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� Ê  مقدمه 

  به نام خدا

�����  

  .�النجا �����ِاّن احلس� مصباُح اهلدي و 
  .به درستي که حس� چراغ هدايت و کشتي نجات است
  )ص(رسول اکرم

  به عبار3، يامليت و ديانت: دو رکن اسايس دارد ها ا ايرا.هويت م. ۱
ع  و از نـو ها يرانيت ما، اعتقاد به برتري بر ديگر ملت، ا ايرانيت و اسالميت

مان است و عـشق بـه اقـوامي  ت، بلکه، باور به تاريخ رسزم� نيسشوونيزم
گـذاري   در اين رسزم� در کنار هم زندگي و Dدن عظيمي را پايـهها که قرن
چنان در دنياي امروز جاذب و جالـب  ند که هما هو فرهنگي را آفريدکردند 
، خيـام و موالنـا و حافظ و سعدي و فردويسکدام ايرا. است که به . است

آثار و اشعار اين بزرگان ميهنامن در کمرت کـشوري اسـت کـه . افتخار نکند
ت که کدام ايرا. اس. خوانده نشود و مشتاقان خود را حتت تأثري قرار ندهد

   خود افتخار نکند؟ايرانيتبه 
يي را دارد که مـا را از سـاير ها  ديانت يا اسالميت ما ايرانيان نيز ويژگي

ايـن Dـايز از کجـا و در کجاسـت؟ چـرا و . سـازد ن متاميز ميهامسلامنان ج
چگونه ما ايرانيان شيعه شديم؟ چه ارتباطي ميان فرهنگ غين و پربار مـا و 

  ؟شدaان وجود دارد شيعه
هاي مـيل و متاميـز شـدن از اعـراب نقـش آيا در شيعه شدن ما، انگيزه
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 تر از عنرص ميل موجب گرايش ما و اعتقـاد داشته است يا عنارصي جدي
  ما به تشيع شده است؟

و بـه مهـ� معنــا » انـسا.«دهنـده اصــيل، اگرچـه  ايـن عنـارص جهـت
  .هستند، اما بريون و جدا از فرهنگ ما نيستند» ميل فرا«

هـر انـسا. بـه طـور . قـومي هـستند ميل و فـرا ي انسا.، فراها ژگيوي
وجودي از نعمت آزادي و اختيار و کرامتي که خداوند به نوع انسان عطـا 

  .aوده برخوردار است
 او را آزادي و اختياردي، در برابر هر عاميل که هر انسا. به طور وجو 

هـر . کنـد  مقاومت مـيايستد و سلب کند و کرامت او را به سخره بگريد مي
 بـه معنـاي هـاتن عدالت نه.  است»عدالت«ن هاانسا.، به طور وجودي خوا

برخـورداري کامـل از برابري در استفاده از Dام امکانات، بلکـه بـه مفهـوم 
خواهيم معنا و  اين ظلم به عدالت است که ب.آزادي و اختيار وجودي انسان

. صادي خالصـه کنـيماقتـ Ç امعي                ً    را در چارچوب رصفا  اجت مفهوم و گسرته آن
 دربـاره معنـا و مفهـوم شـناس جامعـهنظر از مهه اختالفا3 که علامي  رصف

: ترين است  از عدالت، کامل)ع(امام عيلاغراق تعريف  ، ١q دارند»عدالت«
  .»هر چيز در جاي طبيعي خود) يا گرفv(قرار دادن «

 آزادي و اختيـار برخورداري انـسان ازدالت، با اين معنا و مفهوم از ع
  .ع9 عدالت و اول9 گام در حتقق عدالت است

االطالق، به عنوان انـسان خواسـتار و شـيفته عـدالت  ما ايرانيان، عيل
عالوه بر اين سابقه طوال. ابتال به استبداد سلطنتي، ما را بـه طـور . هستيم

شـيفته عـدالت و تـشنه . اش کـرده اسـت طبيعي ضد استبداد، از هر نـوع
کـس را کـه  کوشد، بلکه به هـر آن  براي برخورداري از آن ميهاتن ، نهآزادي

کوشد تـا اگـر بـا ورزد و مي کند عشق مي براي عدالت و آزادگي مبارزه مي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «J. Rawls: «On Justice :ک به.ر .١



� Ê  مقدمه 

 تواند کمک کند با زبان و اعالم مهبستگي و مهگامي بـا او مهـراه دست aي
  .شود

. سـتشيعه شدن ما ايرانيان، فـرع بـر نيـاز مـا بـه عـدالت و آزادي ا
ي هــا، مــورد پيگــرد نريو )ع(، شــيعيان عــيلرسزمــ9 حجــازر هنگـامي کــه د

رسکــوبگر قــرار گرفتنــد، بــه ســه منطقــه جغرافيــايي در مهــسايگي حجــاز 
ي جغرافيايي ها اين هر سه منطقه ويژگي. ايران و ?ن، لبنان: جرت کردندهام
). ما هرا بحث کـرد ، آنما چرا و چگونه شيعه شديمدر مقاله (شاهبي دارند م

ن هـااما چرا به تدريج و با گذشت زمان ايران به مرکزيت اصيل شـيعه در ج
تارخيي ايـران بـا دو  Ç ي سيايس و فرهنگيها تبديل شده است؟ شايد تفاوت

  .کننده بوده باشد کشور ديگر عامل تعي�
در : در بحث پريامون عاشوراي حسيين، به دو نکته توجه شده است. ۲

ِاّن احلس� مصباح اهلـدي و سـفينة «ه آمده است که حديث باالي اين مقدم
آن دو نکته اين است که چه چيـزي در واقعـه کـربال و شخـصيت . »النجاة

است؟ و منظـور از ايـن هـدايت » چراغ هدايت«امام حس� وجود دارد که 
ً                چيست؟ نکته دوم منظور از کشتي نجات، چيست؟ معموال  وقتي انـسان در                                               

مـا . گـردد مطـرح مـي» نجـات«ر باشد، مـسئله ي هولناک گرفتا يک ورطه
. ساز تارخيي هـستيم ي بسيار خطرناک و رسنوشتها مسلامنان گرفتار ورطه

، از مجله صديق� و صاحلان و شهدايي است ک هخداوند هـدايت )ع(حس�
)  علـيهمهللانعـم ا(گان  يافته تأييد کرده و نعمت» رصاط مستقيم« را به ها آن

ي توحيد هـستند و ها  جتسم و تبلور عيين از انديشهاينان. معريف کرده است
  .ي نيکو براي ما باشندها  و اسوههاتوانند و بايد الگو  مي

در : در بحث پريامون عاشوراي حسيين، به دو نکته توجه شده است. ۲
 ِاّن احلس� مصباح اهلـدي و سـفينه«حديث باالي اين مقدمه آمده است که 

که چه چيـزي در واقعـه کـربال و شخـصيتآن دو نکته اين است » النجاة

Êدر ���ن ��رن 
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 است؟ و منظور از ايـن هـدايت» چراغ هدايت«: امام حس� وجود دارد که
ً  چيست؟ نکته دوم منظور از کيس که بايد نجات پيدا کند چيـست؟ معمـوال                                                              

مطـرح » نجـات«وقتي انسان در يک ورطه هولناک گرفتـار باشـد، مـسئله 
سـاز  ي بـسيار خطرنـاک و رسنوشـتهـا ما مسلامنان گرفتار ورطه. گردد مي

، از مجلـه صـديق� و صـاحلان شـهدايي اسـت کـه )ع(حس�. تارخيي هستيم
انعم (گان  يافته تأييد کرده و نعمت» رصاط مستقيم« به ها خداوند هدايت آن

ي توحيـد هـا  جتسم و تبلور عيين از ريشههااين. معريف کرده است)  اليهمهللا
  .ي نيکو براي ما باشندها  و اسوههاتوانند و بايد الگو  هستند و مي

آداب و رســوم مــذهبي تــشيع و برگــزاري مراســم حمــرم و تاســوعا و . ۳
دت و اسارت از اجزاي جداناپذير فرهنـگ مـيل مـا هاعاشورا و کربال و ش

 شيعيان، و يا برادران ايرا. اهـل سـنت، بلکـه مـسيحيان و هاتن نه. ندا هشد
بـرريس و شـناخت . کننـد راسم رشکت مـي                     ً         هيوديان ايران نيز بعضا  در اين م

مند و متعهد به تغيـري  نقاط ضعف و قدرت اين پديده، براي هر ايرا. عالقه
بـاور باشـد يـا نباشـد،  ي فردي و اجتامعـي، خـواه ديـنهاو حتول در رفتار 

تاسـوعا و عاشـوراي در برگـزاري مراسـم . رضوري و حائز امهيـت اسـت
 در بـسياري از مـردم عـادي و عـامي کننـده ، انگيزه و عامل تعيـ�حسيين

مه� انگيزه و احساس است که . است نيافته احساس مذهبي خام و توسعه
شـايد هـيچ حرکتـي بـه . سازد مردم را به طور خودجوش به حرکت وادار مي

ترديـد  q.  خودجوش و مردمـي نباشـد)ع(اندازه مراسم عزاداري امام حس�
ي منفـي و بازدارنـده تغيـري و هـا رفتار  وهاسنتي باور  Ç در اين پديده مذهبي

امـا عنـارص مثبـت آموزنـده و . حتول وجود دارنـد کـه بايـد اصـالح شـوند
توانند بـه نفـع  فرهنگي نيز فراوانند، که مي Ç کننده به حتوالت اجتامعي کمک

  .تغيريات مفيد مورد قبول و رضوري به کار گرفته شوند
 و يارانش و حادثه کربال)ع(عشق و عالقه و توجه من به امام حس�. ۴



		 Ê  مقدمه 

 هنوز ده سال نداشتم کـه نـاظر. هاي کودکي و نوجوا. دارد ريشه در زمان
، پـدرم عاشـق برگـزاري .بازداشت پدرم براي برگزاري مراسم حـسيين بـودم

دعـاي (مراسـم هر مجعه، بعـد از ظهـر . مراسم مذهبي، از مجله عاشورا بود
عـي قـرآن کـريم، بيـان مـسائل ، aاز مجاعـت، تـالوت مجحديث کساء) ندبه
ز. در  اگرچه مراسم عـزاداري و سـينه. شد در منزل ما برگزار مي… فقهي
را برگـزار   ممنوع شده بود، اما پدر، بـه رغـم ايـن ممنوعيـت، آنرضاشاهزمان 

ي دهـه حمـرم، گـروه کـوچکي از هـا به ياد دارم که در يکي از شـب. کرد يم
 بـه هـا رسـيدند، پـدر در را بـاز کـرد و آنزنان حمله به در منزل پدر که  سينه

صـدا، بـه عـزاداري   آرام و qهـا داخل منزل آمدند و پدر در را بست و آن
آن شب يا روز بعد، پـدرم را بازداشـت و بـه کالنـرتي حمـل و از . پرداختند

بازداشت پدر، اعضاي خـانواده را  طبيعي بود که. آنجا به زندان قرص بردند
 اگرچه پدر را بعد از چند روز آزاد کردند، امـا تـأثري . سازدملتهب و نگران

آن بــر ذهــن کودکانــه مــا بــسيار عميــق و درازمــدت بــود و موجــب اجيــاد 
اجتامعــي و  Ç ي فـراوا. شــد، کــه در Dـام طــول حيـات ســيايسهــا پرسـش
  .ام نقش داشته است فرهنگي
ــد. ۵ ــه آم ــن جمموع ــه در اي ــاال3 ک ــد،ا همق ــل ن ــدوين و تکمي ــا  ت      ً                Dام
 ايـراد عاشـورا و تاسـوعاي حـسيينيي اسـت کـه بـه مناسـبت ها  ا.سخ� 
ي هـا ست که هم برخي از جنبـه کوشش شده اها در اين سخ�ا.. ندا هشد

اميد . زايي واقعه کربال و هم عنارص منفي و بازدارنده شناسايي شوند حرکت
و اگر ثـواq بـراي ايـن کـار . است که با الطاف اهلي مؤثر واقع شده باشند

  .کنم را به روح پدر و مادرم هديه مي وچکم مقرر شده باشد، آنک
، که چاپ جناب آقاي هترانچياز رشکت قلم و مديريت آن، به خصوص 

کـنم و از صـاحب  پذير سـاختند صـميامنه تـشکر مـي اين جمموعه را امکان
  .عاشورا براي آنان اجر عظيم را درخواست دارم

  ابراهيم يزدي
  ۱۳۹۰ پائيز
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  . لقوم يُوقنون	���هذا بَٰصاِئر للناس و هدًي و ر
اين قرآن مايه بصريت مردم و هدايت و رمحتـي اسـت 

  .براي اهل يق�
  )۲۰جاثيه، (

ی هـا  از چهـره)ع(حـسین.  اسـت)ع(امروز روز عـزای امـام حـسین. ۱
حادثه کربال یکـی . ن استاه شیعه و اسالم بلکه جهاتن ستیز نه برجسته ظلم
ً        اصوال  تراژدی. ی ماندنی تاریخ استها از تراژدی ر ، در هر کجا و در هـها    

ی واقعی و انعکاس زندگی عینی برش ا هتراژدی حادث. زمانی ماندنی هستند
شود،  ه Dاشاچیان می برخالف کمدی، که اگرچه موجب شادی و خند.است

م، به خاطر غیـر واقعـی بـودن آن علت خنده Dاشاگران ه. اما واقعی نیست
. هـستند» دار کمـدی و خنـده«ن به ندرت های باقیامنده جهاشاهکار . است
 و آثار ه�ی و سـینامیی، کـه مخیرمایـه اصـلی ها  نقاشیها ، داستانها کتاب
 را بـه خـود جـذب کـرده و مانـدنی و هـا ند روح انسانا ه تراژیک بودها آن

  .ندا هجاودانه شد
: توان از دو منظر نگاه کرد جسته و ماندنی تاریخ را میی بر ها چهره. ۲
 حـسین فرزنـد علـی و: ی معـینهـا  بـا ویژگـیشخص حقیقیمنظر یک از 

رمهـادر یک تاریخ معـین، سـوم شـعبان سـال چ. فاطمه و نوه پیامرب است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ندر منزل آقاي مهندس صباغيا. ۲/۴/۱۳۷۱تدوين سخ�ا. در تاسوعاي  .١
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 هجرت، به دنیا آمده است و در دامان پدر و مادری چون علـی و فاطمـه و
در . پدربزرگی چون رسول خـدا بـزرگ شـده اسـتی ها زیر سایه مهربانی

یی رشکـت داشـته اسـت، چـه زمـانی و بـا چـه هـا  یی در جنگها  یک سال
کسانی ازدواج کرده و چند فرزند داشته، در چه سالی به کـربال رفتـه و بـه 

  .چه طرزی شهید شده است
 فقط یک شخص حقیقـی نیـستند، بلکـه ها اما از منظر دیگری، انسان

 خـود را دارنـد، کـه خـاص منشتند و بینش، روش و هس» شخصیت«یک 
بـرای شـناخت . ی دیگر استها »شخص« با ها ، و وجه Dایز آنها معرف آن

یک چهره کافی نیست بدانیم که در کجا بود؟ کجا به دنیا آمد؟ بلکه فهـم و 
 اوست که مـا را بـه شـناخت او، یعنـی بیـنش او »شخصیت یا منش«درک 
  .رساند می

ما را بـه پرسـش شـخص و ابـتال بـه بـیامری » شخص« به توجه و Dرکز
اما فهم و درک شخصیت و منش فرد ما را بـه . رساند  می»کیش شخصیت«

دریای معرفتی که رسچشمه آن منش است و روش زنـدگی اسـت راهنامیـی 
  .کند ما کمک می» شدن انسا.«کند و به ارتقاء مقام انسانی و  می

 ۱۳۵۰در طـی . ار گفتـه شـده اسـتدرباره حادثه کربال سخن بسی. ۳
ّ           دت  و مقام شهید، درباره شجاعت، حری ت، مبـارزه هاسال گذشته، درباره ش                               ِ  

رمحـی   قـساوت و بـی)ع(با ظلم و ستم، تعهد و وفاداری یاران امـام حـسین
  .ندا هند و نوشتا هیزیدیان، مهه نوع گفت

اما شاید درباره یک عنرص مهم و مؤثر کمرت سخن گفته شـده اسـت و 
 و سـوء اسـتفاده از ایـن »نیافتـه احساس مذهبی خـام و توسـعه«آن نقش 

  .احساس در این تراژدی است
ّ ـ                       در کربال جنگ و تقابل میان مـرشکین و کف ار بـا مـؤمنین و مـسلامنان                                    

،ها نبـود؛ جنـگ ارسائیلیـان، هنـدو هـا نبود؛ جنگ روم و ایران بـا مـسلامن
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 هـا، بـا رسـول و ابوهلـبهـا  ها با مسلامنان نبـود؛ جنـگ ابوجهـل کمونیست
» مـسلامنان« و ابوذر و محزه نبود؛ جنگ میان دو گـروه از )ع( و علی)ص(اکرم
  .بود

، به عنوان امیراملؤمنین، ولـی یزیددو گروه از مسلامنان که در یک طرف 
االمرشان و مدعی والیت بر جان و مـال مـردم مـا قـرار  امر مسلمین و اولی

 و اطیعـوا هللاطیعـوا ا«نه ااستناد و به هبیزید و ایادی حکومتش به . داشت
دانـستند و از مهـه   اطاعت از او را واجـب مـی»االمر منکم الرسول و اولی

  .کردند، چه با میل و چه با زور طلب می
 )ع(حـسین بـن علـیدر طرف دیگر، گروهی بودند که امام و پیشوایشان 

و را، گنـاه، دانـستند و اطاعـت از ا  حکومت یزید را مرشوع aـیها آن. بود
دانستند و حارض نشدند، حتی با زور، بـا  انحراف و خروج از دین خدا می

  .یزید بیعت کنند
گروه حاکم گروه دوم را خروج بر ولی امر مسلمین، بر امیراملؤمنین، بـر 

 را مبـاح هـا  را واجـب و خـون آنها کردند و جنگ با آن امام زمان متهم می
  .دانستند می

امـا .  و رفتار معطوف به قدرت بود»قدرت«قابل، عنرص اصلی در این ت
چه قدرت حاکم توانـسته بـود بـر آن تکیـه کنـد و از آن اسـتفاده aایـد،  آن

  .نیافته مردم عامی و عادی بود احساس مذهبی خام و توسعه
ی مؤمنـان پدیـده هـا در رفتار احـساس مـذهبی خـامبروز و ظهور این 

 قابـل )ع( و علی)ص( زمان خود پیامربی بود که ازا هجدیدی نبود، تکرار پدید
ی علی بـا دشـمنانش، ها ، در جنگخوارجرکت در رفتار و ح. تشخیص بود
خـود …  زدن زمان معاویه وها ، در داستان قرآن بر رس نیزهصفیندر جنگ 

  .سترا نشان داده ا
در طول تاریخ نیز ما شاهد بروز این احساس مـذهبی و اثرگـذاری آن
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  بـزرگرتین وبرجـسته جهـانبه نظـر مـورخین . ایم دهبر حوادث تاریخی بو 
  .ریخ جنگ مذهب علیه مذهب بوده استی تاها ترین جنگ خشن

 در قرآن کریم به آن اشاره شده است، بروز ، کهگوساله سامریان داست
فرعــون، در شــده از اسـارت ها ر یهودیـانهبی خــام و ظهـور احــساس مـذ

  . خواهم دادشرتیکه درباره آن توضیح بی. ستصحرای سینا
احـساس مـذهبی «در کربال، این ویژگی مذهب، یعنی کارکرد یـا پیامـد 

د را بـه نحـو ی مهلـک خـو هاکنـد و پیامـد ، بروز مـی»نیافته خام و توسعه
  .دهد عظیمی نشان می

این احساس مذهبی چیست؟ چرا وجود آن طبیعی و حذف آن غیـر . ۴
  ممکن است، و راه گریز از خطرات آن چیست؟

ً   به حمدودیت وقت جلسه و فرصـت کوتـاهی کـه داریـم، امجـاال  با توجه                                                
ین حق و هـدف دیـن اهلـی و فطـرت انـسان د کنم که در بررسی   میعرض

یـک را شـناخت   را باید از هم تفکیک کرد و کارکرد و مرز هـرر مقولههاچ
 و دانـش دینـی؛ بیـنش یـا بـصیرت دینـی، احساس مـذهبی: که عبارتند از

  .تربیت دینیباالخره 
وجـودی یـا  در هر انسانی وجود دارد، یـک پدیـده احساس مذهبی. ۵

Existentialتا من و شام نسبت به چیزی . احساس موتور حرکت است.  است
ما وقتی به جـستجوی غـذا . کنیم یا کسی احساس نداشته باشیم حرکت aی

.  کنـیم»احـساس تـشنگی« یـا »احـساس گرسـنگی«پردازیم کـه  یا آب می
احـساس . دارد  ما را برای ارضای آن به حرکـت وامـیاحساس میل جنسی

انسان به علت وجود . ی ه�ی استها ، در انسان رسچشمه آفرینشزیبایی
اگرچه مفهـوم و . پرست است، زیبایی را دوست دارد احساس زیبایی، مجال

 در وجود احساس ترس. ی خمتلف متفاوت استها حمتوای زیبایی در فرهنگ
ــ. انــسان اســت ــرس ازتــرس از اب ــا ت ــرق، ی ــاران و رعــد و ب ــاد و ب ر و ب
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 ؛ ترس از حیوانات وحشی، ترس از آینده مبهم، ترس از فقـر»ها ناشناخته«
  .و گرسنگی، ترس از زندان و شکنجه، اقرار و اعرتاف زورکی

Dـام موجـودات .  اسـتنیاز بـه امنیـتیک وجه دیگر احساس ترس، 
 »قلمـرو امـن«ود در یـک خـ» امنیـت«زنده، از مجله انسان به دنبال حفـظ 

کننـد تـا  گـذاری مـی یک از حیوانات قلمرو امن خود را عالمت هر. ستنده
انـسان . حتی ماهیان دریا، یک فضای فرضی امن دارند. رقیبان وارد نشوند

خواهد این امنیت در سایه قدرت، پـول، زور، اعتبـار  نیازمند به امنیت، می
  .اجتامعی و آبرو، مقام و منصب تأمین کند

 بـرای بقـاءاحساس بودن و زنـدگی کـردن، موجـب جـستجوی انـسان 
 اسـت، یـک نیرویـی از درون فـالح و رسـتگاریانسان جستجوگر . است

. سـازد آباد رستگاری وادار مـی انسان، او را به تکاپو برای رسیدن به ناکجا
آبـاد  Dام مکاتب دینی، فلسفی، سیاسی مدعی هدایت برش، بـه ایـن ناکجـا

آبــاد یــا فــالح و  وت میــان ایــن مکاتــب در تعریــف آن ناکجــاتفــا. هــستند
  .رستگاری هستند

ن های ترمز و تعادل در کل جها به معناي مکانیزم) یا تقوی (پرهیزگاری
شـناختی موجـودات  ی زیـستهای زیستی، در ساختار ها هستی و در نظام
  .زنده وجود دارد
. هـا سـائقه، غرایـز و هـا ی اسـت از Dـامی ایـن حاسـها هانسان جمموع

  .ی وجودی انسان استها احساس مذهبی نیز یکی از این ویژگی
، aـاد بـروز و ناخودآگـاه وجـودی انـساناین احساس مذهبی خام در 

ن دیده ها کمرت مردمی ملتي در ج١.ظهور وجود خدا در این ناخودآگاه است
در . ند که به وجود یک اهله، یک قـدرت مـافوق معتقـد نبـوده باشـندا هشد
ایـن قـدرت برتـر، ایـن… ات مذهبی، در میـان بودائیـان، هنـدویان وادبی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .۱۳۸۸، ويکتور فرانکل، ترمجه ابراهيم يزدي، انتشارات رسا، خدا در ناخودآگاهک به .ر .١
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 در قرآن کـریم آمـده اسـت. اند های متعدد خوانده شده خدای درون به نام
  :ندا هرا به عنوان خالق قبول داشت هللا که حتی مرشکین،

بـل هللاِ قـل احلمـُد هللا َولَنئ َسأَلُتهم َمـْن َخلـَق الـّسمواِت َو االرَض لََیقـُولن� ا«
  ).۲۵لقامن، (» ,هم ال یعلموناک

 و زمـین را آفریـده اسـت خواهنـد هـا  بپرسی چه کسی آسـامنها آناگر از 
و نیز نگاه کنیـد بـه (بلکه بیشرتشان نادانند .  بگو سپاس خدا راهللا: گفت

  ).۳۸ و زمر، ۶۱عنکبوت 
مهین سبب اصلی احـساس نیـاز . خدا در درون هر انسانی وجود دارد

 خلق، و فهـم و اوالً مرموز در درون و ذات انسان براي به وجود يک نريوي 
 بـرای پرسـتش آن، ثانیـاًو » قـدرت برتـر«، یـک »وجود مـافوق«درک یک 

پرسـتش . احساس نیاز به پرستش برخاسته از درون انسان است. باشد می
  :پرستد سازد و می را می خدای واقعی یا خدایی که خود آن

ÇÇ    » ۴۰یوسف،  (»اسامًء َسمیُتموٰها انتم و آباءکمٰما َتعبدون ِمن دونه ِاّال.(  
 را بـه هـا آنمگر تبانی را که خـود پـدرانتان . پرستید سوای خدای یکتا aی
  ).۹۵نیز نگاه کنید به صافات، (ید ا  هیی خواندها  نام

ند تـا ا هند که خدا را به انسان بدهند، بلکه آمدا هواقع پیامربان نیامد در
 و هـا یـک از حاسـه قـرآن هـیچ. نسان معرفی کننـدآن خدای واقعی را به ا

 بـه تقابـل هـا ی وجـودی انـسان را نـه نفـی و نـه بـا آنهـا غرایز و سـائقه
 را در هـا بلکه چون ريـشه در درون و فطـرت انـسان دارنـد، آن. پردازد می

به جای ترسیدن از عوامل و     ً مثال  . کند ی هدایت میا همسیر درست و سازند
ترس از خدا آزادی . گوید از خدا برتس ا واقعی، میعنارص موهوم ذهنی، ی

  .کند ی بدخیم تضمین میها ما را از ترس
گوید زیباپسند نباش، بلکه   از خدا تقوی داشته باش، aیگوید  میقرآن

  .خدا مجال است و زیبایی را دوست دارد
دین حق: دهد به انسان جستجوگر، فالح و رستگاری واقعی را ارایه می
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 ها را به ترین پاسخ ترین و طبیعی کند، بلکه درست انسان مقابله aیبا فطرت 
  .دهد ی طبیعی و ذاتی انسان میها  و احساسهااین نیاز 

 وجـود دارد و از هـا  در ناخودآگاه مجعی و ذاتی ما انساناحساس دینی
  .گیرد درون خود ما رسچشمه می

ب حرکـت نیافته است، که فقط موج اما این یک احساس خام و توسعه
بیـنش . قابل تصور نیست» جهت«اما هیچ حرکتی بدون . شود در انسان می

بـدون بیـنش . کنـد حرکت احساس مذهبی را تعریف و تعیـین مـی» جهت«
  .ماند نیافته باقی می دینی، احساس مذهبی به صورت خام و توسعه

گی موجب انحراف و سوء استفاده و بروز خطرات  نیافته و مهین توسعه
  .شود می

نـد، بـه خـاطر سـوء اسـتفاده ا هدر طول تاریخ، هر کجا مردم برده شـد
  .صاحبان قدرت از این احساس مذهبی خام بوده است

ی تاریخ به نـام دیـن و بـا سـوء اسـتفاده از احـساس ها بزرگرتین ظلم
ی تـاریخ، ها ترین جنگ بزرگرتین و خشن. مذهبی مردم صورت گرفته است
  .با انگیزه دینی رخ داده است
بزرگرتین ارتش و نیروی جالدان . ندا هدین نبود جالدان بزرگ تاریخ بی

ي عامی و عـادی ها نیافته توده معروف تاریخ احساس مذهبی خام و توسعه
  .بوده است

کننـدگان از احـساس مـذهبی مـردم چـه طبقـاتی بـوده و  سوء استفاده
، ی اسـتیالگرهـای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مهـه نیرو ها هستند؟ قدرت

گـر قـدرت نامـرشوع آنـان،  نـد و توجیـها همندان این سوء استفاده بـود هبره
چـه کـسی موجـب انحـراف و . نـدا هکشیشان، رهبانان و علامی دینـی بـود

  شد؟پرستی یهودیان  گوساله
عامـل .  برگـشتندپرستی گوسالهمردم به . فت ر سینا به طور موسیوقتی 

  :موسی از او پرسیدوقتی .  بودسامریاصلی آن عاÀ بزرگ یهودی، 
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ÇÇ    »گفـت تـو ای سـامری ایـن چـه. »)۹۵طـه، (    قال فام خطبک یا سامری 
  .کاری بود که کردی

ÇÇ    » و اَفَنبـَذُهت  به َفَقبـْضُت َقْبـَضة ِمـْن اثـر الر�سـوِل لَْم يبرصواا @قال َبُرصُْت 
 هـا آن گفـت مـن چیـزی دیـدم کـه .»)۹۶طـه، (کذلک َسـو�لت لـی نفـسی 

ی آن رسول بر آن بود برگرفتم و در آن ها  از خاکی که نقشمشتی. دیدند aی
  .پیکر افکندم و نفس من این کار را در چشم من بیاراست

 از احـساس مـذهبی سامریکه   ایناول. در این آیه دو پیام وجود دارد
نقش پاي آن رسول یعنی جربئیل، امـا گویند   میمفرسین. مردم استفاده کرد

ستفاده از یک aاد مذهبی، برای سـودجویی توسـط چه بوده باشد، سوء ا هر
 در مـرص زیـر سـتم فرعـون هـا که یهودیان سال  ایندوم. یک عاÀ دینی بود

یی از ها بعد از ر . بودند، اما بطور ناخودآگاه متأثر از فرهنگ مرصیان بودند
  .پرستی آنان شد اسارت، نفوذ آن فرهنگ موجب گوساله
اره چگونگی سوءاستفاده علام و دانایان در قرآن کریم آیات فراوانی درب

  .یهود از قدرت احساس مذهبی مردم وجود دارد
 مطرح شده ذبح گوساله، داستان رضورت  ÇÇ۸۳ ۶۸، آیات سوره بقرهدر 
دستور ذبح گوساله برای غلبه روانی بر تابوی باقیامنـده از رسـوبات . است

ی هـاخی از رفتار در این آیات از یک طرف بر . فرهنگی زندگی در مرص بود
ی مـردم عـامي، یـا هـا علامی یهودی بيان شده است، از طرف ديگر ویژگـی
ّ                                            ا می ون، که آمادگی برای قبول انحرافات دینی دارند  ُ  :  

، ِلَیشَرتوا ِبه هللاَفَویٌل للّذین َیکُتُبونَ الِکتاَب بایِدیهم ُثم� َیقولونَ ٰهذا ِمْن ِعندا«
). ۷۹بقـره،  (»ْت ایدیهم َو َویٌل لَُهم ّممـا یکـسبونلَُهم ِممّا َکتبَ  Tناً قلیًال، فویٌل 
نویـسند و تـا سـودی  یی که کتاب را خود به دست خود میا پس وای بر آهن
 اگویند که از جانب خداوند نـازل شـده، پـس وای بـر آهنـ اندک برند، می

  .برند  از سودی که میها آنبدانچه نوشتند و وای بر 
امی از دیـن و تکیـه بـر احـساس از طرف دیگر، فهم نادرست مردم عـ

  :مذهبی خام
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 ).۷۸بقـره،  (»َیُظّنـون  اَمانِیّ َو اِْهنم ِاالّ َو ِمْنُهم اُمّیونَ ال َیعلمون الکتاَب ِاّال «
دانند در آن کتـاب چیـست، جـز  سوادانی هستند که aی برخی از ایشان بی
  .تنندبند گامن خویش  پایهااینان تن. خوانند ند و میا هسخنانی که شنید

  .ساخته ی پیشهاآرزو، دروغ، آرزو : ندا ه، گفت»اُمنّیه«در معنای 
شـام مـسلامنان راه و روش پیـشینیان را «:  منقول است کهرسول خدااز 

  .»وجب به وجب، ذرع به ذرع پیروی خواهید کرد
نویسد، برخی از مفرسین در ذیل این آیه حـدیثی را   میطالقانیمرحوم 

  :کنند  زیر نقل می به رشح)ع(از امام صادق
دانـستند کـه از  مردی از امام پرسید عوام یهـودی از کتـاب مهـان را مـی«

پـس .  نداشتندها علامی خود شنیده بودند و برای فهم دین راهی جز شنیده
 را از این پیروی و تقلید رسزنش کرد؟ آیا عـوام یهـود ماننـد ها آنچرا قرآن 

 تقلیـد جـایز ها آنکنند؟ اگر برای  یعوام ما نیستند که از علامء خود تقلید م
  »نباشد، برای مسلامنان نیز جایز نیست؟

 بـا مـا از هـا میان عـوام و علـامء آن«: گوید  در جواب می)ع(امام صادق
اما از آن جهت که مانند هم هـستند، . جهتی فرق و از جهتی یکسانی است

یهـود علـامی عـوام .  را از تقلید علامء رسزنش کرده استها عامیان ما و آن
گیـری و تفـسیر احکـام بـه امیـد  خواری، رشوه گویی، حرام خود را به دروغ

دیدند که در   میها چنان تعصباتی از آن. شفاعت و ساخت و ساز شناختند
اگر به زیان کسی بود حق وی را . اثر آن یکرسه از آیین خود دست کشیدند

ن و طرفداران خود دادند که مستحق نبود و برای خاطر دوستا به دیگری می
این عوام یهود، به . شدند کردند و مرتکب حمرمات اهلی می به دیگران ستم می

ی هـاحسب تشخیص قلبی خود چنین مردمی را باید فاسق شناسند و گفتار 
  .»بایست تصدیق aایند ی بین خدا و خلق aیها آنان را از خدا و وساطه

داونـد مذمتـشان کـرده چون عوام یهود از این، علـامء تقلیـد کردنـد، خ
بـر ایـن عوامیـان. است، که نبایستی گفتار آنـان را بپذیرنـد و عمـل کننـد
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 چن� عوام امـت چـون هم. کردند واجب بود، که در کار رسول خدا نظر می
سـگی یـا  سـگ (تکالـبی خود را به فسق هویدا و عصبیت خشک و هافق

 آن شـناختند و بر امور پست و جیفه دنیـا و حـرام).             ّ  گرایی، یا سگي ت سگ
برنـد و از   چون به زيان کسی تعصب ورزنـد، از میـانش مـیها دیدند که آن
و چون . اندازند، اگرچه سزاوار آن باشد که کارش اصالح شود هستیش می

کننـد، اگرچـه  به سود کسی رس تعصب آیند به وی نیکـی و دسـتگیری مـی
 پیـروی هـاگونـه فق پس عـوامی کـه از ایـن. نت باشدهاسزاوار خواری و ا

یی کـه ا از آهن. aایند، مهان عوام یهود است که خداوند مذمتشان کرده است
ء عامـه سـوارند، از آنـان از هـابر مرکب قبایح و فواحش بروش فاسـقان فق

  .» نیستها ی نپذیرید و هیچ ارزشی و احرتامی برای آنا هطرف ما گفت
  :ندا ه به کار رفته در آیه فوق گفت»امانی«درباره معنای واژه 

ی آنـان رو بـه ها  و ذهنها اندیشه. دانند                ِ        جز تالوت و قرائت  ظاهر aی«
 و وهم خـود های آرزو ها رود و در بافته ن و دلیل و نتایج یقینی پیش aیهابر 

 »گـامن«پـس پیوسـته رو بـه . خوشند  به قرائت و تالوت، دلهاو تن. گرفتارند
  .» یَظُنونّ َو ِاْن ُهم ِاّال : روند می

ی مبتنی بر احساس مذهبی خام است کـه بـه وهـم و هاان رفتار این بی
  .گامن دچار شده

ست؟ گفتـیم احـساس موتـور  چیـبینش یا بـصیرتر از و اما منظو . ۵
هیچ حرکتی . کند اما بینش جهت حرکت را تعیین یا تعریف می. حرکت است

. آن معنـا نـدارد» جهـت«در دنیا و هستي و طبیعت بدون تعیین یـا تعریـف 
دار  بایـد جهـت» حرکت مـذهبی«س مذهبی به عنوان انگیزه و موتور احسا
احساس مذهبی، بدون بـصیرت . کند بصیرت این جهت را تعریف می. بشود

  .نیافته است که خطرناک است مهان احساس مذهبی کور و خام و توسعه
را بینش، بینایی،  که در فارسی آن. قرآنی است Ç  یک واژه عربیبصیرت

  .ندا هدانایی، زیرکی، هوشیاری، یقین، حجت روشن معنا کردبینی و  روشن
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  .دالن، بینایان و زیرکان بینان، روشن  عبارتند از روشناهل بصیرت
 یا چشم بصیرت، چشم عقل، چشم دل، دیـده دل مهـه بـه دیده بصیرت
  .مهین معناست

  .شود  اعتقادی است که از راه حتقیق در قلب انسان پیدا می»بصیرت«
بصیرت عبارت است از قوه قلبی که به نور قـدس روشـن : رفاعاز نظر 

طور که نفس  باشد و با آن قوه شخص حقایق و مواطن اشیاء را ببیند، مهان
  .بیند به وسیله چشم صور و ظواهر اشیاء را می

 در مـوارد متعـدد بـه کـار رفتـه اسـت و در بصیرتدر قرآن کریم واژه 
  .ست نه چشم رسجا مراد و منظور از آن چشم دل ا مهه

  .اما بصیرت بیان راه. ند که سبیل اعالم راه استا همفرسین گفت
امـا کـارکرد یـا بـه اصـطالح . قرآن کالم خدا و وحی او بر پیامرب است

  :بخشی به آدمیان است آن، بصیرت» فونکسیون«
ا اَنـا  و ٰمـهـاقد جاَءکم بصائر من َرِبُّکم َفَمْن اَْبَرصَ َفِلنْفِسه و َمْن َعِمـَی فعلی«

 از جانـب پروردگارتـان هـا به حتقیق بصیرت). ۱۰۴انعام، (» علیکم بحفیظ
کـه  نگرد بـه سـود اوسـت و هـر که از روی بصیرت می آمده است، پس هر

و نیـز (چشم بصیرت بر هم هند به زیان اوست و من نگهدارنده شام نیـستم 
  ).۲۰۳ و اعراف، ۴۳ ؛ قصص،۲۰نگاه کنید به جاثیه، 

به آسامن، ) مشاهده علمی( سوره ق، آمده است که نظر ÇÇ۱۱ ۶در آیات 
 و رویـش نباتـات مهـه تبـرصه ها تزئینات آن، گسرتدگي زمین و پیدایش کوه

  .هستند برای اینکه انسان صاحب بصیرت شود
یی است برای ها  نگاه علمی به تاریخ نیز حاوی پندÇÇ  ۱۳عمران  در آل
  .»االبصار ِانّ فی ذلک لَعربًة الولی«: بینایان

  .بینایی و ادراک عقلی. ی بصیرتیها، یعنی نیرو ها ، یعنی عقلابصار
 و دالیل روشن، که به وسـیله آن ها ، مجع بصیرت به معنای حجتبصائر

 درک رؤیـتبـصیرتدهد؛  شود و میانه حق و باطل را Dیز می حق دیده می
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 ) فواد(ب نسبت واژه بصیرت، که در رابطه با قل. قلبی و ادراک باطنی است
  .رود، مهان نسبت بینایی با چشم رس است به کار می

  :ن آمده استهادر رابطه با مشاهده علمی و فهم و درک ج
 ا اَو اذانٌ يـسمعون هبـااََفلَم َیسیروا فی االرض َفَتکُون لَُهم قلوٌب یعقلون هب«

  ).۴۶ حج،  (» ال تعمی االبصار و لکن تعمی القلوب اللّتی فی الصدوراَفاَهن 
یی گردند که بـدان تعقـل کننـد و ها  کنند تا صاحب دل آیا در زمین سیر aی

شـوند، بلکـه   نیستند کـه کـور مـیها زیرا چشم. یی که بدان بشوندها  گوش
  . جای دارند کور باشندها یی که در سینهها  دل

، کـور، االعمـی. بـه کـار رفتـه اسـت» بصیرت« در قرآن در برابر َعِمیَ 
برای انگیزش کنجکاوی خماطب خود، از شیوه پرسش قرآن . جاهل و نادان
انعـام، ( ُقْل َهل َیستوی االعمی والبـصیر، اََفـال َتَتفْکـرُونکند؛  استفاده می

  .اندیشید بگو آیا نابینا و بینا یکسانند؟ چرا aی). ۵۰
  : تشبیه شده استنور و ظلمترابطة بینایی و بصیرت و کوری به 

رعـد،  (»اَْم هل تستوی الظaلُـامُت و الّنـور رُ قل هل یستوی االعمی و البصی«
۱۶.(  

بگو آیا نابینا و بینا برابرند؟ آیا تاریکی و روشنایی یکـسانند؟ هرگـز یکـسان 
  .»و ال الظلامت و ال النور«و » و یستوی االعمی و البصیر«نیستند؛ 

یی هـا  ی رس، بلکه چـشمها منظور نه چشم االبصار فاعتربوا یا اولیدر 
 حق را هاالی قضایا و رویداد  و در خود او انسان هستند و از البهکه در دل

  .گیرند بینند و عربت می می
العـربه مـا یُعـرب «: ندا هرو است و در معنای آ نگفت  از معرب یا راهعربت

  .»راه عبور از جهل به علم عربت است. من اجلهل الی العلم
 اسـت بـه طـور ، دانش است به طور عام و دانش دینـیمقوله سّوم. ۶
علـم . در آیات خدا برای علم مقامی بس عظـیم قایـل شـده اسـت. خاص

احساس.  و حرکت انسان استها ن يا حرکت پدیدههادرک و فهم حرکت ج



��  Ê   بينش ديين در کربالÇÇتقابل احساس مذهبي  

 امـا بـا جهـل. دهنده جهـت حرکـت اسـت موتور حرکت است، بینش شکل
  .توان حرکت کرد aی

فهـم . فیکـون، بـاش پـس هـست کن  :خداست» کلمه«ن و هستی، هاج
ن، از هـان، یعنی فهم و درک کلمه خدا و امر و اراده اهلی حـاکم بـر جهاج

ند تا کمک کننـد انـسان ا هپیامربان آمد. مجله قوانین حاکم بر حرکت انسان
 انـسان نیـست، »بـودن«به قول رشیعتی، مـسئله جـدي . خود را عوض کند

ت و تغییـر و دگرگـونی انـسان خـود تـابع مقـررا.  انسان است»شدن«بلکه 
بدون درک و فهم قوانین ناظر بر تغییـرات انـسان و جامعـه . قوانینی است

. انسانی، حرکت به سمت و سوی هدف معین و مطلوب میرس نخواهـد بـود
در این موضوع بحث و گفتگو فراوان است، که از حوصله این مقاله بـرون 

  .است
شـدن ، هدف از پیام انبیاء، حرکت انسان در جهت اما مقوله تربیت. ۷

 به معنای تغییر و دگرگـونی فـرد از وضـعی کـه هـست، تربیت. انسان است
مرحــوم .  را بــه دو معنــا گرفتــه اســترب .، رب اســتهللا. وضــع مطلــوب

مرحـوم مهنـدس ن و هاکننده ج را به مهان معنای مربی و تربیت آن طالقانی
 رسـد، اما به نظر می. نها و صاحب اختیار جرا به معنای ارباب  آنبازرگان

 العـاملین ربخداونـد . تر باشد کننده قابل قبول رب به معنایی مربی و تربیت
یعنی خداوند Dام هـستی و کائنـات را بـه طـور دایـم از وضـعی کـه . است

  .دهد هستند به سوی وضعیت مطلوب سوق می
شـود کـه موجـب تغییـر و  اعتقاد به خدا و آخرت، هنگامی معنادار می

یش هـا  پیـدا کنـد و رفتار »تربیـت دینـی«یعنـی حتول در رفتار انسان بشود، 
کـه (رفتارش معطوف به ایامن باشد، نـه معطـوف بـه قـدرت . مؤمنانه بشوند
  .اندوزی و یا به ثروت و مال)  استماکیاولیسم

امـا قبـل از برگـشv بـه. ر مقوله برگـردیم بـه عاشـوراهاحال ما این چ
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 ه ایـن چهـار مقولـه درجا باز کنم و یادآور شوم ک عاشورا، یک پرانتز مهین
بیـنش ، احـساس سیاسـی: کنـد ی سیاسی نیز صـدق مـیها قلمرو فعالیت

کدام جای بحث و بررسی  که هر.  تربیت سیاسی ودانش سیاسی، سیاسی
مشکل فعالیـت سیاسـی در کـشوری مثـل ایـران در ایـن اسـت کـه . دارد
بسیار زیاد است، اما تربیت سیاسی رضوری برای کار » احساس سیاسی«
  .یاسی و تغییر و دگرگونی سیاسی در سطح بسیار نازلی استس

کننده  چه در عاشورا گذشت، توجه به جتارب روزانه کمک برای فهم آن
در ایام عاشـورا و تاسـوعا، رستـارس ایـران و میـان تـشیع یکپارچـه . است

، رسیده بودند» تربیت دینی«اگر این مجعیت، به مرحلة . عزاداری بوده است
بود؟ این احـساس مـذهبی اسـت کـه  که حاال هست، می ما مهینآیا جامعه 

امـا . نـشاند  مـی)ع(سـوگ حـسین به ها نآ کشاند و   میها مردم را به خیابان
نه این احساس مذهبی موتور حرکتی نشده است که، فراینـد حرکـت متأسفا

کنـیم، گریـه  عزاداری مـی. را به رسمنزل مقصود، یعنی تربیت دینی، برساند
ی خود ادامـه هااما از فردا، به مهان کار . »کنیم خالی می«و خود را کنیم  می
  .دهیم می

نیافته در برابر بصیرت، دانش و  در کربال احساس مذهبی کور و توسعه
سوء استفاده از این احساس، تراژدی کـربال را . تربیت دینی قرار گرفته بود

  .آفرید
ــرآناحــساس مــذهبی داشــتند، خــوارج  ــحــافظ ق ــد، ام ا دچــار  بودن

 حکایات زیادی درباره مردمی که برای کشv امـام .ی خود بودندها »امنّیه«
 با انگیزه فریضه دینی اطاعت از امر ولی مـسلمین و غیـره آمـده )ع(حسین

  .بودند، نقل شده است
.  مهـین اسـتمذهب علیه مذهبدر طول تاریخ موضوع اصلی دعوای 

نیافتـه بـاقی و توسـعهخواهد احساس مذهبی در مهان سطح خـام  یکی می
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 خواهـد، Æاند، تا مورد سوء استفاده استحامر قـرار بگیـرد و آن دیگـری مـی
ن را تغییر هامسلامن صاحب بصیرت بشوند، خود را تغییر بدهند تا بتوانند ج

  .بدهند
 اسـت و نـه اسـتبدادگفت مـشکل ایـران نـه   میدکرت رشیعتیمرحوم 

ریـشه ایـن . استحامر و دوم حامراستدو چیز است اول . استثامر و استعامر
  .نیافته فاقد بینش است استحامر در مهین احساس مذهبی خام و توسعه

 از مهه طـرف ها وقت امواج فتنه هر«: از رسول خدا نقل است که فرمود
رجـوع . کنند، بر شام باد قرآن؛ به قرآن رجوع کنیـد شام را احاطه و هتدید می

  .»آن و کسب بصیرتکنید و بخوانید، برای فهم و درک 
اما کسانی هستند که مردم را از خواندن قـرآن جـز بـرای ثـوابش منـع 

. تواننـد قـرآن را بفهمنـد کنند و ارصار دارند که مردم aـی کنند، تبلیغ می می
  .کوشند تا مردم را در سطح احساس دینی نگه دارند  میها آن

 دانـایی و دانی که ما بیش از هر زمـان بـه بـصیرت و خدایا تو خود می
  .تربیت دینی نیازمندیم

خدایا به ما قدرت فهم قرآن و برخورداری از نعمت بـصیرت را عنایـت 
ل حالنـا ِالـٰی  ،بفرما یا مقلب القلوب واالبصار یا حمول احلول و االحوال َحِوّ

  .احسن احلال
 علـی حممـد و آلـه هللا  رب العاملین، و صـلیهللاو آخر دعوانا اَن احلمدا

  .الطاهرین
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ِ  َ و  م ن   ُ    الناس م ن  ی ع ب د ا    َ    ْ  َ   ْ  َ یـر        َهللا        َ   ُ ع لی  حرف ف ا ن  ا صـاب ه خ     َ  َ    ْ  ِ ٰ       َـ   َ 
ِ     اطN ن به و  ا ن  اصابته  ف تنه    ُ        ْ  ِ   َ      َ َ   َ ا ن ق لـب      خـرس .  علـی وجهـهِ  ْ

  الدنیا و االخرة ذلک هو اخلرسان املبین
از میان مردمان کسی است که خـدا را بـا تردیـد 

 پرستد، اگر خیری به او رسد دلـش بـدان آرام می
در دنیـا . گیرد و اگر آزمایشی پیش آید، رخ برتابد

  .و آخرت زیان ببیند و آن زیانی آشکار است
  )۱۱حج، (

   الرمحن الرحیمهللابسم ا
  .هللا، السالم علیک یا وارث آدم صفوة اهللاعبداالسالم علیک یا ابا

  .ابن ثاره  وهللالسالم علیک یا ثار ا
روف و هنیـت عـن اشهد قد اقمت الصلوة و آتیت الزکـوة و امـرت بـاملع

  . و رسوله حتی اتیک الیقینهللاملنکر و اطعت ا
 امة سمعت بـذلک هللا امة ظلمتک و لنئ اهللاو لعن ا،  قتلکة امهللافلعن ا
  .فرضیت به

 سال پیش در مهین روز، ۱۳۵۳در . امروز روز شنبه دهم حمرم است. ۱
  .اتفاق افتادعاشورای حسینی . ق . ه ۶۱یعنی روز شنبه دهم حمرم سال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .زاده ، در منزل آقاي حاج مصطفي قيل۱۳۷۲تدوين و تکميل سخ�ا. در عاشوراي  .١
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 ن ایام در رستـارس ایـران و در دنیـای تـشیّع، در ده روز اول مـاهدر ای
جا  کس و مهه شور و هیجان مهه. شود حمرم، مراسم یادبود عاشورا برگذار می

این شـور و هیجـان یـک حرکـت خودجـوش و برخاسـته از . گیرد می را فرا
ت و به مظلومیت و بـه حقانیـ )ع(امام حسینمردم به عشق عمیق و گسرتده 

گیرد، درست و مفید و مؤثر  چه در این مراسم انجام می  اما آیا مهة آن.است
  است؟
ی تاریخی و حوادث بزرگ ملـی و مـذهبی هابرگزاری مراسم یادروز . ۲

برخـی از ایـن مراسـم توسـط .  مرسـوم اسـتهـا  و فرهنگهادر Dام کشور 
شوند؛ برخـی دیگـر توسـط خـود مـردم و   و حمافل رسمی برگزار میها دولت
  .گیرد ن کمک یا محایت، و حتی در مواردی به رغم دولت صورت میبدو 

ممکـن اسـت : ی گوناگون داردها  علل و انگیزههابرگزاری مراسم یادبود
برای جتلیل از یک رویداد و زنده نگه داشv روح و آرمان آن رویداد باشـد 
و یا سوء استفاده از حمبوبیت و مقبولیت آن و تبلیغات به نفع قدرت حـاکم، 

                ً         ، باشد، و یا رصفا  پاسـخ بـه ها  و اسوههانه الگو هایا درک و فهم و تبلیغ آگا
  .نیافته یک نیاز برخاسته از احساس مذهبی خام و توسعه

 هـا  و مراسـم سـوگواریهـا در اندیشه اسالمی، برگزاری بزرگداشـت. ۳
 )ع(چون علی دت بزرگان همها، بعثت، هجرت و یا ش)ص(چون میالد رسول هم

 و سـایرین، در زنـده کـردن و زنـده نگـه داشـv آرمـان و )ع( حـسینو امام
 آن رویـداد شـهيدان و ها حمتوای آن حادثه و جتدید عهد و پیامن با شخصیت

  .تاریخی باید باشد
 یـاد شـده »هللایـام ا«ی بزرگ تاریخ بـه عنـوان هادر قرآن کریم از روز 

  :است
َمَک ِمَن الظّلامِت ِالی النّوِر و ذَِکّرُهْم بِایّـام ْن اَخِرج قَوْ  لََقد اَرَسلنٰا موسی بایاتنا اَ وَ «
  ).۵ابراهیم، (» ِاِنّ فی ذلَک الیاٍت ِلکّل َصبّاٍر شکور. هللا
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 موسی را با آیات خود فرستادیم که قوم خود را از تاریکی به روشنایی بیرون
ی خــدا را بــه یادشــان بیــاور و در ایــن بــرای هــر شــکیبایی هــاو روز . آر

  .یی استها  تشکرگذار عرب 
یی هـا ر «در رشوع سوره ابراهیم خداوند علت انزال کتاب را به پیـامرب 

  .ذکر کرده است»  و هدایت به سوی نورها مردم از تاریکی
ی جباریت فرعون و هدایت بـه قلمـرو ها  از تاریکیارسائیل یی بنیها ر 

دت ها شـ، بعثت و هجـرت پیـامرب، تولد عیسی مسیح، استهللاحق از ایام ا
 مرداد ۱۴ در تاریخ کشورمان،.  استهللا از ایام ا)ع(، امام حسین)ع(لیامام ع

رضــاخان و آزادی ملــت، فــرار ، روز ۱۳۲۰روز مــرشوطه، ســوم شــهریور 
  . هستندهللا، نیز از ایام ا۱۳۵۷ هبمن ۲۲ و ۱۳۳۱ام تیرماه  سی

ی گذشـته، بـرای آینـدگان هابه معنـای وقـایع و رویـداد، ی خداهاروز 
ب ار و شکور بودن:رشطآموز است به دو  عربت ْ                ص   َ در نربد مهیـشگی تـاریخ .  
 بایـد هـاتن نـه. یی و عدالت صرب یک عامل مؤثر در پیروزی اسـتها برای ر 

ّ       صبور، بلکه باید صب ار بود صـبار عاشـق اسـت، نـه .  مع الـصابرینهللاّن ااِ :                  
شاکر بودن، . گیرد  حق رسچشمه میبه عشق  ازامید او به پیروزی. امیدوار

در هــر رشایطــی و در هــر وضــعیتی . بــودن اســت صــباروجــه دیگــری از 
که  صبور و شاکر بودن یعنی این.  هستیمشیها  نعمتو  پروردگاراسگزار پس

  .هدف را گم نکنیم و پیگیری کنیم
 مـرداد، روز صـدور فرمـان مـرشوطه ۱۴در دوران استبداد سـلطنتی، 

ن جـشن اما برگزاری ای. شد ساله جشن گرفته می شاه مهه توسط مظفرالدین
 بـر  سـييل یـک،آن هم در رشایطی که از مرشوطه فقـط اسـمی مانـده بـود

 نقـض غــرض و ؛ بـود ملـتکجــی بـه ن و یـک دهـنهـاخوا صـورت آزادی
 مـرداد روز مـرشوطه را بـا مهـان شـور و ۱۴اگر مردم یـاد . فریبی بود عوام

نـه وهاخوا کردند و آرمان عدالت هیجان اولیه انقالب مرشوطیت برگذار می
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 های بسا استبداد مطلقه در قالب داشتند چه را زنده نگه می ساالرانه آن مردم
  .گرفت جدید خود پا aی

ی یـک صدسـاله هـا  بود کـه آرمـان اميد آن. استهللا     ّ      از ای ام ا هبمن۲۲
. مبارزه ملت ایران علیه اسـتبداد داخلـی و اسـتبداد خـارجی حمقـق گـردد

 و جلــوگیری از هــا بزرگداشــت ایــن روز، زنــده نگــه داشــv حتقــق آرمــان
انحرافات و تضمین ادامه حیات حرکت است ایـن میـرس نیـست مگـر بـا 

  .صبوري و شکوري
این رویداد بزرگ، تأثیرات عمیقی .  استهللا از ایام اعاشورای حسینی

  .بر جامعه مسلامنان بر جای گذاشته است
در .  بودنــدصــبوري و شــکوريحــسین و یــارانش مــصداق و aــاد . ۲

 و یـارانش، توجـه بـه چنـد نکتـه )ع(دت حـسینهایادبود شبرگزاری مراسم 
  :رضوری است
یی نباشـند کـه ها اگر الگو . کسی نیاز به الگو دارد که هر  ایننکته اول

 بـه آدمیـان ، یک شخـصیت حقیقـی،فکر و اندیشه را در قالب یک انسان
و . آفـرین نخواهـد بـود آن فکر، حتی هبرتین هـم باشـد، حرکـت، ارایه دهد
  .تابی در قفسه کتابخانه خواهد ماندحداکË ک

. نـدا ه  ّـ                  عی ار پیـام توحیـدی بـود ی Dامهادر حرکت توحیدی، انبیاء الگو 
، وارث نـوح، وارث عیـسی و حممـد و »حـسین وارث آدم«خـوانیم  وقتی می

  .چون آنان الگو و aونه دین حق بوده است علی، یعنی او نیز هم
ی يهـا بـه الگو ) ابـسرتاکت (ÇÇ ، انسان برای فهم مفاهیم جمـردنکته دوم

تـوان دربـاره امهیـت و رضورت  مـی. نیاز دارد که جتسم آن مفـاهیم باشـند
، aونه و الگـوی یـک قـدرت )ع(گوییم علی اما وقتی می .عدالت سخن گفت

حمور بود، علی aونة رفتار معطوف به ایامن بود، درک مردم از عـدالت  عدالت
  .شود تر می تر و رسیع و ایامن راحت
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 .هــای اجتامعــی اســت پیوســتگی حرکــت هــم ، رضورت بــهنکتــه ســوم
چـرا . کنند ی مردمی کمک میها  به حفظ پیوستگی جنبشها ، موزههایادبود

کرد تا با  ميشد، کوشش  مي کشوری که وارد ه هراستعامر و سلطه بیگانه، ب
را به تـاریخ گذشـته  ، پیوستگی آنانها آنتغییر زبان و خط و آداب و رسوم 

   aاید؟قطع
ی است از نربد مستمر حق و باطل، حـسین وارث آدم، ا ه، حلقعاشورا

  .قهرمانی برجسته، از قهرمانان این نربد مستمر
تاریخ انسان، از یک بعد و نگـاه، داسـتان پیوسـته و مکـرر و بـه هـم 

جریـانی کـه از يـک طـرف .  جریان اصلی و اساسـی اسـت يکاز مرتبط
 را از هـا کنـد؛ انـسان ختیار را، انکار مـیآزادی و ا، ویژگی اساسی انسان

کـشاند و  سازد و به ظلامت اسـارت و بردگـی مـی آزادی و عدالت حمروم می
سازد، تا به اسـارت و بنـدگی تـن   را از خویشv خویش بیگانه میها انسان
اسـتثامر، اسـتبداد، اسـتعامر و اسـتحامر مهـه واجـد یـک ویژگـی . دنده در

  …اش ساخv انسان از هویت انسانیمشرتک هستند و آن بیگانه 
یی ها ، جریانی خود را وقف ر  از طرف ديگردر برابر این جریان تاریخی

 کرده است تا کرامت انـسانی را بـه ها  و بردگیها و آزادی انسان از اسارت
  :آدمیان برگرداند

ور َوالـّذینهللاُاَ « jلٰماِت ِالی النـjالّذیَن آَمنوا یُخِرُجُهم ِمَن الظ jَکَفـروا اولیـاءُهم  َولی 
 اهـالطّاغوُت یُخِرجـوَهنُم ِمـَن النّـور ِالـی الظjلـامِت اولئـک اصـحاُب النّـاِر هـم فی

  ).۲۵۷بقره، (» خالدون
ولـی آنـان . بـرد  به روشنی میها ایشان را از تاریکی. خدا یار مؤمنان است

 را از روشــنی بــه هــا آنســت، کــه ها نــد طــاغوت یــاور آنا هکـه کــافر شــد
  .اینان جهنمیانند و مهواره در آن خواهند بود. کشد  میاه تاریکی

ــابرابری و  ــر و ن ــی و فق ــارت و بردگ ــامت اس ــروج از ظل ــانیزم خ مک
ویژگی وجودی انسان. ازخودبیگانگی، احراز هویت و کرامت انسانی است
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و ُهو الـّذی انـشأء لکـم الـّسمع «:  استسمع و برص و فوادبرخورداری از 
و اوسـت آن خـدایی ). ۷۸مؤمنون، (» لیًال ما تشکرونواالبصار و االفئده ق

  .چه اندک سپاسگذارید. که برایتان گوش و چشم و دل آفرید
کنـیم و بـا   را دریافـت مـیهـا یامن جتـارب سـایر انـسانهـا  ما با گـوش

ن را فهـم هـا مرکـز ادراکـات، ج،نگـریم و بـا فـواد ن را میها جÌانها چشم
 با دنیای خارج با ایـن سـه ابـزار حتقـق رابطة معقول و منطقی ما. کنیم می

  .کس که گرفتار ظلامت است نابینا و ناشنواست آن. کند پیدا می
جتلی والیت خداوند بر مؤمنین این است کـه پیـامربان را مبعـوث aـوده 

امـا بـه رشطـی کـه گـوش . د و راه را بیابـدنـاست تا به انسان بصیرت بده
  :مربان یکی است جوهر دعوت مهه پیا. داشته باشدشنوايي

  .هذا بصائر من ربکم و هدی و رمحة لقوم یتذکرون
  .هذا بصائر من ربکم و هدی و رمحة لقوم یؤمنون
  .هذا بصائر من ربکم و هدی و رمحة لقوم یوقنون

ا هر نوع عاملی که چشم و گوش انـسان را ببنـدد و يانکار آیات اهلی، 
  .شود میاو را کر و کور سازد، موجب ازخودبیگانگی انسان 

  :که ازخودبیگانگی انسان یعنی این
. ا َو لَُهم اذاٌن ٰال یَـسَمعُوَن هبـان هبوُ بِرص  ال یُ  َو لَُهم اَعینٌ الَُهْم قُلُوٌب ٰال یَْفَقهوَن ِهب «

  .)۱۷۹اعراف، (» لj اولئک هم الغاِفلونُ ضَاولئک َکاالنعام بَْل ُهْم اَ 
یی اسـت هـا  د و چشمکنن یی است که بدان فهم aیها  ایشان را دل… «

شـنوند، اینـان مهاننـد  یی اسـت کـه بـدان aـیهـا  بینند و گـوش که بدان aی
  .» خود غافلنداناین. یندا تر از آهن چارپایانند، حتی گمراه

  .و این مهان سقوط و گرفتاری در ظلامت است
 و گـوش و بـه کـار انـداخv ها کتاب و پیام انبیاء برای باز کردن چشم

  :یی از آنان از ظلامت به نور استها ر ی مردم و ها قلب
الر، کتاٌب انزلناُه الیک ِلتُخِرَج النّاَس ِمَن الظّلُـامِت ِالـَی النّـور بِـاذن رّهبـم ِالـی «

  ).۱ابراهیم، (» رصاِط العزیز احلَمید
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 کتابی است که بـر تـو نـازل کـردم تـا مردمـان را بـه فرمـان. را. الم. الف«
ایی بـربی، و بـه راه خداونـد پیروزمنـد پروردگارشان از تـاریکی بـه روشـن

  .»aایی ستودنی راه
ار معنـایی ، بمحید، عزیز، رصاط، رب، اذنیک از کلامت  هر این آیه در

که چرا در  و نیز توجه به این.  توجه کردها آنبایستی به  خاصی دارند که می
قـدر  مهـین. جا ظلامت به صورت مجع و نور مفـرد آمـده اسـت این آیات مهه

 یک عامل ندارنـد، ها  و گوشها توان به امجال گفت که بسته شدن چشم می
 عامل بازدارنده بصیرت و بینـایی و شـنوایی و تفکـر و تعقـل ها و صدها ده

ی تـاریکی را بـر وجـود انـسانی هـا ی از پـردها هکدام پـرد هر. وجود دارند
ند یک ، مهه فرایها  و بیداری دلها  و گوشها اما باز شدن چشم. کشانند می

  .پدیده است، از جنس یک نور است
یعنی به : هللایاد ایام ا.  استهللاقیام امام حسین و عاشورا یکی از ایام ا

یاد آوردن و فهم آنچه در این روز رخ داده است و توجه به موجبـات بـروز 
  .این رویداد
 بازگردانیـدن کرامـت و عـزت و رشف انـسانی، بـصیرت و حـس�قیام 

  .ه مردمان استافئدل کردن بینایی و شنوایی و فعا
 یـادآور صـاحب پـرچم و هـا در این راستا، هر جزئی از مراسم و سنت

هر و تربت او، یـا زیـارت       ُ خواه م  .  توجه به پیام حسین استي برايا هانگیز 
  .یشها  مرقد و مزارش یا مرثیه

 چه شد که بعـد از گذشـت نـیم قـرن، از :علل وقوع رویداد کربال. ۴
نـه ا انحرافات جامعه جدید به آنجا رسـید کـه بـه هب،بعثت و هجرت پیامرب

ش را ا هلمین نـوه او و یـارانش را کـشتند و خـانواد امر مس ويل بر»خروج«
  .اسیر کردند

طرفـه و ی یـکها و جامعه انـسانی فراینـدها تغییرات و حتوالت انسان
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 یا برگشت به» رجعت«پدیده Dام انقالبات جهان دچار . ناپذیر نیستند برگشت
برگشتی که گاه در شکل و گاه در حمتوا . شوند ی قبل از انقالب میها ارزش

  .و گاه هم در شکل و هم در حمتوا است
انقـالب ، در انقـالب بلـشویکی روسـیه، در انقالب کبیـر فرانـسهدر 
انقالب اسالمی به رهـربی . ت پدید آمده است، این رجعبخش اجلزایر آزادی

بعد از پیامرب رجعت به صـورت . بوده استپیامرب هم مصون از این رجعت ن
  .ی جاهلی بروز کردها برگشت به ارزش

 هللا      فَلَـن یَـُرضّ عقبيه علی اعقابکم و من ینقلب علی نَْقلَبَتماَ ن ماَت اَْو قُِتَل اَفَائِ «
  ).۱۴۴عمران،  آل(»  الشاکرینهللاَُشیئاً و سیجزی ا

گردیـد؟  پیشین خـود بـازمیÆیرد یا کشته شود، شام به آئین ) پیامرب(آیا اگر «
 پاسـگزارانخدا س. کس که بازگردد، هیچ زیانی به خدا نخواهد رسانید هر

  .»را پاداش خواهد داد
» jالـّذیَن آَمنـوا ِاْن تُطیعـُوا الـّذین َکفـروا یَـّردوکم علـٰی اَعقـابِکُم فَتَنقِلبـُوا هـایا ای 

  ).۱۴۹عمران،  آل(» خارسین
اگر از کافران پیروی کنید، شام را بـه آئـین ید، ا  های کسانی که ایامن آورد«

  .»گردید گردانند پس زیاندیده بازمی پیشین برمی
، نه در شکل بلکـه در بعد از رحلت پیامرب» اعقاب«اما این برگشت به 

 را بـه خانـه خـدا برنگرداندنـد، مـساجد را ها  بتیزید و معاویه. حمتوا بود
قبله  يک aاز و يک اذان، يک ،شام و در کوفهدر . نبستند و خراب نکردند

پس چه شد؟ ایراد و نقص کجا بود که بـه . شد خوانده میبود و قرآن  يکو 
  منجر گردید؟ … عاشورا و سپس خالفت امویان و عباسیان و

عاشــورا، اوج تکــوینی ســه انحــراف اصــلی اقتــصادی، سیاســی، . ۵
  .ن بوددر جامعه نوپای مسلمیاعتقادی 

ناچیز و برای بسیاری از مسلامنان غیر حمسوس این انحرافات در ابتدا 
گذشـت درجـه اخـتالف و انحـراف  قـدر زمـان مـی اما هر. و ناملموس بود

  .شد تر می تر و پررنگ برجسته
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  از آنجا رشوع شد که گروهی از مـسلامنان اولیـه، کـسانیانحراف اول
 »دنیاپرسـتی« بودنـد، دچـار  هـم»برشمعرشه «که برخی از آنان از اعضای 

واری از خـ  بـه رانـتهـا آن. زبیر و طلحه، بن عوف عبدالرمحندند، نظیر ش
  . به وجود آمد١»طبقه جدیدی«. اندوزی پرداختند مقام و موقعیت خود و مال

در جامعـه .  از جانب برخی از مرشکین قدرDند سـابق بـودانحراف دوم
ین گی، بـه مفهـوم گذشـته آن، از بـ جدید، ساختار سنتی جامعه، نظام قبیله

این افراد برای حفظ امنیت خود اسـالم آوردنـد، تـا در نظـام جدیـد . رفت
  .ی آنان وارد نشدها اما ایامن در دل. پذیرفته شوند

نگـر بودنـد، و   از جانب کسانی بود که قـرشی و سـطحیانحراف سوم
 داشتند امـا بیـنش و احساس مذهبی. ظواهر دین را اصل دین تصور کردند

  : مصداق این آیه رشیفه بودند کهها آن. ندتربیت دینی پیدا نکرد 
ِق َو املَْغِرب ولکـن| الـِربّ مـن اَمـَن بـا« َ اََن تُِولّوا َوَجوِهکُم ِقبََل املَْرشِ  و هللالَیَْس الِربّ

اتـی املـال علـی ُحبّـه ذوی القربـی و و الیوم االخر َو املَلئکة و الکتاِب َو النبین 
بیل وا لوه و الّسائلین و فیالیتامی و املساکیَن وابن الس| ی تـ الرّقـاِب و اَقـاَم الـص|

الزّکوه و املوفون بعهدهم اذا عاهدوا و الّصابرین فـی الباسـاء و الـّرضاِء َو حـین 
  ).۱۷۷بقره، . (»اولئک الّذین َصَدقوا و اولئک هم املتقون. الباِس 

نیکی آن نیست که روی خود به جانب مرشق و مغرب کنید، بلکه نیکوکار «
ست که به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب خدا و پیـامربان کسی ا

