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  پژوهان كشوريادداشت رييس هيئت علمي دبيرخانه دين
پژوهان كشور، در   اي است كه دبيرخانه دين    هاي علمي، سنت حسنه   نشست

هـا اهتمـام   دو صورتِ تخصصي و مناسبتي از آغاز تـا كنـون بـه برگـزاري آن              
  .ورزيده است

باشد، به ايام محـرِِّم و      هاي مناسبتي مي  مجموعة حاضر كه از شمار نشست     
. صفر و رويـدادهاي تـاريخي و مـذهبي ايـن دو مـاه اختـصاص يافتـه اسـت                   

به واكاوي موضوعات تاريخي، كالمي و      سخنرانان در اين مباحثات كوشيده اند       
 هجـري   61برانگيز نهضت حسيني و نيز واقعة عاشوراي سـال          اجتماعي چالش 

  .پرداخته، در حد بضاعت خود پردة غبار و ابهام را از آن بردارند
هـا و   ها، فـضاي بـاز و آزاد بـراي ارايـه ديـدگاه            هاي اين نشست  از ويژگي 

هاي علمي مخاطبان و حاضران در      و مداخله سو و نقد و بررسي      ها از يك  نظريه
  .جلسات از سوي ديگر است

 در پايان از دانشور فرزانه، جناب آقاي دكتـر آيـت پيمـان، مـدير مـسئول                 
هـا  پژوهان، به جهت اهتمامي كه در برگزاري اين نشـست محترم دبيرخانه دين 

احثـات  اند، همچنين از پژوهشگران و مخاطبان بزرگواري كـه در ايـن مب          داشته
كنم و اجر همه را به خداي بـزرگ         اند، صميمانه سپاسگزاري مي   مشاركت كرده 

  .واگذار مي نمايم
  محمد جواد صاحبي



  
  
  

   پيشگفتار
كتاب حاضر، مجموعه گفتارهايي است كه به مناسـبت مـاه محـرم و ايـام                

 در  7سوگواري سرور آزادگان و ساالر شـهيدان حـضرت اباعبـداهللا الحـسين            
پژوهان كـشور     از پژوهشگران علوم ديني در محل دبيرخانه دين       حضور گروهي   

  . ايراد گرديده است
هـاي علمـي مناسـبتي دبيرخانـه          جلسات ياد شده، در ادامه سلسله نشست      

باشد كه پس از مختصري ويرايش با حفـظ و آهنـگ خطابـه و درسـگفتار                   مي
 آن انجـام    تنظيم و تدوين گرديده و ترتيب مطالب، نيز بر اسـاس تـاريخ ايـراد              

  . پذيرفته است
پژوهان همزمـان     هاي علمي دبيرخانه دين     شايان يادآوري است كه نشست    

يابد و همـواره در   هاي ديداري، شنيداري و مكتوب بازتاب مي      در برخي از رسانه   
قابـل دريافـت      com.dinpajoohan.wwwرساني مجازي با آدرس       پايگاه اطالع 

  . باشد مي
  پژوهان كشور دبيرخانه دين

  
  



  
  

  1هاي اخالقي در نهضت حسيني جلوه
استاد محمدجواد صاحبي

2  
هـاي   ، همواره تحت الـشعاع جنبـه    7بعد اخالقي نهضت حضرت اباعبداهللا    

م         هر كسي مـي   . سياسي و حماسي آن قرار گرفته است       خواسـته كـه از ايـن يـ
 استفاده بكند، لذا هـر مـشكلي كـه بـراي جامعـه              حسيني نَمي را فيض ببرد و     

هـاي مختلـف و رويكردهـاي     انساني ـ اسالمي پيش آمـده، افـراد بـا نگـرش     
 بـا   كوشـيدند  رفتنـد و مـي      گوناگون، به سوي اين درياي معـارف حـسيني مـي          

زمـاني اسـتبداد مـشكل    . گيري از اين نهضت مشكالتشان را حـل بكننـد          بهره
رو  از ايـن  . ستكـه هنـوز هـم هـ         ده، كما ايـن   سالمي بو هاي ا   بزرگ سرزمين 

خواسـتند    ي و مـ   نگريـستند  منظر سياسي به اين نهضت مـي      از  نخبگان جامعه،   
و درمان دردهـاي خـود را از ايـن دريـاي معـارف عاشـورايي                پاسخ مشكالت   

بـه نظـر    . شـده   سـاز مـي     زماني هم مشكالت و مفاسد اخالقي بحـران       . بگيرند
هاي ديگر به معارف عاشـورايي   مينه بيشتر از جنبهرسد كه امروز ما در اين ز       مي

  . و اين جنبة مغفول نهضت عاشورا را بايد احياء كنيم. نيازمند هستيم

  عقيدة امام محمد غزّالي درباره مشكل جامعه اسالمي
 و ديگـر    و مظهـر رحمانيـت، عـدالت       صفات الهـي     ة آين و اهللا   انسان خليفٔه 

 امام  .صفات را در خودش متجلي بكند     ، پس بايد اين     استخداي متعال    صفات
                                                                 

  .ژوهان ايراد شده استدر دبيرخانة دين پ)  ش18/8/1392( ق 1435اين سخنراني در پنجم محرم .  1
  .مسئول شوراي علمي دبيرخانه دين پژوهان كشور.  2
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 به اين فكر فرورفـت كـه اصـال مـشكل جامعـه اسـالمي                محمد غزالي زماني  
ها آن نشاط گذشته خودشـان        ها كدام است؟ چرا مسلمان      چيست؟ درد مسلمان  

به اين نتيجه رسيد كه چيزهايي انگار فراموش شـده و  پس از بررسي   را ندارند؟   
 ست، و معارفي كه االن به اسم اسـالم هـ  ين علوم او گفت ا  . از ميان رفته است   

   و اصالح انسان و در اصالح جامعه اسالمي دارد؟ در احياچه نقشي 
هاي اسـالمي و در   اين علم منطق و فلسفه، اين علوم ديگري كه در سرزمين  

تمدن اسالمي مطرح است، علوم و معارفي است كه از يونان و روم و ايران آمـده                 
كـدام نقـشي در       سالمي به نام دين شـناخته شـده، ولـي هـيچ           است و در تمدن ا    

ها چيزي نيست كه به آن بگوييم دين، يعني اگر            اين دانش . سازندگي انسان ندارد  
 ايـن معـارف را تعلـيم نكـرده و           6پيامبر اكـرم  . رود  نباشد، دين خدا از بين نمي     

نقـد كردنـد؛   البته بسياري نظر غزالي را . ربطي به اتمام رسالت آن حضرت نداشته    
شود؛ به هر حـال غزالـي بـه ايـن      چون نوعي جمود و اشعريگري در آن ديده مي  

آن چيـزي كـه در      . نتيجه رسيد كه آن علـوم، ارتبـاط چنـداني بـا اسـالم نـدارد               
ها يا بگوييم در تمدن اسالمي، فرامـوش          هاي اسالمي و در بين مسلمان       سرزمين

����� «. بر بـراي او مبعـوث شـد        همان چيزي كه پيام    1.شده، مسائل اخالقي است    �
�	
�� �ايـن اسـت و     : كند  در جمله افادة حصر مي    » ����«،  2»����� ��� ���

اكنـون ايـن اخـالق     . ام  جز اين نيست كه من براي مكارم اخالقي مبعـوث شـده           
از اخـالق   بينـيم     كنيم ، مـي     كجاست؟ غزالي گفت ما به ديوانيان و امراء نگاه مي         

علماي ديني هم خيلي متصف بـه صـفات اخالقـي و بـه              . تشان خبري نيس  بين
                                                                 

  .احياء علوم الدين، مقدمه : ك.ر. 1
  . 6) مقدمه (8: مكارم االخالق.  2
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بينـيم، كـسب و كـار و          ها را هم كه مـي       جامعه مسلمان . سجاياي اخالقي نيستند  
پـس  . تجارت و معاشرتشان رنگ و بوي ديني و صـبغه دينـي و اخالقـي نـدارد                

 براي آن مبعوث شده كجاسـت؟ اگـر هـدف مهـم ديـن،               6اخالقي كه پيامبر  
  . است؟ در اين علوم كه اخالق جايگاهي ندارداخالق است، آن كج

شـود بـاز     كه اگر فقه و اصول هـم خوانـده مـي    رسيدحتي او به اين نتيجه  
يا اين فقه و اصول خداي ناكرده براي خـود          يادگيري   زيرا   ؛مسائل دنيايي است  

 امور  دراست كه اين نوعي خودستايي است يا براي كسب و كار و براي فعاليت               
كه   اين هم باز فارق بين اسالم و غير اسالم نيست، براي اين           كه   مادي دنياست 

آن چيزي كه فارق اسالم و غيـر اسـالم،   .  قوانيني دارند  هم براي اين امور   كفار  
اصال ديـن آمـده اسـت بـراي     . دين و غير دين است، چيست؟ آن اخالق است      

از  حـديثي  امـالي لذا شـيخ طوسـي در   . منهاي اخالق، دين نيست دين  . اخالق
كند و حضرت هم از پدر و مادرش و ايـن حـديث       نقل مي  7حضرت اباعبداهللا 

  : رساند به رسول گرامي كه فرموده است را مي
 �� ����� �����  !� "�# �	
�� ���$� ��%&�'  (� �        �  ) ()  � '  � � ' *�+ 

بر شما باد كسب مكارم اخالقي؛ براستي خداوندِ بلند مرتبـه مـن را بـراي                

 1+ مكارم اخالق برانگيختههمين
  6توصيف اكثم از رسول اكرم 

  بن صيفي تميمي كه از حكماي معروف عرب در عصر جاهلي بوده            اكثماز  
ش را   پيامبر را شـنيد، پـسر      ةاو وقتي آواز  .  نقل شده كه بسيار مهم است      روايتي

                                                                 
 . 478طوسي شيخ امالي .  1
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چـه   وكنـد   اين پيامبري كه آمده چـه كـار مـي    وفرستاد كه ببيند چه خبر است 
آن پسر رفت، و پيامبر و اصحابش را ديد، وقتي برگشت، بـه پـدرش               . يدگو  مي

«: گفت ,-. /*-  1*�0*� �$ �������  
، من پيامبري ديدم كـه فقـط بـه مكـارم            »�'	)
 كـار پيـامبران ايـن       1خواهد اخالق مردم را درست كنـد،        مي. پردازد  اخالقي مي 

  . آمده استكار پس اسالم براي اين . است

   به مكارم اخالق 7ام حسينسفارش ام
*.�4 �2���3 «: فرمايد آن خطبه معروف مي   فرازي از    در   7حضرت اباعبداهللا  )  5  

���6� 7 �89#��� �   ( *   .  بشتابيد به سوي كسب مكارم اخالقي2،»�
ديـن  .  كه اخالق قسمت معظمي از دين است       دهد   مي  نشان اين جمله هم  

: در دو ساحت مطرح اسـت   هم  ن اخالق    اي اما. منهاي اخالق، اصال دين نيست    
 فـردي، هـر فـردي بايـد متـصف بـه             در ساحت .  اجتماعي ةجنبه فردي و جنب   

يـك جامعـه متـصف بـه صـفات و سـجاياي       افـراد   كل  . اوصاف اخالقي باشد  
: هاي فردي و اجتماعي هم به اخالق تاكيد فراوان شـده            در جنبه . اخالقي باشد 

. و مادر رعايت مـسائل اخالقـي بكننـد        محيط خانواده محيط سالمي باشد، پدر       
كه يك جامعه به قهقراء و بـه        وقتي  . هي باشد محيط تعليم و تربيت محيط منزّ     

كه اين جامعـه بـه         براي اين  دهد،   مي رود و تغيير رويكرد     سمت رذايل پيش مي   
  . صراط مستقيم برگردد، بايد به فضائل و مكارم اخالقي برگردد

                                                                 
 . 571 / 2: كمال الدين و تمام النعمه.  1

  . 241 / 2: كشف الغمه.  2
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  قي  ، نهضتي اخال7نهضت امام حسين
بيش از آن كه يـك نهـضت سياسـي باشـد،             7نهضت حضرت ابا عبداهللا   

 نهضت اخالقي يعني خودسازي، ديگرسازي، جامعه       .يك نهضت اخالقي است   
شاگردان و بعـد از آن     يعني اول خود، فرزندان و خويشاوندان، دوستان و         . سازي

ـ         به ديگر تعبير  ؛  ساختن جامعه  ه سـمت   نظامات اجتماعي را به صالح آوردن و ب
اصـالح  . شـود   اخالق رهنمون شدن، اصالح فرد بـدون اصـالح اجتمـاع نمـي            

پذير نيست كه حاال اين مطلـب را توضـيح            اجتماع هم بدون اصالح فرد امكان     
  .منشأ بسياري از بگومگوها بين متفكرين شده استنكته خواهم داد كه اين 

ت و بحثي    غير از مسئله عصمت كه يك امر ماورائي اس         7حضرت اباعبداهللا 
اي رشد يافته  ما در آن نداريم و جزو معتقدات ما هست، از جنبة ظاهري در خانواده

خود ذات فرد . اي بوده است گونه و محيط خانوادگي محيط آماده  كه پدر و مادر آن    
. هم مهم است، امكان و توان براي آراسته شدن به فضائل اخالقي را داشته است              

  . اش حضرت مكرر توصيه اخالقي دارد ادهبراي اصحاب و يارانش و خانو

  رابطه بين اصالح فرد و اصالح اجتماع
مان را اصالح كرديم، جامعـه       شاگردان ومان     خانواده وآيا ما اگر خودمان      اما

  شود؟  اصالح مي
)  ش1275 ـ  1217(اين اختالف بين مرحوم سيد جمال الدين اسد آبـادي  

كه مدتي تحت تاثير سيد جمال الدين        ينعبده بعد از ا   .  پيش آمد  1و محمد عبده  
                                                                 

مصري و از انديـشمندان مـسلمان و    گر دينياصالح قوقدان وح فقيه، )ق1323-1266(،شيخ محمد عبده.  1
  .از پيشگامان نوانديشي ديني در دنياي اسالم است
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و  ديد كه ايـن سياسـت، حقـه بـازي و كلـك اسـت                 ،هايي را انجام داد     فعاليت
مـا بهتـر    . سرخورده شد، گفت اين راه اصالح جامعه نيـست        . هايي دارد   آلودگي

كـار را از طريـق آمـوزش و بـاال      . است برويم كار را از جاي ديگر شروع بكنيم        
تا شاگرد پرورش افراد را يكي يكي ساختن، ده تا ده . يمبردن فرهنگ شروع كن   

وقتي كـه ايـن افـراد آهـسته     . دادن، زيرا كه جامعه تركيبي است از همين افراد   
  . آيد آهسته ارتقاء فكر و فرهنگ پيدا كردند، جامعه به اصالح مي

آييد دو نفر، پنج  مرحوم سيد جمال الدين با اين فكر موافق نبود، گفت شما مي
كنيد، در مقابل اين نظامات فاسد با اين امكان  فر، ده نفر يا پنجاه نفر را اصالح مين

، هزاران نفـر را فاسـد   هاي نيرومندي كه در اختيارشان است   و توان و با اين رسانه     
اصالح فردي را ما مخالف نيستيم، اما اصالح        . شما هميشه عقب هستيد   . كنند  مي

عبده راه خودش را طي كـرد       . يد صورت بپذيرد  فردي در بستر اصالح اجتماعي با     
آخر هم ديديم كه آن حركت سيد جمال الـدين          . ولي به آن نتيجة مطلوب نرسيد     

. بود كه توفيق پيدا كرد و اين نهضت بيـداري را در جهـان اسـالم گـسترش داد                  
در نهـضت   . بنابراين اصالح فردي همراه با اصالح اجتماعي بايد منظور نظر باشد          

م فرد سازي و تربيت افراد منظور حضرت است و مرتب در ايـن زمينـه                عاشورا ه 
  :  فرمايد  مي7در روايتي حضرت اباعبداهللا. هايي دارد، و هم نظامات اجتماعي برنامه

&3� �1: 	;,9� �1<�� ���=&> ?. @�) (� * ( * *   *� � �A  B B (  �&3� CD�3 ��E�� /) � � � �(  B  � F�9�3 ��G3� *H /� � � �) * B  
I8>� *  &3� )�&3� J�K� 7 �$�- /) *� � � (�   � � � I8�L� M�N- O �P "��C�3� � �PQ�� / ( (  *  �  * (� �( R * ) (  � ( ( � � �

&3� S� �LT "�E ��#)    (B   � ��/&
C� /&
C- ". /   ( ( ** � �(  +1  
                                                                 

   .403 ، ص 5ح طبري ، .  1
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مندي باشـد كـه داراي ايـن         سلطان قدرت نظام اجتماعي   اگر در رأس يك     
مكين بكنند و اعتراض نكننـد، بـر خداونـد حـق و           رذائل اخالقي باشد و افراد ت     

واجب است كه اين مردم را در همان جايي داخـل بكنـد كـه آن ظـالم را وارد                    
حضرت اباعبداهللا به عنوان رهبـر نهـضت،        از نظر    اسالم و    از نظر  پس. كند  مي

بنابراين حضرت بـراي مـا      . است و هم اصالح اجتماعي    مهم  هم اصالح فردي    
(��3 #� «: الگو است  واسوه   � *  U8>� *«     ��3«، همان طوري كه "�E CL3( *  )  (   V �  I8> � *  

&3�)�F�9T W8>. /X   (  X *   . اولياء براي ما اسوه هستندو  انبياء 1،»�

   استبداد رذيلة اخالقي
مسئله استبداد به عنوان يك مسئله سياسي روز، خود يك صـفت اخالقـي و               

استبداد عبارت از ايـن اسـت   : گويد  بي مي  كواك 2.محصول يك زمينة تربيتي است    
كه كسي با هوي و هوس بر مردم حكومت كند و از سوال و پرسش و حـساب و                

دهـد و   آدم خودرأي و خودخواه، رأي خودش را بر همه ترجيح مـي  . كتاب نهراسد 
و بعد هـم از حـساب و   ! كند گويد آن رأيي درست است كه با رأي من تطبيق         مي

ايـن  ! گويد ما به هـيچ سـوالي پاسـخگو نيـستيم            د مستبد مي  فر. ترسد  كتاب نمي 
و لـذا   . صفت رذيله استبداد، اين يك خوي زشـت و يـك اخـالق نميمـه اسـت                

يك اثـر سياسـي، كـه نظـام سياسـي و            : گويند استبداد دو اثر دارد      دانشمندان مي 
  . شود، و يك اثر تربيتي ماندگي جامعه مي راند و باعث عقب جامعه را به عقب مي

                                                                 
 . 21) : 33(سوره احزاب .  1

در جهان عـرب بـه عنـوان يـك      ) مصر1320 مرگ -سوريه، حلب قمري در 1266 زاده (عبدالرحمن كَواكبي.  2
شود و از انديشمندان ضد استبداد بود كـه بـا سـلطه عثمانيـان بـر سـوريه                    خواه شناخته مي    انقالبي بزرگ و آزادي   

 . از آثار اوستاالستبداد طبايع   وام القري .كرد مبارزه مي
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  تأثير استبداد جامعه 
اسـتبداد از   : گويـد   كـواكبي مـي   . تر است   اين اثر اخالقي و تربيتي خطرناك     

همه مقامات هرم   . شوند  كند و همه مستبد مي      همان باال تا به پايين سرايت مي      
راننـد؛    گويند و فرمان مـي      قدرت، نسبت به زيردست، با زور و نخوت سخن مي         

 حتي رئيس خانواده و مرد خانه مستبد       كند؛  مياين روحيه به بدنة جامعه سرايت       
هر كسي زور بيشتر داشته باشد، نـسبت        . شود   مي دتر مستب   شود، برادر بزرگ    مي

 دسـت خاضـع  هر كدام از اين افراد، نسبت به باال     . ورزد  به زير دست استبداد مي    
. آيـد  اين حالت در همه افراد به وجود مـي        . هستند و نسبت به زيردست متجاوز     

 نسبت به فرادست خاضع و      :شوند م جامعه داراي يك چنين صفت زشتي مي       تما
   1 .شوند و نسبت به فرودست متجاوز و ظالم فروتن مي

و لـذا جامعـه     . تـر اسـت     هر كس زورش بيشتر است، همان حرفش درست       
: گويد  كواكبي سخن جالبي دارد، آسيب شناسي كرده، مي       . شود  دچار بيماري مي  

كنون نتوانسته نهضتي را بـه نتيجـه برسـاند، بـراي ايـن           زمين تا اين كه مشرق  
اين بيماري، در جان جامعه اسالمي باقي       . است كه گرفتار بيماري استبداد است     

كـه    آن. شـود   نسل بـه نـسل بـه ديگـران منتقـل مـي            . رود    مانده و بيرون نمي   
و دهد، اما تا موفق   خواهد به قدرت برسد، شعار آزادي و اصالح و عدالت مي           مي

گويند خدا پدر   مردم مي! شود شود، خودرأيي او از آن قبلي شديدتر مي   مسلط مي 
برد تا اين فرهنگ و ايـن اخـالق را           زمان مي : گويد  كواكبي مي . قبلي را بيامرزد  

خواهد تا مردم از اين         ها وقت مي      ها و قرن      سال. در جامعه اسالمي اصالح كنيم    

                                                                 
 سـيد عبـد الـرحمن كـواكبي، نقـد و تـصحيح        طبايع االستبداد،ترجمه فارسي،  هاي خود كامگي    سرشت: ك. ر . 1

 . ش1363 – 73 ، قم 3 و 1محمد جواد صاحبي، بوستان كتاب، ج 
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  . فيه و تزكيه و سرانجام معالجه بشوندصفات نميمه و اين صفت استبداد تص
توانـد    واقعيت اين است كه انسان تا وقتي كه خـودش صـالح نباشـد، نمـي              

 و ثـروت  وگذارد؟ انسان ميل به قدرت   شهوات و غرائزش مگر مي . مصلح باشد 
اگر تربيت اخالقي و تربيت دينـي نباشـد، منـافع نـزديكش را              . طلبي دارد   زياده
نگـر انـسان اسـت كـه      اين عقـل جـزوي   . كند   دورش نمي   فداي منافع  گاه  هيچ

كردنـد،    لذا اگر همه فكر قيامت را مـي       . كند  هميشه سود نزديك را مالحظه مي     
رسيد، ظلم معني نداشت، تجاوز به حقوق ديگران          جوامع بشري به انحطاط نمي    

اين باليا بخاطر اين است كه انسان هميشه منافع نزديكش را          . مفهومي نداشت 
  . نگر انسان، همين است عقل جزوي. بيند  مي

  فرق دين با مكاتب بشري
خواهيـد متـدين      چرا مي:گويد  مي، دارد همسيد جمال الدين سخن ديگري    

هاي بـشري     هاي بشري در چيست؟ اين همه مكتب        باشيد؟ فارق دين و مكتب    
 ؟ نپـذيريم  هـا را    چـرا مـا آن    . منـد بكننـد     كه انسان را سـعادت      اند براي اين    آمده
 دين به اين است كه انـسان را بـه سـه خصيـصه متّـصف                 وجه فارق گويد    مي
يكي صداقت است،   : تواند جايگزيني براي آن باشد      كند كه هيچ مكتبي نمي      مي

گيرنـد    خواننـد و روزه مـي       كه نماز مي    اين. يكي امانت است و يكي هم حياست      
زننـد    اي به سر و سينه مي       كه عده   داري نيست، اين    ها به تنهايي مالك دين      اين

داري را بايد در نتايجش       اين كارشان به تنهايي مالك دينداري نيست، آثار دين        
ه شما در   ك  صداقت يعني اين  . گويد صداقت   اين نتايج چيست؟ مي   . مالحظه كرد 

كـسي  . كس هـم نيـست    رويد و هيچ      سرعت داريد مي  شب تاريك از خياباني با    
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زنـد و او را از بـين           شـما بـه او مـي       يشود، خودرو   بان رد مي  دارد از عرض خيا   
نگـر انـسان كـه        كار بكنم؟ عقل جزوي    گويي كه چه      بعد با خودتان مي   . برد  مي

گويد هيچ كس نديد، اطرافت را نگاه كـن و فـرار كـن و                 طلب است مي   منفعت
ات گويد كه حسابي است، كتابي است، فردايي اسـت، مجـاز            اما دين مي  . راحت

تـن   ايـستد و بـه همـه تبعـات آن         بعـد مـي   . اين جهان بهتر از آن جهان است      
و ديـه اسـت، قـصاص اسـت،         : تسليم كـردن خـود بـه قـانون        تبعات  . دهد مي

گويد اين صداقت را هيچ      سيد جمال مي  . خواهد باشد   هرچه مي مشكالت ديگر،   
معـاد اعتقـاد    اصال مكتبي كه بـه      . گويد  درست هم مي  . تواند بياورد   مكتبي نمي 

   !تواند داشته باشد؟ ميچه مفهومي مكتب صداقت ندارد، در آن 
گويد امشب هزار سكه در منزل من است و فرصـت هـم               يا كسي آمده مي   

وقتـي از خـارج     . روم  سـپارم و بـه سـفر مـي          ندارم به جايي بسپارم، به تـو مـي        
رود سـفر و    مي. هيچ كس هم خبر ندارد. ها را به من برگردان      گردم، امانت     برمي

شما هستيد و هزار سكه، چـه كـار بكنيـد؟ عقـل             . ميرد    بعد هم در آن سفر مي     
گويد صدايش را در نياور، يك عمر بر سر اين گنج بـادآورده               جزوي به شما مي   

جا يك نداي باطني است، ديـن بـه شـما چـه                 اما در اين  . بنشين و استفاده كن   
تواند بـراي ايـن       كني؟ چه مكتبي مي       جا چي كار مي       گويد؟ قيامتي است، آن       مي

  داري جايگزين باشد؟  امانت
همان كه قرآن كريم درباره يوسـف صـديق         . يا در جايي امكان گناه هست     

حـاال  . دارد؟ آن حياسـت   چه چيز اين جوان را از اين گنـاه بـاز مـي    . آورده است 
هـا، ايـن      هـا، ايـن بـددلي       ايـن بـدزباني   . شود   در اين تمام نمي    كاركردهاي حيا 

انـسان در   . حيايي انسان است    بي ةها همه نتيج    ها، اين   ها، اين خشونت    زبان  زخم
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ف  و پدر و مادرش وظايفي دارد، وظاي  برابر بزرگترش، در برابر پيشكسوت، استاد     
. دين، دين ديگر نيـست ) صداقت، امانت و حيا(ها   پس منهاي اين  . اخالقي دارد 

ديـن  ديگـر   يعني دين را برداشـتي،  ، را برداشتيو امانت و حيااگر شما صداقت  
. جوامع اسـالمي منهـاي صـداقت، امانـت و حيـاء، اصـال ديـن ندارنـد         . نيست
  هــا مـسلمان هــستند ولـي از اســالم    كــه سـيد جمــال گفـت كــه ايـن     همـان 

انـد امـا     ها شـهادتين گفتـه      اين. شان مسلمان است    اسم. شان خبري نيست     بين
شان ورود پيـدا       به قلب  اسالماند و     له اقرار زباني باقي مانده    ها در همان مرح     اين

  . نكرده

  صفات اخالقي در زندگي مسلمان 
 مومن مهم است، عبـارت اسـت از         و چه كه براي يك فرد مسلمان       پس آن 

. توانيم منهاي صفات اخالق مومن بشناسيم       ما يك فرد را نمي    . صفات اخالقي 
 و يـك صـفت      رذيلـه كه يـك     است   اطر اين خه  استبداد هم اگر زشت است، ب     

به رأي خودش مغرور اسـت، اجـازه نظـر دادن بـه             مستبد  . زشت اخالقي است  
  . كند  دهد و مشورت نمي  ديگران نمي

 كـه  معتقد اسـت كواكبي .  سربرتافتن از مشورت است    ،يكي از صفات رذيله   
اده  از عقـول ديگـران اسـتف    وبينـد   مستبد خودش را نيازمند بـه مـشورت نمـي       

���@ Y .افتد  خاطر همين هم به هالكت مي     ه  ب. كند  نمي ,[�&\ /-.1� CK,>� @�(      (    � � ( � )  �
�]8L� 7 �DE�^ I��13� ��^ � * *   �    R  كسي كه استبداد به خرج داد، هالك شـد،          1 _    

در هـا را در كـار و     و آنه از عقول ديگران بهره گرفت  ،كسي كه مشورت كرد   اما  
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فهمد، چون آن صـفت رذيلـه و آن          ولي مستبد اين را نمي    .  شريك كرده  عقل خودش 
   .هاي خدادادي ديگران بهره ببرد  گذارد كه از اين سرمايه منيت و خودرأيي نمي

  7جايگاه مشورت در نهضت ابا عبداهللا
عنايـت  مـشورت   حضرت اباعبداهللا اتفاقا از همان آغاز نهـضت بـه مـسئله             

 بـا ام سـلمه همـسر پيـامبر بـه            . دارد  گفتگـو   و ورتهمه جا مـش   . اي دارد   ويژه
خواهـد او را منـصرف كنـد، حـضرت گـوش         ام سـلمه مـي    . پردازد  صحبت مي 

هـا را مـن       همـه ايـن   : فرمايد  كند، مي   سپارد و از او تشكر مي       دهد و دل مي     مي
بـا محمـد حنفيـه    . اي دارم بايد بـه آن وظيفـه عمـل بكـنم           اما وظيفه  .دانم  مي

گويد بـرادر     گويد، مي   محمد حنفيه مطالب عجيبي مي    . كند   صحبت مي  برادرش
. ي محقق بشود  اه شنيد 6نرو، من خوف اين دارم كه آن اخباري كه از پيامبر          

تان   براي ما قابل تحمل نيست كه شما برويد و در اين سفر خودتان و همراهان              
ه دشمن بـه شـما       شما به شهرهايي برو ك     .تان همه به شهادت برسيد      و خاندان 

هـا    ها به دشـت     به يمن برو، به جاهاي ديگر برو، به كوه        . دسترسي نداشته باشد  
بـه  حضرت با مهربـاني     . برو اين همه سرزمين خدا، جايي غير از كوفه       . پناه ببر 
كند كه اين وظيفـه و رسـالتي          دهد و او را متقاعد مي       هاي او گوش مي     صحبت

دانيد همين محمد حنفيـه       شما مي . رپيچي بكنم توانم از آن س     است كه من نمي   
كرد و البته از روي دلـسوزي بـود،          ها كه مي    و مخالفت  ها  رغم اين اعتراض   علي

� (�� �«جملـة   اي كـه      نامـه   آن وصيت . در مدينه بود   7 اباعبداهللا  حضرت نماينده

 ����1(�*3 �= ���& �̀� � a	���b�+++ «خطـــاب بـــه همـــين ،در آن هـــست   

  . محمد است
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  هاي تاريخي تغيير ديدگاه نسبت به شخصيت
 ايـن بـدبيني و      :نگاري ما رخنه كـرده     يك مصيبت و يك بيماري در تاريخ      

مـان هـم تـسري      نگـاري   خودمان داريم، گاهي در تاريخ  ةظني كه در جامع    سوء
دهـيم    هاي تاريخي هم خيلي قاطع نظر مي        آييم در شخصيت    بعد مي . دهيم مي

 بنابراين  ،كرد و واليتش ضعيف بوده      سير امام حركت نمي   كه محمد حنفيه در م    
 امـام   ةكسي كـه نماينـد    ! ها چيست؟   اين حرف ! او هم مستوجب سرزنش است    

معصوم بوده، وصيت به او كرده است، يك كلمه ما از امام معـصوم در قـدح او                  
زيد بـن علـي   به ؟ راجع   دهد   مي ها دربارة او چه معني      سخني نداريم، اين سخن   

اين بيماري را مـا حتـي در تـاريخ هـم            . طور  راجع به ديگران همين   . طور  همين
بـد  بيماري كه در جامعه خودمان داريم، و جامعه را و به زعم خودمان              . بريم  مي

هـاي تـاريخي را     بريم، شخصيت  ، اين را حتي در تاريخ هم مي      كنيم    و خوب مي  
هـاي    ايـن بيمـاري  .  اسـت اي ييبد بيمـار بيماري، اين . كنيم  هم بد و خوب مي 

 داد و   و اقتصاد   و ما، در سياست،     ة در جامع  :اخالقي در همه چيز ما تاثير گذاشته      
.  همه چيز را آلوده كرده است      ؛نگاري ما  ستد ما، حتي در نوشتن و تحقيق تاريخ       

  . ما واقعا مشكل داريم و واقعا بايد به اصالح خودمان بپردازيم
ا همه كس، با عبداهللا بن زبير، با عبداهللا بـن            ب در همه جا  حضرت اباعبداهللا   

هـا را گـوش       هـاي آن    كند، حـرف    عمر، با فرزدق، حتي با ابن سعد صحبت مي        
دهد كه انـساني كـه        اين حالت نشان مي    .كند دهد و نظر خودش را ارائه مي        مي

هاي رحماني را در خودش زنده كرده، مسائل اخالقي در همـة وجـودش               صفت
هـايي   كند و گفتگو   لذا در همان بين راه با افرادي برخورد مي        . تعجين شده اس  
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دانيد بعـضي    شما مي. دهد  ها را تحت تاثير قرار مي  ان دارد و خيلي از آن     آنكه با   
از ياران و انصار حضرت اباعبداهللا كساني هستند كه در بين راه مجذوب اخالق              

