
حيمحمن الرّبسم اهللا الرّ  

  1)1( كرامت و عدالت مكتبِ ،حسين
  ابوالقاسم فنايي

  

        پس عزا بر خود كنيد اي خفتگانپس عزا بر خود كنيد اي خفتگانپس عزا بر خود كنيد اي خفتگانپس عزا بر خود كنيد اي خفتگان
        زانكه بد مرگي است اين خواب گرانزانكه بد مرگي است اين خواب گرانزانكه بد مرگي است اين خواب گرانزانكه بد مرگي است اين خواب گران

. گويم با اهداي سالم خدمت خواهران و برادران گرامي، اربعين ساالر شهيدان حسين بن علي را به شما تسليت مي
و سبز دارد، يكي برگ تاريخ كربال دو  .ندكي در باب فلسفه قيام امام حسين سخن بگوييمكند ا مناسبت اقتضا مي

فجايعي كه در آنجا صورت  2.»نمايشگاه جنايات بشر است«از يك نظر كربال . نوراني و ديگري سياه و ظلماني
را قتل عام كردن بيگناهان از . رود به شمار ميجنايت عليه بشريت يك معنا به و . نظير است نظير يا كم گرفته بي

و سرهاي اسب دواندن ها  و بر جنازهبستن معترضان به روي را آب و را كشتن گرفته تا كودك شيرخواره 
ها را آتش زدن و اموال را غارت كردن و كودكان و زنان را تازيانه زدن و با  شدگان را بر سر نيزه كردن و خيمه كشته

اين برگ سياه تاريخ كربال است و . گروه هفتاد و دو نفره رفتن و غيره هزار نفره به جنگ يك چندينشكري ل
عد پست و حيواني سياه تاريخ كربال بدر برگ . اند قهرمان اين برگ يزيد و ابن زياد و عمر سعد و شمر و خولي

را مطالعه رگ بو ما وقتي اين . دهد خويي او را نشان مي سبعيت و درندهاين برگ . كند آدمي تجلي پيدا ميوجود 
  . مبكني متواني خواني كاري نمي به جز لعن و نفرين و اشك و آه و عزاداري و مرثيه مكني مي

اما تاريخ كربال يك برگ ديگر هم دارد، برگي زرين و پر افتخار، سراسر زيبايي و شكوه، برگي كه 
يك كتاب و . متعالي انسان استتجلي خود . ترين فضايل انساني است است، تجسم عالي ينمايشگاه مكارم اخالق

قهرمان اين برگ اما حسين و . گويد چگونه زندگي كنيم و چگونه بميريم به ما مي. بل يك مكتب اخالقي است
            3.مبيني ما انسانيت را در اوج و قله خود ميبرگ در اين . خاندان و ياران او هستند

بسا  كه چه ،ها ترين اين تحريف است، اما شايد مهمي عاشورا تحريفات زيادي رخ داده  در باب حادثه
اين تحريف عبارت است از نظر . در فهم اين حادثه رخ داده استتحريفي است كه منشاء ساير تحريفات هم باشد، 

بدين ترتيب، سؤال ما  4.و زرين اين تاريخبز دوختن به برگ تاريك و سياه تاريخ كربال و فراموش كردن برگ س
به بيان ديگر، اگر بخواهيم ؟ و نوراني تاريخ كربال را بخوانيم، چه بايد بكنيمسبز برگ اگر بخواهيم  :اين است كه
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چرا ما بايد حادثه كربال را هميشه از نظر صفحه سياهش مطالعه كنيم؟ و چرا بايد هميشه ”: نويسد اهللا مطهري مي آيتدر اين رابطه  .3
هاي كربال گفته شود؟ چرا هميشه بايد حسين بن علي از آن جهت كه مورد جنايت جانيان است مورد مطالعه ما قرار بگيرد؟ چرا  جنايت

، 3و ج  125- 121، صص 1همان، ج ( “... نويسيم، از صفحه تاريك عاشورا گرفته شود؟ دهيم و مي شعارهايي كه به نام حسين بن علي مي
اينكه چرا شيعيان بيشتر به خواندن صفحه سياه و تاريك كربال عالقه دارند، علل فرهنگي و اجتماعي و سياسي متعددي دارد كه ). 73ص 

  . شناسانه است تحقيق در باب آن نيازمند مطالعات جامعه
. سروش، ع: در اين مورد بنگريد به. كند به حادثه كربال از اين زاويه بنگريم موالنا يكي از معدود كساني است كه از ما دعوت مي. 4
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و نقشي در زندگي ما بازي كند امام حسين واقعاً الگوي ما باشد و تحولي در شخصيت و منش و رفتار ما ايجاد كند 
  چه بايد بكنيم؟ 

و اين  براي فهم يك حادثه بايد آن را تبيين كنيماما . استه فهم درست اين حادثانجام دهيم كاري كه بايد 
. بتوانيم از آن درس بگيريمما تبيين بايد چند خصوصيت داشته باشد تا بتواند در رفتار و كردار ما تأثيرگذار باشد و 

