست نُهم در زماني که مردم
يهود منتظر مسيح بودند و همواره از شهرها برای استقبال او بيرون ميآمدند ،آمد و
گفت آنكه منتظرش هستيد من هستم .يكي از القاب اگوست نُهم« ،مسيح» است .و باز
در قرن نوزدهم ديديم که ظرف  1سال از شمال آفريقا تا خليج فارس  91امام زمان
روييد و در سالهای  9863تا  9813که نهضت عدالت و آزاديخواهي و مبارزات
کارگری در فرانسه و آلمان و انگلستان شروع شده بود در تمام کشورهای اسالمي از
چين و شمال و غرب آفريقا گرفته تا ايران امام زمان سازی درست شده بود.
بنابراين وقتي که نجات بخش و رهبر به اين قيد مقيد گردد که از عرب و قريش و
بني هاشم و از احفاد پيغمبر و از پدر و مادر معين و دارای نام و لقب و کنيه مخصوص
است راه را بر هر ادعای دروغي ميبندد و باعث ميشود که آنها هرگز نتوانند نقشي را
جز يك داستان موقتي و يك حادثه سازی در تاريخ بازی کنند.
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ميرزا علي محمد و ميرزا حسين علي را نميشود با اين قيدهای مشخص جور کرد.
درکشورهای اسالمي ،که مثل شيعه چنين قيدی ندارند ،برای ديكتاتوری و سالطين
چون آتاتورك و فؤاد اول و غيره ،عدهای از متملقين لقب باز و شجره ساز حرفهای
کوشيدند يك چهره مهدی موعود بسازند!
از اين مهمتر اينكه اين قيد که جزء توجيه فلسفي و بينش مكتب ما است ميخواهد
ثابت کند که تسلسل پيوستهای از اول آدم و هابيل تا آخرالزمان در يك جبهه به
رهبری پيامبران و پيشوايان در پيشاپيش تودههای ستمديده در برابر نظام ظلم و زور و
فريب وجود دارد.
تاريخ عدالتخواهي يك جريان پيوسته است ،حوادث متفرقهای نيست که مثالً
يكمرتبه اسپارتاکوس بيايد ،يكمرتبه ابراهيم به بت شكني برخيزد ،در زماني قيام و
نجات اسيران به رهبری موسي عليه فرعون رخ دهد و در مكاني ،تصادفي تاريخي
پيغمبر اسالم را با برده داران و تجار قريش و امپراطوری ستمگر درگير [سازد] و در
آينده نيز ممكن باشد اتفاقاتي پراکنده و گاه به گاهي از اين نوع پيش آيد و يا نيايد،
پيروز شوند يا نشوند و ...
مبارزه به خاطر آزادی و عدالت مثل يك رودخانه در بستر زمان جريان دارد،
ابراهيم است ،موسي است،عيسي است،محمد است،علي است وحسن است و حسين
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است و همين طور تا آخرالزمانـ که اين نهضت پيروزی جهاني پيدا ميکندـ ادامه دارد.
اعتقاد به اينكه اين منجي نهايي تاريخ بشر ،دنباله ائمه شيعه و داوزدهمين امام است ،به
اين معني است که آن انقالب جهاني و پيروزی آخرين ،دنباله و نتيجه يك نهضت
بزرگ عدالتخواهي عليه ظلم در جهان است ،و در طول زمان ،نهضتي که در يك
دوره ،نبوت رهبريش کرد و بعد از خاتميت ،امامت و سپس در دوران طوالني غيبت،
علم.
***
چرا زره پيغمبر؟
باز اتصال تاريخ است ،نجات دهنده انسان ،و پايدار کننده نظام عدالت جهان؛ زره
پيغمبر اسالم را بر تن دارد چون ادامه دهنده راه او است.
***
چرا پرچم بدر؟
از اين رو پرچم بدر را در دست دارد تا نشان دهد نهضت و جنگي ،که در انتهای
تاريخ برای استقرار عدالت آغاز ميشود درست همانند جنگ بدر است که در اسالم
برای استقرار شريعت و حقيقت آغاز شد .و همچنانكه در بدر اولين پيروزی را اسالمـ
که آخرين نهضت نبوت استـ به دست آورد اين انقالب همـ که آخرين نهضت
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عدالت استـ جنگ بدرِ دومي است که به پيروزی بزرگ عدالت در سطح جهاني
منجر خواهد شد و اين انقالب به آن نهضت پيوسته است و دو حادثه نيست ،يك
جنگ است ،در دو جبهه.
***
چرا  393تن؟
برای اينكه مجاهداني که پيروزی بزرگ را در بدر به دست آوردند و برای اولين
بار شرك و جنايت و اشرافيت را شكستند  393نفر بودند ،کساني هم که در اولين گام
با زياد دعوت امام برميخيزند  393تن خواهند بود .اين انقالب نتيجه نهايي آن جهاد و
پيروزی نهايي آن مجاهدان است ،يعني بدر يك جنگ موقتي در گذشته نبود که بعد
در تاريخ گم شود و دنبالهاش قطع گردد و آن پيروزی در شكستهای بعدی از ميان
برود.
***
چرا شمشير علي؟ و چرا مرکز ،کوفه؟
شمشير علي را در دست دارد تا شيعه و معتقد به علي و معتقد به آزادی و حقيقت
نپندارد که علي در کوفه کشته شد و آن خون به خاك ريخت و همه چيز پايان
پذيرفت .تاريخ باز دوباره اين خون را احياء ميکند و عليـ يعني آن حقيقتي که در
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آنجا شكسته شدـ دو مرتبه پيروز ميشود .آن انقالب تحقق يافته نهايي و اين جهاني
حقيقي بود که ظلم و اشرافيت و جهل ،آن را در کوفه شكست دادند ،اما نه برای
هميشه؛ استبداد بر آزادی پيروز شد ،اما نه برای هميشه ،يعني بشريت به حكومت علي
ميرسد و علي عليرغم حكومت تقدس و تعصب جاهالنه ،خيانت جاه طلبان و قدرت
دشمنان مردم به تاريخ بازميگردد و به سراغ انسان ميآيد.
***
و دجال؟
داستاني که از دجال در اخبار و احاديث اسالمي است درست قهرمان پيكاسو است.
انساني که يك چشم در وسط پيشاني دارد و آن به اصطالح مارکوزه :انسان «يك
بُعدی» است .نظام پليد حاکم برجهان ما نظامي يك بُعدی است که انسان را با يك
چشم مينگرد و انسان مسخ شده در اين نظام نيز جهان و حيات را با يك چشم
مينگرد و آن هم با چشم چپ (چپ به معنای فارسي آن) .و اين دجال ،افسونگر
ذهنها است و مسخ کننده انسان ها؛ دجال ،مظهر نظام فرهنگي و روحي و ضد انساني
حاکم بر انسان آخرالزمان است.
***
و سفياني؟
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يعني نظام ضد اين نهضت ،يك نظام ابوسفياني است که نظام سياسي حاکم بر
انسان است کهبه بندآورنده سرها است .و شمشير علي است که دو مرتبه در آخر تاريخ
باز بر ضد اين دو نظام فريب انديشهها و بندگي سرها بلند خواهد شد .مرد سفياني که
اين نهضت را ميکوبد ،مظهر يك تسلسل تاريخي و وراثت قدرت ستم در طول زمان
است ،آن چنانكه منجي موعود وارث نهضت عدل در طول زمان است.
***
چرا مسيح در رکاب اين امام است و بعد رجعت است؟
يعني تمام راهبران و پيشوايان عدالت و حقيقت باز ميگردند (نميخواهم اين را
اثبات کنم که به چه «صورت» بازميگردند چون اينها از مسائل کالمي و تحقيقي و
خيلي علمي است) و اين بدان معني است که نظام محكوم در تاريخ که حقيقت بود و
رهبران آزادی و عدالت و انسانيت که همه به شمشير ستم و زور فروشكسته شدند و
نتوانستند رهبری جهان و بشريت را به دست گيرند ،پس از آن انقالب جهاني و نابودی
نظامهای سفياني و دجالي دوباره احياء ميشود« .که للباطل جوله و للحق دوله » .و
اعتقاد به انتظار ،اعتقاد به اين است که وعده خداوند در قرآن برای مسلمانان و همچنين
ايدهآل هر انسان ستمديده و آرزوی همه تودههای محروم تحقق پيدا خواهد کرد و
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جامعه بيطبقه ،بيستم ،بيظلم ،بيتزوير و جامعهای که در آن انسان ،عدالت ،قسط ،و
حقيقت برای هميشه حاکم خواهد بود ،و هرگز بازيچه ستمكاران و فريبكاران نخواهد
شد ،عليرغم همه عامالن نيرومند مسلح فساد و ظلم پيروز ميشود.
«و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم
الوارثين».9
استضعاف اعم از استبداد و استعمار و استثمار و استحمار است .طبقهای به وسيله
استبداد به پيچارگي ميافتند و اين استضعاف سياسي است ،طبقهای به وسيله غارت و

9

 .الذين استضعفوا في االرض درست معادل  les damnes de la terreعنوان کتاب پرارزش فرانتس فانون

( ) Frantz Fanonشهيد است که آن را مغضوبين زمين ترجمه کرده ام .ژان پل سارتر ،در مقدمه بر آن ،به تعبير
استعمارگران مي گويد :تا چندی پيش ،جمعيت ساکن کره زمين تقسيم مي شد به پانصد ميليون انسان و يك ميليارد و پانصد
ميليون بومي ( )indigeneو همين يك ميليارد و پانصد ميليون ساکنان دنيای سوم (آسيا و آفريقا و آمريكای التين) که
حتي از اطالق نام انسان محرم اند چه ،انسان بودن مترادف غربي بودن است به تعبير فانون دوزخيهای زمين اند .اين کلمه که
به معني محكوم و ملعون است يك اصطالح مذهبي است و مربوط به روز قيامت و روز تعيين سرنوشت ابدی انسانها ،که به
دو گروه تقسيم مي شوند :گروهي ناجي (نجات يافته  )Sauveمي شوند و بهشتي و گروهي محكوم عذاب و آتش و
مغضوب ( )damnesو دوزخي .توده های دنيای سوم ،در برابر قدرت و حكومت غرب که تعيين کننده سرنوشت در اين
جهان ،شمرده مي شود همچون قومي گنهكار و مغضوب و ملعون شده اند و محكوم عذاب و آتش و زندگي دوزخي ،کيفر
ضعفشان است .اينان در جهنم سرزمين هايشان دنيای گرسنگي و شكنجه و ذلت و ضعف (دنيای سوم) بومي اند و محكوم
س رنوشت شومشان در قبال بهشتيان زمين که در بهشت سرزمين هايشان دنيای برخورداری و رفاه و لذت و قدرت ،که پاداش
قوی بودنشان است انسان اند و حاکم بر سرنوشت خوشبختشان!
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ربودن ثروت استثمار ميشود و اين استضعاف اقتصادی است و کساني با انديشه و فكر
و تعقلـ به وسيله نيروهای استحمارگر که زيربنای استبداد و استثمارند -استحمار
ميشوند واين استضعاف عقلي و شعوری و احساسي است.
اما اين تودهها در طول مستضعف بودند يعني همواره با شالق ستم يا نظام استثمار و
يا جادوی فريب ،در همه رژيمهای حاکم بر سرنوشت خود ،از نجات خويش نااميد
شده و خودشان در تواناييشان نميديدند که بتوانند چنين نظامهای هولناکي را از بين
ببرند .اين نويد خداوند است خطاب به اين طبقه در جهان و اعالم نجات قطعي انسان
محكوم و زوال جبری قدرتهای غاصب و حاکم بر زمين :
«ما اراده ميکنيم بر کساني که در زمين به ضعف و زبوني فكری يا سياسي يا
اقتصادی زندگي گرفتار و به ذلت و عجز در زمين گرفته شدهاند ،منت گذارده و آنها
را پيشوايان انسان قرار دهيم و وارثان زمين».
نميگويد که اين طبقه بيچاره و ضعيف را از زير بار ظلم نجات بدهيم ،بلكه
ميگويد رهبری را به آنها بدهيم و آنها را سر کار بياوريم تا حكومت بشريت به دست
مردم «طبقه زبون شده تاريخ» بيفتد« .نجعلهم ائمه» :اينها را امامان و پيشوايان زمين قرار
بدهيم« .و نجعلهم الوارثين» و وارثين تاريخ ،آنچه که در زندگي و زمين ،در طول
تاريخ ،در انحصار قدرتهای غاصب بوده است.
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«ان االرض يرثها عبادی الصالحون» ،زمين را بندگان درست انديش درستكار به
ارث ميبرند!
ميبينيم «انتظار» يك نويد و عامل خوشبيني تاريخي است ،عامل توجيه وراثت
مبارزه ،تسلسل تاريخي ،جبر تاريخي ،ايمان به عدالت و پيروزی حقيقت و ايمان و
نابودی قطعي ستم و ظلم و پليدی در سرنوشت انسان و ايمان به اينكه تاريخ در زندگي
نوع بشر بر روی همين زمين و پيش از مرگ ،نه در قيامت و پس از مرگ ،به پيروزی
ستمديدگان و نابودی ستمكاران منتهي خواهد شد.
منتظر ،انسان مسلمان متعهدی است که هر لحظه درانتظار انفجار قطعي نظامهای ضد
انساني است و همواره خود را برای شرکت در چنين انقالب جهاني و بدر دومي که با
شمشير علي و زره پيغمبر و به دست فرزند پيغمبر و علي برپا ميشود ،آماده ميکند.
و بنابراين ،مذهب اعتراض و نفي مطلق نظام حاکم و وضع موجود است ،در هر
شكلي ،انتظار نه تنها از انسان سلب مسؤوليت نميکند ،بلكه مسؤوليت او را در
سرنوشت خودش و سرنوشت حقيقت و سرنوشت انسان ،سنگين ،فوری ،منطقي و
حياتي ميکند.
مذهب انتظارـ که يك «فلسفه مثبت تاريخ» ،يك «جبر تاريخ» ،يك «خوش بيني
فلسفي» ،يك «عامل فكری و روحي حرکت بخش ،تعهد آور و مسؤوليت ساز» و
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باالخره ،فلسفه «اعتراض» به «وضع موجود» و «نفي ارزشها و نظامهای حاکم» در طول
قرون است ،و اکنون ،فلسفه منفي بدبينانه «تسليم و رضا» شده استـ اين اصل کلي را
ثابت ميکند که :وقتي يك جامعه منحط ميشود و بينش پيروان يك فكر منحرف،
فكر مترقي و مذهب منطقي متحرك و سازنده نيز ،نقش منحط و منفي و تخديری پيدا
ميکند و در جامعه مسلمين و بويژه شيعه ،فاجعه اين است!
***
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فلسفه تاريخ در اسالم
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
قبالً از دوستان خواهش ميکنم که به علت اينكه فرصت کم بود ،و ناچار بودم
مطلب را تا حدی تمام بگويم -گرچه در عين حال خيلي فشرده بود[ -مرا ببخشند]،
چون مسائل چنانكه ميبينيم و احساس ميکنيم بسيار فراوان است .علت اينكه اين
مسائل بسيار فراوان است ،اين است که آنچه که من طرح کردم و غالباً طرح ميکنم،
مسائل مجرد علمي نيست که خط مستقيمي داشته باشد و آدم روی همان خط مستقيم
حرکت کند و بعد به يك نتيجه مشخص مستقلي برسد و بحث تمام شود ،بلكه ،مسائل،
اجتماعي هستند ،و گرچه عناوين ،مختلف [هستند] ،ولي از يك ديدگاه طرح ميکنم،
که ديدگاه شناخت خودم است .مسلماً همچنانكه شاخصه مسائل اجتماعي هست ،هر
مسألهای با بسياری از مسائل ديگر تصادم پيدا ميکند و از طرفي چون تازه هست ،با
بسياری از مفاهيم ذهني قبلي تصادم پيدا ميکند ،پس خواه ناخواه اينها را بايد طرح
کرد ،و چون وقت نداشتم که به سؤاالتي جواب بگويم ،اين است که خواهش ميکنم
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سؤاالتي که برای من نوشتهايد -چون ديگر فرصت نيست ،و من اينجا نيستم و بايد
برگردم ، -با آدرس خودتان ،فقط به آدرس حسينيه بنويسيد و من جواب خواهم داد و
به شما پس خواهم فرستاد .البته سؤاالتي که ميبينيد برای پست کردن ميارزد و برايتان
اهميت دارد؛ اگر هم برايتان مهم نيست ،ميتوانيد صرفنظر کنيد.
اما ،امشب که موضوع سخنم ،موضوع ديگری هست ،ميتوانيد سؤاالت را در
همين جلسه در آخر طرح بفرماييد و من به اختصار جواب بگويم تا آنجايي که
ميرسم.
***
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موضوع صحبت من« ،فلسفه تاريخ» ،بخصوص از نظر بينش اعتقادی ما در اسالم
[است] ،و اسالم -به معنای اعم و صحيح خودش -يعني نهضت بزرگ بشری که از
آغاز تاريخ بشر شروع ميشود و پيغمبران گوناگوني در امتهای مختلف در اين
مذهب مبعوث شدند ،که آخرينش پيغمبر اسالم است .در اين مذهب ميخواهيم ببينيم
که آيا فلسفه تاريخ وجود دارد و آيا اگر وجود دارد با فلسفههای تاريخي که امروز در
مكتبهای اجتماعي و فلسفي مطرح است ،مشابه است و به طور کلي چگونه فلسفهای
است؟ اين ،يكي از مباحث بينهايت حساس و عميق ،از مسائلي است که تازه به ذهن
من رسيده است :بايد يك توضيحي بدهم ،و آن اين است که :ميخواستم برای تجديد
چاپ اسالم شناسي ،تجديد نظر بكنم؛ چون اسالم شناسي -آنهايي که خواندهاند
ميدانند -درسهای شفاهي من در کالس بوده که ضبط شده و بعد خود دانشجويان
چاپش کردهاند ،بنابراين يك کتاب تدوين شده و نوشته شدهای نيست .خود به خود،
چنين کتابي نميتواند خالي از نقصهای فراوان نباشد اگر هم مينشستم و چند سال
براساس يك برنامه کار ميکردم و نقشهاش را طرح ميکردم ،تدوين و تأليف
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ميکردم ،باز هم پر از نقص ميبود ،چه برسد که اين طور عجوالنه و در محدوده
برنامه کالس.
درباره اسالم شناسي انتقادات خيلي فراوان شده ،که بعضيهايش برای من بينهايت
بيارزش بوده و بعضيهايش که جنبه علمي نداشته ،جنبههای ديگری داشته که خود
شما مطلع هستيد و در جامعه ما بيسابقه نيست .آن نوع دوم انتقادها ،يكي از
خصوصيات جامعه ماست .در همه فرقهها ،مذهبها و ملتهای ديگر ،حتي به زور،
حتي به دروغ ميخواهند اشخاص را به خودشان بچسبانند ،افكار را به خودشان منسوب
کنند ،و اين يك کار معقولي است که ميکنند ،برای اينكه ارزش هر مكتبي -و هر
فكری -بستگي دارد به ارزش افكاری که به آن مكتب معتقد است .اين را به عنوان
مثالي درباره خودم نميگويم ،به عنوان يك واقعيتي در جامعه خودم ميگويم؛ حتي
يكي از مبلغين بهائيت (اسمش علوی بود که فوت کرده ،از مبلغين بسيار ورزيده اين
فرقه بود) ،به پدرم ميگفت که شنيده شده از « اصحابِ سرّ» و از شاگردان خيلي
نزديك حاج مالهادی سبزواری ،حكيم بزرگ اسالم و آخرين فيلسوف از سلسله
حكمای بزرگ اسالمي ،که در اواخر عمرش -نزديك مرگش « ،مستبصر» شده است،
يعني حقيقت را ملتفت شده است ،و چقدر هوشيارانه هم اين دورغ درست شده ! برای
اينكه نزديك به مرگش بوده ،و هر کس بگويد که « ما شاگردش بوديم ،ما
ميشناختيمش ،درسش را ميرفتيم ،پدرم شاگردش بوده و جدم شاگردش بوده»،
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ميگويد که « او نزديك مرگش نبوده ،آخرين حرفي که به اصحاب سِرّش زده ،اين
بوده» ،بنابراين کسي نميتواند کتمانش بكند ،برای اينكه ،همه در موقع حياتش ،در
موقع زندگي و درس و بحثش از او خاطره دارند[ ،ولي] در دم مرگش -که يواشكي
بيخ گوش يك نفری گفته باشد -از او کسي خبر ندارد! مثل روايت « االئمه من
القريش» که فقط يك راوی دارد! به هر حال ،اين يك قانون کلي است که هر فرقهای
اشخاص گوناگوني را که به هر حال کاری کردهاند و حرفي زدهاند ،به خودشان
منسوب ميکنند -به راست يا به دروغ -و يك کار منطقي و معقول است ،به نفع
خودشان .بر خالف ما که ،تمام کوششمان و حتي وظيفه و مسؤوليت عيني و واجب
عينيمان ،اين است که :اگر کسي بدون هيج مصلحت و منفعتي روی اعتقاد
شخصياش ،روی گرايش فكريش از مذهب سخني گفت ،قبل از اينكه المذهبها به
حسابش برسند ،مذهبيها به حسابش ميرسند ،و به هزار و يك دليل و کوشش فراوان
و جد و جهد بسيار ،بيست سال ،سي سال ،چهل سال ،پنجاه سال[ ،کار او] ،و صد مقاله،
هزار کنفرانس ،پنجاه اثر ،تأليف ،ترجمه و  ...اينها که بر مذهب او و اعتقاد او حاکي
است ،همه نديده گرفته ميشود ،اما اگر در يكي از اين کتابها و در يكي از اين
نوشتهها ،يك جملهای پيدا کرد که يا غلط چاپي بود ،يا به عقيده او درست نبود ،يا او
طور ديگری فهميد ،آن جمله ،به عنوان يك کشف بزرگ برداشته ميشود ،از اطرافش
بريده ميشود و به عنوان يك رسالت ابالغ و تبليغ همه جا بايد گفته بشود ،تحريف
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بشود ،متهم بشود ،تا باالخره ثابت بشود که او جزء ما نيست (اين رسالت نوع خاصي از
مؤمنين است) .اما ،در عين حال من ،بينهايت سپاسگزار و ممنون بسياری از صاحب
نظران و استاداني هستم که انتقاد و راهنمايي کردند .به همين شكل است که ميتوان
يك حرف تازه در جامعه زد ،کار تازه روی اسالم کرد و با زمان پيشرفت و تكامل پيدا
کرد -نه من ،يا او يا ديگری[ ،بلكه] جامعه و نسل ،-به اين صورت که من بكوشم
نظری بدهم و بعد اين نظر تحليل بشود ،پخته بشود ،اصالح بشود ،ديگری دنبالش را
بگيرد ،خودم تبديلش بكنم ،تغييرش بدهم ،تكاملش بدهم ،اصالحش بكنم ،تا اينكه
يك فكر -مانند هر شيء ديگر -تكامل پيدا کند و به اوج خودش برسد .اين طوری
است که بايد کار کرد .اما ،ما خيال ميکنيم که عالم يعني آن کسي که وقتي کتابي
مينويسد ،مثل قرآن نبايد ديگر هيچ غلط داشته باشد ،و تا آخر عمرش هم بايد اين
درست باشد و اصالً مثل آيات «مُنزَل» ،صددرصد و بدون هيچ عيب و نقص باشد؛ اگر
کسي چنين ادعايي کرد ،که اثر من يا سخن من ،صددرصد درست است ،و همين
است و جز اين نيست ،اين عالمت عالم بودن او نيست؛ عالمت جهل مطلق اوست!

9

 . 9برای آقای گورويچ – يكي از استادان من – کنفرانسي مي دادم (شاگردش بودم) و برای تعريف يكي از مسائل
جامعه شناسي ،چند تعريف نقل کرده بودم .منجمله ،يكي از تعريفهای خود پروفسور گورويچ را نقل کرده بودم بعد ديدم
در وسط سخن من ،مرا نگاه داشت و گفت که :اين حرف خيلي مزخرف است .من خجالت کشيدم که بگويم مال خود
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اين عادت را بايد در ذهنمان از بين ببريم؛ اين عادت مال دوره رکود و توقف
است .در دوره رکود و توقف ،همه مسائل ثابت است ،همه مسائل علمي يكنواخت
است ،حتي مثالها تكراری و ارثي است .مثالً در درسهايي که در پيش بعضي از
استادها ميخواندم ،ميديدم که استاد ،مثالً يك قانون صرف و نحو عربي را درس
ميدهد ،يا معاني بيان درس ميدهد؛ بعد مثال ميخواهد بزند ،با اينكه هزار مثال در
زندگي روزمره خودمان هست -که حرف ميزنيم و ميگوييم ، -اما برای آن درس
فقط يكدانه مثال وجود دارد ،همان مثالي که در کتاب نوشته شده! و در همه کتابهای
ديگر هم که راجع به آن موضوع حرف ميزنند ،باز همان مثال است؛ اين استاد هم که
ميخواهد درس بدهد ،باز همان مثال را بايد بگويد .مثالها ،مثل همان مثال ارثي است!
و طور ديگری نيست.

سرکار است! سكوت کردم .گفت که :از کجا نوشتي! گفتم از فالن کتاب! بچه ها همه خنديدند! (چون کتاب معروف بود
که مال گورويچ است .همه مي شناختندش) گفت :آن کتاب که نوشته من است؟ گفتم :خوب ،بله! گفت :چاپ کي است؟
گفتم هزار و نهصد و پنجاه و چهار .گفت ولي من در هزار و نهصد و پنجاه و چهار نمردم .من االن در هزار و نهصد و
شصت و يك زنده هستم .يعني از هزار و نهصد و پنجاه و چهار تا هزار و نهصد و شصت و يك زندگي مي کرده ام و مي
انديشيده ام و تو از گورويچ هزار و نهصد و پنجاه و چهار سخن مي گويي و حرف مي زني .در صورتي که گورويچ هزار و
نهصد و شصت و يك واقعيت دارد .من در اين نه سال ،در اين هفت سال ،هشت سال که فوت نكرده ام! زندگي داشته ام.
اگر سخن من در هزار و نهصد و شصت و يك همان سخن من در هزار و نهصد و پنجاه و چهار باشد ،اين فضيلت برای من
نيست که سخن حق گفته ام .اين يك عالمت توقف و رکود من است در هزار و نهصد و پنجاه و چهار .که بقيه اش را
بيخودی زنده بوده ام! و ديگر تكرار مكررات بوده.
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اصلي وجود دارد به اسم اصل «استثنای منقطع».