ایامن آورد و مال خود را با آنکه دوستش دارد، بـه خویـشاوندان و یتـیامن و 
درماندگان و مسافران و گدایان و دربندمانـدگان ببخـشد و aـاز بگـزارد و 

بندنـد بـدان وفـا  و نیز کسانی هـستند کـه چـون عهـدی مـی. زکات بدهد
. کننـد و آنان که در بینوایی و بیامری و به هنگام جنـگ صـرب مـی. کنند می

  .»اینان راستگویان و پرهیزکارانند
، هـا در کنار این گروه. گرایان دینی، خوارج بودند گونه قرشگری aونة این

  . یا شیعیان)ع(اقلیت پیرو یا تابع علی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يکي از رهربان حزب کمونيست جمارستان به کار برد جيالس، نام کتاب و اصطالحي است که طبقه جديد .١
  .خواران نظام جديد به اصطالح سوسياليستي را توضيح دهد رانتتا 
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 ازی بـهانـد املال، دسـت پیدایش طبقه جدید ارشافی، حیف و میل بیت
ی شخـصی و خـصوصی از امکانـات حکـومتی، ها اموال عمومی، استفاده

موجب اعرتاض مردم، بخصوص شـیعیان . گرایی، تراکم و تکاثر ثروت جتمل
انحراف اقتصادی بـه تـدریج جنبـه سیاسـی پیـدا کـرد و مـرشوعیت . شد

، کـه در زمـان هـا در واکنش بـه ایـن اعـرتاض. حاکامن به زیر سئوال رفت
 گرفته بود به رسکوب سیاسی و بازداشت و تبعیـد معرتضـان منجـر  پاعثامن
  .شد

ر  رهـربی خمـالفین پیـامرب را دتح مکـهفـا قبل از ، که تحزب ابوسفیان
. دست داشت، در فتح مکه باالجبار تغییر روش داد و به درون اسـالم آمـد

 مخلیفـه دو این حـزب در زمـان .  راه پیدا نکرده بودها آنن اما ایامن در درو 
 و امکانات ایـن ها      ً           تقریبا  Dامی نیرو  قتل عثامنبا . پایگاهی در شام پیدا کرد

مالی و سیاسی خود را  Ç حزب در شام مستقر شد و قدرت نظامی، اقتصادی
  . را مایه چالش کشید)ع(یت دولت مرکزی خالفت علیا تثبیت کرد و در هن

کننـده  توجیـهیی کـه هـا  از این مرحله به بعد، به تدریج افکار و اندیشه
ی قدرت حاکم، نظیر هر قـدرت ها ایدئولوگ. انحرافات بودند شکل گرفتند

، امـویی هاو آخونـد) …وهیتلر  و استالینی زمان ها گایدئولو (انحرافی 
  .ی حکومتی، پرداختندهارفتار ، به توجیه ها شارع قاضی

: به عنوان aونه، در دوران حکومت معاویه دو اندیشه انحرافی پا گرفت
  .رجئه و جربیون ُ م  

کرد   می پدید آمد بر آن بود و تبلیغمعاویه در زمان ی کها ه اندیشُمرجئه
ند، مؤمنند؛ ارتکاب گنـاه که به ظاهر اسالم اقرار کن که مجع اهل قبیله مهین

رساند، هیچکس حق ندارد در دنیا در باب جهنمـی   رضری aیاآهن نبه ایام
و باید حکم ایـن .  حکم دهد،ندا هدن کبیره شهابودن کسانی که مرتکب گنا

»اءجـار «خیر حکـم را و ایـن تـأ . بـه روز قیامـت موکـول کـرداشخاص را 
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  اسـتنادسـوره توبـه ۱۰۶ در توجیه ایـن بـاور خـود بـه آیـه ها آن. نامیدند
  :کردند می

ُهبُم َو ِاّما یَتـُوُب علـیهم َو اهللا او اَٰخروَن ُمرجَوْن الَْمرِ « و  . علـیٌم حکـیمهللا ِاّما یُعِذّ
کنـد  ند، که یا عذابشان مـیا هگروهی دیگر به مشیت خداوند واگذاشته شد

  .»و خدا دانا و حکیم است. پذیرد شان را می یا توبه
دت را هادانستند و قول یـا کلمـه شـ عمل می این گروه، ایامن را قول بال

و معتقـد بودنـد کـه تـرک عمـل را ایـامن نجـات . شمردند مقدم بر عمل می
  . نکند، چنانکه با کفر اطاعترضرایامن، معصیت دهد؛ با  می

دانستند بلکـه کـار او را بـه  ُ                                     م رجئه مرتکب گناه کبیره را خملد دوزخ aی
  .گذاشتند می خدا وا
یی دشـنام هـا   حرام اسـت کـه بـه چنـین آدماوالً پس بر تو ای انسان «

کـوم  وقتی تو خیانتکـار را حمثانیا…  مبارزه کنیها آنگویی و با  ببدهی، بد
گویی خائن، ستمکار و گروه دیگر را مظلـوم  کنی، وقتی تو گروهی را می می

. احلاکمین خداوند اسـت ی زیرا احکما هو خدمتکار، تو ادعای خدایی کرد
و روز حکم دادن و قضاوت کردن و ارزیابی کردن نسبت به اعامل اشخاص 

و در ایـن روز قرار گرفv در برابر ترازوی عدل خدا و تـ. روز قیامت است
خـواهی تـرازوی  ی به حساب خاطی و خائن برسی؟ اینجا میخواه ميدنیا 

  .»عدل برپا کنی
. ی این گروه از حوصله بحث امروز ما بیرون اسـتهابررسی کلیه باور 

ُ                      شود که مکتب اعتقادی م رجئه، برای امویان کـه  اما به این اندازه اکتفا می                     
. نه و پناهگاه نظری خوبی بـودااز ارتکاب معاصی بزرگ پرهیز نداشتند، هب

  .یید و پشتیبان آن بودندأ و به مهین جهت آنان این اندیشه را ت
  .ُ                                               م رجئه با انقراض خالفت امویان به تدریج از بین رفت

گفتند بنده را در کار   و می، گروهی بودند معتقد به جرب یا جربّیهجربیون
  .اختیار نیست
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  :گوید ، مؤسس این اندیشه می١صفوان ترمذی ابن
ً                بنده را توانایی نیست اصال  نه مؤثره و نه « مجـاد بلکه بنـده در حکـم  ةکاسی                       

و علم او حادث باشد و در حمل . تعالی عاÀ به چیزی نیست است و خدای
کننـد متـصف  و خداوند به صفاتی که دیگـران را توصـیف مـی. قرار نیافته

. نـدا هقایل گردیـد زیرا اگر توصیف کنند به تشبیه ،نشود مانند علم و حیات
 هم هبشت و دوزخ و هم سـاکنان ،پس از دخول بندگان در هبشت و دوزخ

 فان و یبقی وجه ربک ذی اجلـالل و هال من علیک(» آن فانی خواهند گردید
  ).االکرام

برخی از اهـل سـنت و مجاعـت کـه بـرای بنـدگان در : جربیه متوسطه
رب  اشعریان .افعال به کسب قائلند َ  ْ  ج  آنـان کـه آدمـی را : تندِ           ی ه خالـصه هـس 
جربیـه یـا جمـربه . داننـد برای عبد در افعـال ثابـت aـی. فاعل خمتار ندانند

 از صـفوان ابـن ٢.معتقد بـه جـرب بودنـد…  قدریه و مفوضهبرگروهی در برا
انسان در مهه اعامل خود جمبور است و خداوند اعامل او : گوید زمان نبی می

هر فعل و . سازد زد و آب را جاری میری را مهچنان مقدر کرد که برگ را می
. و انتساب اعامل به خملوق از راه جمـاز اسـت. عملی خملوق باریتعالی است
ش ا هدهد، مـشیت بالفعلـ ن رخ میهاچه در ج خدا حاکم مطلق است و هر

کنـد، عملـی اسـت کـه بـه اراده خداونـد  کس هر عملی می اقتضا کرده هر
ایگـاهی، در هـر انتخـابی، در هـر کس در هر وضعیتی، در هـر ج کرده، هر

مهـه . عملی، پلید است یا پاک، جانی است یا غیر جانی، قربانی یـا جـالد
  .جتلی مشیت خداوندی است
کـس را از  دهد و هیچ دهد، خداست که ذلت می خداست که عزت می

  .»خود اختیاری نیست
ه کننده ظلم و سـتم آنـان و مایـ پردازان نظام سلطه و توجیه  نظریههااین

  . و اعرتاضات مردمیها اندوه واکنش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فرهنگ مع� .٢  .نامه دهخدا لغت .۱ 

Êدر ���ن ��رن 
����
�  ������ت ز���� �

  حـال الجـرم بـه ایـن پرسـشقابـل پیـشگیری اسـت؟» رجعت«آیا . ۵
بینی هستند، آیا قابـل پیـشگیری هـم،  رسیم که اگر انحرافات قابل پیش می

  هستند؟
، یا بازگشت به وضعیت و رشایط قبل از حتوالت انقالبی، در دو رجعت

  .بل بررسی هستندحمور یا در دو بعد فردی و مجعی قا
در بعد فردی، هیچ ضامنتی وجود ندارد که فرد مؤمن، به عقـب برنگـردد 

ش، ا هو دست از ایامن خود برندارد و یا با حفظ ایامن ظاهری، رفتـار مؤمنانـ
  .تغییر پیدا نکند

 برگشت به وضـعیت قبـل ازات فردی، برای حفظ فرد د عباةصلو ذکر و 
نّ الـصالة اِ : سـتها در سـطح رفتار  و چـههـا چه در سطح باور ،از هدایت

واقع فلـسفه ایـن اتـصال و  ، در)۴۵عکنبوت، ( تنهی عن الفحشاء و املنکر
  . جلوگیری از انحراف و رجعت است،ارتباط دائم و مستمر با پروردگار

 »امر به معـروف و هنـی از منکـر«فریضه امعه اما در سطح مجعی و ج
  .باشدتواند عامل اصلی در جلوگیری از رجعت  می

 در حرکت خود، از اواخر ماه رجب سال ها  از اولین گام)ع(امام حسین
 بـه سـوی سـوم شـعبان مجعـه ، از مدینه به سوی مکه و سپس در شـب ۶۰

ة امر در هر فرصتی عامل و انگیزه اصلی خود را انجام فریض، جا ، مههعراق
  .کرد به معروف و هنی از منکر اعالم می

 از جانب امام، مهـراه مسلم بن عقیل کوفه،  سویقبل از حرکت امام به
چه در این نامه و در  آن. ی خطاب به مردم کوفه، وارد شهر کوفه شدا هبا نام

عمـر بـن و  )ع(حسین بـن علـی، میان  بن زیادهللاعبیدا و مسلمگفتگو میان 
 و اهداف حرکـت امـام حـسین ها کننده انگیزه  و غیره آمده است، بیانسعد
  : به رشح زیر استها و گفتگو ها رویی  از این رو درییها فراز : باشد می

 امیراملؤمنین یزیـد بیعـت کـن اب«: )ع(، حاکم مدینه به امام حسینمروان. ۱
  .»که این روش برای تو در دنیا و آخرت هبرت است
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 زیرا اسـالم. اگر با یزید بیعت کنم باید از اسالم جدا گردم «:)ع(امام حسین
فرمـود  ی شده و من از جدم رسول خدا شنیدم میبه رهربی مانند یزید مبتل

  .»سفیان حرام است خالفت بر آل
به ُعّمال عمر بن سعید بن عاص شد،  وقتی امام حسین از مکه خارج می. ۲

شـوی و  ترسی؟ از مجاعت خارج می یا حسین آیا از خدا aی«: ایشان گفتند
  »اندازی؟ بین امت تفرقه می

ا بری ن مما اعمل و انانتم بريئو م عملکم؛ لی عملی و لک «:)ع(حسینجواب 
  .»مما تعملون

از .  الـرمحن الـرحیمهللا بـسم ا:)ع(نامه عمر بن سعید به حسین بن علـی. ۳
شود، منرصف سازد و بـه  خدا مسئلت دارم که تو را از آنچه مایه زمحتت می

به من خرب رسیده که تو قـصد عـراق داری و مـن . راه راست هدایتت کند
. ترسم که تو در این ماجرا هـالک شـوی می. م به خدا از اختالفبر  پناه می
 نـزد مـن ها آنبا .  را به سوی تو فرستادمیحیی بن سعید و  جعفرهللاعبدامن 

من خدا را در این حـال شـاهد و . بیا که امان داری و نیکی و حسن جوار
  .گیرم مراقب و وکیل می

 عز و جل هللا رسوله من دعا الی ا وهللافَِانّه � یشاقق ا:  و اما بعد:)ع(امامجواب 
، مـن را دعـوت بـه امـان و نیکـی و عمل صـاحلاً و قـال اننـی مـن املـسلمین

 باشـد نرتسـيدهکسی را که از او  خداوند هر«ی، امان امان خداست ا هکرد
خواهم که در این دنیا به من ترسی بدهـد کـه  من از خدا می. دهد امان aی

 قصد تو از آن نامه خیرخـواهی بـود اگر. در رستاخیز موجب امان من شود
  .»والسالم. خداوند به تو پاداش خیر عطا کند

  : مردم کوفه بهامام حسیناز نامه 
بـه جــانم ســوگند امــام و پیــشوا نیــست مگــر کــسی کــه بــه کتــاب خــدا «
 Ç خدا Ç اساس عدالت برخیزد، و بـه دیـن   در میان مردم حکم کند و برقرآن

 آنچـه مربـوط بـه خـدا هـست بـا اخـالص حق دینداری کند و خود را در
  .والسالم» نگهداری aاید

کس نیست که به کتـاب خـدا عمـل  به جان خودم که امام و پیشوا جز آن«
کند و به عدالت رفتار کند و خود را موظف به اجرای حق بداند و خـود را 

  .والسالم» خاص خدا گرداند و مطیع هوای نفس نباشد
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  :زیاد  ابنهللاعبدا
 ما خمالفت کند خون و مالش برای ما مباح است و به بزرگان و کس با هر«

کـس از شـام دشـمنان یزیـد را  کنم هـر  اخطار میها رؤسای طوائف و حمله
بشناسد و به ما معرفی نکند بر در خانه خود به دار آویختـه خواهـد شـد و 

  …»گردد ش قطع میا هحقوق ماهیان
  :)ع( حسین به امامکوفیان از نامه .۵

. هـم کوبیـد ه دشمن جبار تـو را درکبعد شکر خدا اخلصوص خدایی اما «
غنیمت را به خود اختـصاص داد . دشمن معاندی که خالفت را غصب کرد

نیکـان امـت را بکـشت و . و حکومتی به غیر رضای مسلمین تـشکیل داد
و مال خدا را دولت و رسمایـه جبـاران و اعنیـاء . بدان را به جای گذاشت

  .ولعنت بر ا» ساخت
  :ان برصه به رس امام حسینه نام. ۶

اگـر شـام حـرف مـرا . را گرفتـه اینک سنت از بین رفته و بدعت جـای آن«
  …»کنم بشنوید و به دستور من عمل کنید شام را به راه و رشد هدایت می

  :»ضهبی« در منزل کالم امام .۷
کسی که سلطان سـتمگری را بنگـرد کـه حـرام ای مردم رسول خدا فرمود «

�ایـد و  کند و عهدشکن است و با سنت پیامرب خمالفت مـی را حالل میخدا 
 با عمل و سلطا��اید ولی بر چنین  با بندگان خدا با گناه و جتاوز برخورد می

کنـد بـر خداونـد سـزاوار اسـت کـه او را در مهـان  سخن اعرتاض شدید �ی
  .»جایگاه دوزخ که سلطان در آن است، قرار دهد

نـد و طاعـت خـدای ا هاین قوم طاعـت شـیطان را برگزیـدآگاه باشید که «
فـساد را آشـکار کـرده و حـدود خـدا را تعطیـل . نـدا ه کـردهـارمحان را ر 

نـد و مـن سـزاوارترین مـردم ا هغنیمت را خاص خود گردانیـد. ندا هگذاشت
  .»هستم برای تغییر دادن این رژیم ناپسند

  :زیاد با مسلم گفتگوی ابن. ۸
 هـا آنعقیل مردم با یکدیگر یکدل بودند، تو آمـدی بـین ای پرس « :زياد ابن

  .» را مقابل یکدیگر قرار دادیها آناختالف و تشتت انداختی و 
ند که تو هبرتین ا ههل کوفه گفتا. ما همن خود نیامد. نه چنین نیست« :مسلم

ن ایـران وهای پادشـاهـای و کار ا هی و خونـشان را ریختـا ه را کـشتها آن
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  که ما بیاییم که امر بـه عـدالتندمردم گفت. کنی  تقلید میقیرصهای روم را
  .» را به احکام اهلی دعوت aاییمها آنخدا کنیم و 

وقـت کـه تـو در مدینـه  یـا آنآ . ای فاسق به تو چه مربوط است« :زياد ابن
  .»کردیم  را aیهاخوردی ما این کار  رشاب می

گویی و آنچه  دروغ میکه تو داند  م؟ خدا میدخور  آیا من رشاب می :مسلم
  .م که تو گفتیا هگفتی از روی علم نبود و من آنچنان نبود

خـوارگی اسـت کـه خـون مـردم  کس بیشرت از مـن درخـور عنـوان مـی آن
ریزد، خونی که خداوند ریختنش را حرام فرموده و آنچنان به هلو و لعـب  می

  .، کار نادرستی استهامشغول است که گویی این کار 
روج کـردی وصـف احتـاد ی خمـالف رسکـش، بـر پیـشوایت خـا« :زياد ابن

  .»هم شکستی و فتنه و آشوب به راه انداختی مسلمین را در
 ازهر ظرفـی را کـه «:  حتی مسلم را نجس خطاب کرد و گفتزیاد ابن

  .»کنی آن آب بنوشی نجس می
  : با صحابی امام حسین در نینواحری گفتگو . ۹

  ؛»ما هتور امیر عمل کردمن به دس«: حر
یـشوایت تـو را بـه هـالک و عصیان پروردگار کردی و اطاعـت پ«: صحا�

  .»کشاند جهنم می
  :)ع(گفتگوی قیس با امام حسین. ۱۰

بـه خـدا از . شـوی لیم aـیچرا به حکم عموزادگانت تـس« :قيس بن اشعث
  .»رسد  به تو بدی aیها آن

یالن تـسلیم  نـه ماننـد ذلـشـوم و به خدا قسم هرگز تسلیم زور aی« :)ع(امام
برم به خدای شـام و خـدای  پناه می. هنم شوم و نه مانند بردگان گردن می می

 بربـی و ربکـم مـن ُت ذو انی ُعـ )۲۰دخان، (. خودم از اینکه سنگسارم کنید
  .۲۷ مؤمن، »کل متکرب ال یومن بیوم احلساب

کنیم به کمـک بـه  ما شام را دعوت می… « :ُ                   ز هیر در سخن با مردم. ۱۱
پیامرب و اینکه از طاغوت محایت نکنید و دست از کمک کردن بـه  .دهخانوا

  …»طاغوت بدارید
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 خـدایا مـا« :زیاد ، از لشگر ابن)لم قرآنعقاری و م (کعب بن جابر. ۱۲
مــا را در اعــداد . انجــام وظیفــه کــردیم یعنــی مــا مــأمور بــودیم و معــذور

  .»خیانتکاران حساب نکن
ی ناشایست که در خانـه هاار نی این کها« :نیها با هللاسخن عبیدا. ۱۳

تو جریان دارد چیست؟ چرا خالف خواسته امیراملـؤمنین و عامـه مـسلمین 
  »کنی؟ رفتار می
 بــه مهــراه هللار مــسجد کوفــه، عبیــدا بــا مــردم دهللاعبیــدان ســخ. ۱۴
ای مـردم بـه « :اش به منرب رفت و بعد از محد و ثنـاء خـدا گفـت پاسداران

اخـتالف و تفرقـه . ن اطاعت کنیـداطاعت خدا چنگ بزنید و از پیشوایانتا
اگر غیر از این کنید جفا ببینید و . نیندازید و خودتان را به هالکت نیفکنید

کـنم، اگـر قبـول  من برادر شامیم، به شام اعالم خطر می. دچار حرمان شوید
  .»مسئولیت متوجه خودتان است. نکنید

ر را  و رسان شـه به مسجد رفتمسلم بن عقیل تعقيب در هللاعبیدا .۱۵
او در حالی که پاسدارانش او را احاطه کرده بودند به . خواند به مسجد فرا

 هاما بعد این عقیل جاهـل سـفی« :منرب رفت و بعد از محد و ثنای خدا گفت
. اینـک خـونش حـالل اسـت. را دیدید که چه اختالفاتی بین شام انداخت

  .»گیرد کس او را بیاورد، دیه خون مسلم به او تعلق می هر
  :عمرو بن حجاج سخن .۱۶

ای مردم در کشv کسی که از دین برگشته و بـرخالف پیـشوا عمـل کـرده «
  .»تردید نکنید

 خطاب به لشگریان زیـاد ÇÇ تاسوعا ÇÇوز هنم حمرم  عرص ر عمر سعد. ۱۷
ای سـپاه خـدا سـوار شـوید و  ÇÇ  » بـرشیةو باجلن.  ارکبیهللایا خیل ا«: گفت

گفـت کـه خـود  لی ایـن سـخن را مـیو در حـا. (هبشت بـر شـام مـژده بـاد
  ).گوید دانست دروغ می می



�� Ê  ها آفات عزاداري 

 محد خدایی را که حق امیر مؤمنان را گرفت« :زیاد به یزید نامه ابن. ۱۸
مـن بـه امیـر مؤمنـان گـزارش … و زمحت دشـمن را از دوش او برداشـت

  .»کنم می
 مواظب مردم مـشکوک بـاش و فقـط بـه…  عمل کردیدرست« :یزید

  .»رصف هتمت دستگیر کن
دانیـد چـرا  می« : افتاد)ع(حسیناش به رس  شم وقتی چیزیدخن س. ۱۹

 هللاقـل ا: برای اینکه حسین این آیه را نخوانـده بـود… کار به اینجا کشید
 و تعز من تشاء و تـذل  تشاع امللک منتنزشاء و تتی امللک من و مالک امللک ت

  .»َمْن تشاء بیدک اخلیر انک علی کل شیء قدیر
و ال تفرحوا Æا اتاکم …  اصاب من مصیبهما« :)ع(حسین بن علیواب ج

  .»                    ً  ال یحب کل خمتال فخورا  هللاوا
دهد که قدرت حاکم چگونه از دين به   نشان ميها جمموعه اين نقل قول

ي ظاملانـه و غـري ديـين خـود اسـتفاده هـاتوجيه رفتار براي ي ا هعنوان وسيل
  .کرده است مي

  آفات عاشورا .۶
نی یا زیستی است که حیـات طبیعـی یـک عامل ذهظور از آفت، آن من

سازد و یا از بـین  موجود زنده و یا اصالت یک فکر و اندیشه را خمدوش می
  .برد می

، هنگامی مقیـد و »هللاو ذکرهم بایام ا« است؛ هللایاد عاشورا که از ایام ا
آفرین است که به فلسفه امام حسین اندیشه شـود و از آن  کارساز و حرکت

  .تفاده شودبه عنوان یک الگو اس
  :یما  هاما ما شیعیان نیز به نوعی دچار چندین انحراف شد

بـه  اسـت، عـشق به جای معرفـتزین کردن عشق ، جایگیک انحراف
زینب اگرچه خوب است، اما این  و ، یا فاطمه)ع( یا امام حسین)ع(امام علی
  .گیرد یی جای شناخت و معرفت را aیها عشق به تن
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  :د که بر این باور بو مرحوم مطهری
 در لباس دیگری در میان عوام شیعه ُمرجئهبدبختانه در اعصار اخیر فکر «

ــه . نفــوذ کــرده اســت ــساب ظــاهری ب ــا  انت                       ً                 گروهــی از عــوام شــیعه رصف
ساسـی در این فکر عامـل ا. شامرند  را برای نجات کافی می)ع(امیراملؤمنین

برخــی از دراویــش و . رود مــی در عــرص اخیــر بــه شــامر بیچــارگی شــیعه
ی دیگـر عمـل را حتقیـر ا هنـاصوفه اعـصار اخیـر بـه نحـو دیگـری و هبمت
ند در صورتی کـه ا ه موضوع صفای قلب را دستاویز قرار دادها آن. کنند می

  .»صفای حقیقی قلب حمرک و مؤید عمل است نه فنای با آن
کند از کسی پرسیدند که آیا تو شیعه هستی یا مرجئـی؟   نقل میمطهری

م ا هتنـ م شیعه است ولی پایینا هباالتن:  اسفلی ُمرجئیٌ  شیعی ويياعال : گفت
  ١.یعنی در فکر و اندیشه و عقیده شیعه هستم، اما در عمل مرجئی. مرجئه

، غلو و اغراق دربـاره شخـصیت امـام حـسین و یـارانش انحراف دوم
 یک ها  در میان انسانها  و عالقههاگویی و یا افراط در باور  گزافه: باشد می
را کـه دوسـت دارد، خـواه یـک  هچـ انسان هر. ی استا هشد ختهر شنارفتا

حتـی در میـان . کنـد یشخصیت و یا یک فکر و اندیشه، درباره آن غلـو مـ
دن مقام شخصیت ر  و باال ب(Cult of personality)کیش شخصیت  مؤمنان هم

 قرآن کـریم از ÇÇ مرسوم است »یز مهتاسا«ا ی ÇÇمورد عالقه به سطح خداوند 
  :اد کرده است ی»اختاذ انداد« به عنوان  رفتاریاین شیوه

 والّذین آمنـوا اّشـد هللا انداداً یُحبّوهنم َکُحّب اهللاَو ِمَن النّاس َمْن یتّخُذ ِمْن دون ا
  ).۱۶۵بقره، . (هللاحباً 
 را چنـان دوسـت هـا آنکننـد و  بعضی از مردم خدا را مهتایانی اختیار می«

نـد، خـدا را بیـشرت دوسـت ا ه آوردولی آنانی که ایـامن. دارند که خدا را می
  …»دارند می

 مالمتعیسی بن مریم و اغراق درباره غلو را به خاطر مسیحیانقرآن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ت/ ، انتشارات صدرا، ب۱۲۴، ص ده گفتارمطهري، مرتيض،  .١
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 تنهـا مـذمت، بلکـه بـه شـدت بـا آنـان برخـورد  را نهغالت )ع(علی. کند می
 حفظ غالتفرزندان خود را از :  نقل شده است کهمعصوم اماماز . کرد می

و  و عـشق بـه علـی دوسـتيبعـضی از شـیعیان، . کنید که از کافران بدترند
  .کشند  را تا رسحد کفر به اغراق میحس�

 زشت نیست هاتن خضوع و خشوع، احرتام و تقدیس، جتلیل و تکریم نه
  ١.پرستی بلکه بسیار هم نکوست اما نه تا رسحد خداگونگی و شخصیت

جلب شفاعت امام .  استشفاعت قرآنی از ، فهم نادرستانحراف سوم
 نيـست، اش، بـر اکـربش اش، بر قاسـم  با اشک ریخv بر غریبی)ع(سینح

ن، پرهیـز از دروغ، ها ترک گنابلکه با کسب رضاي حق، با انجام واجبات،
این باور که اگـر رضـایت . ریاکاری میرس است  وظلم و ستم، غیبت، رشوه

کنـد؛   را نـزد خـدا درسـت مـیهـاامام حسین را جلب کـردی، او بقیـه کار 
شـفاعت قرآنـی !! رود چه باشد، با یک گوشه چشم از بـین مـی  هرنهاگنا

آفـت .  اسـتنـت بـه امـام حـسینهانیست، این رشک در ربوبیت اسـت، ا
  .ستاعاشورا 
 النـاس میـان هـایـا ای«:  نقل شـده اسـت کـه فرمـود)ص(رسول اکرماز 
ع دفـکس و خدا خویشاوندی یا چیزی که خیری به او برساند یا از او  هیچ

مهانـا کـسی ادعـا نکنـد و آرزو نکنـد و . مل خود او وجود نداردکند جز ع
قـسم بـه کـسی . رساند خیال نکند که غیر از عمل چیزی به جانش نفع می

مـن . ام یا رمحت پروردگارتو بخشد مگر عمل  که مرا مبعوث کرد، نجات aی
  .»نیز اگر عصیان کرده بودم، سقوط کرده بودم

بـه والیـت مـا .  بالعمل والـورعتنا ِاّال ي و ال ما ُتناُل «:  فرمود)ع(امام باقر
  .»نتوان رسید جز با عمل نیک و پرهیزگاری و دوری از گناه

 را در مکه در حال مناجات و نیایش)ع(بن احلسین علی اطاووس یامنی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . در مه� جمموعه»رسنوشت بازيگران کربال«ک به مقاله .ر .١
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 گونـه بـا خـدا سـخن  ایـنامـام سـجادبا خدا دید و تعجب کـرد از اینکـه 
  :نويسد مياو . گوید می

من نزدیک رفتم و رسش را بر . فتاد و بر زمین سجده کردسپس به خاک ا«
برخاست و نشـست و گفـت کیـست کـه مـرا از یـاد . ده و گریستمازانو هن

عـرض کـردم طـاووس هـستم؛ ای پـرس . پروردگارم به خود مشغول ساخت
باید  یم میا  هتابی چیست؟؛ ما که گناهکار و جفاپیش این زاری و بی! پیامرب

ت فاطمه زهرا اسـت و جـد تـو ا ه و جدحسین به علیپدر تو . چنین کنیم
شـام چـرا بـا ایـن نـسب رشیـف و پیونـد عـالی در وحـشت و . رسول خدا

َدَع عنـی ت یا طاووس هات، هیهاهی: هراسید؟ امام به من نگریست و گفت
.  را کنـار بگـذارنسب طاووس سخن ، نه، اي نه. و جـّدی اّميحدیث ابی و

 که نیکوکار و مطیع باشد، هرچنـد غالمـی خدا هبشت را برای کسی آفریده
  است برای کسی کـه نافرمـانی کنـد ولـوو آتش را آفریده. چهره باشد سیه
وقتی کـه : تعالی را ی سخن خدایا همگر نشنید. ی از قریش باشدا هآقازاد

بـه . کننـد  منتفی است و از یکدیگر پرسش aیها در صور دمیده شود نسب
دهد، مگر عمل صـاحلی کـه امـروز پـیش  ی تو را سودی �اخدا قسم فرد

  .»فرستی
شـم ها بنـی خطـاب بـه فـتح مکـه که پس از  نقل استرسول اکرم از
  :فرمود

ن کـه هـا.  پرهیزکاران دوستان منندهابه خدا قسم از میان شام یا غیر شام تن«
کـس  بـرای هـر. من عذری بین خود و شام و بین شام و خدا باقی نگذاشتم

  .»خواهد بود من و شام عملش از
برخی از شیعیان شـام «:  عرض کرد که)ع(امام صادقیکی از شیعیان به 

گویند دین معرفت امـام  شامرند و می  را حالل میها ند و حراما همنحرف شد
  .»خواهی بکن چون امام را شناختی، هر کاری که می. است و بس

ران  ایـن کـاف. و انا الیـه راجعـونهللانا «:  در جواب گفتندامام صادق
سخن این اسـت کـه . کنند ویل میأ دانند به اندیشه خویش ت آنچه را که aی

چه خواهی از طاعـات عمـل کـن کـه از تـو پذیرفتـه  معرفت پیدا کن و هر
  .»فرماید عمل بدون معرفت را    زیرا خداوند قبول �ی. خواهد شد
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ــه در ــادبود عاشــورای حــسین ب ــه مراســم ی ــا، خــوانی صــورت مرثی  ه
ی هـازنـی و زنجیرزنـی، سـخنان و رفتار  زنـی و قمـه  سـینه،هـا خوانی روضه

فـراوان ، گـویی نادرست، ناشایـست و حتـی دروغ و خـالف رشع، اغـراق
بـه . ی ایران قدیم داردها و رفتار ها این مراسم ریشه در باور برخي از. است

مـردان بـه ، سپاری فرد درگذشته عنوان aونه، در ایران قدیم، به هنگام خاک
زدنـد و  ی خـود را چنـگ مـیهـا زدند یا بینی و گونـه ود میرس و صورت خ

کردند،  تراشیدند، در بازوی چپ نیزه فرومی ی رس را میهاخراشیدند، مو  می
بریدنـد؛ زنـان عـالوه بـر چنـگ زدن بـر  حتی قسمتی از گوش خـود را مـی

ی خـود را هـابریدند یـا قـسمتی از مو  ی گیسوی خود را میها صورت، طره
  .کردند ی خود را عریان میها فلکندند، حتی ک می

، با تکیه بر نقـاط ضـعف مـردم و احـساس ها خوانی در برخی از روضه
در مقدمـه . گوینـد سازند و می  میها نیافته مردم، دروغ مذهبی خام و توسعه

ده  نقـل شـعـا  هنـدی از یـک يا ه نامنوری حاجی »لؤلؤ و مرجان«کتاب 
خوانند؛ کاری کنید که  دروغ مید ی هند زیاها خوان روضه«: است که نوشته

کـرد کـه فقـط در هنـد  این عاÀ هنـدی گـامن مـی. » گرفته شودها آنی جلو 
و در عتبـات و ایـران از ایـن . خواننـد بافنـد و مـی  دروغ میها خوان روضه
صـحیح و معتربنـد، امـا مهـه  هـا و در اینجا روضه!!  خربی نیستها دروغ
غ اینجاست و از اینجا بـه هنـد رفتـه ی درو ها داند که مرکز پخش روضه aی

 تقـصیر علامسـت کـه انتقـاد و هـااین«: کنـد  اضـافه مـینوری حاجی. است
کردند و مراقب Dیز صـحیح و  و اگر اهل علم مساحمه aی. کنند اعرتاض aی

شـدند و از گفـv اکاذیـب هنـی  تقسیم و صدق اکذب گفتار این طائفه مـی
بـاک و متجـری  رسـید و تـا ایـن حـد بـی کردند، کارخرابی به اینجا aـی می
  ١.»شدند aی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ت/  ، انتشارات صدرا، ب۲۳۰، ص ده گفتارمطهري،  .١
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  پیدا کند و پااليشاما باید این احساسات. احساسات مردم پاک است
. کنـد تکیه بر احساس مذهبی رصف، مردم را سطحی مـی. به بصیرت برسد

مانـد، احـساس  اثر و سـطحی مـی شود، اما بی ضاع میر احساس مذهبی ا
و در هـر .  هـستها در مهه انسان، مذهبی، یک امر درونی و وجودی است

کـا، در آمری. رشایطی و با هر میزانی از علم و دانش ممکن است بروز کنـد
اندازنـد و  ، در ظهر عاشورا، دسته راه مـیشیکاگوگروهی از شیعیان مقیم 

مجعی از شیعیان هنـدی . کنند گیرند و محل می  را بر دوش می»حجله قاسم«
را بـه   خریدند و آن در نيويورک مرتوکه راو پاکستانی، یک کلیسای قدیمی

بـه . اختصاص دادنـد» هانیاز « تبدیل کردند و یک اطاق را به حسینّیهیک 
ی خود روی ها و نیاز هاآمدند برای به دست آمدن آرزو  این معنا که افراد می

یـک روز !! کردند  را روشن میي نذريها  شمع بود در وسط اطاق کهمیزی
ّ     سوزی در حسینی ه شد ستشان داد و موجب آتش کار دها هم این شمع             .  
 اعم از سـنی و شـیعه زیـاد مسلامنان، تعداد تکزاس هيوستون در شهر

در یـک و سفانه این دو گروه نتوانستند با هم و زیـر یـک سـقف متأ . است
یکی از شیعیان هندی، در دهه حمرم در منزل خود . ندÆان هم در کنارمسجد 

رخوری را هـاای اطاق پذیرایی و نهاDام دیوار . دکر  مراسم عزاداری برپا می
پوشـانید و روی یـک صـندلی در کنـار اطـاق، یـک  ی سیاه میها با پارچه

مـن . ه بخوانـدانـداخت تـا واعـظ روی آن بنـشیند و روضـ پارچه سیاه می
مرا هم به یکـی .  بودمونتشهر هیوس جامعه اسالمی کالن و رئيسگذار  پایه
 روضـه بخـوانم؛ هـا آناز من خواستند کـه بـرای   و مراسم دعوت کردنداز

من عذر خواستم، چـون . خواستند خواستند، روضه و مرثیه می سخ�انی aی
مهرس جوان صاحب منزل، که .  خودشان دست به کار شدندها آن. بلد نبودم

  .کرده بود، دست به کار شد نظیر شوهرش، مهندس و حتصیل
الی کـه لبـاس سـاری هنـدیو او در حـ. حارضان دور او حلقه زدنـد
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 ها طوری است که عموماً ناحیـه لباس ساری هندی(،  بود پوشیدهرنگ سیاه
چـه رشوع کـرد بـه نوحـه خوانـدن و فرت ، از روی یـک د)کمر عریان است

  !!زنی مردان جوان اطراف او رشوع کردند به سینه
 که مراسم در منزل یکی دیگر از مهین شـیعیان هنـد  ديگردر یک سال

مادرم نیز، که برای دیدن ما به آمریکا آمده بود، بـه مهـراه . دعوت شدمبود، 
چهـره، بـا صـدای گرمـی و بـا  خانـه، پیرمـردی خـوش پدر صاحب. من آمد

مــادرم بــدون آنکــه . خــوانی حــرارت بــه زبــان اردو رشوع کــرد بــه روضــه
ریخت و به یاد امام حسین گریـه   و روضه او را بفهمد، اشک میها صحبت

خـوان  ی روضـههـا بعد از مراسم از مادرم نظرش را درباره صحبت. کرد می
ی او را هـا گفتم مادر مگر صـحبت. پرسیدم، گفت خیلی خوب صحبت کرد

جـواب مـادرم مـرا یـاد !  اما خیلی خـوب صـحبت کـرد،فهمیدی؛ گفت نه
  ١.را نقل کرده است داستانی انداخت که مرحوم مطهری آن

کـه آمـده بـود بـه مهـین هتـران، چـون  در وقتـی تاج نيشابوري گویند یم«
ی عظیمـی هـا اجـتامع. شـدند آواز بود خیلی پـای منـربش مجـع مـی خوش

قدر مردم   وقت به او گفت حاال که اینصدراعظمیک روز . شد تشکیل می
ر کلمـه حـرف حـسابی بـرای مـردم هـاشوند تو چرا چ پای منرب تو مجع می

 ایـن مـردم قابـل حـرف :گفـت تـاجکنی؟  گویی و وقت مردم را تلف می aی
حرف حسابی را باید بـه مردمـی گفـت کـه فکـری داشـته . حسابی نیستند

و مـن . طور اسـت گفت اینتاج . گفت خیر اینطور نیستصدراعظم. باشند
 حضور صدراعظمیک روز که . کنم ک روز به تو ثابت میبندم و ی رشط می
خوانـد   میاشعاری.  روضه ورود اهل بیت به کوفه را رشوع کردتاجداشت 

مرتبـه گفـت  یـک. کردنـد با آهنگ خوش و سوزناک و مردم زیاد گریه مـی
خـواهم منظـره  ت مـیگفـ. مهه را آرام کرد و ساکت شـدند. آرام، آرام، آرام

وقتی اهل بیت وارد:  را در کوفه خوب برای شام بیان کنمهللاعبدا اطفال ابی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ت/، انتشارات صدرا، ب۱۸۶، مرتيض مطهري، ص ده گفتارک به .ر .١
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 اطفال بارید، میکوفه شدند هوا به شدت گرم بود، آفتاب سوزان بر رسشان 
 را بـر هـا آن. سـوختند شنه بودند و از اثر تـشنگی در آفتـاب سـوزان مـیت

 روی یـخ هازده بـود شـرت  ی برهنه سوار کرده بودند و چون زمـین یـخهاشرت 
گفتنـد  افتادنـد و مـی  از بـاالی شـرت روی زمـین مـیهـا لغزیدند و بچه می
  .عطشاء وا

مردم هم حمکم بـر رس و صـورت گفت و   را پشت رس هم میها  این مجلهتاج
  .»کردند زدند و گریه می خود می

  ).نیدم ش صدرهللا مرحوم آیتنویسد من این قصه را از  میمطهری (
 بـه شـدت بـا دامـن زدن بـه ایـن احـساسات خـام  هممرحوم مطهری

را منـشاء بـسیاری از مـشکالت و انحرافـات  نیافته خمـالف بـود و آن توسعه
 و هـا  ایـن نـوع نگـرشي نـدارد،ا هزده ما چـار  روحانیت عوام«: دانست می
 درباره قیام امام حسین، که مورد اعرتاض بسیاری از دانایان اسـت هارفتار 
توجهی یا فراموش کردن علل و اسـباب قیـام و رضورت الگـوبرداری از  بی

خواهد عنـوان کنـد،  ی اجتامعی میا ه آنگاه که مسئل،قیام امام حسین است
 و غیر اصولی بـرو دو از مـسائل اصـولی رصفنظـر به دنبال مسائل سطحی

و حکومت عوام منشاء رواج فراوان ریـا و جماملـه و تظـاهر و کـتامن . »کند
 و پـرداخv بـه هیکـل و شـیوع عنـاوین و القـاب ها حقایق و آرایش قیافه

حکومـت . نظیـر اسـت باال در جامعه روحانیت ما شده که در دنیـا بـیبلند
طلبـان روحانیـت مـا را دخلـون کـرده و  و اصـالحعوام است که آزادمردان 

  ١.کند می
برای الگوبرداری ، پذیرد می» امام«که حسین بن علی را به عنوان  کسی

  .از آن امام بزرگوار باید به علل و اسباب آن قیام بیاندیشد و پی بربد
 چراغ حس�: اة النجةِانّ احلسین مصباح اهلدی و سفین«: خوانیم اگر می
  .بیاندیشیم )ع(رفتار و عمل امام حسین، باید به »شتی نجات استک هدایت و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مهان .١
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 چراغ حـسین، دادن.  نور انداخv جلوی پای رهروان است،کار چراغ
ــور و ر  ــم و جور هــا ن ــادانی، ظل ــامت جهــل، ن  خودخــواهی و ،هــایی از ظل

  .خودپرستی است
  :)ع(السالم علیک یا حسین

رت بـاملعروف و هنیـت عـن اشهد انک قد اقمت الصلوة و اتیت الزکوة و امـ
  . و رسوله حتی اتیک الیقینهللاو اطعت ا. املنکر

  .لعنت خدا باد بر قومی که تو را و اصحابت را کشتند
  لعنت خدا باد بر قومی که بر تو و اصحابت ظلم کردند،

لعنت خدا باد بر قومی که این ظلم و ستم را دیدنـد و شـنیدند و بـه آن 
  !رضا دادند
  .العلی العظیم. هللا و ال قوة اال با و ال حولهللا ماشاء
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 هللا و اهللاَو ِمَن النـاس َمـْن یـرشی نَْفـَسُه ِابتغـاَء مرضـات ا
  .رئوٌف بالعباد

بعضی دیگر از من برای جسv خـشنودی خـدا جـان 
خدا بـر ایـن بنـدگان مهربـان . کنند خویش را فدا می

  .است
  )۲۰۷بقره، (

، خاتم هللایده حق، به ویژه حممد بن عبدابا سالم و درود بر پیامربان برگز
و با سالم بـه حـسین، . پیامربان، و بر اصحاب و یاران و خاندان بزرگوارش

به حسین بن علی، به یاران و اصحاب حسین و مهه شـهیدان راه ، ببه زین
  .کلمه حق

  . زنان عاشورا استرهصحبت امروز من دربا
ان پیـامرب مر اعراب ز ب. زنان در اکË جوامع دچار ظلم مضاعف هستند

زنان عرب دچار ظلمی مضاعف بودند، زیرا هم عـرب و هـم اما شد  ظلم می
شـدند؛ جـزء  در جامعه عرب آن زمان دخرتان زنـده بـه گـور مـی. زن بودند

 حقـوق آنـان را داد، بلکـه آنـان را هاتن اسالم نه. آمدند اشیاء به حساب می
گر زنان حـضور پیـدا کننـد و در هر حرکتی، انقالبی و جنبشی، ا. زنده کرد
  .شود فعال داشته باشند، آن حرکت و انقالب پیروز می رشکت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .تدوين سخ�ا. در تاسوعا، در منزل آقاي مهندس صباغيان .١
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 هـا زن ایرانـی، از هـر لیوني، م۱۳۵۷در انقالب اسالمی ایران در سال 
 آمدنـد و در کنـار مـردان در ها  اجتامعی به خیابان وادیصتققرش و گروه ا

 حجم و گسرته این . سلطنتی رشکت کردندستبدادتظاهرات اعرتاضی علیه ا
ی های بزرگ بلکه در شـهر هافقط در هتران و شهر  سابقه بود، نه مشارکت بی

 زنان مـا ،این حضور و مشارکت. کوچک نیز حضور زنان بسیار برجسته بود
ی کوتاه و درازمـدت در تغییـرات هارا به شدت سیاسی کرد و موجب پیامد

  .اجتامعی و فرهنگی ایران شد Ç سیاسی
 در مدینـه  وی صدر اسـالم، در مکـههازنان در رویدادحضور و نقش 

رس پیـامرب، در ، مهحرضت خدیجهکننده  عالوه بر نقش تعیین. گیر بود چشم
یک به نـوعی بـا  شویم که هر  زن مسلامن روبرو میهاهر پژوهشی با نام صد

ت کردنـد، جنگیدنـد و شجاعت در برابر فشار مرشکین ایـستادند و مقاومـ
، هسـمیّ . ، نام بسیار آشنایی هـستندسمّیه و یارس و عّمار.     ً          بعضا  شهید شدند

  .شوند مهراه مهرسش یارس، اولین شهیدان اسالم حمسوب می
 مهـرسش) هنـد (سـلمه امده بن حارث، شـهید بـدر؛ ، مهرس عبیخزیمه

در جنگ شهید شد و او که زنـی فرتـوت بـود، و چنـدین فرزنـد ) لمهبوسا( 
، دخـرت بـهيحب له یـا اممر .  را پذیرفتکوچک و بزرگ داشت مهرسی پیامرب

با وجـودی کـه مهـرسش در . جرت کردندهابا مهرسش به حبشه م، ابوسفیان
. یی برگـشتهـا  کـرد و بـه تنهـاآنجا از دین برگشت و ماند، او شوهرش را ر 

طلحـه؛  ، مهـرس ابـیسـلیم ام، دخرت رشید عبداملطلب، عمه پیامرب بـا صفّیه
، حلیمـه. نان را در جنگ احد بر عهده داشت، زنی که سقایی مسلامعامره ام
که از مکه به مدینه فـرار کـرد و پناهنـده بود ، از زنانی کلثوم امدایه پیامرب؛  

زیرا در صلح بـا مـرشکین فقـط . شد و پیامرب او را به کفار مکه تسلیم نکرد
 زنـی بـود کـه در هنگـام جنـگ، درمـان هدرفی. اسرتداد مردان ذکر شده بود

بیامران را بر عهده داشت و در مسجد پیامرب خیمه زده و آنجا را ان و حجمرو 
  .درمانگاه خود کرده بود
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 .ها از خود نـشان داد ، مادر پرسان حارث در جنگ بدر شجاعتعقراءِ 
ّ    مهرس جعفر طی اراسامء  عایـشه دخرت پیـامرب، فاطمه .زید بن حارثه دخرت ،          

 در تکـوین و توسـعه یا هکـدام در سـطحی و بـه شـیو  مهرس پیامرب، نیز هر
کننده بعـد از رحلـت پیـامرب و در  ی تعیینهاجنبش جدید و نیز در رویداد

  .ندا هر خلیفه اول نقش کلیدی و مؤثر داشتهادوران چ
 حـضور و سـه گـروه از زنـانربال و عاشـورا انگیز ک در رویداد غم. ۲

اد واقعی ، که Dامی آنان، بدون استثناء aخاندان پیامربزنان : ندا هنقش داشت
، و اصـحاب و یـاران امـام حـسینشدند؛ زنـان  تربیت توحیدی حمسوب می

  .ام حسین و یارانش، دشمنان و قاتلین امزنان یزیدیانسوم، 
۲/۱ÇÇیکی از زنان پیامرب است که از او مطالبی دربـاره کـربال سلمه  ام 

ز سـلمه ا ام. ، در سفر حج به دیدن او رفـتمیثم ¥ّاروقتی . نقل شده است
 هابه خدا بار «:  گفتسلمه ام.  خود را معرفی کردمیثمتو کیستی؟ : او پرسید

 از میثم. »برد شب در نیایش خود، نام تو را می از رسول خدا شنیدم که نیمه
. »باشـد او در باغ خود می«:  جواب دادلمهس ام.  پرسید)ع(حال امام حسین

 ما به هللا انشاء. و بدهمخواستم سالمی به ا به او خرب بده که می:  گفتمیثم
 عطـر سـلمه ام. نیان با هـم خـواهیم بـودهاار جزودی نزد خدایامن و پروردگ

معطر کرد و گفت هال این ریش تو با خـون رنگـین  را میثمخواست، ریش 
  .زیاد او را دستگیر کرد و سپس کشت وقتی میثم به کوفه برگشت، ابن. شود

 او را )ع(علـی. بـود» اسـد بنی« یک ایرانی و برده یک زن از قبیله میثم
 ) ع(علی. بود» میثم« ولی نام ایرانی او »سالم«او نام بردگی . خرید و آزاد کرد

اش، به دار آویخv و  ن دوخvهاا میثم خیلی نزدیک بود و رسنوشتش را، دب
  .نیزه در شکم او در باالی دار را، به او خرب دادفروکردن 

و .  رفـتسـلمه امدیـدن اق بـه بـه هنگـام سـفر بـه عـر ، )ع(امام حسین
به هنگام ترک مدینه و سـفر بـه. ه بود به او سپردنامه خود را که نوشت وصیت
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 مـن بـه شـام تـذکر«:  توصـیه کـرد کـه)ع( به امام حسینسلمه امسوی کوفه، 
  .»دهم که نروید می

  »؟چرا«: پرسیدامام 
از رسول خدا شنیدم کـه فرمـود پـرسم حـسین در «: د جواب داسلمه ام

  .»شود عراق کشته می
شوم، از تقدیر حق گریزگاهی و  مادرجان، من به ناچار کشته می«: امام

  .»ی نیستا هاز مرگ چار 
 چرا املؤمنین ام«: از او پرسیدند. گریست  را روزی دیدند که میسلمه ام

چـون کـه از زمـان . دیشب پرسم حسین کـشته شـد«:  گفت»کنی؟ گریه می
امـشب او را بـه .  را به خـواب ندیـده بـودمدرگذشت رسول خدا تاکنون او

 هللاعرض کردم یا رسول ا. شکسته بود خواب دیدم در حالی که عزادار و دل
بینم؟ فرمود امشب تا صبح قرب حـسین و  شکسته می چرا شام را گریان و دل

  .»کندم اصحابش را می
پرسید آیا .  و یارانش را شنید)ع(دت حسینها در مدینه بود که شسلمه ام

خــدا خانــه و « : را دفــن کردنــد؟ وقتــی جــواب منفــی شــنید، گفــتهــا آن
  .سپس چندان گریست که بیهوش شد. »یشان را از آتش پر کندها گور 

۲/۲ÇÇبـود، بعد از درگذشت حـرضت فاطمـه،)ع(، مهرس علیالبنین  ام  .
مهـه  )ع( مهراه امام حـسین که، جعفر و عثامن،هللا عباس، عبدا اور پرسهاچ

قربسـتان روزه بـه  مهـهالبنین  امبعد از رویداد کربال . ندید شد در کربال شه
ی جانگــداز و ســوزناک هــا رفــت و در ســوگ پــرسانش نوحــه  مــیبقیــع
در . ردنـدک شـدند و بـا او مهراهـی و مهـدردی مـی مردم مجع می. خواند می

شـد و  رفت و بـا او مهـصدا مـی می هم مروان حاکم مدینه، هابعضی از روز 
  .گریست می

۲/۳ÇÇ اده امام حسین، در سفر به سوی کوفه و در تـراژدی کـربال خانو
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  پرس، که عبارت بودند۶، فرزندانش، زینب کربیعبارت بودند از خواهرش 
دو نفـر . جعفـر و هللاعبـدا، حممد، علی ابن احلسین، اصغر    علی، اکرب    علیاز 

 .ر دخـرت زینـب، سـکینه، فاطمـه، رقیـههـااول در کربال شهید شـدند، و چ
فرزنـدان حـرضت امـام و نيز رضت عباس و برادرانش؛ ، حبنینال امپرسان 

  .)ع(حسن جمتبی
ی ها ی روز تاسوعا و عاشورا، در فرصتهامورخین در گزارش رویداد

چـه ایـن مـورخین  بیـان Dـامی آن. ندا هگوناگون، از زنان مهراه امام یاد کرد
 یـک گرچـها. نوشته است در این فرصت کوتاهی کـه داریـم میـرس نیـست

  .هش علمی جدی باید صورت بگیردپژو 
 ارایه ر بخشهاچتوان در  ، را می)ع(مهراه امام حسیننقش حضور زنان 

، پـس بخـش دومی تاسوعا و عاشورا است؛ ها در مهان روز بخش اول .داد
 بخـش سـوم و زیاد بناز فاجعه کربال و انتقال اسیران به کوفه و به بارگاه ا

  .ز انتقال از شام به مدینهعد ا، برمهابخش چدر بارگاه یزید و 
 و تذکراتی میان امام حسین هادر طول سفر به کوفه، گاه به گاه برخورد

توان بـه روحیـه و   میهادر این گفتگو . گرفت و اعضای خانواده صورت می
روز   یک شبانه در مسیر خود به کوفه،)ع(امام حسین. شخصیت افراد پی برد

بـه او زینـب صبح روز بعد، خـواهرش .  توقف کرد»خزیمیه«در حملی به نام 
  ادرجان از آنچه دیشب شنیدم به شام خرب بدهم؟بر : گفت

ÇÇچه شنیدی؟   
ÇÇگفت تفی میهاشنیدم . شب برای حاجتی بیرون رفتم  نیمه:  

  وش و چون چشمه بجوشکای چشم ب
  

  خـروشآه و جز من که کند بر شهداء   
ــد قــومی کــه شــتاب مرگــشان مــی     ران

  

  ه بــا بانــک و رسوشتــا بــر لــب قتلگــا  
  

  .چه مقدر باشد، شدنی است  خواهرجان هرÇÇ :امام
 نقل شده است که در شب عاشورا بیـدار بـودم، )ع(از علی بن احلسین

 بود و بـا خـودهاپدرم در خیمه خود تن. کرد  از من پرستاری میزینبم ا هعم
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 یامـا چیـز . مضمون این شعر مرا به گریه انداخت. کرد شعری را زمزمه می
کـشان و  اختیـار جامـه م چون شنید، بـیا هاما عم. نگفتم و خاموشی گزیدم

کـاش . وای بر روز بردگی«: ی کشیدا هرس برهنه دوید تا به پدرم رسید و نال
امروز است کـه مـادرم فاطمـه، پـدرم علـی، بـرادرم حـسن . مرگم ربوده بود

  …»ها امید زندهمايه ، ای ها ند؛ ای جانشین گذشتها همرد
ل مـت را نـدزددر هخوا«:  او را نگریست و گفتپدرم ِ  ْ           جـان شـیطان ح            « .

کردنـد،   مـیهـا را در شـب ر ١قطـااگـر «: ش گردید و گفتا هاشک در دید
  .»خوابید آسوده می

شــامری؟ ایــن  وای خــودت را گرفتــار و بیچــاره مــی«:  فریــاد زدزینــب
ه زینب سپس سـیلی بـ. »aاید تر می تر و جانم را سوخته خودش دÀ را ریش

حسین برخاست، آب بر رویـش . بیهوش شد و افتاد، ره زد، گریبان دریدهچ
  :زد، او را به حال آورد و خطاب به او گفت

اهـل خواهرجان، خود را دریاب، و تسلیت از خـدا خـواه، بـدان کـه «
.  اسـتلـکها هللاوجـه اچه جز  و هر. مانند میرند و اهل آسامن aی زمین می

 آفریده، و مردم زنـده شـوند و برگردنـد و او قدرت خودهم او که خلق را به 
م از من ب ه بود، پدرم از من به بود، و مادرم از من بـه بـود.  Æاندهاتن د  ّ          ِ                                              ج  هـر . َ 

خواهرجان با تـو سـوگندی دارم، … مسلامنی را به رسول خدا مهدردی باید
چون کشته شوم، گریبان بر سوگ من مدر و چهـره خمـراش و . بر آن وفا کن
  .»ووای مگ بر من وای

هنگامی که در روز عاشورا جنگ باال گرفت، زینب به در خیمـه آمـد، 
!! نگری کشند و تو می  را میهللابوعبدا.  وای بر توعمر سعدای : فریاد کرد

یش بـه گونـه و ریـشش روان شـد و روی از هـا  عمر جوابی نداد اما اشگ
مـسلامنی آیـا بـین شـام !! وای بـر شـام«: زینـب ادامـه داد. زینب برگردانید

  .کسی جوابش را نداد» نیست؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .خواره است قطا مرغ سنگ .١
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 زینب از خیمـه بیـرون آمـد و فریـاد. هنگامی که حسین بر زمین افتاد
کـاش آسـامن بـر زمـین ! وای خانـدانم! وای آقـایم! وای بـرادرانم: کشید
  .پاشیدند  میها ، بر دشتها کاش کوه! افتاد می

ابتـدا و شـدند  کدام که آماده نربد می  هر)ع(رسم بود که اصحاب حسین
. دادنـد  سـالم مـیهـا آنگـشتند و بـه  قبل از نربد، به طرف اهل خـود برمـی

ای سـکینه؛ ای «: دادهنگامی که امام حسین آماده نربد شد، برگشت و ندا 
  .»کلثوم از من بر شام سالم باد فاطمه، ای ام

  ای پدرجان تسلیم مرگ شدی؟:  فریاد زدسکینه
  .چگونه تسلیم مرگ نشود کسی که یار و یاوری ندارد ÇÇ امام
ÇÇمان برگردان؛ ّ              پدرجان ما را به حرم جد                          
ÇÇخوابید کردند، راحت می می هاحال خود ر  ه را بطاق غمر  اگرت؛ها هی.  

  .زنان شیون کردند
رفتـاری  تـو را دربـاره خـودت بـه نیـک«:  فرمـودکلثـوم اماب امام خط
  .»روم کنم من به مصاف این لشگر می سفارش می
او . داشـت حسین او را بسیار دوست مـی. کنان پیش آمد  شیونسکینه

  .یش را پاک کردها  را در آغوش کشید و اشگ
، دخرت بزرگ خود را صـدا زد و نامـه فاطمه بنت احلسینآنگاه حسین، 

ّ                    رسبسته وصی ت خود را به او سپرد .        ً                       تا بعـدا  بـه علـی بـن احلـسین بـسپارد.         
هنگامی که اهـل ). ب دادش را به حرضت زینا هنام گویند وصیت برخی می(

 دسـت بـر کلثـوم ام.  را دیدند، شیون کردند)ع(صاحب حسین حرم، اسب بی
علیـا،  اباالقاسـام، وا نبیـا، وا جـدا، وا حممـدا، وا وا: د و فریـاد کـشیدارس هن
حسنا، این حسین است که در دشت افتاده و رس از  تاه، وامحز  جعفراء، وا وا

  .ند و سپس بیهوش شدا هه غارت بردقفا بریده، عاممه و ردایش را ب
از روی   به هنگام دیدن نعش پدر، جسد در آغوش کـشید او راسکینه

  .جسد پدر عقب کشیدند
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  خود گفته است که چـون حـسین کـشته شـد، او را بـه آغوشـمسکینه
  .کشیدم و بیهوش شدم

یرون آمد و  بزینب. رد قصد کشv علی بن حسین را که بیامر بود، کشمر
  .شمر از دست برداشت. »ه خدا او نکشی تا مرا اول بکشیب«: گفت

او .  شیون کردنـد و گریـستندها زن.  جلوی خیمه زنان آمدعمر بن سعد
کسی به خیمه زنان وارد نشود و به علی بـه احلـسین بـیامر : به یارانش گفت
نـد، ا هزنان از او خواستند که آنچه را از آنـان بـه غـارت بـرد. تعرض نکنند

کس متاعی از ایـن  او هم به یارانش گفت هر. د تا خود را بپوشانندبرگردانن
  .به خدا کسی چیزی پس نداد. زنان گرفته است به آنان برگرداند

 بیـرون هـا زنـان را از خیمـه«: چه را شاهد بوده است بیان کرد زینب آن
زده، ماننـد  زنان حـرم رس و پابرهنـه، غـارت،  را آتش زدندها کردند، و خیمه

ان پریشان و رسگردان شدند، گفتند، برای خدا ما را به قتلگـاه حـسین اسیر 
شدگان افتاد شیون کردند و سیلی بـر چهـره  چون چشم زنان به کشته. بربید
  .»زدند

یا حممد سالم : زد کرد و به آواز حزین فریاد می ین مویه می بر حسزینب
آلـود و   خـوناین حسین است که با تن. و صلوات فرشتگان آسامن بر تو باد

شـکایت بـه خـدا . نـدا هاعضای بریده بر زمین افتاده و دخرتانت اسیر شد
بـرم، بـه حممـد مـصطفی، بـه علـی مرتـضی، بـه فاطمـه زهـرا، بـه محـزه  می

برم، ای حممـد ایـن حـسین اسـت کـه بـه دسـت  سیدالشهداء، شکایت می
. وزد مـیزنازادگان کشته شده و در میان بیابان افتاده است و باد بر بدن او 

  .شوند ای یاران حممد بیایید که ذریه مصطفی چون اسیران برده می
پـدرم . که قشونش غارت شد پدرم قربان آن«: ان ادامه دادکن  مویهزینب
کـه امیـد دیـدارش و  آن ش گسیخته؛ پدرم قربـان ا هکه طناب خیم قربان آن

م قربـانکه باید جان فدایش کنم؛ پـدر  زمخش درمانی ندارد؛ پدرم قربان آن
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 آنکه جدش حممد مصطفی است؛ پدرم قربـان آنکـه جـدش رسـول خـدای
آسامنت؛ پدرم قربان سبط نبی هدی؛ پدرم قربان حممد مصطفی، پدرم قربـان 

  .»خدیجه کربی؛ پدرم قربان علی مرتضی؛ پدرم قربان فاطمه زهرا
به هنگام عبور از کنار قتلگـاه و مـشاهده «: گوید  می)ع(حسین بن علی

. »آیـد در به اندازه به من سخت گذشت که نزدیک بود جانم به، داءبدن شه
ای یادگـار جـد، «: ، دخرت علی حاÀ را دانست و گفـتزینب کربیم ا هعم

  .»کنی پدر و برادرانم چرا با جان خود بازی می
بیـنم  کـه مـی تابی نکنم و خود را از دست نـدهم بـا آن چگونه بی: گفتم

م و عموزادگـان و خانـدانم در خـاک و خـون آقای خود را و برادران اعـام
ند، نـه کفـن شـوند، و نـه بـه ا هغلطان و برهنه و عریان در میان بیابان افتاد

 رود و نـه انـسانی گـرد آنـان هـا آنخاک سپرده شوند و نه کسی بـر بـالین 
  .بگردد

بـه خـدا پـدرت و . تابی نکن بینی بی از آنچه می«:  او را آرام کردزینب
خداونـد مجعـی . ندا هدا حتمل این مصیبت را سفارش کردجدت از رسول خ

 را نشناسند و معـروف اهـل ها آن منشان این زمین فرعوناین امت را که از 
آوری کنند و به  پاره را مجع ی پارهها دار کرده است که این بدن آسامنند، پیامن

و در زمـین کـربال، کـه . ی بگذارنـدا هخاک بسپارند و بر مزار پدرت نـشان
ضـاللت در  چه پیشوایان کفـر و پیـروان مهیشه باقی ماند و حمو نشود و هر

  .»تر و کارش روز به روز برتر شود حمو آن کوشند، اثرش روشن
 و )ع(بار تاسوعا و عاشورا، در حالی کـه امـام حـسین ی خونهادر روز 

یـک بـه  ان و اعضای خاندان هرنرفتند و ز  یارانش یک به یک به جبهه می
دادند، حـرضت زینـب،  ی عاطفی انسانی خود را نشان میها شنوعی واکن

  .داد، اگرچه در دل او طوفانی برپا بود کرد و تسلی می  را آرام میها آن
وفـه و در بارگـاه را در ک)ع(ان خاندان امام حـسینن رسالت ز بخش دوم
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  حادثه بزرگ در مسیر انتقال اسـیران کـربال بـه بارگـاهو. بینیم  میزیاد بنا
  رخ داد و آن برخورد مردم عامی و عادی با این اسـیران و سـخنانزیاد بنا

دخـرت  ( فاطمـهو) )ع(دخرت علـی (کلثوم ام، زینب کربیگر و کوبنده  روشن
  ). با مردم کوفه است)ع( حسینامام

 را با زنـان کـربال بـه کوفـه علی بن احلسینند که چون ا همورخین نوشت
ند و مویه کردنـد و مـردان نیـز بـا آنـان آوردند، زنان کوفه لباس از تن درید 

 کـه هـا با بیامری و ضعفی که داشت فریـاد زد اینعلی بن احلسین. گریستند
   نیستند که عزیزان ما را کشتند؟ها کنند مگر مهان گریه می

مهـه .  از مـردم خواسـت تـا سـاکت شـوندزینب کربیدر این وضعیت 
تایش خدا و صلوات پس از س: آنگاه زینب آغاز سخن کرد. خاموش شدند

  :و سالم بر رسول خدا، گفت
. ای اهل کوفه، ای اهل الف زدن و پیامن گسـسv و عقـب کـشیدن، هـال«

 فروننشیند، مهانا مثل شام، مثـل آن زنـی اسـت کـه ها  نیارامد و نالهها گریه
 سازید و جـز الف دغيلرشته حمکم خود را واتابد و شام پیامن خود را وسیله 

گـویی کنیـزان و  Dلـق. اف و دروغ در شـام چیـزی نیـستو خودبینی و گـز 
چه بد برای خود پیش آوردیـد . یدا  هنوازی دشمنان را شیوه خود کرد  کرشمه

که خدا بر شام خشم کـرد و در عـذاب ابـد جـا کردیـد؛ بـرای پـدرم گریـه 
. زیرا شام را مهان گریه شایسته اسـت، ری به خدا باید گریه کنیدآ کنید؟  می

 آن هـستید رسـوايي که چنان آلوده ننگ و گرفتـار. و کم بخندیدپر بگریید 
 خاتم نبوت و معدن رسـالت هزاد چگونه خون. را بشویید که هرگز نتوانید آن

 نربد و پناهگـاه مجـع  ستادرا از خود بزدایید، که سید جوانان اهل هبشت و
رد و کـ شام بود، برای شام جایگاه آرامش و سازش بود، درد شام را درمان می

 بـه او ،جـویی بـا هـم کرد، در سـتیزه ی بد شام را نگهداری میهااز پیشامد
کردید، منطق درست شام به او تکیه داشت و او چـراغ راه شـام  مراجعه می

هال چه بد برای خود پیش آوردید و چه بد باری برای قیامت خـود بـه . بود
هـا ت، و دسـت بر باد رفها دوش گرفتید، نابودی، نابودی، رسنگونی، تالش
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 در خشم خدا جا گرفتید و سکه. از کار ماند و معامله رسمایه را به باد داد
ی ا هدانید چـه جگرگوشـ وای بر شام می. خواری و گدایی بر جبین شام زدند

از حممد پاره کردید؟ و چه پیامنی از او شکستید و چه خاندان گرامی از او 
؟ و چه خونی از او ریختید؟ چـه به بازار آوردید؟ و چه پرده حرمتی دریدید

ریزد و زمین به پـا شـد و   از هم فروها چیز ناهنجاری آوردید که بسا آسامن
 هـا  با خاک یکسان شـد و بـه پیامنـه روی زمـین و گنجـایش آسـامنها کوه

خلـق اسـت  سابقه، بدaا، کور و زشت و کـج مو؛ بی عروس عملیات شام بی
هلـت شـام را سبکـرس نکنـد، زیـرا معجب کنید؟ اگر که آسامن خون بـارد، 

کسی بر خدای عز و جل پیشدستی نتواند و خونخواهی از او فوت نـشود، 
  .»پروردگارت برای ما و آنان در کمین است. نه، هرگز

بـه خـدا «: گوید یکی از مورخین که این خطاب را نقل کرده است، می
یـا از زبـان گو. قسم من هرگز بانوی بارشمی ندیدم که از او سخنورتر باشد

  .»ریخت  سخن به قالب می)ع(علی
  . شیون و زاری کردندحرضت زینبمردم با سخنان 

.  برای مردم آمد و آنان را به سکوت دعـوت کـردعلی بن احلسینسپس 
و پس از ستایش خدای یکتا و سـالم و صـلوات بـر پیـامرب خـدا، خـود را 

کنـار فـرات و حـسینی کـه او را بـر . »ام من علی به احلـسین«: معرفی کرد
 فاطمهپس از علی بن احلسین، : او ادامه داد. گناه و جریحه رس بریدند بی

.  بـوداسحق ام بنت احلسینمادر .  با مردم سخن گفتبنت احلسینا صغری ی
امـام حـسن بـه .  بودامام حسن و مهرس هللاسحق دخرت طلحه پرس عبدا ام

. ار راضی هستمبرادرش وصیت کرد که من از این زن بسیدت به هاهنگام ش
. ا تزویج کـنش او ر ا هپس از عد. چون وفات کردم، مبادا از خانه شام برود

وصـلت بـه دنیـا  از این بنت احلسینفاطمه . اسحق را گرفت امام حسین ام
بنت احلسین پس از ستایش و جتلیل خدا و سالم و صـلوات بـر حممـد . آمد

  :رسول خدا، چنین گفت
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 مـا خانـدانی. ل نیرنـگ و دغلـی و تکـّرب اما بعد ای اهـل کوفـه، ای اهـ«
هستیم که خداوند ما را به شام گرفتار کرده و شـام را بـه مـا آزمـایش aـوده، 

را به ما گذاشته، مـا  داشته و علم به حقیقت و فهم آنخوش  را  ماگرفتاری
گنجور علم و خزینـه فهـم او باشـیم و حکمـت او را بـشناسیم و در بـالد 

بـه کـرمش مـا را گرامـی داشـته و بـه . باشـیم زمینش حجت بندگانش می
گانش برتـری داده، شـام مـا را تکـذیب د پیامربش ما را بر بـسیاری از آفریـ

 و به ما کفر ورزيديد و کشتار ما را حـالل دانـستيد و امـوال مـا را کردید،
 بود که جد مـا را کـشتید و از تیـغ  ديروز و. کفار بودیم، گویاغارت کرديد،

برای کینه دیرینه دیده خود را روشن سـاختید . بارد ن میشام خون ما خاندا
شادید از گستاخی بر خدا و نیرنگی که باختید، خود را به خونریزی و  و دل

ی بـزرگ و کـشتار ها چه از مصیبت غارت اموال ما خوشدل نکنید زیرا آن
هیچ مصیبتی به مال یـا جانتـان :  به ما رسید طبق این آیات است کهگسرت 

که بیافرینمش، در کتابی نوشته شده است و ایـن بـر   پیش از آننرسد مگر
رود اندوهگین نباشـید و بدانچـه  خدا آسان است تا بر آنچه از دستتان می

ی را ا ه              ّ          و خـدا هـیچ متکـرب  خودسـتایند. آید شادمانی نکنیـد به دستتان می
  ١.»دوست ندارد

 درآمـده و اکنـون بـر شـام  در انتظار عذاب باشید، که هـم!کن شوید ریشه
ی آسامنی بر شام آیـد و شـام را بدانچـه بـر رس خـود آوردیـد ها پیاپی نقمت

بساید، و به جان هم بیاندازد، و برای ستمی که برپا کردید در قیامـت خملـد 
دانید و  وای بر شام می!  لعنت خدا بر ستمکاران! هال. در عذاب الیم باشید

 و بـا چـه روحیـه بـه جنـگ مـا فهمید، آخر با چه دستی به ما نیزه زدید می
ی شـام را هـا دل!! آمدید، با چه قدمی به راه افتادید تـا بـا مـا نـربد کنیـد؟

قساوت گرفته و جگرتان آهنین شده، و دلتان کور شده و گوش و چشمتان 
 کرده و برای شام دیکته aوده و چـشم شـام دومهر خورده، شیطان شام را جا
چقدر خـون . ودی بر شام باد ای اهل کوفهناب. را بسته و راه به جایی نربید
؟ بـاز هـم بـا!!ن داریـدو چه اندازه بـه گـرد. از رسول خدا پیش شامست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . سوره حديد۲۳ و ۲۲آيات  .١
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 شـکنی کردیـد و بـا فرزنـدانش کـه م پـیامنجد طالب علی ابن ابیبرادرش 
  :عرتت و پاکان نیکان بودند، و یکی از شام بدان افتخار کرده و گفت

  ماییم که کشتیم علی و اوالدش
  

   نیـزه و تیـغ هنـدی فـوالدشاب  
  

  ی حرم را به اسیری بردیمها زن
  

  چه بادابـادش ما شاخ زدیم هر  
  

نازی که خدایـشان آنـان را  به کشv مردمی می!! خاک بر دهنت ای گوینده
ستوده و پـاک aـوده و پلیـدی را از آنـان بـرده، دم درکـش و چـون پـدرت 

 و که پیش فرسـتد، د دار مهچون سگان بر رس دم نشین، مهانا هر مردمی آن
این فـضل . که خدا ما را فضیلت داده به ما حسد بردید وای بر شام برای آن

  .»که را خدا نوری نداده نوری ندارد خداست، به هر که خواهد دهد، هر
گویند که آواز گریه مردم بلند شد، و گفتند ای دخرت پاکان  مورخین می

ا بـه زیـر کـردی، و درون مـا را و گـردن مـا ر ، بس کن، دل ما را آتش زدید
  .برافروختی

  .و فاطمه خاموش شد
او از پس پـرده بـا مـردم .  رسید)ع( دخرت علی»کلثوم ام«سپس نوبت به 
چـرا دسـت از یـاری حـسین . ای اهل کوفه بـد ببینیـد«: کوفه سخن گفت

و  ؟!!برداشتید و کشتید او را، و اموالش را بردید و خـود را وارث آن کردیـد
وای بر . کن شوید نابود و ریشه. ا اسیر کردید و او را رسکوب aودیدزنانش ر 

فهمید چه بر رس خود آوردید و چه بار گناهی بـر دوش برداشـتید و  می. شام
 ریختید و چه بانوانی را اسیر کردیـد؟ و چـه کودکـانی را خلـت ها چه خون

 را کـشتید aودید؟ و چه اموالی را غارت کردید؟ هبرتین مردان پس از پیامرب
هال حزب خدا، هـم آنـان کامیابنـد و حـزب . و رحم از دل شام برداشته شد

  .سپس اشعاری را خواند. »شیطان زیانکارند
  .ضجه و ناله و شیون مردم بلند شد

کلثوم بـرای مـردم کوفـه   ابن احلسین و زینب و فاطمه و امسخنان علی
گـرد آمـده بودنـد تـادر رشایطی بود که هزاران نفر از مردم کوفه و اطـراف 
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 را Dاشـا» رس بریده آن«، و »خلیفه مسلمین«کننده بر  کاروان اسیران خروج
 بـه رغـم هـا آنسخنان حمکم و پرمعنـای ایـن بزرگـان نـشان داد کـه . کنند
ّ  جو  دت عزیزانشان و هاش  ایامنـی خـود  قـدرترعب و وحشت، با صالبت و 

  .و از حق دفاع کردند. سخن گفتند
 حرضت زینـب کردند، زیاد بنا قرص ان اسیران را واردهنگامی که کارو 

. ی بــه طــور ناشــناس نشــست و زنــان دیگــر دور او را گرفتنــدا هدر گوشــ
این زن که با زنان خـود در آن گوشـه نشـسته «:  متوجه شد و پرسیدزیاد بنا

به او گفتند .  بار دوم و سوم پرسیدزیاد بنا. است کیست؟ زینب جوابی نداد
 رو کرد بـه زیاد بنا.  استهللا ل، فرزند فاطمه دخرت رسو ربیزینب کآن زن 

محد خدا را که شام را رسوا کرد و کشت و پدیده شام : حرضت زینب و گفت
  .»را دروغ درآورد

  : جواب دادزینب
یت پاکیزه ا  به هنها محد خدا که ما را به پیامربش گرامی داشت و از پلیدی«

و او جـز ماسـت و . گویـد دروغ میشود و فاجر  مهانا فاسق رسوا می. کرد
  .»هللااحلمد

  » با خاندانت چه کرد؟خدا«: زیاد بنا
. ند کرده بود و به آرامگاه خود رسید قدردت را مها شها آنبراي «: زینب
 مجع کند و در برابر حرضت او با تو حماکمه و ها آنتعالی میان تو و  و خدای

  .»ریدای پرس مرجانه مادر تو بر تو بگ. خواست کنندداد
ی حمکم و کوبنده زینب، بخـصوص مجلـه ها  و پاسخ از سخنانزیاد بنا
امـا . چنـان خـشمگین شـد، کـه قـصد جـان او کـرد آن) پرس مرجانه(آخر 

  : گفتزیاد بناطرافیان او را منع کردند، ا
ÇÇ» خدا دل مرا از طاغیه تو و عصیان خانواده تو شفا داد«.  