ل لكشف ع. آنع وقوتوضيح يك پديده با ارجاع به علل ي يعني تبيين عّل. ي استمنظور از تبيين در اينجا تبيين عّل
ن حادثه آشناخت ما از به فايده علمي آن اين است كه . يكي علمي و ديگري عملي: وقوع يك حادثه دو فايده دارد

گويد كه چرا آن حادثه اتفاق افتاده  ، چون تبيين عّلي جواب سؤال از چرايي است و به ما ميبخشد ميو غني عمق 
جلوگيري و راه تكرار آن حادثه  راه ين تبيينچنياين است كه شود  رتب ميمتتبيين عّلي كه بر اما فايده عملي . است

از طريق  ،ي مورد نظر مفيد و خوشايند باشد  يا حادثه اگر پديدهبدين ترتيب . دهد از تكرار آن را به ما نشان مي
جلوگيري از تحقق ق از طري ،را ايجاد كنيم و اگر مضر و ناخوشايند باشدحادثه دوباره آن توانيم  ميايجاد علت 

  .جلوگيري كنيمپيدايش آن توانيم از  ميعلت 
هاي طبيعي  پديده. هاي انساني هاي طبيعي صادق است و هم در مورد پديده اين نكته هم در مورد پديده

. افتد هاي انساني حوادثي است كه در جامعه انساني اتفاق مي پديدهافتد و  اموري است كه در عالم طبيعت اتفاق مي
هاي انساني يعني حوادثي كه انسانها در پيدايش و  اما يك تفاوت مهم در اينجا وجود دارد و آن اين است كه پديده

بنابراين . تواند فردي و جمعي باشد اين كنش ميو  اختياري آنهاستارادي و آفرينش آنها نقش دارند، معلول كنش 
بر اساس باورها و مختاري سروكار داريم كه آزاد و اعالن كنيم با فاعل يا ف وقتي يك پديده انساني را تبيين مي

هاي انساني به ناگزير  و لذا در تبيين پديده. كنند گيرند و بر اساس تصميم خود عمل مي تصميم ميارزشهاي خود 
 نها دخالت دارد مرهون علل وآحوادثي كه بشر در آفرينش . آيد پاي مبادي عمل اختياري انسانها نيز به ميان مي

   :عوامل متعددي است، اما شايد بتوان اين عوامل را در ذيل سه عنوان كلي مندرج كرد
رفتار . واكنشي است به محيطدر حقيقت كنش انسانها . است به معناي اعم كلمه »محيط«اولين عامل ) 1(

فتار است شكل هر رفتاري در اوضاع و احوال خاصي كه مقتضي آن ر. نداريم »زمينه«ابتدا به ساكن و فارغ از 
شود و لذا تبيين درست آن رفتار متوقف بر درك جامعي از محيط و اوضاع و شرايطي است كه  گيرد و انجام مي مي

فرهنگي و سياسي هاي  تبيين درست حادثه كربال بدون توجه به زمينه ،به عنوان مثال. استسر زده آن رفتار در آن 
  .پيدايش آن امكان ندارد

مثالً ايمان و . هاي كنشگر دارند كه انسان يا انسان »اعتقاداتي«و  »اورهاب«ارت است از عبدومين عامل ) 2(
شود كه آدمي از مرگ نهراسد و در صورت لزوم  اعتقاد عميق به وجود خداوند و زندگي پس از مرگ موجب مي

دهد  ي را از دست نميداند كه با مردن چيز ، چون چنين شخصي ميجان خود را ايثار كند و به شهادت تن در دهد
چنين مرگي . عين زندگي و تولدي دوباره استمردن براي چنين شخصي  .شود و به قول موالنا از مردن كم نمي

  .آزاد شدن روح از زندان تن و طبيعت است و آزادي از زندان امري خوشايند و مطبوع
كه شخص يا اشخاصي كه در  اي »هنجاري«و  »ارزشي«نظام عبارت است از  و سرانجام سومين عامل) 3(

هر كسي به او نبايدهاي مورد قبول  ارزشها و بايدها و. كنند آفرينش آن حادثه دخالت دارند از آن پيروي مي
محيط و زمينه خاص چه واكنشي از خود مواجهه با و در  دو چه نكند گويد كه در اوضاع و احوال خاص چه كن مي

  . دنشان ده
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اند، اما آنچه ما در اينجا بدنبال آن هستيم  در جاي خود مهماين عوامل سه هر  در رابطه با حادثه كربال،
در اين حادثه نقش كه خواهيم ببينيم امام حسين  يعني مي. رفتار امام حسين استحاكم بر  »منطقِ«كشف كردن 

ه و عمل كرده كرده و بر اساس چه اصولي تصميم گرفت اي پيروي مي اساسي داشته از چه نظام ارزشي و هنجاري
باشند، معنايش اين خواهد بود كه ما هم موظفيم از آن اصول پيروي كنيم و در  »پذير تعميم«اگر آن اصول . است

باشند، معنايش اين است كه امام حسين  »اخالقي«و اگر آن اصول . شرايط مشابه رفتاري مشابه از خود نشان دهيم
معنايي به جز اين اين سخن  5،»من براي شما الگو و سرمشق هستم«: گويد وقتي ايشان مي. يك مكتب اخالقي است