9

يعني آن چيزی که استثناء ميشود جداست؛ اصالً از جنس اين حكم نيست ،که از
آن استثناء کردهايم .در مثالهای معموليمان هم از اين گونه بسيار داريم ،مثل اين
ميماند که ميگوييم :فالني خيلي مشهور است ،کسي که او را نميشناسد[ ،خواجه
حافظ شيرازی است] يا ميگوييم « :فالني کاله کسي را که برنداشته ،کاله خواجه
حافظ شيرازی است»؛ امروز که خواجه حافظ شيرازی نيست که او کالهش را بردارد!
پس ميخواهد بگويد که همه آدم هايي که هستند؛ کالهشان را برداشته؛ اگر کسي
بوده که استثنائاً کاله او را برنداشته است ،او خواجه حافظ شيرازی است ،که جزء
کساني نيست که او بتواند در عصر او زندگي کند و بتواند کالهش را بردارد! مثالها
فراوان است :جز اين قدر نتوان گفت در جمال تو عيب -که رنگ مهر و وفا نيست
روی زيبا را.

 . 9دو جور استثناء هست :يكي استثنای متصل .و آن اين است که مستثني و مستثني منه هر دو از يك جنسند .مثل اينكه
مي گويد همه آدمها ،همه قوم و خويشها آمدند ،غير از پسرخاله ام .پسرخاله جزء قوم و خويشها است که استثنا شده ،پس
متصل است و همجنس است با اشخاصي که در اين حكم ،به صورت خبر آمده اند اما يك استثنای ديگر داريم ،که استثنای
منقطع است.
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حافظ به معشوقش ميگويد :در چهره تو هيچ عيبي وجود ندارد؛ فقط يك نقص
وجود دارد و آن اينكه وفا ندارد؛ وفا از جنس عيبها و نقصهای صورت نيست .برای
چه استثنای منقطع به کار ميبرند؟ برای مبالغه .يعني هيچ استثناء وجود ندارد ،اگر هم
استثنايي بخواهيم برايش درست کنيم ،از جنس يك چيز ديگر است[ .مثال] برای مبالغه
فراوان و زياد است :ميگويند که همهشان آمدند ،فقط مرغهای خانهشان را نياوردند!
خوب ،مرغهای خانه را که به ميهماني نميآورند! ميخواهد بگويد که هيچ کس
نمانده که نياورند -اين نوع مثالها زياد است که هميشه در حرف ،ميزنيم -اما ،وقتي
به ما درس ميدادند -ميخواهم برای رکورد فكر و انديشه مثال بگويم -ميگفتند،
استثناء بر دو نوع است :استثنای متصل ،استثنای منقطع .استثنای منقطع مثل -يك مثال
دارد -جاءالقوم االحمارا ،مردم ،آن قوم و دسته آمدند غير از خر ،يعني فقط خرشان را
نياوردند و گرنه همه آمدند .خوب ،فقط خر نيامد ،فقط همين مثال! اگر يك مثال
ديگر را که جزء استثنای منقطع باشد بياوری جلويش بگذاری ،متوجه نميشود ،چون
جزء مثال ارثي نيست! در خود دبستانهای ما ،در درس مرابحه ،همه مثالها باز ارثي
است ،اين آقا معلم از معلم سابقش گرفته ،او از معلم سابق ،او از معلم سابق و  ...تا
منشأش .هميشه«:گلهای است که دويست و هفتاد رأس آن گاو است ،سيصد و بيست
رأس آن گوسفند است» -مثالً ، -يا «يك حوض آب است که از دو تا شيرش آب
وارد ميشود و از يك شيرش آب خارج ميشود  » ...غير از اين دو تا مثال هيچ مثال
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ديگری در هيچ کالسي و در هيچ دورهای وجود ندارد و کسي هم نشنيده! جرأت
اينكه حتي مثال تازه انتخاب بشود ،نيست .مثالها ثابت است ،حرفها ثابت است،
نظريهها ثابت است .عقايد کليشه است .هر کس خواسته باشد حرف تازهای ،حتي
عبارت تازهای و تعبير تازهای بياورد ،اين يك فضولي ،يك عصيان و يك کفر کرده
است .اين عالمت ثبوت و توقف است .در صورتي که در تاريخ اسالم -در قرن اول و
دوم و سوم -نگاه کنيد ،در هر گوشهای از مملكت و فرهنگ و جامعه اسالمي يك
انديشمند تازه با يك متد تازه ،با يك بينش تازه ،با يك مكتب فكری تازه ،روی قرآن،
روی اسالم ،روی فلسفه ،روی توحيد ،روی تفسير کار ميکند .هر کدام ،يك شيوه و
يك متد خاص دارند .در هر مسجدی و هر مدرسهای ،عالمي با جهانبيني خاص
خودش نشسته ،با يك ابتكار در تدريس ،در تعليم ،در تحقيق ،در فهم مسائل اجتماعي
و در فهم مسائل مذهبي.
اين است که اسالم ،به قول عبدالرحمن بدوی ،مانند يك روح در کالبدهای عقلي
و در توفانهای هميشه توفنده در حال تكامل انديشهها و ادراكهای نوابغ ،در حال
رشد و تبلور و گسترش بود .معنای اسالم ،به اين شكل است .بعد آمد در قالب ها؛ آنجا
ديگر يخ بست و منجمد شد ،کسي جرأت ندارد حدس بزند ،حتي عبارت را و جمله را
تكان بدهد!
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حرفي که ميخواستم بزنم اين است که ،در تجديد نظری که در اسالم شناسي
ميکردم ديدم که بعضيها ايراد گرفتند و بيش از خود اسالم شناسي بر کتاب ايراد
نوشتند! نوشته که صفحه سي و هشت گرچه در غلطنامه تصحيح شده است ،اما غلط
است! دلش نميآيد غلط نگيرد؛ ميداند غلط چاپي است ،ناقد به غلط چاپي کار
ندارد! ولو هم غلطنامه ننوشته باشد .خودت وقتي ميداني غلط چاپي است ،ديگر نقد و
انتقاد به غلطنامه کار ندارد ،به غلط چاپي کار ندارد ،به چاپخانه کار دارد! به من کار
ندارد .خيلي خوب ،باز غلط هم گرفته شده و غلطنامه هم هست؛ او بايد خودش
تصحيح کند ،ولي دلش نميآيد غلط نگيرد! هجده تا بر کتاب من رد نوشته .خوب،
اگر اين غلط چاپي را بردارد ،ميشود هيچي.
اغلب اين انتقادات روی مسائل جزئي ،روی مسائل بسيار فرعي ،و روی حرف
هايي است ،که هميشه در ذهنها ،طرح بوده ،در صورتي که دوست داشتم روی
بسياری از مسائل اساسي که من آنجا طرح کردهام ،تكيه بشود؛ اينها اصالً مثل اينكه
نوشته نشده است ،نديده و ناديده گرفته است! و خود من روی اين مسائل بيش از هر
کسي حرف دارم ،يعني از بين کساني که اين کتاب را خواندهاند و انتقاد دارند ،خود
من بيش از همه انتقاد دارم ،و اين را عالمت عيب کتاب يا کار خودم نميدانم ،بلكه،
عالمت اين ميدانم که اين طرز تفكر دارد رشد ميکند ،و اين را به خاطر دو مسأله
ميگويم :
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مسأله اول اينكه ،شما خيال نكنيد آنچه را که اينجا من طرح ميکنم ،عبارت است
از حقايقي که در خواب يا در بيداری به من الهام ميشود! نخير! اينها مسائلي است که
مانند هر عالم ،متفكر و نويسنده ديگر ،در هر سطحي (پايينترين سطحش يا باالترين
سطحش ،فرق نميکند ،هر کسي مسؤول تعقل و تفكر است -که همه ما مسؤول تعقل
و تفكريم -نه تنها عالم و محقق) ،بدون ادعای تحقيق و علم و اعلميت و جامعيت تعقل
و تفكر ميکنم ،و بر اساس طرز تفكرم و استعداد و شعوری که دارم ،نظری را استنباط
ميکنم ،و به ميزان محدودی که ميتوانم درك کنم و براساس نيازی که نسل خودم،
طبقه خودم و زمان خودم دارد ،ميگويم و اين گفتن -يعني من اين طوری ميانديشم،
من فعالً اين طوری مسأله را فهميدم ، -به اين معنا نيست که من اين حقيقت را کشف
کردهام؛ [بلكه] من اين را اين طور ميفهمم ،تو چه جور ميفهمي؟ تو هم به همان
اندازه من مسؤولي که مسألهای را که طرح ميکنم ،رويش فكر کني ،کار کني .اگر
واقعاً نظر تازهای داری به من بگويي ،من را هدايت بكني ،تقويت بكني ،اين انديشه را
تكامل ببخشي .خود من هم وقتي که ميگويم ،به معنای اين نيست که الاقل برای
خودم يك قطع و يقيني است؛ اين ،يك نظر است .يعني تا وقتي زنده باشم و تفكر
بيشتر کنم ،احتمال اين هست که اين نظر تغيير پيدا کند ،از اصل عوض بشود ،خودم رد
بكنم ،يا اينكه اصالحش بكنم يا اينكه بهترش کنم ،يا اينكه عمق بيشتری به آن بدهم،
يا اينكه به طور ديگر تعبير کنم -اينها همه هست .به هر حال ،کارما ابالغ حقايق مسلم
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نيست ،کار ما تفكر در حقايقي است که موظف به تفكر در آن هستيم و انديشيدن و
کوشش برای فهم هر چه بيشتر ،و هر روز بيشتر.
مسأله دوم اين بود که ،در تقسيم بندی اصول اعتقادی ،که در اسالم شناسي
آوردم -اين را برای اين ميگويم که کساني که ميخوانند با اين توجه و با اين تجديد
نظری که اآلن برايم ايجاد شده ،بخوانند؛ در اين تجديد نظر متوجه يك اساس بسيار
کلي شدهام -من تحت تأثير فريد وجدی ،اصولي را به نام اصول اسالمي -که او در
دايره المعارف خودش استنباط کرده ، -از او گرفتم و آنجا هم نوشتم ،اما تشريح و
توضيح مسائل و تحليل مسائل ديگر و آوردن همه بحثهای ديگر ،همه مال خود من
است ،و فقط تيتر و عنوان جمله مال فريد وجدی است -که گفتهام مال او است.
بنابراين شكل تقسيم بندی مال فريد وجدی است ،ولي حرفها همه مال خود من
است ،و مسؤولش خودم هستم .به اين شكل تقسيمبندی کردم که مكتب اسالم دارای
اين اصول است :يك ،دو ،سه ،چهار ،پنج ،شش ،هفت تا سيزده تا که فريد وجدی
آورده .بعد نگاه کردم ديدم توحيد را به عنوان اصول اسالم نياورده ،جزء يكي از
اصول اسالم هم نياورده ،من به آن اضافه کردم .فريد وجدی خيال کرده که توحيد-
به عنوان يك اصل -را اسالم نياورده ،در اديان ديگر هم هست ،اسالم هم به آن معتقد
است .ولي من عقيده ديگری دارم و آن اينكه توحيد اسالم اصوالً توحيد ديگری
است -که امشب خواهم گفت ،-به عنوان يكي از پايههای فلسفه تاريخ ،و بنابراين بايد
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يكي از اصول اساسي اسالم ميبود و من -در آخرين اصل -به آن افزودم .حاال اين
تقسيم بندی به کلي در ذهن من دگرگونه است ،يعني متوجه يك نوع گرايش ديگر ،و
يك نوع برداشت ديگر از مطالب است؛ يعني همه مسائلي را که در اسالم شناسي ،در
آن قسمت اول گفتهام ،اينها را قبول دارم -از نظر فعلي خودم هيچ کدامش غلط
نيست ،-اما شكل طرح ،و شكل تلقي مسائل به کلي فرق دارد ،و آن اين است که
اصوالً غلط است که بگوييم اصول دين اسالم عبارت از :يك -توحيد ،دوم -معاد،
سوم -نبوت ،چهارم -امامت ،پنجم -عدل ،ششم -حج ،هفتم -زکات ،نهم -توجه به
طبيعت ،دهم  ، ...اين طور تقسيم بندی غلط است.
تقسيمبندیای که من متوجه آن شدم -اين توجه از خود قرآن و از فهم اسالم ناشي
ميشود [ -اين است که] اسالم يك اصل دارد -نه بيش و نه کم -يك اصل ،پايه ،يك
ستون ،که توحيد است .اسالم يك منظومه است؛ نردباني نيست که بگوييم پله اولش
اين است ،بعد پله دوم ،بعد پله سوم و بعد پله چهارم.
تقسيمبندی اصول اسالمي ،تقسيم بندی عرضي و طولي نيست ،تقسيم بندی انشعابي
است .همان طور که در علوم تقسيم بندی ما انشعابي است .نميگوييم که اشياء طبيعت
عبارتند از دريا ،کوه ،سنگ ،درخت ،آدم ،حيوان و  ...اين طور تقسيم بندی نميکنيم.
ميگوييم که اشيای طبيعت محسوس است يا نامحسوس ،محسوس تقسيم ميشود به
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غيرمتحرك(جامد) ،دارای حس و نمو (نبات) ،دارای حس و نمو و حرکت و
اراده(حيوان) ،آن وقت هر کدام از اينها را باز تقسيم ميکنيم :حيوان را به استخوان دار
و به بياستخوان؛ باز استخوان دارها را تقسيم ميکنيم -مثالً -به پستانداران و
بيپستانها ،باز اينها را تقسيم ميکنيم به آنها که -مثالً -پنجه دارند و آنها که -مثالً-
سم دارن؛ ميبينيم که اين تقسيم بندی علمي انشعابي است .يعني يك اصل را
ميگيريم ،از آن اصل دو سه اصل ديگر منشعب ميشود؛ باز از هرکدام چند تا اصل
ديگر منشعب ميشود .اين ،تقسيم بندی علمي است .اما اگر اشياء طبيعت را رديف
کنيم ،اين تقسيم بندی به هيچ وجه علمي نيست .خوب ،بينش اسالمي يك بينش طولي
و عرضي نيست که اصول را به اين شكل پايه ريزی کرده باشد .يك نوع مكتبي است
که اگر بخواهيم شكل مادی به آن بدهيم ،منظومه شمسي است ،يك خورشيد فقط در
وسط دارد و سيارات ديگر بر حسب ارزششان نزديك به خورشيد و در مدار خورشيد
و دور خورشيد ميچرخند و به وسيله نيروی جاذبه به او نزديك هستند .توحيد در
منظومه اعتقادی اسالمي ،يك چنين خورشيدی است .بعد همه احكام ديگر و همه
اصول ديگر از توحيد ناشي ميشود ،اگر پنج تاست يا اگر پنجاه تا است .اين اصول،
اصولي نيست که نوشته باشد ،استنباطي است .يعني بسته به آن محقق و آن عالم يا آن
فهم خاص است ،که در هر دورهای از مجموعه اين اسنادی که وجود دارد ،ميشود
استنباط کرد.
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توحيد ،يعني :اعتقاد به اينكه تمام هستي مخلوق يك آفريننده و همچنين مملوك
يك مالك -يعني خداوند -و پرورده يك پروردگار و اداره شونده و اداره شده يك
مدير و مدبر است .اين ،اعتقاد توحيدی است .نفس اعتقاد انسان به وحدانيت خداوند
که يكي هست و هيچ کس ديگر و هيچ اراده ديگر ،هيچ تدبير و شعور ديگر و هيچ
قطب ديگر وجود ندارد ( در همه کون ،در همه خلقت و در همه طبيعت) ،الزامات
منطقي فكری خاصي دارد که از نفس اين اعتقاد منشعب ميشود .اين ،جهانبيني انسان
را به وجود ميآورد .جهانبيني چيست؟ يكي از نوترين و شايد حساسترين مسائلي که
در مكتبهای امروز اجتماعي و فلسفي مطرح است ،طرح مسأله جهانبيني است؛ ولي
متأسفانه در بين ما اين بحث اصالً طرح نشده است.
اگر جهانبيني طرح ميشد ،اصوالً طور ديگر اسالم را ميفهميديم و طور ديگر
عقايدمان را درك ميکرديم .بدون داشتن جهانبيني همه اعتقادات مذهبي فاقد جهت
و معني اساسي ميشوند؛ تكه تكه ميشود فهميد ،اما اسالم را به عنوان يك پيكره زنده
و يك روح کلي و يك مسير حرکت جهاني نميشود فهميد؛ مثل کساني که
متخصصاند :يكي متخصص چشم است ،يكي مال دندان است ،يكي مال قلب است،
يكي مال خون است ،يكي مال رگ است ،يكي مال دست و پا است[ ،يكي مال] معده
است؛ اين متخصصين هر کدام يك بعد را ميشناسند ،اما اين شخص را نميشناسند.
آن « شخصِ» اسالم را با جهانبيني اسالمي ميشود فهميد و الغير .اصالً جهانبيني يعني
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چه ؟ جهانبيني 9يعني « :بينش جهان» ،کيفيت تلقي من و کيفيت تصوری که من از
همه عالم دارم .هر کسي عالم را به گونهای ميفهمد ،و ميبيند .خيال نكنيم که همه
وقتي به زمين و آسمان نگاه ميکنند يك طور عالم را ميفهمند ،هرگز!
يك فرد وابسته به يك قبيله ،زمين را عبارت ميداند از چراگاه قبيله خودش و
پشت اين کوهها را هم آخر عالم ميداند؛ ميگويد :ظلمات است .بعد آسمان را هم
سقفي ميداند -مثل سرپوش چلوکبابي -که از اطراف به زمين فرود ميآيد .به کدام
طرف زمين؟ به پشت همين کوههای چراگاه من ،و اطراف هم چند قبيله ديگری وجود
دارند که ما با آنها در جنگيم ،در صلحيم ،در آميزشيم ،در مبارزه هستيم ،در همزيستي
هستيم .اين ،تمام جهان است! پشت اين سرپوش چيست؟ ظلمات ،عدم ،نامعلوم ،غيب،
اصالً نميفهميم .اصالً به پشت آن فكر نميکند! اين همه هستي است در چشم او!
فردی که وابسته به يك جامعه طبقاتي است 3،فردی که در چنين جامعهای زندگي
ميکند ،وقتي به جهان نگاه ميکند ،جهان را هم طبقه طبقه ميبيند .خود اين عقيده-

 . 9اين اصطالحي است که تازگي از اصطالح فرنگيش به نام ويزيون دو موند ( )Vision du Mondeترجمه شده
است.
 . 3جامعه ای که مثل دوره ساسانيان طبقه طبقه است ،که هر طبقه ای مستقل است .يك فرد از يك طبقه نمي تواند به
طبقه ديگر وارد شود! جامعه از پنج ،شش ،هفت طبقه تشكيل شده است .طبقه هايي کامالً جدا از هم.
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در قديم -که زمين وسط عالم 9است ،برای چيست؟ برای اينكه مهمترين جايي که او
ميشناسد زمين است .چيزهای ديگر همه فرعياند ،حتي خورشيد .بعد باالتر از زمين-
دور زمين ، -فلكهای مختلف وجود دارد :آتش ،ماه ،فلك خورشيد؛ و آخرين فلك،
فلك االفالك است .هفت تا نه فك [هستند] ،که اينها دور خورشيد ميچرخند .هر
فلكي عقلي دارد که آن فلك را ميچرخاند و اداره ميکند؛ اين عقل به عقل فلك
ديگر ارتباط ندارد .عقل فلك دوم به سوم ارتباط ندارد و سومي به چهارمي ارتباط
ندارد .فلكاالفالك -که فلك آخرين است ،و پيرامون همه اين فلكها و زمين
ميچرخد -هم يك عقلي دارد؛ آن عقل کل است ،يعني ،عقل عقول است ،عقلي
است که مشرف و مدير است و مسلط بر همه عقلهای فلكها است .خود زمين عناصر
مختلفي دارد :آب ،خاك ،آتش و باد .اين عناصر هر کدام دارای شرافت خاصي
هستند .آتش از همه شرافت ذاتي باالتری دارد .برای همين هم هست که وقتي ولش
کني به طرف هوا ميرود ،ميخواهد به فلك آتش برسد؛ اصالً ذاتش اشرف و
اعالست و مقدستر از همه است.

 . 9اين طور مي ديدند تحقيق تلسكوپي که نكردند ،به فضا که نرفته اند! به ذهن خودشان فكر ميكردند .ذهنشان تحت
تأثير جامعه شان جهان را اين طور مي ديده است.
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بعد ،از همه پستتر عنصر خاك است ،که باال هم که ولش ميکني خودش را
ميخواهد به پستي برساند .اين ،طرز تفكر راجع به جهان است ،اين يك نوع جهانبيني
است! يعني ديدن جهان است ،اين طور ميبيند .ديدن جهان به اين شكل ،زاييده ديدن
جامعهای است که او در آن زندگي ميکند ،جامعهای که او در آن زندگي ميکند
طبقه طبقه است ،طبقه پست تر ،طبقه باالتر ،طبقه باالتر از او ،طبقهای باالتر از او ،باز
آن طبقهای که از همه باالتر است -عقل کل است -همه طبقات را اداره ميکند .اين
طبقات-هرکدام -و اين عناصری که افراد انساني را در اين جامعه تشكيل ميدهند،
ذاتشان و جنسشان مثل هم نيست ،همه را نميشود بگوييم از جنس بشرند! بشر وجود
ندارد .بعضيها از عنصر باالتر هستند ،که اگر از اين عنصر باال (يعني انساني که دارای
شرافت ذاتي است و « اريستو» است ،يعني آقازاده است ،يعني ذاتش ،ذات شريفتر از
ديگران است! استخوانش طور ديگر است ،اصالً آب و گلش برتر از آب و گل همه
است .يك چنين طبقهای مثل آتش است) تمام فضايل و تمام ثروت ،مكنت و قدرتش
را هم بگيری و در مردم پست بياوريش که از جنس خاك و شبيه به خاكاند ،باز
روحاً به طرف فلك خودش ،به طرف طبقه خودش کشش دارد ،چنانكه فرد پست را-
که به قول ارسطو ذاتاً برده متولد شده و اصوالً فرد عاری از هرگونه فخر و شرفي است،
نيمه انسان -نيمه حيوان است ،توده مردم است -اگر به زور هم ببری به طبقه شريف و
اشراف ،آنجا هم بنشانيش ،خود به خود باز ميل به پستي دارد .ميبينيم طرز تفكر ،طرز
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بينش و تلقي فرد ،از جهان ،تابع طرز تلقي و کيفيت زندگي اجتماعي در جامعهاش
است .کسي که جهان را اين طور ميبيند ،جامعه را نيز همين طور ميبينيد و همين طور
به جامعه چند فلكيِ چند عنصری معتقد است ،و براساس همين جهانبينياش ،هم
جامعهاش را قبول ميکند و هم زندگيش را اداره ميکند ،و هم خطمشي و فلسفه
اعتقاديش براساس اين ريخته ميشود و مبنای زندگي فردی و خانوادگي و طبقاتيش
براساس اين جهانبينياش تشكيل ميشود و استوار است .در جامعهای که -همان طور
که گفتم -اين فلكهای مختلف اجتماعي وجود دارد -که بعد به صورت جهانبيني
در ميآيد -هر کدام مظهری دارند .اين مظهرها هر کدام يك خدا هستند ( مذهب
شرك ،که در بحث هفته پيش ،مذهب عليه مذهب ،گفتم) .در طول تاريخ ،اين
مذهبهای فلكي ،مذهبهای چند عنصری -يعني ،مذهبهای چند خدايي -بر تاريخ
و بر جهان بشری حكومت ميکرده.
***
توحيد
اعالم توحيد ،يعني اعالم اينكه اين فلكها نيست ،اعالم اينكه چند عنصری وجود
ندارد ،اعالم اينكه هفت عقل ،يا نُه عقل يا چهارده عقل -که در دنيا هست -و يك
عقل کل -که در عالم بر همه عقول دارد ،-وجود ندارد .سلطنت و حكومت يك عقل
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وجود دارد والغير؛ يك خدا هست و الغير ،همه افالك تابع او هستند؛ ذات همه
عناصر يكي است .اعالم توحيد ،يعني بر هم زدن جهانبيني چند طبقهای گذشته؛ اعالم
توحيد ،يعني بر هم زدن تقسيمات گروهي و طبقاتي جامعههای طول تاريخ .وقتي من
معتقد شوم که جهان چند فلك و هر فلكي يك عقل و با آن ترتيب از پايين به باال-
سلسله مراتبي -درست نشده ،جهان امپراطوری يكنواخت و متشابهي است ،يك راننده
دارد ،يك آفريننده دارد ،يك مدبر دارد و يك عقل کل دارد ،و هيچ نماينده ديگری
وجود ندارد ،هيچ پروردگار ،خداوندگار و آفريدگار ديگری وجود ندارد ،اين ،يك
جهانبيني به من ميدهد :جهانبيني مبتني بر توحيد ،در برابر جهانبيني مبتني بر شرك
(چندخدايي) .وقتي که من موحدم ،جهان را طور ديگر ميبينم ،جهان را يكپارچه
پيكرهای ميبينم ،و کالبد زندهای ميبينم که اين کالبد زنده (البته اينها تشبيه است،
همان طور که در قرآن هم تشبيه هست) يك روح دارد ،و يك تعقل و شعور دارد،
حس دارد ،حرکت دارد ،و اين حس و حرکت و تكامل و شعور و ادراك جهان همه
تجلي يك اراده و يك قدرت است ،که آن ،مسلط است بر همه سلولهای اين اندام و
همه اعضای اين اندام.
بنابراين ،جهاني که در ذهن من ميآيد ،يك جهان تازه است ،جهان يكنواخت،
يك شكل و تابع يك حكومت در عالم .جهان دوره شرك -غير توحيد ، -جهان
ملوك الطوايفي است :فئوداليسم ،در هستي وجود دارد؛ هر خدايي فئودالي است که
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در يكجا حكومت ميکند؛ به مذهبهای ثنوی يا مذهب تثليث که ميرسد؛ [دو يا] سه
فئودال ميماند .در مذهب زرتشت يا ماني دو فئودال است ،ولي در مذهب اسالم و
پيغمبران مذهب اسالم ،جهان رژيم فئوداليته ندارد؛ جهان امپراطوری يي است؛ [که] با
يك قانون ،با يك حكومت ،با يك امر و فرماندهي ،و با يك قدرت و شعور و ادراك
و نقشه خلق و هدايت ميشود « :له الخلق و االمر» ،هم آفريدن اين جهان و هم اداره
اين جهان مال اوست.
عالم خلق و عالم امر ،اينها را من نميفهمم يعني چه! «له الخلق و االمر» دو تا عالم
است :يكي عالم خلق است و يكي عالم امر است؛ من اين عالمها را نميدانم چيست!
«له الخلق و االمر» اين است :هم آفريدن هستي و اشياء مال اوست و هم امر -يعني تدبير
و اداره و هدايت و حرکت جهان مال اوست .دو تا عمل است :يكي ،ساختن يعني
آفريدن اين شيء از عدم است؛ يكي هم ،راه بردن 9يعني جهت دادن به شيء است .اين
دوتا ،هر دو ،در دست يكي است؛ تمام شد! اين ،له الخلق و االمر ،خيلي علمي ،خيلي
درست و خيلي روشن است .بنابراين من دارای يك جهانبيني ميشوم که پايه همه
عقايد و همه افكار من ،مذهب من و حتي زندگي روزمره من است .اين ،معني
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جهانبيني است ،زيرا هر کسي طوری زندگي ميکند که جهان را آن طور ميبيند .اين،
يك قانون کلي است .به -مثالً -ديوان حافظ نگاه کنيد ،به اشعار صوفيه نگاه کنيد ،به
نوشتههای معتقدين به مذهب نگاه کنيد ،به نوشتههای ماديون و منكرين مذهب نگاه
کنيد .اينها اول جهان را يك طور توجيه ميکنند ،بعد ميگويند :پس بايد اين طوری
زندگي کرد!
وقتي که ميگويد :جهان و هرچه در آن است هيچ در هيچ است ،وقتي که شاعر
اين طور جهانبيني دارد ،آيا من ميتوانم يك نظم و قاعده مسلم مشخص برای زندگيم
معتقد باشم؟ نه .وقتي که جهان و جمله هر چه در آن است ،هيچ در هيچ است ،يعني
زندگي را هر طور گرفتي ،درست است! زيرا به هر نظمي که معتقد باشي موهوم است،
چون نظمي وجود ندارد .وقتي که سارتر ميگويد -چقدر براساس جهانبيني خود،
خوب و راست ميگويد -که :خدا در عالم نيست ،پس هيچ چيز ديگر هيچ معنا ندارد،
از هر طرف که گرفتي درست است ،پس چه چيز الزم است؟ و چه چيز اصل است؟
انتخاب تو؛ اگر آزادانه و با حسن نيت 9يك چيز را انتخاب کردی ،همان درست است،
ولو هر جنايت را انتخاب کردی ،که اگر خودت معتقدی اين خدمت است ،يك
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خدمت است ،چون جنايت و خدمت زشت ،و زيبا ،صحيح و باطل وقتي وجود دارد
که در عالم مالکي باشد ،که ما همه اشياء و اعمال و پديدهها را با آن مالك بسنجيم و
بد و خوبش کنيم؛ ولي وقتي که آن مالك نباشد ،همه چيز خوب است و همه چيز بد
است! هر کس هر طور که خواست و احساس کرد ،همانطور ميتواند زندگي کند؛ و
همان را ميتواند انتخاب کند .اصل « انتخاب» من مبنا است ،برای اينكه مالك اخالق
را هم من درست ميکنم؛ مالك اخالق در عالم وجود ندارد .داستايوسكي ميگويد:
اگر خدا را از عالم برداريم هر کاری جايز است9؛ بنابر اين ،چون حاال هر کاری در
عالم جايز است ،کار خوب و بد معنا ندارد ،کار خوب و بد را خودمان بايد انتخاب
کنيم ،خودمان خوب را هم انتخاب ميکنيم ،چون خوب در بيرون وجود ندارد که من
عملم را با آن بسنجم .ولي وقتي که من معتقد شدم که هستي يك ماشين است ،يك
دستگاه عظيم است ،يك امپراطوری است ،يك حقيقت است ،يك واقعيت است ،که
يك اراده بر آن حكومت ميکند ،من جهان را به طور خاص ميبينم .چه طور ميبينم؟
اوالً احساس ميکنم که همه چيز در اين عالم روی حساب است .چرا؟ برای اينكه يك
بينايي و يك اراده ،يك عقل ،يك درك و يك شعور مطلق بر آن نظارت دارد و