ان خـودم پیـر و برنـایم رابـه جـ«: گریست گفت می در حالی که زینب
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 ام کنـدی، هـایم را بریـدی و ریـشه کشتی و خاندانم را برانداختی و شاخه
  .»اگر دلت از این خنک شود

  .»باف و شاعر بود جعپدرش هم س. باف است این زن سجع«: زیاد بنا
ولـی . تراشـی روگـردانم من از سـجع. بافی  را چه به سجعزنان«: زینب

  .»شوب من برخواستاین سخنان از سینه پرآ 
، فرزند علـی داد که این شیرزن کربال سخنان زینب، بار دیگر نشان می

 قرار نگرفته و مرعوب نشده زیاد بنثیر جو حاکم بر قرص او فاطمه، حتت تأ 
  .است

 بر علی بن احلسین غضب کـرد و دسـتور داد او را زیاد بناه هنگامی ک
ای پـرس زیـاد : ن کرد و گفتلی ابن احلسیگردن بزنند، زینب خود را سپر ع

به خدا من از او جدا نشوم؛ . یی که از ما ریختی برای تو بس استها  خون
  .کشی مرا هم با او بکش اگر می

ّ       ساعتی متحی ر در زیاد بنا در رحم چـه «: س گفت نگریست و سپها آن          
او را . به خدا گامن دارم که او دوست دارد او را هـم بکـشم. ارساری است

  .»واگذارید
جان بس کن تـا مـن بـا او  عمه«:  خطاب به زینب گفتحسین بن علی
مــرا از کــشv «:  کــرد و گفــتزیــاد بــنو ســپس رو بــه ا. »ســخنی بگــویم

دت هادانی کشته شدن ما را عادت است و کرامت ما در شـ ترسانی، aی می
  .»است

:  گفـتشـمر بـه کلثوم امبه هنگام حرکت کاروان اسیران به سوی شام، 
مـا را از «: کلثـوم ام. »چـه حـاجتی«:  پرسیدشمر » حاجتی دارم؟من به تو«

 را از میـان هـامجعیت به شهر وارد کـن و بـه اینـان بگـو رس  یک دروازه کم
 شـمر. » دور کنند تا مـردم کمـرت مـا را در ایـن حـال Dاشـا کننـدها کجاوه

  .عکس آن عمل کرد. نپذیرفت
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 جـا را آیـین م مههگوید، دید ، از اصحاب رسول خدا، میسهل بن سعده
از . تعجب کردم، چرا که آن روز عیدی نبود. کنند ند و مردم شادی میا هبست

مردم پرسیدم مگر امروز عید است، گفتند نه رس حسین را مهراه با اسـیران 
ی بریده بر نیزه را دیـدم و سـپس زنـی را هارس . جلو رفتم. ندا هبه شام آورد

جلـو رفـتم و پرسـیدم تـو کیـستی؟ او . زی سوار بودهاج دیدم که بر شرت بی
از اصـحاب جـدت  ، سهل بن سعدمن: فرمایشی دارید؟ جواب دادم: گفت

  .رسول خدایم
به حامل این رس بگو، رس را از ما جلوتر بربد، تـا مـردم بـدان : او گفت

 ۴۰۰سـهل بـه حامـل رس . متوجه شوند و به حرم رسول خـدا نگـاه نکننـد
  . برددهد و او رس را جلوتر ارشفی می

 در جلـوی مـسجدی متوقـف هـا آن یزید، هقبل از بردن اسیران به بارگا
 سـکینه پرسید شام کیستید؟ ،زنی جلو آمد و از سکینه، دخرت حسین. کردند

شیخی از مشایخ شام جلو آمد و خطـاب . ما اسیران آل حممدیم: جواب داد
ش  را خامو محد خدا را که شام را کشت و نابود کرد و فتنه«: به اسیران گفت

 سـوره شــوری را ۲۳ آیـا آیـه:  در جـوابش گفـتعلـی بـن احلـسین. »کـرد
مگـر مـن از شـام . » املـودة القربـیاّال   قل ال اسئلکم علیه اجراً«: یا هخواند

 علی بن احلـسین. ما هگفت آری خواند. لزومی نخواهم جز دوستی خویشانم
بـه . القربـی حقـه و آت ذا: آیا نخواندی که. ما مهان خویشانیم: جواب داد

مــا : علــی ابــن احلــسین. آری: شــان را ادا کنیــد؟ گفــت القربــی حــق ذوی
 لیـذهب عـنکم الـرجس اهـل البیـت و هللاّ�ا یرید ا«: ییم، آیا نخواندیها  مهان

مرد شـامی دو دسـت بـه . ییمها  ما مهان: چرا؛ فرمود:  گفت.»لیطهرکم تطهیـراً 
حممد و کشندگان آنان بـه آسامن برداشت و گفت بارخدایا من از سخنان آل 

  .تو بیزاری جستم
در مسیر سفر اسیران از کربال به کوفه و سپس از کوفه به شام، سخنان
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 کلثـوم و سـکینه، مرتـب بـا سـالم و ی بن احلسین و زینب و فاطمـه و امعل
یکـی از دالیـل آن ایـن بـود کـه . صلوات بر حممد و آل حممـد مهـراه اسـت

ه بـود کـه افـرادی علیـه خلیفـه و ولـی امـر جا تبلیغ کرد حکومت یزید مهه
لوح  چنان مؤثر بود که مردم ساده این تبلیغات آن. ندا هکرد» خروج«مسلمین 

بنابراین بخشی از سخنان ایـن بزرگـان در راسـتای .      ً                واقعا  باور کرده بودند
  .ی بودمبخشی به مردم عادی و عا آگاهی
 که رس زیاد بناز جانب امور بود أ هیئتی مشمر مهراه با : بارگاه یزیددر 

مورخین جزئیات این حلظـات . بریده شهدا و اسیران را به یزید حتویل بدهد
یزید بر رس بریده . پردازم  aیها آنبه بازگویی و بررسی . ندا هتاریخی را نوشت

. چـون جلـوی یزیـد نـشاندنداسـیران را . خوانـد کوبید و رجز مـی امام می
 یزید این دخرتان رسول خداینـد کـه شـام ای: دا زد، صفاطمه بنت احلسین

  .خانواده یزید مویه کردند. ید، مردم گریستندا  هاسیر کرد
ای امیراملؤمنین ایـن «: ی، از اهل شام برخاست و گفتا هگون مرد رسخ

من بر خود : گوید فاطمه می. منظورش فاطمه بود. »دخرتک را به من ببخش
م زینـب ا هبه دامـن عمـ.  رواستها آنلرزیدم و گامن بردم که این کار برای 

: م بـه آن شـامی گفـتا هدانست این کار شدنی نیست، عم چسبیدم، که می
  .»نه تو و نه او چنین حقی ندارید. فطرتی گویی و پست به خدا دروغ می«

به خدا مـن ایـن حـق را دارم و . دروغگویی«:  غضب کرد و گفتیزید
  .»کنم اگر بخواهم می

به خدا قسم که خـدا هرگـز ایـن حـق را بـه تـو نه، «: زینب جواب داد
  .»که از ملت ما بیرون شوی و به دین دیگری درآیی مگر آن. نداده است

به چنـین سـخنی بـا مـن رودررو : یزید در غضب به جوش آمد و گفت
  .شوی؟ مهانا پدر و برادرت از دین بیرون شدند می

یـن پـدرم و اگر تو مسلامنی تو و جد و پدرت به دیـن خـدا و د «: زینب
  .»راه حق آمدیبدین برادرم 
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  .»گویی غ میای دشمن خدا درو «: یزید
دهی و به سلطنت خود طرف  دشنام می.  به ستمتو امارت داری«: زینب

  »؟!کنی  میقهوررا م
  .یزید خاموش شد

: گونه، دوباره درخواسـت خـود را تکـرار کـرد، یزیـد گفـت شامی رسخ
  .شو خدا مرگ به تو بدهد گم

: یر به گردن داشت، گفت که هنوز زنجعلی ابن احلسیناب به خطیزید 
: امـام در جـوابش گفـت. علی بن احلسین محد خدا را که پـدرت را کـشت

یزید غضب کـرد و دسـتور قـتلش را . لعنت خدا بر کسی که پدرم را کشت
داد، اما پشیامن شد، و گفتگویی میـان یزیـد و علـی ابـن احلـسین صـورت 

زینب به علـی ابـن . ه زینب کرد و گفت سخنی بگوسپس یزید رو ب. گرفت
    ً             جمددا  سـخنانی رد و . احلسین اشاره کرد و گفت او سید و خطیب قوم است

یزید رسمست از پیروزی با چوب بـر رس و صـورت امـام حـسین . بدل شد
  .کسانی از حارضان، از زن و مرد اعرتاض کردند. زد می

یکی از آیـات قـرآن اسـتناد ، یزید به های این گفتگو هادر یکی از فراز 
را بـه دسـت  ای علی بن احلسین هر مصیبتی به شـام رسـید آن: کرد و گفت

هرگز این آیه درباره مـا «: علی ابن احلسین جواب داد. خودتان فراهم کردید
مـصیبتی در : نازل نشده است، آنچه درباره ما نازل شده اسـت ایـن اسـت

را  کـه آن در کتابی است پیش از آنکه  زمین نرسید و نه بر خود شام، مگر آن
اجرا کنیم، ماییم که بر آنچه از دست رفته غم نخوریم و به آنچه بـه دسـت 

  .»ما آید شاد نشویم
  

  )ع(خطبه زینب دخرت علی
هللا عـيل رسـوله و آلـه امجعـj صـدق اهللا  رب العاملj و صيلهللاحلمد «
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 رداري کردند رسانجام آنان که بدک)۱۰سوره روم، آيه ( قوليسبحانه کذلک 
بـه . بد است چه که آيات خدا را دروغع شمردند و بدان اسـتهزاء ورزيدنـد

ي زم� و آفاق آسامن را بر ما بستي و ماننـد ها گامنت اي يزيد اکنون که راه
 ما پيش خدا خوار شديم و تـو گرامـي شـدي و بـراي ،اسريان ما را راندي

 گرفتي و به گوشه چشم اين است که پيش خدا قدر و منزلتي داري بيين باال
کين وشاد و خرمي که نيا بـه تـو رو آورده و امـورت مـنظم شـده و  نگاه مي

کنون ملک و سلطنت ما براي تو مصفا گرديده يواش، يـواش گفتـه خـداي 
 گـامن نربنـد آنچنـان : فراموش کـردي)۱۷۸عمران، آيه  در آل(عز و جل را 

 هبرت باشد مهانا بـه ا براي آهن داديم کههلت مها کسا. که کافرند مهانا بدان
ِ     داديم تا گناه بيفزايند و عذاب اليم از آن  آنهلت مها آن   ١. باشدها                                         

اين رسم عدالت است که زنان و کنيزان خود را پشت پرده نـشا. و آيا 
 را آشکار ها  برگريي و آنها  پرده از آن،دخرتان رسول خدا را اسريوار برا.

 شهري به شهري بربند و اهل هر آبگاه و منـزل بـه  را ازها aايي، دشمنان آن
 باشند ها  بنگرند، خويش و بيگانه و د. و رشيف در پي ديدار روي آنها آن

 چه اميد است به مراقبت کيس ؟کين نداشته باشند و از خود مردي و محايت
که جگر پاکان را از دهن بدر کـرده و گوشـتش از خـون شـهيدان روييـده 

رزي ما خاندان کوتاهي کند کيس که از روي کرب و دشمين و  چگونه در کينه
q پروا گويد الهلوا و استهلوا فرحا  ثـم قـالوا يـا يزيـد ال  و کينه به ما نگرد و                    ً                              

 سيد جوانان اهل هبشت متوجه گـردد و بـا هللاعبدا ي اqها تشل و بر دندان
و چوبدستي خود بر آن زند چرا چن� نگويي، تو که زخم را به بن رسـاندي 

با رخيv خون ذريه حممد و ستارگان زم� از آل عبداملطلب ريشه را کندي و 
خوانـدي و بـه زودي بـه   را فـراها مشايخ خود را آواز دادي و به گامنت آن

 دچار شوي و آرزو کين کاش افليج بـودي و گنـگ بـودي وها رسانجام آن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اً و هلم عذاُب مه�و ال حيس� الذين کفروا اّ�ا �يل هلم خُري النفسهم اِّ�ا �يل هلم ليزدادوا ِا� .١
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  کيس که بـه مـااين گفتار و کردار را نداشتي، بارخدايا حق ما را بگري و از
ستم کرد انتقام کش و بر کيس که خون ما را رخيت و حاميـان مـا را کـشت 

به خدا پوست خود را دريدي و گوشت خـود را بريـدي و بـا . خشم فروريز
ريزي ذريه پيغمرب و هتک حرمت خاندان و بـستگان او بـه  بار سنگ� خون

 را اوارخيتگي آهنـ را مجع کند و ها وي وارد شوي آنجا که خدا پراکندگي آن
 که در راه خدا کشته شدند اگامن مرب آهن« : را بگريدها فراهم آورد و حق آن

خدا بس اسـت کـه . »ند و نزد پروردگار خود روزي خورندا همردند بلکه زند
بـه زودي . حاکم بر تو باشد و پيغمرب خصم تو باشد و جربئيـل پـشتيبان او

به گردن مسلامنان سوار کرد بداند پدرت که براي تو سلطنت آراست و تو را 
که ستمکاران چه بد جا عوض کنند و کدام شام جاي بدتري داريد و لشکر 

ي ناگوار مرا به گفتگوي با تو کشانيد من مقام هاآمد تري اگرچه پيش ناتوان
شامرم و رسکوفت تو را بيش  دانم و رسزنش تو را بزرگ مي تو را کوچک مي
 هـال بـسيار ، آتـشبارها  اشکبار است و سينهها آورم ويل ديده به حساب مي

عجب است که حزب نجيبان خدا به دست حزب شيطان طلقاء کشته شوند 
 کـه گوشـت مـا را هـا نهايند که خون ما را مشت کرده و اين دها  اين دست

 آينـد و اي پاک و تابناک است که گرگان به نوبت بر رس آهنـهامکيده، آن تن
راکنند، اگر ما را غنيمت گرفتي به زودي غرامت تـو  خاک بپاکفتاران بر آهن
آنگاه که نياq جز کردار دست خـود و پروردگـار تـو سـتمکار . خواهيم شد

 به خدا شکوه برم و بر او توکل کنم هر دامي داري بنـه و هـر گـامي ،نيست
داري بردار و هر تاليش داري بکن به خدا نتوا. ذکر ما را حمو کين و وحـي 

. يان بربي و دوره ما را درياq و ننگ اين حادثه را از خود بشوييما را از م
رأيت غلط است و روزگارت کوتاه و مجعيت تـو مـتاليش، روزي کـه منـادي 

نيان اسـت کـه ها محد از آن پروردگار ج، عيل الظامل�هللا  اال لعنه:جار کشد
يبدت را نصهابراي اول ما سعادت را ختم کرد با مغفرت و براي آخر ما ش
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 را فزو. دهـد کرد با رمحت و از خدا خواستارم ثواب آهنا را کامل کند و آن
 را بر ما نيکو گرداند زيرا او مهربان است و دوسـت حـسبنا او جانشيين آهن

  .» و نعم الوکيلهللا
  

  بازگشت به مدینه
 به شـام ها آنخرب قتل امام حسین و یارانش، و بریدن رس آنان و بردن 

.  روبـرو شـد مـردمی منفی بسیار زیادها اسیران، با واکنشمهراه با کاروان 
ت بودنـد، بـه یزیـد بـه برخی از صحابه خاص پیامرب که هنوز در قیـد حیـا

  . نامه تندی نوشت به اوابن عباس. سختی اعرتاض کردند
چنـین . بـودزنـان حـرم یزیـد ی اعرتاضی از جانـب ها نشیکی از واک

 بن عـامر وقتـی رس بریـده امـام هللابدا، دخرت عهند مهرس یزیدند که ا هنوشت
حسین و وضعیت زنان خاندان پیامرب را دیـد بـه سـختی برآشـفت و شـیون 

 حارض در جملس با او مهصدا شدند و به یزید اعـرتاض زنان قریش. برآورد
  .کردند

مـن در «: ند کـها ه نقل کردهند مهرس یزیدضی از تواریخ کربال از در بع
دسته بر رس  در آسامن باز شد و فرشتگان دستهفته بودم و دیدم خبسرت خود 

ری فـرود بـدر این میان دیدم ا، دادند شدند و بر او سالم می حسین نازل می
ی بـسیار نـورانی ا هر هـ چهـا آنآمد و مردان بسیاری در آن بودنـد، یکـی از 

ی او را هـا داشت، دوید تا خود را بـه رس حـسین رسـانید و لـب و دنـدان
… ی پرسم تو را کشتند، از نوشیدن آب مانع تو شدند وفرمود ا بوسید و می

من ترسان و هراسان از خـواب پریـدم و دیـدم نـوری بـر گـرد رس حـسین 
او را دیـدم در اطـاق تـاریکی . به جستجوی یزید برخاسـتم. پراکنده است

گوید مرا به حسین چه کار بود؟ و غم دنیـا بـر  ميرفته و رو به دیوار کرده و 
او رسش بـه زیـر. ن خـواب خـود را بـرای او نقـل کـردممـ. رس او ریخته
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 صبح روز بعد، حرم حسین را خواست و گفت دوست داریـد نـزد. انداخت
خواهیم آزادانه بـر حـسین و  ما Æانید یا به مدینه بروید؟ آنان گفتند اول می

 هـا آنبـرای . یزید گفت هر کار خواهیـد کنیـد. یارانش نوحه و زاری کنیم
ی نامناسبی که بودند بـه ها  را از مکانها آنو .  خالی کردندچندین خانه را

 که ها آنه ، مهقریش و سفیان لآ ، و شمها بنیزنان . ردندکنتقل  مها این خانه
در شام بودند سیاه پوشیدند و به حرم امام حـسین پیوسـتند و بـه عـزاداری 

  .»گرفتار یزید با اهل بیت از آن روز تغییر حاصل شد. پرداختند
 هـا آنامـا . د کـرد در دمـشق Æاننـدهاید به علـی بـن احلـسین پیـشنیز

، یکـی از یزیـد. ا به مدینه روانـه کنـد ر ها آننپذیرفتند و از او خواستند که 
 را بـا احـرتام اهـ آنمور کرد تا أ  را منعامن بن بشیر به نام هللا اصحاب رسول
  .به مدینه بربد
ین و یکـی از امـام حـس خـواهر کلثوم ام                    ً ندان امام حسین ظاهرا  از خا

  .کنند در شام فوت و در مهانجا دفن می) رقیه(دخرتان کوچک امام حسین 
 ابتـدا بـه کـربال و سـپس از )ع(گفته شده است که خاندان امام حسین

  .آنجا به مدینه رفتند
دفن در . ۱:  قول روایت شده است۵در مورد رس بریده امام حسین هم 

ه فـر دفن در مسجدی به نـام . ۴در دمشق دفن . ۳دفن در مدینه . ۲کربال، 
). عـروف اسـت میناحلـس  مـسجد رأسجایی کـه امـروز بـه. ( در قاهره.۵

  . است که به کربال بازگردانیده شدآنترین قول  ترین و موثق معروف
 را مـأمور کـرد تـا  فردیعلی بن احلسینرود کاروان به مدینه، قبل از و 

مراسم عزاداری برای حسین . الم کنندخرب ورود آنان را به مدینه به مردم اع
یک از زنان خاندان امام حسین در ایـن  هر. و یارانش در مدینه برگزار شد

  .مراسم سهمی و نقشی ایفا کردند
 خاندان پیامرب، علی بـندتهاشدر اجتامع مردم مدینه برای سوگواری 
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 بعد از ثنای پروردگـار و سـالم و صـلوات بـر رسـول. احلسین خطبه خواند
چـه .  و انـا الیـه راجعـونهللانـا «:  در پایـان گفـتها خدا، و بیان مصیبت

خراش و تلخـی بـود، آنچـه  مصیبت بزرگ و دردناک و فجیع و عمده و دل
گـذاریم، کـه او عزیـز اسـت و  دیدیم و آنچه کشیدیم به حساب خـدا مـی

  .»انتقاجمو
ل ئـ رئـیس طایفـه واالقیس امرء دخرت ربابزنان امام حسین، یکی از 

.  در زمــان عمــر مــسلامن شــدندو مــسیحی بودنــد  ابتــداایــن طایفــه. بــود
 و دیگـری  به امـام حـسنسلمییکی را به نام .  دخرت داشت دوالقیس امرء

از امـام .  بسیار فاضل و عارف بـود زنیرباب. ، را به امام حسین دادرباب
ربـاب امـام حـسین را بـسیار .  و سـکینههللاعبـدا: حسین دو فرزند داشت

بعد از برگشت به مدینـه، ارشاف و بزرگـان متعـددی بـه . داشت یدوست م
. به عشق امام حـسین وفـادار مانـد. اما او نپذیرفت. خواستگاری او رفتند

سپس بـه مدینـه برگـشت و . یک سال، در کربال، در کنار قرب شوهرش ماند
  .در آنجا درگذشت

 و  از آن حـضور از نان که در حوادث عاشـورا و پـسگروه دیگری. ۳
 و نیـز زنـان یزیـدیان بودنـد، رشح زنان اصحاب امام حـسیننقش داشتند 

  . به قرار زیر استها آنز بعضی ا
۳/۱ÇÇاو که پیرو و شـیعه .  هند، دخرت زید انصاری، مهرس ِحجر بن عدی

  :علی بود، به هنگام مرگ حجر بن عدی، این نوحه را برای او خواند
  نهاای ماه تابان باال برو 

  

   بینی حجر فراوانبنگر که  
  

  .به دستور معاویه، این زن را کشتند
۳/۲ÇÇزنـده اسـتداسـتان ایـن زن بـسیار آمو .  مهرس عمـرو بـن ِمحْـق .

ْ         مهرسش عمرو بن مح  ق در سال  عمرو به پیـامرب آب . اسالم آورد الوداع حجة             ِ
 و مجـلی هـا در جنـگ.  شـد)ع(از شیعیان علی. داد و پیامرب او را دعا کرد

جر بن عدی بود و مع)ع( با علیوانهنر  و صفین ُ              اون ح      .  
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 حضار کرد، امـامعاویه او را ا.  گریخت و به موصل رفتزیاد بناو از ا
او بـه غـاری .  دستور بازداشـت او را دادحاکم موصلمعاویه به . او نرفت
  .رتگاه است زیاموصلقربش در . ماری او را گزید و کشت. پناه برد

معاویـه رس او را بـرای مهـرسش . نـد رسش را برید زیـاد بـنمأمورین ا
  :فرستاد

ست کـه او را از ها مدت«: این زن رس مهرس را در دامن گرفت و گفت
خوشـا بـر ایـن هدیـه کـه . ن داشتید و کشته به منش هدیـه کردیـدهامن پن

خدا خونخـواه او . به معاویه گفته مرا برسان. دوست داشتم و دوستش دارم
. و مرد نیک و پرهیزگاری را کـشت. زشتی کردکار . باشد و از انتقام بشتابد

  .»ای پیک آنچه را گفتم به معاویه برسان
  :معاویه او را خواست و گفت. پیک گفتارش را به معاویه رسانید

ÇÇبودی؟  تو گوینده آن سخنان  
ÇÇنه از آن برگردم، و نه معذرت جویم.  آری.  

  .معاویه از کشور من بیرون رو
ÇÇدانم که  را زندانی می من آن .تو وطن من نیستکشور . روم  بیرون می

 در آن خـواب بـه چـشم نرفتـه، ها ست که شبها در دÀ جای ندارد و مدت
و چیزی که دیده را روشن کند در آن به چشم نخـورده  اشکم رسازیر است

  .است
او را . نـافق اسـتایـن م. یا امیراملـؤمنین: گفترسح کلبی   ابیهللاعبدا

  .دنبال شوهرش فرست
  :نگریست و گفت بانو میآن 
ÇÇ »کسی که نعمت خلعت پوشـیده و عبـا بـر آن  ای ریش قرباغه تو آن
ز دین برگشته و منـافق آن کـسی اسـت امهانا .  کشتی و نابود کردی،افزوده
  .فرستد  قرآن کفرش فرودر گوید و خدا خدما پوید و بندگان را نادرستکه 
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  :بانو گفت. بان اشاره کرد او را بیرون کند به درمعاویه
ÇÇان تیـز در کـام بـو ز.  از زاره هند شگفت آید که به اشاره انگشت گرایـد

ی سخت که چون آهن تیز باشد شکم پـاره کـنم، نبه خدا او را با سخ. aاید
  .مگر من آمنه دخت رشید نباشم

 پس از قتل او به )ع(ین مهان کسی است که امام حسعمرو بن محقاین 
 کشنده عمرو بن محق مصاحب رسول خدا و بنده تو نیستی«: معاویه نوشت

با آنکه به وجهـی او را امـان . رنگ کرده بودالغر و زردصاحلی که عبادتش 
ی داده بودی از ا ه که اگر به پرند،دادی و عهد و پیامن خود را منظور کردی

افتاد و سپس بر خدا جرأت کردی و او را کشتی و آن  رس کوه به دامنت می
  .» شمردیپیامن را سبک

۳/۳ÇÇنامیـد  مـیرشـید بـال او را )ع(که علـی.  قنوا، دخرت رشید َهَجری .
  .رشید دارای استعداد دیدن حوادث آینده را داشت

 ها از پدرم شنیدم امیراملؤمنین به من فرمود که چه بال  کهقنوا روایت کند
ت و امیه تو را بگیرند و دس عامل بنی. به روز من آورند و تا کجا شکیبا بايش

  .پا و زبانت را بربند
فرمود ای رشید . »هبشت«: گفت:  پرسیدمبال را پایان کار این )ع(از علی

  .تو در دنیا و آخرت با من هستی
 رشـید را خواسـت و زیاد  ابنهللاعبیداروزگاری نگذشت که :  گفتقنوا

 خـربم )ع(و گفـت علـی. بـاز زد و او رس.  امر داد)ع(او را به بیزاری از علی
 گفـت بـه خـدا او را زیاد بنا. برید ت، که دست و پا و زبانم را میداده اس

 ها دست:  گفتقنوا. دستور داد فقط دست و پایش را بریدند. دروغگو aایم
  فهمی؟ ی او را برگرفتم، و گفتم پدرجان از آنچه به تو رسیده میهاو پا

  .جانمار میان مردم، ای دخرت فشمگر به اندازه . گفت نه
رداشتیم و از قرص بیرون آوردیم، مردم دورش مجـع شـدند، چون او را ب

شـود بـرای شـام گفت بروید دوات و دفرت بیاورید تا آنچه را تا قیامـت مـی
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 ی را فرستاد تا زبانش را بریـد و در مهـان شـب از دنیـامزیاد حّجا. بگویم
  .کرد او در میان مردم، با زبان تبلیغ می. برفت
۴/۳ÇÇ کوفـه بـه عیـادت ، حاکم زیاد بن اهللایداعبمی که هنگا. نیها زن

 قـرار ،نی آمده بود و مسلم پشت پرده خمفی بودهادر خانه بن اعور رشیک 
 در.  ولـی نکـشت، را بکـشدزیاد بن ا،بود مسلم با عالمتی از جانب رشیک

 به مـن آویخـت و گفـت تـو را بـه خـدا کـه نیهازن : جواب رشیک گفت
و مـن شمـشیر . ی مـن گریـستو در رو .  را در خانـه مـا مکـشزیـاد بنا

  .و نشستم. انداختم
۵/۳ÇÇپـدر . یممهـرس سـید حـرض . مادر پرس اشعث بـن قـیس.  طوعه
مسلم را که در جلوی منزلش، در شب دیروقت، بعـد از حمـارصه . نامي بالل
بـر اثـر . و از او پرستاری کرد.  به خانه راه داد، مانده بودها تنزیاد بنخانه ا

مـسلم .  حمارصه شدطوعههنگامی که خانه .  کردارصار پرسش راز او فاش
تو نیکی و احسان خود را به پایان رسانیدی و هبره شـفاعت : به طوعه گفت

و من دیـشب عـم . ان است برگرفتیخود را از رسول خدا که سید انس و ج
  . را در خواب دیدم و فرمود تو فردا با ما هستی)ع(امیراملؤمنین ام

ای آقای من امـشب : ای مسلم آورد و گفت آب وضو بر طوعهدم  سپیده
  خواب نکردی؟
امیراملؤمنین را  ه کمی خوابم برد و در خواب عم امک بدان«: مسلم گفت

و گامنم امـروز آخـر عمـر مـن . فرمود زود شتاب کن، شتاب شتاب دیدم می
  .»است
۶/۳ÇÇکوری بود از شیعیان علیهللاعبدا.  بن عفیف ازدیهللا دخرت عبدا ، .

مهیـشه معتکـف . یش را از دسـت داده بـودها   چشمصفین  ومجلر جنگ د
 باالی زیاد بنکه ا:  حضور داشتزیاد بندر جملس ا.  بودمسجد اعظم کوفه

محد و ستایش خـدا را کـه: منرب رفت و محد و ثنای خدا به جا آورد و گفت
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 جویـان را غلبـه داد و امیراملـؤمنین و پیـروانش را پیـروز کـرد و حق و حق
  .ب را کشتکذاب بن کذا

و گفت ای پرس مرجانه کذاب بـن کـذاب تـو .  از جا برخاستهللاعبدا
دسـتور . شمگین شد خزیاد ابن… شته وکه تو را گام هستی و پدرت و آنان

  .قتل او را داد
 زیـاد بنمأمورین ا.  او را نجات دادند و به خانه بردندهللاطرافیان عبدا

  .ریختند ش را حمارصه کردند و به خانها هخان
رسبـازان . از آنچه حـذر داشـتی بـر رست آمـد:  فریاد زدهللا عبدادخرت

دخـرت، . شمـشیر مـرا بـده. باکـت نباشـد:  گفـتهللاعبـدا.  آمدنـدزياد ابن
 را بـه دخـرت پـدر. پدرجان کاش مرده بودم: و گفت. شمشیرش را به او داد

  . کشته شد پدرتا. کرد جنگ تشویق می
۷/۳ÇÇه و  کـه اهـل کوفـلـیمع بنـیعمـر از   ابـنهللامهرس عبدا. وهب  ام

کـه  .وهـب  عمرو بن قاسط بود و ام قبيله زنش از.معروف به عمري کلبي بود
را سان  لشگر زياد ابن  در کوفه دیدهللاعبدا. )مادرش برده بود(. عبدزاده بود

د با مرشکان بـودم هابه خدا من شیفته ج: گفت. بیند برای اعزام به کربال می
جنگید، ثوابش پیش خدا  خرت پیامرب خود می که با پرس دهاو امیدوارم با این

پیش زن خود رفت و آنچـه دیـده و شـنیده . د با مرشکان کمرت نباشدهااز ج
  .بود به او گفت و او را از قصد خود آگاه ساخت

درست فهمیدی، خدایت در هـر کـاری بـه درسـتی :  به او گفتوهب ام
  .ت و نزد حسین آمدگوید او را برداش. رهربی کند برو و مرا هم با خود برب

وهـب او را نظـاره  ام. جنگید  به سختی میعمیر کلبی. جنگ آغاز شد
 او عمیر. حتمل نکرد تیرک خیمه را برداشت و به کمک شوهر رفت. کرد می

  .را به خیمه برگرداند
دست از تو ندارم تا با تو Æیرم؛:  دست به دامن شوهر زد و گفتوهب ام
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 خدایت از خانـدان پیـامرب جـزای خیـر«: فت او را بازخواند و گ)ع(حسین
د واجـب هـابـر زنـان ج.  بـاشهـا نـزد زن. بازگرد خدایت رمحت کند. دهد
  .وی نزد زنان بازگشت. »نیست

بـاالی رس شـوهر خـود . وهب به میـدان دویـد ام.  کشته شدعمر کلبی
  .هبشت بر تو گوارا باد: گفت کرد و می و خاک از او پاک می. نشست

عمودی بر . یک عمودی به رس او بکوب:  گفتنام    رستم شمر به غالمی
  . در دم شهید شدجاو رسش را از هم پاشید و مهان. رسش کوفت

۸/۳ÇÇپدر مسلم عوسجه در جبهه کشته .  مادر مسلم بن عوسجه اسدی
مادرش بـه او گفـت بـرو و در خـدمت زاده . مسلم به میدان رفت. شده بود

 او را دیـد، فرمـود، پـدر )ع(چون حسین. وی بیرون شد. رسول خدا نربد کن
آن جوان . این جوان کشته شده شاید مادرش راضی نباشد که به میدان برود

. جنگیـد تـا کـشته شـد.  به میدان رفت، پسگفت مادرم مرا امر کرده است
مـادرش رس را . رسش را جدا کردند و به طـرف خیمـه مـادر پرتـاب کردنـد

سـپس رس . ور دÀ، ای نور چشمم ای رس ،برداشت و گفت آفرین پرسجانم
  .او را به طرف دشمن پرتاب کرد

۹/۳ÇÇای پـرسم برخیـز و : مادر وهب به او گفت. هللا مادر وهب بن عبدا
بـه . »کوتـاهی نکـنم. بـه چـشم«: گفـت. زاده دخرت رسول خدا را یاری کن

مـادر راضـی : سپس برگشت نزد مادر و مهرس و گفـت. جنگید. میدان رفت
. »من از تو راضی نشوم تـا پـیش حـسین کـشته شـوی «:شدی؟ مادر گفت

. پـرسجانم از او مپـذیر: مادرش گفت. به خدا مرا داغدار نکن: زنش گفت
برگرد و برای زاده دخرت رسول خدا نربد کن تا در قیامت پیش خدا شفیع تو 

  .برگشت. باشد
مادرش تیرک چادر برداشت و به . در هنگامه نربد دو دستش را بریدند

به خاطر حرم رسول خدا نربد. پدر و مادرم قربانت: گفت می. و دویدسوی ا
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 .او دامـنش را گرفـت.  پیش او آمد و او را به خیمه زنان برگرداندوهب. کن
  . او را برگرداند)ع(حسین. گفت هرگز برنگردم تا با تو Æیرم
  .وهب جنگید تا کشته شد
سـتور داد او را  او را دیـد و بـه غالمـش دشمر. زنش به بالین او رفت

وهـب : گوینـد.  که کشته شد)ع(او اولین زنی بود از اردوگاه حسین. بکشید
و در کــربال .  مــسلامن شــدند و مــسیحی بودنــدابتــدابــن وهــب و مــادرش 

عمر بـن سـعد . یک روایت این است که مادر وهب جز ارسا بود. جنگیدند
  .دستور داد او را کشتند

 )ع(ریدند و بـه لـشکرگاه حـسینرسش را ب. هنگامی که وهب کشته شد
  .انداختند

و .  انـداختسـعد ابـنمادرش رس او را برداشت و بوسید و بـه لـشکر 
: فرمـود.  حسین او را برگردانـدامام. سپس تیرک چادر را برداشت و جنگید

  .وهب برگرد، و او برگشت ام
۱۰/۳ÇÇامام حسین در سفر به سوی کوفـه بـه . مهرس زهیر بن قین.  دهلم
از يـارانش نيـز در  با خـانواده و مجعـی زهیر. »زرو«ی رسید به نام ا همنطق

 طـوری حرکـت ،کردنـد جـا منـزل aـی  یـکمام حـس�اما با ا. دبودنحرکت 
در منزلی زهیر بار انداخت و بر رس . کردند که با هم فاصله داشته باشند می

و پیـام  وارد شد و سـالم کـرد ها آن بر )ع(سفره بودند که فرستاده امام حسین
 ÇÇ  دهلـم  ÇÇمهـرس او . امـا او مـردد بـود. خواهد او را ببیند امام را داد که می

روی؟  پرس رسول خدا تو را خواسته است و aی: دخرت عمرو بن یشگر گفت
  !گشتی گوید و برمی شنیدی که چه می رفتی و می کاش می

 داد ی باز دسـتورا ه به دیدار امام رفت و برگشت و با چهر قینزهیر بن 
 تو را طـالق دادم بـه: و به زنش گفت. ط را مجع کنند و به امام بپیوندندبسا
مهـر آن.  دوست ندارم از من به تو جز خـوبی برسـد. برگرد خود خانداننزد



�� Ê  زنان عاشورايي 

 زن را بــه او داد و او را بــه یکــی از عموزادگــانش ســپرد تــا او را بــه
  .ش برساندا هخانواد

  .رددهلم برخاست و گریست و با او وداع ک
ا فرستاد تا مهـرسش را کفـن دهلم غالم خود ر . زهیر در کربال کشته شد

غالم رفت و دید جسد امام حسین برهنه افتاده است غالم به خـود . بپوشاند
  .حسین را کفن کرد. موالیم کفن کنم و حسین را واهنم؟ نه به خدا: گفت

۱۱/۳ÇÇن مسلم دو پرس نوجوان از فرزندا: کودکان مسلمدهنده   زن پناه
.  اسیر شـدند)ع(پس از کشته شدن حسین بن علی. طالب بن عقیل ابن ابی

 و این دو را به او سـپرد و طلبيداو زندانبان را . ند برد زیاد بنا را نزد ها آنو 
 غذا و آب کافی ندهد تـا ها آن را زندانی کند و به ها آنبه او دستور داد که 

 را هـا آنزنـدانبان .  در زندان بودندیک سال. گرفتند این دو روزه می. Æیرند
 را هـا آن خود را به او معرفی کردند منقلـب شـد و ها آنو وقتی  شناخت aی

. زنـی رسـیدند کردند تا به در منزل پیره  حمرمانه حرکت میها آن. آزاد ساخت
د و بـه  را کـشف کـر ها آنپرسش .  را خمفی کرد و جا داد و تیامر کردها آناو 
  .برد زیاد بنانزد 

۱۲/۳ÇÇ  از یـاران بریر بـن خـضیر .)کوفی(زن و خواهر کعب بن جابر 
یزید به او . و شد روبر یزید بن معقلا دشمن با در مصاف ب. امام حسین بود

بـه «: گفـت» ای بریر بن خضیر معتقدی خدا با تو چه کرده اسـت؟«: گفت
یزیـد . جنگ درگرفت. »خدا سوگند که با من خوب کرده و برای تو بد آورده

  .نفر بعدی را هم بریر زد. بن معقل کشته شد
بریر معلـم . شناخت بریر بن خضیر را می.  به او محله کردکعب بن جابر

  .اما او را کشت. قرآن در مسجد کوفه بود
بـر ضـد :  به او گفتنـد، جابر،زن و خواهر.  برگشتکعب بن جابرچون 

دا هرگـز بـا تـو دانان را کـشتی بـه خـ پرس فاطمه کمک کردی و سید قرآن
  . هرگز با او نزديک نشد بعد از آن مهرسش.سخن نگویم
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۱۳/۳ÇÇ عمـر بـناین زن با شـوهرش مهـراه . بکر بن وائلاز قبيله  زنی 
 محله کردند ها چون دید لشگر عمر بن سعد به خیمه.  به کربال آمده بودسعد

: شیدفریـاد کـ.  رو آوردهـا و جامه آنان ربودند، شمشیر کشید و بدان خیمه
جز خدا را حکم و فرمان !!! دخرتان رسول خدا را غارت کنند. ای آل بکر

  .ی رسول خدا قیام کنیدها برای خون. نباشد
  .شوهرش او را گرفت و به رس بنه خود برگردانید

این اولین فریاد  .»خونخواهی«: امیه شعار داد ن زن علیه حکومت بنیای
  .خوانخواهی بود

۱۴/۳ÇÇحر و خواهر حسین بن حر بدی، مهرس مالک ، دخرت هللاعبدا  ام
 بلنـدی را کـه کاله مالک )ع(دت امام حسینهاپس از ش. بن برش کندی بود

 داد کـه هللاعبـدا امبر رس امام حسین بود ربود و به خانه برد و بـه مهـرسش 
جامـه «: گفـت.  امام است وقتی فهمید که کالههللاعبدا ام. را بشوید خون آن

را از نزد من بیرون  را در خانه من وارد کردی؟ آنغارتی از زاده رسول خدا 
  .»برب

  .دوستانش گفتند که مالک مهیشه فقیر ماند تا Æرد
۱۵/۳ÇÇکـه رس بـود ) بن یزیـد اصـبحی( زن خولی  عیوف، دخرت مالک
 را بـه خانـه آورد، )ع(مالک هنگـامی رس حـسین.  را به کوفه آورد)ع(حسین

 خمفـيمید، رس حسین را زیـر تغـار ی فهت وق؟عیوف از او پرسید چه آوردی
  .و دیگر هرگز با او نخسبید. کرده است، با کینه و نفرت از او جدا شد

خولی رس حسین را آورد : گوید او می: ندا ه هم گفت»نوار«نام این زن را 
و در حیاط زیر تغار رختشویی گـذارد و وارد اطـاق شـد و در بـسرت خـود 

. ی برایت آوردما هثروت عمران: ی؟ گفت من به او گفتم، چه خرب دار .آرمید
  .و این رس حسین است که در حیاط خانه توست

مردم طال و نقره بیاورند و تو رس زاده دخـرت رسـول. وای بر تو«: گفت
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 گوید از بـسرت. »خدا را بیاوردی؟ به خدا دیگر هرگز با تو رس به بالین ننهم
  .کناره کردم و به حیاط خانه رفتم

و مـن . خـود، را خواسـت و او را در بـسرت خـود کـردخولی زن دیگـر 
به خدا ستونی از نور دیـدم کـه از تغـار تـا آسـامن . کردم نشستم و نگاه می

 خـويلچون صبح شد . گردیدند و پرندگان سفیدی اطراف آن می. کشیده بود
  . بردزیاد بنارس را نزد 

ند آمدنـد و از او پرسـید  خـويل بـه دنبـال خمتـار ثقفـيوقتی رسبـازان 
. ولی با دست به مـسرتاح اشـاره کـرد. دانم شوهرت کجاست؟ زن گفت aی

  . و کشتندندرفتند او را یافت
۱۶/۳ÇÇهللا عبیدا به )ع( بن زیاد، پس از قتل حسینهللا مادر عبیدا مرجانه 
ای خبیـث پـرس دخـرت رسـول خـدا را کـشتی؟ هرگـز روی هبـشت «: گفت
  .»نبینی

۱۷/۳ÇÇلش حمل جتمـع خمفـی ، منز یسعبدالقدخرت سعد از تیره .  ماریه
از مهـین خـانواده عبـدالقیس، دو .  در برصه بـود)ع(انجمن شیعیان حسین

 در مکـه بـه امـام حـسین هللا و عبیـداهللای عبداها پرس، از ده پرسش به نام
  .پیوستند و در کربال شهید شدند

۱۸/۳ÇÇزنی از کوفیان از پشت بـام رس :  به هنگام ورود اسیران به کوفه
  .اسیران آل حممد: و گفت شام از کدام اسیرانید؟ گفتندبه زیر آورد 

آوری کـرد و بـه  آن زن پایین رفت و رولباسی و کمرپوش و روبنـد مجـع
  . داد تا خود را بپوشانندها آن

 هـا آنمـردان هـم بـا .  و شـیون بلنـد کردنـد گریبان دریدنـدزنان کوفه
  .خن گفت زینب برخاست و با آنان سجا بود که  در مه�.گریستند می

۱۹/۳ÇÇمـردم و زنـان شـام در مراسـم . )ع( زنان شـام در سـوگ حـسین
ک مـردميـرحترشکت آنـان سـبب . رشکت کردندسوگواري حس� و يارانش 
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  به یزید توصیه کرد کـه خانـدان رسـولمروان. شد و قصد خانه یزید کردند
  .خدا را به مدینه بفرستد

خـوانی   بـه مرثیـه بـا اوو. به زینب احرتام گذاشتندسفیان  زنان آل ابی
  .پرداختند
 هنگامی که علی بن احلسین به مهـراه زنـان و کودکـان :زنان مدینه. ۲۰

کنان بیـرون  به مدینه نزدیک شد، مردم خربدار شدند، مهه شهر مدینه، شیون
شـمر رسود، زنـان  کـرد و شـعر مـی دخرتکی بر حـسین نوحـه مـی. دویدند
  . و خواهر او رفتندکنان به استقبال علی بن احلسین شیون
  . گریست و شعری رسود مجعيت را که ديدکلثوم ام

دا مـن خـرب ج یا کرد دو لنگه در مسجد پیامرب را گرفت و فریاد زینب
  .دهم مرگ برادرم حسین را به تو می

  . سیاه پوشیدند و لباس عزا بر تن کردندشمها ی بنیها زن
. )ع(دت حسینها شبعد از دریافت خرب: طالب  دخرت عقیل بن ابیاسامء

پوشش رس و مهراه با گروهی از زنان بیرون آمدنـد و بـر رس قـرب رسـول  بی
جر و انـصار هارسودند در حالی که م و اشعار و مرثیه می. خدا جتمع کردند
 رشکت زنان مدينه در سوگ امام حس� و يارانش مدينه .کردند را مالمت می
  .را منقلب کرد

۲۰/۳ÇÇاز آن بـر رس ،نوشـید  مـی مـيدر حالی کهیزید .  زن یزید، هند 
یزیـد رس را بـه  اعـرتاض  ديـد، ضـمنرا آن زن یزید .پاشید امام حسین می

  .برداشت و با آب شست و گالب زد
  .کرد  را به خواب دید که از او عذرخواهی میفاطمه زهراشب 

به هنگام دیدن رس امـام حـسین . شم که در خانه یزید بودها زنی از بنی
  .کس صدای او شنید، گریست هر… حبیبا، یابن حممدا یا: آوردشیون بر 

فرشـتگان بـر رس. زن یزید گفت در خواب دیدم که در آسامن بـاز شـد



�� Ê  زنان عاشورايي 

 من ترسان از خـواب.  آمدند)ع(سپس رسول خدا و علی. حسین نازل شدند
. به جستجوی یزید برخاستم. دیدم نوری بر گرد رس حسین است. برخاستم

گفت مرا بـا حـسین  یکی یافتم و رو به دیوار و با خود میاو را در اطاق تار
او . من خـوابم را بـرایش گفـتم. چه کار بود؟ و غم دنیا بر رس او ریخته بود

رس به زیر بود، روز بعد حرم حسین را خواست و گفت آزادید برویـد یـا در 
  .شام Æانید

ای برهنه در  درید و پرده را کنار زد و پها زن یزید، رس برهنه کرد، جامه
گفت ای یزید تو دستور دادی رس حسین را بر در خانـه . جملس یزید دوید
  باالی نیزه هنند؟

ای هند عفو کـن :  ناراحت شد از جا پرید و او را پوشانید و گفتیزید
  .و بر پرس دخرت رسول خدا گریه کن

  
  بندی    خالصه و مجع

حـال نیمـی از ی مردمی، زنان، که بـه هـر ها  و انقالبها در Dام جنس
، زنـان تـراژدی کـربالدر .  نقـش مـؤثر دارنـد،دهنـد مجعیت را تشکیل مـی

خاندان امام حسین، در چنـدین فـراز، در کـربال، در راه کوفـه، در بارگـاه 
 نقـش  و در بازگشت به مدينه و در راه شام و سپس در بارگاه یزید،زیاد بنا

 دروغ و تزوير جوکلیدی و تأثیرگذار، در شکسv فضای سنگین سیاسی و 
این زنان از هر فرصتی برای آگاه سـاخv مـردم از آنچـه .  ارعاب داشتندو

زنان اصحاب و یاران امام حسین ،  بر اينعالوه. استفاده کردند ، بودگذشته
دت آنـان، بـه هانیز با محایـت از مهـرسان و فرزندانـشان و اسـتقبال از شـ

عالوه بر ایـن، یزیـد و . دند داها  ظلم و ستم درسمهه مبارزان ضدمهرسان 
 و شمر، عمر بن سـعد، اگرچـه بـا خـشونت و زیاد بنا، اش عاملین جنایت

دت برسـانند و بـههارمحی Dام توانستند امام حسین و یـارانش را بـه شـ بی
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 هـا آنخیال خود پیروز شوند، اما ناگهان با این واقعیت تلخ روبرو شدند که 
زنـان . ز حـامی و پـشتیبانی ندارنـدحتی در میان اعضای خانواده خـود نیـ
پروایی به جنایات مهرسان خود بـه  یزیدیان، چه در کوفه و چه در شام با بی
کننده نـام و  رفتار زنان یزیدیان، زنده. شدت اعرتاض و آنان را حمکوم کردند

 که تا به موجب روایت قـرآن، در برابـر کفـر و رشک و ندنشان آن زنانی شد 
  . ایستادندفرعونظلم مهرسانشان، حتی 
مـؤثر کند که زنان چه نقـش  ، روشن میزنان عاشورایینگاهی به رفتار 

به قول دکرت رشیعتی کـار زینـب، . توانند ایفاء کنند  میاجتامعحساسی در 
  .ادامه کار حسین بود

ÇÇخداوند مهه ما را به راه راست هدایت کند .  
ÇÇ وسـت موفـق  تو رضـايت پروردگارا ما را به آنچـه موجـب خـشنودی
  .بدار
ÇÇ اصالح انحرافـات و مـشکالت مـسلامنان را فـراهم امکان  پروردگارا
  .بفرما
ÇÇکنند مؤید و پایدارشان بفرما  پروردگار آنان که به ملت ما خدمت می .

کنند، اگر قابل اصالحند، اصالح بفرما و اگـر نیـستند، رش  آنان که ظلم می
  .آنان را از رس ملت ما کوتاه بفرما

َ        ر دعونا ا ن، احلمد و آخ   . رب العاملینهللا         
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ــسم ا ــد هللاب ــرحيم احلم ــرمحن ال ــامل�، هللا ال  رب الع
ــة للمتقــ�، و ال عــدوان اال عــيل الظــامل�، و  والعاقب
الصلوة والسالم عيل انبيائه و اوليائه خري خلقه و عـيل 

  .آهلم و عيل اصحاهبم الطيب� الطاهرين
يل بن احلس�، سالم بـر ، سالم بر عسالم بر حس�

ياران حس� و نيز سالم و درود بر زينـب کـربي، 
  .شريزن کربال

است که ما ايرانيـان مسئله  بحث امروز ما پريامون اين :موضوع سخن
شيعيان به طور عام و ايرانيان به طـور خـاص . چرا و چگونه حسيين شديم

امـام  و ، حرضت فاطمـه)ص(ي نسبت به خاندان پيامربا هعشق و عالقه ويژ 
در ايام حمرم عاشقان امام حس� در .  دارند)ع( و بخصوص امام حس�)ع(عيل
کنند به طوري که عـزاداري بـراي امـام  ي پيدا ميا هجا شور و حال تاز  مهه

. ناپذير در فرهنگ مـيل مـا تبـديل شـده اسـت حس� به يک عنرص جدايي
امام حـس� و خانـدان پيـامرب و ابراز عشق و حمبت به امام عيل و فاطمه و 

شـود  ي که براي برگزاري مراسم تاسوعا و عاشـورا مـيا هي گسرتدها هزينه
q آمده است  اين عشق و عالقه چگونه به وجود. ي نداردا هترديد هيچ مشاب

  .چرا و چگونه ما شيعه شديم. و ريشه در کجا دارد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)ع( به مناسبت تاسوعای امام حس�۶/۲/۱۳۷۸مv سخ�انی در  .١
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  :کنيم اين بحث را در سه بخش برريس مي
  :امل و مهکنيش دين و جامعه تعÇÇ بخش اول

شـده از جانـب حـق در ورود بـه جامعـه  دين حق به عنوان نص وحي
الجـرم بـا فرهنـگ بـومي آن جامعـه ، خماطب خود و انتقـال پيـام بـه مـردم

امـا ايـن مهکنـيش تـابع اصـول و متـأثر از . دهد يي را انجام ميها  مهکنيش
  :عوامل چندي است

نظر از رنگ، نژاد،  ، رصفها نسان ا.بودن ماهيت انسانشمول  نهاج. ۱
انسان صاحب . ي عام و مشرتک دارندها جنسيت و تاريخ و جغرافيا ويژگي

ورز و داراي حقوق ذا3  کرامت و اختيار و اراده آزاد است، انسان انديشه
عدالت به معناي قرار دادن هر چيز در جـاي خـود مـستلزم . و طبيعي است

 موجـب آن ها  اين ويژگي.انسان است يپذيرف¶ و رعايت کردن حقوق طبيع
ديين وجـود داشـته باشـند  شده است که مفاهيم يا مقوال3 ماقبل دين يا فرا

 به عنوان معيـار بـراي سـنجش حـق و باطـل بـودن يـک ديـن ها آنکه از 
اسـاس عـدالت  به عنوان مثال آن ديين حق اسـت کـه بـر. شود مياستفاده 
 تأکيد دارد که اسالم دين مطهري. باشديا براي برقراري عدالت آمده . باشد

آن .  انسان واجد حقوق طبيعي است. ن عدالت استهاحق است چون خوا
  .ديين حق است که حقوق طبيعي انسان را به رسميت بشناسد

که  نظر از اين شمول بودن انسان اين است که رصف نهامعنا و پيامد ج
 هـا ن است و انـسانشود، چون خماطبش انسا وحي بر کدام جامعه نازل مي

يي تفـاو3 وجـود نخواهـد هـا جا انـسان هـستند، در مقـوالت زيربنا در مهه
  .داشت
شـمول و يگانـه  نهـا به رغـم ج:�هاي مشرتک فرهنگ جها  ویژگي.۲

بودن ماهيت انسان، جوامع برشي از حيث فرهنگ و زبان و آداب و رسـوم 
ي مـشرتکهـا يژگـي بـه رغـم گونـاگو. وها اما فرهنگ. با يکديگر متفاوتند
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 /بر اين اساس ما با دو نـوع فرهنـگ مـيل و فرهنـگ بـرشي. جها. دارند
، هـا بـه صـورت سـمبل(فرهنـگ جمموعـه جتليـات . . رس و کار داريمهاج

معنوي، هـ�ي، ) …ي مجعي وها، آثار و رفتار ها عالئم، آداب، رسوم، سنت
هم شـده و ادq، مذهبي و احسايس يک قوم که در طول تاريخ آن قـوم فـرا

، کيفيـت و جـنس هـا، نياز هـااين جتليات، درد. شکل مشخيص گرفته است
روح و فطرت و خـصوصيات اجتامعـي و زيـست مـادي و بـاالخره روابـط 

بـه عبـارت ديگـر . کنـد اجتامعي و ساختامن اقتصادي آن قوم را توجيـه مـي
ي معنوي يک ملت اسـت کـه در طـول تـاريخ حمتـوايش ها فرهنگ ساخته

اين شکل را وجدان يا روح جامعـه بـدان . ه و شکل گرفته استفراهم آمد
                         ً                                 بنابراين هر فرهنگي مستقيام  با تقدير تارخيي و زيربناي اجتامعي . بخشد مي

فرهنگ . ويژه آن جامعه پيوندي علت و معلويل و رابطه منطقي متقابيل دارد
ف از با اين تعري. . و کل برش داردهابرشي مه� تعريف را، اما در سطح ج

بـا ايـن فرهنـگ بـه تعامـل  شـود ي مـيا هفرهنگ، وقتـي ديـن وارد جامعـ
  .نشيند مي

اديان اهلي الهو3 هـستند و  : مهکنيش ميان پيام اهلي و فرهنگ بومي.۳
ي که وارد ا هوحي اهلي به هر جامع. شوند از بريون جامعه به جامعه وارد مي

بـه جامعـه رنـگ . دکنـ  آن جامعه مهکنيش پيدا مـي بوميشود با فرهنگ مي
کنـيش ميـان ديـن و فرهنـگ بـومي  هـم. پذيرد دهد و از جامعه رنگ مي مي

اگرچه عنـارص کليـدي وحـي پابرجـا  آورد که جامعه سنتزي را به وجود مي
هنگامي که اين دين بومي شده . دنکن مانند اما رنگ بومي و حميل پيدا مي مي

ه ديگـري هـم کـه وارد  به هـر جامعـ،کند ي جامعه اوليه عبور ميهااز مرز 
 جامعـه ي اصيل دين با فرهنگ بـوميها ي ميان آموزها هکنيش تاز  شود هم مي

Dـام نيـز اين سنتز تـازه . شود ي اجياد ميا هگريد و سنتز تاز   صورت ميجديد
يهـا  آموزهي اسايس ميانها عنارص اصيل دين را دارد و از اين نظر تفاوت
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 هـاي کدام ويژگي اما هر. شود  ديده aيي خمتلف اين سنتزهازيربنايي ديين و
 و هـايـک نگـاه امجـايل بـه باور . کننـد جامعه خاص خـود را aاينـدگي مـي

، به عنوان aونـه و مقايـسه شامل افريقا و مرص، عربستاني ديين در هارفتار 
دهـد   نشان مياندونزي و پاکستان و هندي مسلامنان ها و رفتار هاآن با باور 

ي هـا مبا. مهـه بـا هـم مـشرتک هـستند امـا تفـاوتکه اگرچه در اصول و 
ً           انکارناپذير ميان آنان کامال  مشهود است  ميان مذاهب هاتن  نهها اين تفاوت.                          