  .و به حضرت پيوستندحضرت شدند 

  7 امام حسينزهير، مجذوب اخالق
 ظاهرا زهير طرفدار عثمان بوده و عثماني      .ها زهير بن قين است      آنجملة  از  

 مظلـوم  7كه عثمان در برابر علي بن ابي طالـب       بوده   است، چون قائل به اين    
دلبستگي به عثمان   ه حضرت امير داشت و از آن طرف          لذا كراهتي ب   ،واقع شده 

بعـد در   . بودندشده  اي    ها كه فرقه    ثمانيها معروف بودند به ع      اين. پيدا كرده بود  
ـ       مسيري كه حضرت به طرف كوفـه مـي          ارفـت، در يكـي از منـازل بـين راه ب

 در وحـضرت ديـد كـاروان ديگـري آمـده         .  هم منزل شد   7حضرت اباعبداهللا 
چه خبر اسـت    : پرسيدحضرت  . ستا  رحل اقامت انداخته   نزديك آنان اي    فاصله
. كسي خبر آورد كه زهير بن قين و يارانش هـستند         . ها چه كساني هستند     و اين 

فرمود كه برويد پيغام مرا به او برسـانيد و بگوييـد            . شناخت   زهير را مي   ،حضرت
اسـت  واقعيـتش ايـن    . كه حسين بن علي از شما دعوت كرده بيايد به جانب ما           

بود كه كـسي  آور كاري بسيار ننگهاي امروز بود، اين دعوت،   كشي كه اگر خط  
شمن پدر خودش و كسي كه از واليت و امامـت سـر برتافتـه، دعـوت بـه          به د 

   !همراهي كند
 ،گويد وقتـي زهيـر پيـاده شـد و فهميـد كـه آن كـاروان مقابـل                    راوي مي 

. اش هستند، دل او تهي شـد و فـرو ريخـت          و ياران و خانواده    7علي بن حسين
 سـفره غـذا     . فرو رفتنـد   بهت آمد، همه در     7وقتي كه ديد نماينده امام حسين     
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همـه بـدون حركـت ماندنـد طـوري كـه            . ها در غذا مانـد      كشيده بودند، دست  
كـرد   كرد و فكر مي نشست، پرواز نمي ها مي اي روي سر اين     گويند اگر پرنده    مي
ها اعـالم كردنـد، زهيـر سـكوت            پيشنهاد امام را كه به آن      !ها جماد هستند    اين

تفـاوت    بـي ! خوانـد   تـو را مـي    پسر پيامبر   ! كرد، چي بگويد؟ خانمش گفت زهير     
. گويـد زمـاني گذشـت       راوي مي .  زهير قبول كرد و رفت     !اي؟ لبيك بگو    نشسته

 چـه   7حاال چقدر نيم ساعت يا يك ساعت معلـوم نيـست، ولـي ابـا عبـداهللا                
گاه   تأثيري بر زهير بن قين گذاشت كه وقتي زهير بيرون آمد، صدا زد كه خيمه              

: به خانمش هم گفت.  گفت تمام شد   !سينرويم به طرف ح     را بركنيد و همه مي    
مسير را انتخاب كردم و تو را هم طالق دادم كه راحـت باشـي، بـروي دنبـال                   

  .و بعد حركت كرد و اتفاقا رفت و به شهادت هم رسيد. دنياي خودت
كه خـانمش   مربوط به همين زهير است       ،آن داستاني كه در مقاتل خوانديد     
برود و جنازه زهير را كفن بپوشاند و دفـن    بعدا كفني توسط غالمش فرستاد كه       

 7وقتي رفت ديد شـهداي كـربال از آن جملـه حـضرت سـيد الـشهداء                . بكند
جسدش زير آفتاب برهنه مانده، گفت اين روا نيست كه من زهيـر را بـه كفـن                  

  . ندا هطوري زير آفتاب ماند بپوشم در حالي كه فرزندان رسول خدا اين

   7قي با امام حسينهمراهي ضحاك بن عبداهللا مشر
 كه راوي بسياري از روايات عاشورا است و          نيز  ضحاك بن عبداهللا مشرقي   

 كه طبري آن را نقل كرده يا شـيخ مفيـد و             مقتل ابي مخنف   در مقاتل، ازجمله  
ها از او نقل شـده، همـين ضـحاك بـن       يكي از راوياني كه اين روايت     ،ديگران

  باز به كـاروان ايـن       مسير كربال  در7بداهللاحضرت ابي ع  . عبداهللا مشرقي است  
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هـا دعـوت     كنـد و از آن      كه قصد تجارت داشتند، برخـورد مـي        فرد و دوستانش  
 وگويد مـن گرفتـاري         و مي  آورد  رفيقش بهانه مي  . كند كه جزء انصار بشوند      مي

 خانواده دارم، سعادت ايـن كـار را نداشـت، امـا ضـحاك بـن عبـداهللا                   وقرض  
تـوانيم همراهـي      اي بـا شـما مـي        ن ما تا يك مرحله     منتها گفت آقاجا   ،پذيرفت

 بدهكاري دارم، من با شما همراه       وگرفتاري  و   تجارت   هم خانواده و  من  . بكنيم
ــستم   ــم ه ــرين لحظــه ه ــا آن آخ ــستم ت ــه   ،ه ــانم ب ــه ج ــايي ك ــا ج ــا ت    ام

  افتـد اجـازه بدهيـد كـه از شـما       جايي كه ببينم جانم به خطر مي        آن. خطر نيفتد 
  .جدا بشوم
اسـب خيلـي تيزرويـي      . رت فرمود تا همان جايش را هـم قبـول دارم          حض

بعـد در ركـاب     . داشت، اين اسب را از همان صبح در زير يك خيمـه گذاشـت             
حضرت همين طور باقي ماند تا آن لحظه آخر كه فقط دو نفر از انصار حضرت                

آمد به حضرت عرض كرد تكليف من چيست؟ من با شما عهـدي             . مانده بودند 
 . تا همين جا به عهدم وفـا كـردم، اگـر اجـازه بدهيـد مـرخص بـشوم                   بستم، و 

 نباشد، تو به عهدت وفا كردي و در حق او     معلول و بريده  حضرت فرمود دستت    
 و شالقي بـه او  برداشتجا آمد و آن اسب خودش را از سايه        بعد از آن  . دعا كرد 

. زد و آن اسب حمله كرد به صف دشـمن و صـف را شـكافت و بيـرون رفـت                    
گفـت مـن كـه    .  آشنا هـستند گانكنند  برگشت ديد اين تعقيب.تعقيبش كردند 

 هـم رهـايش    هـا   آن. مـان برسـيم      به كـار و زنـدگي      يدشناسم بگذار   شما را مي  
هـا را    بسياري از روايت. ها همين فرد است     اتقافا راوي بسياري از روايت     1.كردند
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ببينيـد  را امـام  خـوب   . همين ضحاك بن قيس عبداهللا مشرقي نقل كرده است        
  . همه گفتگو، با همه محبت دارد با همه صحبت، با. طوري است  اين

استبداد همراه با تحميل است و تحميل بدون        . خشونت وصف استبداد است   
ين هميـشه بـا خـشونت       بينيد كـه مـستبد      ولذا مي . خشونت امكان پذير نيست   

   .سيار زشت در دنيا هستمتاسفانه اين پديده ب. خواهند كارشان را پيش ببرند  مي
گوينـد انقـالب عبـارت اسـت از يـك             شناسان در معني انقالب مـي       جامعه

دگرگوني همه جانبه در اركان سياسـي، اقتـصادي، فرهنگـي، اجتمـاعي يـك               
حـاال  . انتقام جويي است  . ريزي همراه است    جامعه كه همواره با خشونت و خون      

 اين منطـق    !كنيم  ا قلع و قمع مي    كه شما زديد، ما هم به قدرت رسيديم، همه ر         
بـه جـز اسـالم و    هاي فرانسه و روسيه اين گونه بـود اسـت،    انقالبهمه است   
شما شيوة حضرت اباعبداهللا را نگاه بكنيد، قبـل از او روش كـساني              . اولياي خدا 

سيرة مسلم بن عقيـل     . كه در مكتب اباعبداهللا پرورش پيدا كردند، مطالعه كنيد        
  . ستآموز ا بسيار درس

  ترور و ايمان، مانع خشونت 
عمـل كردنـد، بـه خانـه        مسلم بن عقيل    طور ناجوانمردانه مردم با       وقتي آن 

بيند كه شريك بن اعور هـم         در خانه هاني بن عروه مي     . رود  هانيه بن عروه مي   
بـه  آمد، برادرش را      وقتي عبيد اهللا بن زياد از بصره به جانب كوفه مي          . آنجاست

از طرف يزيد تا گذاشت و بعد خودش به طرف كوفه آمد جاي خودش در بصره     
همراه خودش آورد كه يكي همين شريك بن        هم  چند نفر را    . حاكم كوفه باشد  

شريك دلش با حضرت    . اي بود   مدار و داراي نفوذ كلمه      اعور بود كه آدم سياست    
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  فرمان عبيداهللا سرپيچي كند و     ازتواند     بود، ديد از يك طرف نمي      7عبداهللا ابي
توانـد صـريحاً بـا         و از طرف ديگر هم نمـي        بايستد، 7در برابر حسين بن علي    

جا بود كه در نزديكي كوفه خودش را از اسـب پـايين     اين.عبيداهللا مخالفت كند 
وقتي عبيداهللا آمد گفت چه شده؟ گفت كارم تمـام شـد،         . انداخت و مجروح شد   

آيد نجاتش    رهگذرها مي عبيداهللا گفت بيا برويم و يك كسي از اين          . شما برويد 
. ميـرد، مـا بـرويم       دهد اگر قابل نجات دادن باشد و اگر نباشد همين جا مي             مي

حالش هم   شريك بن اعور     .كه اوضاع كوفه را كنترل كند       عبيداهللا عجله داشت    
خانه هاني . آمد و به خانه هانيه بن عروه رفت       . بهتر شد و از اول هم خراب نبود       

خواهد بـه   بعد شنيدند كه عبيداهللا مي. م بن عقيل هم آمدبن عروه كه بود، مسل  
  . بيايدقصد عيادت شريك به خانة هانيه بن عروه

بـه مـسلم    . ديگر صحبت كردند، گفتند بهترين فرصـت اسـت          جا با هم    اين
كنم، و بعد  جا ناله مي   ، شريك گفت من هم اين      بمانيد گفتند كه شما پشت پرده    

آب « ايـن    .خـواهم   گـويم آب مـي      كند، من مـي     عبيداهللا كه با من صحبت مي     
 !سـره كـن      كنايه از اين است كه شمشير را بكش و كارش را يـك             »مهخوا  مي

نقشه بسيار خوبي بود و دشمني را به اين راحتي از بين بـردن، بـسيار موقعيـت            
عبيداهللا آمد بر بستر شريك بن اعور نشست و يـك مقـدار بـا او     . مناسبي است 
خـواهم،     شريك بلند شد كه من تـشنه هـستم و آب مـي              صداي .صحبت كرد 

دو مرتبـه گفـت آب      . كسي كاري نكرد و مسلم هم از پس پرده بيـرون نيامـد            
  . خواهم، سه مرتبه  مي

ماند او را ترك كـرد        اين مرد انگار ديوانه شده، مثل بچه مي       : عبيد اهللا گفت  
ـ               . و رفت  ه او اعتـراض    وقتي كه رفت مسلم از پس پرده بيـرون آمـد و همـه ب
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كردند، گفتند اين چه كاري بود؟ مسلم گفت حقيقتش اين است كه تا خواسـتم         
  : تيغ را بكشم، يادم آمد از حديث پيامبر

»c,G3� C%d "�-��«1 نامردانه نبايد  .  مانع از ترور و قتل ناگهاني است       ايمان
هـاي    ريستحاال شما ببينيد اين عالم اسالم گرفتار اين ترو        . كسي را از بين برد    

بعـد بمـب   ! كـشند   هـا مـي     از مـسلمان  بلكـه   خشن شده كه هر روز نه از كفار،         
. روند  گذارند هزار نفر، پانصد نفر را، زن و بچه و پير و جوان، همه از بين مي                  مي

مسلم بن عقيل و دشـمني       اين وقايع را نگاه و مقايسه بكنيد با سخن و حركتِ          
  . مثل عبيداهللا بن زياد

  خالقي و عاطفي در روز عاشورا هاي ا جنبه
كتابي دربارة آن جنبه عاطفي و اخالقي عاشـورا نوشـته         بسيار مناسب است    

هاي اخالقي را در گرمـاگرم        حضرت ابي عبداهللا در خود عاشورا آن جنبه       . بشود
آيـد تـا بـه      گـردد و مـي   مـي حضرت از معركـه بر   ! كند  راموش نمي نبرد هرگز ف  

گاه به زن، به فرزند بـه بـستگان، بـه برادرزادگـان             در خيمه   . رسد  گاه مي   خيمه
 اذان و    و كنـد   مي  بغل او را  ،شود  اي متولد مي    عجيب است، بچه  . كند  محبت مي 

آمده سر به نيزه يا سـر بـه   . دهد  ها را دلداري مي   زن. گويد  اقامه در گوش او مي    
ي از  يكـ .  بكند استراحتخواهد لختي     قبضة شمشير خودش گذاشته است و مي      

توانسته   قدر بوده است كه مي      كودكان اباعبداهللا كه ظاهرا دو سه ساله است، اين        
كنـد و روي زانـويش     حضرت اين كودك را بغل مي  . آيد  راه بيايد به نزد پدر مي     

  . كشد  نشاند، دست نوازش به سرش مي  مي
                                                                 

 .363 ، ص 5طبري ، ح : بحار االنوار.  1
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اين چه معني دارد؟ در گرماگرم نبـرد رعايـت يـك چنـين نكـات عـاطفي         
بينيم وگرنـه انـسان در         مي 7 چيزي است كه فقط از حسين بن علي        اخالقي،

در اين زمينـه  هاي ديگري هم   نكته. كند  آن شرائط همه چيزش را فراموش مي     
   1 .اهللا بيان خواهد شد شاء هست كه در مجالس ديگر إن

  
/e�E1� � !� /f � ��%&� �	93� � 
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  راييهاي عاشو نامه كاركردهاي تاريخي زيارت
  1 با تكيه بر زيارت اربعين

 هاي عاشورايي با تكيه بر زيارت اربعين نامه كاركردهاي تاريخي زيارت

محسن الويريدكتر 
2
  

   مورخةوظيف
 شايد در يك عبارت كلـي بتـوانيم         ،در مباحث تاريخ نگاري و تاريخ پژوهي      

  برداشـتن فاصـلة زمـاني      ،دهد ترين كاري كه يك مورخ انجام مي       بگوييم مهم 
كار اصلي يك مـورخ ايـن       .  انجام پژوهش و زمان وقوع رويداد است       بين زمان 

كنند بگيرد و با خود به گذشته          مي است كه يا دست كساني را كه اكنون زندگي        
 و   عرضه بكند   بياورد و آن را در عصر خود       زمان حاضر به  ببرد و يا آن رويداد را       

 .ميـان بـردارد  ذشـته را از  به هر حال فاصلة زماني بين زمان حاضـر و زمـان گ            
قابـل   اسـناد    ،ابزاري كه يك مورخ براي ايـن كـار دارد         ترين   و اصلي ترين   مهم

بـه   كار يك مورخ در ايـن مـسير و           .قرار دارد  او    در دسترس  اعتمادي است كه  
ه با هه با اين اسناد، درست شبيه كاري است كه فقهاي ما در مواج           ههنگام مواج 

 را »صحت صـدور «نقد دروني هم  يك نقد بيروني و    در   :دهند   مي حديث انجام 
   كننـد و هـم      احـراز درسـتي آن را     دهنـد تـا      كاوند و مورد توجـه قـرار مـي         مي

                                                                 
  .پژوهان كشور ايراد شده است در دبيرخانة دين)  ش1/10/92( ق 1435اين سخنراني در تاريخ نوزدهم صفر .  1
 Alvirim@gmail.com. دكتراي تاريخ و تمدن اسالمي و دانشيار دانشگاه باقرالعلوم.  2
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 اثبـات   را كه صحت صـدور آن     تا داللت حديثي    انديشند   مي» داللتش«درباره  
  . ، بيابندشده

گونـه   ايـن كـه    ولي اسنادي    ،گيرد   مي صورت تاريخ   شبيه اين كار در حيطة    
نه در نقد بيروني كاستي داشته باشد و نه در داللتش مشكلي داشته            شد، يعني   با

زياد نيـست   ،  الدالله  باشد و هم صريح    الصدور هم قطعي ، و به عبارت ديگر      باشد
 هـم   بـه هـر انـدازه        .يابند   مي  به چنين اسنادي دست    ريابسخان با زحمت    و مور

. شـود  گونه اسناد كاسته مي    د اين  از تعدا  ،ودزماني مورخ با رويداد بيشتر ش     فاصلة  
 اگر امروز كسي بخواهد براي رويدادهاي ايـام پيـروزي انقـالب          به عنوان مثال  

كنـد تـا همـين       تحقيق بكند، تعداد بيشتري اسناد قابل اعتماد پيدا مي         اسالمي
محقق بخواهد درباره زمان صفويه كار بكنـدو بـاز محققـي كـه دربـاره زمـان                  

محققـي كـه    تري سند قابل اعتماد روبروست تا       تعداد بيش كند با      مي صفويه كار 
   .كند   ميتحقيقدر بارةعصر ايلخانان 
رويـم، از تعـداد ايـن گونـه      هاي دورتر مي  هر چه به فاصله   به همين ترتيب  

 بـه خـاطر كمبـود      هيچ پژوهشگري    ولي روشن است كه   . شود اسناد كاسته مي  
 جبران  هاي راهيكي از   .كشد ياز كار نم  و داراي داللت آشكار دست      ست  رسند د 

و اسناد و مداركي است كه اوالً       ند از   م و واضح، كمك گرفتن روش    اسناد قطعي   
 اعـم از سـند مكتـوب و غيـر مكتـوب      ، مراد من از سند  .ذات تاريخي نيستند  الب

را اي  داللـت بـراي يـك حادثـه     پيـام و     يعني هر چيزي كه كاركرد يك        ؛است
  . داشته باشد
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  ف در بررسي تاريخمنابع غير متعار
مورخان در واقع مشكل سند را با افزايش گسترة منـابع و قـرار دادن منـابع         

مـراد  . كننـد   غيرتاريخي به معناي متعارف آن در زمرة منابع تاريخي جبران مـي  
شان كـاركرد   بنده از منابع غيرتاريخي متعارف منابعي است كه كار اصلي و اوليه    

     به عنوان مثـال  . اند ت ثبت تاريخي نگاشته نشده  تاريخي نبوده است، يعني به ني
انبوهي از اطالعـات     ،پزشكي مربوط به قرن چهارم و پنجم      يك متن   با مطالعة   

آيد و حال آن كه اين متن پزشكي بـه   تاريخي از مقدمه و متن آن به دست مي      
مثالم را از مـتن پزشـكي       . نيت ثبت رويدادهاي تاريخي نوشته نشده بوده است       

 كه در مقدمة آن شود ميدهم كمتر متن فقهي پيدا    تن فقهي تغيير مي   به يك م  
اشـاره  ، كـرده اسـت   ايجـاب مـي   كه نگارش آن كتاب را     به اقتضائات اجتماعي  

هاي فقهـي نيـز معمـوالً بـه راحتـي             همچنين از خالل متن كتاب    . نشده باشد 
ائل و توانيم به زندگي عامة مردم پـي ببـريم و بيـابيم كـه ابـتالءات و مـس                    مي

بر همـين   .هاي مردم در زمينة ديندارانه زيستن در گذشته چه بوده است            دغدغه
اساس اگر ما هيچ منبع تاريخي مثال در بارة صد سـال اخيـر نداشـته باشـيم و                   

 بـه   ،استفتائات قرن اخيررا كه از مراجع بزرگوار صورت گرفته مـرور كنـيم             فقط
  . بريم ت تدريجي آن پي ميخوبي به وضعيت زندگي مردم در اين سده و تحوال

 "جامع الشتات في اجوبـه الـسؤاالت    "قابل توجه بود كه مثال در       بنده  براي  
ما . مرحوم ميرزاي قمي چند سوال درباره برده و خريد و فروش برده وجود دارد             

فهميم كه در زمان قاجار موضوعي به نـام بـرده و              از طريق اين متن فقهي مي     
اين كتاب  . رده در جامعه ما هنوز وجود داشته است       داري و خريد و فروش ب       برده
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را مرحوم ميرزاي قمي به نيت يك كتاب تاريخ ننوشته اسـت، بلكـه از ايـشان                 
سوال و استفتايي صورت گرفته و ايـشان جـواب و فتـوايي داده اسـت و دفتـر                   

گـذاري آن از سـوي       ايشان آنها را گردآوري كرده و تحت اين نام كه ظاهرا نام           
ا بوده و شايد هم با الهام از دعاي نماز استقساء اين نام انتخـاب شـده                 خود ميرز 

سندها براي يـك مـورخ در غايـت          گونه اما امروزه اين  . باشد، منتشر كرده است   
اهميت است و همانطور كه عرض كردم خأل كمبود اسناد روشن و صـريح بـه                

  .شود كمك اين نوع منابع تا حدي پر مي
 مـا يـك سلـسله       كـه  مجالب است بداني  . ر فراخ است  گسترة اين منابع بسيا   

شناسـي،    مثل سـكه گويند،  مي علوم كمكي تاريخ ها  آنهايي داريم كه به      دانش
 و  شناسـي  قبـر  تـرش سـنگ    هـاي فرعـي    شاخهدر  شناسي، و    شناسي، خط  كتيبه

هاي علمي هم فقـط      ها و اين شاخه    البته اين رشته   .شناسي و مانند آن    استخوان
  وشناسي يك دانـش مـستقل    اند، سكه  تاريخ پديد نيامده  علم  به   مكبه قصد ك  

 اما مورخان آنقدر به اين علوم نيازمنـد         ،ستشناسي ا  هاي باستان  از شاخ و برگ   
دانـش  شناسـي و      سـكه  دانشهستند كه يك رابطة تعاملي بين دانش تاريخ و          

يد عمالً  يك پژوهشگر تاريخ با   و   برقرار شده    آنو باستان شناسي و مانند      تاريخ  
 خبرويت پيدا كنند تا بتواننـد كـار خـودش را           شاخه از آنها  يك يا دو    حداقل  در  

  .انجام بدهدخوب 
 هيچ متن و سند و منبعي نيست مگر اين كه بـه     ،كنيد كه نگاه    از اين منظر  

شـود،    هيچ سندي از نگاه يك مورخ كنار گذاشته نمي         ؛آيد   مي كار تاريخ نگاري  
 داشته باشيم، براي     هم سندي كه يقين به جعلي بودنش     ترين   ترين، دروغ  جعلي

دهد كه در چه   چنين سندي نشان مي   .  است ارزشمنديك مورخ يك سند خيلي      
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شـده   موضوعاتي انگيزة جعل وجود داشته است و چگونه اين جعليات وضع مـي   
است و گفتمان حاكم در زمان اين گونه جعليات چه بـوده اسـت و چـه بـسيار                   

  . رمزگشايي كردتوان  به كمك اين جعليات مي كهظرايف ديگر را

  استفاده از منابع غير متعارف در مبحث اربعين
  يعنـي همـان    متون غير تاريخي   تاريخيِ اهميت   كنم  فكر مي  با اين مقدمه  

ه ا حد زيادي روشن شد     ت اند متوني كه اوالً و بالذات به قصد تاريخ نگاشته نشده         
سـودمندي منـابع غيرتـاريخي بـراي مباحـث          اكنون با ذكر دو نمونـه از        . باشد

هـاي اربعـين و ايـن ايـام ارتبـاط پيـدا              اي به بحـث    تاريخي كه هر دو به گونه     
كـه مـد    را  شوم و آنچه      مي نزديكتر كنند، يك گام به موضوع زيارت اربعين       مي

  .دارم مينظرم هست تقديم 

  بر گيري موضوع از كبوتران نامه شهيد قاضي طباطبايي و بهره. 1
مونة اول به كار ارزشمند مرحوم شهيد قاضي طباطبايي دربارة اربعين ن

اسراي شام و زيارت قبر ايشان براي اثبات اين كه بازگشت . شود مربوط مي
 61از سوي آنها در همان اربعين اول يعني در بيستم صفر سال  7امام حسين

حسين نوري مرحوم ميرزا  .اند هايي را اقامه كرده قمري بوده است، استدالل
مفاتيح  و به تبع ايشان مرحوم شيخ عباس قمي در مستدرك الوسائلصاحب 
شود و قابل  اند كه نمي  و قبل از آنها هم ظاهراً سيد ابن طاووس گفتهالجنان

قبول نيست كه اين بازگشت اسرا و رسيدنشان به كربال در همان بيستم صفر سال 
   .اند كرده ها را اقامه  از استداللاي   قمري باشد، و براي سخن خود مجموعه61
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از جمله  ست، هاي ايشان استناد به متون غير تاريخي بخشي از استدالل
اند كه چگونه ممكن است خبر شهادت اين افراد به شام رسيده  ايشان گفته

باشد، از يزيد كسب تكليف شده باشد و بعد از اين كه كسب تكليف شده، 
در آنجا توقف داشته باشند و بعد برگردند؟ مخالفان به شام و  دوباره اسرا بروند

 اند كه اين كارها در آن عصر، بسيار اربعين اول به صورت عادي حساب كرده
بر هم منتفي  بر بوده است و به اعتقاد آنها احتمال استفاده از كبوتر نامه زمان
ل از آن از بر در زمان عباسيان باب شد و قب اند كه كبوتر نامه اي گفته عده. است

اما شهيد قاضي طباطبايي . شده است رساني استفاده نمي اين وسيلة اطالع
ايشان به عنوان . شده است بر استفاده مي معتقد است در آن زمان از كبوترنامه

. كنند شاهد بر اين معنا، از جمله به يك بيت شعر از حسان بن ثابت استناد مي
ه زمان جاهليت و اسالم را درك حسان بن ثابت از شعراي مخضرمين است ك

وي گرايش عثماني شديدي داشت و در مصرع اول يكي از . كرده است
كند و مردم را به ياري عثمان  اشعارش كه از اميرالمومنين و عثمان صحبت مي

    : گويد خواند چنين مي فرامي
  يا ليت شعري وليت الطيرُ تُخبرني      

  
ــا    ــن عفان ــي و اب ــين عل ــا كــان ب   م

داد از آنچه بـين   دانستم و اي كاش پرنده به من خبر مي       كاش مي  اييعني    
  . عثمان بن عفان گذشته است وعلي

 را شاهد بر اين "و ليت الطير تخبرني"مرحوم قاضي طباطبايي تعبير 
هاي نخستين  ها حتي از دهه به وسيلة پرنده خبر بردن و آوردن اند كه گرفته

است كه چگونه يك محقق تاريخ از نكته همين ج. اسالمي مرسوم بوده است
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 در ،سرايد هاي خودش مي يك بيت شعر كه يك فرد عثماني براي بيان حسرت
شعر حسان بن ثابت هيچ . برد ماجراي بازگشت اسرا در اربعين اول بهره مي

 ولي داراي داللتي است كه ،ربطي به بازگشت اسرا در اربعين اول يا دوم ندارد
  .تواند به كار آيد وم ميدر بحث اربعين اول يا د

  خواندن متن و تحليل محتوا. 2
خود زيـارت عاشـورا     دارد،  بحث اصلي من    ارتباط بيشتري با    شاهد دوم كه    

  يعنـي آقـاي حـسن انـصاري        پژوهشگر محترم  اين قسمت را از زحمات       .است
مـا اغلـب    . زيارت اربعـين  اي باشد براي بررسي       مقدمه كنم تا  استفاده و نقل مي   

 پيونـد   كه بـا هويـت شـيعي   متني  و شورا را به عنوان يك سند شيعي      زيارت عا 
 ةها دربار   يكي از بحث   .آشنا هستيم آن   ي بندها ةو با هم   ايم  خوانده خورده است 

 صحت صدور زيارت عاشورا با همين الفاظ و اين مضامين           ةزيارت عاشورا مسئل  
كه اين كـار   يم سند را بررسي كنةخوب يك راه اين است كه بياييم سلسل    .است

 بـراي   ديگـر  تاريخي، اما يك روش     اند صورت گرفته است و روي آن كار كرده       
 نامه و تحليـل محتـواي       متن زيارت خود  ت زيارت عاشورا خواندن     بررسي سندي

 امـام    امامـت  زمان.  است نقل شده  7 متن زيارت عاشورا از امام باقر      . است آن
ت اين كه از كلمـة تقريبـا        است، عل  قمري   114  تقريباً سال   تا 96سال   7باقر

وجـود   7كه در بارة زمان شهادت امام باقرهايي است  ام، اختالف استفاده كرده 
 ضامين زيـارت عاشـورا     صدور م   بني اميه است و    اين فضا دوران سراشيب   . دارد

 آن نوع واليت و برائتي كـه در ايـن   در آن فضا امري دور از ذهن نيست؛ يعني        
بديهي . ضاي عمومي اوايل قرن دوم سازگار است       با ف  ،زيارتنامه منعكس هست  
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هاي  پژوهي را بايد با همان روش      هاي سندپژوهي و متن    است تعارض بين يافته   
  .اين يك نكته. حل تعارض عالج كرد

از جملـه    ، افـرادي  ازنامه بـه صـراحت        در اين زيارت   نكتة دوم آن است كه    
نـام  .  برده شده اسـت    نام يهو ابن مرجانه و يزيد و معاو      عمر بن سعد و ابن زياد       

يـك  ، هنوز در مسند سلطه هـستند كه  ها با اين لعن آنو  صريح اين افراد    بردن  
شاهد تاريخي است كه در آن دوره بـه خـصوص در فـضاي اوايـل قـرن دوم                   

 ي اظهـار نظرهـا    گونـه  امكان ايـن     ،هجري كه هيبت بني اميه فرو ريخته بود       
  .ه استآشكار وجود داشت

از  كه در فضاي اين متن متداول از زيارت عاشورا، سوم اين  نكته
��� �«هاي عبارت�T @6 g1T � �D6�> @6 �&> h*   ( (  X ( X   (    � � �* ( R  «گري به  بوي انقالبي

اين نكته نيز . خورد سازي براي مبارزه به چشم مي رسد و يك نوع زمينه مشام مي
ي نوعي حركت عمومي علويان با اطالعات ديگري كه ما از آن دوران داريم يعن

اين قرائن و يكي دو مورد ديگر كه از . سازگاري دارد :با محوريت ائمه اطهار
اثبات تواند براي  متني زيارت عاشورا هستند كه مي هاي درونگذرم، داللت آن مي

يعني به استناد محتواي  نامه به يك مورخ كمك كند، صحت صدور اين زيارت
فت كه اين متن و يا الاقل بخش عمدة آن در همان زمان توان گ نامه مي زيارت

صادر شده از سوي امام  صادر شده است، حتي اگر كسي هم بگويد اين متن، متن
   .تواند بگويد كه اين متن در همان زمان وضع شده است نيست، مي 7باقر

 كـه در اصـل يـك      كه مشاهده فرموديد زيارت عاشورا     همان گونه بنابراين  
و بـاالتر از آن يـك        7ي امـام حـسين    ابراز ارادت به ساحت قدسـ     متن براي   

نگاري نوشـته نـشده اسـت،     نامة اعتقادي است و به هر حال به قصد تاريخ        مرام
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را  رود و صحت صدور زيارت عاشـورا       براي مورخ يك سند تاريخي به شمار مي       
ا زيارت عاشـور . كند كه يك مسأله و دغدغة تاريخي است، از خود آن اثبات مي           

مانند هر متن تاريخي ديگر، كاركرد و بلكه كاركردهاي تـاريخي ديگـري هـم              
گـذار از مـتن بـه       «شايد بتـوان مجموعـه ايـن كاركردهـاي تـاريخي را             . دارد

توان پي برد كه در جامعه       يعني از طريق اين داللتهاي متني مي      . ناميد»واقعيت
  . گذشته است و در واقعيت بيروني چه مي

  زيارت اربعين محورهاي محتواي 
بـا   ه سـراغ زيـارت اربعـين بـرويم،        مقدماتي كه ذكر شد، اگر ب      حاال پس از  

زيـارت  همان مـتن معـروف   (زيارت اربعين . شويم مينكات قابل توجهي روبرو     
 از امام   )شود زيارت اربعين گفته مي   هم  ن   به آ   كه نيمه رجب در   7امام حسين 

اگـر بـه    . ستمال ا جن  ان بن مهرا  ونقل شده و راوي اولش هم صف       7صادق
رسد بتوان محتواي آن را بـه        از نظر محتوايي نگاه كنيم، به نظر مي        روايت   اين

  :چهار بخش كلي تقسيم كرد

  معرفي امام با تأكيد بر مفهوم امامت . 1
پردازد؛ منتهي با تأكيد  مي 7اول مباحثي است كه به معرفي امامقسمت 

كه با  توجه داشته باشيد كه نكاتي. بر مفهوم امامت و تبيين ابعادي از آن
اند و به اصطالح فراتر از ماجراي عاشورا هستند  رويداد عاشورا پيوند نخورده