9

 .يكي از سخنان مشهور داستايوسكي است .اين سخن راخود ژان پل سارتر قبول ميكند و به کرات ،اين سخن

داستايوسكي را نقل ميكند و من از زبان سارتر نقل مي کنم.
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تدبير ميکند .بنابراين هيچ کاری عبث نيست ،هيچ پديدهای بيمعني نيست و هيچ
حرکتي بدون جهت به وجود نميآيد .هر ذرهای و هر پرندهای در حرکتش ،در
چرخشش ،در پروازش بر اساس محاسبه دقيق و برای رسيدن به يك هدف تعيين شده
مشخص ،ميچرخد و ميپرد .اين اعتقاد و اين طور دنيا را ديدن ،مسئوليت برای آدمي
ايجاد ميکند.
بنابراين من فردی هستم که به وسيله آن تدبير ،به دست آن عقل و به دست آن
قدرت خلق ،خلق شدهام و هدايت ميشوم ،و به طور مداوم نگريسته ميشوم ،و کنترل
ميشوم؛ به وسيله چنين قدرتي ،که بر هستي مسلط است ،کنترل ميشوم ،و من جزئي
از اين هستيام ،سلولي از اين عالمم و اين عالم دارای يك روح و اراده و قدرت
هدايتي است که من به عنوان يك سلول وابسته به اين پيكره هستي ،در برابر آن روح و
در برابر آن اراده ،و آن عقلي که مسلط است و منحصر هم هست ،احساس مسؤوليت
مستقيم و حتي پيوند مستقيم ميکنم .اين ،مسؤوليت دقيق هر لحظهای در من به وجود
ميآورد .چه مسؤوليتي؟ مسؤوليت من در برابر او و مسؤوليت من در برابر سلولهای
ديگری که به آنها وابسته هستم؛ چون همه ،يك نظام و يك حرکت و يك هدف
مشخص و مسلم دارند که به وسيله يك قدرت تدبير و تعيين شده ،و اين ،اساس
جهانبيني است« .وحدت خداوند» ،انعكاس جهانيش« ،وحدت هستي» است .وقتي به
تثليث معتقد باشم ،هستي را دارای سه حكومت جدا ،سه اقنوم و جنس و ذات جدا
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ميبينم ،وقتي به ثنويت -به «دوآليته» -9معتقد باشم ،به دوگانگي و دوخدايي معتقد
باشم ،جهان را دو تكه ميبينم ،تقسيم شده به يك حكومت جدا و حكومت جدای
ديگر .بنابراين جامعه را هم ميتوانم اين طور تقسيم کنم ،زندگي را و افراد و طبقات را
ميشود براساس اين ،به بد و خوب ،باال و پايين و تاريك و روشن تقسيم کرد .چنانكه
جناب ماني ميفرمايد که :دنيا از نور و از ظلمت ساخته شده ،همه اشياء عالم يا ساخته
نور و از جنس نورند و يا از جنس ظلمتند .افراد انساني هم بر اساس اين ،تقسيم
ميشوند! ميگويد -اين از آيات مبارکات ماني است« :-فاتح از نور است ،شكست
خورده از ظلمت! » ميبينيم چطور جهانبيني حتي در قضاوتهای اجتماعي تأثير
مستقيم دارد .آلبرکامو را درکتاب طاعونش نگاه کنيد؛ در کتاب طاعون ،وقتي
قهرمانش ميرسد به اينكه زندگي فقط و فقط همين شصت ،پنجاه ،يا چهل يا هفتاد
سال است و ديگر هيچ نيست ،بالفاصله قهرمان به اصل لذت ميرسد ،و راست هم
هست ،منطقاً هم همين طور است .خيام را نگاه کنيد :وقتي ميگويد که هيچ خبری
نيست ( آن شعرهايي که به هر حال به اسم اوست يا مال خودش هست يا نيست ،به هر
حال مهم نيست ،آنچه که ما اآلن از خيام ميشناسيم) ،وقتي که ميگويد که جهان
بعدی و قبلي ندارد و بين اين قبل و بعد نامعلوم يا معلوم ،تو فقط يك فرصت داری و
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بعد هم نابود ميشوی ،و ديگر هيچ حسابي هم نيست ،هيچ کس هم به حسابت
نميرسد و ديگر معدومي ،من که چنين احساس ميکنم که جهانِ گنگِ بيحسابِ
بيصاحبي هست ،و من در اثر تصادف يا شرايط مادی به وجود آمدهام ،و مثل پشهای
که در فصلي به وجود ميآيد و پرواز ميکند و بعد هم نابود ميشود ،به وجود ميآيم
و رشد ميکنم و بعد هم پير ميشوم و ميميرم -،تمام قضيه!  -و به هرشكلي زندگي
کردم فرقي نميکند ،خود به خود به اصل دم غنيمتي ،به اصل اصالت لذت و اشباع
هوسها در اوج خودش ميرسم .در اين ديگر شكي نيست ،منطقاً اين طور است؛ برای
اينكه هرکس معتقد باشد که ،هيچ حسابي در هيچ جا نيست ،هيچ کتابي نيست ،عالم
صاحب ندارد ،ناظر ندارد ،حساب ندارد ،محاسبه در کار نيست ،بد و خوب مالك
ندارد ،يك دنيای گنگ و -به قول ژان پل سارتر -يك آسمان و يك جهان احمق که
حس ندارد ،شعور ندارد ،مرا نميفهمد ،درکم نميکند ،تودهای از عناصر است ،و من
آنجا زندگي ميکنم و حس ميکنم (پنجاه شصت سالم هست ،بعد هم مسلماً ميميرم،
و ديگر تمام است) ،خود به خود چنين آدمي اگر خواسته باشد فداکاری بكند و
زندگيش را برای زندگي ديگران بدهد و از منافع و لذت هايش برای افراد ديگر و نسل
آينده يا جامعه ديگر يا اشخاص بيگانه فدا کند ،اين ،يك آدم ايدهآليست است -اگر
نگوييم ساده لوح است ،-خيال پرست است ،موهوم پرست است ،احساساتي است،
برای کارش منطق ندارد ،چيزی متعلق به خودش را ميدهد[ ،ولي] چه چيز ميخواهد
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بگيرد! هيچ! خوب ،چه به وجود ميآورد؟ چيزی مثل همان چيزی که داده .اگر هم
ديگران ارزششان در اين است که پنجاه سال زندگي بكنند ،بخورند و توليد مثل کنند و
بعد هم بميرند ،اينها ارزش دارند که من همين حق مشابهي را که دارم فدا کنم و بعد
هيچ چيز هم گيرم نيايد؟ بعد براساس اين فداکاری چه چيز به وجود بياورم؟ باز همين
توليد مثل و غذاخوردن و خوابيدن -چند صباح -لذت بردن مثل ديگران! خوب ،من با
چه منطقي يك فرد را ميتوانم وادار به فدا شدن و فداکاری برای ديگران بكنم؟ فقط
بايد با موسيقي و با تلقين و شعر و احساسات و اين طور چيزها! اگر بگويد برای چه،
من جواب ندارم! برای بشريت! برای انسانيت! برای اينكه نفس اين عمل باالست! يعني
چه آقا! «باال» چيست؟ اين جامعه است که برای اينكه خودش زندگي بكند ،برای اينكه
به نفع خودش تمام بشود و خودش را حفظ کند ،دلش ميخواهد افراد ،خودشان را يا
منافع خودشان را فدای جامعه بكنند؛ اين روحي است که جامعه تحميل ميکند به من؛
من چرا به حرف جامعه گوش بدهم؟ مجموعهای از افراد جامعه را تشكيل ميدهند و
اينها دلشان ميخواهد من منافع خودم را فدای آنها بكنم ،برای اينكه خوب زندگي
کنند ،راحت زندگي کنند ،و من هم هيچ چيز گيرم نيايد و اين فداکاری هيچ ارزش
هم نداشته باشد ،هيچ حسابي هم نباشد ،بعد هم عدم مطلق است! اين کار را نميکنم،
منطق ندارد اين کار را بكنم .مگر آنقدر در من شور ايجاد بكنند -به وسيله تلقينات
رواني و احساسات ادبي و هنری -تا اينكه بدون منطق خودم را به آتش و به آب بزنم،
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جوشم بر دارد ،يكمرتبه بروم .اين ،ايدهآليستي است .همين منطق اخالق مبتني بر
ماترياليسم ،ايدهآليستترين اخالق در جهان است! مبتني بر يك چيز ايدهآل ذهنيِ
فرضيِ احساساتي است ،احساساتيِ مطلق!
اما مذهبي ،معتقد است که دنيا دارای حسابي است ،او جزئي از اين دنياست و به
وسيله آن روح و آن محاسبه دقيق ،کنترل ميشود ،و در يك نظام ابدی و در يك
حرکت کلي در حال حرکت و تكامل است .بنابراين اگر خودش را فدای اين کاروان
بكند ،خودش را نابود نكرده ،بلكه تبديل به يك نوع باالتر ،يك درجه باالتر از تكامل
شده و بعد پاداشش را به صورت مادی يا معنوی ميبيند .اين فرد برای فداکردن منفعت
خويش يا حتي جان خويش منطق دارد؛ منطق ايدهآليستي نه ،منطق رئاليستيِ عينيِ
واقعيِ مادی .اين ،يك منطق واقع گرايانه است .او که ميگويد جانت را ،برای ديگران
فداکن (بدون هيچ منطقي ،بدون هيچ حسابي) و ديگران هم ارزششان همان است که
ارزش تو ،و بعد اين فداکاری تو -جانت را که ميدهد -تبديل ميشود به اينكه
ديگران جانشان بماند .ديگر هيچ حسابي نيست! من اگر خودم را فدا کردم ،براساس
يك منطق عقلي فدا نكردهام .منطق احساساتي بوده که منطق نبوده.
حاال آن کسي که ابديت را معتقد است و در يك نظام منطقي و عقلي که بر جهان
حكومت ميکند ،خودش را قرار ميدهد و براساس آن ،برای تكامل بيشتر ،برای آينده
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دور ،برای اينكه در عروج و معراج معنوی تكاملي همه اشيا و همه افراد هر چه بيشتر
باال رود ،از منافع آنيش ميگذرد ،اين فداکاری ،يك فداکاری منطقي معامالتي است؛
اصالً داد و ستد است ،و اين اخالق ،منطقي است؛ بر خالف آنچه که به ماها گفتهاند
که ما مذهبيها ايدهآليست هستيم .نه ،تو که ميگويي ،فقط همين است و جز اين
نيست و بعد به او ميگويي ،پس همين را هم فدا کن ،تو براساس يك ايدهآليسم،
براساس يك ذهنيت خيالي و احساساتي ميخواهي «يارو» را به کشتن بدهي و اگر
بگويد برای چه ،جوابش را هم نداری!
جهان را براساس توحيد ،اين طوری ميبينيم .جامعه بشری براساس توحيد ،الزاماً
يك جامعه يكنواخت و برابر است؛ چرا؟ به خاطر اينكه اول ساخته يك فرد است(
يك فرد ،فرد انساني نه) ،يك مفرد است ،يك واحد است ،يك اراده است و يك
قدرت است؛ يعني يك خالق دارد ،مصنوع يك استاد است و گذشته از آن به وسيله
يك آمر هدايت ميشود و به وسيله او نقشه زندگي و رسالت برای بشريت تدوين شده.
بنابراين ،بشريت هيچ کدام اشرف از ديگری -از نظر ذات -نيست ،برای اينكه خدايان
مختلف اين را نساختهاند؛ يكي مال خدای بزرگ و يكي مال خدای کوچك نبوده؛
يكي ساخت خدای بزرگ ،يكي ساخت متوسط و يكي ساخت خدای کوچك نبوده؛
يكي ساخت نور ،يكي ساخت ظلمت نبوده!  ...نه ،ساخت يك استاد است ،ساخت
يك اراده و هنر است ،بنابراين اينها ارزشهای مساوی دارند.
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توحيد ،به معنای اينكه جهان يك کليِ يك شكلي است ،دارای يك اراده و
حكومت ،و بشريت يك جنس يكنواختي است دارای ارزش مساوی -ارزش فعلي
مساوی -و دارای هدف مشخص ،برای اينكه به وسيله يك عقل ساخته شده ( از
خصوصيات عقل اين است که چيزی را که ميسازد برای يك هدف ميسازد ،عالمت
عقل اين است) .بنابراين کسي که به توحيد معتقد است ،نميتواند معتقد بشود که
زندگي پوچ است(چنانكه کامو ميگويد ،چنانكه کافكا ميگويد) .نه! زندگي چون
ساخته يك اراده بزرگ است ،بنابراين ،هدف دارد و چون زندگي ،هدف دارد،
بنابراين من -به عنوان فرد -برای رفتن به آن هدف مسؤولم ،بايد بشناسم و بايد دنبالش
بروم ،و برای رفتن به آن هدف ،بايد-اگر الزم باشد -از همه چيز صرف نظر کنم،
چون هدف ،آن و اصل ،آن است .بنابراين ،از توحيد ،اصل وحدت جهان در برابر
فئوداليته و تفرقه و تجزيه هستي ،وحدت بشريت در برابر تناقض و تبعيض جنسهای
مختلف و نژادهای مختلف و طبقات مختلف بشری ،به وجود ميآيد .و همچنين از
نفس اعتقاد به توحيد ،در ذهن من ،هدف داشتن زندگي بشری ،منطقاً به وجود ميآيد.
امكان ندارد به وجود نيايد .به پوچي ،به عبث ،به فلسفه ابسورديته -9به قول کامو ،به
قول سارتر -نميرسم و نميتوانم برسم .بدبيني در ذهن من نميتواند به وجود بيايد؛

Absurdit. 9
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وقتي که اين دستگاه به وسيله قدرت مطلق و عقل مطلق ساخته ميشود ،امكان اين
نيست که من بتوانم جهان را بدبينانه بنگرم ،زندگي بشری را بدبينانه بنگرم؛ هر چند
صدها زهر و سم و ظلمت را ببينم ،باز اين ديدن را يا عارضي و موقتي ميبينم ،يا
ميگويم که ،من اشتباه ميکنم ،واال واقعيت و حقيقت جهان ،بر حق و بر عدل و برای
يك هدف مشخص و متعالي و در مسير تكامل نهاده شده؛ اين هستي و اين بشريت و
اين حيات معني دارد -اينها از توحيد استنباط ميشود.
مسؤوليت ،مهمترين مسألهای است که در انسان شناسي امروز مطرح است! من که
مخلوق اين قدرت بزرگ هستم و عنصری ،پيچي ،مهرهای از اين دستگاه عظيمي که
به وسيله يك مهندس و يك راننده ،خلق شده و هدايت ميشود ،مسؤوليت احساس
ميکنم؛ مسؤوليت مستقيم ،نه مسؤوليتي که سارتر ميخواهد بسازد .سارتر به چه
مسؤوليتي معتقد است که اين همه رويش تكيه ميکند؟ انسان مسؤول است ،اما در
برابر هيچ کس! اين خيلي مسؤوليت عجيبي است! درست مثل عصيان آلبرکامو ميماند.
آلبرکامو ميگويد که :من در اين دنيا ظلمت ميبينم ،بيعدالتي ميبينم ،همهاش ظلم
ميبينم - .در کتاب طاعون -اين طاعون زدهها را ببينيد -در بيگانه هم همين طور ،در
»«L’exil et le royaumeهم همين طور است ،که اين آخرين اثرش است،-
جهان ،پر از ظلم و بيعدالتي و نابود شدن و بيمار شدن معصومها و بيگناهها است ،به
طاعون گرفتار شدهاند ،عصيان ميکنم ،اعتراض ميکنم ،عليه کي؟ عليه هيچ کس!
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برای چه؟ برای اينكه وقتي تو ميگويي خدا نيست ،وقتي تو ميگويي جهان صاحب
ندارد ،قدرتي جهان را اداره نميکند ،پس عليه کي عصيان ميکني؟ اگر نه خالق دارد،
نه صاحب دارد ،نه آمر دارد و نه حاکم ،پس چه کسي مسؤول گناه و ظلمت و
بيعدالتي در جهان است؟ عصيان عليه هيچ کس! مشتها را گره کردن و به طرف هوا
پرتاب کردن است؛ عصيان مضحك است ،از طرفي خداوند را انكار کردن و بعد
عليهاش عصيان کردن و اعتراض کردن است! (کتاب  L’Homme révoltéکامو
را نگاه کنيد) .اصوالً فلسفه کامو براساس اعتراض است؛ ميگويد :انسان ،يعني
معترض ،اگر معترض نباشد انسان نيست ،و نابود ميشود .ميگويد :من عصيان ميکنم
پس من هستم .اين سخن آلبرکامو است در برابر سخن دکارت که ميگويد :من فكر
ميکنم ،پس من هستم؛ ميگويد فكر کردن عالمت بودن نيست ،من عصيان ميکنم،
پس من هستم .اين حرف درست؛ اما نه آن طوری که کامو ميگويد.
خوب ،فلسفه تو و انسان شناسي و زندگي تو و فلسفه زندگيای که ميسازی،
براساس عصيان است؛ عصيان در برابر طبيعت ،در برابر سرنوشتي که بر ما تحميل شده؛
در برابر اين راهي که ما به آن خوانده ميشويم ،در برابر همه قيد و بندهايي که به
دست و پای ما بسته شده ،و در برابر زندگيای که بر ما تحميل شده عصيان ميکنم ،و
اگر عصيان نكنم نيستم؛ برای اينكه باشم ،عصيان ميکنم .بسيار خوب! اين ،عالي است،
اما عليه کي؟
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لوکرس استاد او است؛ البته لوکرس -شاعر بزرگ -مال سال هفتاد ميالدی است،
ولي اين ،تحت تأثير او است .اصالً «معبد طاعون» مال همان لوکرس است(در کتاب در
طبيعت که دو هزار سال پيش نوشته) ،اين هم از او گرفته؛ اما او حق دارد ،يعني
عصيانش منطقي است -نميگويم حق دارد ،الاقل عصيانش منطقي است[ .علت] اين
است که لوکرس به خداوند و خدايان معتقد است ،بعد نميپسندد ،ميگويد اين طوری
خوب نيست ،اين طور زندگي نميخواهيم بكنيم ،ما در اين جهان اسيريم ،اين شكل
حيات را نميپذيريم؛ خوب ،عصيان ميکند عليه اين نظامي که در جهان هست ،عليه
خدايان خودش عصيان ميکند .عصيان لوکرس با دستگاه فلسفي و جهانبينياش
منطقي است .اما عصيان آدم بيخدا ،عصيان ابلهانه است ،عصيان در برابر دستگاهي که
درك ندارد ،صاحب ندارد ،احساس ندارد ،چه عصياني است؟! اين اعتراض ،غلط
است .اگر يك تكه سنگ همين طوری از هوا افتاد -از پشت بام افتاد -و سر و دست
مرا شكست ،من ميتوانم عصيان کنم؟ اگر گفتم دستي و ارادهای اين سنگ را
انداخت ،من حق دارم؛ يعني -اگر هم حق نداشته باشيم -عصيان من منطقي است.
بنابراين عصيان اصالً در برابر شعور و اراده معني دارد و مسؤوليت هم در برابر شعور و
اراده و يك شخص آگاه معني دارد .من در جهاني که خدا نيست ،مسؤول نيستم ،برای
اينكه مسؤول بودن ،يعني ،کسي مرا ميشناسد ،ميبيند ،ميفهمد ،عمل مرا تعقيب
ميکند ،کار من را حساب ميکند ،زندگي من را و اعمال و افكار من را براساس
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مالك هايي که خودش دارد ،ميسنجد و بعد مسؤوليت از من ميخواهد؛ به من قدرت
داده ،اراده داده و مأموريت داده ،بعد مسؤوليت از من ميخواهد؛ خوب ،من در برابر او
مسؤولم .اما چنين کسي نيست؛ پس من مسؤول کي هستم؟ اين مسئوليت سارتر است
که ميگويد :انسان ،در برابر ديگران مسئول است .چه طور در برابر ديگران؟ برای
اينكه اين عملي که ميخواهي بكني ،اگر دوست داری که ديگران هم بكنند -عمل
خوب را آدم دلش ميخواهد همه بكنند -وقتي که اين عمل را ميخواهي بكني ،چون
ديگران هم ميخواهند اين عمل را بكنند و دوست داری که همه پيروی کنند ،پس
احساس ميکني که بهترين عمل را بايد انتخاب کني؛ در اينجا احساس مسؤوليت
ميکني .احساس ميکني که در برابر همه انسانها مسؤولي .شما واقعاً منصفانه قضاوت
کنيد؛ اين جور احساس ،که من ميخواهم بروم يك کاری بكنم ،يك عملي بكنم،
بعد -ته دلم -دوست داشته باشم که اين عمل را همه مردم بكنند ،بعد چون اين طور
دوست دارم ،آيا آنجا مسؤوليت گريبان مرا ميگيرد و مرا وادار به فداکاری ميکند؟
وادار به تحمل رنج ،بدبختي ،بيچارگي ،فقر و خطر مرگ ميکند؟ مسئوليت بايد به
قدری گريبان انسان را نيرومند و قاطع بگيرد تا انسان بتواند از منافع صرفنظر کند ،و
اال مسئوليت شاعرانه احساساتي رمانتيك -اينطور مسئوليت -چه کسي را به فداکاری
وادار ميکند؟ بشر تاکنون معتقد بوده که حساب هست ،کتاب هست ،خداوند قهار
هست ،و پدرش را در ميآورد و کوچكترين عملش حساب دارد ،ثبت ميشود،
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بازخواست ميشود ،به آتش سوخته ميشود و کيفر ميبيند؛ باز هم ميبينيم چقدر
احساس مسؤوليت ميکنند! ! آن وقت آن مسؤوليت را که زياد اثر نداشته ،از بين
ببريم ،و آن مسؤوليت احساساتي شاعرانه اين طوری -که ته دلت ميخواهد اينها همه
اينكار را بكنند[ -جانشين کنيم]؟ بله! خوب ،پس معلوم ميشود اينجا احساس
مسؤوليت ميکني! مثل اين است که يك قانوني برای همه وضع ميکني ،پس
مسؤولي؛ خيلي خوب ،چقدر اينجا مسؤولم؟! مسؤولم که حتي از ده شاهي بگذرم؟!
مسؤوليت بايد مرا به جانبازی و به هديه کردن و هبه کردن هستي و حياتم ،بكشاند؛ اين
طور نيرومند باشد! چه نوع انسان و در چه جهانبيني يي ميتواند اينقدر احساس
مسؤوليت جدی و واقعي و عيني بكند ،نه احساس مسؤوليتي که ،چون الزم است ،پس
من مسؤول ميباشم؟! اگر همه خودشان مسؤوليت احساس بكنند ،زندگي بهتر ميشود،
و  ...نه! اينها کسي را به فداکاری وادار نميکند ،برای اينكه گاه احساس مسؤوليتها،
شاعرانه و ساده و معموليند ،گاه زندگي آدم مطرح است ،منافع و لذتهای آدم مطرح
است ،خودخواهياش مطرح است ،جانش مطرح است ،منافع خانوادهاش و قوم و
خويشانش مطرح است و خيانت و خدمت مطرح است .در آنجاها من بايد انتخاب کنم
و در آنجاها بايد دست نيرومندی از درون مرا به طرف يك راه براند ،و از يك راه
ديگر دور کند .چه کسي چنين مسؤوليتي را احساس ميتواند بكند؟ کسي که معتقد
است که هستي ،ذرات بياراده و بازيچه مطلق يك قدرت منحصر قاهر ،بينا ،خودآگاه
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و حسابگر و دقيق است .در برابر چنين قدرتي و در برابر چنين جهانبينييي من احساس
مسؤوليت شديد ميکنم .ديگر هيچ چيز نميتواند بدون احساس مسؤوليت از زير نظر
من بگذرد .در هر نفس ،در هر احساس بودنم ،احساس و ادراك مسؤول بودن در برابر
يك وجود ،يك حضور قاهر قهار ميکنم .اين جهانبيني است که مسؤوليت ايجاد
ميکند.
بنابراين ،توحيد جهانبينيای به انسان ميدهد در برابر جهانبيني مادی ،در برابر
جهانبيني اگزيستانسياليسم ،در برابر جهانبيني صوفيانه -به آن شكلي که در هند وجود
دارد .توحيد ،يك جهانبيني به اين شكل در ذهن ما تصوير ميکند و ما خود را در
چنين جهاني حس ميکنيم .وقتي که من جهان را اين طور ديدم و خودم را عضوی از
چنين جهاني ديدم ،خط مشيم مسلم ميشود که چيست و بعد معلوم ميشود که چگونه
بايد زندگي کنم .بشر در اين جهان يكي از مسؤولهای مستقيم -بلكه مسؤولترين -و
شايد تنها جوهر و نوع مسؤول -از نظر اسالم -در آفرينش است.
چرا؟ در اينجا مسأله انسان شناسي مطرح است .انسان در اين جهانبيني -براساس
توحيد در اسالم -دارای اين خصوصيات است(مجبورم با سرعت عناوين را بگويم تا
اين بحثم کامل بشود ،برای اينكه اين بحثي که ميخواهم بكنم چارچوب همه
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حرفهايي است که بايد در مسائل انساني و اسالمي و تاريخي و اعتقادی فردی و ...
زد .اين چارچوب اساسي آن است).
انسان چطور چيزی است؟ چطور کسي است؟
 .9ساخته همان دستي است -که دست منحصر و قدرت منحصر و عقل منحصری
است -که جهان را ساخته ،طبيعت را ساخته ،انسان را هم ساخته ،پس انسان ،خويشاوند
طبيعت است .در مسير طبيعت بايد حرکت کند يا در طبيعت بايد حرکت کند ،مجرد و
مجزا از هستي نيست.
 .3انسان چطور جنسي را دارد؟ ساخته شده از عاليترين جوهر قابل تصور و ممكن
در عالم ،و ساخته شده از کثيفترين و پستترين و رسوبيترين و منحطترين عنصر
قابل تصور ممكن در عالم( اين ساختمان انسان در اسالم است ،اسالم اين طور آدم را
معرفي ميکند) است؛ يعني اينكه « :ما او را از گل ،از لجن ،از حماء مسنون ،از صلصال
کالفخار ،از طين ،ساختيم ،بعد ،از روح خود در او دميديم » .پس انسان عبارت است از
( انسان مساوی است با) روح خداوند ،يعني متعالترين وجود و جوهر قابل تصور (نه
روح خداوند! به اين معنايي است که من ميگويم؛ اين ،يك کنايه است ،واال روح
خداوند يعني چه؟ لجن هم همين طور است) .فرمول ساختمان انسان را از لحاظ ادبي و
از لحاظ فلسفي ميگويد ،نه از لحاظ فيزيولوژی -که لجن را برداشته و مجسمه درست
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کرده بعد روح خودش را در او دميده! به اين شكل نساخته ،اين طوری خدا اصالً
ساختمان و آفرينش نميکند .انسان ،موجودی است (برخالف موجودات ديگر ،که
يك جنسند ،يا از نورند يا از ماده؛ انسان ،طور ديگری است) مساوی با لجن به اضافه
روح خدا ،و به اضافه يك چيز ديگر؛ چي؟ اراده .انسان تنها موجودی است که دارای
آزادی و اراده است و از همين جا مسؤوليت در او ايجاد ميشود ،عناصر ديگر
مسؤوليت ندارند ،برای چه؟ برای اينكه آنها الشعور هستند و خداوند مثل يك پيچ و
مهرهای آنها را در يكجا نهاده و براساس کار خودشان و جبر طبيعتي که خداوند نهاده
حرکت ميکنند؛ آنها مسؤوليت ندارند؛ چنانكه وقتي من اينجا ،اين چراغ را نفت
کردم ،فتيلهاش را درست کردم ،بعد هم کبريت زدم ،ميسوزد ،بعد هم پفش ميکنم،
خاموش ميشود .اين چراغ نه در روشن شدنش و نه در خاموش شدنش مسؤول نبوده،
من اين طوری ساختمش .خداوند اشياء ديگر را آن چنانكه بايد عملشان را انجام دهند،
ساخته .هيچ شيءای هيچ وقت عصيان نميکند ،در انجام عمل خودش ترديد نميکند،
احساس ترديد و عصيان ندارد .انسان است که ميتواند «انتخاب» بكند و از اينجاست
که مسئول است؛چه را انتخاب کند؟خيلي روشن است! پس من به عنوان موجود انساني
عبارتم از :يك عنصر لجني رسوبي که ميل به انحطاط و پستي و ذلتدارم،که از همه
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اشياء و از همه موجودات طبيعت پستترم و ميبينيم انسان اينطوری هست .9آن وقت
در چنين ذاتي چه جوهری است؟ نور ،عقل ،فرشته؟ نه ،روح خداوند! بنابراين به تعبير
ادبي -نه علمي ،-اين لجن و اين گل رسوبي متعفن ،خويشاوند خداوند است!
افسوس که ما مدافع اين مذهب هستيم و روشنفكرها هم مخالف با اين مذهب! ما
که مدافعش هستيم ،با روشنفكرها که مخالفش هستند هر دو به اندازه هم -مثل هم-
مذهب را درك ميکنيم؛ منتهي ما عقيده داريم و آنها عقيده ندارند .ما با آنها اختالف
فكری نداريم ،مسائل را يك طور ميفهميم ،منتهي ما عقيده داريم و آنها عقيده ندارند؛
واال هيچ کدامش حقيقت نيست .يكي از دشنامهای دائمي روشنفكران مادی به همه
[مذاهب] و مذهبيهای اروپا بخصوص اسالم ،ذلت انسان است .ماديون ميگويند