شود بلکه ميان پريوان يک مذهب خاص نيز بارز  گوناگون اسالمي ديده مي
امـا . مذهب هستند  سيناندونزي و  هند يامرص و ترکيهاکËيت مردم . است
ً              بـه طـور کـامال  مـشخص از هـم ي فردي و اجتامعي آنـانهاتار  و رفهاباور             

طور که اشاره شد، به اين علت اسـت کـه فرهنـگ  اين امر، مهان. متفاوتند
 با هم متفاوت بوده و سـنتز حاصـل از هايک از اين کشور  بومي مردم در هر

  .کنيش ميان نص با فرهنگ بومي هم متفاوت شده است هم
 ۷بيش از .  به رسعت در حال گسرتش استاکنون در آمريکا اسالم هم

بخيش از ايـن مجعيـت مـسلامنا. . کنند ميليون مسلامن در آمريکا زندگي مي
ــا م ــه آمريک ــه ب ــاهــستند ک ــرده ــدا هجرت ک ــوجهي . ن ــل ت ــا بخــش قاب ام

ي اين مـسلامنان ها و رفتار هاباور . ندا هيي هستند که مسلامن شدها  آمريکايي
 را از سـاير ها آنيي پيدا کرده است که ها  گيجر ويژ هاو فرزندان مسلامنان م
  .سازد مسلامنان متاميز مي
پويــايي و . ي اسـالم پويـايي و ديناميــسم آن اسـتهــا يکـي از ويژگـي

دهد کـه بـا  ي بومي و حميل ميها  اين امکان را به فرهنگديناميسم اسالمي
فت و اين يکي از رموز پيـرش . ي ميل خود را حفظ کنندها قبول اسالم ويژگي
ي بعـد از هـا در سـال. ن است که هنوز هم ادامـه داردهارسيع اسالم در ج

: . دوم سه انديشه يا دين در افريقا با هـم بـه رقابـت پرداختنـدهاجنگ ج
۱۹۵۰ در اوايـل دهـة اليف جملهيي که ها آمار . کمونيزم و مسيحيت، اسالم
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 قـايي کـهيـک نفـر آفري منترش کرد نشان داد که در قاره سياه در برابـر هـر
دهنـده  چنـان تکـان اين آمار آن. ندا هشد مي نفر مسلامن ۱۱شد  مسيحي مي

 کشيش معروف آمريکا به اين قاره سفر کـرد تـا خـود از مهاگرا بييلبود که 
حاصل ايـن سـفر و حتقيقـات او . نزديک علل اين پريوزي اسالم را دريابد

يکي از .  داده استکتاq بود که منترش کرد و در آن علل اين پديده را رشح
کـه  و ايـناسـت  پويايي اسـالمکند مه�  عليل که او در کتاب خود ذکر مي

توانند هم اسالم را بپذيرند و هم هويـت مـيل و بـومي خـود را  مردم بومي مي
  .حفظ کنند

پـذيري  ي انـسان و جامعـة انـسا. تغيـري و حتـولها يکي از ويژگي. ۴
 هاهري زندگي، شکل زندگي، شهر ي فيزيکي و ظاهاتغيري در ساختار . است

ي فرهنگــي، زبــان، هاو معــامري و غــريه و هــم تغيــري و حتــول در ســاختار 
پذيري انسان و جامعة انـسا. در  ريشه حتول. ها  و ديدگاهها، باور ها ذهنيت
  .پذيري مغز و ذهن انسان است حتول

  
  :ها  خصوصيات ما ايرا�ÇÇ بخش دوم

 انسان کام هو انسان دوسـتدار :يستيز     خواهي و ستم    فرهنگ عدالت. ۱
عدالت مطلوب هر انسا. است و ظلم و سـتم مکـروه طبـع . عدالت است
ي منفي اجتامعـي هااستبداد قرون متامدي در ايران پيامد. ستها مهة انسان

اين استبداد قرون اگرچـه از . و موجب اختالالت رفتاري شده است داشته
 ما شده امـا چـون ابـتالي يک طرف موجب رسوبات فرهنگ استبدادي در

سـتيزي، عـشق بـه                                   ُ                   داÌي مردم بوده در ما ايرانيان در ب عد سلبي، روحيه ستم
پرسـتي را تقويـت کـرده و از جهـت اجيـاq عـشق بـه  ستيزان و مظلـوم ستم

  . استموجب شدهخواهي را  عدالت و عدالت
بعـد از.  در فرهنگ ايرا. مـا بـسيار قـوي اسـتد اجنبيضعنرص . ۲
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 اميـه و    بـينهـاي خمتلـف، بخـصوص در عهـد  الم به ايران، در دورهورود اس
بـر عنـرص عنـرص عربيـت  برتري عـرب بـر عجـم مطـرح شـد و عباس    بين

گرايانـه  ي ميلها اين امر به نوبة خود سبب واکنش. اسالميت غلبه پيدا کرد
  .بر ضد عربيت در ايران شد

يـک پديـده  هـا کنيش ميـان فرهنـگ  هم:عمق و غناي فرهنگ ايرا�. ۳
 موقعيت جغرافيايي ايران موجب آن شـده اسـت کـه. مستمر و جاري است
کنـيش  مجات هـمادر پي اين هت. مجات خارجي باشداايران در معرض دايم هت

چه بيشرت فرهنگ  جم به غين شدن هرهاي مها ميان فرهنگ ايرا. با فرهنگ
تر عنارص  ، فرهنگ غينها کنيش ميان فرهنگ در هم. ايرا. منجر شده است

سازد و عنارص منفي و  گريد و در خود ادغام مي جم را ميهامثبت فرهنگ م
يک مقايسه امجايل فرهنگ ايـرا. . کند ناسازگار با فرهنگ بومي را دفع مي

يک مقايسه . دهد ي مهسايه غناي فرهنگ ايرا. ما را نشان ميها با فرهنگ
ثري تغيـريات را نـشان امجايل ميان فرهنـگ ايـران قبـل و بعـد از اسـالم تـأ 

ي جـدي فرهنگـي هـا  جامعة ايرا. از بحـرانساسانياندر دوران . دهد مي
عنارص منفي و بازدارنده رشد انسا. در فرهنـگ غالـب دوران . رنجور بود

 با ورود اسالم .بودشده ي ديين و فرهنگي ها ساسا. موجب پيدايش جنبش
ي حـاکم هـا انيـان از حمـدوديتي بالقوه اير ها  و تواaنديها به ايران ظرفيت

در اسـالمي کـه بـه ايـران وارد . کنـد  و رشد و شکوفايي پيـدا مـي شدههار 
ايرانيـان . شود دو عنرص اسالميت و عربيت به شدت با هـم خملـوط بـود مي

در پـذيرش . اسالميت را پذيرفتند اما عربيت را بـه تـدريج کنـار گذاشـتند
بتين بـر خلقيـات و روحيـات بـومي  که م هماسالم ايرانيان قرائت اعراب را

ي از دين را کـه ا هاعراب و جامعه صحرايي بود، نپذيرفتند، بلکه قرائت ويژ 
ايرانيـان . خـوا. داشـت پـذيرا شـدند  ما هـم ايرا.با خصوصيات فرهنگي

اساس عنارص اصيل فرهنگ خود و جايگاه عشق بـه حقيقـت و عـدالت بر



�� Ê  ما چرا و چگونه حسيين شديم 

 يل اين عشق عرفا� بـه اهـل بيـت�ود و جت.  شدندالگوهاي علويانجمذوب 
مذهب ايران به وضـوح  پيامرب در ادبيات ايران، حتي در اشعار شعراي سين

تـوان  ي فراوا. از اين عشق را در اشـعار مولـوي مـيها  aونه.شود ديده مي
  .ديد

غناي فرهنگ ايرا. سبب آن شده است که در طول تـاريخ کـشورمان 
قرار و اسـکان در ايـران پـس از مـدت جم به ايـران بعـد از اسـتهااقوام م

کوتاهي فرهنگ ايرا. را پذيرا شوند و به تدريج در درون جامعـه و مجعيـت 
اعراq که به ايران محله کردند نيز بـه . آسيميله و ايرا. شوندجذب يا ايران 

عـالوه بـر ايـن . تدريج هويت عرq خود را از دست دادند و ايـرا. شـدند
براي اداره قلمرو حکومت خود از ايرانيان استفاده بسياري از خلفاي عرب 

  .کردند
 و هـا با عمق غنـاي فرهنگـي خـود، از ميـان aادها باالخره ما ايرا.. ۴
، خاندان پيامرب و ها ي اسالمي و از ميان مهه قرائتها  و شخصيتها سمبل

و ايـن حمـصول .  تـرجيح داديـمها  قرائتقرائت آنان از دين حق را بر ساير
  .نيش ميان ايران و اسالم استک هم
  

  : ورود اسالم و تشيع به ايرانÇÇ بخش سوم
ي اداري، سـيايس هامحله اعراب به ايران منجر به فروپايش ساختار . ۱

 مهـراه بـا تغيـريات گـسرتده در مناسـبات اجتامعـي و ،ساسـانيانو نظامي 
 سـال بـه ۳۰۰ÇÇ۴۰۰حـدود  اما مسلامن شـدن ايرانيـان. فرهنگي ايران شد

در ايـن دوره .                    ً                 پذيرش دين جديـد اکـËا  تـدرجيي و آرام بـود. ول انجاميدط
 (Transitional society) . را داشتجامعه در حال تغيريي يک ها ايران ويژگي

 دگرديـيس . شـدنددگرديـيسي رفتـاري دچـار هـا و الگو هاDام روابط و باور 
(Transformation) رويدادي بيش از رصفا  تغيري ،      ً                    (change)بـسياري.  اسـت
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 استعدادهايي کـه در. ها تغيري اسايس پيدا کردند از رفتارها و هنجار و نورم
نظام کاستي و طبقا3 دوران قبل از اسالم قادر به بروز و ظهـور نبودنـد از 

ايرانيـان . سابقه فرهنگي شـکل گرفـت يک حتول q.  آزاد شدندهاقيد و بند
 نقش بسيار برجـسته و مـؤثر در                                       ً اسالم را پذيرفتند و متحول شدند و متقابال  
  .رشد و غناي فرهنگ اسالمي ايفاء کردند

اسالم در حايل وارد ايران شد، که ايران از يک سـابقة فرهنگـي بـسيار 
کنـيش تـدرجيي و  هـم. فرهنگ نبودنـد ايرانيان مردمي q. غين برخوردار بود
 ي اصيل کتاب خدا و سنت رسـول گرامـي بـا فرهنـگها طوال. ميان آموزه

ي را اجياد کرد که اگرچه اسـالمي اسـت ا هبومي يا ميل ما ايرانيان سنتز ويژ 
ي بـسيار مهـم ايـن هـا يکـي از فـرآورده. ي ايرا. را هـم داردها اما ويژگي

  . استشيعتاستقبال از مذهب کنيش  هم
شود، تـشيع يـک فـرآورده ايـرا. نيـست، بلکـه  برخالف آنچه گفته مي

اخـتالف در فهـم مـv  . در مدينه بـوده اسـترشوع آن از مهان زمان پيامرب
 پيـامرب و از زمـان خـود مدينـهاساس اين فهم، از مهـان  مقدس و رفتار بر

، به عنوان پريو و هوادار عيل در زمان خود پيـامرب اصطالح شيعه. آغاز شد
 در مسجد مدينـه بـا ارشاف تـازه هاهل صفّ موقعيت و جايگاه . هم رايج بود

در دوران حکومـت دو خليفـه اول رفتـار عـيل و . بـودشده متفاوت  مسلامن
با حفظ اعتقاد به حقي که در خالفت براي خود قائل ، پريوانش با حکومت

که خليفـه آشـکارا اقـدامي خـالف مـصالح مـردم و  بودند و با توجه به اين
در زمـان . دهد، مهکاري و مهراهي با خليفـه بـود ي قرآ. انجام aيها آموزه

 بـه درگـريي و قتـل خليفـه ها  خمالفت،هامشاهده برخي رفتار خليفه سوم با 
، بـه رهـربي سـفيان آل خمالفت و تقابل )ع(در دوران خالفت عيل. منجر شد

معاويه با حکومت عيل ابعاد و اشکال نظـامي بـه خـود گرفـت کـه بعـد از 
 يـک نقطـه عطـف دررويـداد کـربال.  مهچنان ادامه يافـت)ع(دت عيلهاش
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 از اين زمان به. شود ن عيل و حکام ظلم و جور حمسوب ميتقابل ميان شيعيا
شود؛ مبارزه شيعيان  تر مي تر و خشن بعد، فشار بر شيعيان به مراتب گسرتده

: کنـد  پيـدا مـيدو بعدبا حکومت و مقاومت در برابر فشار خلفاي ستمگر 
دامنـه .  توسط برخـي از شـيعيانبعد نظامي به رهربي امامان و بعد فکري

  .شود ارزه و مقاومت به ايران کشيده مياين مب
گريي   پس از حوادث خون� کربال و اوج:استقرار شيعيان در ايران. ۲

اميـه و   و خانـدان پيـامرب و ادامـة آن در دوران بـين)ع(فشار بر پريوان عيل
ي کوهستا. اطراف ها  به تدريج به رسزم�)ع(عباس، شيعيان عيل سپس بين

اين مناطق عبـارت .  پناه بردند و پراکنده شدندتانجزيره عربس شبه و حجاز
، منـاطق ترکيـه در شـامليي از هـا   و بخـششامات يا لبنانبودند از منطقه 

پراکنـدگي شـيعيان معـرتض بـه . کوهستا. Ìن در جنوب و ايـران در رشق
عباس به اين مناطق، کـه از نظـر وضـعيت رسزميـين  اميه و بين حکومت بين

ي هـا اسـاس نظريـه دليـل نظـامي داشـت کـه بـرکوهستا. هـستند يـک 
  .ي انقالq قابل توضيح استها جنگ
بحـث و   مـوردسـه نظريـهن هـاي جها  و انقالبحتليل شورشگريدر 

لن�  اساس نظريه  بر»خيزش لنيين«نظريه اول نام . برريس قرار گرفته است
 »جنگ درازمدت فرسايـيش«نظريه دوم .  استانقالب بلشويکي روسيهدر 
اساس انقالب  نظريه سوم بر.  در انقالب چ� استمائوتسه تونگربه و جت

در خيزش لنيين حمور اصيل در شـهر .  معروف است»تئوري کانو�«کوبا به 
در اسرتاتژي جنگ فرساييش درازمـدت، حمـور . و در نظامات شهري است

.  است»ها از طريق روستاهافتح شهر « و هااصيل نه در شهر، بلکه در روستا
ي مقاومـت هـا  تئوري کانو. حمور اسايس اسرتاتژي اجياد هسته يا هستهدر

ي نظامي حکومت و فرسـايش هادر مناطق کوهستا.، دور از دسرتس نريو 
  .نريوي حاکم است
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ــت ــاي حکوم ــر نريوه ــيعيان در براب ــت ش ــارزه و مقاوم ــت مب  رسش
ي االصول مبارزه دو نريوي از نظر نظامي نامتعادل، يکي قوي و ديگـر  عيل

. اين نوع مبارزه يا شورشـگري قانوaنـدي خـاص خـود را دارد. ضعيف بود
تـرين وضـعيت جغرافيـايي بـراي حيـات  ي کوهـستا. مناسـبهـا رسزم�

  .يت پريوزي استا شورشگر و ادامة مبارزه و مقاومت و در هن
را در  ، بـه ايـرانحسين و حسيينجرت شيعيان يا به تعبريي سادات هام
 آن دسـته از سـادات گـروه اول    :نـدا هر مرحله دانـستاهر گروه يا در چهاچ

 بـه حجاج بن يوسفهستند که به علت دشمين امويان، بخصوص در دوران 
 به ايران )ع(امام رضا به مهراه زمان مأمون در گروه دوم. ايران متواري شدند

ــد ــ. آمدن ــس از ش ــه هاپ ــد و ب ــرار گرفتن ــب ق دت آن حــرضت حتــت تعقي
 شيعيا. بودنـد گروه سوم.  پناه بردندطربستان و ير  و ديلامني ها کوهستان

برخـي کـشته . که بر عليه خليفه قيام مـسلحانه کردنـد و شکـست خوردنـد
، هـا آنترين اين  يکي از معروف. شدند و بسياري هم به ايران متواري شدند

  گروهمجعي از اين. باشد ، مينفس زکيهي امام حسن، معروف به ها از نواده
.  گـروه اسـت بازماندگان مهـ�به Ìن گرخيتند و شيعيان Ìنبعد از شکست 

ــاگــروه چ ــا مرمه ــه ه ــد ک ــران آمدن ــه اي ــوي جرين هنگــامي ب ســادات عل
ه حکـومتي بـراي خـود تـشکيل داد) مازنـدران (طربستان در مذهب زيدي
  .انبوهي از شيعيان از عراق و ساير نقاط به ايران روي آوردند. ندبود 

ديل آن به يک اکËيت، در مرحلة اول مبتـين حرکت تشيع در ايران و تب
جم رسبـازان خليفـه و اي مصون از هتـها بر اسرتاتژي کانو. و اجياد هسته

 از طريـق هافتح شـهر استقرار و گسرتش در يک فرايند درازمدت و سپس 
  . در مرحلة دوم بوده استهاروستا

وه ، از سـه گـر پهلوي اولساختار جامعة سنتي ايران، تا زمان حکومت 
هاشـهر . هاروستا و ها ايل، شهريجامعة : مجعيتي مشخص تشکيل شده بود
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 و اکËاً در دست سنيان و نريوهاي خليفه بودند و جايگاه مناسـب و  عموماً 
نظـامي  ي ايران از يک سـاختار شـبهها ايل. امين براي حضور شيعيان نبود

ر غـري ممکـن برخوردار بودند و ورود عنارصي بريون از ايل به درون ايل اگ
             ً       ً ي ايـران عمومـا  و اکـËا  هـا عالوه بـر ايـن ايـل.  بسيار مشکل بود امانبود،
ي مجعيتي بسيار پراکنـده در هاي ايران واحدهااما روستا. مذهب بودند سين

اکËيـت مجعيـت .                         ً                       مناطقي دور از هم و عموما  در مناطق کوهـستا. بودنـد
 کـه تـا زمـان انقـالب بـه طـوري. دادنـد ايران را هم روستاييان تشکيل مي

      ً         عمومـا  خودکفـا هااين روسـتا. ٪ مجعيت ايران روستاييان بودند۸۰مرشوطه 
. توانـستند بـدون نيـاز بـه شـهر بـه حيـات خـود ادامـه بدهنـد بودند و مي

q غل  روستاييان به دليل نزديکي به طبيعت، بيش از مردم شهرنش� ساده و
جم شهر و يـا ايـل قـرار اد هتاما روستاييان به طور دايم مور . و غش هستند

  .ندشد   و غارت ميندگرفت مي
ي مقاومت را کـه دور ها شيعيان با پناه بردن به مناطق کوهستا. کانون
 ۱۰۰۰در ايـران بـيش از . از دسرتس رسبازان خليفـه بـود، شـکل دادنـد

 در هـا زاده يک نگاه امجايل به توزيـع جغرافيـايي امـام. زاده وجود دارد امام
، بخـصوص در منـاطق هادهد قريب به اتفاق آنان در روستا ان ميايران نش

  .ندا هکوهستا. مستقر بود
ي کوهستا. توانستند با مردم بومي ها ي مقاومت در اين کانونها هسته

              ً                                                   و حميل، که عمدتا  روستاييان بودند، روابط بـسيار نزديـک و انـسا. برقـرار 
دو بعد سيايس و اقتصادي  حمور اصيل منشور شيعيان عدالت در هر. سازند

 به کانون آمـوزش مبـا. ها اين هسته.  اين شيعيان منادي عدالت شدند.بود
ي هـا  انـسانهـا رهربان اوليه اين کانون. سيايس و فکري شيعه تبديل شدند

ي آزاد و مستقل از قلمرو ها  در اين کانونها آن. فرهيخته و آزادمنيش بودند
نـه خـود را ارائـههاخوا فکـر عـدالتي عمـيل از تهـا الگو ،قدرت حکومت
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 حموري استقبال کردند دل از اين عدالت باخته و ساده روستاييان پاک. دادند
 اين امکان را بـه هانيازي روستا خودکفايي و q. و جذب اين انديشه شدند

داد که بتوانند براي مـدت طـوال. در برابـر قـواي خليفـه و  اين مناطق مي
رفتار اکËيت بزرگي از رهـربان ايـن . قاومت کنندحمارصه رسبازان خليفه م

چنان انسا. و مردمي بود که مزار آنان پـس   با مردم بومي و حميل آنها هسته
نامـه بـسياري از  اگرچـه شـجره. دت يا مرگشان زيارتگاه مـردم شـدهااز ش
دهـد امـا   نـشان مـي)ع(ي ايران انتساب آنان را به خاندان عـيلها زاده امام

 وجود دارد که انتساب صاحب مزار به خاندان عيل قابـل تأييـد مواردي هم
اين منش عارفانه و عادالنه اين رهربان بـود کـه موجـب جايگـاه و . نيست

پايگاه آنان در ميان مردم و ادامة عشق و عالقه به آنان و مراجعـه بـه مـزار 
  .آنان بعد از مرگشان شده است

ه مناطق کوهستا. پريامون پراکندگي شيعيان از مهان قرن اول هجرت ب
عربستان، از مجله و بخصوص در ايران، و استقرار رهربان شيعه در منـاطق 

دينـه شـدن اهن. دينه کـردادريج هنت را به هاروستايي موقعيت شيعه در روستا
کـه در بـسياري از  اول آن:  داشـته اسـتدو پيامد هاپايگاه شيعه در روستا

             ً ، رهـربان عمومـا  بويـه و رسبـداران آللفا، نظري خي مردمي عليه ها جنبش
ي ايرا. توسط مهـ� ها اول� حکومت. شيعه و شورشگران روستاييان بودند

تغيـري دومـ� پيامـد فراينـد شـيعه شـدن روسـتاييان، . جريان به وجود آمـد
مـذهب بـه  جرت روستاييان شيعهها از طريق مهاتدرجيي بافت مذهبي شهر 

مـذهب  ايـران بـراي مـد3 طـوال. سـيني هااکËيت مردم شهر .  بودهاشهر 
جرت مجعيت در طول تاريخ مهيـشه از روسـتا بـه هاجا که م اما از آن. بودند

 موجب تغيري ترکيـب مـذهبي هاجرت روستاييان به شهر هاشهر بوده است، م
درواقـع شـيعه در يـک فراينـد تـدرجيي، طـوال. و آرام .  شدهامجعيت شهر 

بسياري از علامي برجسته شـيعه تبـار . د فتح کر ها را از طريق روستاهاشهر 
  .روستايي دارند
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  وعلويـانهـاي شـيعي، نظـري  اگرچه شيعيان موفق به تشکيل حکومت
دولتي فراوان به دسـت آورده بودنـد،  Ç  شده بودند و امکانات سيايسبويه آل

اما کسب قدرت منسجم و رسارسي آنان در ايران و در سطح ميل از زمـان 
 و رسمي کردن مذهب شيعه فرايند  صفويهوي کار آمدنر .  آغاز شدصفويه

ً       علـامي شـيعه عمـال  اداره. ي کردا هتغيريات آرام را وارد مرحلة تاز  کننـدگان              
اما در مه� دوران براي اول� بار حاکامن . سالط� صفوي و بعد از آن بودند

. شيعه از ابزار زور و خـشونت بـراي تغيـري مـذهب مـردم اسـتفاده کردنـد
 بـراي مقاصـد سـيايس و يـا عبـاس بين و اميه بين در دوران  مذهبيخشونت

مذهبي، عليه خمالف�، عليه غري مسلامنان و عليه شيعيان به طور مـستمر بـه 
 هـا  شـيعيان را هزارهـزار در اردوگـاهعبـاس بـيندر دورة . شد کار گرفته مي

  .کردند زندا. و زنده به گور مي
اي مقاصـد سـيايس و ديـين زبـان و استفاده از ابزار زور و خشونت بر 

 ها در دوران ماقبل مدرنيته، و حتي سال. شيوه رايج قدرت در آن دوران بود
ي انـسا. در Dـام هـا کنيش ميان گـروه  همبعد از آن هم خشونت زبان اصيل 

اگرچه اسالم مبلغ و مدعي تساهل و تسامح با دگرانديشان است و . دنيا بود
، امـا ايـن زبـان، هـم در ميـان خـود »اه يف الـدينال اکـر «: قرآن کريم مبرش

  .کس مانده است  غريب و qست کهها مسلامنان و هم غري مسلامنان قرن
، شـيعيان بويـه آلي گذشته در مواردي، نظري حکومت ها در طول قرن

جتربـه تـشيع بـا قـدرت امـا . توانستند قدرت حکومتي را بـه دسـت گرينـد
يي کـه هـا  حتـي در دوران. فاعي نبوده استگاه جتربه موفق و يا قابل د هيچ

و صاحبان قدرت بـه نـام شـيعه ، شيعه به قدرت رسيدند Ç ي ايرا.ها سلسله
جايگاه قدرت الگوي مناسـبي از آرمـان  هرگز نتوانستند از ،حکومت کردند

، اگرچـه از بويـه آل در دوران حکومـت .خواهي شيعه را ارائه دهند عدالت
حکومـت  و روش مؤثري برداشته شد، امـا مـنشي بلندها نظر فرهنگي گام
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 انـدوزي بـا معيارهـاي در رابطه با مردم و در رابطه قدرت و ثروت و مـال
 شايد به مه� سبب باشد کـه برخـي از بزرگـان .علوي فاصله بسيار داشت

. شيعه با تشکيل دولت اسالمي، در غياب يک امام معـصوم خمـالف هـستند
گرفـت،   بيعـت مـي»الرضا من آل حممد« به نام ، که از مردمابومسلم خراسا�

ي بـه مدينـه ا هپس از پريوزي بر آخرين خليفـه امـوي قاصـدي را بـا نامـ
امـا امـام از پـذيرش . فرستاد و از امام دعوت کـرد کـه خالفـت را بپذيرنـد

 ب اجيـاپـارادکس قـدرت و ديـنشايد مشکل يا . نددعوت او امتناع ورزيد 
ام دين در غيبت امام معصوم تأسيس نشود، که هرگز حکومتي به ن کند که مي

حتقق حکومـت آرمـا. امـام معـصوم هـم هنگـامي . نقض غرض خواهد بود
فقـط در سـطح مـيل و حمـيل بلکـه در سـطح  ميرس خواهد بود که مردم، نـه

زم را بـراي پـذيرش آزادانـه ديـن حـق پيـدا کـرده ت ال .، رشد و قابليهاج
ي ا ه� دارد، و رابطـهـا ويژگـي جحکومـت آرمـا�اين موضوع، که . باشند

، بحـث � واحـدهـا و قابليت مردم براي اجياد حکومـت جهللاميان فاعليت ا
  .طلبد مستقيل را مي

استفاده از ابزار خشونت براي تغيري دين توسـط شـيعيان شـايد بـراي 
 بـه صـورت گـسرتده و جـدي صـورت شاه اسامعيل صفوياول� بار توسط 

در حـايل کـه هـيچ . ذهب شيعه را رسمي کـرد با زور مشاه اسامعيل. گرفت
عشق عميق مردم ما بـه فاطمـه، عـيل، حـسن و حـس� و . نيازي به آن نبود
تغيريات تدرجيي طـوال. در .  استکاراتر از شمشري و زورخاندان پيامرب 

ي رسيده بود که يک تغيري در سـطح کـالن ا هدرون و در بطن جامعه به نقط
ي مـساعد درون جامعـه نبـود شـاه هـا اگر زمينه. ناپذير کرده بود را اجتناب

کـرد  شد و اگـر شـاه اسـامعيل از زور اسـتفاده aـي اسامعيل هرگز موفق aي
و بـه طـور مطلـوq ناپذير به صورت ديگري، و بدون خشونت  تغيري اجتناب

  .داد رخ مي
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 ما ايرانيان فاطمه را، عيل را، حسن و. روز تاسوعاست، ايام حمرم است
  .يم اين انتخاب بر ما مبارک بادا  هانتخاب کردحس� را 

در عاشـورا . تاسوعا و عاشورا جتيل تقابل ميان عشق و خشونت اسـت
 با قتل و کـشتار حـسينيان و اجيـاد النرص بالرعبيزيديان با اعامل سياست 

سياسـت النـرص بالرعـب . رعب و وحشت در ميان مردم به پريوزي رسيدند
دت آموزگاران عشق، حـق هاش: زرگ دارد و آنيزيديان مهيشه يک قربا. ب

  .و عدالت است
بر حس� و آل او، بر ياران او، بر زينب، بر حسينيان و بر زينبيان سالم 

  .و درود باد
 و مهه يزيديان در هر زمان و در هر مکان ننگ زياد ابنشمر و ، بر يزيد
  .و نفرين باد
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  يم الرمحن الرحهللابسم ا
  هللالسالم عليک يا اباعبدا

 و هللابـاملعروف و هنيـت عـن املنکـر و اطعـت ا اشهد انک قد اقمت الصلوة و آتيت الزکوة و امرت
  .رسوله حتي اتيک اليق�

ي هــا  از چهــره)ع(حــس�.  اســت)ع(امــروز روز عــزاي امــام حــس�. ۱
  ،٢يکربال يک تراژد. ن استها اسالم، بلکه جهاتن  شيعه، و نههاتن برجسته نه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ رشق منترش شده در روزنامه ۱۳۸۱مv کامل سخ�ا. در روز عاشورا مورخ اسفندماه  �

  .فاشيسم رشقيحتت عنوان 
ي ا هشنايس شـاخ آسيب. است» Pathologyپاتولوژي «يک اصطالح پزشکي معادل واژه  شنايس    آسيب .١

 ها را از طريق مطالعه علل و عوامل، فراينـدها شنايس و پزشکي است که طبيعت بيامري از علوم زيست
واقعه کـربال عالمـت . aايد ، به مهراه تغيريات در ساختار و عملکرد، برريس ميها ي آنهااثرات و پيامد

باشد و بـه عنـوان يـک بـيامري بايـد دنبـال   ميابتالي جامعه نوبنياد اسالمي به يک بيامري کشنده حاد
ي زيستي و وجودي بدانيم، هم ا هاگر احساس مذهبي در انسان را پديد. عوامل آن به جستجو پرداخت

گونـه کـه  مهـان. کننـد شـنايس ديـين موضـوعيت پيـدا مـي شنايس و آسـيب شنايس ديين و هم آفت درمان
ي ها شوند، احساس مذهبي انسان هم بيامري يي ميها  ي ساÀ و طبيعي بدن دچار آفات و آسيبها بافت

شـنايس  آسيبدر اين برريس حادثه کربال از زاويه . خاص خود را دارد، که بايد برريس و شناخته شوند
 بازرگـان، مهـدي، دفـرت آفات توحيد: نگاه کنيد به دين آفاتدر مورد .  مورد توجه قرار گرفته استديين

  .۱۳۵۷پخش کتاب خرداد 
ي هـا  و شـکنجههـا                   ً       انگيز دارد و غالبـا  بـدبختي راژدي را نوعي aايش يا نوشته داستا. که موضعي غمت .٢

تراژدي در قلمـرو . اما اين Dام مطلب نيست. ندا هدهد، تعريف کرد جسمي و روحي جنايت را نشان مي
ه نقش انسان در ترين مسائل و موضوعات يا سؤاالت دربار  ه�، داستان يا aاييش است که در آن جدي

  .باشد هستي مطرح مي
نظـران فلـسفه و هـ� مـورد بحـث و  در ميـان صـاحب. که تراژدي چيست و اجزاي آن کدام است اين  
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 رمـز مانـدگاري کـربال در تـراژدي. باشـد به معناي واقعي کلمه در ه� مي
ن مهــه از نــوع تــراژدي هــاي هــ�ي مانـد. جهاشــاهکار . بـودن آن اســت

زيرا تراژدي، برخالف کمدي، انعکاس بخيش از واقعيت زنـدگي . باشند مي
ن شجاعانه هاي جها در کربال، حس� و يارانش، نظري تراژدي. انسان است

  . آفريدندها ايستادند و قهرمانانه شهيد شدند و آنان که ماندند، محاسه
 در هـر کجـا، در هـر زمـان و بـه هـر زبـا.، جاودانـه بـاقي ها تراژدي

  .مانند مي
 در کليــه »پديـده رجعــت«تـراژدي کــربال، aـاد روشــن و آشــکار از . ۲

لمـرو رجعت به اين معنا که حتـوالت و تغيـريات در ق. ن استهاانقالبات ج
انسان، خواه در سطح فردي و شخيص و خواه در سـطح کـيل و عمـومي و 

، هـا انقـالب. باشـند طرفـه و بـدون بازگـشت aـي ي يکهااجتامعي، فرايند
ي سيايس و اجتامعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه هااالصول هم ساختار  عيل

ملــت و هــم حمتــواي ايــن مناســبات را دگرگــون Ç و مناســبات عــام دولــت
ي کالسـيک مربـوط بـه ها نظريه: ندا هاما در هر حال سه دوره براي اين نظريه قايل شد. اختالف است 

  .ي جديدها هي نئوکالسيک دوره شکسپري و نظريها يونان قديم؛ نظريه
 براي بزرگداشت قهرمانان ÇÇ  ي خودمانها نظري تعزيه  ÇÇانگيز مذهبي  ي غمها aايش) آتن( يونان قديمدر   

ي از ا هبخـش عمـد. شد ي آنان در معابد، با حضور روحانيان برگزار ميها اساطريي براي بيان مصيبت
يکـي .  دو بخـش اسـايس داشـتهـا و مرثيـهاين اشعار .  و ساير شعرا بودهومر شامل اشعار ÇÇ  ها مرثيه
.  درگري بود و نگرا. داشتها شد که کل جامعه با آن که بسيار جدي بود، و دوم موضوعا3 مطرح مي اين

در . پوشـانيدند ي سـياه مـيها  را با پارچهها انگيز aايش، صحنه  براي تشديد اثرات غمها در اين aايش
  .بت بخيش از جزء آن استخواهي، مصي تراژدي درد، رنج، عدالت

ي ا هقهرمانـان وسـيل. ي پيدا کردا ه، تراژدي مذهبي يونان قديم عريف شد و اشکال تاز عرص شکسپريدر   
شناسانه انسان شدند که در جهت جتليـل و تکـريم  شناختي، اجتامعي و هستي ي روانهابراي بيان نريو 

در . نـدا هبـه کـار بـرده شـد، سـازد  نابود مـييي که انسان را آلوده وها  ي انسا.، يا ضد ارزشها ارزش
، در سطح فرد و جامعه، فساد و رياکاري در تراژدي قهرمانان، قهرمانانـه جـان ها تراژدي سقوط ارزش

نويس نيـستند  نامه  داستان ساخته و پرداخته يک شاعر يا aايشها تنها از نگاه ه�ي، تراژدي. بازند مي
دهنـده  دهنده جامعه بيامر و نشان بار، زنده، جتيل انگيز، مصيبت و غمبلکه واقعي، حقيقي و بسيار جدي 

. باشـند دهنده شاعران نويسندگان و نقاشـان و ه�منـدان ديگـر مـي ماو اهل…  فاجعه قدرت فاسدشده،
ي حمصول ختيل اخرتاعي يـک نويـسنده يـا شـاعر خـالق و متفکـر ا ه داستان يا aايشنامتراژدي کربال

 و ضـد هـا ي واقعي و حقيقي و در باالترين سطح جـدي بـودن تقابـل ميـان ارزشا هبلکه حادث. نيست
  .دهد  را، در رابطه با کرامت انسا. و موقعيت انسان در هستي را نشان ميها ارزش
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 رجعت به معناي بازگشت يا برگشت وضـعيت فـرد يـا جامعـه بـه. ندساز  مي
اين بازگـشت گـاهي ممکـن اسـت . باشد رشايط قبل از حتول و دگرگو. مي
 باشد نه در حمتوا، يعـين شـکل نظـام بـه هافقط در شکل و قالب و ساختار 

اما حمتوا جديد باشد گاهي قالب و شکل جديد تغيـري . وضعيت قبيل برگردد
در مواردي هم برگشت بـه .  اما حمتوا به وضعيت قبل از حتول برگرددکند، aي

Dـام . حالت قبيل شامل هم حمتوا و هم شکل و قالـب مـشاهده شـده اسـت
شـوند و  ند و مـيا هن چه عريف و چه ديين دچار اين آسيب شدهاانقالبات ج

ب�  را از استبداد تزاري در روسيه، ها انقالب بلشويک. بردار نيست استثناء
، بـدون برگـشت ديکتاتوري پرولتاريابرد، اما در قالب جديدي حتت عنوان 

به استبداد سلطنتي خانواده تزار، بدترين نـوع اسـتبداد را بـر ملـت روس 
، اسـتبداد جديـد، در قالـب رضاشاهدر ايران با روي کار آمدن . حتميل کرد

  .مهان نظام مرشوطه سلطنتي، شکل گرفت
. جزيره عربـستان سـبب شـد ظيمي را در شبه انقالب عهللا بعثت رسول

مناسبات فردي و اجتامعي و اقتصادي حتت تأثري اين حرکت بکـيل دگرگـون 
گي، باقيامنده از وضعيت پيش�  اما رسوبات فرهنگي، اجتامعي، قبيله. شدند

يي در عمق جامعه جديـد شـکل گرفـت کـه در ها موجب آن شد که رويداد
ي قـرآ. هـا عظـيم، در حمتـواي ارزشيت موجب پيدايش يک انحـراف ا هن

. اميـه و حکومـت مـوروÛ شـکل گرفـت از درون اين انحرافات بين. گرديد
د، ني قبيلگي و اجتامعي و فرهنگي قبل از اسالم برنگشتها  به قالباميه بين
 را به خانه کعبه بازنگردانيدند، اما پوست� اسالم را وارونه پوشاندند و ها بت

  . تعصبات و مناسبات جاهيل را جايگزين کردندبه نام اسالم، مهان
گـريي از  يي براي پيشها  گريي است؟ چه مکانيزم آيا رجعت قابل پيش

برگشت جامعه به رشايط قبل از انقالب وجود دارد؟ بحثي اسـت درخـور و 
بايــستي در جــاي ديگــري بــه آن . رضوري، امـا نــه در ايــن فرصــت کوتــاه

 راه جلـوگريي ازهـاشـود کـه تن نده مـيدر اينجا مه� انـدازه بـس. پرداخت
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 ها و حضور و ها و ضد ارزش رجعت در Dام انقالبات، آگاهي مردم به ارزش
آن . باشـد نظارت بالفعل و مستمر مردم بر وضعيت عام و خاص جامعه مـي

امـر بـه معـروف و هنـي از منکـر، بـه «چيزي که در فرهنگ اسالمي به نـام 
بقاي جامعه بر مبا. مـورد نظـر، . »ه استعنوان وظيفه هر فرد مسلامن آمد

» منکـر«و يـا » معـروف«آگاهي، ارشاف عمل و مردم به مفاهيم و مقـوالت 
  .مرشوط شده است

چرا تراژدي کربال اتفاق افتاد؟ در يک فاصله زما.، حدود نيم قـرن . ۳
ي از ا ه بعــد از هجــرت، در يــک گوشــ۶۳بعــد از رحلــت پيــامرب در ســال 

مثـال،  ن نينوا، يک تراژدي عظيم تارخيي، يکتا و qصحراي خشک و سوزا
واقع يافv علـل و اسـباq  اما چرا؟ پاسخ به اين سؤال در. به وقوع پيوست

 يعـين يـک. گردند ن موجب بروز پديده رجعت ميهااست که در انقالبات ج
اما در اينجا قصد ما ورود بـه ايـن . شنايس انقالبات بحث اسايس در جامعه

 هـا کنيم به ديدگاه بلکه ابتدا مرور کوتاهي مي. خv به آن نيستبحث و پردا
                ً                                         و نظرا3 کـه عمومـا  داده شـده اسـت و سـپس از يـک زاويـه ديگـري بـه 

  .پردازيم شنايس واقعه کربال مي آسيب
برخـي از مـسلامنان، بخـصوص شـيعيان، حادثـه  :علل تـارخيي. ۳. ۱

الفاصـله بعـد از رحلـت داننـد کـه ب کربال را ادامه يا اوج آن انحـرايف مـي
 صورت گرفت و نخبگان جامعه از اصحاب، به وصـيت سقيفه در )ص(پيامرب

 دندااعتنايي کردند و اين خشت اويل بود که معامران کج هن  q)ص(رسول خدا
  .و ديوار تا ثريا کج باال رفته است

اگرچه برخي از مسلامنان خالفـت دو  :علل سيايس و اقتصادي. ۳. ۲
دانند اما عملکرد آن دو خليفه  دوم را هم نامعترب و انحراف ميخليفه اول و 

 و يـارانش )ع(به طوري که عـيل. ي ديين بودها کم و بيش در چارچوب آموزه
کردنـد امـا بـا حـاکامن وقـت مهکـاري  اگرچه حق را مطـرح و مطالبـه مـي

  .داشتند
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  قهـر)ع( هرگز درخواست خليفه را براي مـشورت رد نکـرد، عـيل)ع(عيل
نيـاز از مـشورت بـا وي  حاکامن نيز خود را q. د و به خليفه پشت ننمودنکر 
  .داشتند کردند و پاس مي دانستند و احرتام او را رعايت مي aي

در . شـود  آغـاز انحرافـات جديـدي حمـسوب مـيعثامن خالفتدوران 
بازي، جـايگزين  خواري، رفيق مرحلة اول انحرافات اقتصادي، شامل رانت

حساب و کتاب، فراگري  ي qها جاي ضابطه، بذل و بخشششدن رابطه به 
قـدرت را بـه خـود . جا را گرفتند اميه، مهه بين، اعضاي خانواده سفيان. شد

ي از ا همـسابق. منحرص کردند و منـابع ثـروت را ميـان خـود تقـسيم aودنـد
ي فـراوان ها اين امر موجب اعرتاض. زراندوزي و زندگي ارشايف آغاز شد

 ي سـيايس حـبس و تبعيـدهـا اين اعرتاضـات بـا رسکـوب. ديدمسلامنان گر 
ي ها رسکوبادامه و گسرتش انحرافات اقتصادي، مهراه با . معرتض� آغاز شد

يت به شورش مـردم ا که در هن. سيايس، بر امواج اعرتاضات مردمي بيس بيفزود
  .و قتل خليفه منجر گرديد

امـا . بيعـت کردنـد روي آوردنـد و بـا او )ع(بعد از عثامن مـردم بـه عـيل
چنان فربه و قدرDند شده بودند که حـارض بـه  طاغوتيان و مرفه� جديد، آن

تا آنجا کـه بـه مقابلـه بـا . نشيين در برابر دولت جديد نشدند کمرتين عقب
  .دولت جديد برخاستند

 هـا ، شـکاف)ع( و سپس حسن بن عيل)ع(ي دوران خالفت عيلها جنگ
 کـار خالفـت و کنـرتل )ع(امـام حـسندت اهبا شـ. تر کرد را بيشرت و عميق

قدرت سيايس و منـافع اقتـصادي بـه طـور کامـل و انحـصاري بـه دسـت 
  .سفيان افتاد آل

 و در ÇÇ به تعبري امروزي آن ÇÇگر سيايس   يک نظام کامل رسکوبمعاويه
يت يک نظام سلطنتي موروÛ را، در قالب دين و به نام اسـالم بـه وجـود ا هن

را به کعبه بازنگردانيد، اما سـنن و آداب و رسـوم رايـج  ها اگرچه بت. آورد
  .دوران جاهليت را زنده و مسلط ساخت
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 چرا مردم مـسلامن، کـه :شناسانه    شناختي و معرفت    علل جامعه. ۳. ۳
در ميان آنان بودند کـسا. کـه حمـرض پيـامرب را هـم درک کـرده بودنـد، بـه 

ي بعـد، بـه خلفـاي اهـ و به دنبال آن، نسل، حکومت معاويه، و سپس يزيد
 و امامان )ع(عباس تن دردادند؟ تقابل طوال. ميان شيعيان عيل اميه و بين بين

  عباس چه بود؟ اميه و بين با خلفاي بين، شيعه
 نبـود؛ جنـگ هـا ، جنگ ميان کفار و مرشک� با مسلامنفاجعه کربالدر 
 بــا ايـران و روم نبــود؛ جنــگ اعـراب و ارسائيــل نبــود؛ جنــگ هــا مـسلامن
 و ابوذر و سـلامن و محـزه )ع( و عيل)ص( با حرضت حممدها ، ابوهلبها ابوجهل

 کربال آمدند کسا. که به. نبود؛ جنگ ميان دو گروه مسلامن و به نام دين بود
هـا،  خـوان  aازشـبها آن بجنگند، مسلامنان و در ميان )ع(تا با حس� بن عيل

رين و معتمـدين شـهر حافظان قرآن و سازندگان مسجد بودند؛ يکي از معم
 بـه زيـاد ابـن رشکت کرد که )ع(به اين رشط در جنگ کربال عليه امام حس�
  .ساخت به اDام برساند او کمک مايل بدهد تا مسجدي را که مي

به عنـوان ويل امـر مـسلم�، امرياملـؤمن�، خـود را ، يزيددر يک طرف 
 و اطيعـوا هللا ااطيعـوا«):  سـوره نـساء۵۱( در آيه رشيفه االمر اويلمصداق 

 واليـت مطلقـه ا ب)ص(هللا و جانش� خليفه رسول» االمر منکم الرسول و اويل
 بـود )ع(دانست، و در طرف ديگر، حس� بن عيل بر جان و مال مسلامنان مي

و ياران اندکش، که حارض به بيعت با يزيد نشده بودند، و از جانب يزيـد و 
 خروج بر امـام زمـان و ويل فرمانش به براندازي، قيام و و نظام حتت سلطه

، شـمرن لـشکر ها و فرمانـدزياد ابنلشکريان . امر مسلم� متهم شده بودند
کننـدگان بـر ويل  براي ياري امام زمان و امرياملؤمن� آمده بودند تا با خـروج

  .امر مسلم� و براندازان خالفت اسالمي بجنگند
 و )ع(م حـس�نش بـا ديـن امـاهاتفاوت دين مورد ادعاي يزيد و فرماند
 با انگيزه ديين امام حس� زياد    ابنيارانش در چه بود؟ انگيزه ديين لشکريان 

  يي وجود داشت؟ها  و يارانش چه تفاوت
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 ها آن متاميز از هم توجه کرد و چهار مقولهشنايس ديين بايد به  در معرفت
بيـنش ، احساس مـذهبي: ر مقوله عبارتند ازهااين چ. را از هم تفکيک aود

  .تربيت ديين و باالخره دانش ديين، ديين
.  در انسان اسـتها ، يک امر وجودي نظري ساير حساحساس مذهبي

شناسـان احـساس  پزشـکان و روان پزشـکان و روان به تعبري برخـي از روان
، نظـري احـساس زيبـايي، احـساس تـرس، رم روح انسا�هابعد چمذهبي، 

 برخـي از ايـن .باشـد مـي… احساس آرامش و امنيت، غضب و گرسنگي
  خشم و غضب، در انـسان و حيـوان،نظري ترس، امنيت، گرسنگي، ها حس

در حايل که برخي ديگر، نظري احساس زيبايي يـا احـساس . مشرتک است
ايـن . کنـد  در قلمرو انسان وجود دارد و معنا و مصداق پيدا ميهامذهبي تن

، ور فرانکـلويکت.  هستندExistential در انسان، وجودي يا ها نوع احساس
جتيل وجود خـدا پزشکان معروف اطرييش، احساس مذهبي را aاد يا  از روان

جستجوگر «، انسان را  فرانکلرويکتو .داند  مي انسانيدر ناخودآگاه وجود
انـسان در « ÇÇنظريـه او . دانـد ، معناي بودن خود و هـستي کـيل، مـي»معنا

 علـامي فـن، ١.دنـا ه خوانـدمکتب سوم روانکاوي وينرا » جستجوي معنا
کننـد کـه   تشبيه ميها ي يخ شناور در اقيانوسها شخصيت انسان را به کوه

هنم آن از سطح آب بريون و قابـل مـشاهده  هشتم يا يک از کل آن فقط يک
. آنچـه پيـدا اسـت. اما بخش عمده آن در زير آب و نامشهود اسـت. است

ــشهود مهــان  ــا نام ــدا ي ــسان و آن بخــش ناپي ــاه ان ضــمري «ضــمري خودآگ
، متـأثر از سـاختار شخـصيت يـا مـنش هـا  رفتار انسانÇÇ است» ناخودآگاه

 سـوره ارساء کـه۸۳در آيـه . سـتا، يا به تعبري قرآن کـريم شـاکله آهنها آن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آدلر انسان در جـستجوي قـدرت، مکتب دوم از انسان در جستجوي لذت بر حمور فرويد ÇÇ  مکتب اول .١
فرانکـل، ويکتـور، : نگاه کنيد بـه. ستانسان در جستجوي معنا بر حمور کلفراناست و مکتب سوم از 

  .، ترمجه خانم دکرت نزهت صاحليانانسان در جستجوي معنا
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 دهـد ها را در برابر رويدادهاي بـريو. رشح مـي هاي رفتاري انسان تفاوت
کان  الرشÀ هُ جانبه و اذا مّس ب  نا وعرَض  اََو ِاذا اَْنعمنا عيل االنسانِ«: آمده است

ي رفتـاري نـوع انـسان را هـا ايـن هنجار ÇÇ  )۸۴(سپس در آيه بعد   ÇÇ »وساًيَ 
کـس   بگـو هـرÇÇ  قل کل يعمـل عـيل شـاکلته: داند  ميشاکلة انساننتيجه 

ي شخصيتي هاساختار   مهانشاکله انسان. کند طبق شاکله خود عمل مي بر
، و بخـيش ديگـر حمـصول تـأثريات بخيش از اين شـاکله ارÛ. انسان است

  .باشد و بخش سوم نتيجه اکتسابات خود انسان مي) جامعه Ç خانواده(حميط 
 ناخودآگاه انـسان دهنده ضمري از اين سه بخش، دو بخش اول تشکيل

ناخودآگـاه : بنابراين ناخودآگـاه انـسان شـامل دو قـسمت اسـت. باشد مي
 هـا ط به جتربـه فـردي انـسانو مربو .  استها  که در وجود مهه انسانمجعي

نيست، بلکه وراثتي و جزو ذات و طبيعت هر انـسا. اسـت و بـه تعبـريي 
وجـدان، احـساس مـذهبي و خـداجويي، . باشـد  ميExistentialوجودي يا 

بنا به داليل و عليل که بحـث آن .  داردها ريشه در ناخودآگاه وجودي انسان
، وجدان بيدار راهنامي ها ن، در بعيض از انسا١خارج از فرصت کنو. است

طـور وجـودي قابليـت شـناخت  گردد و چون هر انسا.، بـه  ميها آنعمل 
احـساس . ، از بدي گريزان و بـه خـوq گـرايش دارد٢خوq و بدي را دارد

اين انگيزه است کـه . مذهبي و نياز به خدا، انگيزه خداجويي انسان است
دايان غـري واقعــي، انـسان را بـه پرسـتش خــداي واقعـي و حقيقـي يــا خـ

پيامربان بـراي دادن . سازد مصنوعات ذهين و يا دستي خود انسان وادار مي
ند، بلکه براي دادن پاسخ درست به يک نيـاز واقعـي ا هخدا به انسان نيامد

تا به انسان آن . ندا هبرخاسته از ناخودآگاه مجعي وجودي انسان، مبعوث شد
  .کشد، معريف کنند رس ميي را که در جستجويش به هر کجا ا هگمشد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ۱۳۷۵، ترمجه دکرت ابراهيم يزدي، مؤسسه خدمات فرهنگي رسـا، خدا در ناخودآگاه، فرانکل، ويکتور .١

  .۱۳۸۸ويرايش و چاپ دوم، 
٢. qم شـده اسـتا و پرواپيشگي و جتاوز و بدي به انسان اهلـدرک و فهم خري و خو  ÇÇ و هـا فجور هـافاهلم 

  .)۸شمس، ( هاتقوا
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 هـا در انـسان نيـز نيـاز اگـر  در رديف ساير احـساساحساس مذهبي
درست ارضا نشود، دچار انحراف شده و موجب زيان و رضر فرد و جامعـه 

تـوان  aي. يک امر ذا3 و وجودي است ها در انساناحساس ترس . گردد مي
نچه مهم اسـت آ . انتظار داشت انسان نرتسد و احساس ترس نداشته باشد

 موجب زيان و رضر ها برخي از ترس. موضوع ترس، يا از چه ترسيدن است
ترس از خدا، در ادبيـات . گردند ماندگي انسان مي و نابودي انسان يا عقب

  آزادهـا قرآ.، ضمن ارضاء احساس ترس، انسان را از Dـامي انـواع تـرس
پـروا . کنـد تضم� ميها را  ترس از خدا آزادي انسان از Dام ترس. سازد مي

داشv، کـه موجـه ديگـري از احـساس تـرس در انـسان اسـت، هنگـامي 
  .هبداشتي و سازنده خواهد بود که حمتواي آن تقواي از خدا باشد

در ادبيات . توان در انسان کشت و نابود ساخت  را aياحساس زيبايي
  .قرآ. خدا مجيل است و مجال و زيبايي را دوست دارد

جـستجوي انـسان بـراي رفـاه و . از مه� مقوله اسـتاحساس امنيت 
اما . آسايش، تکاپو براي رسيدن به شهر سعادت از مجله مه� مقوالت است
  شهر سعادت، ديار رستگاري، کجاست؟ راه فالح و رستگاري چيست؟

ديـن . ديين يا بريون ديين هستند کليه اين مقوالت، موضوعات واقعي فرا
ترين  سازنده، ترين ترين و طبيعي د، بلکه درستجنگ حق با فطرت انسان aي

  .دهد ه ميئي فطري، ذا3 و وجودي انسان اراها را به نياز ها پاسخ
فـرين آ  هفاجعکند، و  آنچه انسان را، در سطح فردي و اجتامعي هتديد مي

ي هـا و نياز هـا ي نادرسـت بـه احـساسها ي نايش از پاسخهااست، پيامد
  .فطري و طبيعي انسان است

 بـه هـا در طول تاريخ هر کجا انـسان. ساس ديين از مه� نوع استاح
ند، در ا هند؛ مورد ظلم و ستم قرار گرفتا هند، استثامر شدا هبردگي کشيده شد

ابتـدايي و  Ç  از مجله احساس مذهبيها نتيجه سوء استفاده از مه� احساس
  .باشد نيافته مي توسعه
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 از احساس مذهبي سوء استفادههاي تاريخ به نام دين با  بزرگرتين ظلم
ي تاريخ به ها ترين جنگ ترين، ظاملانه بزرگرتين، خشن. صورت گرفته است

بسياري از جـالدان بـزرگ . است نام دين و براي دين توسط دينداران بوده
بزرگرتين ارتش و نـريوي جـالدان بـزرگ . ندا هتاريخ از ميان دينداران بود

  .بي مردم بوده استمذه تاريخ احساس کور و رشدنيافتة
 ي تـارخيي، از مهـ� احـساسهـا  و سوء اسـتفادهها بزرگرتين اختالس

ها و علامي  ها، کاهن شامل کشيش، فروشان مذهبي ابتدايي مردم توسط دين
جا و مهيشه وظيفه توجيه روا. ظلـم و سـتم  اين طبقه، مهه. دين بوده است

  .ندا هر عهده داشتگر سيايس، و اقتصادي و نظامي را ب ي سلطهها قدرت
aايـد، در  قرآن کريم، هر کجا تصاوير وقايع تارخيي گذشته را ترسيم مي

 و خدايان زر و زور، چهره تزوير را زير نقاب دين، که مظهـر ها کنار فرعون
در آيا3 که تقابل . دهد سوء استفاده از احساس ديين مردم است، نشان مي

ه است، در مـوارد متعـدد فرعـون ميان مويس و فرعون مورد بحث قرار گرفت
گويد که مويس آمده است تا دين شـام را از بـ� بـربد بـه  خطاب به مردم مي

ش بـا مـويس، در ا هعنوان aونه، هنگامي که درگريي فرعون و هيئـت حاکمـ
اo «: گوينـد رسد، خطاب به مـردم مـي aايش ساحران، به نتيجه مطلوب aي

مـن خـوف دارم کـه .  الفـساد االرِض  ِيف رَ ظِهـ يُ نْ اَوم اَ ديـنکُ َل بدِّ  يُ نْ اَخاُف اَ
و » )۲۶مـؤمن، . (دين شام را عوض کننـد يـا زمـ� را فاسـد سـازند) هااين(

 سحرمها وَ بم کُ رِض ن اَ مِ مُ رجاکُ ن ُخيِ  يريدان اَرانِاحِ ٰس  هذان لَنْقالوا اِ «: مهچن�
گرا. هـستند جـادو ] رونهامويس و [گفتند اين دو »  املثيلِتُکمُ با بطريقيذهَ 

تان برانند و آي� برتر شام  خواهند به جادوي خويش شام را از رسزم� که مي
ً          سخن فرعون و حاميانش کامال  روشن اسـت). ۶۳ طه،(را براندازند  سـوء .                        

استفاده از عنرص مليت و ديانت مردم عامي، به دنبال اين سخنان است که 
عواامجَ فَـ«: کنـد عـوت مـيد» وحـدت و احتـاد«فرعون رياکارانه مردم را بـه 
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 شام تدبريهاي خـود بـه هـم» عيلٰ  استَ نِ  مَ ح اليومَ فلَ  قد اَ  وَ اً فّ توا صَ ئم ثم اکيدکُ 
کيس که امـروز پـريوز شـود، رسـتگاري يابـد . آورديد و در يک صف بياييد

  ).۶۴طه، (
ي فرعـو. ها نيافته به حکومت اما سوء استفاده از احساس ديين توسعه

برداري  زراندوزان نيز در هبره. باشد ، حمدود و منحرص aيو ابعاد سيايس آن
  .ندا هرت خود را نشان دادهااز آن استادي و م

و ود ر  مـيطـور  در کوه ميقاتهنگامي که مويس به دستور خداوند، به 
، از هيوديان رسشناس مالزم سامري، گردد براي مد3 از ميان مردم غايب مي

ي را ا ه مـذهبي مـردم، جمـسمه گوسـالبا سـوء اسـتفاده از احـساس، مويس
اين است معبود شام و : »يسهذا اهلکم و اله مو«: گويد سازد و به مردم مي مي

هنگامي که مـويس از ميقـات بـه )  سوره طهÇÇ۹۶ ۸۵آيات !! (معبود مويس
پرستي مردم را ديد، به شدت دچـار انـدوه و  ميان قوم خود برگشت و گوساله

: پرسد  ميسامرياز ، رونهاخشم بر برادر خود مويس بعد از . غضب گرديد
 در سـامريت چـه بـود؟ ا هاين چه کار بس بزرگي است که کردي، و انگيـز 

  ).کذلک سولت يل نفيس(انگيزه من ارضاء نفس خودم بود : گويد پاسخ مي
بـر خـاک ) مويس يا جربئيـل (اثر پاي رسولاما آنچه کردم استفاده از 

شـايد ،  در مـورد ايـن آيـاتها و تفسري ها تعبري نظر از انواع رصف. زم� بود
ترين پيام اين آيات چگونگي سوء استفاده از احـساس  ترين و حساس مهم

  .پرستي است مذهبي و فريب دادن و وادار ساخv آنان به گوساله
هيوديا. که احساس مذهبي داشتند، و مويس با حسن استفاده از ايـن 

 سـاخته و بـه رسزميـين آزاد هـدايت ها، آنان را از سلطه فرعون ر ساحسا
 هيوديـان از اسـارت فيزيکـي فرعـون آزاد١.کرده بود، دچار انحراف شـدند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هيوديان که . aايد شناختي ديگري نيز مي پرستي هيوديان در غياب مويس حکايت از واقعيت جامعه گوساله .١

 ع� حال که هيودي و کردند، در  در ميان مرصيان و زير سلطه سيايس و فرهنگي آنان زندگي ميها سال
اگرچه با خـروج از . موحد بودند و با فرعونيان خمالف اما به شدت متأثر از فرهنگ غالب مرصيان بودند

  .آنان باقي مانده بودرسوبات فرهنگي هنوز در ذهن و ضمري  سلطه فيزيکي فرعون نجات يافتند امامرص از 
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 شده بودند اما به شدت حتـت تـأثري فرهنـگ مـذهبي و خـداجويي انـسا.
تر از باور به يک خداي ناديده ارضـاء  هيوديان با يک خداي فيزيکي، آسان

  .گرديد مي
دهـد چگونـه علـام و   وجود دارد که نشان ميدر قرآن کريم آيات فراوان

. نـدا هکـرد دانايان قوم هيود از قدرت احساس مذهبي مردم سوء استفاده مي
  :فرمايد خطاب به مه� نوع از علام است که قرآن مي

ا بـه َ�َنـاً  ليشرتوُ هللا يَُقولُون هذا من عند ا للذين يکتبون الکتاب بايدهيم ثم| فويٌل «
يي کـه ا پس واي بر آهنـ. »ا يکسبون هلم ممّ  ايدهيم و ويٌل ْت بَ تَ ا کَ  ِممّ قليًال فََويٌل هلم

گوينـد کـه از  نويسند تا سودي انـدک برنـد، مـي کتاب را به دست خود مي
 بدانچه نوشتند و واي بر ها آنپس واي بر . جانب خداوند نازل شده است

  )۷۹بقره، (برند   از سودي که ميها آن
کننـدگان از  فـروش و سـوء اسـتفاده  دينيک طرف اين داستان، علامي

يي کـه هـا  طرف ديگر مردم عوام با ويژگي، قرار دارند احساس مذهبي مردم
  :شود  ميها موجب قبول اين نوع سوء استفاده

برخي از ايشان » وننّـ يظُ ّال  و ان هم اِ  الکتاب ِاال اما�j  يعلمونَ ون الٰ يّ نهم اُمّ  مِ وَ «
q ـيa نـد در آن کتـاب چيـست، جـز سـخنا. کـه دان سوادا. هستند کـه

  ).۷۸بقره، (بند گامن خويشتند   پايها تنهااين. خوانند ند و ميا هشنيد
سـاخته  ي پيشها در اين آيه به معناي آرزو، دروغ و آرزو اما� و امنيه

 هـاو منظور مردمي است که با انگيزه احساس مذهبي دچار آرزو . باشد مي
بـه معنـاي قرائـت و » Dـين«را از » اما.«يض بع. ندا هي باطل شدها و گامن

 قرائـت شـود خـود چيـزي هـا آنچـه بـر  از کتاب جز آن«: ندا هتالوت گرفت
ي هـا  و ذهـنهـا دانند، انديـشه جز تالوت و قرائت ظاهر aي: يا» .دانند aي

 و هـاي آرزو ها رود و در بافته ن و دليل و نتايج يق� پيش aيهاآنان رو به بر 
پس پيوسته رو به گامن .  به قرائت و تالوت دخلوشندهافتارند و تنوهم خود گر 

  .و ان هم اال يظنون: روند مي
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 چنـ�، بـر ايـن. احساس ديين خام و رشدنيافته و گامن و وهم دينداران
اين نبايد تصور کرد . گذارد ي ديين اثرات متعدد و متنوع بر جاي ميهارفتار 

بلکـه پيـامرب . حمدود به هيوديان اسـت منحرص و هاکه اين آيات و اين رفتار 
 )ص(از رسول خدا. کند عام و مهگا. دارد و در مورد مسلامنان نيز صدق مي

شام مسلامنان راه و روش پيـشينيان را وجـب بـه «: نقل شده است که فرمود
  ».وجب، زرع به زرع پريوي خواهيد کرد

  : آورده است که١پرتوي از قرآن در کتاب نفيس طالقا�مرحوم 
حديثي آمده است که نظريه ) شده در باال نقل( در تفسري اين آيه صايفدر «

آيه را درباره تقليد بجا و نابجا و رشح، اما. و انطباق آيه با عوام مـسلم� 
مـضمون » «.سـازد و ميزان براي شناسايي علامي حق و ناحق را مبـ� مـي

 کـرد عـوام مردي بـه امـام عـرض:  اين است)ع(صادق جعفرحديث را امام 
دانستند که از علامي خـود شـنيده بودنـد و راهـي  هيود از کتاب مهان را مي
 را از ايـن پـريوي ها آنپس چرا قرآن .  نداشتندها براي فهم دين جز شنيده

و تقليد رسزنش کرد، آيا عوام هيود مانند عوام ما نيستند که از علـامي خـود 
ايز نباشـد، بـراي مـسلامنان نيـز  تقليد جـها آنaايند؟ و اگر براي  يد ميلتق

  .»جايز نيست
  :آن حرضت فرمود

.  با ما از جهتي فـرق و از جهتـي يکـسا. اسـتها آنميان عوام و علامي «
 را از تقليـد علـام هـا آناما از آن جهت که مانند هم هـستند عاميـان مـا و 
خـوري،  گويي، حـرام رسزنش کرده است، عوام هيود علامي خود را به دروغ

.  شـناختندها و ساخت و سـاز ها گريي و تغيري احکام به اميد شفاعت رشوه
ديدند که در اثر آن يکـرسه از آيـ� خـود دسـت   ميها آنچنان تعصبا3 از 

دادنـد کـه  کشيدند، اگر به زيان کـيس بـود حـق وي را بـه ديگـري مـي مي
مستحق نبود و بـراي خـاطر دوسـتان و طرفـداران خـود بـه ديگـران سـتم 

  ٢».شدند و مرتکب حمرمات اهلي مي کردند مي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مهان .٢  .، رشکت انتشار۱ ، جلدپرتوي از قرآن سيدحممود، هللا طالقا.، آيت .۱ 
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 اين عوام هيود به حسب تشخيص قلبي خود چن� مردمي را بايد فاسق«
ي بــ� خــدا و خلــق هــا ي آنــان را از خــدا و واســطههــا شناســند و گفتــه

تقليـد کردنـد،   ÇÇچون عوام هيود از اين مـردم علـام . بايست تصديق aايند aي
فتار آنـان را بپذيرنـد و عمـل کننـد، شان کرده که نبايستي گ خداوند مذمت

 و …کردنـد اين عاميان واجب بود که خود در کار رسـول خـود نظـر مـي بر
 ي خود را به فسق هويدا و عصبيت خشکهاچن� عوام امت ما چون فق هم
 بر امور پست و جيفه دنيا و حرام آن شناختند و ديدند ١سگسگيتکالب و 
اش  برند و از هستي ند از ميانش مي چون به زيان کيس تعصب ور ز ها آنکه 
و چـون بـه سـود . اندازند، گرچه سزاوار آن باشد که کارش اصالح شود مي

کننـد، گرچـه سـزاوار  کيس رس تعصب آيند به وي نيکـي و دسـتگريي مـي
 پـريوي aايـد هاگونه فق پس، از عوام کيس که از اين. خواري و امانت باشد

چـه از … شـان کـرده اسـت وند مذمتمانند، مهان عوام هيود است که خدا
ي عامـه سـوارند، هايي که بر مرکب قبايح و فواحش به روي فاسقان فقا آهن

 هـا آني نپذيريد و هـيچ ارزش و احرتامـي بـراي ا هاز آنان از طرف ما گفت
  ٢».نيست

نيافتــه، موجــب بــروز کــيش  Dرکــز در احــساس ديــين توســعه توقــف و
بـه جـاي توجـه و . گـردد ران ميپرستي در ميان ديندا شخصيت و شخصيت

ي آنـان، بـه هـا Dرکز بر شخصيت و منش اشخاص و درک افکار و انديـشه
ورزيـم   عشق مي)ع(بسياري از ما شيعيان به عيل. شود خود شخص توجه مي

 را نه شيعيان عيل بلکه )ع( درباره عيلها هبرتين کتاب. شناسيم اما عيل را aي
  . عبده، نوشته استÇÇ   سين مرصي ياجورج جرداقيک مسيحي لبنا.، 

توجــه و Dرکــز بــه شــخص مــا را بــه پرســتش فــرد و ابــتال بــه بــيامري 
رد مـا را بـهفـرساند، اما فهـم و درک شخـصيت و مـنش  پرستي مي شخص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، جلد اول، رشکت انتشارپرتوي از قرآن سيدحممود، هللا طالقا.، آيت .٢  .صفتي سگ .۱ 
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 کنـد و بـه گـريد، راهناميـي مـي درياي معرفتي که از بينش او رسچشمه مـي
  .انجامد ارتقاء سطح انسا. و انسان شدن مي

 امـام حـس� مهـم چگونگي تولـد کيش شخصيت،  مبتاليان بهنظراز م
چـون عيـيس بـن   اين است که هم)ع(کرامات حس�«است نه بينش او و از 

 از )ع(حـس�… «: کـه  يـا ايـن».ماهه به دنيا آمـده اسـت ÇÇ ۶  مريم يا حييي
 آوردنـد و  مـي)ص(فاطمه و زن ديگري شري نخورد و مهيشه او را نزد پيغمـرب

را بـراي کفايـت در سـه روز  هنـاد و آن اهبام خود در دهانش مي) انگشت(
)ع(مکيد و گوشت حس� مي

  ÇÇ١». از گوشت و خون پيغمرب روييد  
  :يا به هنگام تولدش فرشتگان به هتنيت پيامرب آمدند

بزاد خدا جربئيـل را دسـتور داد کـه بـا هـزار » )ع(حس9 بن عيلچون «
. دا را از طرف خدا و خـود هتنيـت گويـدفرشته به زم� فرود آيد و رسول خ

ي بـه نـام ا هي ميـان دريـا گذشـت کـه فرشـتا هجربئيل فرود آمد بـر جزيـر 
 بود و خداوند او را به کاري فرستاد »مجله«اين فرشته از .  آنجا بود»فطرس«

و هفتصد سال . ش انداختا هو کندي کرد و پرش را شکست و در آن جزير 
آن فرشته بـه جربئيـل گفـت کجـا .  بزاد)ع(حس�تا . در آنجا خدا را پرستيد

 نعمتي داده و من مـأمورم او )ص(روي؟ جواب گفت خداي تعايل به حممد مي
گفت اي جربئيل مرا با خود برب شـايد . را هتنيت گويم از طرف خدا و خودم

فرمود او را با خود برد و چون جربئيـل رشفيـاب شـد و .  دعايم کند)ص(حممد
پيغمرب .  را دادفطرس خدا و خود تسليت گفت و گزارش پيغمرب را از طرف

 خـود را فطرسگويد . فرمود خود را به اين نوزاد Æال و به مقام خويش برگرد
 آگاه باش که هللا  Æاليد و باال رفت و عرض کرد يا رسول)ع(به حس� بن عيل

کس او را زيارت امتت او را شهيد کنند و پاداشش نزد من اين است که هر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي، ا ه کمـر هللا ، تأليف شيخ عباس قمـي، ترمجـه آيـتنفس املهموم و نفثه املصدور :، به نقل ازکليين .۱
  .۱۳۷۳انتشارات کتابچي، 
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 د من به وي برسانم و هر مسلام. درودش فرستد و دعاي خريش کند منکن
  ١.سپس باال رفت. برسانم
ÇÇ»  روزي جربئيل نازل شد حرضت زهرا او را در خواب ديـد و حـس�

q مي به شيوه کودکان qجربئيل نشست و او را از گريه بازداشت تـا . کرد تا
  ٢.»قعه آگاه کردمادرش بيدار نشد و رسول خدا او را از اين وا

ÇÇ» اي از فرشتگان فردوس اعـيل فـرود شـد و  چون حس� متولد شد فرشته
 و زمـ� جـار کـشيد اي هـا در درياي اعظم اندر شد و در اطـراف آسـامن

 رسبريـده )ص(بندگان خدا جامه ماتم بپوشيد و سوگوار باشيد که زاده حممد
  ٣».شده و مقهور است و ستم

، اگر در ميان عوام هيوديان موجب شد کـه نيافته  توسعهاحساس مذهبي
در ميان مـسلامنان چنـ� عـوامي عـيل، . آنان پيامربان خدا به ناحق بکشند

 هازياد  و ابنها، شمر ها، يزيدها کشند و گرفتار معاويه حسن و حس� را مي
  .گردند مي
  

  بينش ديين
، احـساس مـذهبي. ي داردا هشنايس ديين، بينش جايگاه ويـژ  در معرفت

به عنـوان مثـال بـا . ري نوع هر نوع احساس ديگري، موتور حرکت استنظ
. کند احساس گرسنگي يا تشنگي احساس براي يافv غذا يا آب حرکت مي

رسـد و آن  با ارضاي اين گرسنگي يا تشنگي، چرخـه حرکـت بـه پايـان مـي
اما اگر احساس درو. در شخص يا موجود موجب . گردد حرکت متوقف مي

ن، بـدون جهـت قابـل فهـم و درک ها، هيچ حرکتي هم در جگردد حرکت مي
بيـنش . باشـد حرکت هر متحرکي داراي جهـت و سـمت و سـو مـي. نيست

را کند و آن جهت حرکت را در صريوريت و در فرايند شدن انسان تعي� مي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مهانکليين، ک .ر ،شهر آشوب در مناقب .٢ .صدوق، مهان .1 
  .مهان، سيد بحريين .٣

Êدر ���ن ��رن 
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 احساس مذهبي بدون بينش ديين، يک احساس کـور، يـک. دهد نشان مي
  . خطرناک استحرکت فاقد جهت و معنا، خمرب و

.  يـا حمـرک احـسايس را داردSensationاحساس ديين، ويژگي يا کيفيت 
کند، رس و کارش با  در قلمرو ظواهر حرکت مي. اما سطحي و قرشي است

کف.  دريا aاد روشنايي، عمق، پاکي و وسعت است. است، نه با دريا» کف«
د فيـذهب بـمـا الزّ فا«.  موقت، زودگذر و رفتين است»دبالز «يا به تعبري قرآن 

»  االمثـالهللا اُب ْرضِ  کـذلک يَـ يف االرِض ثيمکُـ فَ اَس نفع النّـيَ  اا مٰ  و امّ فاءً جُ 
. باشـد  و رفv به عمق دريا مـيها  و ظواهر و صورتها بينش شکافv پوسته

  )۱۷رعد، (
  . استبصريتمنظور از بينش در اينجا مهان 

نـاي بيـنش، قرآ. اسـت کـه در فـاريس بـه مع Ç  يک واژه عرqبصريت
بيين، دانايي، زيرکـي، هوشـياري، تعيـ� و حجـت روشـن آمـده  بينايي روش

دالن، بينايـان، زيرکـان، ديـده  بينـان، روشـن اهل بصريت، يعين روشن. است
  .بصريت و چشم بصريت يعين چشم عقل، چشم دل يا ديده دل

داننـد کـه از راه حتقيـق در قلـب انـسان پيـدا  بصريت را اعتقادي مـي
دانند که به نور قدس روشن  عرفا بصريت را آن نريو يا قوه قلبي مي. شود مي

طور که نفس  باشد و با آن قوه شخص حقايق و بواطن اشياء را ببيند، مهان
کلمـه بـصريت در قـرآن بـا . بينـد  را مي به وسيله چشم، صور و ظاهر اشياء

در . د به معناي جايگاه ادراک انسان، رابطـه نزديـک و مـستقيم دار »قلب«
کدام در رابطه با قابليـت درک  ، هرفواد و قلب، صدرادبيات قرآ. سه واژه 
قلب، نه قلب صـنوبري . ي دارندا هن بريون جايگاه ويژ هاو فهم انسان از ج

اما بصريت نريويي است کـه بـه . فيزيولوژيک، جايگاه ادراک انسان است
ب به منزله بينايي قل دهد، بصريت را نسبت به قلب ادراک درست را ارائه مي

ند، ادراک حاسه بينايي است که بـراي رسـيدن بـه ا هنسبت به چشم دانست
در. شـود ترين ادراکات در انسان شـمرده مـي خارج و ظاهر اشياء از قوي
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 رسد، او زبانان، وقتي کيس در کاري به نقطه اوج يا توسعه مي فرهنگ عرب
ً    مثال  مي. کنند  معريف مي»بصري«را با صفت  فال. بصري به شعر است : ندگوي   

  ١.يا در ساخv پول بصريت دارد» بصري در فقه است«يا 
در قرآن کريم واژه بصريت به معناي چشم دل، نـه چـشم رس در آيـات 

ي هـا متعدد به کار رفته است، در اين آيات، هدف دعوت انبيـاء، ارائـه راه
  :ارتقاء احساس ديين به بصريت ديين معريف گرديده است

ÇÇ  ُبگـو اي . اَِنـا َو َمـِن تبعـينبـصريهٍ عـيل  هللاوا ايل ادعُ  سبييل اَ هل هذق 
 را با بصريت بـه سـوي خـدا من و پريوانم مهگان. پيامرب، اين راه من است

  )۱۰۸يوسف  (يمکن ميدعوت 
ÇÇ اين قرآن مايه بـصريت . هذا بصائر للناس و هدي و رمحه لقوم يوقنون