من اختصاص ندارد و شامل حال شخص كنم كه اصول آن منطق به  ندارد كه من در رفتارم از منطقي پيروي مي
  . شود نيز ميديگران 

بتوانيم تبييني اما اگر حادثه كربال بخواهد چنين درسي و چنين پيامي براي ما در بر داشته باشد، ما بايد 
وجود ها  همه انساندر رفتار امام را بر اساس عقل متعارفي كه ن به دست دهيم و آاز  »انساني«و  »طبيعي«، »علمي«

منظورم از . و فراانساني چنين خاصيتي را نخواهند داشتطبيعي  ماوراءفراعلمي و هاي  تبيين .توجيه كنيمدارد 
با ارجاع به علل غيبي و ماوراء طبيعي كوشند اين حادثه را  ميكه  هستندهايي  فراانساني تبيينفراعلمي و هاي  تبيين

ها را  اجازه دهيد اين تبيين .كنند بيين ت ، همچون عصمت و علم غيب،ناپذير امام هاي اختصاصي و تعميم و ويژگي
  . بناميم »هاي متافيزيكي تبيين«

بود كه نهضت امام حسين تحليل و تبيين علمي و تا چند دهه پيش نظر غالب در ميان متفكران شيعه اين 
گويد قيام امام  در اين باب ميو ارتدوكس ديدگاه سنتي . و لذا قابل اقتباس و الگوبرداري نيستپذيرد  نميعقالني 

ما همين قدر . كند و قابل اقتباس پيروي نميقابل كشف  حسين يك راز سر به مهر است و از هيچ منطق عقالنيِ
توانيم ادعا كنيم كه حساب و كتابي عقالني در  و نمي است  ه امام حسين بر وفق مشيت الهي كشته شدهدانيم ك مي

نقش علم غيب امام و تقدير الهي در . با اراده و اختيار و انتخاب خود در اين راه قدم گذاره استيشان كار بوده و ا
  . اين نظريه برجسته و كليدي است

م دكتر شريعتي اولين كسي است كه كوشيد از اين حادثه تبييني زميني و در دوران معاصر ظاهراً مرحو
اند و خون را به  دكتر شريعتي بر اين باور بود كه زر و زور و تزوير دست بدست هم داده. انساني به دست دهد

تحركي  بيآلودگي و  خون نماد جنبش و قيام و زندگي است و ترياك مظهر خاموشي و خواب. اند ترياك تبديل كرده
 ياز اين طريق كه تبيين ؟دنيخون را به ترياك تبديل كتوانيد  چگونه مي. و تسليم شدن در برابر ظلم و زور

به اراده خداوند و علل غيبي و رجاع آن ، يعني اين حادثه را با اكنيداز اين حادثه ارائه يا متافيزيكي ماوراءطبيعي 
شهادت امام حسين تقدير الهي بوده ن حادثه هيچ تبيين ديگري ندارد و ايادعا كنيد كه ماوراءطبيعي تبيين كنيد و 

 اند ن خبر داشتهآعلي از امام پيامبر و فاطمه و ، امامآن غاز خلقت معلوم بوده و پيش از تولد آتقديري كه از  ؛است
مجري عمل كرده و خود  بنابراين، امام حسين به علم غيب. و خود امام حسين نيز پيشاپيش از آن خبر داشته است

  . اراده الهي بوده است
يعيان رايج بوده و هنوز هم طرفداران شبينيد، اين تبيين همان است كه پيش از شريعتي در بين  كه مي چنان

توانيم بكنيم گريستن و عزاداري كردن  اگر ما اين تبيين را بپذيريم، تنها كاري كه در قبال اين حادثه مي. بسياري دارد
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خواني و  كند براي روضه مناسبي فراهم مي  اين حادثه فقط از اين نظر براي ما مفيد است كه زمينهيعني . است
وفق اين تبيين، حادثه كربال به كلي خاصيت . مراسمي از اين قبيلزني و  قمهزني و زنجيرزني و  خواني و سينه مرثيه

واقعه  يين تبيينچنهد، چون در چارچوب د خود را از دست ميبخش  بخش و نجات و تحركو بيداركننده تعليمي 
ي منطقاز كند يا  از هيچ منطقي پيروي نميدر آن رفتار امام شود كه  تبديل ميمنحصر به فرد  اي به حادثهكربال 

ند توان ميزيرا ساير انسانها تنها در صورتي ، استو لذا غير قابل اقتباس و پيروي براي ما نامعلوم كند كه  پيروي مي
، نه باشدو قابل شناخت متعارف   مبتني بر مبانيگيري و رفتار آن حضرت  كه تصميمند حسين پيروي كناز امام 

همان چيزي  »تبيين علمي«به جاي  »تبيين متافيزيكي«بنابراين، جايگزين كردن . غيبيمبتني بر مباني غير متعارف و 
  .نامد است كه دكتر شريعتي آن را تبديل كردن خون به ترياك مي

ن تبيين البته صد در صد نادرست نيست و حظي از حقيقت دارد، و در روايات نيز شواهدي به سود آن اي
اما  6.»خدا اراده كرده كه ترا كشته ببيند«يعني  »ن يراك قتيالًأان اهللا شاء «: گويد يت كه ميامانند اين رو ؛وجود دارد