 . 9آدمهايي هستند که لجن کاملند .مي بينيم که هيچ درنده ای و هيچ زالويي و هيچ موجود پليدی به گردشان نمي
رسد .لجن خالص! چرا لجن خالص؟ برای اينكه کلمه ای پست تر از لجن نداريم ،واال لجن بسيار شريفتر از آن ذات است.
(کلمات ،کلمات ادبي است ،تعبيرات ادبي است) ،يك نوع صلصالل کالفخار است – ببين چه تعبيرات قشنگي است! –
حماء مسنون است ،لجن بدبوی متعفن است ،نفرت بار است (زشتيش رامي خواهد بگويد) .صلصال کالفخار ،ماده رسوبي
است .سيالب در حال هيجان و حرکت است ،اما اين عنصر خاك در آن رسوب ميكند ،مي بندد ،ميل به ته نشين شدن دارد،
حرکت و جريان ندارد ،بهدريا نمي رسد ،اين عنصر مي ماند ،ته نشين مي شود ،بعد سيل که رفت اين رسوب مي بندد .مثل
سفال مي شود .به همين خاطر مي گويند صلصال کالفخار ،مثل سفال کوزه گری مي شود انسان از اين ساخته شده! چرا از
سفال کوزه گری ساخته شده؟ اين ،جنبه فيزيولوژيك ندارد ،برای اينكه اين خاك رسوبي ،ميل به رسوب دارد .انسان ،آن
عنصر اوليه اش ميل به رسوب دارد ميل به پستي و انحطاط دارد نمي خواهد حرکت کند ،به دريا نمي رسد ،دوستندارد به
دريا برسد ،دوست ندارد در حال تحرك و تكامل باشد ،پست و متعفن هم هست.
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انسان اصوالً در مذهب ذليل است ،برای اينكه هميشه بايد به خاك بيفتد و عجز و البه
بكند ،ذلت و کوچكي و عبوديت و اسارت خودش را در برابر خدا ،اعالم بكند،
شخصيت ندارد ،بايد تسليم تقدير خداوند و تسليم مشيت او باشد .خودش هيچ چيز
نيست .در صورتي که ميبينيم در هيچ مكتبي از ميان مكتب هايي که به اصالت انسان
(اومانيسم) 9معتقدند ،از اومانيسم يونان قديم گرفته تا اومانيسم سارتر ،تا اومانيسم قرن
دوازدهم ،تا اومانيسم قرن هفدهم ،در هيچ کدام ،انسان ،به عظمت انسان در اديان
ابراهيمي نيست :خويشاوند خدا -با آن تصوری که ما از خدا داريم و اعتقادی که ما به
جالل و عظمت و مطلق بودن وجود خداوند داريم ،و اعتقاد اينكه در ذات ما ،روح
خداوند به وسيله خودِ خداوند دميده شده است .ممكن است اين فضيلت ،در زبان
بشری ،از اين عاليتر بيان بشود؟ آيا کسي -مادی يا غيرمادی ،خداپرست يا
غيرخداپرست -ميتواند يك جملهای بسازد که ،از اين باالتر فضيلتي را به انسان
بدهد؟! اومانيست هايي که ميگويند :انسان اراده عالم است ،مسلط بر جهان است و
خودش مسؤول ساختمان خودش است ،او را از جنس طبيعت و از جنس ماده ميدانند.
اما اين ،آن نيمه ديگر انسان را از جنس روح خداوند ميداند -نيمه عالي و مثبت و نيمه

 . 9اومانيسم مكتبي است که مي خواهد خدا و خدايان را کنار بزند تا در جهان ،انسان حكومت بكند ،انسان از هر
عبوديتي آزاد بشود ،انسان اصل باشد! به اين مي گويند ،اومانيسم.
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روشنش را .و اين يعني ،نه تنها نيمه ديگر انسان -نيمه عالي انسان ،-از همه طبيعت
مادی باالتر است ،بلكه از همه فرشتگان باالتر است ،از همه مجردات باالتر است .برای
چه؟ برای اينكه روح خود خداوند در اوست .يعني چه؟ يعني اينكه :بعد از خدا،
بالدرنگ ،بالتأمل ،بالفاصله ،انسان است ،بالفاصله! « تخلقوا باخالق اهلل» ،اين چه
دستوراتي است؟!
انسان در مسير تكاملي خودش دارای خصوصياتي ميشود که خداوند دارای آن
خصوصيات است .اين ذلت انسان است؟! با خداوند شباهت پيدا ميکند( نه به آن
معنای فلسفي مشبهين و مجسمين ،اينها را نميگويم) ،يعني از ميان همه موجودات
طبيعت به خدا نزديكتر است و در قله تكاملي که خداوند در اوج اعلي و قله تعالي
مطلق قرار دارد ،انسان است که خودش را به آن قله ،به آن نزديكي و به آن قرب
ميرساند ،و نه هيچ ماده ديگر و معنای ديگر ،روح ديگر و فرشته ديگر يا شيء ديگر،
هيچ! اين عظمت به اين شكل ،که قابل تصور نيست ،و آدمي از جالل و جبروت انسان
وحشت ميکند -که در هيچ زبان فلسفي و مادی و اومانيستي برای بشر نيامده -و از
طرفي اين نيمه ذليل نفرت انگيز متعفنش!
پس انسان -فرمول ساختمانيش -عبارت است از :يك قدرت انتخاب ،و ارادهای که
ميان لجن و روح خداوند ،ايستاده است و بايد حرکت کند .راهش چيست؟ راه اين
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حرکت کدام است؟ راه اين حرکت روشن است ،از لجن آغاز ميکند تا به روح
خداوند برسد .اين است معني« :انا هلل و انا اليه راجعون» .اين راه اسمش چيست؟
مذهب -مذهب يعني راه .اراده من -از طريق مذهب -بايد خودش را از لجن بكند و
به قله الهي برساند و در اينجا به اوج عظمت تكاملي برسد .اينجا فلسفه زندگي بشر
روشن ميشود .پس بشر موجودی است که در مسير تكاملي خودش از منهای بينهايت
به طرف به اضافه بينهايت در حرکت تكاملي است .اين معني مسؤوليت و اين معني
فلسفه حيات منشعب شده از جهانبيني توحيدی است.
***
فلسفه تاریخ

آن وقت ميرسيم به فلسفه تاريخ (که ناچار بايد به سرعت رد بشوم و برای اينكه
ناقص نماند ناچارم طرح کنم) .تاريخ در نظر بعضي از فالسفه عبارت است از حوادث
گوناگون (در دو هفته پيش اينجا تصادفاً صحبت کردم و تاريخ را معني کردم ،ولي نه
به اين شكل) .حوادث مختلفه ،جامعههای مختلف تصادفي ميآيند و يا براثر عواملي
ميآيند و بعد هم از بين ميروند ،بعد هم يك جای ديگر و در اثر عوامل ديگر ،يك
جامعه ديگر و يك تمدن ديگر به وجود ميآيد ،و انسان يك جای ديگر زندگي
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ميکند .بنابراين تاريخ ،مقطع ،تكه تكه و قطعه قطعه است ،يعني صدها راه درهم و
برهم است .اين را ميگويند فلسفه انقطاع تاريخي ،گسستگي تاريخي .فلسفه علمي
تاريخي ،فلسفه وحدت تاريخ است.
وحدت تاريخ يعني چه؟ يعني تاريخ مسير مشخصي دارد(مثل يك کاروان و مثل
يك رودخانه است) ،که از آغاز زندگي بشر راه افتاده و در منزلهای مختلف -که
تمدنها و جامعههای مختلف باشد -حرکت کرده تا به زمان حال رسيده و بعد ادامه
دارد .براساس چيست؟ براساس قوانين علمي مشخص .همان طور که من از ابتدای
زندگيم که متولد شدم براساس يك قوانين مشخصي در طول عمر شصت ،هفتاد،
هشتاد سالهام حرکت ميکنم و اين طول زندگي من ،تاريخ حيات من است ،بشريت
هم يك طول عمری دارد؛ اين طول عمرش تصادفي و «کشكي» و «الكي» نيست،
براساس قوانين دقيق علمي است و براساس همين قوانين دقيق علمي ،حرکت و تكامل
پيدا ميکند .بنابراين ،با اين بينش ،من انساني -انسان ،-يك فردی ميشوم نه وابسته به
زمان حال ،بلكه وابسته به تاريخ .تاريخ کي است؟ در فلسفه تاريخ ،تاريخ ،گذشته
نيست يك تكه از تاريخ ،گذشته است .تاريخ ،مسير حرکت انسان -در طول عمرش-
بر روی زمين است .طول عمرش چقدر است؟ از آغاز تولد تا مرگش و ما اآلن در
وسط عمر بشريمان زندگي ميکنيم .پس در فلسفه تاريخ ،من -به عنوان فرد ،-عضوی
از اين کارواني هستم که از آغاز زندگي بشری به حرکت روی يك مسير معين شروع
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کرده و به زمان حال رسيده و در آينده ادامه دارد .و من همان طور که به وسيله اين
گذشته (مجموعه تجربيات گذشته و اعمال گذشتگان) ،ساخته شدهام ،عمل من و عمل
افرادی که در زمان حال زندگي ميکنند ،در مسير حرکت تاريخ در آينده تأثير دارد.
بنابراين ،من ساخته گذشته هستم و سازنده آينده .زمان حال در تاريخ ،اين است.
اما تاريخ چه مسؤوليتي را بر دوش من ميگذارد؟ و چه قوانيني در تاريخ وجود
دارد؟ فلسفههای تاريخ مختلف وجود دارند .فلسفه تاريخ هگل ،به آن شكلي که او
پايانش داده ،ضد خداست -بسيار مبتذل است.

9

اما توجيه ديگری بايد از آن بكنم :هگل در عين حال که ضد خداست (به اعتقاد
همه مذهبيها و به اعتقاد خودش) ،و در عين حال که فلسفهاش را در آخر به ابتذال
کشانده ،ولي من با وجود دستكاریهای بدون اجازه خودش ،فلسفه تاريخ هگل و بلكه
اصوالً فلسفه هگل را با فلسفهای که از انسان در قرآن استنباط ميشود ،بينهايت
نزديك احساس ميکنم .اين خودش يك موضوع و بحث خاصي است.

 . 9اين بحثها ،بحثهايي است – که اميدوارم دوستان يك روزی مرا از اين سخنراني های عمومي معاف بكنند – که بايد
در يك جلسه کالسي و درسي اين مسائل را به صورت معلمي و شاگردی و درسي بيان بكنم (اگر فرصتي باشد و يك جلسه
اختصاصي باشد) ،که در مجامع عمومي و سخنراني های عمومي امكان طرحش نيست و از طرفي نمي شود طرح نكرد .اينها
اساسي ترين مسائلي است که جهت يابي به ما مي دهد ،جهت يابي اساسي مذهبي و فلسفي و فكری و اعتقادی به ما مي
دهد ،نمي شود طرح نكرد .نمي شود قبل از فهميدن اينها مسائل جزئي را طرح کرد ،چون زيربنای تفكر ماست.
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هگل به طور خالصه ميگويد که ،خداوند يك روح مطلقي بوده ،اما ناخودآگاه!
(ديگر اين قسمتهايش خيلي فيلسوفانه است!) ،بعد آن روح مطلق در طبيعت وارد
شده ،در اشياء طبيعي تكامل پيدا کرده ،بعد وارد موجودی به نام انسان شده ،و در انسان
تكامل پيدا ميکند و ما هر چه بيشتر به خودآگاهي ميرسيم ،بيشتر به عقل ميرسيم،
بيشتر به فهم و تكامل ميرسيم ،دائماً بيشتر به خدا ميرسيم ،تا به جايي که انسان در
مسير تكاملي خودش باز به آن روح مطلق بر ميگردد .يك نوع فلسفه «انا هلل و انا اليه
راجعون» در فلسفه هگل هست ،که اگر تعبيراتش را و نوع برداشت هايش را عوض
کنيم و استخوان بندی فلسفه تاريخ و انسان شناسي هگل را استنباط و استخراج کنيم،
درست اين فلسفه را ميگويد .حتي [در مورد] نيهيليسم نيچه ،و حتي همه فلسفههايي
که مسيحيت آنها را به عنوان کفر مطلق در دنيا اعالم کرده ،و اينها هم فلسفه خودشان
را به عنوان کفر مطلق اعالم کردهاند(چون در برابر آنها ،دينهای شرك وجود داشته-
با آن مفهوم انحرافي از خدا ،از معاد ،از مذهب -اينها فلسفههايشان را ،فلسفههای
ضدمذهبي عنوان کردند) ،ميبينيم که با مفهومي که ما از مذهب داريم و با برداشت و
تلقيای که ما از خدا و جهان و معاد و انسان داريم ،با اين فلسفههايي که به وسيله
کليسا به نام فلسفههای مادی و ضد مذهبي -در اروپا -تلقي شده ،بيش از همه نزديكيم
و آنها بيش از همه به اين طرز فكر نزديكند.
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فلسفههای تاريخ گوناگون وجود دارد که نميتوانم آنها را اينجا طرح کنم .اما اين
سؤال پيش ميآيد که در طول تاريخ بشری ،از آغاز تا حاال ،بشر مشغول چه کاری
بوده؟ در طول تاريخ ،چه چيز تحقق پيدا کرده و اصوالً بشريت چه کار ميکند و به
کجا ميرود؟ اگر که ميگوييم تاريخ خودش ،رودخانهای است که از گذشته-
بينهايت -جريان پيدا کرده و به آينده ميرود ،چطور ميآيد و چطور حرکت کرده؟
از نظر اسالم ،براساس چه قوانيني حرکت ميکند؟ و اين رودخانه تاريخ ،به کجا و به
کدام دريا ميريزد؟ اين سؤال مطرح است .از نظر فرد -همان طور که گفتيم ،-مسير
تاريخي فرد ،رسالت و مسؤوليت فرد و پيمودن مذهب ،يعني لجن را رها کردن و اراده
را از اين لجن خالص کردن و به قله الهي ،يعني به روح خداوندی ،به نيمه متعالي و
اهوارائيش نزديك شدن .آنجا ديگر اراده انساني ،ارادهای است که از نيمه لجني
خودش منفك شده ،آنجاست که متخلق به اخالق خداوند شده؛ اين ،رسالت مذهب
است .بينايييي که اراده به وجود ميآورد و به وسيله آن علم و بينايي (آن علمي که
هميشه اسالم از آن صحبت ميکند؛ اينها نه فقه و نه فيزيك ،نه شيمي و نه اصول است،
هيچ چيز نيست ،حكمت است؛ فلسفه نيست ،حكمت است) و حكمت ،بينايي و
خودآگاهييي که اراده آدمي ميتواند به وسيله آن خودآگاهي و آن معرفت و آن
عرفان و آن آگاهي روشنفكرانه -به معنای متعاليش -و به وسيله آن علم هدايتي -به

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

491

معنای حكمت ،-راه دشوار از لجن تا خداوند را بپيمايد .اين حكمت است که هدف
مذهب است.
تاريخ بشر و بشريت ،درست همچون يك فرد است ،زندگي و طول عمرش،
اسمش تاريخ است .و همان طور که فلسفه تاريخ در فرد عبارت است از مسؤوليت او و
حرکت او از لجن تا خداوند ،بشريت هم در طول عمرش -يعني در تاريخ ،-برای يك
مهاجرت مسؤول است .در حال هجرت است از لجن(بدويت نزديك به ماده و نزديك
به جمود و رکود و جهل و ناخودآگاهي) ،به طرف خداوند ،رجعت به الوهيت (انا هلل و
انا اليه راجعون) و رجعت به طرف خداوند ،که از آنجا منشعب شديم .چقدر مسائل
اساسي اينجا وجود دارد!
چگونه انسان و اين اراده ميتواند از لجن به طرف خداوند نجات پيدا کند؟ آزادی
خودش را به چه وسيله ميتواند از اين گل رسوبي سفت متعفن بدبو به دست بياورد و
به معراج الهي پرواز کند؟ به چه هدايتي؟ حكمت .به چه وسيله؟ عبادت ( به آن معنايي
که اينجا يكمرتبه ديگر ،در نيايش گفتم) .عبادت ،نيايش نيست؛ نيايش يكي از
جلوههای عبادت است .عبادت يعني چه؟ يعني شناختن قوانين علميای که در طبيعت،
در روح ،در معني ،در انديشه ،در تعقل و در زندگي بشری وجود دارد و اين قوانين،
قوانين علمي است که به دست خداوند نوشته شده و در عالم و در آدم تعبيه شده است.
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عبوديت و عبادت ،يعني انسان اراده خودش را تابع اين قوانين علمي بكند؛ بشناسد و
بعد از اين قوانين علمي پيروی کند ،تا بتواند نجات و کمال پيدا کند .چنانكه در
رشتههای علمي ،ما به وسيله عبادت به تكامل ميرسيم؛ عبادت چه چيز؟
مهندس کشاورزی با يك باغبان بيسواد چه فرقي دارند؟ فرقش اين است که
مهندس بيشتر از قوانين گياهي پيروی مسلم ميکند -قوانيني که در زمين و آب و هوا و
گياه هست -تا باغبان .باغبان است که عاصي است و عبادت نميکند ،يعني از قوانيني
که خداوند در زمين و گياه و گياه شناسي و ميوه دادن و رشد نبات نهاده ،پيروی
نميکند .باغبان برای همين است که نميتواند از آفت و از پستي نوع ميوه ،نجات پيدا
کند ،از قوانين طبيعت نجات پيدا کند .مهندس کشاورزی به چه وسيله از قوانين طبيعت
نجات پيدا ميکند و اراده خودش را اعمال ميکند و بعد ميوه مطلوب را بر درخت
تحميل ميکند؟به وسيله تابعيت و پيروی شديد و دقيق و محتاطانه از قوانين موجود در
گياه ،نه به وسيله عصيان در برابر آن .همين حالت برای نجات آدمي از ذلت و پستي و
انحطاط جهاني و معراج و تكامل مطلقش وجود دارد .با شناختن قوانيني 9که در هستي

 . 9برخالف تصور ما که خيال مي کنيم اين ماديت است ،اصالً ماديت و معنويت در اسالم نيست ،ماده همان اندازه
مقدس است که معنا .ساخت يك دست و يك دستگاه است ،دوگانگي وجود ندارد ،خدا در آسمان نيست که ،اينجا ماده
پست باشد و آنجا باال باشد .هستي يك اندام يكنواختي است که يك سلطان و يك حاکم و يك آمر دارد .بنابراين تقسيم
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هست ،و به ميزاني که از قوانين پيروی ميکنيم ،به همان ميزان ميتوانيم از قيد اين
قوانين نجات پيدا کنيم .به ميزاني که از قوانين طبيعي پيروی ميکنيم ،ميتوانيم از دام
طبيعت نجات پيدا کنيم علم به همين صورت پيش ميرود.
در مسائل انساني و اخالقي هم همين طور است « :ما خلقت الجن و االنس اال
ليعبدون»« .ليعرفون» ديگر در آن ندارد ،برای اينكه اگر «ليعرفون» ميبود ،ديگر خود
خدا عربي بلد بود؛ ميگفت :ليعرفون! «ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون» يعني« :ما
خلقت الجن و االنس اال ليعبدون» ،جن و انس را جز برای عبادت 9نيافريديم.
عبادت به معنای پيروی از قوانيني است که مشيت الهي در هستي نهاده است -هستي
طبيعت و هستي روح -و يكي از اين قوانين نيايش است .چگونه من ميتوانم از اين
قوانين پيروی بكنم؟ اول به وسيله شناختن ،بعد ،عبوديت از مشيت الهي-يعني مسير
هستي -و اين عبوديت راه نجات آدمي از لجن و رسيدنش به روح خداوند است.