  )۲۰جاثيه . (يق�مردم و هدايت و رمحتي است براي اهل 
ÇÇ  َتـا مـردم را بـصريت و . رون رمحه لعلهم يتـذکّ  وَ  هديً اس وَ لنّ ر لِ صائِ ب

  )۴۳قصص . (هدايت و رمحت باشد، شايد پند گريند
ÇÇ يي از هـا  اين بـصريت. هذا بصاير من ربکم و هدي رمحه لقوم يؤمنون

. شندآور با جانب پروردگارتان و رمحت و هدايت است براي مردمي که اÌان
  )۲۰۳اعراف، (

ÇÇ پروردگارتـان بـه شـام . قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابرص فلنفـسه
کس از روي بـصريت بنگـرد بـه سـود  پس هر. بصريت و ادراک داده است

  )۱۰۴انعام، (. خود اوست
 هـا آن و ادله روشين است کـه بـه وسـيله ها بصائر، مجع بصريت، حجت

بـه عبـارت ديگـر . دهـد ا Dيـز مـيشود و ميانه حق و باطـل ر  حق ديده مي
احساس مذهبي توسعه نيافته، يعين فاقد بينش و بصريت قادر نيست حق و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، ويـرايش و چـاپ دوم۱۳۷۵، مؤسسه خـدمات فرهنگـي رسـا، ي قلب آدميها بيامرييزدي، ابراهيم،  .١

  .۱۳۸۹انتشارات قلم، 

Êدر ���ن ��رن 
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 باطل را تشخيص دهد و مـورد اسـتفاده صـاحبان زور و زر و تزويـر قـرار
  .گريد مي

، الـواح بـه عنـوان اجيادکننـده بـصريت در سامريبعد از وقوع داستان 
اب را به مويس داديم در حايل که پـر بـود اين کت: هيوديان به مويس نازل شد

دهنده، که برش به وسيله عمل به  و براه� واضح و بيانگر بينشها از حجت
 اين قرآن عامـل ÇÇ  شوند يا دستورات و رشع و احکام آن مشمول رمحت مي

خواهد شـام را بـه  يي است از ناحيه پروردگار شام و اويل ميها  اجياد بصريت
  .روشن aايدوسيله آن بينا و 
کننده براي انسان نگران حال و روز خـود  دهنده و يادآوري قرآن بينش

  )۸ق، . (تبرصه و ذکري لکل عبداملنيب: باشد مي
شنوايي جايگزين کري، بينش « فرمود که قرآن براي آن است که )ع(عيل

  ١».توزي شود پذيري جايگزين کينه جايگزين کوري، انعطاف و حق
:  بـه کـار رفتـه اسـتÇÇ عمـي ÇÇ در برابر کـوري بصريت در قرآن کريم

 کــور و جاهــل و نــادان؛ العمــي و ÇÇ  االعمــي جاهــل و کورشــده؛ ÇÇ  عمــي
  .کند  جايي که انسان در آن راه را گم ميÇÇ  االعمي

  آيا کور و بينا برابرند؟: پرسد قرآن مي
ÇÇ بگـو آيـا کـور و بينـا . قل هل يستوي االعمي و البصري افال تتفکرون

  )۵۰انعام، (انديشيد؟  رابرند؟ چرا aيب
  :در جايي ديگر، بينايي و کوري به نور و تاريکي تشبيه شده است

ÇÇ  هل تـستوي الظلـامت و النـور؛ قل هل يستوي االعمي و البصري؛ ام
بگـو آيـا کـور و بينـا . يستوي االعمي و البصري و ال الظلـامت و ال النـور ما

نه کور و بينـا : نه چن� نيست) ۱۶رعد، . (برندبرابرند يا آيا نور و ظلامت برا
  )۱۹فاطر، . (با هم برابرند و نه ظلامت و نور

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .۱۳۷۲، نرش ۸۳۶، ص ۲، فرهنگ آفتاب، عبداملجيد معادخيواه، ج ۲۱۴، خطبه البالغه هنج .١
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 تنها اعتقاد و ديين را که با زور به مردم حتميل شـده باشـد قرآن کريم نه
  :خواند پذيرد، بلکه قبول کورکورانه را نيز مردود مي aي

رسنوشـت در فرهنگ قرآن، بيـان حـوادث تـارخيي، رشح رسگذشـت و 
  :اقوام گذشته مهه براي پندآموزي توسط صاحبان بصريت است

عـرب3 بـراي صـاحبان ) کتـاب(در اين . االبصار ان يف ذلک لعربه الويل
  )۱۳عمران،  آل. (بينايي است

يعـرب مـن  العربه مـا: عربت مهان معرب يا راه عبور از جهل به علم است
گـريي از وقـايع  واقع عـربت و اين مهان بصريت است، در. اجلهل ايل العلم

  .گردد حوادث موجب بينايي و بصريت مي
پـس اي صـاحبان : »االبـصار فـاعتربوا يـا اويل«: گويـد وقتي قرآن مـي

يي است که از البالي ها  منظور چشم) ۲حرش، (بصريت پند و عربت گرييد 
ي هـا ، مهـان چـشمهـا ايـن چـشم. گريند بينند و عربت مي قضايا حق را مي

  .ده شده استايي است که در دل آدمي هنها  ست بلکه چشمکاسه رس ني
، کسب بينش را گامي اسايس در خودسازي هنج البالغه در )ع(امام عيل

  .انسان دانسته است
ÇÇ» انـد  رسگردانکه در شناخت حق  کسا. آماده شويدسوي  براي حرکت به

از کتـاب نـد و خـاليص نيابنـد، ا هماندو بينيش ندارند، در باتالق جتاوز فرو 
  ».ندا هند و از راه بريون افتادا هفاصله گرفت

ÇÇ»  هم آميزد  که صرب و بصريت را در جز آن) در سپاه عيل(پرچم اين نربد را
کـس ديگـري بـه دوش  گاهي دقيق داشته باشد، هـيچو از مواضع حقش آ 

الحيمل هذا العلم اال اهل البرص و الصرب و العلم �واقـع … (نتواند کشيد 
  ١»)احلق
ÇÇکننـده بـه  يافته فهـم کنـد؛ فهـم کس که عربت گريد، بينش يابد؛ بينش  آن

  ٢.و من اعترب ابرص و من ابرص فهم و من فهم علمدانش رسد؛ 
  :و باالخره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مهان .۲  .۸۳۷مهان، ص  .۱ 
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 اساس بينش است، رسآغاز بيند و کوشش او بر که با چشم دل مي پس آن«
شـود  يدادنش را آمـاده مـ کارش دانسv اين نکته است که کاري که انجام

 به زيـانش رود، اگر به سود اوست يا به زيانش، اگر به سود اوست پيش مي
دانش، حرکت در برياهه را  زيرا کوشش q. ايستد باشد در مهان آغاز بازمي
چه پيشرت رود از هدف و مقصود خويش دورتـر مانند است، که رهروش هر 

کـه بـر راه کند، به ماننـد کـيس اسـت  اما کيس که با آگاهي عمل مي. افتد
  ١».رود هند و پيش مي وشين گام مير 

)ع(عيل
ÇÇ وده استاهل کوفهa را چن� وصف :  
يي هـا کر : شد. اسـت سه چيز خالصه اي کوفيان گرفتاري ما با شام در دو«

 هـابرخورد در  هـستيد نـهدار کـورا� چـشم، دار الال� زبان، صاحب گوش
ــه در آزادگــي و ــرادرا. مــورد هنگامــه گرفتــاري صــداقتتان هــست و ن  ب
  ٢».اعتامديد

خواندند اما از زمره دينداران   احساس مذهبي داشتند، قرآن ميخوارج
کـه  گويند دو نفر از خوارج با هـم عهـد کردنـد بـدون آن مي. بودند» اما.«

              ً                             محايت کنند رصفا  بـراي رشکـت در کـشv امـام حـس� و يزيدبخواهند از 
 در جنگ رشکت نکردند، در حاشيه الکرب در ها آن.  آن به کربال بروندثواب

  .بودند تا فرصتي براي کشv امام حس� بيابند
در کربال احساس کـور مـذهبي در برابـر بـصريت و بيـنش رشـديافته 

  .توحيدي قرار گرفته بود
حکايات زيادي درباره مردمي که روي فريضه ديين، اطاعت کورکورانه 

کربال آمده بودند، در تاريخ به از امر ويل مسلم� براي کشv امام حس� به 
  .ثبت رسيده است

کننـدگان در قتـل امـام  ، قـاري و معلـم قـرآن، از رشکـتکعب بن جابر
خـدايا مـا انجـام وظيفـه کـرديم يعـين «: او مدعي شد. حس� در کربال بود
مسلک کوفه و از مشايخ مردم يکي از مردان روحا.. »مأمور بوديم و معذور

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .۸۴۱مهان، ص  .٢  .۸۴۸مهان، ص  .۱ 
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 سـاخت زياد جهت اDام مسجدي که مي مک از ابنکوفه به رشط دريافت ک
 در عرص روز هنـم حمـرم سعد عمر. به کربال رفت تا در کنار عمر سعد باشد

ÇÇ  تاسوعا  ÇÇزيـاد   هنگام محله به ياران امام حس� خطاب به لـشکريان ابـن
 شـويد و اي سـپاه خـدا سـوار،  ارکبي و باجلنه برشيهللايا خيل ا: فرياد زد

  .هبشت بر شام مژده باشد
  : را متهم کرد کهمسلم بن عقيلزياد،  ابن

اي خمالف رسکش، بـر پيـشوايت خـروج کـردي وصـف احتـاد مـسلم� را «
  .»هم شکستي و فتنه و آشوب به راه انداختي در

وايل مکه، خطاب به امام حس�، وقتي از مکـه  عمر بن سعيد بن عاص
شـوي  تريس از مجاعت خارج مي ا از خدا �يحس9 آي يا: شد گفت خارج مي

  ١اندازي؟ و ب9 امت تفرقه مي
يي از آن دسته ديندارا. هستند که احساس مذهبي خـام و ها   aونههااين

روند و   غالب شده است و کورکورانه به دنبال حوادث ميها آنرشدنيافته بر 
فتـار ظلـم کشند و گر   را مي)ع(قادر به تشخيص حق و باطل نيستند، حس�

  .گردند نيز مي
اين احساس مذهبي کور سوءاستفاده  ي شيطا.، مستبدين ازها قدرت

کننـد،  ي ظلم و جور احساس مذهبي کـور را تقويـت مـيها نظام. کنند مي
  .شوند بخش مي ي آگاهيها مانع حرکت

هر زميين : کل ارض کربال و کل يوم عاشورا: در روايات آمده است که
نشمول بودن هايک قرائت از اين روايت ج. اشورا استکربال و هر روزي ع

  .تقابل حق و باطل است
بيل و قابيل داسـتا. aـادين از تعارضـات و ختاصـامت ها  کهگونه مهان

گـريد و نـه برشي است، که از درون و رسشت خـود انـسان رسچـشمه مـي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۱۳۷۳، شيخ عباس قمي، انتشارات کتابچي، هموم و نفثه املصدورنفس املکليين، : صدوق .١
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 حميط، يزيد هم aاينده و aاد ظلـم و سـتم و انحـراف و جهـل و جنايـت در
 aاينده و aاد حق، مقاومت، آزادگي و مردانگـي )ع(ل تاريخ و امام حس�طو 

ي جديـد در تـاريخ اسـت و نـه کـربال ا هبنابراين نـه عاشـورا واقعـ. است
  .مهتا  و qهارسزميين تن

  راهـا شنايس فاجعه کربال، ريـشه به عبارت ديگر، اگر در برريس آسيب
معاويه و يزيد، در احـساس اقتصادي حکومت  Ç عالوه بر انحرافات سيايس

زيـاد  نيافته بخش قابل توجهي از مسلامنان که در لـشکر ابـن مذهبي توسعه
شـنايس منحـرص و حمـدود بـه پديـده  حارض شده بودند، بدانيم، اين آسـيب

ي ديگري نيز ها عرص ها نشمول است و در رسزم�هاعاشورا نخواهد بود ج
ر مذهبي مردم عـامي فاقـد  در بيان رفتامرحوم مطهري. قابل مشاهده است

  :نويسد بينش ديين مي
يک نفر در يک جملس هزار شـعر يـا نـË ضـد و نقـيض … در قديم … «

ً           مثال  يک نفر مي. فهميد با هم ضد و نقيض است خواند و کيس aي مي گفت    
، مهـه ان جيـري االمـور اال باسـباهب اهللا� ا: شـود هيچ کاري بدون سبب aـي

گفت وقتي تقدير بيايد چـشم  ر پشت رسش ميو اگ. گفتند درست است مي
بــاز هــم مهــه تــصديق …  اذا جــاء القــدر عمــي البــرص: شــود مــي کــور
  ١»… کردند مي
، خطيـب برجـسته عـرص نيـشابوري تاج داستا. را از مطهريمرحوم 

آواز بود مردم خييل پـاي  چون بسيار خوش«: نويسد کند و مي قاجار نقل مي
قـدر  صدراعظم به او گفت حـاال کـه ايـنشدند و يک روز  منربش مجع مي

ر کلمه حرف حساq بـراي مـردم هاشوند تو چرا چ مردم پاي منرب تو مجع مي
 گفت اين مردم قابل حرف حساq تاج. کين گويي و وقت مردم را تلف مي aي

 هـااين. نيستند، حرف حساq را بايد به مردمي گفت که فکري داشته باشـند
طور است  گفت اينتاج. طور نيست  خري، اين گفتصدراعظم. فکر ندارند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ت.، انتشارات صدرا، قم، بده گفتار ، جمموعهرهربي نسل جوان ،مطهري، مرتيض .١
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 يک روز کـه صـدراعظم. کنم بندم و يک روز به تو ثابت مي و من رشط مي
اشـعاري . حضور داشت تاج روضه ورود اهل بيت بـه کوفـه را رشوع کـرد

مرتبـه  يک. کردند خواند با آهنگ خوش و سوزناک و مردم زياد گريه مي مي
 خـواهم ا که آرام کرد و ساکت شدند، گفت مـيمهه ر . گفت آرام، آرام، آرام

وقتي اهل بيت :  را در کوفه خوب براي شام بيان کنمهللاعبدا ا�منظره اطفال 
وارد کوفه شدند هوا به شدت گرم بود، آفتاب سوزان مثل آتـش بـر رسشـان 

ــاب ســوزان  مــي ــشنگي در آن آفت ــر ت ــد و از اث ــشنه بودن ــال ت ــد؛ اطف باري
ي برهنه سوار کرده بودند و چون زم� يـخ زده هاشرت  را بر ها آنسوختند،  مي

 از بـاالي شـرت بـه روي زمـ� هـا لغزيدنـد و بچـه  روي يـخ مـيهابود شـرت 
گفت   را پشت رس هم ميها تاج اين مجله… گفتند واعطشا  افتادند و مي مي

بعـد کـه . کردنـد زدند و گريـه مـي و مردم هم حمکم به رس و صورت خود مي
  ١…» فتم اين مردم فکر ندارندپاي� آمد گفت نگ

مرحوم مطهري در جاي ديگر، سوء استفاده از احساس مذهبي کـور و 
 مـورد بحـث قـرار ها خوان  و روضهها خوان نيافته مردم را توسط مرثيه توسعه

 آورده نـوري حاجي نوشته  و مرجانلؤلؤداده و به نقل از مقدمه کتاq به نام 
  :است که

ي نوشـته و شـکايت کـرده از ا هنامـ) نوري(ه من يکي از علامء هند، ب… «
ي اينجـا زيـاد دروغ هـا خـوان خوا. در هندوستان کـه روضـه وضع روضه

 هـا خـوان اين عاÀ هندي گامن کرده که فقـط در هنـد روضـه…  خوانند مي
 نيـست و در هـا خوانند و از عتبات و ايران خـربي از ايـن دروغ دروغ مي

داند که مرکز پخـش روضـه  خوانند، aي  مياينجا مهه روضه صحيح و معترب
  ٢»…  است و از اينجا به هند رفته استهادروغ اينجا

نيافتـه  ي رفتاري انحـرايف کـه از احـساس مـذهبي توسـعههااز هنجار 
گريد توجه به شخص امام و بـاور انحـرايف بـه مـسئله شيعيان رسچشمه مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مهان .١
گويـد   مـيمطهريمرحوم . ت. ا، ب، انتشارات صدر ده گفتار  در جمموعهخطابه و هJ ،مطهري، مرتيض .٢

  . شنيده است صدرهللا    آيت که اين قضيه را خود او از مرحوم
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 )ع(بيـنش امـامتـوجهي بـه روش، مـنش و   و q)ع(شفاعت و توسل بـه امـام
 ي معتربي که از امامان شيعه نقل شـده اسـت، نظـري دعـايهادعا. است
 يا باورهاي مرسوم و رايـج ميـان برخـي دينـداران صحيفه سجاديه يا کميل

  .بسيار متفاوت است
آمده است کـه در  طاووس ?ا�در بسياري از منابع روايت معترب شيعه 

  :نويسد است و مي بوده عيل بن احلس9مکه ناظر بر مناجات 
در حـايل . سپس به خاک افتاد و بر زم� سـجده کـرد… عيل بن احلس� «

ده و امــن نزديــک رفــتم و رسش را بــر زانــو هنــ. گريــست کــه ســخت مــي
برخاست و نشست و گفت کيست که مرا از ياد پروردگـارم بـه …  گريستم

 ايـن … عرض کردم طاووس هـستم اي پـرس پيـامرب. خود مشغول ساخت
پـدر . يما  هتاq چيست؟ ما بايد چن� کنيم که گناهکار و جفاپيش و qزاري 

تو حس� بن عيل و مادر تو فاطمه زهرا است و جد تو رسول خدا يعين شام 
بـه مـن . چرا با اين نسب رشيف و پيوند عايل در وحشت و هراس هـستيد

خـدا . نه اي طاووس سخن نـسب را کنـار بگـذار نه…  نگريست و گفت
باشـد ) پروردگـار(براي کيس آفريده است کـه نيکوکـار و مطيـع هبشت را 

دهد مگـر  به خدا قسم فردا تو را سود aي…  چهره باشد هرچند غالمي سياه
  ١».عمل صاحلي که امروز پيش فرستي

نيافته و فقدان بينش ديين گريه کـردن بـراي  اما احساس مذهبي توسعه
حس�، را کـايف بـراي ورود بـه  نه عمل صالح و اقتدا به امام )ع(امام حس�
 بـه ، چن� مضمو.ي تبليغا3هادر ايام حمرم امسال در تابلو . داند هبشت مي

ه شـده ي مرصيف در رستارس شـهر هتـران آوردهاسبک تبليغات فروش کاال 
  .است

  
  استبداد ديين و احساس مذهبي

شناسان برجسته، براي اسـتبداد دو شـاخه اصـيل  علامي ديين و جامعه
  .استبداد سيايس و استبداد ديين: ندا هردذکر ک

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هموم و نفثه املصدورنفس امل. ک.، رطاووس ?ا� .١
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 مرحـوم. ريشه در احـساس مـذهبي کـور دينـداران دارد استبداد ديين
 مرشوطه وارد ادبيات سيايس aود، بر اين ، که واژه استبداد ديين را درنائيين

باور است که درمان استبداد سيايس آسان و ممکن است اما درمان استبداد 
ريشه مشکل در آن است که . اشد بسيار مشکل استديين اگر غري ممکن نب

ي استبداد ديين بـر اسـتحامر اسـت و آن هـم برخاسـته از احـساس ها پايه
در نظـام اسـتبداد . مذهبي نابالغ و فقدان بينش ديـين در دينـداران اسـت

                           ً                                 سلطنتي، مأمورين ساواک عمومـا  احـساس تعلـق بـه نظـام را نداشـتند و 
امـا در . دانـستند ستور شکنجه زندانيان مـيوظيفه اداري خود را اجراي د

                                ً                                 استبداد ديين، مأموران ساواک عموما  احساس تعلق به نظام را نداشـتند و 
امـا در . دانـستند وظيفه اداري خود را اجراي دستور شکنجه زندانيان مـي

استبداد ديين، مأموران امنيتي در شکنجه و شالق زدن به زندانيان احساس 
 اتفـاق افتـاده هـابار . د و انتظار ثواب اخروي دارندکنن رضايت مذهبي مي

است که به هنگام شکنجه زندا.، ساير مأموران حارض در زندان، به قـصد 
ند تا از فيض ا هقربت در زدن شالق به زندا.، ولو چند رضبه مشارکت کرد

q انند ثواب آنa هبره.  
خـواهي                                    ً              در دوره مرشوطه مراجع بزرگ نجف عموما  از جنبش مرشوطه

بـسياري از طـالب و .  سـيدکاظم يـزديهللا آيـتجز مرحوم  محايت کردند به
، هـاي بعـد از aاز هـاالنـاس، در دعا جوانان و به تبع آنان بسياري از عـوام

مهـان رفتـاري کـه بعـد از . کردنـد  يزدي را سب و لعـن مـيهللا مرحوم آيت
ه و ي مجعـهـاالنـاس بـه حتريـک خطيبـان در aاز  انقالب رايج شد و عـوام

مجاعت مجعي از مؤمنان، از مجله شادروان مرحوم مهندس بازرگان را سب و 
  .aودند لعن مي

Orientalاستبداد رشقي . ي از فاشيسم رشقي استا هاستبداد ديين گون

Despotismمتفاوت است، فاشيـسم رشقـي هـم، ويژگـي qبا ديکتاتوري غر 
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 .ردمي برخوردار استفاشيسم استبدادي است که از محايت م. خود را دارد
هيتلر و موسوليين پايگـاه مردمـي داشـتند، بـرخالف ادبيـات سـيايس چـپ 

اسـتبداد سـلطنتي پايگـاه . مارکسيستي ايران، حممدرضاشاه فاشيست نبـود
با کودتاي نظامي آمريکا و انگلـيس بـر رس کـار . ي و مردمي نداشتا هتود

  .کرد  هم حکومت ميها آنآمده بود و با محايت 
ي پيـدا ا هستبداد ديين، با تکيه بر احساس مذهبي مردم پايگاه تـوداما ا

ي کـه معطـوف بـه آراي مـردم ا هساالران اما اين پايگاه از نوع مردم. کند مي
  .باشد نيست، بلکه از نوع پوپوليستي آن است

چـرا «: نويـسد زدگي بخيش از روحانيان مي  درباره عواممرحوم مطهري
رمزش ايـن اسـت …  ندا هاز ما کمرت مريد داشت در زمان خودشان هاپيغمرب 
کردنـد و مـا از نقـاط ضـعف مـردم   با نقاط ضعف مردم مبارزه ميها آنکه 
خواسـتند آن معايـب و آن نقـاط ضـعف را   مـيهـا آن .کنـيم برداري مي هبره

ً    اصالح کنند و از ب� بربند و ما معموال  مي خواهيم از مهـان معايـب و مهـان                                  
زنـيم نـه مطـابق  شان حرف مي مطابق ميل…  اري کنيمبرد نقاط ضعف هبره

  .مصلحتشان
به اين ترتيب يک مهکنيش و تعامـل ميـان دو طـرف معادلـه بـه وجـود 

 کـرده و از پـا  سـستآفتي که جامعه روحانيت مـا را«:  آن حاصلوآيد  مي
زدگي، مار  زدگي، از زلزله زدگي از سيل عوام. زدگي است درآورده است عوام

  ١».گي باالتر استزد  و عقرب
گريد که ديندارا. که با احساس  استبداد سيايس در رشايطي شکل مي

شـوند، و بـه مـوازات احـساس مـذهبي،  نيافته، سـيايس مـي مذهبي توسعه
 در هــا آناحـساس ســيايس انگيـزه . کننــد مـي احـساس ســيايس نيـز پيــدا

ي سـيايس نيـز، نظـريهـاگـردد، امـا چـون در رفتار  ي سيايس مـيها حرکت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مطهري، مرتيض، خطابه و ه� در جمموعه ده گفتار، انتشارات صدرا .١



	�	 Ê  شنايس واقعه کربال آسيب 

 رفتارهاي ديين، فاقد بينش سيايس هستند، به رسعت گرفتار نوع جديدي از
  .شوند بندگي و بردگي، که از آن به عنوان استبداد ديين، ياد شده است مي

  :در نتيجه
ي کـر و چـشام. فروبـسته از خـالق هـا ي کـور، گـوشهـا گروهي با دل«

شـند و کـاالي نقـد دو  اند و به نام دين از پستان دنيا شري مي فرمانرب خملوق
  ١».خرند ي بلندمد3 که از آن متقيان است بازميها ي ارزشادنيا را به هب

  
  چشم اسفنديار و پاشنه آشيل
. ي اسـتا ه يـک شخـصيت اسـطور اسـفندياردر ادبيات محايس ايران 

 پادشاه کيـا. بـود کـه بـه دسـت زرتـشت پيـامرب گشتاسب پرس اسفنديار
مقـدس آفريـده يـا آفريـده «ستا بـه معنـاي  در او اسفنديار. تن گرديد روي�

 در  در کـودکيتن شـود که روي� اسفنديار براي آن. »آمده است پاک) خرد(
رفـت،  امـا هنگـامي کـه بـه زيـر آب فـرو. بـرده شـد چشمه آب حيات فرو
 يعـين ،بنابراين Dام بدنش به جز چـشامنش، رويـ� شـد. چشامنش را بست
شـايد بـه مهـ� دليـل باشـد کـه . نبـودي بر آن کـارگر ا هبد. که هيچ رضب

  .نيز معنا شده است» قدرت حق و لطف يزدان«تن  روي�
به طـوري .  يافتها پريوزي.  کردها  در نربد با دشمنان دالورياسفنديار

.  فرسـتادسيـستان بـه رسـتم از او ترسيد و او را به جنگ بـا گشتاسبکه 
پــذير او،  ه آســيب و نقطــاســفنديارتــين  هنگــامي کــه رســتم از رمــز رويــ�

يش، آگاه شد با تري دوشاخه گزين چـشامن او را هـدف قـرار داد و ها  چشم
 را در اشـعار محـايس اسـفنديار داستان حکيم فردويس. وي را از پا درآورد

  .خود زنده و جاودان ساخته است
رساي ، شاعر محاسههومري يونان قديم است که ا ه قهرمان اسطور آشيل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مهان .١
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 هـومر، قهرمـان داسـتان آشـيل.  آورده اسـتايليـادان  در داسـترا آنيونان 
  .ترين و زيباترين جنگجوي يونان بود شجاع

تـيس او را در آب  هنگامي که کـودکي بـيش نبـود، مـادرش تـه، آشيل
. تن شـد  روي�اسفنديارچون  هم، آشيلبرد و در نتيجه  رودخانه مقديس فرو

 هـا آندر آب، از بـردنش يش، کـه مـادرش، بـه هنگـام فروهـا  به جز پاشـنه
  .چسبيده بود
 کــرد و هــا  دالوري(Troy) شــهر تــرويي معــروف هــا در جنــگآشــيل 
تريانـدازان دشـمن، بـا  يت يکي از تـکا اما در هن.  به دست آوردها پريوزي

 پاي او زد و او را از پـاي  ضعف آشيل تري مسمومي به پاشنه آگاهي از نقطه
  .درآورد

ضعفي  کدام نقطه هر. تن مطلق نبودند دو داستان، قهرمانان روي� در هر
  .جا رضبه خوردند و به دست حريف کشته شدند داشتند، که از مهان

aاد قـدرت و اقتـدار (ي قهرمان ها ، قدرت در چکمهبيين هومر    نهاجدر 
 است و قدرت هم مطلق نيست بلکـه نقـاط ي قدرتها گاه  يا تکيه)فيزيکي

ضـعف  ي پـاي قهرمـان نقطـههـا پذير خـود را دارد و پاشـنه ضعف و آسيب
  .اوست
ضـعف و  ي ايـران، نقطـها ه، يـا فرهنـگ اسـطور بيين فـردويس    نهاجدر 
يش، نيـست بلکـه در ها  در پا يعيني قهرمان،ها پذير قدرت در چکمه آسيب
اما . داند تن قهرمان را مطلق aي حکيم فردويس هم روي�. ي اوستها چشم
چـشم در اينجـا، بـه . دانـد ميپذيريش را در بينش او  ضعف و آسيب نقطه

. قدر3 که فاقد بيـنش و بـصريت باشـد. مهان معناي بينش و بصريت است
  .پذير است سخت آسيب

. بيين است نهامعرف دو نوع نگرش و ج، پاشنه آشيل و چشم اسفنديار
در ادبيات و فرهنگ غري ايرا.، که به ادبيات ما نيز راه پيـدا کـرده اسـت،



��	 Ê  شنايس واقعه کربال آسيب 

 .شـود پذيري به کار بـرده مـي ضعف و آسيب يان نقطه براي ب»پاشنه آشيل«
کفش به طور استعاره در مواردي  ا پاشنهيالبته در ادبيات فاريس پاشنه در 

ً                                              مثال  پاشنه خانه کيس را درآوردن، يعـين او را بـه سـتوه . شود به کار برده مي   
آوردن، پاشــنه دهــن را کــشيدن يعــين دشــنام دادن و تنــدي کــردن؛ پاشــنه 

اما اصطالح . ين کيس را به فريب به کاري هتييج کردن و واداشvکشيدن يع
ي هـا گاه ، پاشنه پايگاه و تکيهپاشنه آشيل به کيل از اين معا. به دور است

  .قدرت است
» بيـنش و بـصريت« را در داسـتان اسـفنديار، بـه مهـان هـا اگر چـشم

 در  چـههـا پـذير انـسان ضعف و آسيب بگرييم، از نظر حکيم فردويس نقطه
  .است واقع فقدان بينش و بصريت داري در سياست و چه در دين

قدر هم متعبد و متـرشع  داران، هر نيافته در دين احساس مذهبي توسعه
  .آنان خواهد بود» پاشنه آشيل« و »چشم اسفنديار«باشند، مهان 

  
  دانش و تربيت ديين

ن اما در مورد دانش و تربيـت ديـين، اگرچـه بـرريس آن از حوصـله ايـ
                     ً    شود کـه دانـش ديـين لزومـا  در  به مه� اندازه بسنده مي. بحث خارج است

، بـسياري از کـسان. ارتباط با احساس مذهبي يا بيـنش ديـين قـرار نـدارد
شناسان، اطالعـات و دانـش فـراوا. دربـاره اسـالم کـسب       ً   خصوصا  رشق

ارزش اسـالمي را تـأليف  ي بـاهـا به طـوري کـه برخـي از کتـاب. ندا هکرد
 هااما در هر حال حرکت سازنده انسان به صورت فردي يا مجعي تن. ندا هaود

                    ً           ي فردي يا مجعي، خصوصا  هنگامي کـه ها حرکت. پذير است با دانش امکان
 هـاتن يا سيايس باشد بـا جهـل و بـدون دانـش نـه/ انگيزه آن احساس ديين

دينـداران جاهـل، در عمـل . اسـت سازنده نيست بلکه مـرض و خطرنـاک
  .دهنده دشمنان دين و ملت هستند ياريرسبازان 
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 تربيت يا تغيري و دگرگو. در انـسان هـدف اصـيل و هنـايي پيـام انبيـاء
اگـر احـساس . در تربيت، نه بودن بلکه شدن انسان مورد نظر است. است

کنـد، و  مذهبي موتور حرکت است و بينش ديين جهت حرکـت را تعيـ� مـي
 ي حرکـت راهـاکار  راه، ش اسـتدانش ديين، که خود حمصول بصريت و بين

دهد، تربيت به معناي تغيري و حتول از وضعي که هست بـه وضـعي  ه ميارائ
يي مورد نظر در حرکت فردي و اجتامعـي انـسان ا مطلوب، هدف و نتيجه هن

  .است
هدف بعثت انبياء با استفاده از احساس مـذهبي درون ذا3 انـسان، و 

 آيـات اهلـي، و آمـوزش کتـاب و با جهت دادن به حرکت انسان، با خواندن
ي بيامرگونـه و هايت تزکيه يا تغيري و حتول و دگرگو. در هنجار ا دانايي، در هن

  :ناساÀ رفتاري انسان است
هو الذي بعث يف االمي9 رسـوًال مـنهم يتلـوا علـيهم آياتـه و يـزکيهم و 

  ).۲مجعه، (يعلمهم الکتاب و احلکمه و ان کانوا من قبل لفي ضالل مب9 
سالت روشنفکري توحيدي دادن آگاهي و بينش توحيـدي بـه مـردم و ر 

  . استها فراهم ساخv زمينه براي تغيري و حتول اسايس در انسان
 در مورد مذهب ها، تنتربيت و دانش، بينش، احساسرگانه هامقوالت چ

  .نيز کارکرد و کاربرد دارد» سياست«در مورد . و دين صادق نيست
 Dايـل و عالقـه و انگيـزه بـه دخالـت در احساس سـيايس، بـه معنـاي

. رسنوشت، انعکاس اراده آزاد انسان و نفي سلطه جابرانه و ظاملانـه اسـت
ي سيايس فـردي و اجتامعـي ها اما اين بينش سيايس است که جهت حرکت

دانش سيايس به دسـت آمـده از مطالعـه تـاريخ و . aايد را تعي� و تبي� مي
 از سـلطه جابرانـه و ظاملانـه و اسـتبداد ي خـروجهـاکار  گـريي، راه عربت

اما بدون تربيت سيايس، به مفهوم ياد گرفv . دهد سيايس و ديين را نشان مي
ي مجعي و گروهي، ياد گرفv زندگي کردن در ميان جامعه متکـËها مهکاري
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 بيين، انسا.، ياد گرفv حتمل و تسامح و مدارا با دگرانديشان، و ترک مطلق
ياد گـرفv و قبـول اصـل تغيـريات و حتـوالت ، خواهي  مطلقگرايي و مطلق

سـاالري مـورد  ي جامعه مـد. و مـردمها تدرجيي گام به گام، هرگز به آرمان
  .نظر نخواهيم رسد

يي از ها احساس سيايس بدون بينش، دانش و تربيت سيايس، موجب ر 
فاشيـسم يـا «گـردد نـه از اسـتبداد؛ موجـب رشـد و سـلطه  يک مستبد مي

؛ حرکت با احساس سـيايس ويل بـدون بيـنش »شود ي ميا هتوري تودديکتا
شود که شعار مرگ بر آمريکا و ارسائيـل داده شـود،  سيايس، موجب آن مي

ً                             يي صورت گريد که عمال  به نفـع آمريکـا و ارسائيـل Dـام ها اما در عمل کار                   
رسد که رهربان سيايس، ولو  حرکت با احساس سيايس کور به آنجا مي. شود
 پاشنه آشيل يـا چـشم ١.کنند ف و فاسد، قداست و معصوميت پيدا ميمنحر 

  .ي سيايس، فقدان بينش و آگاهي استها اسفنديار در حرکت
سـاالري، دادن  ي سيايس معتقد به ملت و مردمها رسالت احزاب، گروه

ــر  ــنش ســيايس و ف ــا. اآگــاهي و بي ــادگريي مب ــراي ي ــط ب هم آوردن رشاي
  .دموکرايس است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در کتاب ) اکËيت (ي فداييها سازمان چريکق  يکي از رهربان و فعاالن سابزاده هللا اتابک فتحآقاي  .١

انگيز ايرانيـان  که رشح زندگي و حوادث عربت) ۱۳۸۱نرش قطره،  (يوسف    خانه داييجديد خود، به نام 
  :باشد، درباره قداست رهربان فکري و سيايس خود، چن� آورده است پناهنده به شوروي سابق مي

  » …q کردم که لن� خطاناپذير بود و شـک و ترديـد بـه لنـ� و  کر مي              ً  دانستم و اساسا  ف گناه مي لن� را
با اين طناب چنان . آن موقع ايدئولوژي ما، طناب ما بود. ورود به اين حوزه، جتاوز به حريم مقدسات بود
ي خودزده را باز و خودمان ها دانستيم گره  خودمان هم aيهادست و پا و عقلامن را گره زده بوديم که بعد

گـذاري  رغم جدال سطحي با خود هرگز به طور عميق متوجه نشدم که پايه عيل… له خالص کنيمرا از ت
  .»ديدم  را aيهاديدم اما مغز   را ميها من دست. اين مرياث شوم ارتباط تنگاتنگي با لن� دارد

  :داند که  را نتيجه اين ميهانويسنده مهه اين  
بـا گـردش روزگـار و رس رسـيدن انقـالب، . جتربـه  qسـواد و جوانا. بوديم پرشـور و صـادق امـا کـم«  

لوحانه به تور حـزب تـوده افتـادن و رشکـت بـا آن حـزب در خـط امـام و دميـدن در شـيپور ضـد  ساده
، يوسـف خانه دايي: از…» دري امپرياليستي و رسانجام رسيدن به روزگار تلخ شکست و تعقيب و دربه

  .۱۳۸۱نرش قطره،  ، زاده    هللا    فتحاتابک 
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  حسيين استروز عاشوراي 
 بـصريت در ديـن و ها خدايا به بزرگواري شهيدان اين روز به ما مسلامن

  .اخالق در عمل عنايت بفرما
آنچه را که موجب رعايت و خشنودي توست و خدمت به اين مـردم  هر

و . شود بر دل و زبان و قلم و قدم مـا، جـاري بفرمـا و مرز و بوم حمسوب مي
  .ه و برکاتهللا ةرمحالسالم عليکم و 
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شده درباره خـود در  با انتقاد از خرب درج» ابراهيم يزدي«دکرت : آفتاب
ي صبح که در آن وي به توه� به عزاداران حسيين مـتهم ها يکي از روزنامه

شده، توضيحا3 را درباره سخ�ا. خود در روز عاشورا در منـزل مهنـدس 
  .شم صباغيان ارائه کردها

 در توضيح اين گفتـه خربنگار سيايس آفتاب در گفتگو با براهيم يزديا
: ر داشتها، اظ»دين نبودند q،  را کشتند)ع(يي که امام حس�ها  آن«خود که 

 جنگيدنـد، مهـه دنبـال )ع(در ميان کسا. که به کربال آمدند و با امام حس�
وقتـي بـا حقـايق  کـه ، نظري حر،در ميان آنان کسا. بودند. مال دنيا نبودند

کسا. هم بودند که آمده بودند تا با کيس که . روبرو شدند، تغيري روش دادند
شان قيام کرده بود، براي ثواب اخـرويش بـا  به قول خود آنان بر امرياملؤمن�

  .او بجنگند
به گفته وي، حتي برخي از آنان به گواه تاريخ بـراي تکميـل مـسجدي 

 بـه زيـاد ابـن دريافـت کمـک مـايل از که در دست ساخت داشتند به اميد
  .کربال آمدند

گوييم جنگ در کربال ميان کفار  وقتي مي: اين نوانديش ديين تأکيد کرد
 جنگيدنـد، )ع(و مسلامنان نبود به اين معناست که کسا. که با امـام حـس�

بنابراين بايد به اين سؤال پاسخ داد که آنـان چگونـه. مرشک و کافر نبودند
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 بودند که حارض شـدند بـا امـام حـس� بجنگنـد و ايـن در ميـانمسلامنا. 
  .دينداران سابقه دارد

 خـوارجي مـرشک و ملجم ابنبه عنوان aونه ديگر :  ادامه داددکرت يزدي
 بگويند او به حتريک يک زن ها ممکن است بعيض.  بودحافظ قرآن. کافر نبود

کنـد زيـرا  اد aـيدست به اين کار زده بود اما در صورت مسأله تفـاو3 اجيـ
  . به جنگ پرداختند)ع(يت، با عيلا خوارج در هن

ايراد خـوارج از نظـر فهـم و شـعور «: وي سپس با طرح اين سؤال که
: تـرصيح کـرد»  را کشتند و گرفتار معاويـه شـدند؟)ع(ديين کجا بود که عيل

م اين است که احساس ديين يک امـر وجـودي در درون ا هآنچه که من گفت
ز به رشد و تکامل دارد و معناي اين رشد و تکامـل آن ا، اما نيستها انسان

ت ديـين ري  با جمهز شدن بـه بـصها نيافته انسان است که احساس خام توسعه
  .کند تکامل پيدا مي

نيافتـه  در کربال تقابل ميـان احـساس خـام توسـعه«: که وي با بيان اين
ار دارد که پيـامربان جا ارص  قرآن کريم مهه: ، افزود»ديين با بصريت ديين بود

هنگـامي کـه امـام . ند تا به ما بصريت دهند تا ما صاحب بصائر شويما هآمد
ي خود را بـا بـصريت بزنيـد هاکند که شمشري   به يارانش توصيه مي)ع(حس�

                     ً                                          معنايش اين است که رصفا  متکي به احساس خام ديين نباشند بلکه بدانند 
  .براي چه و چرا بايد شمشري بزنند

آنچه در تـاريخ مهـه اديـان ديـده : يزدي در ادامه خاطرنشان کرددکرت 
 قـرار گـريد، هـا سوء استفاده قـدرت شود و موجب شده که مذهب مورد مي

  .نيافته است استفاده صاحبان قدرت از احساس کور و خام مذهبي توسعه
نگـري و توسـل  سطحي، در حتليل فاجعه بزرگ کربال: وي ترصيح کرد

q پايه به شعائرa از طريـق تـصاويري باي گذشته ها آن طي روز يها ونه که 
يي که در منابر و مـساجد و راديـو وها  که رسم شده بود و اشعار و مداحي
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  و)ع(تـوان مـردم را بـا فلـسفه قيـام امـام حـس� شد، aـي تلويزيون گفته مي
  .شخصيت واالي او آشنا کرد

 احـساسات مـردم براي حتريک«: که دبري کل هنضت آزادي با بيان اين
 و خاندانش مايه گذاشv و آنان را به شکيل مـوهن عـاجز )ع(از امام حس�

نه در سـخنان : ر داشتها، اظ»و درمانده aايش دادن، جتليل از آنان نيست
يک از يارانش در دوران نربد با اصحاب   و نه در سخنان هيچ)ع(امام حس�

 هرگـز )ع(عـيل بـن حـس� و )س(يزيد و نه در سخنان خاندان بزرگش زينـب
ي که دال بر ضعف باشد شنيده نشد و آنان جز ذوب در عشق حـق، ا هکلم

  .نبودند
که معتقـدين بـه  آنچه که مهم است اين:  در پايان يادآور شددکرت يزدي

بايستي در توضيح و تـرشيح بـصريت ديـين بـه   مي)ع(فلسفه قيام امام حس�
 متخلـق بـه اخـالق )ع(امـام حـس�مردم ما کمک کنند تا با الگو گـرفv از 

  .خدايي شوند
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پروردگـار   با محد و سـتايش خداونـد بـزرگ،ÇÇ   الرمحن الرحيمهللابسم ا
، و خاندان و )ص(نيان و با درود بر روان پاک پيامرب خدا، حممد مصطفيهاج

ا سالم بـر شـام زنـان و  رسور آزادگان و ب)ع(و با سالم بر حس�. اصحاب او
  .)ع(مردان عزادار پريو حس�

ي حادثه کربال و تضاد اصيل ها موضوع صحبت امروز من درباره ريشه
در فاجعه عاشورا است و برريس اين موضوع که يزيد در چه رشايطـي بـر 

يي داشت و چرا براي تثبيـت قـدرت و حکومـت ها  رس کار آمد، چه ويژگي
 را داشته باشـد يـا او را از رس راه بـردارد؛ )ع(خود بايد يا بيعت امام حس�

 حارض به بيعت با يزيد نشد؟ عدم مـرشوعيت حاکميـت )ع(چرا امام حس�
 چه بود و تا چه اندازه جـدي و اسـايس بـود کـه )ع(يزيد از ديد امام حس�

  .دت را بر قبول بيعت با يزيد ترجيح داده استهاامام ش
يند عاشورا تـريک خيمـه ديـن گو مي :رضورت اين بحث و برريس. ۱
کل يوم عاشـورا و کـل ارض «:  نقل شده است که)ع(امام صادقاز . است
بنـابراين بزرگداشـت يـاد .  هر روز عاشورا است و هر زميـين کـربال»کربال

گـرو  و فهم علل و اسباب اين تراژدي جاودانـه تـاريخ در)ع(حس� بن عيل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برابر با هنم حمرم ۱۲/۱۲/۱۳۸۲، مورخ مهندس صباغياندوين سخ�ا. در روز تاسوعا در منزل آقاي ت .١
۱۳۴۵.  



	�	 Ê   و مبا. مرشوعيت حکومت)ع(امام حس� 

 و باطـل در ابعـاد وشـمول اسـت کـه تقابـل حـق  فهم اين حقيقت جهـان
هر . تي متنوع آن يک فرايند مستمر و مهيشگي در جامعه برشي اسهاaود
دارد و بـا   است و ياد او را گرامي مـي)ع(کس که مدعي پريوي از حس� آن

اي کاش با تو در کربال بودم و تو : خواند که صداقت در زيارت عاشورا مي
، يوم عاشورا و کل ارض کربالکل ، الجرم بايد به معناي ١کردم را ياري مي

  .در زمان و مکا. که قرار گرفته است، بيانديشد
) کربال (نينوا در سفر خود به سوي کوفه، قبل از ورود به )ع(امام حس�

، کـه راه را بـر او اصحاب حـربراي اصحاب خود و ) بيضهبه نام (در حميل 
  : فرمودبسته بودند در سخنا. پس از محد و سپاس به درگاه خداوند

کس سلطان جائري را ببيند که حرام خدا  اي مردم رسول خدا فرمود هر«
را حالل شامرد و پيامن خدا را بشکند و سنت رسول خدا را خمالفت کند و در 
ميان بندگان خدا به ناحق و زور عمل کند و در برابر او به کردار يا گفتـار 

  ٢.»نايستد بر خدا الزم است که او را مهنش9 وي سازد
من براي احيـاي ديـن جـدم ايـستاده و «: در سخنان ديگري امام فرمود

  ٣».ما همن براي اقامه امر به معروف و هني از منکر ايستاد. ما    هقيام کرد
 vاز دين پيامرب خدا چه چيزي مرده بود که امام حس� براي زنده ساخ

گرفتنـد؟  روزه aيرفتند؟  شد؟ مردم به حج aي آن قيام کرد؟ آيا aاز خوانده aي
  شد؟ يک از مبا. دين جدش بود که بايد احيا مي کدام

کدام منکر در جامعه صورت گرفته بود، که امام بـراي هنـي از آن قيـام 
q رشب مخر، دزدي، ترک عبادت خدا و برگشت  کرد؟ آيا منکر رايج ،qحجا

  پرستي دوران جاهليت بود؟ به بت
،ترين منکر يزيد رسد مهم به نظر مي. د نبو هايک از اين دانيم که هيچ مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يا ليتين کنت معک: خوانيم  ميزيارت عاشورادر  .١

  .مهان .٣  .۱۳۷۳، انتشارات کتابچي، هبار نفس املهموم، ترمجه رموز الشهادة :هللا    اي، آيت    کمره .۲ 
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 سلب حق مردم در تعي9 رسنوشت خودشان و ِاعامل سلطه جابرانـه بـا زور،
  .تبليغات شوم و شمشري و تطميع بود

ي برشي، در ها  و اجتامعها رسگذشت و رسنوشت واقعي و حقيقي ملت
، هـاي معطوف به حق بـا نريو ها     و جريانهارويي نريو ر روديت به روايت ا هن

حق و باطل، امـا در . شود    ي باطل و ابلييس خالصه ميها     و قدرتها    جريان
ي به ا هي خمتلف و متفاوت دارند و در هر زما. و در هر جامعهاابعاد و aود

در يک جامعـه ممکـن اسـت تبعـيض نـژادي . aايند شکيل بروز و ظهور مي
امعـة ديگـر چهره غالب باطل و موضوع و حمور اصيل اين نربد باشـد، در ج

کيش انسان از انسان، و در رشايطي  طلبي و تکاثر و زراندوزي و هبره کËت
امـا از ميـان . ي اخالقي و بردگي جديد زنان و جوانـانها ديگري، انحراف

ترين  ترين و اسايس ي نربد مستمر ميان حق و باطل، شايد مهمها Dام صحنه
 با توسل به زر و زور ي جابر و ستمگري است کهها    مبارزه با حکومتآنان 

. دارنــد    و تزويــر آدميــان را بــه ربوبيــت و عبوديــت و اطاعــت خــود وامــي
انديـيش   و کجها                        ً                             انحرافات گروه اول عموما  حمصول کارکرد اراده آزاد انسان

ي استبدادي حمور اصـيل سـلب اختيـار و ها اما در نظام. خود آدميان است
  . استها آزادي از انسان

  : است کهدر قرآن کريم آمده
هـدايت از گمراهـي مـشخص شـده . در پذيرش دين هيچ اجباري نيست«

کس که به طاغوت کفـر نـورزد و بـه خـداي اÌـان آورد، بـه  پس هر. است
خـدا شـنوا و . ناپـذير اسـت چنان رشته استواري چنـگ زده کـه گسـست

 خـارج و بـه نـور هـا ايشان را از تاريکي. خدا ياور مؤمنان است. داناست
 را از هـا آنسـت، کـه انـد، طـاغوت يـاور آهنا هو آنان که کافر شـد. برد مي

اينـان هـل جهـنم هـستند کـه . کـشاند روشين خارج و به سوي ظلامت مـي
  ١.»مهواره در آن خواهند بود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد استمسک بالعروة الوثقي هللا قد تب� الرشد من الغي فمن يکفر بالطاغوت و يومن باال اکراه يف الدين « .١
ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلامت ايل النور والذين کفروا اولياءهم هللا ا«. »سميع عليمهللا الانفصام هلا وا

  ).۲۵۷ و ۲۵۶بقره، ( »الطاغوت خيرجوهنم من النور ايل الظلامت اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون
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 شده يعي تنظيمبطاغوت آن نريو، حکومت يا قدر3 است که از بسرت ط
از حکومـت فرعـون يـک aونـه بـارز . خود خارج شده و طغيان کرده است

دهـد کـه مهـراه   دسـتور مـي)ع(هنگامي که خداوند به مويس. طاغو3 است
برادرش به سوي فرعون براي مذاکره برود، ماهيت حکومت فرعون را معريف 

 رسکـيش و طغيـان ÇÇ  او طغيان کرده اسـت  ÇÇ انه طغي: فرمايد aايد و مي مي
 فرعـون ÇÇ  مـن املـرسفjِاّنُه کان عالياً : فرعون نتيجه دو ويژگي فرعون است

ِ                    در ا عامل قدرت و اختيـارات(کاران  بيين بود از زمره ارساف خودبزرگ در ).    
 و زنـدگي در هـا يي انسان از اسـارتها حايل که جوهر پيام اهلي، آزادي و ر 

 را ها ي طاغو3، انسانها روشنايي آگاهي و نور عشق و هدايت است، نظام
  .کشانند ي و بردگي ميخرب  ي جهل و نادا. qها به تاريکي

، در قصه فرعون و مـويسي قرآن، ها ي معروف داستانها از ميان چهره
ّ ـ         ي طـاغو3 و جب ار تـاريخ هـا فرعون aاد حکومت. صدر فهرست قرار دارد            
 بار در قرآن کريم آمده ۷۴ بار و نام فرعون ۱۳۶ )ع(است نام حرضت مويس

  .است
تـرين موضـوع عـدم  ديتـرين و کليـ  حمـوري)ع(امام حـس�در داستان 

امــام بيــين و انديــشه ســيايس  نهــادر ج. مــرشوعيت حکومــت يزيــد اســت
 مبا. مرشوعيت قدرت و حکومت چيست که يزيد کـه فاقـد آن و )ع(حس�

  الجرم نامرشوع و غري قابل قبول بوده است؟
ن و انسان بـه خـدا ها حاکميت مطلق بر ج)ع(امام حس�بيين  نهادر ج

وند است که انسان را آزاد و خمتـار خلـق کـرده و بـر تعلق دارد و اين خدا
  .رسنوشت خويش حاکم ساخته است

امـا . Dام فرشتگان کرامت انسان را پذيرفتند و به انسان سـجده کردنـد
به اين ترتيب هر قـدرت و حکـومتي . ابليس اين کرامت انسا. را نپذيرفت
 اسـمي کـه حـاکم به هر نام و به هررا آنکه حق حاکميت ملت را نپذيرد و 
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 هـر کجـا حاکميـت اراده.  اسـتحکومت ابلييسشده باشد خمدوش سازد، 
معنـا و مفهـوم کـل يـوم . آزاد مردم حاکم نباشـد، حکومـت جابرانـه اسـت

کـه تقابـل ميـان حاکميـت مـردم بـا  عاشورا و کل يوم ارض کربال يعين اين
 و  اسـت و حمـدودشـمول    نهـاجـايي و ج    پديده مههحاکامن ظلم و جور يک 

اي کاش با تـو «: عبارت. منحرص به رسزم� کربال و يا روز عاشورا نيست
اين است که در هر » کردم  در کربال بودم تا تو را ياري مي)ع(امام حس�اي 

ّ                                   حر  زمان خود باش و به حـق بپيونـد و در . کجا هستي جبهه حق را بشناس  
  .برابر باطل بايست

 بـا توضـيحا3 کـه :ار آنمنـشاء و اسـتمر : مرشوعيت قدرت سيايس. ۲
:     ً                                                    خمترصا  داده شد موضوع و مسأله اصيل در رويـداد کـربال دو چيـز اسـت

االصــول  کــه عــيل گــريي حکومــت و قــدرت و ايــن  مــرشوعيت شــکلاول
 دومگريد؟  مرشوعيت نظام سيايس در انديشه اسالمي، از کجا رسچشمه مي

ي هـا شاساس رو  ممکن است حکومتي، بر. چگونگي عملکرد حاکامن است
شده توسط مردم بـر رس کـار نيايـد، و از ايـن نظـر قـدر3  شناخته و قبول

کـه ي رفتار کنـد و بـا خـدما3 کـه ارائـه دهـد ا هنامرشوع باشد اما به گون
گـريي حکـومتي ممکـن  از طرف ديگر، شکل. رضايت مردم را به دست آورد

ملکرد يا است با اراده آزاد مردم و مرشوع باشد، اما بعد از کسب قدرت، ع
اش خالف منافع مردم و مقررات و رشايط انتخـابش باشـد و  رفتار حقيقي

  .ز دست بدهدامرشوعيت خود را 
بنابراين سؤال اسايس ايـن اسـت کـه در انديـشه اسـالمي مـا، منـشاء 

            ً                      گريد؟ و ثانيا  رفتار و عملکرد مطلـوب   از کجا رسچشمه مي نظاممرشوعيت
  .م استو قابل قبول و يا حتمل حاکامن کدا

 دو نظريـه اسـايسدر مورد سؤال اول يعين منشاء مرشوعيت حکومـت 
  .نصب از جانب خداوند و انتخاب مردم: وجود دارد
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  برخي از دانـشمندان اسـالمي بـر:نص يا نصب از جانب خداوند. ۱/۲
سيادت و حاکميت منحرص به ذات خداوند تبارک و تعـايل «: اين نظرند که

 نيز حق حکومـت )ص(پيامرب اکرم اوست و است و ترشيع حکومت به دست
که اين حق را خداوند به وي واگذار �ايد و     براي وي نيست مگر پس از آن

. دهـد    چه را خداوند به وي وحي کند انجام �ي    او نيز در حکومت خود جز آن
السالم نيز از جانب پيامرب اکرم به دستور خداوند، بدون واسطه  و اâه عليهم
 در عـرص غيبـت از هـاو حتـي فق. گردنـد  امامت منصوب مييا باواسطه به
و براي يافتند  ند واال حق حکومت aيا ه بدين مقام منصوب شد)ع(جانب اâه

  ١».باره هيچ جايگاهي وجود ندارد    انتخاب مردم در اين
اما آيا مطابق آيات قرآن کريم، پيامرب مأمور به تأسيس حکومت بود؟ آيا 

سالت آن بزرگوار بود؟ از منظـر تـاريخ هجـرت تشکيل حکومت بخيش از ر 
پيامرب از مکه و استقرار در مدينه و تأسيس حکومت اسالمي بر چه اسايس 

  بود؟
در دوران مکه پيامرب قدرت و حکومتي نداشت، رسول خدا بود و مردم 

 و تأسـيس جرت پيامرب بـه مدينـههام. کرد را به توحيد و يگانگي دعوت مي
 يـا دو قرارداد  بعثت، پس از آن بود که۱۳در سال حکومت و جامعه جديد 

بيعـت عقبـه  منعقد گرديد کـه بـه ،بيعت ميان aايندگان مردم مدينه با پيامرب
  ٢.باشند    اول و بيعت عقبه دوم معروف مي

ÇÇپبامرب هر سـال در هنگـام حـج، کـه قبايـل خمتلـف : بيعت عقبه اول 
يهـامکه، منـا، عرفـات و جاآمدند، با آنان در  عربستان به زيارت کعبه مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ترمجه حممود صلوا3، امامت و رهربي، ۲، ج مباO فقهي حکومت اسالمي، العظميهللا ا    منتظري، آيت .١

  .نرش تفکر
ريشه  اساس توافق طرف� هم  با بيع و رشي به معناي خريد و فروش کاال يا خدمات، برکلمه بيعت .٢

الطرف� ب� مردم و امري و رهرب،   مريض اين واژه در ادبيات سيايس اعراب، به مفهوم قراردادي.است
  .را به عنوان يک ابزار تأسيس قدرت امضاء و تأييد کرده است قرآن هم، آن. مرسوم بوده است
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  بعثت شـش تـن۱۱در سال . کرد ديگر گفتگو و آنان را به اسالم دعوت مي
يل مدينه بعد از ديدار و گفتگوي پيامرب با آنـان، ها از اقبيله خزرجاز افراد 

 دوازده نفــر از ÇÇ   بعثــت۱۲در ســال بعــد، يعــين ســال . اســالم را پذيرفتنــد
 بـا ) نفـر ديگـر۶ نفر سال قبل بـه اضـافه a)۶ايندگان قبايل خمتلف خزرج 

 بند داشت کـه ۶رشايط يا مفاد اين بيعت : پيامرب ديدار و با او بيعت aودند
مرتکـب زنـا . ۳دزدي نکننـد، . ۲بـه خـدا رشک نورزنـد، . ۱: عبارت بود از

در .  ۶به يکديگر هبتان و افرتا نزنند، .  ۵فرزندان خود را نکشند، . ۴نشوند، 
در ايـن بيعـت تعهـدات متقابـل وجـود .  نافرما. خدا نکننـدي نيکهاکار 

 را آن               ً                                          نداشت، بلکه رصفا  اعالم قبول رشايط دين جديد بود، کـه خـود مـردم 
  .داوطلبانه پذيرفته و به مفاد آن متعهد شده بودند

ÇÇنفر از مـردم ۵۰۰ بعثت، به هنگام حج، ۱۳ در سال : بيعت عقبه دوم 
امرب ديدار و خواستار بيعت ايشان بـراي سـفر و مدينه به مکه آمدند و با پي
اين دعوت و بيعت به دسـتور و يـا بـه درخواسـت . استقرار در مدينه شدند

 در ايـن بيعـت کـه هـا آن.    ً                          رصفا  Dايل درخواست خود مردم بـود. پيامرب نبود
حمـور . حکم يک قرارداد يا پيامن را داشت تعهدا3 را هم بـر عهـده گرفتنـد

کنم بر اين اساس که از مـن دفـاع  با شام بيعت مي«:  بود کهاصيل پيامن اين
رسپرسـت يـا . »کنيـد چنان که از زنان و فرزندان خويش دفاع مي کنيد، آن

 با مـا ÇÇ  دست حرضت را گرفت و گفت بيل) براء بن معرور(بزرگ اين مجع 
به خدا سوگند ما فرزنـدان جنـگ و اهـل شمـشري و .  بيعت کن)اي حممد(

 نفر نقيب يا aاينده از ۱۲پيامرب از آنان خواست تا خود آنان . مسالح هستي
. ميان خودشان انتخاب کنند تا رابط ميان پيامرب با قوم و قبيله آنـان باشـند

يکي از حارضين در اين ديـدار تـارخيي . آنان دوازده نفر را انتخاب کردند
 بيعـت دانيد بر چـه اسـاس بـا ايـن مـرد آيا مي«:  گفتخزرجيانخطاب به 

کـشv و کـشته (جنـگ رسخگفت شام با او بـراي » بيل«: گفتند» کنيد؟ مي
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 بـا. کنيـد بيعت مـي) حتمل فقر و مشکالت اقتصادي (جنگ سياهو ) شدن
آن » .يا حممد دست خويش را براي بيعت دراز کن«:  گفتندها آنوجود اين، 

  ١.حرضت دست خود را گشود و با آنان بيعت کرد
. ابتکار عمل در دست خزرجيان بود دهد که شان مي نهامv اين گفتگو 

 بيعت کند و رشط پيامرب را ها آنآنان بودند که از پيامرب درخواست کردند با 
پس از اين پـيامن بـود . در اين بيعت پذيرفته، متعهد شدند و پيامن بستند هم

مهه مسلامنان رفتنـد . که دستور هجرت عمومي مسلامنان به مدينه صادر شد
 بعثت که پيـامرب هنـوز در مکـه ۱۴در آغاز سال . پيامرب، ابوبکر و عيلجز 

ابتـدا پيـامرب بـه . بود، توطئه و مهدستي مرشک� براي قتل پيامرب ناکام ماند
و اول� دولت اسـالم، . ، به مدينه هجرت کردند)ع( سپس عيلابوبکرمهراهي 

قـانون «کـه بـه اساس يک قرارداد اجتامعي ميان مردم مدينه بـا پيـامرب،  بر
  .، تأسيس يافت٢ معروف است»اسايس مدينه

به اين ترتيب، شواهد تارخيي حاکي از آن است که تأسيس حکومت در 
در بيعـت . مدينه حمصول بيعت پيامرب با مردم و به دنبال درخواست آنان بود

 ابـراز Dايـل و آمـادگي بـراي اوالً عقبه اول و عقبه دوم، به گـواهي تـاريخ، 
 تعيـ� aاينـده ÇÇ  در عقبـه دوم. جانب aايندگان مردم و آزادانه بـودبيعت از 

کـس بـه زور وادار بـه  هيچ.  را پيامرب بر عهده خود مردم واگذاشت)نقيب(
 ۶در عقبـه اول . شده بودند  متکي بر رشوط توافقها  بيعتثانياً. بيعت نشد

ضافه شد  ابيعت اولدر عقبه دوم رشط جديد بر رشوط . رشط ذکر شده بود
، موضوع عقبه دومدر . جرت به مدينه بودهاو آن دفاع از پيامرب در صورت م

به طور شفاف و علين ميان خزرجيان بحث شـد و بيعـت ). خطرات جنگ(
  .با آگاهي کامل مردم صورت گرفته است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۱۳۷۸، رشکت انتشار، ۱ طالقا.، ج هللا ، ترمجه آيتطالب امام عيل ابن اP، عبداملقصود، عبدالفتاح .۱ 

  .املعارف بريتانيکا ةداير .٢  .ق . ه
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ÇÇصـورتحديبّيـه در سال ششم هجري، در حمـيل بـه نـام  بيعت سوم ، 
                         ً            راي جنگ با قريش، بلکه رصفا  براي انجـام در اين سال پيامرب نه ب. گرفت

  .مراسم حج، عازم مکه شده بود
و . قعده اعالم کـرد قـصد زيـارت خانـه کعبـه را دارد پيامرب در ماه ذي

. خواهد از اين حق مـذهبي خـود اسـتفاده کنـد مهچون مهة قبايل عرب مي
کـه از  و حرکات گوناگون خود به مهة مردم عرب اعالم کـرد ها پيامرب با گفته

اين کار هدف نظامي و سيايس در رس ندارد و به طـور سـاده و طبيعـي بـه 
که حرکت خـود را  براي اين. رود و به مدينه برخواهد گشت  ميزيارت کعبه

تر جلوه دهد، اين سفر را منحرص به مسلامنان نکـرد و از مهـه قبايـل  عادي
حـج روانـه با هم براي انجام مراسـم  عرب، مسلامن و مرشک دعوت کرد که

. گروهي از مرشکان نيز دعوت او را پذيرفتند و با او مهراه شـدند. مکه شوند
اما هنگامي که قريش باخرب شـدند، لـشکر بزرگـي فـراهم کردنـد و اعـالم 

  .کردند که هرگز نخواهند گذاشت پاي پيامرب و يارانش به مکه برسد
هجرت بـه اما پيامرب مصمم بود که بعد از شش سال، که از ترک مکه و 

که با لشکر قـريش برخـورد  و براي اين. گذشت، به مکه وارد شود مدينه مي
 حديبّيـهنکند تغيري مسري داد و از راه اصيل خارج شد تـا بـه حمـيل بـه نـام 

قريش که نگران حرکت پيامرب بودند، کسا. را بـراي مـذاکره نـزد . رسيدند
 را براي مـذاکره عثامنز پيامرب ني. مذاکرات به طول انجاميد. پيامرب فرستاد

اما آنان عثامن را نگه داشتند .  و ارشاف قريش به مکه فرستادابوسفياننزد 
  .ندا هو شايع ساختند که او را کشت

در اينجا بود که پيامرب خطاب بـه مـسلامنان و سـاير اعـراب مهـراهش 
و چـون چنـ� تعهـدي از . »رويـم تا با اين قوم نجنگيم از اينجا aي«: گفت
 تعهد کـرده هاي قبيل نبود، و مردم مدينه تنها  يا بيعتها ب مردم در پيامنجان

بودند که در مدينه از رسول خدا دفاع کنند، پيامرب از مردم خواست تا با او
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 معناي اين بيعت و پيامن ايـن بـود. براي مقابله با مرشک� قريش بيعت کنند
به مه� مناسبت اين . جنگندکه، مهراه با پيامرب، در برابر دشمن بايستند و ب

 معروف شد و چـون ايـن بيعـت در زيـر درخـت اقاقيـا دهابيعت جپيامن به 
  ١.ندا ه هم گفتبيعت شجره را آنمنعقد شد 

اما چرا پيامرب اين بيعت را با مردم مطرح کرد؟ مردم کـه هـم رسـالت و 
رسـد علـت آن بـود کـه در  بـه نظـر مـي. هم رهربي پيامرب را پذيرفته بودنـد

ي قبيل تعهدي براي ايستادن و جنگيدن در بـريون از مدينـه وجـود ها پيامن
ي قبيل، بخصوص عقبه دوم، تعهد مردم ايـن بـود کـه از ها نداشت در بيعت

. چون اعضاي جامعه خود، زنان و فرزندان خـويش، دفـاع کننـد پيامرب، هم
ين و آن ا . اما اکنون مسأله جديدي در برابر جامعه جديد مطرح شده است

خواهند بـا خمالفـان و دشـمنان، در رسزميـين، غـري از مدينـه،  است که مي
جنگيدن در اين رسزمـ�، و در رشايـط جديـد، در پـيامن گذشـته . بجنگند

اگرچه، در وضعيت جديد، نظر پيامرب ايـستادن و جنگيـدن بـا . نبوده است
ل نش حتميـهـادشمنان بود، اما پيامرب تـصميم خـود را بـر مـسلامنان و مهرا

بلکه موضوع را با آنان مطـرح سـاخت و سـپس از آنـان درخواسـت . نکرد
واقع، ايـن بيعـت، بـه زبـان گفـتامن سـيايس امـروزي، نـوعي  در. بيعت aود

با رسنوشـت جامعـه   پريامون موضوع جديدي بود که»پريس يا رفراندوم مهه«
دهـد کـه اختيـارات  اين نشان مـي. جديد و مهه اعضاي آن بستگي داشت

 حکومت، حتي اگر پيامرب خدا باشد و حتي اگر با رأي موافـق مـردم رئيس
تواند در Dـام  احراز قدرت aوده باشد، مطلق و ناحمدود نيست و aي) بيعت(

                                                             ً موضوعات، بخصوص اگر با حيات عموم مردم رس و کار داشته باشد، رأسا  
ونـه ايـن هـم از فرزانگـي پيامربگ. و بدون جلب نظر موافق مردم اقدام کند

براي ) اسوه حسنه(که رسول خدا، که الگوي نيکو  رسول خدا بود و هم اين
  .بايستي سنت نيکويي در ميان مسلامنان برجا گذارد مسلامنان است، مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . سوره فتح۱۹ÇÇ۲۳، ۱۳۴۷هاي مشهد، طوس مشهد،  ، درسشنايس اسالم :يعتي، دکرت عيلرش .١
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 بعد از اين بيعت، قريش که پايداري مسلامنان را ديدند نرم شـدند و از
 بـود کـه بـه  در اين رفتار فرزانه پيـامرب ايـندرس دوم. در مذاکره درآمدند

هنگام تشديد محالت خارجي، رهربي با طرح موضـوعات اصـيل بـا مـردم و 
سـيايس  Ç کسب نظر رصيـح و آشـکار آنـان موجبـات مهبـستگي اجتامعـي

سازد و اين امـر بـه نوبـة خـود بـر رفتـار دشـمنان اثـر  جامعه را فراهم مي
بـه صـلح يت به عقد پيامن معروف ا مذاکره پيامرب با دشمنان در هن. گذارد مي

نامه، مسلامنان بدون زيارت کعبه، از  به موجب اين تفاهم.  منجر شدحديبيه
در حـايل کـه مجعـي از . ي مکـه بـه سـوي مدينـه بازگـشتندها پشت دروازه

 بسيار ناراحت بودند، در مـسري بازگـشت حديبّيهمسلامنان از امضاي پيامن 
  : نداشترا آنيي داد که کيس انتظار ها  ن وحي آمد و خداوند وعدههاناگ

  ».يما  هما براي تو پريوزي aايا. را مقدر کرد«
  :و سپس

خدا از مؤمنان آن هنگام که در زير درخت با تو بيعت کردند، خـشنود «
 نازل کرد و ها آنپس آرامش بر . گذرد گشت و دانست که در دلشان چه مي

ي بـسيار کـه بـه دسـت هـا و بـه غنيمـت. به فتحي نزديک پاداشـشان داد
خدا به شام وعـده غنـايم بـسيار داده . و خدا پريوز و حليم است. آورند مي

آوريد؛ و اين غنيمت را زودتر ارزا. داشت و شام را  است، که به چنگ مي
تا براي مؤمنان عرب3 باشد و بـه راه راسـت . از آسيب مردمان امان بخشيد

آينه خـدا  هر. يدا  ه نيافتها آنهدايتتان کند و غنايم ديگري که هنوز به دست 
و اگـر کـافران بـا شـام بـه . به آن احاطه دارد و او بر هر کاري توانا اسـت