هاي طبيعي  خداوند با همه پديده ي ت، چون نسبت ارادهاشكال اين تبيين اين است كه اوالً به يك معنا تبيين نيس
به بيان ديگر، اين تبيين . شد، بازهم به اراده و مشيت خداوند بود يعني اگر امام حسين شهيد هم نمي .يكسان است

 ،ياالهياتدهد عالوه بر تبيين فلسفي و  اي كه در عالم طبيعت رخ مي هر حادثهدر حالي كه است، االهياتي فلسفي و 
علمي نيز دارد كه نسبت آن با وقوع و طبيعي و كه نسبت آن با وقوع و عدم وقوع آن حادثه مساوي است، تبييني 

   .عدم وقوع آن حادثه مساوي نيست
ي خداوند بوده  توان نتيجه گرفت كه امام حسين در اين حادثه مجبور و مقهور اراده ثانياً از اين تبيين نمي

العاتي كه از مجاري عادي و بشري معرفت در اختيار او بوده تصميم نگرفته است، چون و بر اساس عقل خود و اط
كه نه رفتار امام حسين و ياران او شايسته مدح و تمجيد و خواهد بود اي درست باشد، معنايش اين  اگر چنين نتيجه

فرض، هر دو طرف ماجرا  زيرا در اين. تعريف است و نه رفتار يزيد و لشگريان او قابل ذم و سرزنش و نكوهش
اي از اسناد و مدارك  بعالوه اين تبيين با پاره. اند اند و از خود مسئوليت و اختياري نداشته مجري اراده خداوند بوده

و  اين جنايتارتكاب ر يزيد از گهاي مكرر امام براي بازداشتن لش از جمله با نصيحت. تاريخي نيز ناسازگار است
به بيان  .پس از شنيدن خبر شهادت مسلم ابن عقيل )يا رفتن به يمن(زگشت به مدينه تصميم آن حضرت براي با

  .ي شيعه اميه سازگار است تا با مباني اختيارگروانه بني ي ديگر، اين تبيين بيشتر با مباني جبرگرايانه
ه چنين ترين راه اين است كه بگوييم خدا خواسته است ك ساده ،دهد رخ مي اي به هر حال وقتي حادثه

اين بهترين راه براي گريختن . است شدن تسليمتوان كرد و بايد كرد  شود و در برابر اراده خداوند تنها كاري كه مي
ها و نيز  انسانو مسئوليت اراده و اختيار و عقل و شعور  شاي نق هاي متافيزيكي در چنين تبيين. از مسئوليت است

ن عوامل مقهور اراده ايرسد، چون همه  اند به صفر مي نقش داشتهساير عوامل محيطي كه در پيدايش آن حادثه 
توان  ميواكنشي كه در برابر اين حادثه توان گرفت و تنها  بنابراين هيچ درسي از اين حادثه نمي. خداوند هستند

  .استكردن عزاداري و كردن  گريهداشت 
قائل هستند شبيه ن در مذهب شيعه امام حسياز شيعيان براي   كه بعضي ينقش و منزلترسد  به نظر مي

امام حسين به اراده خداوند كشته به باور اين گروه، . اند مسيحيان براي حضرت مسيح قائلو منزلتي است كه  نقش

                                                 

  .محققان، اين روايت فاقد اعتبار است، زيرا سند ندارد به اعتقاد برخي از. 6
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اين تبيين در حقيقت تبيين نيست، بلكه . بخشيده شود مانبراي او گريه كنيم و از اين طريق گناهانما شده تا 
به مذاق البته اين تبيين  .كند قول مرحوم شريعتي خون را به ترياك تبديل مي تحريفي كه به. تحريف است

عقل و شعور آنها را برد و  كند و به خواب مي مردم را سرگرم ميچون آيد،  هاي جبار و خودكامه خوش مي حكومت
   .كند تخدير و تعطيل مي

ين متافيزيكي ندارد، اين است كه فرقي با اين تبيچندان نتيجه عملي و تبيين ديگري كه به لحاظ اثر 
  .ستا ها خصوصي و شخصي و غير قابل تعميم به ساير انساني عمل كرده كه بگوييم امام حسين بر اساس دستور

دكتر شريعتي اولين كسي باشد كه كوشيد از اين واقعه تبييني در ميان متفكران شيعي شايد كه گفتم،  چنان
از آن  ندبتوانديگران و  د كه بر اساس آن قيام امام حسين قابل اقتباس باشدبه دست دهو زميني و طبيعي خردپسند 

امام حسين با : كند به اختصار چنين است تبييني كه خود دكتر شريعتي به عنوان بديل پيشنهاد مي. ندريگبدرسي 
ام و شورش عليه دانست كه قي داشت ميزمان خود اطالع دقيقي كه از اوضاع و احوال و شرايط سياسي و اجتماعي 

بنابراين، تنها . شود به سقوط اين حكومت منتهي نميبالفاصله رسد، يعني  اميه مستقيماً به نتيجه نمي حكومت بني
هدف امام افشاگري بود و . توانست بكند افشاي چهره پليد و فاسد اين حكومت از طريق شهادت بود كاري كه مي