بندی به باال و پايين و مجرد و مادی و  ...معني ندارد .شناخت اين قوانين  -اين قوانين ،مشيت الهي و اراده خداوند است –
علم است – به معنای اعم کلمه – و پيروی از اينها راه نجات و تكامل است.
 . 9اين خيال کرده که عبادت فقط همين اعمال نيايشي است! پس بعد معني پيدا نمي کند که تمام جن و انس را برای
اين که برای من نماز بخوانند و روزه بگيرند آفريدم ،بعد مي گويد که :ليعبدون – عبادت بكنند يعني من را بشناسند .عبادت
بكنند يعني من را بشناسند؟! نخير ديگر ،عبادت بكنند يعني عبادت بكنند.
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اما فلسفه تاريخ ،جنگ بين دو طبقه است ،طبقه حق و طبقه باطل .در طول تاريخ
اين دو طبقه با هم در حال جنگند ،هميشه بينش تاريخي و فلسفي اسالم يك بينش در
حال مبارزه است ،بينش مسالمت آميز نيست .اسالم يعني تسليم در برابر اراده خداوند و
عصيان در برابر همه ارادهها و همه بندها و غلهايي که بر اراده آدمي به وسيله طبيعت و
مزاج ،جامعه و قوانين اجتماعي و به وسيله هر قيدی و هر بندی -جز او -تحميل
ميشود .اسالم در ضمني که در بعد خداوند تسليم است انسان را ميخواهد در بعد
ماسوای خداوند ،دائماً به مجاهدت و مبارزه با پستي و لجن در خودش ،و با لجن در
جامعه و در طبيعتش ،برای آزادی و نجات [وادارد] .اين هدف است .دو تا طبقه ،طبقه
حق و باطل ،دائماً در حال جنگند .از کي؟ از زمان آدم جنگ شروع ميشود و ادامه
پيدا ميکند .و مادر هر زماني و در هر دورهای که آمدهايم ،در يك صحنه از جنگ
دخالت داريم و بايد داشته باشيم و مسؤوليت داريم .اين جنگ در يك قرن خاص و در
يك دوره خاص ،براساس يك تصادم خاص ،ظهور نميکند ،که بعد هم به صلح
گرايش پيدا کند.
فلسفه تاريخ در اسالم ،فلسفه مجاهدت و فلسفه مبارزه ميان حقيقت و بطالن ،حق و
باطل است ،حق و باطل فلسفي ،توحيد در برابر شرك است .حق و باطل اجتماعي ،مأل
و مترف در برابر مردم است .حق و باطل اخالقي ،ذلت و پستي و عبوديت و جهل ،در
برابر آگاهي و تكامل و حرکت و شعور است.
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همه اين ابعاد گوناگون ،وجوه يك حقيقت هستند و آن حقيقتي که در حال
حرکت به طرف آيندهای است که آن آينده به خداوند منتهي ميشود .اين يك طرز
تلقي است .جنگ بين حق و باطل ،در جلوه فلسفياش؛ بين ظلم و عدل ،در جبهه
اجتماعياش؛ بين ذلت و جهل يا کفر و دين ،در وجهه اعتقادیاش .اينها همه ،وجوه
واقعيتي هستند که فلسفه تاريخ اسالم را ميسازند .اين جنگ از آدم شروع ميشود ،به
وسيله رهبری و هدايت و نبوت ،و در دورهها و اقوام مختلف به وسيله انبيا و يارانشان و
به وسيله دانشمندان و مبلغان پيرو اين مذاهب بزرگ ،عليرغم مسير انحرافي تاريخ -که
هميشه انحرافي حرکت ميکرده ،-دائماً وجود دارد و تكامل پيدا ميکند تا ميرسد به
اسالم ،آخرين مذهب( .من به عنوان يك شيعه و به عنوان يك مسلمان ،ميخواهم
فلسفه سياسي و فلسفه تاريخ خودم را بگويم ،چطور فلسفه تاريخ را ميفهميم؟ يك
شيعه چطور ميفهمد؟) قاعدتاً جنگ ،به اسالم تمام نميشود ،برای اينكه جنگ ،جنگ
تاريخي است .جنگ گذشته نيست .ابراهيم در يك صحنه مبارزه ميکند ،موسي در
يك صحنه ،شعيب در يك صحنه ،يحيي در يك صحنه ،ذکريا در يك صحنه و
پيغمبر اسالم در يك صحنه ديگر .اما جنگ پيغمبر اسالم تمام است؟ هرگز .خاتميت
نبوت غير از خاتميت دين است ،و غير از خاتميت اين جنگ بين حق و باطل است که
بايد به وسيله روشنفكران-که جانشين انبياء بنياسرائيل و انبياء گذشته هستند ،برتر از
انبياء بنياسرائيل هستند! [ -دنبال شود] .روشنفكر ،يعني انسان خودآگاهي که دارای
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آن علم هدايتي و آن مسؤوليت حكمتي است ،که در برابر جامعهاش مسؤوليت رهبری
احساس ميکند .اين معني روشنفكر است .دانشمند و متخصص و محقق و اديب و
فيلسوف و  ...نيست .روشنفكر آن عالمي است که پيغمبر ميگويد «:مداد العلماء افضل
من دماء الشهداء» (مرکب قلم دانشمند از خون شهيد برتر است)؛ کدام دانشمند را
ميگويد؟ دانشمندی را ميگويد که از نوع دانش انبياء ،و در آن جهت دانش دارد ،از
نوع دانش انبياء يعني چه؟ يعني وحي برايش ميرسد؟! نه .يعني بر آن جهت بينايي
دارد و بر آن جهت مسؤوليت دارد و بر آن جهت زندگي ميکند و بر آن جهت جامعه
را ميراند .چه فيلسوف باشد چه نباشد ،چه عالم باشد چه نباشد ،چه سواد خواندن و
نوشتن داشته باشد چه نداشته باشد .اين خودآگاهي اجتماعي و احساس هدايت و بينايي
است که علم نام دارد و مانند نور است «:يقذفها اهلل في قلب من يشاء» فيزيك و شيمي
و فقه و اصول و  ...را بايد خواند ،نوری نيست که در قلب کسي بدمد .آن
خودآگاهييي که در روح جرقه ميشود و روشن ميکند ،جهت يابي تاريخي و جهت
يابي فكری است.
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در اسالم ميبينيم که نبوت پايان پذيرفته ،اما جنگ ادامه دارد .شيعه ،به اين شكل
اسالم را ميفهمد؛ نه اينكه شيعه بقيه اسالم را اين طوری درست کرده ،همانطورکه
بعضي از خود ما هم ميگوييم.9
به اعتقاد شيعه ،بعد از پيغمبر ،اين هدايت و رهبری جنگ بين عدل و ظلم ،و حق و
باطل که جنگ تاريخ است و فلسفه تاريخ اسالم را ميسازد ،ادامه پيدا ميکند .آن
طوری که شيعه معتقد است ،در تاريخ اسالم ادامهاش را ميبينيم .به وسيله چي؟ در
فلسفه سياسي و فلسفه اجتماعي شيعه ،نبوت تحت نام اعم امامت ادامه پيدا ميکند.
چون امامت در معنای اعمش نبوت را هم شامل ميشود (زيرا امامت يعني رهبری،
پيشوايي و نمونه بودن) ،پيغمبر هم امام است ،ابراهيم هم امام است .بنابراين اعتقاد شيعه
به امامت به عنوان ادامه جنگي است که از آدم شروع شده و در پرچم وحي تا خاتم
رسيده ،و بعد از خاتم ،در مكتب وحي(يعني مكتب اسالم) به دست امامت ميرسد.
ادامه اسالم به وسيله امامت است .اسالم هرگز به عنوان يك کتاب نبوده .يكي از
فرقهای اسالم با اديان ديگر و با مكتبهای فلسفي ديگر اين است که آنها فقط يك
دکتريناند ،يك مكتباند ،يك کتابند ،يك کتاب آسماني يا کتاب زمينياند .اما

 . 9چنانكه گفته اند :اصول دين سه تاسا و اصول مذهب دوتاست ،مجموعه اش مي شود پنج تا .اسالم که با شيعه قاطي
بشود ،مي شود پنج تا! اسالم با شيعه قاطي نيست ،تو خودت قاطي ای!
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اسالم کتاب است به اضافه تضمين عملي -اجتماعي برای پياده کردنش .کتاب خالي
نيست اين فرقش است.
اين کتاب به وسيله پيغمبر آمده ،اما به وسيله پيغمبر پياده نشده(به تصديق هر کسي
در هر جای دنيا ،نه تنها مسلمان ها) .خوب ،بايد پياده بشود يا نشود؟ شيعه معتقد است
که بايد پياده بشود .به چه وسيله؟ به وسيله ادامه رهبری پيغمبر اسالم ،يعني ادامه رهبری
آنچه که در تاريخ به نام نبوت معتقديم (يعني همه انبياء) ،به وسيله رژيم امامت و
سيستم حكومت و رهبری امامت .بنابراين فلسفه تاريخ به امامت ميرسد .امامت به
معنای ادامه جنگي است که تحت هدايت پيغمبران ،ميان صف عدل و صف ظلم،
صف حق و صف باطل و صف ناس و صف مأل ،در طول تاريخ در همه مكانها و در
همه زمانها در جريان بوده است .تا اينكه شيعه ميرسد به وضع واقعيتي که در تاريخ
دچارش شده ،که ميبيند رهبری اسالم قطع شده ،اما کتاب هست .در اينجا مسلماني
که غير شيعي ميانديشد دچار بدبيني تاريخي ميشود؛ فلسفه تاريخش قطع ميشود-
يعني فلسفه تاريخ اينجا ديگر معطل ميماند .از آدم ،جنگ بين حق و باطل به وسيله
پيغمبران ادامه پيدا کرده تا پيغمبر اسالم ،اما حق و عدل بر جهان مسلط شده؟ نه .پس
تكليف چيست؟ هيچ کس نميداند! و هيچ مسلمان حتي منحطي هم نيست که خلفای
بنياميه و بنيعباس و غزنوی و آلبويه و  ...را به عنوان ادامه دهندگان رهبری صف
عدل و حق در طول تاريخ! بتواند بپذيرد .هيچ کس اين کار را نميکند! پس چه بايد
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کرد؟ آيا آن چنانكه در قرن چهاردهم ،سيزدهم ،دوازدهم ،يازدهم -هر چه که به
عقب برويم -ميبينيم ،جنگي که از آدم تا پيغمبر اسالم ادامه پيدا کرده به کلي
شكست خورده است؟ ظلمت بر نور -در عالم -پيروز شد؟ چنين تصوری بايد کرد؟ و
ميشود کرد؟ يا اين فلسفه و اين جنگ ادامه دارد؟
تشيع به امامت که ميرسد ،نبوت را با معنای خاص خودش ،رهبری جامعه بشری
در طريق تسلط بر جهان و استقرار عدالت و حقيقت در جهان ،ادامه ميدهد .و بعد به
فلسفه غيبت و به فلسفه انتظار ميرسد .حساسترين جا و عميقترين جا و لغزندهترين
جايي است که فلسفه انتظار و اعتقاد به انتظار -از لحاظ احساس آدم درست مثل اين
است که روی يك تيغه شمشير حرکت ميکند -با يك لغزش به صورت يك مكتب
منحط انحطاطآور خوابآور زداينده مسؤوليت و اصالت انسان تجلي ميکند ،و در
يك تلقي ديگر به صورت نيرومندترين عامل تحريك و تحرك و مسؤوليت و خوش
بيني تاريخي و بنيانگذاری آينده بشری تجلي ميکند.
هيچ مذهبي در دنيا نيست که (من خودم متخصص تاريخ اديان هستم ،درس
ميدهم و مدرسم ،اين است که همين طوری از روی کتابي يا جايي نميگويم) اينقدر
پشت و رو باشد« :لبس االسالم لبس الفرو مقلوباً» ،که حضرت علي (ع)گفت ،اسالم
پوستين خودش را چپه تنش کرده (چقدر تحليل زيبا و دردآوری است!).
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اسالمي که حضرت علي گفته مقصود همين است که ما داريم! همين تشيعي که ما
داريم! تشيع آپانديسي از اسالم نيست؛ تشيع ،بينش مترقي از اسالم بوده ،اصالً هيچ چيز
ديگر نيست ،هر کس بگويد يك عنصر اضافي در آن هست کفر گفته! جنايت کرده!
چه برسد که دو تا اصل کنار دستش بچسبانيم .اين اصول را شيعه اضافه نكرده ،اين
اصول جزء اساسيترين و فوریترين اصول متن اسالم است .توحيد و نبوت و معاد را-
يك مرتبه گفتم -که همه اديان دارند .پس آنچه که اسالم آورده چيست؟ امامت و
عدل است که اسالم قبل از علي آورده .برای چه بود که همه مردم به شدت دور اسالم
آمدند و مثل تشنه ،بالفاصله دور اسالم گشتند ،آن هم در دوره انحطاط حكومت
اسالمي ،و همه مذهبشان را ،مليتشان را و زبانشان را فراموش کردند ،و خودشان را به
اسالم چسباندند؟ نه توحيد بود ،نه نبوت بود ،نه معاد بود .توده مردم که بحث فلسفي و
بحث علمي ندارند! اين ،از ظلم بستوه بود ،مردم و تودهها از ظلم بستوه بودند و به عدل
اسالم پناه آوردند ،برای اينكه اصل اولي که به عنوان اصل تازه اعالم کرد -که انبياء
ديگر ،يعني مكتبها و مذهبهای ديگران به عنوان اصل اعالم نكردند و مسؤوليت
نپذيرفتند!  -اين بود که مسؤول است که عدالت را -به عنوان مسؤوليت ،مسؤوليت
خود مذهب -استقرار بدهد .بعد ،مردم شرق و غرب پريشان و اسير و زخم خورده از
حكومت ظلم و حكومت غصب و استبداد پناه آوردند به امامت ،امامت اسالم -قبل از
همه امامهای ما .اولين شعار توحيد که اعالم ميشود ،و بعد اسالم در مكه شروع
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ميشود ،عدالت و امامت جزء ذات طرز تفكر اسالمي است ،که اگر از آن برداريم،
مانند ادياني که در تاريخ بوده ،ميشود و مردم چيز تازهای گيرشان نميآيد .بعد ،اين
جاذبه و اين کمند دل ها -که امامت و عدالت بوده ،-مردم را ميگيرد ،بعد فرهنگ
تشكيل ميشود ،فلسفه تشكيل ميشود ،تكامل و تمدن ايجاد ميشود و بعد ارزش
توحيد اسالم و فرقش با ثنويت و فرقش با توحيد ،نبوت و معاد اديان ديگر معلوم
ميشود.
اول مردم به خاطر عدالت و امامت اسالم نخستين به اسالم گرويدند .بنابراين ،اصول
دين همه اديان ،توحيد و نبوت و معاد است .و اصول اسالم -عقيده من است ،عدل و
امامت است.
***

امامت چيست؟
امامت به معني رهبری انقالبي جامعه بشری برای ساختمان يك جامعه مبتني بر
عدالت ،مبتني بر کتاب ،فرهنگ و علم ،و مبتني بر آهن(يعني قدرت و نيروی اقتصادی
و دفاعي) است.
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امامت ،رژيم انقالبي طرز تفكر و مكتبي است به نام اسالم ،که رسالت دارد .جامعه
بشری را براساس کتاب ،ترازو و آهن بسازد و براساس عدالت ،امتي بشری را پي
بريزد ،تا بعد انسان در چنين جامعهای ،براساس برادری و براساس تساوی طبقاتي و
تساوی واقعي و عادالنه همه امكانات که در برابر همه افراد است(يعني جامعه عادالنه
سالم) ،تكامل خودش را ادامه بدهد؛ اين است معني امامت .امت هم به معنای چنين
جامعهای است :جامعه افرادی که معتقد به يك ايدئولوژی در حال حرکت و در حال
رفتن است .امت اگر رهبری عادالنه نداشته باشد ،جامعه اسالمي هست ،اما امت
اسالمي نيست .در دعای وارث (زيارتنامه وارث را نگاه کنيد ،اين آخرين حرفم است
و شايد يكمرتبه ديگر اينجا گفته باشم) ،زيارتنامه خطاب به امام حسين است .با بينشي
که ما داريم امام حسين ارزشش اين است که با يزيد در افتاده ،با او بيعت نكرده ،يا
اينكه خودش را فدای امت کرده؛ و ارزش ديگرش اين است که فرزند علي است.
مسلماً اينها جزء فضايل امام حسين است ،و بهترين فضيلت برای انسان .اگر به نوع
تلقيای که در همين خطابهايي که در زيارتنامه وارث است ،نگاه کنيد ،فلسفه تاريخ
را ميبينيد .چرا وارث؟
وارث ،در بينش اسالمي يعني وحدت تاريخي ،يعني امام حسين رهبر نهضتي،
جنگي و انقالبي که به وجود آورد ،يا علي آن را به وجود آورد ،يا حسن آن را به
وجود آورد ،يا پيغمبر اسالم آن را به وجود آورد نيست! [بلكه] حسين وارث پرچمي
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است که در تاريخ بشريت ،در مبارزه با ستم ،از آدم دست به دست گشته تا خاتم ،و
بعد به او رسيده است؛ او وارث اين پرچم است ،وارث اين امانت است و وارث آدم
است .يكي يكي ميگويد :وارث نوح ،وارث ابراهيم ،وارث موسي ،وارث عيسي،
وارث محمد .پس حسين -وقتي که زمان به او رسيده -در يك جبهه ،در يك جنگ،
در يك صف و در يك صحنه شرکت کرده ،چنانكه پيش از او حسن در صحنه نسل
پيشش شرکت کرده ،چنانكه پيش از او علي همين پرچم را گرفته ،چنانكه پيش از او
خود پيغمبر اسالم اين پرچم را به ارث گرفته .اين پرچم ،پرچم آدم است؛ يعني چه؟
يعني پرچم آغاز تاريخ بشری است ،يعني با شروع تاريخ شروع شده و ادامه دارد؛ به
حسين تمام ميشود؟ نه! اعالم ميکند :کل يوم عاشورا.
اينها معانييي است خيلي عميقتر از آنچه که ما ميفهميم ،مبنای اعتقاد ما ،در
مسائل اخالقي روز امثال اينها نيست .از مباني اعتقاديمان ميشود جهانبيني و فلسفه
تاريخ خودمان را ،استنباط کنيم.
بعد به امام حسين که ميرسد اعالم ميکند «:کل يوم عاشورا و کل ارض کربال و
کل شهر محرم» ،اين اعالم يعني چه؟ يعني ادامه دارد! وقتي که دستور ميدهند روی
آرامگاه حضرت ابوالفضل پرچم قرمز را بگذاريد ،يعني چه؟ يعني سالهای حرام آغاز
شده و برای همين است که جنگ موقتاً تعطيل است ،ولي خيال نكنيد و خيال نكنيم،
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که فرماندهان اين جنگ اينجا مردند ،و پايان اين جنگ است! و تاريخ همواره با اين
جنگ ادامه پيدا خواهد کرد و آينده همواره شاهد صحنههای ديگر و صحنههای
پيوسته دائمي از اين مبارزه هست .و ای تو! که در يك دوره ،در يك نسل آمدهای،
اين پرچم ،پرچم ابوالفضل نيست ،پرچمي است که از آغاز تاريخ ،در صحنههای
گوناگون ،دست به دست گشته تا به اينجا رسيده ،و اين در کنار فرات پايان نپذيرفته ،و
از مدينه آغاز نشده؛ از بشريت آغاز شده و تا خدا ادامه دارد!
و غيبت ،يعني عليرغم ظهور فساد ،ضعف حقيقت ،شكست عدالت ،و تسلط ظلم بر
جهان ،تو مثل روشنفكرهای سياسي و مادی که چهار تا جيغي کشيدی و بعد به يأس
فلسفي دچار شدی ،به يأس فلسفي نبايد دچار بشوی؛ اگر اين مبنای اعتقادی تو است
نميتواني بشوی!
چرا؟ [چون] در اسالم جبر تاريخ وجود دارد! چه جبر تاريخي؟ تاريخ مجبور است
که بر هر مسيری بچرخانندش و بر هر منجالبي بگردانندش؛ هرچند قدرت ظلم و باطل
بر جهان بيشتر مسلط بشود و هر چند تاريكي همه افقها را بگيرد ،تو قضاوت و
تاريخبيني و آيندهبيني خودت را و فلسفه حيات بشری را براساس اين پديدهها و اين
واقعيتها ،مبتني نكن .خوش بيني و مثبت انديشي و اعتقاد به جبر تاريخ بايد تو را
مسؤول و خوش بين ،سازنده و معتقد و مطمئن به پيروزی عدل و پيروزی حق
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[گرداند]؛ عدل و حقي که در طول تاريخ ،يك دين به خاطر احياء و استقرارش هميشه
مبارزه ميکرده و هميشه يك دين ديگر ،آن را نابود کرده ،و هميشه بر تاريخ مسلط
بوده .ولي اين جنگ باألخره منجر ميشود -در اوجش ،-به يك انقالب قطعي جبری
انتقام جويانه عدالت گسترانه .اين جبر تاريخ در فلسفه شيعه است .بنابراين من ،در زمان
حال و در هر حالتي که هستم ،در مسير يك جنگ تاريخي قرار دارم و بنابراين
مسؤولم.

9

«کل يوم عاشورا و کل ارض کربال» يعني چه؟ نه اينكه هر جا رسيديم دعای
عاشورا بخوانيم! انتظار ،فلسفه انتظار ،يعني فلسفهای که روشنفكر انديشمند عدالتخواه
را در هر شرايطي که هست به بدبيني و به يأس فلسفي و تاريخي دچار نخواهد کرد.
هيچ قومي و هيچ فرقهای و مذهبي مانند شيعه نيست ،که چهارده قرن ،سيزده قرن
بجنگد ،همه رهبرانش نابود بشوند ،همه مسموم بشوند ،همه زنداني بشوند ،همه کشته
بشوند ،همه نهضتها شكست بخورد ،و هيچ وقت دچار يأس هم نشده باشد! چرا و چه
عاملي عليرغم اين مدت طوالني شكست و سختي و دشواری ،اين عقيده را همچنان

 . 9اينكه امام زمان خودش مي آيد درست ميكند و ما کاری نداريم ،بينش يهودی است!
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نيرومند و همچنان معتقد و همچنان خوش بين نگه داشته! اعتقاد به جبر تاريخ ،بر اساس
فلسفه انتظار!
آدم منتظر يعني چه؟ در هر حالتي نگاه کنيد :اگر در خانه هستي ،منتظر ميهماني؛
اگر يك هنگ است ،منتظر يك بازرس و منتظر يك اعالم دفاع ،اعالم جنگ اعالم
ورود يك فرمانده است؛ اگر يك شهر است ،منتظر ورود شخصيت است ،اگر يك
آدم است ،منتظر ورود يك مهمان و يك دوست است (هر گونه انتظار را نگاه
کنيد[همين طور است]) .منتظر بودن ،يعني آماده بودن نه واداده بودن! منتظر ،يعني
آماده ،مجهز و مسؤول .بنابراين ،فلسفه انتظار ،اعتقاد به جبر تاريخ و اطمينان دهنده به
انسان -در هر شرايطي -است ،و اينكه عدالت قيام انتقام جويانه خونيني -که منتقم هم
هست -صورت ميگيرد ،و نبردی است که در طول تاريخ از آغاز ،دست به دست ،در
دست انبيا و دست به دست ،در دست امامان شيعه آمده؛ اين جنگ ،نسل به نسل و در
برابر فرد فرد مطرح است ،و عليرغم همه شرايط مأيوس کننده ،اين پرچم در آينده
جبراً پيروز است.
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مقدمه معلم شهید بر کتاب حجربن عدی
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
در تابستان سال  9336که دست حادثه يك چند مرا به خلوت آرام و پاکي کشانده
بود -از آن خلوتهايي که در آن ميتوان ،به کام دل ،شبها و روزهای پيوسته را با
خويش ديدار کرد و با خويش که در زندگي همواره در ديگرها و ديگران گم ميشود
همدم بود و به گفت و گويي آشنا و صميمي پرداخت -با «هم» عهد کرده بوديم که
چون از اين «سرخه حصار» رها شويم ،برای رهايي زندانيان عزيزتری که در «سيه
حصار» زندانهای بيرحمتری اسير جهل خويشاوندان و بستگانشان گشتهاند تالش کنيم.
اينان قهرمانان راستين و ارجمندی هستند که در حصار تاريخ زنداني شدهاند و از
يادها رفتهاند .و چه نامردمي است بزرگمرداني را که به سرگذشت و سرنوشت ما روح
و نيرو و معني دادهاند ،در کنج زندانهای تاريك تاريخ اسير داشتن و نامشان را بر زبان
نراندن ،و يادشان را در خاطر نداشتن ،و چه زبون ملتي ،که تنها کساني را ميشناسد
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که ،تاريخ ،اين زندانبان حق کش دروغ زن دژخيم خوی ميشناساند ،و تنها به کساني
ميانديشد که تاريخ ،اين پير غالم خانه زاد زر و زور ،از آنها سخن ميگويد!
اين قهرمانان راستين را چه کساني زنداني کردهاند؟ دانشمندان دروغين! و من به
عنوان يك معلم اينان را هرگز نميبخشم که هر گاه دانشجويم ميپرسد که برای
شناخت پيغمبر چه کتابي بخوانم؟ بايد بگويم :کتاب گئورگيو نويسده روماني را؛ برای
علي؟ کتاب دکتر ژرژ جرداق نويسنده مسيحي را؛ برای فاطمه؟ کتاب لويي ماسينيون
را به فرانسه يا ترجمه کتاب خانم بنت الشاطي را؛ برای حسن؟هيچ! چرا؟ برای اينكه
اروپاييها ننوشته اند؛ برای حسين؟ همان کتاب «علي و بنوه» دکتر طه حسين را؛ برای
ابوذر؟ کتاب عبدالحميد جودهالسحار نويسنده مصری اهل تسنن را؛ برای سلمان؟
ترجمه سلمان پاك پرفسور لويي ماسينيون فرانسوی را؛ برای امام صادق؟ کتاب
پروفسور پاول کراوس را که در ضمن تحقيق درباره جابربن حيان از امام صادق هم ...
؛ برای مطالعه موضوعات قرآن؟ طبقه بندی قرآن ژول البوم فرانسوی را؛ برای تاريخ
فرهنگ و رجال اسالم؟ آنسيكلوپدی اسالم به فرانسه و انگليسي را؛ برای احاديث؟
کنكور دانس  ...را؛ برای امام زمان؟ کتاب مهدی دارمستتر فرانسوی را؛ برای شناختن
اسالم؟ معذرت ميخواهم ،هيچ! ترجمه رساله کوچكي هست از فرانسوی ،از مجموعه
چه ميدانم که مزخرف است؛ برای شناختن اجمالي تشيع؟ هيچي! فقط و فقط کتاب
شيعيگری کسروی در رد تشيع! پس هيچ کس مستقالً درباره تشيع کاری نكرده است؟
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چرا ،هانری آلست استاد کلژ دو فرانس! پس هيچ کس از خود ما در اين بارهها به
فارسي چيزی که «من بخوانم» ننوشته؟ چرا ،اما جوانهايي از زمره «جهالی جسماني»
يعني فكليها! کار اينها هم که قابل اعتماد نيست زيرا فاقد اهليت و صالحيت هستند و «
اهل البيت ادری بالبيت»! و بعد دانشجوی من با حالت اعجاب و دستي خالي راهش را
ميگيرد و ميرود و من عرق شرم بر چهرهام مينشيند و به سكوتي دردناك فرو
ميروم و دانشجوی ديگری ميآيد و ميپرسد«:درباره بتهوون ،موسيقيدان آلماني که
سمفونيهايش را حتي اروپاييها هم (جز خواص) نميفهمند به زبان فارسي نوشتهای
داريم؟» و من با سربلندی رديف ميکنم :يادداشت کنيد -9:زندگي بتهوون اثر رومن
روالن بزرگترين شرح حال نويس فرانسوی به ضميمه نامههای خصوصي وی به پسران
برادرش(ترجمه فارسي ،چاپهای متعدد) -3 .بتهوون اثر اميل لودويك نويسنده محقق
فرانسوی(ترجمه فارسي) -3 .تفسير موسيقي سعدی حسني (معرفي آثار بتهوون و شرح
و تفسير سمفونيهايش) -4 .دهها مقاله در مجالت ،سخن(متعدد) و غيره -1 .در دهها
برنامه راديو و تلويزيون تهران و شهرستانها به طور مداوم -6 .دهها صفحه از مجموعه
آثار وی در اجراهای متعدد و ضبطهای متعدد -1 .و اگر زبان خارجي هم بدانيد  ...که
در کتابخانههايمان موجود هست و ميتوانيد يك سال تمام به طور مداوم در شرح حال
و معرفي آثار و ارزش هنری کار او و محيط او و سبك او مطالعه و تحقيق درست و
علمي کنيد و او را عميقانه بشناسيد.
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بر اين قرار که آنجا با خويش گذاشتيم ،من ،ابوذر ،اين نخستين فرياد آزادی
محرومان و قربانيان ستم و بهرهکشي در تاريخ اسالم را آزاد کردم .9و سلمان پاك اين
نخستين شكوفه معنويت اسالم ايران و زاده پاك اهورايي و زيباترين سيمای آريايي در
طلوع اسالم 3را ،و بالل اين برده سياه حبشي را که ايمان و وفا در خون پرشور و تندش
چنان حلول کرده است که آهنگ روح بخش اذانش را هنوز آسمان اين جهان در
گوش دارد ،و خاطره پاك و زيبای آن ايام پر از شگفتي را هرگز از ياد نبرده است که
وی روی در روی قريش بر بام کعبه ميپريد ،و عليرغم روزگار ،شعارهای آتشينش را
بر سقف بيگانه آن آسمان مكه مينواخت و يا در جمع مهاجران و انصار ،در مسجد
مدينه پيش روی محمد اذان ميگفت ،و خدا چنانش دوست ميداشت که «سين» ش را
«شين» ميشنيد.