فرازهايي كه . اند قسمت قابل توجهي از زيارت اربعين را به خود اختصاص داده
  :توان ذكر كرد چنين است به عنوان شاهد مثال براي اين قسمت مي
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هست ولي به صورت مستقيم ناظر بـه         7سيناين عبارات خطاب به امام ح     
ده  پيونـد نخـور    گوييم اين فقرات به واقعـة عاشـورا        وقتي مي . واقعة عاشورا نيست  

گويد، اين كه امـام ولـي        است، يعني از يك ويژگي منحصر به عاشورا سخن نمي         
خداست، امام حبيب و خليل و نجيب و برگزيده خدا و صفي خدا و فرزنـد صـفي                  

  . كند صدق مي 7 نيست و در همة ادوار زندگي امامخداست، منحصر به عاشورا
  :خوانيم  از اين زيارت مي ديگردر قسمتي
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 معرفي امام ، عاشورا نيستة بقية آن ويژ،» ���1E�/UJ�Dm3,«جز عبارت 
برخورداري از : ستا 7هاي يك امام معصوم كند ويژگي آن چه ذكر مي. است

و حجت خدا بر  بري از پيامبران طيب والدت، سيداً من السادات بودن، ميراث
  :خوانيم در جايي ديگر مي. هاي عمومي امام است مردمان بودن؛ اينها ويژگي

�. [�. CD^.�     ) *  (&3� s) *�/�%�. @�� � /� � � � * (  + 
در . د مورد اعتماد خداوند هستند    ها و رازداران و در واقع افرا      منا و امين  اينها اُ 

  :خوانيم  مي جايي ديگري
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هـاي امـام اسـت و از طريـق معرفـي ايـن ابعـاد از                  اين موارد بيان ويژگي   

ايـن مطالـب بخـشي از       . شخصيت امام عمال مفهوم امامت تبيين شـده اسـت         
  . دهد زيارت اربعين را تشكيل مي

  در اين رويداد     7تحليل قيام عاشورا و شخصيت امام. 2
بـه آن بخـش   و بخش ديگر محتواي زيارت اربعين، تحليل قيام كربالست       

 كه در قيام عاشورا تجلـي يافتـه و در پيونـد بـا         پردازند  مي 7از شخصيت امام  
. آنجـا بـوده اسـت    هرشعاشورا قابل درك است و به عبارت ديگر مجلي و مظ     

  :خوانيم مثالً در آنجا كه مي
v�z�3� �%,d � v��1�3� M>. S� �	93� C%Dm3� �8&}6� s9:� S� �	93�� � � � �       ( (  *  �  ( *( * * ) (  * )* )�    � � ( �+  

 هـاي  ويژگـي اينها هـم از      ؛كند امام را معرفي مي    فقرات نيز در حقيقت      اين
  و كــشتةهاســت هيد شــد و اســير نالــهكــه مظلــوم شــ اســت 7حــسين امــام
ها در پيوند با عاشوراست و به نوبة خود ابعادي از ايـن               ؛ اين ويژگي  هاست اشك

ايـن فقـرات و بنـدها بـه     . كند قيام بزرگ و ابعاد و رمز و رازهاي آن را بيان مي 
  :خوانيم  مي در بخشي ديگر و البته با فاصله. دنبال هم بيان نشده است

7 q�0#�   (   �3� ~�� � n��C3� 5  5    �[%# /,jD� Iq� � ~� � *     ( ( *   + 
هر راه و اي باقي نگذاشت     در دعوت مردم به مسير خويش عذر و بهانه        امام  

انـه  خيرخواهامـام   . استمعني دعوت   به   دعا در اين جا      . را بست  اي عذر و بهانه  
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  .رفتار كرد و خون خويش را در راه تو پيشكش كرد
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امام اين اقدامات را انجام داد تا بندگان تو را از ناداني و سرگرداني برآمده از                
  .گمراهي برهاند

&� ��8e Cd �       (  �%�C3� /e1� @� /% )  (( 5 (* ( �+ 
 روحـي و  هـاي  شناختي از ويژگـي    يك تحليل دقيق جامعه   شاهد  اين جا   در  

ـ    ،ند ايـستاد  7كه در برابر امام   هستيم  اعتقادي كساني    تـر از     عميـق  ة يـك الي
؛ يعني تحليل شخصيت كساني كه در برابر         است كه اتفاق افتاد    تحليل رويدادي 

گويد كساني كه  اين بند از زيارت در تحليل اين اشخاص مي       . امام صف آراستند  
  : مقابل امام ايستادنددنيا آنها را فريفته بود شانه به شانة هم در
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 ل پـست  ذ ار يبه چيـز  را  در اين دنيا    مندي خود     اينها كساني بودند كه بهره    

اي كه ديگر به حـساب    را با اموال ذليل ناچيز از بين رفته       خرت خود آفروختند و   
  .ندمعاوضه كردآيد  نمي
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 كه متبختـر  امام استدشمنان تحليل شخصيت اينها همگي ضمن اين كه      

ها، به مـا بـراي      هاي نفساني فرو غلتيده بودند و ديگر ويژگي       بودند و در كشش   
و بـه همـين ترتيـب       . رسـاند   مـدد مـي    هايي از نهضت عاشـورا     جنبهفهم بهتر   

�#�j\«هاي خود امام مثل       ويژگي   �\C* (  c%# ��K9,� �1��b�  ( * B � هم ضمن اين كـه     »  
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در . رساند تحليل شخصيت امام است به ما در فهم بهتر نهضت عاشورا مدد مي            
  :خوانيم مينامة اربعين در بارة امام  از زيارتجايي ديگر 

�� � �C%f �%�� � �C%�> �m�)   � � � �  B B (    (�C%D^ ��8&}� �C%L# B B B�   * (  � + 
  : ديگرو در جايي

&3� CD�� �%#� [�. CD^. �) � (     �  *(  ( )   �sL%3� |�e. {,T /&%K> 7 vC\�� � /* � � � �  (   )  (     � �+ 
ي يا محتـو ،پس بخش دوم از محتوايي كه در زيارت اربعـين منـدرج اسـت          

 كـه   با تاكيد بر نهـضت عاشـورا      به و    اما با عنايت     ،7است ناظر به معرفي امام    
اي  ههرفي جبهة حق اختصاص داشت و بخشي ديگر به جب         بخشي از آنها به مع    

  .ايستادند 7بر امامكه در برا

      7گيري بدون ذكر نام عليه دشمنان امام موضع. 3
گيري نسبت به كساني است كه اين فاجعه را  نامه موضع بخش سوم زيارت

پيش آوردند و در برابر امام ايستادند، اما در اين بخش برخالف زيارت عاشورا 
  :كر نام وجود نداردذ

�%3. ���q� ��q� � 	%�� ���3 �D��3�# �D&3�B �  B B R B    (  ( * ( ( )�  ( )* *(  + 
  :و در جاي ديگري

&3� @�&#)     �&3� @�3 � [&,d @� /)      ( *    �&3� @�3 � [$&� @� /)      ( *    � [3q� ��$> F�. / � � � (  * )B *
/� �%�1#� �� (    + 

 دست   كلي نسبت به كساني كه     ، با يك بيان   ت عاشورا اين جا برخالف زيار   
و مـورد   نها را از رحمت خود دور كنـد         خواهد كه آ   خدا مي به اين جنايت زدند،از     

� �)� � 3��D*�)#  3�(� � D*3& «:لعن خود قرار بدهد    � B��	%B  كسي كه زيارت اربعين را دارد       ،» 
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 نـسبت بـه ايـن       ،نـام ببـرد    به اين ترتيب بي اين كه از فرد خاصـي            ،خواند مي
جرياني كه در برابر امام ايستادند و ويژگيهاي اين جريان در فقرات قبلـي ذكـر                

  . گيرد موضع مي چنين ،شد

  افق آينده و جايگاه يك شيعة حسيني . 4
اي نگـاه    نامه، به اعتقاد بنده مواردي هست كه به گونه         بخش چهارم زيارت  

 يك شيعة حسيني را در افـق آينـده ترسـيم            به آينده دارد و افق آينده و جايگاه       
  :كند مي

�� @6 i� h. |CD^. hl �D&3� (   � � � (R R * * � � ) * )U�J�� @6 �C� � U�*   ( �   * � * + 
 پيوند ناگسستني استوار بين خود و امـام         ينوعدهد   شهادتي كه فرد مي   اين  

ي ين زمينـه در بخـش     هم در   .گيرد  و خدا را بر اين پيوند گواه مي        كند  بيان مي  ار
  :خوانيم  مينامه چنين  از زيارتديگر

&3� ". CD^. �) )   *  (  �q
 @� [&D� � |C�� �� �j�� /   X ((      *  *X � (  �[&,d @� gq�� � [3      ( X    *R+ 
ارادة خداوند محقق خواهد شد و كساني كه دست         مبني بر اين كه     تعابيري  

 و و خوار  هالك   و  خواهند ديد  يدند عذاب به اين جنايت زدند و اين حادثه را آفر        
 چون هنوز كه اين طـور نـشده         ؛ نگاهي است نسبت به آينده     ،ذليل خواهند شد  

ي كـه زيـارت اربعـين     فـرد .بينـيم    مـي  اميد نسبت به آينـده را در اينجـا     ،است
  :ددار ميرات پاياني دعا اظهار  باز هم در آن فقخواند مي

�w� ��� h. CD^. �� ( * ( * � R   *  (   � ��$� �%e�8�
 � k��-J �<���� @d8� ����-�� � @    X  X�  * (  � � � � � � �   � � �* �
�K,� �E1�o x1�. � �&> ��K&L3 kK&dX  � � � � �) * ( ( ( X (*  �  ( ( (� �*   WC�� ��3 ��� � X )   * ( * * �  (+ 

هـاي   هاي مربوط به چيستي امامت و ويژگياين بخش خالي از داللت البته  
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ولي . نجا موضوع رجعت مورد توجه قرار گرفته است       آن هم نيست، و مثالً در اي      
گي براي كمـك در صـورت بازگـشت         اي كه مورد نظر ماست، اعالم آماد       نكته
بـه آينـده   مربـوط  يـك نگـاه   ترديد اين تعابير معطوف به  بيكه است   :ائمه
اي كه قرار است در آن اقدامي و حركتي صورت بگيرد و ايـن فـرد                 ؛ آينده است

  :افزايد دگي براي كمك به اين اقدام و حركت چنين ميپس از اعالم آما
&3� "r0- {,T)   (  )  ����$# ��3 /(  (* * *  �E�C� �� � ���� (  (  * R    *  *+ 

يعني وقتي كه خداوند اجازه قيام به شما داد، من هم فقـط بـا شـما و دوبـاره               
 باز هم دعـا و  متن  ادامه. كند فقط با شما و نه با دشمنانتان همراه هستم      تأكيد مي 

  :صلوات است
&3� v�8&b)  *   � � �EC\�^ � �EJ�9�. � ��T��. S� � ��%&� /  (      ( (  ( ( ( (* *� � � � �   * *  

s6��3� g s�� ������ � �E1\�� � ��K<��  � � � � � �  )    (  ( ( (* ** � �  +1 

  هاي تاريخي زيارت اربعين داللت
اي كه به اختصار     را به گونه  حال اگر اين چهارحيطة محتوايي زيارت اربعين        

خدمتتان مرور كردم مدنظر قرار بـدهيم بـا آن مقدمـه كـه ابتـدا عـرض شـد،               
طـور كـه ذكـر     همان. توان چهار داللت تاريخي هم براي آن در نظر گرفت        مي

شد، گرچه اين زيارت يك متن تاريخي نيست و براي ثبت رويدادهاي تاريخي             
 دين و ابراز ارادت به امـام        ور براي اداي  تدوين نشده است بلكه روشي است مأث      

ولي يك پژوهـشگر تـاريخ حـداقل چهـار برداشـت تـاريخي از آن                 ،7حسين
  .داشته باشد تواند مي

                                                                 
  . عباس قمي، باب سيم، فصل ششم، زيارت اربعينمفاتيح الجنان، حاج شيخ. 1
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   مردم كوفهةدليل تغيير عقيد. 1
در بارة اولين داللت تاريخي اين متن، الزم است به اين مقدمه اشاره شـود               

علت چرخش مردم كوفه    ت كه   ا براي ما مطرح اس    ه  اين پرسش خيلي وقت   كه  
اي كه پيش از حركت امام داشتند به رويـارويي بـا امـام چـه       از موضع همدالنه  

بود؟ البته بايد اشاره كنم كه برخـي محققـان ايـن ديـدگاه و در حقيقـت ايـن                    
اي بـراي بـدنام سـاختن شـهر          گزارش تاريخي را قبول ندارند و آن را برساخته        

در  7فـرض را بپـذيريم، امـام    ل اگر اين پـيش   به هر حا  . دانند شيعي كوفه مي  
فرمايند اينهـا اعـم از مـردم         كنند و مي   پاسخ به سوال ما يك تحليل عرضه مي       

�«كوفه و غير آنها كساني بودند كه دنيايشان را فروختنـد             �# �J1�e ��\ � U�8« .
فرماييد كه امام براي تحليـل يـك رخـداد اجتمـاعي و عينـي بـه                  مالحظه مي 

اي است كـه راه نفـوذ    اند و اين همان حيطه  حي مردم ارجاع داده   هاي رو  ويژگي
زيرا مورخـان تنهـا   . به آن بر مورخان معمولي بسته است و يا بسيار دشوار است  

گـذرد    آنچه كه در درون ذهن افراد مي و درِ ورود بهتوانند بپردازند   به ظواهر مي  
  و هـا  رويدادها تابع انگيـزه   بسياري از   وقوع  دانيم كه      مي  اما ،بر مورخ بسته است   

تـوان آن را      محسوس و ظاهر نيست و بـه آسـاني نمـي          هايي است كه     گرايش
يـك تحليـل     7امـام معـصوم   نامـه،     زيـارت ايـن   قسمتي از    در   .تشخيص داد 

تواند   دهد كه مي    ارائه مي  از ويژگيهاي سپاه يزيد       عميق  اعتقادي  و شناختي روان
  . در تحليل تاريخ بيايديخيك پژوهشگر تاربه نحو مؤثري به كار 

  تاريخي از قيام عاشورا تحليل فرا. 2
نامه مربوط به فرازهايي است كه به معرفـي          داللت تاريخي دوم اين زيارت    
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فرا تـاريخي از    پردازد و يك تحليل      امام و امامت در پيوند با كربال و عاشورا مي         
مـان  آفريني اما  شاين تحليل فراتاريخي به نحوة نق     . دكن قيام عاشورا مطرح مي   

و تناسب نقش اجتمـاعي آنـان بـا اقتـضاءات جامعـه و چگـونگي                 :معصوم
پردازد كه به نوبة خود كمـك        سازي شأن امامت با نيازهاي جامعه مي       هماهنگ

در همـين   . كند مي :وهان براي فهم بهتر سيرة معصومان     پژ مؤثري به سيره  
 اينجا وجـود دارد كـه       زمينه و افزون بر اين، يك داللت تاريخي ضمني هم در          

كه زيارت اربعين از زبان مبـارك ايـشان      7دهد در زمان امام صادق     نشان مي 
كـه زيـارت عاشـورا از زبـان          7است در مقايسه با زمان امام بـاقر       صادر شده   

هـايي   تري براي بيان اليـه     مبارك ايشان صادر شده است، فضاي فكري مناسب       
ت بفرماييد كه اين سطح از تحليل چقدر        عناي. تر از امامت فراهم آمده است      عميق
 تر از اين سطح تحليل متداول است كه شخصي به نام يزيد بود كه انحراف               عميق

   .در برابر او مقاومت كرد و به شهادت رسيد 7در خالفت پديد آورد و امام حسين
براي نشان دادن اهميت اين موضوع و پيامدهاي اين نوع تحليل كه از 

مكتب در فرآيند اي به كتاب  آيد، بد نيست اشاره  دست ميزيارت اربعين به
البته بايد تأكيد كنم كه نويسندة اين كتاب به صراحت . داشته باشم 1تكامل

عشري معتقد است و ما هم شرعاً و  اظهار داشته است كه يك شيعه اثني
 اخالقاً مجاز نيستيم چيزي غير از اين در بارة مؤلف بر زبان آوريم، من بدون
هيچ اظهار نظر منفي در بارة مؤلف اين كتاب بر اين باورم كه محتواي اين 

  . هاي شيعي به تدريج شكل گرفت كتاب سازگار با اين باور است كه انديشه
                                                                 

نوشـته  » ور مباني فكر تشيع در سه قرن نخـستين   طنظري بر ت  «، با عنوان فرعي     مكتب در فرآيند تكامل   كتاب  . 1
  . م1993سيد حسين مدرسي طباطبايي، از منشورات انتشارات داروين شهر پرينستون، آمريكا، 
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توان داد ايـن اسـت كـه مـا وقتـي         ترين پاسخي كه به اين شبهه مي       متقن
آمـوزة شـيعي    بينيم كه هيچ     دهيم مي  هاي شيعي را مورد بررسي قرار مي       آموزه

نيست مگر اين كه رد پايي در گذشته دارد، هيچ مطلبي از يـك امـام معـصوم                  
متأخر نقل نشده است مگر اين كه ولو به نحو اجمال در مطالب منقول از امـام                 

تـه  گف 7 مطلبي است كه در زمان امـام صـادق         پيشين وجود دارد، يعني كدام    
ود نداشـته باشـد؟ كـدام    لـو مختـصرتر وجـ      و 7شده باشد و در زمان امام باقر      

وجود نداشته باشد و قبل      7كه پيش از آن در سخنان امام سجاد       مطلب است   
ــر  ــي از آن در ســخنان امــام حــسين و امــام حــسن و امي و  :المــومنين عل

  هايش در قرآن وجود نداشته باشد؟  سرنخ
كنيم مطلبي كه در زيارت عاشورا به  نامه نيز مشاهده مي در اين زيارت

ته شده است، با توجه به فراهم آمدن شرايط در اينجا با وضوح و اختصار گف
و از نظر تحليل . بيان شده است :روشني بيشتري از سوي خود معصومان

. تري در اينجا ارائه شده است قيام كربال نيز يك تحليل فراتاريخ عميق
  .آفرين نباشد اميدوارم اجمال اين مطالب ابهام

  رادمعرفي جريان باطل نه اف. 3
نامه به استناد محتواي آن كـه معرفـي           داللت تاريخي اين زيارت    وجه سوم 

 نامـه  در اين زيارت رود،   اميه و يزيد فراتر مي     شد، اين است كه سطح نگاه از بني       
 حتي اسم عنوان خود بنـي اميـه هـم در آن وجـود               ،اسم افراد برده نشده است    

در ايـن نيـز اوالً      . شـود    و تحليل مي    معرفي به صورت كلي جريان باطل    . ندارد
 اسـت كـه     يتر و واالتر مخاطبين    گر فهم عميق   مقايسه با زيارت عاشورا حكايت    
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در يـك    7دق و امام صا   پيش چشمشان نيست   7اكنون قاتالن امام حسين   
 يا حتي  اند، به جاي اينكه انسان باطلشناس  گام باالتر مالك حق و باطل را به آنان مي

مالك تشخيص فرد و جريان باطل  رت مصداقي بشناساند، باطل را به صو   يك جريان   
توانيم بفهميم سـطح   يعني ما از تحليل محتواي زيارت اربعين مي . شناساند را به آنها مي   

   .تحليل و انديشة شيعيان در مقايسه با قبل ارتقاء يافته است
بروسـت و  هايي رو مند به روايات با دشواري     وار و زمان   البته اين گونه نگاه زنجيره    

يكي از ابهاماتي كه در اين زمينه داريم اين است كه زمان . اي نيست كار چندان ساده
ـاريخ بايـد     يكي از كارهايي كه به كمـك .دانيم صدور يكايك روايات را دقيق نمي     ت

 شبيه كاري   نيم،معلوم ك را  صورت بگيرد، اين است كه با قرايني زمان صدور روايات           
ـا    در آنجا هم اگر فراتر از سير نزول سـوره          .ن مطرح است  كه درباره سير نزول قرآ      ،ه

ـاريخ صـدر         يبتوانيم سير نزول آيات را هم دقيق پيدا بكنيم، تحول           عميق در فهـم ت
عـين ايـن    .اسالم و به ويژه عمومي كردن آن تاريخ براي امروز ما فراهم خواهد شد             

گذاري  شود تاريخ  روشن است كه همه روايات را نمي      . بحث درباره روايات هم هست    
مثال شايد بتـوان بـه قرينـة        . توان    رسد كه برخي از روايات را مي          كرد، اما به نظر مي    

در اواخر خالفـت   7كرد كه اين زيارت را امام صادقفضاي زيارت اربعين برداشت   
  .اميه و در اوايل روي كار آمدن بني العباس براي صفوان بيان كرده باشد بني

  قالب در آيندهاميد به حركت ان. 4
مـان طـور كـه      تاريخي قابل برداشت از زيارت اربعـين هـم ه         آخرين نكته   

 در زمان صدور اين زيارتنامه       اميد به يك حركت انقالبي زودرس      ،عرض كردم 
نامـه بـه چـشم       كه در متن زيارت    هماين اميد و حركت انقالبي زودرس       . است
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ـ      كه پيش ا  اثبات اين   براي   قرينة ديگري است     ،خورد مي ي ز روي كار آمـدن بن
 بـه دنبـال   7صادق تحليل ما اين است كه امام العباس صادر شده است، چون   

ـ از العباس آمدند و  ي بن ولي، انقالبي بود  ةيك حركت گسترد    آمـاده بهـره   ةزمين
 نتوانست كار خـود را بـه        7امام و   را كامالً به نفع خود تغيير دادند      بردند و فضا    

� ���� WC��� ���3 « انقالب كه به ويژه در عبارت       به اين اميد از  . پايان ببرد X )   * ( * * �  (
&3� "r0- {,T)   (  )  ��E�C�� ��� � ����� ����$# ��3 /(  (  (  (* R     **  * * انعكـاس يافتـه اسـت،      »   *

 كاري انجام بدهند   : كه در واقع اميد به اين كه ائمه         برداشت كنيم  توانيم  مي
  . همچنان نزد شيعيان وجود داشته است در آن زمان اميه بشورند و عليه بني

   بحث ةخالص
يك پژوهشگر تاريخ براي پر كردن خأل ناشـي از كمبـود اسـناد روشـن و                 

متـون دينـي،   . قطعي الصدور و صريح الدالله، بايد به منابعي ديگر روي بيـاورد       
بـه  . هاي تاريخي بسيار ارزشمندي دارند      هاي ما اغلب داللت     نامه   و زيارت   ادعيه
ن مناسبت، مرور مختـصري بـر تحقيقـات يكـي از عزيـزان روي زيـارت                 همي

عاشورا داشتيم و بر همان منوال، زيارت اربعين را هـم مـرور كـرديم و ضـمن                  
 هـاي معنـايي آن، نـشان داديـم كـه چگونـه زيـارت اربعـين                  برشمردن حيطه 

 مان به ويـژه  اگر اين نگاه به متون ديني   . هاي تاريخي خاص خود را دارد       داللت
توانيم درباره صـحت صـدورتمام    ها گشوده شود، از اين طريق، هم مي        زيارتنامه

ها با قاطعيت بيشتري، نفياً يا اثباتا سـخن بگـوييم و هـم                يا بخشي از زيارتنامه   
تـوانيم از ايـن       تري از آنها داشته باشيم و مهمتر از آن مـي            توانيم فهم دقيق    مي

  .متن به سوي واقعيت گذار كنيممتن نقبي به واقعيت تاريخي بزنيم و از 
 /3� � C$� �&� !� �&b �3�@-1\�=3� sK%=+



  
  
  
  

7 عليه السالم اهداف قيام امام حسين
1  

 مهدي مهريزيدكتر
2
  

  
درباره اهداف قيام امام حسين مطالب فراواني گفته شده و معموال سه چهار             

 كـه   7مام حسين كه ا   نظريه در زمينه اهداف حادثه عاشورا ذكر شده، يعني اين         
اين حركت و اين نهضت و اين قيام را به انجام رساندند، چـه هـدف اصـلي را                   

  كردند؟ دنبال مي

  7اهداف قيام امام حسين در بابي گوناگون هانظريه
  شهادت طلبي .1

طلبـي    برخي گفتند هدف شهادت بوده، لذا آن را به عنوان نظريـة شـهادت             
هاي متفـاوتي      اين شهادت را به گونه     گرچه خود . اند  گذشته تا حال مطرح كرده    

ها همه    اين. اي اي، شهادت فرقه    شهادت سياسي، شهادت اسطوره   : تفسير كردند 
يعنـي مـشابه    . اي قائـل دارد     قائل دارد در محققين شيعي حتي شـهادت فرقـه         

گويند، يـك چنـين تلقـي وجـود           چه كه مسيحيان درباره حضرت مسيح مي        آن
                                                                 

 .پژوهان كشور ايراد شده است در دبيرخانه دين) 21/8/1392 (1435م اين سخنراني در تاريخ هشتم محر.  1

 .عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات.  2
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اي باشـد     اي قرار داد كه اسطوره       حادثه و واقعه را به گونه      خداوند عالم اين  . دارد
پر از رمز و راز و هر كسي بيايد تفسير و تلقي خودش را از اين شـهادت داشـته    
باشد لذا خود شهادت يك امر مطلوب و يك هدف بوده همان طور كـه متـون                

يـك امـر   گوينـد    ها مي  همان طور كه دين را بعضي   . ديني پر از رمز و راز است      
  . جا گفته شده  رازآلود است، اين تلقي هم اين

هـايي     اين يك نظريه است كه در خودش دسـته بنـدي     .يا شهادت سياسي  
آورند كه آن تعبيرهـايي كـه نقـل           مستنداني را مي  . دارد كه هدف شهادت بوده    

يـا اخبـاري    » %	�,� �� l- "� n�^ !� " 1 d«: شده كه خداوند چنين دوست داشته     
 بـه وقـوع ايـن    : امام علي، امام حسن، حضرت فاطمه،پيامبر و اهل بيت كه  

و . اين يـك نظريـه اسـت      .  دادند 7اخباري كه خود امام حسين    . شهادت دادند 
  . دار و پر از بحث و مطلب نظريه دامنه

  حفظ جان.2
ديدگاه ديگر، ديدگاهي است كه خيلي كم مطرح شده تحت عنوان نظريـه             

ند با ايـن    ا  ا برخي از عالمان دوره معاصر ما مطرح كرده        اين ديدگاه ر  . حفظ جان 
شـان در خطـر بـود، ايـن حركـت را دنبـال         جان 7تلقي كه چون امام حسين 

ابتدا در مدينه مورد تهديد قرار گرفتند و به مكه رفتنـد و در مكـه مـورد         . كردند
جا   اينتهديد قرار گرفتند خواستند به طرف كوفه بروند، نگذاشتند، و سرانجام به             

  هـم   ايـن  .كردند، حفظ جان بود      دنبال مي  7چه كه امام حسين     آن. منتهي شد 
  . مطلبي است كه گفته شده
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  تشكيل حكومت.3
 مطرح شـده،  پيش سال اه شايد چهل پنج،ها  نظريه ديگري كه در اين سال 
 7يعني امـام حـسين  . تشكيل حكومت استگرچه در شيعه سابقه دارد، نظريه   

.  قيـام كردنـد    يك حكومت فاسد و برپايي يك حكومـت صـالح         براي براندازي   
اصالح امت جدم، برپا داشـتن حـق و اماتـه           :  مبني بر  7تعبيرهاي امام حسين  

در . كنـد   باطل، مستندات و شواهدي است كه ايـن نظريـه بـه آن اسـتناد مـي                
در . كلمات شيخ مفيد و در كلمات سيد مرتضي به اين هدف اشاره شـده اسـت              

هـاي مربـوط بـه حكومـت اسـالمي و             كه بحـث    هم به لحاظ اين   دوره معاصر   
طرفدار و از يك سو جنجالي شد كه امام         هاي پر   انقالب مطرح شد، از آن نظريه     

ايـن  . هايي هم در پي داشـت       اين نظريه حاشيه  .  براي حكومت رفتند   7حسين
شـهادت،  : ها در واقع سه نظريه اصلي است كه مطرح شده           اين. هم يك نظريه  

  . حفظ جان و تشكيل حكومت

  نظرية تلفيقي. 4
كـه نظريـه شـهادت و نظريـه            به لحاظ ايـن    ،در كنار اين سه نظريه اصلي     

تشكيل حكومت گاهي با شبهاتي مواجه شده، برخي به يك نظريـه تلفيقـي و               
شـود،    بحث علم غيب مطرح مي. تركيبي رسيدند تا از آن شبهات مصون بمانند       

درباره توجيـه فعـل و       7از يك طرف و كلمات امام      علم غيب    براي جمع بين  
منتها جمع آن   . شكل گرفت » حكومت و شهادت  «كار و رفتار خودشان، نظرية      

اش هـدف ظـاهري و      يكي،ها به صورت ظاهر و باطن   بعضي: به صور مختلفي  
اي يعنـي تـا يـك مرحلـه يـك             برخي به صورت مرحله   . اش هدف باطني    يكي
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ها وجوهي است كـه نظريـه     اين.  ديگر شدهدفه يك  بود و بعد تبديل ب    هدف
اين نظريه شايد از بعضي تعبيرهاي شهيد مطهري اسـتفاده    . كند  جمع دنبال مي  

هـا را      نوشـتند، بيـشتر ايـن حـرف        شهيد جاويد شده، و كساني كه نقد بر كتاب        
 هـم يـك چنـين نظريـه تلفيقـي را ارائـه            شهيد جاويـد  كتاب  . كردند  دنبال مي 

كـه    تـا قبـل از ايـن       7اي به اين معني كه امام حـسين         حله نظرية مر  .دهد  مي
 منتهـا وقتـي مـسلم بـه         .مسلم به شهادت برسد، دنبال برپايي حكومت بودنـد        

شود دنبال كرد، لذا هدف تبديل شد به         شهادت رسيد، ديگر فهميدند كار را نمي      
ف بـاطني   كنند، هد  هايي كه تعبير ظاهري و باطني را مطرح مي         يا آن . شهادت

دانند به لحاظ همان اخبارهاي غيبي الهي ولـي در ظـاهر             را همان شهادت مي   
 همان اصالح امر و اصالح حكومت و دستگاه يزيد و دستگاه يزيد است، تعبيـرِ              

پـس در بـاب اهـداف قيـام ايـن           . انـد   طـوري ذكـر كـرده       ظاهر و باطن را اين    
ـ        هاي سه  نظريه ه اصـلي و يـك نظريـه    گانه يا چهارگانه مطرح شده، سـه نظري

  . تلفيقي و تركيبي

   عاشورا ةرويكردهاي حادث
  رويكرد عاطفي. 1

چه شيعيان ومحققان شيعي در طول تاريخ دربـاره عاشـورا و              وقتي ما به آن   
هايـشان يـا بـه تعبيـر       نگـاه . كنـيم   نگاه مـي  اند،   امام حسين و اين حادثه نوشته     
قـسيم بنـدي كـرد، يعنـي سـه          شود به سه نوع ت      ديگري رويكردهايشان را مي   

خـواهم در اينجـا بـه        مي. شود  رويكرد به حادثه عاشورا در طول تاريخ ديده مي        
يـك رويكـرد     رويكـرد اول  . بـا اهـداف بپـردازم     » رابطه اين رويكردها  «بحث  
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هـايي كـه بـر خانـدان          به تعبير ديگر در اين نگاه عمدتا مصيبت       . عاطفي است 
ها در بدترين شـرائط    كه بهترين انسان  اين. شود  پيامبر وارد شده، بيشتر ديده مي     

هـا وارد     ها بـر آن      آن مصبيت  ،ت و غربت  عيبا بدترين نوع رفتار و خشونت و سب       
هايي كه تا قبل از صد ساله اخير نوشته شـده،    كتابمحور . شد، اين محور است 

 از لذا بحث گريه و حزن و انـدوه و مـصيبت و بعـضي   .  اين رويكرد است عمدتاً
. تواند اين رويكرد و اين نگاه را نشان بدهد          ها مي   هايي كه خود نوع كتاب      كتاب

طوفان البكاء، محيط البكاء، انواع     : مكن  هاست كه ذكر مي     اين تعبيرها اسم كتاب   
البكا، رياض البكاء، مفتاح البكاء، مهيج االحزان، احـزان الـشيعه، امـواج البكـاء،               

اء، فيض الـدموع، عـين الـدموع، كنـز البـاكين، بحـر              مخزن البكارء، معدن البك   
هـايي    ب كتـا . و غيره از اين قبيل تعبيرها فراوان اسـت       ...الغموم، مثير االحزان،    

 يعني محـور ايـن   ، اين رويكرد استةكه با اين تعبيرها نوشته شده، نشان دهند       
 بـه نظـر   . گونـه مـسائل اسـت       نگاه بحث حزن و اندوه و گريه و مصيبت و اين          

تـر ايـن نگـاه در ميـان           رسد تا اين صد ساله شايد يك مقدار هم اين طرف            مي
نويسندگان شيعه و عالماني كه به حادثه عاشـورا و حتـي خـود مقتـل نويـسي                  

شما كتاب سيد بن طاووس را نگـاه كنيـد بـا ايـن              . اند، رايج بوده است     پرداخته
ت و دلـسوختگي     يعني بحث آه و مصيب     اللهوف علي قتل الطفوف   : عنوان است 