  . انجاميدفشاگري البته بعدها نتيجه داد و در نهايت به سقوط بني اميه اين ا. بس و در تحقق اين هدف نيز موفق شد
تواني بميران  اگر مي«: كرد اين بود اي كه امام حسين از آن پيروي مي به اعتقاد دكتر شريعتي اصل اخالقي

فه تو اين است كه وظي ،تواني با نظام جبار و خودكامه بجنگي و آن را براندازي يعني اگر مي. »تواني بمير و اگر نمي
نتيجه است، تكليف يكسره از دوش تو ساقط  تواني و قيام تو بي اما اگر نمي. با آن نظام بجنگي و آن را از ميان ببري

  .شود، بلكه وظيفه ديگري داري و آن عبارتست از افشاگري از طريق شهادت نمي
اي با رژيم اموي  هيچ مبارزه به خاطر اوضاع خاص سياسي و اجتماعي آن زماناز نظر دكتر شريعتي، 

آمد رسوا كردن نظام اموي و بيدار كردن  امكان موفقيت و پيروزي نداشت و تنها كاري كه از امام حسين برمي
ها از خواب غفلت بيدار شدند قيام خواهند كرد  البته وقتي توده. مسلمانان از طريق شهادت بود ي هاي خفته وجدان

كامه ساقط خواهد شد، اما سقوط اين نظام به نحو تدريجي صورت خواهد گرفت و و در نهايت نظام جبار و خود
بنابراين، هدف امام از . توانند شاهد پيروزي را در آغوش بكشند متوقف بر شهادت كساني است كه خودشان نمي

، از جمله در گيرد كه ما در شرايط مشابه دكتر شريعتي نتيجه مي. شهادت بود و بس ،خروج از مدينه همان آغازِ
توانيم بميريم و از اين  توانيم ظالمان را بميرانيم، مي اگر نمي. مشابهي داريم  ي شاه، وظيفه ي برابر رژيم خودكامه
  .سازيمطريق آنان را رسوا 

هاي  دادهاي از  با پارهاز جمله محاسن آن اين است كه . تبيين دكتر شريعتي، محاسني دارد و معايبي
كه اين تبيين جواب  از جمله اين. كند توجيه ميدهد و  در خود جا ميرا به خوبي ها  سازگار است و آنتاريخي 

زنان و كودكان اهل بيت و از جمله در اين سفر پر مخاطره دارد كه چرا امام حسين پرسش خوبي براي اين 
اما جوابي . ندارند پرسشبراي اين اي  كننده هاي ديگر جواب قانع تبيين. خواهرش حضرت زينب را با خود برداشت

: دهد اين است كه رسالتي كه بر اساس آن حادثه كربال اتفاق افتاد دو بخش داشت كه دكتر شريعتي به اين سؤال مي
اسيران و در رأس آنان حضرت بر دوش امام حسين و ساير شهيدان بود و بخش دوم آن دوش بخش اول آن بر 

چهره كريه نظام خودكامه كافي نيست و پس از كردن  كه صرف شهادت براي افشاشريعتي بر اين باور بود . زينب
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آنان «: گفت به همين خاطر شريعتي مي. ي مردم برسانند باشند كه پيام خون شهيدان را به تودهبايد شهادت كساني 
  .»اند كه ماندند بايد كاري زينبي كنند، وگرنه يزيدي كه رفتند، كاري حسيني كردند و آنان

سازد، مثالً اينكه چرا امام حسين از  هاي تاريخي نمي اوالً با بخشي از داده. اما اين تبيين معايبي نيز دارد
مدينه خارج شد و به مكه رفت و سپس به طرف كوفه حركت كرد و چرا مسلم بن عقيل را براي بيعت گرفتن از 

است كه تبيين  هايي پرسش اي از  نمونه هااين. ستادمردم كوفه و آگاهي نزديك از اوضاع و احوال آن شهر به آنجا فر
كار  ، چون كسي كه هدفش شهادت است، لزومي ندارد براي اينها ندارد اي براي آن كننده دكتر شريعتي جواب قانع

   .به طرف كوفه حركت كند و به دعوت مردم كوفه پاسخ مثبت دهد
. اي مطلوب وي را بدست آورد توان نتيجه يعتي نمياز تبيين دكتر شر: گويد ثانياً، چنانكه دكتر سروش مي

تواند بميراند بميرد، چون  كس اين است كه اگر نمي توان از اين تبيين نتيجه گرفت كه بنابراين، وظيفه هر يعني نمي
امام حسين يك شخصيت استثنايي است، نوه پيامبر است و . هر شهادتي اثر و خاصيت شهادت امام حسين را ندارد

و به  ،از منزلت اجتماعي بااليي در جامعه برخوردار است ،از ميزان عالقه و محبت پيامبر به او اطالع دارندمردم 
جامعه تواند  چنين شخصيتي ميشهادت . عليه اوست شانهاي مردم با اوست، هرچند شمشيرهاي قول ابن عباس دل

هاي عادي چنين خاصيت و اثري را  شهادت انسان هاي به خواب رفته را بيدار كند، اما وجدانرا به لرزش درآورد و 
توانيم از آن بگيريم اين است كه اگر  اي كه مي بنابراين، اگر تبيين دكتر شريعتي را بپذيريم، حداكثر نتيجه. ندارد