 . 9ابوذر غفاری ،چاپ چهارم
 . 3اثر پروفسور ماسينيون با مقدمه هايي از مترجم ،دکتر بدوی و هانری کوربن
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و عمار و سميه و ياسر را ،اين خاندان عزيزی که پدر و مادر پير در زير شكنجه
ساکت جان سپردند و پسر جوان ،مرگ آن دو را ديد و صبر کرد 9و پنجاه سال ديگر
همچنان شمشيرش را در راه آرمان بزرگش آخته بر سر دست نگاه داشت.3
و اکنون محمد را ،بنيانگذار عظيمترين مدنيت و کاملترين فرهنگ تاريخ بشری که
در ميان پيروانش از همه مجهولتر است.

3

و اميدوارم از اين پس نيز ،تا آنجا که در توان دارم اين چهرههای پر از قدرت و
زيبايي و راستي را از پس پرده کهنه و آلوده «علوم قديمه» ،که آن را به غلط علوم
اسالمي نام کردهاند ،بيرون کشم.
ميدانم که اين کاری بزرگ و سنگين است ،کاری است که علمای بزرگ ما در
طول اين قرنهای بسيار ميبايست ميکردند و نكردند و آنها که بيش و کم کردهاند
هم به فارسي نيست و گويا چنين پنداشتهاند که ايرانيان را حب علي و « گريه بر حسين»

 . 9و صبر هم يكي از آن کلمات جاندار و گرانبهايي ]است[ که با مسخ شدن اسالم و منحرف گشتن بينش و فرهنگ و
مذهب ما ،همراه بسياری از مفاهيم زيبا و خالق ديگر ،زشت و منفي و ويران کننده گشته است .صبر يعني مقاومت و تحمل
مثبت سختي ها و خطرها در راه ايمان و مبارزه و انسان ماندن ،نه بردباری چهارپايانه زبون و ذليل.
 . 3اسالم شناسي و محمد خاتم پيامبران
 . 3همان
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کافي است و نيازی به «شناختن علي» و «دانستن سرگذشت و سرنوشت حسين» نيست و
هم به سبكي است که امروز به کار نميآيد و در روزگاری که علم و انديشه و زندگي
و هنر و صنعت و روابط اجتماعي و سياسي و فرهنگ و ادب حتي «زبان» دگرگونه
گشته است و به تحصيلكردهای که هوگو و روالن و شكسپير و مارکس و پلخانف و
جيمس و نيچه و شيلر و کانت و دکارت و برشت و بكت و اليوت  ...را ميخواند،
نميتوان کحل البصر و جنات الخلود و قصص االنبياء ،و مجالس المؤمنين .و فرج بعد
الشده و السماء و العالم و منتهي اآلمال و کشكول شيخ بهاء و اللهوف و ديگر تراجم و
تفاسير و رجال و مقاتل را داد! اينها کتبي است خاص اهل فن و تحقيق و نه تنها به کار
اهل مطالعه و تحصيلكرده غير متخصص نميآيد بلكه بايد آنها را از دسترس اينان دور
نگه داشت ،و اما اکنون شاهديم که همين کتاب عظيم بحاراالنوار که در دست
منبریها افتاده است چه مصيبتها که به بار آورده است.
من در اين راه ،چشم انتظار انديشمندان آزادانديش و روشنفكری هستم که نه در
اين واوياليي که در جهان برپا است ،سرگرم کشف اين رازند که «آيا مقدمه يك امر
واجب هم واجب است يا خير؟» و نه در اين پريشانيها و درد و داغها که بر جان شرق
افتاده است هوس آن را دارند که خود را نه شرقي بلكه وابسته به آخرين موجهای نوی
که پس از جنگ ،در ادبيات و شعر و موزيك و رقص و لباس و آرايش و فلسفه و
استعمال مواد مخدره و روابط جنسي  ...معرفي کنند ،بلكه زنان و مردان رشيدی که نه
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

443

از تهمت « بيديني» آن گروه ميهراسند و نه از تهمت «دينداری» اين گروه و ميدانند
که رسالت يك روشنفكر در اين زمان و زمينه نه نشخوار کردن لقمههايي است که از
هضم رابع خودمان نيز گذشته است و نه دندان زدن استخوان ريزههايي است که «آنها»
پيش «بوميان» پرتاب ميکنند.
درست است که قهرماناني چون علي ،فاطمه ،حسن ،حسين ،زينب و يا ابوذر
غفاری ،عمار ياسر ،حجربن عدی ،عبداهلل مسعود که در نخستين ايامي که اسالم -به
عنوان يك مكتب زندگي جهاني ،مبتني بر عدالت و برابری و حكومت مردم -به
دستگاه حكومت مستبدانه ،مبتني بر اشرافيت و قوميت قبايلي و تعصب نژادی تبديل
ميشد ،قيام کردند ،نتوانستند اسالم را و سرنوشت جامعه اسالمي را از بازگشت به
جاهليت سياسي و اجتماعي و اقتصادی و حتي فكری نجات دهند و قبيله نيرومند اموی
سرنوشت نهضت محمد را در دست گرفت و عربيت کهن بر اسالم جوان غالب آمد.
اما قيام اين چهرههای درست انديش و شجاع که جان خويش را در راه نگهباني
شعله مقدسي که از هرسو تندبادهای سياه بر آن ميوزيد سخاوتمندانه بخشيدند،
موجب آن شد که ظلم و باطل و خيانت ،گرچه پيروز شده بود اما نتواند خود را در
پرده عدل و حق و خدمت پنهان سازد و چشمها را بفريبد و انديشهها را به دروغ و
زشتي مؤمن سازد.
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اين قهرمانان در تاريخ شكست خوردند ،اما ،در انديشه ،جاودان پيروز شدند و
دشمن گرچه در تاريخ پيروز شد ،اما در انديشه شكستي خورد که ديگر هرگز سر بر
نكرد.
اگر چه خلفای بنياميه و بنيعباس مردم را و رهبران راستين مردم را خلع سالح
کردند ،اما اين انقالبهای خونين و اين شمشيرهای مردانهای که شكست ،امكان فريب
خلق و انحراف انديشه و توجيه اعتقادی و مذهبي قدرت و موجوديت خويش را از
دست آنان گرفت و اين جنايتكاران پيروز را که ميکوشيدند تا خود را « خليفه رسول
اهلل» و « اميرالمؤمنين» بنمايند در چشم همه نسلهای تاريخ «ظلمه»ای نشان داد که بر
کتاب خدا و سنت رسول نميروند بلكه «جاهليت» را و «قيصريت» را و «کسرويت» را
در «امت محمد» احياء ميکنند.
اگر خونهای پاك اين پاکمردان آزادی و برابری و داد نميبود و اگر اين
«خودسوزان» راه «خدا ومردم» نميبودند ،امروز به عنوان مسلمان ،روح قرآن و سنت
پيغمبر را در دستگاه اشرافي عثمان و حاشيه نشينان چاپلوس و مردم فريبش و کاخ سبز
معاويه و عمال مردمکش و غارتگرش و در رژيمهای خون و ستم و چپاول و فساد و
نيرنگ و عصبيت عربي و استبداد جاهلي سالطين آن دو قبيله عرب مييافتيم و
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ميشناختيم نه در زندگي شگفت و اساطيری علي و نه در سادگي و برابری و آزادی
حكومت ابوبكر و عمر... 9
و ما امروز به جای آنكه نمونه ايدهآل «انسان اسالم» و «امام زندگي و اجتماع و
سياست» خويش را در چهره علي ببينيم ،در قيافه معاويه ميديديم و يزيد و زيادِ «پسر
پدرش»! (که ميداند؟) و سفاح و منصور و متوکل و هارون ،و چه بسا که به نام اسالم
و برای خوشنودی خدا پس از هر نماز بر ابوسفيان صلوات ميفرستاديم و علي و حسين
و زينب را لعن ميکرديم؛ چنانكه مسلمانان در عصر اموی ميکردند ،و اسالم را چنان
به مردم نشان داده بودند که چون شنيدند ،علي در محراب شمشير خورده است به
شگفت آمدند که علي در محراب چه ميکرده است؟! و چون زينب بزرگ ،با کاروان
کودکان و زناني که پدران و همسران شهيدشان را در صحنه انقالب کربال گذاشته
بودند ،به پايتخت اسالم وارد ميشد و به دربار خليفه پيغمبر! برده ميشدند ،مسلمانان به
تماشا بر بامها نشسته بودند و از سرنوشت تلخ و رقت بار اين «خارجياني که در امت

 . 9در اينجا با اينكه انتقادات اصلي شيعه – آنچنانكه از زبان علي تجسم عيني و کامل روح اسالم مي شنويم – درست و
دقيق است ،اما هيچ مورخ منصفي که از تاريخ سياسي جهان آگاه است ،هر گاه حكومت اين دو صحابي نامي پيغمبر را با
رژيمهای قيصرها و خسروهای تاريخ مي سنجد ،نمي تواند از اعجاب و تحسين خودداری کند .به عقيدهمن تنها بداقبالي اين
دو مرد در اين بود که رقيبشان مردی خارق العاده چون علي است و مورخان غالباً آنان را با وی مي سنجند و محكوم مي
کنند .اگر علي در برابر نمي بود ،حكومت آن دو ،حكومتي بي نظير در جهان جلوه مي کرد.
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محمد اخالل کردهاند و وحدت مسلمانان را در هم شكستهاند و بر روی جانشين رسول
خدا شمشير کشيدهاند و از بيعت اسالم خارج شدهاند! » شادماني ميکردند.
هنگامي که اينان -نسلي که با علي و حسين و زينب هم عصر است -اين چهرههای
پاك و روحهای شگفت انساني را اين چنين بشناسند ،ما که قرنهای بسياری از آنان
دوره شدهايم چگونه ميتوانستيم آنان را درست ببينيم و جاهليت و اسالم را و عربيت و
انسانيت را و روح آزادی ،داد ،برابری و روحيه استبداد و ستم و اشرافيت را از هم
بازشناسيم؟
اين خونهای پاك ،ستمكاران نيرومند و غالب را برای هميشه در تاريخ از اينكه به
آساني و استواری ،رژيم نامردمي خويش را بر اسالم بنياد کنند و چهره دژخيمي
خويش را در پس پرده زيبا و قداست «دين خدا و مردم» از چشمهای همگان پنهان
دارند ،محروم ساخت و جنگ دائمي ميان مردم و خالفت را که از روزگار عثمان
همواره در تاريخ اسالم نسل به نسل ادامه يافت آغاز کرد .خونهايي که ريخته شد به
اين دژخيماني که ردای خالفت رسول خدا و هدايت معنوی خلق خدا را بر تن داشتند
لقب رايج «ظلمه» داد و اين پيروزی بزرگ و قاطع اين شكست خوردگان تاريخ است.
اينان با نثار جان خويش در راه انديشه و ايمان و سرنوشت مردم چنان اين
پيروزمندان شكست خورده را در تاريخ منفور و پليد کردند که هر مرد آزاده و روح
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پاك انسان شرافتمندی در اجتماع اسالم از تقرب به دستگاه حكومت اينان و ننگ
همكاری با آنان سر ميپيچيد ،و رژيم اين دو قبيله در طول تاريخ از همدستي و
همداستاني انديشههای نيرومند و روحهای بزرگ محروم ماند و جز عناصر رسوا و
اراذل بيشخصيت و نوکر صفت و آلوده دامن در صف حاشيه نشينان اين«جانشينان
پيغمبر» به چشم نميخورد ،و از اين رو تالشهای بسيار اينان برای نفوذ در دلها و به
دست آوردن پايگاهي در ميان مردم بيثمر ماند.
سرگذشت قضات و علمای بزرگ تاريخ اسالم گواه روشني است در نفرت مردم
از همكاری و نزديكي به دستگاه سياسي اين حكمرواياني که حكومت خود را رسالتي
الهي ميخواندند ،و جنگهای غارتگرانه و مردم کشانه شان را « جهاد في سبيل اهلل» نام
کرده بودند.
ميگويند ابوحنيفه را که به اصرار خواستند قاضي کنند ،به خليفه گفت :گوشم کر
است و اين با کار قضاوت سازگار نيست .خليفه گفت :عذر ميآوری ،بايد بپذيری،
گفت«:اگر راست ميگويم که باکری قضاوت ممكن نيست ،و اگر دروغ ميگويم
بدتر».
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«ليث بن ساور (ابويحيي متوفي  )336به خواب ديد که حايض شده است .سالي
گذشت و بعد از آن مثل آب ديد ،با معبر گفت؛ تعبير يافت که ،تو قاضي واليت
خواهي شد»

9

«شداد را به قضای بلخ استدعا کردند؛ اجابت نكرد؛ گفتندش اگر ابا آوری تو را
خواهند کشت؛ اجابت کرد و شش ماه بيش حكم نكرد و وظيفه خرج نميکرد ،و شبي
ناگاه از بلخ بيرون آمد ناشناخته».3
«  ...ابومطيع خلف را (به قضا) تعيين کرد ،مختفي شد ،خواستند به زور مفوض
کنند ،قبول نكرد ،تا خانه و منزل او را ويران کردند».
در تذکرهاالولياء حكايتي است که نفرت شگفت علمای واقعي و دشمني و بيزاری
توده و حتي گدايان را از آنچه به دستگاه خالفت منسوب ميشود به خوبي نشان
ميدهد:
«  ...پسرش (پسر امام احمد حنبل) صالح بن احمد «يك سال» در اصفهان قاضي بود
و صائم الدهر (هميشه روزه دار) قائم الليل (شب بيدار به عبادت) بود و در شب دو

 . 9فضايل بلخ نسخه خطي  B.N.پاريس ورق 931
 . 3همان .ورق  991تصحيح و ترجمه فرانسه از اينجانب دکتر شريعتي.
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ساعت بيش نخفتي و بر در سرای خود خانه بيدر ساخته بود و شب آنجا نشستي که
نبايد که در شب کسي را مهمي باشد و در بسته يابد؛ اين چنين قاضييي بود ،يك روز
برای امام احمد نان ميپختند ،خميرمايه از آنِ صالح بستدند .چون نان پيش احمد
آوردند ،گفت :اين نان را چه بوده است؟ گفتند :خميرمايه از آنِ صالح است .گفت:
آخر او يك سال قضاء اصفهان کرده بوده است؛ حلق ما را نشايد .گفتند :پس اين را
چه کنيم؟ گفت« :بنهيد ،چون سائلي بيايد ،بگوييد خميرمايه از آنِ صالح است ،اگر
ميخواهيد بستانيد» .چهل روز در خانه بود که سائلي نيامد که بستاند! آن نان بوی
گرفت و در دجله انداختند؛ احمد گفت :چه کرديد آن نان را؟ گفتند :به دجله
انداختيم .احمد بعد از آن هرگز ماهي دجله نخورد!» .
مبارزهای که محمد با بت پرستي و رباخواری و اشرافيت و استبداد و جاهليت و
سرمايه داری(کنز) برپا کرد ،پس از او به رهبری علي و يارانش و فرزندانش در تاريخ
اسالم ادامه يافت و به پايمردی و جانبازی دانشمندان و روشنفكران پاك انديش و
قهرمانان پاکباز و دلير تاريخ ما که يا در صورت مبارزه منفي و عدم همكاری با دستگاه
خالفت و يا در شكل قيام به شمشير دنبال شد ،در چشم اسالم ادامه نبردی است که از
آدم ميان دو قطب «زر و زور» و «رنج و فقر» آغاز شده است و پس از محمد و علي و
حسين نيز تا «آخرالزمان» که استقرار راستين و جهاني عدل و برابری و آزادی همه
انسانها و ملتهای جهان است ادامه خواهد يافت.
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اين نبرد هرگز يك نبرد تاريخي که محمد آغاز کرد و در ساحل فرات پايان يافت
نيست .حتي نبردی که در حصار زماني ،نژادی ،قومي ،يا فرقهای ويژه باشد نيست.
نبردی که اسالم آغاز کرد .نه نخستين نبرد است و نه آخرين نبرد ،هر کس در هر جا و
هرگاه که برای عدالت روی در روی ستم برخيزد ،در اين جهاد بزرگي که از آغاز
تاريخ انسان آغاز شده است و همواره در همه نسلها و همه عصرها شعلهور بوده و
خواهد بود 9،شرکت کرده و به گفته امام صادق :با حسين در عاشورا و در کربال
شمشير زده است!
تصور نكنيد که اين سخن « برداشت و استنباط» من است از روح و معنای اسالم؛ نه،
اسالم آن را به عنوان يك اصل بزرگ و مسلم آشكارا اعالم کرده است.

3

قبل از اسالم ،ميان قبايل غالباً جنگ درگير بود؛ دو قبيله که با هم ميجنگيدند،
چون يكي از ماههای حرام فرا ميرسيد ،ناچار دست از جنگ ميکشيدند و پرچم
سرخي بر فراز خيمهها بر ميافراشتند تا به همه قبايل عرب و نيز به قبيله دشمن اعالم
کنند که « ،اگر آتش جنگ را خاموش ميبينيد و ميبينيد که آرامش در رسيده است

 . 9اين است معني سخن عظيم و شورانگيزی که :هر روز عشورا است و هر ماهي محرم و هر زميني کربال!
 . 3با اين اعتقاد ،اينكه برخالف امروز ،اسالم را نام خاص دين محمد نمي داند و همه اديان راستين را بهنام اسالم مي
خواند ،معني عميق و پرارزشي مي يابد :در تاريخ يك نهضت است و مبارزه نه جنگ هفتاد و دو ملت.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

448

اين «آرامش» نه از «سازش» است و نه از همزيستي مسالمت آميز بلكه ،اجبار ماه حرام
است ،و تعطيل جنگ موقتي و عارضي است ،و چون ماه حرام پايان گيرد ،جنگ ادامه
خواهد يافت» .بنابراين اهتزاز پرچم سرخ نشانه آن بود که قبيله در حال جنگ است.
کساني که به کربال ميروند -شهری که يادگار آن صحنه پيكار بزرگ و پرشكوه
است -در ميان آرامگاههای مقدسي که در هر يك شهيدی چشم انتظار نسلهای
مسؤولي است که پياپي ميآيند و ميروند ،پرچم سرخي را برفراز خيمه گاه عباس
بنعلي ،پرچمدار جنگ کربال ،همچنان در اهتزاز ميبينند!
«زيارت وارث» که امروز آن را به صورت اوراد و اذکار موهوم سحر و جادويي بر
زبانها لق لق ميکنند و جز «ثواب اخروی» از آن احساسي ندارند ،خطاب به حسين
است که نخستين بار در تاريخ اسالم با ياران اندکش در برابر رژيم حكومتي که در زير
نقاب اسالم ،جاهليت سياسي و اجتماعي را احياء ميکرد و خالفت و امامت را به رژيم
قيصر و کسری بدل مينمود ،انقالب کرد و با همه هستي خود ،همسر و خواهر و برادر
و دختران و پسران خرد و بزرگ خويش به سوی مرگي خونين شتافت ،مراسم حج را
ناتمام گذاشت و مسلماناني را که در ستم و کفر همچنان آرام و خشنود ،بيثمر بر گرد
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کعبه ميچرخيدند رها کرد و به جنگي نابرابر دست زد تا با اين قيام شگفت خويش-9
که در آن شكست و اسارت زنان و کودکان و قتل عام مردان و جوانان را رهبر انقالب
از هم آغاز اعالم کرده بود و به جای مژده پيروزی به همرزمانش نويد شهادت

9

 .به نظر من انقالب حسين يك انقالب سمبوليك بود .قيامي نه برای سقوط حكومت بلكه برای رسوايي آن و

محكوميت معنوی آن بود .تا به مردم نسلهای آينده اعالم کند که رژيم اموی ضد اسالمي و غيرانساني است و ما مرگ را
برگزيديم و دسته جكعي جان داديم ،اما ستم و خيانت را رأی نداديم .تسليم مرگ شديم تا در برابر ننگ طغيان کنيم .چه،
آزادی را تنها با مردن مي توانستيم نگاه داريم .و اين است که من امام را با رهبر هميشه يكي نمي دانم .امام يعني تجسم
انساني اصول اخالقي و معاني انساني و مبادی مجرد معنوی و اعتقادی .رهبر بايد پيروز شود اگر شكست خورد يا اگر خود را
به کشتن داد ،ضعيف است .اما امام را بايد با مالك ديگری سنجيد .شكست و پيروزی در زندگي وی مطرح نيست .او مي
خواهد با سبك زندگي و رفتارش يك نمونه ايده آل بدهد .او يك مكتب اخالقي و معنوی و اعتقادی است که در يك
شخص و يك زندگي تجسم انساني يافته است .رهبر بايد يك جامعه مشخص را در زماني مشخص برای پيروزی بر
حكومت مشخصي و رسيدن به هدفهای اجتماعي معيني رهبری کند .اما امام بايد به انسان کلي ،به آينده مطلق ،به اجتماع
بشری در تاريخ يك نمونه کامل بدهد ،نمونه انساني که بايد باشد ،دين مي گويد و مي آموزد که ستم را نپذيرد ،برای
استقرار عدالت با مال و جان خويش تالش کنيد ،از تحمل مصيبت ،محروميت ،اسارت ،به خاطر آزادی و سعادت مردم
دريغ نكنيد ،با خودخواهي و جاه طلبي و زراندوزی و زورگويي ،به خداو مردم خيانت نورزيد ،شهادت را بر خياننت
ترجيح دهيد ،عليرغم زمان در راه عقيده صبر کنيد ،استوار بمانيد  ...اين اصول و عقايد در صورت کلمات ،کتاب – را پديد
مي آورد و در صورت شخص ،اما را .همانطور که امام بي کتاب (مكتب مشخص مدون) به صورت يك قهرمان بي مبنا و
شخصيت نامي بي معنايي تنزل خواهد کرد ،کتاب بي امام نيز به اصطالح فرانسوی ها ،مدفني از حروف مرده خواهد بود،
عاری از جاذبه و اثر نسخه ای خطي و نفيس خواهد شد ،در کتابخانه ها ،چشم به راه فاضل محققي که با استنساخ و تهيه فيلم
و مقابله نسخ موجود و مقدمه و تشكر از آنها که باکمال سخاوتمندی نسخه شخصي خود را چندی در اختيار ايشان قرار
داده ،و تحشيه و توضيح و تكمله و تدوين فهرست اعالم و اماکن و کتب قبايل و  ...آن را تصحيح و چاپ کند و پس از
چاپ باز در خلوت انبار کتابخانه های رسمي به کنج عزلت و غفلت و فراموشي خزد .چنين کتابي انسان را مشتعل و منقلب
نمي سازد ،تاريخ نمي آفريند ،سرنوشت انسان را عوض نمي کند.
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ميداد -9به رژيم يزيد نشان دهد که در امت محمد هنوز مردان و زنان و حتي کودکان
خردسالي هستند که ،چهار عامل تسليم ،يعني تزوير ،مال و جاه و شمشير بر آنان
کارگر نميافتد ،و مسلمانان را آگاه کند که اينان که بر مسند پيغمبر نشستهاند و ردای
خالفت او و هدايت خلق را بر تن کردهاند ،وارثان همان «مأل» و «مترفين»یاند که
همواره در تاريخ در برابر پيامبران ايستادهاند ،و همان ماران گزنده قريشاند ،که محمد
سرهايشان را کوفت و اکنون باز در بازار آشفتهای که از جاه طلبيها و خودخواهيها و
کينه توزیهای قومي و شخصي گرم شده است ،جان گرفتهاند و سربرداشتهاند؛ قبيلهای
که با شمشير پيغمبر و مهاجران و انصارش پس از بيست سال مبارزه مداوم عليه اسالم به
زانو در آمده بودند ،اکنون بر سرنوشت مردم و ايمان مردم مسلط شدهاند .مكه را ترك
کرد و مراسم حج را تمام ننمود و به قيام آغاز کرد ،تا به مسلمانان بياموزد که هر گاه
بيداد و استبداد بر سرنوشت آنان چيره بود و زمام جامعه در چنگ جاهليت قرار داشت،
انجام مراسم و تعظيم شعائر مذهبي که روحش و معنايش و جهتش را از دست داده

 . 9در کربال به يارانش مي گفت :برای مرد ،مرگ همچون گردنبندی بر گردن دختران زيباست.
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است ،بيثمر است .چرخيدن بر گرد کعبه ،خلق اسيری را سودی 9نميبخشد .زيارت
وارث خطاب به وی است :
«درود برتو ،ای وارث آدم برگزيده خدا ،درود بر تو ای وارث نوح پيغمبر خدا،
درود بر تو ای وارث ابراهيم دوست خدا ،درود بر تو ای وارث موسي همسخن خدا،
درود بر تو ای وارث عيسي روح خدا ،درود بر تو ای وارث محمد محبوب خدا ،درود
بر تو ای وارث امير مؤمنان علي ولي خدا ،درود بر تو ای فرزند محمد مصطفي ،درود
بر تو ای فرزند علي مرتضي ،درود بر تو ای فرزند فاطمه زهرا ،درود بر تو ای فرزند
خديجه کبری ،درود بر تو ای برگزيده خدا و ای فرزند برگزيده او ،ای شهيد وای
فرزند شهيد! گواهي ميدهم که تو نماز بپا داشتي و زکات پرداختي و به نيكي امر
کردی و از زشتي نهي نمودی و خدا و رسولش را فرمان بردی ،نفرين خدا بر اجتماعي
که بر تو ستم کرد و نفرين خدا بر اجتماعي که از اين ستم آگاه شد و بدان رضا داد ...
».