مـصيبت  ،  حتي تعبير شهادت هم نيست، بحث كشته شـدن اسـت    . كشتگان بر
  . است، اشك ريختن است، اين نگاه، نگاه رايج است

  رويكرد حماسي . 2
هـا يـا      ، حـوادثي كـه در دنيـا رخ داده، روي تلقـي شـيعه              صد سال اخير  در  
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صـد و پنجـاه     در اين صـد سـال و        . محققان شيعه از حادثه عاشورا اثر گذاشته      
هـاي شـرق و چـه         هايي كه در جهان صورت گرفته، چه انقـالب          سال، انقالب 

هاي كمونيستي،     انقالب ،هايي كه در غرب شكل گرفته و با نگاه شرقي           انقالب
هـا    سوسياليستي، بحث مبارزه، بحث حماسه، بحث شهادت، بحث چگوارا، ايـن          

 حداقل يك اقليت دينـي      شيعه هم به عنوان يك جمعيت گسترده،      . مطرح شده 
خواسته خودش را در اين فضا مطرح كند و بگويد كه ما هم همـين ادبيـات را                  

هايي كـه در    كتاب. داريم، و چيزهايي داريم كه ما را به اين ادبيات نزديك بكند    
در سايه سرو آزادي،    : اين چهل پنجاه سال نوشته شده، مثل تعبيرهايي از قبيل         

مـرد آزاده، حـسين مظهـر      رچم آزادي، حـسين بـزرگ  رهبر آزادگان، حسين و پ  
آزادگي، حماسه حسيني، حماسه عاشورا، مردان انقالب، رسـالت انقالبـي امـام             

هاي   ، هدف  الطف، رستاخيز حسيني، رستاخيز عاشورا      الحسين، ثورٔه  حسين، ثورٔه 
ايـن  . اجتماعي حسين بن علي، نهضت امام حسين، قيام كربال، نهضت عاشورا          

ها با آن حوادثي كه در ايـن          نام   دهد كه اين    وع نگاه است و نشان مي     هم يك ن  
خـواني دارد و بـا آن         صد يا كمتر يا بيشتر كه در جهان اتفاق افتاده، كامال هـم            

شود و حادثه عاشورا از آن منظـر مـورد تجزيـه و      ادبيات به حادثه عاشورا نگاه مي    
  .  اين هم يك نگاه.و حماسه، شهادت  آزادگي، مبارزه آزادي،:گيرد  تحليل قرار مي

  رويكرد انساني. 3
 تـر نگاه سومي هم به نظر من در اين شايد ده بيست سـاله يـا خيلـي تـازه             

 .كـنم   تعبير مي  »رويكرد انساني به حادثه عاشورا    « من از آن به      كهشكل گرفته   
خواهيم نـشان بـدهيم     ها دقيق نباشد، عنوان مشير است و مي         ممكن است اسم  
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ه در واقع در آن نگاه و در آن تفكـر چـه چيزهـايي از حادثـه عاشـورا ديـده                      ك
هاي اخير خيلي تـازه اسـت؛ يعنـي حادثـه             رويكرد انساني در اين سال    . شود  مي

، كرامت انسان در حادثه عاشورا    : ادبيات كامال فرق كرده   . عاشورا به نگاه انساني   
ـ    ،  هاي اخالقي در حادثه عاشـورا       ارزش زن در حادثـه    ،  ه عاشـورا  عـزت در حادث
 ـ كه نوشته خود بنـده اسـت و مـن     7ماهيت انساني قيام امام حسين، عاشورا

ها در واقع نشان   تحت تاثير همين فضا مثال چنين اسمي را انتخاب كردم ـ اين 
هـايي كـه در ايـن      در اين رويكرد عمدتا بحـث . دهنده يك رويكرد جديد است 

بحث انسان، بحث شـهروندي، بحـث حقـوق       ها در جهان باز مطرح شده،         سال
 امپرياليـسم و    ةديگـر جهـان از آن مبـارز       . ها مبناي ايـن نگـاه اسـت         بشر، اين 

 ديگر در دنيـا  وكمونيست دست برداشته، ديگر جنگ گرم تبديل به جنگ سرد   
هـاي حقـوق بـشر     ها در واقع بحث  اين. ها به يك شكل ديگر روي آورده        بحث
كنند كه امام حسين را بيشتر با صلح سازگاري بدهند    ميها تالش  لذا بعضي. است

   .اين هم يك نوع نگاه است. جور چيزها  هاي قبلي شهادت و خون و اين  تا آن بحث
يك مثال براي قسمت سوم بزنم، بعـضي چيزهـاي جزئـي كـه اطرافمـان          

دهنـدة تحـوالت عميـق در      كند، ولي نشان    افتد خيلي جلب توجه نمي      اتفاق مي 
ها را نگاه بكنيد، بيشتر اسامي،        شما اگر تا چند سال پيش شناسنامه      . معه است جا

رضـا و از ايـن دسـت          حـسين، غـالم     عباس، غالم   محمد، غالم   علي، غالم   غالم
ولي حاال اميررضا، اميرحسين، اميرمحمد، اميرعلي همه امير اسـت، ايـن            . است

 يعنـي آنچـه   ،ل شدهتبدي» حق«به » تكليف«دهد؟   تحول چه چيز را نشان مي   
مدار بودند و دنبال وظيفـه بودنـد، غـالم          ها وظيفه   گفتند دوره قبل انسان     كه مي 

وظيفه دارد كارش را انجام بدهد، غالم ارباب دارد و در برابر اربـابش بايـد بلـه                  
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قربان بگويد و امر و نهي است، اما انسان مدرن، انـساني اسـت كـه حـق دارد،               
كنـد، پاسـخگو نيـست لـذا        است، هميشه درخواست مي گر است لذا امير    مطالبه

  .همان چيزهاي مقدس است اما غالم رفته و جايش امير آمده. شود امير  مي
شـما  . دهد كه آن نگاه متحول شده   خيلي معني دارد، نشان مي   تغييرات   اين
كنيم تا برسيم بـه حادثـه         ترين چيز كه نامگذاري و اسم است، شرح مي          ه  از ساد 

طور است    طور است، در فقه هم همين       قاعدتا در تفسير قرآن هم همين     . شوراعا
افتـد، در    ها فقط در يك جا اتفاق نمـي   طور است، اين نگاه     و در كالم هم همين    

پس ايـن  . اش بحث بعدي است  حاال بدي و خوبي. افتد  ها اتفاق مي   همه عرصه 
هاي حقـوق بـشر،       بينيد، بحث   اين رويكرد را در فقه مي     . هم يك رويكرد است   

هـاي تـاريخي،     بينيـد، در بحـث    هاي كالمي مي  هاي حقوق زن، در بحث      بحث
اين سـه تـا رويكـرد را بـه          . دهد  ها خودش را نشان مي      تفسير قرآن، كامال اين   

  . بينيم  حادثه عاشورا مي

  ارتباط رويكردها با اهداف
يست، يعني در واقـع در هـر        رابطه ن   به گمان من آن رويكردها با اهداف بي       

شـود، تحـت تـاثير آن       اي وقتي يك موضوع به عنوان هدف برجسته مـي          دوره
كنـيم فقـط در قيـد      ما فكر مـي . فضاي كلي فرهنگي و اجتماعي سياسي است    

، در واقـع يـك      »�;@ �����G&3� n«گويند    متنيم، اين تعبير كه فقهايمان كه مي      
نيـستيم، ابنـاء خيلـي چيزهـا        » ���G&3� n;@ ���«. حرف واقعي و دقيقي نيست    

ما فرزند آن حـوادث كلـي هـستيم كـه دارد      . هستيم كه كمترين آن لفظ است     
 تحـوالت اجتمـاعي     فرهنـگ، سياسـت، اقتـصاد و      : افتـد   مان اتفاق مي    پيرامون
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لذا شما تحوالت فقه را نگاه بكنيـد، تحـوالت تفـسير را نگـاه بكنيـد،             . سياسي
ايـن  . ترين نماد تـشيع اسـت نگـاه كنيـد           ترين و سني    حادثه عاشورا كه مذهبي   

هـا كـه همـان اسـت، كـالم امـام              خوب متن . گيرد  تحوالت در آن صورت مي    
مـان،    هـا، ذهـن     هم عوض نشده، پـس چـي عـوض شـده؟ مـا آدم      7حسين

كـنم و مثـال      طوري براي خودم تـشبيه مـي        من گاهي اين  . مان، دنيايمان   تلقي
در واقع برخوردمان با دين و وقايع مرتبط با دين مثل برخـورد             ها    ما آدم : زنم  مي

صد سال قبل كه نفت در ايران كشف شد، مـواد  . ما با يك ماده زيرزميني است 
گويند پـانزده    االن مي . نفت، گاز، گازوئيل و بنزين    : اش چهار چيز بود     مستخرجه

رق نكـرده مـا    فكهنفت . شود  هزار محصول از نفت، از همان ماده استخراج مي   
شود كه   يعني دانش ما، آگاهي ما، اطالعاتي پيراموني ما باعث مي         . فرق كرديم 

ما در مواجهه با متون دينـي هـم يـك           . تلقي و برداشت ما از آن متفاوت بشود       
رود، يـا نـوع       كه دانش ما بـاال مـي        يعني به موازات اين   . بينيم  چنين تغييري مي  

هـاي    ث  ها و حـواد   شود، يا آرمان و خواسته   ميتلقي و نگاه ما به زندگي متفاوت 
  . شود  شود، تلقي ما هم از متن متفاوت مي  پيراموني ما يك طور ديگر مي

لذا ابناء الدليل بودن يك جزء كار است، ما ابناء الدليل به معناي ابناء اللفـظ                
 علي اي حال پيامبر   . نيستيم، اين لفظ همان لفظي است و چيز بدي هم نيست          

�L#� 8�\ @�� �3� /L# ���T g/ ���/«: فرمود)   ، حـاال فكـر نكنـيم كـه بـا          1»*
 همه گمـراه و   ياافتد، ما از دين خارج شده  برداشت و نگاه نوي كه اتفاق كه مي   

   .ايم كافر شده
                                                                 

تـر   كند كه از او فقيـه  چه بسا فقيهي كه مطلبي را براي كسي نقل مي. المستدرك علي الصحيحين، كتاب العلم    .  1
 .تر است است و فهمش عميق
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  هاي مختلف  ظرفيت متون مقدس براي برداشت
كـنم    خواهم اضافه كنم اين است كه فكـر مـي           جا مي   آن چيزي كه در اين    

طور بگويم كه متون ديني وآن دسته از قضاياي تاريخي كه بـا           توانيم ما اين    مي
كند، از چنين ظرفيتي برخوردار است كه بشود از آن            امور مقدس ارتباط پيدا مي    

. هـا داشـت     هاي متفاوت در طول تاريخ متناسب با حال و هواي انسان            برداشت
ت يعني اين آيه قرآن يا اين حـديث را          اين ظرفي . كنم  طوري تفسير مي    من اين 

. كنـد   طور معنا مـي   كرده و فقيه امروزي ما اين     طور معنا مي   مثال عالمه حلي آن   
آن . كنند  در آن فضا برداشت طبق ظاهر بوده، چون خالف ظاهر كه عمل نمي            

كرده، برايش ظاهر لفظ اين بوده، ظاهر آيه و اين            طوري معنا مي    موقعي كه اين  
كند، باز ظاهر لفـظ ايـن         طوري معنا مي    اين بوده، امروز هم كه دارد اين       حديث
ها وجود دارد كه ايـن ظرفيـت     دهد كه يك ظرفيتي در اين  اين نشان مي  . است

  . هم قاعدتا در متون مرتبط با امور مقدس بيشتر است
ها   ها تاريخ    چون گاهي وقت   ؛هاي مرتبط با امور مقدس      تاريخ: كنم  تكرار مي 

جـا هـم      هاي مختلف ندارد و خيلي كم است و شـايد آن            خشك است، برداشت  
هاي مرتبط با يك امر مقدس، پيشوايي است كه وجهـه             ولي در آن تاريخ   . باشد

وقتـي حـوادث    . هاي معنوي و غيبـي برخـوردار اسـت         آسماني دارد و از ارتباط    
ايـن بحـث را     پس نسبت   . هايي دارد  دهد، يك چنين ظرفيت    پيرامون او رخ مي   
بينم كه فكر نكنـيم بحـث اهـداف بحـث خـشك              طوري مي  با اهداف من اين   

و مـا هـستيم و آن        7 و كلمات امام حسين    سخت افزاري است كه ما هستيم     
آن . اش اسـت   ايـن يـك بعـد قـصه    ! جمالتي كه در تاريخ عاشورا گفتـه شـده    
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ه زمـاني   ها كه تابع آن حوادث فرهنگي سياسـي، اجتمـاعي در هـر دور               رويكرد
ايـن مطلـب اولـي بـود كـه      . هستند، بي تـاثير در نـوع تلقـي اهـداف نيـستند         

چه كـه بـه       خواستم در رابطه اهداف بگويم كه فقط در حد طرح بحث و آن              مي
اهل فضل و اسـتاد و      خوانندگان محترم   علي اي حال    . ذهن خودم رسيده است   

و جمـع بنـدي   . بـود حاال اين يك نكته . كنند   نقد و اشكال مي   هستند و محقق  
دانم، يعني ايـن تحـوالتي كـه          من هم اين بود كه اين كار را كار ناصوابي نمي          

توانيم با هر     ميبنابراين ما االن    . هاست  ن ظرفيت رويكردها دارد، نشان دهندة اي    
سه رويكرد به عاشورا نگاه بكنيم، منتها هر كدام در جاي خودش، يعني آن بعد               

ت، آن بعد حماسي عاشورا محفـوظ اسـت، آن بعـد            عاطفي عاشورا، محفوظ اس   
گيرد و در كنـار       انساني عاشورا هم محفوظ است و هيچ كدام جاي قبلي را نمي           

، هـم آن بحـث    كه در مقطع سوم قرار داديمشود يعني براي ما   قبلي مطرح مي  
زني، و عزاداري، هم آن بعد    عاطفي زنده است، مصيبت و اندوه و روضه، و سينه         

بايد مطرح باشد چون از جوامع انساني هنوز بحث ظلم و ستم برچيده نشده              حماسي  
   .و االّ ظهوري نبود و قيامي و امام زماني نبود، بنابراين آن بعدش هم بايد زنده باشد

   ها در تجربه زندگي خودشان، به        عد جديدي است كه انسان    اين بحث سوم ب
ن مبـارزه و همـان دفـاع از         آن توجه كردند، كه در كنار همان حماسـه و همـا           

آزادي و در كنار همان شهادت طلبي، يك چيزهاي ديگر به نام كرامت انسان،              
ايـن رويكـرد قـبال      . تواند باشد   هاي اخالقي مي    عزت انسان، ظهور زنان، ارزش    

  باشد شود مكمل    لذا اين رويكردها مي    اضافه نيست؛ شد، اما يك چيز       ديده نمي 
بنابراين امـر مـذمومي   . كند  ديد و يك بعد تازه ايجاد مي  و در واقع يك وجهه ج     

  . نيست
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   با دشمنان 7رفتار انساني امام حسين
رفتند و ايستادگي كردند و      7بينيم امام حسين    كنيم، مي   گاه مي امروز كه ن  

طبق تفسير رايج، در مقابل ستم، خروج كردند به معناي قيام يا خارج شدند بـه                
. در مقابـل ظلـم ايـستادند و شـعار آزادي دادنـد            . مدينـه معناي بيرون رفتن از     

»/3q3� ��� v�D%\ «          گفتند اما در تمام ايـن مراحـل، انـسانيتِ رقيـب و دشـمن
دشمن را هم به عنوان يك انسان قبول داشـت و بـا او       . خودش را پايمال نكرد   

لـذا  . كردنـد   طوري رفتار نمي  ها اين   گرچه آن،كرد  به عنوان يك انسان رفتار مي 
شود كه از آن طرف آمدند و يـك           وقتي كه در همين ايام مثل تاسوعا گفته مي        

 شـمر آمـد و خطـاب بـه     وقتـي نامه براي حضرت اباالفـضل آورده بودنـد،     امان
8 �
,��� «:حضرت اباالفضل گفت �� @-�' *� * ، و حضرت جواب ندادند، اين طور نقل »   

زننـد چـرا جـواب         را صدا مـي    شده كه امام حسين اعتراض كردند كه دارد شما        
اش اين است كه وقتي يك جـا          بزرگ ما شماييد، قاعده   : دهيد؟ پاسخ دادند    نمي

از آن طـرف    .  اين يك طرف ادب اسـت      .دشان حرف بزن    آيد با بزرگ    كسي مي 
اين يعنـي يـك آدم اسـت ولـو         . شما را صدا زدند، جواب بدهيد     : فرمايد  امام مي 

 يعني در همان حماسه، در همـان        1.بش را بدهيد  شمر است، وقتي حرف زد جوا     
آن . مبارزه و در همان شهادت طلبي، انـسانيت بايـد مـورد توجـه قـرار بگيـرد                 

كه شمر باشد انسان است، قبل از اينكه شمر باشد عيـال              دشمن هم قبل از اين    
. او هم خدا خلق كرده، آن هم مخلوق خداست، آن هم بنده خداست            . اهللا است 
خـوب بـه خـاطر شـمر شـدنش او را           . ني كه شمر شده مواجه هستيم     ما با انسا  

                                                                 
  . 246 / 1: »خوارزمي«لحسين مقتل ا.  1
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  . ها مكمل يكديگر است  اين نگاه. كنيم، اما قبل از آن انسان است  مذمت مي
بينـيم و ايـن رويكردهـا در تلقـي            پس سه رويكرد را ما در طول تاريخ مي        

ـ          ق اهداف تاثيرگذار است، يعني اگر بخـواهيم آن اهـداف را بـا رويكردهـا تطبي
اي اسـت     شود در همـان دوره      بينيم بحث حكومت كه خيلي داغ مي        بدهيم، مي 

شـود،    كه بحث در ايران، بحث نهضت پانزده خرداد و نهضت امام مطـرح مـي              
  . كند، اين يك مبحث  شود و پر و بال پيدا مي  ميتر مطرح   جا آن بحث جدي  آن

   7جاهليت اجتماعي، زمينة قيام اباعبداهللا الحسين
خواستم عرض بكنم كه باز مرتبط با اهداف است، اين            مطلب دومي كه مي   

صـحبت بكنـيم،    7ه اهـداف امـام حـسين     خواهيم دربار   است كه ما وقتي مي    
يعنـي بحـث    . هـا در نظـر بگيـريم        توانيم قيام امام را جدا از اسباب و زمينه          نمي

عموال اينگونه مطرح   ها م   اسباب و زمينه  . ها مرتبط است    اهداف با اسباب و زمينه    
 پايه گذاري شد، اين     6از پيامبر  شود كه يك حكومت فاسدي بود كه بعد         مي

حكومت فاسد، در دوره معاويه گسترش پيدا كرد و بعد به شكل وقيح و بدتر در                
كـنم،   ها دو عنـصر را ذكـر مـي          من در اسباب و زمينه    . دوره يزيد بروز پيدا كرد    

تعبير » جاهليت اجتماعي « است و دومي را به       يكي ستم و فساد دستگاه حاكمه     
مطلب را بـه تعبيرهـاي ديگـر شـنيده باشـيد ـ يعنـي اسـباب و         اين كنم ـ   مي

يكـي سـتم و فـساد دسـتگاه         : هاي حركت و قيام امام حسين دو چيز بود          زمينه
  . حاكمه، دوم جاهليت اجتماعي

ه نبود، اين   كه باعث شد اين حركت صورت بگيرد، تنها بدي معاوي           يعني آن 
كه جامعه يك جامعه جاهل شده بود، جاهل نه به معناي نادان، بلكه به          هم بود   
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گويد و تعبير در متون دينـي مـا در مقابـل عقـل و                 همان تعبيري كه قرآن مي    
اي   جامعه. اند  اي كه قدرت تشخيصش را از او گرفته         يعني جامعه . عقالنيت است 

اي   چـون در يـك جامعـه      . ف تشخيص بدهـد    بين صداهاي مختل   دتوان  كه نمي 
تواند بين صداهاي متفاوت      كند كه يا بيش از يك صدا نيست يا نمي           زندگي مي 

جامعـه جـاهلي،    . دانـم   اين را من مشخصة جامعـه جـاهلي مـي         . تفاوت بگذارد 
يا صداهاي متفـاوت نيـست يـا    . تك صدا حاكم استكه در آن اي است     جامعه

كه قدرت از افراد گرفته شـده، آن          شود؛ به خاطر اين     يك صدا بيش شنيده نمي    
  . ها گرفته شده  تفكر و تشخيص از آن 

صدا رِِ صدا با تكّثعِِفرق تنو   
گـاهي تعبيـر    . چند صدايي به معني اين نيست كه صـداها متفـاوت اسـت            

گويند ما يك تنوع صدا داريم و يك تكثر صدا داريم، گاهي يك               كنند و مي    مي
گويـد، يكـي در     گويـد، يكـي آهـسته مـي       نيست، اما يكي بلند مـي     صدا بيشتر 

گويد، يكـي در    نويسد يكي در سايت مي  گويد، يكي در روزنامه مي   تلويزيون مي 
يك حـرف   . جا تنوع صدا هست، اما تكثر صدا نيست         اين. نويسد  اس ام اس مي   

ـ : تكثـر صـدا يعنـي دو تـا حـرف اسـت            اما   .آيد  از همه جاها درمي    ك حـرف   ي
. اين به معناي تكثر اسـت  . گويد و يك حرف ديگر در جامعه است         تلويزيون مي 

نشان يك جامعه بالنده اين است كه در آن چند صدايي باشد و جامعـه قـدرت                 
ها را داشته باشد كه ايـن جامعـه، جامعـه عقالنـي               تشخيص و مقايسه بين اين    

، قـول اسـم   » ��K'J� �3� )q�@- �-  9(, $��*"8 3� (�L 8(I�K �R #«: فرمايد  است كه قرآن مي   
ها پس بايد سخني باشـد كـه          جنس است، با الف و الم آمده، يعني همه سخن         
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 اگر شما آن سخن را كور كنيـد كـه ديگـر جـاي انتخـاب و                  االّ ها بشنوند و    آن
در جامعه باشـد تـا بعـد        » L3� 8(I«بايد يك زمينه و بستر بروز       . تشخيص نيست 
اين اگر در واقـع توسـط حاكمـان و متوليـان امـر              . كل بگيرد انتخاب احسن ش  

شـود جامعـه جـاهلي، شـام جامعـه        فرهنگ، كور بشود آن وقت آن جامعه مـي  
چون با معاويه و برادرش مسلمان شده بودند و همان نوع اسـالم را  . جاهلي بود 

ريخ كـه در تـا      ايـن . ديدند  و همان امام را شنيده بودند، لذا بحث همان گونه مي          
خواندنـد،    خواندند، قرآن مي  خواندند، نماز شب مي  ها نماز مي  شنيده بوديم كه آن 
  . چيز غريبي نيست

  فهم درست حال، نتيجة فهم درست آينده 
گوييم گذشته چراغ راه آينده است، به گمان من از اين             ها مي   ما گاهي وقت  

گـاهي  .  اسـت   فهم درسـت گذشـته     زمينةطرف هم بايد بگوييم كه فهم حال        
شود كه گذشته     افتد باعث مي     حال مي    مان در زمان    ها اتفاقاتي كه پيرامون     وقت

يعني ما نگاه بكنـيم  . فقط آن طرف نيست، اين طرف هم است    . را بهتر بفهميم  
دهد، بـا    آيد به كسي فحش مي  در محيط خودمان، يك كسي با قصد قربت مي        

كنـد،    كند، خانه كسي را خراب مي       ميآيد يك كسي را مضروب        قصد قربت مي  
خواند و نماز شب هم       قصد قربت است، نماز مي    . شكند  شيشه مغازه كسي را مي    

اي است كه قدرت تشخيص       خواند، توجه كرديد؟ يعني جامعه جاهلي جامعه        مي
دانـم كـي      كي مقصر است؟ من نمي    . حاال به هر شكلي   . ندارد از او گرفته شده    

همين بود و اين ركـن كمتـر از آن           7امام حسين كن قيام   يك ر . مقصر است 
  : لذا در اربعين است. ركن نيست
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خون خودش را در راه تو داد تا جامعـه را از آن حيـرت جهالـت و جاهليـت      

 را  7فهميدنـد، حكومـت علـي       اهلي نبود، لذا مـي    كوفه جامعه ج  . بيرون بياورد 
 ،ها كه ننوشته بودنـد      ها نوشته بودند و شامي      ها را كوفي    تجربه كرده بودند، نامه   

يـك حكـومتي را تجربـه نكـرده        . چون يك حكومت ديگر تجربه كرده بودنـد       
ها بود كـه   اس ام در اين اس.  مطرح بود  مردم  مطالبات ،بودند كه در آن حكومت    

ترسند، حكومت اسـتبدادي اسـت، حكـومتي كـه       ومتي كه مردم از آن مي  حك«
  » .ترسد نشان جامعه آزاد است  حكومت از مردم مي

كار جامعه ما به عكس شده، همه جـا         : فرمايد   بارها و بارها مي    7امام علي 
تـرين    اين نشانه عـالي   . ترسيم  ترسند، و اينجا ما از شما مي        مردم از حكومت مي   

كنند،   شان را مي     اعتراض  و زنند، اشكال   شان را مي    لذا حرف . ميت است نوع حاك 
لـذا وقتـي   . كوفه اين نوع حكومت را ديـده . افتد  خواهند اتفاق مي  چيزي كه مي  

تواند تحمل بكند    ، نمي كند   مقايسه مي  را با مدل حكومت يزيد    نوع حكومت   اين  
 از ترس بود نه از روي نفهمي و         اگر آخر سر هم كوتاه آمدند،     . نويسند  و نامه مي  

كه كسي مجبور بـشود سـكوت كنـد يـا نفهمـد و               فرق است بين اين   . جاهليت
  . شام جامعه جاهلي بود، كوفه جامعه جاهلي نبود. سكوت كند

هاي حادثه عاشورا، هميشه بايد اين ركن را در نظـر             پس در اسباب و زمينه    
اهليت اجتماعي و جاهليت جامعه     در كنار ستم و فساد دستگاه حاكمه، ج       . داشت

 ما اگر بخواهيم اهداف امام      .به عنوان يك ركن مهم بايد مورد توجه قرار بگيرد         
و اال  . را تحليل كنيم با توجه بـه ايـن بـسترها بايـد تحليـل بكنـيم                 7حسين

  . تحليل يك امر انتزاعي خواهد بود
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  جدا نكردن اهداف حوادث، از اهداف كالن دين
خـواهيم اهـداف را در        ين است كه ما در حوزه دين وقتي مي         ا   سومين نكته 

توانيم آن را از اهداف كالن دين         اي در نظر بگيريم، نمي      هر قصه، در هر حادثه    
 ما بايد حداقل بـا        مطالعات دينيِ : توضيح مطلب اين است   . مجزا و تحليل كنيم   
 اسـالم شـروع     از تاريخ صـدر   . 2از قرآن شروع بشود،     . 1: سه اصل همراه باشد   

رويـم،    ما در هر سه تا به عكس مي       . از اهداف اصلي دين شروع بشود     . 3بشود،  
هـا را چـه       بينيم اين همه روايت داريم، اين       رويم جلو، مي    يعني از اين طرف مي    

شـود امـا شـما اگـر از آن            گوييم قرآن بدون روايت فهميده نمـي        كار كنيم، مي  
هـا كـه نبـود،       اين روايـت 7طرف شروع كنيد و بيايد جلو، تا زمان امام صادق   

توانيم پاسخ    فهميدند؟ بعد مي    پس صد و پنجاه سال، مردم چطوري قرآن را مي         
  . شود  اين پرسش را بدهيم كه قرآن چطوري فهميده مي

اش اين    عه كردن، نتيجه  كنيد به مطال    ولي وقتي شما از اين طرف شروع مي       
 دوازده هزار   الثقلين نور سيزده هزار و     البرهانشود كه اين همه روايت داريم،         مي

هـايي    كنم يكي از اسـتدالل  چه كار كنيم؟ مثال عرض مي. اند  حديث نقل كرده  
شود، پـس    كه كردند اين است كه اگر ما بگوييم قرآن بدون روايات فهميده مي   

ولي اگر شما تاريخ اسالم را از آن طـرف مطالعـه       . چه كار كنيم  ها را    اين روايت 
به اين طرف صـادر   7ها از زمان امام صادق       اين روايت  بينيد  كنيد و بياييد، مي   

اش را قبـول      كردند؟ پيغمبري كه هنوز پيغمبـري       ها چه كار مي     شده، پس قبلي  
   ؟فهميدند  نداشتند، قرآن را چطوري مي

شود، سـيزده سـال پيغمبـر در مكـه بـا               فهميده نمي  اگر قرآن بدون روايت   
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اش شك داشتند، بعد اين قرآن را با حديث      مردمي مواجه بودند، كه در پيغمبري     
شـود كـه      پـس معلـوم مـي     . آيـد   دور الزم مـي   فهميدنـد، ايـن كـه         پيغمبر مي 

در دوره مدينه هـم     . خيلي از آيات قرآن هم در مكه نازل شده بود         . فهميدند  مي
  .اين يك نكته. هاي اول و دوم كه هنوز حكومتي مستقر نبود  ينطور، در سالهم

. كه از قرآن شروع كنيم، االن كتاب اصلي دين ما قرآن است             نكته دوم اين  
.  و اثباتاً وابسته به قـرآن اسـت    حديث ثبوتاً . گيرد  حديث اعتبارش را از قرآن مي     

ت حديث به قرآن    يعني اصل حجي  . دگير  اش را از قرآن مي      اعتبار ثبوتي و اثباتي   
 چون ائمـه    ،گردد  احراز حجيت حديث هم در زمان ما به قرآن برمي         . گردد  برمي

 لذا در مطالعات ديني از 1.فرمودند رواياتي كه از ما شنيديد، به قرآن عرضه كنيد        
  .اين نكته دوم. قرآن شروع كنيم

گـاه   دينـي هـيچ   نكته سوم اين است كه در مطالعات ديني اهـداف كـالن             
  : كند  قرآن رسالت انبيا را چنين مطرح مي. يادمان نرود

�  �8�L%3 "���%6� � g��,�3� ��D�� ��3��. � v��%K3�� ��&> ��&>. CL3  *  R * *  (*  � � � � (      ( ( (  (  *  ((   �
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  : پيامبر هم فرمود. اين هدف است
 ���� ��� ���� ���� � ' � ) � �* � * (   �	
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 دينـداري،    دينداري و رعايـت اخـالق سـقفِ        احقاق حقوق كفِ  : دو مطلب 
بنويسيم يا صـحبت    خواهيم    ما راجع به هر چه مي     .  دو هدف كالن است    ها  اين

                                                                 
 . 285 / 17: »خويي«باب نخست، به نقل از منهاج البراعه : توحيد صدوق.  1

 . 25) : 57(حديد .  2

  ). مقدمه (8: مكارم االخالق.  3
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بحث رابطه شيعه و سـني در ايـن فـضا         . ، اين دو هدف نبايد پايمال بشود      كنيم
.  اين فضا بايد معني بـشود  در7بايد معني بشود، بحث اهداف قيام امام حسين      

)�9�L3�� 2���3� �8L%3«شود اهداف قيام امام حسين جدا از آن           نمي   � �( � * ) و جـدا از   » *
ها و مطالعات ديني ما با توجه به   تمام حوادث و پژوهش   . آن تحقق اخالق باشد   

اگـر  . آن اهداف مسلم و كالن دين بايـد مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار بگيـرد              
  .تواند راه و نظر خودش را پيدا كند  ، آدم زودتر ميگونه باشد اين

  رعايت اخالق در حادثه كربال
احقـاق حقـوق و     : ديـد هدف كالن دين را     در حادثه كربال هم بايد اين دو        

نگرد، كار غير اخالق نـه   حادثه عاشورا كه ميلذا به گمان من انسان به    . اخالق
ـ   نمـي  و يـارانش     7در جبهة اباعبـداهللا   تنها   تـرين    د، عـين اخـالق و عـالي       بين
 چـون   ،بينـد   مي ترين شرائط و با بدترين دشمن       هاي اخالقي را در سخت      آموزه

ترين شرائط مقيد به اخالق باشد نـشان دهنـدة نهادينـه              انسان وقتي در سخت   
ها در شرائط طبيعي كـه در    شما ديديد بعضي. شدن اخالق در آن شخص است   

خواند، اما مثال بـا اتوبـوس مـسافرت           ت نماز مي  اش نشسته هوا مطبوع اس      خانه
دارد و قرار است با آب        صبح وقتي اتوبوس در يك منطقه سرد نگه مي        . كند  مي

  !سرد وضو بگيرد، ديگر آن قدر نماز در او نهادينه نشده كه بيايد و نماز بخواند
 ما پايبند به اخالق هستيم تا زماني كه تـضاد         . اخالقيات هم همينطور است   

. ريـزد   منافع پيدا نشده، اما اگر رقيب پيدا كرديم، ديگر خود به خود به هـم مـي               
در . شـود اخـالق     اگر باالتر از رقيب، دشمن پيدا كرديم، ديگر غير اخـالق مـي            