و ديگـر هـيچ دوسـت و يـاريگري . جنـگ برخيزنـد، پـشت کـرده بگريزنـد
اين سنت خدا است که از پيش چن� بـوده اسـت و تـو در سـنت . يابند aي

  ١».خدا دگرگو. نخواهي ديد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . سوره فتح۲۳ــ۱۹آيات  .١
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  . نيز معروف استبيعت رضوانپيامن به به مناسبت نزول اين آيات، اين 
نکته قابل توجه و تعمق اين است که درخواست پيامرب از مـردم بـراي 

د سيايس و حکومتي خود پيـامرب بـود، هابلکه اجت. اساس وحي نبود بيعت بر
اما بـه هـر .  مورد تأييد خداوند قرار گرفته استسوره فتح       ً         که بعدا  در آيات 
 ميان رهرب و مـردم يـک سـنت و الگـوي تيکتعامل دموکراحال اين نوع 
توانـد و بايـد بـراي  ده اسـت و مـياي است که پيامرب بنا هنا هزيبا و عادالن

  .مسلامنان الگو باشد
ÇÇبعد از فتح مکه، پيامرب بـر کـوه صـفا نشـست و مـردم :رمها بيعت چ 

 فقط با مردان، بلکه با زنـان بيعت نه. براي بيعت با رسول خدا اجتامع کردند
  :نيز

، مکه را فتح aـود، مـردان مهـه بـا وي بيعـت )ص(گاه که پيامرب خدا آن«
اما چون پيامرب خدا در بيعت با زنان دچار ترديد . »گاه زنان آمدند آن. کردند

  :بود، وحي آمد که
اي پيامرب، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بيعت کنند به ايـن رشط کـه «

کنند، زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، هرگز به خدا رشک نورزند، دزدي ن
و فرزندي را که از آن شوهرشان نيست به دروغ بـه او نـسبت ندهنـد و در 

 بيعـت کـن و برايـشان از خـدا هـا آني نيک نافرما. تو را نکنند بـا هاکار 
  ١».آمرزش بخواه، که خدا آمرزنده و مهربان است

در ايـن ميـان . غاز شـدبه اين ترتيب، پس از بيعت مردان، بيعت زنان آ 
، که به دشمين با پيـامرب معـروف هند جگرخوار معروف به ابوسفيان، زن هند

او مهان کيس بود که در جنگ احد محـزه عمـوي رشـيد . بود، حضور داشت
و از گـوش، . پيغمرب را مثله کرد و جگرش را دندان زد تا بخورد و نتوانست

بند و خلخـال و گردنبنـدبيين و چشم او و ديگر شـهيدان بـراي خـود دسـت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . سوره ممتحنه۱۲آيه  .١
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ــه رقــص موحــيش پرداخــت ــسلامنان ب ــر روي اجــساد م  وي. ســاخت و ب
  . بود)ص(توزترين دشمن رسول خدا ترين و کينه پست

که بـه  با من بيعت کنيد بر اين«: هنگامي که پيامرب خطاب به زنان گفت
  ».خدا رشک نياوريد
ريي کـه بـر گـ به خدا قسم تو از ما بر امري بيعت مـي «:هند جواب داد

  ».مردان نگرفتي
  ».که دزدي نکنيد و اين «:پيامرب

دانـم   چيزي برداشته باشم، aـيابوسفيانبه خدا قسم اگر از مال  «:هند
  ».بر من حالل است يا نه

شــنيد گفــت آنچــه را در گذشــته   کــه حــضور داشــت و مــيابوســفيان
  .ي بر تو حالل استا هبرداشت

 است که بـا او هند جگرخوارمهان  اينجا شناخت که اين زن  درپيغمرب
  .کند بيعت مي

  »ي؟ا هتو هند دخرت عتب«: پيامرب پرسيد
  ».از گذشته درگذر، خدا از تو درگذرد. ما همن دخرت عتب «:هند

  ».زنا نکنيد«:  ادامه دادپيامرب
  »کند؟ زن زنا مي آيا آزاده «:هند

  ».تان را نکشيد و فرزندان «:پيامرب
وچک که بودند ما تربيت کرديم و بزرگ که شـدند فرزنداaان را ک «:هند

  ».تو در بدر کشتي
  ».که به دروغ بر يکديگر هبتان نزنيد و اين «:پيامرب

  ». هبرت استهاهبتان زدن زشت است اما از بعيض جتاوز  «:هند
  ».که مرا در کار خري رسپيچي نکنيد و اين «:پيامرب

ي کنيم در ايـن جملـس خواستيم تو را در کار خري رسپيچ اگر مي «:هند
  ١».يافتيم حضور aي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ق . ه ۱۳۷۸، رشکت انتشار، ۱ طالقا.، ج هللا ، ترمجه آيتطالب امام عيل ابن اP، عبداملقصود، عبدالفتاح .١
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 گويند پيامرب از دست دادن با زنان براي بيعت به رويش که در مورد مي
بنابراين دستور داد قـدحي از آب . aود بيعت با مردان معمول بود امتناع مي

گاه زنان نيز دست خـود را در  برد و آن آوردند و دست خويش در آن فرو فرا
به . ند که پيامرب از زير لباس با آنان دست دادا هرخي هم گفتب. بردند آن فرو

  .ندا ه هم گفتبيعت نساءمه� مناسبت اين بيعت را 
رم چه بود و چرا پيامرب بعد از فتح مکه، هافلسفه و دليل انجام بيعت چ

برگزاري اين بيعت يا رفراندوم را رضوري تشخيص دادند؟ اين عمل پيامرب 
ــتو  ــي و دس ــر وح ــين ب ــار مبت ــت رضــوان، ابتک ــري بيع ــود، و نظ ــي نب ر اهل

اسـاس  رسد، که اگرچه فتح مکه بر به نظر مي. مد. خود پيامرب بود Ç سيايس
جنگ و تقابل نظامي و به منظور بازگشت پيامرب و ساير مسلامنان به وطـن 
اصيل خودشان که از آن رانده و هجرت کرده بودند، بود، اما نظـام جديـدي 

مکه هم مستقر شود، از ديد پيامرب نه جنگ، بلکه بـا اراده رفت تا در  که مي
آزاد مردمان و مـشارکت داوطلبانـه آنـان، از طريـق فراينـد بيعـت آزادانـه 

اين بيعت نيز، در گفتامن سيايس جديد، معادل مهان . کند مرشوعيت پيدا مي
  .شود  براي استقرار نظام جديد در مکه حمسوب ميپريس برگزاري مهه
شود اين است که تنفيـذ حکومـت   استنباط مير بيعتهاچاين آنچه از 

و اقتدار سيايس و اجتامعي پيامرب جز از طريق قرارداد اجتامعـي يـا بيعـت 
آزادانه مردم نبوده است و آنچه هم اتفاق افتاده، مورد تأييـد خداونـد قـرار 

  .گرفته است
، يـک داسـتان غـدير خـمترديد   ÇÇq  در مورد نصب امامان بر طبق نص

 هنگامي مسئوليت اداره امور مـردم را ها تن)ع(اما عيل. واقعيت تارخيي است
 طلـب را آنمراجعـه کردنـد و                       ً             پذيرفت که مردم مستقيام  بـه شـخص ايـشان

يعين اسـتقرار .  به طور علين و آزادانه بيعت کردها آنو سپس امام با . aودند
کـدام ، هـيچ)ع(نه عـيل و )ص(نه پيامرب. حکومت با رأي آزاد خود مردم است
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 مردم را به بيعت جمبور نکردند و کسا. که بيعت نکرده بودند، مورد شـامتت،
  .رضب و شتم يا حمروميت از حقوق اجتامعي قرار ندادند

 رفتنـد و بـا ايـن )ع(، مردم به اتفـاق نـزد عـيلعثامنپس از کشته شدن 
» يـابيم aـيما امـروز کـيس را سـزاوارتر از تـو بـراي ايـن امـر «: منطق که

بيعـت در مـسجد  مراسـم:  پاسخ داد که)ع(عيلاما . درخواست بيعت کردند
  .باشد  عميل aيبيعت من خمفي نيست و جز با رضايت مسلامنانکه  باشد چرا

رسيد، مردم، از Dام طبقات، از خواص و عوام مهه  و چون روز بيعت فرا
  : خطاب به آنان فرمود)ع(در مسجد گرد آمدند و عيل

کس جز کيس که شام او     هيچ. امر شامست) حکومت(ي مردم اين امر ا«
من کيس جـز کليـددار شـام . را امري خود گردانيد حق امارت بر شام را ندارد

  ».املال برگريم توانم حتي يک درهم را به ناروا از بيت نيستم و aي
  :گويد  ميمعاويه در نامه به )ع(عيل
اب امام را به مردم واگـذار کـرده خداوند سبحان اختيار انتخپس اگر «

کـس را  است و اين مردم هستند که حق اختيـار و انتخـاب را دارنـد و هـر
 و چن� انتخاب کنند از اختيار و تعي9 خداي سبحان و رسولش مقدم است

شود و بر مردم واجب است  شخيص بر هدايت است و امام آنان حمسوب مي
در اين صورت مردم با هم مشورت . اش دهند که از او اطاعت aوده و ياري

  ١».ندا هaوده و باالمجاع مرا انتخاب کرد
 و )ص( در امتداد واليت رسول خـدارا آن، که برخي واليت فقيهدر مورد 

دانند، آرا و نظرات متفکرين شـيعه   مي)ع( و منصوب از جانب اâه)ع(امامان
برخي ديگر . کرند منرا آنبرخي از علامي شيعه اصل . باشد بسيار متنوع مي

  .ندا هدر ميزان قدرت و قلمرو اقتدار واليت فقيه اختالف کرد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ترمجه حممود صلوا3، امامت و رهربي، ۲، ج  فقهي حکومت اسالميمباO، العظميهللا ا    منتظري، آيت .١
  .نرش تفکر
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 به نظر برخي از علام، اعتقاد به واليت فقيه، فرعي از فروع دين اسـت،
 ١.شود بستگي دارد بنابراين اعتقاد به آن به نظر مرجعي که از وي تقليد مي

را مـردود )  روايـاتبـه اسـتناد (واليت فقيه رواييبرخي از متفکرين شيعه 
يـک . ندا هانتخاب مردم، را عنوان aود( يعين واليت فقيه انشاييدانند و  مي

نظريه ديگر، بر اين ارصار دارد که مردم در انتخاب ويل فقيـه هـيچ نقـيش 
 تکليـف دارنـد او را بيابنـد هـاندارند، او منصوب خداوند اسـت و مـردم تن

ÇÇ  کشف کنند  ÇÇ ند و اطاعت او را بپذير(!  
قانون اسايس مجهوري اسـالمي، انتخـاب ويل فقيـه را، توسـط خربگـان 

  .شده در قانون مقرر کرده است منتخب مردم و با اختيارات حمدود و مع�
طور کـه گفتـه شـد يـک   مهان:تأسيس حکومت با رأي آزاد مردم. ۲/۲

 بر اين اعتقادنـد کـه نـصب حـاکم ÇÇ  بخصوص شيعيان  ÇÇگروه از مسلامنان 
اما گروه ديگـري از مـسلامنان، . از جانب خداوند است) )ع(امامان Ç يامربپ(

از مهان آغاز، يعين بعد از رحلت پيامرب گرامي، تعي� حاکم را با نظر و رأي 
  .دانستند عامه مردم مي

داننـد، بـر ايـن  اما حتي آنان که تعي� حاکم را از جانب خداونـد مـي
 م، مرشوعيت حکومت الجرم بايـد بـا غيبت امام دوازدهرصباورند که در ع

  .آزادي و انتخاب مردم باشد
برخي از علام، زما. به منصوب بودن حاکم معتقد و بر اين بـاور بودنـد 

  :که
براي جامعه سياستمدار و رهربي باشد که به حسب وجدان، اطاعت «

و واجب و حکم او نافذ باشد اگرچه در مواردي به رضر حمکوم عليه باشـد 
فردي جز کيس که از جانب خداوند متعال مشخص و تعي� شده و و چن� 

قدرت او از سلطنت مطلقه او، ولـو بـا چنـد واسـطه نـشأت گرفتـه باشـد،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، انتشارات مصطفوي قماالرسار کشف :العظميهللا ا    مخيين، حرضت آيت .١
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  منصوب شـده،)ع(حکومت فردي مهانند فقيه عادل که از جانب اâه. نيست
 کـه خداونـد او را اويل بـه مؤمنـان از )ص(که آنان نيز از سوي پيـامرب خـدا

  ١).البدر زهراکتاب (» ندا هودشان قرار داده تعي� شدي خها جان
  :گويد اما مه� فقيه و متفکر عاليقدر تغيري نظر داده و مي

اين آن چيزي بود که ما در آن زمان نگاشـته بـوديم و مـن در آن زمـان «
تأثري است و براي صـاحب آن  پنداشتم که انتخاب و بيعت در رهربي q مي

 حتـي در آن مـورد کـه پيـشوا از جانـب خداونـد ÇÇ  کننـد حقي را ثابت aـي
. آنجا که چن� نصب و نصبي وجود داشته باشـد منصوب نباشد چه رسد به

اما تعمق در ادله اقامت دولت و حکومت، آيات و روايات بيعت و استقرار 
سريه در اين زمينه و ساير داليل که پس از اين مورد بحث قرار گرفـت، مـا 

  ٢».ر صورت نبودن نص صحت انتخابات را بپذيريمرا ملزم aود که د
چون بر نصب فرد بخصويص نص وجود ) عرص غيبت(ي ما ها در زمان«

واجـب ) تـر به تعبري درست(ندارد پس انتخاب رهرب براي جاعه صحيح يا 
شود يـک عقـد و  و اين انتخاب و پيام. که ب� مردم و رهرب بسته مي. است

به عـالوه قـرآن .  وفاي به آن واجب استپيامن رشعي است که حکم فطرت
شـده  مقـررات و قـوان� توافـق  بنابراين رعايتوا بالعقودفاو : فرمايد هم مي

  ٣».الزامي است) قانون اسايس(
ي هـا ديـدگاه، اما در ميان معتقدين به انتخاب حاکم به آراي آزاد مردم

ر شـده مـسلامنان د يـک گـروه بـه روش سـنتي و عمـل. متفاوت وجود دارد
 اهل حل و عقـدگويند انتخاب حاکم با تصميم  کنند و مي گذشته استناد مي

در صـدر . باشـد شـده مـي و معريف به مردم و سپس بيعت مردم با فرد معريف
 اهل حق و عقد، که صالحيت انتخاب حاکم)ص(اسالم بعد از رحلت پيامرب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ترمجه حممود صلوا3، امامت و رهربي، ۲، ج مباO فقهي حکومت اسالمي، العظميهللا ا    منتظري، آيت .۱  

  .مهان .٣  .مهان .۲  .نرش تفکر
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  و ازرا داشـتند، عبـارت بودنـد از مهـاجرين، انـصار، و بـدريون،) خليفه(
رشايط حاکم، عالوه بر دين و اÌان و عدالت، مرد بودن و قرييش بـودن هـم 

  .مطرح بوده است
داننـد و تعيـ�  گروه ديگر از متفکرين اين شيوه سنتي را غري عميل مي

حاکم از طريق مراجعه مستقيم به خود مـردم و بـا آراي آنـان را صـحيح و 
رين، عـالوه بـر رشايـط امـا حتـي برخـي از مهـ� متفکـ. دادنـد عميل مـي
  :کنندگان نيز رشايطي قائلند و معتقدند که شونده، براي انتخاب انتخاب
که  حمول کردن انتخاب به عامه مردم بدون حمدود کردن آن، با فرض اين«

آگـاه بـه  يـا نـا، ي سيايس قرار گرفتهها     ّ  و جو  هااکËيت مردم حتت تأثري هوا
  ١».                       ً         مصالح و مفاسد هستند جدا  مشکل است

يعين انتخـاب و معـريف حـاکم توسـط اهـل حـل و عقـد، ، روش سنتي
بدريون، در مدينه، در دوران اول، با توجه بـه موقعيـت و ، جرينهاانصار، م

اما امروز که آن رشايـط وجـود نـدارد . کرد اجياد مشکل aي، مرکزيت مدينه
  :شده چن� است چگونه بايد عمل کرد؟ يک پاسخ عميل داده

گونه حل کـرد کـه مـسأله را بـه  کن است مشکل را بديندر زمان ما مم«
ي هستند، واگذار aود ا ه قانون اسايس، که افراد عادل و خرب شوراي نگهبان

 را به مـردم ها آن افراد واجد رشايط را مشخص و هاکه آنان از ب� کانديدا
چنانچـه در .  را بـه رهـربي برگزيننـدهـا آنگاه مردم يکي از  معريف کنند، آن

گونـه  نون اسايس مجهوري اسالمي ايران نسبت به تعي� رئيس مجهور ايـنقا
و در هر حال حمول کردن انتخاب به عامه مردم بدون حمدود کردن آن . است

ي سيايس قرار گرفته، ها و جو هاکه اکËيت مردم حتت تأثري هوا با فرض اين
  .»                               ً         آگاه به مصالح و مفاسد هستند جدا  مشکل است يا نا

ــه ــه گذشــته صــداقت خــود وده ارائ ــن راه حــل، طــي دو ده ــده اي ن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مهان .١
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q اما اين نگرش در عمق خود به. اش را به قدرت نشان داده است اعتنايي 
عملکـرد شـوراي . گـردد سلطه گروهي و نفي اصالت آراي مردم منجـر مـي

نگهبان در طي انتخابات چند دوره گذشته، از مجله، و بخصوص انتخابـات 
  .ر ابطال اين نظريه استجملس هفتم گواه عيين ب

ي سيايس و اقتصادي ابتدايي و ساده، نظـري هاي با ساختار ا هدر جامع
 خـانوار، و دوري ۱۵۰۰ بـا مجعيتـي حـداکË بـراي ÇÇ  النبـي ةمدينـجامعه 
 از هم و سختي سفر و ارتباطـات انتخـاب حـاکم توسـط ها  و آباديهاشهر 

امـا در جامعـه . ير بـودپذ  اهل حل و عقد يا نخبگان، هم عميل و هم امکان
ي خـاص خـود از يـک طـرف و رسعـت و سـهولت هـا جديد بـا پيچيـدگي

باشد و Dسک   عادالنه نيست بلکه جوابگو هم aيهاتن ارتباطات اين شيوه نه
به آن به نفي حق حاکميت مردم و تشديد شـکاف ميـان مـردم و حـاکامن و 

  .گردد فقدان مرشوعيت منجر مي
 راه هات را جتربه کرده و دريافته است که تنن جديد هم اين مشکال هاج

حل قابل قبول انجام انتخابات حـزq اسـت، کـه در آن واجـدين رشايـط 
  .شوند توسط احزاب معريف مي

شـود ايـن  در هر حال تا آنجا که مسأله به بحث امروز مـا مربـوط مـي
، ثانيـاً                       ً                         شيوه انتخاب حاکم اساسا  بـا رأي آزاد مـردم اسـت و اوالً است که 
اساس سنت و رويه مرسوم ميان مـسلامنان،  گريي حکومت يزيد، نه بر شکل

يعين معريف اهل حل و عقـد، و بـا بيعـت آراي مـستقيم مـردم بـوده اسـت، 
  .بنابراين فاقد مرشوعيت بوده است

در صـحبت سـال گذشـته خـود در روز  :هـا    پذيري انقالب    رگشتب. ۳
قـالب اسـالمي بـه عاشورا اين پرسش مطرح شـد کـه چـرا انحـراف در ان

ــامرب ــرين و ۶۳ در ســال ،رهــربي پي ــه آنجــا رســيد کــه معتربت  هجــرت، ب
اعتبـارترين حـاکم و بـه ترين شخصيت در جامعه جديد به دستور q اصيل
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 تـرين شـکيل کـشته شـد؟ در دست کارگزاران مأمور و مرعوب وي با فجيع
يـين يـا ن اعـم از د هـاي جها سخ�ا. توضيح داده شد که Dام انقالب مهان

يا برگـشت بـه رشايـط » پديده رجعت«غري ديين مد3 پس از پريوزي دچار 
انقالب يک حرکت شديد و تند مهراه بـا تغيـريات . شوند قبل از انقالب، مي

رسيع و گسرتده در مناسبات سيايس، اجتامعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه 
. انـد دو نوعتغيريات اجتامعي، نظري تغيريات در طبيعت و هستي، بر . است

ي غري قابل برگـشت يـا ها طرفه يا واکنش ي يکها  واکنشهابعيض از تغيري 
Irreversibleپذيرند  در حايل که برخي از تغيريات دوطرفه و برگشت. هستند .

يعـين . پـذير هـستند              ً                           انقالبات عمومـا  تغيـريات سـيايس و اجتامعـي برگـشت
برگـشت سـيايس بـه . گـردد وضعيت سيايس به رشايط قبل از انقـالب برمـي

 برگشت به اول: رشايط قبل از انقالب ممکن است به چند شکل اتفاق بيفتد
 و هـم هـا ي نظام قبيل با مهان حمتوا و مضمون، يعين هـم سياسـتهاساختار 

 در نـوع ديگـر دومي حقـوقي و حقيقـي، ها، يا برگـشت بـه سـاختار هاداهن
 پيــدا ي حقــوقي جديدالتأســيس تغيــريهابرگــشت يــک انقــالب، ســاختار 

 يا حمتواي نظام بـه مهـان رشايـط هااما ساختار حقيقي، يعين رفتار . کنند aي
کـن اسـت مم. سـوم. گـردد قبيل يعين بـه مهـان مناسـبات اسـتبدادي، برمـي

ي حقوقي نظام قبيل بازسازي شوند، اما با حمتوا و مضمون جديـد هاساختار 
  .ي جديدها و رفتار ها يعين با ساختار حقيقي يا سياست

. هـاا بايد توجه کرد که فراينـد رجعـت يـا برگـشت در انقالبـات ناگام
بلکـه انحرافـات . پيونـدد نيست و در يک زمان مع� و خاص به وقـوع aـي

q در برريس . دار است رس و صدا، اما به طور مطمنئ جهت تدرجيي، آرام و
خـالف ي ها  و يا اول� گامها حتلييل انحراف در هر انقالq الجرم بايد ريشه

  .و انحراف را جستجو کرد و تعريف aود
اين نکته را هـم نبايـد فرامـوش کـرد کـه بـروز انحـراف در انقـالب و
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 حادثه کربال و. گردد پذيري، موجب نفي اصالت و ارزش انقالب aي برگشت
اما چه از ديـد نظريـه و چـه در . عاشورا، يک انحراف بزرگ و آشکار بود

  . حرکت پيامرب و لزوم ادامه آن نگرديدعمل، موجب نفي اصالت و ارزش
 هـا ي جـدا و مـستثين از ايـن واقعيـتا هانقالب اسالمي ايران هم پديد

  .باشد aي
ياq انحراف انقالب و برگشت جامعه جديد  در ريشه :آغاز انحراف. ۴

ي هـا ي جاهيل قبل از انقـالب پـرداخv و توجـه بـه اولـ� گـامها به ارزش
ي هـا  حمـصول سياسـتهاه در کربال اتفاق افتاد، تنچ آن. انحرايف مهم است

بندي تغيريات و حتوال3 بود کـه بعـد  معاويه و جانشيين يزيد نبود، بلکه مجع
از رحلت پيامرب، در هنگام تعي� خليفه جانش� پيامرب، که منجر به خالفت 

  .ابوبکر شد، رخ داد
د و باور شيعيان  اتفاق افتاد نه بر طبق اعتقاساعده سقيفه بينچه در  آن

داننـد و معتقدنـد  بود که تعي� خليفه و جانش� پيامرب را منصوص خدا مـي
 را به جانشيين خود به مردم معريف کرد، و )ع(که پيامرب خدا در غدير خم عيل

اساس نظر اهل سنت کـه انتخـاب خليفـه و Dـشيت امـور جامعـه را  نه بر
 اهل حل و عقـد امناي مردم يا دانند، به اين معنا که اساس رأي عامه مي بر

. جرين و انصار، بدريون حضور نداشتندهاجات، از م  و دستهها از Dام گروه
                         ً                                 يک اقليت کوچک، اگرچه بعضا  شاخص و معترب، به جاي اکËيت تصميم 

  .شده قرار داد گرفت و ارصار کرد و مردم را در برابر کار انجام
 معـريف و اکËيـت بـوبکروصيت ااساس           ً   ، عمر رصفا  برابوبکرپس از 

عثامن بر طبق وصيت عمر، توسـط يـک . اهل حل و عقد، با او بيعت کردند
، نقش اسـايس داشـت، )عبدالرمحن عوف(شوراي ويژه، که در آن يک فرد 

سـاختار (در زمان عثامن بود که انحرافـات سـيايس و اقتـصادي . تعي� شد
  .ليفه را فراهم کردبه جايي رسيد که موجبات قيام مردم و قتل خ) حقيقي
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 اشاره شد که مرشوعيت :حمور و اخالق اعتقادحمور    اخالق قدرت. ۵
استمرار قدرت و حکومت، عالوه بر چگونگي تأسيس آن، به رفتار حاکامن، 

قـدرت، بخـصوص قـدرت . پس از استقرار بر مـسند قـدرت، بـستگي دارد
ِ                   يي دارد که رفتار انسان  بر مـسند قـدرت نشـستها  سيايس، ويژگي ه را حتـت                      
اين تأثري تا به آن حـد اسـت کـه حفـظ قـدرت، بـه هـر . دهد تأثري قرار مي

  .گردد قيمت، تبديل به يک انگيزه مي
 و قـدرت مطلـق موجـب فـساد آورد قدرت فـساد مـيشود که  گفته مي
از آن  فساد قدرت نايش از نگرش حاکم به قدرت و استفاده. گردد مطلق مي

گـردد   طرز رفتار و يا اخالقي منجر مـياين نگرش به. براي حفظ آن است
در برابـر ايـن .  استحمور    اخالق قدرتاالصول معطوف به قدرت يا  که عيل

 و رفتـار اخالق اعتقـادحمورمدار، نگرش ديگر  نوع نگرش يا اخالق قدرت
  . و اعتقادات اصويل حاکامن قرار داردهامعطوف به باور 

يي هـا  ي از ارزشا هموعـاخـالق بـه معنـاي جم                    ً در گفتامن ديـن، معمـوال  
که مـيل، طبقـا3  يي که بيش از آنها  است، که مطلق و ابدي هستند، ارزش

. گريند . هستند و از فطرت و ذات انسان رسچشمه ميهايا نژادي باشند ج
 هـا  بـا ايـن نـوع ارزشهـا  ميزان رشد و تکامل انسانها انسان بودن انسان

  .شود ارزياq مي
ً                معموال  اديان ابراهيمي ي اخالقـي هـا  مـدعي و مبلـغ ايـن نـوع ارزش    

 »ييهـا     فـضيلت«، جمموعـه »اخالق انـسا�«در فرهنگ اسالمي ما، . هستند
. ي ديين استها  از اهداف آموزشها  در انسانها است که رشد و توسعه آن

ي فـردي و هـا، رفتار هـا يک نـوع ديگـر از مفهـوم اخـالق، جمموعـه سـنت
اساس مناسبات سـيايس، اقتـصادي،  ري با هاجتامعي است که در هر جامع

 نيـز »اخالق اجتامعـي«گريد و به آن  اجتامعي و فرهنگي و تارخيي شکل مي
اين نوع اخـالق نـسبي و تـابع تغيـري و حتـول دايـم، در هـر . شود گفته مي
  .باشد ي ميا هجامع
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 در مناسبات قـدرت گـاهي شـکيل از نـوع اول اخـالق بـروز و ظهـور
ً                          مال  حتت تأثري حفظ قدرت قـرار مـي کاهاaايد که رفتار  مي گرينـد کـه در آن   

  .کند هدف وسايل را توجيه مي
ً                                   اساس آنچه امجاال  گفته اشـاره شـد، اخـالق را بـه دو نـوع  بر اخـالق              

 Conviction و بـاور يـا اخالق اعتقاد و Responsibility Morale يا مسئوليت

Moraleکنند  تقسيم مي.  
انديـشه سـيايس  بـراي کس وبـرمـا تعبريي است که اخالق مسئوليت

  .است  به کار بردهماکياول
حکـم ايـن . مرد عمل ناگزير از به کار بردن اخـالق مـسئوليت اسـت«

ي هـا اخالق اين است که بايد در وضعيتي مع� قرار گرفت، نتـايج تـصميم
 به کاري اقدام کـرد کـه هامع� ممکن را مالحظه کرد و در تار و پود رويداد

خواهد انجاميد، يا نتاجيي را که ما طالب آنيم به بار خواهـد به نتاجيي مع� 
  ».آورد

  :گويد باره مي ماکياويل خود در اين
از آنجا که سياست عمـل اسـت و کـارآيي قـانون عمـل اسـت، اگـر «

تـوان بـه  انگيز براي عمل داشته باشيم چگونه مي وساييل کارآمد، ويل نفرت
 اگر امري جديدي به قـدرت برسـد و  احرتاز کرد؟ها نام اخالق و دين از آن

ي کـه قـدرت را از دسـت داده اسـت ا هاز کشv يکي از فرزنـدان خـانواد
. چشم بپوشد، با اين کار خطر عصيان بر ضد خـويش را زيـاد کـرده اسـت

گذاشـت او را از اريکـه  بايست زنده مـي اگر روزي مهان فرزند، که وي aي
توانـست بـا ناديـده گـرفv   وي مـيقدرت به زير افکند، اين بداقبايل را که
  ١».بايد فقط گناه خويش شمرد. احساس رحم و شفقت از آن برکنار Æاند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ترمجه باقر پرهام، سازمان انتشارات و آموزش شنايس مراحل اسايس انديشه در جامعه، رÌون آرون .١

  .۱۳۶۴انقالب اسالمي، 
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 را توجيـه هـدف وسـيله«: ايـم کـه اين عبـارت معـروف را مهـه شـنيده
 اسـت کـه اخـالق مـسئوليتواقـع انعکـاس مهـان   اين سخن در»کند    مي
  .کند  تفسري مي»ها هدف Ç وسايل« را با معيار ها کنش

عظمـت «اگر حفظ دولت و مقام و خالفت و سلطنت و امـارت، بـراي 
دولتمرد وسـاييل را «، رضوري تشخيص داده شود، »سعادت مجع«و » مدينه

  ١».پذيرد ند، ميا همذموم شمرده شد) اخالق انسا.(که در اخالق عاميانه 
                      ً                 در سياســت و قــدرت لزومــا  و مهيــشه از نگــاه رفتــار ماکيــاويل

آورد، بلکه ممکـن اسـت نتيجـه قـضاوت دولتمـرد در   برaيپرستي رس قدرت
ماکيـاول «: مـاکس وبـررضورت حفظ قدرت براي خدمت باشد و به قول 

  ٢».عظمت مدينه را بر رستگاري روح خويش ترجيح داده است
: کنـد کـه  تأکيد ميشهريارماند. خود به نام   در کتاب برجايماکياول

انجام گريد قابل توجيه است و موازين هر عميل که براي هببود وضع کشور «
… اخالقــي حيــات اجتامعــي و زنــدگي خــصويص بــا هــم متفــاوت اســت

گونـه  تواند براي منـافع عمـومي دسـت بـه هـر دار مي سياستمدار و مملکت
گونه حيلـه و فريبـي متوسـل  و به هر… ي بزندا هاقدام شديد و غري عادالن

ً            گيز بلکـه کـامال  جـرم شـمرده ان  نفرتهاتن شوند، که در زندگي خصويص، نه             
  ٣».شود مي

بايد به خاطر داشـت کـه خـوي «: کند اين ماکياول است که توصيه مي
q طور که برانگيختنشان آسان اسـت، نگهداريـشان  مهان. ثبات است مردم

هلذا ترتيب کار بايـستي طـوري داده شـود کـه . حتت آن انگيزه دشوار است
د بتـوان اعتقـاد را بـه زور بـه ايـشان وقتي قومي به نظام خود اعتقـاد نـدار 

  ٤».حتميل کرد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۱۳۸۲، انتشارات آشتيان، فرهنگ سيايس، بابايي، غالمرضا عيل .٣  .مهان .۲  .مهان .۱  
  .مهان .٤
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»q هايي بداند که اتباع را متحـد و رمحي را يکي از سالح شهريار بايد 
  ١.»سازد مطيع مي

آيا دل مردمان را «: سازد که ماکياول سپس اين سؤال خود را مطرح مي
ممکن است پاسـخ . به دست آوردن هبرت است يا در دل ايشان عيب افکندن

اما از آنجايي که حمبـت . دو کار را توان کرد اده شود که به يک کرشمه هرد
شود، اگر الزم شود يکي را بر ديگـري تـرجيح  و رعب با هم يک جا مجع aي

تر آن است که مـردم بـه مـا حمبـت نداشـته و از مـا بـيم داشـته  دهيم، اويل
  ٢.»باشند

امـا .  حتس� استحفظ اÌان بسيار پسنديده و قابل«: کند او اضافه مي
دت به دروغ و کذب و ريا براي حفظ قدرت سيايس هافريب و دورويي و ش
  ٣.»الزم و موجه است

ي ماکيـاويل هـان و رهربان مستبد و ظاÀ از رهنمودهابسياري از پادشا
رم، هـا سـوم و چنريها. ندا هرا ستود ند و آنا هکرد در کتاب شهريار استفاده

ي از ايـن کتـاب را ا ه به قتل رسـيدند، نـسخن فرانسه، هنگامي کههاپادشا
» کالهـش چـون هبـرتين شـب«، از اين کتاب ردهمهالويي چ. مهراه داشتند
  .کرد استفاده مي

 رهـرب موسـوليين.  مهيشه اين کتاب را در کنار ختت خـود داشـتهيتلر
  .کرده است ي ايتاليا نيز به دستورات کتاب عمل ميها فاشيست

يـک از شـهرياران و  ايـن اسـت کـه هـيچجالب توجه و درخور تعمق 
نـد، ا ه عمل کـردشهرياري ماکياويل در کتاب ها حاکام. که به دستورالعمل

 ها           ً                               ند و عموما  توسط مردم نارايض و عايص از سياستا هعاقبت خوq نداشت
علت آن است که ماکياويل در کتـاب . ندا هي آنان به قتل رسيدهاو عملکرد

اما در. کند  روش صاحبان قدرت، را بيان مي خود آنچه هست، يعينشهريار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مهان .٣  .مهان .۲  .مهان .۱  
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  آنچه را که بايد باشد مـورد بحـث قـرار دادهرساالتکتاب ديگرش، به نام 
  .است

 به نقـش ملـت رساالتبود در کتاب » خواه مجهوري«، که يک ماکياول
هيچ حکمرا. بدون پـشتيبا. «: که  پرداخته است و اينها در ثبات حکومت

يي هستند ا ، آهنها ترين دولت به عقيده وي باثبات. ستملت خود در امان ني
ي قـانون اسـايس بـر هـا شوند که حمدوديت که به دست شهريارا. اداره مي

  ١.»کند کارشان حکومت مي
، رفتـار »اخـالق قـدرت«يـا » اخالق مسئوليت«در برابر مکتب سيايس 

  . قرار دارداخالق ا?ان و باوراساس  بر
 )ص(رسول اکرم. ندا هلامن اخالق اÌان و باور بودپيامربان بزرگ تاريخ مع

در طول حکومت خود در مدينه، از اصول اخالق اÌـا.، مبتـين بـر اخـالق 
اساس اصول اخالق اÌان، پيـامرب بعـد از  بر. کرده است انسا.، تبعيت مي

ّ                               فتح مکه، دشمنان بزرگ خود و مسلامنان، کف ار قريش را امان داد و آنان را                                       
او aونه و الگوي بسيار خوq براي هـم کـسا. .  اعالم کرد»زادشده و آ هار «

. است که بخواهند از مبا. اخـالق اÌـا. در مـسند قـدرت اسـتفاده کننـد
ند، خـود الگـو و ا هکرد  که از او تبعيت مي،اصحاب و ياران برجسته پيامرب

 اخـالق  اين نـوع)ع(البالغه عيل    هنجرستارس . باشند aونه اين نوع اخالق مي
 اصول جاودانة اخـالق اÌـا. در حکومـت فرمان مالک اشرت. زند موج مي
 )ع(عـيل.  که او سياستمدار نبوددنيرگ  ايراد مي)ع(منتقدان عيل برخي از .است

 )ع(ي عيلها و عملکردها تفاوت سياست. خود به اين ايراد پاسخ داده است
در » اخـالق اÌـا.«و » اخـالق مـسئوليت«نوع  و معاويه در استفاده از دو

 در حوادث کوفه تعهـد )ع(رفتار ياران امام حس�. باشد سياست و قدرت مي
مدارانـه يزيـديان نـشان  آنان به اخالق اÌا. را در برابـر اخـالق و قـدرت

  .دهد مي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مهان .١
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  حکومـت معاويـه، کـه در زمـان:معاويه و اخـالق: مذهب و قدرت. ۶
 سـال طـول ۲۰نصوب شده بود  مايالت شامعمر، خليفه دوم، به فرمانداري 

  :ي معاويه، سه حمور اصيل داشتها و عملکردها سياست. کشيد
املـال، رسان عـرب و   با مالÌت و بذل و بخشش فراوان از بيت:نخست
جر و انصار را تا آنجا که بود فريفت و دور خود مجع کـرد و هادانشمندان م

 شام يـک حـوزه و در حميط.  را فراهم ساختها وسايل راحت و رضايت آن
اساس ترويج اسالم و قرآن و تشويق علام و دانشمندان  به ظاهر آبرومند، بر
و در حميطي برکنار از سياست، مسجد و قرآن را بـسيار . قرآن فراهم ساخت

را تــشويق کــرد و عــوام را از ايــن راه فريفــت و  رونــق داد و متــصديان آن
 برابر قرآن و مسجد و اسـالم طرفدار خود aود و به آسا. خمالف� خود را در

  .قرار داد
ي و دانشمند بصري خـود   با کامل هوشياري و خرده.دوم ّ                     بيين خمالف� جد             

q را بـا هـا تاخـت و آن  مـيها رمحانه بر آن را زير نظر داشت و با سياستي 
حــساب و مالحظــه قــانون و  حماکمــه و q و q. گــداخت آهــن و آتــش مــي

کرد و افرسا.  کشت و تار و مار مي  را ميها دستورات مردمي يا اسالمي آن
 هـا اصـل و نـسب را بـر جـان و مـال آن دل، آدمکش و خونريز و q سخت

و هيچ مالحظه و انصايف مورد نظر نبود و خمالف� خـود را در . کرد مسلط مي
ّ                 برابر يک شمشري ب ر ان قرار داده بود  ُ              .  

ل داده بـود کـه  يک دستگاه تبليغا3 بسيار وسيع و عمومي تشکي.سوم
جو   قالq و استفادهنان و حديث حمدثان و تفسري مفرساشعر شاعراساس آن 

خواست از زبان شـاعران، از گفتـه  و هر روز و هفته و ماه آنچه را مي. بود
. داد حمدثان و از ميان مفرسان ذوب در قدرت در بـازار مـسلامنان نـرش مـي

را به دخلواه خود درآورد و بيست سال فرصتي بود که توانست حميط اسالمي 
ّ      امي ه را  بين   ١. حکومت نشانيدختت چيز مسلامنان مسلط کرد و يزيد را به بر مهه  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مهان .١
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 کننـده رشايـط آن زمـان نامه سيايس خود، کـه روشـن معاويه در وصيت
  :است، خطاب به يزيد، چن� آورده است

را  هـااي پرسجانم، من رنج بار بسv و کوچيدن را از تو برداشتم، کار «
برايت مهوار کردم و دشمنانت را رام aـودم و رقـاب عـرب را زيـر فرمانـت 

 را منظوردار، مردم حجاز. آنچه کيس فراهم نکرده، برايت فراهم کردم. آوردم
کـس هـم  نيز نزد تو آمـد گرامـي دار و هـر ها آنکس از  هر. که اصل تواند

ر خواهنـد هـر و اگـ.  را منظـور aـايل عراقهاا. غايب باشد احوالپريس کن
عـزل يـک حـاکم آسـانرت از .  عزل کين دريغ مکـنها روزي حاکمي از آن

 را منظـور دار کـه اهـل شـام. برابري بـا صـدهزار شمـشري کـشيده اسـت
 هـا اگر از دشمين در هـراس افتـادي از آن. اطرافيان نزديک و ذخريه تواند

گر در بـالد  را به وطن برگردان، زيرا اها ياري جو و چون به مراد رسيدي آن
ترسم که کيس در حکومت با تـو نـزاع  من aي. ديگر Æانند اخالفشان برگردد

 و  بـن زبـريهللاعبدا،  بن عمرهللاعبدا، )ع(حس9 بن عيل: ر کسهامگر چ. کند
  ١.»بکر    عبدالرمحن ابن ا�

ر نفـر را بـراي يزيـد بيـان هـامعاويه سپس موقعيت و روحيات ايـن چ
  :کند مي

که عبادت او را شکسته است و اگـر جـز او  مردي است عمراما اين «
رسي اسـت و   مرد سبک)ع(حس9 بن عيلو اما . خمالفي aاند با تو بيعت کند

اگـر خـروج کـرد و بـر او . اهل عراق او را وانگذارند تا به خروج وادارنـد
پريوز شدي از او درگذر، که خوييش نزديک دارد و حقش بزرگ است و از 

 حتت تأثري اصحاب خويش است و بکر    ا�اما پرس و . نزديکان پيامرب است
کـه چـون شـري  آن.  مهکاري دارد و مهتي جز براي زن و بازي نداردها با آن

کند و در پي فرصت است که بـه در کم� است و چون روباه با تو بازي مي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۱۳۷۳، انتشارات کتابچي، هبار نفس املهموم، ترمجه رموز الشهادة :هللا    اي، آيت    کمره .١
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 اگر بر تو پرش کرد و بر او ظفر يافتي بند از بنـدش.  استزبري    ابنتو بپرد، 
  ١.»ا بتوا. خون ديگران قوم خود را حمفوظ دارجدا کن و ت

سـفيان در  وقتـي معاويـه بـن اq«: اما چگونگي گرفv بيعت براي يزيد
خواست براي يزيد بيعت بگريد، aايندگان مهه اياالت را   هجري مي۵۵سال 

او در ميان اصحاب خـود نشـست و aاينـدگان را . به دربار خود دعوت کرد
ر نظـر کننـد هـاخواست که درباره بيعت بـا يزيـد اظخواند از اصحاب  فرا
برخاست و با اشـاره بـه املقفع  يزيد ابنسپس . سخن گفتند ها آني از ا هعد

اگـر او مـرد، : سپس به يزيد اشاره کرد. امرياملؤمن� اين است: معاويه گفت
کـس اعـرتاض  پـس هـر: کنـد پس اين است و بعد به شمشريش اشاره مي

  ٢.»بنش� تو رسآمد خطبا هستي: گاه معاويه گفت آن .کند، جواب اين است
آنچه که معاويه بيان و عمل کرد، يک aونه بارز از اسـتفاده از مـذهب 
براي قدرت است که با کمرتين تغيري و اصالحي، عمل به دستورا3 اسـت 

  . را توضيح داده استها  آنشهريار بعد ماکياول، در ها که قرن
ــاول ــل از ماکي ــه قب ــريون از ، معاوي ــه قــدر3 ب ــشان داد کــه چگون ن

شـوندگان را، بـا تـسلط بـر  تواند حکومت شهروندان يا يک قدرت دولتي مي
معاويه مـذهب را .  کنرتل کندÇÇ  در اينجا اسالم  ÇÇي ايدئولوژيک ها دستگاه

طور که اشاره شد،  ماکياول، مهان. ه�مندانه در خدمت قدرت به کار گرفت
 يک مدعي قدرت يا يک بازيگر سيايس ،شاه، امرينشان داد چگونه يک پاد

تواند  گان و ساير رقباي قدرت مي ي ميان امريان و شاهزادهها در کشمکش
. ي عمـيل aايـدهـا  و از احساس مذهبي رشدنيافته مردم اسـتفادههااز باور 

دانـست   در قلمـرو سياسـت مـيهـا ، کـارکرد اسـطورهافالطونآنچه را که 
هب مطرح کرد و نشان داد کـه مـذاهب، چـه نقـش ، در قلمرو مذماکياول

هـا تـوان از آن ي سيايس چگونه مـيها اجتامعي مهمي دارند و در کشمکش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مهان .٢  .مهان .۱ 
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 پيونـد«براي حفـظ » گاه ترين تکيه رضوري«او از مذهب به عنوان . هبره برد
ماکيـاول روش . کند و حمکوميت خمالفان، ياد مي» تقويت مردم«، »دولتمردان
کـاربرد «: دهـد کـه  مـسئوليت را توضـيح و نـشان مـياساس اخالق کار بر

اي را در اختيـار  چه امکانات عميل) ديين(ي aادين ها هوشمندانه اندوخته
تـاريخ ي متعددي در ها او با رجوع به aونه. »دهد مقامات کشوري قرار مي

رسان کشوري و لـشگري توانـستند مـذهب را دهد که چگونه   نشان ميرم
 بـه ها    ر شورشهات خود و هدايت لشگريان، پيکار يا مبراي تسهيل اقداما

  ١.خدمت گريند
دهد که چگونـه  در توضيح استفاده قدرت از مذهب نشان ميماکياول 

کننـد و بـه طـور تـاکتيکي از  ي خود را دنبـال مـيها رهربان سيايس هدف«
 از نگــاه ماکيــاول ٢.»گرينــد ســاز هبــره مــي پارچــه ي مــذهبي يــکهــا نظــام

اه مذهبي باشد، يا يک ايدئولوژي دنيوي جـايگزين مـذهب، ايدئولوژي خو 
را بـا  کـه حـاکم و رهـرب آن يک ابزار حکومت باشد، به رشط آن«: تواند مي

توانـد از  کـاردا. سـيايس مـي. هوشياري و فضيلت مورد استفاده قرار دهد
  ٣.»مذهب يک وسيله قدرت بسازد

ؤال اسايس ايـن  اکنون س:چگونگي برخورد با حاکم فاقد مرشوعيت. ۷
گــريي فاقــد  اســت کــه در برابــر قــدرت و حکــومتي کــه از جهــت شــکل

خـود را از دسـت داده  ت، مرشوعيهاشد و يا به سبب عملکردبا مرشوعيت
 بر يزيد و مقاومـت مـسلحانه )ع(و آيا خروج امام حس�. باشد، چه بايد کرد

متفـاوت آن حرضت توجيه ديين دارد يا خري؟ در پاسخ به اين سؤال نظرات 
  :باشد در ميان علامي اسالمي مطرح مي

،هـامجهـور اهـل سـنت از فق:  نفي مقابله با رهرب ستمگرÇÇ  نظر اول. ۱
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ق . ه ۱۳۷۸ ، رشکت انتشار،۱ طالقا.، ج هللا ، ترمجه آيتطالب امام عيل ابن اP، عبداملقصود، عبدالفتاح .١
  .۱۳۸۱رسا،  جميد رشيف، قصيده، ترمجه ها و قدرت ها، کشمکش ايدئولوژي، ير    آنسار، پي .٢
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 يا رهرب يا خليفـه اند امام متکلم� و حمدث�، به استثناي برخي از آنان، گفته
 vبه وسيله ارتکاب فسق و ستمگري و غصب امـوال و تازيانـه زدن و رخيـ

حق و تضييع حقوق و تعطيل حـدود، از امامـت خـود خلـع ي به ناها خون
شود و خروج عليه وي جايز نيست، بلکه واجـب اسـت او را موعظـه و  aي

شـود از  هتديد کرد و در مواردي که دستور وي به معصيت خدا کـشيده مـي
خليفه به واسطه فسق و ظلم و تعطيـل حقـوق عـزل و «. وي اطاعت نکرد

ن مـسائل خـروج عليـه وي جـايز نيـست بلکـه شود و به خاطر اي خلع aي
  ١.»واجب است او را موعظه و هتديد کرد

از فرمـانرواي «:  نقـل شـده اسـت کـه)ص( از پيـامربمـسلم صحيحدر 
خويش شنوايي و اطاعت داشته باش و اگر پشتت را با تازيانـه نواخـت و 

  ٢.»اموالت را گرفت، باز از وي شنوايي و اطاعت داشته باش
 در )ص(خود به استناد روايـت ديگـري از رسـول خـدا حصحي در مسلم

روايي که حق خويش را از ما مطالبه و حـق مـا  فرمان«پاسخ سؤايل درباره 
از او اطاعـت و شـنوايي داشـته باشـيد «: ، آورده است که»را از ما بازدارد

  ٣.»مهانا بار آنان بر دوش آنان است و بار شام بر دوش شام
ÇÇ ص(، نقل از رسول خداعباس    ابن روايت از  خود بهصحيح در مسلم( :

کس از فرمانرواي خود درباره چيزي ناراحت است بايد صرب کند، زيرا  هر«
که  شود، مگر اين يک از مردم به اندازه يک وجب از حکومت خارج aي هيچ

  ٤.»اگر به اين حالت Æريد، به مرگ جاهليت مرده است
ÇÇ عليـه يزيـد، بـه بـن عمـرهللاداعب خود در مورد قيام صحيح در مسلم  

  :گويد استناد روايا3 که نقل کرده است، مي
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  .مهان .١

، ترمجه حممود صلوا3، امامت و رهربي، ۲، ج مباO فقهي حکومت اسالمي، العظميهللا ا    منتظري، آيت .۲  
  .مهان .٤  .مهان .۳  .۱۳۶۹نرش تفکر، 
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 مذهب اکËيت بر منع قيام عليه امام و خلع وي در صور3 که پس از«
  ١.»باشد بيعت فاسق شود، مي

ÇÇ روايتـي را حسن بـرصي به نقل از اخلراج در کتاب قايض ابويوسف 
  : آورده است که)ص(از رسول خدا

 را دشنام ندهيد، چرا که اگـر نيکوکـار باشـند بـراي آنـان فرمانروايان«
و اگر بد باشند، گناهش به گردن آنـان . ثواب و پاداش است و بر شام شکر

  ٢.»است و بر شامست صرب
ي خدا هـستند کـه بـه وسـيله آنـان از کـسا. کـه ها مهانا آنان نعمت«

دا نرويـد، گريد، پس با تعصب به استقبال نقمت خـ خواسته باشد انتقام مي
  ٣.»زاري از نعمت استقبال کنيد بلکه با آرامش و گريه

از ميان علامي برجسته اهل سنت از مجله کسا.، که به شـدت بـا ايـن 
باشـد کـه نظـرات وي در مبـارزه بـا   مـيابوحنيفـهنظر خمالف بـوده اسـت 

  :او بر اين باور بود که. ستمگران و رهربان ظلم و ستم مشهور است
 و هنـي از منکـر واجـب اسـت بـا زبـان، اگـر وي را امر بـه معـروف«

  ٤.»بازنداشت، پس با شمشري
اساس دسـتور   بر: نفي اطاعت و تبعيتÇÇ  نافرما� مد�  ÇÇنظر دوم . ۲

، بــسياري از )ع( و عــيل)ص(رصيــح قــرآن و روايــات معتــرب از رســول خــدا
بـه . دنبايد از حکومت فاسد و ستمگر تبعيت کـر  مسلامنان بر اين باورند که

  :عنوان aونه و مثال
بر نيکي و تقوي کمک و مهکـاري کنيـد و در گنـاه و جتـاوز کمـک و 

  ٥.مهکاري نکنيد
آنـان کـه در زمـ� فـساد . گر را پـريوي نکنيـد امر فرمانروايان ارساف

  ٦.پردازند کنند و به اصالح aي مي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مهان .٤  .مهان .۳  .مهان .۲  .مهان .۱   
  ).۲مائده، (  االثم و العدوانتعاونوا عيل الرب و التقوي و ال تعاونوا عيل .٥
  ).۲مائده،  (لکم قياماً هللا و ال تؤتو السفهاء اموالکم التي جعل ا .٦
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  : معريف شده استگر    فرمانرواي ارساففرعون aونه يک 
  ١.جوي و گزافکار بود برتري) فرعون (به درستي که او

ان را که خداوند قوام و قيام شـام را در آن قـرار داده اسـت در تو اموال
  ٢.ن قرار ندهيدهااختيار سفي

  :روايات معترب فراوا. نيز در مه� راستا وجود دارد
ÇÇدر معصيت خالق اطاعتي براي خملوق نيست .  
ÇÇکند، خشنود کند، از  ضبناک ميچه خدا را غ  کيس که سلطا. را با آن

  .دين خدا بريون رفته است
کـار اصـالح واجـب شـده  ، به عنوان راهامر به معروف و هني از منکر

 کلمـه حقـي در برابـر ÇÇ   عند االمام جائرکلمه حق: دهااست و بزرگرتين ج
  .امام ستمگر است

ريد ي ناشايست حاکامن را در دل زشت شامهاکار «: )ع(امام حممد باقراز 
و با زبان ابراز کنيد و با سـييل بـه صـورت آنـان بنوازيـد و در راه خـدا از 

  .»گري هنراسيد مالمت هيچ مالمت
  : فرمود)ع(امام صادقو 
و چن� نيست که خداوند زبان را گشوده و دست را بسته باشد، بلکـه «
  ٣.»گردند دو را بدگونه قرار داده که با هم باز و با هم بسته مي هر

بيين شده است و از   اساس، در برابر حاکمي که دچار خودبزرگبر اين
روي و  حمدوده اختيارات خود خـارج شـده و در اسـتفاده از قـدرت زيـاده

کند، در واکنش به حکومتي که در مديريت اموال عمـومي  خواهي مي زياده
q کـار  يـک راه  بـه عنـواننافرما� مد� عموميکفايت است يا فاسد و  يا

  .ده شده استدستور دا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).۳۱دخان، ( انه کان عالياً من املرسف� .١
  ).۱۵۱ÇÇ۱۵۲شعراء ( و ال تطيعوا امر املرسف�، الذين يفسدون يف االرض و ال يصلحون .٢
، ترمجه حممود صلوا3، امامت و رهربي، ۲، ج ومت اسالميمباO فقهي حک، العظميهللا ا    منتظري، آيت .٣

  .نرش تفکر
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 و باالخره در هنايت ايستادن و مبارزه کردن براي رسنگو. حاکم فاسق
  :ستمگر توصيه شده است

گريد و مردم  کس مشاهده کند جتاوز و ستمي صورت مي اي مؤمنان هر«
ناخوشـايند  را آنشـوند و او بـا قلـب خـويش  به عمل ناشايست دعوت مي

کس که با زبـان  ه داشته است و آندارد، خود را ساÀ و دور از هر بدي نگا
. را مورد اعرتاض قرار دهد پاداش برده، و اين از رفيق خود افضل است آن

کس که با شمشري در برابر عمل ناشايست قيام کند تا کلمه خـدا بـر  اما آن
فراز و کلمه ستمگران در فرود قرار گريد اين مهـان کـس اسـت کـه بـه راه 

ده و قـدر يقـ� در دل وي اه راست گام هنـهدايت دست يافته است و به را
  ١.»درخشيده است

کليــه   معاويــه در:امــام حــس9 ســد راه مــذهب در خــدمت قــدرت. ۸
ي خود موفق بود و توانست به نحو بسيار مؤثري از دين جديـد کـه ها برنامه

را پذيرفتـه بـود، بـه نفـع تثبيـت   بعد از شکست از مسلامنان، آنهاپدرش تن
  . بردقدرت خود استفاده

حمور معاويه بـه نحـو مـؤثري در ميـان هـواداران  سياست اخالق قدرت
حمـور بـود، و سـپاهيانش،   که سياسـت اخـالق اعتقـاد و اÌـان)ع(امام عيل

خودداري معاويه از قبول خالفت امام . تعارض و تضاد و درگريي اجياد کرد
 بـه جـايي رسـيد کـه برخـي از مـسلامنان و هـا  و جنگ و کـشمکش)ع(عيل
نيافته   در سطح و بعد احساس ديين توسعهها افظان قرآن، که باور ديين آنح

متوقف شده بود، معاويه، عيل و عمرعاص را عوامل اصيل مشکالت جامعـه 
و براي نجات جامعه از ب� بـردن ايـن سـه کـس را رضوري . جديد ببينند

نـد  باعـث شـد کـه نتوانها اما فقدان بينش يا بصريت سيايس در آن. بدانند
جامعه و مردمي که نتواننـد. تفاوت ماهوي عيل و معاويه را ببينند و بفهمند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مهان .١
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 کـشند و گرفتـار معاويـه فرق عيل و معاويه را بفهمنـد، الجـرم عـيل را مـي
  .شوند مي

ي تعي� خليفه که در مورد ها يک از روش  بر طبق هيچحکومت معاويه
 نـريوي نظـامي و اول صورت گرفته بود، شکل نگرفت بلکه بـا ر خليفههاچ

، و تعهـد عمـل بـر طبـق مفـاد آن تأييـد و )ع(پس از پيامن صلح امام حسن
  .تثبيت گرديد
ن ايـران و رم بـه هاشـيوه پادشـا  را بـهيزيـديت پـرسش ا  در هنمعاويه

  .جانشيين خود منصوب کرد
اما يزيد نه اعتبار ديين و عـريف الزم را داشـت و نـه زيرکـي و کـاردا. 

شـده و معتـرب جامعـه  ي شـناختههـا بنـابراين شخـصيت. سيايس معاويه را
توانـست بـدون بيعـت  آمادگي براي بيعت با يزيد را نداشتند و يزيد هم aي

به مه� دليـل بـود کـه معاويـه در زمـان . آنان حکومت خود را مستقر سازد
. حيات خود با زور، حيله و تطميع، از افراد خمتلف براي يزيد بيعـت گرفـت

 )ع(امام حس9 که باقيامنده و حارض به بيعت با يزيد نبودند، از اندک کسا.
چنان موقعيت سيايس، ديين، اجتامعي و خانوادگي برخـوردار بـود کـه  از آن

يت صبـا توجـه بـه شخـ. توانست امـام را بـه حـال خـود واگـذارد يزيد aي
q کردن امام حس� به حـال خـود و هاش، ر ا هپاي نامطلوب يزيد و حکومت 

توانـست بـه آرايـش  ذاردن امام در بيعت کردن يا نکردن با يزيد، مـيآزاد گ
 )ع(ي چـون امـام حـس�ا هي سيايس به دور شخصيت برجـستهاجديد نريو 

 هاتنبنابراين . منجر گردد و خطرات جدي براي حکومت يزيد به وجود آورد
 فشار براي بيعت با وي تا رسحـد جنـگ )ع( در برابر امام حس�گزينه يزيد

  .بودي بودو نا
 تن دردادن به بيعـت  چه بود؟ گزينه اول)ع(ي امام حس9ها    و اما گزينه

 تناسبي داشـته)ع(ي نبود که با شخصيت امام حس�ا هاين گزين. با يزيد بود
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 به عالوه حکومت يزيد جامعه جديد اسالمي را، با عمري نزديـک بـه. باشد
قدرت و روابط ميان  سال در آستانه يک تغيري کيفي اسايس در ساختار ۵۰

ي قـرآ. و سـنت معتـرب رسـول ها ملت و قدرت در تضاد اسايس با آموزش
امـام . ، و حتـي خلفـاي پيـش�، قـرار داده بـود)ع(اکرم و پدرش امـام عـيل

گزينـه ديگـر . بدعت آشکار سکوت کنـد توانست در برابر اين  aي)ع(حس�
ه و د  ّ    قبول دعوت مردم کوفه، تشکيل پايگاه و تدارک ع   ِ ه براي مقابلـه                                           ّ               عد  بـا    

جرت از رسزمــ� حجــاز بــه هــام ، بــاالخره گزينــه ســومانحــراف بــزرگ و 
  .ي مهسايه بودهاکشور 

بود، براي حکومت يزيـد  ، در هر کجا که مي)ع(اما آزاد بودن امام حس�
 بيعـت )ع(بنابراين براي تثبيت حکومت يزيد يا بايد امام حس�. آور بود زيان
 گزينه ممکن و ميرس بود، که با شـقاوت و هاو اين تن. شد کرد يا کشته مي مي
q رمحي به اجرا گذاشته شد.  