 . 9زندگي عقيده است و جهاد .حسين مراسم را نيمه تمامم ی گذارد و از مكه به سوی مرزهای شرقي (عراق و ايران)
که هواداران ن هضت وی بسيارند ،بيرون مي رود و مبارزه خويش را عليه انتصاب يزيد به خالفت اعالم مي دارد و اين يك
نمايش سياسي و فكری و رمزی و عميقي است.
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اين متن بسيار زيبا است و نشان ميدهد که زبان اصيل اسالم و بينش اجتماعي و
انساني آن ،با آنچه که امروز ميگويند و ميپندارند ،تا کجا فاصله دارد.

9

در اينجا با دقت نشان داده ميشود که مبارزه حسين يك مبارزه منفرد و يك
حادثه سياسي و نظامييي که از اختالف ميان يزيد و حسين ناشي شده باشد نيست؛
حتي قيام او تنها برای احياء سنت پيغمبر و روح اسالم و شكستن رژيم بنياميه نيست.
مبارزه او دنباله آن مبارزه طوالني و هميشگييي است که از آدم يعني از آغاز زندگي
انسان بر روی زمين برپا گشته است و نسل به نسل ،همه جا و همه وقت ميان پيغمبران و
«مأل» و «مترفين» درگير بوده است و جز در ماههای حرام که موقتاً ،به اجبار زمانه،
ساکت ميگشته ،همواره بوده است .نبرد کربال نه اولين نبرد است ،نه آخرين نبرد؛
پرچم خونرنگي را که حسين در ساحل فرات در دست داشته ،پرچمي است که از آدم
در تاريخ بشر دست به دست ميگشته است تا به دست او رسيده است؛ او نيز پس از
خويش با اعالم اينكه «هر ماهي محرم و هر روزی عاشورا ،و هر زميني ،کربالست» آن

 . 9آنچه خواننده را به شگفتي مي آورد لحن منطقي و انساني اين خطابه است .در اينجا يك مسلمان عادی در برابر
شخصيتي چون حسين ،ا مام خويش ايستاده است و او را با صفات فوق انساني و القاب ابرمردی و تعبيرات قهرمان پرستانه
نمي خواند کمترين رنگي از شخصيت پرستي در آن نيست .ارزش حسين در اين است که نماز به پا داشته و زکات پرداخته
و فرمانبردار خدا و رسول او بوده است .عضمتهای اوتنها زاده انجام وظايف او و فرمانبرداری او از اصول و وفاداری او به
روح اين ايمان و اين مكتب بوده است و بس!
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را به دست آينده سپرده است ،آن را بر فراز خيمه پرچمدارش همچنان افراشته است تا
به نسلهايي که شمشيرها را در غالف ميبينند و جنگ آوران را در خيمهها خسته
مينگرند ،اعالم کند که اين آرامش نه از سازش است ،که به اجبار ماههای حرام است
و سالهای حرام ،و چون ايام حرام پايان گيرد نبرد ادامه خواهد يافت.
نبرد حسين نه از صبح عاشورا آغاز شد و نه در غروب عاشورا پايان يافت ،و نه
جنگي است که در ساحل فرات رخ داد و نه کشمكشي است که ميان او و فرزند
معاويه درگرفت .اين نبرد يكي از صحنههای جهاد هميشگي تاريخ در جامعه انساني
است و از آغاز تاريخ (آدم) تا پايان تاريخ (آخرالزمان) و استقرار جهاني عدالت و
برابری و خوشبختي انسان بر روی زمين ادامه دارد.

9

چنين تلقييي از تاريخ و از مبارزات و فداکاریهای بزرگ و راستين تاريخ در ما
مسئوليتي سنگين و تعهدی روشن و زنده و نيرومند پديد ميآورد .شناخت قهرمانان اين
صحنهها نه تحقيقي است فاضالنه برای اشباع حس کنجكاوی و اطالع بر حوادث

 . 9استقرار جهاني و انساني عدل و برابری و سعادت در آينده اعتقادی است که روح خوش بيني و فلسفه مثبت تاريخ را
در اسالم پديد مي آورد ،بر خالف غالب مذاهب کهن و اساطير قومي که هميشه عصر طاليي را در گذشته مي دانسته اند و
گذر زمان و مسير تاريخ را رو به تاريكي و شومي مي پنداشته اند گرچه تلقي انحرافي اين عقيده ،آن را ،که يك ايمان مثبت
و محرك و سازنده است ،منفي کرده است.
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تاريخي و حرفهايي از اين گونه ،بلكه يك رسالت و ضرورت حاد انساني است ،به
ويژه اگر اين قهرمانان تاريخ در همان صحنههای آن جنگ بزرگ جنگيده باشند و به
گذشتهای وابسته باشند که به ما متعلق است و ما وارث مستقيم آن آرمانها و ايمانها و
احساسها و درد و داغ هاييم.
حجربن عدی يكي از اينان است .يكي از همين چهرههای پاك و شجاعي که در
نخستين روزهايي که اسالم به سوی جاهليت کشانده ميشد ،در سختترين و
خطرناكترين لحظات ،بيهيچ اميد به پيروزی ،با دست تنها و بيسالح ،بر سر نيزهها به
خشم مشت کوفتند ،و سر و سينه خويش را بر لبههای تشنه و بيرحم شمشيرها زدند تا
بميرند ،و فريب را ،و اختناق را ،و بندگي را و خواری و اسارت امت را احساس نكنند؛
جان دادند ،زيرا برای مبارزه با خالفت دروغ و خيانت جز مرگ خويش سالحي
نداشتند و برای آزادی جز جان خويش هديهای درخور او نيافتند.
امروز سنگينترين و حياتيترين رسالت روشنفكران کشورهای اسالمي ،پيش از
همه چيز «بازگشت به خويشتن» و بازيافتن «شخصيت خويش» است ،همچنانكه غرب
در آغاز ورود به شرق برای کوبيدن راه ورود و رسوخ خويش ،پيش از هر چيز
ملتهای شرقي را به دور کردن از خويش و به «بيگانه کردن با خويش» واداشت ،زيرا
روانشناسي علمي و تجربي نشانش داده بود که تا مرد ،شخصيت ،اصالت و ارزشهای
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معنوی ويژه خويش را گم نكرده باشد ،آسان رام نميگردد ،و ابزار نميشود و تن به
هر کاری نميدهد ،و اين داستاني دراز و شنيدني دارد و در اين مجال نميتوانم شرح
اين قصه را حكايت کنم ،که در اين راه چه کردند و چهها که نكردند!
حماسههايمان را از يادمان بردند ،معنويتهايمان را از ما بازگرفتند ،فرهنگمان را در
اعماق فراموشي و غفلت گم کردند و چهره مسخ شده و زشت و غبارگرفتهای از آن
نشانمان دادند تا نه تنها فراموشش کنيم که از آن بيزار شويم .تاريخمان را دگرگونه
ساختند ،زيباييها و عظمتها و حقيقتهای راستينش را پوشاندند و زشتيها و
حقارتها و بطالتهای درغين و بيهودگيها را به رخ ما کشيدند ،و چه کردند و چهها
کردند 9تا آنجا که از همه روح و معني و زندگي و عظمت و قدرت و آموزندگي و
فكر و دل و اخالق و فداکاری و حماسه که در اسالم انباشته است ،جز روضه و نوحه و
انواع سبكهای سينه زني از ثالث و رباع و شش ضرب و حاج حسيني و جريده کشي
و علم چرخاني و نخل سازی و عروسي قاسم (در روز انقالب و آن کشتارها! ) و شبيه
سازی و شمربازی ما را هيچ نياموختند ،و ازآن همه بيداریها و تواناييها و

 . 9من از سالها پيش ،با اينكه به گفته ماکسيم گورکي از بيماری ملت پرستي هميشه مصون بوده ام ،متوجه شده ام که
آنچه را انترياليسم انساني و فرهنگ جهاني مي نامند ،جز باز کردن مرزها و دروازه های ملتهای شرقي برای ورود سيل
کاالهای سرمايه داری غرب و تبديل ما به متجدد يعني شبه آدمهای شسته رفته (از درون و برون) برای مصرف نبوده است.
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آموزشهای راستين و معنويتهای بزرگ و زيبايي که در قرآن و سيره محمد و
زندگي پر از صدق و انسانيت اصحاب و شخصيت علي و سخن علي و تاريخ اسالم و
فرهنگ غني و سرشار اسالم هست ،جز رسالههای عمليه مكرر و مشابه در «آداب
نجاست و طهارت و ذبح شرعي و شكيات  » ...به مردم هيچ ندادند ،و از آن همه
انديشههای سازنده و راههای هوشيارانه و مكتبهای عميق و فرهنگهای بديعي که
تمدني به اين عظمت و شگفتي را در سه قرن پديد آورد و قرون وسطای خاموش و
راکد را به افالك کشاند ،جز از معارف پيگال و هوليوود و جزيره کاپری و معاريف
سينمايي و دستبافهای بورژوازی (کاسب فرنگي) و احياناً «نغمههای شاعرانه»ی
المارتيني و «سالم بر غم» ساگاني و گاه «استفراغ» سارتری و «مسخ» کافكايي و يا
«لبخندهای ابلهانه»ی ديل کارنگييي و اداها و اطوار دوبله شده ارمغاني نياورند ،و
خواستند «نژادی پديد آورند اندر ميان» که «نه ترك و نه ايران ،نه تازی بود»« ،سخنها
به کرداربازی بود» ،نسلي پوك ،واکسزده و براق و بادبادکي وتر و تميز و نقلي و
آداب معاشرتي!
از برون چون گور کافر پر حلل

وز درون لعن خدا عزوجل!

چنين شد که نسلي که تمدنهای بزرگي با فرهنگهای سرشارِ انديشه و زيبايي را
در پشت سر دارد ،چنان فقير و حقير شد که گويي نوخاستگان قبايل آفريقايي و يا
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استراليايياند که اروپاييان تازگي بر اندام عريانشان لباس پوشاندهاند و اسكانشان
دادهاند و آداب معاشرت و زندگيشان آموختهاند و با خط و سواد و درس و مشق و
مدرسه آشناشان کردهاند.
نسل پوك و پوچي که وزن هيچ تجربهای و خاطرهای و سرمايهای را در خويش
احساس نكند و چنان سبك که با هر پفي ،به هر سويي که پف کنند بخزد و با هر تفي،
به هر جا که تف کنند بچسبد! مايع شل و لرزان و بيمقاومتي و بيرنگ و بيشكل ،در
دستها و الی انگشتهای هنرمند افسونكار؛ هر که دستي داشت و آنان را به هر
«شكل» که خواست درآورد و به هر رنگ که خواست رنگ زد.
و اين است که ميگويم حياتيترين و سنگينترين رسالت روشنفكران (روشنفكران
ميگويم ،نه تصديق داران ،که ميان اين دو کلي رابطه «عموم و خصوص من وجه»
است ،نه دو کلي مساوی ،آن چنانكه به غلط ميپندارند؛ و متمدن ميگويم ،نه متجدد،
که ميان اين دو کلي ،رابطه ،رابطه انسان و ميمون است) .اين زمانه و زمينه اين است که
اين نسل «گم کرده خود» را کمك کنيم تا «خود» را بيابد و بشناسد و شخصيتش را
بازيابد .اين نسل تنها مصرف کننده صرف کاالها و ساختههای ماشين و اقتصاد غرب
نبود ،بلكه يك مصرف کننده صرف کاالی بنجل فكر و فرهنگ او نيز بود .اگر آرزو
ميکنيم و ميکوشيم تا خود توليد کننده شويم و ماشين سازنده را در اختيار داشته
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باشيم ،بايد بيش از اين تالش کنيم تا توليدکننده انديشه و احساس و معني و اعتقاد و
ايمان گرديم و ماشين فكر را خود در اختيار داشته باشيم ،يعني برايمان فكر نكنند،
يعني برايمان از خارج فكر و احساس وارد نكنند؛ و اين ممكن نيست مگر اين نسل،
خود را بازيابد و به خويشتن اصيل و راستين خويش بازگردد و قدرت ابتكار و قدرت
آفرينندگي و قدرت انتخاب و تصميم داشته باشد و خود را زائده ديگری نداند و به
گفته فانون «دست از تقليدهای مهوع و ميمون وار از اروپا بردارد».
تلقيد ميمونوار ،کشش جبری و غريزی يك زبون حقير بيشخصيت است ،در
برابر يك اصيل بزرگوار و با شخصيت ،و تقليد را و جست و خيزهای عنتری را با
خواهش و دستور و توصيه و امر و نهي و پند و وعظ نميتوان در فردی يا جامعهای از
ميان برد و تنها راه آن است که مقلد بيشخصيت که حتي فرم لباس و زيبايي آرايش
ظاهر خويش را جرأت ندارد خود بپسندد يا نپسندد ،جرأت ندارد خود تصميم بگيرد و
انتخاب کند ،خود جرأت ندارد تشخيص بدهد ،جرأت ندارد خوشش بيايد جرأت
ندارد که بياجازه بفهمد ،بيدستور فكر کند ،قضاوت کند ،بتواند احساس کند که او
هم مانند ديگران ،يك انسان است و ميتواند انسان باشد و بر روی اين زمين و در طول
اين تاريخ وی نشان داده است که شايستگي بنياد مدنيت و فرهنگ و خلق معنويت و
فضيلت و زيبايي و هنر و قدرت و عظمت داشته است.
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يكي از راههای بازگشت اين نسل به خويشتن انساني خويش 9بازگشت ما از آن
راهي است که ما برای شخصيت زدايي مان و دور شدن از خويشتن انسانيمان بردهاند،
و از آن جمله است بيگانه کردن ما با حماسههای راستين و انسانيمان که به ما روح و
قدرت و تصميم و ايمان ميبخشد ،ناآشنا ساختن ما با چهرههای تابناك و روحهای
بزرگ و نيرومند تاريخ و فرهنگ ما که با شايستگي خويش و اصالت و لياقت ذاتي
خويش و استعداد و فضيلت آفريني و عظمت آفريني ،و صعود به بلندترين قلههای رفيع
معنويت و انسانيت و شرف و استواری روحي و دقت و جهش انديشهها و رقت و تپش
احساسهای خوب و زيبا و متعالي انساني به ما« ،ما» ی سرگردان و فقير و مردد و پوچ
که به خويش بدبين و از خويش بيزار و نسبت به اندازه و ارزش انساني خويش به شك
افتادهايم ،شخصيت و اصالت و خودآگاهي و قدرت معنوی ميبخشند.
«آشنايي با خويش» و «ايمان به خويش» دو پايه اساسي و استوار بنای شخصيت هر
انساني و نيز هر اجتماعي به شمار آيد.
رومن روالن ميگويد «:تاريخ را بگرديم و چهره قهرمانان را از خالل آن بيابيم».
آری ،اما امروز بيش از همه و پيش از هميشه بدين کار نيازمنديم .و اينك چهره زيبا و

 . 9البد احتياج به توضيح نيست که در اينجا بازگشت به خويشتن انساني خويش با ارتجاع و برگشت به قهقراء و گذشته
پرستي و يا تعصب جاهالنه قومي و نژادی يكي نيست.
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مردانه يكي از اين قهرمانان شجاعي که پس از چهارده قرن هنوز گرمي ايمان او را در
خون خويش احساس ميکنيم ،درد او در دل خويش داريم و راه او را ميپيماييم و
همان آرماني را در آرزوی خويش ميپروريم که او در آن خفقان خونين و سنگيني
که همه حلقومها را از رعب و خطر خاموش کرده بود ،به خاطرش فرياد برکشيد و
جان خويش را دليرانه و سخاوتمندانه بر سر اين فرياد نثار کرد ،فريادی که حلقومش را
توانستند به سادگي قطع کنند ،اما انعكاس آن فرياد در فضای تاريخ اسالم ،جاويدان
ميپيچد و هر چند يك بار به ديواره عصری ميخورد و به سوی نسلي باز ميگردد و
شنيده ميشود و اين چنين ،در گذرگاه پرپيچ و خم تاريخ ،که قافله نسلها و نسلها و
نسلها از آن بيانقطاع ميگذرند ،تا ابد طنينافكن است .اين ندا ،قافله ساالران را
صالی بيداری ميدهد و شمشيرها را در بستر آرامشان به خويش ميخواند و  ...تا
سرنوشت خويش را نجويد ،خاموش نخواهد گشت که «روح مقتول در صورت
پرندهای همواره در پيرامون قبيله در پرواز است و خون ميطلبد و غيرتمندان طايفه را
به انتقام ميخواند و چندان ضجه ميکند تا شمشيرها را از نيام بيرون آورند و تا خون»
طايفه «دشمن را نياشامد ،آرام نميشود و آرام نميگذارد» 9و اين افسانهای سخت
راستين است.

 . 9ن.ك .به ثار در همين کتاب
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بحثي راجع به شهید
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مارتير 9از همان ريشه «مور» 3به معنای مرگ و مردن است« .مارتير» اسم است و به
معنای ميرنده در راه خدا و دين .بنابراين «مارتير» نيز به هر حال ميرنده است ،و فرقش با
ساير ميرندهها ،در جهت مرگ ميباشد ،که در وی ،جهتِ خدا بوده ،و در ديگری مثالً
علت ،سرطان ميباشد .واال ذات عمل و پديده که مردن باشد ،در خصوص کسي که
در راه خدا کشته شده ،و يا کسي در راه هوس خود و يا تصادف کشته ميشود فرقي
نميکند .بدين اعتبار مسيح و شهدای مسيحيت مارتير هستند ،يعني :ميرندهها ،چه در
مسيحيت لغت و مفهوم «مارتير» را به معنای کسي ميگيرند که مرده است .اما شهيد
هميشه حي و حاضر است ،غائب نيست .پس اين دو لغت درست ضد هماند .همان طور
که گفتند مفهوم شهيد و شهداـ چه ملي و چه مذهبيـ چه در مذاهب شرقي و غيره و

Martyr. 9
Mort . 3
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مفهوم تقدس آنها به هر حال وجود دارد ،و درست هم هست .در اين شكي نيست که
در هر مكتب و مذهب و احساس و مليت و اعتقادی شهيد آن گروه و مكتب واجد
تقدسي است ،حتي اگر مكتب ،ديني نباشد و مادی باشد .چهره ،مفهوم و احساس
نسبت به شهيد ،يك قداست ماوراء مادی پيدا ميکند .به نظر من اين موضوع که:
تقدس برای شهيد از کجا به وجود ميآيد تحليل علمي و دقيقي دارد .حتي در مذاهب
و مكاتبي هم که به قداست و قدس معتقد نيستند ،به تقدس شهيد معتقدند .اين حالت
ناشي از رابطه خاصي است که شهيد با مكتب ،يعني سرچشمه ارزش و قداست ،پيدا
ميکند زيرا به هر حال ،رابطه افراد با عقيده شان ،يك رابطه قداستي و تقدسي است؛
همين رابطه نيز بين شهيد و عقيده ايجاد ميشود .و باز غير مستقيم ،همين رابطه و حالت
تقدس بين انساني که طرفدار آن عقيده است و شهيدانش به وجود ميآيد .پس مبنا و
سرچشمه ،تقدسي است ،که همه نسبت به آن مكتب ،ملت يا دين قائلند.
در اصالت وجود بحثهايي هست که با بحثهای ما ،راجع به واليت و آثار آنـ
در بعضي از قسمتهاـ خيلي شبيه است :انسان يك شخصيت ذاتي و يك شخصيت
تكويني بعدی دارد.
در شخصيت وجودی اولي همه يكسانند .هر کسي که لباس ميپوشد ،به هر حال
وجود دارد .اما آنچه به معني حقيقي کلمه ،شخصيت او را ميسازدـ يعني او را از ديگر
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

461

وجودها مشخص ميکند،ـ صفات و ابعاد روحي ،و احساسات و غرايز و خصوصياتش
ميباشد .همان چيزهايي که وقتي به آنها فكر ميکند ،احساس «من» پيدا ميکند،
ماهيت مييابد و تشخيص ميدهد که« :من هستم» .اين خصوصيات «من» از کجا
ميآيد؟ «من» به عنوان انسان ،بعد از اينكه متولد شدم ،سپس شخصيتي گرفتم ودارای
صفات و کاراکترها و خصوصيات و ارزشهای مثبت و منفي گرديدم و به هر حال
يك نوع شناختي نسبت به خود يافتم و يك هويتي پيدا کردم .اينها از کجا ميآيند؟
هايدگر ميگويد که« :مجموعه شناختهای آدمي در محيط زندگيش ،شخصيت
او را ميسازند و شناخت عبارت از رابطه آگاهانه وجود من با شيء ،شخص يا فكر
خارجي است» .وقتي که من با افراد ،حرکات پديدهها ،اشياء و افكار ديگر ارتباط
ذهني و وجودی پيدا ميکنم اين ارتباط در من ،انعكاسي پيدا ميکند ،اين انعكاس
جزء ذات من ميشود ،و شخصيت مرا تشكيل ميدهد .بنابراين شخصيت انسان عبارت
است از مجموعه رابطه هايش با اشخاص و کسان ديگر .در نتيجه خوبي و بدی من
بستگي به خوبي و بدی مجموعه افراد و اشخاص و ايدهها و مفاهيم و مسائلي دارد که
در پيرامون من وجود دارند و من با آنها ارتباط دارم .اين ارتباط ممكن است در متن
تاريخ باشد(درصورتي که من ،مثالً ،يك کتاب تاريخي بخوانم) .ما با امام حسين
ارتباط نداشته ايم ،ولي وقتي که با او به وسيله کتاب و اقوال تماس ذهني و احساسي
داريم ،وی نيز جزء معروفهای من و سپس جزء خصوصيات شخصي من ميشود.
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بنابراين هر کس به اندازه معروفها و مطلوبها ومعلوم هايش و متناسب با آنها وجود
دارد :مطلوبها و ايده آلها ،پديدهها و مفاهيم خارجيای که ما با آنها ارتباط داريم و
جزء ذات و شخصيت وجودی ما و به اصطالح وجود ماهوی ما هستند .اکنون به همان
ميزان که ما تكهای از وجود خود را به امری ميبخشيم ،آن تكه جزء آن امر ميشود.
برای ما ،مثالً ،عدالت تقدس دارد و از جمله مفاهيمي است ،که در اثر ارتباط و
تماسمان با آن ،جزء شخصيت همه ما شده است .در اين حال اگر هزار تومان از
پولهايي که به من تعلق دارد ،در راه تحقق عدالت ،انفاق کنم آن هزار تومان تقدس
عدالت را به خود ميگيرد در صورتي که تا وقتي در جيب من است ،فقط هزار تومان
پول است ،اما وقتي آن را در راه عدالت ،نفي ميکنم به شكل ديگری اثبات ميشود و
تبديل به ذات عدالت ميگردد .يا مثالً با مقدار پولي که داريم ،عدهای فقير را اطعام
ميکنيم؛ اگر خود اطعام فقير ،تقدسي داشته باشد ،مقدار پولي که برای اطعام فقير ،از
جيب ما خارج ميشود ارزشي جداـ که اطعام فقير استـ مييابد ،يعني ارزشي غير
پولي پيدا ميکند و تبديل به ارزش معنوی ميشود.
اگر همين مقدار پول را در راه توسعه يا ايجاد و تغذيه يك فكر ،يا نوشتن و ترجمه
و يا چاپ يك کتاب بدهيم ،به ميزاني که آن فكر تقدس دارد ،پولي که در راه آن
انفاق و فدا ميشود ،ارزش جديدی مييابد يعني به ميزان فدا شدنشـ در آن راهـارزش
وجودی آن راه را پيدا ميکند؛ يعني خود ،وجود و هستنش نفي ميشود ،اما وجود و
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ارزش آن فكر را به خود ميگيرد .در واقع پول يك مقدار انرژی ،نيرو و قدرت در
خارج است ،گاهي ممكن است اين پول برای شب نشيني مصرف شود ،وتبديل به
عياشي گردد و در اين صورت تقدس يا عدم تقدس عياشي راـ در نظر افراد مختلفـ
پيدا ميکند .و گاه ممكن است همان مقدار پولـ يا نيروی خارجيـ برای توسعه يك
فكر ،يا ايجاد و توسعه يك ايمان ،تقدس يا احساس ،در جامعه مصرف شود .اين پول
نيز ،درست مانند يك مقدار نفت و بنزينـ که در راه ايجاديك حرکت و تحرك در
ماشين و روشن شدن آن مصرف ميشودـ به هنگام فدا شدن و سوختن ،تبديل به يك
انرژی معنوی ميشود ،و اين انرژی را از آن چيزی ميگيرد که در راهش فدا شده
است .البته اين ارزش مال آن پولـ که تبديل به نيرو ميشودـ نيست ،بلكه مال من است
که آن پول را دادهام ،زيرا آن مقدار پول ،جزء من بوده است .و تقدس راهي هم که
پول برايش فدا شده ،به من منعكس ميشود و ارزشش به من برميگردد و من آن را
کسب ميکنم .زيرا آن مقدار پول ،تكهای از وجود من بوده است .بنابراين آن صد
تومان را که در راه عدالت ميدهم ،تبديل به تقدس عدالت ميشود و تقدس عدالت به
پولـ که يك چيز صرفاً مادی و اقتصادی استـ منتقل ميگردد؛ همچنين اگر در راه
اطعام مسكين مصرف شود ،ارزش اطعام مسكين به آن مقدار پول مصرف شده منتقل
ميگردد .اما اگر در راه عياشي ،يا کثافت کاری مصرف گردد ،تبديل به ارزش
نميشود و حتي از ارزش ماديش نيز پايينتر ميافتد .پس در اينجا به يك اصل
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ميرسيم ،و آن اينكه هر چيز ،به ميزاني که در راه يك چيز ديگر ،فدا ميشود ،ارزش
آن چيز را کسب ميکند ،و در همان حالي که نفي ميشود ،اثبات ميشود .يعني از
لحاظ وجودی نفي ميگردد ،اما از لحاظ ارزشي اثبات ميشود و در فنای وجودش به
بقای آن مطلوب ميرسد .آن مطلوب ،باقي ،ايده آل ،يك ارزش ،يك چيز مقدس،
آزادی ،عدالت ،احساس يا فكر ،يا علم است .پول وقتي در راه علم مصرف ميشود،
نفي ميشود ،صفر ميشود ،و از جيب شما ميپرد ،اما تبديل به ارزشهای آن مطلوبـ
علمـ که در راهش مصرف شده است ،ميگردد و آن ارزشها به پول منتقل ميشوند.
همانطور که پولها جزء وجود من هستند ،خود من ،بودنم ،حيات حيوانيام ،غرايز
و آينده و عمر و ساعات و لحظات زندگيام نيز جزء وجود من هستند .اين است که
اگر من يك ساعت از وقتم را صرف کسب پول کنم ،چون کسب پول ارزش ندارد،
در نتيجه چيزی را به اين يك ساعت کار که در راهش فدا شده منتقل نميکند ،زيرا
آن را در راه کسب چيزی فدا کردهام که ارزش ذاتي و تقدس نداشته است و در نتيجه
ارزشي کسب نكردهام .اما اگر همين يك ساعت را در راه علم و هدايت يك فرد و
آموزش گروهي صرف کردم ،ودر ازايش چيزی نگرفتمـ تا معامله باشدـ اين يك
ساعت از عمر مباح و خنثای خود را فدای يك ارزش کردهام ،و در همان حال اين
يك ساعت تبديل به ارزش راهي ميشود که به خاطرش اين يك ساعت را دادهام.
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شهيد کسي است که همه وجود خويش را يكجا در راه آن ايده آل مقدسي نفي
ميکند ،که سرچشمه تقدسي است که همه بدان معتقديم .بنابراين طبيعي است که همه
تقدس آن ايده آل و هدف ،يكجا به وجود نفي شدهاش منتقل گردد.
اين است که وجودش ناگهان معدوم و صفر ميشود ،اما ارزش آن هدف راـ که در
راه آن خود را نفي کرده استـ به طور مطلق به خويش منسوب ميکند و به همين دليل
است که وی در شناخت و ذهن افراد ،تبديل به قداست مطلق ميشود:
يك انسان نسبي تبديل به يك انسان مطلق ميگردد .زيرا که ديگر او انسان،
شخص ،فرد نيست ،فكر است ،چون فردی بوده است که خود را در راه فكرش فدا
کرده و بنابراين تبديل به فكر شده است .از اينجاست که ما ،در حسين ،شخص خاصي
را که پسر علي است نميشناسيم .حسين اسمي است از اسالم ،عدالت ،امامت و توحيد.
بنابراين ،ما در او يك فرد را تجليل نميکنيم ،تا بعد با شهدای ديگر ،از لحاظ باالتر و
پايينتر بودن مقايسهاش کنيم و سپس ارزش يابي نماييم .اصالً چنين بحثهايي مطرح
نيستند .وقتي از حسين صحبت ميکنيم ،ديگر منظور «حسين» نيست .حسين عبارت از
فردی بود که خود را ،در باشكوهترين امكاني که يك انسان ميتواند تصور کند ،با
خلوص مطلق در راه يك تقدس مطلق ،نفي کرده ،و بنابراين تبديل به يك تقدس
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مطلق شده است .فقط از او نامي باقي مانده ،و محتوای او ديگر فرد نيست ،بلكه فكر
است و بنابراين به سرچشمه و مكتب تبديل شدهـ يعني معادل مكتب گرديده است.
يك فرد نيز که در راه ملت شهيد ميشود و تقدس مييابد ،همين حالت را پيدا
ميکند .برای کساني که ملت را مجموعهای از افراد نميدانند ،بلكه يك روح جمعي
مشرف بر همه افراد ميدانند ،شهيد تجسم معنوی آن روح کلي ،ملي و ملت ميشود.
وقتي هم فرد خود را در راه علم فدا ميکند ديگر فرد نيست ،و تبديل به علم ،و شهيد
علم ميشود .ما در فردی که خود را در راه آزادی ميدهد ،آزادی را ستايش ميکنيم،
نه يك فردی را که آدم خوبي است .درست است که از لحاظ خدايي ،او در آخرت
يك سرنوشت فردی و محاسبه ديگری پيدا خواهد کرد .ولي ما در جامعه و برحسب
مكتب خويش ،در او ديگر فرد را نميستاييم ،بلكه فكر و تقدس را ستايش ميکنيم.
در اينجا معني کلمه شهيد روشنتر ميشود يعني موقعي که فكر و ايدهآل و مكتبي
که مقدس است در حال از بين رفتن و محكوم شدن است ،با يك توطئه کمکم از
ذهنها کنار ميرود ،و در وجدان نسل جديد ديگر مطرح نميشود ،اندك اندك همه
قضيه را فراموش ميکنند ،يك مرتبه ،مردی با نفي خويش آن فكر را تثبيت ميکند؛
يعني دوباره آن را به صحنه جهان احضار ميکند .وی با نفي خويش فكر را مطرح
ميکند؛ يعني وقتي جانش را در راه فكر ميدهد ،اين فكر دوباره ايجاد و تثبيت و
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اثبات ميشود .بنابراين شهيد در عين حال که خود تبديل بدان فكر ميشود ،و هميشه
شاهد و مشهود و مرئي است و هميشه در جلوی ما است ،فكر نيز در او حضور و ثبوت
دائمي پيدا ميکند ،دوباره احيا ميشود و جان ميگيرد.
ما دو نوع شهيد داريم .سمبل يكي ،حمزهـ سيدالشهداءـ و سمبل ديگری امام
حسين است.
حمزه با امام حسين خيلي فرق دارد .حمزه يك قهرمان مجاهد است که برای
پيروزی و شكستن دشمن رفته ،شكست خورده و کشته و شهيد شده است .اما اين،
شهادتي فردی است.
بدين معني که نام حمزه در صدر ليست کساني که در راه عقيده ،جانشان را
دادهاند ،ثبت شده است .ولي امام حسين از مقوله ديگری است .او نيامده است که
دشمن را با زور شمشير بشكند ،و خود پيروز شود ،و بعد موفق نشده ،و يا در يك
تصادف يا ترور ،توسط «وحشي» کشته شده باشد .اين طور نيست .او در حالي که
ميتوانسته است در خانهاش بنشيند و زنده بماند بپا خاسته و آگاهانه به استقبال مردن
شتافته ،و درآن لحظه ،مرگ و نفي خويشتن را انتخاب کرده است ،و اين همه خطر را
نيز برای واقع شدن در صحنه و قرار گرفتن جلوی تماشاچيان دنيا و زمان پيموده است