حادثه عاشورا، اخالق نه تنها با رقيب با دشمن، نه دشمن عادي بدترين دشمن              
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گوينـد شـما     دهنـد؛ مـي    ها آب مـي   شود و به آن  ترين دشمن رعايت مي     و وقيح 
اين تعبيرها در   . وقتي دشمن صدايت زد، جواب بدهيد، احترامش را داشته باشيد         

   .پرتو همان اهداف دين است
  

 /3� � C$� �&� !� �&b �3�@-1\�=3� sK%= 



  
  
  
  

 1نقش بانوان در نهضت حسيني

مهدي مهريزيدكتر 
2   

  
 مـن   . است »شورا يا نهضت حسيني   نقش بانوان در حادثه عا    « ،عنوان بحث 

 بـه  ، مقدمات بحث استكه بخش اول در .ما هبحث را در سه بخش تنظيم كرد      
زناني يل مسئله و جايگاه بحث خواهم پرداخت، بخش دوم گزارشي است از       لتح

  .بندي است كه در حادثه عاشورا نقش داشتند و بخش سوم هم تحليل و جمع

  جايگاه بحث: بخش نخست
هاي جدي و اساسي است، يعنـي   يكي از مسئله  امروز  ر دنياي   موضوع زن د  

را ارزيابي كنند و از نظـر پيـشرفت و تمـدن بـسنجند،               خواهند جوامع  وقتي مي 
 مـسئله زن در آن كـشورها اسـت،          ،هـاي سـنجش و ارزيـابي       يكي از شاخص  

قوانيني كه تدوين شده، حضور اجتماعي، نقش در سازمانها و نهادهـاي مـدني،              
  آن  مسائلي است كه در موضوع زن به       و مانند آن   زنان در خانواده،     بحث حضور 
 زن  موضوع ، در كشور ما هم با تاثيرپذيري از تحوالت جهاني         .شود پرداخته مي 

                                                                 
 .پژوهان كشور ايراد شده است در محل دبيرخانة دين) 2/10/1392( ق 1434اين سخنراني در تاريخ بيستم صفر .  1

  . هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقاتعضو.  2
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 مـورد   كـه  سـال اسـت      اندي صد و    حدود اين طرف، يعني     هاز دوره مشروطه ب   
  .توجه بوده است

يـد و موضـوع    هـم پنجـره جد    هـا      مسلمان مسئله شدن زن در جهان براي     
 چه سني و چه شيعه، چه عرب و چه غير           ،ها جديدي را ايجاد كرده كه مسلمان     
 .مسئله زن از منظر مطالعات ديني بپردازند      به  عرب، به اين بحث توجه بكنند و        

تمام منابع ديني يا آن وقايعي كه جنبه        در   تقريبا   موضوع زن  كشور خودمان،    در
 زن در قـرآن، زن در نهـج   :ر گرفته اسـت ديني و مذهبي دارد، مورد بررسي قرا      

 .البالغه، زن در حادثه عاشورا، زن در حكومـت مهـدوي، زن در عـصر حـضور             
هـم  هـا    مسلماندهد كه آنچه كه مسئله جهاني شده است براي       اينها نشان مي  

 اين را از منظرهاي مختلف ديني به بحث بگذارند          ندخواه مسئله شده، و لذا مي    
ها يا مسائلي كه در اين حوزه وجـود دارد، پاسـخ             ا پرسش ها ي  آن چالش براي  و  

 تفـسير  و فقـه  و البالغـه   نهـج  و قرآنپيدا كنند، لذا دنبال اين هستند كه ببينند         
هـا كتـاب و مقالـه و نوشـته و            در همـه ايـن عرصـه       .گويد راجع به زن چه مي    

دهد كـه بحـث يـك بحـث      نشان ميفراواني  اين .شكل گرفته استنامه   پايان
 مـسئله  يِر فضاهاي علمي و جد    دها   گذرد پرسش   هم مي  هي است و هر چ    جد

  .شود بيشتر مي
 دانهايي كه مسئله زن ب      يكي از آن عرصه    ،قاعدتا همانطور كه اشاره كردم    

 در  ببينند است، يعني اينكه     7 بحث عاشورا و نهضت امام حسين      ،راه پيدا كرده  
ند يا نداشتند، و چه كـاري را         حضور داشت  ؟حادثه عاشورا زنان چه نقشي داشتند     

منـابع شـيعه را      تـوانيم ديـن و شـيعه و         آيا از اين منظر ما مي      ؟بر عهده گرفتند  
 ،كنـيم  تحليل كنيم، يعني وقتي كه مسئله زنان را در حادثه عاشورا بررسي مـي             
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 از آن منظـر  سـپس به نتائج علمي و عملي و كاربردي امروز خودمـان برسـيم،    
تواند در مبارزه    وانند حضور اجتماعي داشته باشند، زن مي      ت ها مي  بفهميم كه زن  

   .برسد جايگاه علمي و بهنقش داشته باشد، 

  بررسي موضوع در منابع
تـوانيم بـه بحـث       به گمان من مسئله زن را در حوزه دين از پنج طريق مي            

خوانيم كه منابع فقه چهار تا است، قرآن و سنت و اجمـاع و    در فقه مي .بگذاريم
كنم يك تفاوت دارد و تفاوتش هم در واقع بـا             ولي آنچه كه من ذكر مي      عقل؛

 ما اگر بخواهيم بفهمـيم ديـن چـه          .شود روشن مي  كنم توضيحاتي كه ذكر مي   
 آيـا انـسان كامـل و       ،دانـد  رويكردي به زن دارد، زن را چگونـه موجـودي مـي           

ت كمتـر از     يا موجودي اس   ، ناقص و وابسته به مرد     ي يا انسان  ،مستقلي مانند مرد  
در سير و    يا اگر بخواهيم نقش زن را        ، يا موجودي است كه مثل مرد است       ،مرد

 معنوي، در جايگاه اجتمـاعي، حـضور در نهادهـا و سـازمانها،              وسلوك انساني،   
در خانواده بررسـي    را  زن  و سهم   هاي مختلف، نقش     حضور اقتصادي در بخش   

 بـه   توانيم اين بحـث را      مي  به گمان من از پنج طريق      ،و پاسخش را پيدا بكنيم    
  . دنبال كنيمشرح ذيل

  : قرآن كريم. 1

 مـا در    .گويـد  منبع اول قرآن است، ببينيم آيات قرآن راجع به زن چـه مـي             
مـسئله زن   بيـان   قرآن سيصد و پنجاه آيه داريم كه مستقيم و غير مستقيم بـه              

 . اسـت  يـا تـاريخ را گفتـه   وهاي فقهي    هاي اعتقادي، يا بحث     يا بحث  ؛پرداخته
  .تواند رويكرد قرآن به زن را نشان بدهد تحليل اينها مي
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  :  :سنّت قولي معصومين. 2

كه از پيـامبر، از امـام علـي و از           را   سنت قولي پيشوايان است، كلماتي       ،دوم
 مثل آن بخشي كه مربـوط       .، تجزيه و تحليل كنيم     ما نقل شده   ايساير ائمه بر  

  .در اين زمينه تدوين شده استهم  آثار متعددي .به نهج البالغه است

  : :سنت عملي معصومين. 3

 سنت عملي يا سيره هست، يعني ما غيـر از اقـوالي كـه                مهمِ سومين منبع 
 عمليشان زن چـه معنـي   ة در زندگي عملي و سير   بايد بدانيم برايمان نقل شده،    

اند؟ به گمان من اگر اين سيـصد و پنجـاه سـال     داشته؟ چه تعاملي با زن داشته  
هـا و    پرسـش از   خيلي   ،آوري بشود  يخ حضور پيشوايان معصوم در شيعه جمع      تار

برخـي از  اسـت بـراي    هكند و حتي يك تـراز و يـك سـنج         ل مي ابهامات را ح  
 تعامـل و در سـيره   در چـون انـسان   ؛ اقوالي كه به ما رسـيده   وهاي قولي    سنت
اش  ونـه  نم .بينـد   بعضي از اين اقوال و احاديث قولي مي        عالوه بر  چيزي   ،عملي

  .همين حادثه عاشورا است
، اما  استگوييم سنت اعم از قول و فعل معصوم      يقي مي فهاي تل  ما در بحث  

تواند داشته باشد، بـه گمـان مـن     به لحاظ اينكه معني خاص و تاثير خاصي مي    
 اين هم يك    ؛قابل تفكيك است، به عنوان سنت عملي يا سيره پيشوايان ديني          

  .منبع است

  :ها تحليل شخصيت. 4

پژوهي مفيد باشـد و مـورد        تواند در حوزه مطالعات زن     منبع چهارمي كه مي   
در شـيعه مـورد تكـريم و        كـه   هايي است     تحليل شخصيت  ؛استفاده قرار بگيرد  
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كه سـنبل و در راس       3 حضرت فاطمه  و 3همانند حضرت خديجه  احترامند،  
ر مـاد ،  3ها فاطمـه معـصومه     امامزادهجملة   از   واست،   3است، حضرت زينب  

. ي بزرگـوار زن داريـم  هـا  امام زمان، عمه امام زمان، و از اين قبيـل شخـصيت    
گويد و اين    ن معصوم مي   آنا ها را دارد و به      يك مكتبي اين جور زن     خوب وقتي 

 گوشـه و  گـاه كـه  را بگويد هايي  تواند راجع به زن آن حرف    د، مي نداررا  جايگاه  
  ي فقهي هست؟ها شود و يا در برخي از استنباط كنار شنيده مي

توانيم اينها را جدا كنيم، يـك ديـن اسـت،            اينها يك منبع است، يعني نمي     
 براي ديني اسـت كـه فقـيهش بـه           مصداق . به هم پيوسته است    ةيك مجموع 

عصمت  عصمت به معني     . معصومه ة خانم فاطم  به نام رود كه    زيارت خانمي مي  
 بـه  يـدش  تحليل اين شخـصيتي كـه مرجـع تقل   .هم ندارد  :چهارده معصوم 

اش در كنار آن است، بايد در نشان دادن جايگـاه،            ، حوزه علميه  رود  زيارت او مي  
  .موقعيت، مكانت زن مورد تحليل و مورد استفاده قرار بگيرد

هاي برجسته زن در تفكر شيعه و در مكتب شيعه يكي  لذا تحليل شخصيت
  .از منابع براي پاسخگويي به مسئله زنان است

  : نمادها. 5

 فرهنگي، يـك سـري نمـاد         و  آييني و نمادها است، هر دين      ،ن منبع پنجمي
ترين نمادش بـه نظـر        ما در اسالم هم نمادهايي داريم، مهم       .براي خودش دارد  

 از زاويه جنسيتي و زنان مـورد مطالعـه قـرار دادن             راحج    مسائل .من حج است  
ر بين زن   و تاخُّ م   شما ببينيد در مسجد الحرام، تقد      .دار باشد  تواند خيلي معني   مي

داننـد، و هـيچ كـس      هيچ يك از مـذاهب فقهـي معتبـر نمـي          راو مرد در نماز     
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نمـازش  باشـد،  زن جلو مرد پشت سر اگر   ،شود گويد وقتي نماز تشكيل مي     نمي
  .باطل است، خب اين قابل مطالعه است

  هر مسلماني اگر يك ساعت در مـسجد الحـرام باشـد   گوييد ميشما چطور   
اسـتفاده  ديگـر را    ي  هـا  چرا از حكم فقهي چيز     ؛ را تمام بخواند   تواند نمازش  مي

 اسماعيل جزء بيـت  ر شما ببينيد در بحث طواف، حج      :نكنيم؟ قابل مطالعه است   
 اسماعيل نشان يك زن است و دامن زن جزء خانه است، لـذا اگـر                راست، حج 

 طـوافش قبـول     ، اسـماعيل اسـت    ركه وسـط حجـ    برود  كسي از آن راه، راهي      
   تواند مورد مطالعه و تحليل باشد؟ ا اين به عنوان يك نماد و سنبل نمينيست، آي

گوينـد   ها بايد صورتشان باز باشد، حتي آنهـايي كـه مـي           در حال احرام زن   
تواند قابـل    نميموضوع  صورت را بپوشانند، آيا اين      در حالت عادي    واجب است   

 را در حـج     شـود از ايـن زاويـه مـسئله جنـسيت           مطالعه باشد؟ به گمان من مي     
گوييم حج مظهر مبارزه با تبعيض فقر و غني است، همه             چطور مي  .تحليل كرد 

آيند، مظهر مبارزه با تبعيض نژادي است، سـياه          فقير و غني به يك شكل درمي      
شود گفت مظهر مبارزه با تبعيض جنـسيتي         نميآيا  و سفيد به يك شكل است،       

كـه  اسـت   جامعه آرمـاني    ين  اين موارد، از جمله قوان    شود گفت     نمي ؟ستهم ه 
 اينها قابل سوال است، نظـر       ؟خواهد به آن سمت برود     اسالم ترسيم كرده و مي    

  .گويم، ولي مورد و جاي مطالعه دارد اين هم يك منبع است قطعي نمي
 نمادهاي اسالمي است كه به ويژه       ،پس يكي از منابع مطالعه در حوزه زنان       

 حاال اگر ما كـربال    .قابل مطالعه است    آن  بحث مكه و حج و مسائل پيرامون       در
 از منظر تـاريخ و سـيره آن را مـورد تحليـل و     توان مي ،را هم يك نماد بگيريم  

به هر حال بحـث زنـان را از ايـن زوايـا و از روي ايـن منـابع                    . ارزيابي قرار داد  
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ـ        مي حثمـان يكـي از ايـن       ، مـا فعـال ب     دهيمتوانيم مورد مطالعه و بررسي قرار ب
 ؛ادثه عاشورا، يا به عنوان يك نماد يا به عنوان يك سـيره      حث ح محورهاست، ب 

هـا     مسلمان كه اتفاقي در تاريخ   كه اين بحث به سيره بيشتر نزديكتر است، چرا          
و در تاريخ بشريت افتاده كه محور اين اتفاق شخص معصوم اسـت و بـه نگـاه       

  .شناسي است  فعل او، تقرير او، سكوت او، منبع دين،شيعه
 هر كاري كه انجام داده و هر كاري كه در محضر او انجام شـده و                 بنابراين

او تصديق كرده، سكوت كرده، يا تاييد كرده، به عنوان يـك امـر دينـي قابـل                  
خـواهيم از ايـن زاويـه و از       مطالعه و بازشناسي است، حاال ما مسئله زنان را مي         

  .اين منظر مورد بحث قرار بدهيم، اينها مقدمات بحث من بود

  زنان در حادثة عاشورا: ش دومبخ
هـايي    جديد است، شما در كتاب     ةبحث حادثه عاشورا و زنان، از مسائل دور       

كه پيش از اين صد سال، حتي پيش از اين پنجاه سال، راجع به عاشورا نوشـته              
 عنـوان مـسئله زن پيـدا         با  يك زيرمجموعه را    يا شده ، يك بخش، يك فصل     

ند، اما به عنوان يك مسئله      ا  هخ بوده گزارش كرد    در تاري   را كه   مسائلي .كنيد نمي
خاص در اين دوره جديد اسـت، آن مقـداري كـه مـن جـستجو كـردم شـايد                    

 را به عنوان يـك مـسئله مطـرح كـرده شـهيد              موضوعنخستين كسي كه اين     
فرمايد كه عاشـورا دو بخـش دارد، يـك بخـشش را               ايشان مي  .مطهري است 

 لذا عاشورا يك حادثه مذنث اسـت،  .نانمردان متكفل بودند و يك بخشش را ز    
 را  نقش درست كرده، يك     »مذنث«اين مذكر و مونث را ايشان تركيب كرده و          

دار بودند، و از ظهر عاشورا به بعد اين نقش بر عهده           مردها تا ظهر عاشورا عهده    
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شـود، چـه    بينيم مسئله مي  به بعد ديگر مي   مباحث شهيد مطهري   از   .زنان است 
  .ليل انقالبي از عاشورا دارند، چه آنهايي كه تحليل سنتي دارندآنهايي كه تح

 »سـفر شـهادت  «در آن كتابي كـه از ايـشان بـه نـام     نيز امام موسي صدر    
هـاي   تـر اسـت، در جـاي جـاي صـحبت           منتشر شده ، بحث زنان خيلي جدي      

هايشان، آن مقداري كه منتشر شده است مسئله زن را و نقش             ايشان، سخنراني 
  .كنند  را بسيار پررنگ و بسيار قوي مطرح مي3 بويژه حضرت زينبزنان را و
 نگـاه   »پيـشواي شـهيدان    «در كتـاب    مرحوم آيت اهللا سيد رضا صدر      نگاه

، اصال نگاه انقالبي و حماسي نيست، بارها و بارهـا       استسنتي به حادثه عاشورا     
بـا   انقالبي نيست، راهـش      7كند كه امام حسين    در اين كتاب ايشان تاكيد مي     

ــي   ــون تلق ــت، چ ــون جداس ــسندهانقالبي ــته از نوي ــن نوش ــي« در اي ، »انقالب
 آمريكاي التين بودند، در جاهاي ديگر بودند، لـذا          انقالبيونها بودند،    كمونيست

 از راه انقالبيـون     7كنـد كـه راه امـام حـسين         ايشان بارها و بارها تاكيـد مـي       
ست، نه نهـضت     است، نه حماسه ا    »پيشواي شهيدان «جداست، اسم كتاب هم     

ايشان هم باز براي ي مدرن و امروزي آنجا نيست، ولي        تعبيرها. است، نه آزادي  
را در همان كتاب و با همان نگاه سـنتي آوردنـد و         مسئله بوده و آن     بحث زنان   

 ايـن    و  اين كارهـا را كردنـد      3 بخصوص حضرت زينب   مطرح كردند كه زنان   
  و د و پنجاه و پنج منتشر شـده        سال هزار و سيص    ر اين كتاب د   .نقش را آفريدند  

 پـس مـسئله شـدن زن هـم در آثـار             .شود دغدغه بـوده     معلوم مي  موضوع زن 
كساني كه نگاه سنتي داشتند، هم آنهايي كه نگاه در واقـع حماسـي و انقالبـي       

  .داشتند مطرح شده است
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  هاي اخير  هاي سال موضوع زن در پژوهش
ز سال هـزار و سيـصد و         ا موضوع ،تقريبا طبق آن جستجويي كه من كردم      

 شايد اولـين    وها به صورت مستقل آمده،       طرف در مقاالت و كتاب     هفتاد به اين  
 منتشر شده، چندين مقاله تحـت عنـوان زن در   پيام زن هايش را در مجله      مقاله

  .مانند آنحادثه عاشورا و 
حدود بيست تا نوشته مستقل از سال هزار و سيصد و هفتاد به اينطـرف در                

هايي سـست     اقتباس و تحليل   گرچه برخي از نوشتة   ضوع نوشته شده،    همين مو 
ند، اين تاريخچه بحـث زن در       ا  هپرداخت آن    ولي مجموعا مسئله شده و به      ،است

، طرح با شهيد مطهري اسـت و بعـد در نوشـته           است حادثه عاشورا در كشور ما    
بكنـيم كـه   شريعتي هم بايد اشاره علي   آثار دكتر    بهآيد حاال    حوزويان مي  ديگر

 و  3زينـب  و حـضرت     3 فاطمه ايشان هم در آن نگاه خودش بحث حضرت       
 ايشان هم در واقع از كساني بودند كه از اين فـضا             .كند  ديگر زنان را مطرح مي    

   .ندو از اين مسئله خيلي استفاده كرد
 چه تعداد زن در حادثه عاشورا بودند و چه كار كردند؟ آماري كه اجمـاال                اما

 متـداخل  ننـا آ اي  عدهنامشود كه  حدود چهل زن ياد مي از  ردم  من به دست آو   
شود، مثال اسـم     ها گاهي وقتها جا به جا مي       است، چون در نقلهاي تاريخي اسم     

شـود اصـال در حادثـه         ياد شده كه گفته مي      بعضياز   شده،   عوضمادر با دختر    
 ريـم، يعنـي    دا مطالـب عاشورا نبودند، يا اصال وجود خارجي ندارند، از اين قبيل           

اينهـا يـك    .  شايد نزديـك بـه نـيم بـشود         ، بعد از تحليل و بررسي     ، چهل تعداد
نـد و    ا  ل آن حلقه او    كه هستند، 7اهللا عبد  بستگان ابي  وبخششان زنان هاشمي    

  .اند، زنان هاشمي هم يا اقربا هستند يا غير اقربا بخشي هم زنان غير هاشمي
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  7وظايف زنان در نهضت امام حسين

  : مردان تشويق. 1

بنـدي   در هفت بخش و هفت مدل كار دسـته        توان    ميكارهاي اين زنان را     
 تشويق به ، ياد كرد و نام برد     آن شود از  رسد مي   اولين كاري كه به نظر مي      .كرد

 در تـاريخ    .شـود   است، كه از همـسر زهيـر يـاد مـي           7همراهي با امام حسين   
ها همراه شدند و      منزل در يكي از   7ر آمده است كه زهير با امام حسين       جو اين

خواست خودش را نشان بدهد و يـك جـوري           كرد، نمي  گيري مي  خودش كناره 
ا . خواست امام حسين ايشان را نبيند      مي را تـشويق و وادار كـرد و          او  همـسر  امـ 

   .رفت و جزء اصحاب امام حسين شد

  :گزارشگري واقعه عاشورا . 2

خشي از وقايع عاشورا را زنان ب زنان در حادثه عاشورا اين بود كه         دومين كار 
فاطمه بنت  ها    آنهر دو   راوي  كنم كه    گزارش كردند، من به دو نمونه اشاره مي       

است، دو تا گزارش بسيار زيبا ايشان دارند از جريان حادثـه عاشـورا، يكـي            3الحسين
  : آمده استامالي صدوقكنند كه در  هاست كه خود ايشان نقل مي روايت غارت خيمه

K� @�(  (  &3� C) ��@9:� @� /�  ( � ( �  s9�:� ���� F�$��# /��. @�� ����$&3� (   R*( � � �( �   * (  7I��d   : 
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ـ    ها ش  كساني كه دنبال غنيمت بودند وارد خيمه       ر كـم سـن و     دند و من دخت
چـرا   گفـتم    كـرد،   ولي گريه مي   ،شروع كرد به گرفتن طالها     يمرد .سالي بودم 
كنم، دارم از پـاي دختـر پيـامبر      فهمم دارم چه كار مي     مي: گفتكني؟   گريه مي 

 ي كس ديگـر   اگر من در نياورم،   : گفت! گفتم خوب رها كن   ورم،  آ  خلخال درمي 
  !آورد در مي

 حضرت زينب با يزيـد در       ارش مشاجرة ، گز دومين گزارشي كه ايشان دارند    
  است ،  مجلس يزيد

s9:� ��� F$��# �3�d� (   *( * ( (� *  �   7 /�%3l ���L# ���3 � C�-�- xC- s� ��9&� �&# � (     ( (    �  ) �      �    )
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ن اعالم كرده بودند كه     اي كه كسي در مجلس يزيد بلند شد و چو          آن قصه 

 گفت كه اين دختر را بـه      ،اسرايي هستند كه آمدند و يزيد پيروز شده است        اينها  
  .دهد شكن به او مي پاسخي دندان3 حضرت زينبكهمن ببخش، 

  :هاي نظامي و رزمي فعاليت. 3

هـاي نظـامي و رزمـي        فعاليـت زنان در حادثه عاشورا،       كارهاي وعسومين ن 
از برخي از زنان نقل شده كه يا سر فرزند شهيدشان را به طـرف دشـمن           . است

، و از   مانع شـدند  خواستند حمله كنند و امام       پرتاب كردند، يا نيزه برداشتند و مي      
  .ي نقل شده استاين قبيل موارد، كه درباره ام وهب و مادر عمر بن جناد انصار
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  : 7اعتراض به دشمنان امام حسين. 4

هايي است كه به بانيان و دست اندركاران و           بخش چهارم از كارها، اعتراض    
يكـي از  . اين بخش خيلي جدي است   . گيرد  سازندگان حادثه عاشورا صورت مي    

هايي كه بسيار نقل شده، اين است كه زنـان بـسياري بـه مـردان و بـه                     بخش
دهيـد يـا      عتراض كردند كه آخر اين چه كاري است كه انجام مي          شوهرانشان، ا 

انجام داديد؟ مثال از اين افراد، نوار، همسر كعب بن جابر، ايوف، همـسر خـولي،    
مرجانه مادر  از  همسر مالك بن نسير، زني از قبيله بكر بن وائل نقل شده، حتي              
رش اعتـراض  عبيداهللا نقل شده، يعني حتي مرجانه مادر عبيـداهللا هـم بـه پـس         

ــود كــه كــردي  مــي ــن چــه كــاري ب ــه!؟كنــد كــه اي   اش را   حــاال ايــن جمل
  .ذكر بكنم

»!� C%K� �D��� F���1� �3�d :!� I8�> @��� ��&,d ,p�%K
 �-6 � ,
�C�. F�u� ?1e«،1    كه مـن   هم   منابعي   . است  ابن سعد نقل كرده    را اين اعتراض

حتمـاً  گـويم    ، نمـي   اسـت  ول منابع تقريبا دسـت ا     ،نقل بكنم از آنها   سعي كردم   
هـايي اسـت كـه در      ولي منابع، منابع دست اول است، يعني كتاب  ،درست است 

 يا مـصادق اوليـه شـيعه مثـل كتـب شـيخ          نوشته شده  هاي سوم و چهارم    قرن
شود كـه پـذيرش       به هر حال معلوم مي     .هاست جور كتاب    و اين  كافيصدوق و   

 گرفتن مرداني كه مرتكب اين كار       براي زنها و مورد اعتراض قرار     حادثه عاشورا   
  . قابل بحث جدي است،شدند از سوي زنان
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  : عزاداري. 5

سـرايي، همـدردي و       هاي نوع بعدي زنان، يعني نوع پنجم، نوحـه          از فعاليت 
هايي نام برده شده كه به شكلي با عاشورا مرتبط بودنـد و              از زن . عزاداري است 

انـد،     كه عمدتا از بستگان شهدا بـوده       اين زنان . اند  سرايي كرده   براي شهدا نوحه  
اشعاري به اينهـا  . 7، و رباب همسر ابي عبداهللا7مثل ام البنين مادر ابوالفضل    

هـاي     يكـي از تكـه     .ايد   هم اين اشعار را نقل كرده و ديده        لهوف. منصوب است 
    :چنين استاشعار ام البنين 

ــين  ــك ام البنــ ــدعوني ويــ   التــ
  

ـــت   ــــ ـــذكريني بلـ   رينـيوث العـ
  نـــت بنـــون لـــي اُدعـــي بهـــم كا 

  
ــ   ــين ـوالي ــن بن ــبحت والم   1وم اص

 .ن را بـه يـاد شـيران بيـشه ميندازيـد           البنين نگوييد، م   ديگر به من ام   يعني   
 ولي امروز ديگـر  ،گفتند روزي فرزنداني داشتم و بدان جهت به من ام البنين مي   

  .بگويندالبنين  پسران و فرزنداني ندارم كه به من ام
     :ايي كه از رباب نقل شدهمينطور تعبيره

ــسينا   ــسيت ح ــال ن ــسينَا فَ وا ح  
  

ـ اق     داءــــــنَةُ االعــــــصدتْه اُِســــ
  صـــــريعا غـــــادروه بِكـــــربال 

  
ــانبي كـــربال    ــه ُ جـ   ال ســـقي الّلـ

 را شمشير دشمنان چه كرد و او را در كـربال چگونـه در               7بدن حسين كه    
  .يلواقع بر زمين زدند با نيرنگ و تعبيرهايي از اين قب

 از سه نفر نام برده شده كه اينها اظهار همـدردي            ، در خانواده يزيد   همچنين
در  ي اينهـا تعبيرهـاي    از. هنـد همـسر يزيـد     هم  كردند، عاتكه، ام كلثوم و يكي       

  .كنم ذكر نمي نقل شده كه من آن را 7عبداهللا  ابيمصيبت
                                                                 

   .71 / 1: ادب الطف.  1



  
84    J جستارهاي عاشورايي 

   :وصي بودن. 6

 چـون جالـب     نقش ششمي كه ياد شده، به نظر من، وصي بودن است، كه           
راجع بـه فاطمـه بنـت       . كنم  است و در منابع اصلي ما آمده است، آن را ذكر مي           

هـاي     بخشي از آن يادگـار و ميـراث        7الحسين نقل شده است كه ابي عبداهللا      
 اين كار چند وجه بـراي تحليـل دارد، يكـي            قاعدتاً. خودشان را به ايشان دادند    

 ممكـن اسـت     بماند، چـون  در امان   ها    اينكه يك زن را انتخاب كردند، تا امانت       
ـ مردها مورد هجوم قرار بگير      و در   كـافي  دربـاره فاطمـه بنـت الحـسين در           .دن

، دو روايت آمده است كه ظاهرا يك روايت بوده و نقـل بـه معنـا        الدرجات بصائر
��1G« :گويد  ابو الجارود مي  . شده t.�  (  �  7I�d    :�� @� s9:� "l¢ �   (  (  *( ) �7£�T �6    )  U*

s9:� ��� F$��# ?z�3� /,��� ��J U£T xq3�� (   *(  (   �  � �  ( * (   *  * ( )  7�#C#       ��#8G&� ����,E �D%3l B B* (   ( �  �
 ��#C�# /� �6 �l "�1- � �D�� ��8=K� s9:� @� �� "�E � B W1\�� F%b� �(   (  ( * (       � � � ��  *()  �     (   (   )* B B*  � 5 �  

,�3� F$��# � �( *   s9:� @� �� ¤l g�(  *( � (   R �  �«.1  
وقتي آن لحظات آخر دخترش فاطمـه بنـت الحـسين را فراخوانـد، كتـابي و                 

 در اختيار امام     فاطمه بعداً   ظاهراً  اين كتاب را   .اي را به او داد و وصايايي كرد         نوشته
 است كه در بحـث ادبيـات شـيعه          كتاب العلي ظاهرا آن كتاب،    .  قرار داد  7سجاد
چـاپ شـده و     كـه    كتاب العلي كتابي نوشته بودم تحت عنوان      . ه جدي دارد  جايگا

 :در مـوارد مختلـف ائمـه      . اسـت  ايـن كتـاب      درحدود سيصد و پنجاه حديث      
�g�,E �# vC �&�، يا   �-� #� g�,E �&�: گويند  مي���@ g��,E �&��، يا    ( � .