َو ال حـوِل َو ال قُـّوة . سالم بر حس� و بر خاندان و ياران وفادار حس�
  . العيل الَعظيمهللا بِاِاّال 
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 و هللا او من الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضات«
  »د رؤف بالعباهللا
بعيض ديگر از مردم براي جس¶ خشنودي خـدا «

کنند و خداوند به بنـدگان  جان خويش را فدا مي
  ».مهربان است

  )۲۰۷بقره، (
سالم بر حس�، بر فرزندان حس�، بر ياران حس�، بر خـواهر حـس�، 

  زينب کربي،
  .سالم بر مهه حسينيان و لعنت و نفرين بر يزيديان باد

  
  دمهمق

 رضبـات قابيل از مهان زمان که ÇÇ  ساپينزو هوم  ÇÇورز  نوع انسان انديشه
 کوبيد، موجود بسيار کشنده و مرگباري بيلهاکشنده خود را بر رس برادرش 

بعد از يکصدهزار سال از زمان حتول زيـستي و پيـدايش اولـ� . بوده است
نت را از بـ� يـم خـشو ا  هورز، مـا آدميـان هنـوز نتوانـست ي انديشهها انسان

 از هبـرتينيضبع. يما  ه. توسعه دادهارا به يک رفتار ثابت ج بربيم، بلکه آن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، منزل آقاي مهندس هاشم ۱۳۸۳برابر با اسفند . ق . ه ۱۴۲۶تکميل سخ�ا. در روز عاشوراي  .١
  .صباغيان
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 vـب اتـممغزهاي متفکر نوع ما، وقت خود را وقـف سـاخÆ ـب و سـپسÆ 
البتـه ايـن وسـواس . نـدا ه aـوديا هپرتـوذر ي هـا و امروز سـالحهيدروژ� 

تا آخرين چرخش کليد شده بر بيين برادر  خشونت، از آن اول� مشت کوبيد
مهـه از مغـز و روان خـود » آمـاده بـه آتـش«ي ها ي در انبار موشکا ههست

هم ترکيبات شـيميايي اثـر دارنـد و هـم جتربيـات . گريد انسان رسچشمه مي
  .روا. و ذهين

مهـه مـا .  استخشونت برهنهي زشت و برجسته کربال، ها يکي از چهره
 در رويــارويي بــا يــاران امــام ي وحــشيانه ســپاه يزيــد راهــاداســتان رفتار 

دت امام و يارانش با اجساد شـهيدان، يـا خـانواده ها و پس از ش)ع(حس�
  .يما  هامام و ساير شهدا خوانده و شنيد

 در عيـار تـاريخ تـراژدي ¥ـامکربال يک تابلوي کامل و ماند. از يک 
رمز جاودانگي کربال در مهـان تراژيـک بـودن آن . تقابل حق و باطل است

گري عنرص اصيل را تشکيل  ونت و وحيششدر اين تراژدي تارخيي خ. است
در اين نوشتار خشونت، انواع، علل و موجبات آن به طـور عـام و . دهد مي

  .خشونت در کربال به طور خاص مورد برريس قرار گرفته است
جامعـه انـسا.، بـه  :اختالف، خشونت و جنگ در جامعه برشي. ۱

. صـدا نبـوده و نخواهـد بـود ي يـکا ه جامعـگـاه علت ويژگي انسان، هـيچ
 در آيـات متعـددي اخـتالف ميـان آدميـان را امـري قرآن کريمخداوند در 

يي ا عادي معريف aوده است، که تا روز قيامت ادامه خواهد داشت و حل هن
  :aايد  را موکول به قيامت و روز داوري خود ميها آن

ÇÇ ۱۹يونس،  (…و ما کان الناس اال امه واحده فاختلفوا(  
  .مردم جز يک امت نبودند، پس ميانشان اختالف افتاد

ÇÇ ۶۹حج، ( حيکم بينکم يوم القيامه فيام کنتم فيه ختتلفون هللا.(  
در آنچه مورد اختالف شام است، خدا روز قيامت داوري خواهـد کـرد 

  ).۹۳ و يونس ۱۲۴، نحل ۱۱۳مهچن� نگاه کنيد به بقره (
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 ها، متـأثر و نـايش از اخـتالف در ن انسانبه عبارت ديگر، اختالف ميا
ي طبيعي و رضوري اسـت ا ه، پديدها  و Dايالت و انگيزهها شخصيت انسان

  .ن با جامعه برشي مهراه خواهد بودهاو تا پايان ج
ي خطرنـاک تـشديد اختالفـات و منجـر هاتوان از پيامد اما چگونه مي

آيا اگر اخـتالف . د به جنگ و خشونت ميان آدميان جلوگريي کر ها شدن آن
آميـز و جنـگ هـم امـري   امري طبيعي است، رفتار خـشونتها ميان انسان

گويد بـه مهـان انـدازه کـه  عادي و حتمي و رضوري است؟ تاريخ به ما مي
ي خمتلـف مـردم امـري عـادي و رايـج اسـت، ها اختالف اسايس ميان گروه

قدمت تـاريخ ي به ا هخشونت، جنگ و ستيز و کشتار ميان آدميان نيز سابق
بوده و هنوز هـم هـست و جنـگ در جنگ در Dامي ادوار تاريخ . برش دارد

توان خشونت در جنـگ  آيا مي. Dام ادوار تاريخ با خشونت مهراه بوده است
را کاهش داد و حتي جنـگ را هـم مقيـد بـه مقـررات و قـوانيين کـرد کـه 

ود کـه در قـرن دوار بـتـوان اميـ ر aايد؟ آيا مـيهار را مبا ي خشونتهارفتار 
جاي توسل به جنگ و کشتار براي حل مناقشات   بهها بيستم و يکم، انسان

  .جويانه را در پيش گريند آميز و صلح ي مساملتها و اختالفات، راه و روش
در حايل که يکي از اهداف اديان اهلي، کمک به رفع يا کاهش اختالف 

ي هـا تـرين جنـگ ، از زمره خـشني مذهبيها جنگباشد،  ميان آدميان مي
بـا انگيـزه ديـين و بـه نـام ديـن صـورت  يي کـهها  خشونت. باشند تاريخ مي

ي هـا aونـه. ترين انواع خشونت بوده است ند از بدترين و وحشتناکا هگرفت
زنـده  ي گـسرتده زنـان، مـردان و کودکـان، زنـدههـا فراوا. را از قتـل عـام

گوش بريدن، از باالي  دست و پا بريدن، چشم درآوردن، ÇÇ  سوزانيدن افراد
زنده به گور کـردن زنـدانيان ، به صليب کشيدن، بلندي به پاي� پرتاب کردن

ي قديم و نيز در عرص جديد و با وسايل مدرن نظري قتـل عـام ها در دوران
ي شـيميايي درهـا با Æب اDي، اسـتفاده از Æـب ناکازاکي و هريوشياممردم 
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 ، کشv زنان و دريـدن شـکم)انکردست (حلبچهجنگ ايران و عراق و شهر 
بوسـين و زنان حامله و از ب� بردن جنـ� آنـان، جتـاوز جنـيس گـسرتده در 

و ) عـراق (ابوغريـبي هـا ي ضـد بـرشي در زنـدانها ، شکنجهگوين    هرزه
  … و) پايگاه نظامي آمريکا در کوبا (وگوآنتانام

ود تواند کشتارگر و نابودکننده نـوع خـ  جانوري است که ميهاانسان تن
شناختي و چه اقتصادي، دست  باشد، بدون هيچ حاصل منطقي، چه زيست

جـانوران از . به جنگ بزند و از کشv ديگران لذت بـربد و خوشـنود گـردد
برند و بـه خـاطر  زجر دادن يکديگر و رنج کشيدن ساير موجودات لذت aي

  ١.شده چن� استهااما انسان به حال خود ر . کنند لذت کشتار aي
 بــا انگــشت مــازوفابــرادران کار  داستايوفــسکي در داســتان فيــودور

vنويـسد بر اين ويژگي انسان مي گذاش :»q رمحـي  مـردم برخـي اوقـات از
عـدالتي و تـوه� بـه حيوانـات  گويند، اما ايـن يـک q ددمنشانه سخن مي

تواند به انـدازه انـسان خونـرسد و  يک حيوان وحيش هرگز aي. وحيش است
q ٢.»م باشدرح ه�مندانه  

توانـد ه�مندانـه از  رمحي و خـشونت مـي ي qها انسان در اعامل شيوه
  .خود ابتکار و خالقيت نشان بدهد
 و جنگ ب� آدميان امري عادي و رايـج ها اما اگر اختالف ميان انسان

ي غري انسا. هااست و تاريخ برش بدون جنگ نوشته نشده است، آيا رفتار 
  ناپذير است؟  اجتناب همها بار در نزاع و خشونت

ي بـدون هـا اگرچه تاريخ برش بدون جنگ نوشته نشده است اما جنگ
  .ندا هخشونت هم بود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويش، صبوري، انتشارات پ. پرخاشجويي و ويرانسازي، ترمجه ا  Ç فروم، اريک، آناتومي ويرانسازي انسان .١

۱۳۶۱.  
2. Stoevsky, F. «The Brothers Karamazov», Translation by Constance Garnett. 2004 

Barns and Noble Classics. 
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 هـاي اسـالمي دسـتورهاي متعـددي در از بعد آموزش ديين و از روش
 دفاع در برابر متجاوز ÇÇ   جنگ مرشوعهاتن  ÇÇ اوالً قرآن کريم آمده است که 

 ÇÇ  ثانيـاً. م اجـازه داده نـشده اسـت در اسـال د ابتـداييهاججنگ يا . است
رعايت تقوا و عدالت در جنگ و تقابل بـا دشـمن بـراي مؤمنـان رضوري 

  :است
ÇÇ شـهداء بالقـسط و ال جيـرمنکم ، هللا الذين آمنوا کونـوا قـوام� ايا اهي

 خبـري هللا ان اهللاشنان قوم عيل اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي، و اتقـوا ا
  ).۸مائده، ( �ا تعملون

يد، براي رضـاي خـدا، حـق گفـv را برپـاي ا  هاي کسا. که اÌان آورد
دشمين با گروهـي ديگـر وادارتـان نکنـد کـه . داريد و به عدل گواهي دهيد

عدالت ورزيد که به تقوا نزديکرت است و از خدا برتسيد که . عدالت نورزيد
  .کنيد آگاه است او به هر کاري که مي

ÇÇ ال حيـب هللان يقـاتلونکم و ال تعتـدوا ان ا الـذيهللاو قاتلوا يف سـبيل ا 
  ).۱۹۰بقره، ( املعتدين

جتاوز از (جنگند، در راه خدا بجنگيد ويل تعدي  با کسا. که با شام مي
زيرا خداوند جتاوزکنندگان از حدود را دوست ندارد در آيات . نکنيد) حدود

  .متعددي اين معنا آمده است
بـراي خـدا حرکـت کـردن، ، يا هللا  هدفدر آيات فوق و بسياري ديگر،
از دخالــت انــواع ) گــي تقواپيــشه(» پرهيــز«دســتور و Dــريين اســت بــراي 

ايـن . ي خودي و گروهي، ذهين يا روا. در جريان جنگ و تقابـلها انگيزه
 نقش مؤثر و مهمـي دارد کـه ها امر در پيشگريي از بروز خشونت در جنگ
  .در جاي ديگري به آن پرداخته شده است

ي از رفتار مـد. ا ه aونها  در جنگ)ص(پيامرب گرامين رفتار عالوه بر اي
  .ناپذير جامعه برشي است ي اجتنابها در تقابل
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 ناپذير  که بروز جنگ اجتنابي، در مواردالبالغه هنج، )ع(سخنان عيل در
: دستورات فراوان براي رعايت مـوازين انـسا. وجـود دارد، شده است مي
 را نکـشيد؛ رعايـت زنـان و هـا نکنيد؛ زمخيدشمن فراري را تعقيب : نظري(

ي مردم را ها کودکان و مردمان غري نظامي را بنامييد؛ اموال، حمصوالت و دام
 دو نوع رفتار انسا. و غري انسا. ي صليبيها    جنگدر طي ). غارت نکنيد

در حايل که جنگجويان مسيحي به هنگام تـسلط . در تاريخ ثبت شده است
کردنـد،  زدنـد و مـردم را قتـل عـام مـي ه جنايات مياملقدس دست ب بر بيت

. نـدا ه           ً                         شدند، عموما  رفتـاري بـسيار متفـاوت داشـت مسلامنان وقتي پريوز مي
 دربــارة رعايــت مــوازين انــسا. در طــي الــدين ايــو�    صــالحدســتورات 

، ۱۶۲۵ بعد، در کتاq براي نخست� بار در سال ها ي صليبي، سالها جنگ
 ÇÇ On the Law of War and Peace  »نون جنگ و صلحدرباره قا« :حتت عنوان

  . نوشته شدHugo Grotiusتوسط هوگو گروتيوس 
يي که در ها  گري م از آن دستورات و با مشاهده وحيشا بعد، با اهلها قرن
بـار  . دوم، طرف� جنگ در حق يکديگر مرتکـب شـدند، اولـ�هاجنگ ج

 امللـيل دربـاره جنـگ     بـ9پيامن مطرح و War Crimesمسئله جنايات جنگي 
ي هـا شامل، رشوع جنگ، عمل جنگ و پايان جنگ، تنظيم روابـط دولـت

 تـدوين و (Civil Wars)ي داخـيل هـا در حـال جنـگ بـا يکـديگر و جنـگ
منع اسـتفاده از در مورد معاهدة ژنو توان از  به عنوان aونه مي. تصويب شد

ختريب آثار فرهنگي و  در جنگ نحوه رفتار با ارساء، منع ي شيمياييهاگاز 
  .غريه نام برد

 شکل رايج خشونت در رفتار آدميان هااما جنگ و خشونت در جنگ تن
اشکال خمتلفي از خشونت در زندگي روزانه ميان مردمان . با يکديگر نيست

کند، خشونت در رفتار مردان بـا  و گاه به صور3 بسيار وحشتناک، بروز مي
مي، نژادي و مذهبي، با خمالفـان سـيايس وي قو ها زنان و کودکان، با اقليت
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 ها ريشه اين خشونت. گردد فکري در بسياري از جوامع انسا. مشاهده مي
  از کجا است؟

گــري و توســل بــه  بــروز پرخــاش :رسچــشمه خــشونت در انــسان. ۲
 ريـشه در ÇÇ   و بـا حمـيط پريامـو.هـا خشونت در برخـورد بـا سـاير انـسان

در پستانداران، .  انسان و جانوران دارد).روا(ذهين  ي جسمي وهاساختار 
، خـون، مغـز و اعـصاب، هـا ي متعـددي نظـري سيـستم اسـتخوانهـا اندام

عضالت، گواريش، قلب و عروق، لنفـاوي، بينـايي، شـنوايي، المـسه، غـدد 
ي هستند که توسط ا ه ترکيبات شيميايي ويژ ها هورمون. هورمو. وجود دارند

 هـا هورمـون. شـوند ون از غـده ترشـح مـيغدد داخيل بدن توليـد و بـه بـري 
. باشـند ي انـسان و جـانوران مـيهـااثرگذارترين ترکيبات شيميايي بر رفتار 
شــناختي زنــان و مــردان در سيــستم  بــزرگرتين اخــتالف و تفــاوت زيــست

ي هـاتأثري را در خلقيـات و عملکرد ي جنيس است، که بيشرتينها هورمون
يي که در بدن توليد و به درون جريـان ها  يک گروه از هورمون. آدميان دارند

 کليـوي غدد فوقگذارد، ترشحات  ي موجود اثر ميهاخون ترشح و بر رفتار 
ي ما، يک غده کوچک، به انـدازه لوبيـا، ها يک از کليه در باالي هر. است

ترشحات اين . گويند مي (adrenal gland)کليوي  قرار دارد که به آن غده فوق
ي بـريو. وادار بـه هـا ت کـه مـا را در برابـر حمـرکي اسا هدو غده، به گون

با يک عامل ترسناک روبـرو  وقتي انسان    ً مثال  . aايد ي متفاوت ميها واکنش
يا ممکن است خشمناک شود ، پرد و ممکن است فرار کند رنگش مي، شود مي

  .و صورتش از خشم رسخ شود و به عامل ترس محله کند
 شـيميايي ديگـري نيـز در بـدن عالوه بر ترشـحات هورمـو.، ترکيبـات

در اواسـط قـرن . آميز، نقش دارنـد ي خشونتهاانسان و جانوران در رفتار 
ي فلـزي بـسيار هـا بيستم، پژوهشگران و روانکاوان پي بردند که اگـر ميلـه

را در نقاط معيين از مغز جانوران وارد کنند و سـپس بـه) الکرتود(باريکي 
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 هـاي نـد جـانوران وحـيش و انـسانتوان جريان برق ضعيفي وصل کنند، مي
 را آرام کننـد و کارشناسـان علـم اعـصاب در طـي دهـة هـا تر از آن وحيش
ر غرايـز هـا عصاره عصبي شناسايي کردند که قادر بـه م۶۰ بيش از ۱۹۹۰

 اميدوار بودنـد کـه بتواننـد ها آن. باشند آميز مي ي خشونتهااسايس و رفتار 
 بـه ها عة انسا. از ب� بربند، زنداندارويي را بسازند که خشونت را از جام

ي تـارخيي خـايل از سـکنه و جنـگ بـه يـک واژه از هـا  يا ساختامنها قلعه
  .شده تبديل شوند ي خارجهاگردونه گفتگو 

. توان با يک رشبت صلح و دوستي از بـ� بـرد  را aيها اما Dام خشونت
بزند و در حايل که ممکن است يک مرد ناراحت و عصبي، مهرسش را کتک 

جمروح سازد که روانه بيامرستان شود، مرد ديگري در اطـاق فرمانـدهي يـک 
، پشت کامپيوتر خـود نشـسته اسـت و aايـشنامه پنتاگنمرکز نظامي، نظري 

ند تـا ا هاين مرد و مهکارانش آماد. کند  را Dرين مي»ختريب مطمنئ متقابل«
ي هـا ، که موشـکي کروز راها ي رمز کامپيوتري موشکها با فشار بر دکمه

  . سازندها ر ها ند به سوي هدفا هنگاهدارنده صلح خواند
نظري (ي پيرشفته، ها مردان نظامي در مرکز حتقيقات دنيا و در آزمايشگاه

يي بــراي هــا  مهــايش) Laurence Livermore در آمريکــا لــورنس ليورمــور
چگونـه تعـداد «ي جديد و بـا عنـوان ها  با سالح»ارزيا� قدرت کشندگي«
  .کنند ، برگزار مي»يادي از مردم را بکشيدز 

 )هيپوتـاالموس(ي فلزي به ناحيـه خـارجي از مغـز ها هنگامي که ميله
شـود و  قفس شده است، برده مي يک جانور، نظري گربه که با يک موش هم

شود گربه به يک جانور وحـيش جنگنـده تبـديل  به آن جريان برق وصل مي
اما مـوش . کند  دندان به موش محله ميکشد، و با چنگ و جيغ مي. گردد مي

در آزمايش ديگري، حتريک مه� نقطه در مغز گربه، آرامش . گريد را گاز aي
کنـد و زند، اما با خونرسدي کامـل مـوش را شـکار مـي جانور را بر هم aي
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 پـاره اش مـوش را پـاره اي از هيجان و خشم در قيافـه بدون کمرتين نشانه
  .کند مي

. ما با دو نوع متفاوت از خشونت و جتاوز روبرو هستيمبه عبارت ديگر 
يک نوع که با aايش هيجانـات مهـراه اسـت و نـوع ديگـري کـه عـادي و 

  ١.خونرسدانه است
ي هـا          ً         تـوان Dامـا  بـه سيـستم بنابراين ريشه پرخاشـگري انـسان را aـي

ي پرخاشگري انسان، اگرچه در مواردي با ها رسچشمه. هورمو. نسبت داد
ويي جانوران مشرتک و متأثر از سيستم غدد درو. و غرايز اسـت پرخاشج

يي وجود دارد که برخي از انواع پرخاشگري انـسا. ها  اما در انسان ويژگي
  .سازد را با جانوران متفاوت مي

چنانچه پرخاشجويي انـسان کـم و بـيش در مهـان سـطح پـستانداران 
آميـز و بـدون       ً    نسبتا  صلحجامعه انسا. «: ماند، به نظر روانکاوان حمدود مي

تـاريخ انـسان مملـو از . ليکن چن� نيـست. ماند خشونت ويرانساز باقي مي
رسـد  العـاده اسـت و بـه نظـر مـي ي از شقاوت و ويرانسازي فـوقا هسابق

رود و بـرخالف  اش مـي نسان بسيار فراتر از نياکان جـانورياپرخاشجويي 
  ٢.انسان کشتارگري واقعي استبيشرت جانوران، 

پرخاشـجويي زيـاد انـسان بـه سـبب «: بر ايـن باورنـد کـهوانکاوان ر 
استعداد پرخاشجويي بيشرت نيست، بلکه به خاطر ايـن واقعيـت اسـت کـه 

 به مراتب بيشرت از جانورا. است ها اوضاع اجيادگر پرخاشجويي نزد انسان
  ٣.»کنند که در رسزم� طبيعي ويژه خود زندگي مي

نسان حتيادهد که   نشان ميها  خشونتاما برريس انواع پرخاشگري و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .۱۳۷۲، جوريت هوپر و ديگ تريس، ترمجه ابراهيم يزدي، انتشارات قلم، انگيز مغز جهان شگفت .١

صبوري، انتشارات پويش، .  و ويرانسازي، ترمجه اپرخاشجويي  Ç فروم، اريک، آناتومي ويرانسازي انسان .۲ 
  .مهان .٣  .۱۳۶۱
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 اي انجامـد، بـه گونـه در رشايطي کـه هرگـز در جـانوران بـه خـشونت aـي
ي انـسان تـأثري هـا روحي در واکنش Ç عوامل ذهين. aايد ويرانساز رفتار مي

گـردد؛  به طوري که خـشونت و شـقاوت موجـب رضـاي خـاطر مـي. دارند
 را هـا شود، افـراد و گـروه فته مي گشهوت خونحالتي يا وضعيتي، که به آن 

کـه در . سـازد گريد و آنـان را بـه انجـام اعـاميل ويرانـساز وادار مـي مي فرا
q سابقه است جانوران.  

در جانوران، انگيزه خشونت يا پرخاشگري ممکن است دفاعي باشد يـا 
گـاه ميـل بـه نـابود سـاخv، . اما در انسان چن� نيـست. هابراي تأم� نياز 

رخاشگري است و انسان از خشونت و ويرانسازي بدون هيچ دليل انگيزه پ
. کنـد يا مقصد ديگري، به جز ويرانسازي احـساس رضـايت و شـادي مـي

ور است که خـشونت و پرخاشـگري  بر اين بااريک فرومروانکاو معروف، 
ي جانوري يا غريزه خشونت توضـيح داد هابرحسب رفتار  توان را aي نانسا

  ١.ل ديگري توجه کردبلکه بايد به عوام
با در نظر گرفv کليه عوامل موثر در پرخاشگري و خشونت در انـسان، 

بنـدي از ايـن جهـت بـه  اين تقسيم. بندي کرد توان تقسيم  را ميها خشونت
 از چه نوعي است و چـه خشونت در کربالبحث ما مربوط است که ببينيم، 

زرگـي در جامعـه چنـ� فاجعـه ب  و چه رشايطي موجب بـروز يـکها انگيزه
، شـده )ص(مسلم�، آن هم در کمرت از يک قرن بعـد از بعثـت پيـامرب اکـرم

  .است
ً     ي انسا. معموال  بـه ها خشونت :ها     يا پرخاشگريها    انواع خشونت. ۳             

خـيم و  ي خـوشهـا پرخاشگري يا خـشونت: شوند دو گروه عمده تقسيم مي
  .بدخيم

ً            اوال  فاقد ريشهخيم    ي خوشها    پرخاشگري پرييش هستند و بـا ني رواها    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مهان .١
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 بـه. فيزيولوژي بدن، ترشحات هورمو. و ساير عوامل زيستي ارتباط دارند
ريزي شـده  مه� علت، به نوعي در سيستم زيستي انسان و جانوران، برنامه

ً  اين نوع پرخاشگري عموما  ثانياً. است يک واکنش دفاعي است با هدف از                         
 کـه حيـات و بقـاي موجـود را آن چيزي اسـت با هر ميان برداشv يا مقابله

 اين نوع پرخاشگري که مهراه با خشم و خروش، قهـر و ثالثاً. کند هتديد مي
اگر چنـ� . اجتامعي است Ç است از عوامل اصيل در تغيريات سيايس مبارزه

 نباشـد، مبـارزه بـا ظلـم و سـتم و زورگـويي صـورت هـا واکنيش در انـسان
و هـدف آن .  نـوع پرخاشـگري اسـت از مه�ها خشم انقالq توده. گريد aي

، نابود ساخv يا دور ساخv عواميل است که موجوديت و هويـت انـسان را
 عليـه همبـارز . به عنوان انسان و نه حيـوان، مـورد هتديـد قـرار داده اسـت

. خـيم دارد استبداد، استعامر و استثامر ريشه در اين نوع پرخاشگري خوش
زيـستي نـدگي اسـت، پرخاشـگري به اين نوع پرخاشگري که در خدمت ز 

  .شود  گفته مي١سازيش
  :خيم عبارتند از ي خوشها انواع خشونت. ۱/۳

مــسابقات بــوکس، شمــشريبازي،   نظــريÇÇ  ي �ايــيشهــا    خــشونت. الــف
 ، انسان در تقابل با طبيعت و براي ادامـه زنـدگي.ها آنندازي و نظاير ا هنيز 

 نيازمنـد بـوده هـا رتهـان مشکار حيوانات و يا دفاع از خود به برخي از اي
 بـراي دفـاع از هـاتن به عنوان مثال بوداييان ژاپين شمشريبازي را نـه. است

رت بـسيار در مهـاهنگي هـادانند کـه نيازمنـد م را يک ه� مي خود بلکه آن
  .باشد عمليات مي

و هدف آن . شود  نيز گفته ميپرخاشگري رسخوشبه اين نوع خشونت، 
.  کيس نيست و انگيزه نفرت در آن نقـش نـداردنابودي يا آسيب رساندن به

 هـااما آن کارکرد. ي aاييش، زما. دفاعي بوده استها کارکرد اصيل خشونت
  .باشد و بالموضوع شده است ديگر مطرح aي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مهان .١
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 هـا از نـوع امهيت و رواج اين نـوع خـشونت. هاي واکنيش خشونت. ب
ز بـسيار متنـوع  آن نيـبـروزي aاييش بيشرت و انگيـزه و اشـکال ها خشونت
   .است
 ايــن نــوع خــشونت و ÇÇ  خــشونت يــا پرخاشــگري واکنــيش دفــاعي. ۱

     ً          عمومــا  واکــنش بــه  تــرين نــوع اســت و تــرين و رايــج پرخاشــگري فــراوان
ي بريو. نسبت به حيات، آزادي امنيت، حيثيت، دارايـي و حيـات هاهتديد

  .شود فرد حمسوب مي
روانکـاوان . شـود يaـب  مکانيزم دفاعي انسان حمسو هاالبته خشونت تن

            ً         ند؛ که عمدتا  عبارتند ا هاشکال رفتاري دفاعي انسان را مورد بحث قرار داد
 در ايـن Repressionدارشـده يـا   احـساس جرحيـهرسکوب يا واپس زدن: از

از  را آنخـورد و  مـي رفتار انسان خشم نايش از هتديد يا آسيب وارده را فرو
ايـن رفتـار ممکـن اسـت بـدان . راند يضمري ناخودآگاه خود به ناخودآگاه م

. بينـد  آسيب aي وعلت باشد که فرد خود را تواناي واکنش مناسب با هتديد
بـه                                                             ً اين نوع واکنش رسکوب خشم، از روي اراده و اختيار نيست، و احتامال  

خوردن خشم اگر  اما فرو. گردد ي روا. منجر ميها گريي برخي عقده شکل
 نتايج منفـي نـدارد، بلکـه بـسيار هاتن يار باشد نهاز روي ميل و اراده و اخت

مثبت و سـازنده شخـصيت فـرد بـوده و عالمـت رشـد و بلـوغ وي حمـسوب 
  .گردد مي

ي وارده هـا  و يـا آسـيبهادر مواردي هتديـد Projectionفرافکين يا . ۲
و فـرد از ايـن وضـعيت . ي خـود فـرد داردهـا  و يا نگـرشهاريشه در رفتار 

 ،، در مقام دفـاع از خـودها اما به جاي درمان آن. برد نامطلوب خود رنج مي
. دهـد گريد، بـه ديگـران نـسبت مـي ي نامطلوب خود را، ناديده ميها ويژگي
  .بيند ي خود را در ديگران ميهاکمبود
 در اين نوع واکنش دفـاعي،Regressionروي  گرايي يا واپس واپس. ۳
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 زند، يي و بچگانه دست ميفرد در برابر وضعيت نامطلوب به رفتارهاي ابتدا 
رفتـار کودکانـه چنـ� . شود  گفته ميPrimitization يا سازي ابتداييکه به آن 

شود، رفتارش  مي (Frustration)اميدي  دچار نااست که در مواردي وقتي فرد 
  .گردد را به سطح رفتار کودکانه تبديل مي

ي هـا ا آسـيب يهاافراد در برابر هتديد Aggressionخشونت يا جتاوز . ۴
يکـي از . دهند حمور از خود نشان مي ي خشونتها ذهين و يا واقعي، واکنش
ــاانــواع نــوع واکــنش،  ــه خــشونت ي  Displaced جاشــده پرخاشــگري جاب

aggression وقتي منشاء آسيب يا نـاراحتي بـراي شـخص روشـن . باشد مي
رسد، خـشم و خـشونت خـود را بـه  نيست يا زورش به علت اصيل هتديد aي

کس جلـوي چـشمش باشـد، مـورد محلـه قـرار  هر. سازد ديگران منتقل مي
پنـدارد، بـه  کيس که از قيافه خود نارايض است و خود را زشت مي. دهد مي

شـود و چـون  هنگام Dاشاي چهره خود در آيينـه، عـصبا. و خـشمگ� مـي
 خودشکن آيينه شکسv :شکند تواند چهره خود را تغيري دهد، آيينه را مي aي

 در جامعـه اسـتبدادزده مـا هـا تـرين واکـنش اين يکـي از رايـج. خطاست
  .باشد مي

، خـشونت، پرخاشـگري يـا جتـاوز را فرويـدبرخي از روانکاوان، نظري 
امـا برخـي از روانـشناسان . داننـد  ميسازي غريزه ويرانگري و تباهزاييده 

دانند کـه  را جربان حمروميتي مي معارص اين نظر فرويد را قبول ندارند و آن
اگرچه اين احساس حمروميت ممکـن اسـت . کند فرد پرخاشگر، احساس مي

امـا بـه هـر حـال .                        ً                     واقعي يا غري واقعي و رصفا  حمصول تصورات فرد باشـد
روحي و از مجله خشونت و جتاوز  Ç فيزيولوژي بدن نيز در بروز حاالت روا.

  .نقش دارد
ـــوژي اعـــصاب در برخـــي از  ـــواع ترشـــحات هورمـــو. و فيزيول ان

و هدف آن از ميان برداشv. ي واکنيش دفاعي نقش مهمي دارندها خشونت
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 ايـن دسـته از. و نابود سـاخv هتديـد يـا از بـ� بـردن رسچـشمه آن اسـت
جـانوران مـشرتک و مـشابه   در بسياري از موارد ميـان انـسان وها واکنش
  .است

مـادي ي ها ي دفاعي، ريشه در فرهنگ و انگيزهها اما برخي از واکنش
  .گريد ندارد بلکه از رسشت يا فطرت انسان رسچشمه مي و اقتصادي افراد

برخالف يک باور گسرتده که اشتياق بـه آزادي حمـصول فرهنـگ و بـه 
سـازي و يـادگريي اسـت، شـواهد فـراوا.  تر، نوعي مرشوط طور مشخص

  ١.شوق آزادي واکنش زيستي موجود انسا� استوجود دارد که نشان دهد 
  : تأکيد دارد کهوماريک فر 

کنـد ايـن اسـت کـه در  يي که اين نظر را تقويت مـيها  يکي از پديده«
، در صور3 که امکان پريوزي وجود داشـته ها  و طبقهها رسارس تاريخ ملت

است و يا حتي هنگامي که چن� امکا. وجود نداشته است با ستمگران بر 
واقع، تاريخ مبارزه  ربخش بزرگي از تاريخ نوع انسان، د. ندا هخود جنگيد

  ٢»… استها    به خاطر آزادي يا تاريخ انقالب
آزادي حـق انتخـاب و . خداوند انـسان را آزاد و خمتـار آفريـده اسـت

. قدرت تفکر جوهر کرامت انـسا. و رشط بـروز آفريننـدگي انـسان اسـت
واقـع نـه   براي انـسان شـناخته شـده اسـت، درحقوق طبيعيچه به نام  آن
يي اسـت کـه از فطـرت ها م حقوقي آن، بلکه به معناي نياز به مفهو » حقوق«

طور که انسان براي ادامه حيـات خـود بـه  مهان. گريند انسان رسچشمه مي
بـراي حفـظ کرامـت انـسا� خـود بـه آزادي، هوا، آب و غذا احتياج دارد، 

از گرسـنگي، از تـرس، از فقـر، از  ((Freedom of)يي هـا آزادي به معناي ر 
، بـه معنـاي آزادي (Freedom for)و آزادي بـراي ) اسـتبدادظلم، از ستم و 

 در اريک فروم .نياز دارد، فکر کردن و بيان فکر و عقيده بدون قيد و رشط
  :نويسد مه� رابطه مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مهان .٢  .مهان .۱ 
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 اي ذاÌ در انسان براي نـربد بـه    وجود انگيزهدليل ديگري براي فرض «
کامـل هـر آزادي رشط رشـد   در اين واقعيت هنفتـه اسـت کـهخاطر آزادي

گـري  ؛ نبود آزادي انسان را زم�باشد اش مي شخص، سالمت ذهين و جسام�
گونـه  آزادي بر نبـود فـشار اشـاره نـدارد، زيـرا هـر. سازد کرده و ناساÀ مي

گريد و هـر سـاختي مـستلزم فـشار   در درون ساختين صورت ميهارشدي تن
ص يـا آيا فشار بـيش از هـر چيـز بـه خـاطر شـخ مهم اين است که. است
ي رشـد هـا باشد، يعـين از رضورت ي ديگر است، يا خودانگيخته ميهاداهن

  …»شود ذا3 در ساخت خود شخص حاصل مي
 به مثابه رشطي بـراي گـسرتش بـدون مـانع ارگانيـسم انـسا.، آزادي«

عالقه يا نياز حيا3 و زيـستي در انـسان اسـت و هتديـد نـسبت بـه آزادي، 
 و عاليق حيا3، پرخاشـجويي دفـاعي را اهمهانند هر هتديدي نسبت به نياز 

  ١.»انگيزاند برمي
نياز به آزادي، از رسشت و طبيعت ويـژه انـسان رسچـشمه از آنجا که 

فريـب  رهربان عوام. باشد  انسان نسبت به آزادي خود حساس مي.گريد مي
سـازند  کنند و چن� واaود مي از اين احساس و حساسيت سوء استفاده مي

.  براي حفظ آزادي خود مـردم اسـتهابراي کسب قدرت تن ها که تالش آن
که در بسياري از موارد، هدف احراز سلطه بر مردمان و سـلب آزادي  حال آن

بـه . نـشيند ي قدرDندتر از وعده آزادي به دل مردم aـيا ههيچ وعد. آنان است
q ن، در حايل کـه هاترين مستبدين ج رحم مه� علت است که رسکوبگرترين و

  .کنند         ً         را مرتبا  تکرار مي کنند، وعده دادن آن دي را رسکوب ميآزا
معنـا   آزادي بدون امنيت q.آزادي و امنيت الزم و ملزوم يکديگرنداما 

  ٢.است و امنيت بدون آزادي، آرامش و امنيت گورستان است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مهان .١
اي بنام   در رسمقاله۱۲۹۷ ثور ۲۸، طليعه سعادت روزنامه ۲۹در شامره ) خيابا.(مرحوم باقر طليحه  .٢

توان يکي را بجاي  داق هستند که aيحريت و امنيت دو لفظ مرتادف و متحداملص«: نويسد مي» امنيت«
» .ديگري نيز اثبات کرد  يکي ثابت است درباره آنحقديگري استعامل aود و هر علو مقام و هر مرتبه که 

  .فقط عدم آزادي، بلکه عدم امنيت ذکر شده است  ايران نهمزمندر اين مقاله، مشکل 
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 جـانوران در قلمـرو. نياز به امنيت، در جانوران و انسان مشرتک است
حتـي . کننـد مـي» معـ�«را، به عنوان حريم امن خـود زندگي خود، فضايي 

ي هـاي ولگـرد مرز هـا سـگ.  در دريا و يا جانوران جنگيل جنگـلها ماهي
ي رقيـب وارد هـا کنند تا سگ گذاري مي حريم خود را با ادرار خود عالمت

ورود حيوان يا انسان ناشناس به حريم امن جانور .  نشوندها منطقه امن آن
  .گردد  ميموجب واکنش دفاعي

، ، چه واقعي و چه خيايل، يعـين تـرسهاامين در برابر هتديد احساس نا
امين   ناسحتي اگر احسا. ي خشونت واکنيش استها يکي از علل و انگيزه

  .گردد ي روانشناختي ميها واقعي نباشد، باز موجب واکنش
بار بر کشتي سوار  دهد که براي اول�  داستان مردي را رشح ميمولوي

ود و هنگــامي کــه کــشتي در وســط دريــاي خروشــان و امــواج آن شــ مــي
امين خـود را بـا هيجانـات و گريـه و  گردد، احساس نا دستخوش تالطم مي

. سـازد امـن مـي دهد و فضاي ذهين مسافران کشتي را نيـز نـا ناله بروز مي
کند، او چندين بار در امواج دريا باال و پاي�  ناخدا او را به دريا پرتاب مي

او در کـشتي . گرداننـد رود و سپس به دستور ناخدا او را به کشتي برمي مي
  .يابد کند و آرامش خود را بازمي بار احساس امنيت مي اين

 ممکـن امـين  گفته شد که احساس نـاÇÇ  امين سوء استفاده از احساس نا
رفتار پرخاشـگرايانه نـايش از ، در بسياري از موارد. است غري واقعي باشد

. گـريد امين خيايل و غري واقعي رسچـشمه مـي اعي از احساس ناواکنش دف
  .گردد تصور هتديد موجب واکنش مي

اين پديده انسا.، موجب آن شده است که رهـربان سـيايس و يـا ديـين 
 هـا حمور خود با تلقينات به پردازش ذهـن انـسان براي مقاصد سيايس قدرت

د بباورانند که مورد هتديد ي تبليغا3 به خماطب� خو هادست بزنند و با شگرد
  .را بپذيرند» جنگ«ند و براي دفاع از خود بايد رهربي آنان و ا هقرار گرفت

Êدر ���ن ��رن 
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 توان يافت که به عنوان جنگ تدافعي اي را مي کمرت جنگ جتاوزکارانه
، آغازگر جنگ، براي توجيه عمل ها در بسياري از جنگ. توجيه نشده باشد

  .پردازي دست زده است يين و صحنهفرآ  هخود در افکار عمومي، به حادث
          ً ، که ظاهرا  اس .افراد اس، از هلستان براي محله به هيتلر ۱۹۳۹در سال 

 سـيلزيرسبازان هلستا. بودند، براي محلـه بـه يـک ايـستگاه راديـويي در 
جم به هلستان قرار داد و محله اي براي هتا هنااستفاده کرد و سپس مهان را هب

  .دو آغاز جنگ را توجيه aو 
، رئيس مجهور وقت و نظاميان آمريکا براي ورود ارتش جنگ ويتنامدر 

بنابراين يک خرب دروغيين . نه بودنداآمريکا به جنگ عليه ويتنام به دنبال هب
ي ويتنام شـاميل بـه يـک نـاو جنگـي ها ساختند و منترش کردند که توپخانه

، رئيس جانسون. دنا ه محله کردخليج تونک9املليل در  ي ب�ها آمريکا در آب
مجهور وقت آمريکا با اين خرب و گزارش ساختگي در يـک aـايش تبليغـا3 

اجـازه دخالـت  پرهيجان و رسشار از احساسات ميهـين بـه کنگـره رفـت و
ايـن خـرب . ارتش آمريکا به جنگ ويتنام را از جملس aايندگان دريافت کرد

م، مؤسسه معروف ساختگي، هنگامي آشکار شد که بعد از پايان جنگ ويتنا
، يـک دانيـل الزبـرگ با يک استاد علوم سيايس آمريکا به نـام (Rand) راند

قرارداد پژوهيش درباره علل و داليل ورود آمريکا بـه جنـگ ويتنـام منعقـد 
ي خـود بـه هـا هنگامي که ايـن اسـتاد آمريکـايي در جريـان پـژوهش. کرد

q ش جانسون را اساس گزار  اسنادي دست يافت که ساختگي بودن خرب و
ي خود را، بـه ا هصفح ۹۰۰العاده ناراحت شد و گزارش  داد، فوق نشان مي

با . فرستاد نيويورک تاdز، براي روزنامه معروف مؤسسه راندجاي حتويل به 
ن نظاميـان هـا، ناگنيويـورک تـاdزرشوع چاپ گزارش الزبرگ در روزنامـه 

بودنـد، بـه عنـوان ي دروغـ� هـا پـردازي صـحنه آمريکا که منشاء اصيل آن
امـا رسدبـري.  کوشيدند مانع انتشار اين گـزارش بـشوند»هتديد امنيت ميل«
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  بـه دادگـاه مراجعـه ووزارت دفـاع آمريکـا. را نپـذيرفت  آننيويورک تاdز
ــود a ــد از رســيدگي دادگــاه عــايل تن. درخواســت توقــف گــزارش را ــابع  ه

نيت مـيل حمـسوب يي از گزارش که به تشخيص دادگاه از موارد امها  قسمت
بخـيش از مـشکالت . شد، حذف شـدند، امـا کـل گـزارش منتـرش شـد مي

  . که منجر به استعفايش شد مربوط به مه� پرونده بودنيکسون
 بـه دروغ ادعـا هـا در محله اخري انگليس و آمريکا به عراق، اين دولت

اسـت و ) اDـي و ميکـروq(ي کشتار مجعي ها کردند که عراق داراي سالح
اما بعد از يک سـال و . ي براي محله به اين کشور به کار گرفتندا هنا هبرا آن

گـذرد، هـيچ مـدرکي در تأييـد  اندي که از اشغال عراق و سقوط صدام مي
پـردازي مردمـان، بـراي قبـول  اين ذهن. ندا هي خود به دست نياوردهاادعا

مـردم رو است که اکËيت  که موجه باشد يا نباشد، از آن جنگ، اعم از اين
که ابتـدا ايـن ادعـا جـا  توان به کشv و کشv شدن واداشت مگر آن را aي

 يـا حفـظ و بقـاي نظـام ها بيفتد که جنگ براي دفاع از حيات و آزادي آن
که مردم را متقاعد کنند که امنيت آنان  و دوم اين. باشد مورد اعتقاد آنان مي

  .در خطر است
  :شنايس سيايس، اين وضعيت از منظر روان

دان تفکر و احساس مستقل و نيـز وابـستگي تـوده قبيش از هر چيز بر ف«
در چنـ� وابـستگي … شـان متکـي اسـت وسيع مردم به پيشوايان سـيايس

شديدي، هر چيزي که بـا زور و ترغيـب عرضـه شـود، بـه عنـوان واقعيـت 
البتـه حاصـل روا. پـذيرش اعتقـاد بـه يـک هتديـد . پذيرفته خواهـد شـد
مـردم حتريـک . که در صورت هتديد واقعي خواهد بودساختگي مهان است 

شوند و به منظور دفاع از خويش آماده و مشتاق کـشv و نـابود کـردن  مي
  ١.»گردند مي

گـوييم ريـشه جنـگ و خـشونت در کـربال، از با توجه به اين بحث مي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مهان .١
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 يعين در مرحله اول سوء استفاده از احـساس مـذهبي. مه� نوع بوده است
يافته مردم و با اين ادعا که يک دولت ديين بر رس کـار اسـت ن خام و توسعه

و يک فرد ياغي و طاغي از صف متحد مـسلم� جـدا شـده، و حـارض بـه 
باشد و بـر  االطاعه و امرياملؤمن�، خليفه مسلم� aي بيعت با ويل امر واجب
، بـراي يزيـد و بعـد از وي معاويـهدستگاه تبليغـا3 . او خروج کرده است

. را پذيرفتـه بودنـد                                          ً   ن موضوع را جا انداخته بود و مردم هم عمومـا  آنمردم اي
 و دستگاه ذهين مردم آن زمان، حفظ وحدت جامعه مسلم� به هر هادر باور 

قيمت واجب و ايستادن و خمالفت کردن با امام زمان، رهرب و خليفه مسلم� 
ه حرام و جنگيدن با کيس که بر رهرب خروج کرده اسـت واجـب فـرض بـود

  .است
 و يارانش به کربال آمده بودند، )ع(که براي جنگ با امام حس�کوفيا� 

قاري و حافظ قرآن، و در ميان آنان حتـي ،      ً                      عموما  مردما. مسلامن، aازخوان
دين، مرشک و کـافر نبودنـد، بلکـه احـساس   qها آن. بودند، خوان aاز شب

 حـد يـک احـساس      ً   ، رصفـا  درهـا اما دينداري آن. مذهبي شديدي داشتند
 فاقد بينش و بصريت اسالمي ها آن. نيافته باقي مانده بود مذهبي خام توسعه

  ١.بودند
 و )ع(چن� وضعيتي و در واکنش به آن بود کـه امـام حـس� با درک يک

يارانش، از هر فرصتي براي آگاهي بخشيدن بـه مردمـي کـه جاهالنـه گـرد 
المي و محايــت از آمــده بودنــد تــا بــه نــام حفــظ ديــن و وحــدت امــت اســ

کننــده عليــه امــام زمــان بجنگنــد، ســخن  بــا طــاغي خــروج» امرياملــؤمن�«
شايد . يي از تأثري اين سخنان در تاريخ گزارش شده استها  aونه. گفتند مي
 اسـت کـه وقتـي از کـل حر رياحي گفتگو با ها ترين آن ترين و برجسته مهم
  . پيوست)ع(مام حس� آگاه شد، تغيري مسري داد و به صف ياران ااماجر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).۱۵۱صفحه (، شنايس حادثه کربال آسيبيزدي، ابراهيم،  .١



��	 Ê  هاي آن خشونت در کربال انواع خشونت و ريشه 

 درست به مه� دليل و براي جلوگريي از تـأثري سـخنان امـام حـس� و
ي از اصـحاب ا ه هـر بـار کـه رزمنـدن ارتش يزيدهافرمانديارانش بود که، 

کــرد و بــه ســخن گفــv  آمــد و خــود را معــريف مــي  بــه ميــدان مــي)ع(امــام
اي آنـان بـه با هياهو، جنجال و غوغاساالري مانع رسيدن صد، پرداخت مي

ي غـري موافـق، فـشار بـر ها در عرص جديد تعطيل روزنامه. شدند مردم مي
                                     ً      ي سيايس خمالف و بازداشـت فعـاالن سـيايس Dامـا  بـراي ها احزاب و گروه

  .باشد جلوگريي از رسيدن سخنان آنان به مردم و آگاه شدن آنان مي
آرزو يا  هنگامي که : خشونت واکنيش نايش از ناکامي و حمروميتÇÇ  دوم

 بــه صــورت هــا مانــد، واکــنش نيــازي در انــسان يــا جــانور بالجــواب مــي
خـيم و در خـدمت  اين نوع خشونت نيز خـوش. کنند پرخاشگري، بروز مي

طـور کـه در بـاال اشـاره شـد، در  مهـان. يات اسـت نـه ختريـب آنحادامه 
ي اسايس ملت که با کرامت انـسا.، رس و ها ي که حقوق و آزاديا هجامع
شود، و يا به علت فقر و حمروميت کرامت انسا.،  ارد، ناديده گرفته ميکار د

ــار و ارزش آدم ــا آزادي، اختي ــيه ــرار م ــاوز ق ــسخر و جت D ــورد ــريد،   م گ
ي اجتامعي، ها آسيب. aايند ي اجتامعي به اشکال خمتلف بروز ميها خشونت

بــرداري،  قتــل، جنايــت، جتــاوزات جنــيس، دزدي، رياکــاري، تقلــب، کــاله
ي ناديده گرفv ها            ً                   قانو.، عموما  از آثار و يا پيامد تالس اموال عمومي، qاخ

ي از آنچـه امـروز بـه صـورت ا هبخش عمد. کرامت و ارزش انسا. است
ي فردي و اجتامعي در جامعه شاهد آن هستيم واکنش به خمدوش ها رسکيش

  .باشد شدن کرامت انسا. در ابعاد خمتلف مي
م بـه ايـن نـوع پرخاشـگري و خـشونت در در آيات متعـدد قـرآن کـري

بـه . بيـين و بـه آن توجـه داده شـده اسـت جتامعي پيشاي فردي يا هارفتار 
  :عنوان aونه
ÇÇ حيـسب ان ) ۲(دهذي مجع ماًال وعـدّ الّ ) ۱(زه ملزه ُمهَ کل لِ ويٌل  :سوره مهزه

نـارُ ) ۵(مـهطَ حلُ  اا ادريک مـاو مٰ ) ۴(همَ طَ  احلُ  ِيف ينبذن| ، لَ ّال کَ ) ۳(ماله اخلده
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 يف عمـدٍ ) ۸(هٌ وصـدا علـيهم مَ ّهن اِ ) ۷(هِ يل االفئد عَ لعِ ط| تي تَ لّ اَ ) ۶(هُ املوقد  ِ هللا
  )۹(هٍ دد| ُممَ 
که مايل گرد آورد و حساب آن نگـه  آن. کننده و عيبجويي واي بر هر غيبت«

نـه، چنـ� نيـست، . اش وي را جاويدان گرداند پندارد که ثروت مي. داشت
 آتـش افروختـه تو چه دا. که حطمه چيست؟. ندکه او را رد حطمه انداز 

. شـان گرفتـه اسـت سو در ميان و از هر.  غلبه يابدها خدا است؛ که بر دل
  »يي برافراشتهها  در شعله

انـدوزي و بـه تـصور  در بخش اول سوره، به رفتار کـسا. کـه بـا مـال
سـازد و هويـت و کرامـت انـسا.   را جاودانـه مـيها که اين رسمايه آن اين
گريند توجه داده شده اسـت و سـپس نـوع واکـنش  ردمان را به سخره ميم

 يـا دل افئـده، کـه از درون حطمـهي، بـه نـام ا هجامعه را، در aاد آتش ويـژ 
 اسـت و فـواد مجع افئده. گريد، رشح داده شده است  رسچشمه ميها انسان

 اين آتش يا حطمه است که خانه ١.شود فواد مرکز ادراک انسان حمسوب مي
  .دهد ندوزان را بر باد ميا هو خاaان اين نوع رسماي

 ايـن نـوع خـشونت و : خشونت واکنيش نايش از حـسد و رشـکÇÇ  سوم
نايش از ناکامي در رقابت است، کـه  خشونتواقع نوعي از  در پرخاشگري

ي سيايس، اقتـصادي، عـشقي و ها منجر به عقب ماندن از رقيب در صحنه
ي فراوا. از اين نوع خشونت ها aونه. گردد حتي در طي مدارج معنوي، مي

 و بـرادرانش و يوسفداستان . و پرخاشگري در تاريخ به ثبت رسيده است
  .باشند ي تارخيي ميها  از اين نوع خشونتبيل و قابيلها

 حسادت نـسبت بـه مهـر پـدري انگيـزه ÇÇ۱۰ ۸، آيات يوسفدر سوره 
  :باشد مي، آميزشان با وي برادران يوسف، در رفتار خشونت

ÇÇ ان ابانا لفـي . اذ قالوا ليوسف و اخوه احب ايل ابينامنا و نحن عصبه
  ).۸يوسف،  (ضالل مب�

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .۱۳۸۷ ،انتشارات قلم، هاي قلب آدمي بيامرييزدي، ابراهيم،  .١
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 .تـر از مـا هـستند  و برادرش نزد پدرمان حمبـوبسفيو : آنگاه که گفتند
  .پدرمان در گمراهي آشکاري است. نآکه ما خود گروهي نريومنديم حال 
ÇÇ لکم وجه ابيکم و تکونوا من بعـده اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا خيل 

  ).۹  يوسف،( قوماً صاحل�
يوسف را بکشيد يا در رسزميين ديگرش بياندازيد تا توجه پـدر خـاص 

  .شام گردد و از آن پس مردمي شايسته به شامر آييد
ÇÇ  قال قائل منهم ال تقتلوا يوسف و القوه يف غيابت اجلب يلتقطـه بعـض

  ).۱۰ف، يوس (السياره ان کنتم فاعل�
خواهيد کاري کنيد يوسـف را مکـشيد؛ در  يکي از ايشان گفت، اگر مي

  .عمق تاريک چاهش بيفکنيد تا کاروا. او را برگريد
بـار   علت درو. و ذهين واکنش خشونت۲۷ÇÇ۳۰، آيات سوره مائدهدر 

  :بيل و قتل وي به تصوير کشيده شده استهاقابيل عليه برادرش 
ÇÇ دم باحلق اذ قربـا قربانـا فتقبـل مـن احـدمها و � آ  واتل عليهم بنا بين

  ).۲۷مائده، (  من املتق�هللاقال القتلنک قال ا�ا يتقبل ا. يتقبل من اخلر
. آنگاه که قربا. کردند. و داستان راست� دو پرس آدم را برايشان بخوان
. کـشم تـو را مـي: گفـت. از يکيشان پذيرفته آمد و از ديگري پذيرفتـه نـشد

  .پذيرد قربا. پرهيزگاران را ميخدا : گفت
 خــشم نــايش از موفقيــت ديگــران، در ســوره ۲۹، آيــه ســوره فــتحدر 

ــه  آل ــران، آي ــشم ۱۹۹عم ــيظ(، خ ــعيت )غ ــه وض ــسادت ب ــايش از ح  ن
اجتامعي مؤمنان و در جاي ديگر خشم نايش از اخراج اجبـاري از  Ç سيايس

  .گرا آمده است ي رفتار خشونتها رسزم� به عنوان انگيزه
اسـت، خـواه » تـرس«گويند، ريشه اين نوع خشونت در  روانکاوان مي

ي هااين ترس واقعي باشد يا خيايل و نظري واکنش دفـاعي در برابـر هتديـد
  .واقعي يا خيايل به امنيت موجود در جانوران و انسان مشرتک است
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 اين نوع هتديد، چه واقعي باشد چه ذهين و غري واقعي، اين احساس را
آورد کـه کرامـت انـسا. هـدف قـرار گرفتـه اسـت، بـه تعبـري  به وجود مي

 نسبت به عاليـق حيـا3 هاروانکاوان اين نوع ترس و هتديد ميان مهه هتديد
  ١ .العاده دارد انسان، از حلاظ فردي و اجتامعي، امهيتي فوق

ي واکنيش يادشـده ها  در انواع خشونتÇÇ  جويانه    خشونت انتقام. رمهاچ
کـه . باشد ي واقعي يا خيايل ميها هدف دفع خطر و هتديددر باال، انگيزه و

 اما خـشونت .شود  گفته ميÇÇ  کنيش زيستي بقا، واکنيش در خدمت ها به آن
جويانه واکنش به آسيبي است که وارد شده و بنابراين ماهيت دفاعي  انتقام
  .ندارد

جويانه تالش نـامعقويل اسـت بـراي  از نظر روانشنايس خشونت انتقام
ً                            ي کردن اثرات کاري که قبال  به طور واقعي انجام شده اسـتخنث خـشونت .                        

  .جويانه ورود به خشونت ويرانساز و بدخيم است    انتقام
شده و تعمدي يا بـه طـور  ريزي ي، چه برنامها ههنگامي که در اثر حادث

شـود، دو راهکـار يـا واکـنش را  تصاديف، آسيبي به فرد يا گروهـي وارد مـي
  : کردبيين توان پيش مي

راهکـار دوم . جويانـه اسـت راهکار اول، انتقام گرفv يا واکنش انتقام
  .خوردن خشم و غضب نايش از آسيب و درگذشv استفرو 

نـوع اول انتقـام . جويانه ممکن اسـت دو نـوع باشـد اما واکنش انتقام
ً                           ً ، که معموال  با خشونت مهراه اسـت و عمومـا  فراگري هـم بـا نـوع و گـسرتده           

ً                                       مثال  در ميان اعراب دوران جاهيل رسم بـود، کـه . ناسبي نداردآسيب اوليه ت   
شد، کل آن قبيله مورد محله و هجـوم  اگر فردي از يک قبيله مرتکب قتل مي

جويانه ي انتقامها  خشونتاين نوع. گرفت قرار مين هاجويانه خونخوا انتقام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبوري، انتشارات پويش، . پرخاشجويي و ويرانسازي، ترمجه ا  Ç فروم، اريک، آناتومي ويرانسازي انسان .١
۱۳۶۱.  
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  درمـدرن پـسادر عـرص .  حمدود و منحرص به دوران جاهيل نيست،فراگري
جـويي فـراگري ديـده  ي مدرن نيـز ايـن نـوع انتقـامها  و دولتها ميان ملت

به عنوان مثال اگر Æبي در يک نقطه منفجـر شـود و قـرائن نـشان . شود مي
بدهد که اين انفجار توسط يک فلسطيين انجام شده است، Dام يک منطقـه 

ه  سـپتامرب، مهـ۱۱بعـد از حادثـه . شـود فلسطيين بـه تـاليف آن Æبـاران مـي
ي هـا تروريـست« و اعراب مورد سوء ظن قرار گرفتند و به عنوان ها مسلامن

بـار  ي خـشونتهـا رفتار ها  اعزام و با آنها گاه بالقوه دستگري و به بازداشت
  .»گريد صورت گرفته و مي

، رابطـه تنگـاتنگي ميـان اريک فـروماز نظر روانکاوان برجسته، نظري 
نيافتگي انسا. وجود  ويانه با توسعهج ي انتقامها زا و خشونت حوادث آسيب

و بيشرت در ميان افراد نابالغ و ناساÀ که دچار روانپرييش شده باشـند . دارد
جويي کمرت انگيزه  آرزوي انتقام«: پذيرد نيافته صورت مي و در جوامع توسعه

پريش و کيس کـه در زنـدگي  گريد تا شخص روان شخص بالغ ساÀ قرار مي
باشد و اغلب آمـاده اسـت تـا  يي ميها  دچار دشواريمستقل و کامل خود 
  ١.»گرو آرزوي انتقام بگذارد Dام وجودش را در

ً                         روانکاوان معموال  دو انگيزه را براي خشونت جويانـه ذکـر  ي انتقـامهـا               
ماندگي انـسان و عـدم رشـد  يک انگيزه فقر روا. و ديگري عقب. ندا هکرد

يله رضوري تاليف ضايعه يا خسارت ساÀ فرد يا جامعه است، که انتقام را وس
جويانه با قدرت باروري و خالقيت يـک گـروه يـا  خشونت انتقام. پندارد  مي

افرادي که از زندگي پربار و خالقي برخوردارنـد، . فرد نسبت معکوس دارد
 يـا نيـاز بـه آن شـديد کننـد    جويانه را يا احساس �ـي    نياز به خشونت انتقام

 مورد هتمت و توه� هم قرار گريند و گزندي بـر اين افراد، حتي اگر. نيست
سـازد تـا   را وادار مـيهـا  وارد آيد، روند زندگي پربـار و بارورشـان آنها آن

  ٢.آسيب وارده را به فرامويش بسپارند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مهان .٢  .مهان .۱ 
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 روست که انبياء بزرگ، امامان بزرگوار ما، رهربان فرهيختـه، بـه از مه�
گرانـه و  ي سـتيزههـا ، واکـنشندرت در برابر رفتار خمالفان و دشمنان خـود

  .ندا هجويانه از خود بروز داد ي انتقامها خشونت
د، رفتارش بـا دشـمنان  باور ا عامليان بوکه رمحت خدا  )ص(پيامرب اکرم

 بـه شـيوه پيـامرب بـا )ع(امـام عـيل. کرد آنچنان بود که آنان را جذب مي خود
  .کرد خمالفان و دشمنان خود رفتار مي

. باشـد» منصفانه و عادالنـه«تواند از نوع  جويانه مي اما واکنش انتقام
ي جـدي هـا قرآن کريم، در مواردي که افـراد و جامعـه از يکـديگر آسـيب

 توصـيه بـه راهکـار اول. دهـد بينند دو راهکار در برابر آنـان قـرار مـي مي
 و لکم يف القـصاص حيـات يـا اويل االلبـاب لعلکـم تتقـون:  استقصاص

 براي شام وي خردمندان حيات و زندگي قرار داده در قصاص). ۱۷۹بقره، (
انتقـام مفهـوم قـصاص قـرآ.، يـک . شده است، باشد که تقوي پيشه کنيـد

فـرد و . شـود» انتقـام فـراگري« است، که بايد جـايگزين منصفانه و عادالنه
جويانه  ي انتقامهايافته نباشد، در رفتار  ي که از جهت انسا. توسعها هجامع

در .  انصاف در انتقام اسـتت به معناي رعايصقصا. شود دچار افراط مي
داري و  خويـشv(بـه دنبـال قـصاص، واژه تقـوا ،  سوره بقـره۱۷۶مه� آيه 

  .ر خشم و غضب و عدم خروج از موازينهاآمده است، يعين م) پرواپيشگي
جويي، خواه عادالنه و منـصفانه يـا فـراگري، راهکـار  اما غري از انتقام

از مجلـه . خـوردن خـشم و درگذشـv اسـت دارد و آن فروديگري هم وجود 
والکاظم9 الغيظ و العـاف9 «: ي رفتاري متق� در قرآن آمده استها ويژگي

خورنـد و از خطـاي  مـي خشم خـويش فـرو) ۱۳۵عمران،  آل(» عن الناس
ند بيشرت دوست دارد که ما به جاي و به عبارت ديگر خدا. گذرند مردم درمي

کظـم ١ . برادر مؤمن يا انـسان مهنـوع خـود را ببخـشيمجويي خطاي انتقام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۱۳۶۱، ۲ها، ج  در بازياq ارزش» ترمز و تفضل«بازرگان، مهدي  .١
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 خـوردن خـشم، مهـان رفتـاري اسـت کـه در روانـشنايس بـه آنيا فرو غيظ 
زدگي مکانيزمي است کـه بـه  واپس. شود گفته مي Repression زدگي يا واپس

آوري که در نتيجه يک هتديد يـا  ي رنجها  يا احساسها وسيله آن فرد انگيزه
وجود آمده است از روان يا ضمري آگاه خود بـه ناخودآگـاه آسيب واقعي به 

آور از ضمري آگاه به ناخودآگاه  اما انتقال اين احساس رنج. سازد منتقل مي
بنـابراين . ي شـخص اثـر بگـذاردهاممکن است به طور غري ارادي بر رفتار 

بايد از مردم درگذشـت، يعـين عفـو . کظم غيظ کايف نيست  ÇÇبردن خشم  فرو
، بيش از هر چيز به نفع سالمت نفس و روان خود هادرگذشv از خطا. کرد

 ÇÇ  عفودر بعيض آيات عالوه بر واژه . باالتر از عفو، صفح است. آدمي است
پـويش از اثـر آسـيب  که بخشيدن يا از ميان بردن اثر جرم و گناه و يا چشم

  : است، به معناي از دل بريون بردن، نيز استفاده شدهصفحاست، از واژه 
  ).۱۴تغابن، ( غفور رحيم هللاو ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان ا

و اگر عفو کنيد، و چشم پوشيد و گناهشان پوشيده داريد، خداوند آمرزنده 
  .و مهربان است

  ).۱۳مائده، ( حيب املحسن� هللافاعف عنهم واصفح ان ا
  .شان درگذر که خدا نيکوکاران را دوست دارد نهاعفوشان کن و از گنا

آور نايش  که احساس رنج واقع صفح يک عمل ارادي است براي آن در
از عمل ديگران حتي در ناخودآگاه فرد باقي aاند و اين بلندترين گام بـراي 

  .حفظ سالمت نفس يا روان انسان است
ي رشـديافته و هـا انسان«: واقع، اگر نظر روانشناسان را بپذيريم که در

مـورد نظـر » نيکوکار«، »جويي نيستند  انتقامبرخوردار از زندگي بارور، اهل
انــسان . يافتــه و متعــادل و عالقــه خداونــد انــسا. اســت رشــيد و توســعه

يافته و از نظر روا. سـاÀ، کـه زنـدگي پربـار و پرمعنـا دارد و دنبـال  توسعه
کنـد کـه  برد و با Dام وجودش درک مـي جويي نيست، از عفو لذت مي انتقام

م از مه� رهنمود قـرآن ا با اهلسعدي.  در انتقام نيستدر عفو لذ3 است که
  . که عاÀ به زير نگ� آوريÇÇ  آوري کرم کن نه پرخاش و ک�: گويد مي
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 هـاي  انگيزه و عامل ديگري که در خشونت:خودشيفتگي و خشونت. ۴
 Narcissismسيـستم  جويانه نقش مهمي دارد خودشـيفتگي يـا نـاريس انتقام
 مطرح و سپس توسـط سـاير فرويدتگي، ابتدا توسط نظريه خودشيف. است
  .پزشکان به آن پرداخته شد و توسعه پيدا کرد روان

ي اسـاطريي ها  يکي از داستاننارسيسوس از واژه يونا. سيسم ناريس
» پرس خـداي رودخانـه «Cephissusسفيسوس . يونان قديم گرفته شده است

ه کـرده بـود کـه اگـر مـادرش بـه او توصـي. ي داشـتا هکننـد زيبـايي خـريه
. خواهد عمري طوال. داشته باشد، هرگز به چهره و اندام خود نگاه نکند مي

 را رد Nemesis �ـسيساز طرف ديگر وي عشق يک پري کوهستا. به نـام 
او هـر . شـود کند و به نفرين او، عاشق انعکاس تصوير خود در آب مـي مي

بينـد  صويري را کـه در آب مـيکه بداند، ت کرد و بدون آن روز به آن نگاه مي
در يک فرصـتي بـه تـصوير خـود در آب . شود خود اوست، به آن عاشق مي

گوينـد  مـي. شود افتد و غرق مي شود که در آب مي چشمه آنقدر نزديک مي
شـايد گـل نـرگس را هـم، چـون رسش .  سبز شدگل نرگسدر حمل دفن او 

 شـايد ١ .نـدا هنگـرد، نـرگس خوانـد پاي� است و بـه تـصويرش در آب مـي
در ادبيات يونان قديم، نگـاه بـه  ي است کها هاساس مه� داستان اسطور  بر

گونـه  در ادبيات عرفا. اين. تصوير خود در آب مکروه و يا حرام بوده است
vرا از هـرپـسند خويـش¶    چـشمشـود و  دوستي بال و فتنه تلقي مـي خويش 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سوس يونا. و   و نريس(narkis)، ريشه واژه گل نرگس در زبان پهلوي را از واژه نرکيس فرهنگ دهخدا .١

دار  طناز و فتان و دنباله«: که. نقل کرده است» چشم معشوق«دهخدا نرگس را به معناي . داند التيين مي
خواب و بسيارخواب  مساي و پرفن و ني ساز و جادونشان و جادو و رسمه کرشمه طراز و عشوه و شوخ و

مهه از » کش و مستانه و سست و بيامر و نيلوفري و پرمخار و مخاري و خودکام و خونخوار و عاشق
  . سحر ديده بر کرد و دنيا نديدÇÇ  شب از نرگسش قطره چندي چکيد: گويد سعدي مي. صفات اوست

  »به بال� من آمد بنشستشب دوش  نيمه ÇÇ  کنان جوي و لبش افسوس نرگسش عربده«: گويد حافظ مي  
اند  ذکر کرده» نرگس«سيس معادل نرگس چن� اوصايف را براي  آيا شعراي ايران با توجه به معناي نريس  

  .اند يا هر شخصيتي را که واجد اين اوصاف بوده است مصداق نرگس دانسته
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  تـا کـهÇÇ  و پـاي بـ�پر طاووسـت مبـ� «: دانند تر مي کشنده» چشم بدي«
  ».الع� نگشايد کم� سوء

. شخص خودشيفته، عاشق، رسگشته و حريان و آشـفته خـويش اسـت
ً    بيند و نواقص عيوب خود را اصال  aي  خود را ميهاتن   .گريد بيند يا ناديده مي                            

ــ ــه ش ــيص ک ــه شخ ــاوي ب ــشنايس و روانک ــد يدر روان ــود باش فته خ
بـه » سيـسم ناريس«وانشنايس ايران در گفتامن ر . شود سيست گفته مي ناريس

آميـز، ترمجـه شـده  خودشيفتگي، خودپسندي افراطـي، خوددوسـتي جنـون
  ١.است

  
  :انواع خودشيفتگي. ۵

  .تواند فردي باشد يا مجعي  ميخودشيفتگي
 آنچه روانشناسان به طـور معمـول مطـرح ÇÇ  خودشيفتگي فردي. الف

 (Narcistic Personality)فردي، يا شخصيت خودشيفته  خودشيفتگيکنند  مي
خـيم  خودشيفتگي فردي درجا3 دارد، ممکن است خفيف و خوش. باشد مي

  ).Narcisstic Neurosisنژندي خودشيفته  يا روان(باشد يا شديد و بدخيم 
شود بـه نـام  خيم در نوزادان ديده مي يکي از انواع خودشيفتگي خوش

ز يعـين خـصوصيت خودشيفتگي يا خـودمرک. »خودشيفتگي نخست9 نوزاد«
ســاختامن تفکــر کــودک : گويــد  مــيپيــاژه. يــک شخــصيت کــودک اســت

بينـد و  ن مـيهاکودک از نظر فکري خود را مرکز ج… خودمرکزبينانه است
  ٢.انديشد  به خود ميهابيند و تن مهه چيز را با عينک خاص خويش مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روح برش، به (ت الزما.، نارسيست را خودشيفته، خودپسند و عاشق خويشv تعريف کرده اس صاحب .١

  ).نقل از فرهنگ فلسفه و علوم اجتامعي پژوهشگاه علوم انسا.
نييس و صادق سجادي، رشکت  نامه فلسفه و علوم اجتامعي، از دکرت مجيل صليبا، ترمجه کاظم برگ واژه  

  .۱۳۷۰انتشار، 
  .۱۳۶۲ فروم، اريک، دل آدمي و گرايشش به خري و رش، ترمجه گيتي خوشدل، نرش نو، .٢
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ــه ــام aون ــه ن ــيامران روا. ب ــدخيم در برخــي از ب  اي از خودشــيفتگي ب
  .باشد  رايج مي»يفتگي شخص ديوانهخودش«

پرييش است، ارتباط شخص بـا  خودشيفتگي مطلق يکي از مصاديق روان
 هـا بـيامر خـود را جانـش� واقعيـت. شـود ن بريون بريده مـيهاي جها واقعيت

شـده » نهـاج«و » خـدا«          ً                          سازد؛ Dاما  از خويشv رسشـار اسـت و خـودش  مي
پارانوئيـا نـوعي . منجر گردد وئياپاران خودشيفتگي فردي ممکن است به. است

نـد ا هي منظم، که به صورت سيستمي درآمدها اختالل ذهين است که با هذيان
 هـا ايـن هـذيان. شـود گذارند، مشخص مـي و بر زندگي روزانه شخص اثر مي

در اشــخاص . شــامل هــر چيــزي اســت کــه در اطــراف شــخص وجــود دارد
نخـورده بـاقي  خصيت فرد دستپارانويايي، به جز اين سيستم هذيا.، ساير ش

ً           به مه� علت، در برخورد با اشخاص پارانويايي، معموال  اطرافيان . مانده است                                               
ايـن افـراد . گردنـد اش دچار ترديد و متزلـزل مـي وي درباره سالمتي وبيامري

ً                   معموال  بسيار باهوش و رسيع   .باشند االنتقال نيز مي     
گي فــردي نيـز نــام برخـي از روانکـاوان از نــوع ديگـري از خودشـيفت

ً                     ند که مرز سالمت و جنون اسـت و معمـوال  در کـسا. کـه بـه قـدرت ا هبرد                                 
تـوان برخـي از  ي تارخيي آن ميها از aونه. کند رسند بروز مي العاده مي فوق

ديـوانگي «خودشيفتگي به اين نوع .  را نام بردفراعنه مرص، استال9، هيتلر
 و هـا رفتار »Caligulaکـاليگوال « در آلـربت کـامو. شود  نيز گفته مي»قدرت
  ١.يتي ديوانه قدرت را به تصوير کشيده استصي شخها ويژگي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Gaiusواژه کاليگوال به معناي چکمه کوچک است و نامي است که به قيرص روم به نام ژائوس  .١

)۱۲ÇÇ۴۱وي به مدت چهار سال امپراطور بود و به خاطر خشونت و . داده شده است)  ميالدي
او ادعاي الوهيت aود و به خواهرانش عالقه عجيبي پيدا . کشتارهاي دوران سلطنتش معروف گرديد

 ميالدي به دست افرادش در فلسط� ۴۱در سال . املقدس جمسمه خود را نصب کرد در شهر بيتکرد، 
آور  هاي جنون در روانشنايس کاليگوال معرف يک شخصيت خودشيفتگي مطلق و عصبانيت. کشته شد

 روي صحنه رفت، اين واژه را ۱۹۴۵اي به اين نام که در سال  آلربت کامو با نوشa vايشنامه. است
ورزيد  در اين aايشنامه وقتي امپراطور ژائوس با مرگ خواهرش، که به او عشق مي. روف ساختمع

گرديد و در نتيجه دست به قتل و  شود دچار بحران روا. و روحي و اندوه فراوان مي روبرو مي
  .aايد زند و ادعاي خدايي مي اي مي هاي وسيع و گسرتده خشونت
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 رسـيده،  در توضيح اين نوع خودشيفتگي مردان بـه قـدرتاريک فروم
  :نويسد مي

بـه قـدرت مطلـق . ي مع� و مشاهبي برخوردارنـدها  از ويژگيها مهگي آن«
 در مهه چيز از مجله مـرگ و ند، کالمشان معيار غايي قضاوت،ا هدست يافت

يي هـا خواهنـد انت چـه مـي  براي انجام آنها                 ً           زندگي است؛ ظاهرا  توانايي آن
. کنـد  بيامري و کهولت و مرگ حمدودشان مـيهاندارد؛ خدايا. هستند که تن

کوشند بـا تفـوق بـر حمـدوديت وجـود انـسان، بـراي  با تاليش مذبوحانه مي
کوشند چن� واaود کنند که شـهوت و  مي. مسئله وجود انسان راه حيل بيابند
شـوند،  شـامر مهبـسرت مـي رو بـا زنـان q قدرتشان را حدي نيـست، از ايـن

q سـازند، و مـاه را  جـا قـرصي مـي در هـر، کـشند شـامري را مـي مردمان
 ايـن ديـوانگي اسـت، هرچنـد تـاليش ١.»اند خواهند و ناممکن را طالب مي

ديوانگي اسـت کـه . له وجود را حل کندباشد تا با تظاهر به برش نبودن مسئ
هر اندازه بـراي خـدا شـدن . يابد در طول زندگي شخص مبتال افزايش مي

ــي ــرش دور م ــوع ب ــشرت از ن ــشرت بکوشــد، بي ــن جــدايي او را  بي شــود؛ اي
شوند، و براي مقابلـه بـا وحـشت  سازد، مهه دشمن او مي تر مي زده وحشت

q ي و خودشـيفتگي خـويش رمحـ حاصل از آن ناگزير اسـت بـر قـدرت و
 جـز ديـوانگي قيـرصيداشت، ايـن   يک عامل وجود aيهااگر تن. بيفزايد

 بـا قـدرت خـود، واقعيـت را، در برابـر ختـيالت قيرص: بود جنون حمض aي
مهـه را واداشـته اسـت تـا او را . خودشيفته خويش، به زانو درآورده است

ـــين ـــد، يع ـــدا بدانن ـــدترين: خ ـــدترين و خردمن ـــس ج. قدرDن ـــون پ ن
از سوي ديگر، مردمـان . رسد اش احساس معقول به نظر مي بيين خودبزرگ

کوشـند تـا او را براندازنـد و بکـشند  ورزنـد و مـي بسياري به او نفرت مـي
ÇÇ  در .  هم عـاري از واقعيـت نيـستهاي بيامرگونه او آنقدر ها پس سوء ظن

 پـس، ÇÇ  ده استاکند که Dاس با واقعيت را از دست هن نتيجه، احساس aي
توانـد از انـدک سـالمت عقـيل  هرچند به وضعي ناپايدار و مـشکوک، مـي

  .برخوردار باشد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .۱۳۶۲ شش به خري و رش، ترمجه گيتي خوشدل، نرش نو،فروم، اريک، دل آدمي و گراي .١
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 يکي ديگر از عوارض خودشيفتگي فـردي کـه ممکـن اسـت بـه مرحلـه
در اين حالـت .  استDepersonalization يا بيين خود    دگرسانبدخيمي برسد، 

رافش به کـيل دهد و نسبت به حميط اط فرد احساس واقعيت را از دست مي
يکـي . دانـد ن پريامو. خود را غري واقعي ميهاو خود و ج. گردد بيگانه مي

 Theo monism انگـاري خـود خـدابيين پيـدايش حالـت  از عوارض دگرسان
 سـوره ۲۳باشد، مهان حالتي که در باال بدان اشاره شـد و قـرآن از آيـه  مي

بيـين خـود، در  گرسـاند . کند  يا خدا قرار دادن ذکر ميهللارا نفس ا جاثيه آن
  :است» فرامويش نفس به خود آمده«آيه ديگري از قرآن از مفهوم 

  )۱۹حرش، (  و انفسهمفَانٰسُهمْ  هللاو ال تکونوا کالذين نسو ا
) موجـب شـد(و مانند کسا. نباشـند کـه خـدا را فرامـوش کردنـد، پـس 

  .يشان را فراموش کنندها  نفس
از . شود  نيز ديده ميفر�اسکيزو دگرسان يعين خود حالتي است که در 

ــايي هاپيامــد ــرس ذنوفوبي ــا ت ي خودشــيفتگي وخــيم هــراس از ديگــران ي
(Xenophobic)ــساس تن ــا  و اح ــزواه ــا خودتن  Ç يي و ان ــا ه  (Solipsistic)يي ي

  .باشد مي
  
  خودشيفتگي گروهي. ب

در . تواند بـه خودشـيفتگي گروهـي تبـديل شـود خودشيفتگي فردي مي
» مـن«، به آنچه بـه »خويش«متورم و بادکرده از خودشيفتگي فردي، تصوير 
نـژاد، ملـت، . کنـد باشد، تعميم و ترسي پيدا مي فرد خودشيفته تعلق داشته

وي » خـانواده مـن«و » مـن«قبيله فـرد خودشـيفته، جـايگزين ، دين، حزب
شـود،  جايي به يک گرايش غالب تبـديل مـي هنگامي که اين جابه. شود مي

دد و خودشيفتگي فردي به خودشيفتگي مجعي بـدل گر  مي» عقال.«قبول آن 
مـردم عـاÀ » برانگيزتـرين حتـس�«ي خـود را ا هاعضاي چن� جامع. شود مي

يم، ديگران مهه امحقا  هپاک و منزه هستيم، شايست» فقط ما«: کنند تصور مي
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 اعضاي اين جامعه، حتي هنگامي که از نظـر فرهنگـي يـا. و نادان هستند
برتر، خـواه » گروه« و حمروم هم باشند، چون خود را به مانده اقتصادي عقب

، کاتوليـک، مـسيحي، »سـفيد و آريـايي«ديين، حزq، نژادي و مـيل، چـون 
 تـصور ها ترين دانند، مهم و جزء مهم شيعه، سين وابسته مي، هيودي، مسلامن

هـرايس  خودشيفتگي گروهي مهچون خودشيفتگي فردي، به بيگانـه. کنند مي
  .گردد  منجر مي(Group Solipsism)وهي و انزواي گر 

، اريـک فـروم، نظري خودشيفتگي فردي بـه قـول خودشيفتگي گروهي
. ي خـشونت و پرخاشـجويي انـسان اسـتهـا تـرين رسچـشمه يکي از مهم

ي پرخاشـجويي از نـوع هـا ي مجعي، مانند سـاير گونـهها بخيش از خشونت
حيــا3 جامعــه  و تعلقــات هــا دفــاعي، واکنــيش در برابــر يــورش بــه ارزش

تواند خفيـف  خودشيفتگي گروهي، نيز درجات و ابعاد دارد و مي. باشند مي
  .خيم يا شديد و بدخيم باشد و خوش