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww. shariatihome. com :

413

تا انعكاس عملش وسعت بيابد ،و هدف از جان دادن و انتخاب مرگش ،بيشتر و زودتر
تحقق پيدا کند.
بنابراين امام حسين ،شهادت را به عنوان يك هدف ،يا يك وسيله انتخاب ميکند،
برای اثبات چيزی که در حال نفي شدن است ،و دستگاه آن را به کنار زده و به محاقش
برده است .در صورتي که شهادت ،حمزه و ساير مجاهديني را که در راه خدا کشته
شدند انتخاب کرده است ،يعني حمزه و ساير مجاهدان برای پيروزی آمده بودندـ البته
با احتمال اينكه اگر هم مرگ شد ،شدـ و هدفشان پيروزی و شكستن دشمن بود .در
صورتي که در شهادت امام حسين هدف ،نفي کردن خويش در راه تقدسي است که
در حال نفي شدن و کم کم از بين رفتن است.
اين است که ،جهاد و شهادت ،در اينجا ،کامالً از هم جدا ميشوند ،و ميبينيم که
حضرت امير ،اين دو کلمه را در دو جا و با دو فلسفه مطرح ميکنند.
«الجهاد عزاً لالسالم».
جهاد علمي است که فلسفهاش نيز از شهادت جداست .البته در جهاد هم شهادت
هست اما شهادت حمزهای نه حسيني.
«والشهادات استظهارا علي المجاحدات»
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و شهادت برای استظهار مجاحدات است .يعني هدف شهادت اين است ،پس
هميشه غير از جهاد است زيرا درحكمي جدا گفته ميشود و در رديفي ديگر بدان داده
ميشود و هدف ديگری دارد ،آن «عزاً لالسالم» و اين برای استظهار مجاحدات است.
من اين جور ميفهمم که در يك زمان ،يك حقيقت که شعاری و احساس داغي بوده
است ،همه به دنبالش بودهاند و تقدس هم داشته و همه نيروها حول آن متمرکز بوده
است؛ کم کم در زماني ديگر چون حقيقت مذکور به نفع اقليتي نبوده و برای گروهي
خطرناك بوده است ،با توطئهای کم کم از ذهنها کنار ميرود و اندك اندك از
صحنه زمان و مسائل روز کنارش ميبرند ،و برای رد گم کردن نيز مسائل ديگری را
به جايش مطرح ميکنند ،و کم کم به جای اينكه همه بحث از آن قضيه کنند به بحث
از ساير قضايا و مسائل ميپردازند و اندك اندك قضيه اصلي منتفي ميشود.
در اين هنگام شهيد برای پيدا کردن و پديدار کردن و دو مرتبه رو کردن آن قضيه
جانش و خودش را در صحنه فدا ميکند ،و بدين وسيله آن شعار منتفي شده را دوباره
در وسط صحنه مطرح ميکند ،و آن مسائل انحرافي را که برای جانشين کردن مسأله
اولي مطرح کردهاند از صحنه زمان و از عرصه وجدان و متن افكار عمومي ميتاراند و
ميدان را برای اينكه دو مرتبه قضيه اصلي را مطرح کند ،صاف ميکند .هدف نيز همين
است.
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در زمان امام حسين قضيه اصلي بعد از پيغمبر ،رهبری بود و مسائل ديگر فرعي
بودند .اصل حرف اين بود که :باالخره چه کسي بايد حكومت و سرنوشت تمام ملت
مسلمان را در دست و زير نظر بگيرد؟
همان طور که ميدانيم در تمام دوره بنياميه نيز اين مسئله مطرح بود :قيامها،
درگيریها و گرفتاریهای بنياميه بر سر همين مسأله بود که مردم هميشه در مسجدها
ميريختند و در هر پيشامدی يقه خليفه را ميگرفتند که تو طبق کدام آيه ،و به چه
دليل هستي؟ و حق با تو است يا با تو نيست؟ خوب با اين وضع که نميشود حكومت
کرد ،به خاطر همين نيز عمر بنياميه کوتاه است و يك قرن نيز نميشود.
در دوره بني عباس که از تجربههای بهتری برخوردارند يك حالت «دپوليتيزه»

9

کردن مردم ،يعني عدم حساسيت مردم نسبت به مسأله امامت و رهبری و سرنوشت
جامعه را به وجود آوردند .به چه وسيله! با توسل به مقدسترين مسائل :توسل به
عبادت ،به تفسير ،به علم کالم ،فلسفه ،ترجمه کتابهای خارجي ،توسعه علم ،آباداني،
توسعه تمدن ،به اينكه بغداد وارث تمام شهرها و تمدنهای بزرگ دنيا بشود ،به اينكه

Depolarize. 9
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مسلمانها از همه پيشرفتهتر بشوند .اما يك چيز بايد انكار و نفي بشود و از آن صحبت
نكنند.
شهيد برای آنكه آن را دوباره طرح نمايد ،قيام ميکند ،و چون هيچ وسيلهای برای
طرح مجدد آن قضيه ندارد ،جانش را ميدهد .چون جان و وجودش را در آن راه
ميدهد ،بنابراين همه تقدسي که آن امر دارد ،به خويش منتقل ميسازد.
«هلل المشرق و المغرب و کذالك جعلناکم امه و سطا لتكونوا شهداء عليـ الناس و
يكون الرسول عليكم شهيدا».
در اينجا ميبينيم شهادت ديگر به معني کشته شدن نيست؛ به معني آن است که
چيزی غيب شده ،و در حال کنار رفتن و از صحنه خارج شدن است و مردم دارند کم
کم آن را فراموش ميکنند؛ شهيد برای اين محكوم بيگواه و بيسرو صدا و مظلوم،
شهادت ميدهد و آن را دوباره طرح ميکند .ميبينيم که شهيد کلمه ديگری است.
پيغمبر بدون مقتول شدن شهيد است ،و جامعه اسالميای که قرآن ميسازد ،بدون
مقتول بودن ،شغل و مسؤوليتش شهادت است و ميگويد ،شما بايد برای خلق جهان
شهيد باشيد ،همچنانكه پيغمبر برای شما شهيد است .بنابراين رل شهادت ،اعم و باالتر
ازقتل است ،منتهي کسي که جانش را ميدهد ،متعاليترين شهادت را انجام داده است.
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واال هر مسلماني بايد يك جامعه شهيد برای ديگران بسازد همچنانكه پيغمبر ،الگويي
است که ما خود را بر اساس او ميسازيم؛ او شهيد ماست و ما شهيد انسانها هستيم.
ميبينيم که شهيد به معنای ميدان دار ،وسط قضيه ،نمونه ،سرمشق ،الگويي است
که همه خود را بر اساس او بازسازی ميکنند .يعني پيغمبر را در وسط صحنه فرهنگ،
ايمان ،علم ،فكر ،و جامعه تان بگذاريد و جامعه ،فكر ،فرهنگ ،شخصيت ،و تيپتان را از
او بسازيد ،وقتي خود را آنطور ساختيد و وسط صحنه زمان و زمين قرار گرفتيد ،همه
ملتها و امتها و خلقهای ديگر ،خود را بايد از روی شما بازسازی نمايند.
بنابراين شهيد آنها ميشويد .يعني نقشي را که پيغمبر برای شما بازی ميکرده است،
شما بايد برای ديگران بازی کنيد و برای آنها نقش پيغمبری راـ به معنای نمونه يك
انسان و جامعه بودنـ ايفا نماييد.
از اينجاست که صفت «امه وسطا» متناسب با شهيد معني ميشود .در اينجا معموالً ما
آن را به معني جامعه معتدل ميگيريم ،جامعهای که افراط و تفريط ندارد :از يك طرف
در ما ديگری زياد غرق نشده و از طرف ديگر ،خود را در روحانيگری نينداخته است،
جامعهای است که هم روحانيت و هم ماديگری را در خود دارد و وسط و معتدل و
ميانه است .در صورتي که اصالً اين وسط با توجه به رسالتي که برای اين امت (که بايد
شهيد باشد) قائلند ،معنای خيلي باالتری دارد ،يعني ما (امت) بايد ميداندار و ميدان دار
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زمان و در وسط قضيه باشيم .يك گروهي نباشيم در آن گوشه در خاورميانه که برای
خود بپلكيم و دور خود بچرخيم و از صحنه زمان و درگيریهای انديشهها و مسائل
سرنوشت سازی که امروز بشريت ،و تاريخ فردا را ميسازند ،و همه چيز را شكل
ميدهند ،غافل بمانيم و به تكرار مكررات بپردازيم و خوش باشيم :وسط ميدان باشيم.
يك جامعه غائب ،منعزل ،عزلت گرفته ،معتزلي نباشيم .يك جامعه و امتي باشيم که
در وسط شرق و غرب ،چپ و راست و در وسط قطبها و درگيریها و صحنه باشيم،
و شهيد نيز چنين آدمي است که در همه صحنهها ،شاهد استـ يعني غائب نيستـ
جامعه وسط نيز ،جامعهای است که در وسط درگيریها و در ميان صحنه نشسته و يك
رسالت جهاني دارد ،يك گوشه گرفته ،يك جامعه بسته و دور و پرت نيست .جامعه
شهيد است.
نظريهای که سال گذشته راجع به شهادت ابراز کردم ،به اين معني بود که اساساً در
اسالم شهادت يك حكم مستقل است :مانند صلوه ،صيام ،جهاد .در حالي که به نظر
عموم شهادت برای مجاهد در راه دين يك حالت و يك سرنوشت است ،که در آن
حالت و آن سرنوشت ،کشته شدن مجاهد در طريق جهاد به وسيله دشمن است؛ و اين
تلقي نيز به معنای شهادت است .اما آنچه را من به عنوان يك اصل در کنار جهادـ نه در
ادامه جهاد ،و نه به عنوان درجهای که مجاهد ،در نظر خداوند و يا در سرنوشت معاد و
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قيامتش پيدا ميکندـ مطرح ميکنم به معنای شهادت خاصي است که حسين (ع) مظهر
آن است .ما در اسالم شهدای بزرگي ،از جمله ائمه داريم که در صدر همه شان علي،
بزرگترين امام و بزرگترين مرد ساخته اسالم است .ولي با آنكه علي شهيد است ،در
عين حال حمزه و حسين را به عنوان مظهر شهادت داريم.
حمزه قهرمان بزرگ اسالم در حساسترين نبرد اسالم ،احد ،است .پيامبر اسالم،
هرگز در طول تاريخ پر از ماجرای خويش به اندازهای که از سرنوشت حمزه متأثر شدـ
حتي در مرگ فرزندش ،ابراهيم و حتي در قتل بزرگترين ياران و اصحابش ،و در
سختترين فاجعههايي که در طول زندگيش ديده استـ ابراز تأثر نكرده است .حمزه
در احد ناجوانمردانه و بر اثر توطئهای شهيد شد که هندـ زن ابوسفيان و مادر معاويهـ به
دست «وحشي» غالم خود ترتيب داده بود و عكسالعمل پيغمبر پس از مرگ فجيع
حمزه شديد بود .مردم مدينه او را تا بدان حد به عنوان قهرمان ميستايند که در نظر
سعودیها متهم به پرستش حمزه شدهاند و اين نشان ميدهد که بيآنكه حمزه مدني
باشد تا چه اندازه در نظر مردم مدينه مقام بلندی داشته است .همچنين با ورود حمزه به
اسالم گويي قامت اسالم راست شد؛ زيرا در آغاز بعثت ،حمزه در ميان قريشـ در
مكهـ به عنوان يك پهلوان ،يك قهرمان ،مرد حماسه و نيرو و قدرت تلقي ميشود .وی
که جوانترين فرزند عبدالمطلب است و مرد شكار و رزم و قدرت ،پس از اهانتي که
قريش به پيغمبر کردند و بعد از دفاع مردانهای که از پيغمبر نمود به اسالم گرايش پيدا
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ميکند و پس از ورودش ميان گروه اندك و ضعيف مسلمانان نخستين ،نه تنها ديگر
اين گروه چهره گروه ضعيفي را ندارد که همواره تحت نظر و تحت شكنجه و تعقيب
و آزار است ،بلكه به عنوان گروهي رخ مينمايد که در چهرهاش قدرت هم خوانده
ميشود و بنابراين احتمال عكس العمل هم از سويش ميرود .پس از آن نيز تا شمشير
حمزه بود و چهره او بود ،همه چهرههاـ حتي درخشانترين چهره حماسي در اسالم که
علي بودـ تحت تأثير او بودند و به روشني محسوس است که حتي در احد مرد اول رزم
حمزه است و پس از او علي .ميدانيد که وقتي حمزه با آن توطئه زنانه کثيف کشته
شد ،پيغمبر سخت خشمگين و متأثر گرديد .وی هنگامي که بر سر جنازه حمزه حاضر
شد ،ديد که گوش و چشم و بيني او را بريدهاند و هند از اين اعضاء تن حمزه برای
خويش خلخال و گوشواره و گردنبند هولناکي ساخته و مرد ديگری هم که قسم
خورده بود از خون حمزه بنوشد ،در احد به کام خويش رسيده است .محمد(ص) در
کنار جنازه اين قهرمان بزرگ و اين فرزند جوان و محبوب عبدالمطلب و عموی جوان
خويش چنان خشمگين و کينه توزانه سخن گفت که بيدرنگ خود پشيمان گرديد و
خدا به او هشدار داد .وی نذر کرد که برای اولين بار که بر اينان دست بيابد ،به
خونبهای حمزه سي تن از ايشان را بسوزاند .اما بيدرنگ آسمان بر سرش فرياد زد ،که
هيچ کس جز خداوند ،که خداوند آتش است ،حق ندارد انساني را به هر جرمي
بسوزاند ،و بنابراين پيغمبر از عهد خويش گذشت و چون خداوند اين انتقام جويي را از
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پيامبر گرفت ،وی کوشيد تا عقده خويش را در مرگ حمزه به صورت نوحه بگشايد.
هنگامي که وارد مدينه شد ،خانوادهها بر مرگ عزيزان خويش ميگريستند ،اما هيچ
خانهای بر مرگ حمزه نميگريست؛ زيرا حمزه درمدينه خويشاوندی و خانهای
نداشت؛ مهاجری تنها بود .پيامبر ،با رقت احساسي که هرگز از مرد حماسهای چون او
انتظار نميرفت ،گلهای آتشناك و گدازان کرد که چرا هيچ خانهای برای حمزه فرزند
عبدالمطلب ،قهرمان خاندان ما نميگريد ،و احساس را ببين که خانوادهای از مردم
مدينه پيش پيامبر آمدند و او را تسليت دادند و گفتند که ما بر مرگ حمزه خواهيم
گريست ،و پيامبر برای ما سوگواری خواهد کرد؛ و وی از آنان سپاس گزارد.
باری در اسالم برای نخستين بار ،حمزه به لقب سيدالشهداء ملقب گرديده است و
اين لقبي است که پس از وی حسين به خود اختصاص داده است .هر دو سيدالشهداء
هستند ،ولي فرقشان دراين است که دربنياد ،شهادت حمزهای با شهادت حسيني فرق
دارد و اساساً اين دو از يك مقوله نيستند تا با هم مقايسه شوند .حمزه يك مجاهد است
که در گيراگير جهاد کشته ميشود ،اما حسين يك شهيد است که حتي پيش از کشته
شدن خويش ،به شهادت رسيده است ،نه در گودی قتلگاه ،بلكه در درون خانه خويش.
از آن لحظه که به دعوت وليدـ حاکم مدينهـ که از او بيعت مطالبه ميکرد« ،نه» گفت،
اين «نه» ،طرد و نفي چيزی بودکه در قبال آن ،شهادت انتخاب شده است و از آن لحظه
حسين شهيد است .زيرا شهيد در اين مفهوم ،تنها به انساني که کشته ميشود و شهادت،
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به کشته شدن چنين انساني اطالق نميشود ،بلكه شهادت در اين مفهوم ،گواهي دادن
به امری است و برای نهي و نفي کردن امری است .پس شهيد انساني است که با آغاز
تصميم خويش ،با آغاز انتخاب خويش ،به شهادت ميرسد ،هر چند ميان اين تصميم و
کشته شدن ماهها و حتي سالها فاصله باشد .اگر خواسته باشيم فرق اساسي ميان اين دو
شهادت را در تعبيری کامالً روشن و بسيار فشرده بيان کنيم ،بايد بگوييم شهادت حمزه
ای ،کشته شدني است که شهيد را انتخاب ميکند ،يا شهادتي است که شهيد را انتخاب
ميکند .برعكس در داستان حسين ،شهادت عبارت است از آنچه ،شهيد آن را انتخاب
ميکند .حسين انساني است که شهادت را انتخاب کرده است و حمزه انساني است که
شهادت انتخابش کرده است .فلسفه قيام مجاهد و شهيد با هم يكي نيست .مجاهد،
مبارز مخلصي است که در راه دفاع از امت و ايمان خويش يا در راه گسترش و عزت
ايمان و امت خويش به پا ميخيزد ،تا دشمن را در حالي که در برابر دعوت اين ايمان و
رسالت اين امت مانع ايجاد کرده ،يا در حالي که خطر ايجاد نمودهـ و فرق ميان حمله
ودفاع در جهاد هم در اينجاستـ در هم شكند و نابود کند و براو غلبه نمايد و احتماالً
دراين مسير نيز کشته ميشود .و چون کشته شدنش در اين راه بوده است به او لقب
شهيد ميدهيم.
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بنابراين کشته شدن در اين زمينه ،يعني در مقام رسالت حمزه ای ،حالتي است،
مصيبتي است ،ضربهای است که مجاهد در مسير خويشـ که غلبه کردن بر دشمن و
کشتن دشمن بوده استـ با آن روبرو شده است.
بنابراين شهيد حمزهای و شهادت حمزهای عبارت است از مردی و کشته شدن
مردی که آهنگ کشتن دشمن کرده است :مجاهد.
اما شهادت حسيني ،کشته شدن مردی است که خود برای کشته شدن خويش قيام
کرده است.
در آنجا شهادت يك حادثه ،و يك رويداد منفي است و در اينجا يك هدف
قطعي و آگاهانه و انتخاب شده است .در آنجا شهادت حادثهای در مسير راه است ،در
اينجا يك سر منزل در منتهای راه است .در آنجا کشته شدن يك حادثه تراژدی است،
و در اينجا کشته شدن ،يك ايده آل است ،ايدئولوژی است .در آنجا مجاهدی کشته
ميشود که قصد کشتن خصم را داشته است و بنابراين بايد نوحه کرد و افسوس خورد
و سوگوار بود و دريغ گفت .اما در اينجا دريغي در کار نيست .شهادت درجه رفيع و
تكامل نهايي انساني است که با مرگ خويش به مطلق ميرسد ،زيرا مرگ خويش را
انتخاب کرده است ،و نه همچون حادثه شومي است که حاکي از غلبه دشمن است،
بلكه همچون سالحي است که در دست دوست است و بر فرق دشمن.
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حسين در آن هنگام که هيچ نيرويي و هيچ سالحي برای غلبه بر باطل و دفاع از
حق ،نداشت ،مرگ خويش را همچون تنها سالحي که در دست دارد بر فرق خصم
مهاجر فرو ميکوبد .شهادت اين چنان تشعشعي بينظير دارد ،نور و گرما در جهان و
در دلها و در روحهای فسرده ايجاد ميکند .در ارادههای فلج شده و انديشههای به
رکود و تاريكي فرو رفته و يادهايي که همه حقها و همه خاطرهها را فراموش کردهاند،
حرکت ميآفريند ،بينايي ميدهد و اميد ايجاد ميکند .اراده ،رسالت ،تعهد ميدهد .و
موجب تبديل يأس به اميد و تبديل «هيچ کاری نميتوان کرد» به «مي توان کاری کرد»
و حتي «بايد کاری کرد» ،ميشود .کشته شدني که به هر حال به کشتن خصم ،اما نه به
دست شهيد که به دست ساخته شدگان خون شهيد ميانجامد .شهيد با خون خويش
نميخواهد دشمن را سرنگون کند ،اما ميخواهد سر به زير کند و ميکند .او با مرگ
خويش فرار از فشار و سختي و ننگ را انتخاب نميکند ،بلكه با مرگ خويش ،نه به
يك فرار منفي بلكه به يك حمله مثبت دست مييازد؛ زيرا با مرگ خويش ،ظالم را
محكوم ميسازد و مظلوم را متعهد ميکند و ظلم را افشاء مينمايد و کتمانها را برمال
ميکند و آنچه را از يادها فراموش شده به يادها ميآورد و در دلهای فسرده ايمان
امتي خون حيات و جوشش و حرکت ميبخشد .در اينجا خون شهيد ،برای کساني که
با اسارت خو نمودهاند و به خلود اسارت باور کردهاند ،کشتي نجات است و برای
چشمهايي که در ظلمت سياه استبداد و استحمار ،خط حق را ديگر نميخوانند و ديگر
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چهره حقيقتها را باز نميشناسند و آنچه ميبينند پليدی است و پليدکاران ،پرتو شمعي
است ،که بينايي ميدهد ،چراغ فروزان هدايت برای گمراهاني است که با کاروان سر
در خويش فرو برده ،آواره کوهها و بيابانها و بيراههها و گودال هايند.9

 . 9حسين مصباح الهدی و سفينه النجاه
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