شوند، آنگاه وظيفه  مردم از خواب غفلت بيدار مي تاناي است كه با شهادت شخصيت و منزلت اجتماعي شما به گونه
افرادي كه در اين حد نيستند شهيد شوند و آب هم از صدها هزار نفر از ممكن است اما . افشاگري خواهد بودشما 

         .آب تكان نخورد
مرحوم دومي كه از واقعه كربال عرضه شد توسط يكي از مجتهدان نوانديش حوزه بود به نام علمي تبيين 

اين . نظير است نظير يا كم نام شهيد جاويد كه در نوع خود بي ايشان كتابي دارد به. آيت اهللا صالحي نجف آبادي
با نتايجي كه نويسنده از تحقيق خود گرفته موافق نباشد، حتي كتاب يك اثر تحقيقي ممتاز است و اگر كسي 

قيام پيش فرض آقاي صالحي اين است كه . تحسين نكندرا هاي تاريخي  تبيين دادهتحليل و در تواند روش او  نمي
ام حسين بر اساس محاسبات عقل متعارف انساني و با تكيه بر اطالعاتي كه از مجاري متعارف در اختيار ايشان ام

به نظر وي امام حسين براي تشكيل حكومت اسالمي قيام كرده است، يعني هدف . بوده قابل تحليل و تبيين است
ها و  با توجه به نامهايشان،  به نظر. تآن حضرت ساقط كردن حكومت يزيد و برپاكردن حكومت اسالمي بوده اس

اما اوضاع بر وفق . هاي بسياري كه از مردم كوفه به امام رسيده بود، احتمال موفقيت اين قيام بسيار زياد بود دعوت
رغم ميل باطني خود به جنگي تحميلي تن در داد  بيني امام درست از آب در نيامد و امام علي مراد پيش نرفت و پيش

  .ايت به شهادت رسيدو در نه
هاي تاريخي را به خوبي پوشش  حسن آن اين است كه بعضي از داده. اين تبيين نيز محاسن و معايبي دارد

از جمله خروج امام از مدينه و حركت او به سوي كوفه و گفتگوهاي امام با سران لشكر . كند دهد و توجيه مي مي
ها از من دعوت كرديد كه به  شما با اين نامهگويد  كند و مي تشهاد ميهاي مردم كوفه اس يزيد كه در آن امام به نامه

كنند و  و نيز سخنان حضرت در بيان انگيزه خود كه در آن به امر به معروف و نهي از منكر اشاره مي. كوفه بيايم
  .برند مشروعيت يزيد را زير سؤال مي
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هاي تاريخي سازگار نيست، يا تبييني  ز دادهعيب يا نقطه ضعف اين تبيين در اين است كه با بعضي ديگر ا
اي براي اين سؤال ندارد كه چرا امام حسين پس  كننده مثالً اين تبيين جواب روشن و قانع .دهد از آنها به دست نمي

 .از آگاهي از شهادت مسلم و ناجوانمردي مردم كوفه و رويگرداني آنان تسليم نشد و شهادت را بر بيعت ترجيح داد
شود كه تأسيس حكومت اسالمي و اجراي احكام فقهي هدف  وه در چارچوب اين تبيين چنين وانمود ميعاله ب

شود كه اجراي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه و در ميان توده مردم  نهايي است، يعني چنين قلمداد مي
طبق . سالمگرايان وجود داردبسياري از امتوقف بر تسخير حكومت است و اين تلقي همان است كه در پس ذهن 

صالح اين فساد بايد ابراي  .شود و آن فساد عبارتست از زيرپا نهادن احكام شرع ميسد ااين تلقي جامعه اسالمي ف
. و نهي از منكر بدون در دست داشتن حكومت ممكن نيست فوامر به معروف و نهي از منكر كرد، اما امر به معر

ست براي امر به معروف و نهي از منكر و اجراي احكام فقهي و امام حسين نيز به اي ا يعني حكومت ابزار و وسيله
  . همين منظور قيام كرده است

شود و نيازمند اصالح  فاسد مي ي ديني، اي، از جمله جامعه جامعههر در حالي كه اولين چيزي كه در 
از فاسد شدن حكومت ت كه اين اسبراي است خود حكومت است و اصوالً امر به معروف و نهي از منكر 

چون عالم به احكام لوحانه از قدرت سياسي و مقتضيات آن است كه كسي بپندارد  ساده ياين برداشت .جلوگيري كند
و وسوسه قدرت و خودش در معرض فساد و تباهي پس  ،آورد فقهي است و واجبات و محرمات فقهي را به جا مي

كنترل همگاني ندارد و اين فقط توده مردم هستند كه ممكن است فاسد  قرار ندارد و لذا نيازي به نظارت وثروت 
حقيقت اين . دولتمردان اين است كه از طريق امر به معروف و نهي از منكر مانع فساد مردم شوند ي شوند و وظيفه

آورد و قدرت مطلق  قدرت فساد مي«حاكمان از جنس محكومانند و  .استصحيح رابطه عكس اين كه است كه 
ترين منكري است كه بايد با آن مبارزه كرد و دولتمردان بيش از هر قشر ديگري  مهمنيز فساد حكومت  .»فساد مطلق