  . تفسير است، يك بخش اعتقادات است، بخش زيادي هم فقه است يك بخش
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  :  ايراد خطابه و روشنگري.7

ايي است كـه بـه      ه   خطابه ،هفتمين كاري كه زنان در حادثه عاشورا داشتند       
 در منـابع مختلـف يـاد        3 و فاطمه بنت الحسين    3از حضرت زينب  خصوص  

  تههـا نوشـ    هايي بر ايـن خطبـه       شرح  و شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته       
  .شده است

  تحليل بحث: بخش سوم
هـاي    ايـن گـزارش    از . بحـث تحليـل اسـت      ،رين بخـش  بخش سوم و آخ   
شناسانه، فقيهانه،   هاي دين  ؟ چه استنباط  توانيم بكنيم   اي مي   تاريخي، چه استفاده  

  توانيم داشته باشيم؟   ميمانند آنكالمي، و 
حليلمـان بـا    بايـد ت ،بحث كنيم تاريخي را  موضوعخواهيم يك    وقتي ما مي  

 اولـين شـرطش ايـن       . قابل قبولي باشد    تا تحليل، تحليل   سه شرط همراه باشد   
است كه آن منابع و مواد تاريخي همراهي بكند، يعنـي مـا منـابع قابـل قبـول                   

 تحليل كنـيم وگرنـه تحليلمـان يـك امـر            و براساس آن  تاريخي داشته باشيم    
 مثال اگر به يك مصدر درجه دهمي اشاره بكنيم و براساس آن             .شود فرضي مي 

آيـد يـك مناقـشه       يك كـسي مـي     ، را باز كنيم    بابي وتحليل  موضوعي را   يك  
 مـا   .رود  ، در نتيجه تحليل ما هم وا مـي        پاشد  آن مصدر از هم مي     و كلّ كند   مي

 معتبـر و    مان از منابع     منابع و مواد تاريخي    ،بايد قبل از اينكه وارد تحليل بشويم      
رط  اين شـ .انجام داده باشيم آن   هاي الزم را در     و نقد و بررسي     باشد قابل قبول 

  .اول تحليل است كه بخواهد قابل قبول واقع بشود
شرط دوم اين است كه آن تحليل با اهداف و اصـول كلـي ديـن ناسـازگار           
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 ديـن  م و اصـول كلـي   مسّل استنباط كرديم كه با اهداف كليِ   مطلبياگر  . نباشد
  . شود يك جاي اين تحليل اشكال و ايراد دارد  معلوم مي،ناسازگار بود

 فراگيـري تحليـل     ،كنـد  ه تحليل را تحليل قابل قبول مي      سومين شرطي ك  
 در غيـر ايـن صـورت      را پوشش بدهـد،     مشابه  بتواند موارد مختلف    يعني  است،  

من يك مثال بزنم، شما صبح از خانه بيرون         . شود تحليل ناقص است     معلوم مي 
 از بـرگ درختـان   . خيس اسـت و خودروها و ديوارهابينيد كه زمين     مي .آييد  مي

گويـد كـه     كنيد كـه چـرا اينطـوري شـده؟ كـسي مـي              سوال مي  .چكد آب مي 
شـهرداري روي   زيـرا   فراگير نيست،   سخن  اين  . پاشي كرده  آب شهرداري صبح 
 را  هـا    و درخـت    آسـفالت  ،كه انجـام بدهـد    ي  پاشد، نهايت كار   ديوارها آب نمي  
   . ناقص است تحليل پس اين.دهد شست و شو مي

 اين هم ناقص است     .اند  هايشان را شسته   د صبح همة مردم جلو خانه     گوي مي
چون همه كه ديشب نبودند، بعضي مسافرتند، بعضي سحرخيز نيستند، بعد هـم    

، در حالي كـه در خانـة همـه خـيس            ديشو هر كسي جلوي خانه خودش را مي      
 نيمه شـب بـاران      4 تا   3 اما اگر بگوييم ساعت      . اين هم ناقص است    پس. است

ـا كـسي بيـدار بـشود، همـه ايـن سـخن را                  آمده كه سر و صدا     يخيلي آرام   نداشته ت
  .دهد ها و درختان را پوشش مي پسندند، زيرا تمام موارد، يعني زمين و ديوار و خودرو مي

، فراگيـري اسـت، بـه    كنـد  سومين شرطي كه تحليل را قابل قبول مي  پس  
 حاال با ايـن مقدمـه       .هاي مرتبط را پوشش بدهد      عرصه اي كه بتواند همة     گونه

حضور زنـان در    «كنم، ما در مواجه با اين مطالب تاريخي كه در باب              مي عرض
تـوانيم ارائـه بـدهيم؟ چـه نكـاتي را             چـه تحليلـي مـي      »حادثه عاشورا داشتيم  

  .گوييم ميدر حد حدس و گمان  تا نكته را چندتوانيم ذكر بكنيم؟ من  مي
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  تحليل
  دور بودن زنان از جنايت و ظلم. 1

مـا در حادثـه عاشـورا زنـي كـه           ايـن كـه     اسـت،   اي كه خيلي جالب      نكته
 براي جبهـه    وطرف    براي آن  ،هايي كه گفتم   بينيم، يعني بسياري از اين نام      نمي
 كه در جبهه نور بودنـد كارهـاي خـوبي    ها  آن.جبهه ظلمت استو  ستم  وظلم  

 آنهايي كـه كـار      .كردند، آنهايي هم كه در جبهه بد بودند اينجا همراهي كردند          
 .ام دادند، مردها بودند، آنها هم كه تا آخر مقابله كردند باز مردها بودنـد          بد را انج  

يعني مـا حادثـه     ! اي را الهام بكند يا نه؟      تواند در واقع به ما نكته      آيا خود اين مي   
كنيم، جبهه نـور و جبهـه ظلمـت، جبهـه حـسيني و          عاشورا را كه دو جبهه مي     

كلي نقش داشته باشـد در ايـن        زني كه به ش   نام   در جبهه يزيدي     .جبهه يزيدي 
   شود از اين مطلب چيزي را استنباط كرد يا نه؟ آيا مي! هايي كه ذكر شده نديدم نام

ذهبي از عالمان و محدثان اهـل       : من دو تا تمثيل هم براي اين مطلب بياورم        
ســنت اســت، چنــد كتــاب در بــاب رجــال و تــاريخ دارد، يــك جملــه در كتــاب 

در رجال، نام زني كه بگويم مشكل دارد يـا    : گويد  ، مي  خودش دارد  االعتدال ميزان
  .جعل شده باشد نديدم، و زني كه به كذب يا فسق يا جعل متهم شده باشد نديدم

نگـاه   هاي حـديثي و در كتـاب رجـال شـيعه           بر همين اساس من در كتاب     
كردم، هيچ جا زني تكذيب و تضعيف نشده بود، حاال ممكن است سكوت كرده            

   . گذاشتنكتهشود كنار آن  را مينكته تضعيف نشده، اين  اما ،باشند
كنـد،   نقـل مـي   خودش نيل االوتاردر ي ناين است كه شوكاهم جمله سوم   

Cd "�-� C�� W�1�� vCe «گويد مي� ��� X *   ( ا  بعد از پيغمبر يك عده مرتد شدند،      » ' امـ  
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عاشـورا در جبهـه    ما در حادثه :، حاال اينها را كنار هم بگذاريم    زن مرتد نداشتيم  
 رجال شيعه و سني زني كه تـضعيف و          هايِ بينيم، در كتاب   ظلمت نام زني نمي   

شود در واقـع      آيا مي  .گويد  گونه مي   نيز آن ي  نبينيم، شوكا  تكذيب شده باشد نمي   
 توان گفت كـه     مي را استنباط و مطرح كرد يا نه؟ آيا          نكته و مطلبي  از اينها يك    

 زودتر از مردان وارد سير و       ر كماالت در كسب د  و  زنها در سير و سلوك معنوي       
هـاي شـيعه     مـا در بحـث  :قضيه ذكر بكنمببينيد من باز يك     شوند؟    سلوك مي 

به هنگـام ازدواج بيـست و يـك          7يك مطلب تاريخي داريم كه اميرالمومنين     
  . نُه ساله3ساله بود و حضرت زهرا

   سرعت زنان در رسيدن به رشد عقل .2
ي نبـود و اگـر   واريم كه اگر علي نبود براي فاطمه كف     هاي متعددي د   روايت

  .ي نبود، اين هم دووفاطمه نبود براي علي كف
 كـه زن  )گـذارم ذوقيـات   مـن اسـمش را مـي      (ين ذوقيـات    اشود در    آيا مي 

تواند در نه سال آن مراحلي را طي كند كه مرد مثال در بيست و يـك سـال       مي
ش حدسـي نيـست،   د، يعنـي مـواد   اينهـا مـواد تـاريخي دار   ؟طي كردهيا كمتر  

چيزهايي است كه ذكر شده، بخشي از ميـراث ماسـت، امـا اينهـا را كنـار هـم           
شود به استنتاجاتي رسيد يا نه؟ اين يك نكته است كـه در ايـن      مي  آيا بگذاريم،

  .بندي و ارزيابي به نظر من قابل مطالعه است جمع

  حضور اجتماعي و سياسي زنان. 3
ن است كه به هر حـال       شود ذكر كرد اي    اين حادثه مي   كه در    مطلبيدومين  
 و  رفتنـد به مكهاز مدينه بيرون آمدند،  از ابتدا كه به قصد كربال      7ابي عبد اهللا  
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 سفر در   . عده از زنها را با خودشان بردند       بعد به سمت كوفه و بعد به كربال، يك        
 علم امـام، آن  بيني با   پياده شدن، سوار شدن، و بعد پيش       ،ها آسان نبود   آن زمان 

و شود در بـاب حـضور اجتمـاعي          رحال مي  ه  به .حوادث بعدي را در پي داشت     
آينـد، در مجـالس       زناني مـي   :را نگاه كرد   حادثه عاشورا    حضور سياسي زنان نيز   

توانيم از ايـن      نمي در هر صورت  . كنند  مردها و در جاهاي مختلف سخنراني مي      
  . زاويه به اين حادثه نگاه نكنيم

هاي بلنـدي اسـت، در مـوارد      به ويژه آموزه  3هاي حضرت زينب   در خطبه 
بينـي   هـا، پـيش    شود، در تحليل   متعددي استنادهاي قرآني خيلي بلندي پيدا مي      

هـاي بلنـد قابـل ذكـر         شناسي تاريخ، آينده تاريخ، اينها اين آمـوزه        تاريخ، جامعه 
 گويم و آخـرين حـرفم      را مي  3 خطبة حضرت زينب     من فقط يك جمله    .است

(���@ �n��L&=3� @���- IC��3«: باشدهم اين    (*  �  � ، عـدالت را قبـل از دوره معاصـر          » 
اب جديـدي بـراي عـدالت        ب ، امروز »ها را درست تقسيم كردن     داده«گفتند   مي

 اشـاره    معنا ، و حضرت زينب به اين     »هاي برابر ايجاد كردن     فرصت«: باب شده 
كردي كه بتوانند مـستوره و      كند، اين فرصت را چرا براي زنان خودت ايجاد           مي

(��@ �Yn�L&=3� @��- IC�3 ؟محجبه باشند و دختران پيامبر از آن محروم باشند         (*  �  �  _ ،
 آزاد شده كه زنان تو مستور باشند و بتوانند حريم نگـه     پسر آيا عادالنه است اي   

ربال  كـ نبود،ماند اگر زينب    ني در نينوا مي    رِّس دارند و ما از آن برخوردار نباشيم؟      
  .ماند اگر زينب نبود در كربال مي

  
والسالم



  
  
  



  
  
  

  1هاي عاشورايي هاي اخالقي در پژوهش آسيب
دكتر سيد حسن اسالمي

2
  

  مقدمه 
 بـا   7الشهداء واقعيت اين است كه به هر دليلي نهضت حسيني و قيام سيد           

هويت همه شيعيان به خصوص شيعيان ايراني گره خورده و هر كس كه اهـل               
اش به نحوي به ايـن قـضيه           فكر و انديشه است، در جايي از زندگي        قلم و اهل  

 حوزوي، دانشگاهي، فقيه    .پرداخته، يعني اختصاص به نويسندگان حوزوي ندارد      
و غير فقيه، حساسيت خاصي نسبت به حركت حسيني دارند و ايـن حـساسيت               

  حتـي كـساني كـه از       .شـود   در قالب قلم، مقاله، گفتار، سخنراني مـنعكس مـي         
انديـشند و   و در فـضاي كـامال متفـاوتي االن مـي     فاصله گرفته   تفكرات سنتي   

انديشند، با اين حال شاهد اين هـستيم كـه بـه              خيلي مدرن مي   ،كنند بحث مي 
  . كنند پردازند، بحث و تحليل مي كنند و مي مناسبتي به نهضت عاشورا اشاره مي

ه نهضت حسيني   ق گوناگون ب  يق و سال  يخوب هنگامي كه همه افراد باعال     
. ها و تفسيرها متفـاوت اسـت       ديدگاه. آيد  پرداختند، طبيعتا اختالف نظر پديد مي     

 از  :الشهداء چه تفسيرهاي متفـاوتي وجـود دارد        دانيم درباره قيام سيد    همه ما مي  
                                                                 

 .پژوهان كشور ايراد شده است در مكان دبيرخانة دين) 20/8/1392 (1435اين سخنراني در تاريخ هفتم محرم .  1

 .دكتراي كالم جديد و عضو هيئت علمي دانشگاه اديان و مذاهب.  2
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و چه منازعـاتي در ايـن       » قيام براي تشكيل حكومت   «تا  » قيام براي شهادت  «
طبيعـي و  اختالف جا  تا اين. ام انه بحث كردهچند دهه اخير داشتيم كه من جداگ  

هاي ديني، شـاهد ايـن       در بسياري از معتقدات ديني و آموزه      . خيلي عادي است  
جاسـت كـه     ها و اين دعواهاي علمي هستيم، اما خطا آن         ها، اين اختالف   تفاوت

هاي اخالقـي بـشوند و       اين دعواهاي علمي و اين مناقشات نظري، دچار آسيب        
مـا قيـام سـيد    . صول اخالقي در اين مباحـث ناديـده گرفتـه بـشود    ترين ا  ساده

الشهداء را هرگونه تحليل كنيم، در دل قيام يا نهضت يـا حركـت سيدالـشهداء                
عـزت زيـستن، امـر بـه       مندانه زيستن، با    اخالق نهفته است، يعني بحث شرافت     

هفتـه  هـا در پيـام عاشـورا ن        معروف، نهي از منكر، زير بار ستم نرفتن، همه اين         
بينيد كساني كه دغدغة دين      ولي متاسفانه در فضاي عاشورايي گاهي مي      . است

شـوند كـه بـا       هم دارند و واقعا هم دلسوز هم هستند، خطاهـايي مرتكـب مـي             
  ! ترين اصول اخالقي سازگار نيست ساده

: شـود بحـث كـرد      در باب مباحث عاشورا و خطاي اخالقي در دو سطح مي          
هـاي   اسداشت قيـام حـسيني و ديگـري در پـژوهش    يكي در مقام شيعه و در پ      

ديگـران  در مقـام نخـست،   . شـويم  عاشورايي مرتكب چه خطاهاي اخالقي مي     
اند و شايد پيشگام اين قضيه، مرحوم ميرزا حـسين نـوري و كتـاب                 بحث كرده 

ها در مقام تـرويج پيـام    باشد كه به صراحت گفت خيلي از منبري      لؤلؤ و مرجان  
همچنـين  . كننـد  جـا رفتـار مـي       زنند، نابه  د، تهمت مي  گوين ، دروغ مي  7حسين

كـه وقتـي كتـاب     كنـد    اشـاره مـي  مفاتيح الجنـان مرحوم شيخ عباس قمي در  
 مـن   به هر حال ايـن بحـث  .  را نوشتم، چقدر به من توهين كردند االمال منتهي

نيست كه مـا در مقـام بزرگداشـت عاشـورا، چـه خطاهـايي اخالقـي مرتكـب              



  
93 J ييعاشورا يها پژوهش در ياخالق يها بيآس  

اما در مقام پژوهشگر حرف من اين است كـه          . رتكب بشويم شويم و نبايد م    مي
 و  7پردازيم و زندگي امام حسين     يي مي هاي عاشورا  ما هنگامي كه به پژوهش    

شـويم كـه     كنيم دچار خطاي اخالق مـي      نويسيم و تحليل مي    قيام ايشان را مي   
  . اين خطاي اخالقي واقعا نابخشودني هستند

  گانه در عاشورا پژوهي خطاهاي شش
جا شش خطاي اخالقي را كـه رايـج اسـت و مـن در آثـار مختلـف                 ر اين د
شمارم و به اختصار دربـاره       ها بر مي   ام و آن    ام شناسايي و طبقه بندي كرده       ديده

عمومي سـازي   . 1: اين شش عبارتند از   . اي خواهم گفت   ها نكته  هر يكي از آن   
. 3ت حريـف،    ارائه تصويري مخدوش از نظريـا     . 2برخي مباحث مناقشه انگيز،     

حساسيت يك سـويه نـسبت   . 4هاي شخصي به جامعه علمي،     عرضه يادداشت 
مجموعـه  . 6هـاي ديگـران،    بي توجهي به پـژوهش   . 5هاي مخالف،    گاه به ديد 
اين شش آسيب را مـن شناسـايي كـردم و بـه مناسـبت               . هاي نامناسب  سازي

  . اي بگويم ها نكته خواهم درباره هر يكي از اين مي

  انگيز سازي برخي مباحث مناقشه عمومي . 1
هاي عاشورايي ديده شده و هنوز هم        اولين خطايي كه متاسفانه در پژوهش     

هـاي خيلـي جـدي و فنـي و         بعضي از بحث   كه ما  آثارش ادامه دارد، اين است      
 اهـل فـن هـست،       و بين اصحاب نظر     ،بين متخصصان جاي آن   كه   را   اساسي

در همـه    مـا    متاسـفانه  !كـشانيم   مـي  ها انكشانيم، به خياب   ها را به جامعه مي     آن
اي نوشت و در     فرض كنيد يك كسي كه مقاله     . شاهد اين خطا هستيم    ها زمينه
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 چاپ كرد؛ مجله كامال تخصصي كه شايد هزار نفـر در كـشور            نقد و نظر  مجله  
بعد يك كسي آمد و جـواب ايـن مقالـه را داد و جـواب را در روزنامـه                  . نخوانند

خوب ببينيد اساسا اين مقاله در اين مجلـه چـاپ         . اپ كرد اطالعات يا كيهان چ   
كسي كه اين مقاله را خوانـده، بايـد   . در آن مجله بيايدبايد شده و پاسخش هم     

جوابش را هم در همان مجله بخواند، ولي اين مقاله وقتي در روزنامـه راه پيـدا                 
سـت كـه ايـن      اند، و جالب اين ا     خوانند كه اين مقاله را نخوانده      كرد، كساني مي  
كنم حدود پانزده سال پـيش رخ داد، بعـد همـين امـسال ديـدم                اتفاق، فكر مي  

همان شخصي كه اين كار را كرده و همان وقت گفتم كار اشتباهي بود، ديـدم                
! ها بكـشيم  هاي علمي را به خيابان    در جايي صحبت كرده و گفته ما نبايد بحث        

ن حركت، حركت بـدي بـوده و        يعني ايشان بعد از پانزده سال متوجه شد كه اي         
  . نبايد اين كار را كرد

رد و اثبات فراوان    . دهد هاي علمي مناقشه فراوان رخ مي      به هر حال در بحث    
ها به جامعه ايماني و مردم عادي  گيرد اما قرار نيست كه اين رد و اثبات صورت مي

 قـدات كشيده بشود و در واقع كشاندن آن به ساحت عمومي اوال باعث تزلزل معت             
  . كند  زشتي پيدا ميبسيار بازتاب رفتاري وشود كه نبايد بشود،   ميبسياري

  : سازي مطالب علمي ايشان سيد محسن امين و عمومي

ايشان يكـي   . بينيم نمونه آشكارش را در مورد عالمه سيد محسن امين مي         
ز از مجددان و يكي از پيشگامان انديشه جديد تشيع است و آثار معروفي دارد، ا              

االطـالق،    يـك مرجـع علـي     . اعيان الشيعه جمله كتاب بسيار سنگين و ارجمند       
و در زمـاني ايـن آدم      . يك فقيه تمام عيار و يك فقيه لبنـاني معتبـر و محتـرم             
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كند كه برخي از آراء شيعي از جمله عزاداري از سوي وهابيـت مـورد        زندگي مي 
 در   و  المĤتم ٔهدفاع از اقام   در   ،تهاجم واقع شده است و ايشان در دفاع از عزاداري         

جالب است كه سه كتـاب دربـاره سـيد الـشهداء             .نويسد كتاب مي  نقد وهابيون 
 قيـام   فهـم ها به نحـوي در جهـت پيـشبرد    كه هر يكي از اين كتاب نويسد   مي

 كـه نـسبتا   لواجع االشجان في مقتل االمام الحـسين  يكي كتاب   . حسيني است 
 و سوم الثارب االخذدق االخبار في قصه   اصيكي  . يك مقتل پاكيزه و دقيق است     

اشـعار خـوب را در بـاب        ايـشان    كـه    النضيد في مراث الـسبط الـشهيد       الدرهم  
امــا ايــشان در زمــاني .  در آن كتــاب گــردآوري كــرده اســت7الــشهداء ســيد

 مانند شـبيه سـازي و   يالشهداء حركات  ديد به نام عزاداري سيد     زيست كه مي   مي
ايشان يـك   . گيرد  ي صورت مي  بسيار ناپسند به شكل   تعزيه گرداني و قمه زني      

فقيه صاحب مبنا است و اين حركات را نادرست و خطا دانست كه نبايـد انجـام           
 و آمـد گفـت ايـن كـار         النضيد في اعمال التشبيه   لذا كتابي نوشت به نام      . بشود

زنـيم، خـالف    گوييم، تهمـت مـي     درست نيست، در اين اعمال گاه ما دروغ مي        
ثالثاً آالت لهو   . زنيم مان آسيب مي   كنيم و به بدن    ثانياً خودآزاري مي  . شرع است 

بـه هـر   . دهـد  كه تشوه مردان به زنان رخ مي     و ديگر آن  . بريم و لعب به كار مي    
  . حال خطاست و نبايد باشد

اين كتاب كه منتشر شد، كساني به نقد اين كتاب پرداختند و رد كردند، كه               
از نقدهاي خـوب، نقـدي   .  هم نقد بدي نوشته شدهم نقد خيلي خوبي نوشته و     

النقـد النـضيد لرسـاله التنزيـه فـي         بود كه شيخ عبدالحسين حلّي نوشت به نام         
جـا   تان اين وي در يك نقد پاكيزه گفت آقاي امين، شما در كتاب          . اعمال الشبيه 

يك نقد بـسيار    . گونه نيست  مبنا سخن گفتيد، اين     تند رفتيد و توهين كرديد، بي     
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المانه در دو جلد كه هنوز هم خواندني است و به لحاظ فني كمتر كتابي مانند                ع
جا مشكلي نداشت، اما كـم       اين نقد، نقدهايي در پي داشت، تا اين       . ام  آن را ديده  

اي منبر رفتند و گفتند آقـايي در دمـشق    كه عده كم اين مطالب به جايي كشيد  
نفـع وهابيـت سـخن       ان و بـه   نشسته بر ضد تشيع و به نفع آل سعود و عربست          

  .  و بحث را عمومي كردند، شعر سرودند و شعر ساختند!گويد مي
��3B@ �!* ���<�� «: گفتنـد  زدند، مـي   مردم سينه مي  كم در مراسم عاشورا     كم *    

s9:� gC� �8�1T(  *  * * ، خداوند لعنت كنـد مردمـي كـه ندبـه و زاري بـر امـام                 »  
    :فتيا ديگري گ. حسين را تحريم كردند

/K%��� �\J� �Cj�3� I8�6� �#  
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 در همان زمان كه ايشان اين كتاب را منتشر كرد، مدت كوتاهي از حملـه                
ـ . گذشت  ها و تخريب مراقد متبركه در بقيع مي        ي وهابيت به نجف و درگير     ن اي

تر از ايـن قلـم    تر و ويرانگر  ها خطرناك  گويد تيشه و كلنگ اين نجدي      شاعر مي 
 در  !اين آدم نبود كه آمد گفت ماتم گرفتن و عزاداري بر سيد الشهداء خطاسـت              

هـر دوي   « :گفتنـد   اما آنها مـي   . ين حرفي نزده بود   نصورتي كه سيد امين همچ    
چه كـه پيـامبر آورده اسـت،     خواهند آن ين كلنگ مي اين قلم و هم ا  هم ،ها اين

 »!كنـد بـدتر از تيـشه اسـت      ويران كنند، ولي اين قلمي كه عزاداري را منع مي         
كننـد كـه     نقل مي . ها بدتر است   كند از كار وهابي    يعني كاري كه سيد امين مي     

! » /&�1T !� @�3� ��� � !� @��3���s«: گفتند چرخاندند و مي   سقايان آب مي  
گيري    موضع ها شد، در لبنان، در دمشق، در نجف، فقهاء           دستگي اصال ماجرا بود، دو   

 متاسفانه به نقل آيت اهللا شبيري، علماي نجـف پـشت آقـاي امـين را               كردند و 



  
97 J ييعاشورا يها پژوهش در ياخالق يها بيآس  

ـ     : گويـد   ايشان مي . خالي گذاشتند  ن نجـف از فتـواي ايـشان        ادر آن موقـع آقاي
حمايت نكردند بلكه مخالفت كردند، تنها كسي كه مخالفت نكـرد، آقـاي سـيد      

اش ايـن شـد كـه خيلـي از            ابوالحسن بود، كه ايشان چوبش را خورد و نتيجـه         
به هر حال يك تجربه بسيار تلخ و زننـده مـا   . مقلدانش از تقليد ايشان برگشتند    

شـود چـه      هاي علمي وارد جامعه عمومي مي       از اين قضيه داريم كه وقتي بحث      
 اهميـت عـزاداري    سيد امين نگفت عـزاداري نكنيـد، كتـاب در         . افتد  اتفاقي مي 

نوشت، نگفت اشك نريزيد، گفت قمه نزنيد، خودآزاري نكنيد، ولي يك عده منبري 
از سرِ سادگي، از سر سوء استفاده، هرچه بود بحث را چنان واژگون كردند كه شايع 

  . شد سيد امين با عزاداري مخالف است و فتواي ايشان در منع عزاداري است
دهد و    هاي عاشورايي رخ مي     ت كه در پژوهش   هاي جدي اس    اين يكي از آسيب   

هرچند خوشبختانه ما ديگر در اين حد اين مسائل را نداريم، ولي كم و بيش شاهد آن 
رود وايـن     هاي دقيق علمي فراتـر از خـواص مـي           هستيم كه گاهي، بعضي از بحث     

بحثي كه در يك درس خارج مطرح       . كند  ها فرق مي    خطاست ما بايد بياموزيم بحث    
ـا    . كند  شود، فرق مي    شود با بحثي كه در منبر عمومي مطرح مي          مي بحث دانشگاه ي

  . و ما بايد بياموزيم كه از اين نكته بپرهيزيم. كند  بحث عمومي فرق مي

   نسبت دادن يك ديدگاه مخدوش به حريف.2
 اين است كه در بـاب نهـضت         ،هاي عاشورايي   اما دومين آسيب در پژوهش    

ارد و  جايش اشـكال نـد      تا اين . هاي بسيار متفاوتي هستيم     گاهحسيني شاهد ديد  
ش دفاع كند و هر كسي حق دارد ديدگاه رقيـبش   هر كسي حق دارد از ديدگاه     

شـود كـه كـسي بيايـد        اما خطـا آنجـايي آشـكار مـي        .  ابطال كند  ورا نقد و رد     
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 يعنـي اول ! ديدگاهي را به حريف نسبت بدهد كه آن نگفته و آن را ابطال كنـد         
و ايـن كـار     ! ديدگاه حريف را تحريف كند و سپس بخواهد نقد و تحليل نمايـد            

اين كار نه به لحاظ علمي درست است و نه به لحاظ كارآمـدي و نـه           . خطاست
به لحاظ علمي درست نيست چون اگر شما اين ديـدگاه را رد      . به لحاظ اخالقي  

ظ كارآمـدي جـواب     بـه لحـا   . ايد كه آن بنده خدا نگفته       كنيد، چيزي را رد كرده    
اي هستيم كه اطالع در آن بـه وفـور اسـت و در                دهد چون باالخره جامعه     نمي

بريم و همه چيز در معرض است و بـه راحتـي            عصر انفجار اطالعات به سر مي     
  . بيند كه چنين حرفي زده نشده  خواند و مي  رود آن متن را مي  طرف مي

اين نكته  . گاه ديگران است  از لحاظ اخالقي هم درست نيست، تحريف ديد       
 دارم و   اي  من مقاله .  شاهد بوديم  شهيد جاويد را در كشور خودمان در نقد كتاب        

از اين قـضيه    . توانيد ببينيد   مي؛   »كاروند شهيد جاويد  « به تفصيل بحث كردم،     
توانيم بياموزيم بعد از چهل و اندي سال كه ايـن كتـاب               تجربه خيلي خوبي مي   

ها ما بايـد بيـاموزيم كـه          ي در ردش نوشته شده، از مجموع آن       هاي  منتشر و نقد  
مـا در   .  نقـد طبيعـي اسـت      1.نبايد ديدگاه حريف را تحريـف و بعـد نقـد كنـيم            

  . ايم  ترين معتقدات خودمان اهل نقد بوديم و نقد كرده  عميق

  : نمونة يك نقد در قرن چهارم

ن چهـارم در ري  قبه يكي از عالمان و بزرگـان شـيعه بـوده كـه در قـر            ابن
، ابوالحـسن   االنـصاف نويسد بـه نـام        كرده، كتابي در باب امامت مي       زندگي مي 

جا به ابوالقاسم     آن. برد  دارد و به بلخ مي      سوسنگري اين كتاب را با خودش برمي      
                                                                 

  . )دبير هيئت علمي(متأسفانه مرحوم صالحي نجف آبادي، نيز با همين روش، به نقد و رد مخالفان پرداخت .  1
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قبه   گويد عقيده و مبناي آقاي ابن       دهد كه او هم عالم شيعي بوده، مي         بلخي مي 
هـايش درسـت      گويد ايـن حـرف      خواند و مي     ايشان مي  .درباره امامت اين است   

نيست و در مدتي كـه همـين سوسـنگري مهمـانش بـوده، كتـابي در نقـد او                    
گويد ايـن     دهد و مي     و به سوسنگري مي    المسترشد في االمامه  نويسد به نام      مي

د و پـسند   خوانـد، نمـي    قبـه مـي   ابن. دهد  قبه مي آورد به ابن  قبه بده، مي را به ابن 
گويد ايـن را      مي. گذارد   مي المثبت في االمامه  دهد و اسمش را       دوباره جواب مي  

نويسد بـه نـام       گردد و دوباره آن كتابي مي       به ابوالقاسم بلخي بده، اين هم برمي      
  .قبه فوت كرده بود قبه بدهد ولي ابن گردد به ابن   و برمينقد المثبت

هـر دو بـه امامـت       . شـود   و بـدل مـي    ببينيد چهار كتاب بين دو تا عالم رد         
كننـد، هـيچ      دانند، در عين حال نقـد مـي         معتقدند هر دو جزء اصول مذهب مي      

شهيد . كنند  ولي مهم اين است كه ديدگاه يكديگر را تحريف نمي         . اشكال ندارد 
 ايـن   ولي برخـي از ناقـدانِ    ؛ حاال غلط يا درست    ، آمد مدعايي مطرح كرد    جاويد

 سـه ادعـاء   شهيد جاويـد ه كردند آمدند گفتند كه نويسنده       كتاب، اولين كاري ك   
را اش هـم آن ادعـاء         دومي. كرده، كه از اين سه تا يكي مطلقا در كتاب نيست          

اش هم اصال انگار كتاب نـاظر بـه كتـاب             يك طور ديگر مطرح كرده و سومي      
هـا تحريـف و بعـد نقـد           متاسفانه ما شاهد هـستيم كـه ديـدگاه        ! ديگري است 

ايـد كـه      خوانيد، بارهـا و بارهـا خوانـده         ها مي   ها و روزنامه    در اين رسانه  ! دشو  مي
فرض كنيد يك نفر به جرم اهانت به امام زمان و به جرم فالن گرفتند، گفتنـد                 

   !شويم اصال كل قضيه چيزي نبوده است متوجه مي. بعد هم رها شد. اعدامش كنيد
داريم بعضي مطالب را در بوق و      اي هستيم كه دوست       ما متاسفانه در جامعه   

كاري و تحريف كنيم و اين كار در واقع به پيشبرد آرمـان نهـضت                 كرنا و دست  
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هدف قيام هر چه باشد، چه شهادت طلبي باشـد، چـه            . كند  حسيني كمك نمي  
كنـد كـه اگـر مـن           اخالق پژوهش اقتضاء مي    ،قيام باشد، چه تشكيل حكومت    

قد كـنم، اوال ديـدگاه را درسـت نقـل كـنم و              ديدگاه كسي را كه قبول ندارم، ن      
ترين راهنماي اخالقي مـا در ايـن زمينـه قـرآن مجيـد                بزرگ. سپس نقد كنيم  

(-� .s��8d �8�8E �8��� @-q3� �4 3&�«: فرمايد  مي. است )�  )   * * *   5  � � � �9�L3�� n�CD�^ / � � �( ( �   *
S� �8d "¥�^ ����1� (�  *  ) (  * � (   C�e �. � (  )  ?8L,&3 g1d. 8\ �83C�� �83( () � �*  * (  * * «1  

مـا انـسانيم و     . توانيم از دشمني نسبت به ديگران بپرهيزيم        ها نمي   ما انسان 
توانيم از    ها نمي    ما انسان  .هيچ اشكالي ندارد  .  خوب هم است   دشمني يك جايي  

توانيم كه هـيچ وقـت        نمي. شويم و طبيعي است     خشم بپرهيزيم، خشمگين مي   
شود مـشكل دارد، نقـص        كسي كه هيچ وقت خشمگين نمي     . گين نشويم خشم

چه كه از ما خواسته شده آن است كـه            اما آن . فيزيولوژيك و نقص عاطفي دارد    
 متعدد در وصف مومن آمده كـه        رواياتدر  . خشم ما را از جاده انصاف دور نكند       

كنـد و    شود، اين خـشم او را از حـق دور نمـي             مومن هنگامي كه خشمگين مي    
از آن . كنـد   شود، اين شادماني او را به باطـل وارد نمـي           هنگامي كه شادمان مي   

� �N3� s$���3%�«: فرمايد  طرف قرآن كريم مي   (  ( ( �  كساني كه خشم خودشان را   2،» 
� �Cd�G3-@ «:  قرآن نيامده است    در اند  بعضي از مفسرين گفته   . خورند  مي  � � ' (�%�N3�(  (« ،

   .كنند  شان را كنترل و مهار مي  غيظ ندارند، گفته كساني كه غيظنگفته كساني كه 
اشكال ندارد كه من با يك ديدگاه مخالفت كنم، سرسختانه هـم مخالفـت              

كه اين مخالفت منجر به تحريف حقيقت و واقعيـت نـشود              كنم اما به شرط اين    
                                                                 

   .8): 5(مائده .  1
  . 134): 3(آل عمران .  2
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قـت  هـا در حقي   هـا و تحريـف    كه متاسفانه ما در مواردي شاهد ايـن دسـتكاري     
باالخره تجربه خيلـي خـوبي پـيش روي مـا       . هستيم كه نبايد اين كار را بكنيم      

 امين بود، و مورد دوم در مورد مرحوم صـالحي            مرحوم مورد اول در مورد   . است
  .است كه بايد به آن توجه كنيم

  هاي شخصي  يادداشتة عرض.3
هاي عاشورايي شاهد آن هستيم، عرضه        سومين آسيب اخالقي كه در بحث     

همـه دوسـتاني كـه تجربـه كـار          . هاي شخصي به جامعه علمي است       يادداشت
مـان    اي به ذهن  اي كه ايده   ما از لحظه كه دانند  پژوهشي داشته باشند اين را مي     