هر گروهي، ملتي، سازما. حزq، مذهبي و ديين، بـراي بقـاي خـود بـه 
نريوي خودشيفتگي اعضايش نياز دارد؛ نيازمند آن است که اعضاي گـروه 

 مؤمنـان بـه يـک ديـن، امهيـت و بقـاي گـروه، يا شهروندان يک کـشور يـا
سازمان، ملت و دين را مهمرت از بقاي خود بدانند؛ به برتري سازمان، ملـت 

اين خودشـيفتگي موجـب . يا گروه خود نسبت به سايرين اÌان داشته باشند
گردد کـه نـريوي الزم بـراي خـدمت بـه گـروه، ملـت،  يي ميها  Dرکز هيجان
ي ا هبـدون درجـ. سازد ي سخت را فراهم ميها و فداکاري… سازمان، دين

امـا . کند از خودشيفتگي گروهي، نريوي فداکاري به شدت کاهش پيدا مي
به عنوان مثـال، . شنايس خاص خود را نيز دارد خودشيفتگي گروهي، آسيب

باشـند،  ي که اکËيت مردم آن از امکانـات بـسياري حمـروم مـيا هدر جامع
هنگامي . گردد وجب بروز مشکالت اجتامعي مي مها  و نارضايتيها اعرتاض

که زندگي براي بخـش بزرگـي از جامعـه معنـا و مفهـوم خـود را از دسـت
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 هاي شـديد رود، جامعه دچار بحران دهد و انگيزه براي ماندن از ب� مي مي
در چن� رشايطي حاکامن و مـسئوالن جامعـه بـراي جلـوگريي از . گردد مي

ميل، مذهبي، ديين، ( خودشيفتگي بدخيم گروهي خوردگي، به هم انفجار و به
زنند و با احساس تعلق گروهي رضـايت  دامن مي) …ايدئولوژيک، حزq و
. سـازند بـدون حـل مـشکالت اسـايس فـراهم مـي، کاذب و موقت عموم را

کنـد و موجـب   را پـر مـيهـا خودشيفتگي گروهي خأل احـساس حمروميـت
 آن طبقـات حمـروم و سـتمديده گردد کـه در پيدايش يک پديده اجتامعي مي

براي وفاداري و فداکاري نسبت به رهربان و فرمانروايـان خـويش آمـادگي 
رهـربان کاريزماتيـک، .  فراورده چن� رشايطي استفاشيسم. کنند پيدا مي

ي فـراوان هـا رسند، از ايـن پديـده اسـتفاده هنگامي که به قدرت مطلق مي
ه خودشـيفتگي نـژادي شـديدي مبـتال مردم آملان در زمان هيتلر بـ. aايند مي

شده بودند، که در طبقات پاي� و حمروم جامعـه بـه مراتـب خـييل بيـشرت از 
  .طبقات مرفه بود

. رضر و خطر هم وجـود دارد خيم يا q البته خودشيفتگي گروهي خوش
تـر و يـا  ي قـومي در يـک جامعـه بـزرگهـا به عنوان aونه، در ميان اقليـت

ي اهل دل و تصوف و عرفان، نوعي از ها يا طريقهي کوچک مذهبي ها فرقه
فرقـه . وجـود دارد» مرشـد«و » پـري«خودشيفتگي گروهي و ارادت مطلق به 

 در Black Muslims مـسلامنان سـياهمعروف به ، Nation of Islam ملت اسالم
گذاري شده بود از يک طرف به شـدت   بنيانحممد    عليجاهآمريکا، که توسط 
اعتقاد داشت ) خودشيفتگي نژادي(ه و اصالت انسا. آن به برتري نژاد سيا

ايــن نــوع . کــرد و از طــرف ديگــر بــر اطاعــت مطلــق از رهــرب تکيــه مــي
ً       خودشيفتگي گروهي معموال  پيامد شـايد . ي زيانبار اجتامعي کمي دارنـدها                    

جتـارب . دليل آن اين باشد کـه قـدرت سـيايس، اجتامعـي چنـدا. ندارنـد
ــي ــشان م ــارخيي ن ــه ا  ت ــن گــروهدهــد ک ــا ي ــدرت ه ــه ق ــسبتي ک ــه هــر ن  ب

  .شوند بار متوسل مي ي خشونتها کنند به شيوه اجتامعي پيدا مي Ç سيايس
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 هاي قومي در يک جامعـه بـزرگرت  در ميان اقليتخودشيفتگي گروهي
نامتجانس، از طرف ديگر به صورت مکانيسمي براي حفظ هويت اعـضاي 

، افريقــاي جنــو� بــر در دوران ســلطه اســتعامر انگلــيس. باشــد گــروه مــي
ي هـا ايـن گـروه. ي قومي متعددي از هند به افريقا منتقـل شـدندها گروهي

، هـا نظري گجرا3(اساس زبان، مذهب و مليت  قومي ارتباط ميان خود را بر
خودشـيفتگي گروهـي ميـان آنـان بـه آن .  حفظ کردند)ها ، پنجاqها بنگايل

 با سلطه انگليس، به جان هم اندازه قوي بود که در مواردي به جاي مبارزه
سياست استعامري انگليس نيز از مه� گرايـشات قـومي بـراي . افتادند مي

  .کرد حفظ تفرقه ميان آنان و ادامه سلطه خود استفاده مي
خودشيفتگي گروهي ديين، در بسياري از اديان و شايد بتـوان گفـت در 

متفـاوت خفيـف و  و مـذاهب، بـه درجـات ها ميان پريوان Dام اديان و فرقه
 به عنوان مثال، کليساي کاتوليک بر اين اعتقاد است کـه. شديد وجود دارد

ايـن . باشـد  راه رستگاري برش، اعتقاد به مـسيح بـه عنـوان نـاجي مـيهاتن
. خودشيفتگي ديين شديدي را در ميان پـريوان کليـسا موجـب شـده اسـت

وارد به  عي تازهند به اين مضمون که وقتي مجا همسيحيان خود داستا. ساخت
 را هـا آمـد گفـت و راهناميـي آن  به آنان خوشپالس قديسهبشت درآمدند، 

در حمـيل، پـالس از . براي نشان دادن نقاط خمتلف هبشت بـر عهـده گرفـت
بعـد . واردين خواست سکوت را رعايت کنند و آرام از آنجا عبور کننـد تاره

پـالس گفـت در . سـيدندواردين از وي علـت را پر  از عبور از اين حمل تازه
کس غـري از خودشـان در  کنند هيچ  جاي دارند و فکر ميها اينجا کاتوليک
آرامـش ذهـين  بنابراين با سکوت و آرامش حرکت کرديم کـه. هبشت نيست

  !هم نخورد آنان بر
هـر . مذهبي وجود دارد  Ç  در ميان مسلامنان نيز اين خودشيفتگي گروهي

و ديگران را خـارج از ديـن يـا رافـيض،ي خود را صاحب حق مطلق ا هفرق
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 در ميـان مـذاهب نيـز ايـن. دانـد مغضوب عليهم و يا از زمره گمراهان مـي
گرايـي در اشـکال گونـاگون  خودشيفتگي گروهي به صورت تعـصب و فرقـه

بيان به يک صورت اسـت، در هااهل تسنن، به يک صورت، و . کند بروز مي
 ايران و در ميان معتقـدين بـه در. ميان شيعيان، صورت خاص خود را دارد

و بـا » ذوب در واليـت«واليت مطلقه فقيه، خودشيفتگي مـذهبي منجـر بـه 
بـه نفـي دينـداري سـايرين و ، ادعاي نيابت از جانب خداوند و امام زمان

  .اجتامعي شده است Ç ي سيايسها بروز خشونت
قـرآ. خودشـيفتگي فـردي و  Ç  در ادبيات ديين:قرآن و خودشيفتگي. ۶

  .ي گوناگون توصيف شده استها ي خمتلف و با واژهها روهي به صورتگ
: دهـد خود قرار مي» خداي«کيس که نفس و Dايالت نفسا. خود را . ۱

  ).۲۳جاثيه،  ( عيل علمهللافرأيت من اختذ اهله هوا و اضله ا
کس را که ميل و هوس خود را خداي خود گرفت و خـدا  آيا ديدي آن«

  …»داز روي علم گمراهش کر 
  ).۴۳فرقان، ( ارأيت من التخذ اهله هواه افانت تکون عليه وکيالً 

کس را که هواي نفس خود را به خدايي گرفته بود ديدي؟ آيا تـو  آيا آن«
  »ضامن يا وکيل او هستي؟

، يعين فرد نفس و شخص خود و آراء و عقايد و انگاري هواي نفس خدا
 بـه .مي اعاملـش قـرار بدهـدDايالت خود را حمور اصيل انگيزه خـود در Dـا

گريد، امـا  عبارت ديگر اگرچه نياز به خدا از درون هر انسا. رسچشمه مي
گـريد و پرسـتش  فرد خودشيفته، نفس خود يا خويشv را به جاي خـدا مـي

تـوان  سازد ايـن ويژگـي رفتـاري را مـي را جايگزين پرستش خدا مي» خود«
ـــادل  ـــوتيزممع ـــوايزم، (Egotism) ايگ ـــا ايگو (Egoism) ايگ ـــسم س ي نرتي

(Egocentrism)تــوان   را مــيهــا مهــه ايــن ويژگــي.  در روانــشنايس دانــست
ه قرآ. خمتال مناسبرتژ در آن صورت وا. تعريف کرد» خودخواه و خودپسند«
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 خمتال کيس است که به خيال و پندار براي خود چيزي را تصور کند،. است
  .که در او نيست

. عنــاي خــود را بــزرگ پنداشــv اســتواژه اســتکبار در قــرآن بــه م. ۲
  .استکرب يعين تکرب ورزيد، و خود را بزرگ پنداشت

 در Megalomaniaمگالومانيا اين واژه معادل . بيين يعين خودبزرگالکرب 
  .روانشنايس است

بيين را به شدت مـردود و ضـد توسـعه  قرآن کريم در حايل که خودبزرگ
ونـه از خودشـيفتگان تـاريخ را ي دو aهـا دانـد، ويژگـي انسا. و خمرب مي

  .ابليس و فرعون: شامرد برمي
  :در مورد ابليس

ÇÇ  و اذ قلنا للمالئکة اسجدوا الدم فسجدوا اال ابليس ا� و استکرب و کـان
  ).۳۴بقره، ( من الکافرين

 آدم را سجده کنيد، مهه سـجده کردنـد جـز ابلـيس کـه: فرشتگان گفتيم به
  .کافران بودباز زد و برتري جست و او از  بر

نـام . باشد ن مرص ميهاکش و ياغي، نام پادشا اما فرعون به معناي آدم
 بار و داسـتان مـويس، ۷۴فرعون به عنوان aاد يک قدرت متورم در تاريخ، 

مهه نـشانه   و اينÇÇ   بار، در قرآن کريم آمده است۱۳۶بيش از هر پيامربي، 
ن و نقـس خمـرب مـنش عنايت خداوند به جلب توجه انسان به پديده فرعـو 

  .فرعو. در جامعه برشي است
  :نظري. کند يش معريف ميها ي رفتار ها خداوند فرعون را با ويژگي

ÇÇ ۳۹قصص، ( واستکرب هو و جنوده يف االرض بغري احلق.(  
  .يش به ناحق در زم� رسکيش کردندها و لشگر ) فرعون(و او 
ÇÇجويي در روي زم�  علو و برتري:  

 و مهچن� قصص، ۸۳يونس، (  االرض و انه ملن املرسف�ان فرعون لعال يف
۴.(  
ÇÇ۲۴طه، (  طغيانه:  رسکيش و طغيان.(  
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ÇÇ ل،  (کانوا قوماً فاسق�: فسقa۱۲.(  
ÇÇ۸قصص، ( کانوا خاطئ�:  خطاکار.(  
ÇÇ۳۹عنکبوت، ( فاستکربوا يف االرض: بيين  خودبزرگ.(  
  و باالخره

ÇÇامـا  هـا اين ويژگي). ۲۴نازعات، ( انا ربکم االعيل:  ادعاي الوهيتD  ً     
ي اسـت کـه بـه قـدرت مطلـق رسـيده ا هي يک فرد خودشيفتهارشح رفتار 

  .است
ارساف .  نيز توصيف شـده اسـت»مرسف«عالوه بر اين فرعون با صفت 

اين واژه در رابطه با رفتـار . روي و از حد گذشv و افراط کردن يعين زياده
بـه . ناي گردنکـيش، بـه کـار رفتـه اسـتجويانه فرعون يا عال، به مع برتري

عبارت ديگر فرعون، در استفاده از قدر3 کـه بـه دسـت آورده بـود بـه راه 
کاربرد طبيعي قدرت خارج  افراط و گردنکيش افتاد و از موازين و مقررات

طغيـان يعـين جتـاوز از . اسـت» طـاغي«اين مهان معنا يا مصداق . شده بود
وقتـي سـطح آب در . ي طبيعـيهـا دوده و حمـهاحد، بـريون رفـv از مـسري 

 و مزارع را ها رود و آبادي ي طبيعي اجيادشده باالتر ميهارودخانه از مسري 
 هـا يعين از Dام حمـدوده.  کرده استطغيانرودخانه  گويند کند، مي ويران مي
يـک . افتاده حرکـت رودخانـه خـارج شـده اسـت ي طبيعي و جاهاو مسري 

 و مقـررات طبيعـي و رفتـار هاز بـسرت حاکم و صـاحب قـدرت هـم وقتـي ا
شود هم ارسافکاري کرده اسـت و هـم  هبداشتي در مسند قدرت، خارج مي

 به معناي بـريون رفـv از حـدود فسق با واژه ها دوي اين واژه و هر. طغيان
حق و مسئوليت، برياهه رفv، گمـراه شـدن يـا خـروج از حـدود و زيـر پـا 

 و هـا کس را گويند که پـيامن  آنفاسق. ، نسبت نزديکي دارندهاگذاشv مرز 
را شکـسته و ) نظري قانون اسـايس(تعهدات، چه فردي و چه عمومي و ميل 

  .باز زده باشد از حدود اختيارات و مسئوليت رس
بيين يا استکبار فرعـون اسـت  پيامد روحيه خودبزرگهاDامي اين رفتار 
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 هـاي  ويژگـييکـي از. رسـد  مـيادعـاي خـداييکه ادامه و استمرار آن به 
، ســتايش و رضــايت مطلــق از خــود و اعــامل خــود خودشــيفتگي بــدخيم

عيـب  چه به شخص خودشيفته متعلق باشد، زيبا، کامل و q آن هر. باشد مي
قضاوت شخص خودشيفته نسبت به آنچه با او رابطه دارد و . و نقص است

يت خداوند در قرآن کريم اين وضع. گرا است يا مال اوست متعصبانه مطلق
کـذلک زيـن :  توصـيف aـوده اسـتآرايش اعامل زشـتشذهين فرعون را به 
و از راه » و صـد عـن الـسبيل«و مه� باعث شد که وي لفرعون سوء عمله 

  ).۳۷غافر، (راست و صواب بازداشته شد 
يي را ذکـر کـرده هـا   نيز قرآن کـريم aونـهخودشيفتگي گروهيدر مورد 

» قـوم«ود که گرفتار اين بيامري شده بـود،  فرعون نبهابه عنوان aونه تن. است
  :او نيز مه� رفتار را داشته است

  ).۴۶مؤمنون، ( ايل فرعون و مألئه فاستکربوا و کانوا قوماً عال�
  :به خودشيفتگي گروهي هيوديان نيز اشاره شده است و اينکه

  ).۴ارساء، ( لتفسدن يف االرض مرت� و لتعلن علواً کبرياً 
. دانند  مي(The Chosen Man of God)» مرد برگزيده خدا «هيوديان خود را

در داستان حرضت ابراهيم که دستور گرفـت تـا فرزنـدش را قربـا. کنـد، 
گويند اين   بود، اما هيوديان مياسامعيلاين فرزند  مسلامنان بر اين باورند که

و چون خداوند با ارسال گوسفندي، که ابراهيم به جـاي . بود» اسحق«پرس 
! مرد برگزيده خدا است» اسحق«زندش ذبح کرد و او را نجات داد، پس فر 

در طول تاريخ، در مه� نگاه ) ها صهيونيست(جويي برخي از هيوديان  برتري
  .نادرست آنان از روايت تاريخ ريشه دارد

تـوان از دو زاويـه   مـيÇÇ  ي فـردي و گروهـيهـا    درمان خودشيفتگي. ۷
خيم، را  ه فردي يا گروهي، بدخيم يا خوشخودشيفتگي، خواي درمان ها راه

                  ً                       از درون دين، مشخـصا  بـا مراجعـه و بـرريس آيـات : مورد برريس قرار داد
  .قرآ. و هم از بريون دين برريس آراي روانشناسان و روانکاوان
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 قرآن کريم در Dـام مـوارد، قبـول وجـود خـداي واحـد و آفريننـدگي و
 معـريف هـا بيـين  و خـودبزرگهـا  راه درمـان خودخـواهيها را تنهللاربوبيت ا

  .کند مي
انسان معتقد به خداي قادر، عاÀ، حکيم، رحيم و رمحان و عزيز مطلق، 
در هر مقام و جايگاهي که باشد الجرم در مقايسه با خدا خود را کوچک و 

قدرت و ضعيف، بـا  حاکم خودشيفته مستبد در برابر مردم q. بيند ناچيز مي
بيـين خــود يــا  دگرســان«کنــد و بــه مرحلـه  مـي» گــم«تـوهم قــدرت خـود را 

Depersonalization «نه به خـدا هااما وقتي از روي درک و باور آگا. رسد مي
  .aايد شود، و تغيري مي انديشد، اگر بيانديشد، الجرم رفتارش عوض مي مي

  هـو الغـين احلميـدهللا و اهللا النـاس انـتم الفقـرا ايل اايا اهي: آيه رشيفه
  ).۱۵فاطر، (

نياز و ستود. مه� معنا و  ردم مهه شام به خدا نيازمنديد، اوست qاي م
  .پيام را دارد

ي هـا ، درمان خودشيفتگي را در اعتقاد به خـدا و آمـوزشاريک فروم
  :داند ديين مي
پرستي که اساس تعاليم پيامربان است، در ع� حال مبـارزه  پيکار با بت«

گردد و  ي جزì آدمي، مطلق ميپرستي يک تواناي در بت. با خودشيفتگي است
 يا هشـد گاه آدمي خـودش را بـه صـورت بيگانـه آن. شود به يک بت تبديل مي

گردد،  اش مي شود، موضوع خودشيفتگي و بتي که در آن غرقه مي. پرستد مي
و   ÇÇ خداونـد هاکه اعتقاد به خداوند، نفي خودشيفتگي است زيرا تن حال آن

ــسان ــه ان ــادÇÇ  ن ــق و ق ــق اســت عــاÀ مطل ــدار «: و…» ر مطل ــت پدي امهي
ً        روحا. زما. کامال  aايان  Ç خودشيفتگي از نظر اخالقي در نظـر  شود کـه مي              

تـوان در يـک  گـرا را مـي بگريي مکه تعليامت اسايس Dامي اديان بزرگ انسان
  ١.»هدف آدمي غلبه بر خودشيفتگي خويش است: مجله خالصه کرد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مهان .١
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 هـا وجود دارد که توجه و عمل بـه آنهاي ديين مفاهيم فراوا.  در آموزه
گــذارد مــانع خودحمــوري، خودخــواهي و  بــر رفتــار فــرد و گــروه اثــر مــي

  .گردد بيين مي خودبزرگ
. هـايک راه ديگر پيشگريي يا درمان خودشيفتگي فردي يا گروهي، ج

اگــر مــا جــوهر Dــامي اديــان را واحــد بــدانيم، دچــار . فکــر کــردن اســت
را، عالوه بر قبـول » اسالميت«قرآن کريم الزمه . شويم خودشيفتگي ديين aي

رسالت پيامرب خاتم اعتقاد به Dـامي پيـامربان و وحـدت پيـام آنـان و عـدم 
اسـت و مهـه » اسـالم«دين واحد Dـام پيـامربان . داند مي» فرق ميان انبياء«

 هـا و نژادها  و رنگها قرآن در حايل که تنوع زبان: ندا هپيامربان مسلامن بود
دانـد، مهـه   را امـري طبيعـي و رضوري مـيهـا  و ملتها نسيت و قبيلهو ج

جـويي نـژادي را  داند و هر نوع برتـري  را واجد کرامت انسا. ميها انسان
با کل برش، ، نها بر اين باور است که ارتباط با جاريک فروم. aايد نفي مي

  :که در فرايند جايگزيين خودشيفتگي بسيار مؤثر است و اين
تـوان موضـوع و   کاهش نريوي خودشـيفتگي در اشـخاص، مـيبدان«

ــري داد جهــت آن ــرش. را تغي ــوع ب  يعــين کــل خــانواده بــرشي ،چنانچــه ن
توانست به جاي ملت، نژاد يا نظام سيايس، موضوع خودشيفتگي گروهي  مي

توانست پيش از هر چيز خود را  داشت، اگر آدمي مي شود، منافع بسيار مي
ي برشي احساس غـرور کنـد، ها از برش و از توفيقن بداند و هاشهروند ج

اش، به جاي افراد متعارض آدمي نوع برش را موضوع خويش  خودشيفتگي
ي هـا  به جاي کاميـاqهاي آموزيش مهه کشور ها چنانچه نظام. داد قرار مي

کرد، غرور انسان بودن،  ي نوع برش تأکيد ميهايک ملت خاص بر دستاورد
  ١.»شد تر مي دهنده تر و تکان کننده متقاعد

  : پيش از اريک فروم رسوده است کهها ، شاعر ايرا. در قرنسعدي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . در منزل آقاي مهندس صباغيان۱۳۸۸ماه   دي۱۴۳۱ÇÇتدريس و تکميل سخ�ا. در تاسوعاي  .١

Êدر ���ن ��رن 
�����	�  ������ت ز���� �

  آدم اعــضاي يکديگرنــد بــين
  

  که در آفرينش ز يک گوهرنـد  
  

  چو عضوي به درد آورد روزگار
  

ــضو    ــر ع ــرارهادگ ــد ق    را aان
  

q غمـي تو کز حمنـت ديگـران  
  

  نــشايد کــه نامــت هننــد آدمــي  
  

 با يکـديگر، در ابعـاد و دامنـه ها  در رفتار انسان خشونت:بندي    مجع. ۸
گوناگون در زندگي فردي و اجتامعي جامعه برشي تأثريات فراوا. گذاشـته 

بعيض از آدميان استعداد فراوا. براي کشv مهنوعان و لـذت . گذارد و مي
بعـيض از مـا آدميـان کـه خـود زمـا. . بردن از رنج و زمحت ديگران دارنـد

نظـري داسـتان (يـم ا  هجويانه ديگـران بـود  ويرانساز يا انتقامقربا. خشونت
) نـدا ه که خود زما. زنـدا. بـودها بيجه و يا برخي از مسئوالن کنو. زندان

شـويم و مرتکـب مهـان  در فرصتي مناسب بـه جمرمـان جديـدي تبـديل مـي
. يـما  ه بـودهـا شـويم کـه خـود روزي قربـا. آن  و جنايـا3 مـيهـا خشونت

بيين است و خود را حمور  ، خودحموري، خودخواهي و خودبزرگخودشيفتگي
  .سv يکي از علل دست يازيدن به خشونت، استعام دان

خـشونتي .  آن استتراژدي کربال خشونت بارز و برهنهويژگي اصيل در 
که بخـيش از آن معلـول نـادا. و جهـل و سـوء اسـتفاده صـاحبان قـدرت 

نيافته مذهبي مردم و از واکـنش  وسعهاز احساس خام و ت) اميه و يزيد بين(
  .باشد يافته مهان مراکز قدرت مي دفاعي مردم به هتديد ذهين پرورش

اين مهان مشکيل است که برشيت در مهه ادوار تاريخ با آن روبرو بوده 
  .است

 و .کل يوم عاشورا و کـل ارض کـربال: و اين مصداقي است از مفهوم
  .گرفت ورا فراتوان از عاش يي بسيار که ميها  درس

مت زنـدگي هاخداوند به مهه مـا توفيـق درک پيـام اهلـي و جـرأت و شـ
خداونـد بـه ملـت مـا و بـه مهـه . ي واالي ديين را بدهـدها اساس ارزش بر

  .ن نعمت سالمت، امنيت، آزادي و آبادا. را عنايت بفرمايدهاي جها ملت
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وَهنم نـداداً حيبـjاَ   ِ هللا ا دونِ نْ ِمـ .ذُ ِخـتّ  َمـْن يَ اِس  ِمن النّـوَ «
  »هللا والذين آمنوا اشد حباً هللا اَکُحُب 

کننـد و  بعيض از مردم خدا را مهتايـا. اختيـار مـي«
ويل آنـا. . دارند که خدا را  را چنان دوست ميها آن

  …»دارند ند خدا را بيشرت دوست ميا هکه اÌان آورد
  )۱۶۵بقره، (

 بخـصوص پيـامرب گرامـي، حممـد بـن سالم و درود بر انبيـاي اهلـي،. ۱
 بـر  سـالماش سـالم بـر حـس�، ، اصحاب و ياران و خاندان گراميهللاعبدا

بر ياران حس� و بر Dامي شـهيدان کـربال و ، بر حس� بن عيلسالم زينب، 
  .ي تاريخهاشهداي کربال 
ي مراکـز عـزاداري، از مجلـه در هاي سنتي، که بر در و ديوار ها از پرده

اما بر ايـن بـاورم کـه . کنند، سالم بر زينب وجود ندارد  ميمه� حمفل نصب
  .بدون زينب کربال معنا ندارد. تواند نباشد، بايد باشد aي

در ظهر فردا، روز عاشورا، کربال Dـام شـده .  روز تاسوعاستامروز. ۲
نـد، بـر رس ا ه رسان فتنه جدا کـردرس از بدن.  خوابيده استها فتنه! است

 در رس کـوي و فرستاده شـوند و مهراه اسريان کربال به شام تا ندا ه زدها يزهن
  .برزن بگردانند و به aايش بگذارند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . در منزل آقاي مهندس صباغيان۱۳۸۸ماه   دي۱۴۳۱ÇÇتدريس و تکميل سخ�ا. در تاسوعاي  .١
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 طور که از امام معـصوم نقـل مهان. چن� نيست. خريآيا کربال Dام شد؟ 
  .کل يوٍم عاشوا و کل ارٍض کربال: شده است

: مکنـي در aاز يوميه، در سوره محد، از خداوند سه چيز را طلـب مـي. ۳
 و ماهدنا الرصاط املستقيم رصاط الذين انعمت عليهم، غري املغضوب علـيه

  .الضال�
در اين قسمت از سوره محد خداوند سه گروه از آدميان را به مـا معـريف 

  :کند مي
امـا .  اهلي هـستنديها  که مشمول و برخوردار از نعمتها  آنگروه اول

  :کند عريف مي را مها خداوند خود آن. اينان چه کسا. هستند
 علـيهم مـن النبـّ� و هللاُ و الرسوَل فاولئَک َمَع الذين اَنَعـَم اهللاََو َمْن يُِطِع ا«

احل� و حسن اولئک رفيقاً  ªکه  و هر). ۶۹نساء، ( الّصديقَ� و الشهداء َو الص
از خدا و پيامربش اطاعـت کنـد، مهـراه بـا کـسا. خواهـد بـود کـه خـدا 

يقان و شـهيدان و .  استداده ها آني خود را به ها نعمت ّ                 چون انبياء و صـد                
  .»و اينان چه نيکو رفيقانند. صاحلان

در سوره محد، . در اينجا به يک نکته بسيار مهم و باريک بايد توجه کرد
اهـدنا «: کنيم ما را به راه راست هدايت کنـد ابتدا ما از خدا درخواست مي

 چيـست؟ »قيمرصاط مـست« و منظـور از رصاطمعناي . »الرصاط املستقيم
  .ندا ه تعابري و تفاسري زيادي کردها مفرسين براي اين واژه
اکËيـت قابـل تـوجهي از مـردم . هستند» ناس Ç مردم«اما خماطب قرآن 

اين مفاهيم جمرد هنگـامي در ذهـن . قادر به فهم و درک مفاهيم جمرد نيستند
 ي حقيقـي مـتجيلها گريد که در وجود شخصيت مردم عادي و عامي جا مي

بعالوه ممکـن .  مشکل است»عدالت«براي بسياري از مردم فهم . شده باشند
است کسا. که aاد ظلم و جور و سـتم هـستند، خـود را عـادل بداننـد يـا 

امـا .  را مظهر عـدل بداننـدها شوند، آن مند مي  هبرهاآهن ديگرا. که از وجود
چنـان و آن مظهر و aاد عـدالت باشـد، و چهـره عـدالت ا)ع(وقتي امام عيل
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  قابل شناسايي باشدقرونهاي  الي تاريکي درخشان و نافذ باشد که از البه
 رده قـرنهـا، بعـد از چجورج جرادق  يک مسيحي شيفته عدالتتا آنجا که

گريد   قرار مي)ع(چنان حتت تأثري عدالت عيل آنکند و  بيند، درک مي را مي آن
  .کشد ر مي به تصوي»صوت عدالت انسا�«را به عنوان  آنکه 

گـوييم، يعـين از خـدا   بعد از ايـن دعـا مـا بالفاصـله مـيسوره محددر 
اين دعا و نيـايش .  هدايت کند»گان يافته نعمت«خواهيم ما را به رصاط  مي

ي هـا را، که شخصيت» الذين Ç کسان«کند که ما آن  ما هنگامي معنا پيدا مي
و الگـوي خـود قـرار  را اسوه ها  زمان هستند بشناسيم و آنوحقيقي تاريخ 

پيـامربان، : معـريف کـرده اسـتر گـروه هـاآن کسان را خداوند در چ. بدهيم
 و صاحلان هـستند، ديق�مهه پيامربان از زمره ص. ، شهداء و صاحلانصديق�

 ايـن آيـه واقع در. اما مهه صادقان و شهداء و صاحلان، از گروه انبيا نيستند
 .باشند حلان منحرص به پيامربان aي و صاء صادقان و شهداگويد که به ما مي

 نيز از اين افراد هـستند کـه بايـد شناسـايي ديينبلکه در ميان مردمان غري 
ي ايـن سـه گـروه نيـز آمـده ها در قرآن کريم، در آيات متعدد، ويژگي .شوند
را  آنـان» کـسان«شده اين  ي تعريفها توانيم با توجه به ويژگي ما مي. است
ي حقيقي ها م بلکه در شخصيتيتارخيي بشناسحقيقي ي ها  در چهرههاتن نه

 را اسوه و مـدل ها  الگوبرداري کنيم، آنها و از آندوران خودمان شناسايي 
 خواهـد معنـادر غري اين صورت دعاي ما در aاز هتـي از . خود قرار بدهيم

  .بود
 بايد بـه همجا  در اين. ن هستندهامغضوب� و گروه سوم گمرا. گروه دوم

ي هـا  و شخـصيتهـا گـروه» نهـاگمرا«و » مغـضوب�«: وجه کرد کـهنکته ت
شناخت و از نيز  را ها حقيقي تاريخ و حارض در زمان ما هستند، که بايد آن

  . مرزبندي دقيق و روشن داشتها  با آن و فاصله گرفتها آن
بـه عنـوان. نـدا ه گفتـهـا سـخن  مفرسين،درباره مصاديق اين دو گروه
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 مـسيحيان» گمراهـان«هيوديـان و از » مغـضوب�«ر از اند منظـو  مثال، گفته
ترديد در ميان هيوديـان و مـسيحيان کـسا. هـستند کـه مـصداق  q. هستند

 را به مه� دو مصداق ها توان آن اما aي. شوند � حمسوب مي            ّ مغضوب� و ضال  
  .حمدود و منحرص کرد

ه خداوند کنيم ک در بحث امروز، با مراجعه به آيات کرÌه، برريس مي. ۴
  :کند معريف مي» مغضوب� و ملعون�«چه کسا. را در زمره 

۴/۱ÇÇ» عليـه هللا و غضب اهاو َمْن يَْقُتل مؤمناً معتمداً فجراُء جهنم خالداً في 
  ).۹۳نساء، (» و لََعنَُه و اعدله غذاباً عظيامً 

کس مؤمين را به عمـد بکـشد، کيفـر او جهـنم اسـت کـه در آن مهـواره  هر
و خدا بر او خشم گريد و لعنتش کنـد و بـرايش عـذاq بـزرگ . خواهد بود
  .آماده سازد

 واقـع در. نـدا هدر بسياري از آيات کربال غضب و لعنت خداوند با هم آمـد
  . غضب استپيآمدلعنت 

اما واژه لعن را، که در . روشن است خشم و خشمگيين» غضب«معناي 
 و. نـدا هن معنـا کـردآمده اسـت، نفـري» غضب«برخي از آيات مهراه با واژه 

بـا لعـن خـدا، يـا » غضب خدا«در اين آيه .  حمروميت از نعمت استيننفر
  .حمروميت از نعمت او مهراه است

۴/۲ ÇÇ» و َغـِضَب هللاُ َمن لََعنَـُه اهللاِقُْل َهْل اُنبئُکُم بَِرشٍ ِمْن ذِلَک ُمَثوبًَة ِعنَد ا 
 َمکانـاً َو َعَبـَد الطٰـاُغوَت أُْولئٰـَک َرش» َو  َعلَْيِه َو َجَعَل ِمنُْهُم الِْقَرَدَة َو اخلَنـازيرَ 

  ).۶۰مائده، (» الَسبِيل أَضَلj َعْن َسوآءِ 
، آيا شام را از کسا. که در نزد خـدا کيفـري بـدتر از )به اهل کتاب(بگو «

 خـشم هـا و بر آن. اين دارند خرب بدهم، کسا. که خدا ايشان را لعنت کرد
نـد؟ ا ه گردانيده است و خـود بـت پرسـتيدگرفته و بعيض را بوزينه و خوک

  .»ترند اينان را بدترين جايگاه است و از راه راست برگشته
 »اهـل کتـاب « بـه خطاب۵۹، دنبال آيه ۶۳ و ۶۲،  ۶۱اين آيه و آيات 

ّ              و  ان  اکـËکم فاسـقون:  خوانده اسـت»فاسق« را ها که اکËيت آن. است و : َ   
  .شام بيشرتين نافرمانان هستيد
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 بعيض از اعـامل.  برياهه رفv است و، گمراهي»هرزگي«عناي  به مفسق
.  يکـي از مـصاديق فـسق اسـتزنا اما .ندا هزشت، نظري زنا را فسق خواند

 در آيـات .ي طبيعي يـا قـراردادي اسـتها  و حمدوديتهافسق خروج از مرز 
ي ظلم و فساد و فسق و ها خمتلف قرآن کريم فرعون و گروه حاکم او با واژه

اب، خاطي تعريف شده ) بيين خودبزرگ(استعال  ّ                    مرسف و کافر، طاغي و کذ                      
اما بعيض .  با يکديگر رابطه نزديک و تنگاتنگي دارندها Dام اين واژه. است
.  هـستندي سـاختاريهـا زيرسـاخت رفتـاري و برخـي پيآمـد رفتار ها از آن

  .باشند ي جتاوز از حدود يا فسق ميها پيآمدطغيان، کذب، ارساف و ظلم،
است، يعين کيس که بندگي و عبـادت » عبدالطاغوت«يد فهم اين آيه کل

عبادت از مقوله عشق است، به .  قرار داردهللاکند، در برابر عبدا طاغوت مي
عبادت خدا يعين خداگونه شدن، متخلـق . معناي مهگن شدن عابد با معبود

 ش شـاه مـا رارسآورد، پ ، مجود و رکود ميمجادعبادت . به اخالق اهلي شدن
، يک شـاه کوچـک خانـه ها  ما ايرا.مهه کرده است و در درون »گونه شاه«

  .دهد کرده و هيچ فرصتي را براي تبديل شدن به شاهنشاه از دست aي
يعـين مثـل . ي طـاغو3 پيـدا کـردنهـا عبد طاغوت شدن، يعين ويژگـي

  .ب� شدن است طاغوت، طاغي، فاسق، فاسد، و ظاÀ، کذاب و خودبزرگ
و کـيس کـه بنـدگي . ادت طاغوت موجب خشم اهلي اسـتبندگي و عب

 کرده است، به عبـار3 از عفاخود استانسانيت  از واقع درکند،  طاغوت مي
ورز، به يـک  از انسان انديشه. کند مي» سقوط«و » هبوط«مقام انسا. خود 

 واژه ۶۰در آيـه . شـود يابد و تبـديل مـي تر تنزل مي بسا، پست حيوان، و چه
 جعل آيا يـک چيـز از . و اخلنازيرالقردهجعل منهم :  رفته است بکار»جعل«

از آن موجـودات برخـوردار از نعمـت و موهبـت کرامـت . چيز ديگر اسـت
و اين خود . َجَعَل منهم: آيند انسا.، حيوانا3 نظري بوزينه و خوک بوجود مي

بـزرگرتين.  پروردگار استمفهوم مهان لعنت خدا و حمروميت از نعمتمعنا و 
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 بنـدگي.  آزادي و اختيار اسـت؛رسمايه و ويژگي انسان، مه� کرامت است
طاغوت، موجب خشم اهلي، حمروميت از نعمت و سـپس تنـزل و هبـوط بـه 

اما چرا از ميان حيوانات دو نوع بوزينه و خـوک نـام بـرده . حيوانيت است
ي رفتاري اين دو نوع حيوان ها شايد به علت خصوصيات و ويژگي. ندا هشد
. در ميان حيوانـات اسـتعداد ميمـون در تقليـد از مهـه بيـشرت اسـت. اشدب

کند، اما قادر به فهم و درک معنـا و  ي انسان را تقليد ميهابسياري از رفتار 
 از انواع حيوانات سبک ويژه زندگي خـود يک هر. مفهوم آن حرکات نيست

نـات ، در مقايـسه بـا بـسياري از حيواهـا اما حميط زنـدگي خـوک. را دارند
ــف ــرين اســت کثي ــسان. ت ــا ان ــدگي را ه ــده طــاغوت اداي زن ــرده و بن ي ب
  .کنند منجالب زندگي ميآورند، و چه بدانند يا ندانند در يک  درمي

  :داردچند فراز  ۶۰آيه 
  . لعنت خدا به معناي حمروميت از نعمتÇÇفراز اول 

  حال بايد ديد منظور حمروميت از چه نعمتي است؛
چه چيزي در رفتار اين گـروه از آدميـان .  است غضب اهليÇÇفراز دوم 

 هـا خشم خداوند، نظري عصبانيت بسياري از آدم. موجب غضب اهلي است
پس مهـم اسـت . دار شدن غرور باشد  و به علت جرحيهاساس برنيست که 

   و اشکال بروز آن کدامند؟که بدانيم علت خشم خداوند چيست
قـام و منزلـت انـسا. بـه  هبوط و سـقوط ايـن افـراد از مÇÇفراز سوم 

  .حيوانا3 نظري بوزينه و خوک است
برخـي از مفـرسين و مرتمجـ� .  عبوديت طـاغوت اسـتÇÇرم هافراز چ

امـا ايـن برداشـت . نـدا هپرسـتي دانـسته و معنـا کـرد عبدالطاغوت را بـت
ً                       اوال  اين آيه به دنبـال آيـه . نادرستي است  و خطـابش بـه اهـل کتـاب، ۵۹  

ً           ثانيا ، طاغوت در . پرست نبودند اينان هيچگاه بت. ستهيوديان و مسيحيان ا      
ي طبيعـي و يـاهـاي است کـه Dـام مرز ا هگسيخت فرهنگ قرآ. قدرت عنان
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 قراردادي را زير پا گذاشته است و به چيزي کمرت از بردگي و بنـدگي مـردم
  . يا هيئت حاکمه اوستمالء چن� طاغو3 فرعون و aاد. شود رايض aي

آنـان  زنـدگي  رشايـط، دو صفت براي اين نوع افراد و ۶۰در پايان آيه 
 اينـان را بـدترين . عـن سـواء الـسبيل ّ ل  ضـ í      ً    رش  مکانـا  و ا: ذکر شده اسـت

  .ترين از راه راستند جايگاه است و گمراه
ند که مشمول غضب و لعنت ا هدر اين آيات، گروه ديگري هم معريف شد

  :شوند اهلي مي
خـوارگي،  لود و حـرامآ  هم را از گفتار گنا که مرد»ربانيون و دانشمندان«
  .دارند بازaي

۴/۳ ÇÇ »ب املنافق� و املنافقات و املرشک� و املرشکاِت الظـانَ� بـا  هللاَو يُعِذّ
 عليهم و لََعنَُهم َو اََعد| لَُهْم َجَهـنّْم هللاُوِء و َغَضب اَظّن السوء عليهم دائرَة الّس 

  ).۶فتح، (» َو ٰساَءْت َمْصرياً 
ان و زنان منافق و مردان و زنان مرشک را که بر خدا بدگامنند عذاب و مرد«

 خشم گرفت و لعنتشان کرد ها بر گردنشان بدي حلقه زند و خدا بر آن. کند
  .»آماده کرده و جهنم بدرسانجامي است و جهنم را برايشان

در اين آيه زنان و مردان منـافق و مـرشک کـه بـر خـدا بدگامننـد مـورد 
اما منظور از بدگام. دربـاره خداونـد چيـست؟ . هلي هستندغضب و لعنت ا

اعـتامدي و بـدگام. نـسبت بـه قـدرت  ي ميان نفاق و رشک و نيـز qا هرابط
معنـا دارد نـه در ميـان » مؤمن�«نفاق در قلمرو جامعه . خداوند وجود دارد

ي هـارفتار » مؤمنـان«بـسياري از . مرشک هـم بـر دو نـوع اسـت. »کافران«
قـدرت « را بايد در نگرش و فهـم خـود از هاريشه اين رفتار . رندمرشکانه دا
يکـي .  سبب خشم و لعن خداوند اسـتهااين رفتار . جستجو کرد» خداوند
يـا احاطـه بـدي بـر » دائرة السوء«ي خشم و لعن اهلي، ها يا aودهااز پيآمد

  .ستها زندگي و حيات آن
۴/۴ ÇÇ رشح »ظاملانـه«ي هـاعمـران، يکـي از رفتار   سوره آل۸۶ در آيه
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 آوردنـد و بـه حقانيـت رسـول کـسا. کـه نخـست اÌـان «:شده است داده
دت دادن دو داليــل و آيــات روشــن را مــشاهده کردنــد، ســپس کــافر هاشــ

اولئـک َجـزاءُهم «:  درباره مه� گروه آمده است۸۷در ادامه، در آيه . »شدند
 ايـشان ايـن اسـت کـه  جزايÇÇ  الناس امجعj امللئکٍه و  وهللاِاَنّ عليهم لَعَنة ا

اين چه نوع کفري اسـت . »لعنت خدا و فرشتگان و مهه مردم بر آنان است
و برگـشv از » ارتـداد«شود؟ آيا منظـور  که موجب چن� لعنت فراگريي مي

دت به حقانيت رسول هاي کفرآميز به رغم اÌان و شهااين حق است يا رفتار 
  خدا؟
ً                 امجاال ، با مصاديق نعمت. ۴  آشـنا »الـذين انعمـت علـيهم« ÇÇ  گـان يافته    

q ،از مـصاديق بـارز ايـن گـروه »حـسنيان و زينبيـان تـاريخ «ترديد شديم ،
 اگرچــه برخــي از مفــرسين برخــي از هيوديــان و مــسيحيان را  امــا.هــستند

توان و نبايد شمول اين آيه را به  دانند، aي ن ميهامصاديق مغضوب� و گمرا
يد يزيديان تاريخ، در هـر کرباليـي و در هـر ترد  q. مه� دو گروه حمدود کرد
. ن هـستندهـا مغـضوب� و ملعـون� و گمرامشمول�عاشورايي، از بارزترين 

  .    ً                                                 قطعا  در ميان يزيديان هر عرصي، عنرص گمراهي نقش مهمي دارد
 گفـتم کـه کـربال صـحنه تقابـل هايکي از تاسوعاسخ�ا. خود در . ۵

q اهيان يزيـد در کـربال، مـرشک� قـريش سـپ، دينان نبـود ميان دينداران با
 در آن ١ .گــري و در ميانــشان حافظــان قــرآن بودنــد aــازخوان، روزه. نبودنــد

دانـش «، »بيـنش ديـين«، »احـساس ديـين«ر مقوله هاسخنان رابطه ميان چ
احـساس .  بـرريس کـردميـک هـررا و تفاوت ميـان » تربيت ديين«و » ديين

بـه  نـد کـها هپيـامربان نيامـد.  است(Existential)مذهبي يک پديده وجودي 
» بـصريت و بيـنش ديـين«بدهند، بلکه هـدف دادن » احساس مذهبي«مردم 
  .است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . مه� جمموعه۱۰۵ و ص ۱۳۸۱ تاسوعاي حسيين، ،شنايس واقعه کربال آسيب :رک به .١
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 اجيادکننده بصائر يا: براي کتاب هدايت اهلي سه ويژگي ذکر شده است
در حايل کـه واژه بـصريت بـه صـورت .  در مردم، هدايت و رمحتها بصريت

وحي اهلـي . ندا ه و رمحت مفرد آمدمجع آمده است، دو ويژگي ديگر، هدايت
نقــش يــا کـارکرد ايــن رمحــت و نعمــت . اسـت» رمحــت و نعمــت«در کـل 

آورد،  چه اين نعمت و هدايت در انسان به وجود مـي اما آن. است» هدايت«
را دارد،   آن اجيـاديا بايد به وجود آورد، به عبـارت ديگـر توانـايي و قابليـت

  . به مردمان استها  بينشدادن
 مـسايل را هـا يعين انـسان.  و بصريت چيزي فراتر از بينايي استبينش

کـربال در آن سخ�ا. يادآور شدم کـه . تر و فراتر از احساس ببينند عميق
نيافته مذهبي با بصريت و بيـنش  صحنه تقابل ميان احساس کور و توسعه

  .ديين بوده است
 در کـربال درباره يکي ديگر از مبا. انحرافخواهم  در بحث امروز مي

يک سال پس از واقعه کربال، از شمر که در مکه بـه زيـارت . توضيح بدهم
خانه خدا رفته بود، پرسيدند تو احساس رشم و گناه نکردي که نوه پيامرب را 

مـن از دسـتور ويل امـرم «: به قتل رسانيدي؟ پاسخ او خييل معنادار اسـت
  .»کردم قابل رسزنش و مذمت بودم اگر aي. تبعيت کردم

فـردي و ي هـاي بـسيار جـدي رفتار هـا  يکي از آسيبکيش شخصيت
 در آيـات قـرآن .کنـد ، هم در ميان غري مؤمنان بروز پيدا مـيها مجعي انسان

 يا قـرار دادن »جعل انداد«کريم، بروز و ظهور اين پديده در ميان دينداران 
  . در برابر خداوند ذکر شده است»انداد«

، است اَنداد ّ        مجع ن د   ِ اين واژه .  يعين شبيه، مثل، مانند، مهتا و مهتاياندّ اَلْنِ     
  . در قرآن آمده است،جا به صورت مجع  بار و مهه۶

۵/۱ ÇÇ» هللا انـداداً ُحيّبـوَهنم َکُحـّب اهللاِو من النـاس َمـْن يََتِخـذ ِمـْن دون ا 
َوَة الذين َظلَموا ِاْذ يََرْوَن العـذاَب، ِاّن الُقـ لَْو يَريَ   وَ هللاوالذين آمنوا اشّد حباً 

  )۱۶۵بقره، (»  شديد الِعٰقاْب هللاَ مجيعاً َو اَن| اهللاِ
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 ها را چنان دوسـت کنند و آن  خدا مهتايا. اختيار مي برايبعيض از مردم«
نـد، خـدا را بيـشرت دوسـت ا هويل آنان کـه اÌـان آورد. دارند که خدا را مي
 پيـشگان عـذاب را ببيننـد دريابنـد کـه مهـه و آنگاه که اين ستم. دارند مي

ِ       قدرت از آن  خداست   .»کند آينه خدا به سختي عقوبت مي هر.          
گرينـد، فقـط  منظور از انداد، که مورد عشق تا رسحد پرستش قرار مي

 و رهربان مهه را شامل ها ، شخصيتها ، انسانها بلکه بيشرت آدم. بت نيست
  .شود مي

ه  منظور کـافران نيـست کـه اعتقـادي بـÇÇ  »هللاََشد ُحّباً «گويد  وقتي مي
قبـول  داننـد، خـدا را بلکه کسا. است که خود را مـؤمن مـي. خدا ندارند
در فرازي . دارند  خود را به اندازه خدا يا بيشرت دوست مي»انداد«دارند ويل 

حـاکي از آن اسـت کـه  ايـن»  مجيعاًهللاِانّ القوة «: از اين آيه آمده است که
نان به قدرت خداونـد  انداد، در تزلزل اعتقاد مؤماختاذريشه اين انحراف و 

سـيايس، اقتـصادي، (     ً                                    ثانيا  پديده اختـاذ انـداد، در رابطـه بـا قـدرت . است
عالمـه طباطبـايي ذيـل ايـن آيـه .شـود در جامعه انسا. مطرح مي) نظامي
  :نويسد مي

کيس که حمبت به غري خدا داشـته باشـد و بـه گـامن اينکـه قـدر3 دارد و «
کنـد و يـا دسـتورات او را  وي مي، از او پري تواند مشکل او را حل کند مي

برخالف دستورات خدا به کار بندد و رشيکي براي خـدا قايـل شـده و بـه 
  .»دهد بار عمل او را به او نشان مي زودي خدا نتيجه حرست

۵/۲ ÇÇ  » َعلُوا دانيد   خود ميÇÇ  )۲۲بقره، (،  انداداً و اَنُْتم تعلمونهللافال َجتْ
  .»ر دهيدکه نبايد براي خدا مهتايا. قرا

را مورد خطاب قرار داده است کـه فقـط » آدميان«، خداوند ۲۱در آيه 
و سپس در . پروردگار خود را که شام و پيشينيان شام را آفريده است بپرستيد

، درباره گسرتش زم� و آسامن و بارش باران و پيآمـد آن ۲۲قسمت اول آيه 
داد را مطرح سـاختهدر رويش îرات از زم�، پرداخته و آنگاه منع جعل ان
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 ريـشه جعـل انـداد را در درک، اين آيه و آيه قـبيل يادشـده در بـاال. است
  .داند نادرست ما از توحيد خالص و قدرت خداوند، مي

۵/۳ ÇÇ»  قُـْل َ®ََتعـوا فَـِاّن َمـصريُکم ِاَيل .  انداداً ِلُيِضلوا َعْن َسبيِلههللاَو َجَعلوا
مهتايا. قرار دادنـد تـا مـردم را از راه براي خدايان «) ۳۰ابراهيم، (» النّار

  .»مند گرديد، که رسانجامتان آتش است بگو اکنون هبره. او گمراه سازند
  در اين آيه نشان داده شده است

۵/۴ ÇÇ » َر ِاْذ هـاقال الذين استضِعُفوا للّذين اسَتکَْربوا بَل مکر الليـل و الن و
  )۳۳ سبأ، . (»داداً  و نَْجَعل لَُه انهللاتَأمرُونَنٰا اَْن نکفر با

کرديـد،  شدگان به قدرDندان گويند، نـه شـام شـب و روز حيلـت مـي زبون«
داديد که به خـداي يکتـا کـافر شـويم و بـراي او  آنگاه که ما را فرمان مي

  …»مهتايا. قرار دهيم
، اگرچـه ريـشه در جعل انـداددر اين دو آيه، نشان داده شده است که 

 او از قــدرت خداونــد دارد، امــا عوامــل درون خــود انــسان و فهــم و درک
بريو.، اجتامعي و سيايس نيز در پيدايش کـيش شخـصيت و جعـل انـداد 

ي ا هجعل انداد پديـدطور که اشاره کردم   مهانواقع در .دخالت و نقش دارد
در » مـستکربين« انگيـزه اصـيل .در رابطه با قدرت در جامعه انسا� است

، حفظ قـدرت و انحـراف مـردم از  جامعهانشدگ حتميل اختاذ انداد به زبون
  .راه خداست

 بـه هـا آن. شدگان است  زبونفرافکين سوره سبأ، ۳۳نکته جالب در آيه 
کنند و گنـاه انحـراف خـود را بـه   ميفرافکينجاي پذيرفv مسئوليت خود، 

  :کنند  را مالمت ميها گذارند و آن  مي»مستکربين«گردن 
۵/۵ ÇÇ»  عمـًة ِمنْـُه لـه نِ و|  ِاذا خَ م| ُثـ، دعا ربه منيباً اليه َو ِاذا مس االنسان ٌرض

َل عـن سـبيلههللاعـل و جَ    من قبـُل هللانَيس ما کان يدعوا ا  …» انـداداً ِلُيـِضّ
  )۸زمر، (
. خواند آورد و او را مي به پروردگارش روي مي آدمي گزندي برسد، چون به«

 اين کرده بـود را، که پيش ازهاآنگاه چون به او نعمتي بخشند، مهة آن دعا
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 دهـد تـا مـردم را از طريـق او براي خدا مهتايا. قـرار مـي و برد از ياد مي
  .»گمراه کنند

، با تغيري در رشايط پريامـو. ها ي انسانهادر اين آيه به دگردييس رفتار 
 قبـل و بعـد از هـادگردييس در رفتار رابطه اما در اين آيه . اشاره شده است

بسيارند مردم عادي که اين دگردييس را در چه .  است ذکر شدهکسب قدرت
امـا انگيـزه مـردم عـادي در ايـن تغيـري در . دهنـد ي خود نشان ميهارفتار 
شدگان قدر3 براي اين کـار   زبون.، گمراهي مردم از راه خدا نيستهارفتار 
 کسا. اسـت کـه بـا کـسب قـدرت، رفتارشـان عـوض منظور بلکه .ندارند
 رخ داده است کـه بـه آن ها ايص در انقالباين پديده به صورت خ. شود مي
يي ها برگشت به وضعيت و رشايط دوران قبل از انقالب ر : ندا هگفت» رجعت«

  .ها  و آرمانهااز استبداد سلطنتي و سپس فرامويش شعار 
  : روشن بيان کرده استرا به صور3» رجعت«قرآن کريم اين 

  داَر الَبـوارمْ هُ حلّـوا قـومُ  کفـراً و اَ هللا نعمـت الو دّ بَـاَلَم تَر ِايل الـذين «
  )۲۸ابراهيم، (

ي آن کسان را که نعمت خدا را به کفر بدل سـاختند و مـردم ا هآيا نديد
  »خود را به ديار هالک بردند؟

۶ ÇÇ  امـا طـرح . ، يک مقوله قرآ. است يا جعل انداد»مهتاسازي«پديده
آن در قـرآن کـريم از آن جهـت اسـت کــه ايـن يـک شـيوه رفتـار فــردي و 

 فکري و سيايس بوده است که در کاتبسيايس رايج در اديان، و م Ç اجتامعي
 Cult. of و نيز کيش شخصيت Apotheosisاصطالح علمي به آن اپوتئوزيس 

Personality پرستي قهرمان« و يا «Heroworshipingي کـه در ا هايد. گويند  مي
سـط صـاحبان شود، تو  آن يک فرد يا يک گروه به سطح خدايي باال برده مي

 و apo:  مرکـب از دو کلمـه اسـت اپوتئـوزيس.قدرت و يا توسط خود مـردم
  . هم ترمجه کرد»خداسازي«توان  را مي که آن. تئوزيس
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 باشد که ويژگي رفتاري» انداد«ترين ترمجه مهان  شايد هبرتين و نزديک
  .گروهي از مردمان است

ن، تبت، تايلند، ن در مرص، چ�، ايراهادر طول تاريخ بسياري از پادشا
نـد و خـود را ا هحبشه و روم قديم اين نوع رفتار را از خود فراوان نشان داد

. هـادر ژاپن، تا زمـان جنـگ ج. ندا هجانش� يا aاينده خدا در زم� دانست
  .دوم پادشاه سايه خدا بود

 Imperialکـيش سـلطنتي يـا «ن اين نگاه و نگرش را هادر مورد پادشا

Cult « ندگوي مينيز.  
در عرص جديد، هيتلر، موسوليين، هيالساليس، مائوتسه تونگ، کيم ايـل 

از . يي از ايــن نــوع فرمانروايــان هــستندهــا  ســونگ و صــدام حــس� aونــه
ي انسان از نظر زيستي ها توده«: ي فاشيست نقل شده است کههاديکتاتور 
  يکـي از ايـن نـوع».اند و تـشنه زور و بنـابراين بردگـا� مـادرزاد معيوب

 نـريوي تثليـث، سـلطان ، امپراطـور حبـشه و شـري هيـوههياليس» خدايان«
  :گويد  ميفاالچيي با خانم ا هالسالط� در مصاحب

و از آنجـا . حکم کردن کار ماسـت. يما  هما با خون امپراطوري به دنيا آمد«
که حکم کردن حق است، و از آنجا که خداي خالق فکر کرده است که ما 

شـوقتي و دمت کنيم، بنابراين امپراطور بودن براي مـا ختوانيم به ملت خ مي
  .»بزرگي است

  :گويد او مي
توانـد ايـن  و ملت aي. داند که چه چيز براي ملت الزم است امپراطور مي«

  .»مقام امپراطور مسلم و انکارناپذير است«. »را بداند
، هـا هيالساليس صاحب اختيار مطلق مردم بود و هنگام عبور از خيابان

  .کردند  و به او سجده ميافتادند دم روي زم� ميمر 
دانـست، در   که خود را از نسل سـليامن و ملکـه سـبا مـيشري هيوهاين 

q در مهـ� مـصاحبه او خـشونت را . رحـم بـود برابر مردم بـسيار خـشن و
  :گويد داند و مي رضوري مي
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  .»يک امپراطور هرگز نبايد از ِاعامل خشونت افسوس بخورد«
تـرين  سـخيف«: چي بعد از اين مصاحبه ايـن اسـت کـهفاال  بندي مجع

  ١.»خصلت مستبدان نداشv قوه ختيل است
را   مبتاليان به کيش شخـصيت يـا کـيش سـلطنتي آنرفتاريدو ويژگي 

 که ترمجـه آن Intense devotion to a particular person. ندا هچن� تعريف کرد
  .»رابر يک فرد مع� يا ذوب شدن در بفدايي شدن«: عبارت است از

 استبداد سلطنتي ما ايرانيان را بـه کـيش پادشـاهي مبـتال کـرده ها قرن
 ، امـان اسـتهاادبيات ايرا.، اگرچـه مملـو از مـدح و ثنـاي پادشـا. است

گـر «: گويـد  مـي?ـ9 ابـن:  اسـت نيز بسياربرخورد و نکوهش با اين کيش
 از مدحت صـد شـاه خدمت يک گاو ÇÇ   گاو و مدح شاه نفع کين درها تأمل

 ÇÇ  هفـت اقلـيم ار بگـريد پادشـاه: طلبي پادشـاه گويـد  زيادهدر عدي س.»به
 داستا. دارد که تعـارض ميـان گلستان سعدي. مهچنان در بند اقليمي دگر

پادشاهي پارسايي «: دهد خداپرستي و کيش شخصيت را به خوq نشان مي
وقتي که خدا را فراموش بيل، “: گفت” هيچت از ما ياد آيد؟“: گفت. را ديد
رادت درويشان در هبشت است و اندا آمد که اين پادشاه به «: يا. ”»کنم مي

 مـدح گفـv صـاحبان نارصخرسو. »ن در دوزخهااين پارسا به تقرب پادشا
  ٢.»داند ر پاي خوکان ميرخي¶ دُ «ن را هاقدرت و پادشا

ي ها ايي هم زمينهقرآن کريم، با استفاده از واژه انداد، به طرز بسيار زيب
ت در روانشناختي اين خداسازي بديل را در درون انسان و هم انگيزه قـدر 

  . را در شيوع و رواج کيش شخصيت بيان کرده استحکمرانان
 در اينجـا قـصد نـدارم کـه ÇÇ  رسنوشت مغضوب9 و ملعون9 کربال. ۷

ال خـواهم بـه امجـ بلکـه مـي. ن بپـردازمواباي عاشورا و قيام تهارشح پيآمد
  .رسنوشت بازيگران يزيدي کربال را بيان کنم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .۱۳۵۶، اوريانا فاالچي، ترمجه پرويز ملکي، امريکبري، مصاحبه با تاريخ .١
  .۱۳۶۹، مصطفي رحيمي، انتشارات نيلوفر، تراژدي قدرت در شاهنامه .٢
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  ايـن. درون خانواده اين ملعون� بـود پشت جبهه و دراول� واکنش در
  .واکنش سپس به درون اردوي هواداران يزيد بروز کرد

اي «: زيـاد بـه پـرسش اعـرتاض کـرد و گفـت  مـادر ابـنمرجانه. ۷/۱
  .» را نخواهي ديدبه خدا هرگز هبشت. خبيث، پرس رسول خدا را کشتي

و . وقتي فهميد مهرسش رس بريده امام را به خانه آورد مهرس خويل. ۷/۲
مـردم رس بـه .  او را لو داد ون کرده است بر رسش فرياد زدهادر مسرتاح پن

  .شورش برداشته، خويل را گرفتند، کشتند و بدنش را سوزاندند
 در  راهـا آن را بـه شـام بردنـد و ي بريده شـهداهاهنگامي که رس . ۷/۳

بارگاه يزيد به aايش گذاشتند، زنـان خـانواده يزيـد اعـرتاض کردنـد و بـه 
  .عزاداري پرداختند

 را )ع(از يزيديان فعال در کربال، رس امام حـس�. مالک    بشري ابن. ۷/۴
 بـه هللاعبيـدا.  گذاشت ويل در مهان حال از امام جتليل کردزياد    ابنبه پيش 

  .جا کشت خشم آمد و او را مهان
 نفر و کمي ۳۰۰۰۰زياد را در روز عاشورا تا  تعداد لشگريان ابن. ۷/۵

مجع کثريي از اين يزيديان، کوفيا. بودند که امام را . ندا هبيشرت گزارش کرد
اينان که .  او را ياري نکردند، بلکه او را کشتندهاتن دعوت کرده بودند ويل نه

: فرمايـد قرآن مـي. انداختند را به راه تواب�به شدت نادم شده بودند جنبش 
»  االسبابعوا و َراَو العذاَب و تََقط|عْت هبمُ بَ ا ِمَن الّذين ات| بعوُ ين اتj  الذّ َرب| ِاذ تَ «
آنگاه که پيـشوايان عـذاب را بنگرنـد و از فرمـانربان خـويش ) ۱۶۶بقره، (

  .بيزاري جويند و پيوند ميان ايشان گسسته گردد
  .قره در مورد اختاذ انداد آمده است ب۱۶۵دنبال آيه  اين آيه به

هـور خزاعـي،  ي سـليامن ابـنهـا کار به نام  تن از مردان توبه پنج.۷/۶
 بن شداد، رفاعة بن وال و هللا بن سعد، عبداهللامسيب بن بخيه فرازي، عبدا

ي درست کردند و يا ساير شـيعيان در شـامل عـراق Dـاس گرفتنـد و ا هکميت
  . هم پذيرفتندها آن. زياد دعوت کردند و ابن به مهکاري عليه نظام يزيد ها آن

Êدر ���ن ��رن 
�������  ������ت ز���� �

 زياد از کوفه فرار کرد و به شام ابن. زياد قيام کردند مردم کوفه عليه ابن
 بن زبـري را، کـه در مکـه قيـام کـرده بـود، بـه جـاي او هللامردم عبدا. رفت

  .انتخاب کردند
با دعوت سليامن بن صرب و خزاعي، از مردم براي قيام عليه يزيد، . ۷/۷

رسگذشت و رسنوشت قيام سـليامن و جنـگ او .  نفر ثبت نام کردند۱۶۰۰۰
  .انگيز است بسيار عربت

زياد، در رکاب لشگر مـروان بـن حکـم بـه عـراق رفـت و در  ابن.  ۷/۸
  .جنگ کشته شد

او و يـارانش عـامل� و قـاتل� . معـروف اسـتقيام خمتـار ثقفـي . ۷/۹
  .و به قتل رساندند. عاشورا را شناسايي کردند

.  از يزيديان فعال عاشورا، از کوفه فرار کـردÇÇ  عمرو بن حجاج. ۷/۱۰
 کـشتند و ،ياران خمتار او را گرفتند، در حايل که از تشنگي بيهوش شده بود

  .رس از تنش جدا کردند
يـاران خمتـار او را يافتنـد و . اجلوشن از کوفـه گرخيـت شمر ذي. ۷/۱۱

  . انداختندها کشتند و تنش را پيش سگ
غـذا خـورد و بـا . زياد را براي خمتار آوردند هنگامي که رس ابن. ۷/۱۲

زياد ماليـد و آن کفـش را بـه غـالم خـود داد و  کفش خود روي صورت ابن
  .را بشويد که بر صورت کافري کشيده است گفت آن
، کيس که شب کاله امـام حـس� را ربـوده بـود، مالک بن بشري. ۷/۱۳

 کردند هايش را بريدند و به حال خود ر ها دو دست و پا دستگري کردند و هر
ُ   تا م رد    .  
 بود، دچار ديوانگي شـد و )ع(کيس که حامل رس حرضت عباس. ۷/۱۴
صورتش چون قري سياه . اندازند گفت هر شب دو مأمور مرا در آتش مي مي

  .شده بود
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 حکـيم بـن( را ربوده بـود، )ع(هاي حرضت عباس کيس که لباس. ۷/۱۵
  . به طرز فجيعي کشته شدند)ع(اکرب ت عيل؛ و قاتل حرض )طفيل طايي

 بــن مــسلم بــن عقيــل يافتنــد، هللا قاتــل عبــداÇÇ  زيــاد بــن رتــاد. ۷/۱۶
  .باران کردند و آتش زدند سنگ
بود، که چون در  )ع(امام حس� او از ياران ÇÇ  قيام حص� بن غري. ۷/۱۷

وقتـي . گري شـد املقدس رفت و گوشه جنگ چشمش آسيب ديده بود به بيت
با خداي خود عهد کرد که اگر قيامي صـورت گـريد، ، ان کربال را شنيدجري
زياد در موصل با سپاه خمتـار وارد جنـگ  هنگامي که ابن. زياد را بکشد ابن
. زيـاد را فـرد ديگـري کـشت امـا ابـن. حص� در آن جنگ رشکت کرد. شد

  .زياد را کشت حص� يکي از مهکاران ابن
 ده تـن از لـشگريان ÇÇ   و يـارانش)ع(دت امام حس�هابعد از ش. ۷/۱۸
ايـن افـراد در بارگـاه . ي آنـان تاختنـدهـا ي خود بـر بـدنها زياد اسب ابن
 ها خمتار آن. زياد، با غرور وايف کار خود را گزارش دادند و جايزه گرفتند ابن

يي بـست و بـا ها  يشان را به نردهها  و پاها دست. را شناسايي و دستگري کرد
  . تا هالک شدنداسب بر آنان تاخت

مرحـوم . دار پيامرب بـود  پرس يکي از صحابه سابقه،عمر بن سعد. ۷/۱۹
عمـر سـعد در شـامر رجـال لـشکري نبـود و «: نويسد ي درباره او ميا هکمر 

مـردي زاهـد، حمـدث و . شهرت پهلوا. و شمشريز. نداشت، خونريز نبـود
فريـب  هـه عـواماميه از وج يک روحا. قالq، که حکومت بين. اهل علم بود

و با ايـن ا. اميه بود ديين بين Ç واقع او از رجال سيايس در. کرد او استفاده مي
سابقه، در مقام يک روحا. و جمتهد حق به جانب در جنگ با امام رشکـت 

  .کرد
 دعوت ها آن. ربعي، پيشنامز و مسجددار بودند عمر بن سعد و شيث ابن

هـا زيـاد بـه آن ابـن د به رشطي کهزياد را براي رشکت در جنگ پذيرفتن ابن
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 وقتي عمر بن سعد از جنگ. کمک کند تا ساختامن مسجدشان را Dام کنند
  :ي گفتا هکنند  پرسش پاسخ برگشت، در)ع(با امام حس�
چـه مـن  از حاÀ مپرس، که کيس از خانه خود بريون نرفته، که بـدتر از آن«

  .»آوردم، به خانه آورده باشد
مـن . کس به بدبختي من از جنگ برنگشته اسـت يچه«: او اضافه کرد

تعايل را نافرما. کـردم و قرابـت  زاده را فرمان بردم و خداي زياد فاحشه ابن
  .»با رشافت خاندان پيامرب را قطع aودم

وقت  هر. کردند» بايکوت«او را به اصطالح . گرفتند مردم از او کناره مي
کـس او را  هـر. رفتنـد ون مـيگذاشت، مردم از مـسجد بـري  پا به مسجد مي

نش� شده بود که خمتار بر او دست يافت و  خانه. داد ديد به او دشنام مي مي
  .او را کشت

شده پريامون کربال، جزئيات رسنوشت  ي نوشتهها در کتاب: خالصه کنم
  ١.دهم شام را به آنجا حواله مي. يزيديان آمده است

  :و باالخره
در حـايل کـه . صبح او را مرده يافتنديزيد شبي مست خوابيد و . ۷/۲۰

  .صورت و بدنش چون قري سياه شده بود
  : نقل شده است که فرمود)ع(از امام صادق. ۸

  . کربال                      ٍ کل يوم عاشورا و کل ارض  
معنايش اين است که تراژدي کـربال، داسـتان تقابـل و مبـارزه حـق و 

درت در امـا قـ. در کربال امام حس� و يارانش، با حـق بودنـد. باطل است
امـا . کـرد امام حس� با قدرت حق ايستاده و مقاومـت مـي .دست يزيد بود

 معطـوف بـهاش که اخالق مدت آن در کوتاه. برد يزيد از حق قدرت سود مي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي، انتشارات  ه کمر هللا ، شيخ عباس قمي، ترمجه آيتهموم و نفثه املصدورنفس امل، ترمجه رموز الشهادة .١
  .۱۳۷۳کتابچي، 
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 اساس اخـالق که با حق بود، و بر اما در درازمدت آن.  پريوز شدبودقدرت 
جـا، تـا ابـد  ده بهبرن ،جنگيد معطوف به اÌان ايستاده بود و با قدرت حق مي

  .دهد اگر خدا را کمک کنيد، خدا هم شام را ياري مي. زنده و پاسدار است
  سالم بر حس�
  سالم بر زينب

  سالم بر حس� بن عيل
  سالم بر ياران و اصحاب حس�

  
  