خطر و ضرر فاسد شدن آنها هم بيشتر در معرض فساد هستند و هم نيازمند نظارت و كنترل همگاني هستند، چون 
ايات مربوط به امر به معروف و نهي از منكر اتفاقاً در رو. مردم است ي فاسد شدن تودهخطر و ضرر بيش از 

مثالً در بعضي از روايات آمده كه اگر شما امر به معروف و نهي از منكر را . دراشاراتي به اين نكته مهم وجود دا
و به . گيرند شوند، يعني هدايت و كنترل و مديريت جامعه را به دست مي اشرار بر جامعه مسلط مي ،ترك كنيد

و امنا خرجت «: گويد و وقتي ايشان مي. ين منكري كه امام حسين با آن مواجه بود خود حكومت بودتر هرحال مهم

بايد جدم اند و من براي اصالح امت  فاسد شدهجدم  »امت«مقصودش اين نيست كه » لطلب االصالح فی امة جدی
و  »قتعلَّم«اصالحات است نه  »ظرف«امت در اينجا  .را اصالح كنمامت حكومت را به دست بگيرم و از طريق آن 

       .استخودكامه نظام سياسي  ،موضوع اصالحات. آن »ردمو«
سه عامل عمده در يشان باور ابه . دهد به دست ميحادثه كربال از تبيين سومي مرحوم آيت اهللا مطهري 

ه امر ب) 3(و دعوت مردم كوفه ) 2(درخواست بيعت از طرف يزيد، ) 1: (قيام امام حسين دخالت داشته است
معروف و نهي از منكر عامل اصلي است و دو عامل ديگر ه وفق رأي ايشان، عامل امر ب. معروف و نهي از منكر

نقشي تكميلي و تقويتي دارند، يعني اگر آن دو عامل ديگر در كار نبودند، بازهم امام حسين به خاطر امر به معروف 
  .كرد و نهي از منكر قيام مي

گيرد كه توجيه  به نحو پيشيني مفروض نميها  كه بر خالف ساير تبييناينايي دارد از جمله مزاياين تبيين 
. در عين حال اين تبيين نيز خالي از ضعف نيست .و انگيزه امام حسين و محرك ايشان فقط يك عامل بوده است
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ين به هيچ قيمتي حاضر نبود با گويد چرا امام حس اول اينكه اين تبيين به مقدار كافي عميق نيست، يعني به ما نمي
امام حسين ي  انگيزهديدگاه شهيد جاويد در مورد اينكه مقام نقد  دردوم اينكه مرحوم آقاي مطهري . يزيد بيعت كند

دانست كه نابودي حكومت بني اميه و تشكيل حكومت  گويند امام حسين از پيش مي تشكيل حكومت بود مي
از طرف ديگر اما . لذا انگيزه اصلي ايشان تشكيل حكومت نبوده استندارد و  اسالمي در آن اوضاع و احوال امكان

گفت در برابر تاريخ مسئول بود و ديگران  كنند كه اگر امام حسين به دعوت مردم كوفه پاسخ نمي ادعا مي
تناقض عا حاوي اداين نگارنده به نظر . توانستند به ايشان اعتراض كنند كه چرا شما دعوت آنان را اجابت نكردي مي

رسد، عذر موجهي داشت  دانست كه قيام بر ضد حكومت اموي به نتيجه مطلوب نمي زيرا اگر امام از قبل مي. ستا
توانستند همان  ايشان مي. براي اينكه به دعوت مردم كوفه پاسخ مثبت ندهد و در پيشگاه تاريخ هم مسئول نبود

  .   رسد يآن جواب اين بود كه قيام به نتيجه نم. ق به معترضان دادها امام صاددجوابي را به معترضان بدهند كه بع
براي حركت  »فقهي«دنبال اين است كه توجيهي ه باين است كه ايشان آقاي مطهري  ي نظريهاشكال ديگر 

ي اما با تلق. و رفتار امام كشف كند، يعني نگاه ايشان به مقوله امر به معروف و نهي از منكر يك نگاه فقهي است
امر به معروف و نهي از منكر زيرا ، ردرا توجيه كحسين حركت امام توان  نميفقهي از امر به معروف و نهي از منكر 

احتمال عبارت است از يكي از آن شرايط : آن شرايط در اين مورد مفقود استبعضي از فقهي شرايطي دارد كه 
دومين شرط . ي نبودند كه از اعتراض امام تأثير بپذيرندكساننمايندگان او يزيد و اطرافيان و در حالي كه  ،تأثير

وجوب امر به معروف و نهي از منكر از نظر فقهي اين است كه اين كار خطر و ضرر معتنابهي در بر نداشته باشد و 
اند اين شرط مخصوص موردي است كه در آن اصل  در اينجا كساني گفته. بزرگترين خطر و ضرر نيز مرگ است

خوار  باز و شراب باز و ميمون خطر نباشد و در آن زمان اصل اسالم در خطر بود، چون خليفه آدمي سگاسالم در 
كننده نيست، چون خطر معاويه براي اسالم به مراتب بيشتر از  اما اين توجيهات قانع. كرد بود و با محارم خود زنا مي