هايي كه   كنيم ـ آن   خواهيم اين را قلمي كنيم، يادداشت مي  كند و مي  خطور مي
شـوند، متـراكم     ريج كم و زياد ميها به تد  اهل يادداشت هستند ـ اين يادداشت 

شود، زياد    شود، كم مي    كند، اصالح مي    شوند، يك ايده كم كم بسط پيدا مي         مي
 قالـب يـك كتـاب يـا         اي كه در    شود تا آخرين لحظه     شود، نقض و ابرام مي      مي

چه در قالـب يادداشـت     ، آننشده منتشر     تا وقتي كه مقاله   . گردد  مقاله منتشر مي  
رود و هيچ كس حق ندارد از آن           به شمار مي   نويسندهء امور خصوصي    است، جز 

  .  بخواهمشكه خود   مگر اين،خبردار بشود
و منتشر شد، اين ديگـر ملـك و          اما هنگامي كه مقاله را براي چاپ فرستاد       

كـه    تـوانم پـس از ايـن        من نمـي  . حق همه است كه بخوانند    . مال جامعه است  
بگويم آقاي منتقد، شما حق     به آن ايراد گرفت،      ي منتقد آقا و   ام منتشر شد    مقاله

چون وقتي من منتشر كردم، اين      . نداريد درباره مقاله من نظر بدهيد، حق ندارم       
امـا  . رود  مقاله از آنِ جامعه علمي است و بخشي از جامعه علمي بـه شـمار مـي         
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ـ                     د يـك   قبل از آن، اگر آقايي به خانه من آمد و الي كتاب مـرا بـاز كـرد و دي
. يادداشتي نوشتم، اين را برداشت و برد يك جا نقد كرد، اين كـار اشـتباه اسـت      

  . گويم شما حق نداشتيد به اموال خصوصي من تعرض كنيد  مي
عمومـا  . هـا خيلـي مهـم اسـت         هاي شخصي براي آدم     دانيد يادداشت   و مي 

اي   الـه من هـر كتـابي، هـر مق       . اي انباني از يادداشت دارند      پژوهشگرهاي حرفه 
كـنم    بندي درباره آن مقاله يادداشت مـي        ببينم، يك نگاه به آن بكنم، يك جمع       

بندي با عبارت خودم و با ادبيـات خـودم            اين جمع . نويسم  آن را براي خودم مي    
ممكـن اسـت   . ها با تعبيرات خيلي تند      است، خيلي مختصر و كوتاه، گاهي وقت      

كـن اسـت بگـويم فاقـد ارزش،     بگويم ياوه و ممكن است بگويم مزخرف و مم       
ولي اگر فردا خواستم ايـن مقالـه را در نقـد ايـن كتـاب بنويـسم، هـيچ وقـت                      

گويم اين كتاب يا اين مقاله بنـا بـه دالئـل فـالن و                 نويسم ياوه است، مي     نمي
فالن قابل استناد نيست و قوت علمي ندارد و جـدي نيـست، عالمانـه نيـست،                 

  . ياتم را مهار و كنترل كنمكنم ادب  خيلي سعي مي. سطحي است
هـاي زيـرش اسـت كـه در خانـه             هاي آدم مثل لباس      يادداشت ،به تعبيري 

تواند خودش را هر جوري لباس بپوشد، آستين كوتاه بپوشد، ركـابي              خودش مي 
ولي در جامعـه    . بپوشد، زير شلواري رنگي پا كند خط دار باشد، هر طوري باشد           

  .تواند هر طوري وارد جامعه بشود  يبايد هنجاري را رعايت كند و نم

   :هاي استاد مطهري يادداشت

انــد،  هــايي كــه نوشــته   از عالمــان اهــل فــن مــا، در كنــار كتــاببــسياري
اند و يكي از كساني كه مقيد بوده به يادداشت و كمتـر        هايي هم داشته    يادداشت
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 چـه   ،حجـم آثـار ايـشان     . مطهـري اسـت   شـهيد   كسي مانند او داريم، مرحوم      
هايي كه در قالب يادداشت درآمده و منتشر شده،           هايي منتشر كرده و چه آن       نآ

 پرونـده   خيلي مقيد بودند براي هر بحثـي يـك        ايشان  . واقعا كار سنگيني است   
هـا در حاشـيه كتـاب         گـاهي وقـت   . نوشت  كرد، و به ترتيب الفبا مي       درست مي 

ب نـيم جملـه اسـت، يـك         ها گاهي در قال     اين حاشيه . نوشت  هايي مي   يادداشت
هايي كه ايشان دارد، در كتـاب         از جمله يادداشت  . عبارت است، يك كلمه است    

  . جا به جا ايشان كتاب را خوانده و اشاراتي دارند. شهيد جاويد است
شان دفتري تشكيل شد بـراي نـشر آثـار ايـشان و از جملـه                  بعد از شهادت  

 ايـشان را تحـت عنـوان        هـاي   كارهاي ايـن دفتـر ايـن بـود كـه و يادداشـت             
يـك مجموعـه خيلـي      . منتـشر كردنـد   » هاي استاد بر شهيد جاويـد       يادداشت«

كوچك است، صد و بيست صـفحه اسـت و در آن اشـارات شخـصي مرحـوم                  
جايش باطل اسـت، اينجـايش        مطهري درباره آن كتاب آمده كه اين كتاب اين        

.  نظـرم درسـت نبـود      بهانتشار اين كتاب    جايش فالن است، اما       غلط است، اين  
شود گفت نظر نهايي ايـشان        چون درست است يادداشت ايشان است، ولي نمي       

چون همانطوري كه گفتم نويسنده تا وقتي كه اثـرش را منتـشر نكـرده،               . است
. گيـرد هنـوز پختـه نـشده      دارد شـكل مـي  اين نوشته در حال فـراوري اسـت،       

 دارد تـا بـه شـكل نهـايي          هاي اوليه است، خام است، خيلي جاي كار         يادداشت
هم خواند، او هم واكنش نـشان   وقتي منتشر شد، طبيعتا آقاي صالحي      1.دربيايد
بـه لحـاظ روش   هـا نوشـت كـه       بر ضد اين يادداشـت     يك كتاب مفصل  داد و   

                                                                 
خواهند با شيوه كار و تحقيق استاد آشنا شوند و يـا تحقيـق و                 هاي شهيد مطهري براي افرادي كه مي        يادداشت. 1

  )در پاسخ به سوال يكي از حاضران جلسه. (پژوهش را ياد بگيرند،  مدلي قابل عرضه و مناسب است
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جا    همه معترفند كه وزن و اعتبار و نوع كاري كه آقاي صالحي در اين              ،شناختي
مرحـوم مطهـري يـك      . كند   خيلي فرق مي   انجام داده با نوع كار آقاي مطهري      

ـ      كه بعـداً  نوشته  جمله، يك عبارت و يك يادداشت شخصي         ، د آن را كامـل كن
آقاي صالحي رفته اين جمله را مبنـا قـرار داده و در منـابع گـشته و نقـد آن را               
درآورده، ده پانزده صفحه نوشته و يك كتاب دويـست سيـصد صـفحه ترتيـب      

  .  منتشر شدسرانجامكرد، ولي    نمي مدتي اجازه نشر پيدا.داده
مطهـري  . ببينيد ما در واقع آمديم خدمتي به مرحوم مطهري كنيم، اما خدمت نشد       

اي آمدند درگير اين قـضيه        بعد عده . بايد باشد كه جواب بدهد و نيست كه جواب بدهد         
ـاده لـوح      . شدند كه جواب بدهند  خود دفتر نشر آمد جواب بدهد گفـت ايـن پيرمـرد س

هاي علمـي     ريك شده است، دست نشانده است، فالن است، در حالي كه در بحث            تح
  . كرديد  ها را منتشر مي  شما نبايد آن يادداشت. ها جايي ندارد  اين حرف

  :بالمانع بودن انتشار مقاالت

آيت اهللا سبحاني با ديداري كه با آقاي علي مطهري داشت، اشاره كرد كـه           
بعد ايشان جواب داد كه بلـه     . مطهري را منتشر كنيد   هاي مرحوم     نبايد يادداشت 

اين جواب درسـت    . هاي ايشان در حد يك مقاله كامل است         بعضي از يادداشت  
اگر يادداشتي ناظر به    . اگر يادداشتي در حد مقاله كامل باشد، منتشر كنيد        . است

االن بحث يادداشت يك بحث جهاني اسـت و         . فرد خاصي نيست، منتشر كنيد    
و كارهـاي تمـام      هـا   تمام اهل قلم باالخره يادداشـت     .  به ايران ندارد   اختصاص

آينـد فكـر      مـي . شان بايد يك اتفاقي برايش بيفتد       نشده دارند، كه پس از مرگ     
هاي مـا     گويند تمام يادداشت    كنند، مي   كنند، بعضي از نويسندگان وصيت مي       مي
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كنند تمـام    سندگان وصيت ميبعضي از نوي. خواهيم كسي بداند   را بسوزانيد، نمي  
هاي ما در فالن موزه نگه دارد به مدت سي سـال، چهـل سـال، بعـد          يادداشت

خـوانم يـك      عرضه كنيد، چون من االن معذوراتي دارم، من نوشتة آقايي را مي           
مـان اجـازه       و پيـشينة همكـاري       كنم ولي رفاقـت     پسندم، نقد مي    جايش را نمي  

اگر كسي بيايـد و ايـن نقـد را بـدون            . دارم  نگه مي . مدهد نقد را منتشر كن      نمي
ولـي اگـر    . رضاي من منتشر كند، در واقع خدمت به علم و جامعه علمي نكرده            

ايـم و ديگـر      ها بماند و سي سال بعد من و آن از تك و تـا افتـاده                 اين يادداشت 
جـا    دنبال اين چيزها نيستيم، براي ما مهم نيست، و اين چيزها گذشته است، آن       

  . عرضه بشود جامعه علمي استفاده كند
هـا اسـتفاده كنـد،        اگر قرار است جامعه علمي از اين يادداشت       . راه حل دارد  

بعـضي از   . بايد تفكيـك كـرد    . براي آن هم بايد مكانيزمي ترسيم و تنظيم كرد        
هـاي عمـومي      هاي علمي مرحوم مطهري براي مثال ناظر بـه بحـث            يادداشت

هـا    ي، نفاق، ايمان و در مورد تقوا منتشر بشود، بعـضي از ايـن             است، درباره آزاد  
 منتشر بـشود حتـي      ، مامون  و  هارون الرشيد  مثلهاي گذشته     ناظر به شخصيت  

هـاي زنـده اسـت،        هـا نـاظر بـه آدم        ولي بعضي از ايـن    . اگر در آن اشتباه باشد    
  موضـع  ،هـا هـم حـق دارنـد         دهـد و آن     هايي است كه واكنش نـشان مـي         آدم
بايد هايي را منتشر كرديم    اگر ما چنين يادداشت   . كنند   اثبات مي  ورد   و   گيرند  مي

ها مطلـوب مـا هـم         ها هم باشيم كه گاهي وقت       ها و بازتاب    منتظر اين واكنش  
هاي عاشـورايي ايـن اسـت كـه مـا بيـاييم         پس سومين آسيب پژوهش  . نيست

 بـدون تـصريح و    هاي شخصي يك نفر را بـدون رضـايت خـودش و             يادداشت
  . بدون اسم خودش منتشر كنيم
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  سويه حساسيت يك . 4
چهارمين آسـيبي كـه مـا شـاهد آن هـستيم، عبـارت اسـت از حـساسيت                   

سويه به ديدگاه مخالف، البته اين باز عموميت دارد و اختـصاص بـه بحـث                 يك
هـاي    رسد يك نوع حساسيت يـك طرفـه در بحـث            به نظرم مي  . عاشورا ندارد 

، اين اسـت كـه   اي جدي ما در عرصه ادبيات ديني     ه  يم يكي از آسيب   دار. ديني
هرچنـد ضـعيف    ) Apologetic(نسبت به آثار خـودي و مدافعانـه و آپالوجتيـك            

بـه راحتـي از     . كنيم  يعني با سكوت خودمان تاييد مي     . باشند، بي تفاوت هستيم   
ـ            . شويم  كنارش رد مي   اني شـناخته   اما اگر اثري ناقدانه و منتقدانه و بـر ضـد مب

شده باشد، حتي اگـر دقيـق و جـدي و عالمانـه باشـد، واكـنش شـديد نـشان                     
هاي عاشورايي    اين اتفاق و اين آسيب هم در پژوهش       شاهد  متاسفانه  . دهيم  مي

كـردم و دنبـال        را تورق مي     من همين امروز داشتم بعضي از اين كتاب       . هستيم
   !شد ميتشر شده، نبايد منتشر بحثي بودم، ديدم و تعجب كردم كه اين كتاب من

كنيم، اين خيلـي بـد        در ما اين حساسيت كرخت شده و يك سو داوري مي          
 ببينيد عالمه اميني يا كاشـف       .ما بايد حساس بشويم، شبيه عالمه اميني      . است

. الغطاء كساني هستند كه حساسيت ديني داشتند و اين حساسيت متعـادل بـود             
گويد عـزاداري خـوب        مي ؛افتد  ها درمي   هابييعني كسي مثل امين همزمان با و      

است، سنت حسنه اسالمي است، از آن طرف با بعضي از متدينان خيلي ساده و               
رعايت اين مرز خيلي مهم اسـت       . گويد قمه زني بد است      افتد و مي    عامي درمي 

و . كه ما هم بگوييم قمه زني درست نيست و هم بگوييم عزاداري خوب اسـت              
اش   مرحوم مطهـري نمونـه  . آمدند  ان ما به خوبي از پس آن برمي   بعضي از عالم  
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. افتـد   نويسد و هم با خرافات عاشورا درمي        هم در زمينه عاشورا مطلب مي     . است
 تحريفـات عاشـورا را   و را در قالب سخنراني و مانند آن عرضـه     حماسه حسيني 

يمـان    حـث سـويه نباشـد، هميـشه در ب      مان يك   ما بايد حساسيت  . كند  بحث مي 
ـا اثـري                    متعادل باشيم، هر جا اثر ضعيفي در دفاع از عاشورا بود نقدش كنيم و هر ج

   .سويه بحث كنيم ايم كه يك  اما متاسفانه ما آموخته. مهاجمانه بود آن را هم نقد كنيم

  توجه نكردن به آثار معاصران. 5
 بـه   هاي عاشورايي اين است كه ما به آثار ديگـران           پنجمين آسيب پژوهش  

گانـه در بحـث     امـن ايـن را جد     . كنـيم   خصوص معاصران خودمان توجه نمـي     
ام كه در كتابي هم منتـشر          آورده نوشتن در جزاير پراكنده   مستقلي تحت عنوان    

بينيم كه فرض كنيد مـن        موارد زيادي مي   . به نظرم وجود دارد     يك فاجعه  .شده
كند، آقـاي ب هـم         مي كنم، آقاي الف تحقيق     در زمينه عاشورا دارم تحقيق مي     

ام به تفصيل بحـث كـردم، بـه      جا در مقاله  من به دالئلي كه آن . كند  تحقيق مي 
هـا    دهم، انگـار ايـن    دهم، به آقاي الف ارجاع نمي   دالئلي به آقاي ب ارجاع نمي     

گـاهي از سـر رقابـت اسـت، گـاهي از            . انگـارم   وجودشان را ناديده مي   . نيستند
ها از سـر بـي        ها از سر بي اعتنايي است، گاهي وقت         حسادت است، گاهي وقت   
بعـضي از محققـين     . بينـي اسـت    ها از سر خودبزرگ     اطالعي است، گاهي وقت   

هستند كه به صراحت به من گفتند كه به كسي كه سنش از من كمتـر اسـت،                  
   !من يك نسل پيش از خودم را قبول دارم. دهم  ارجاع نمي

كـه مـن     منطق علم، منطق ايـن . ا را نداريمه  در حالي كه در علم اين بحث     
منطق علم، منطق كار علمي اسـت، سرشـت         . آيد نيست   آيد بدم مي    خوشم مي 
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ام است هر وقت قلم بـه دسـت گـرفتم      من وظيفه. كار علمي كار اخالقي است  
خـواهم بنويـسم ديگـران چـه          اي كه مـي     اولين كاري كه بكنم، ببينم در زمينه      

كـه بخـواهم كـار      اند نبايد بنويسم، مگر اين     اگر نوشته . اند  نوشتهاند و چه ن     نوشته
اصوال سـنت تـاليف     . ها را كامل يا اصالح يا نقد كنم، يا بسط و شرح بدهم              آن

ابن خلدون، حاجي خليفه، ابـن حـزم اندلـسي يـك            . در سنت اسالمي اين بود    
ـ                .داليف كنـ فصل مشبعي دارند كه كجا انسان مجاز است دست به قلم ببرد و ت

ها اگر من قلم بـردارم هرچنـد           جز اين  ،ها را براي شما شمردم      كه بخشي از آن   
ايشان نوشته، من هم بنويسم، سخافت و وقاحت است و خالف اخـالق اسـت               

تحقيق يعني گـشودن مرزهـا،      . تحقيق يعني همين  . خالف دين و مروت است    
ر ديگـري انجـام   وقتي كه قـرار باشـد كـا    . گشودن آفاق، تعميق بحث، نوآوري    

اما متاسفانه شـاهد آن     . بشود، من بايد همان را بگويم ارجاع بدهم و اشاره كنم          
ها در همين شهر قـم دو         گاهي از وقت  . شود  هستيم كه به هيچ روي توجه نمي      

دهنـد و از قـضا از كـار       زمان دارند يك كار تحقيقي را انجام مي         نفر سه نفر هم   
كـه     به همـين دليـل آن  !دهند  ه هم ارجاع نميهمديگر هم باخبر هستند، ولي ب     

اش از صفر آغـاز       گويي است، همه    اش كارشان كلي    گويد همه   بيرون نشسته مي  
  . اش تكرار مكررات است و تطويل بالطائل است  كنند، همه  مي

W �� �&�� ��@  «. سنت فردي  نه جمعي است    تِ علم سّن  اساساً�q� �3���
�G&93� n��� �8# ���«،            رشد، شكوفايي، بالندگي ممنوع است جز بر كسي كه بـر 

كند، هيچ پژوهشي از صـفر    كس از صفر آغاز نمي     كار پيشينيان بيفزايد، يعني هيچ    
مـن وامـدار آقـاي      . دار ديگران هـستيم     همه ما وام  . شود، هيچ پژوهشي    اغاز نمي 

مـدار  صاحبي هستم و آقاي صاحبي وامدار آقاي مطهري است و آقاي مطهري وا            



  
109 J ييعاشورا يها پژوهش در ياخالق يها بيآس  

مان وامدار همـديگر      ميرزا حسين نوري، همين طوري اين سنت ادامه دارد و همه          
  . هستيم و بايد وامداري را پاس بداريم، ارزش بنهيم و ارزش آن را بشناسيم

  سازي كتاب . 6
هايي است كـه      سازي هاي عاشورايي، كتاب    ششمين آسيب اخالقي پژوهش   

كتـاب بـا كتـاب    .  داريـم  هـم سـازي  كتابما كتاب داريم، . گيرد  دارد شكل مي  
انديشم فـسفر مغـز     نشينم و مي   كتاب يا مقاله يعني من مي     . كند  سازي فرق مي  

گذارم خالصا هللا يا براي ارتقاي علمي، به هر دليلي يـك              سوزانم و وقت مي     مي
عالمانـه بـودن بـه معنـاي     . شود كتاب و مقاله     كنم، اين مي    كار عالمانه ارائه مي   

هـايم غلـط باشـد ولـي از يـك مـسير               ممكن است حرف  . ت بودن نيست  درس
ه اما كساني هـم هـستند كـ      . ام و قرار هم است كه نقد بشوم         عالمانه پيش رفته  

خورها منتظرند كـار ديگـران بـه ثمـر برسـد،            نشينند و به تعبيري مثل الش       مي
ايم   اد ديده ما زي . عرضه بشود، بعد به هم بچسبانند و در قالب كتاب منتشر كنند           

سـازي گـاهي      ايـن كتـاب   . سـازي اسـت      كتاب ايم كه در واقع     ديدههايي   كتاب
سـازي بـا       يـك كتـاب     هم  انتقال است، گاهي   وها در قالب سرقت علمي        وقت

، يـك  عاشـورانامه اخيرا يك مجموعه منتشر شده به نـام    . حفظ نام مولف است   
 در آن گـردآوري     كتاب پنج جلدي است كه مقاالتي كه در باب عاشـورا اسـت            

مجموعه مقاالت امروزه در دنياي علم يـك سـنت و روش و منطقـي         . اند  كرده
  . توان مجموعه مقاالت ترتيب داد دارد، و تنها به بهانة دسترسي آسان نمي

  )انثولوژي(مجموعه مقاالت 

يعني چه؟ يعني تصور كنيـد يـك        ) Anthology ولوژيثان(مجموعه مقاالت   
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صـد سـال از تـاريخ       . گيرد  شكل مي  شناسي  مثل جامعه  اي  علمي، در يك رشته   
در . جامعه شناسي گذشته اسـت    تاريخ علم   گذرد، االن صد سال از        اين علم مي  

. طول اين صد سال، ما چهارصد مقاله بسيار اساسي و پايه در ايـن علـم داريـم      
بعـد از  . كه هر كسي بخواهد جامعه شناس بشود، بايد ايـن مقـاالت را بخوانـد              

نظر و بر مباحث جامعه شناسـي         شود كه خودش صاحب     ي يك آدم پيدا مي    مدت
هايي كه به آن تعلق دارنـد،       آيد اين مقاالت را به ترتيب مكتب        مسلط است، مي  

انـد يـا در كـدام بزنگـاه        اند يا اهميتي كه داشته      يا نقشي كه در تاريخ ايفاء كرده      
اي    براي هر مقالـه    .چيند  نار هم مي  كند، و ك    اند انتخاب و گلچين مي      نوشته شده 

و جايگـاه ايـن مقالـه را در جغرافيـاي بحـث      . نويـسد  هم يك مقدمة كوتاه مي 
  . كند  شناسي مشخص و بعد هم منتشر مي جامعه

لذا امروزه اگر كسي بخواهد در دنياي غرب بر يـك عرصـه واقـف بـشود،                 
مينه خواند، يـك كمـي     كه يك مقدمه در آن ز       ها، پس از آن     يكي از بهترين راه   

معتبـر را بگيـرد و       ولـوژي ثيـك ان  آن اسـت كـه      هاي عمومي را گذارند،       بحث
دانـد در آن حـوزه چـه       يا گلچين را كه خواند، دقيقا مـي    انثولوژيوقتي  . بخواند

نظر هستند و چه مباني وجود دارد، چـه           دعوايي وجود دارد و چه كساني صاحب      
هـا و     لوژيـست ثوايـن ان  . ها هستند   يرگذار كدام  و مقاالت تاث   .هايي هست   ديدگاه

 ،هـاي آن عرصـه و حرفـه هـستند           آدم  نويسند معتبرترين     فولوژي مي ثكساني ا 
ولـوژي وقتـي   ث لـذا امـروزه ان  .سبك هستند  مبنا و صاحب   يعني خودشان صاحب  

  :شود كه چند تا شرط حاصل شده باشد  نوشته مي
هـا و آراء      گـرايش . 2ود داشته باشـد،     اي در آن زمينه وج      ادبيات گسترده . 1

مقاالت برتر و جريان سـازي در آن        . 3. مختلف در آن زمينه شكل گرفته باشد      
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امكان دسترسي به اصل مقاالت فعال براي ما وجود      . 4. زمينه وجود داشته باشد   
كننـد،   يـدا مـي  ها اين مقاالت چون خصلت تـاريخي پ         گاهي وقت . نداشته باشد 

ـاب   . سخت است . شان كرد يدايشود پ   ديگر نمي  را كـه   آميـز  دروغ مـصلحت مثال كت
ـال    را چند تا مقاله اساسي در آخر كتاب نوشتم،  ـ  هشتاد س ـ  هفتاد كه در اين زمينه

   .تر باشد  پيش چاپ شده بود، دوباره تايپ كردم و گذاشتم كه دسترسي به مقاله آسان
شوند و انثولوژي گلچيني      هايي پيدا مي    خوب با توجه به اين چهار شرط آدم       

ها صاحبنظر هستند و مقاالت به شكل مناسب          اين آدم . كنند  از كتاب فراهم مي   
شـان خواننـده بـا فـضاي         كنند، و با خوانـدن      كنند، نقد مي    چينند، تحليل مي    مي

اولـين  . 1: نامه را نگـاه كنيـد       اما امروزه همين كتاب عاشورا    . شود  كاري آشنا مي  
اين كتاب دارد، اين است كه اصال مشخص نيست چه كـسي ايـن              اي كه     نكته

دانيد مـال كـي هـست، مـن بـراي             شما كتاب را كه برداريد، نمي     ! كار را كرده  
كه به چنين كتابي اعتماد كنم، بايد بدانم چه كـسي ايـن گلچـين را انجـام                 اين
جـام  فرق است كه اين كار را يك دانشجو انجام داده يا يك صـاحبنظر ان              . داده

 را بخوانيد، مقدمـه    بعد بايد شما مقدمه . اين تفاوت تعيين كننده است    . داده باشد 
پس معلـوم اسـت   . آن مركز كه بگويد اين كار به همت فالني انجام شده است   

اگر اين گلچين يك گلچين واقعي و مبنـايي بـود،           . كه اين كار يك عيبي دارد     
يعني اسـم نويـسنده فقـط بـراي     . دبايد اسم نويسنده يا گردآورنده روي آن بياي    

من وقتي  . اعتبار گرفتن و پول گرفتن نيست، براي مسئوليت پذيرفتن هم است          
 يعني مـن مـسئول ايـن        ،گذارم   را پاي آن مي    ممناكنم و     اي را منتشر مي     مقاله

ايـن مقـاالت    . 2. مقاله هستم و اين گلچين بايد مسئول داشته باشد كه نـدارد           
دارد و نه تحليلي دارد و نه اصال جايگاه آن مشخص اسـت؛             كدام نه نقدي      هيچ
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من بايد بدانم نسبت اين مقالـه بـا آن مقالـه            . فقط مقاالت كنار هم چيده شده     
كند، چنين نـسبتي ديـده        چيست، چه چيزي اين مقاله را از آن مقاله متمايز مي          

 وجـود   همة اين مقاالت مقاالتي هستند كه در بازار و در مجـالت           . 3. شود  نمي
 كـه وجـود داشـته    اي را مجلّـه نامـه و   يعني طرف آمده مقاالت دو تا ويژه    . دارد

برداشته و در اين مجموعه گذاشته، اين سرقت اسـت، ايـن تجـاوز بـه حقـوق                  
ديگران است و خيلي از نويسندگان راضي نيستند، چـون حـق معنـوي و حـق                 

مـام حـسين و بـه نـام         ها متاسفانه و بـه نـام ا         اين نمونه . شان ضايع شده    مادي
كنم با هيچ سـنجة اخالقـي قابـل      گيرد كه فكر نمي     صورت مي  7سيدالشهداء
  . قبول باشد

هاي  من در اين مختصر سعي كردم شش آسيب اخالقي در عرصه پژوهش      
هاي علمي، ديگـري      مناقشه يكي عمومي سازي     :عاشورايي براي شما نام ببرم    

هاي شخصي به جامعـه علمـي،        تتحريف ديدگاه حريف و سوم عرضه يادداش      
هـاي نامناسـب و شـشم      چهارم حـساسيت يـك سـويه، پـنجم كتـاب سـازي          

  . هاي ديگران بود  توجهي به پژوهش بي



  
  
  

  1هاشميان در نهضت حسيني
آيت اهللا محمد هادي يوسفي غروي

2
   

Y�e� �\1\J ,"�9�� ,_  كـه اسـماء     دانيد  مي .همين سوره است  ، نام    هر سه 
هـل  «عنـوان   ، چه اخبار ما و اخبار ديگران، در اخبار  .في نيست سور قرآني توقي  

در بعـدها  بعد از بـسم اهللا آمـده،    در آيه اول   »انسان«ولي چون نام    .  آمده »اتي
 مشهور شيعه اين اسـت كـه بـسم اهللا    .به اين نام خوانده شده استطول تاريخ  

شاهي يا سلطاني هاي ناصرالدين  اي از سوره است و لذاست كه در قرآن          خود آيه 
شده غير از بسم اهللا اول سوره فاتحه كه           ها گذاشته مي    اي بعد از بسم اهللا      ستاره

  . گذاشتند  جا را شماره يك مي  آن
تواننـد    پژوهـان مـي    شاهي هست و دين   الدين  ناصر هاي سلطاني    قرآن هنوز

گذاشـتند     مي هاي ديگر را ستاره     ولي سوره . مراجعه كنند و اين مصداق را ببينند      
 يعني در كل قـرآن سـلطاني        ؛گذاشتند   مي 2و آيه اول بعد از بسم اهللا را شماره          

فقط يك آيه شماره يك داشت كه همان بسم اهللا سوره فاتحه بود و بقيه سور                
و . اش ستاره داشت و آيه اولش شماره يك نداشت و شماره دو داشـت               بسم اهللا 

بعـد از  . يراني و غير ايراني شـده بـود      همين موجب اختالف بين كشف اآليات ا      
 بـراي   ،پيروزي انقالب سازمان تبليغات آن وقت به رياست جناب آقـاي جنتـي            

                                                                 
  .پژوهان كشور ايراد شده است  دين در مكان دبيرخانه1435، مطابق ششم محرم 19/8/92اين سخنراني در .  1
   .محقق و مدرس سطوح عالي حوزه علميه قم.  2
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هـاي    يـي   جـو  ها و قطع بعضي از بهانه       هماهنگي هر چه بيشتر با ديگر مسلمان      
سـجدات در قـرآن   .  قرآن رسم الخط عثمان طـه گذاشـتند  ابنا ر هايشان    بعضي

هـايي كـه     ، مشخص كرده بودند اما در اين قـرآن  شيعهسلطاني را طبق مذهب   
 .درغفلت شد تا همين حاال هم هنوز ادامـه دا         مهم  بعد از انقالب چاپ شد اين       

 مگـر كـسي از روي   ،سجدات واجب و غير واجب طبق مذهب مشخص نـشده    
  . ها را در نظر داشته باشد و عمل بكند  رساله اين

 شمارش بسم اهللا به عنوان آيـه مـستقل از           البته مخفي نماند كه فعال در مسئلة      
سوره، مرجع تقليد مشهور نجف اشرف آيت اهللا سيستاني نظرشان بر خالف مشهور             

مثالً مقلدان ايشان در نماز آيات، به . داند  است، يعني ايشان بسم اهللا را جزء سوره نمي
  . كنندجاي سورة توحيد بايد سورة قدر را بخوانند و بسم اهللا را آيه حساب ن

هـاي    كردم در نسخه    داشتم عرض مي  . ها مطالب متفرقه مقدماتي است      اين
 اسـت و بعـدها كـم كـم          »هل اتـي    «  نام سوره،    اي  كتابخانهو  اي    قرآني موزه 

 غلبه پيدا كرد و االن بيشتر در مصاحف مخصوصا مصحف خط عثمان             »دهر«
غيير نام سوره اسـت يـا       دي در ت   حاال آيا تعم   .ه است د غلبه پيدا كر   »انسان«طه  

ا در اخباري كه درباره اين سوره آمـده،        اّلشود مطرح كرد و     نه، در حد احتمال مي    
  .  آمده و عنوان انسان و دهر ذكر نشده»هل اتي«عمدتا همان عنوان 

 چون درباره گـل     ،البته سوره متناسب با عنوان موضوع بني هاشم هم است         
 و مكـي    كه اين سوره مدني نباشـد       ن اي ة شبه . طيبه است  ة خمس ،سرسبد هاشم 

 :بر اهل بيت  كند تا     مياصال موضوع را به طور سالبه به انتفاء موضوع          باشد،  

 ايـن موضـوع االن     .خـارج كننـد   را    طيبـه  ةمنطبق نكنند و انطبـاق بـر خمـس        
 ولي مسلما قبل از ابن تيميه مطـرح شـده بـوده،             ،اشتهارش به ابن تيميه است    
اما مسلما زماني   . ن شبهه را شروع كرده، پيدا نكردم      گرچه من هنوز كسي كه اي     
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شـان    تفسير تبيـان  طبري در بغداد    البيان جامعكه مرحوم شيخ طوسي در مقابل       
مطلـب  توانيم اين     از كجا مي  . را شروع كرد، در آن زمان اين شبهه مطرح نبوده         

يح  شيخ طوسي و كتابي كـه بـه تـصر   تبيانرا به دست بياوريم؟ از مقايسه بين    
 ، را داشـته   تبيـان ب  ل و مهـذّ   نقش مكم نوشته و    شيخ طبرسي    ، آن   خود مولف 

 اش در مجمـع البيـان       خود مرحوم شيخ طبرسـي در مقدمـه       . البيان مجمعيعني  
مجمع البيان فـي تهـذيب   شود   كند كه اسم واقعي كتاب مي  طوري صحبت مي  

) ادبي اعرابي، نحوي(نب  به نظر شيخ طبرسي، تبيان بيش از حد بر جوا.تفسير التبيان
ـاب مفـصلي در       از اين جهت اشباع دارد در حدي كه مـي     پرداخته، و انصافاً   شـود كت

   .هاي شيخ طوسي در تفاصيل اعرابي تبيان استخراج كرد  اِعراب قرآن از اِعراب
من مدتي در دانشكده قرآن و حديث اصول الدين مرحوم عالمه عـسگري             

مـان همـين نحـو       مـتن اصـلي  ةداشتم كه عمد  »نحو عالي « عنوان   باجلساتي  
داند و يكي هم    را زياد مي  اعراب   اين   طبرسي.  بود تبيانمرحوم شيخ طوسي در     

خيلي سريع  داند كه مرحوم شيخ طوسي عنايت نكرده و        مي را كم اخبار تاريخي   
گويد و به نظرش رسيده كه اين كمبودي است و بايـد              ايشان مي . استرد شده   

  .  است اين كار را كردهالبيان تفسير مجمع و در ودبشرفع نقص 

  البيان  طرح شبهه در مجمع
كنيم،   مقايسه مي  البيان مجمع و   تبيان بين   را سوره هل اتي     تفسيروقتي كه   

كنـد    كشف از اين مـي امر  و اين  اين شبهه مطرح شده  البيان مجمعبينيم در     مي
 ، يعنـي  )548( شيخ طبرسي     وفات تا)  هـ 460(وفات شيخ طوسي    در فاصلة   كه  

 اين شبهه مطرح شده بود كه چه كـسي          ، حدود يك قرن و اندي     ةدر اين فاصل  
 ،بودن سوره  : درباره اهل بيت   ؛باشد :درباره اهل بيت  سوره  گويد اين     مي
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گويد سوره مدني باشد، نخير سـوره مكـي           مدنيت سوره است و كي مي     بر  فرع  
اي بـه    كنـد و هـيچ اشـاره     رح مـي  مرحوم شيخ طبرسي فقط شبهه را مط   !است

 بـه روايـات     ،ولـي در مقـام جـواب      . كندكه از كجا اين طرح شده       طرح آن نمي  
كه اين  است   تفسيري   ةو انصافا اولين دور   شود    وارد مي ترتيب نزول سور قرآني     

كرده و اين اخبار را آورده و عمدتا خبر زيد بن عبداله انصاري از انصار               را  عنايت  
. آمـده اسـت  لبته در كنارش خبر ترتيب نـزول سـور ابـن عبـاس          ا .مدينه است 

 شـواهد التنزيـل    كه البته خـود ايـشان بـه نوبـه خـود از               ،مرحوم شيخ طبرسي  
كاني نقل كرده  حس .   عالمه معرفت هم مكم  داتي براي ترتيب نـزول     الت و موي

  .  مدني است و مكي نيست»هل اتي« ة سور،و در اين رواياتده است ورآسور 

  مناقب از كتب شيعي نقل 
اي عنايـت كـرده بودنـد      نكته ديگري كه مرحوم عالمه معرفـت در جلـسه        

 از حـضرت    7عيون اخبـار الرضـا    كتاب  اواخر جزء اول    كه شيخ صدوق در       اين
 يكي از اصحاب خود به نام ابراهيم بن أبي محمود خراسـاني         خطاب به    7رضا

 ما نقل بكنيد و از مخالفين ما        نقل كرده است كه مناقب ما را از اخبار و احاديث          
 چون مخالفين ما ممكن است مناقب ما را نقل كنند اما طوري نقـل    ،نقل نكنيد 

كنـد بـر      و بعد ايشان اين معنـا را تطبيـق مـي           1.كنند كه چالش داشته باشد     مي
خبار شـيعي، اخبـار از طـرق اهـل     در ا. سوره هل اتي و انصافا همين طور است     

� -=� ���=3� "8$�S﴿ ودنِ سه شبانه روز ب    ،:بيت   * *) ( �  � �%�,- � ��%�9�� /�KT   R *B  (B � �
�M>.B  يك شب است و تصريح به سـه         ،چه كه وارد شده     آن.  وارد نشده   اصالً ﴾ 

بنابراين اين خود زمينه چالش ديگري است كه ابـن تيميـه سـر آن           . شب ندارد 
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كـه چطـور    طور    هم همين ها    ها، وهابي    سلفي ،دهد و پيروان ابن تيميه      مانور مي 
سـه روز طاقـت بياورنـد؟        وچـك هـاي ك    ها سه شبانه روز اين بچه       شود اين   مي

 ظـاهرا  كـشاف  خبري كه زمخشري در مثلمخصوصا نسبت به بعضي از اخبار   
���n«كنـد كـه       مينقل  جابر انصاري   از  ��&� ��� X � �7  ��¦ � !� I8�> ��3�*  � *  '

/G�93�E "�G�1-§ ( )  تا بچه مثل سعف درخت خرما كه بادي بوزد، چطور            اين دو  » 
و خـوب   . لرزيدند  طوري مي   ها از شدت گرسنگي روز سوم اين        لرزد، اين بچه    مي

  ؟گيرند كه اين چه صورتي است  حاال اشكال مي

  شهيد مدني و دفاع از آيه شريفه 
نجف مدني تبريزي در مسجد شيخ انصاري       آيت اهللا    ،مرحوم شهيد محراب  

اين ايثـار نظيـر آيـه        كهروي همان مبناي مشهور سه شبانه روز، گفتند          فاشر
 6نجوا اختصاص به اهل بيت پيدا كرد، چون بعد از اين جريان پيغمبـر اكـرم    

�T �,�¨« : اين آيه فرمود   بارةهم در  �r � FdCb �  ( * � �  * هـا قبـل از      و اگر ايـن 1»      
 راضـي   امـري به همچنـين     7ومنيند، ديگر مناسب نبود اميرالم    اين جريان بو  

 بـه حـسب ظـاهر بـشري و     هـا   بشود كه اين طعام به ديگران برسد و اين بچه        
ولـي  . اين نظر مرحوم شهيد محراب بـود      . دنطور گرسنگي بكش    شان اين   انساني

  .  نرسيدهبينيم هيچ روايتي، از طرق ما بر سه شبانه روز  بعد اين نظر را كه مي
روايات غير شيعي است، روايات عامي اسـت كـه         در    عمدتا »شبانه روز  سه«

سه شبانه روز را ذكر كرده و در خود آيه هـم كـه تـصريح بـه سـه شـبانه روز                      
گونه بيـان كننـد       ترجيح دادند كه اين    مرحوم عالمه معرفت     از همين رو  . نيست

يك غذاي اصلي داشتند و نان داشتند و يك غذاي فرعـي در     :اهل بيت كه  
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 هـر   . فرض كنيد حلوايي دسري كه رقم ثـالثي را بگيـرد           ؛صليكنار آن غذاي ا   
 در خانـه    كه همين سه نفر در همان يك شب يكي پـس از ديگـري             هم  باري  
نان طعـام   كه   را دادند و در مرحله سوم بود      ها    يكي از اين خوراك   هر بار   ،  آمدند

1��«  دادند و لذاراشان   و اصلي=#.*  (   n�6�� (   . ست به اين صورت بوده ا»�

  هاشميان در كربال
ـ مـن سـراغ     يعنـي اوالد ابوطالـب،      . لبيـان بودنـد   هاشميان كربال، طا   دارم ن

بودند يا ابنـاء بـرادر       7چون يا ابناء اميرالمومنين   . ربالهاشمي غير طالبي در ك    
 البته از آن دو برادر يعني از طالب فرزندي نمانده بود و لـذا               .اميرالمومنين عقيل 

 7شورا فرزندان ابوطالب فقط اوالد علي بن ابـي طالـب          به عنوان هاشيمان عا   
نسبت به اوالد   .  و دو فرزند خردسال عبداهللا بن جعفر       بود و عقيل بن ابي طالب     

  .لعاند و مّط اهل مطالعههمه  7علي بن ابي طالب

   7هاي فرزندان حضرت امير وجه تسمية نام
لـي بـن ابـي       فرزنـدان ع   هـاي   ناماما باز به اين مناسبت خوب است موضوع         

 مخـصوصا بـرادران حـضرت ابـا         شود،   چرا كه تا مطرح مي     ؛بحث شود  7طالب
شان شخصي به نام عثمان اسـت، طبعـا ايـن سـوال مـشهور         در ميان  7الفضل

نـام بعـضي از      7شود كه چطور اميرالمـومنين      معروف تكراري پوسيده تكرار مي    
به اين نكته خوب است كه در ها نهاده است؟ در اينجا توجه   فرزندانش را به اين نام

) �D,%$> hl �1-�﴿قرآن كريم نسبت به اسماء آمده است كه   ( )  * R ، مادر است كه نام 1﴾ �
گويد كه مادرت تو را   مينسبت به حرّ 7 امام حسيندر اخبار كربال،. را نهاده است
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  . ندا  نهاده ها را مادران بر روي فرزندان مي بنابراين بسياري نام. حرّ ناميد
گفـتم  . باز برگرديم سر ذكر مرحوم شهيد محراب، سيد حسين مدني تبريـزي     

بعـد از منبـر از ايـشان    . كـرد   هر دو شب را درباره يك معصوم ايشان صحبت مي         
پرسيدم اين مطلب را چه كسي فرموده اسـت، ايـشان فرمودنـد مرحـوم محـدث       

نفـس  اين كتاب . ه استشان اين مطلب را ذكر كرد      نَفْس المهموم قمي در مقدمه    
البتـه  .  مطلـب را دنبـال كـردم       وقعه الطف البي مخنـف     را گرفتم و اين      المهموم

هاي مختلف هـم      حدود بيست سال طول كشيد تا سر از كتاب درآورد كه به زبان            
عرضم اين است كه چون اين آقايـان تـصريح كـرده            . ترجمه و منتشر شده است    

 مقتل ابـي مخنـف  نبع معتبر مقتل امام حسين،   ترين م   ترين و قديم    بودند كه كهن  
�%© «است و ديدم در اولين رجال ما رجـال نجاشـي تعبيـر كـرده اسـت                 ̂"��E

/-�1- �� �3� @�9- "�E � �DD�� � /#8�3�� �K
�� g�;b� «     و مـشهور ايـن
ها اخبار ابن مخنف را حمـل بـر       است كه اين تعبير، تعبير توثيق است، ولي بعضي        

  .كنند  حسب اعتبار او حسن است، ولي مشهور موثق حساب ميتحسين كردند، 
 دكتـر م    دراسات فـي التـاريخ و المـورخين العـرب         بعد هم ديدم كتابي به نام       

گوليوس آلماني در دانشكده تاريخ در دانشگاه كلكته مبـاحثي را در تـاريخ اسـالم        
ا هـم ديـدم     ج  آن. ايراد كرده است كه ابراهيم نصار مصري به عربي ترجمه كرده          

كه به عنوان اولين مورخ معتبر تاريخ اسالم، به همين ابي مخنـف خيلـي عنايـت         
اش در ضـمن تـاريخ     البته آقايان تذكر داده بودند كـه مقتـل صـحيح       . كرده است 

 شـيخ مفيـد، متوجـه       ارشادطبري است و من ضمن تطبيق متن تاريخ طبري، با           
ها را نـه     فاصله صد سال، همانمرحوم شيخ مفيد هم با. شدم كه اين همان است  

 ارشـاد . از طبري كه از منبع طبري كه همان مقتل هشام كلبي است، نقل كـرده              
 7ما قبل امام حسين   تاريخ  قسمت اول   : شود  شيخ مفيد به سه قسمت تقسيم مي      
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 مقتـل امـام       آخـر اش هم ائمـه و ذريـه امـام حـسين و قـسمت                 و قسمت بعدي  
چون جداگانـه چـاپ و پخـش و    . راموش شدهيك مقتل نسبتا ف  .  است 7حسين

  . نشر نشده، لذا غالبا مورد فراموشي و غفلت است
از دو مورخ   را  ايشان در مقدمه مقتلش گفته است كه من عمدتا اخبار كربال            

تطبيـق  وقتـي بـا تـاريخ طبـري         . ، يكي از كلبي و يكي از مدائني       كنم  نقل مي 
 از كلبي است كـه طبـري از آن نقـل    بينيم اكثريت قريب به اتفاق   مي ،كنيم  مي

فهمـيم كـه      خواند مي   كرده و احيانا بعضي از اخبارش را كه با تاريخ طبري نمي           
 220اين احتماال نقل از همان مقتل ابوالحسن علي بن محمد مدائني متوفـاي              

 يعنـي معاصـر حـضرت       204 يـا    206اين آقاي كلبـي متوفـاي       . استهجري  
 بعد از حضرت رضا فوت كرده، حدود هزار         كوتاهمدتي   بوده است و     7رضا امام

  . است زيسته  و دويست و اندي سال قبل از ما مي
هشام كلبي مقتل استادش ابي مخنف را نقل كرده احيانا چند خبـري هـم از                

اگـر  . جاهاي ديگر به دست آورده، به آخر مقتل استادش ابي مخنف اضافه كـرده             
ه همان نحوي كه كلبي در مقتلش و طبري         مرحوم شيخ مفيد اسناد اين اخبار را ب       
كرد، ما االن هيچ احتياجي به تاريخ طبـري           به نقل او در تاريخش آورده، نقل مي       

نداشتيم، اما چون كه متأسفانه مرحوم شيخ مفيد اسناد را حذف كـرده، االن تنهـا                
يكـي از امتيـازات   . كتابي كه اسناد اخبار كربال را دارد، همين تاريخ طبـري اسـت   

تحقيق بنده همين است كه هيچ خبـري        طبق   ،وقعه الطف ابومخنف  اصلي مقتل   
وقتـي  . در متن اين مقتل نيست كه به كسي كه حاضر و ناظر جريان بوده، نرسـد    

آيد كه چه كسي نزد امام        ها مي   ند، در ذهن  نك  منبري روي منبر مطلبي را نقل مي      
 ناظر باشد و ديده و شـنيده   يا نزد عمر سعد بوده كه اين خبر را حاضر و 7حسين

  . باشد  جوابش در اخبار ابي مخنف در مقتل صحيحش مي؟باشد
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  مخنف  تقليد از ابي
 اقتبـاس   والبته هر چيزي كه مطلوب و مرغـوب و محبـوب بـشود، تقليـد                

لذا اين مقتل ابي مخنف حدودا چهار پنج قرن قبل به دست دولت آل              . شود  مي
 كه يك دولت شـيعي در       موسوي هستند ات   مشعشعين ساد  . تقليد شده  مشعشع

جنوب ايران و عراق برپا كردند و هنوز هم از نسل آن سـادات مشعـشعين بـه                  
بعضي از هم  هنوز  . هستندشد،     شادگان فعلي كه قبال فالحيه گفته مي       يتمركز

 بدون خـط، كـه بـه        چةروند يك دفتر    كنند، مي   شيعيان عرب خوزستان نذر مي    
كـه برايـشان يـك    دهند  مي، به سادات فالحيه )بياض( روش سنتي قديم باشد  

اي   نسخه مقتل، آن هم با قلم ني بنويسد و آن را در قُلّق يعنـي جلـدهاي پارچـه                  
كنند و تيمنّا و تبرّكاً       دارند و باز مي     و فقط روز عاشورا آن را بر مي       . گذارند  كتاب مي 
ايـن مقتـل    شان هر كسي كه مايل باشـد، يـك صـفحه دو صـفحه از                  در جلسه 

�Y�8�K :خواند و انتهايش همان قصيدة سخيف ركيك        مي ��C�d � �8�L3� 1�GEB � ª
s&L�3� g   .دهند  زنند و خاتمه مي  و با آن سينه مي. خوانند  را مي_�@ �8�3� /3" 

  مقتل محرّف
ف بـازاري را در مقدمـه همـان         رَّحهاي فاحش بزرگ اين مقتل م       من غلط 

قـال  «  :اولـش دو سـه تـا غلـط دارد    .  آوردم الطـف  وقعٔه ،مقتل تحقيقي خودم  
 يعني كسي كه    ، »ائب الكلبي سنا ابوالمنذر هشام بن محمد عن ال      ابومخنف حدّث 

ف ابومخنفي كه هنوز منـشورات شـريف رضـي چـاپ منتـشر              اين مقتل محرّ  
شده كه ابومخنف استاد ابوالمنذر هـشام اسـت، نـه             قدر سرش نمي     اين ،كند  مي
قـال   حدثنا ابوالمنـذر     : به عكس بايد باشد    !بو مخنف حدثنا ابوالمنذر   كه قال ا    اين

هاي زيادي دارد كـه از بـاب           اين سطر اول اين كتاب و بعد هم غلط         .ابومخنف
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 :گويـد   هفـت مـي   در صفحة   هايش    پنج و بعضي  در صفحه   هايش    نمونه بعضي 
Y� �#��3� /�� از  چگونه هجري است    157 ابومخنفي كه وفاتش سال      !_#� 

والدتش جايي ذكر نشده ولـي مـن    از او بوده؟ دكند كه بع روضه كافي نقل مي  
است يعني حدود    80والدت اين شخص سال      به قرائن استنباط كردم كه حدود     

 كوفـه روي قـانون   دركربال به دنيا آمده، و اين اخبار را واقعه بيست سال بعد از   
اضاي شـديدي بـراي اخبـار     تق  ديده و شنيده است، در آن زمان       عرضه و تقاضا  

  . استبوده كربال الاقل در كوفه 
حركت توابين كه ده هزار نفر با سليمان صرَد خزاعي بيعت كردند و بيـشتر از                

كـه بـازار كوفـه،        اين حوادث براي كـشف ايـن      . ده هزار نفر با مختار بيعت كردند      
دگان متـاخر  متأسفانه بعضي از نويسن   . شديدا متقاضي اخبار كربالست، كافي است     

اند كه چون قيام بني العباس شروع         معاصر كار ابي مخنف را تضعيف كرده و گفته        
العبـاس    شد، اين مقتل را براي بني العباس نوشته است، بنابراين بـه ديـدگاه بنـي               

مگـر در  . رسـد   جا نمي  نوشته شده است، در صورتي كه احتياج به آن نيست، به آن 
د خودش را نشان نداده بود كه ما منتظر آتش زيـر            خود كوفه تقاضا به مقدار شدي     

   .خّرندأها هم خواهان بودند، ولي مت   بله آن؟خاكستر بني العباس بشويم

  مخنف  شيوة كار ابي
 قلم بـه دسـت شـده و         100سال  تقريباً   به دنيا آمده و      80 سال   ابي مخنف 

دنـد دارنـد از      ديده است كه اين پيرمرداني كه كـربال بو         شنيده و را  كربال  اخبار  
كـه حاضـر   را  كساني ،اند و بقيه با يك واسطه   باقي مانده معدودي. روند  بين مي 

 رو از همـين  .قابل تدارك است  ثبت واقعه   االن  لذا  . اند  ديدهو ناظر جريان بودند،     
قلم به دست گرفته و رفته است با پنجاه و هفت نفـر مـصاحبه كـرده، و اخبـار                 
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وري كـرده و ترتيـب داده و شـده ايـن مقتـل              حضورشان در كـربال را جمـع آ       
صحيحي كه كلبي از آن دريافت كرده و طبري از كلبي دريافت كرده و مرحوم               

  .  استشيخ مفيد هم از كلبي دريافت كرده

  : و نامگذاري او حرّ
گفـتم و     هـا را مـي      مـن داشـتم مـسئله نـام       . جـا نبـود     من حاال غرضم اين   

 صحيح خبر حر اين نيست كه بعد از شهادت          خواستم قضيه حر را نقل كنم،       مي

 � �'�«امام حسين گفته باشد      = v0(� *�5c � �r(>  $),*c T *1)�«1       سـند معتبـر تـاريخ 

 ،گفـت چنين   به او    7حسين ، امام معتبر كربال اين است كه همان اول ورودش       
��xq�3   .��� «البته در كنـارش     . نه بعد از شهادتش    ،اش  توبهقبول  يعني به عنوان     )

k�. k�,$>R )  * � ( WC�%T (  «  به معناي كه البته حيدر به معناي شير است و شيرهست 
 اسد همان طوري كه يك اسمش در عربي اسد است           .اسم پدر فاطمه بنت اسد    

 و يـك    .شصت تا اسم دارد، يك اسمش هم حمزه، يك اسـمش هـم عبـاس              
�.��� �q�3« : فرمـود 7 علـي اسمش هم حيدر است و حضرت )   k��. k�,$�> xR )  * � ( 

WC%T (  «.2جواب چيست؟ قرآن و حديث و شعر و ادب و شواهد كم نداريم .   
ـ كن نبودنـد و   گوربه و دختر زنده   شها كه دخترُك    كه همه عرب    نتيجه اين  ا اّل

ـ    آمدند  ميهايشان و مادرهايشان از كجا        زن ـ  ة؟ اين سنت موجب در . ه نبـوده   كلي
ر مكه و مدينه يـا شـاهد تـاريخي معتبـر اصـال      شهرها مخصوصا كمتر بوده، د    

 كاري بوده كـه عمـدتا عـشاير بنـي تمـيم       .نداريم يا اگر باشد نهايتا يكي دو تا       
هـاي    زناصـال   .  كه آن هـم يـك قـصه خـاص تـاريخي دارد             ندداد  انجام مي 

                                                                 
 . 222 / 3: المناقب.  1

 . 390: وقعة صفين.  2
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شـان     خانه پـدري   به و   ند در خانه خودشان نبود    زايمانهاي محتشم وقت      عرب
و تا نفاس عرفي يعنـي تـا        . شان بكند   كه مادرهايشان كمك    نبراي اي رفتند    مي

كردنـد كـه از آن طـرف رد بـشوند،             اصال استنكاف مـي   شوهرانشان  چهل روز   
را بـه   شان     بچه وزدند و مادر      رفتند سر مي    كردند، تا چهلم مي     شان را كج مي     راه

م باشـد؟ لـذا     اين چهل روز اين بچه بـا نـام باشـد يـا بـي نـا                . آوردند  ميمنزل  
هاي محتشم در واقع يـك    هاي عرب  سنت. گذاري به مادرها واگذار شده بود      نام

 از مادر هم بود، حاال ولو اوائل الاقل تا چهل روز براي مادر باشد، بعد           نوع تقدير 
بردند، پدر حق وتو داشت، حق نقـض داشـت            از چهل روز وقتي كه به خانه مي       

   .تغيير بدهديا ارد و د هگنتوانست اين اسم را   يعني مي
كه مادر رفته     شرائط برايش آزاد نبود، آن وقت بعد از اين         7اما اميرالمومنين 

 ؟و اسمي گذاشته است، اميرالمومنين بخواهد عثمان يـا ابـوبكر را تغييـر بدهـد               
داريـم كـه     7ت در ضمن خبر معتبـر از امـام صـادق          البته اين قاعده كلي اس    
ن بن مظعون كه پيغمبر بين او و بين اميرالمومنين عقد           عثمان را به اعتبار عثما    

اين عثمان بن مظعون از شهداي در ركـاب پيغمبـر و    . گذاشتنداخوت بسته بود    
و پيغمبر اكرم هم احترام كـرد       . اولين شهيدي است كه در بقيع مدينه، دفن شد        

و سنگي كنار سر عثمان بن مظعون گذاشت كه نشانه قبر او باشـد و بعـد هـم                   

%��� ����" ��@ « .سبت به دخترشان حضرت رقيه فرمودند     ن� `�� �3� �D�#C�

، ست كـه اميرالمـومنين  هـ  7صـادق  ، باالخره خبر معتبـري از امـام   »�{��8"
 يعني در واقع نوعي تخليـد و جاودانـه          1.ش ناميد به نام برادر  را   عثمان   فرزندش

عثمـان بـن   كردن نام شهيد و وفاداري اميرالمومنين به بـرادر اخـوتي خـودش      

                                                                 
   .84مقاتل الطالبين، ص.  1
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را، ارشاد شـيخ مفيـد    7از فرزندان عليالبته فقط يكي    . بوده است مظعون هم   
 اما نامش ابوبكر نبوده، كنيه هم عرفي       »�E" -�1  ���� ��1« :نقل كرده است  

هـا    گذاشـتند و ايـن      اي يا لقبي را بر كسي مـي          كنيه در عرف به مناسبتي،   بوده،  
  . ارند در اين احتجاج نداردهيچ داللتي بر آن مقصدي كه مخالفين د

الفضل   اين است كه سه بار حضرت ابيفرّ ديگر مقتل محيكي از تحريفات
 خبر معتبرش را بگويم و بعد! كند  كشد و دوباره زنده مي  فرستد و مي  را به مقتل مي

  .  است1معتبرش اين است كه شب هفتم در همان ارشاد شيخ مفيد. نامعتبرش
 7شب هفتم وقتي آب را بر خيام حرم امام حـسين          گويد    مقتل صحيح مي  

به برادرش ابوالفضل اظهار تمايل كردنـد        7ودند، حضرت سيد الشهداء   بسته ب 
 ايشان سي نفـر از اصـحاب را انتخـاب    .ها آب بياورند    كه اگر بتوانند براي خيمه    

كردند و رفتند به شريعت فرات رسيدند و سي مشك آب كردند و آمدند پانـصد                
 او بـا    .شان با عمرو بن حجاج زبيدي بـود         ز كنار مشرعه بودند كه رياست     تيراندا

هـا وارد    هالل بن نافع رفاقت داشـت و طـرف صـحبتش بـود و بـاالخره ايـن            
گرفتنـد و بـا زد و خـورد،    را ها جلويشان   شريعت شدند و وقتي بيرون آمدند، آن 

 مشك آب را به     باالخره خودشان را نجات دادند و سالم به خيمه رسيدند و سي           
هاي غير ايـران، شـب       منشأ اين شد كه تمام شيعه      ، اين مناسبت  .خيمه رساندند 

  .دادند  مياختصاص حضرت ابوالفضل به هفتم را 

                                                                 
آهـي سـوزان بـر      «سيد بن طاووس اشاره شود كه با نـام          » لهوف علي قتلي الطفوف   «جا به كتاب    بجاست اين .  1

 ارشـاد ظاهراً سيد بن طاووس اين كتاب را در جواني نوشـته و كتـاب مقتـل    . هم ترجمه شده است   » مزار شهيدان 
يـسد كـه آن هـم از    نو سيد كتاب مقتل خود را از روي مقتـل خـوارزمي مـي     . شيخ مفيد در دسترس او نبوده است      

!  را كتـاب قـصه و خـواب ناميـد          الفتـوح توان كتـاب      گرفته كه مي  )  ق 314م  ( احمد بن اعصم كوفي      الفتوحكتاب  
آيد كه منبـع او يـا مقتـل خـوارزمي      متأسفانه سيد منبع كتاب خود را هم معرفي نكرده، ولي با تطبيق به دست مي         

 . ه در برابر كتاب طبري هيچ اعتباري ندارد مراجعه كرده است كالفتوحبوده يا مستقيماً به 
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گويـد حـضرت اباالفـضل در همـين           ف مـي   محـرّ  مقتل ابي مخنف  اما اين   
گـر  كند و دوباره يك مقتل دي  اش مي  جريان كشته شد، بعد دوباره روز نهم زنده      

كند و دوبـاره يـك مقتـل          اش مي   كند بعد روز عاشورا دوباره زنده       براي ذكر مي  
بندند و    لذادر بصره و اهواز روز هفتم بازارشان را مي          و !كند  ديگر برايش ذكر مي   

. بندنـد   كنند و براي نهم اختياري است و براي دهم مي           روز هشتم دوباره باز مي    
، چون اساس كارشان بـر      دانند   مي  عباس شب و روز هفتم را شب قتل حضرت       

مناسـبت شـب    در حالي كه    ،  ف مشعشعيين خوزستاني بوده است    آن مقتل محرّ  
 آخـرين  ،هفتم اين است كه حضرت در شب هفتم رفته است و براي آخرين بار            

  . سي مشك آب را به خيام حرم رسانده است
 را بـه    جا، در شيعيان غير عرب بخـصوص ايـران شـب نهـم              اما در غير آن   

رين شـهيد همـراه امـام    كـه آخـ     حضرت اباالفضل اختصاص دادند به اعتبار اين      
دربـارة  . بوده و اصال تعطيلي روز تاسـوعا بـه نـام أبوالفـضل اسـت               7حسين

تعطيلي خود روز عاشورا به مفاتيح الجنان مراجعه كنيـد، اعمـال مـاه محـرم را                 
 را مطالعـه    7ارضـ    و بخصوص روايت حـضرت امـام       :بخوانيد، روايات ائمه  

مرحوم محدث قمي نقل كرده است كه هر كس روز عاشـورا روز بـازاري    . كنيد
دهد و متقابال تشويق كردنـد ائمـه         او و روز بركت او باشد، خدا به او بركت نمي          

 فقيه به استناد اين اخبار فتـواي بـه          وكه اصال شيعه روز عاشورا سر كار نروند،         
البتـه تعطيلـي بـراي سـاير        . دهـد   مـي را  استحباب تعطيلـي كـار در روز عاشـو        

معصومين نص خاصي ندارد، قياس است به عمومـات، تعظـيم شـعائر و امثـال        
 نص متعدد از ائمـه متعـدد داريـم بـه تعطيـل       7ها، فقط براي امام حسين      اين

اميـه روز عاشـورا را روز         در برابر بدعتي بـوده كـه بنـي        اين امر هم    البته  . كارها
شان را در روز عاشورا تهيه        د و تشويق كردند كه آذوقه سال      بركت خود قرار دادن   
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هـا بـه عكـس        كنند و اين موجب شد كه ائمه معصومين در مقابـل بـدعت آن             
  .دعوت كردند

    عاشورا در تاريختعطيلي
ي يـا آل بويـه يـا        البته از نظر تاريخي در بغداد به دستور عـضدالدوله بـويه           

 قرن چهارم هجري اين دستور صـادر         هجري يعني نيمه   352ر سال   ديلميان د 
گروهي حركت  نظاميان خودش دستور داد كه      به   .شد و بازارها را تعطيل كردند     

 . پرچم و طبل و دهل با خودشان برداشتند      ،هاي نظامي بودند     و چون دسته   كنند
ها رنگارنگ و مختلـف شـد، چـون      اين مظاهر، مظاهر نظامي است، و لذا پرچم  

واكـب  و لـذا م   . ي يك پرچمي داشت كـه شـناخته بـشود         افواج نظامي هر فوج   
  . ادامه پيدا كرد هم همچنان به اين وضعيت 7حسين امام

چون بازار را تعطيل كردند، مردم بغداد سر و صدايشان بلند شد كـه مـا روز           
بوريـا  و بازارهاي بغـداد حـصير   در ، ايشان دستور داد كه   خواهيم  ميغذا  عاشورا  

و دسـتور   . تندگذاشـ   مـي  ند و غـذا   انداخت  حصير سفره مي  كردند و روي      ميپهن  
توانـد بخـورد و       خواهد هم مي    داد كه جارچي داد بزند كه هر كس ناهار مي           مي

اطعام طعـام در مجـالس      . تواند به مقدار الزمش بردارد و با خودش ببرد          هم مي 
اخبـار   اطعام براي خيرات مـومنين در        ة قضي . شروع شد  جا   از اين  7امام حسين 

اش بـراي عـزاي امـام حـسين بـه              امـا تطبيـق عملـي      ،به طور كلي وارد شده    
 كه بـازاري    ، چرا خصوص در روز عاشورا به تناسب استحباب تعطيل بازارها بود         

 ةده سـال طـول كـشيد تـا شـيع     . شان را تهيه كنند  نبود كه مردم نان و گوشت  
 قمـري  362ل   سـا  ،، شيعه شش امامي، فاطميان اسماعيلي مـصري       هنصفه كار 

ـ            ر خُّأمشابه كار ديلميان بغداد در قاهره راه انداختند و تقدم بويهيان در بغـداد و ت
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 را 362البتـه ايـن تـاريخ    . اسماعيليان در مصر از نظر تاريخي مـشخص اسـت         
نقل كرده استخطط الشامي در زمقري. خ شاميمور  .  

ناسـبت ضـريح    را كه به م   ) سنا(مندم قصيده مرحوم همايي       در پايان عالقه  
 كه به همت و پشتكار مرحوم حضرت آيـت          7جديد حضرت ابوالفضل العباس   

اهللا سيد محسن حكيم در اصفهان ساخته و به جاي ضريح قـديم نـصب شـد،                 
  :اين قصيده دور ضريح حضرت اباالفضل نقش بسته است. بخوانم

  م ــ جاه عظي  بدين ه كيست  رب اين بارگ   يا 
   تعظيمان خم شده پيش در او ازــكاسم  

  نفحه ساحت قدسش دم جان بخش مسيح      
  مـاي كليـش يد بيضـد بامـه گنبــپنج  

  ت ـي اس ـ اس علـم و عب  ـبقعه ماه بني هاش    
  اش پادشاهان را ديهيم  رهخاك كه بود   

اين قصيده، به ساخته شدن ضريح در اصفهان و امر آيهٔ اهللا حكيم            پايان   در
 آقا سيد جمال هاشمي گلپايگـاني   مرحوم آقا سيد محمد فرزند    . اشاره شده است  

  :شود اي به عربي سروده كه بسيار زيباست و اين گونه شروع مي نيز قصيده
  

ــع  ــا االمنــ ــريحك مفزعنــ ــهٔ     ضــ ــل نازلـــ ــه كـــ ــدفعبـــ    تـــ
ــروع     و بابـــك للخلـــق بـــاب النجـــاه ــروه الــــ ــوذ بعــــ   ...تلــــ

  