بايست در  امام باشد، علي القاعده ايشان مي اسالم مبناي حركتاساس خطر يزيد بوده است و اگر در خطر بودن 
  .كرد زمان معاويه قيام مي

پس از آگاهي از شهادت مسلم و رويگرداني هايي كه امام حسين  تصميماشكال بعدي اين است كه اصوالً 
 .بر اساس اصل امر به معروف و نهي از منكر قابل توجيه نيستاست گرفته و بر وفق آنها عمل كرده مردم كوفه 

من : گويد وقتي امام حسين به لشگريان يزيد مي. هاي تاريخي همخواني ندارد اين نظريه با بعضي از دادههمچنين 
ايد، پي كار خود برويد و منهم به مدينه باز  ام، حال كه شما از دعوت خود منصرف شده به دعوت شما به اينجا آمده

، نه اينكه شما پي كار خود برويد و منهم مهي براي قيام ندارگردم، مقصودش اين است كه از اين به بعد من توجي مي
كند و نه لشگريان يزيد آن را  تقاضاي نامعقولي را مطرح مينه امام حسين چنين . كنم روم و دوباره قيام مي مي
      .پذيرفتند مي

ن بر اساس حركت امام حسيل اينكه او: خورد به چشم مي تبييناين سه در  و مثبت نكته مشتركسه اما 
محرك امام حسين در دوم اينكه . عقل عادي بشري بوده استعقالني صورت گرفته و مبتني بر يك حساب و كتاب 

اي عام و  اي كه امام به خاطر انجام آن قيام كرده وظيفه وظيفهسوم اينكه و . بوده است» وظيفه احساسِ«اين قيام 
ه اي را ب ديگران نيز در شرايط مشابه چنين وظيفهبنابراين، . است، نه يك دستور شخصي و اختصاصيبوده همگاني 

  . دوش دارند
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يكي اينكه : سه خصوصيت دارددهند  تبييني كه اين متفكران از قيام امام حسين به دست ميبه بيان ديگر، 
كه امام گيرند  ها مفروض مي اين تبيينتمام . است »هنجاري«و » ارزشي« يبيينتاست، دوم اينكه  »علمي« يبيينت

منطق پيروي كرده است و در صدد اين هستند كه  يرفتاريا قاعده خاص ارزش حسين در قيام خود از يك يا چند 
ي  اگر همهاست و  »همگاني«و  »عام«آن هنجار يا هنجارها سوم اينكه و . كشف كنندحاكم بر رفتار امام حسين را 
  .گيرد و مختص كسي همچون امام حسين نيست بر ميرا در مسلمانان همه كم  آدميان را در بر نگيرد، دست

فاعل آزاد و ها كه پيش فرض درستي هم هست اين است كه  پيش فرض همه اين تبيينتر،  به بيان روشن
مختار در رفتار ارادي و اختياري خود نيازمند دليلي است كه هم آن عمل را براي او توجيه كند و هم او را به انجام 

است، بوده و اگر فرض كنيم حركت امام حسين يك فعل ارادي و اختياري . د و تحريك كندآن عمل برانگيزان
وجود ايشان امام حسين در كمال آزادي و اختيار شقوق و احتماالت مختلفي را كه پيش پاي كه ناگزيريم بپذيريم 

طبق آن تصميم عمل تصميم گرفته و بر  داشته سنجيده، با عاقالن همدل و ناصحان مشفق مشورت كرده و سپس
پسند داشته كه هم اين كار را  خردبنابراين، بايد بپذيريم كه امام حسين براي كار خود دليل يا داليلي . كرده است

  .انگيخته است كرده و هم او را به عمل برمي براي او توجيه مي
ها  ه اين نظريهها وارد كرد اين است ك به همه اين نظريهتوان  مي ماما يك اشكال مهمي كه به نظر

بوده است، در حالي  »فقهي«و  »درون ديني«كوشند نشان دهند توجيهي كه امام براي قيام خود داشته يك توجيه  مي
بوده و لذا امام حسين فقط براي مسلمانان يا شيعيان  »فراديني«و  »اخالقي«توجيهي امام رسد توجيه  كه به نظر مي

اينكه امام حسين در . ست، چون اخالق يك مقوله فراديني استا انسانهاسرمشق و الگو نيست، بلكه الگوي همه 
منطقي كه ، دقيقاً به اين معناست كه »الاقل آزاده باشيد ،اگر دين نداريد«: گويد خطاب به لشكريان دشمن مي ييجا

. اديني استكم است يك منطق فراديني است و منطقي هم كه بر رفتار شما حاكم است يك منطق فرابر رفتار من ح
براي اينكه شما درك كنيد كه حق با من است و رفتار من درست است و برخورد شما با من نادرست و غير قابل و 

يعني كار من بر اساس معيارهاي . توجيه است، الزم نيست مسلمان يا شيعه باشيد، بلكه كافيست انسان باشيد
گيرند، موجه و معقول است و كار شما بر اساس  شمه مياند و از هويت انساني سرچ اخالقي كه عام و جهانشمول

  . ن توجيهات چه بوده است، موضوع بحث ما در جلسه آينده استآاينكه  .همان معيارها ناموجه و نادرست


